
Έ
ντονος ήταν ο
προβληματισμός
που επικράτησε στο

Δημοτικό Συμβούλιο της
Τρίτης, του Δήμου
Φαρσάλων, για την
απένταξη Τοπικών

Κοινοτήτων όπως του
Αχιλλείου, Διλόφου,
Ερέτρειας, Ναρθακίου και
Νεράιδας του Δήμου
Φαρσάλων, που
θεωρούνταν μέχρι σήμερα
μειονεκτικές, από την...

CMYK

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018  Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 882 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

Προβληματισμός για τηνΠροβληματισμός για την

εξισωτική αποζημίωση καιεξισωτική αποζημίωση και

επιστολή προς το Υπουργείοεπιστολή προς το Υπουργείο
Σελ. 6,7Σελ. 6,7

Τίμησαν την «ΠαγκόσμιαΤίμησαν την «Παγκόσμια

Ημέρα Τρίτης Ηλικίας» σταΗμέρα Τρίτης Ηλικίας» στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

Το μεγαλύτεροΤο μεγαλύτερο

περιβαλλοντικό έργο σταπεριβαλλοντικό έργο στα

Βαλκάνια η Λίμνη ΚάρλαΒαλκάνια η Λίμνη Κάρλα

είναι πραγματικότηταείναι πραγματικότητα

Στην Αρχαία ΣκοτούσσαΣτην Αρχαία Σκοτούσσα

μαθητές του 1ου & 4ουμαθητές του 1ου & 4ου

Δημοτικού ΣχολείουΔημοτικού Σχολείου

Φαρσάλων Φαρσάλων 

Η διευθύντρια του ΕΚΑΒΗ διευθύντρια του ΕΚΑΒ

στο Κ.Υ Φαρσάλωνστο Κ.Υ Φαρσάλων

Υποβολή δηλώσεωνΥποβολή δηλώσεων

ιδιοκτησίας στον Δήμοιδιοκτησίας στον Δήμο

Σελ. 8Σελ. 8

Σελ. 9Σελ. 9

Σελ. 4Σελ. 4

Σελ. 4Σελ. 4

Σελ. 7Σελ. 7

Κοινωνικό μέρισμα καιΚοινωνικό μέρισμα και

αναδρομικά: Πόσα χρήμααναδρομικά: Πόσα χρήμα--

τα θα δοθούν και πότε τα θα δοθούν και πότε 

- Ποιοι οι- Ποιοι οι

δικαιούχοιδικαιούχοι

Σελ. 3Σελ. 3
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Τ
ο οικονομικό

επιτελείο εξετάζει

την αύξηση του

ποσού που πρέπει να

συγκεντρώνουν οι

φορολογούμενοι με

αποδείξεις μέσω

πλαστικού χρήματος ή

πληρωμές μέσω e-bank-

ing προκειμένου να

πιάσουν το αφορολόγητο

όριο.

Οι μισθωτοί και συνταξιού-

χοι θα πρέπει να συγκε-

ντρώνουν περισσότερες

αποδείξεις με κάρτα ενώ

όσοι δεν συμπληρώνουν τα

ποσά που προβλέπονται θα

πληρώνουν φόρο 22% για

το ποσό που δεν καλύ-

πτουν.

Ειδικότερα εξετάζεται τα

ποσά που θα συγκεντρώ-

νουν οι φορολογούμενοι

μέσω πλαστικού χρήματος

να διαμορφωθούν ως εξής:

15% για εισόδημα έως

10.000 ευρώ (από 10%

σήμερα).

20% για εισόδημα από

10.001 έως 30.000 ευρώ

(από 15% σήμερα).

25% για εισόδημα από

30.001 και άνω με το ανώ-

τατο ποσό που θα πρέπει

να συγκεντρώσει ο φορολο-

γούμενος να ανέρχεται στις

30.000 ευρώ (από 20%).

Μάλιστα κύκλοι του υπουρ-

γείου Οικονομικών δεν απο-

κλείουν τα ποσοστά να είναι

ακόμη υψηλότερα και να

προσεγγίσουν ακόμη και το

30%, καθώς εκτιμούν ότι τα

ποσοστά που ισχύουν

σήμερα για την κάλυψη του

αφορολόγητου ορίου είναι

ιδιαίτερα χαμηλά και συγκε-

ντρώνονται εύκολα και έτσι

η πλειοψηφία των φορολο-

γουμένων σταματάει μετά

από μερικούς μήνες να

συναλλάσσεται με πλαστικό

χρήμα.

Τα πρόστιμα 
και οι εξαιρέσεις

Σε κάθε περίπτωση κατά

την οποία ο φορολογούμε-

νος δεν κατάφερε να καλύ-

ψει το απαιτούμενο ποσό

δαπάνης με πληρωμές

μέσω καρτών ή μέσω e-

banking, το «ακάλυπτο»

ποσό θα φορολογείται με

22%.

Από την υποχρέωση να

έχουν εξοφλήσει με ηλε-

κτρονικά μέσα πληρωμής

(πιστωτικές ή χρεωστικές

κάρτες ή e-banking) τις

δαπάνες που κατοχυρώ-

νουν την έκπτωση φόρου,

εξαιρούνται οι μισθωτοί, οι

συνταξιούχοι και οι κατ’

επάγγελμα αγρότες φορο-

λογούμενοι 70 ετών και

άνω, τα άτομα με ποσοστό

αναπηρίας 80% και άνω,

όσοι βρίσκονται σε δικαστι-

κή συμπαράσταση, οι φορο-

λογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή

του ΕΟΧ που υποχρεούνται

σε υποβολή δήλωσης στην

Ελλάδα και φορολογούνται

με την κλίμακα από μισθωτή

εργασία και συντάξεις.

Οι φορολογούμενοι που

υπάγονται στις παραπάνω

περιπτώσεις «εξαιρέσεων»

οφείλουν, ωστόσο, να έχουν

καλύψει τα προαναφερθέ-

ντα ποσοστά του ετήσιου

εισοδήματος με δαπάνες

αγοράς και παροχής υπηρε-

σιών, εξοφληθείσες με

μετρητά. Για τον λόγο αυτό

οφείλουν να έχουν συγκε-

ντρώσει και να έχουν διαφυ-

λάξει τις αποδείξεις των

δαπανών αυτών στα σπίτια

τους, ώστε να είναι σε θέση

να τις προσκομίσουν στις

αρμόδιες φορολογικές

αρχές σε περίπτωση που

τους ζητηθούν για έλεγχο.

Σ
τα άκρα οδηγείται η

αντιπαράθεση στην

πΓΔΜ μεταξύ του

πρωθυπουργού Ζόραν

Ζάεφ και του ηγέτη του

VMRO Κρίστιαν

Μίτσκοσκι, μία μόλις

εβδομάδα μετά το

δημοψήφισμα στην

γειτονική χώρα. 

Με σημερινή του συνέντευ-

ξη ο κ. Μίτσκοσκι ζήτησε

από τον πρωθυπουργό να

αποκηρύξει πλήρως την

συμφωνία των Πρεσπών με

την Ελλάδα και να οδηγήσει

άμεσα την χώρα σε εκλογές:

«Η λύση αυτή είναι κατα-

στροφική. Τώρα όλοι γνωρί-

ζουν ότι η συμφωνία είναι

νεκρή. Η προώθηση της

συμφωνίας χωρίς συναίνε-

ση είναι μία υπόσχεση να

ολοκληρωθεί κάτι το οποίο

δεν μπορεί να συμβεί ούτε

με την χειραγώγηση της διε-

θνούς κοινότητας. Παρά τις

πιέσεις, τους εκβιασμούς

και τις νοθείες στην κάλπη,

η κυβέρνηση απέτυχε να

κινητοποιήσει τους πολίτες.

Ο Ζάεφ δεν διαθέτει καμία

νομιμότητα κι αξιοπιστία. Ο

κόσμος έστειλε ένα μήνυμα

στον Ζάεφ, ότι δεν μπορεί

πλέον να είναι πρωθυπουρ-

γός και πρέπει να παραιτη-

θεί άμεσα. Μία νέα κρίση θα

αποδυναμώσει την εύθραυ-

στη οικονομία και η κατά-

σταση για τον λαό θα γίνει

χειρότερη» τόνισε χαρακτη-

ριστικά ο ηγέτης του VMRO.

«Μέσω του δημοψηφίσμα-

τος, το μήνυμα των πολιτών

προς τον Ζάεφ είναι ότι δεν

μπορεί να είναι πλέον πρω-

θυπουργός», πρόσθεσε και

ζήτησε τον σχηματισμό

υπηρεσιακής κυβέρνησης

με ορίζοντα 100 ημερών για

τις πρόωρες εκλογές και

στην συνέχεια να ξεκινή-

σουν οι διακομματικές διερ-

γασίες αναστάσεως της

γενικής εισαγγελίας από

μηδενικής βάσεως με στόχο

την καταπολέμηση της δια-

φθοράς και την διαλεύκανση

των σκανδάλων.

Ζάεφ: Η χώρα δεν χρειά-

ζεται εκλογές

Σε εντελώς διαφορετική

κατεύθυνση κινήθηκε σε

συνέντευξή του στο

euronews ο Ζόραν Ζάεφ, ο

οποίος υποστήριξε ότι «όλοι

συμφωνούμε ότι όσο το

συντομότερο εφαρμοσθεί η

Συμφωνία, τόσο το καλύτε-

ρο και για τις δύο χώρες,

αφού η Συμφωνία καθαυτή

έχει πολλά οφέλη. Το μήνυ-

μα που στέλνει το δημοψή-

φισμα είναι ‘να πάμε στο

Κοινοβούλιο και να το εφαρ-

μόσουμε’», πρόσθεσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε μ ότι

αντάλλαξε μηνύματα «με

τον πρωθυπουργό και φίλο

μου Αλέξη Τσίπρα.

Χαιρέτισε το δημοψήφισμα

και το 90% των θετικών

ψήφων και προφανώς περι-

μένει την συνέχιση της δια-

δικασίας». Οι δύο πρωθυ-

πουργοί, ανέφερε, συζήτη-

σαν όλες τις εναλλακτικές

και συμφωνούν ότι «όσο το

συντομότερο εφαρμοσθεί η

Συμφωνία, τόσο το καλύτε-

ρο και για τις δύο χώρες,

αφού η Συμφωνία καθαυτή

έχει πολλά οφέλη».

Τόνισε δε ότι η χώρα του δεν

χρειάζεται εκλογές: «Η οικο-

νομία είναι σε εξαιρετική

κατάσταση και δεν χρειάζε-

ται να προκηρύξουμε εκλο-

γές, εκτός αν είμαστε υπο-

χρεωμένοι», κατέληξε.

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 10/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 22/9 c

Τρίτη 9/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 23/10 c

Πέμπτη 11/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 22/10c

Παρασκευή 12/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 22/10c

Σάββατο 13/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 21/10 c

Κυριακή 14/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 21/10 c

Δευτέρα 15/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 21/10 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

Συμφωνία Πρεσπών: ΚόντραΣυμφωνία Πρεσπών: Κόντρα

κορυφής στην πΓΔΜ & στοκορυφής στην πΓΔΜ & στο

βάθος εκλογέςβάθος εκλογές

Αλλαγές στο «χτίσιμο» του αφοΑλλαγές στο «χτίσιμο» του αφο--

ρολόγητου - Τι θα γίνει με μερολόγητου - Τι θα γίνει με με

κάρτες & αποδείξειςκάρτες & αποδείξεις



Κ
οινωνικό μέρισμα

και αναδρομικά: Σε

μια σειρά από

παροχές σχεδιάζει να

προχωρήσει η

κυβέρνηση, με φόντο τις

κάλπες του 2019, με τα

χρήματα να μοιράζονται

σε 1,5 εκατομμύριο

πολίτες με τη μορφή

επιδομάτων,

αναδρομικών και

κοινωνικού μερίσματος.

Στα μέσα Δεκεμβρίου ένστο-
λοι αλλά και νοικοκυριά με
χαμηλά εισοδήματα θα
λάβουν αναδρομικά και κοι-
νωνικό μέρισμα.
Το ποσό των αναδρομικών
που θα επιστρέψει το
Δημόσιο εκτελώντας τις
αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας ανέρχεται
σε 800 εκατ. ευρώ σε καθα-
ρή βάση. Εάν τελικά το μέρι-
σμα δοθεί με τα περσινά
κριτήρια, τότε, συνολικά

μέσα στον Δεκέμβριο, θα
λάβουν μποναμά ακόμα και
1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι.
Τον δρόμο για την επιστρο-
φή των αναδρομικών θα
ανοίξει νομοθετική ρύθμιση
που άρχισε να ετοιμάζει το
υπουργείο Οικονομικών για
να συνεχίσει προς τη Βουλή
τις επόμενες εβδομάδες.
Σύμφωνα με τη διάταξη,
στρατιωτικοί, αστυνομικοί,
λιμενικοί, πυροσβέστες,
πανεπιστημιακοί, δικαστικοί
και γιατροί του ΕΣΥ θα
λάβουν εφάπαξ τα ποσά
που δικαιούνται με βάση τις
δικαστικές αποφάσεις που
έχουν εκδοθεί.Αυτό σημαί-
νει ότι πριν από τα
Χριστούγεννα και στην τελι-
κή ευθεία πριν από τις κάλ-
πες περίπου 280.000 δικαι-
ούχοι θα δουν το χρώμα του
χρήματος με αναδρομικά
που ξεπερνούν ακόμα και
τα 11.000 ευρώ.

Η
Αρχή Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα κρούει τον

κώδωνα του κινδύνου

στις τράπεζες αναφορικά

με την χρήση των

χρεωστικών καρτών,

ανέπαφων συναλλαγών

έως και 25 ευρώ.

