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Ο
ΑΕΔ: Αυξήσεις για

τα εισοδήματα

εργαζομένων,

συνταξιούχων αλλά και

ανέργων που παίρνουν

επίδομα από τον ΟΑΕΔ

φέρνει η αύξηση του

κατώτατου μισθού από τις

αρχές του 2019.

Αυξήσεις θα δουν στους

μισθούς τους περίπου

614.000 μισθωτοί του ιδιωτι-

κού τομέα που αμείβονται

με τον κατώτατο μισθό ή με

καθεστώς μερικής απασχό-

λησης, δηλαδή με 350 ευρώ

μικτά.

Ακολουθούν βασικά επιδό-

ματα που δίνει ο ΟΑΕΔ, με

πρώτο το τακτικό επίδομα

ανεργίας των 360 ευρώ, το

οποίο υπολογίζεται με βάση

το 55% του κατώτατου ημε-

ρομισθίου.

Το επίδομα ανεργίας του

ΟΑΕΔ καταβάλλεται, σε

μηνιαία βάση, αλλά υπολο-

γίζεται σε ημερήσια επιδό-

ματα που ανέρχονται στο

55% του βασικού ημερομι-

σθίου του ανειδίκευτου

εργάτη όπως αυτό καθορί-

ζεται από την Εθνική

Συλλογική Σύμβαση

Εργασίας.

«Η αύξηση του κατώτατου

μισθού αφορά περίπου

610.000 εργαζόμενους. Η

αύξησή του θα επιφέρει

αυτόματη αύξηση 10 με 15

ευρώ του επιδόματος ανερ-

γίας που αφορά 90.000 με

120.000 εργαζομένους στη

χώρα μας», τόνισε μιλώντας

στην ΕΡΤ, ο εργατολόγος

Γιάννης Καρούζος.

Μεγαλύτερες αναμένονται οι

αυξήσεις για τους νέους έως

24 ετών που σήμερα αμεί-

βονται με τον λεγόμενο υπο-

κατώτατο μισθό των 511

ευρώ, ο οποίος πλέον

καταργείται.
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Σ
το πλαίσιο του

προγράμματος

Erasmus+ που

συντονίζει το 5ο

Νηπιαγωγείο Φαρσάλων

με θέμα

«Lifeboatsfullofhopes-

Σωστικές λέμβοι γεμάτες

ελπίδες»,  Ελλάδα,

Πορτογαλία, Εσθονία,

Ολλανδία και Κύπρο

πραγματοποιήσανε την

τέταρτη κινητικότητα του

προγράμματος στην

Πολωνία, στο σχολείο

KardynałaStefanαWszwns

kiegoPrymasaTysiąclecia

PrimarySchoolστηMuchó

wka της Πολωνίας, από

15 εως 19 Οκτωβρίου

2018.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί

συμμετείχαν σε όλες τις

δράσεις και δραστηριότητες

που ετοίμασε το σχολείο

υποδοχής, σύμφωνα πάντα

με τον αρχικό προγραμματι-

σμό της αίτησης.

Η θεματική ενότητα της

συνάντησης αυτής ήταν το

«Σκληρό Καρύδι» της

Ελένης Σβορώνου, μια ιστο-

ρία που έχει εκδοθεί από

την Ύπατη Αρμοστεία του

ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,

όπου πρωταγωνιστεί ένα

μικρό κορίτσι –πρόσφυγας

από το Αφγανιστάν.

Τα παιδιά ταυτίστηκαν όχι

μόνο με την κεντρική ηρωί-

δα αλλά και με όλους τους

άλλους ήρωες που συντε-

λούν και διαμορφώνουν την

ευτυχία ή τη δυστυχία της.

Μέσα από αυτήν την πολυ-

φωνική προσέγγιση ενισχύ-

θηκαν οι θετικές δυνάμεις

του κάθε παιδιού, ώστε να

λειτουργεί θετικά απέναντι

σε κάθε πρόσφυγα, σε κάθε

ξένο, σε κάθε «Άλλον» αλλά

και προς τους ομοίους του.

Επίσης πραγματοποιήθη-

καν ξεναγήσεις στις φυσικές

ομορφιές , στον ιστορικό και

ορυκτό πλούτο της χώρας,

με μια πολυεθνική συντρο-

φιά παιδιών και εκπαιδευτι-

κών. Δεσμοί φιλίας, εμπει-

ρίες, γνώσεις και έντονα

συναισθήματα ήταν τα απο-

τελέσματα της συνάντησης.

Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί

ήταν η κ. Χρυσούλα

Θανοπούλου και κ. Ευτυχία

Νάσιου, ενώ η συντονίστρια

Ε.Ε. η κ. Άρτεμις

Παπαδημητρίου. 

Το ραντεβού ανανεώθηκε

για τον Φεβρουάριο του

2019 στην Κύπρο.

Μ
έσα στον

Νοέμβριο θα

κατατεθεί το

νομοσχέδιο του

υπουργείου Οικονομικών

για την μείωση του

ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις.

Από την μείωση

αναμένεται να

ωφεληθούν περίπου 3,5

εκατ. φορολογούμενοι με

χαμηλής και μεσαίας

αντικειμενικής αξίας

ακίνητα

Η κυβερνητική υπόσχεση

για μείωση του φόρου ακι-

νήτων πρόκειται να λάβει

σάρκα και οστά εντός των

επόμενων εβδομάδων.

Το Νοέμβριο αναμένεται να

ψηφιστεί η νομοθετική ρύθ-

μιση για την μελιωση του

ΕΝΦΙΑ. Όσο λιγότερα είναι

τα τετραγωνικά μέτρα του

ακινήτου, τόσο μεγαλύτερη

η μείωση του φόρου.

Περισσότεροι από τους

μισούς ιδιοκτήτες ακινήτων

εκτιμάται ότι θα δουν την

επιβάρυνση να περιορίζεται

από την επόμενη χρονιά.

Με βάση τις αλλαγές που

σχεδιάζονται, για περίπου

3,5 εκατομμύρια πολίτες με

χαμηλής αξίας ακίνητα έως

60.000 ευρώ ο ΕΝΦΙΑ μειώ-

νεται κατά 30%. Από 60.001

έως 100.000 ευρώ αντικει-

μενικής αξίας θα μειωθεί

μεσοσταθμικά κατά 21% και

για ακίνητα από 100.001

έως 150.000 ευρώ η ελά-

φρυνση διαμορφώνεται σε

περίπου 10%.

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 31/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 27/13 c

Τρίτη 30/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 26/14 c

Πέμπτη 1/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 26/13c

Παρασκευή 2/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 25/12c

Σάββατο 3/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 23/10 c

Κυριακή 4/11/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 22/9 c

Δευτέρα 5/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 22/9 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

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι κερδίζουνΕΝΦΙΑ: Ποιοι κερδίζουν

από την μείωση καιαπό την μείωση και

πόσα θα γλιτώσουνπόσα θα γλιτώσουν

Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ 

Το 5ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων στηνΤο 5ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων στην

Πολωνία με το Πολωνία με το Erasmus+Erasmus+



Α
πρόοπτο

περιστατικό με

πολίτη να φωνάζει

στον Πάνο Καμμένο να

παραιτηθεί την ώρα που

έκανε δηλώσεις.

Να παραιτηθεί ζήτησε ένα

πολίτης από τον υπουργό

Εθνικής Άμυνας, Πάνο

Καμμένο μετά το πέρας της

παρέλασης για την εθνική

επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

στη Θεσσαλονίκη. 

