
Ξ
εκίνησε το Σάββατο
13 Οκτωβρίου στο
Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων και σε
ταυτόχρονα 55 πόλεις, η
μεγαλύτερη δωρεάν

επιμόρφωση στην Ελλάδα
από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και τον Δήμο
Φαρσάλων, στο πλαίσιο
των Επαγγελματικών
Προγραμμάτων

Ενδυνάμωσης και
Συμβουλευτικής,
πρόγραμμα το οποίο
υλοποιείται ως κοινωνική –
επιμορφωτική δράση και
απευθύνεται στο ευρύ

κοινό.
Στα Φάρσαλα έχουν εγγραφεί
στο πρόγραμμα επιμόρφω-
σης περισσότεροι από 170
πολίτες. Πρόκειται για εννέα
πενταωρες συναντήσεις...

CMYK

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018  Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 883 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

Με μεγάλη συμμετοχήΜε μεγάλη συμμετοχή

ξεκίνησε το επιμορφωτικόξεκίνησε το επιμορφωτικό

πρόγραμμα τουπρόγραμμα του

Πανεπιστημίου ΑιγαίουΠανεπιστημίου Αιγαίου
Σελ. 8Σελ. 8

Ανοιχτή ξενάγηση στοΑνοιχτή ξενάγηση στο

ανασκαφικό πεδίο τηςανασκαφικό πεδίο της

αρχαίας Σκοτούσσαςαρχαίας Σκοτούσσας

Δόθηκαν 12 απινιδωτέςΔόθηκαν 12 απινιδωτές

στα αθλητικά σωματείαστα αθλητικά σωματεία

του Δήμου Φαρσάλωντου Δήμου Φαρσάλων

Υπογραφή σύμβασης γιαΥπογραφή σύμβασης για

τη Λειτουργία καιτη Λειτουργία και

Συντήρηση της ΜονάδαςΣυντήρηση της Μονάδας

Επεξεργασίας ΛυμάτωνΕπεξεργασίας Λυμάτων

του Δήμου Φαρσάλωντου Δήμου Φαρσάλων

Πρόσληψη οπλιτώνΠρόσληψη οπλιτών

εθνοφυλακής στην 61 Μ.Ε. εθνοφυλακής στην 61 Μ.Ε. 

για το έτος 2019για το έτος 2019

Σελ. 4,5Σελ. 4,5

Σελ. 6Σελ. 6

Σελ. 9Σελ. 9

Σελ. 6Σελ. 6
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Τ
ουλάχιστον στα

περσινά επίπεδα,

ήτοι 48-50

λεπτά/κιλό, εκτιμάται ότι

θα διαμορφωθούν φέτος

οι τιμές στο ελληνικό

βαμβάκι, το οποίο σε

συνέχεια ενός θετικού

2017, συνεχίζει την καλή

του πορεία και το 2018,

όπως τόνισαν μιλώντας

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

εκπρόσωποι εκκοκιστών,

εξαγωγέων και φορέων

ποιοτικού ελέγχου και

τυποποίησης βάμβακος.

Ωστόσο, πρόσθεσαν, η

γεωπολιτική και οικονομική

αστάθεια σε παγκόσμιο επί-

πεδο, δημιουργεί καθυστε-

ρήσεις στις πωλήσεις του

προϊόντος, αλλά και πίεση

στο Premium, λόγω του

αυξημένου ανταγωνισμού

στις αγορές όπου τελικά

αναμένεται να κατευθυνθεί

το προϊόν.

Στις δηλώσεις αυτές προχώ-

ρησαν οι αντιπρόεδρος της

Πανελλήνιας Ένωσης

Εκκοκκιστών και

Εξαγωγέων Βάμβακος,

Αντώνης Σιάρκος, γενικός

γραμματέας της

Δ ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς

Οργάνωσης Βάμβακος και ο

προϊστάμενος του Εθνικού

Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου,

Ταξινόμησης και

Τυποποίησης Βάμβακος,

Δρ. Μωχάμεντ Νταράουσε.

Λόγω καθυστερήσεων στις

πωλήσεις, δεν ανακοινώνο-

νται ακόμη οριστικές τιμές

Την εκτίμησή του ότι οι φετι-

νές τιμές στο βαμβάκι θα

κινηθούν σε ικανοποιητικά

επίπεδα, διατύπωσε μιλώ-

ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντι-

πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ένωσης Εκκοκκιστών και

Εξαγωγέων Βάμβακος,

Αντώνης Σιάρκος, γενικός

γραμματέας της

Δ ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς

Οργάνωσης Βάμβακος,

προσθέτοντας "οι επιχειρη-

ματίες ακόμη δεν έχουν

τοποθετηθεί επίσημα και

οριστικά, λόγω των καθυ-

στερήσεων που παρατη-

ρούνται στις πωλήσεις.Η

φετινή είναι μια πιο αργή

χρονιά σε ό,τι αφορά τις

πωλήσεις".

Ο κ. Σιάρκος εμφανίστηκε

πάντως καθησυχαστικός,

λέγοντας ότι το ελληνικό

βαμβάκι, που είναι καλής

ποιότητας, "σίγουρα θα βρει

το δρόμο του στις αγορές

και θα διατεθεί πλήρως".

Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν

δυσμενείς παράγοντες,

αλλά όπως είπε δεν τίθεται

θέμα για τη διάθεση του

ελληνικού βαμβακιού.

Περιγράφοντας τους δυσμε-

νείς παράγοντες τόνισε ότι

"η κατάσταση στην Τουρκία,

η οποία απορροφούσε το

60% των συνολικών εξαγω-

γών βάμβακος, αλλά και η

εμπορική διαμάχη μεταξύ

ΗΠΑ και Κίνας, οδηγεί τους

Έλληνες επιχειρηματίες σε

αγορές της Ασίας, μεταξύ

άλλων Κίνας, Ινδονησίας-

Πακιστάν και Αιγύπτου,

όπου οι πιέσεις στο

Premium είναι μεγαλύτερες

λόγω του αυξημένου αντα-

γωνισμού". Χαρακτηριστικά

είπε ότι "στην παρούσα

φάση οι εξαγωγές ελληνικού

βάμβακος στην Τουρκία,

είναι σχεδόν ανύπαρκτες".

Επαναλαμβάνοντας δε ότι

"δεν τίθεται κανένα θέμα

διάθεση του ελληνικού βάμ-

βακος", ο κ. Σιάρκος σημεί-

ωσε, "απλώς φέτος χρειάζε-

ται λίγη περισσότερη υπο-

μονή και προσοχή, για να

πετύχουμε το καλύτερο

δυνατό αποτέλεσμα για

όλους μας".

Μιλώντας για τη φετινή

παραγωγή, η οποία αναμέ-

νεται αυξημένη σε ποσοστό

10%-15% πανελλαδικά, ο

κ.Σιάρκος σημείωσε ότι το

2018 είναι μια καλή χρονιά

για το βαμβάκι, τονίζοντας

ότι "ο καιρός φέτος συμμά-

χησε -τουλάχιστον μέχρι

σήμερα- με τους παραγω-

γούς στην περίοδο της

συγκομιδής και έτσι έχουμε

ποιοτικό προϊόν".

Βέβαια, επισήμανε, "ακόμη

υπάρχει ένα ποσοστό αγρο-

τών που συνεχίζουν την

κακή πρακτική της βραδινής

συγκομιδής, με αποτέλεσμα

να παραδίδουν προϊόν που

παρουσιάζει αδικαιολόγητη

αυξημένη υγρασία, συμβάλ-

λοντας έτσι στην υποβάθμι-

ση του προϊόντος. Είναι οξύ-

μωρο να παραδίδεται προϊ-

όν με αυξημένη υγρασία,

όταν οι καιρικές συνθήκες

είναι τόσο ευνοϊκές".

Απαντώντας σε ερώτηση

για τις χρηματιστηριακές

τιμές του προϊόντος, ο κ.

Σιάρκος επισήμανε ότι "στην

παρούσα φάση βρίσκονται

στο χαμηλότερο σημείο της

διακύμανσης που παρου-

σίασαν στη διάρκεια της

καλλιεργητικής περιόδου, η

κορύφωση της οποίας ήταν

την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου".

Τ
ο Διοικητικό

Συμβούλιο Του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων εκφράζει τα

θερμάσυγχαρητήρια στον

Πρόεδρο του συλλόγου κ.

Πιτσάβα Γεώργιο για την

επανεκλογή του στο Δ.Σ.

της Ομοσπονδίας

Εμπορίου &

Επιχειρηματικότητας

Θεσσαλίας και την

εκπροσώπηση του  στην

ΕΣΕΕ (Ελληνική

Συνομοσπονδία

Εμπορίου &

Επιχειρηματικότητας) ,

μετά τις εκλογές που

πραγματοποιήθηκαν την

Κυριακή 7 Οκτωβρίου

2018, στα γραφεία της

ΟΕΜΕΘ στα Τρίκαλα.

Επίσης Συγχαίρει τον Γενικό
Γραμματέα  του Συλλόγου κ.
Ιωάννη Τσούλη για την
εκλογή του ως μέλος στην
ΕΣΕΕ , ο οποίος εκλέγεται
για 1η φορά.
Τους ευχόμαστε από καρ-
διάς καλή δύναμη και καλή
θητεία στο δύσκολο έργο,
με στόχο την προσπάθεια

για την επίλυση
των προβλημά-
των του κλάδου
μας σε πανελλα-
δικό επίπεδο
μέσω της
εκπροσώπησης
του Συλλόγου
μας, καθώς και
την εποικοδομη-
τική συνεργασία
του συλλόγου
με τα ανώτερα
συνδικαλιστικά
όργανα.

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 17/10/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 23/10 c

Τρίτη 16/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 23/11 c

Πέμπτη 18/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 23/10c

Παρασκευή 19/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 23/11c

Σάββατο 20/10/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 24/11 c

Κυριακή 21/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 22/9 c

Δευτέρα 22/10/2018
Τοπικές βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 19/8 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.protostypos.gr

protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Εμπορικός ΣύλλογοςΕμπορικός Σύλλογος

Φαρσάλων:Φαρσάλων:

Συγχαρητήριο ΜήνυμαΣυγχαρητήριο Μήνυμα

προς τον Πρόεδρο καιπρος τον Πρόεδρο και

τον Γεν. Γραμματέατον Γεν. Γραμματέα

Καλή χρονιά φέτος για το βαμβάκι - ΠούΚαλή χρονιά φέτος για το βαμβάκι - Πού

θα κινηθούν οι τιμέςθα κινηθούν οι τιμές



Ενισχύσεις, ύψους
608.235,36 ευρώ, θα κατα-
βάλει ο ΕΛΓΑ στις 16-10-
2018 σε 64 δικαιούχους
παραγωγούς του προγράμ-
ματος Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων

«Πλημμύρες 2014-2015»
που ολοκλήρωσαν την απο-
κατάσταση των ζημιών στις
πληγείσες γεωργικές τους
εκμεταλλεύσεις.

Ο
Γ.Σ.Αναγέννηση

Φαρσάλων, ο

οποίος συμμετέχει

στο πρωτάθλημα της Β’

κατηγορίας της ΕΠΣΛ και

απασχολεί περίπου 60

παιδιά στην ανδρική

ομάδα και στα τμήματα

υποδομής, εκτός των

αθλητικών εκδηλώσεων,

λαμβάνει μέρος και σε

διάφορες κοινωνικές και

πολιτιστικές εκδηλώσεις

που διοργανώνονται στην

επαρχία Φαρσάλων και

όχι μόνο. 

Συγκεκριμένα την φετινή

χρονιά συμμετείχε στις εξής

εκδηλώσεις: 

- Στις 25/03/2018, όπως κάθε

χρόνο η Αναγέννηση

Φαρσάλων συμμετείχε στις

εκδηλώσεις της Εθνικής επε-

τείου καταθέτοντας στεφάνι

στο μνημείο πεσόντων, στην

πλατεία Δημαρχείου.

- Στις 29/04/2018, αθλητές

του συλλόγου και παράγο-

ντες συμμετείχαν στο πρό-

γραμμα Let’sDoit, που διορ-

γάνωσε ο Δήμος Φαρσάλων

για τον καθαρισμό της

πόλης.

- Στις 30/04/2018 πραγματο-

ποιήθηκε εκδήλωση σε καφέ

της πόλης και έγιναν ομιλίες

από τον διατροφολόγο

Ανδρέα Αναγνωστόπουλο και

τον Φυσιοθεραπευτή Βασίλη

Κατσιαούνη.

- Στις 13/05/2018, αθλητές

της Αναγέννησης Φαρσάλων

συμμετείχαν στην ποδηλατο-

πορεία που διοργάνωσαν οι

Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων

για πολιτιστικούς λόγους στο

Χτούρι Υπέρειας.

- Στις αρχές Ιουλίου 2018,

ομάδα της Αναγέννησης

Φαρσάλων συμμετείχε στο

τουρνουά 5χ5 που διοργά-

νωσε ο ΟΠΑΚΠΑ, Δήμου

Φαρσάλων.

- Στις 14/09/2018, ποδοσφαι-

ριστές της Αναγέννηση

Φαρσάλων συμμετείχαν στην

εκδήλωση της υποδοχής της

“Φλόγας της Αγάπης”, λαμ-

βάνοντας μέρος στην 16η

λαμπαδιοδρομία συλλόγων

εθελοντών αιμοδοτών.

- Στις 23/09/2018, αθλητές

της ομάδας συμμετείχαν

στην ποδηλατοπορεία που

πραγματοποιήθηκε στην

πόλη των Φαρσάλων (αρχαι-

ολογικούς χώρους), που

διοργάνωσε ο ΟΠΑΚΠΑ,

Δήμου Φαρσάλων.

