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Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018  Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 881 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 

Προσωπικό παραγωγής για κλωστήρια και εκκοκι-
στ΄’ηρια, Τεχνικό πρποσωπικό, Χειριστές μηχανημά-
των ανυψωτικών , φορτωτών και γερανού, Οδηγό
φορτηγού, για την κάλυψη θέσεων της εταιρείας στα
Φάρσαλα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την
σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες
(9:00 -14:00) στα γραφεία του εργοστασίου
Φαρσάλων. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24910 26101

Στη φάση της υλοποίησης οιΣτη φάση της υλοποίησης οι

αναπλάσεις των Φαρσάλωναναπλάσεις των Φαρσάλων

με 1,2 εκατ. ευρώ από τομε 1,2 εκατ. ευρώ από το

ΕΣΠΑ ΘεσσαλίαςΕΣΠΑ Θεσσαλίας Σελ. 5Σελ. 5

ΚΕΠ Υγείας ΔήμουΚΕΠ Υγείας Δήμου

Φαρσάλων: ΠρόγραμμαΦαρσάλων: Πρόγραμμα

Πρόληψης - ΔωρεάνΠρόληψης - Δωρεάν

Ιατρικές ΕξετάσειςΙατρικές Εξετάσεις
Σελ. 6Σελ. 6

Διεξήχθη για έκτη συνεχή χρονιά ο «Αχίλλειος Άθλος –Διεξήχθη για έκτη συνεχή χρονιά ο «Αχίλλειος Άθλος –

Ημιμαραθώνιος Δρόμος» στα ΦάρσαλαΗμιμαραθώνιος Δρόμος» στα Φάρσαλα Σελ. 8,9Σελ. 8,9
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Β
ροχή «πέφτουν» οι

επιστολές

διαμαρτυρίας στο

ΥΠΑΑΤ για το νέο

καθεστώς που τείνει να

δημιουργηθεί με τις

μειονεκτικές, άρα και

επιλέξιμες για την

εξισωτική αποζημίωση,

περιοχές, με τους

διαμαρτυρόμενους να

ζητούν αποκατάσταση

της διαφαινόμενης

αδικίας. 

Έντονες αντιδράσεις σε κτη-

νοτρόφους, κυρίως της

Δυτικής Θεσσαλίας, έχει

προκαλέσει η διαβούλευση

του υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης, η οποία λήγει

την 1η Οκτωβρίου, για τον

νέο χάρτη των μειονεκτικών

περιοχών, μέσω του οποίου

οι αγρότες και κτηνοτρόφοι

που διαθέτουν εκμετάλλευ-

ση θα λαµβάνουν εξισωτική

αποζηµίωση από την 1η

Ιανουαρίου 2019.

Και αυτό γιατί πολλές περιο-

χές των νομών Καρδίτσας

και Τρικάλων εμφανίζονται

εκτός του χάρτη, με το σκε-

πτικό ότι αρδεύονται επαρ-

κώς, ενώ στην υπόλοιπη

Θεσσαλία, οι μόνες περιο-

χές που περιλαμβάνονται

είναι κάποιες στο Πήλιο και

στην ορεινή Ελασσόνα.

Αντιθέτως, κάποιες περιο-

χές στον Νομό Λάρισας,

που στο προηγούμενο

καθεστώς εντάσσονταν στις

ημιορεινές περιοχές και

ήταν επιλέξιμες για την εξι-

σωτική αποζημίωση, τώρα

δεν ανήκουν στις αντίστοι-

χες μειονεκτικές, προκαλώ-

ντας ανησυχία στους παρα-

γωγούς. 

Παράγοντες του υπουργεί-

ου, ανεπίσημα, καθησυχά-

ζουν τους διαμαρτυρόμε-

νους, δηλώνοντας πως «ο

χάρτης από μόνος του δεν

προδικάζει, γιατί λείπουν

από αυτόν οι ορεινές περιο-

χές» και πως «ένας κτηνο-

τρόφος μπορεί να διαθέτει

επιλέξιμη έκταση σε άλλον

νομό, από αυτόν όπου έχει

την εκμετάλλευσή του, ως

απόρροια της τεχνικής κατα-

νομής». Ωστόσο, ο κίνδυνος

που υφίσταται ο αγρότης να

μη λαμβάνει εξισωτική απο-

ζημίωση στις περιοχές που

τις τελευταίες δεκαετίες

χαρακτηρίζονταν ως μειονε-

κτικές, χάνοντας 9,5 ευρώ

ανά στρέμμα αγρού και

βοσκότοπου με σημαντικές

απώλειες εισοδήματος για

οικογένειες που συνεχίζουν

να μένουν και να στηρίζουν

τα χωριά τους, έχει σημάνει

συναγερμό.

Τ
ον δεύτερο γραπτό

διαγωνισμό (σ.σ. ο

πρώτος, για 548

θέσεις στην ΑΑΔΕ,

διεξήχθη τον περασμένο

Ιούλιο) στα τελευταία

πολλά χρόνια είναι

σφόδρα πιθανό να

οργανώσει το ΑΣΕΠ τους

πρώτους μήνες τους

2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες,

το τελευταίο διάστημα στε-

λέχη της Ανεξάρτητης Αρχής

βρίσκονται σε επαφές με

αρμόδιους του υπουργείου

Εξωτερικών προκειμένου το

επόμενο διάστημα να προ-

χωρήσουν οι διαδικασίες για

την διεξαγωγή γραπτού δια-

γωνισμού για την πρόσλη-

ψη μεταφραστών και διερ-

μηνέων στην Μεταφραστική

Υπηρεσία του υπουργείου,

όπου έχουν διαπιστωθεί

ελλείψεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πλη-

ροφορίες ακόμη δεν έχει

προσδιοριστεί ο αριθμός

των θέσεων ούτε η διαδικα-

σία, κάτι που θα γίνει μετά

την ολοκλήρωση των επα-

φών ΑΣΕΠ και ΥΠΕΞ, οπότε

και το υπουργείο θα απο-

στείλει σχετικό επίσημο

αίτημα στην Ανεξάρτητη

Αρχή.

Πάντως, στελέχη του ΑΣΕΠ

με τα οποία συνομίλησε η

aftodioikisi.gr θεωρούν ότι ο

διαγωνισμός θα γίνει τους

πρώτους μήνες του 2019.

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 3/10/2018
Τοπικές Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 22/14 c

Τρίτη 2/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 25/13 c

Πέμπτη 4/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 23/14c

Παρασκευή 5/10/2018
Τοπικές Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 21/12c

Σάββατο 6/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 22/11 c

Κυριακή 7/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 22/12 c

Δευτέρα 8/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 22/11 c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.ptypos.gr

protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

ΑΣΕΠ: ΈρχεταιΑΣΕΠ: Έρχεται

δεύτερος γραπτόςδεύτερος γραπτός

διαγωνισμός - Ποιεςδιαγωνισμός - Ποιες

ειδικότητες θαειδικότητες θα

αφοράαφορά

Ανησυχία στον κάμπο για τον νέο χάρτηΑνησυχία στον κάμπο για τον νέο χάρτη

των μειονεκτικών περιοχώντων μειονεκτικών περιοχών



Θ
ετική εξέλιξη για

τις ελληνικές

επιχειρήσεις που

κατασκευάζουν γεωργικά

μηχανήματα προέκυψε

μετά από ενέργειες της

Ένωσης Κατασκευαστών

Γεωργικών Μηχανημάτων

Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ).

Όπως έγινε γνωστό με

πρόσφατη ανακοίνωση

της Ένωσης, με έγκαιρες

και μεθοδικές

παρεμβάσεις επιλύθηκε,

σε συνεργασία με το

ΥΠΑΑΤ, το πρόβλημα που

είχε προκύψει εδώ και

μερικούς μήνες,

εμποδίζοντας τη

συμμετοχή των ανωτέρω

επιχειρήσεων στα Σχέδια

Βελτίωσης του τρέχοντος

ΠΑΑ. Για το θέμα μίλησε

στην «ΥΧ» η πρόεδρος

της ΕΚΑΓΕΜ, Δήμητρα

Εμμανουηλίδου,

εκφράζοντας την

ικανοποίησή της για την

επίσπευση των

διαδικασιών ώστε η χώρα

μας να εκσυγχρονίσει

πλήρως το εθνικό

πλαίσιο πιστοποίησης

των γεωργικών

μηχανημάτων που

παράγονται στη χώρα

μας.

Δ. Εμμανουηλίδου: «Διττός

ο κίνδυνος που αντιμετώπι-

ζαν οι κατασκευαστές»

Όπως εξήγησε στην εφημε-

ρίδα μας η κα

Εμμανουηλίδου, το ζήτημα

που είχε προκύψει το τελευ-

ταίο διάστημα και απειλούσε

να παγιωθεί αφορούσε τα

αγροτικά ρυμουλκούμενα

παρελκόμενα που κατα-

σκευάζονται στη χώρα μας,

(συρόμενα ψεκαστικά,

ρυμουλκούμενες πλατφόρ-

μες και άλλα παρελκόμενα

με τροχούς). «Αυτού του

τύπου τα μηχανήματα χρειά-

ζονται, όπως προβλέπει ο

Κανονισμός ΕΕ167/2013,

την πιστοποίηση από έναν

Εθνικό Φορέα, τον οποίο η

χώρα μας δεν διαθέτει. Σε

διαφορετική περίπτωση, οι

εταιρείες μας θα ήταν ανα-

γκασμένες να απευθυνθούν

σε αντίστοιχους φορείς

πιστοποίησης του εξωτερι-

κού, κάτι που θα τους κόστι-

ζε τόσο σε χρόνο όσο και σε

χρήμα. Εμείς γνωστοποιή-

σαμε το πρόβλημα από την

πρώτη στιγμή στις αρμόδιες

υπηρεσίες του υπουργείου

και καταφέραμε να πετύχου-

με μια τροποποίηση στο

ΠΑΑ, ώστε να παρακαμφθεί

προσωρινά αυτή η έλλειψη.

Έτσι, οι ελληνικές επιχειρή-

σεις έχουν τη δυνατότητα

ενταχθούν κανονικά στα

Σχέδια Βελτίωσης, ώστε να

μπορούν να προμηθεύσουν

τον Έλληνα αγρότη με τα

προϊόντα τους, αλλά παράλ-

ληλα ανοίγει εκ νέου ο δρό-

μος για τους Έλληνες κατα-

σκευαστές, ώστε να απευ-

θυνθούν και σε άλλες αγο-

ρές εντός ΕΕ».

Δεν πληρώσατε τονΔεν πληρώσατε τον

ΕΝΦΙΑ; Δείτε τι θαΕΝΦΙΑ; Δείτε τι θα

γίνει εάν πάτεγίνει εάν πάτε

σήμερασήμερα

Τ
ην Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 ήταν η

καταληκτική ημερομηνία της πληρωμής της

πρώτης δόσης του Ενιαίου Φόρου Εισοδήματος

Από σήμερα όσοι δεν εξόφλησαν την πρώτη δόση του

ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν με προσαύξηση. Η προσαύξηση

είναι της τάξεως του 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης

πληρωμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη 625 εκατ. ευρώ

είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι

το εν λόγω ποσό θα μειωθεί με δεδομένο ότι πολλές συντά-

ξεις καταβάλλονται από τη Δευτέρα και αρκετοί θα σπεύ-

σουν να πληρώσουν και τον ΕΝΦΙΑ τότε.

Η δεύτερη επιλογή που έχουν οι φορολογούμενοι είναι να

εντάξουν όλο το ποσό του ΕΝΦΙΑ σε ρύθμιση. Σημειώνεται

ότι αν κάποιος είναι ενταγμένος στη ρύθμιση των 100 δόσε-

ων και δεν πληρώσει τη δόση του ΕΝΦΙΑ, χάνει και τη ρύθ-

μιση των 100 δόσεων.

Για όσους πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν, υπάρχει η

λύση της πάγιας ρύθμισης, ώστε να μην κινδυνεύσουν από

κατασχέσεις λογαριασμών. Η πάγια ρύθμιση είναι αυτή που

δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλή-

σουν τις οφειλές τους, όπως τον φόρο εισοδήματος ή τον

ΕΝΦΙΑ, σε 12 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5%.
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Αναλαμβάνουμε
κάθε είδους 

επισκευές επίπλων 
& αλλαγές 

υφασμάτων

Θέτιδος 44 Φάρσαλα

Τηλ.: 24910 22827

Μεγάλες  Προσφορές
και στα στρώματα

www.epiploarttziovaras.gr

50
ΧΡΟΝΙΑ

Υπό δρομολόγηση ο εθνικός φορέαςΥπό δρομολόγηση ο εθνικός φορέας

πιστοποίησης μηχανημάτωνπιστοποίησης μηχανημάτων

Ανταλλάσουμε τα παλιά σας έπιπλα με καινούργια!

D.V. GIANNID.V. GIANNI
Ασκληπιού 31

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΙΠΑΛΤΑ - ΜΠΟΥΦΑΝ ............ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ

ΦΟΡΕΜΑΤΑ .................................... 25 ευρώ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ - ΦΟΥΣΤΕΣ ............. 20 ευρώ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ..................................... 15 ευρώ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ



Έναρξη υποβολήςΈναρξη υποβολής

αιτήσεων τάξηςαιτήσεων τάξης

μαθητείας των ΕΠΑΛμαθητείας των ΕΠΑΛ

Α
πό την ΠΕΜΠΤΗ 27/9/18 μέχρι τις 11:59 μ.μ της

ΤΡΙΤΗΣ 02/10/18, θα μπορούν οι

ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. για το

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας να υποβάλουν

ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ειδικής

εφαρμογής, στην διεύθυνση https://e-mathiteia.mine-

du.gov.gr

Στην εφαρμογή θα εμφανίζονται μόνο τα εγκεκριμένα τμή-

ματα μαθητείας της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας. Μέχρι την Τετάρτη

03/10/18 θα έχουν την δυνατότητα όσοι υπέβαλαν ηλεκτρο-

νικά αίτηση συμμετοχής, να προσκομίσουν όλα τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά στο ΕΠΑ.Λ. ενδιαφέροντος τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στο ΕΠΑ.Λ. Φαρσάλων και στα τηλέφωνα 24910 23755,

24910 22816.

Ν
έες

χρηματοδοτήσεις

σε Δήμους της

χώρας ύψους

10.905.023,95 ευρώ, των

Προσκλήσεων του

Προγράμματος

«ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη

συντήρηση σχολικών

κτιρίων και αύλειων

χώρων, την αναβάθμιση

παιδικών χαρών και την

προμήθεια μηχανημάτων

έργου, ενεργοποιούνται

με απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών,

Αλέξη Χαρίτση.