Με απόφασή της (υπ΄αριθ-

μόν 48/2018), η Αρχή επι-

σημαίνει ότι οι σοβαροί κίν-

δυνοι εντοπίζονται: 

α) σε περίπτωση απώλειας,

που η κάρτα μπορεί να

περιέλθει στα χέρια τρίτου, ο

οποίος θα μπορεί να τη χρη-

σιμοποιεί για αγορές ως 25

ευρώ η κάθε μία χωρίς να

είναι απαραίτητο να γνωρί-

ζει το pin

β) επειδή μια τέτοια κάρτα,

εκπέμπει μέσω ραδιοκυμά-

των υψηλής συχνότητας,

κάτι που σημαίνει πως

κάποιος με την κατάλληλη

συσκευή ανάγνωσης μπορεί

να καταγράψει προσωπικά

δεδομένα όπως τον αριθμό

και την ημερομηνία λήξης

της.

Με χαμηλού κόστους

λογισμικό

Όπως αναφέρεται στην

απόφαση της Αρχής «η

καταγραφή αυτή μπορεί να

γίνει με κατάλληλο εξοπλι-

σμό που δεν είναι δαπανη-

ρός ή με επίσης χαμηλού

κόστους λογισμικό που

μπορεί να εγκατασταθεί σε

«έξυπνες κινητές συσκευ-

ές», προσθέτοντας πως

«έχοντας κάποιος κακόβου-

λος γνώση του αριθμού της

κάρτας και της ημερομηνίας

λήξης αυτής, μπορεί να επι-

χειρήσει να πραγματοποιή-

σει αγορά προϊόντος μέσω

Διαδικτύου με χρέωση-

πίστωση στον τραπεζικό

λογαριασμό με τον οποίο

είναι συνδεδεμένη η κάρτα,

η αγορά δε αυτή ενδέχεται

να ολοκληρωθεί επιτυχώς

εφόσον το σχετικό ηλεκτρο-

νικό κατάστημα δεν εφαρμό-

ζει τα δέοντα μέτρα ασφά-

λειας».

Στις περιπτώσεις που εξέτα-

σε η Αρχή Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα οι τράπεζες

αντικατέστησαν τις χρεωστι-

κές κάρτες των καταγγελλό-

ντων πελατών τους με τις

νέες, υποχρεωτικά, χωρίς

αναλυτική ενημέρωση για τα

επιμέρους χαρακτηριστικά

της εν λόγω επεξεργασίας

όπως τα ποια δεδομένα

μεταδίδονται ανέπαφα ή

ποια δεδομένα τηρούνται

στο chip της κάρτας.

Δυνατότητα απενεργοποίη-

σης

Τελικά, η Αρχή Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα καταλήγει-στην

απόφαση της- ότι, ενόψει

των κινδύνων, των πιθανο-

τήτων εμφάνισής τους και

της σοβαρότητάς τους για τα

δικαιώματα και τις ελευθε-

ρίες των φυσικών προσώ-

πων πρέπει οι Τράπεζες σε

κάθε περίπτωση να λαμβά-

νουν την συγκατάθεση των

πελατών τους προκειμένου

να τους χορηγήσουν τις

κάρτες αλλά και επιπλέον να

τους «παρέχουν είτε τη

δυνατότητα απενεργοποίη-

σης της ανέπαφης λειτουρ-

γίας ή, εναλλακτικώς, τη

χορήγηση νέας κάρτας

χωρίς ανέπαφη λειτουργία».
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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
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Κοινωνικό μέρισμαΚοινωνικό μέρισμα

και αναδρομικά:και αναδρομικά:

Πόσα χρήματα θαΠόσα χρήματα θα

δοθούν και πότε -δοθούν και πότε -

Ποιοι οι δικαιούχοιΠοιοι οι δικαιούχοι

Ανταλλάσουμε τα παλιά σας έπιπλα με καινούργια!

D.V. GIANNID.V. GIANNI
Ασκληπιού 31

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

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

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

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

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ

«Καμπανάκι» για ανέπαφες συναλλαγές«Καμπανάκι» για ανέπαφες συναλλαγές

αξίας έως 25 ευρώ- Ποιοι οι κίνδυνοιαξίας έως 25 ευρώ- Ποιοι οι κίνδυνοι



Η διευθύντρια τουΗ διευθύντρια του

ΕΚΑΒ στο Κ.ΥΕΚΑΒ στο Κ.Υ

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Τ
ο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων επισκέφθηκε η

διευθύντρια του ΕΚΑΒ Λάρισας κα Αυγέρη και

είχε συνάντηση με τον Συντονιστή

Επιστημονικής Λειτουργίας Γιώργο Νεχωρίτη,τους

ιατρούς και το προσωπικό του Κέντρου.

Μετά την καλοκαιρινή περίοδο όπου η βάση ΕΚΑΒ στο
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, μαζί με τη στάση ασθενοφόρων
στο αγροτικό ιατρείο Ζαππείου (με πληρώματα ασθενοφό-
ρου) λειτούργησαν χωρίς προβλήματα, ξεκίνησε ο συντονι-
σμός για την αντιμετώπιση της χειμερινής περιόδου ώστε
σε τυχόν περιστατικά το Κ.Υ. να ανταπεξέλθει με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο,.
Συγκεκριμένα η κα Αυγέρη δήλωσε  ότι θα ενισχυθεί το Κ.Υ.
με άλλα δυο μόνιμα πληρώματα ασθενοφόρων έως το
Δεκέμβριο, από την ήδη προκήρυξη θέσεων που είναι σε
εξέλιξη, ώστε η κάλυψη της περιοχής να πραγματοποιείτε
όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το Κ.Υ.
Φαρσάλων υποστηρίζεται από την βάση Ζαππείου.

Ξ
εκίνησαν οι

εργασίες

συντήρησης του

οδοστρώματος της ΠΕΟ

Λάρισας – Φαρσάλων,

από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας, από το ύψος

της Τ.Κ. Χαλκιάδων του

Δήμου Φαρσάλων.

Οι εργασίες συντήρησης θα

πραγματοποιηθούν σε

μήκος 7 χιλιομέτρων, μέχρι

την Λάρισα, σε τμήματα του

οδοστρώματος που χρή-

ζουν άμεσης αντικατάστα-

σης, σύμφωνα με την τεχνι-

κή υπηρεσία.

Το έργο είναι συνολικού

προϋπολογισμού 1.500.000

Ευρώ και εντάσσεται στο

πρόγραμμα δημοσίων επεν-

δύσεων, με φορέα υλοποίη-

σης την Π.Ε. Λάρισας και

αναμένεται να ολοκληρωθεί

σε διάστημα ενός μηνός.

Τ
ην Αρχαία

Σκοτούσσα

επισκέφθηκαν

μαθητές του 1ου

Δημοτικού σχολείου

Φαρσάλων,

συνοδευόμενοι από τους

εκπαιδευτικούς: Κόκκαλη

Μαρία, Ταουσάνη

Αριάνθη,

Τριανταφυλλόπουλο

Απόστολο, Μπένο

Νικόλαο και μαθητές του

4ου Δημοτικού σχολείου

Φαρσάλων,

συνοδευόμενοι από τους

εκπαιδευτικούς: Προσμίτη

Στέλιο, Δημητρόπουλο

Δήμο, Μαμπλέκο Νικόλαο

και Παπαλέξη Αχιλλέα

επισκέφθηκαν το

ανασκαφικό πεδίο της

αρχαίας Σκοτούσσας, τον

χώρο εκείνο όπου, υπό

την αιγίδα του Δήμου

Φαρσάλων, από το 2014

εκπονούνται

αρχαιολογικές έρευνες

από το Πανεπιστήμιο της

Messina Ιταλίας και την

Εφορεία Αρχαιοτήτων

Λάρισας.

Οι μαθητές είχαν την ευκαι-
ρία να γευθούν την εμπειρία
της ανασκαφικής έρευνας
και να πάρουν πολύτιμες

γνώσεις για την ιστορία του
τόπου. Ξεναγήθηκαν στον
αρχαιολογικό χώρο αλλά και
στον χώρο μελέτης του ανα-
σκαφικών ευρημάτων από
τον καθηγητή – Διευθυντή
της ανασκαφής Francesco
La Torre και την Ειδική
Συνεργάτιδα του Δημάρχου
– αρχαιολόγο Βάσω Νούλα,
τον καθηγητή Lorenzo
Campagna και την αρχαιο-
λόγο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λάρισας –
Διευθύντρια της ανασκαφής
Σοφία Καραπάνου.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου
και ώρα 11 π.μ., θα πραγ-
ματοποιηθεί ξενάγηση στο

ανασκαφικό πεδίο της
Αρχαίας Σκοτούσσας, από
τον Δήμο Φαρσάλων σε
συνεργασία με την εφορεία
Αρχαιοτήτων Λάρισας και το

Πανεπιστήμιο της Messina.
Η αναχώρηση θα γίνει από
το μνημείο του
Πολυδάμαντα στην πλατεία
της Σκοτούσσας.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Στην Αρχαία Σκοτούσσα μαθητές του 1ουΣτην Αρχαία Σκοτούσσα μαθητές του 1ου

& 4ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων & 4ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων 

Έργα συντήρησης στην Π.Ε.Ο.Έργα συντήρησης στην Π.Ε.Ο.

Λάρισας – ΦάρσαλωνΛάρισας – Φάρσαλων



Σ
ύγχυση υπάρχει με την αλλαγή της

ώρας και αρκετοί αναρωτιούνται

αν θα αλλάξει ή όχι. Η απάντηση

είναι ότι η ώρα θα αλλάξει τον

Οκτώβριο, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Την Κυριακή 28η Οκτωβρίου
θα αλλάξουμε τα ρολόγια μας
και να μπούμε στη χειμερινή
ώρα. Αν και φαίνεται ότι θα
είναι όντως η προ-τελευταία
φορά που θα αλλάξει η ώρα.
Και αυτό γιατί ναι μεν η αλλα-
γή ώρας από χειμερινή σε

θερινή και το αντίστροφο με βάση την πρό-
ταση της Κομισιόν θα καταργηθεί, αλλά η
πρόταση είναι η αλλαγή ώρας να πάψει να
ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον
Απρίλιο του 2019.

Υ
πενθυμίζεται προς

όλους τους

παραγωγούς ότι η

προθεσμία για την

καταβολή της ειδικής

ασφαλιστικής εισφοράς

έτους 2017 υπέρ του

Οργανισμού Ελληνικών

Γεωργικών Ασφαλίσεων

(ΕΛΓΑ) λήγει στις 10

Οκτωβρίου 2018.  

Όπως έχει ανακοινώσει

προηγουμένως ο

Οργανισμός, με δεδομένο

ότι η παράταση αυτή είναι η

τρίτη που δίνεται, όσοι

παραγωγοί δεν έχουν κατα-

βάλει την ασφαλιστική

εισφορά του 2017 θα πρέ-

πει εντός της προθεσμίας

αυτής να την εξοφλήσουν,

διότι σε αντίθετη περίπτωση

δεν θα μπορέσουν να απο-

ζημιωθούν.
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Ο
ι Ενωτικές
Ομοσπονδίες
Αγροτικών

Συλλόγων της Θεσσαλίας
εκφράζοντας την οργή και
αγανάκτηση χιλιάδων
αγροτοκτηνοτρόφων της
περιοχής, που χάνουν
την εξισωτική
αποζημίωση,
καταγγέλλουν το γεγονός
ότι ολόκληρη σχεδόν η
Θεσσαλία έχει εξαιρεθεί
από αυτήν λόγω της
επαναχάραξης των
μειονεκτικών περιοχών.
Eιδικότερα αναφέρουν:

«Η εξισωτική αποζημίωση
δίνεται σε μειονεκτικές και
ορεινές περιοχές της χώρας
που αντιμετωπίζουν οξυμμέ-
να προβλήματα στην παρα-
γωγή, μεγαλύτερο κόστος,
μικρότερο εισόδημα λόγω
της μορφολογίας του εδά-
φους καθώς έχουν λιγότερη
παραγωγή, προβλήματα
άρδευσης και αφορά επίσης
σε χιλιάδες εκτάρια βοσκο-
τόπων. Στην ουσία πρόκει-
ται για ψίχουλα (το ανώτερο
μέχρι 10 ευρώ/στρέμμα ετη-
σίως) που δεν καλύπτουν
τις απώλειες παραγωγής και

εισοδήματος που αντιμετω-
πίζουν οι συνάδελφοι μας σε
αυτές τις περιοχές.
Η επαναχάραξη, που γίνεται
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ στα πλαίσια εφαρ-
μογής των κανονισμών της
ΕΕ, με την “επιστημονική”
υποστήριξη του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
έχει ως στόχο να αποδείξει
ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική
“έφερε” την “ανάπτυξη” της
υπαίθρου σε κάποιες περιο-
χές, που απεντάσσονται και
ότι αντιμετωπίστηκαν τα
προβλήματα ξηρασίας.
Επιπλέον,  χρησιμοποιού-
νται οριζόντια βασικά δυο
κριτήρια, οι μέσοι όροι επεν-
δύσεων και εισοδημάτων,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
η διαστρωμάτωση που
χαρακτηρίζει τις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις.
Είναι φυσικό επόμενο, μετά
από δεκαετίες εφαρμογής
της ΚΑΠ και τον πακτωλό

χρημάτων που δόθηκαν σε
μεγαλοαγρότες και μεταποι-
ητές, να αυξηθούν οι επεν-
δύσεις και τα εισοδήματα
των καπιταλιστών αγροτών,
και ανισόμετρα από περιοχή
σε περιοχή να ανεβαίνουν οι
μέσοι όροι που καθορίζουν
την ένταξη ή απένταξη ολό-
κληρων περιοχών.
Αυτό το σύστημα που στηρί-
ζεται σε μέσους όρους επεν-
δύσεων και  εισοδήματος
είναι άδικο και πάντα σε
βάρος των αυτοαπασχολού-
μενων αγροτοκτηνοτρόφων
σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε
Δήμο και σε κάθε δημοτικό
διαμέρισμα, καθώς δεν λαμ-
βάνονται υπόψη τα χαρα-
κτηριστικά της κάθε αγροτο-
κτηνοτροφικής εκμετάλλευ-
σης.
Έτσι, τουλάχιστον σε ότι
αφορά την Θεσσαλία, όπου
ο κάμπος “διψάει”,  βγαίνει
στο σύνολο της εκτός εξισω-
τικής  με το σκεπτικό ότι

“μέσω των επενδύσεων”
έχει εκλείψει το πρόβλημα
της ξηρασίας και ότι “ήρθε” η
ανάπτυξη. Με αυτόν τον
τρόπο η  κυβέρνηση ξανα-
μοιράζει τα ψίχουλα της εξι-
σωτικής ανάμεσα σε περιο-
χές, άλλες τις εντάσσει εξ
ολοκλήρου στις μειονεκτικές
περιοχές και άλλες τις
πετσοκόβει, προωθώντας
και τον διαχωρισμό  των
α υ το α πα σ χολο ύ μ ε ν ω ν
αγροτοκτηνοτρόφων με
“τοπικιστικά” κριτήρια.
Οι Ενωτικές Ομοσπονδίες
της Θεσσαλίας δεν θα επι-
τρέψουμε την κατάφωρη
αδικία σε βάρος χιλιάδων
συναδέλφων μας που ζουν
και εργάζονται σε αντίξοες
συνθήκες σε μειονεκτικά
χωριά της περιοχής.