- Στις 30/09/2018, ποδοσφαι-

ριστές της Αναγέννησης

Φαρσάλων, συμμετείχαν

στον 6ο Αχίλλειο - ημιμαρα-

θώνιο δρόμο, που πραγμα-

τοποιήθηκε στα

Φάρσαλα΄από τον ΟΠΑΚΠΑ,

Δήμου Φαρσάλων.

- Στις 11/10/2018, εκπρόσω-

ποι της Αναγέννησης

Φαρσάλων επισκέφθηκαν το

“ Σπίτι της Αγάπης” της Ιεράς

Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος

και Φαναριοφερσάλων και

προσέφεραν τρόφιμα για

τους απόρους που σιτίζονται

εκεί, παράλληλα μέλη της

διοίκησης και ποδοσφαιρι-

στές του συλλόγου, συμμε-

τείχαν καθ’ολη την διάρκεια

του έτους σε εθελοντικές

αιμοδοσίες που διοργάνωσε

ο Αιμοδοτικός Σύλλογος

Φαρσάλων. Ακόμη η

Αναγέννηση Φαρσάλων.

όπως κάθε χρόνο δήλωσε

συμμετοχή στις εκδηλώσεις

της Εθνικής Επετείου της

28ης Οκτωβρίου 1940 και

της 17ης Νοεμβρίου για την

επέτειο του Πολυτεχνείου.
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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

Ενισχύσεις ΠΣΕΑΕνισχύσεις ΠΣΕΑ

ύψους 608.000 απόύψους 608.000 από

τον ΕΛΓΑτον ΕΛΓΑ

Ανταλλάσουμε τα παλιά σας έπιπλα με καινούργια!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
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Μ
ε την ευκαιρία της
συμπλήρωσης του
πρώτου κύκλου

πενταετούς
αρχαιολογικής έρευνας
στην αρχαία Σκοτούσσα
πραγματοποιήθηκε το
πρωί της Κυριακής, 7
Οκτωβρίου 2018, ανοιχτή
ξενάγηση στο
ανασκαφικό πεδίο,
παρουσία μεγάλου
πλήθους κόσμου και
επισήμων εκπροσώπων
της τοπικής πολιτικής
σκηνής.
Ο σκοπός της διοργάνωσης
από τον Δήμο Φαρσάλων
της ξενάγησης αυτής, ήταν
να παρακολουθήσουν από
κοντά οι πολίτες, τα εντυπω-
σιακά επιστημονικά αποτε-
λέσματα της αρχαιολογικής
σκαπάνης, την εξέλιξη και τα
ευρήματα των αρχαιολογι-
κών ερευνών, τα οποία
έχουν προσφέρει μεγάλο
όγκο πληροφοριών και
δεδομένων σε σχέση με τον
μικρό χρόνο εξέλιξης των
εργασιών στον χώρο και εν
τέλει να εξοικειωθούν οι
κάτοικοι της περιοχής με την
πολύτιμη αρχαιολογική τους
κληρονομιά και να συνειδη-
τοποιήσουν ότι το κορυφαίο
στοίχημα είναι η προστασία
και προβολή αυτής της κλη-
ρονομιάς και η αποτροπή
φαινομένων λαθρανασκα-
φής και αρχαιοκαπηλίας.
Την εκδήλωση διοργάνωσε
και συντόνισε η Βάσω
Νούλα, Ειδική Συνεργάτις
του Δημάρχου Φαρσάλων,
αρχαιολόγος και μέλος του
αρχαιολογικού προγράμμα-
τος της Σκοτούσσας που
ανάμεσα σε άλλα ανέφερε:
«Καλώς ήρθατε σε αυτόν

τον πολύτιμο για εμάς χώρο
εργασίας. Σας υποδεχόμα-
στε με χαρά και ανυπομο-
νούμε να σας παρουσιάσου-
με εδώ, στην καρδιά του
ανασκαφικού πεδίου και της
αρχαίας πόλης της
Σκοτούσσας, τα αποτελέ-
σματα της αρχαιολογικής
σκαπάνης και τα πρώτα επι-
στημονικά συμπεράσματα.

Να σας θυμίσω ότι οι αρχαι-
ολογικές έρευνες στη
Σκοτούσσα είναι καρπός
μιας πολύ γόνιμης και παρα-
γωγικής επιστημονικής
συνεργασίας Ιταλών και
Ελλήνων αρχαιολόγων, του
Πανεπιστημίου της Messina
και της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λάρισας, που
εκπονούνται μέσα σε ένα
άριστα δομημένο πλαίσιο. 
Συμμετέχουν κάθε χρόνο 32
Ιταλοί από το Πανεπιστήμιο
της Messina και 5 Έλληνες
αρχαιολόγοι. Η διεύθυνση
του προγράμματος ανήκει
από κοινού στον καθηγητή
κ. FrancescoLaTorre και
στην κ. Σοφία Καραπάνου. 
Το όλο πρόγραμμα τελείται
υπό την αιγίδα του Δήμου
Φαρσάλων που συμβάλλει
στην υλοποίησή του έμπρα-
κτα και ουσιαστικά με υλικό
και έμψυχο δυναμικό, ενώ

καλύπτει τη στέγαση των
μελών της Ιταλικής αποστο-
λής και τα έξοδα σίτισής
της».
Χαιρετισμό πραγματοποίη-
σε ο πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Σκοτούσσας Νίκος
Φιλίππου αναφέροντας ότι:
«είναι πολύ σημαντικό που
γίνεται αυτό για τον τόπο
μας, επιθυμούμε να συνεχι-
στεί, ευχαριστούμε τον Δήμο
Φαρσάλων και όσους βοή-
θησαν, ώστε να πραγματο-
ποιηθεί έως σήμερα ο πρώ-
τος κύκλος ανασκαφών».
Ακολούθως, τον λόγο πήρε
ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Άρης Καραχάλιος, αναφέρο-
ντας μεταξύ άλλων ότι:
«Φέτος, κλείνουμε τον
πρώτο πενταετή κύκλο
αρχαιολογικών ανασκαφών. 
Στην Αρχαία Σκοτούσσα, θα
επιδιώξουμε να συνεχίσου-

με το ανασκαφικό έργο, υπό
την καθοδήγηση του καθη-
γητή FrancescoLaTorre και
της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λάρισας. Επίσης, θα ξεκινή-
σουμε τις διαδικασίες για το
κάστρο Ερέτριας, αισιοδο-
ξώντας ότι όλα θα πάνε
καλά και θα έχουμε την εκκί-
νηση της μελέτης, για να μεί-
νει έτσι, το κορυφαίο έργο
στην περιοχή, αυτό της διε-
νέργειας ανασκαφικής έρευ-
νας στο Χτούρι».
Λαμβάνοντας τον λόγο η
Σοφία Καραπάνου, αναφέρ-
θηκε στα διασωθέντα ιστορι-
κά στοιχεία για τη
Σκοτούσσα, στην ιστορία
της έρευνας και στο πρό-
γραμμα και τα αποτελέσμα-
τα της επιφανειακής έρευ-
νας (survey) που εκπονήθη-
κε στον χώρο.
Τέλος, ο καθηγητής
FrancescoLaTorre ξενάγησε
το κοινό κατά χώραν,
παρουσιάζοντας λεπτομε-
ρώς τα ανασκαφικά στοιχεία
από τον χώρο της ανατολι-
κής πύλης και αυτόν του
μεγάλου δημοσίου κτηρίου,
ενώ δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί στη σπουδαιότητα
του Προγράμματος της
Σκοτούσσας και στην απο-
φασιστική και καθοριστική
συμβολή του Δήμου
Φαρσάλων στην υλοποίησή
του ευχαριστώντας και επαι-
νώντας προσωπικά τον
Δήμαρχο Φαρσάλων και τη

συνεργάτιδά του Βάσω
Νούλα.
Η Βάσω Νούλα δήλωσε για
τα αποτελέσματα του αρχαι-
ολογικού προγράμματος της
Σκοτούσσας: «Μετά από τη
συμπλήρωση πέντε χρόνων
επιφανειακής και ανασκαφι-
κής έρευνας προκύπτει η
εικόνα μίας μεγάλης πόλης
η οποία έκοψε νομίσματα
στην κλασική και ελληνιστι-
κή εποχή. Η επιφανειακή
έρευνα κάλυψε όλη την
έκταση της πόλης εντός των
τειχών και την ακρόπολη. Η
πλειονότητα των ευρημά-
των, κυρίως κεραμική και
νομίσματα, χρονολογείται
στην Ύστερη Κλασική και
Ελληνιστική περίοδο, από
τον 4ο έως τον 1ο αιώνα
π.Χ. Αυτή είναι η περίοδος
της μεγαλύτερης ακμής της
πόλης, κατά την οποία κατα-
σκευάστηκε ο οχυρωματικός
της περίβολος με μεγάλους

κυβολίθους, που περικλείει
μία έκταση αστικού χώρου
περίπου εξακοσίων στρεμ-
μάτων. Η μεγάλη ποσότητα
κεραμικής, υφαντικών
βαρών, μυλολίθων, πήλινων
κεραμίδων στέγης, λίθινων
αρχιτεκτονικών θραυσμά-
των και απορριμμάτων
εργαστηρίων, όλα μας
μιλούν για μία μεγάλη οργα-
νωμένη πόλη, με ιδιωτικές
οικίες και δημόσια κτήρια.
Η πρώτη εξέταση των ευρη-
μάτων της επιφανειακής
έρευνας έδειξε επίσης την
πενιχρή αντιπροσώπευση
της κεραμικής των ρωμαϊ-
κών χρόνων, σε συμφωνία
με τον Παυσανία που ανα-
φέρει μία ακατοίκητη
Σκοτούσσα την εποχή που
αυτός επισκέπτεται την
Θεσσαλία. Ιδιαίτερα σημα-
ντικός είναι ο εντοπισμός για
πρώτη φορά της... 
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Μ
ια μέρα μετά από
την ανοιχτή
ξενάγηση της

Κυριακής, στο

ανασκαφικό πεδίο της
Αρχαίας Σκοτούσσας, ο
Διευθυντής της Ιταλικής
Αρχαιολογικής Σχολής

Αθηνών, Prof.
EmmanuelPapi,
επισκέφθηκε το πρωί της
Δευτέρας, 8 Οκτωβρίου
2018, τον Δήμαρχο
Φαρσάλων Άρη
Καραχάλιο.
Πραγματοποιήθηκε μια
πολύ σημαντική σύσκεψη
όλων των εμπλεκομένων
στο αρχαιολογικό πρόγραμ-
μα της Σκοτούσσας.
Παρόντες, πλην του Άρη
Καραχάλιου και του
EmmanuelPapi, στο γρα-
φείο του Δημάρχου, ήταν οι
Διευθυντές του
Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς ,
GioacchinoFrancescoLaTor
re και Σοφία Καραπάνου, ο
Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς
Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λάρισας
Γιώργος Τουφεξής και τα
μέλη του Προγράμματος
Prof. LorenzoCampagna,
Dr. AlessioToscanoRaffa και
η Βάσω Νούλα.
Τη σύσκεψη απασχόλησε το
μέλλον και η μορφή του
Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ύ
Προγράμματος της

Σκοτούσσας. 
Εξετάστηκε μεταξύ άλλων η
δυνατότητα συντήρησης
των αρχιτεκτονικών ευρημά-
των κατά χώραν, η εκπόνη-
ση μελέτης κατασκευής στε-
γάστρου προστασίας του
ελληνιστικού κτηρίου και η
άμεση έκδοση ενός πρώτου
ιστορικού – αρχαιολογικού
οδηγού στα ελληνικά, ιταλι-
κά και αγγλικά, για την προ-
βολή του χώρου.
Συζητήθηκε επίσης, η διορ-
γάνωση επιστημονικής ημε-
ρίδας για την αναλυτική
παρουσίαση των πρώτων
δεδομένων και εξ αυτών
συναγόμενων συμπερασμά-
των.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
πρόσφερε στο  φιλοξενού-
μενό του και συνεργάτη,
όλες τις εκδόσεις του Δήμου
Φαρσάλων, τόσο για τον
ίδιο, όσο και για τη βιβλιοθή-
κη της Ιταλικής Σχολής,
αλλά και σαπουνέ χαλβά. Εν
συνεχεία, όλη η ομάδα επι-
σκέφθηκε το ανασκαφικό
πεδίο και τους χώρους μελέ-
της, όπου ακολούθησε

δεξίωση προς τιμήν τους
στην Σκοτούσσα.
Ο Διευθυντής της Ιταλικής
Αρχαιολογικής Σχολής
Αθηνών, Prof.
EmmanuelPapi με την επί-
σκεψή του αυτή θέλησε να
δηλώσει εμφατικά τη σημα-

ντικότητα του Αρχαιολογικού
Προγράμματος της
Σκοτούσσας, το ενδιαφέρον
της Σχολής για αυτό, καθώς
και την ευαρέσκειά του για
την επιτυχημένη συνεργα-
σία.
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βιβλιογραφικά άγνωστης
έως πρόσφατα κατοίκησης
της θέσης κατά τη
Νεολιθική, Μυκηναϊκή,
Ύστερη Εποχή του Σιδήρου
και τη Γεωμετρική περίοδο
στην ακρόπολη και στην
πεδινή περιοχή στα βόρειά
της, καθώς και η ύπαρξη
μιας υστερο-βυζαντινής
φάσης κατοίκησης (13ος –
14ος αι. μ.Χ.).
Με την επιφανειακή έρευνα
εντοπίστηκε, επιπλέον, η
πορεία των τειχών της

πόλης, μήκους 4.000 μ.
περίπου, στα οποία υπήρ-
χαν τουλάχιστον πέντε
πύλες.  
Παράλληλα, ανασκάφηκε η
κύρια πιθανότατα πύλη του
ανατολικού σκέλους του τεί-
χους της πόλης. 
Η πύλη έχει πλάτος 3,00 μ.
και προστατεύεται από δύο
πύργους. 
Στην περιοχή της εντοπίστη-
καν επίσης οικοδομικά λεί-
ψανα των ύστερων ρωμαϊ-
κών – πρώιμων βυζαντινών

χρόνων.
Τέλος, άρχισε και συνεχίζε-
ται η ανασκαφή του μεγάλου
δημοσίου κτηρίου των ελλη-
νιστικών χρόνων, στον ανα-
τολικό τομέα της αρχαίας
πόλης, πλησίον της προα-
ναφερθείσας πύλης. Έχουν
προς το παρόν εντοπισθεί
κα αποκαλυφθεί τρία δωμά-
τια με βοτσαλωτό δάπεδο
και κομμάτια εγχρώμων επι-
τοίχιων ασβεστοκονιαμάτων
πεσμένα επάνω σε αυτό. 