Ο Δήμο Φαρσάλων θα χρη-

ματοδοτηθεί για αναβαθμί-

σεις παιδικών χαρών, με το

ποσό των 200.000 ευρώ

από το Υπουργείο

Εσωτερικών και θα προσθέ-

σει 120.000 ευρώ από ιδί-

ους πόρους, πράξη η οποία

εντάσσεται στο πρόγραμμα

«ΦιλόΔημος ΙΙ»

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη

χρηματοδότηση των ως άνω

πράξεων, θα απορροφή-

σουν πρώτα τους πόρους

του Υπουργείου

Εσωτερικών. Στη συνέχεια

θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι

πόροι των δήμων.

Τ
ο ΚΕΠ Υγείας του

Δήμου Φαρσάλων

σε συνεργασία με

τον Σύλλογο Γυναικών

Ναρθακίου  «Άρτεμις»

διοργάνωσε το απόγευμα

του Σαββάτου 22/09/2018,

ιατρική Ομιλία. Η

εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε στο

κατάστημα «Πλατάνια»

και ομιλητής ήταν ο

Χειρουργός Μαιευτήρας –

Γυναικολόγος Λιούπης

Κων/νος, με θέμα της

ομιλίας «Πρόληψη

Γυναικολογικού

Καρκίνου».

Την εκδήλωση χαιρέτισε η

Πρόεδρος του Συλλόγου

Γυναικών, Μαρία Μπουτίνα,

η οποία καλωσόρισε τον

Ιατρό Κώστα Λιούπη και την

Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Κυριακή Π.

Παναγιωτοπούλου. Στην

συνέχεια έδωσε τον λόγο

στην Κ. Παναγιωτοπούλου η

οποία μεταξύ άλλων ανέφε-

ρε: «Επιθυμώ να σας ενημε-

ρώσω για τον ρόλο του ΚΕΠ

Υγείας του Δήμου μας.  Ο

ρόλος του ΚΕΠ Υγείας είναι

να διασύνδεει τις υπηρεσίες

υγείας του δήμου αλλά και

όλων των φορέων που

ασχολούνται με προγράμ-

ματα πρόληψης και προα-

γωγής υγείας.

Ο πολίτης θα μπορεί να επι-

κοινωνεί με το ΚΕΠ Υγείας ή

να επισκέπτεται τον χώρο

του ώστε να ενημερώνεται

για θέματα προληπτικής

υγείας.  Στα Φάρσαλα στε-

γάζεται μέσα στο ΚΕΠ του

Δήμου μας. Επίσης είναι

υποχρεωμένο να διοργανώ-

νει ενημερωτικές ημερίδες

Πρόληψης και

Ευαισθητοποίησης των

δημοτών, όπως και η σημε-

ρινή. Ευχαριστώ από καρ-

διάς τον Σύλλογο Γυναικών

Ναρθακίου «Άρτεμις», ο

οποίος διοργάνωσε αυτή

την ωραία εκδήλωση, θέλο-

ντας να ενημερώσει, και να

ευαισθητοποιήσει  τα μέλη

του σε θέματα προληπτικής

Ιατρικής. Ευχαριστώ πολύ

την πρόεδρο Μαρία

Μπουτίνα και τα μέλη του

συμβουλίου. Πρέπει επίσης

να ευχαριστήσω από καρ-

διάς τον  Ιατρό

ΛιούπηΚων/νο, για την

άμεση ανταπόκριση στην

πρόσκληση του Δήμου μας,

γιατί είναι πολύ σημαντικό

λαμπροί επιστήμονες να

περιβάλουν με αγάπη τους

συνανθρώπους τους και να

συμμετέχουν σε τόσο σημα-

ντικές  διοργανώσεις, έτσι

ώστε οι δημότες να έχουν

την ευκαιρία να βρίσκουνε

απαντήσεις σε ερωτήματα

και προβληματισμούς».

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε

ο Ιατρός και ξεκίνησε την

παρουσίαση του. Οι παρευ-

ρισκόμενες παρακολούθη-

σαν με ιδιαίτερη προσοχή

την ομιλία και στο τέλος ακο-

λούθησε εποικοδομητικός

διάλογος, όπου ο Ιατρός

απάντησε σε όλα τα ερωτή-

ματα που του τέθηκαν.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ιατρική ομιλία στο Ναρθάκι – ΚΕΠ ΥγείαςΙατρική ομιλία στο Ναρθάκι – ΚΕΠ Υγείας

Ο Δήμος Φαρσάλων χρηματοδοτείται από τοΟ Δήμος Φαρσάλων χρηματοδοτείται από το

ΥΠΕΣ για την αναβάθμιση παιδικών χαρών –ΥΠΕΣ για την αναβάθμιση παιδικών χαρών –

ΦιλόΔημος ΙΙΦιλόΔημος ΙΙ

Νέο Νέο site site για τηνγια την

εφημερίδα μας!!!εφημερίδα μας!!!

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Πρώτος Τύπος» έχει νέο site

υπό την διεύθυνση www.protostypos.gr.
Μέσω του νέου και ανανεωμένου site μπορείτε να ενημε-

ρώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν την Επαρχία

Φαρσάλων και όχι μόνο, να διαβάζετε σε ηλεκτρονική

μορφή την εφημερίδα μας όπως τυπώνεται αλλά και να

ακούτε τις εκπομπές του WebRadioτου «Πρώτος Τύπος»,

« Π ρ ω τ ό τ υ π η

Ενημέρωση» και

«Μια Μπάλα απ’

όλα».



Ο
Δήμος Φαρσάλων

προχωρά στον

δεύτερο κύκλο

μαθημάτων για το έτος

2018 στο Κέντρο Ημέρας

ΑΜΕΑ, συνεργαζόμενος

με την διεπιστημονική

ομάδα της

λογοθεραπεύτριας

Μαγδαληνής Τζοβάρα,

αποτελούμενη από

ψυχολόγο, ειδική

παιδαγωγό,

λογοθεραπεύτρια,

εργοθεραπεύτρια, και

γυμνάστρια ειδικής

αγωγής –

μουσικοθεραπεύτρια.

Οι τέσσερις (4) τομείς του

προγράμματος είναι:

α)Δημιουργική Απασχόληση

β) Φυσική Αγωγή

γ) Παρουσία ψυχολόγου και

δ ) Ε ξ ω τ ε ρ ι κ έ ς

Δραστηριότητες

Τα μαθήματα φυσικής αγω-

γής πραγματοποιούνται στις

εγκαταστάσεις του

Γυμναστηρίου Alter Life. Ο

Δήμος ευχαριστεί την διεύ-

θυνση του γυμναστηρίου,

τον Δημήτριο Κουκουφλή

και την Ευαγγελία

Νταραγιάννη για την ευγενι-

κή χορηγία.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρο-

νται να παρακολουθήσουν

το πρόγραμμα του Κέντρου

Ημέρας ΑΜΕΑ να απευθυν-

θούν στην Κυριακή

Παναγιωτοπούλου/Πρόεδρο

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κιν.: 6932

258121 ή στα γραφεία της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ τηλ.:

2491350166.
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Σ
ε πορεία υλοποίησης
μπαίνουν τα έργα που
αφορούν αναπλάσεις

στην πόλη των Φαρσάλων,
καθώς ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός έδωσε την
έγκριση δημοπράτησης του
εν λόγω έργου.
Συγκεκριμένα
προεγκρίθηκαν τα τεύχη

δημοπράτησης για τη
διενέργεια διαγωνισμού
στο ενταγμένο στο
Ε.Σ.Π.Α./ Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
2014-2020 έργο «ΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (οδός
Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα,
οδός Βουλγαροκτόνου,
Ο.Τ. Γ118β)»
προϋπολογισμού
1.200.000,00 ευρώ, από την
Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Εθνικούς πόρους,
μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.
Σε δηλώσεις του ο κ. Κ.
Αγοραστός σημείωσε τα εξής:
«Σε συνεργασία με τον Δήμο
Φαρσάλων καταρτίζουμε ένα

σημαντικό πρόγραμμα αστι-
κών αναπλάσεων, που στο-
χεύει στην αναβάθμιση της
καθημερινότητας των πολι-
τών. Με την υλοποίηση των
έργων προκύπτουν πολλα-
πλά θετικά αποτελέσματα για
τα Φάρσαλα. Πρώτον θα
γίνουν έργα, άρα διαχέονται
χρήματα στην τοπική οικονο-
μία και ενισχύονται θέσεις
εργασίας, δεύτερον γίνεται
μόχλευση επιχειρηματικών
κεφαλαίων ώστε να ενισχυθεί
η κοινωνική εργασία και οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ευελπιστούμε και αισιοδοξού-
με τα έργα αυτά να προχωρή-
σουν και να υλοποιηθούν
σωστά γιατί αυτά θα αποτελέ-
σουν και την εικόνα καλής
διαχείρισης των πόρων προς
την Ε.Ε. Ενώνουμε τις δυνά-
μεις μας για να προσφέρουμε
όλοι μαζί προς τους συναν-

θρώπους μας των δυο μεγά-
λων πόλεων της Θεσσαλίας».
Μετά τη σύνταξη και υποβολή
των τευχών δημοπράτησης
από τον Φορέα Υλοποίησης
και Κύριο του έργου που είναι
ο Δήμος Φαρσάλων, διενερ-
γήθηκε ο προβλεπόμενος
προέλεγχος από την Ειδική
Υπηρεσία, που οδήγησε σε
θετικό αποτέλεσμα και προέ-
γκριση δημοπράτησης του
έργου. Ακολουθεί πλέον η
έγκριση και δημοσιοποίηση
του Διαγωνισμού από τον
Δήμο Φαρσάλων.
Το έργο αφορά στην ανάπλα-
ση των πεζοδρομίων στη
βορειοδυτική ενότητα της
πόλης συνολικής επιφάνειας
7.887,07 τ.μ. και στη δημιουρ-
γία ενός μεγάλου κοινόχρη-
στου χώρου συνολικής επιφά-
νειας 7.471,80 τ.μ., σύμφωνα
με την εγκεκριμένη πολεοδο-

μική μελέτη. Θα δημιουργηθεί
πλατεία γειτονιάς στο Ο.Τ.
Γ118B, θα γίνει ανάπλαση
των πεζοδρομίων με ψυχρά
υλικά εδαφοκάλυψης, θα
τοποθετηθούν δένδρα για να
επιτευχθεί η κατάλληλη σκία-
ση τους ανάλογα με την
εποχή, θα υπάρξουν αναμο-
νές για τους κάδους απορριμ-
μάτων και θα τοποθετηθούν
φωτιστικά σώματα. Τα πεζο-
δρόμια θα ανακατασκευα-
στούν για την απρόσκοπτη
κίνηση των πολιτών και θα
διασυνδεθεί με ασφαλή
τρόπο η βορειοδυτική ενότητα
της πόλης με το κέντρο. Θα
γίνουν επεμβάσεις στο Ο.Τ.
Γ118Β (αφαίρεση φυτικής
γης, επιχώσεις, πλήρωση με
φυτική γη για την δημιουργία
παρτεριών, πλακοστρώσεις,
τοποθέτηση αρδευτικών
συστημάτων, φύτευση δέν-

δρων και θάμνων και εργα-
σίες φωτισμού), στις οδούς
Λαμίας, Παπαφλέσσα,
Βουλγαροκτόνου (εργασίες
αναβάθμισης των πεζοδρο-
μίων με αφαίρεση φυτικής
γης, κατασκευή επιχωμάτων,
πλακοστρώσεις, τοποθέτηση
οδηγoύ τυφλών, τοποθέτηση
δένδρων και φωτιστικών
δωμάτων, καθώς και άρδευ-
σης).
Η ανάπλαση προωθεί την
ανάπτυξη της πόλης με βασι-
κό άξονα την οικολογία και τη
δημιουργία βιώσιμων και
ασφαλών δημόσιων χώρων
για τους πολίτες, με ασφαλή
μετακίνηση και κυκλοφορία
όλων, με στόχο την ποιότητα
ζωής των κατοίκων και τη
συμβολή στην κοινωνική,
πολιτιστική και οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής.

Στη φάση της υλοποίησης οι αναπλάσεις των ΦαρσάλωνΣτη φάση της υλοποίησης οι αναπλάσεις των Φαρσάλων

με 1,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίαςμε 1,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Δεύτερος κύκλος μαθημάτων στο Κέντρο ΗμέραςΔεύτερος κύκλος μαθημάτων στο Κέντρο Ημέρας

ΑΜΕΑ του Δήμου Φαρσάλων για το έτος 2018ΑΜΕΑ του Δήμου Φαρσάλων για το έτος 2018



Σ
τα πλαίσια του
προγράμματος
πρόληψης από τις

κινητές μονάδες της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας και σε
συνεργασία με το ΚΕΠ
Υγείας του Δήμου
Φαρσάλων, σας

ενημερώνουμε ότι από την
Δευτέρα 01/10/2018 έως και
την Παρασκευή26/10/2018
στην Πλατεία Δημαρχείου
Φαρσάλων θα
πραγματοποιούνται οι
παρακάτω εξετάσεις:
• Μαστογραφία (πρόγραμμα
πρόληψης για τον καρκίνο του
μαστού σε γυναίκες ηλικίας
40 έως 60 ετών) κατόπιν
ραντεβού στο τηλ.
6940306978.
• Μέτρηση οστικής μάζας
(έλεγχο για οστεο-
πόρωση σε γυναί-
κες μετά την
εμμηνόπαυση και
σε άντρες άνω
των 60 ετών)
κατόπιν ραντεβού
στο τηλ.
6940306978.
• Έλεγχος ανα-
πνευστικής λει-
τουργίας (σπειρο-
μέτρηση για
καπνιστές/στριες
άνω των 40 ετών)
κατόπιν ραντεβού
στο τηλ.
6940306978.
• Μικροβιολογικές
και Αιματολογικές
εξετάσεις (βιοχη-
μικές) κατόπιν
ραντεβού στο τηλ.
6940306978.
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ)
ΚΑΙ ΩΡΕΣ 09.00 ΜΕΧΡΙ
13.00. ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΞΕΚΙ-
ΝΑΝΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
28/09/2018.
Υπεύθυνη: Κυριακή
Π . Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ
/Δημοτική Σύμβουλος
Φαρσάλων, Πολιτική εκπρό-
σωπος στο Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων.
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- 6ήμερη οδική εκδρομή 23-28
Οκτωβρίου 2018 στο Βελιγράδι - Ζάγκρετ
- Λουμπιάνα - Σπήλαια Ποστόινα -
Τεργέστη Βενετία
- 7/10 Κυριακή Μονοήμερη εκδρομή
Παναγία Σουμελά - Άγιος Νικόλαος
Ναούσης - Βέροια
- 14/10 Κυριακή Μονοήμερη εκδρομή
Αθήνα - Μουσείο Ακρόπολης - Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος - Θησείο -
Μοναστηράκι

- ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ - ΑΓ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 6-7/10/2018 1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ.
- ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΛΕ-
ΒΗΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ  22 - 23/10/2018  1 ΔΙΑΝΥ-
ΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.