Συγκεκριμένα ένας άνδρας

που βρίσκονταν σε μπαλκό-

νι φώναξε στον κ. Καμμένο

"Παραιτήσου για να σωθεί η

Μακεδονία".

Ο κ. Καμμένος απάντησε

λέγοντας "όταν έρθει η

ώρα".

Στις δηλώσεις του μετά το

τέλος της στρατιωτικής

παρέλασης στη

Θεσσαλονίκη ο υπουργός

Εθνικής Άμυνας, Πάνος

Καμμένος, ανέφερε:

«Σήμερα, από την πρωτεύ-

ουσα της Μακεδονίας, οι

Ένοπλες Δυνάμεις, ο ελλη-

νικός λαός, ο κλήρος, η

πολιτική και πολιτειακή ηγε-

σία του τόπου στέλνει ένα

μήνυμα εθνικής ενότητας

αλλά και αποφασιστικότη-

τας, σε οποιονδήποτε τολ-

μήσει να αμφισβητήσει την

εθνική κυριαρχία ή την εδα-

φική ακεραιότητα της

χώρας».

Τ
ην Τετράτη 24/10

Πραγματοποιήθηκε

συνάντηση στο

Δημαρχείο Φαρσάλων,

μεταξύ του Δημάρχου Άρη

Καραχάλιου και των

Διευθυντών Σχολείων της

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης.

Συζητήθηκαν διεξοδικά όλα

τα θέματα που αφορούν

στις σχολικές μονάδες, κατά

κύριο λόγο το κτιριακό και οι

υποδομές των σχολείων,

αλλά και οι προμήθειες των

υλικών, η καθαριότητα των

εσωτερικών και εξωτερικών

χώρων των σχολείων και

σειρά θεμάτων που σχετίζο-

νται με την εύρυθμη λειτουρ-

γία τους.

Συγκεκριμένα το παρών

έδωσαν οι διευθυντές: του

1ου Γυμνασίου Όλγα

Καψιώχα, του 1ου Λυκείου

Αποστολία Σακελλαρίου,

του 2ου Λυκείου

ΒάιοςΚαρακοντάκης, του

ΕΠΑΛ Κωνσταντίνος Πάνος,

του Γυμνασίου Βαμβακούς

Βασίλειος Κατμέρος και του

ΕυυδρίουΑδάμοςΜπελιώκς. 

Στην συνάντηση παραβρέ-

θηκαν ο Αντιδήμαρχος και

Πρόεδρος της Επιτροπής

Παιδείας Δημήτρης

Μπαμπανίκας καθώς και η

Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

και Πρόεδρος της Σχολικής

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Κυριακή Π.

Παναγιωτοπούλου.

Τελειώνοντας, η κ. Κυριακή

Π. Παναγιωτοπούλου παρέ-

δωσε σε καθένα των

Διευθυντών δέκα (10) σκα-

κιέρες με την ευχή να αξιο-

ποιηθούν από τους μαθη-

τές, σημειώνοντας ότι με την

βοήθεια του Σκακιστικού

Τμήματος του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων, οι

μαθητές μπορούν να διδα-

χθούν τους κανόνες για το

σκάκι, να πάρουν τα οφέλη

του αθλήματος και να αγα-

πήσουν αυτό το υπέροχο

εκπαιδευτικό παιχνίδι.
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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

Ανταλλάσουμε τα παλιά σας έπιπλα με καινούργια!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ

Συνάντηση ΔιευθυντώνΣυνάντηση Διευθυντών

Σχολείων ΔευτεροβάθμιαςΣχολείων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης με τον ΔήμαρχοΕκπαίδευσης με τον Δήμαρχο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Οργή λαού στη ΘεσσαλονίκηΟργή λαού στη Θεσσαλονίκη

για τον Καμμένο:για τον Καμμένο:

''Παραιτήσου για να σωθεί η''Παραιτήσου για να σωθεί η

Μακεδονία''Μακεδονία''



Τ
ην Δευτέρα 22

Οκτωβρίου 2018,

το Παράρτημα

Ρομά του Κέντρου

Κοινότητας Δήμου

Φαρσάλων σε

συνεργασία με το Κέντρο

Υγείας Λάρισας της 5ης

ΥΠΕ καθώς και το Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων,

πραγματοποίησαν την

δράση Πρόληψης,

Ενημέρωσης για τον

καρκίνο του μαστού και

του καρκίνου της μήτρας

για γυναίκες Ρομά. 

Επίσης πραγματοποίησαν

και Ιατρικές Εξετάσεις.

Οι γυναίκες Ρομά παρακο-

λούθησαν ομιλία για τον

καρκίνο του μαστού και τον

καρκίνο του τραχήλου της

μήτρας και στην συνέχεια

υποβλήθηκαν στην ιατρική

εξέταση Τεστ

Παπανικολάου. Συνολικά οι

ωφελούμενες ήταν (26)

είκοσι έξι γυναίκες.  

Την δράση στήριξε η

Διευθύντρια της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

του Δήμου Φαρσάλων Βέρα

Κυρίτση, η οποία ευχαρί-

στησε τον Διευθυντή του

ΚΥΦ Γιώργο Νεχωρίτη, τις

μαίες του ΚΥ Λάρισας για

την συνεργασία καθώς και

τις νοσηλεύτριες του ΚΥ

Φαρσάλων για την άψογη

διοργάνωση και υποδοχή.

Έπειτα αναφέρθηκε στην

έντονη δραστηριότητα του

Δήμου μας που επιδεικνύει

στις δράσεις υγείας, δείχνο-

ντας ευαισθητοποίηση και

αμέριστο ενδιαφέρον για

την υγεία του κάθε δημότη.

Αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη

ευαισθησία του Δημάρχου

Άρη Καραχάλιου και στην

Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Κυριακή Π.

Παναγιωτοπούλου που

διοργανώνει δράσεις πρό-

ληψης και προαγωγής της

υγείας, με στόχο το όφελος

του δημότη. Τέλος ευχαρί-

στησε τις γυναίκες Ρομά για

την συμμετοχή τους στην

δράση.

Υπεύθυνη δράσης:

Κ υ ρ ι α κ ή

Π . Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ /

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,

Πολιτική εκπρόσωπος στο

Ελληνικό Διαδημοτικό

Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Τ
ο ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Φαρσάλων
υλοποιώντας το

πρόγραμμα Πρόληψης
της Οστεοπόρωσης  του
Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ),  από την
Πέμπτη 18 έως και την
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018,
πραγματοποίησε
μετρήσεις Οστικής
Πυκνότητας. 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε
από το νοσηλευτικό προσω-
πικό του προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι, συνεπι-
κουρούμενο από το Κέντρο
Κοινότητας. 
Ο αριθμός των ωφελούμε-
νων είναι (145) εκατόν σαρά-
ντα πέντε άντρες και γυναίκες
από τις εξής τοπικές κοινότη-
τες:
1. Πέμπτη 18/10/2018:
Ευύδριο 
2 .Πέμπτη 18/10/2018 Αγ.
Γεώργιος 
3. Παρασκευή 19/10/2018
Πολυνέρι
4. Παρασκευή 19/10/2018
Σταυρός
5. Σάββατο 20/10/2018
Υπέρεια
6. Κυριακή 21/10/2018
Κρήνη
7. Δευτέρα 22/10/2018
Ζωοδόχος Πηγή
8. Τρίτη 23/10/2018
Χαλκιάδες.
Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,
Κυριακή Π.
Παναγιωτοπούλου, Πολιτική
Εκπρόσωπος του Δήμου στο
ΕΔΔΥΠΠΥ δήλωσε σχετικά:
«Ευχαριστούμε, το Ελληνικό