Πρόκειται για κτήριο
Κορινθιακού Ρυθμού, όπως
υποδηλώνουν τα αρχιτεκτο-
νικά του μέλη που βρέθη-
καν, όπως τμήματα τριγλύ-
φων και κιόνων και τμήμα
επιστυλίου με την επιγραφή
Σ Α».
Την ανοιχτή ξενάγηση,
παρακολούθησε μεγάλο
πλήθος κόσμου, ενώ την
τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Δήμαρχος
Φαρσάλων Άρης

Καραχάλιος, οι
Αντιδήμαρχοι Δημήτρης
Μπαμπανίκας, Κωνσταντία
Μπένου, Σοφία
Ταστεμίρογλου, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, ο Προϊστάμενος
της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Λάρισας Σωτήρης
Βούλγαρης, εκπρόσωποι
συλλόγων και φορέων της
περιοχής.
Ο Δήμος Φαρσάλων ευχαρι-
στεί επισήμως, για την αμέ-
ριστη βοήθειά τους στην
υλοποίηση του αρχαιολογι-
κού προγράμματος της
Σκοτούσσας:
• Το ζεύγος Θανάση
Χουλιαρόπουλου, που για
πέντε συναπτά έτη παραχω-
ρεί την οικία του στον Άγιο
Κωνσταντίνο για τη φιλοξε-
νία των Ιταλών καθηγητών.
• Το ζεύγος Θωμά
Παντζούρη, που φιλοξενεί
μέλη της ιταλικής αποστο-
λής στην οικία του στην
Σκοτούσσα, και

• Την Αντιδήμαρχο Ντίνα
Μπένου που και αυτή φιλο-
ξενεί μέλη της ιταλικής απο-
στολής στην οικία της στους
Χαλκιάδες.
Ευχαριστούμε επίσης,
• Τον δραστήριο Πολιτιστικό
Σύλλογο Σκοτούσσας για
την εν γένει υποστηρικτική
του στάση και κυρίως τον
πρόεδρό του Νίκο
Φιλίππου, τον τέως πρόε-
δρο ΒάιοΔασκαλόπουλο και
τον Γιώργο Καραγιάννη, για
την καλή μας συνεργασία.
• Τον Γιώργο Αποστολίδη για
όλες τις μικρές και μεγάλες
διευκολύνσεις προς τα μέλη
της ιταλικής αποστολής,
• Τέλος, όλους τους
Αντιδημάρχους για τις διευ-
κολύνσεις, τον Δημήτρη
Μπαμπανίκα, τη Ντίνα
Μπένου, τη Σοφία
Ταστεμίρογλου, τον
Αποστόλη Κυριαζή, αλλά και
τους υπαλλήλους του
Δήμου.

Τα Φάρσαλα επισκέφθηκε ο Διευθυντής της ΙταλικήςΤα Φάρσαλα επισκέφθηκε ο Διευθυντής της Ιταλικής

Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών Prof. EmmanuelPapiProf. EmmanuelPapi



Ο
Α΄ Αντιδήμαρχος

του Δήμου

Φαρσάλων,

Δημήτρης Μπαμπανίκας,

υποδέχθηκε την Τετάρτη

10 Οκτωβρίου 2018,

εκπροσώπους των

Αθλητικών Σωματείων

του Δήμου στην αίθουσα

του Δημοτικού

Συμβουλίου της πόλης.

Ο Δήμος Φαρσάλων, κατα-

βάλλοντας κάθε δυνατή

προσπάθεια να συμβάλλει

στην καλή υγεία και στην

προστασία της ζωής των

δημοτών, με ιδία δαπάνη,

προμηθεύτηκε δώδεκα (12)

απινιδωτές (όσους και τα

Αθλητικά Σωματεία της

πόλης) και τους διέθεσε

στους εκπροσώπους τους.

Πρόκειται για μια ουσιαστική

προσπάθεια για τη διασφά-

λιση της χορήγησης των κρί-

σιμων και καθοριστικών

πρώτων βοηθειών σε όσους

συμπολίτες βρεθούν σε

ανάγκη και αυτό ακριβώς

τονίστηκε από τον Δημήτρη

Μπαμπανίκα.

Ο Δήμος προσκάλεσε και

έναν τεχνικό της εταιρείας

από την οποία προμηθεύτη-

κε τους απινιδωτές, ο οποί-

ος παρουσίασε τα μηχανή-

ματα και εξήγησε τον τρόπο

λειτουργίας τους.

Άπαντες οι εκπρόσωποι

των Αθλητικών Σωματείων

μίλησαν εγκωμιαστικά για

αυτή την πρωτοβουλία του

Δήμου που πραγματικά

σώζει ζωές και με μεγάλη

θέρμη εξέφρασαν τις ευχα-

ριστίες τους στον

Αντιδήμαρχο Δημήτρη

Μπαμπανίκα.

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης

Μπαμπανίκας δήλωσε, τα

εξής:

«Ο Δήμος Φαρσάλων στέ-

κεται πάντοτε στο πλευρό

των δημοτών και μεριμνά

για την καλή υγεία και την

προαγωγή της ποιότητας

ζωής τους.

Ο αθλητισμός βρίσκεται

πολύ ψηλά στις επιδιώξεις

του Δήμου που φροντίζει να

δημιουργεί εκείνες τις συν-

θήκες που θα επιτρέπουν

σε όσο το δυνατόν περισσό-

τερους δημότες να εντάσσο-

νται στους χώρους άθλη-

σης. Για να καταστεί η έντα-

ξη αυτή κατά το δυνατόν

ασφαλής, αποφάσισε να

προμηθευθεί υπερσύγχρο-

νους απινιδωτές, τα αποτε-

λεσματικότερα όπλα στο

πεδίο των πρώτων βοηθει-

ών, και να τους προσφέρει

στα Αθλητικά Σωματεία του

τόπου, δηλαδή στο σύνολο

των αθλουμένων του Δήμου

Φαρσάλων, με την ευχή

ασφαλώς, να παραμείνουν

αχρείαστοι.

Για να ολοκληρωθεί η προ-

σπάθεια που καταβάλλει ο

Δήμος, τις προσεχείς ημέ-

ρες θα προμηθευθεί και θα

διαθέσει στα Αθλητικά

Σωματεία φορεία μεταφο-

ράς τραυματιών και σάκ-

κους Α΄ Βοηθειών».

Η
μονάδα 61 Μ.Ε.

(Στρατόπεδο

“ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ”)

στα Φάρσαλα,

ενδιαφέρεται για την

πρόσληψη

Εθνοφυλάκων,

προκειμένου να

εξασφαλίζει την

φρούρηση

εγκαταστάσεων, κατά το

έτος 2019.

Η ανάληψη καθηκόντων
είναι εθελοντική, η αποζη-
μίωση είναι δεκαπέντε ευρώ
(15€) ημερησίως, δεν έχει
την έννοια του εργατικού
ημερομισθίου και ως εκ τού-
του δε δημιουργείται σχέση
εργασίας μεταξύ της
Στρατιωτικής Υπηρεσίας και
του Εθνοφύλακα (δηλαδή
δεν υπάρχει ασφάλιση στα
ασφαλιστικά ταμεία ή συντα-
ξιοδότηση ή αποζημίωση).
Η παραπάνω αποζημίωση
χορηγείται για την αποζη-
μίωση δαπανών διατροφής,
ιματισμού και υποδήσεως.
Ο χρόνος υπηρεσίας φύλα-
ξης του Στρατοπέδου θα
είναι ημερήσιες και νυχτερι-
νές ώρες, με την διάρκεια
της υπηρεσίας να μην υπερ-
βαίνει  τις 8 ώρες ανά

24ωρο και θα υπάγεστε
στους Στρατιωτικούς
Κανονισμούς κατά την διάρ-
κεια της υπηρεσίας σας. Η
παύση παροχής της υπηρε-
σίας σας θα γίνει όταν διατά-
ξει η Στρατιωτική Μονάδα
για λόγους της θελήσεως
της ή από δική σας εθελοντι-
κή παύση ή παράπτωμα.
Η επιλογή των εθνοφυλά-
κων που θα προσληφθούν
θα γίνει με “Κριτήρια
Επιλογής” (άνεργοι έγγαμοι,
πολύτεκνοι κλπ),  όπως
καθορίζει το σχετικό σύστη-
μα μορίων.
Κατόπιν αυτού και εφόσον
επιθυμείτε να συμμετάσχετε
στη διαδικασία επιλογής θα
πρέπει να υποβάλλεται στη
Μονάδα αίτηση με τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά:
● Αντίγραφο ποινικού
μητρώου (θα αιτηθεί η
Μονάδα).
● Πιστοποιητικό οικογενεια-
κής κατάστασης (πρόσφα-
της έκδοσης).
● Πρόσφατη βεβαίωση
κυρωμένη από τον ΟΑΕΔ
για την οποία να φαίνεται ότι
είστε άνεργος (εφόσον
είστε).
● Βεβαίωση επικυρωμένη

από την ομοσπονδία τριτέ-
κνων – πολυτέκνων (εφό-
σον είστε πολύτεκνος).
● Πρόσφατη βεβαίωση από
τον αρμόδιο φορέα που να
φαίνεται ότι στην οικογένεια
υπάρχει άτομο με ειδικές
ανάγκες (εφόσον υπάρχει).
● Βεβαίωση από την εφορία
ή φωτοαντίγραφο του τελευ-
ταίου εκκαθαριστικού της
φορολογικής δήλωσης.
● Φωτοτυπία αστυνομικής
ταυτότητας.
● Υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 Ν 1599/1986 περί
αποδοχής της φύλαξης
χώρων του Στρατοπέδου
“Μαρκοπούλου” (από την
Μονάδα).
● Αντίγραφο του ειδικού
φύλλου πορείας (ΕΦΠ)
● Ιατρική γνωμάτευση
ψυχιάτρου, καρδιολόγου,
παθολόγου, δημόσιου
νοσοκομείου.
● Λοιπά δικαιολογητικά κατά
την κρίση της υπηρεσίας.
Διευκρινίζεται ότι απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την
πρόληψη των ενδιαφερομέ-
νων είναι:
● Να ανήκουν στην εφε-
δρεία του Στρατού Ξηράς.
● Να έχουν σωματική ικανό-
τητα Ι1 ή Ι2.
● Να μην είναι Έφεδροι
Αξιωματικοί.
● Να μην είναι ενταγμένοι
επιστρατευτικά
● Να μην έχουν υπερβεί το
45ος έτος ηλικίας.
Σε περίπτωση μη επάρκειας
προσωπικού προς στράτευ-
ση της προβλεπόμενης ηλι-
κίας υπάρχει η δυνατότητα
κατ’ εξαίρεσης κατάταξης
των εθνοφυλάκων μέχρι το
60ο έτος της ηλικίας τους,
σύμφωνα με τα καθορισμέ-
να.
Η αίτηση και τα παραπάνω
δικαιολογητικά πρέπει να
υποβληθούν στη Μονάδα
οπωσδήποτε έως, 10
Νοεμβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, όπως απευθύνεστε
στο 2ο γραφείο της 61 Μ.Ε.,
όλες τις εργάσιμες ημέρες
από τις 7:00 πμ έως 2:30 μμ
και στο τηλέφωνο 24910-
26775
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- 6ήμερη οδική εκδρομή 23-

28 Οκτωβρίου 2018 στο

Βελιγράδι - Ζάγκρετ -

Λουμπιάνα - Σπήλαια

Ποστόινα - Τεργέστη Βενετία

- 20/10 Παζάρι Καρδίτσας

- ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΜΑΛΕΒΗΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ  22 - 23/10/2018
1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ
ΜΟΝΗΣ.
-  7ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ " ΚΟΣΤΙΕΡΑ

ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ"  ΜΑΤΕΡΑ -
ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΚΑΠΡΙ - ΣΟΡΡΕΝΤΟ
- ΣΑΛΕΡΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ –
ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ 19 - 25/10/2018  4 ΔΙΑ-
ΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ.
-  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.
- Τετραήμερη εκδρομή, Σπάρτη - Τρίπολη -
Σπήλαιο Δυρού Μονεμβασιά - Μυστρά -
Ναύπλιο 29/11 - 2/12/2018, 3 διανυκτερεύ-
σεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 3*

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Πρόσληψη οπλιτώνΠρόσληψη οπλιτών

εθνοφυλακής στην 61 Μ.Ε. εθνοφυλακής στην 61 Μ.Ε. 