-  7ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ " ΚΟΣΤΙΕΡΑ
ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ"  ΜΑΤΕΡΑ - ΝΑΠΟΛΗ
- ΠΟΜΠΗΙΑ - ΚΑΠΡΙ - ΣΟΡΡΕΝΤΟ - ΣΑΛΕΡΝΟ -
ΑΜΑΛΦΙ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ – ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ 19 -
25/10/2018  4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡ-
ΚΑ" ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΕ ΔΙΣΤΟΜΟ - ΟΣΙΟ ΛΟΥΚΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/2018. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
NEFELLI TRAVEL ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ (κ.
ΓΙΑΝΝΑ ΠΙΤΣΑΒΑ: 6978715789)
- ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΑΡΓΑ
– ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΕ ΙΘΑΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΟ – ΦΙΣΚΑΡ-
ΔΟ  9-12/10/2018 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
-  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι.Μ. ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ -  ΖΑΡΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΑΖΑΡΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2018

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Σ
τη διεθνή

καταξιωμένη έκθεση

Θεσσαλονίκης, που

έλαβε χώρα από 8 έως 16

Σεπτεμβρίου 2018, στον

τομέα της ΑΠΕ, έλαβε

μέρος η Βιομηχανία

Παραγωγής Πέλλετ &

Μπρικέτας ALFA WOOD

Νευροκόπι και κέρδισε τις

εντυπώσεις.

Ο προσεγμένος και ιδιαίτε-

ρος σχεδιασμός του περι-

πτέρου καθώς και ο καλαί-

σθητα διαμορφωμένος

χώρος με όλη την γκάμα

των προϊόντων πέλλετ και

μπρικέτας, έδωσαν στην

εταιρεία ηχηρό προβάδισμα

καθ’ όλη τη διάρκεια της

διοργάνωσης, προκαλώ-

ντας το ενδιαφέρον πολλών

επισκεπτών.

Ο όμιλος ALFA WOOD

παρουσίασε το νέο του

προϊόν. Το πέλλετ αρίστης

ποιότητας για καταναλωτές

με αυξημένες απαιτήσεις. Το

νέο  πέλλετ «ALFA WOOD

GROUP ENplus Α1» με

πολλή χαμηλότερη στάχτη

(<0,4%) & υψηλότερη θερμι-

δική αξία (>5Kwh/kg), σε

σχέση με τον ανταγωνισμό.

Επιπλέον παρουσίασε τα

Νο1 σε πωλήσεις Pellet της

ALFA WOOD, το GruneHolz

ΕNplus A1 και το Premium

Wood Pellet ΕNplus A2.

Επιπλέον την προϊοντική

γκάμα συμπληρώνει η μπρι-

κέτα GruneHolz Α1 Class

αρίστης ποιότητας. 

Τα άρτια καταρτισμένα στε-

λέχη του ομίλου ALFA

WOOD παρείχαν εξειδικευ-

μένες πληροφορίες και

λύσεις στους επισκέπτες και

επαγγελματίες του κλάδου,

αναλύοντας την κάθε περί-

πτωση διεξοδικά.

Οι εντυπώσεις από τη συμ-

μετοχή & το ενδιαφέρον των

επισκεπτών, έκλεισαν με

θετικό πρόσημο, σηματοδο-

τώντας την εξέλιξη του κλά-

δου, δίνοντας ραντεβού

στην επόμενη έκθεση.

Πόλος έλξης το περίπτερο τουΠόλος έλξης το περίπτερο του

ομίλου ομίλου ALFA WOOD ALFA WOOD στη 83ηστη 83η

Διεθνή Έκθεση ΘεσσαλονίκηςΔιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Από αριστερά διακρίνονται μεταξύ των επισκεπτών του περιπτέ-

ρου: O κος Γρηγοριάδης Αθανάσιος Γενικός Διευθυντής Ομίλου

ALFA WOOD & δίπλα του ο κος Αδαμόπουλος Βασίλης

Διευθυντής Βιομηχανίας παραγωγής Pellet & Mπρικέτας 

To περίπτερο του  ομίλου ALFA WOOD, στην 83η ΔΕΘ

Γ
ενέθλια στην

ElectronetB.K.Καζάν

α! Διπλή γιορτή με

μεγάλες ευκαιρίες για

φθηνές αγορές! Για

περισσότερο από μισό

αιώνα – 65 χρόνια τώρα –

το όνομα «Καζάνας» έχει

γίνει συνώνυμο των

ευκαιριών στα καλύτερα

προϊόντα, ενώ τα

τελευταία 10 χρόνια που

οι εγκαταστάσεις της

εταιρίας μεταφέρθηκαν

στην οδό Διονύσου και

Παπαδοπούλου, αποτελεί

το μεγαλύτερο

υπερκατάστημα

ηλεκτρικών της πόλης

μας.

Η ElectronetB.K.Καζάνα

γιορτάζει τα διπλά της γενέ-

θλια, με ένα ξέφρενο πάρτι

προσφορών, ανταποδίδο-

ντας την εμπιστοσύνη που

δείχνουν στο πρόσωπό της

οι καταναλωτές. Μια σχέση

που χτίζεται καθημερινά

εδώ και 65 χρόνια ανάμεσα

σε ένα τοπικό κατάστημα και

τους συμπολίτες του, ανεβά-

ζοντας την Electronet Β. Κ.

Καζάνα στην πρώτη θέση

σε πωλήσεις στη Θεσσαλία.

Για 10 μέρες μπορείτε να

βρείτε συσκευές όλων των

επώνυμων εταιριών σε

μεγάλες προσφορές και

τιμές που ισχύουν μόνο για

αυτή την περίοδο και να

πραγματοποιήσετε τις πιο

συμφέρουσες αγορές ενώ

ταυτόχρονα να κερδίσετε

καθημερινά και πλούσια

δώρα. Ρωτήστε τους ενημε-

ρωμένους πωλητές της εται-

ρίας και αποκτήστε τη

συσκευή που ανταποκρίνε-

ται στις ανάγκες και τις απαι-

τήσεις σας.

Άλλωστε η Electronet Β. Κ.

Καζάνα, χρόνια τώρα φρο-

ντίζει για τα καλύτερα στην

καλύτερη τιμή!

Electronet Β. Κ.

Καζάνα,Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr

Electronet Electronet Β.Κ. ΚαζάναΒ.Κ. Καζάνα

Γενέθλια με ξέφρενο πάρτυΓενέθλια με ξέφρενο πάρτυ

προσφορών και δώρων κάθε μέρα!!!  προσφορών και δώρων κάθε μέρα!!!  

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων: ΠρόγραμμαΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων: Πρόγραμμα

Πρόληψης - Δωρεάν Ιατρικές ΕξετάσειςΠρόληψης - Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις



Μ
ε τη συμμετοχή

των μαθητών

των Δημοτικών

Σχολείων Ευυδρίου

Λόφου και Βαμβακούς

πραγματοποιήθηκαν με

επιτυχία  στις αθλητικές

εγκαταστάσεις  του

Δημοτικού Σχολείου

Βαμβακούς  οι δράσεις

για την Πανελλήνια

Ημέρα Σχολικού

Αθλητισμού.

Οι μαθητές των δύο σχολεί-

ων συμμετείχαν σε  αθλητι-

κές δράσεις που σχεδίασαν

και υλοποίησαν οι εκπαιδευ-

τικοί Φυσικής Αγωγής των

δύο σχολείων  Δήμητρα

Φάρρου και Γιάννης

Βασιλείου

Με το σύνθημα ««ΑΣ ΚΙΝΗ-

ΘΟΥΜΕ», η  5η Πανελλήνια

Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

έδωσε την ευκαιρία στους

μαθητές   να συμμετάσχουν

σε οργανωμένες   ατομικές

και ομαδικές δράσεις  με

έμφαση στο τρέξιμο, τη σκυ-

ταλοδρομία,   το μπάσκετ, το

βόλεϊ και το ποδόσφαιρο

Με το πέρας των δραστη-

ριοτήτων προσφέρθηκαν

στους μαθητές αναψυκτικά

και εμφιαλωμένα νερά,

.προσφορά του Δήμου

Φαρσάλων

Ο
Δήμος Φαρσάλων

προσκάλεσε και

φιλοξένησε στις

24, 25 & 26 Σεπτεμβρίου

2018, στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων κλιμάκιο των

Γιατρών του Κόσμου με

σκοπό να εξετάσει

μαθητές της επαρχίας

Φαρσάλων και να τους

δοθεί το Ατομικό Δελτίο

Υγείας Μαθητή.

Εξετάστηκαν 351 μαθητές

από τους παιδίατρους

Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου και

Κατερίνα Στούκερ, τον καρ-

διολόγο Σταύρο

Γεωργόπουλο και την

οφθαλμίατρο Ευγενία

Κόντου. Τον οδοντιατρικό

έλεγχο πραγματοποίησε η

οδοντίατρος του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων

Αναστασία Ακριβούση.

Επίσης, εξετάστηκαν και

36 ηλικιωμένοι από τον

Καθηγητή Γηριατρικής

Κίμων Βολίκα, στα Αγροτικά

Ιατρεία Ερέτριας,

Βαμβακούς, στην Ρευματιά

και στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Φαρσάλων. Ο Δήμος

Φαρσάλων ευχαριστεί για τη

συνεισφορά στην υλοποίη-

ση του εγχειρήματος την

επισκέπτρια υγείας

Αναστασία Καραμπινά –

Βησσαροπούλου και όλο το

νοσηλευτικό προσωπικό, με

επικεφαλής την προϊσταμέ-

νη τους Ζέφη Γιαννάκη –

Γρηγορίου. Οι εν λόγω

κυρίες εργάστηκαν εθελοντι-

κά και πυρετωδώς πολλές

ημέρες πριν τον ερχομό των

Γιατρών και κατά τη διάρκεια

της παραμονής τους.

Επίσης, ευχαριστεί τον

Διευθυντή του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων, Ιατρό

Γιώργο Νεχωρίτη για την ιδι-

αιτέρως σημαντική συμβολή

του καθώς και την Ιατρό

Ελένη Κωνσταντέλλου για

τη φιλοξενία της στην

Ερέτρια. Και τέλος, τον

Διοικητή της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας Νέστορα Αντωνίου

για την παραχώρηση του

ΚΥΦ και την άριστη συνερ-

γασία.

Τη δράση υποστήριξαν τα

στελέχη του Κέντρου

Κοινότητας και του «Βοήθεια

στο Σπίτι».

Υπεύθυνη Δράσεων Υγείας:

Κυριακή Π.

Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ ,

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,

Πολιτική εκπρόσωπος

Δήμου Φαρσάλων στο

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγιών Πόλεων.

Οι Γιατροί του Κόσμου για τρίτη χρονιά στα ΦάρσαλαΟι Γιατροί του Κόσμου για τρίτη χρονιά στα Φάρσαλα
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Ο
Δήμος

Φαρσάλων, η

εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας και

το Πανεπιστήμιο της

Messina σας προσκαλούν

στην αρχαιολογική

ξενάγηση που θα

πραγματοποιηθεί στο

ανασκαφικό πεδίο της

αρχαίας Σκοτούσσας, την

Κυριακή 7 Οκτωβρίου

2018 και ώρα 11:00 π.μ.

* Η αναχώρηση θα γίνει από

το μνημείο του

Πολυδάμαντα στην πλατεία

της Σκοτούσσας.

Ξενάγηση στοΞενάγηση στο

ανασκαφικό πεδίο τηςανασκαφικό πεδίο της

Αρχαίας ΣκοτούσσαςΑρχαίας Σκοτούσσας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ΓιαΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε Για

Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά οι δράσεις  γιαΠέμπτη συνεχόμενη χρονιά οι δράσεις  για

την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικούτην Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού

ΑθλητισμούΑθλητισμού



Π
αρά τα… τερτίπια
του καιρού καθώς το
Σαββατοκύριακο στα

Φάρσαλα πέρασε με
συνεχείς βροχοπτώσεις
διεξήχθη στα Φάρσαλα για
έκτη συνεχή χρονιά ο
«ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ» –
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ, με την
συμμετοχή πάνω από 200
αθλητών στις δύο
κατηγορίες 21,1 και 5,2
χιλιομέτρων, οι οποίοι
αψήφησαν τον κακό καιρό
και έδωσαν δυναμικό
παρών. 
Η εκκίνηση δόθηκε στις 9:30
π.μ. από το Πάρκο Απιδανού
και ο τερματισμός στην πλα-
τεία Δημαρχείου (Άγαλμα
Αχιλλέα). Τον αγώνα οργά-
νωσαν ο Δήμος Φαρσάλων
και ο Οργανισμός
Πολιτισμού Αθλητισμού
Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης Δήμου
Φ α ρ σ ά λ ω ν
(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.), σε
συνεργασία με την Ελληνική
Ομοσπονδία Συλλόγων
Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού
– Υπεραποστάσεων
(ΕΟΣΛΜΑ-Υ).
Η διαδρομή των 21,1 χλμ.
που ακολούθησαν οι αθλη-
τές, που συμμετείχαν στον
αγώνα ήταν: 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 «ΕΠΙΛΕ-
ΚΤΟΣ» 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.
Κατά μήκος της διαδρομής
υπήρχαν σταθμοί υποστήρι-
ξης των δρομέων, στην εκκί-
νηση στον τερματισμό και
στους ενδιάμεσους σταθ-

μούς, διατίθετο εμφιαλωμένο
νερό, ενώ σε όλους τους
αθλητές που τερμάτισαν
δόθηκαν συλλεκτικά μετάλ-
λια και αναμνηστικά.
Οι απονομές στους νικητές
και τις νικήτριες της γενικής
κατάταξης και των επί
μέρους ηλικιακών κατηγο-
ριών έγιναν στις 12:40 το
μεσημέρι στη πλατεία
Δημαρχείου (Άγαλμα
Αχιλλέα).
Νικητές του ημιμαραθωνίου
ήταν οι εξής αθλητές:
Νικόλας Σκούταρης  1:21:08
(ανεξάρτητος), Φάνης
Κατσίκας 1:21:52 (Συλλογος
Δρομέων Φθιώτιδας
“Τραχίνα”), Κοσμάς
Κωνσταντινίδης 1:24:19
(ανεξάρτητος), στις γυναίκες
οι αθλήτριες, Βασιλική -
Μαρία Ελευθερίου 1:38:12
(Σύλλογος Δρομέων Υγείας
Βόλου), Μαρία Κουμαντζέλη
1:42:09 (ανεξάρτητη) και η
Κατερίνα Γκερλή (ΣΔΥ Αγιάς)
με χρόνο 1:48:50.
Την ίδια μέρα παράλληλα με
τον «6ο ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΑΘΛΟ»
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΟΜΟ,
διοργανώθηκε, ο αγώνας
δρόμου 5,2 χλμ. Η εκκίνηση
έγινε από το Πάρκο
Απιδανού και η απόσταση
του αγώνα ήταν 5.200 μέτρα.
Για πρώτη φορά αυτός ο
αγώνας είχε διαγωνιστικό
χαρακτήρα και χρονομέτρη-
ση. Σε όλους του συμμετέχο-
ντες δόθηκαν μετάλλια και
αναμνηστικά.
Μεγάλη ήταν η συνεισφορά
των εθελοντών (πολιτών και
εργαζομένων του Δήμου
Φαρσάλων) που εργάστηκαν
για την πραγματοποίηση του
6ου Αχίλλειου Άθλου.
Επίσης, πολύ σημαντική
ήταν η συνεισφορά του
Αστυνομικού Τμήματος
Φαρσάλων, της πυροσβεστι-
κής,  του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων, των γιατρών (Κ.
Λιούπη, Μ. Αντωνιάδη, Στ.
Κριαρά) και της Εθελοντικής
Ομάδας Διάσωσης &
Υγειονομικών Αποστολών.
Η Οργανωτική Επιτροπή του
6ου Αχίλλειου Άθλου αποτε-
λούνταν από τους : Δερλό
Κων/νο – Πρόεδρο
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου
Φαρσάλων, Παύλου Βάια –
Πρόεδρο Δημοτικής
Κοινότητας Φαρσάλων και