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), του
οποίου ο Δήμος μας είναι
μέλος, για την πολύτιμη
συνεργασία και την παροχή
του σχετικού εξοπλισμού. Το
πρόγραμμα μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας αποτε-
λεί μια σημαντική δράση
πρωτοβάθμιας περίθαλψης
και τονίζεται ότι η οστεοπό-
ρωση από την πλευρά της
συμπτωματολογίας, είναι
συνήθως αθόρυβη, ιδίως στα
αρχικά στάδια της. Αυτό έχει
σαν συνέπεια την καθυστε-
ρημένη διάγνωση. Υπό αυτή
την προϋπόθεση πρέπει να
αντιμετωπίζεται έγκαιρα πριν
εκδηλώσει συμπτώματα.
Ο Δήμος μας, αναγνωρίζο-

ντας την σημασία της προλη-
πτικής ιατρικής, βρίσκεται
πάντα αρωγός σε ανάλογες
πρωτοβουλίες. Το Κέντρο
Πρόληψης για την Υγεία
(ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου
Φαρσάλων  λειτουργεί στο
υπάρχον ΚΕΠ του Δήμου
μας. Ο ρόλος των ΚΕΠ
Υγείας είναι να διασυνδέει τις
υπηρεσίες υγείας του Δήμου
αλλά και όλων των φορέων
που ασχολούνται με προ-

γράμματα πρόληψης και
προαγωγής υγείας.
Κύριος στόχος μας είναι να
παρακινήσουμε όλους τους
δημότες μας να προβούν σε
προληπτικές εξετάσεις, με
σκοπό την προάσπιση της
υγείας και παράλληλα την
βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Είναι πολύ σημαντικό
ότι το τελευταίο διάστημα σε
πολλά σημεία του Δήμου μας
υλοποιούνται πολλά προ-
γράμματα προληπτικής ιατρι-
κής».
Υπεύθυνη δράσης: Κυριακή
Π.Παναγιωτοπούλου/Πρόεδ
ρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, Πολιτική
εκπρόσωπος στο Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Πρόγραμμα Πρόληψης τηςΠρόγραμμα Πρόληψης της

Οστεοπόρωσης  στις ΤοπικέςΟστεοπόρωσης  στις Τοπικές

Κοινότητες του Δήμου Κοινότητες του Δήμου 

Πρόληψη,Ενημέρωση καιΠρόληψη,Ενημέρωση και

Ιατρικές Εξετάσεις γιαΙατρικές Εξετάσεις για

γυναίκες Ρομά γυναίκες Ρομά 



Π
ραγματοποιήθηκε

την Τρίτη

23/10/2018 δωρεάν

σπιρομέτρηση  στο

Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων. 

Η εν λόγω εξέταση πραγμα-

τοποιήιηθηκε τις 09:00 έως

13:00, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος προληπτικών

ελέγχων που διενεργείται

από την πνευμονολογική

κλινική του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας, για την έγκαιρη

διάγνωση της Χρόνιας

Α π ο φ ρ α κ τ ι κ ή ς

Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ),

και απευθύνεται κυρίως σε

καπνιστές και πρώην καπνι-

στές.

Εξετάστηκαν 50 πολίτες με

σπιρομέτρηση, εκ των οποί-

ων οι 6 διαγνώστηκαν με

Χρόνια Αποφρακτική

Πνευμονοπάθεια, ποσοστό

περίπου 12% με κύριο αίτιο

το κάπνισμα. Επικεφαλής

του συγκεκριμένου προ-

γράμματος είναι ο κ.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς

Γουργουλιάνη καθηγητή της

Πνευμονολογικής του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η συγκεκριμένη δράση,

εντάσσεται στο πλαίσιο των

δράσεων του ΚΕΠ Υγείας

του Δήμου Φαρσάλων, ενώ

ανάλογες ιατρικές εξετάσεις

πραγματοποιούνται σε όλα

τα Κέντρα Υγείας, καθώς και

τα περιφερειακά ιατρεία της

Θεσσαλίας, από την πνευ-

μονολογική κλινική του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

με στόχο τον προληπτικό

έλεγχο των πολιτών.

Το Κ.Υ. Φαρσάλων,  επισκέ-

φθηκε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος και η πρόεδρος

ΔΗΚΕΦΑ κ. Κυρ.

Παναγιωτοπούλου, όπου

ενημερώθηκαν από τους

υπεύθυνους του προγράμ-

ματος.
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Α
πό την Πέμπτη 1

Νοεμβρίου

αναμένεται να

ξεκινήσει το 10ήμερο της

ενδιάμεσης εκπτωτικής

περιόδου του Νοεμβρίου

2018, που έχει γίνει

θεσμός εδώ και λίγα

χρόνια.

Η εν λόγω εκπτωτική περίο-

δος θα ξεκινήσει την Πέμπτη

1 Νοεμβρίου και θα έχει

ισχύ έως και το Σάββατο 10

Νοεμβρίου, με προαιρετική

λειτουργία των καταστημά-

των την Κυριακή, 4

Νοεμβρίου, όπως ανακοί-

νωσε ο Εμπορικός

Σύλλογος Φαρσάλων.

Στόχος των ενδιάμεσων

εκπτώσεων είναι η τόνωση

της αγοραστικής κίνησης, η

οποία, σύμφωνα με τις έως

τώρα ενδείξεις, τον

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

ήταν μειωμένη. Πρόκειται

για το 10ήμερο των φθινο-

πωρινών ενδιάμεσων

εκπτώσεων στην αγορά των

Φαρσάλων, όπου αρκετοί

καταστηματάρχες συμμετέ-

χουν με μεγάλες προσφο-

ρές και εκπτώσεις που το

καταναλωτικό κοινό θα μπο-

ρέσει να πραγματοποιήσει

τις χειμερινές του αγορές.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να

δείξουν οι επιχειρηματίες,

καθώς σύμφωνα με το

ισχύον νομικό πλαίσιο

«κατά τη διενέργεια εκπτώ-

σεων, εκτός από την ανα-

γραφή της παλαιάς και της

νέας μειωμένης τιμής των

αγαθών και υπηρεσιών που

πωλούνται με έκπτωση, επι-

τρέπεται και η αναγραφή και

εμπορική επικοινωνία

ποσοστού έκπτωσης».

Στην πράξη αυτό σημαίνει

ότι η αναγραφή παλιάς και

νέας τιμής είναι επιβεβλημέ-

νες, ενώ συμπληρωματικά

μόνο δίνεται η δυνατότητα

αναγραφής ποσοστού

έκπτωσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις

του νόμου όσοι παραβαί-

νουν τις διατάξεις περί

εκπτώσεων επιβάλλεται

πρόστιμο ποσού ίσου με το

0,5% του ετήσιου κύκλου

εργασιών και πάντως όχι

κατώτερο από πέντε χιλιά-

δες (5.000) ευρώ. Σε περί-

πτωση που επιβληθεί για

δεύτερη φορά πρόστιμο για

την ίδια παράβαση μέσα σε

διάστημα πέντε (5) ετών, το

πρόστιμο αυξάνεται στο 3%

του ετήσιου κύκλου εργα-

σιών της συγκεκριμένης επι-

χείρησης.

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές

σύμφωνα με το νόμο είναι:

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής

Γραμματείας Εμπορίου του

Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας

β) Οι υπηρεσίες της Γενικής

Γραμματείας Καταναλωτή

του Υπουργείου Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας

γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής

Γραμματείας Βιομηχανίας

του Υπουργείου Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας

δ) Οι Διευθύνσεις

Ανάπτυξης των

Περιφερειών

στ) Οι Υπηρεσίες του

Λιμενικού Σώματος, στη

ζώνη δικαιοδοσίας τους.