για το έτος 2019για το έτος 2019

Δόθηκαν 12 απινιδωτές σταΔόθηκαν 12 απινιδωτές στα

αθλητικά σωματεία του Δήμουαθλητικά σωματεία του Δήμου

ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Ω
ς «πόθεν έσχες»

για όλους θα

λειτουργήσει το

ηλεκτρονικό

περιουσιολόγιο, το οποίο

φαίνεται πως θα

λειτουργήσει το πρώτο

τρίμηνο του νέου έτους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα
«Εθνος» μέχρι το πρώτο
τρίμηνο θα έχει δημιουργη-
θεί η ειδική υπηρεσία περι-
ουσιολογίου του υπουργεί-
ου Οικονομικών, που θα
έχει ως στόχο την πάταξη
της φοροδιαφυγής και της
παραοικονομίας.
Θα επιτρέπει, σε συνδυα-
σμό με τις έμμεσες τεχνικές
προσδιορισμού του εισοδή-
ματος, τον αυτόματο προσ-
διορισμό του τεκμαρτού
εισοδήματος για όλους τους
φορολογούμενους, το οποίο
θα συγκρίνεται με το εισόδη-
μα που δηλώνεται στην ετή-
σια φορολογική δήλωση.
Αν το τεκμαρτό είναι υψηλό-
τερο από το δηλωθέν, τότε
θα φορολογείται με βάση το

εισόδημα που προκύπτει
από το περιουσιολόγιο. Η
υλοποίηση του περιουσιο-
λογίου θα ξεκινήσει να «χτί-
ζεται» με βάση στοιχεία για
την περιουσία των φορολο-
γουμένων που έχει ήδη στη
διάθεσή της η φορολογική
Αρχή. Θα "στηθεί" σε
πρώτη φάση με βάση το
ετήσιο εισόδημα, τα ακίνη-
τα, κάθε είδου οχήματα κ.α.
Σε δεύτερη φάση το περιου-
σιολόγιο θα βασίζεται στα
στοιχεία που θα αντληθούν
από τρίτες υπηρεσίες ή θα
κληθούν οι φορολογούμενοι
να δηλώσουν.
Θα καταγράφονται τα εξής:
κατοικίες, οικόπεδα, αγροτε-
μάχια, οχήματα, σκάφη ανα-
ψυχής, αεροσκάφη, σημα-
ντικά χρηματικά ποσά εκτός
τραπεζών, καταθέσεις,
συνάλλαγμα, μετοχές, ομό-
λογα, έντοκα γραμμάτια,
επιχειρηματικές συμμετο-
χές, αμοιβαία κεφάλαια,
ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ο
Δήμος Φαρσάλων

συμμετείχε στο

Διεθνές Συνέδριο

Υγιών Πόλεων του

Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας με τίτλο

«Αλλάζοντας τις Πόλεις

αλλάζουμε τον κόσμο»

από 1η έως 4η

Οκτωβρίου 2018 το οποίο

πραγματοποιήθηκε στο

Μπέλφαστ της Βόρειας

Ιρλανδίας,

συγκεντρώνοντας

περισσότερους από 500

αντιπροσώπους από 60

χώρες και πάνω από 200

πόλεις.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο
Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης
Καραχάλιος και η πρόεδρος
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κυριακή Π.
Παναγιωτοπούλου η οποία
παρουσίασε την εισήγηση
«Στρατηγικός σχεδιασμός
και ενσωμάτωση των Ρομά
στο Δήμο Φαρσάλων». Η
παρουσίαση απέσπασε
πάρα πολύ καλά σχόλια και
κριτικές από την
Διευθύντρια του τμήματος
πολιτικής υγείας του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, PiroskaOstlin, από
το κορυφαίο στέλεχος του
ΠΟΥ JoanDevlin καθώς και
από το απαιτητικό ακροατή-
ριο. Επίσης κατάφερε να
προβάλλει τον ευλογημένο
τόπο του Δήμου Φαρσάλων.
Και τέλος τα κολακευτικά
σχόλια να επαινούν την
αποτελεσματικότητα του.
Η
ΝταίζηΠαπαθανασοπούλου
Πρόεδρος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής
του Π.Ο.Υ και Συντονίστρια
του Προγράμματος του
Ελληνικού Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων ανέ-
φερε: «Σταθήκατε επάξια
μπροστά σε ένα απαιτητικό
ακροατήριο και δηλώσατε
ψηλά την πόλη σας την
Ελλάδα και το Εθνικό μας
Δικτυο. Σας αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια για τις δρά-
σεις σας, στον Δήμαρχο Άρη
Καραχάλιο και στην Κυριακή
Παναγιωτοπούλου».
Το συνέδριο που πραγματο-
ποιείται κάθε πέντε χρόνια,
ακολουθώντας τις πενταε-
τείς φάσεις του
Προγράμματος Υγιείς
Πόλεις, φέτος είχε ιδιαίτερη
σημασία καθώς γιόρταζε τα
30 χρόνια λειτουργίας των
Yγιών Πόλεων ως παγκό-
σμιο κίνημα και καθόριζε
τους στόχους και την πολιτι-
κή για το μέλλον.
Στην διάρκεια του
Συνεδρίου, έλαβαν χώρα
απολογισμός, αξιολόγηση,
οραματισμός , προγραμμα-
τισμός, αποφάσεις για την
νέα μεθοδολογία και τους
νέους στόχους και συζητή-
σεις για μια εξίσου επιτυχη-
μένη συνέχεια στο μέλλον

προς όφελος των πολιτών
της Ευρώπης, προς κοινω-
νίες υγιέστερες και καλύτε-
ρες, προς ένα τρόπο διακυ-
βέρνησης περισσότερο
δημοκρατικό και συμμετοχι-
κό!
Έγινε Συνάντηση Εργασίας
των μελών του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Υγιών Πόλεων,
τόσο των Εθνικών
Συντονιστών των Εθνικών
Δικτύων όσο και των
Συντονιστών και των
Πολιτικών εκπροσώπων
των πόλεων, όπου συζητή-
θηκαν τα κριτήρια, οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την
ερχόμενη πενταετία, (2019-
2024), καθώς και οι νέοι
πολιτικοί άξονες της εργα-
σίας των Υγιών Πόλεων, με
θεματολογία:
Άνθρωποι, Τόπος,
Συμμετοχή, Ευημερία,
Πλανήτης, Ειρήνη καθώς
και ο συνδυασμός τους με
τους 17 Στόχους της
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε
Συνάντηση Εργασίας όλων
των Εθνικών Συντονιστών
των κρατών της
Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, οι
οποίοι συζήτησαν θέματα
που αφορούν ειδικά την εξέ-
λιξη και πορεία του προ-
γράμματος στα κράτη μέλη,
την επόμενη πενταετία,
καθώς και σχετικά με τις
εκλογικές διαδικασίες για
την ανάδειξη νέας
Συμβουλευτικής Επιτροπής
του Π.Ο.Υ., που θα ακολου-
θούσε. Στην Συνάντηση
προήδρευσε η κ.
ΝταίζηΠαπαθανασοπούλου,
ως Πρόεδρος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής
του Π.Ο.Υ και Συντονίστρια
του Προγράμματος στο
Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων.
Τέλος έλαβαν χώρα οι εργα-
σίες του Συνεδρίου, το
οποίο κατέληξε:
* Στην Χάρτα του Μπέλφαστ
για τις Υγιείς Πόλεις. Η
Χάρτα είναι ο βασικός οδη-
γός για την φάση VII της

δράσης για το δίκτυο, την
χρονική περίοδο 2019-
2024. Βασίζεται στο πολιτι-
κό όραμα και το πλαίσιο που
θεσπίστηκε στην Σύνοδο
των Δημάρχων στην
Κοπεγχάγη που εγκρίθηκε
νωρίτερα αυτό το έτος, τον
Φεβρουάριο του 2018. Η
Χάρτα αποτελεί πολιτική
δέσμευση των Δημάρχων
και υποστηρίζει έντονα την
επένδυση στις πόλεις και το
ανθρώπινο κεφάλαιο τους,
καθώς και τη δέσμευση να
εργαστούν για την επίτευξη
καθορισμένων στρατηγικών
στόχων.
* Το Δίκτυο δεσμεύθηκε να
προάγει την υγεία και την
ευημερία και να μειώνει τις
ανισότητες και να οδηγεί σε
τοπικό, εθνικό και παγκό-
σμιο παράδειγμα, ξεκινώ-
ντας από τις δημοτικές διοι-
κήσεις. Επιπλέον, στη φάση
VII, οι πόλεις και τα εθνικά
δίκτυα δεσμεύονται να υπο-

στηρίξουν την εφαρμογή
των στρατηγικών προτεραι-
οτήτων του ΠΟΥ, όπως η
συνέχιση της καθολικής
κάλυψης της υγείας και των
στόχων του 13ου Γενικού
Προγράμματος Εργασίας
του ΠΟΥ.
* Στην εκλογή νέων μελών
της Συμβουλευτικής
Επιτροπής για τα Εθνικά
Δίκτυα και τις Πόλεις. Στην
επιτροπή επανεξελέγη η
Συντονίστρια του
Προγράμματος στο
Ελληνικό Δίκτυο, κ.
ΝταίζηΠαπαθανασοπούλου.
Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο διαδραμάτισε ιδιαίτε-
ρα ενεργό μέρος στις εργα-
σίες του Συνεδρίου, τόσο
στις συναντήσεις εργασίας,
όσο και στις παρουσιάσεις
καλών πρακτικών είτε προ-
φορικά είτε μέσω πόστερ,
αποσπώντας καλές κριτικές
από τους Συνέδρους.
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Διεθνές Συνέδριο Υγιών Πόλεων του ΠαγκοσμίουΔιεθνές Συνέδριο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου

Οργανισμού Υγείας στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας,Οργανισμού Υγείας στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας,

με συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλωνμε συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων

«Πόθεν έσχες» για«Πόθεν έσχες» για

όλους - «Μεγάλοςόλους - «Μεγάλος

αδερφός» σε κινητά,αδερφός» σε κινητά,

ακίνητα μέχρι και σεακίνητα μέχρι και σε

ασφαλιστήριαασφαλιστήρια

συμβόλαιασυμβόλαια



Η
Ιερά Μητρόπολή μας
μέσα στη συνεχή
πνευματική και

ποιμαντική της μέριμνα για
τη σωστή και
ολοκληρωμένη γνώση του
πιστού λαού στα θέματα
της πίστεώς μας
προγραμματίζει την έναρξη
των εσπερινών
κηρυγμάτων. 
Το θέμα των ομιλιών είναι:
«Ερμηνεία στο κατά Ιωάννην
ιερόν Ευαγγέλιον».
α) Στην πόλη της Καρδίτσας
(Ιερός Μητροπολιτικός Ναός
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης) θα ομιλεί ο
Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμόθεος κάθε Κυριακή από-
γευμα, στις 6:00  μ.μ. 
Θα προηγείται ιερά
Παράκληση στην
ΥπεραγίαΘεοτόκο (5:30 μ.μ.)
Έναρξη την Κυριακή 14
Οκτωβρίου 2018.
β) Στην πόλη των Φαρσάλων
(Ιερός Μητροπολιτικός Ναός
Αγίας Παρασκευής) θα ομιλεί
ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κάθε
Πέμπτη απόγευμα, στις 6:00
μ.μ. Θα προηγείται ιερά
Παράκληση στην Υπεραγία

Θεοτόκο (5:30 μ.μ.)
Έναρξη την Πέμπτη 18

Οκτωβρίου 2018.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Τ
ην Τρίτη 9 Οκτωβρίου
2018,
πραγματοποιήθηκε,

συνάντηση, μεταξύ του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων με τα
στελέχη του Κέντρου
Κοινότητας Φαρσάλων και
του Παραρτήματος ΡΟΜΑ,
στα πλαίσια της γνωριμίας
και της ενημέρωσης
σχετικά με τις δράσεις που
υλοποιούνται στη
νεοσύστατη δομή του
Δήμου Φαρσάλων.
Σκοπός της συνάντησης ήταν
η ενημέρωση του Εμπορικού
Συλλόγου για τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες του Κέντρου
Κοινότητας και την μακρο-
πρόθεσμη συνεργασία τους
για την βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών και την
προσπάθεια για την απορρό-
φηση των ανέργων της πόλης
στις τοπικές επιχειρήσεις.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου
Κοινότητας απευθύνονται:
• σε πολίτες που κατοικούν
στο Δήμο Φαρσάλων,
• σε ωφελούμενους του προ-

γράμματος «Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης»,
• σε άτομα ή οικογένειες που
διαβιούν σε συνθήκες φτώχει-
ας και κοινωνικού αποκλει-
σμού,
• γενικότερα ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού (Άνεργοι,  ΑΜΕΑ,
μονογονεϊκές οικογένειες
κ.λ.π).
Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Φαρσάλων μετά
την συνάντηση δήλωσε, τα
εξής: 
“Ο Εμπορικός Σύλλογος θα
στέκεται πάντα αρωγός σε
δράσεις που αφορούν τα
ευαίσθητα μέλη της κοινωνίας

μας και του Συλλόγου, ενημε-
ρώνεται και προσπαθεί να
βοηθήσει στην απορρόφηση
των ανέργων της επαρχίας
μας, από επιχειρήσεις των
Φαρσάλων καθώς και να
προσφέρει την βοήθεια του,
σε όλες τις ευάλωτες ομάδες”.
Η συνάντηση πραγματοποιή-
θηκε σε κλίμα αρίστης συνερ-
γασίας, και οι δύο πλευρές
συμφώνησαν να έχουν συνε-
χή επικοινωνία  που στόχο θα
έχει την αποτελεσματικότερη
υλοποίηση των δράσεων για
το κοινό καλό όλων των πολι-
τών.