Γούλα Νικόλαο – Πρόεδρο
ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
Για ακόμη μια χρονιά ο
Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Μαραθωνοδρόμων Λάρισας,
αναδείχθηκε η πολυπληθέ-
στερη ομάδα με την μεγαλύ-
τερη συμμετοχή, όπου και
παρέλαβε το βραβείο ο πρό-
εδρος Απόστολος Γούλας. 
Επίσης δυναμική συμμετοχή
είχε η Φαρσαλινή ομάδα
FARSALA RUNNING TEAΜ.
Επίσης το παρών έδωσαν
και αθλητές των
Φαρσαλινών συλλόγων
όπως: του Αχιλλέα

Φαρσάλων, της
Αναγέννησης Φαρσάλων,
του Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων, του Αθλητικού
Συλλόγου Φαρσάλων, της
Ακαδημίας Φαρσάλων, του
Ολυμπιακού Αμπελιάς, του
Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων
και της Θύελλας Βασιλί.
Ο παιδικός αγώνας 1.000
μέτρων καθώς και ο «2ος
Δρόμος Υγείας και
Δυναμικού Βαδίσματος 4,1
χλμ.» του Σαββάτου ακυρώ-
θηκαν, λόγω κακών καιρικών
συνθηκών.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αστέριος Κ. Μολόχας
Φιλολογικό Φροντιστήριο
Λαμίας 91-Φάρσαλα

Σε έναν καινούργιο, ζεστό και φιλικό χώρο,
σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον

για μεθοδική δουλειά.
Τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή 
ή ιδιαίτερα μαθήματα για μαθητές: 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΠΑΛ
Διδάσκονται:
- Όλα τα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου-Λυκείου
- Θεωρητική κατεύθυνση (Αρχαία-Ιστορία-Λατινικά)
- Νεοελληνική Γλώσσα όλων των κατευθύνσεων
- Προετοιμασία μαθητών Δημοτικού στην παραγωγή γρα-
πτού λόγου (έκθεση)
Προετοιμασία στα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ για μαθητές που
θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου.

Παροχή δωρεάν σημειώσεων στους μαθητές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6972333669
e-mail: asteris.molohas@molohas@gmail.com

Διεξήχθη για έκτη συνεχή χρονιά ο «Αχίλλειος Άθλος –Διεξήχθη για έκτη συνεχή χρονιά ο «Αχίλλειος Άθλος –

Ημιμαραθώνιος Δρόμος» στα ΦάρσαλαΗμιμαραθώνιος Δρόμος» στα Φάρσαλα



Δ
ηλώσεις έκαναν

έπειτα από τον

τερματισμό του 6ου

Αχίλλειου Άθλου –

Ημιμαραθώνιος δρόμος

ο κ. Νίκος Γούλας

(Προεδρος της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Συλλόγων

Λαϊκού Μαζικού

Αθλητισμού –

Υπεραποστάσεων

(ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και ο

Πρόεδρος του Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων

Λάρισας κ. Αποστόλης

Γούλας.

Αμφότεροι στάθηκαν στην

οργάνωση που έχει η εν

λόγω διοργάνωση και για το

πόσο σημαντικό τεστ είναι

για τους αθλητές αυτός ο

αγώνας πριν τον μεγάλο

Μαραθώνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν:

Νίκος Γούλας (Προεδρος

της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Συλλόγων

Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού

– Υπεραποστάσεων

(ΕΟΣΛΜΑ-Υ): “ Για έκτη

συνεχή χρονιά με τον πρόε-

δρο του ΟΠΑΚΠΑ κ.

Κωνσταντίνο Δερλό και το

Δήμο Φαρσάλων συνδιορ-

γανώνουμε τον Αχίλλειο

Άθλο τον οποίο ξεκινήσαμε

πριν 6 χρόνια. Οι εντυπώ-

σεις είναι πολύ καλές από τη

φετινή συμμετοχή αν λάβου-

με υπόψιν τις καιρικές συν-

θήκες καθώς και ότι δεν

είχαμε κάποιο άσχημο γεγο-

νός. Ο συγκεκριμένος και-

ρός ευνοεί τους αθλητές να

κάνουν καλύτερο χρόνο

καθώς αποτελεί ένα δυνατό

τεστ ώστε να ελέγξουν τις

δυνάμεις τους για τον

Αυθεντικό Μαραθώνιο της

Αθήνας.

Αποστόλης Γούλας

(Πρόεδρος Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων ν.

Λάρισας): “Για έκτη συνεχή

χρονιά ο σύλλογος

Μαραθωνοδρόμων νομού

Λάρισας είναι παρών στον

Αχίλλειο Άθλο. Κάθε χρόνο

τιμούμε τη συγκεκριμένη

διοργάνωση καθώς είναι

από τις αγαπημένες μας.

Φέτος οι αθλητές, που έλα-

βαν συμμετοχή από το σύλ-

λογό μας, ξεπέρασαν τους

100. Η συγκεκριμένη αναμέ-

τρηση φέτος, ήταν διαφορε-

τική καθώς έχοντας τρέξει

και τις έξι χρονιές, δεν είχα-

με ποτέ αντιμετωπίσει τέτοια

φαινόμενα, είχαμε πάντα

ηλιοφάνεια. η βροχή ήταν

κάτι πρωτόγνωρο στον

Αχίλλειο Άθλο. Οι αθλητές

είναι συνηθισμένοι σε τέτοι-

ες συνθήκες και ήταν ιδανι-

κός ο καιρός για ατομικά

ρεκόρ, ο Αχίλλειος Άθλος

αποτελεί ένα πολύ καλό τεστ

για τον Αυθεντικό

Μαραθώνιο της Αθήνας

καθώς διεξάγεται 1,5 μήνα

πριν από το μεγάλο αγώνα”.

Έ
να παράδειγμα

ζωντάνιας και

υγείας είναι ο 82

χρόνος

Μαραθωνοδρόμος κ.

Γιώργος Θεμελής.

Ο κ. Θεμελής είναι 82 ετών

είναι ο μεγαλύτερος μαρα-

θωνοδρόμος και τερμάτισε

για έκτη φορά στον Αχίλλειο

Άθλο έχοντας ανελλιπέστα-

τη  συμμετοχή σε όλους

τους αγώνες που διεξαγό-

νται.

Κατά την διάρκεια του τερ-

ματισμού του όλοι οι συμμε-

τέχοντες ξέσπασαν σε

θερμά χειροκροτήματα με

τον ίδιο να ανταποδίδει.

Πρόκειται για ένα «φαινόμε-

νο» αθλητή ο οποίος τίμησε

για ακόμη μια φορά τον

Ημιμαραθώνιο των

Φαρσάλων.
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Επικαιρότητα

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

Τερμάτισε για έκτη χρόνια οΤερμάτισε για έκτη χρόνια ο

μεγαλύτερος μαραθωνοδρόμος!!!μεγαλύτερος μαραθωνοδρόμος!!!

Ο
Πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων κ.

Κωνσταντίνος Δερλός

έκανε την δική του

τοποθέτηση έπειτα από

το πέρας του 6ου

Αχίλλειου Άθλου.

Ο κ. Δερλός στάθηκε στο

γεγονός ότι η εν λόγω διορ-

γάνωση έχει καταξιωθεί

στην συνείδηση των αθλη-

τών και παρά τις αντίξοες

καιρικές συνθήκες είχε

μεγάλη συμμετοχή για

ακόμη μια χρονιά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Κω/νος Δερλός (Πρόεδρος

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ): «Επιτυχής η

διοργάνωση του 6ου

Αχίλλειου Άθλου, που παρά

τις αντίξοες καιρικές συνθή-

κες, συμμετείχαν στον ημι-

μαραθώνιο 150 αθλητές και

αθλήτριες από όλη την

Ελλάδα.

Αυτό δείχνει, ότι ο Αχίλλειος

Άθλος είναι ένας αγώνας,

που έχει καταξιωθεί στην

συνείδηση των αθλητών»

Κων/νος Δερλός: «ΟΚων/νος Δερλός: «Ο

Αχίλλειος Άθλος έχειΑχίλλειος Άθλος έχει

καταξιωθεί στηνκαταξιωθεί στην

συνείδηση τωνσυνείδηση των

αθλητών»αθλητών»

Νίκος και Αποστόλης Γούλας: «Πολύ όμορφηΝίκος και Αποστόλης Γούλας: «Πολύ όμορφη

εμπειρία και δυνατό τεστ ο 6ος Αχίλλειος Άθλος»εμπειρία και δυνατό τεστ ο 6ος Αχίλλειος Άθλος»



Κ
ατά την Τακτική

συνεδρίαση του

Δημοτικού

Συμβουλίου την Τρίτη 18

Σεπτεμβρίου 2018 δημοτική

σύμβουλος και Πρόεδρος

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κυριακή

Παναγιωτοπούλου

παρουσίασε το Γενικό

Σχέδιο Διάταξης (Master

Plan) για το πρόγραμμα

μετεγκατάστασης Ρομά

Φαρσάλων του Υπουργείο

Εργασίας (Ειδική

Γραμματεία Ένταξης των

Ρομά). 

Συγκεκριμένα παρουσίασε το

φιλόδοξο πρόγραμμα μετε-

γκατάστασης τμήματος των

Ρομά της πόλης, με στόχο την

πλήρη κοινωνική ενσωμάτω-

σή τους που θα υλοποιήσει ο

Δήμος. Περιλαμβάνει τη μετα-

βατική μετεγκατάσταση Ρομά

που διαβιούν σε πρόχειρα ή

παράτυπα καταλύματα εντός

κατάλληλα οργανωμένου

χώρου (σε πρότυπο οικισμό

στην παρακείμενη των λυόμε-

νων δημοτική έκταση που

παραχωρήθηκε με προηγού-

μενες αποφάσεις του

Δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων, όπου θα διαμορ-

φωθούν οι απαραίτητες υπο-

δομές για την εγκατάσταση

τριάντα μίας (31) κατοικιών,

διαμόρφωση των κοινόχρη-

στων χώρων και είκοσι πέντε

(25) θέσεων στάθμευσης.

Συγχρόνως θα απομακρυν-

θούν τα πρόχειρα καταλύματα

– παραπήγματα και θα δια-

μορφωθούν οι κοινόχρηστοι

χώροι και εντός του υπάρχο-

ντος οικισμού των λυόμενων,

με τις παρεμβάσεις να ανα-

βαθμιστεί και ο υφιστάμενος

οικισμός ΡΟΜΑ που ασφυκτεί

από την έλλειψη ελεύθερου

χώρου και χώρου πρασίνου.

Η στέγαση των υποστηρικτι-

κών υπηρεσιών ήτοι το

Κέντρο Κοινότητας –

Παράρτημα ΡΟΜΑ του οικι-

σμού, έχουν ήδη τοποθετηθεί

σε ειδικά διαμορφωμένους

οικίσκους στο παρακείμενο

Ο.Τ. Γ201Δ. Στον νέο οικισμό

θα τοποθετηθούν συνολικά

τριάντα ένα (31) κατοικίες για

την μετεγκατάσταση και στέ-

γαση τριάντα ένα (31) νοικο-

κυριών ειδικών κοινωνικών

ομάδων που διαβιούν τώρα

σε παραπήγματα.

Οι τύποι των κατοικιών σύμ-

φωνα με το σχέδιο γενικής

διάταξης του οικισμού είναι :

Είκοσι επτά (27) κατοικίες

μονώροφες 65 τ.μ έκαστη για

στέγαση οικογενειών 3-5 ατό-

μων και τέσσερις (4) κατοικίες

διώροφες επιφάνειας 97 τ.μ

έκαστη για στέγαση οικογενει-

ών 6-9 ατόμων.

Για την κατανομή των τύπων

στον οικισμό έχει ληφθεί

υπόψη η σύνθεση των προς

μετεγκατάσταση νοικοκυριών

όπως αποτυπώνεται στην

απογραφή του Δήμου

Φαρσάλων.

Μετά το λόγο έλαβε ο

Προϊστάμενος της Δ/νσης των

Τεχνικών Υπηρεσιών λέγο-

ντας ότι, η Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου Φαρσάλων θα

προχωρήσει στη σύνταξη των

τεχνικών μελετών για τις υπο-

δομές και τα τεύχη δημοπρά-

τησης για την υλοποίηση του

έργου. Μετά την έκδοση της

Κοινής Υπουργικής

Απόφασης σύμφωνα με το

άρθρο 159 του ν. 4483/2017

για τη μετεγκατάσταση του

οικισμού ΡΟΜΑ και την ανα-

βάθμιση του υφιστάμενου

οικισμού, θα προχωρήσει η

δημοπράτηση και η υλοποίη-

ση του έργου.

Ακολούθως ο προϊστάμενος

της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου Λιαπής Αναστάσιος

παρουσίασε τις τεχνικές προ-

διαγραφές και τα έργα υποδο-

μής του οικισμού, εκθέτοντας

τα τεχνικά στοιχεία της ανα-

πλάσεως του χώρου.

Κλείνοντας ο Δήμαρχος Άρης

Καραχάλιος τόνισε ότι πρόκει-

ται για ένα μεγάλο έργο στέ-

γασης οικογενειών της ευπα-

θούς κοινωνικής ομάδας των

Ρομά με ταυτόχρονη αστική

ανάπλαση του συνολικού

χώρου, δηλαδή τόσο του νέου

οικισμού όσο και του υφιστά-

μενου των λυόμενων.

Είναι ένα ευρύτερο πρόγραμ-

μα που υλοποιεί το

Υπουργείο Εργασίας και ειδι-

κότερα η Ειδική Γραμματεία

Ένταξης των Ρομά με επικε-

φαλής την ειδική γραμματέα

Αικατερίνη Γιάντσου, που επι-

δειννύει ιδιαίτερη ευαισθησία

στο ζήτημα της στέγασης των

Ρομά και στηρίζει θερμά τις

ενέργειες του Δήμου προς

ένταξη στο πρόγραμμα.

Πρόκειται για ένα μεγάλο

έργο για το Δήμο μας προϋ-

πολογισμού περί τα 2.5 εκατ.

Ευρώ.