Απαιτούμε:
Να υπάρξει εξειδίκευση σε
κάθε Δημοτική Κοινότητα και
να ενταχθούν όλοι οι αυτοα-

πασχολούμενοι αγροτοκτη-
νοτρόφοι με βάση τα πραγ-
ματικά κριτήρια μειονεκτικό-
τητας που έχουν έναντι των
καπιταλιστών αγροτών της
περιοχής οι οποίοι θα πρέ-
πει να αποκλειστούν συνολι-
κά από τις ενισχύσεις και τα
ΠΑΑ.
Χορήγηση των ενισχύσεων
με βάση της πραγματική
παραγωγή και το ζωικό
κεφάλαιο στους αυτοαπα-
σχολούμενους αγροτοκτη-
νοτρόφους.
Καλούμε τους συναδέλφους
των μειονεκτικών περιοχών
να συσπειρωθούν γύρω
από τους
Αγροτοκτηνοτροφ ικούς
Συλλόγους και τις Ενωτικές
Ομοσπονδίες ώστε το επό-
μενο διάστημα να διεκδική-
σουμε μαχητικά να μην
χαθεί η εξισωτική αποζημίω-
ση από κανένα δικαιούχο».

«Να μην χαθεί η εξισωτική αποζημίωση»«Να μην χαθεί η εξισωτική αποζημίωση»

Τελειώνει η προθεσμία πληρωμήςΤελειώνει η προθεσμία πληρωμής

των εισφορών υπέρ ΕΛΓΑτων εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ

Αλλαγή ώρας: Τι θα γίνει τελικά στις 28Αλλαγή ώρας: Τι θα γίνει τελικά στις 28

Οκτωβρίου - Οι αποφάσεις της ΚομισιόνΟκτωβρίου - Οι αποφάσεις της Κομισιόν



Έ
ντονος ήταν ο
προβληματισμός
που επικράτησε στο

Δημοτικό Συμβούλιο της
Τρίτης, του Δήμου
Φαρσάλων, για την
απένταξη Τοπικών
Κοινοτήτων όπως του
Αχιλλείου, Διλόφου,
Ερέτρειας, Ναρθακίου και
Νεράιδας του Δήμου
Φαρσάλων, που
θεωρούνταν μέχρι σήμερα
μειονεκτικές, από την
εξισωτική αποζημίωση,
των ημιορεινών περιοχών. 
Το σώμα ενημερώθηκε από
την γεωπόνο του Δήμου
Φαρσάλων κ. Καλφούντζου
για τις συγκεκριμένες περιο-
χές καθώς και για την πολύ
μικρή (15 ημερών) διαβού-
λευση που πήρε το θέμα.
Ο Αντιδήμαρχος Φαρσάλων
κ. Δημ. Μπαμπανίκας ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά ότι: 
«Yπάρχει μία γενικευμένη
αναστάτωση σε όλη την
Ελλάδα αλλά και στο Δήμο
μας, για τις ημιορεινές περιο-
χές, οι οποίες έχουν απεντα-
χθεί από την εξισωτική απο-
ζημίωση και αποτελούν έως
και σήμερα ένα πολύτιμο βοή-
θημα για τους αγρότες και
κτηνοτρόφους καθώς τα
συγκεκριμένα εδάφη ήταν μει-
ονεκτικά σε σχέση με άλλα και
δεν ήταν τόσο γόνιμα για καλ-
λιέργεια. 
Όλοι οι δήμοι και όλες οι περι-
φέρειες, διαμαρτύρονται εντό-
νως στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, ώστε να ξανά

ενταχθούν οι περιοχές αυτές
και να δώσουν παράταση στη
διαβούλευση, να μην αδικηθεί
ο φτωχός κόσμος που εργάζε-
ται και διαμένει σε αυτό τον
τόπο. Στο πλαίσιο αυτό, ο
Δήμος Φαρσάλων προχωρά
σε μία διαμαρτυρία προς το
υπουργείο για τις περιοχές
αυτές».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
επικεφαλής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης του Δήμου
Φαρσάλων κ. Χρήστος
Καπετάνος, ο οποίος χαρα-
κτήρισε πολύ σημαντικό το
θέμα, στο οποίο θα γίνει προ-
σφυγή από τις ομοσπονδίες
των κτηνοτρόφων, διότι η
συγκεκριμένη μελέτη έγινε
από το Πανεπιστήμιο, για
ολόκληρο τον νομό και όχι
συγκεκριμένα για κάποια
περιοχή, μελέτη η οποία αντί-
κειται στον ευρωπαϊκό κανονι-
σμό, η οποία αναφέρει ότι δεν
μπορείς να μετράς βροχο-
πτώσεις σε όλο το νομό, αλλά
θα πρέπει να γίνεται μέτρηση
σε κάθε περιοχή ξεχωριστά.
Χαρακτήρισε απαράδεκτο να
βγάζεις εκτός πολλές περιο-
χές της Θεσσαλίας, όπως επί-
σης χωριών της Ελασσόνας
και των Φαρσάλων και να
εντάσεις περιοχές όπως η
Ευξεινούπολη και ο Αλμυρός
από όλη την Θεσσαλία.
Όλες οι παρατάξεις, θεώρη-
σαν άδικο το συγκεκριμένο
μέτρο. Να σημειωθεί ότι τα
χωριά Σκοπιά και Καλλιθέα
Φαρσάλων παραμένουν στην
εξισωτική αποζημίωση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Φαρσάλων κ. Β. Νικολάου,
στην συνέχεια διάβασε την
επιστολή διαμαρτυρίας που
απέστειλε ο Δήμος
Φαρσάλων.
Αναλυτικά η επιστολή προς το
Υπουργείο
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
«Στο έγγραφο της διαβούλευ-
σης με θέμα «Οριοθέτηση
περιοχών με φυσικούς περιο-
ρισμούς (εκτός των ορεινών)»
και συγκεκριμένα στον χάρτη
και τον κατάλογο των νέων
περιοχών με φυσικούς περιο-
ρισμούς και των περιοχών με
ειδικά μειονεκτήματα, διαπι-
στώσαμε ότι οι Τοπικές
Κοινότητες Αχιλλείου,
Διλόφου, Ερέτρειας,
Ναρθακίου και Νεράιδας του
Δήμου Φαρσάλων που θεω-
ρούνταν μέχρι σήμερα μειονε-
κτικές, είναι εκτός των περιο-
χών με φυσικούς περιορι-
σμούς. Οι αναφερόμενες
Τοπικές Κοινότητες χαρακτη-
ρίζονται από έντονο ανάγλυ-
φο του εδάφους, υποβαθμι-
σμένα, χαμηλής παραγωγικό-
τητας και με κλίση εδάφη και
μικρό ποσοστό αρδευομένων
εκτάσεων. Στις Τοπικές
Κοινότητες ΑχιλλείουΔιλόφου,
Ερέτρειας, Ναρθακίου και
Νεράιδας το ποσοστό των
αρδευομένων εκτάσεων σε
σχέση με το σύνολο των εκτά-
σεων είναι αρκετά μικρότερο
του 50% και υπάρχουν μεγά-
λες εκτάσεις υποβαθμισμέ-
νων βοσκοτόπων. Οι καλλιέρ-
γειες είναι κυρίως ξηρικές και
ασκείται εκτατική κτηνοτρο-
φία. Στους ανωτέρω οικι-
σμούς εκτρέφονται 19.646
αιγοπρόβατα και 614 βοοειδή
(στοιχεία 2015). Οι κτηνοτρό-
φοι των πρώην μειονεκτικών
περιοχών, στους οποίους
δόθηκε έκταση επιλέξιμου
βοσκοτόπου, αλλά και οι
γεωργοί αποκλείονται από
την είσπραξη της εξισωτικής
αποζημίωσης. Η εξισωτική
αποζημίωση αποτελεί ένα
από τα σημαντικά εισοδήματα
των αγροτών των μειονεκτι-
κών περιοχών. Ο αποχαρα-
κτηρισμός των ανωτέρω
Τοπικών Κοινοτήτων θα οδη-
γήσει σε μείωση του εισοδή-
ματος των γεωργών και κτη-
νοτρόφων λόγω κατάργησης
της εξισωτικής αποζημίωσης
και άλλων ενισχύσεων (Νέοι
αγρότες κ.α.).
Ζητούμε την επανεξέταση των
κριτηρίων για την οριοθέτηση
των περιοχών με φυσικούς
περιορισμούς και την παρα-
μονή ως μειονεκτικών των
Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου που οριοθετήθηκαν με
την οδηγία 75/268/ΕΟΚ»

Οι τοποθετήσεις των
Δημοτικών Συμβούλων

στο Δημοτικό Συμβούλιο
της Τρίτης 2 Οκτωβρίου

Πριν την έναρξη του
Δημοτικού Συμβουλίου της
Τρίτης ως είθισται οι
Σύμβουλοι έκαναν τις ερωτή-
σεις και τις τοποθετήσεις
τους.
Αρχικά η επικεφαλής της
ελάσσονος αντιπολίτευσης
του Δήμου Φαρσάλων κ.
Μαρία Ίφου, έθεσε τον προ-
βληματισμό που εισπράττει
από τους αγρότες της επαρ-
χίας, για την απαγόρευση της
καύσης των καλαμιών και το
αν μπορεί να ενεργήσει ο
Δήμος κάπου στην προκειμέ-
νη περίπτωση καθώς και το
ερώτημα για τους κατοίκους
από την περιοχή του Ρυζίου,
οι οποίοι είχαν ζητήσει να
ενταχθεί η ασφαλτόστρωση
ενός μικρού μήκους 2.000
μέτρων, προς το χωριό τους. 
Ο κ. Γκατζόγιας έθεσε το θέμα
του πλυσίματος των κάδων,
εκτός από την πόλη των
Φαρσάλων, όπως επίσης και
αν θα συσταθεί φέτος κοινω-
νικό φροντιστήριο για τους
αδύναμους μαθητές. 
Ο κ. Πατσιούρας έθεσε το
θέμα της αργοπορίας της
κατασκευής του δρόμου στο
Ανωχώρι, θέμα που συμφώ-
νησαν και ο κ. Τασόκας και ο
κ. Πουλαράκης. 
Στην συνέχεια ο κ.
Πουλαράκης έκανε ερώτηση
αν γνωρίζουν τι γίνεται με τις
αποζημιώσεις από τις πλημ-
μύρες στην ΤΚ Βαμβακούς
και αν οι κάτοικοι έχουν απο-
ζημιωθεί. 
Επίσης ο δημοτικός σύμβου-
λος κ. Β. Κατσιούνης, ανέφε-
ρε για τα δίκτυα αποχέτευσης
τα οποία είναι βουλωμένα σε
ορισμένα σημεία, στην οδό
Βενιζέλου και την οδό Βόλου,
στο ύψος του σχολείου, επί-
σης έθεσε το ερώτημα, πότε
έγινε τελευταία φορά ο καθα-
ρισμός των ομβρίων φρεα-
τίων και της αποχέτευσης στο
Δήμο.
Στα ερωτήματα απάντησε ο
αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ.
Δημήτρης Μπαμπανίκας,
λέγοντας τα εξής: “Με το
τελευταίο δελτίο επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων, η υπη-
ρεσία καθάρισε όλα τα φρεά-
τια, που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα, όπως
επίσης και στην οδό Βόλου,
που παρουσιάζει σοβαρά
πλημμυρικά φαινόμενα και
όπου αλλού χρειάστηκε στην
πόλη, πιθανόν με την τελευ-
ταία βροχόπτωση να βούλω-
σαν ορισμένα από αυτά, θα
το επιληφθεί η υπηρεσία ξανά
με καθαρισμό. 

Για την αποζημίωση στους
κατοίκους της τοπικής κοινό-
τητας Βαμβακούς, που επλή-
γησαν κατά την πρόσφατη
πλημμύρα, αρμόδια είναι η
τεχνική υπηρεσία, η οποία
συλλέγει τα δικαιολογητικά,
θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών,
να αποζημιωθούν οι κάτοικοι.  
Για τις καλαμιές ο δήμος δεν
είναι αρμόδιος για το συγκε-
κριμένο θέμα, αρμόδια είναι η
πυροσβεστική, η οποία όμως
δεν μπορεί να ξεφύγει από
τους νόμους και τους κανόνες
τους οποίους εφαρμόζει, η
καύση από όσο γνωρίζω απα-
γορεύεται αυστηρώς, από την
ΕΕ, η οποία μπορεί να στερή-
σει στους αγρότες επιδοτή-
σεις καθώς διεξάγεται έλεγχος
μέσω δορυφόρου”.