Ξ
εκίνησε το Σάββατο
13 Οκτωβρίου στο
Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων και σε
ταυτόχρονα 55 πόλεις, η
μεγαλύτερη δωρεάν
επιμόρφωση στην Ελλάδα
από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και τον Δήμο
Φαρσάλων, στο πλαίσιο
των Επαγγελματικών
Προγραμμάτων
Ενδυνάμωσης και
Συμβουλευτικής,
πρόγραμμα το οποίο
υλοποιείται ως κοινωνική –
επιμορφωτική δράση και
απευθύνεται στο ευρύ
κοινό.
Στα Φάρσαλα έχουν εγγραφεί
στο πρόγραμμα επιμόρφω-
σης περισσότεροι από 170
πολίτες. Πρόκειται για εννέα
πενταωρες συναντήσεις από
διδάσκοντες, που συνδυά-
ζουν αρμονικά την επιστημο-
νικότητα με την εμπειρία, το
θεωρητικό με την πρακτική
συμπεριφορά, το κλασικό με
τις εναλλακτικές προσεγγί-
σεις, τη συγχρονικότητα με τις
διαχρονικές ερμηνείες, τη διε-
πιστημονικότητα με την εξειδί-
κευση, τα ερευνητικά πορί-
σματα με τις παραδοσιακές
πεποιθήσεις.
Την έναρξη του προγράμμα-
τος στα Φάρσαλα, έκανε ο
πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ
κ. Κων/νος Δερλός, ως υπεύ-
θυνος συντονιστής του προ-
γράμματος για τον Δήμο
Φαρσάλων, ο οποίος καλω-

σόρισε τους υπεύθυνους του
προγράμματος καθώς και
όλους αυτούς που συμμετεί-
χαν. Η αρμόδια υπάλληλος
και συντονίστρια του Δήμου
Φαρσάλων κα. Γεωργία
Κατσίκα, ανέλυσε όλες τις
λεπτομέρειες για το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα.
Την πρώτη πεντάωρη εισήγη-
ση, πραγματοποίησε η
Ψυχολόγος κ.Ζωή Σιούτη,
επιστημονική συνεργάτης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και
της ενδοκρινολογικής μονά-
δας του Πανεπιστημίου
Αθηνών, η οποία χρησιμοποί-
ησε διαδραστικό σύστημα
διδασκαλίας με τους σπουδα-
στές.
Χαιρετισμό για την έναρξη
των μαθημάτων πραγματο-
ποίησε ο Δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Άρης
Καραχάλιος αναφερόμενος
στην σπουδαιότητα τους προ-
γράμματος για τον τόπο, ενώ
στην συνάντηση παρευρέθη-
κε και η πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ
κ. Κυρ. Παναγιωτοπούλου.
Τα μαθήματα εντάσσονται στο
πλαίσιο των κοινωνικών –
επιμορφωτικών δράσεων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν
είναι απλώς ακαδημαϊκές δια-
λέξεις περί ψυχολογίας, συμ-
βουλευτικής και προπονητι-
κής ζωής, αλλά ένα διαρκές
πολιτισμικό δρώμενο, το
οποίο θα λαμβάνει χώρα
παράλληλα με τα σεμινάρια.
Σκοπός του προγράμματος
είναι η συμμετοχικότητα και το

κοινωνικό κεφάλαιο καθώς
όταν πλαισιώνουν την εκπαι-
δευτική διαδικασία γίνονται
βίωμα, καλή πρακτική και
νοσταλγία. Θεατρικές παρα-
στάσεις, μουσικά σχήματα,
φιλανθρωπικές δράσεις,
παράφορες διδασκαλίες, όλα
αναμιγνύονται, για να κεντρί-
σουν το κοινωνικό και ανθρω-
πιστικό αισθητήριο των συμ-
μετεχόντων, έτσι ώστε η
μάθηση να μετατραπεί σε
κίνητρο και να εξαργυρωθεί
σε πρωτοβουλία.
Οι πόλεις που λαμβάνουν
συμμετοχή είναι οι εξής: Αγ.
Νικόλαος Κρήτης, Αμύνταιο,
Αμφιλοχία, Άστρος
Κυνουρίας, Διδυμότειχο,
Δράμα, Ηγουμενίτσα,
Ηράκλειο Κρήτης, Ιεράπετρα,
Ιτέα, Καλαμάτα, Κοζάνη,
Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης,
Λειβαδιά, Μυτιλήνη, Νάουσα,
Ναύπακτος, Πάτρα, Πλωμάρι
Λέσβου, Πτολεμαΐδα, Πύργος
Ηλείας, Σέρρες, Σητεία,
Σκύρος, Σουφλί, Τρίπολη,
Φάρσαλα, Φλώρινα.
Στα Φάρσαλα τα μαθήματα
θα υλοποιούνται μια φορά τον
μήνα, ημέρα Σάββατο και
ώρες 16.00-21.00, στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Φαρσάλων. Τα επόμενα
μαθήματα θα γίνουν στις
παρακάτω ημερομηνίες: 10
Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, 26
Ιανουαρίου, 23 Φεβρουαρίου,
30 Μαρτίου, 6 Απριλίου, 18
Μαΐου και 8 Ιουνίου.
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Η
Ιερά Μητρόπολή
μας μέσα στη
συνεχή πνευματική

και ποιμαντική της
μέριμνα για τη σωστή και
ολοκληρωμένη γνώση
του πιστού λαού στα
θέματα της πίστεώς μας
προγραμματίζει την
έναρξη των εσπερινών
κηρυγμάτων. 
Το θέμα των ομιλιών είναι:
«Ερμηνεία στο κατά
Ιωάννην ιερόν Ευαγγέλιον».
α) Στην πόλη της Καρδίτσας
(Ιερός Μητροπολιτικός Ναός
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης) θα ομιλεί ο
Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμόθεος κάθε Κυριακή
απόγευμα, στις 6:00  μ.μ. 
Θα προηγείται ιερά
Παράκληση στην
ΥπεραγίαΘεοτόκο (5:30
μ.μ.)
Έναρξη την Κυριακή 14
Οκτωβρίου 2018.
β) Στην πόλη των
Φαρσάλων (Ιερός
Μητροπολιτικός Ναός Αγίας

Παρασκευής) θα ομιλεί ο
Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς
Μητροπολίτης μας κάθε
Πέμπτη απόγευμα, στις
6:00  μ.μ. Θα προηγείται

ιερά Παράκληση στην
Υπεραγία Θεοτόκο (5:30
μ.μ.)
Έναρξη την Πέμπτη 18
Οκτωβρίου 2018.

Υ
πογράφηκε την

Πέμπτη 11-10-2018

μεταξύ της ΔΕΥΑ

Φαρσάλων και της

εταιρίας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΕ

σύμβαση παροχής

υπηρεσιών η οποία

αφορά στη Λειτουργία και

Συντήρηση της Μονάδας

Επεξεργασίας Λυμάτων

του Δήμου Φαρσάλων.

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η Λειτουργία &
Συντήρηση της Μονάδας
Επεξεργασίας Λυμάτων
Δήμου Φαρσάλων, έτσι
ώστε με την απρόσκοπτη
λειτουργία της μονάδας
αυτής και τη διατήρησή της

σε υψηλή λειτουργική κατά-
σταση να επιτυγχάνονται τα
όρια εκροής των επεξεργα-
σμένων λυμάτων, που προ-
βλέπονται από τη μελέτη
του εν λόγω έργου.

Μ
ε την χάρη του

Τριαδικού Θεού,

ξεκίνησαν και

πάλι φέτος, οι

Κατηχητικές συνάξεις

στον Ιερό Ναό Αγίου

Χαραλάμπους

Βαμβακούς, στον

διαμορφωμένο χώρο του

Πνευματικού Κέντρου,

πλησίον του Ιερού Ναού.

Επί τούτο, οι Κατηχητές Π.
Ιωάννης Δρόσος και η κ.
Ηλιάνα Φαφουτοπούλου
ευχήθηκαν καλή κατηχητική
χρονιά στα παιδιά.
Στην συνέχεια ο Π. Ιωάννης
σε μια σύντομη εισήγηση,
τόνισε ότι η κατήχηση είναι
απαραίτητη διότι μαθαίνο-
ντας την Ορθόδοξη Πίστη
εντός της ενορίας που απο-
τελεί την οικογένεια του
Χριστού, αντιστεκόμαστε

στα σύγχρονα ρεύματα αθε-
ϊσμού και διαφθοράς και
μπορούμε να οικοδομήσου-
με το αύριο με υγιής χριστια-
νικές οικογένειες.
Εν συνεχεία γονείς και παι-
διά ευχαρίστησαν τον εκλε-
κτό κ. Αθανάσιο Υφαντή,
ομογενή και ενορίτη από την
Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. για

την γενναιόδωρη προσφο-
ρά σε κάθε παιδί 1 εικονο-
γραφημένη Βίβλο για παί-
δια.
Εκφράζουμε και δημόσια τις
ευγνώμονες ευχαριστίες
μας και ευχόμεθα σε αυτόν
και στην οικογένειά του
υγεία και κάθε ευτυχία.
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Ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς επέστρεψε στις νίκες

διατηρώντας παράλληλα απόρθητη την έδρα

του καθώς έπειτα από  την ήττα με 3 – 1 από

τον Αστέρα Μελισσοχωρίου, επικράτησε με το ίδιο

σκορ στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής της Α΄1 ΕΠΣ

Λάρισας, του Ατρομήτου Αγίων Αναργύρων.

Έτσι η ομάδα του Αχιλλέα Τσιβόπουλου έφτασε τους εννέα

βαθμούς, απέχοντας πλέον έναν βαθμό από τη κορυφή της

κατηγορίας. 

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε όλη την διάρκεια της ανα-

μέτρησης και στο 30’ κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ

την υπεροχή τους, όταν έπειτα από σέντρα του Σελήνη, ο

Δαλαμπύρας με ψηλοκρεματή κεφαλιά κέρδισε τον

Καραποστόλη για το 1 – 0 των γηπεδούχων. Σκορ με το

οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν και στα αποδυτήρια για

την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη και με την εκκίνηση αυτής (48′), ο

Γαρουφαλιάς έκανε τα τέρματα των γηπεδούχων, δύο, με

δυνατό σουτ στη κίνηση. 

Όμως, μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Πασχάλης

Μπακαρτζής μείωσε προσωρινά στο ματς σε 2 – 1, δίνο-

ντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στο 78ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έμειναν με αριθμητικό μει-

ονέκτημα, μιας και ο Γκιάστας αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη

– κόκκινη κάρτα του κ. Νίτσα και είδε την… άγουσα για τα

αποδυτήρια.

Το αριθμητικό τους αυτό πλεονέκτημα εκμεταλλεύτηκαν οι

γηπεδούχοι που στο 81′ διαμόρφωσαν το τελικό 3 – 1, με

τον Θοδωρή Γεωργούλα από θέση τετ – α – τετ να πλασά-

ρει έξοχα τον Καραποστόλη.

Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός Αμπελιάς (Αχιλλέας Τσιβόπουλος):
ΓεωργούλαςΘωμ., Σερίφης Β., Σελήνης, Κολοβός Κ.,

Αγγέλης, Κολοβός Ν., ΓεωργούλαςΘοδ., Ζαφειρούλης (68′

Καμβούκος), Γαρουφαλιάς (80′ Κιούσσης), Σερίφης Τρ. (88′

Λαζαρίδης), Δαλαμπύρας (76′ Κουρούκας).

Ατρόμητος Αγ., Αναργύρων (Γιάννης Τσιφλίζογλου):
Καραποστόλης, Αντωνίου (70′ Κατσογιάννης),

Ντουρουντάκης, Γκιάστας, Παναγιώτου, Μπακαρτζής,

Νούσιος (59′ Κολοβός), Αμαρλαριώτης Θ., Μητρακούλης,

Μαροσούλης (40′ Τσιρβούλης), Δάσσιος (85′ Τζεμολάρι).

Διαιτητική Τριπλέτα
Νίτσας, Νάκας, Ντελέζος Θ.

Τ
ην τρίτη σερί νίκη του
και τέταρτη συνολικά
πέτυχε ο Αχιλλέας

Φαρσάλων στην πέμπτη
στροφή της μεγάλης
κατηγορίας της ΕΠΣ
Λάρισας,  όπου
επικράτησε το απόγευμα
του Σαββάτου στο
Δημοτικό Στάδιο των
Φαρσάλων με σκορ 2-1 της
Δόξας Βλαχογιαννίου
φτάνοντας έτσι τους 12
βαθμούς όντας στην 4η
θέση και ισόβαθμος με τις
ομάδες από την 2η έως
την 5η θέση.
Ο Αχιλλέας μπήκε καλύτερα
στο παιχνίδι είχε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων και
έχασε δυο καλές ευκαιρίες
στιγμές με τον Ζιώγα αρχικά
να κάνει το πλασέ από πλά-
για θέση και την μπάλα να
περνά λίγο άουτ, ενώ το σουτ
του Αλαμάνη έδιωξε ο αντίπα-
λος τερματοφύλακας.
Στα στα επόμενα λεπτά οι
φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν
δίχως όμως να απειλήσουν.
Όμως οι γηπεδούχοι «χτυ-
πώντας» δις λίγο πριν την
λήξη του πρώτου μέρους
κατάφεραν να πάνε στα απο-
δυτήρια όντας μπροστά με 2
– 0.
Αρχικά στο ο 41’ ο
Χριστιανίδης κέρδισε φάουλ
έξω από την περιοχή από τον
Χριστοδούλού.
Την εκτέλεση του ανέλαβε ο

Τλούπας με την μπάλα αρχι-
κά να βρίσκει στο τοίχος της
αντίπαλης ομάδας και στην
συνέχεια έπειτα από την
διαρκή πολιορκία των παι-
κτών του Αχιλλέα, η μπάλα
έφτασε στον Κούμρια με τον
τελευταίο να ανοίγει το σκορ
με δυνατό σουτ από το ύψος
της μικρής περιοχής.