Ευχαρίστησε την Κυριακή

Παναγιωτοπούλου, τις τεχνι-

κές υπηρεσίες του Δήμου,

αλλά και την Ειδική

Γραμματέα Ένταξης των

Ρομά, του Υπουργείο

Εργασίας Αικατερίνη

Γιάντσου και ζήτησε από το

σώμα την υπερψήφιση της

εισηγήσεως και τον φάκελο

του έργου, όπως και έγινε

ομόφωνα από το σύνολο των

παρισταμένων δημοτικών

συμβούλων.

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου

2018 ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος, η

Πρόεδρος της Δη.Κ.Ε.ΦΑ

Κυριακή Παναγιωτοπούλου

και ο Προϊστάμενος της

Τεχνικής Υπηρεσίας, μετέβη-

καν στο Υπουργείο εργασίας

όπου έγινε και η υποβολή του

Φακέλου και η παραλαβή του

από την αρμόδια επιτροπή

της Ειδικής Γραμματείας για

έλεγχο, αξιολόγηση και έγκρι-

ση με στόχευση την δημο-

πράτησή του κατά τους επό-

μενους μήνες.

Σ
υνεδριάζει το

Δημοτικό Συμβούλιο

Φαρσάλων, την

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

και ώρα 20:00 για

συζήτηση και λήψη

αποφάσεων σε 17 θέματα

ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης έχουν ως εξής:

1).Έγκριση και παραλαβή

της μελέτης του έργου με

τίτλο «Συνολική θεώρηση

αισθητικής και λειτουργικής

αναβάθμισης της πόλεως

των Φαρσάλων» για την

υποβολή πρότασης στο

Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυ-

ξη με πρωτοβουλία Τοπικών

Κοινοτήτων (CLLD) –

LEADER», ΠΠΑ 2014-

2020.

2). Έγκριση και παραλαβή

της μελέτης του έργου με

τίτλο «Συνολική θεώρηση

αισθητικής και λειτουργικής

αναβάθμισης της Τ.Κ.

Βαμβακού της Δ.Ε

Πολυδάμαντα» για την υπο-

βολή πρότασης στο Μέτρο

19 «Τοπική ανάπτυξη με

πρωτοβουλία Τοπικών

Κοινοτήτων (CLLD) –

LEADER», ΠΠΑ 2014-

2020.

3). Έγκριση και παραλαβή

της επικαιροποιημένης

μελέτης του έργου με τίτλο

«Ανάπλαση του Παλαιού

Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ.

Αμπελειάς και επανάχρησή

του ως πολιτιστικό κέντρο».

4). Έγκριση και παραλαβή

της επικαιροποιημένης

μελέτης με τίτλο «Αστικές

Αναπλάσεις Πόλεως

Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ. Γ304Β

)».

5). Έγκριση και παραλαβή

της επικαιροποιημένης

μελέτης του έργου με τίτλο

«Δημιουργία ανοικτού υπαί-

θριου χώρου αναψυχής

στην Τ.Κ. Βαμβακού της

Δ.Ε. Πολυδάμαντα του

Δήμου Φαρσάλων».

6). Έγκριση τροποποίησης

του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Δήμου Φαρσάλων 2015-

2019.

7). Έγκριση υποβολή πρό-

τασης με τίτλο «Ανάπλαση

του Παλαιού Δημοτικού

Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς

και επανάχρησή του ως

πολιτιστικό κέντρο» στο

Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυ-

ξη με πρωτοβουλία Τοπικών

Κοινοτήτων (CLLD) –

LEADER”, ΠΠΑ 2014-2020.

8). Έγκριση υποβολή πρό-

τασης με τίτλο «Αστικές

Αναπλάσεις Πόλεως

Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. Γ304Β)»

στο Μέτρο 19 «Τοπική ανά-

πτυξη με πρωτοβουλία

Τοπικών Κοινοτήτων

(CLLD) – LEADER», ΠΠΑ

2014-2020.

9). Έγκριση υποβολή πρό-

τασης με τίτλο «Δημιουργία

ανοικτού υπαίθριου χώρου

αναψυχής στην Τ.Κ.

Βαμβακού της Δ.Ε.

Πολυδάμαντα του Δήμου

Φαρσάλων» στο Μέτρο 19

«Τοπική ανάπτυξη με πρω-

τοβουλία Τοπικών

Κοινοτήτων (CLLD) –

LEADER», ΠΠΑ 2014-

2020.

10). Έγκριση σύναψης και

όρων προγραμματικής σύμ-

βασης μεταξύ ΔΕΥΑ

Φαρσάλων και Δήμου

Φαρσάλων για την υποβολή

πρότασης με τίτλο

«Χαρτογράφηση, ψηφιοποί-

ηση, δημιουργία βάσης

δεδομένων του δικτύου

ύδρευσης της ΔΕΥΑΦ και

εισαγωγή σε GIS» στο επι-

χειρησιακό πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη».

11). Έγκριση υποβολής

πρότασης με τίτλο

«Χαρτογράφηση, ψηφιοποί-

ηση, δημιουργία βάσης

δεδομένων του δικτύου

ύδρευσης της ΔΕΥΑΦ και

εισαγωγή σε GIS» στο επι-

χειρησιακό πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη» στον άξονα

προτεραιότητας «16 ΤΕΧΝΙ-

ΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΧΗΣ».

12). Έγκριση της με αριθμό

29/2018 μελέτης του έργου

με τίτλο «Διαμόρφωση υπό-

στεγου φύλαξης αρχαιοτή-

των Σκοτούσας» και καθορι-

σμός τρόπου εκτέλεσης με

συνοπτικό διαγωνισμό σύμ-

φωνα με το Ν. 4412/2016.

13). Έγκριση

Τροποποίησης Τεχνικού

Προγράμματος έτους 2018.

14). Έγκριση διοργάνωσης

ετήσιας εκδήλωσης για το

ανασκαφικό έργο στην

αρχαία Σκοτούσσα και εξει-

δίκευση της πίστωσης.

15). Έγκριση διοργάνωσης

εορταστικών εκδηλώσεων,

για την Εθνική Επέτειο της

28ης Οκτωβρίου και εξειδί-

κευση της πίστωσης.

16). Έγκριση πρωτοκόλλων

οριστικής παραλαβής παρε-

χόμενων υπηρεσιών.

17). Έγκριση δαπανών για

δικηγόρους και συμβαιολο-
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

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

Πιάνο,  Αρμόνιο,  Ακορντεόν,
Βιολί,  Κιθάρα.

Σχολή Σύγχρονης Μουσικής 

Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό
Μπάσο, Ντραμς.

Σχολή Λαϊκής – Ρεμπέτικης
Μουσικής

Μπουζούκι,  Τζουράς,
Μπαγλαμάς.

Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής

Κλαρίνο,  Κρουστά,
Παραδοσιακό  Βιολί.

Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

Ωδική,  Αρμονία,  Αντίστιξη,
Φούγκα, 

Ενοργάνωση Πνευστών,
Σύνθεση.

Νέα τμήματα:   

Φωνητική με Ελληνικό & Ξένο

ρεπερτόριο.

Ούτι,  Παραδοσιακό Βιολί.

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

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

Email: odeioperitexnon@yahoo.gr 

Επικαιρότητα

Ξεκινούν οι εγγραφές για την νέα σχολική χρονιά
στο ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ από 3 Σεπτεμβρίου καθη-

μερινά 17:00-20:00 στο ΩΔΕΙΟ, Ρήγα Φεραίου 3-
ΦΑΡΣΑΛΑ. Τηλ.: 24910-26656

Συνεδριάζει τηνΣυνεδριάζει την

Τρίτη 2/10 Τρίτη 2/10 

το Δημοτικότο Δημοτικό

Συμβούλιο Συμβούλιο 

με 17 Θέματαμε 17 Θέματα

Παρουσίαση του προγράμματοςΠαρουσίαση του προγράμματος

«Διαμόρφωση χώρου προσωρινής εγκατά«Διαμόρφωση χώρου προσωρινής εγκατά--

στασης (Ρομά) του Δήμου Φαρσάλωνστασης (Ρομά) του Δήμου Φαρσάλων



«
Ενώνουμε όλοι τις
δυνάμεις για να
σταματήσουμε αυτή

την αδικία για την περιοχή
μας» τόνισε ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός κατά
την έκτακτη συνέντευξη
τύπου που παραχωρήθηκε
στην αίθουσα του
περιφερειακού συμβουλίου
Θεσσαλίας με αφορμή το
ζήτημα της εξισωτικής
αποζημίωσης, όπως,αυτή
θα διαμορφωθεί αν τελικά
ισχύσει ο νέος χάρτης που
δόθηκε στην διαβούλευση.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
πλαισιωμένος από τον πρόε-
δρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ.
Γιώργο Κωτσό, τον πρόεδρος
της Ομοσπονδίας
Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας κ.
Νίκο Παλάσκα, τον Τεχνικό
Σύμβουλο της Ομοσπονδίας
Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας κ.
Κόκουρα Γιάννη, τον αντιπερι-
φερειάρχη Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
κ. Γιώργο Λαδόπουλο, τον
πρόεδρο του Γεωπονικού
Συλλόγου Λάρισας κ. Δημήτρη
Σοφολόγη, τον πρόεδρο του
ΓΕΩΤΕΕ Κ.Ε. κ. Ντογκούλη
Δημήτρη και τον αντιπρόεδρο-
της Πανελλήνιας Ένωσης
Νέων Αγροτών κ. Νίκο
Παυλοκώστα ζήτησε «η
Περιφέρεια Θεσσαλία να μην
αδικηθεί από αυτή τη διαδικα-
σία».
Ο κ. Αγοραστός σημείωσε
στην τοποθέτησή του ότι
«πρέπει να εκτιμηθούν όλες οι
περιοχές ανά δήμο και όχι ανά
περιφερειακή ενότητα, με όλα
τα δεδομένα και τους συντελε-
στές που ορίζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή».
Αναλυτικότερα, οι εκπρόσω-
ποι των φορέων που συμμε-
τείχαν στην έκτακτη συνέντευ-
ξη τύπου τόνισαν τα εξής:
Κώστας Αγοραστός
(Περιφερειάρχης Θεσσαλίας):
« Έχει προκληθεί μεγάλη ανα-
στάτωση σε μεγάλο αριθμό
αγροτών και κτηνοτρόφων
από τη διαδικασία οριοθέτη-
σης των περιοχών με φυσι-
κούς περιορισμούς. Αυτό
σημαίνει ότι σε 59 τοπικά δια-
μερίσματα σε όλη τη
Θεσσαλία οι κτηνοτρόφοι κιν-
δυνεύουν να μην πάρουν εξι-
σωτική αποζημίωση.
Η εξισωτική αποζημίωση από
το 2016 και μετά έχει μειωθεί
στο 50%. Κάποιος που έπαιρ-
νε 5.000 ευρώ παίρνει 2.500
ευρώ. Μεγάλος αριθμός κτη-
νοτρόφων σε 59 διαμερίσματα
της Θεσσαλίας κινδυνεύει να
μην πάρει ούτε ένα ευρώ από
την εξισωτική αποζημίωση για
τα επόμενα 10 χρόνια.
Πράγμα που όπως καταλαβαί-
νετε δημιουργεί τεράστια προ-
βλήματα σε μια δύσκολη
εποχή για τους κτηνοτρόφους
που παλεύουν κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες ( μείωση τιμή
γάλακτος, αύξηση κόστους
παραγωγής). Για τους λόγους
αυτούς βλέπουμε καθημερινά
σε όλη τη Θεσσαλία πωλητή-
ρια σε κοπάδια.
Έστω και την ύστατη στιγμή,
την ώρα που η υπουργική
απόφαση βρίσκεται σε δια-
βούλευση, ζητούμε να πρυτα-
νεύσει η λογική και η διαδικα-
σία της παραγωγής. Διότι η
κτηνοτροφία και γενικότερα ο
πρωτογενής τομέας είναι ένας
από τους πυλώνες που στηρί-
ζεται η παραγωγή στη χώρα
μας.
Βέβαια  ο προσδιορισμός και

η διαδικασία οριοθέτησης των
περιοχών με φυσικούς περιο-
ρισμούς, έγινε με τέτοιο τρόπο
που πιθανώς αντίκειται στην
ευρωπαϊκή νομοθεσίακαι στη
διαδικασία που θέτει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
οριοθέτηση αυτών των περιο-
χών.
Συνεπώς δεν πρέπει η
Περιφέρεια Θεσσαλία να αδι-
κηθεί από αυτή τη διαδικασία.
Πρέπει να εκτιμηθούν όλες οι
περιοχές ανά δήμο και όχι ανά
περιφερειακή ενότητα, με όλα
τα δεδομένα και τους συντελε-
στές που ορίζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις
μας, η Περιφέρεια, οι Δήμοι
δια της ΠΕΔ Θεσσαλίας, η
Συνομοσπονδία Θεσσαλών
Κτηνοτρόφων, το ΓΕΩΤΕΕ, ο
Γεωπονικός Σύλλογος, οι Νέοι
Αγρότες προκειμένου να στα-
ματήσουμε αυτή την αδικία
στην περιοχή μας.
Γιώργος Κωτσός (Πρόεδρος
ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος
Μουζακίου): «Βρισκόμαστε
μπροστά σε ένα σοβαρό πρό-
βλημα που προκύπτει για τον
πρωτογενή τομέα τους κτηνο-
τρόφους μας και τους αγρότες
μας, με την εξαίρεση σημαντι-
κών περιοχών από τη μειονε-
κτικότητα.
Η τακτική που ακολούθησε η
κυβέρνηση στη συγκεκριμένη
διαδικασία θυμίζει τη λαϊκή
παροιμία « της νύκτας τπαλά-
σκαςα καμώματα, τα βλέπει η
μέρα και γελάει».
Υπήρξε υπερδέσμευση  ή
υπερεκταμίευση των πόρων
της εξισωτικής αποζημίωσης

τα προηγούμενα χρόνια.
Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό
υποθηκεύτηκε το μέλλον της
συγκεκριμένης διαδικασίας.
Έτσι φτάνοντας σήμερα ο…
κόμπος στο χτένι η κυβέρνη-
ση ανακάλυψε ένα κόλπο χρη-
σιμοποιώντας πανεπιστημια-
κή τεκμηρίωση με αφελής
όρους. Έτσι φτάσαμε στη μεί-
ωση της εξισωτικής αποζη-
μίωσης καθώς νωρίτερα είχε
δώσει πολύ μεγαλύτερα
ποσά.
Όλοι μας η Περιφέρεια, οι
δήμοι, οι άνθρωποι της παρα-
γωγής, οι εκπρόσωποι του
ΓΕΩΤΕΕ και του Γεωπονικού
Συλλόγου είμαστε εδώ για να
ορθώσουμε το ανάστημά μας
απέναντι σε αυτή την αδικία.
Θέλω να πιστεύω ότι την
ύστατη ώρα η κυβέρνηση θα
αναζητήσει τρόπους να καλύ-
ψει αυτό το κενό.
Βασικός στόχος άλλωστε της
Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι
από κοινού αυτοδιοικητικοί και

πολιτικοί φορείς να στηρίξου-
με τον πρωτογενή τομέα που
είναι η… ατμομηχανή ανάπτυ-
ξης και επιβίωσης της περιφέ-
ρειας μας.»
Νίκος Παλάσκας ( Πρόεδρος
Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων
Θεσσαλίας): «Θεωρώ ότι το
θέμα της εξισωτικής είναι το
τελευταίο χτύπημα και η χαρι-
στική βολή της κυβέρνησης
απέναντι στους κτηνοτρό-
φους. Η επιλογή να μειώσει
από το 2016 την εξισωτική
στο 50 % και να δώσει εξισω-
τική αποζημίωση σε δικαιού-
χους που κατοικούν σε
κάμπους και μεγάλες πόλεις
οδήγησε στο σημερινό αποτέ-
λεσμα να μην επαρκούν τα
χρήματα.
Από πέρυσι χτυπήσαμε τον…
κώδωνα του κινδύνου σε
συνάντηση που είχαμε με τότε
υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Αποστόλου. Του
είπαμε τότε ευθέως ότι όπως
δίνεται η εξισωτική αποζημίω-

ση δεν φτάσουν τα 900 εκ.
ευρώ για τα πέντε χρόνια. Ο
υπουργός γνώριζε το πρόβλη-
μα, μας διαβεβαίωσε ότι  θα
βρεθούν τα κονδύλια αλλά
προφανώς αλλιώς τα υπολό-
γιζε και αλλιώς του βγήκανε.