Αρμόδια αρχή για την επι-

βολή των προστίμων είναι ο

Γενικός Γραμματέας της

Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς

Διοίκησης, όπου διαπιστώ-

νεται η παράβαση. Οι αρχές

αυτές ελέγχουν την εφαρμο-

γή τόσο της νομοθεσίας για

τις εκπτώσεις όσο και αυτής

που αφορά στις Κυριακές.

50  50  Φαρσαλινοί πολίτες εξετάστηκαν Φαρσαλινοί πολίτες εξετάστηκαν δωρεάνδωρεάν

Ξεκινά το δεκαήμερο εκπτώσεων στα ΦάρσαλαΞεκινά το δεκαήμερο εκπτώσεων στα Φάρσαλα Νέα ''βόμβα''Νέα ''βόμβα''

Κοτζιά: Οι ΤούρκοιΚοτζιά: Οι Τούρκοι

ήξεραν από καιρόήξεραν από καιρό

για την επέκτασηγια την επέκταση

στα 12 μίλιαστα 12 μίλια

«
Οι Τούρκοι ήξεραν για τις αποφάσεις της

Ελλάδας για την επέκταση στην αιγιαλίτιδα»

δήλωσε ο Νίκος Κοτζιάς σε συνέντευξή του στο

κυπριακό κανάλι ΣΙΓΜΑ.

«Δεν αιφνιδιάστηκαν για την αιγιαλίτιδα οι Τούρκοι, το
ξέρουν από καιρό ότι θα την επεκτείνουμε» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά. 
Όπως τόνισε, η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών
της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον έλληνα πρέ-
σβη στην Άγκυρα κ. Μαυροειδή ήταν προγραμματισμένη
από καιρό. «Μπορεί οι Τούρκοι να έκαναν κάποιες ερωτή-
σεις να είχαν κάποιες απορίες για την αιγιαλίτιδα» ανέφε-
ρε.
«Παραμένω βουλευτής της πλειοψηφίας» ξεκαθάρισε
παράλληλα ο τέως υπουργός Εξωτερικών, απορρίπτο-
ντας κάθε σενάριο αυτονόμησής από τον ΣΥΡΙΖΑ του
ιδίου και της Κίνησης Πράττω που έχει ιδρύσει.
Ο κ. Κοτζιάς μίλησε και για την συνάντηση στον ΟΗΕ τον
Ιανουάριο του 2017 με τον κ. Τσαβούσογλου και τον τότε
υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον,
όπου η Τουρκία επεχείρησε  να ανοίξει συζήτηση για τις
εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, πράγμα που απετρά-
πη.Εξέφρασε ακόμα την εκτίμηση ότι η επόμενη διαπραγ-
μάτευση για το Κυπριακό θα ξεκινήσει από καλύτερη θέση
επειδή έχει μπει πάνω στο τραπέζι το θέμα των εγγυήσε-
ων  και των συμμαχιών, όπου είναι το θεμελιακό ζήτημα
της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού. 



«
Ένδοξη ημέρα για το

Έθνος η 28η

Οκτωβρίου και στο

νου μας έρχονται οι

θυσίες των ηρώων μας,

που αγωνίστηκαν με

αυταπάρνηση γράφοντας

το Έπος του ’40. 

Η 28η Οκτωβρίου και το

περήφανο και ομόθυμο ΟΧΙ

του ελληνικού λαού υπέμνη-

σαν σε όλο τον κόσμο το

μεγαλείο της ελληνικής

ψυχής, που δεν λυγίζει,

αλλά αγωνίζεται και συντρί-

βει πάνοπλους και πολυ-

πληθέστερους εισβολείς για

την προάσπιση της ελευθε-

ρίας και την υπεράσπιση

της Πατρίδας, χωρίς να σκύ-

βει το κεφάλι απέναντι σε

τυραννικά καθεστώτα. Αυτή

είναι η ταυτότητα και η βαριά

κληρονομιά μας, από την

αρχαιότητα έως σήμερα.

Οι σκέψεις μας και οι προ-

σευχές μας θα συντροφεύ-

ουν πάντοτε εκείνους, που

προστέθηκαν στο πάνθεον

των ηρώων μας, αφήνοντας

την τελευταία τους πνοή στα

παγωμένα βουνά της

Ηπείρου, το οχυρό Ρούπελ,

τη μάχη της Κρήτης και σε

όσους αγωνίστηκαν με

αυταπάρνηση και αυτοθυ-

σία από άκρου εις άκρον

της Πατρίδας, τόσο την

περίοδο ’40-’41, όσο και

κατά την Εθνική Αντίσταση,

συμβάλλοντας καθοριστικά

στη νίκη των συμμάχων

κατά των δυνάμεων του

Άξονα».

Αυτά δήλωσε ο αν.

Τομεάρχης Παιδείας,

Έρευνας και

Θρησκευμάτων της ΝΔ,

Βουλευτής Ν. Λάρισας, κ.

Χρήστος Κέλλας, από τα

Φάρσαλα, όπου παρευρέ-

θηκε για τον εορτασμό της

εθνικής επετείου, προσθέ-

τοντας:

«Το μήνυμα της 28ης

Οκτωβρίου περνά από

γενιά σε γενιά, μας εμπνέει

και καθίσταται οδηγός μας

στη σύγχρονη εποχή. Η

χώρα καλείται να αντιμετω-

πίσει πολλαπλές εξωτερικές

προκλήσεις, απέναντι στις

οποίες πρέπει να παρατάσ-

σεται με ενότητα και ομοψυ-

χία, αρχής γενομένης από

τις διεκδικήσεις των

Σκοπίων. Αν και η συγκυ-

βέρνηση επιχειρεί να διχά-

σει τους Έλληνες για να

ενώσει τους Σκοπιανούς,

εμείς αντιστεκόμαστε και

λέμε ΟΧΙ στο ξεπούλημα

της εθνικής μας κληρονο-

μιάς, ΟΧΙ στην παραχάραξη

της ιστορίας, ΟΧΙ σε μία

“λύση” που μπορεί να απει-

λήσει το εθνικό συμφέρον

και την ασφάλεια της

Πατρίδας. Ούτε “μακεδονικό

έθνος” υπάρχει, ούτε “μακε-

δονική γλώσσα” και δεν

πρόκειται να γίνει αποδεκτή

μία Συμφωνία, που τροφο-

δοτεί τον πυρήνα του αλυ-

τρωτισμού των Σκοπίων.

Επιδιώκουμε την ειρήνη, τη

σταθερότητα και την αρμονι-

κή συνύπαρξη με τους γεί-

τονές μας, αλλά δεν πρόκει-

ται επ’ ουδενί και ουδέποτε

να παραχωρήσουμε τίποτα,

απ’ όλα όσα οι πρόγονοί

μας προστάτευσαν με το

αίμα τους και τη ζωή τους.

Χρόνια πολλά σε όλες και

όλους!

Ζήτω το Έθνος!».

Δ
ιεξήχθη την Τετάρτη

24/10 και ώρα

19:00. Στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων η

παρουσίαση βιβλίου

«ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΑ 182641» από

τον Σύλλογο Ηπειρωτών

Επαρχίας Φαρσάλων &

Περιχώρων.

Κύριος ομιλητής της παρου-

σίασης ήταν ο διακεκριμέ-

νος φιλόλογος και συγγρα-

φέας του εν λόγω βιβλίου κ.