Πριν την ανάπαυλα του ημι-
χρόνου ι Μυρμιδόνες πέτυ-
χαν και δεύτερο τέρμα με
σκόρερ τον… «συνήθη ύπο-
πτο» Δημήτρη Ζιώγα.
Ο Αλαμάνης πέρασε έκανε
την μπαλιά από τον χώρο του
κέντρου, η μπάλα χτύπησε σε
αντίπαλο σώμα, με τον Ζιώγα
να εκμεταλλεύεται την «καρα-
μπόλα» καθώς  βρέθηκε σε
θέση τετ α τετ και αφότου
πέρασε και τον κίπερ
Παπαϊωάννου της Δόξας,
πέτυχε το 2 – 0.
Με την έναρξη του δευτέρου
μέρους οι γηπεδούχοι μπή-
καν πολύ δυνατά και προ-
σπάθησαν να πετύχουν και
άλλο τέρμα.
Όμως αρχικά στο 51’ ο
Κούμρια έκανε το σουτ με την
μπάλα να περνάει λίγο άουτ.
Ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο
Ζιώγας δεν πρόλαβε να μπει
στην τροχιά της μπάλας έπει-
τα από την ωραία κούρσα και
την πάσα του
Παπακωνσταντίνου.
Οι φιλοξενούμενοι προσπά-
θησαν να πιέσουν και στο
70΄κατάφεραν να μειώσουν.
Όταν ο Τσούντζουρας έκανε

το σουτ από το ύψος του
πέναλτι ο Κουτσογιαννούλης
έδιωξε και στην επαναφορά
από κοντά ο Βίδρας με πλασέ
μείωσε σε 2-1.
Η Δόξα ανέβασε στροφές και
αύξησε την πίεσή της με τους
παίκτες του Αχιλλέα να βρί-
σκουν αρκετούς κενούς
χώρους.
Μάλιστα στο 76’ ο Τλούπας
σκόραρε με κεφαλιά έπειτα
από εκτέλεση φάουλ με το
τέρμα να ακυρώνεται ως
οφσάιντ.
Η τελευταία καλή στιγμή της
αναμέτρησης καταγράφηκε
στο 88’ όταν ο Κανάβος έβγα-
λε πάσα δεξιά στο Κούμρια
με τον τελευταίο να μην κατα-
φέρνει να μην σημαδεύει
σωστά και την μπάλα να

περνά άουτ.
Στα επόμενα λεπτά δεν άλλα-
ξε κάτι και έτσι οι παίκτες των
Φεραίου Γιαννακού και
Λευτέρη Τέα πανηγύρισαν
την τρίτησερί νίκη τους και
τέταρτη συνολικά.
Οι Συνθέσεις
Α χ ι λ λ έ α ς Φ α ρ σ ά λ ω ν
Γ ι α ν ν α κ ό ς - Τ έ α ς ) :
Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο ύ λ η ς ,
Καρβούνης , Κατσιανάκης,
Τλούπας, Κομισόπουλος,
Ταστεμερίδης, Ζιώγας (89′
Σαμαράς), Αλαμάνης (65′
Παυλόπουλος), Κούμρια,
Χριστιανίδης (80′ Καναβός),
Γιαννολόπουλος (58′
Παπακωνσταντίνου).

Τ ρ ι π λ έ τ α : Σ τ ά ι κ ο ς ,
Δεδικούσης, Γκαρέλης
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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

««Καρέ» νικών για τους Μυρμιδόνες, πουΚαρέ» νικών για τους Μυρμιδόνες, που

συνεχίζουν να εντυπωσίαζουν!συνεχίζουν να εντυπωσίαζουν!

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».

««Τρίποντο» και μιαΤρίποντο» και μια

«ανάσα» από την«ανάσα» από την

κορυφή!κορυφή!



Η
Θύελλα Βασιλί
πέτυχε την πρώτη
νίκη της στο

πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΛ
κατηγορίας κερδίζοντας
για την δεύτερη
αγωνιστική την Ακαδημία
Αχιλλέα με σκορ 1-4.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν
καλύτερα στο παιχνίδι άνοι-
ξαν το σκορ όμως οι φιλοξε-
νούμενοι κατάφεραν να
πετύχουν την ανατροπή και
την νίκη. Έτσι η Θύελλα
έφτασε τους 3 βαθμούς ενώ
η Ακαδημία παρέμεινε στον
έναν βαθμό.
Απόλυτος πρωταγωνιστής
του αγώνα ήταν ο Μάκης
Βαρσάμης, ο οποίος πέτυχε
χατ τρικ.
Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί
που μπήκαν καλύτερα στον
αγωνιστικό χώρο και στο 7′
καταφέραν να ανοίξουν το
σκορ. Ο Τζιτζιφλής έσπασε
την μπάλα στον Μπατζράμι,
αυτός έκανε το σουτ ο
Αποστολάκης απέκρουσε
και στην επαναφορά ο
Δημήτρης Δημουλάς με
δυνατό συρτό σουτ άνοιξε
το σκορ.
Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν
για την άμεση ισοφάριση και
είχαν δύο μακρινά σουτ του
Καραγιάννη και του
Βαρσάμη δίχως όμως απο-
τέλεσμα.
Συγκεκριμένα στο 15′ ο
Κούρο στραβοπάτησε σε
μια ανύποπτη φάση και
βγήκε υποβασταζόμενος
αλλαγή.
Στο 25′ οι φιλοξενούμενοι
κατάφεραν να απαντήσουν
στο γρήγορο τέρμα της
Ακαδημίας όταν ο Τσιάμπας
εκτέλεσε το φάουλ από τα
δεξιά, η μπάλα κατέληξε
στον Καραγιάννη και αυτός
με κοντινή κεφαλιά ισοφάρι-
σε.
Πέντε λεπτά αργότερα οι
φιλοξενούμενοι κατάφεραν
να πετύχουν την ολική ανα-
τροπή του σκορ και να
μπουν σε θέση οδηγού. Ο
Βαρσάμης πήρε την μπάλα,
έκανε όμορφη ατομική ενέρ-
γεια και με πλασέ νίκησε τον
Μαργαρίτη για το 1-2. Πέντε
πριν την λήξη του πρώτου
μέρους ο Βαρσάμης με
απευθείας εκτέλεση φάουλ
και λάθος εκτίμηση του
Μαργαρίτη πέτυχε το 1-3
και ταυτόχρονα το δεύτερο
προσωπικό του τέρμα.
Με την έναρξη του δευτέρου
μέρους, οι γηπεδούχοι προ-
σπάθησαν να πιέσουν και
να μπουν εκ νέου στην διεκ-
δίκηση του παιχνιδιού,
χάνοντας τρεις πολύ καλές
στιγμές.
Αρχικά στο 50′ και έπειτα
από όμορφο συνδυασμό
των Τζιτζιφλή και Βαλαβάνη,
η μπάλα κατέληξε στον
Πανάγο, αυτός έκανε το
σουτ με τον Αποστολάκη να
διώχνει με υπερένταση.
Στο 55′  ο Βαλαβάνης είδε
τον έμπειρο τερματοφύλακα
της Θύελλας να σταματά την
προσπάθεια του.
Η Ακαδημία συνέχισε την
πίεση της και έχασε μια
ακόμη καλή στιγμή όταν ο
Βαλαβάνης έσπασε την
μπάλα στον Καρακώστα,
αυτός πάτησε περιοχή,
όμως πριν πασάρει στον
Κατσιάβα έκοψαν οι αμυντι-
κοί της Θύελλας.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφε-
ραν να πετύχουν και τέταρτο
τέρμα στο 70′ όταν σε μια

αντεπίθεση ο Καραγιάννης
έκανε όμορφη μακρινή
πάσα στον Βαρσάμη, αυτός
πάτησε περιοχή και με
πλασέ πέτυχε το 1-4 και
παράλληλα το προσωπικό
του χατ τρικ όντας έτσι ο
απόλυτος πρωταγωνιστής
του αγώνα.
Στα εναπομείναντα λεπτά
δεν άλλαξε κάτι με την
Θύελλα να παίρνει την νίκη.
Οι Συνθέσεις
Ακαδημία Αχιλλέα
(Αρίστος Παπαγεωργίου):
Μαργαρίτης, Γιαννούλας,
Χαμορούσιος, Βαγγελός

(46′ Πανάγος), Τσιανάκας
(46′ Καρακώστας),
Βαλαβάνης, Δημουλάς Δ.,
Κατσιάβας, Αλμυριώτης,
Τζιτζιφλής (60′
Ζαφειρούλης), Μπατζράμι
(77′ Δημουλάς Σ.).
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας
Βαΐτσης): Αποστολάκης,
Μπόγκας Θ. Μπόγκας Θ.,
Β α σ ι λ ό π ο υ λ ο ς ,
Τριανταφύλλου, Τσιάμπας
(70′ Αγγελουσόπουλος Β.),
Κούρο (15′ λ.τ. Σουλιώτης
46′ Αγγελουσόπουλος),
Καραγιάννης, Βαρσάμης,
Αλεξίου, Μαργαριτόπουλος.
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««Διπλό» για την Θύελλα μεΔιπλό» για την Θύελλα με

MVP MVP ΒαρσάμηΒαρσάμη

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

«σκόρπισε»

στους… «έξι ανέμους»

τον Μυραικό τον οποίο

και κέρδισε 0 – 6,

κάνοντας έτσι το 2/2 στον

2ο όμιλο της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Απόλυτος πρωταγωνιστής
της νίκης ήταν ο Κώστας
Χρόνης ο οποίος πέτυχε χατ
τρικ, φτάνοντας έτσι τα 4
τέρματα στο πρωτάθλημα.
Ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ
στο 20’ όταν έπειτα από
ασσίστ του Τσιτσικλή ο
Χρόνης πλάσαρε εύστοχα.
Στο πρώτο μέρος ο
Ατρόμητος έχασε σωρεία
ευκαιριών, όμως το 0 – 1
παρέμεινε μέχρι την λήξη

του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι
«μπλε» έκαναν… «πλάκα»
καθώς μόλις στο 50’ ο
Χρόνης πέτυχε το 0 – 2 και
παράλληλα το δεύτερο προ-
σωπικό του τέρμα, όταν
εκμεταλλεύτηκε το λάθος
του τερματοφύλακα και πλά-
σαρε εύστοχα.
Δέκα λεπτά αργότερα ο
Τσιτσικλής, «σέρβιρε» και
πάλι και ο Τασιόπουλος με
ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε
το 0 – 3.
Πέντε λεπτά αργότερα ο
Χρόνης κέρδισε πέναλτι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο
ίδιος ο οποίος ευστόχησε
πέτυχε το 0 – 4 και παράλ-
ληλα το προσωπικό του χατ
τρικ.

Στο 75’ ο Μουτκανάς έσπα-
σε όμορφα στον Ιακωβάκη,
αυτός έκανε το πλασέ και
πέτυχε το 0 – 5.
Ενώ δέκα λεπτά αργότερα
το ίδιο δίδυμο συνδυάστηκε
άψογα με τον Μουτκανά να
πασάρει και τον Ιακωβάκη
να «εκτελεί» για το τελικό 0
– 6.
Η Σύνθεση
Ατρόμητος Βαμβάκους:
Σακελλαρίου, Μπερσιάνης,
Ξυνογαλάς Αλ. (65’
Ι α κ ω β ά κ η ς ) ,
Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ ,
Βασιλόπουλος, Βόπης,
Μουτκανάς, Χρόνης,
Τσιτσικλής, Τασιόπουλος
(75’ Ανδρεόπουλος).

Σ-έξι ο Ατρόμητος με Σ-έξι ο Ατρόμητος με 

πρωταγωνιστή τον Χρόνη!πρωταγωνιστή τον Χρόνη!



Ο
Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

κατάφερε να πάρει

ευρεία νίκη στο τοπικό

ντέρμπι με την Νίκη

Κρήνης με σκορ 5 – 2 και

έτσι να… «ντουμπλάρει»

τις νίκες του στην δεύτερη

αγωνιστική του 2ου

ομίλου της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας, φτάνοντας

τους έξι βαθμούς.

Από την άλλη η Νίκη
Κρήνης γνώρισε την δεύτε-
ρη ήττα της και παρέμεινε
δίχως βαθμό.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν
να ανοίξουν το σκορ στο 14’
όταν έπειτα από εκτέλεση
κόρνερ του Αντωνιάδη ο
Ιορδανίδης με όμορφο σουτ
άνοιξε το σκορ.
Δέκα λεπτά αργότερα ο

Αναγνώστου σημάδεψε το
δοκάρι με σουτ έξω από την
περιοχή, ενώ ίδια κατάληξη
είχε και το σουτ του Άκη
Νεμπεγλέρα το οποίο στα-
μάτησε στο οριζόντιο δοκάρι
και το 1 – 0 παρέμεινε μέχρι
την λήξη του πρώτου
μέρους.