Να κόψει το λαιμό της η
κυβέρνηση που δημιούργησε
το πρόβλημα, να βρεθούν τα
χρήματα προκειμένου να μην
χάσουν τα χρήματα που δικαι-
ούνται οι κτηνοτρόφοι που
ζούνε σε μειονεκτικές και ορει-
νές περιοχές.
Η κτηνοτροφία πήρε την
κατρακύλα της. Χθες, επισκε-
φτήκαμε τον Περιφερειάρχη
και σήμερα ενώνουμε τις
δυνάμεις οι δήμοι, το ΓΕΩ-
ΤΕΕ, οι γεωπόνοι, οι νέοι
αγρότες στέλνοντας μήνυμα
προς την κυβέρνηση να μην
τολμήσει να εφαρμόσει το
νομοσχέδιο που βρίσκεται σε
διαβούλευση και να υιοθετή-
σει τις προτάσεις μας που
είναι μέσα από την παραγω-
γή».
Γιάννης Κούκουρας ( Τεχνικός
Σύμβουλος Ομοσπονδίας
Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας): «Η
υπουργική απόφαση η οποία
βρίσκεται σε διαβούλευση και
η οποία δεν περνά από τις
διαδικασίες της Βουλής, εφαρ-
μόζεται άμεσα με την υπογρα-
φή του υπουργού.
Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε
σήμερα εδώ για να προλάβου-
με το κακό που έρχεται.
Καταγγέλλουμε σήμερα ότι η
συγκεκριμένη διαδικασία δεν
πραγματοποιήθηκε  με το
σύννομο και σωστό τρόπο
που υποδεικνύει η

Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χτυπάμε τον… κώδωνα του
κινδύνου καθώς δεν ακολου-
θήθηκαν οι διαδικασίες που
ορίζει ο κανονισμός της Ε.Ε.
Αυτό σημαίνει πως ακόμη και
αν περάσει οι ήδη υπάρχου-
σες περιοχές που εντάσσονται
μέσα θα κοπούν και θα έχουμε
τεράστιο πρόβλημα ως χώρα.
Αν υπογραφεί από τον υπουρ-
γό η συγκεκριμένη απόφαση
θα ισχύσει για τα επόμενα
δέκα χρόνια και για την τωρινή
ΚΑΠ και την επόμενη».
«Ένα πολύ σημαντικό θέμα,
θέμα τριακονταετίας, η κυβέρ-
νηση προσπαθεί να το λύσει
δημιουργώντας μεγαλύτερα
προβλήματα.
Η εξισωτική αποζημίωση
δημιουργεί παρά πολλά προ-
βλήματα πέρα των χρημάτων
των κτηνοτρόφων στα προ-
γράμματα αγροτικής ανάπτυ-
ξης.
Σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα
από χρήματα που δίνει η
κυβέρνηση ασύστολα, καθώς
δίνονται ετησίως 230 εκ. ευρώ
την ώρα που τα προγράμματα
για νέους αγρότες και σχέδια
βελτίωσης απορροφούν 250
εκ. για εφτά χρόνια για όλη την
Ελλάδα.
Ξέραμε εδώ και τρία χρόνια
ότι έπρεπε να φτάσουμε δυο
μήνες πριν τη λήξη της παρά-
τασης για να καθορίσουμε τις
περιοχές. Μια μελέτη που δεν
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο,
με στοιχεία που δεν έχουν
έρθει στα χέρια μας. Και είναι
πολύ σημαντικό γιατί από τη
συγκεκριμένη απόφαση θα
εξαρτηθούν ίσως και τρεις
προγραμματικές περιόδους».

Κώστας Αγοραστός: «Δεν θα επιτρέψουμε να αδικηθεί ηΚώστας Αγοραστός: «Δεν θα επιτρέψουμε να αδικηθεί η

Θεσσαλία από τη νέα διαδικασία της εξισωτικής αποζημίωσης»Θεσσαλία από τη νέα διαδικασία της εξισωτικής αποζημίωσης»
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Τ
ην ήττα με σκορ 3 –

0 γνώρισε η Νίκη

Κρήνης από την

ομάδα της Μάνδρας, σε

παιχνίδι που διεξήχθη

στην Τερψιθέα και έτσι οι

μπλε αποκλείστηκαν από

την επόμενη φάση του

Κυπέλλου της ΕΠΣ

Λάρισας.

Η Νίκη «πλήρωσε» τα λάθη

της και ο Μπατζιανούλης

ήταν ο «δήμιος» της ο οποί-

ος με χατ τρικ έδωσε την

πρόκριση στην ομάδα της

Μάνδρας.

Η πρώτη καλή στιγμή του

αγώνα ανήκε στην Νίκη

όταν στο 28′ έχασε μεγάλη

ευκαιρία που θα άλλαζε το

ρου του αγώνα, καθώς ο

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς

Θοδωρής, μέσα από την

μικρή περιοχή, δεν κατάφε-

ρε να νικήσει τον Ράιδο.

Στο 43’ οι γηπεδούχοι στην

πρώτη τους φάση κατάφε-

ραν να ανοίξουν το σκορ με

σουτ του Μπατζιανούλη

μέσα από την περιοχή.

Το 1 – 0 παρέμεινε μέχρι την

λήξη του πρώτου μέρους.

Με την έναρξη του δευτέρου

μέρους και συγκεκριμένα

στο 52′ έπειτα από φάουλ

του Κανατούλα ο Θοδωρής

Μαργαριτόπουλος σκόραρε

με κεφαλιά, αλλά ο επόπτης

ακύρωσε το τέρμα ως

οφσαιντ.

Για την εν λόγω φάση οι

άνθρωποι της Νίκης έχουν

τις έντονες επιφυλάξεις τους

για το κατά πόσο ήταν

οφσάιντ ο σκόρερ.

Εν τέλει στο 63’ ο Κώστας

Μαργαριτόπουλος έκανε

λάθος γύρισμα στην άμυνα

πάνω σε επιτιθέμενο, αυτός

την έσπασε στον επερχόμε-

νο Μπατζιανούλη κ αυτός

έκανε το 2-0.

Πέντε λεπτά αργότερα και

έπειτα από κάθετη πάσα ο

Μπατζιανούλης έκανε από

θέση τετ α τετ το 3-0 πετυ-

χαίνοντας παράλληλα το

προσωπικό του χατ τρικ.

Οι Συνθέσεις

Μάνδρα: Ράιδος, Ζούρκα,

Παπαδόπουλος Μ.,

Μακρυγιάννης, Καδόκλου,

Τριίμμης, Οσμάνι, Αλέκσα,

Μ π α τ ζ ι α ν ο ύ λ η ς ,

Παπαδόπουλος Ν., Ζήκβα

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Παπαϊωάννου,

Μαγαλιός (62′

Μαργαριτόπουλος Κ. – 77′

Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Κανατούλας, Νταφόπουλος,

Σελήνης, Μαργαριτόπουλος

Θ., Πετρόπουλος (64′

Κόκκινος), Στεργίου,

Τσιάρας, Διαμαντής,

Αλεξανδράκης (58′

Τσαρδάκαςλ.τρ)
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CMYK

Αθλητικά

Δ
υο γκολ του

Δημήτρη  Ζιώγα

ήταν αρκετά για τον

Αχιλλέα Φαρσάλων ο

οποίος έκαμψε με σκορ 2

– 0 την αντίσταση της

Λάρισας 2012 και

επέστρεψε στα θετικά

αποτελέσματα έπειτα από

την ήττα στο Δαμάσι.

Έτσι οι Μυρμιδόνες έφτα-

σαν τους 6 βαθμούς (σ.σ.

την πρώτη αγωνιστική κέρ-

δισαν άνευ αγώνος τον

Κίσσαβο Συκουρίου με σκορ

3 – 0) και μπήκαν με το

«δεξί» για ακόμη μια σεζόν

στο Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων.

Το συγκρότημα των

Φεραίου Γιαννακού και

Λευτέρη Τέα βρίσκεται στην

έκτη θέση έπειτα από τρεις

αγωνιστικές.

Στα της αναμέτρησης ο

Αχιλλέας πίεσε από την

αρχή και προσπάθησε παρά

τον πολύ βαρύ αγωνιστικό

χώρο ελέω της συνεχής

βροχόπτωσης να παίξει

ποδόσφαιρο κατοχής και

κυριαρχίας.

Και μπορεί το ένα σουτ του

Γιαννολόπουλου στο 25′ και

μια προσπάθεια του Ζιώγα

λίγα λεπτά αργότερα να μην

βρήκαν στόχο, όμως στο 40′

ο Καρβούνης έκανε κάθετη

πάσα ο Ζιώγας πάτησε

περιοχή από τα αριστερά

και με όμορφο πλασέ νίκησε

τον Παπαζήση και έγραψε

το 1 – 0.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν δυο

καλές στιγμές με τον Κίτσο

δίχως όμως αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο μέρος και

συγκεκριμένα στο 55′ ο

Χριστιανίδης έσπασε όμορ-

φα την μπάλα, ο Ζιώγας την

βρήκε στο… «πιάτο» και με

άπιαστο σουτ νίκησε για

δεύτερη φορά τον

Παπαζήση, πετυχαίνοντας

το 2 – 0 και το δεύτερο προ-

σωπικό του τέρμα.

Εν συνεχεία οι φιλοξενούμε-

νοι προσπάθησαν να πιέ-

σουν και έχασαν δυο καλές

στιγμές όταν αρχικά ο

Μπόντε σημάδεψε το οριζό-

ντιο δοκάρι του

Κουτσογιαννούλη με δυνατό

μακρινό σουτ στο 60′, ενώ

πέντε λεπτά αργότερα ο

Κίτσος έκανε το πλασέ με

τον τερματοφύλακα του

Αχιλλέα να διώχνει εντυπω-

σιακά.

Ο Αχιλλέας έχασε μεγάλη

διπλή ευκαιρία στο 72′ όταν

ο Χριστιανίδης έκανε το

σουτ ο Παπαζήσης έδιωξε

εντυπωσιακά, η μπάλα

έφτασε στον Ζιώγα, αυτός

πλάσαρε δυνατά με τον

Παπαζήση να του στερεί το

χατ τρικ και εν συνεχεία να

παίρνει τα εύσημα από τον

επιθετικό του Αχιλλέα για

την όμορφη επέμβασή του.

Το ρολόι σημάδευε το 75ο

λεπτό της αναμέτρησης του

Αχιλλέα Φαρσάλων με την

Λάρισα 2012, όταν ο μεγά-

λος άτυχος της περσινής

σεζόν Γιώργος

Κομισόπουλος πάτησε εκ

νέου χορτάρι, έπειτα από

αρκετό διάστημα αποχής.

Ο «Κόμις»  γνώρισε την

αποθέωση από τους φιλά-

θλους του Αχιλλέα

Φαρσάλων με ένα θερμό

χειροκρότημα και ο ίδιος στο

πρώτο του παιχνίδι παρά

τον βαρύ αγωνιστικό χώρο

έδειξε έτοιμος να βοηθήσει

τους Μυρμιδόνες στην νέα

αυτή προσπάθεια.

Στα επόμενα λεπτά δεν

άλλαξε κάτι και ο Αχιλλέας

Φαρσάλων κατάφερε να

πάρει ένα τρίποντο ουσίας

και ψυχολογίας.

Οι Συνθέσεις
Αχιλλεάς Φαρσάλων
(Φεραίος Γιαννακός –
Λευτέρης Τέας):
Κουτσογιαννούλης Ρ.,

Κατσανάκης Κ., Καρβούνης

Γ., Τλούπας Χ.,

Ταστεμερίδης Φ., Αλαμάνης

Κ., Μάντζαρης

Ν.,Γιαννολόπουλος Δ. (86′

Παπακωνσταντίνου Σ.),

Κούμρια Σ. (88′ Σαμαράς

Α.), Χριστιανίδης Χ. (75′

Κομισόπουλος Γ.), Ζιώγας

Δ. (81′ Καναβός Α.).

Διπλό «χτύπημα» από Ζιώγα και επιστροφή στα τρίποντα!Διπλό «χτύπημα» από Ζιώγα και επιστροφή στα τρίποντα!

Ήττα αποκλεισμός για τηνΉττα αποκλεισμός για την

Κρήνη…Κρήνη…



Έ
πειτα από το…
«επιδόρπιο» με
την φάση του

Κυπέλλου το
Σαββατοκύριακο 6 – 7
Οκτωβρίου έχουμε το
«κυρίως πιάτο» της Β
ΕΠΣΛ κατηγορίας της
οποίας ξεκινούν τα
πρωταθλήματα.
Οι ομάδες της Επαρχίας
Φαρσάλων τοποθετήθηκαν
τον 2ο όμιλο.
Η πρώτη αγωνιστική θα έχει
παιχνίδια τόσο το Σάββατο
6 όσο και την Κυριακή 7
Οκτωβρίου για τον 2ο όμιλο.
Τέσσερα είναι τα ντέρμπι με
τοπικό χαρακτήρα στην
πρεμιέρα.
Αρχικά το Σάββατο 6/10 ο
Ατρόμητος Βαμβακούς αντι-
μετωπίζει στην έδρα του την
Δόξα Υπέρειας, ενώ η

Θύελλα Βασιλί θα υποδε-
χθεί τον ΑΟ Ναρθακίου.
Επίσης ο Σταυραετός
Σταυρού θα αντιμετωπίσει
εκτός έδρας την
Αναγέννηση Ζαππείου.
Την Κυριακή 7/10 η
Ακαδημία Φαρσάλων θα
αντιμετωπίσει εντός έδρας
την ομάδα του Μυραϊκού, η
Νίκη Κρήνης φιλοξενεί την
Αναγέννηση Φαρσάλων και
ο Άγιος Γεώργιος
Φαρσάλων αντιμετωπίζει
εντός έδρας τον Μέγα
Αλέξανδρο Χαλκιάδων.
Σίγουρα το φετινό πρωτά-
θλημα αναμένεται συναρπα-
στικό με όλους τους ποδο-
σφαιρόφιλους της Επαρχίας
Φαρσάλων να αναμένουν
την εκκίνησή του.
Όλα τα παιχνίδια έχουν ώρα
έναρξης 16:30.
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CMYK

Ξεκινά η δράση στηνΞεκινά η δράση στην

Β ΕΠΣΛ κατηγορία!Β ΕΠΣΛ κατηγορία!