Δημήτρης Βλαχοπάνος.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η

πρόεδρος του Συλλόγου κ.

Χρυσούλα Φούφα, ενώ ομι-

λητής ήταν και ο πρώην

πρόεδρος του Συλλόγου κ.

Στέργιος Τσολάκης.

Αφότου αρχικά έγινε μια

αναφορά στο βιβλίο από

τον κ. Βλαχοπάνο και τους

υπόλοιπους ομιλητές, μετέ-

πειτα έγινε η παρουσίαση

του βιβλίου μέσω προτζέ-

κτορα.

Έπειτα από το τέλος της

παρουσίασης ο κ.

Βλαχοπάνος απάντησε στις

ερωτήσεις των παρευρισκο-

μένων και έκανε συζήτηση

μαζί τους.

Το παρών στην εκδήλωση

έδωσε ο Δημοτικός

Σύμβουλος και πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.

Κων/νος Δερλός, ο

Δημοτικός Σύμβουλος κ.

Νίκος Γκατζόγιας, καθώς

και πλήθος κόσμου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Το οδοιπορικό του Ισαάκ

Μιζάν από την Άρτα στα

στρατόπεδα Άουσβιτς –

Μπιρκενάου και Μπέργκεν

– Μπέλζεν δεν είναι παρά η

κοινή τραγική πορεία εκα-

τομμυρίων Εβραίων που

έζησαν την κτηνωδία του

ναζισμού και γίνανε οι μάρ-

τυρες μιας απερίγραπτης

φρίκης που κάνει την ιστο-

ρία να ντρέπεται για τον

άνθρωπο και τον πολιτισμό

του. Το βιβλίο αποτυπώνει,

φυσικά, τον ψυχικό κόσμο

του ήρωα που εξοικειώνε-

ται, μέσα σ’ ένα θλιβερό

εφιαλτικό τοπίο, με την απε-

ρίγραπτη βία και το θάνατο,

αλλά πορεύεται άγρυπνος

πάνω απ’ τους καπνούς και

τις στάχτες αγαπημένων

προσώπων. Σκοπός του,

ωστόσο, είναι να κρατήσει

αναμμένη τη φλόγα πάνω

απ’ τις μαρτυρικές μορφές

εβδομήντα περίπου χιλιά-

δων Ελλήνων Εβραίων που

έσβησαν μέσα στα κρεμα-

τόρια και δεν επέστρεψαν

ποτέ στην πατρίδα τους.

Αλλά ταυτόχρονα να καταγ-

γείλει όλη τη βιομηχανία

θανάτου που ενσαρκώνει ο

ναζισμός και να μοιραστεί

με τον αναγνώστη του την

αγωνία ενός κόσμου που

αναπνέει ακόμα το δηλητή-

ριο της ναζιστικής και φασι-

στικής ιδεολογίας. Ο Ισαάκ

Μιζάν είναι η άγρυπνη

συνείδηση που μάχεται και

θυσιάζεται ανά τους αιώνες

για να μένει ζωντανή πάντα

η γλυκύτητα του ανθρώπου

και να λάμπει στο πρόσωπό

του η ομορφιά της ζωής.
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7/10 Απογευματινή

Εκδρομή Ιερά Μονή

Ταξιαρχών Αγίου Βλασίου

Πήλειο.

11/10 Μονοήμερη Εκδρομή

Λουτρά Πόζαρ Έδεσσα

- Παρακολούθηση θεατρικής παράστα-
σης " 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
διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδο-
χείο 3*
- ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
- ΠΕΤΡΙΤΣΙ 24/11/2018
- ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι.Μ.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ 
-  ΑΕΚ - ΑΓΙΑΞ  Τρίτη 27/11/2018
Παρακολούθηση αγώνα για το
Τσαμπιονς Λιγκ 
- Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Φαρσάλων
και περιχώρων διοργανώνει μονοήμε-
ρη εκδρομή στο Πήλιο - Μηλιές - Ι.Μ.
Ταξιαρχών Ι.Μ. Αγίου Βλασίου Πηλίου.
Κυριακή 4/11/2018 ΠΕΜΠΤΗ 8/11/2018

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

«ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ«ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΑ 182641»ΒΡΑΧΙΟΝΑ 182641»

Κέλλας από Φάρσαλα: «Η 28ηΚέλλας από Φάρσαλα: «Η 28η

Οκτωβρίου οδηγός για την ομοψυχίαΟκτωβρίου οδηγός για την ομοψυχία

του ελληνισμού στη σύγχρονη εποχή»του ελληνισμού στη σύγχρονη εποχή»

Εκλογές στην

Κοινότητα Ρομά

στα Φάρσαλα
Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου θα

διεξαχθούν εκλογές για ανά-

δειξη Προέδρου Κοινότητας

Ρομά στα Φάρσαλα.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν

στον προαύλιο χώρο των

λυόμενων κτιρίων και θα ξεκι-

νήσουν από τις 8 το πρωί και

θα διαρκέσουν μέχρι τις

20:00 το βράδυ.

Πρόεδρος μέχρι πρότινος

είναι ο κ. Χαράλαμπος

(Μπάμπης Δημητρίου).

Αιμοδοτικός

Σύλλογος και

Σύλλογος Τριτέκνων

διοργανώνουν

εθελοντική

αιμοδοσία
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος

Φαρσάλων σε συνεργασία με

τον Σύλλογο Τριτέκνων

Φαρσάλων, διοργανώνει την

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

εθελοντική αιμοδοσία.

Η εν λόγω αιμοδοσία θα ξεκι-

νήσει από τις 9:00 το πρωί

και θα ολοκληρωθεί στις

13:30 το μεσημέρι.



Τ
ην Τρίτη 23

Οκτωβρίου και ώρα

19:00 διεξήχθη στην

αίθουσα συνεδριάσεων

του Δημαρχείου

Φαρσάλων Δημοτικό

Συμβούλιο για συζήτηση

και λήψη αποφάσεως στα

θέματα της ημερήσιας

διάταξης.

Πριν την ψήφιση των θεμά-

των ως είθισται οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι έκαναν τις δικές

τους ερωτήσεις και τοποθε-

τήσεις.

Ο κ. Τασόκας ρώτησε αν

προβλέπεται πρόσληψη

Δικηγόρων και

Μηχανοτεχνιτών στον Δήμο

με τον Δήμαρχο κ. Άρη

Καραχάλιο να τονίζει ότι δεν

υπάρχει προοπτική πρόλη-

ψης ενώ μετέπειτα ανέλυσε

το πλάνο του Δήμου αναφο-

ρικά με τους δικηγόρους

που αναλαμβάνουν τις υπο-

θέσεις του Δήμου λέγοντας

χαρακτηριστικά:

“Επί θητείας μας ο Δήμος

δεν είχε ποτέ έμμισθο

Δικηγόρο.

Ο Δήμος μοιράζει τις υποθέ-

σεις σε όλα τα Δικηγορικά

γραφεία.

Οι Δικηγόροι που ασχολού-

νται με τις υποθέσεις του

Δήμου, λαμβάνουν το χαμη-

λότερο βάσει του νόμου

ποσό που προβλέπεται.

Από το 2011 και μετά κατά

βάση οι Δικηγόροι ασχολού-

νται με τις καταπατήσεις, οι

καταπατητές έχουν στέγη

και ανήκουν σε συγκεκριμέ-

νο πολιτικό συνδυασμό.

Όμως οι Δικηγόροι έχουν

κερδίσει όλες τις υποθέσεις

αυτές.