Με την έναρξη του δευτέρου
μέρους η Κρήνη «απάντη-
σε» στα δοκάρια του Μέγα
Αλέξανδρου με διπλό δοκά-
ρι.
Στο 49’ συγκεκριμένα ο
Στεργίου έκανε το σουτ με
την μπάλα να διώχνει αρχι-
κά ο Χαρισούλης και έπειτα

από την πρόσκρουση στο
δοκάρι να καταλήγει κόρνερ.
Έπειτα από την εκτέλεση
του κόρνερ ήταν η σειρά του
Θοδωρή Μαργαριτόπουλου
να δει την προσπάθειά του
να σταματά στο δοκάρι.
Πέντε λεπτά αργότερα οι
«ροσονέρι» έκαναν δυο τα
τέρματά τους όταν ο
Σταύρος Γκουνάρας έκανε
όμορφη ατομική ενέργεια
και με πλασέ πέτυχε το 2 –
0.
Δέκα λεπτά αργότερα ο
Ιορδανίδης με δυνατό
πλασέ έξω από την περιοχή
πέτυχε το 4 - 0 και παράλλη-
λα το δεύτερο προσωπικό
του τέρμα.
Κάτι που… «ζήλεψε» ο
Σταύρος Γκουνάρας ο οποί-
ος πέντε λεπτά αργότερα με

πανομοιότυπο τρόπο έστει-
λε την μπάλα στα δίχτυα της
Νίκης για τέταρτη φορά,
πετυχαίνοντας και αυτός το
δεύτερο τέρμα του στο παι-
χνίδι.
Στο 85’ ο Νασιούλας με
κοντινό πλασέ, έπειτα από
ασταθή επέμβαση του
Παπαιωάννου στο πλασέ
του Νεμπεγλέρα πέτυχε το 5
– 0.
Οι φιλοξενούμενοι αντέδρα-
σαν στα τελευταία λεπτά και
αρχικά μείωσαν σε 5 – 1 με
πλασέ του Κόκκινου, ενώ
στην τελευταία φάση του
αγώνα ο Κανατούλας με
όμορφη εκτέλεση φάουλ
πέτυχε το τελικό 5 – 2.
Οι Συνθέσεις
Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας):Χαρισούλης,
Βαρσάμης, Κυριάκου
(Καραμπλής), Ζαχόπουλος,
Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας,
Ιορδανίδης, Αναγνώστου
(65’ Γκουνάρας Χρ.),
Νασιούλας, Μητσόπουλος,
Γκουνάρας Στ. (77’
Ακριβοσούλης).
Νίκη Κρήνης (Σάκης
Τσιάρας):Παπαιωάννου,
Μαγαλιός, Κανατούλας,
Σελήνης (75’
Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Ν τ α φ ό π ο υ λ ο ς ,
Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς ,
Πετρόπουλος (46’
Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς
Κων/νος), Διαμαντής (67’
Τσαρδάκας), Τσιάρας (78’
Κόκκινος), Στεργίου,
Βάτσικας.

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

μπορεί να

βρέθηκε νωρίς

πίσω στο σκορ στην έδρα

του στο παιχνίδι με τον

Άγιο Γεώργιο όμως

κατάφερε όχι μόνο να

κάνει ανατροπή αλλά να

πάρει την ευρεία νίκη με

σκορ 5-1 και έτσι να

πετύχει το απόλυτο στις

πρώτες 2 αγωνιστικές του

δευτέρου ομίλου της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφε-

ραν να ανοίξουν το σκορ

μόλις στο 5ο λεπτό με σκό-

ρερ τον Νεγιάννη με όμορφο

πλασέ.

Οι γαλάζιοι όμως είχαν

άμεση απάντηση καθώς ένα

τέταρτο αργότερα ο Πίρε με

σουτ έξω από την περιοχή

ισοφάρισε σε 1-1. 

Ο Άγιος έχασε μια καλή στιγ-

μή όταν ο Ζεμπέκης έδιωξε

το σουτ του Γούναρη και

στην επαναφορά ο Τάτσης

έστειλε την μπάλα

άουτ.Πέντε λεπτά αργότερα

οι γηπεδούχοι έφεραν τού-

μπα το παιχνίδι με

Ρεντινόπουλο να σκοράρει

με προβολή.

Το 2-1 ήταν το σκορ με το

οποίο οι δύο ομάδες πήγαν

στα αποδυτήρια για την

ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δευτέρου

μέρους ο Σιδηρόπουλος με

σουτ πέτυχε το 3-1, σφραγί-

ζοντας και την υπόθεση

νίκη.

Ο Μπίνας ήταν αυτός που

με όμορφη ατομική ενέργεια

και πλασέ πέτυχε το 4-1 με

την συμπλήρωση μιας ώρας

αγώνα. Ο ίδιος παίκτης

πέντε λεπτά αργότερα με

πανομοιότυπο τρόπο έστει-

λε την μπάλα για πέμπτη

φορά στα δίχτυα του Αγίου

Γεωργίου και πέτυχε παράλ-

ληλα το δεύτερο προσωπικό

του τέρμα και το τελικό 5-1.

Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Ζεμπέκης, Μπουλούτσος,

Δημακόπουλος (80′

Κόκκαλης), Λελεντζής (70′

Καπετάνος Χρ.),

Κ α τ σ ι κ ό π ο υ λ ο ς ,

Ρεντινόπουλος, Καψιώχας,

Μανταλιάς, Σιδηρόπουλος,.

Μισαηλίδης (75′ Μπίνας),

Πίρε (80′ Καραβαγγέλης).

Ένωση Αγίου Γεωργιου

(Τρίγκας): Τρίγκας,

Γκουτζιάρας, Μπάφας,

Καρακώστας Απ. (70’

λτΚαρνάβας) Σακελλαρίου

Φ., Καραχάλιος,

Γ ο υ ν α ρ η ς Ν τ α λ ί π η ς ,

Νεγιάννης (45’

λ τ Κ α ρ α κ ι κ έ ς ) ,

Καραλόπουλος, Τάτσης (75’

Μπιζούλας).
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Αθλητικά

««Πεντάστερος» ο Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων στο ντέρμπιΠεντάστερος» ο Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων στο ντέρμπι

Ανατροπή και… «τάλιρο» γιαΑνατροπή και… «τάλιρο» για

τον ΑΟΝ κόντρα στον Άγιοτον ΑΟΝ κόντρα στον Άγιο



Τ
ην δεύτερη νίκη της

πέτυχε η

Αναγέννηση

Φαρσάλων σε ισάριθμα

παιχνίδια καθώς

επιβλήθηκε με σκορ 0 – 4

του Σταυραετού στον 2ο

όμιλο της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Μάλιστα η Αναγέννηση

«καθάρισε» την υπόθεση

νίκη σε ελάχιστα λεπτά στο

πρώτο μέρος, ρίχνοντας

«στροφές» στην επανάλη-

ψη.

Έτσι οι «κόκκινοι» έφτασαν

τους 6 βαθμούς.

Τις βάσεις της επικράτησης

τις έθεσαν πολύ γρήγορα

καθώς μόλις στο 8’ έπειτα

από μπαλιά του Νίκου

Παλαμίδα, ο Μουτκανάς με

πλασέ άνοιξε το σκορ.

Είκοσι λεπτά περίπου αργό-

τερα ο Νίκος Παλαμίδας

συνδυάστηκε ωραία με τον

Ζαγγανά, ο τελευταίος τρο-

φοδότησε τον Τσούλη που

πλάσαρε εύστοχα από

κοντά και έκανε το 0-2.

Πέντε λεπτά αργότερα ο

Μουτκανάς «έσπασε» στον

Χρήστο Ζαγγανά και αυτός

με σουτ έκανε το 0-3.

Στο 40’ ο Χρήστος

Ζαγγανάς και πάλι «σέρβι-

ρε» αυτή την φορά για τον

Πατσιούρα και αυτός με

ωραίο σουτ πέτυχε το τελικό

0 – 4.

Στην επανάληψη οι φιλοξε-

νούμενοι έχασαν πολλές

ευκαιρίες για να διευρύνουν

το σκορ με κορυφαία αυτή

του 90’ όταν έπειτα από

σέντρα του Σαλή ο Βαΐτσης

με κεφαλιά σημάδεψε το

οριζόντιο δοκάρι του

Σταυραετού.

Η Σύνθεση

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Β. Παλαμίδας, Πατσιούρας

(46’ Βαΐτσης),

Αρβανιτοζήσης, Ζαγγανάς

Χρ., Μουτκανάς,

Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ( 5 4

Λάμπρου), Τσούλης (54’

Σαλής), Μπανιάς,

Δημουλάς, Αγγελάκης, Ν.

Παλαμίδας (46’ Γιαχνής).
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«Καθάρισε» νωρίς και συνέχισε«Καθάρισε» νωρίς και συνέχισε

νικηφόρα η Αναγέννησηνικηφόρα η Αναγέννηση Π
ραγματοποιήθηκε

την Παρασκευή 12

Οκτωβρίου στα

γραφεία της ΕΠΣ Λάρισας

η κλήρωση για την 2η

φάση του Κυπέλλου της

ΕΠΣ Λάρισας στην οποία

συμμετέχουν οι ομάδες της

Β ΕΠΣΛ κατηγορίας που

προκρίθηκαν από την

πρώτη φάση. 

Οι ομάδες της Επαρχίας μας
τοποθετήθηκαν στον 4ο όμιλο
και η κληρωτίδα έβγαλε ένα
τοπικό ντέρμπι στο οποίο ο
Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων ο οποίος είχε
περάσει άνευ αγώνος θα αντι-
μετωπίσει την Θύελλα Βασιλί
η οποία είχε κερδίσει με 2 – 0
τον Μαχητή Τερψιθέας στην
πρώτη φάση.
Στις άλλες δυο αναμετρήσεις
η Αναγέννηση Φαρσάλων η
οποία απέκλεισε τον
Ατρόμητο Βαμβακούς με
σκορ 0 – 1 θα αντιμετωπίσει

εκτός έδρας την ομάδα της
Μάνδρας η οποία είχε κερδί-
σει με σκορ 3 – 0 την Νίκη
Κρήνης.
Ενώ ο ΑΟ Ναρθακίου ο οποί-
ος είχε αποκλείσει με σκορ 2
– 0 την Δόξα Υπέρειας θα
αντιμετωπίσει εκτός έδρας
τον Λαρισαϊκό ο οποίος απέ-
κλεισε με σκορ 3 – 2 την
ομάδα της
ΦορτούναςΚουτσοχέρου.

Οι αναμετρήσεις είναι
knockout και θα διεξαχθούν
το ερχόμενο Σάββατο 27
Οκτωβρίου.
Αναλυτικά τα ζευγάρια του
4ου ομίλου
Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων – Θύελλα Βασιλί
Μάνδρα2016  – Αναγέννηση
Φαρσάλων
Λαρισαϊκός – ΑΟ Ναρθακίου

Κύπελλο ΕΠΣΛ πράξη… δεύτερηΚύπελλο ΕΠΣΛ πράξη… δεύτερη
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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

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

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

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λιποδιανομέας
μεταχειρισμένος, βαρέου
τύπου, ιταλικός, ενός (1)
τόνου, μάρκας NARDI.
Πληροφορίες στο τηλ.
6980351179

ENOIKAZETAI   γκαρσονιέ-
ρα επί  ισογείου πολυκατοι-
κίας Αθηνάς 74, 50 μέτρα
από την κεντρική πλατεία.
Νεότευκτη και άριστη κατα-

σκευή 35 τ.μ. χωλ, υπνοδω-
μάτιο, μπάνιο, κουζίνα. Τιμή
180 ευρώ μηνιαίως. Στην
τιμή περιλαμβάνεται ηλεκτρι-
κή κατανάλωση, κοινόχρη-
στα, δημοτικά τέλη, ύδρευ-
ση, Ε.Ρ.Τ.  ,κ.τ.λ. Δηλαδή
δεν υπάρχει καμιά άλλη επι-
βάρυνση εκτός των 180
ευρώ. Πληροφορίες τηλ. :
6972400030

ΤΡΙΤΗ  16/10: Μπασαγιαννη Αγγελική

Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΤΕΤΑΡΤΗ  17/10: Κοντονίκας Γεώργιος

Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 /

24910-22416

ΠΕΜΠΤΗ  18/10: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:

Kαναδά   27  Τηλ: 24910-22321

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19/10: Καρακοντάκη

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

24910-23023

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/10:  Λεβέντης Κων/νος

Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501

ΚΥΡΙΑΚΗ  21/10:  Κουκουφλή Αθηνά

Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 /

24910-22416

ΔΕΥΤΕΡΑ  22/10: 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

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Καρακίτσιος Νικόλαος
του Γεωργίου και της Ελένης
το γένος Πούλιου που γεν-
νήθηκε στα Τρίκαλα και
κατοικεί στην Λάρισα και η
Φ α φ ο υ τ ο π ο ύ λ ο υ
Γρηγορία το γένος
Κολοβού που γεννήθηκε
στην Λάρισα και κατοικεί
στην Λάρισα πρόκειται να
έλθουν σε πολιτικό γάμο στο
Δημαρχείο Τρικάλων.



Τ
ην ήττα με σκορ 86-55 δέχθηκε ο

Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων

Krousta στην έδρα του Έσπερου

Λαμίας στα πλαίσια της δεύτερης

αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Β’

Εθνικής κατηγορίας.

Έτσι οι μπλε έπειτα από την 2η αγωνιστική
του Βορείου ομίλου της Β Εθνικής κατηγο-
ρίας μετράνε 1 νίκη και 1 ήττα.
Οι γηπεδούχοι πήραν ένα προβάδισμα 8
πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο (24-16),
όντας από την αρχή κυρίαρχοι της αναμέ-
τρησης.