Η
Θύελλα Βασιλί

μπήκε με το δεξί

στις αγωνιστικές

υποχρεώσεις της για την

νέα σεζόν και κατάφερε

να πετύχει την νίκη

πρόκριση με σκορ 2-0

κόντρα στον Μαχητή

Τερψιθέας και έτσι

πέρασε στην επόμενη

φάση του Κυπέλλου της

ΕΠΣ Λάρισας.

Λένε ότι η καλή ημέρα φαί-

νεται από το πρωί και για

την Θύελλα Βασιλί στην εν

λόγω αναμέτρηση ίσχυε και

με το παραπάνω καθώς

μόλις στο πρώτο λεπτό οι

γηπεδούχοι κέρδισαν

πέναλτι.

Συγκεκριμένα ο Μπόγκας

εκτέλεσε φάουλ ο τερματο-

φύλακας του Μαχητή έκανε

λάθος έξοδο και ο αμυντι-

κός των φιλοξενούμενων

έκανε χέρι πριν ο Ακρίβος

σκοράρει προ κενής

εστίας.

Στην συγκεκριμένη φάση

αποβλήθηκε ο αμυντικός

του Μαχητή.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Βαρσάμης ο οποίος νίκησε

τον αντίπαλο τερματοφύλα-

κα και πέτυχε το 1-0.

Στο πρώτο μέρος οι γηπε-

δούχοι έχασαν τρεις κλασ-

σικές ευκαιρίες να πετύ-

χουν και δεύτερο τέρμα με

τον Σουλιώτη να αστοχεί.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι συνέχισαν να πιέ-

ζουν και είχαν τον έλεγχο

της αναμέτρησης.

Με την συμπλήρωση μιας

ώρας παιχνιδιού ο

Τσιάμπας έσπασε την

μπάλα στον Ζητούνη,

αυτός έκανε το πλασέ και

έστειλε την μπάλα στο

βάθος της εστίας για το 2-

0.

Δέκα λεπτά αργότερα οι

ισορροπίες του αγώνα

επανήλθαν καθώς ο

Βασιλόπουλος είδε δεύτε-

ρη κίτρινη κάρτα και απο-

βλήθηκε.

Παρά την αποβολή η

Θύελλα πίεσε και έχασε

ακόμη μια καλή ευκαιρία

στο 75ο λεπτό όταν ο

Αγγελουσόπουλος έκανε το

σουτ με τον τερματοφύλα-

κα του Μαχητή να διώχνει

σε κόρνερ.

Ενώ πέντε λεπτά αργότερα

ίδια κατάληξη είχε και το

σουτ Τσιάμπα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν

δοκάρι στο 85ο λεπτό.

Εν συνεχεία δεν άλλαξε

κάτι και έτσι η Θύελλα

πανηγύρισε την πρόκριση

με σκορ 2-0.

Η Σύνθεση
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας
Βαΐτσης): Αποστολάκης.

Λιτσόπουλος, Σουλιώτης.

Βασιλόπουλος, Μπόγκας

Θεόδωρος, Μπόγκας

Θεόδωρος, Κούρο,

Τσιάμπας, Ακρίβος.

Β α ρ σ ά μ η ς ,

Αγγελουσόπουλος.

Έπαιξαν και οι: Ζητούνης,

Αλεξίου

Από ένα σε κάθε ημίχρονο και πρόκριση γιαΑπό ένα σε κάθε ημίχρονο και πρόκριση για

την Θύελλα Βασιλί!την Θύελλα Βασιλί!
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Πωλείται Μονοκατοικία 100τμ, 5
δωματίων, κουζίνας, λουτρό, σε
οικόπεδο 809 τμ εντός σχεδίου
πόλεως, ζώνη 1Β, συντελεστής
δόμησης 1,60, αρτιότης 10-300,
κάλυψη 60% πλησίον κέντρου,
επί της Κουμουνδούρου 17 στα
Φάρσαλα. Τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες 24910 -22777,
6934-349968, 00381-
692778690 - 6940130435.

Μαθηματικός, κάτοχος μετα-
πτυχιακού διπλώματος, με διδα-
κτική εμπειρία, παραδίδει μαθή-
ματα σε μαθητές δημοτικού,
γυμνάσιου, λυκείου και σε φοιτη-
τές. Τηλ.6974519288

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επιχείρηση
ζαχαροπλαστείου με όλον τον
υπάρχον εξοπλισμό του  επί της
οδού Λαμίας στα Φάρσαλα
λόγω συνταξιοδότησης.  ΕΠΙ-
ΣΗΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
και για οποιαδήποτε άλλη επαγ-
γελματική δραστηριότητα.
Επικοινωνία στο τηλ:
6983044901

Ενοικιάζεται δυάρι καινούργιο

με αυτόνομη θέρμανση.

Υπερείδου 8, τηλ: 6949423081

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο
συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-
των επί της οδού Λαρίσης , (
πλησίον εγκαταστάσεις
Σούρλας – Τσοπανάκης) .
Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου
Γεώργιος : 6951866000

Από την επιχείρηση ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑΣΤΕΜΙΡΟ-
ΓΛΟΥ,  ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός – χει-
ριστής για μερική ή  πλήρη
απασχόληση. Πληροφορίες
Ταστεμίρογλου Γεώργιος:
6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80
τ.μ., ανακαινισμένο, με υγρομό-
νωση επί της οδού Λαρίσης στα
Φάρσαλα. Πληροφορίες στο
τηλ.: 6997837846

Ενοικιάζεται γραφείο 65τμ επι
της οδού 25ης Μαρτίου 10 στα
Φάρσαλα στον 2ο όροφο
(πάνω  από το καφενείο του
κου Γκουντόπουλου). Τιμή 200
ευρώ. Πληροφορίες:
2421215133, 6982163000

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 πρόβατα.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6974625754

Ζητείται κυρία για φροντίδα
ηλικιωμένου ατόμου.
Πληροφορίες: 6983876154

ENOIKAZETAI    διαμέρισμα
ανεξάρτητο επί  ισογείου
πολυκατοικίας Αθηνάς 74,
γκαρσονιέρα  50 μέτρα από
την κεντρική πλατεία.
Νεότευκτη  , άριστης κατα-
σκευής  55 τ.μ. περιλαμβάνει
χωλ, δύο υπνοδωμάτια,
μπάνιο, κουζίνα. Τιμή 300
ευρώ μηνιαίως. Στην τιμή
περιλαμβάνεται ηλεκτρική
κατανάλωση, κοινόχρηστα,
δημοτικά τέλη, ύδρευση,
Ε.Ρ.Τ., κ.τ.λ. Δηλαδή  δεν
υπάρχει καμιά άλλη επιβά-
ρυνση εκτός των 300 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ.:
6972400030

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο για εργα-
σία στο κατάστημα Michalis
Barbeque (παραγωγή).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6989992195 & 24910 28098

ΔΑΣΚΑΛΑ με εμπειρία και
ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή
αναλαμβάνει την καθημερι-
νή μελέτη μαθητών
Δημοτικού –Γυμνασίου.
Παρέχονται σημειώσεις για
όλα τα μαθήματα και κυρίως
στα Μαθηματικά. Τηλ. επι-
κοινωνίας : 6977082890

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
90 τ.μ. επί της οδού 28ης
Οκτωβρίου 2 (έναντι παλαι-
ού ΟΤΕ). Πληροφορίες τηλ.:
6946281033

ΕΝΟΙΚΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
85 τ.μ. επί της οδού Ερμού
61  με αυτόνομη κεντρική
θέρμανση.  Επικοινωνία στα
τηλ. : 6932459070  &
6977608008

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σταφύλια
«Ροδίτης» εξαιρετικής ποιό-
τητας  για κρασί και τσίπου-
ρο. Πληροφορίες στο τηλ. :
6948423151

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει
ιδιαίτερα  μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού –
Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές
προσιτές. Επικοινωνία στο
τηλ. : 6984135084

ZHTEITAI  οδηγός – διανο-
μέας  με άδεια οδήγησης
κατηγορίας Ε΄ή Γ΄.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
24910 25363 , 6974650969,
6977900602 τις ώρες 8:00
π.μ. – 2:00 μ.μ.

Πωλούνται 2 ανεξάρτητες ορι-
ζόντιες ιδιοκτησίες, ισογείου
(105,94 τ.μ.) και 1ου ορόφου
(117,50 τ.μ.) σε γωνιακό οικό-
πεδο εκτάσεως 266,0 τ.μ. βρί-
σκονται σε ήσυχη γειτονιά,
στην περιοχή του 2ου Γ υ μ ν α
σ ί ο υ - Λ υ κ ε ί ο υ Φαρσάλων.
Έτος κατασκευής 1980.
Υπάρχει δυνατότητα συνένω-
σης ώστε να μετατραπούν σε
μία λειτουργική μονοκατοικία.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και ραντεβού επικοινωνή-
στε στο τηλέφωνο
2109713272, 6946639659

KYΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ  46 ετών
αναλαμβάνει με προϋπηρεσία
( ημιαπασχόληση)  την φροντί-
δα ηλικιωμένων ατόμων και
επίσης αναλαμβάνει καθαριό-
τητα σπιτιού( σιδέρωμα κτ.λ.)
και γραφείων. Επικοινωνία στο
τηλ. : 6974952625 

ENOIKIAZETAI  κατάστημα 65
τ.μ. γωνιακό επί της οδού Ρήγα
Φεραίου & Κολοκοτρώνη
παραπλεύρως πρώην εφορίας
Φαρσάλων. Πληροφορίες στο
τηλ. : 6978349430. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία στο
Πολυνέρι Φαρσάλων μπροστά
στην πλατεία ( δίπλα από το
καφενείο Μαντζαρίδη). Διαθέτει
1 κρεβατοκάμαρα, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, αυλή και
μεγάλο κήπο. Πληροφορίες
στο τηλ. 2491400769 &
6977162520 

ENOIKIAZETAI  διαμέρισμα
1ου ορόφου , 105 τ.μ. με αυτό-
νομη θέρμανση, χωρίς κοινό-
χρηστα, επί της οδού
Ελευθερίου Βενιζέλου 36 στα
Φάρσαλα. Επικοινωνία στο
τηλ. 6908979597 κος Φρίξος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ   FORD
5000  με υδραυλικό τιμόνι, σε
άριστη κατάσταση.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6974005295

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία

από το καφέ BEAU BAR.
Πληροφορίες εντός του κατα-
στήματος.

ΤΡΙΤΗ  2/10: Γιακούλα Σοφία Δ/νση

Καναδά   27  Τηλ: 24910-22321  

ΤΕΤΑΡΤΗ  3/10: Αντωνιάδης Νικόλαος

Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-

23089

ΠΕΜΠΤΗ  4/10: Καράμπας Νικόλαος

Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5/10: Μπασαγιάννη –

Τσολάκη Μαρία Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ:

24910-22225

ΣΑΒΒΑΤΟ  6/10:  Δαμιανός Δημήτρης

Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

ΚΥΡΙΑΚΗ  7/10: Μαυραντώνης Χρήστος

Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465       

ΔΕΥΤΕΡΑ  8/10: Μαργαριτοπούλου

Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 26 και Θέτιδος

Τηλ: 24910-23012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

06:15

06:45

07:45

09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

10:45

13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

16:45

19:30 

21:30 ΤΡΙΤΗ &

ΠΕΜΠΤΗ

22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:45

10:00

12:00

14:30

16:30

18:30

20:30

ΛΑΡΙΣΑ  - ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

05:15

05:45

06:45

09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

11:00

12:00

13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

17:00

19:15 

20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:45

09:00 ΑΧ

11:00

13:30 ΑΧ

15:00

17:00 

19:30

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

08:45

10:45

13:15

16:30

18:30

20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

07:45

09:45

12:00

15:00

17:00

19:30

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με εμπειρία

παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα σε μαθητές Δημοτικού

– Γυμνασίου – Λυκείου.

Τιμές προσιτές.

Επικοινωνία στο τηλ.:

6974611056

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  από
Κατασκευαστική Εταιρεία
με έδρα  τα Φάρσαλα, άτομα
για εξωτερικές εργασίες.
Δίπλωμα οδήγησης κατηγο-
ρίας Γ΄  θα θεωρηθεί επιπλέ-
ον προσόν. Πληροφορίες
στο  τηλ.: 24910 28018 κος
Κώστας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σπόρος σιταρι-
ού  ΣΙΜΕΤΟ Ρ2  από βαμ-
βακιά, καθαρισμένος και
συσκευασμένος σε σακιά
των 40 κιλών με χάπια.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6936820045

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου
2018 στον Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου στην Ασπρόγεια
Φαρσάλων τελούμε  σαρα-
νταήμερο μνημόσυνο. 
ΑΛΜΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η οικογένεια του θανόντος

ΦΥΣΙΚΟΣ  παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα
Φυσικής, Χημείας,
Μαθηματικών σε μαθη-
τές Γυμνασίου και
Λυκείου με προσιτές
τιμές. Αναλαμβάνουμε
υπεύθυνα την προετοι-
μασία Πανελλαδικών
Ε ξ ε τ ά σ ε ω ν .
Επικοινωνία στο τηλ.:
6942979248

ΕΝΑΡΞΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΠΑΚΠΑ

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου
ξεκινά η νέα χορευτική
χρονιά των τμημάτων του
ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου
Φαρσάλων. Καλούνται
παλιά και νέα μέλη των
χορευτικών στις 6:00 μ.μ.
στην αίθουσα του
Πολιτιστικού Κέντρου
Φαρσάλων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑ-
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ ΄΄ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗ-
ΛΙΩΤΙΣΣΑ΄΄ 

Όπως κάθε χρόνο τα
τελευταία 25 της λειτουρ-
γίας του συλλόγου μας,
έτσι και φέτος την 1Η
Κυριακή του Οκτωβρίου (
7/10/2018)  ξεκινάμε με
τον καθιερωμένο Αγιασμό
καθώς και το ξεκίνημα των
χορευτικών τμημάτων
μας. Καλούμε τα μέλη και
τους φίλους του συλλόγου
μας την Κυριακή
7/10/2018  και ώρα
12:00π.μ. στα γραφεία
μας στην οδό Παναγή
Τσαλδάρη 6 στα
Φάρσαλα.