Δεν υπάρχει προοπτική να

γίνουν προσλήψεις

Δικηγορών και

Μηχανοτεχνιτών»

Εκεί παρενέβη ο κ.

Βαγγέλης Κατσιαούνης ο

οποίος τόνισε ότι «Στην

υπόθεση της Σκοτούσας, ο

Δήμος έχασε την υπόθεση

για την καταπάτηση.»

Έπειτα από τις τοποθετή-

σεις ξεκίνησε η ψήφιση των

θεμάτων.

Τα πρώτα 5 θέματα και το 1

θέμα εκτός ημερήσιας διά-

ταξης ψηφίστηκαν ομόφω-

να.

Στο 6ο θέμα το οποίο αφο-

ρούσε την  έγκριση και

παραλαβή της υπηρεσίας

«Υποστηρικτικές υπηρεσίες

για τη σύνταξη φακέλου:

Βελτίωση προσβασιμότητας

κτηνοτροφικών μονάδων

Τ.Κ. Σκοπιάς» ο κ. Λιαπής

εισηγήθηκε του θέματος

τονίζοντας.

Εννέα θα είναι οι εξυπηρε-

τούμενες κτηνοτροφικές

μονάδες στην οποία θα γίνει

οδοποιοία και ασφαλτό-

στρωση και το έργο θα

κοστίσει συνολικά 198.000

ευρώ.

Η κ. Ίφου ρώτησε αν θα

καλυφθούν έτσι όλες οι

μονάδες με τον κ. Λιαπή να

απαντά ότι

Μια μονάδα θα παραμείνει

μη εξυπηρετούμενη καθώς

είναι 1,5 χλμ μακριά και το

κόστος για ασφαλτόστρωση

είναι 100.000 ευρώ.

Στην εν λόγω μονάδα θα

γίνουν όλα τα απαραίτητα

έργα πλην της ασφαλτό-

στρωσης.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφω-

να με παρατήρηση της κ.

Ίφου να πέσει άσφαλτος και

στην άλλη μονάδα.

Στο 7ο θέμα το οποίο αφο-

ρούσε Έγκριση η μη αποδο-

χής οικοπέδων ιδιοκτησίας

Χρήστου Κ. Μπουλούτσου

κ.λπ. αντί καταβολής εισφο-

ράς σε χρήμα, αρχικά ο

πρόεδρος του Συμβουλίου

κ. Βάϊος Νικολάου διάβασε

την επιστολή του κ.

Χρήστου Μπουλούτσου.

Έπειτα διευκρινίστηκε ότι η

οφειλή είναι 27.000 ευρώ

και η αντικειμενική αξία των

δυο οικοπέδων είναι 40.000.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφω-

να με τους Συμβούλους να

τονίζουν ότι αυτό δεν γίνεται

να συμβαίνει σε όλες τις

περιπτώσεις των οφειλετών

και θα πρέπει να γίνεται

διεργασία αναφορικά με τις

περιπτώσεις που μπορεί να

συμβεί κάτι τέτοιο.

Στο 11ο θέμα που αφορού-

σε την έγκριση πρωτοκόλ-

λων οριστικής παραλαβής

παρεχόμενων υπηρεσιών,

από το 6ο έως το 22ο θέμα

της εν λόγω έγκρισης ο

πρώην Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Έργων κ. Ηλίας

Χολέβας ψήφισε παρών

διότι όπως ο ίδιος τόνισε

«ξεκάθαρα για προσωπι-

κούς λόγους και ελέω μη

καλής συνεργασίας που

είχα εγώ κατά την θητεία

μου με την Τεχνική Εταιρία

«Χασιώτης», ψηφίζω

παρών.»

Επίσης παρών ψήφισαν οι

κ.κ. Ίφου, Χατζηπλή, Γκίζας,

Κατσιαούνης, Τασόκας και

Αρσενόπουλος, με αιτιολο-

γία ότι εφόσον ο πρώην

αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.

Χολέβας ψήφισε παρών μας

προβλημάτισε στο εν λόγω

θέμα.»

Τον λόγο πήρε ο νυν

Αντιδήμαρχος κ. Αποστόλης

Κυριαζής ο οποίος τόνισε ότι

«εγώ μέχρι τώρα έχω

άψογη συνεργασία με την εν

λόγω εταιρία, ότι θέμα προ-

κύπτει στα μηχανήματα,

ελέγχεται διεξοδικά και μόνο

σε εξαιρετικές περιπτώσεις

πάνε σε συνεργείο στην

Καρδίτσα.»

Τα υπόλοιπα θέματα ψηφί-

στηκαν όλα ομόφωνα πλην

του θέματος 15 το οποίο

αφορούσε Έγκριση μετακί-

νησης Δημάρχου και αιρε-

τών του Δήμου για υπηρε-

σιακούς λόγους, στο οποίο

ψήφισε όχι η κ. Ίφου.

Αναλυτικά τα θέματα του

Δημοτικού Συμβουλίου:

Έγκριση υποβολή πρότα-

σης «Ενεργειακή αναβάθμι-

ση Δημαρχείου Φαρσάλων»

στο Ε.Π. Περιφερειακό επι-

χειρησιακό πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2014-2020, άξο-

νας προτεραιότητας 3

«Προστασία του περιβάλλο-

ντος – Μετάβαση σε μια

οικονομία φιλική στο περι-

βάλλον» σύμφωνα με την

αριθ. πρωτ. Πρόσκληση

2549/19.09.2018 με κωδικό

πρόσκλησης 057 και α/α

ΟΠΣ 2850.

Έγκριση περί μη διακοπής

και μη αλλαγής χρήσης λει-

τουργίας του κτιρίου του

Δημαρχείου Φαρσάλων.

Ορισμός επιτροπής εξακρί-

βωσης κόστους για την

πράξη με τίτλο :

«Ενεργειακή αναβάθμιση

Δημαρχείου Φαρσάλων».

Έγκριση και παραλαβή της

μελέτης και τευχών δημο-

πράτησης του έργου με

τίτλο :  «Ενεργειακή ανα-

βάθμιση Δημαρχείου

Φαρσάλων».

Έγκριση και παραλαβή ΣΑΥ

– ΦΑΥ του έργου με τίτλο :

«Ενεργειακή αναβάθμιση

Δημαρχείου Φαρσάλων».

Έγκριση και παραλαβή της

υπηρεσίας «Υποστηρικτικές

υπηρεσίες για τη σύνταξη

φακέλου:  Βελτίωση προ-

σβασιμότητας κτηνοτροφι-

κών μονάδων Τ.Κ.

Σκοπιάς».

Έγκριση η μη αποδοχής

οικοπέδων ιδιοκτησίας

Χρήστου Κ. Μπουλούτσου

κ.λπ. αντί καταβολής εισφο-

ράς σε χρήμα του Ν.

1337/83.

Έγκριση αναμόρφωσης του

Προϋπολογισμού του Δήμου

οικον. έτους 2018.

Έγκριση διοργάνωσης

εκδήλωσης στην πόλη των

Φαρσάλων, για την Επέτειο

του Πολυτεχνείου και εξειδί-

κευση της πίστωσης.

Έγκριση συνδιοργάνωσης

εκδήλωσης του Δήμου και

του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

δωρεάν επιμορφωτικού

προγράμματος στην

Ψυχολογία, στη

Συμβουλευτική και στην

Προπονητική Ζωή και εξειδί-

κευση της πίστωσης.

Έγκριση πρωτοκόλλων ορι-

στικής παραλαβής παρεχό-

μενων υπηρεσιών.