Η κα. Ίφου πρόσθεσε ότι, ο
καθαρισμός δεν θα πρέπει να
γίνεται μόνο όταν υπάρχει
δελτίο επικίνδυνων καιρικών
φαινομένων, με τον αντιπρόε-
δρο της ΔΕΥΑΦ κ. Γ.
Αγγελακόπουλο, να απαντά
ότι γίνεται καθημερινά καθαρι-
σμός στην πόλη στα φρεάτια,
εκτός των τελευταίων ημε-

ρών, όπου έχει χαλάσει το
μηχάνημα και βρίσκεται στο
συνεργείο.
Τον λόγο μετέπειτα πήρε ο
προϊστάμενος τεχνικών υπη-
ρεσιών του Δήμου Φαρσάλων
κ Αναστάσιος Λιαπής, απα-
ντώντας στα τεχνικά ερωτή-
ματα των συμβούλων: 
«Η μελέτη για την ασφαλτό-
στρωση του δρόμου του
Ρυζίου, έγινε από την τεχνική
υπηρεσία αλλά δεν απαντή-
θηκε στους πολίτες, ενημερω-
τικά σας αναφέρω ότι το
κόστος είναι περίπου στις
280.000 ευρώ, δεν γνωρίζω
αν θα υλοποιηθεί σε επόμενο
τεχνικό πρόγραμμα και αν
υπάρχει το απαιτούμενο κον-
δύλι, αυτό το γνωρίζει η δημο-
τική αρχή. 
Όσο αφορά τώρα για το
δρόμο στο Ανωχώρι, κομμάτι
του δρόμου δεν κατασκευά-
στηκε από την περιφέρεια
Θεσσαλίας, αλλά από το
εργοστασίου Νομικός, το
άλλο είναι σε εργολαβία του
δήμου, η οποία είναι αυτή τη
στιγμή σε διαδικασία σύμβα-
σης. 
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Επικαιρότητα

- 6ήμερη οδική εκδρομή 23-28

Οκτωβρίου 2018 στο Βελιγράδι -

Ζάγκρετ - Λουμπιάνα - Σπήλαια

Ποστόινα - Τεργέστη Βενετία

- 14/10 Κυριακή Μονοήμερη εκδρομή

Αθήνα - Μουσείο Ακρόπολης - Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος - Θησείο -

Μοναστηράκι

- 21/10 Παζάρι Καρδίτσας

- 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)
-  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι.Μ. ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ -  ΖΑΡΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΑΖΑΡΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2018
- Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης " Οι
Μάγισσες της Σμύρνης" Κυριακή 16/12/2018
στο θέατρο Παλλάς - Αθήνα.
- Ο Σύλλογος Γυναικών Κρήνης διοργανώνει
μονοήμερη εκδρομή στη Άρτα - Πάργα -
Μέτσοβο, Σάββατο 13/10/2018.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Προβληματισμός για την εξισωτική αποζημίωση και επιστολήΠροβληματισμός για την εξισωτική αποζημίωση και επιστολή

προς το Υπουργείοπρος το Υπουργείο



Η Τεχνική Υπηρεσία, αντιμε-
τωπίζει προβλήματα γραφειο-
κρατίας καθώς αλλάζουν
συνεχώς οι νόμοι και καθυστε-
ρούν το έργο της.»
Για το κοινωνικό φροντιστήριο
απάντησε ο κ. Δερλός αναφέ-
ροντας ότι: 
“Το υπουργείο παιδείας, υλο-
ποιεί προγράμματα ενισχυτι-
κής διδασκαλίας για τα παιδιά
του Γυμνασίου κάθε χρόνο,
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε
όμως το χρόνο έναρξης
αυτών. 
Ενώ για τα παιδιά του Λυκείου
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι
υπάρχουν φροντιστές που
υλοποιούν «αθόρυβα» ορι-
σμένα προγράμματα διδασκα-
λίας για τους μαθητές των
άπορων οικογενειών που δεν
μπορεί να ανταπεξέλθουν”.
Η αρμόδια αντιδήμαρχος κ.
Κωνσταντίνα Μπένου, για το
θέμα των κάδων, απάντησε
ότι υπήρξαν πολλά προβλή-
ματα συσσωρευμένα υγείας
στους υπαλλήλους και λόγω
έλλειψης προσωπικού, δεν
έγινε το πλύσιμο των κάδων.
Στην συνέχεια ο κ. Τάσοκας
και κ. Πουλαράκης επισήμα-
ναν, ορισμένα σημεία όπου
χρήζουν αντικατάστασης τα
παγκάκια.
Ο κ. Καπετάνος, έθεσε το
ερώτημα στον κ. Λιαπή, αν
υπάρχουν δημόσια ακίνητα,
τα οποία έχουν μπει στην
λίστα του υπερταμείου, καθώς
από το σύνολο 157 σε όλο τον
νομό, τα 115 αφορούν τον
Δήμο Λαρισαίων και τα 42
τους άλλους δήμους του
νόμου, χωρίς βέβαια να γνω-
ρίζει αν υπάρχει κάποιο στον
Δήμο Φαρσάλων. 
Ο κ. Λιαπής, απάντησε, ότι η
υπηρεσία δεν είναι ενημερω-
μένη, θα το διερευνήσει και θα
δώσει απάντηση σε επόμενο
δημοτικό συμβούλιο. 
Τον λόγο σε εκείνο το σημείο
πήρε ο κ. Μπαμπανίκας, ο
οποίος ανέφερε, ίσως έχει
κάποια ενημέρωση ο
Δήμαρχος, ο οποίος απουσία-
ζε σε διεθνή συνέδριο.

Κλείνοντας ο κ. Πουλαράκης,
ρώτησε τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
κ. Σωκ. Αλειφτήρα, τι περιλαμ-
βάνει η δαπάνη όσο αφορά
την πληρωμή του μάνατζερ
της γιορτής Χαλβά, με τον
αρμόδιο υπάλληλο να απα-
ντάει ότι περιλαμβάνει όλη την
αμοιβή του καλλιτεχνικού σχή-
ματος, πλην των ηχητικών.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε
η κα. Ίφου αναφέροντας ότι: 
«Είναι γνωστή η διαδικασία,
για να κλείσουμε κάποιο καλ-
λιτεχνικό σχήμα να απευθυνό-
μαστε σε κάποιο μάνατζερ,
πράγμα που έκανα και εγώ
στο παρελθόν ως Δήμαρχος
και με τον συγκεκριμένο μάνα-
τζερ, το ερώτημά μου είναι
γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε
τον μάνατζερ του κ.
Νικολόπουλου που είναι και
Φαρσαλινός, ώστε να αποφύ-
γουμε την αμοιβή του μεσάζο-
ντα.
Την απάντηση έδωσε ο κ.
Δερλός στον κ.Πουλαράκη,

λέγοντας ότι: 
«Το ποσό είναι 15.800 Ευρώ
με το ΦΠΑ να είναι κοντά στις
3.000 Ευρώ. Στο καθαρό
ποσό των 12.750 Ευρώ περι-
λαμβάνονται, οι αμοιβές των
καλλιτεχνών, τρεις τραγουδι-
στές συν εξαμελές σχήμα,
πάνω στις αμοιβές των καλλι-
τεχνών προκύπτει 42%
ΕΦΚΑ, αυτό σημαίνει οτι αν
κάποιος καλλιτέχνης πάρει
1.000 ευρώ, προκύπτουν
κρατήσεις 420 ευρώ για το
ΕΦΚΑ, μέσα στις αμοιβές
τους, είναι τα οδοιπορικά, η
διαμονή, η διατροφή και η
παρακράτηση φόρου που
γίνεται πάνω στο τιμολόγιο. 
Με τρεις τραγουδιστές αυτής
της εμβέλειας 12.750, προσω-
πικά θεωρώ είναι κανονικό το
ποσό, ας το κρίνει ο καθένας
ξεχωριστά».
Όσο αφορά την κ. Ίφου απά-

ντησε το εξής: «Αν το ρωτού-
σε οποιοσδήποτε πολίτης θα
ήταν μια εύλογη ερώτηση,
εσείς ως π. Δήμαρχος, δεν θα
πρέπει να κάνετε τέτοια ερώ-
τηση. Για να γίνει μια εκδήλω-
ση θα πρέπει να γίνει μια σύμ-
βαση και να κοπούν τιμολόγια,
δεν γνωρίζουμε αν μπορούσε
να το πράξει ο συγκεκριμένος
άνθρωπος». 
Επίσης ο κ. Πουλαράκης
ρώτησε αν έχει πληρωθεί η
ΑΕΠΙ της συγκεκριμένης
εκδήλωσης με τον κ.
Αλειφτήρα να του απαντά ότι
η ΑΕΠΙ δεν έχει πληρωθεί
ακόμη, όμως βρίσκεται σε
ξεχωριστό κωδικό πληρωμής
από την εκδήλωση.
Στο συγκεκριμένο θέμα ο κ.
Πουλαράκης ψήφισε παρών,
ενώ η κ. Ίφου ψήφισε παρών
όσο αφορά την πληρωμή του
μάνατζερ μόνο στο συγκεκρι-
μένο καλλιτεχνικό σχήμα.

Τα θέματα του Δημοτικού
Συμβουλίου της Τρίτης 2

Οκτωβρίου
Όλα τα θέματα του Δημοτικού
Συμβουλίου της Τρίτης 2
Οκτωβρίου ψηφίστηκαν ομό-
φωνα πλην του θέματος 16 το
οποίο ψηφίστηκε κατά πλειο-
ψηφία καθώς στο συγκεκριμέ-
νο θέμα ο κ. Πουλαράκης
ψήφισε παρών, ενώ η κ. Ίφου
ψήφισε παρών όσο αφορά
την πληρωμή του μάνατζερ
μόνο στο συγκεκριμένο καλλι-
τεχνικό σχήμα.
Αναλυτικά τα θέματα του
Δημοτικού Συμβουλίου
1). Έγκριση και παραλαβή της
μελέτης του έργου με τίτλο
«Συνολική θεώρηση αισθητι-
κής και λειτουργικής αναβάθ-
μισης της πόλεως των
Φαρσάλων» για την υποβολή
πρότασης στο Μέτρο 19
«Τοπική ανάπτυξη με πρωτο-
βουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(CLLD) – LEADER», ΠΠΑ
2014-2020.
2). Έγκριση και παραλαβή της
μελέτης του έργου με τίτλο
«Συνολική θεώρηση αισθητι-
κής και λειτουργικής αναβάθ-
μισης της Τ.Κ. Βαμβακού της
Δ.Ε Πολυδάμαντα» για την
υποβολή 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 πρότα-
σης με τίτλο «Ανάπλαση του
Παλαιού Δημοτικού Σχολείου
της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανά-
χρησή του ως πολιτιστικό
κέντρο» στο Μέτρο 19
«Τοπική ανάπτυξη με πρωτο-
βουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(CLLD) – LEADER”, ΠΠΑ
2014-2020.
8). Έγκριση υποβολή πρότα-
σης 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 πρότα-
σης με τίτλο «Δημιουργία
ανοικτού υπαίθριου χώρου
αναψυχής στην Τ.Κ.
Βαμβακού της Δ.Ε.
Πολυδάμαντα του Δήμου
Φαρσάλων» στο Μέτρο 19
«Τοπική ανάπτυξη με πρωτο-
βουλία 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, ψηφιοποίη-
ση, δημιουργία βάσης δεδο-
μένων του δικτύου ύδρευσης
της ΔΕΥΑΦ και εισαγωγή σε
GIS» στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη».
11). Έγκριση υποβολής πρό-
τασης με τίτλο
«Χαρτογράφηση, ψηφιοποίη-
ση, δημιουργία βάσης δεδο-
μένων του δικτύου ύδρευσης
της ΔΕΥΑΦ και εισαγωγή σε
GIS» στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» στον
άξονα προτεραιότητας «16
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ».
12). Έγκριση της με αριθμό
29/2018 μελέτης του έργου με
τίτλο «Διαμόρφωση υπόστε-
γου φύλαξης αρχαιοτήτων
Σκοτούσας» και καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης με συνοπτι-
κό διαγωνισμό σύμφωνα 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 εξειδίκευση
της πίστωσης.
15). Έγκριση διοργάνωσης
εορταστικών εκδηλώσεων, για
την Εθνική Επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου και εξειδίκευση
της πίστωσης.
16). Έγκριση πρωτοκόλλων
οριστικής παραλαβής παρε-
χόμενων υπηρεσιών.
17). Έγκριση δαπανών για
δικηγόρους και συμβαιολο-
γράφους και εξειδίκευση της
πίστωσης.

Τ
ην επίβλεψη των

έργων και την

εξέλιξη τους,

παρακολούθησαν από

κοντά, την Παρασκευή 5

Οκτωβρίου, οι μηχανικοί

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, κ. Στέλιος

Δημότσιος και κ. Χρήστος

Αντωνίου, στα Φάρσαλα.

Ειδικότερα, έκαναν την επί-

βλεψη στην πορεία των

έργων που αφορούν την

αποκατάσταση ζημιών και

κατασκευή αντιπλημμυρι-

κών στα όρια του Δήμου

Φαρσάλων, προϋπολογι-

σμού 600.000 ευρώ, οδεύο-

ντας προς την ολοκλήρωση

των εργασιών της τάφρου

στον περιφερειακό.