Στην δεύτερη περίοδο
κατάφεραν να αυξήσουν
την υπέρ τους διαφορά
στο +18 με το οποίο
έληξε το πρώτο ημίχρονο
(48-30).
Το προβάδισμα για την
ομάδα της Λαμίας συνε-
χίστηκε και στην τρίτη
περίοδο σημειώνοντας
24 πόντους έναντι 12
πόντων του Γυμναστικού
με το σκορ να διαμορφώ-

νεται στην 3η περίοδο σε 72 – 42.
Στα εναπομείναντα λεπτά της τελευταίας
περιόδου, δεν άλλαξε κάτι με το σκορ να
διαμορφώνεται σε 86-55 και τον Γυμναστικό
να γνωρίζει την πρώτη εκτός έδρας ήττα για
την φετινή χρονιά.
Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο
Παπαργυρόπουλος με 21 πόντους.
Την ερχόμενη Κυριακή 21 Οκτωβρίου και
ώρα 17:00 οι μπλε αντιμετωπίζουν στο
Κλειστό Γυμναστήριο των Φαρσάλων την
ομάδα του Στρατώνι για την 3η αγωνιστική.
Δεκάλεπτα: 24-16, 48-30, 72-42, 86-55
Οι Συνθέσεις
Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης):
Στογίλκοβιτς , Ρούζιος 4(1), Ρετσινάς 11 (3)
Παπαργυρόπουλος 21(3), Κατσαρές 17(3),
Φύκας 11(1), Αργύρης 2 , Τεπετίδης 7,
Ολύμπιος 11(3), Παπανικολάου, Πάππος,
Φούντας 2
Γ.Σ.Φαρσάλων – Krousta (Φόρος):
Λεπενιώτης 5, Χαιρετίδης 9(1),
Φιλιππόπουλος 3, Λιούπης,
Αναγνωστόπουλος 5(1), Τσόγκας 12(1),
Συνετός 2, Αλεξόπουλος , Λούτας,
Γκιουλέκας 13(1), Φαρμάκης, Δέσπος 6.

Οι παίκτες και το Δ.Σ. της ποδοσφαιρική ομάδας του Αγίου Γεωργίου
Φαρσάλων, πραγματοποίησαν περιβαλλοντολογική εθελοντική δράση
για τον καθαρισμό του χωριού εκτός γηπέδου. Μια ιδιαίτερη πρωτο-
βουλία από το αθλητικό σωματείο
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Τα Αποτελέσματα της 4ης
Αγωνιστικής:
Κίσσαβος Συκουρίου - Δόξα
Αργυροπουλίου 0-3 (α.α.)
Φαλανιακός - Λάρισα 2012 2-1
Αετός Μακρυχωρίου - Αετός
Αμυγδαλέας 4-2
Δαμασιακός - Τύρναβος 2005 2-2
Αχιλλέας Φαρσάλων - Δόξα
Βλαχογιαννίου 2-1
Αμπελωνιακός - Ηρακλής Λάρισας 0-
2
ΠΟ Ελασσόνας - ΔωτιέαςΑγιάς 0-0
ΑΕ Κιλελέρ - ΣμόλικαςΦαλάνης 3-1

6η αγωνιστική
Δωτιέας Αγιάς - Κίσσαβος
Συκουρίου 3-0 (α.α.)
Σάββατο 20 Οκτωβρίου
16:00
Τύρναβος 2005 - Λάρισα 2012
Κυριακή 21 Οκτωβρίου
16:00
Αετός Αμυγδαλέας - Φαλανιακός
Δόξα Βλαχογιαννίου - Αετός
Μακρυχωρίου
Δόξα Αργυροπουλίου - Δαμασιακός
Ηρακλής Λάρισας - Αχιλλέας
Φαρσάλων
ΣμόλικαςΦαλάνης - Αμπελωνιακός
ΠΟ Ελασσόνας - ΑΕ Κιλελέρ

Η Βαθμολογία:
1. Φαλανιακός 13
2. ΣμόλικαςΦαλάνης 12
3. Αμπελωνιακός 12
4. Αχιλλέας Φαρσάλων 12
5. Ηρακλής Λάρισας 12
6. Αετός Μακρυχωρίου 10
7. Δόξα Αργυροπουλίου 8
8. ΔωτιέαςΑγιάς 8
9. Κιλελέρ 6
10. Τύρναβος 2005 6
11. Π.Ο. Ελασσόνας 6
12. Δαμασιακός 5
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 2η Αγωνιστική

Σάββατο 13 Οκτωβρίου

Σταυραετός – Αναγέννηση Φαρσάλων

0 – 4

Δόξα Υπέρειας – Αναγέννηση

Ζαππείου 0 – 1

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων – Νίκη

Κρήνης 5 – 2

Μυραϊκός – Ατρόμητος Βαμβακούς 0 –

6

ΑΟ Ναρθακίου – Άγιος Γεώργιος

Φαρσάλων 5 – 1

Κυριακή 14 Οκτωβρίου (16:00)

Ακαδημία Αχιλλέα – Θύελλα Βασιλί 1  -

4

Η Επόμενη 3η αγωνιστική (21/10 -

16:00)

Αναγέννηση Φαρσάλων - Δόξα

Υπέρειας

Σταυραετός - Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

Αναγέννηση Ζαππείου - Μυραϊκός

Νίκη Κρήνης - ΑΟ Ναρθακίου

Ατρόμητος Βαμβακούς - Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων

Θύελλα Βασιλή - Άγιος Γεώργιος

Φαρσάλων

Βαθμολογία

1. Αναγέννηση Ζαππείου 6

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 6

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 6

4. ΑΟ Ναρθακίου6

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων 6

6. Θύελλα Βασιλί 3

7. Μυραϊκός 1

8. Ακαδημία Αχιλλέα 1

9. Νίκη Κρήνης 0

10. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 0

11. Δόξα Υπέρειας 0

12. Σταυραετός 0

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα της 3ης
Αγωνιστικής:
Ολυμπιακός Αμπελιάς – Ατρόμητος
Αγίων Αναργύρων 3-1
Ελπίς Μεσοχωρίου – Νεάπολη
Λάρισας 2-2
Ελευθεραί – ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο
Πύρρος 0-0
Προοδευτική Ανάβρας – Βούναινα 2-1
ΠΑΟΛ Αβέρωφ – Φιλοκτήτης
Μελιβοίας 2-1
Παναγροτικός Νίκαιας – Αστραπή
Νέας Πολιτείας 1-2
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας – Αστέρας
Μελισσοχωρίου 2-1
Μαυροβούνι – Δήμητρα Γιάννουλης 4-
0

Η Επόμενη (5η) Αγωνιστική - 
Σάββατο 20 Οκτωβρίου - 16:00
ΑΟ Ελευθερών - Ελπίς Μεσοχωρίου
Νεάπολη Λάρισας - Προοδευτική
Ανάβρας
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" -
ΠΑΟΛ Αβέρωφ
ΑΕ Βουναίνων - Ολυμπιακός
Αμπελιάς
Φιλοκτήτης Μελιβοίας -
Παναγροτικός Νίκαιας
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας
Αστραπή Ν. Πολιτείας - ΑΟ
Μαυροβουνίου
Δήμητρα Γιάννουλης - Αστήρ
Μελισσοχωρίου

Η Βαθμολογία:
1. Ελευθεραί 10
2. Βούναινα 9
3. Ολυμπιακός Αμπελιάς 9
4. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 9
5. Αστραπή Νέας Πολιτείας 9
6. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 7
7. Προοδευτική Ανάβρας 7
8. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 7
9. Αστέρας Μελισσοχωρίου 6
10. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 6
11. Μαυροβούνι 6
12. Νεάπολη 4
13. Δήμητρα Γιάννουλης 3
14. Ελπίς Μεσοχωρίου 1
15. Παναγροτικός Νίκαιας 0
16. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 0

A1 ΕΠΣΛ

Η
Δόξα Υπέρειας

γνώρισε εντός

έδρας ήττα από

την Αναγέννηση

Ζαππείου με σκορ 0 – 1

και έτσι παρέμεινε δίχως

πόντο σε αυτές τις δυο

πρώτες αγωνιστικές στην

Β ΕΠΣΛ κατηγορία.

Οι γηπεδούχοι στο πρώτο

μέρος είχαν φλύαρη υπερο-

χή, δίχως να απειλήσουν

ουσιαστικά, πλην μιας περί-

πτωσης όταν ο Καλφόγλου

«έσπασε» την μπάλα, όμως

ο Κερμελίδης δεν μπόρεσε

να την προλάβει προ κενής

εστίας.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν

κάποιες καλές στιγμές με

τους Καούνα, Κοδέλι και

Τσιγάρα.

Το μοναδικό τέρμα της ανα-

μέτρησης σημείωσε στο 60΄

ο Καρακίτσιος έπειτα από

γρήγορη εκδήλωση αντεπί-

θεσης και πάσα του

Καούνα.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν για

την ισοφάριση και έχασαν

δυο καλές στιγμές όταν ο

Αποστόλης Παπαδόπουλος

εκτέλεσε απευθείας το κόρ-

νερ με τους αμυντικούς να

διώχνουν πάνω στην γραμ-

μή.

Ενώ στο 93’ ο ίδιος παίκτης

είδε την κεφαλιά του να στα-

ματά στο δοκάρι στην μεγα-

λύτερη ευκαιρία των

«αετών».

Οι Συνθέσεις
Δόξα Υπέρειας (Γιάννης
Βασιλείου): Σκαντζούρης,

Τσιούρης Γ., Ευθυμιάδης,

Τσούνι, Δημητρίου Απ.,

Παπαδόπουλος Απ,

Παπαδοπουλος Απ,

Κερμελίδης (75’ Τσιούρης

Ν.) Καλφόγλου,

Φιτσιόπουλος (46’ Πολύζος

Ν), Γκατζόγιας.

Αναγέννηση Ζαππείου:
Πράππας, Παυλίδης,

Ζαχαρίας, Κοδέλι,

Φιλιπόπουλος, Τσιγάρας

(65’ Καρατζιώσικας),

Φυτιλής (73’ Καραγκούνης),

Αντωνόπουλος, Γαλάνης

(85’ Κόντης), Καούνας,

Καρακίτσιος (77’ Τσιγάρας

Β.).

Ήττα για την Δόξα στηνΉττα για την Δόξα στην

δεύτερη στροφήδεύτερη στροφή

ΠεριβαλλοντολογικήΠεριβαλλοντολογική

δράση από τηνδράση από την

ποδοσφαιρική ομάδαποδοσφαιρική ομάδα

του Αγίου Γεωργίουτου Αγίου Γεωργίου

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Ήττα από τον Έσπερο για τονΉττα από τον Έσπερο για τον

Γυμναστικό ΣύλλογοςΓυμναστικό Σύλλογος

Φαρσάλων Φαρσάλων KroustaKrousta



Σ
ε κατάληψη

προχώρησαν το

πρωί της Δευτέρας

στη Λάρισα οι

σπουδαστές στο ΤΕΙ

Θεσσαλίας.

Ένα από τα βασικά τους
αιτήματα είναι η απόσυρση
του νομοσχεδίου για τη συγ-
χώνευση του ΤΕΙ με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες
έχει ληφθεί απόφαση για επ’
αόριστον κατάληψη, ενώ
την Τετάρτη αναμένονται
νέες ανακοινώσεις για την

πορεία των κινητοποιήσε-
ων.
Στην κατάληψη μετέχουν και

οι τέσσερις Σύλλογοι
Σπουδαστών του ΤΕΙ

CMYK
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Υπό κατάληψη το ΤΕΙΥπό κατάληψη το ΤΕΙ

ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας

Τ
ο Ιντερνετικό
Ραδιόφωνο (Web
Radio) με την

«σφραγίδα» της
εβδομαδιαίας εφημερίδας
«Πρώτος Τύπος» είναι
στον «αέρα» του
Διαδικτύου μέσω του
επίσημου site της
εφημερίδας www.protosty-
pos.gr
Με δύο εκπομπές μια ενημε-
ρωτική για την Επαρχία
Φαρσάλων, τον Νομό
Θεσσαλίας και γενικότερες
ειδήσεις με τίτλο «Πρωτότυπη
Ενημέρωση» ένα ενημερωτι-
κό μαγκαζίνο με πολιτικές,
πολιτιστικές και όλων των
ειδών ειδήσεις.

Και με μια εκπομπή αθλητι-
κού περιεχομένου με ρεπορ-
τάζ, αναλύσεις, σχόλια και
πολλά ακόμη με τίτλο «Μια
Μπάλα απ’ όλα» η οποία ως
βάση θα έχει την αθλητική
ενημέρωση για τα Σωματεία
και τους Συλλόγους της
Επαρχίας μας αλλά και ενη-
μέρωση για όλα τα αθλητικά
δρώμενα της χώρας.
Επίσης ανά τακτά χρονικά
διαστήματα θα γίνονται και
απευθείας μεταδόσεις αγώ-
νων των ομάδων της
Επαρχίας Φαρσάλων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των
εκπομπών του Web Radio:

ΗΜΕΡΕΣ   ΩΡΑ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00
Μια Μπάλα απ’ όλα –
PostGame
ΤΡΙΤΗ 11:00
Πρωτότυπη Ενημέρωση
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ 11:00
Πρωτότυπη Ενημέρωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:30
Μια Μπάλα απ’ όλα –
PreGame
ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤρόποιΕπικοινωνίας:
Gmail:
ptyposwebradio@gmail.com
Facebook: Protos Typos
Instagram:
protostypos_webradio

Το πρόγραμμα του Το πρόγραμμα του Web RadioWeb Radio