Έγκριση δαπανών για δικη-

γόρους και συμβαιολογρά-

φους και εξειδίκευση της

πίστωσης.

Έγκριση διαγραφής οφει-

λών ύδρευσης στους πρώην

Δήμους Ενιπέα και

Ναρθακίου -Συμψηφισμός

με την ΔΕΥΑ Φαρσάλων.

Έγκριση της με αριθμό

89/2018 απόφασης του Δ.Σ.

του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων με θέμα:

«Αναμόρφωση του

Προϋπολογισμού του

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους

2018 (έβδομη).

Έγκριση μετακίνησης

Δημάρχου και αιρετών του

Δήμου για υπηρεσιακούς

λόγους.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 23 ΟκτωβρίουΤο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 23 Οκτωβρίου



Μ
ε όλες τις

απαραίτητες τιμές

διεξήχθησαν στα

Φάρσαλα οι εκδηλώσεις

γιορτής για το έπος του

1940.

Αρχικά την Παρασκευή 26

Οκτωβρίου στην Κεντρική

πλατεία της Πόλης και στο

Μνημείο Ηρώων  από την

μαθητιώσα νεολαία,  τους

προσκόπου και τους οδη-

γούς της πόλης.

Στην εκδήλωση που πραγ-

ματοποιηθηκε στην πλατεία

Δημαρχείου, τελέστηκε επι-

μνημόσυνη δέηση στο μνη-

μείο των Ηρώων Πεσόντων,

παρουσία επισήμων και

πλήθους κόσμου, έγινε

κατάθεση στεφάνων από τα

Δημοτικά Σχολεία,

Γυμνάσια, Λύκεια, προσκό-

πους και οδηγούς της

πόλης.

Είχαν προηγηθεί εκδηλώ-

σεις σε όλα τα σχολεία της

επαρχίας Φαρσάλων, που

περιελάμβαναν ποιήματα,

σκετς και τραγούδια αφιε-

ρωμένα στην Εθνική επέ-

τειο.

Την Κυριακή 28η

Οκτωβρίου και μετά το

πέρας της Δοξολογίας και

πριν την παρέλαση  πραγ-

ματοποιήθηκε κατάθεση

στεφάνων στο μνημείο των

Ηρώων Πεσόντων που βρί-

σκεται στην πλατεία

Δημαρχείου.

Αρχικά Εκφωνήθηκε ο

πανηγυρικός από την εκπαι-

δευτικό του 2ου Δημοτικού

κ. Δ. Κωστή και δόθηκαν οι

τιμές σε όλους όσους έχα-

σαν την ζωή τους στον

πόλεμο. Στην συνέχεια

πραγματοποιήθηκε ενός

λεπτού σιγή και έγινε η ανά-

κρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στεφάνι κατέθεσαν οι εξής: ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος, ο βου-

λευτής Λάρισας κ. Χρήστος

Κέλλας, ο πρόεδρος του

Περιφερειακού συμβουλίου

Θεσσαλίας κ. Γρηγόρης

Παπαχαραλάμπους, οι διοι-

κητές, της 61 Μ.Ε. κ.

Παναγιώτης Καρασιούτας,

του Α.Τ. Φαρσάλων κ.

Γεώργιος Γκούμας, του

Πυροβεστικού Κλιμακίου

Φαρσάλων κ. Θεόδωρος

Σταφύλλης, η πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας

Φαρσάλων κ. Βάια Παύλου,

ο αντιδήμαρχος Φαρσάλων

κ. Δημ. Μπαμπανίκας, η

πρόεδρος Σ.Φ.Φ.Φ. κ. Ι.

Αρμανίδη, ο πρόεδρος του

ΤΟΕΒ Φαρσάλων κ. Αν.

Δραχμάνης, του

Ε.Κ.Φαρσάλων κ. Γρ.

Γούσιας, του Εμπ.

Συλλόγου Φαρσάλων κ. Γ.

Πιτσάβας, ο αντιπρόεδρος

της Π.Ε.Ν.Α. κ. Νικ.

Παυλονάσιος, ο εκπ.των

αποστράτως της Ελληνικής

Αστυνομίας ν. Λάρισας

κ.Απ. Γκόβαρης, ο

Σύλλογος Σαρακατσαναίων,

Αναγέννησης και Αχιλλέα

Φαρσάλων. 

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚατάθεσηΚατάθεση ΣτεφάνωνΣτεφάνων απόαπό ΣχολείαΣχολεία καικαι ΦορείςΦορείς



Μ
ε απόλυτη τιμή
στους ήρωες του
1940 διεξήχθη η

μαθητική παρέλαση της
28ης Οκτωβρίου στα
Φάρσαλα.
Ο καλός καιρός καθ’  όλη την
διάρκεια των εορταστικών
τελετών βοήθησε ώστε να
δώσει το παρών πλήθος
κόσμου, ώστε να παρακολου-
θήσει τόσο την μαθητική
παρέλαση, όσο και τις κατα-
θέσεις στεφάνων, σχολείων
και φορέων.
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Τιμήθηκε η 28η Οκτωβρίου στα ΦάρσαλαΤιμήθηκε η 28η Οκτωβρίου στα Φάρσαλα



Γιορτάζει Ο ΣύλλογοςΓιορτάζει Ο Σύλλογος

Αργιθεατών ΕπαρχίαςΑργιθεατών Επαρχίας

Φαρσάλων Φαρσάλων 

Ο
Σύλλογος ΑργιθεατώνΕπ. Φαρσάλων

«Παναγία η Σπηλιώτισσα» γιορτάζει τα 25

χρόνια λειτουργίας του και σας προσκαλεί το

Σάββατο 17 Νοεμβρίου και ώρα 17:30 μμ στο κτίριο

του Συλλόγου Π. Τσαλδάρη 6 στα Φάρσαλα, θα γίνουν

τα εγκαίνια του

Λαογραφικού

Εκθετηρίου και

έκθεση

φωτογραφίας

με θέμα την

Αργιθέα του

χτες και του

σήμερα.

Θα ακολουθήσει

π α ρ α δ ο σ ι α κ ό

Αργιθεάτικο γλέ-

ντι με την Γιώτα

Γρίβα και την

ΑργιθεάτικηΖυγιά

στο Κτήμα Αίγλη

(1ο χιλ.

Φαρσάλων –

Ανωχωρίου) ώρα

έναρξης 9:00.

Είσοδος 6 ευρώ

Τ
ην επιβεβαίωση της ηγετικής της θέσης στην

παγκόσμια αγορά προϊόντων ξύλου

επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά η λαρισαϊκή

εταιρεία ALFA WOOD μέσα από την συμμετοχή της

στην μεγαλύτερη διεθνή Έκθεση SICAM που διεξήχθη

στο διάστημα 16 – 19 Οκτωβρίου στο Pordenone της

Ιταλίας.

Την Έκθεση επισκέφθηκαν οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές

επίπλων του πλανήτη καθώς και οι σημαντικότεροι έμποροι

προϊόντων ξύλου. Στο καλαίσθητο περίπτερο του ελληνικού

ομίλου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τις νέες προτάσεις

του ομίλου που έχουν ήδη λανσαριστεί  στην αγορά.

Ξεχώρισαν ιδιαίτερα : Τα νέα χρώματα σε διακοσμητικές

επιφάνειες και εντυπωσίασε  η νέα υφή που αποτελεί πιστή

απομίμηση φυσικού ξύλου.