Κατόπιν, παρακολούθησαν

την πορεία των εργασιών,

στην παλαιά Εθνική Οδό

Βόλου – Φαρσάλων, όπου

αυτή την στιγμή διεξάγονται

χωματουργικές εργασίες

καθώς και αποχέτευσης των

ομβρίων, προϋπολογισμού

5 εκ ευρώ. Την επόμενη

εβδομάδα αναμένονται να

ξεκινήσουν οι εργασίες

ασφαλτόστρωσης.
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Επίβλεψη έργων της ΠεριφέρειαςΕπίβλεψη έργων της Περιφέρειας

Θεσσαλίας στα ΦάρσαλαΘεσσαλίας στα Φάρσαλα

Αποκατασταθηκε στηθαίο ασφαλείαςΑποκατασταθηκε στηθαίο ασφαλείας

λιγο έξω από τα Φάρσαλαλιγο έξω από τα Φάρσαλα

Αποκαταστάθηκε στις 3/10
τμήμα στηθαίου ασφαλείας,
στο 2ο χιλ. της Π.Ε.Ο.
Φαρσάλων – Λάρισας, το
οποίο είχε καταστραφεί από
φορτηγό που είχε ντελαπά-
ρει, πριν λίγους μήνες στο
συγκεκριμένο σημείο της
στροφής του δρόμου, και
αποτελούσε κίνδυνο για την
ασφάλεια των οδηγών, κατό-
πιν παρέμβασης του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού και του μηχανικού της Περιφέρειας
κ. Στέλιου Δημότσιου.

Μ
ε ανακοίνωση του Δήμου Φαρσάλων καλείται κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης

περιουσίας (οικοδομής ή οικοπέδου, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης και

οικισμού) που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου

Φαρσάλων να υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018,

σύμφωνα με όσα ορίζει η με αριθμό 154/2018 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Σημειώνεται, ότι η άνω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την πάροδό της προβλέ-
πεται η επιβολή των κατά Νόμο χρηματικών προστίμων.
Επίσης, προς απαλλαγή των δημοτικών τελών, πρέπει να υποβληθεί δήλωση διακοπής
ηλεκτροδότησης μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2019, για όσα ακίνητα έχει γίνει διακοπή με
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την υπηρεσία της ΔΕΗ.
Οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στο Δημαρχείο Φαρσάλων στο τμήμα εσόδων.

Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίαςΥποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

στον Δήμο Φαρσάλωνστον Δήμο Φαρσάλων



Ο
Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.), σε συνεργασία με

το Σύνδεσμο Ατόμων

Τρίτης Ηλικίας

Φαρσάλων «Ο Αχιλλεύς»,

στο πλαίσιο του

εορτασμού της

«Παγκόσμιας Ημέρας

Τρίτης

Ηλικίας»διοργάνωσε

γιορτή για τα μέλη του

ΚΑΠΗ του Δήμου

Φαρσάλων, την Κυριακή

7 Οκτωβρίου 2018 στις

18:30 το απόγευμα στον

χώρο του ΚΑΠΗ.

Εκ των πραγμάτων, οι

άνθρωποι της Τρίτης

Ηλικίας, αποτελούν ένα

σημαντικό κομμάτι της

Ελληνικής Κοινωνίας. 

Παρά το ότι συνηθίζουμε να

αναφερόμαστε σε αυτούς με

τον όρο: «οι απόμαχοι της

ζωής», οι ηλικιωμένοι σήμε-

ρα συμβάλλουν αποφασι-

στικά στην κοινωνική και

οικονομική ανάπτυξη, αφού

στην εποχή μας παίζουν

έναν ολοένα σημαντικότερο

ρόλο, μέσω του εθελοντικού

έργου τους, της μετάδοσης

των εμπειριών και των γνώ-

σεών τους, της βοήθειας

που δίνουν στα παιδιά τους

αναλαμβάνοντας να φροντί-

ζουν τα εγγόνια τους, αλλά

και της αυξανόμενης συμμε-

τοχής τους στην αγορά

εργασίας.

Η εκδήλωση στέφθηκε με

μεγάλη επιτυχία καθώς πλή-

θος κόσμου έδωσε το

παρών ώστε να γιορτάσει

αυτή την ημέρα.

Το παρών έδωσε ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος, ο πρόε-

δρος του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.

Κων/νος Δερλός, Δημοτικοί

Σύμβουλοι και εκπρόσωποι

συλλόγων και φορέων της

Επαρχία Φαρσάλων.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο

Δήμαρχος Φαρσάλων, ο

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ,Ο περιφερειακός σύμ-

βουλος κ. Κωνσταντίνος

Τύμπας, ο Πρόεδρος του

Συνδέσμου Τρίτης

Ηλικίας"Ο Αχιλλεύς" κ.

Βασίλης Κυριαζής  και η

πρόεδρος συνταξιούχων

ΙΚΑ Φαρσάλων κ. Ελένη

Στράτου.

Ν
έα, τεράστια

αναστάτωση στον

αγροτοκτηνοτροφικ

ό κόσμο της χώρας έφερε

το σχέδιο Απόφασής σας

για τη νέα οριοθέτηση

των περιοχών με

φυσικούς περιορισμούς.

Εκατοντάδες χωριά σε

όλη τη χώρα, που σήμερα

είναι χαρακτηρισμένα ως

μειονεκτικά δεν

εντάσσονται στις

περιοχές που

χαρακτηρίζονται με

φυσικούς περιορισμούς ή

ειδικά μειονεκτήματα, με

συνέπεια χιλιάδες

γεωργοί και κτηνοτρόφοι

των περιοχών αυτών,

που έως σήμερα

ελάμβαναν την εξισωτική

αποζημίωση να μένουν

εκτός του νέου

συστήματος

οριοθέτησης». 

Τα παραπάνω τονίζονται σε
Αίτηση Κατάθεσης
Εγγράφων που υπογράφει
ο τομεάρχης Προστασίας
του Πολίτη της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτής
Λαρίσης, κ. Μάξιμος
Χαρακόπουλος και απευθύ-
νεται προς τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Σταύρο
Αραχωβίτη
Στην ΑΚΕ, που πρώτη υπο-
γράφουσα είναι η τομεάρ-
χης αγροτικής ανάπτυξης
της ΝΔ, βουλευτής Σερρών,
κ. Φωτεινή Αραμπατζή,
καταγγέλλεται ότι «παρά το
γεγονός ότι ο προκάτοχός
σας γνώριζε ήδη από τις 10
Απριλίου 2017, ότι η εφαρ-
μογή της νέας οριοθέτησης
θα ήταν η 1η Ιανουαρίου
2019 και ο Επίτροπος
Γεωργίας  κ. PhilHogan είχε
καλέσει όλα τα κράτη – μέλη
να προχωρήσουν εγκαίρως
στην νέα οριοθέτηση, ώστε

να αποφευχθεί ο σημαντι-
κός διοικητικός φόρτος για
τις διαχειριστικές αρχές και
ο ενδεχόμενος κίνδυνος μεί-
ωσης της στήριξης των
αγροτών από την εξισωτική
αποζημίωση λόγω της
καθυστέρησης της οριοθέ-
τησης, η κυβέρνησή σας
επέδειξε «εγκληματική»
αδιαφορία. Αφήσατε να
περάσουν άπρακτοι 18 ολό-
κληροι μήνες για να φέρετε
την τελευταία στιγμή, στις
13 Οκτωβρίου 2018 μια
απόφαση στρατηγικής
σημασίας που ουσιαστικά
δεσμεύει την χώρα μας και
για την επόμενη
Προγραμματική Περίοδο
καθώς η οριοθέτηση θα
ισχύσει και για το επόμενο
Πρόγραμμα σύμφωνα με
την Πρόταση Κανονισμού
της Επιτροπής και του
Συμβουλίου για την θέσπιση
κανόνων για την στήριξη
των Στρατηγικών Σχεδίων».
Οι υπογράφοντες βουλευτές
της ΝΔ καταλήγουν ζητώ-
ντας από τον αρμόδιο
υπουργό να καταθέσει αμέ-
σως στη Βουλή των
Ελλήνων:
1. Το σύνολο των πρακτικών
των σχετικών με το θέμα της
νέας οριοθέτησης, συνε-
δριάσεων των Συμβουλίων
Υπουργών Γεωργίας από

τις 14/9/2016, καθώς και
όλες τις σχετικές εισηγήσεις
του Έλληνα Υπουργού και
τα συνοδευτικά έγγραφα.
2. Το σύνολο των πρακτικών
των σχετικών, με το θέμα
της νέας οριοθέτησης, συνε-
δριάσεων της Ειδικής
Επιτροπής Γεωργίας καθώς
και όλες τις σχετικές εισηγή-
σεις και συνοδευτικά έγγρα-
φα αυτών της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας.
3. Το σύνολο των πρακτικών
των σχετικών, με το θέμα
της νέας οριοθέτησης, συνε-
δριάσεων της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
καθώς και όλες τις σχετικές
εισηγήσεις και συνοδευτικά
έγγραφα αυτών της
Ελληνικής Αντιπροσωπείας.
4. Το σύνολο της αλληλο-
γραφίας σχετικής με το θέμα
της νέας οριοθέτησης, της
ΕΥΔ ΠΑΑ και των
Υπηρεσιών της Ε.
Επιτροπής.

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

Χαρακόπουλος: ΛόγωΧαρακόπουλος: Λόγω

κυβερνητικής αβελτηρίαςκυβερνητικής αβελτηρίας

χιλιάδες αγρότες χωρίςχιλιάδες αγρότες χωρίς

εξισωτικήεξισωτική

Τίμησαν την «Παγκόσμια ΗμέραΤίμησαν την «Παγκόσμια Ημέρα

Τρίτης Ηλικίας» στα ΦάρσαλαΤρίτης Ηλικίας» στα Φάρσαλα



Μ
ε κάθε

επισημότητα

τελέστηκαν τα

εγκαίνια της

επαναδημιουργίας της

Λίμνης Κάρλας παρουσία

της Επιτρόπου

Περιφερειακής Ανάπτυξης

της Ε.Ε. Κορίνας Κρέτσου

και του υπουργού

Εσωτερικών Αλέξη

Χαρίτση.

Ο οικοδεσπότης Περιφε-ρει-
άρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός αρχικά ενημέ-
ρωσε τους προσκεκλημέ-
νους στο Κέντρο
Πληροφόρησης της Λίμνης
Κάρλας για τη χρησιμότητα
του έργου.
Αργότερα πραγματοποιήθη-

κε η μετάβαση στο χώρο της
τελετής των εγκαινίων όπου
απεύθυναν χαιρετισμό ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
η Επίτροπος Περιφερειακής
Ανάπτυξης  και ο υπουργός
Εσωτερικών ενώ ακολούθη-
σε η τελετή της κοπής της

κορδέλας.
Η τελετή ολοκληρώθηκε στο
Μουσείο Λιμναίου
Πολιτισμού Κάρλας όπου
πραγματοποιήθηκε ο καθιε-
ρωμένος αγιασμός ενώ στη
συνέχεια ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας ξενάγησε τους
προσκεκλημένους, παρου-
σιάζοντάς τους τα εκθέματα

που αφορούν την ανθρώπι-
νη ζωή στην πορεία των
χρόνων στην περιοχή της
Λίμνης Κάρλας.
Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός λαμβάνοντας το
λόγο τόνισε τα εξής: 
«Δεν υπάρχουν λόγια γι’
αυτό το έργο. Μπορώ να

θυμηθώ τη φράση Τζον
Φιτζέραλντ Κένεντι «One
man can make a difference
and every man should try».
«Ένας άνθρωπος – μια
περιφέρεια- μπορεί να κάνει
τη διαφορά. Κάθε άνθρω-
πος – όλες οι περιφέρειες-
πρέπει να προσπαθεί».
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ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr

Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια η ΛίμνηΤο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια η Λίμνη

Κάρλα είναι πραγματικότηταΚάρλα είναι πραγματικότητα

Κώστας Αγοραστός: Δίνουμε μήνυμα δημιουργίας της Θεσσαλίας του αύριοΚώστας Αγοραστός: Δίνουμε μήνυμα δημιουργίας της Θεσσαλίας του αύριο



«Διπλό» για τον ΑΟΝ«Διπλό» για τον ΑΟΝ

στην έδρα τουστην έδρα του

ΒασιλίΒασιλί

Έ
να γκολ του Σιδηρόπουλου ήταν αρκετό για
τον ΑΟ Ναρθακίου ώστε να «αποδράσει» με το
διπλό με σκορ 0 - 1 από την έδρα της Θύελλας

Βασιλί και να ξεκινήσει με νίκη τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΛ
κατηγορίας.
Το παιχνίδι μπορεί ποιοτικά να μην ήταν καλό, όμως αμφό-
τερες οι ομάδες είχαν κάποιες καλές στιγμές ώστε είτε η
Θύελλα να ισοφαρίσει, είτε ο ΑΟ Ναρθακίου να διευρύνει το
προβάδισμά του.
Οι γαλάζιοι είχαν τον έλεγχο και έχασαν την πρώτη τους
καλή στιγμή όταν ο Σιδηρόπουλος βρέθηκε σε θέση τετ α
τετ όμως ο Αποστολάκης έδιωξε εντυπωσιακά.
Στο 35’ όμως ο Μπουλούτσος έσπασε την μπάλα για τον
Σιδηρόπουλο, αυτός έκανε το πλασέ νίκησε τον
Αποστολάκη και άνοιξε το σκορ.
Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν
και στο δεύτερο μέρος είχαν τρεις καλές στιγμές με κορυ-
φαία στο 55’ όταν έπειτα από σπάσιμο του Τσίαμπα στον
Καραγιάννη αυτός βρέθηκε σε θέση τετ α τετ όμως τον στα-
μάτησε εντυπωσιακά ο Ζειμπέκης, κρατώντας το μηδέν για
την εστία του.
Ο πολύπειρος κίπερ του Ναρθακίου μπλόκαρε και την
κεφαλιά του Καραγιάννη λίγα λεπτά αργότερα.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν δυο καλές στιγμές όταν αρχικά ένα
σουτ του Σιδηρόπουλου πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ ίδια
κατάληξη είχε και ένα ανάποδο ψαλιδάκι του
Παπαθανασίου.
Η Θύελλα έχασε ακόμη μια καλή στιγμή όταν στο 78΄ ο
Αγγελουσόπουλος έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ με την
μπάλα να περνά λίγο άουτ, στην τελευταία καλή στιγμή της
αναμέτρησης.
Οι άνθρωποι του ΑΟ Ναρθακίου ευχαριστούν θερμά τους
ανθρώπους της Θύελλας Βασιλί για την άψογη φιλοξενία.
Επίσης οι άνθρωποι της Θύελλας εύχονται καλή επιτυχία
και καλή συνέχεια στον ΑΟΝ στο υπόλοιπο του πρωταθλή-
ματος.