ΤΟ Δ.Σ.
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Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς στο

δεύτερο μέρος

έκανε ότι ήθελε τον

Προμηθέα Λάρισας τον

φιλοδώρησε με πέντε

τέρματα και πήρε το

τρίποντο με σκορ 5-1.

Μάλιστα οι ερυθρόλευκοι

κατάφεραν να πετύχουν

αυτό το εμφατικό τρίποντο

με ανατροπή καθώς αρχικά

βρέθηκαν πίσω στο σκορ

κόντρα στην ροή του αγώνα.

Έτσι ο Ολυμπιακός έφτασε

τους έξι βαθμούς με δύο

νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια

στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφε-

ραν να ανοίξουν το σκορ

στο 20λεπτό όταν κατάφε-

ραν να εκμεταλλευτούν στο

έπακρο μια αντεπίθεση και

άνοιξαν το σκορ.

Εν συνεχεία το παιχνίδι ήταν

ένας μονόλογος του

Ολυμπιακού.

Αρχικά δέκα λεπτά αργότε-

ρα ο Τριαντάφυλλος

Σερίφης έκανε την σέντρα η

μπάλα σταμάτησε σε χέρι

αμυντικού με τον διαιτητή

της αναμέτρησης να δείχνει

το σημείο του πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Σουλτούκης ο οποίος δεν

λάθεψε και έφερε το παιχνίδι

στα ίσια.

Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι

έχασαν δύο καλές στιγμές

με τους Γαρουφαλιά και

Σουλτούκη με τον τερματο-

φύλακα του Προμηθέα να

σταματά και τις δύο περι-

πτώσεις και έτσι το 1-1

παρέμεινε μέχρι την λήξη

του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι δεν έδειξαν διάθεση

για… αστεία και μπήκαν με

σκοπό να καθαρίσουν την

υπόθεση νίκη.

Αρχικά στα πρώτα πέντε

λεπτά του δευτέρου ημιχρό-

νου ο Σουλτούκης έκανε την

σέντρα και ο Τριαντάφυλλος

Σερίφης με όμορφη προβο-

λή έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα πετυχαίνοντας την

ανατροπή του αγώνα.

Με την συμπλήρωση μίας

ώρας αγώνα ο Σουλτούκης

συνδυάστηκε όμορφα με

διπλό ένα δύο με τον

Θοδωρή Γεωργούλα, ο

τελευταίος πάτησε περιοχή

και με ψύχραιμο πλασέ

έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα για το 3-1.

Ένα τέταρτο αργότερα ο

Δαλαμπύρας έσπασε την

μπάλα στον Γαρουφαλιά,

αυτός ήρθε σαν τρέιλερ

πάτησε περιοχή και με

δυνατό σουτ νίκησε τον τερ-

ματοφύλακα του Προμηθέα

για το 4-1.

Το… κερασάκι στην τούρτα

έβαλε στο 89ο λεπτό ο

Βασίλης Σερίφης ο οποίος

σκόραρε με κοντινή προβο-

λή έπειτα από σέντρα του

Σελήνη πετυχαίνοντας έτσι

το 5-1.

Το αξιοσημείωτο της αναμέ-

τρησης είναι το γεγονός ότι

από τον Ολυμπιακό

Αμπελιάς στην εν λόγω ανα-

μέτρηση σκόραραν πέντε

διαφορετικοί ποδοσφαιρι-

στές δείχνοντας έτσι τον

πλουραλισμό και την ποιό-

τητα που διαθέτουν οι ερυ-

θρόλευκοι την φετινή σεζόν.

Μάλιστα οι γηπεδούχοι στο

δεύτερο μέρος έχασαν και

αρκετές ευκαιρίες με τους

Σουλτούκη ο οποίος αστό-

χησε δύο φορές από θέση

τετ α τετ, ενώ και ο

Γαρουφαλιάς αστόχησε από

πλεονεκτική θέση στην δική

του ευκαιρία.

Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):
Γεωργούλας Θ., Σερίφης Β.,

Σελήνης Χ., Κολοβός Κ.,

Κολοβός Ν., Καμβούκος Ε.,

Γαρουφαλιάς Κ., Σερίφης Τ.,

Σουλτούκης Σ. (81′

Κουρούκας Β.),

Γεωργούλας Θ. (70′

Δαλαμπύρας Χ.), Αγγελής Δ.

Προμηθέας: Ιωαννίδης Θ.,

Πατσούρας Ν., Ψύρρας Ν.,

Σκαφιδάς Κ.,

Καραπετσάνης Γ.,

Τζουρτζουκλής Γ.,

Παπαδόντας Κ., Παϊτέρης

Π., Prisacaru R., Τριτάρης

Ε., Ρουμπιές Ν. (58′ Πότσης

Χ.)

Τριπλέτα: Αντωνίου,

Μάνος, Δεληγιάννη

«Τυφώνας» η Αμπελιά, «σκόρπισε στους πέντε ανέμους» «Τυφώνας» η Αμπελιά, «σκόρπισε στους πέντε ανέμους» 

τον Προμηθέα!τον Προμηθέα!

Πήρε «διπλό» και πρόκριση η Αναγέννηση στην ΒαμβακούΠήρε «διπλό» και πρόκριση η Αναγέννηση στην Βαμβακού

Τ
ην νίκη πρόκριση

με σκορ 0 – 1

πέτυχε η

Αναγέννηση Φαρσάλων

κόντρα στον Ατρόμητο

Βαμβακούς σε παιχνίδι

που διεξήχθη για την

πρώτη φάση του

Κυπέλλου της ΕΠΣ

Λάρισας.

Το μοναδικό τέρμα της ανα-

μέτρησης σημείωσε ο

Μαλέσκα με κεφαλιά έπειτα

από εκτέλεση φάουλ του

Δημήτρη Τσούλη στο 12′.

Οι δυο ομάδες μπήκαν αρκε-

τά δυνατά στο παιχνίδι με

την Αναγέννηση να χάνει την

πρώτη καλή στιγμή στο 5′

όταν το σουτ του Νίκου

Παλαμίδα κόντραρε και κατέ-

ληξε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν

με ένα φάουλ του

Βασιλόπουλου στο οποίο ο

Παλαμίδας μπλόκαρε πριν

σκάσει η μπάλα, ενώ ίδια

κατάληξη είχε και η εκτέλεση

φάουλ του Τσούλη.

Στο 12′ όμως ο Τσούλης

εκτέλεσε το φάουλ από τα

αριστερά και ο Μαλέσκα με

κεφαλιά νίκησε τον

Σακελλαρίου και πέτυχε το 0

– 1.

Τρία λεπτά αργότερα οι

γηπεδούχοι έχασαν μοναδι-

κή ευκαιρία να ισοφαρίσουν

όταν ο Τασιόπουλος ανατρά-

πηκε μέσα στην περιοχή

από τον Μπανιά με τον διαι-

τητή της αναμέτρησης να δεί-

χνει πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Βόπης ο Βασίλης Παλαμίδας

τον σταμάτησε και εν συνε-

χεία απέκρουσε και πάλι το

κοντινό πλασέ του Βόπη στο

ριμπάουντ κρατώντας έτσι το

0 – 1 για την ομάδα του.

Εν συνεχεία ο ρυθμός της

αναμέτρησης έπεσε αισθητά

με τον Ατρόμητο να προσπα-

θεί να πιέσει όμως η

Αναγέννηση είχε κλείσει

καλά το δικό της μισό.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι έχασαν την πρώτη

τους καλή στιγμή όταν ο

Βασιλόπουλος εκτέλεσε το

φάουλ η μπάλα κατέληξε

στον Τσιτσικλή όμως ο επιθε-

τικός των μπλε δεν κατάφερε

να πετύχει την μπάλα και να

την σπρώξει στα δίχτυα.

Η Αναγέννηση έχασε ακόμη

μια καλή στιγμή όταν στο 55′

ο Γιαχνής «έσπασε» την

μπάλα στον Καρακώστα,

αυτός έκανε το πλασέ με τον

Σακελλαρίου να διώχνει με

τα πόδια σωτήρια σε κόρνερ.

Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι

ανέβασαν στροφές και έχα-

σαν δυο πανομοιότυπες

ευκαιρίες όταν αρχικά ο

Φλώρος έκανε την σέντρα, ο

Τασιόπουλος έπιασε την

κεφαλιά με τον Παλαμίδα να

μπλοκάρει.

Ενώ στο 75΄ ο

Αρσενόπουλος σέντραρε

από τα δεξιά, ο

Στεργιόπουλος έπιασε την

κεφαλιά με τον Παλαμίδα να

μπλοκάρει εκ νέου στην

τελευταία καλή στιγμή της

αναμέτρησης.

Στα εναπομείναντα λεπτά

δεν άλλαξε κάτι με την

Αναγέννηση να παίρνει την

πρόκριση στην επόμενη

φάση.

Οι άνθρωποι της

Αναγέννησης Φαρσάλων,

ευχαριστούν θερμά τους

ανθρώπους του Ατρόμητου

Βαμβακούς για την άψογη

φιλοξενία.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σακελλαρίου, Ξυνογαλάς

Ηλίας ( 80′ Ξυνογαλάς

Αλέξανδρος), Βόπης,

Βασιλόπουλος, Φλώρος,

Μπερσιάνης (55′

Αρσενόπουλος), Αζάς,

Χρόνης (46′ Μουτκανάς

Σταύρος), Θανόπουλος,

Τσιτσικλής, Τασιόπουλος (55′

Στεργιόπουλος).

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Παλαμίδας Βασίλης,

Μαλέσκα, Καρακώστας (85′

Κουκουτής), Δημουλάς,

Θεοχαρόπουλος (25′ λ.τ.

Γιαχνής), Πατσιούρας,

Μπανιάς, Μουτκανάς,

Ζαγγανάς Χρήστος, Τσούλης

Δημήτρης (75΄ Μπούλαρι),

Παλαμίδας Νίκος (80′

ΒαίτσηςΡούλης).



Τ
ην νίκη πρόκριση με
σκορ 2-0 πέτυχε ο
ΑΟ Ναρθακίου

κόντρα στην Δόξα
Υπέρειας στο τοπικό
ντέρμπι για την πρώτη
φάση του Κυπέλλου της
ΕΠΣ Λάρισας.
Οι γαλάζιοι χτυπώντας δύο
φορές στο πρώτο μέρος με
τους Καψιώχα και
Παπαθανασίου κατάφεραν
να κάμψουν την αντίσταση
της Δόξας και να πετύχουν
την νίκη που τους δίνει το
εισιτήριο για την επόμενη
φάση.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν
καλύτερα στον αγωνιστικό
χώρο και έφτασαν δύο
φορές με αξιώσεις στην
εστία της Δόξας όμως αρχι-
κά ο Μανταλιάς και εν συνε-
χεία ο Σιδηρόπουλος δεν
ολοκληρώθηκαν τις επιθετι-
κές προσπάθειες τους.
Εν τέλει στο 20ο λεπτό ο
Σιδηρόπουλος εκτέλεσε το
φάουλ από τα αριστερά ο
Καψιώχας πήδηξε πιο ψηλά
από όλους και με κεφαλιά
έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα του Ευθυμιάδη για το
1-0.
Οι φιλοξενούμενοι προσπά-
θησαν να αντιδράσουν
όμως οι προσπάθειες των
Κερμελίδη και Αποστολή
Παπαδόπουλου δεν βρήκαν
στόχο.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν
στο 35ο λεπτό να πετύχουν
και δεύτερο τέρμα όταν ο
Σιδηρόπουλος τροφοδότησε
τον Παπαθανασίου, το σουτ
που επιχείρησε αρχικά στα-
μάτησε σε σώμα αμυντικού,
όμως ο ίδιος παίκτης πήρε
το ριμπάουντ και με μονο-
κόμματο σουτ άφησε άγαλ-
μα τον Ευθυμιάδη στέλνο-
ντας την μπάλα στο βάθος
της εστίας.
Όσο συνεχίζονταν το παιχνί-
δι ο αγωνιστικός χώρος
βάραινε ελέω της συνεχής
βροχόπτωσης κάνοντας το
έργο των ποδοσφαιριστών
ακόμη πιο δύσκολο.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-
ξενούμενοι πίεσαν και προ-
σπάθησαν να δημιουργή-

σουν προϋποθέσεις και με
την είσοδο του Πολύζου έγι-
ναν πιο επιθετικοί.
Ο Πολύζος ήταν αυτός που
έκανε ένα σουτ αναγκάζο-
ντας τον Ζεϊμπέκη στην
πρώτη του επέμβαση, ενώ
στο 70ο λεπτό ο ίδιος παί-
κτης έκανε το σουτ από
κοντινή απόσταση με τον
πολύπειρο τερματοφύλακα
να διώχνει εντυπωσιακά σε
κόρνερ.
Η πίεση της Δόξας ψηλά
δημιούργησε κενά στα μετό-
πισθεν τα οποία προσπάθη-
σε να εκμεταλλευτεί ο ΑΟ
Ναρθακίου, όμως οι δύο
προσπάθειες του
Παπαθανασίου μια με
μακρινό σουτ και μια με ανά-
ποδο ψαλίδι πέρασαν λίγο

άουτ. Ίδια κατάληξη είχε και
το τετ α τετ του Μπίνα.
Στο 90ο λεπτό ο Αποστόλης
Παπαδόπουλος είδε την
δεύτερη κίτρινη κάρτα από
τον κ. Κακάνη και αποβλή-
θηκε.
Στα τελευταία λεπτά δεν
άλλαξε κάτι με τους γαλάζι-
ους να παίρνουν εν τέλει την
νίκη πρόκριση.

Οι Συνθέσεις
ΑΟ Ναρθακίου
(Παναγιώτης Κορδαλής):
Ζεϊμπέκης, Δημακόπουλος,
Πρίφτης (80′ Καπετάνος),
Κατσικόπουλος (55′

Μπουλούτσος), Λελεντζής
Στ. (72′ Αρσενόπουλος),
Μ ι σ α η λ ί δ η ς ,
Ρεντινόπουλος, Καψιώχας,
Σιδηρόπουλος (63′ Μπίνας),
Μανταλιάς, Παπαθανασίου.
Δόξα Υπέρειας (Γιάννης
Βασιλείου): Ευθυμιάδης,

Δημητρίου Απ., Τσούνη,
Τσουρής Γ., Τσουρής Ν.,
Παπαδόπουλος Απ.,
Γκατζόγιας (84′ Λαυδής)
Παπαδόπουλος Απ,
Κερμελίδης, Καλφόγλου (60′
Πολύζος Ν.), Φιτσιόπουλος
(68′ Γεωργολόπουλος),

CMYK
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Πήρε το πρώτο τοπικό ντέρμπι και τηνΠήρε το πρώτο τοπικό ντέρμπι και την

πρόκριση ο ΑΟ Ναρθακίουπρόκριση ο ΑΟ Ναρθακίου