Οι Συνθέσεις
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας Βαΐτσης): Αποστολάκης,
Μαργαριτόπουλος, ΜπόγκαςΘεοδώρος, Μπόγκας
Θεόδωρος, Λιτσόπουλος, Κούρο, Αλεξίου, Τσιάμπας,
Βαρσάμης, Ζητούνης, Ακρίβος.
Έπαιξαν και οι: Καραγιάννης, Αγγελουσόπουλος.
ΑΟ Ναρθακίου (Παναγιώτης Κορδαλής): Ζεϊμπέκης,
Δημακόπουλος, Πρίφτης, Κατσικόπουλος, Λελεντζής (60'
Μανταλιάς), Ρεντινόπουλος, Καψιώχας, Μισαηλίδης (70'
Μπίνας), Σιδηρόπουλος, Μπουλούτσος (82'
Αρσενόπουλος), Παπαθανασίου (80' Καραβαγγέλης).

Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων

σκοράροντας δυο

τέρματα σε τρία λεπτά

κατάφερε να πάρει το

«διπλό» με σκορ 1 – 2

στην έδρα της Νίκης

Κρήνης και να ξεκινήσει

με το «δεξί» στο

πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας σε ένα μέτριο

ποιοτικά παιχνίδι με

ελάχιστες καλές στιγμές.

Οι άνθρωποι της Νίκης
έχουν παράπονα από τον
βοηθό Σιαπλούλη καθώς
κατά την γνώμη τους κατα-
μέτρησε λανθασμένα το
πρώτο τέρμα της
Αναγέννησης.
Το παιχνίδι ήταν μέτριο ποι-
οτικά από την αρχή του.
Στα πρώτα λεπτά οι φιλοξε-
νούμενοι έχασαν δυο καλές
στιγμές με τον Καρακώστα
να αστοχεί με κοντινή κεφα-
λιά έπειτα από σέντρα του
Παλαμίδα.
Ενώ πέντε λεπτά αργότερα
ο Καρακώστας εκτέλεσε το
κόρνερ ο Μουτκανάς έσπα-
σε την μπάλα με το κεφάλι,
ο Αρβανιτοζήσης έκανε ανά-
ποδο ψαλιδάκι με την
μπάλα να περνά άουτ.
Στα επόμενα λεπτά του
πρώτου μέρους το παιχνίδι
δεν είχε κάτι ιδιαίτερο με τις
δυο ομάδες να αναλώνονται
σε παιχνίδι κέντρου και
αλληλοεξουδετέρωσης.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-
δούχοι έχασαν μια καλή
στιγμή όταν ο Τσάρας έκανε
την σέντρα η μπάλα πέρασε
πάνω από τον Παλαμίδα ο
Πετρόπουλος όμως έστειλε
την μπάλα άουτ εξ επαφής.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν

ακόμη δυο καλές στιγμές
όταν αρχικά το σουτ του
Καρακώστα έδιωξε ο
Παπαϊωάννου.
Ενώ ίδια κατάληξη είχε και η
απευθείας εκτέλεση φάουλ
του Νίκου Παλαμίδα στο 65’.
Πέντε λεπτά αργότερα έγινε
η φάση που ξεσήκωσε θύελ-
λα αντιδράσεων από πλευ-
ράς Νίκης και ήταν η φάση
του 0 – 1.
Ο Νίκος Παλαμίδας έκανε το
σουτ η μπάλα σταμάτησε
στο οριζόντιο δοκάρι και εν
συνεχεία έσκασε στο έδα-
φος.
Ο βοηθός Σιαπλούλης έδει-
ξε «γκολ» με τους ανθρώ-
πους της Νίκης να διαμαρ-
τύρονται καθώς θεωρούν ότι
η μπάλα δεν πέρασε την
γραμμή.
Τρία λεπτά αργότερα οι
φιλοξενούμενοι πήραν
«αέρα» δυο τερμάτων, όταν
ο Καρακώστας εκτέλεσε το
φάουλ και ο Αρβανιτοζήσης
με κεφαλιά πέτυχε το 0 – 2.
Η Νίκη μείωσε στο 85’ όταν
ο Βασίλης Παλαμίδας έδιω-
ξε την μπάλα από τα όρια

της περιοχής, η μπάλα κατέ-
ληξε στον Θοδωρή
Μαργαρίτοπουλο ο οποίος
είδε εκτός θέσης τον τερμα-
τοφύλακα των κόκκινων και
με μονοκόμματο σουτ τον
κρέμασε και έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα με μακρι-
νό σουτ.
Οι άνθρωποι της
Αναγέννησης Φαρσάλων
ευχαριστούν θερμά τους
ανθρώπους της Νίκης
Κρήνης για την άψογη φιλο-
ξενία τους.
Ενώ οι άνθρωποι της
Κρήνης εύχονται καλή συνέ-
χεια και καλή πορεία στην
Αναγέννηση Φαρσάλων.
Οι Συνθέσεις
Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσάρας): Παπαϊωάννου,
Μαγαλιός, Κανατούλας,
Σελήνης, Νταφόπουλος (60’
Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Μαργαριτόπουλος Θ.,
Πετρόπουλος, Διαμαντής
(57’ Μαργαριτόπουλος Κ.),
Τσάρας, Στεργίου (70’
Τ σ α ν ά κ α ς ) ,
Μαργαριτόπουλος Γ.
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Νίκος Θεοχαρόπουλος):
Παλαμίδας Ν., Δημουλάς,
Α ρ β α ν ι τ ο ζ ή σ η ς ,
Πατσιούρας, Μπανιάς,
Μουτκανάς (70΄ Μαλέσκα),
Θεοχαρόπουλος (46’
Λάμπρου, Ζαγγανάς Χρ.,
Καρακώστας, Τσούλης (88’
Κουκουτής), Παλαμίδας Ν.
(78΄Βαίτσης).
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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 

Αθλητικά

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

««Χτύπησε» δις σε τρία λεπτά και πήρεΧτύπησε» δις σε τρία λεπτά και πήρε

«διπλό» η Αναγέννηση στην έδρα της Κρήνης«διπλό» η Αναγέννηση στην έδρα της Κρήνης

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».



Τ
ην νίκη με σκορ 2 –

0 πέτυχε ο

Ατρόμητος

Βαμβακούς κόντρα στην

Δόξα Υπέρειας στο

πρώτο τοπικό ντέρμπι

των δυο ομάδων για την

νέα αγωνιστική σεζόν και

ξεκίνησε με το δεξί στο

νέο πρωτάθλημα της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Οι «μπλε» όντας πιο ουσια-

στικοί στις δικές τους στιγ-

μές του αγώνα κατάφεραν

να «χτυπήσουν» σε καίρια

σημεία τόσο στο πρώτο όσο

και στο δεύτερο μέρος σκο-

ράροντας από ένα τέρμα σε

κάθε ημίχρονο και να

φύγουν έτσι με το πολυπό-

θητο τρίποντο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Ατρόμητο να έχει την

κατοχή δίχως όμως να

υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο

στα πρώτα λεπτά της ανα-

μέτρησης.

Η πρώτη καλή στιγμή κατα-

γράφηκε στο 20’ όταν ο

Θανόπουλος εκτέλεσε το

φάουλ ο Ευθυμιάδης δεν

υπολόγισε σωστά την τρο-

χιά της μπάλας, όμως ο

επερχόμενος Βασιλόπουλος

δεν την βρήκε σωστά με

αποτέλεσμα να περάσει

άουτ.

Εν συνεχεία η Δόξα προ-

σπάθησε να απειλήσει με

κάποια στημένα δίχως όμως

αποτέλεσμα.

Στο 30’ ο Ατρόμητος ευτύχη-

σε να ανοίξει το σκορ, όταν

έπειτα από όμορφη ομαδική

συνεργασία η μπάλα κατέ-

ληξε στον Χρόνη μέσα στην

περιοχή, αυτός πλάσαρε

ιδανικά τον Ευθυμιάδη και

άνοιξε το σκορ.

Το 1 – 0 παρέμεινε μέχρι και

την λήξη του πρώτου

μέρους.

Με την έναρξη του δευτέρου

ημιχρόνου οι γηπεδούχοι

έχασαν μεγάλη ευκαιρία να

διπλασιάσουν τα τέρματά

τους όταν ο Χρόνης πλάσα-

ρε αρχικά από θέση τετ α τετ

ο Ευθυμιάδης έδιωξε ενώ εν

συνεχεία είπε «όχι» και στο

πλασέ του Τασιόπουλου.

Η Δόξα ανέβασε στροφές

στην συνέχεια, είχε την

κατοχή και έχασε δυο καλές

στιγμές, όταν τα σουτ του

Κερμελίδη από καλή θέση

πέρασαν άουτ.

Ενώ κάποιες προσπάθειες

των Πολύζου και Γκατζόγια

δεν ολοκληρώθηκαν.

Ο Ατρόμητος απείλησε με

ένα φάουλ του Θανόπουλου

που πέρασε λίγο άουτ, ενώ

ίδια κατάληξη είχε και η

προσπάθεια του Τσιτσικλή.

Στο 80’ όμως και ενώ η Δόξα

πίεζε για την ισοφάριση ο

Ατρόμητος βρήκε χώρο

στην αντεπίθεση, ο

Τσιτσικλής έκανε κάθετη

σέντρα στον Τασιόπουλο και

ο τελευταίος με ψύχραιμο

πλασέ νίκησε τον

Ευθυμιάδη.

Στα εναπομείναντα λεπτά

δεν άλλαξε κάτι με τον

Ατρόμητο να παίρνει το τρί-

ποντο με σκορ 2 – 0.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρέοπουλος):

Σακελλαρίου, Μουτκανάς

(75’ Ανδρεόπουλος),

Βασιλόπουλος, Φλώρος,

Ξυνογαλάς Αλ., Βόπης,

Αζάς, Τσιτσικλής, Χρόνης

(57’ ΞυνογαλάςΗλ.),

Θανόπουλος, Τασιόπουλος.

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Ευθυμιάδης,

Τσιούρης Ν., Τσιούρης Γ.,

Τσούνι, Παπαδόπουλος Απ.

(46’ λ.τ. Βαλτέρι),

Δημητρίου, Γκατζόγιας,

Πολύζος, Φιτσιόπουλος,

Κερμελίδης (85’ Λαυδής),

Καλφόγλου.
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Είχε την ουσία και πήρε τοΕίχε την ουσία και πήρε το

«τρίποντο» ο Ατρόμητος«τρίποντο» ο Ατρόμητος

Η
Ακαδημία Αχιλλέα

Φαρσάλων είχε την

πρωτοβουλία των

κινήσεων σε όλη την

διάρκεια του αγώνα,

πίεσε, είχε την κατοχή και

αρκετές ευκαιρίες όμως

δεν κατάφερε να πετύχει

κάποιο τέρμα και έτσι

μοιράστηκε βαθμούς και

εντυπώσεις στην

αναμέτρηση της

πρεμιέρας με αντίπαλο

την ομάδα του Μυραικού.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι στην εν λόγω αναμέ-
τρηση πήραν το «βάπτι-
σμα» του πυρός από πλευ-
ράς Ακαδημίας τρία παιδιά
14 ετών και δύο παιδιά 17
ετών.
Στα της αναμέτρησης οι
κιτρινόμαυροι είχαν από την
αρχή την πρωτοβουλία των
κινήσεων και έχασαν κάποι-
ες καλές στιγμές στο πρώτο

μέρος.
Αρχικά ο Κατσιάβας έκανε
το πλασέ με τον τερματοφύ-
λακα των φιλοξενουμένων
να διώχνει.
Ο Αλμυριώτης έχασε ακόμη
μια καλή στιγμή όταν έπιασε
ένα δυνατό σουτ με την
μπάλα να περνάει λίγο
άουτ.
Ενώ ίδια κατάληξη είχε και η
προσπάθεια του
Καρακώστα.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-
δούχοι συνέχισαν να πιέ-
ζουν και έχασαν και άλλες
καλές στιγμές, όταν ο
Βαλαβάνης είδε τον αντίπα-
λο τερματοφύλακα να τον
σταματάει.
Ενώ το πλασέ του Δημουλά
από καλή θέση πέρασε λίγο
άουτ.
Ο Μαργαρίτης στην μοναδι-
κή καλή στιγμή του
Μυραικού στο 60’ έκανε

εντυπωσιακή διπλή επέμ-
βαση και κράτησε το μηδέν.
Στην τελευταία καλή στιγμή
της αναμέτρησης στο 78’ ο
Βαλαβάνης έκανε το σουτ
στην κίνηση με την μπάλα
να περνά ελάχιστα άουτ.
Στα επόμενα λεπτά δεν
άλλαξε κάτι με τις δυο ομά-
δες να μοιράζονται βαθμούς
και εντυπώσεις στην πρε-
μιέρα της Β ΕΠΣΛ.
Η Σύνθεση
Ακαδημία Αχιλλέα
Φαρσάλων (Αρίστος
Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ) :
Μαργαρίτης, Χαμορούσος,
Μπαιράμι, Βαγγελός,
Τσιανάκας (80’
Κ υ ρ ι α ζ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Γιαννούλας, Αλμυριώτης,
Κατσιάβας, Καρακώστας
(75’ Πανάγος), Δημουλάς Δ.,
Τζιτζιφλής (46’ Βαλαβάνης)

Ανώτερη η Ακαδημία,Ανώτερη η Ακαδημία,

«συμβιβάστηκε» με τον βαθμό«συμβιβάστηκε» με τον βαθμό



Σ
την πρώτη του ήττα

υποχρεώθηκε ο

Ολυμπιακός

Αμπελιάς στο

Μελισσοχώρι όπου και

έχασε με σκορ 3 – 1 από

τον τοπικό Αστήρ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να

ανοίξει το σκορ στο 40’ με

τον Γαρουφαλιά, είχε αρκε-

τές καλές στιγμές με τους

Σερίφη, Σουλτούκη και

Δαλαμπύρα, είχε ακυρωθέν

τέρμα όμως ένα επτάλεπτο

«μπλακ άουτ» ήταν αρκετό

για να το εκμεταλλευτεί το

Μελισσοχώρι και με τον

Λιντέρη να πετυχαίνει χατ

τρικ πήρε το τρίποντο με

σκορ 3 – 1.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το

σκορ λίγο πριν την λήξη του

πρώτου μέρους όταν Στο 40’

ο Σουλτούκης έβγαλε τη

σέντρα, ο Γαρουφαλιάς βρέ-

θηκε τετ α τετ, έκανε το δια-

γώνιο σουτ και πέτυχε το 0 –

1.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν

κάποιες καλές στιγμές με

τους Γεωργούλα,

Σουλτούκη και Σεριφή στο

πρώτο μέρος όμως δεν

κατάφεραν να διπλασιάσουν

τα τέρματά τους.

Με το «καλημέρα» του δευ-

τέρου μέρους ήρθε το

«μπλακ άουτ» για τους παί-

κτες του κ. Τσιβόπουλου οι

οποίοι σε 7 λεπτά δέχθηκαν

τρία τέρματα από τον

Λιντέρη.

Αρχικά στο 46’

οΒουτυρίτσας έβγαλε την

σέντρα για το Λιντέρη Γ. που

με πλασέ έφερε το παιχνίδι

στα ίσια.

Δυο λεπτά αργότερα ο

Νούσιας τροφοδότησε τον

Λιντέρη και αυτός με διαγώ-

νιο πλασέ έβαλε σε θέση

οδηγού την ομάδα του.

Ενώ στο 53’ ο Αγγελούλης

έσπασε την μπάλα, ο

Λιντέρης έκανε το σουτ και η

μπάλα κατέληξε στα δίχτυα

με την βοήθεια του οριζόντι-

ου δοκαριού, για το 3-1.

Στα εναπομείναντα λεπτά

δεν άλλαξε κάτι με τον

Ολυμπιακό να υποχρεούται

στην πρώτη του «γκέλα» και

να παραμένει στους 6 βαθ-

μούς έπειτα από τρεις αγω-

νιστικές.

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):

Γεωργούλας Θ., Σερίφης Β.,

Σελήνης Χ., Κολοβός Κ.,

Κολοβός Ν., Καμβούκος Ν.

(Δαλαμπήρας Χ.),

Γαρουφαλιάς Κ., Σερίφης Τ.,

Σουλτούκης Σ. (72′ Βέης Σ.),

Γεωργούλας Θ., Αγγελής Δ.

(75′ Ζαφειρούλης Α.)
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Αθλητικά

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

κατάφερε να

αποδράσει με το «διπλό»

από την έδρα της

Αμυγδαλέας με σκορ 0 –

1 και έτσι έφτασε τους 9

βαθμούς σε τέσσερα

παιχνίδια, συνεχίζοντας

ταυτόχρονα τα θετικά

αποτελέσματα μετρώντας

δυο συνεχόμενες νίκες με

Λάρισα 2012 και Αετό

Αμυγδαλέας, δίχως

μάλιστα να δεχθεί τέρμα.

Το «χρυσό τέρμα» της ανα-
μέτρησης σημείωσε ο
Ζιώγας στο 39’ σε ένα παι-
χνίδι με λίγες καλές στιγμές,
αρκετά νεύρα και δυο απο-
βολές μια για κάθε ομάδα.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τον Αετό να μπαίνει καλύτε-
ρα στον αγωνιστικό χώρο

και να χάνει μια καλή στιγμή
στο 8’ όταν ο Παπαδήμου
έκανε το πλασέ με την
μπάλα να περνά λίγο δίπλα
από τα δοκάρια του
Κουτσογιαννούλη.
Ενώ πέντε λεπτά αργότερα
ο Φούντας έκανε ένα σουτ
με την μπάλα να περνά

πάνω από τα δοκάρια.
Ο Αχιλλέας απάντησε με ένα
σουτ του Αλαμάνη που
πέρασε άουτ.
Ενώ στο 30’ ο Κατσανάκης
βρήκε τον Ζιώγα μέσα στην
περιοχή αυτός έκανε το
πλασέ με τον  Κωνσταντίνου
να διώχνει με τα πόδια.

Εννέα λεπτά αργότερα ο
Χριστιανίδης έσπασε την
μπάλα στον Ζιώγα, ο
Ζιώγας έκανε όμορφη κίνη-
ση με σπάσιμο της μέσης,
«άδειασε» τον προσωπικό
του αντίπαλο και με πλασέ
έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα του Κωνσταντίνου
για το 0 – 1.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-
δούχοι προσπάθησαν να
πιέσουν κυρίως με σέντρες
από τα πλάγια, όμως οι
ποδοσφαιριστές του Αχιλλέα
έκοβαν κάθε απειλή.
Όσο περνούσε η ώρα ο
Αχιλλέας προσπάθησε να
εκμεταλλευτεί τους χώρους
που έδιναν οι παίκτες του
Αετού και να χτυπήσει στην
κόντρα.
Ο Παπακωνσταντίνου στο
63’ δεν κατάφερε να πασά-

ρει έγκυρα στον Ζιώγα με
αποτέλεσμα οι αντίπαλοι
αμυντικοί να διώξουν.
Ενώ πέντε λεπτά αργότερα
το σουτ του Γιαννολόπουλου
πέρασε λίγο άουτ.
Ίδια κατάληξη είχε και το
σουτ του
Παπακωνσταντίνου.
Στο 80΄ ο Μάντζαρης είδε
δεύτερη κίτρινη κάρτα για
χέρι και άφησε τους
Μυρμιδόνες με δέκα παί-
κτες.
Οι γηπεδούχοι προσπάθη-
σαν να παίξουν ακόμη πιο
επιθετικά και απείλησαν δυο
φορές με τους Φούντα και
Μπακοστέργιο όμως οι προ-
σπάθειές τους πέρασαν
άουτ.
Στο 87’ οι ισορροπίες απο-
καταστάθηκαν όταν ο
Βαρλάγκας είδε δεύτερη

κίτρινη κάρτα για μαρκάρι-
σμα πάνω στον
Παπακωνσταντίνου.
Στα επόμενα λεπτά δεν
άλλαξε κάτι και έτσι ο
Αχιλλέας έφυγε με τους 3
βαθμούς από μια δύσκολη
έδρα.

Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Φεραίος Γιαννακός –
Λευτέρης Τέας):
Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο ύ λ η ς ,
Τλούπας, Μάντζαρης,
Καρβούνης (64’ Πετράκης),
Κατσανάκης, Αλαμάνης (46’
Κ ο μ ι σ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Ταστεμερίδης, Κούμρια (60’
Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ) ,
Γ ι α ν ν ο λ ό π ο υ λ ο ς ,
Χριστιανίδης, Ζιώγας (83’
Σαμαράς).

Παλικαρίσιο «διπλό» χαρακτήρα και ψυχολογίας για τον Αχιλλέα!Παλικαρίσιο «διπλό» χαρακτήρα και ψυχολογίας για τον Αχιλλέα!

Επτάλεπτο «Επτάλεπτο «black outblack out» και» και

ανατρεπτική ήττα…ανατρεπτική ήττα…



Ο
Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

κατάφερε να

«αποδράσει» με «διπλό»

από την έδρα του Αγίου

Γεωργίου Φαρσάλων με

σκορ 0 – 1 με «λυτρωτή»

τον Αντωνιάδη στο 94’.

Οι «ροσονέρι» έχασαν
σωρεία ευκαιριών καθ’ όλη
την διάρκεια της αναμέτρη-
σης, ο Άγιος έδειξε μαχητι-
κότητα όμως στο 94’ «λύγι-
σε» σε μια φάση στην οποία
οι άνθρωποι του Αγίου
Γεωργίου έχουν παράπονα
από τον διαιτητή της αναμέ-
τρησης καθώς θεωρούν ότι
το γκολ προήλθε από
φάουλ.
Στα της αναμέτρησης οι
φιλοξενούμενοι πίεσαν από
την αρχή και έχασαν μεγά-
λες ευκαιρίες με τους
Ιορδανίδη αρχικά να αστοχεί

από θέση τετ α τετ.
Ο Νεμπεγλέρας είδε την
δική του προσπάθεια να
σταματά πάνω στον Τρίγκα,
ενώ ίδια κατάληξη είχε και το
πλασέ του Αντωνιάδη.
Ο Άγιος έχασε μια πολύ
καλή στιγμή στο 25’ όταν ο
Καραχάλιαςσημάδεψε το
δοκάρι σε απευθείας εκτέλε-
ση φάουλ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχι-
σαν να πιέζουν και έχασαν
δυο καλές στιγμές ακόμη με
τους Αντωνιάδη και
Γκουνάρα.
Στο δεύτερο μέρος οι ροσο-
νέρι είχαν τον επιθετικό
μονόλογο όμως αρχικά το
πλασέ του Ιορδανίση έδιωξε
ο Τρίγκας, όπως και τις προ-
σπάθειες των Αναγνώστου

και Νεμπεγλέρα.
Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι
δυο ομάδες θα μοιραζόντου-
σαν βαθμούς και εντυπώ-
σεις στο 94’ και έπειτα από
φάση διαρκείας ο Μέγας
Αλέξανδρος κατάφερε να
πάρει το «χρυσό τρίποντο».
Συγκεκριμένα ο Ιορδανίδης
έκανε το σουτ, ο Τρίγκας
έδιωξε ο Νεμπεγλέρας πήρε

το ριμπάουντ έκανε το
πλασέ η μπάλα σταμάτησε
σε σώματα και ο επερχόμε-
νος Αντωνιάδης με πλασέ
πέτυχε το 0 – 1 μέσα σε
έξαλλους πανηγυρισμούς.
Στην εν λόγω φάση οι
άνθρωποι του Αγίου
Γεωργίου διαμαρτυρήθηκαν
έντονα καθώς θεωρούν ότι
το γκολ προήλθε από

φάουλ.

Οι Συνθέσεις 
Άγιος Γεώργιος
Φαρσάλων (Νίκος
Τρίγκας): Τρίγκας,
Καραλόπουλος, Τζιλίρας,
Καρακώστας Δ.,
Ζαφειρόπουλος (46’
Καρακικές), Τάτσης (70’
Μπάφας), Νταλίπης,
Τσάτσος, Νεγιάνης,
Καραχάλιας, Γούναρης
Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων (Βασίλης
Τσιανάκας): Χαρισούλης,
Βαρσάμης, Κυριάκου,
Ζαχόπουλος, Νεμπεγλέρας,
Αντωνιάδης, Γκουνάρας (93’
λ.τ. Κονατσιώτης),
Μητσόπουλος, Νασιούλας,
Ιορδανίδης, Αναγνώστου
(65’ Καραμπλής), Ψύρρας.
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Πρεμιέρα με το «δεξί» για τις Χαλκιάδες, με «Πρεμιέρα με το «δεξί» για τις Χαλκιάδες, με «buzzerbeaterbuzzerbeater» Αντωνιάδη» Αντωνιάδη
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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

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

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  9/10: Μπασαγιαννη Αγγελική

Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΤΕΤΑΡΤΗ  10/10  : Κοντονίκας Γεώργιος

Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 /

24910-22416

ΠΕΜΠΤΗ  11/10 : Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:

Kαναδά   27  Τηλ: 24910-22321

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12/10: Καρακοντάκη

Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου  Τηλ:

24910-23023

ΣΑΒΒΑΤΟ  13/10:  Λεβέντης Κων/νος

Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501

ΚΥΡΙΑΚΗ  14/10:  Κουκουφλή Αθηνά

Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 /

24910-22416

ΔΕΥΤΕΡΑ  15/10 : Καρακοντάκη Φωτεινή

Δ/νση : Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία)

Τηλ:24910 26303

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.

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



Έναρξη μαθημάτων
της  ακαδημίας Βόλλευ
του Γυμναστικού
Συλλόγου Φαρσάλων
Krousta για κορίτσια 6-
14 ετών.
Προπονητής: Άρης
Κοντονίκας
Πληροφορίες εγγρα-
φές στα γραφεία του
Συλλόγου (έφορος
Βόλλευ Αλέκος
Ζαχαρής).
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Τα Αποτελέσματα της 4ης
Αγωνιστικής:
Αετός Αμυγδαλέας - Αχιλλέας
Φαρσάλων 0-1
Τύρναβος 2005 - Κίσσαβος
Συκουρίου 3-0 (α.α.)
ΔωτιέαςΑγιάς - Κιλελέρ 3-0
Ηρακλής Λάρισας -
ΣμόλικαςΦαλάνης 1-3
Δόξα Αργυροπουλίου - ΠΟ
Ελασσόνας 1-1
Δόξα Βλαχογιαννίου - Αμπελωνιακός
0-2
Φαλανιακός - Δαμασιακός 2-0
Λάρισα 2012 - Αετός Μακρυχωρίου
3-1

Η Επόμενη (5η) Αγωνιστική -
Σάββατο 13 Οκτωβρίου (16:00)
Αχιλλέας Φαρσάλων - Δόξα
Βλαχογιαννίου
Κίσσαβος Συκουρίου - Δόξα
Αργυροπουλίου 0-3 (α.α.)
Φαλανιακός - Λάρισα 2012
Αετός Μακρυχωρίου - Αετός
Αμυγδαλέας
Δαμασιακός - Τύρναβος 2005
Αμπελωνιακός - Ηρακλής Λάρισας
ΠΟ Ελασσόνας - ΔωτιέαςΑγιάς
ΑΕ Κιλελέρ - ΣμόλικαςΦαλάνης

Η Βαθμολογία:
1. ΣμόλικαςΦαλάνης 12

2. Αμπελωνιακός 12

3. Φαλανιακός 10

4. Αχιλλέας Φαρσάλων 9

5. Ηρακλής Λάρισας 9

6. Αετός Μακρυχωρίου 7

7. ΔωτιέαςΑγιάς 7

8. Δόξα Αργυροπουλίου 5

9. Π.Ο. Ελασσόνας 5

10. Τύρναβος 2005 5

11. Δαμασιακός 4

12. Κιλελέρ 3

13. Λάρισα 2012 3

14. Δόξα Βλαχογιαννίου 0

15. Αετός Αμυγδαλέας 0

16. Κίσσαβος Συκουρίου 0*

* Ο Κίσσαβος Συκουρίου έχει απο-

χωρήσει από το πρωτάθλημα.

Α ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα της 1ης
Αγωνιστικής
Σάββατο 6 Οκτωβρίου
Θύελλα Βασιλί – ΑΟ Ναρθακίου 0-1

Ατρόμητος Βαμβακούς – Δόξα

Υπέρειας 2-0

Κυριακή 7 Οκτωβρίου

Ακαδημία Αχιλλέα Φαρσάλων  –

Μυραϊκός 1 - 1

Νίκη Κρήνης – Αναγέννηση Φαρσάλων

1 - 2

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων – Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων 0 – 1 

Ζάππειο – Σταυραετός 6 – 0

Η Επόμενη (2η) Αγωνιστική

Σάββατο 13 Οκτωβρίου (16:00)

Σταυραετός - Αναγέννηση

Φαρσάλων

Δόξα Υπέρειας - Αναγέννηση

Ζαππείου

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων - Νίκη

Κρήνης

Μυραϊκός - Ατρόμητος Βαμβακούς

ΑΟ Ναρθακίου - Άγιος Γεώργιος

Φαρσάλων

Κυριακή 14 Οκτωβρίου (16:00)

Ακαδημία Αχιλλέα - Θύελλα Βασιλί

Η Βαθμολογία:

1. Αναγέννηση Ζαππείου 3

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 3

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 3

4. ΑΟ Ναρθακίου 3

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων 3

6. Μυραϊκός 1

7. Ακαδημία Αχιλλέα 1

8. Νίκη Κρήνης 0

9. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 0

10. Θύελλα Βασιλί 0

11. Δόξα Υπέρειας 0

12. Σταυραετός 0

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα της 3ης
Αγωνιστικής:
Μελισσοχώρι – Ολυμπιακός Αμπελιάς
3 - 1
Δήμητρα Γιάννουλης – Προμηθέας 0 -
1
Μαυροβούνι – Νίκαια 2 - 1
Αστραπή Ν. Πολιτείας - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ 3 - 2
Αγ. Ανάργυροι – Ανάβρα 4 - 1
Φιλοκτήτης Μελιβοίας - Ελευθεραί 0 -
2
Νεάπολη – Πύρρος 0 – 3

Η Επόμενη (4η) Αγωνιστική -
Κυριακή 14 Οκτωβρίου (16:00)
Ολυμπιακός Αμπελιάς - Ατρόμητος

Αγίων Αναργύρων

Ελπίς Μεσοχωρίου - Νεάπολη

Λάρισας

Ελευθεραί - ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο

Πύρρος

Προοδευτική Ανάβρας - Βούναινα

ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Φιλοκτήτης

Μελιβοίας

Παναγροτικός Νίκαιας - Αστραπή

Νέας Πολιτείας

Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - Αστέρας

Μελισσοχωρίου

Μαυροβούνι - Δήμητρα Γιάννουλης

Η Βαθμολογία:

1. Ελευθεραί 9

2. Βούναινα 9

3. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 6

4. Ολυμπιακός Αμπελιάς 6

5. Αστραπή Νέας Πολιτείας 6

6. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 6

7. Αστέρας Μελισσοχωρίου 6

8. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 6

9. Προοδευτική Ανάβρας 4

10. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 4

11. Δήμητρα Γιάννουλης 3

12. Νεάπολη 3

13. Μαυροβούνι 3

14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 0

15. Παναγροτικός Νίκαιας 0

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 0

A1 ΕΠΣΛ

Τ
ην Πέμπτη 4
Οκτωβρίου διεξήχθη
στο γνωστό

κατάστημα της πόλης των
Φαρσάλων “KroustaCoffee,
Restaurant&More” η
παρουσίαση της νέας
φανέλας και των χορηγών
του Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων Krousta.
Το παρών στην εκδήλωση
έδωσαν σύσσωμη η Διοίκηση
του Γυμναστικού, το τμήμα
μπάσκετ ανδρών, το τμήμα
μπάσκετ γυναικών, μέλη της
ομάδος Σκάκι, προπονητές
και συνεργάτες του Συλλόγου
αλλά και αρκετοί χορηγοί της
ομάδος.
Την εκδήλωση χαιρέτησε η
πρόεδρος του Συλλόγου κ.
ΈρηΣιώμου, η οποία αρχικά
ευχήθηκε καλή αγωνιστική
σεζόν με υγεία και επιτυχίες σε
όλα τα τμήματα.
Μετέπειτα αναφέρθηκε στην
σημαντική συμβολή των χορη-
γών και της βοήθειας του
κόσμου που έχει αγκαλιάσει
θερμά όλη αυτή την νέα προ-
σπάθεια που γίνεται στον
Σύλλογο.
Ευχαρίστησε όλους τους
ανθρώπους που βρίσκονται
στην Διοίκηση του Συλλόγου,
τους χορηγούς που είναι αρω-

γοί στην μεγάλη αυτή προ-
σπάθεια και φυσικά όλους
τους φιλάθλους της ομάδος
για την στήριξη και την βοή-
θειά τους.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε
ο κ. Κώστας Λιούπης ο οποίος
αφότου ευχήθηκε υγεία σε
όλους αναφέρθηκε στην
σημαντικότητα των χορηγών
και όλων όσων βοηθούν τον
Γυμναστικό ώστε να εξασφα-
λίζεται η εύρυθμη λειτουργία
του Συλλόγου σε όλα τα επί-
πεδα.
Αναφέρθηκε στο έργο του κ.
Χρήστου Τσαπραΐλη του ιδιο-
κτήτη του καταστήματος
Krousta του μεγάλου χορηγού
των μπλε, λέγοντας ότι είναι
ένας άνθρωπος που έχει
ασχοληθεί από πολλούς
τομείς με τον αθλητισμό της
πόλης έχοντας βοηθήσει με
τον τρόπο του όλες τις προ-
σπάθειες που γίνονται.
Μετέπειτα αναφέρθηκε στους
άλλους χορηγούς που βρίσκο-
νται στις φανέλες των μπλε, το
Αρτοποιείο Μπερσιάνη, το
πρατήριο υγρών καυσίμων
Kaoil, το Εμπόριο
Δημητριακών Αφοί
Καρατοσίδη και στην εταιρία
ΓΑΙΑ seeds μια εταιρία γεωρ-
γικών σπόρων που εδρεύει

στην Θεσσαλονίκη και ιδιοκτή-
της της είναι ο κ. Λιούπης
Κωνσταντίνος, Φαρσαλινής
καταγωγής, ενώ ευχαρίστησε
θερμά όλους τους χορηγούς
που βρίσκονται δίπλα στην
ομάδα, τον κόσμο για την στή-
ριξη και την συμπαράστασή
του.
Μετέπειτα τον λόγο πήρε ο κ.
Χρήστος Τσαπραΐλης ο οποί-
ος είναι ο ιδιοκτήτης του κατα-
στήματος Krousta, του μεγά-
λου χορηγού του Γυμναστικού
Συλλόγου Φαρσάλων
Krousta.
Ο κ. Τσαπραΐλης αρχικά ευχή-
θηκε υγεία και καλή αγωνιστι-
κή σεζόν σε όλα τα τμήματα.
Επίσης αναφέρθηκε στην
μεγάλη επιτυχία του
Γυμναστικού ο οποίος τα
τελευταία χρόνια βρίσκεται
πάντα σε θέση πρωταγωνιστή
και κάνει συνεχώς βήματα εξέ-
λιξης με γνώμονα πάντα το
καλύτερο για τον αθλητισμό
της πόλης, με οργάνωση,
σωστές βάσεις και γερά θεμέ-
λια, ενώ ευχήθηκε καλή δύνα-
μη σε όλους τους ανθρώπους
του Γυμναστικού και πάνταε-
πιτυχίες.

Ο έφορος σκάκι του
Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων Krousta ευχαρί-
στησε θερμά τον κ. Τσαπραΐλη
ο οποίος ήταν ο μεγάλος
χορηγός του 3ου Τουρνουά
Σκάκι που διεξήχθη στα
Φάρσαλα, κατά την διάρκεια
της 13ης Γιορτή Χαλβά.
Το παρών έδωσε και ο εκπρό-
σωπος του Δήμου Φαρσάλων
και δημοτικός σύμβουλος κ.
Γιάννης Βασιλείου.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε σε
χαλαρό οικογενειακό κλίμα και
όλοι απήλαυσαν τα όμορφα
εδέσματα και την πολύ ωραία
ατμόσφαιρα του καταστήμα-
τος.

Παρουσιάστηκε η νέα φανέλα τουΠαρουσιάστηκε η νέα φανέλα του

Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων KroustaKrousta

Έναρξη εγγραφών στοΈναρξη εγγραφών στο

τμήμα βόλλει του Γ.Σ.τμήμα βόλλει του Γ.Σ.

Φαρσάλων Φαρσάλων Krousta Krousta 



Ν
ικηφόρα ξεκίνησε
ο Γυμναστικός
Σύλλογος

Φαρσάλων Krousta ο
οποίος κέρδισε με σκορ
73 – 67 την ομάδα της
Χαλκηδόνας και έδειξε
από την πρώτη
αγωνιστική, ότι στην
έδρα του είναι «σκληρό
καρύδι».
Έτσι οι «μπλε» ξεκίνησαν

ιδανικά την νέα αγωνιστική
σεζόν στο πρωτάθλημα της
Β Εθνικής κατηγορίας.
Ο Γυμναστικός ήταν αρκετά
άστοχος για δυο περιόδους
όμως στο τέλος έδειξε ότι
στην έδρα του έχει τον…
τρόπο του.
Οι Φαρσαλινοί, μπήκαν
δυνατά στο παρκέ με ανε-
βασμένη την ψυχολογία και
με τον κόσμο στο… «πλευ-
ρό» τους, καταφέραν να
επιβάλλουν τον δικό τους
ρυθμό στα πρώτα λεπτά
όμως οι φιλοξενούμενοι
ισορρόπησαν και το πρώτο
δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε
με σκορ 17 – 15.
Στην δεύτερη περίοδο οι
γηπεδούχοι δεν κατάφεραν
να παρουσιάσουν το ίδιο
πρόσωπο και οι φιλοξενού-
μενοι κατάφεραν να πάρουν
«αέρα» οκτώ πόντων με το
ημίχρονο να λήγει με σκορ
32 – 40.
Η αστοχία των παικτών του

κ. Φόρου συνεχίστηκε και
την τρίτη περίοδο, όπου η
ομάδα της Χαλκηδόνας
κρατούσε μια διαφορά
ασφαλείας +6 πόντων, καθ’
όλη την διάρκεια της με την
λήξη να την βρίσκει μπρο-
στά με 47 – 53.
Στο τέταρτο και τελευταίο
δεκάλεπτο ο Γυμναστικός
έκανε πραγματικό πάρτι
στην επίθεση του καθώς
πέτυχε 26 πόντους, όντας
το πιο παραγωγικό δεκάλε-
πτό του.
Αρχικά με ένα σερί 16 – 6
και εύστοχο τρίποντο του
Χαιρετίδη πέρασε μπροστά
με 63 – 59, πέντε λεπτά
πριν την λήξη.
Οι παίκτες του κ.Τουλούμη
κατάφεραν να φέρουν την
αναμέτρηση ξανά στα ίσα
3:28 πριν την λήξη (63-63).
Εκεί ο Γκιουλέκας με τρίπο-
ντη βόμβα, ξανά έβαλε

μπροστά στο σκορ (66-63)
τους μπλε, ένα προβάδισμα
που δεν έχασαν καθόλου
μέχρι το τέλος πετυχαίνο-
ντας έτσι την πολύτιμη νίκη
στην πρεμιέρα με σκορ 73-
67.
Πρώτος σκόρερ για τον
Γυμναστικό ο Γκιουλέκας με
24 πόντους, 18 είχε ο
Δέσπος, και 10 ο
Λεπενιώτης
Τα Δεκάλεπτα: 17-15, 32-
40, 47-53, 73-67
Η Σύνθεση
Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
(Φόρος): Λεπενιώτης
10(1), Χαιρετίδης 3(1),
Φιλιππόπουλος 4 ,
Λ ι ο ύ π η ς ,
Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς ,
Τσόγκας 2, Συνετός 9(1),
Τοπουζίδης 3(1) , Λούτας,
Γκιουλέκας 24(3),
Φαρμάκης, Δέσπος 18

CMYK
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Έχει τον τρόπο του στοΈχει τον τρόπο του στο

«κάστρο»!!!«κάστρο»!!!