Με τις νέες συμφωνίες που κλείστηκαν, καθώς και με την

ανανέωση της εμπιστοσύνης που επέδειξαν οι παλαιότεροι

πελάτες, ο ελληνικός όμιλος, που διατηρεί τον κύριο όγκο

των παραγωγικών του εγκαταστάσεων στην ΒΙΠΕ Λάρισας,

διεύρυνε την εξωστρέφειά του και έδειξε για μία ακόμη

φορά ότι η καινοτομία και η κατασκευή προϊόντων που

«αγγίζουν» τους διεθνείς καταναλωτές είναι το δυνατότερο

σημείο του ομίλου ALFA WOOD.

O
Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ)

στο πλαίσιο των

εορταστικών εκδηλώσεων

για την επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου 1940

πραγματοποίησε

εκδήλωση το Σάββατο 27

Οκτωβρίου 2018 στο

Πολιτιστικό Κέντρο  με

θέμα: «Τα Φάρσαλα στη

δίνη του Β΄ Παγκοσμίου

Πολέμου».

Σε πρώτη δημόσια προβολή

παρουσιάστηκε πρωτότυπο

αρχειακό υλικό που περιε-

λάμβανε φωτογραφίες και

βίντεο με αφηγήσεις

Φαρσαλινών που πολέμη-

σαν στο μέτωπο και έζησαν

τα γεγονότα της Ιταλικής και

Γερμανικής κατοχής  στα

Φάρσαλα κατά την περίοδο

1940-1944.

Την εκδήλωση προλόγισε ο

Πρόεδρος του  ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

Κώστας Δερλός που - μετα-

ξύ των άλλων - αναφέρθηκε

στην αξία του υλικού για την

καταγραφή της Τοπικής

Ιστορίας και παρουσίασε το

χρονολόγιο των γεγονότων

εκείνης της ιστορικής περιό-

δου που αφορούν την

Επαρχία Φαρσάλων.

Προβλήθηκαν αποσπάσμα-

τα από εννέα συνεντεύξεις

Φαρσαλινών που έζησαν τα

γεγονότα και ήταν

οι:Ριζιώτης Κωνσταντίνος,

Ρ ι ζ ι ώ τ η Θ ε ο δ ώ ρ α ,

ΑντωνόπουλοςΘεοδόσηw,

Συρόπουλος Γεώργιος,

ΒαρλάμηΣοφία, Γκίκας

Βασίλης, Δημητρακόπουλος

Γιάννης, Καλτσάς

Θεόδωρος, Κονταλέξης

Κώστας.

Οι κ.κ. Γκίκας Βασίλης και

Δημητρακόπουλος Γιάννης

ήταν παρόντες στην εκδή-

λωση.

Οι ενότητες του βίντεο διάρ-

κειας 110λεπτών ήταν:

1) Οι Φαρσαλινοί πάνε στο

μέτωπο

2) Φαρσαλινοί στο μέτωπο

3) Επιστροφή από το μέτω-

πο στα Φάρσαλα

4) Κατοχή στα Φάρσαλα

5) Απελευθέρωση

Το υλικό που προβλήθηκε

αντλήθηκε από το προσω-

πικό  Αρχείο του Θέμη

Παδιώτη, τις συνεντεύξεις

και το μοντάζ έκανε ο Θέμης

Παδιώτης ενώ την επιμέλεια

της οργάνωσης και της επι-

λογής του υλικού είχε ο

Κώστας Δερλός.

Την  εκδήλωση έκλεισε η

Χορωδία του ΚΑΠΗ του

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ με δύο τρα-

γούδια  της Σοφίας Βέμπο,

θέλοντας να τιμήσει όσους

αγωνίστηκαν και έδωσαν τη

ζωή τους υπερασπιζόμενοι

την πατρίδα.

Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσία τους: ο

Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης

Καραχάλιος, ο

Αντιδήμαρχος Αποστόλης

Κυριαζής, ο Αντιπρόεδρος

του Περιφερειακού

Συμβουλίου Θεσσαλίας

Κώστας Τύμπας, η

Πρόεδρος της ΔΗΚΕΦΑ

Κυριακή Παναγιωτοπούλου,

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Σοφία Χατζηπλή, Νίκος

Γκατζόγιας, Μαρία Ίφου,

Βαγγέλης Κατσαούνης,

Δημήτρης Γκίζας, η

Πρόεδρος της Δημοτικής

Κοινότητας Φαρσάλων Βάια

Παύλου, εκπρόσωποι φορέ-

ων και συλλόγων και πλή-

θος κόσμου.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

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

Πιάνο,  Αρμόνιο,  Ακορντεόν,
Βιολί,  Κιθάρα.

Σχολή Σύγχρονης Μουσικής 

Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό
Μπάσο, Ντραμς.

Σχολή Λαϊκής – Ρεμπέτικης
Μουσικής

Μπουζούκι,  Τζουράς,
Μπαγλαμάς.

Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής

Κλαρίνο,  Κρουστά,
Παραδοσιακό  Βιολί.

Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

Ωδική,  Αρμονία,  Αντίστιξη,
Φούγκα, 

Ενοργάνωση Πνευστών,
Σύνθεση.

Νέα τμήματα:   

Φωνητική με Ελληνικό & Ξένο

ρεπερτόριο.

Ούτι,  Παραδοσιακό Βιολί.

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

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

Email: odeioperitexnon@yahoo.gr 

Επικαιρότητα

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

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

Τα Φάρσαλα στην δίνη του Β΄Τα Φάρσαλα στην δίνη του Β΄

Παγκοσμίου ΠολέμουΠαγκοσμίου Πολέμου

Η  Η  ALFA WOODALFA WOOD

GROUP GROUP στη διεθνήστη διεθνή

έκθεση έκθεση SICAM 2018SICAM 2018



Ο
ΑΟ Ναρθακίου
προηγήθηκε με σκορ
0 – 2 στην έδρα του

Λαρισαϊκού, ισοφαρίστηκε,
οι γηπεδούχοι πήραν…
«κεφάλι» στο σκορ στην
παράταση, όμως οι
γαλάζιοι ισοφάρισαν σε 3 –
3 και στην… «ρώσικη
ρουλέτα» των πέναλτι
πήραν την νίκη –
πρόκριση με 0 – 3.
Οι άνθρωποι του ΑΟ
Ναρθακίου έχουν πολλά
παράπονα για την διαιτησία
της εν λόγω αναμέτρησης και
συγκεκριμένα για την υπόδει-
ξη πέναλτι με την οποία οι
γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 2
– 2.
Στο πρώτο μέρος ο ΑΟΝ είχε
τον απόλυτο έλεγχο και έχασε
πολλές στιγμές με τους Πίρε,
Σιδηρόπουλο, Παπαθανασίου
και Ρεντινόπουλο, όμως δεν
κατάφερε να πετύχει κάποιο
τέρμα και έτσι έμεινε το 0 – 0.
Με το «καλημέρα» του δευτέ-
ρου μέρους ο Σιδηρόπουλος
κέρδισε πέναλτι, την εκτέλεση
ανέλαβε ο Πίρε ο οποίος είδε
τον κίπερ των γηπεδούχων
να τον σταματά, όμως στο
«ριμπάουντ» ο
Παπαθανασίου με κεφαλιά
άνοιξε το σκορ.
Με την συμπλήρωση μιας
ώρας αγώνα ο
Ρεντινόπουλος με δυνατό
σουτ έξω από την περιοχή,
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
του Λαρισαϊκού για δεύτερη
φορά.
Ένα τέταρτο αργότερα οι
γηπεδούχοι μείωσαν σε 1 – 2
με κοντινό πλασέ από θέση
τετ α τετ, ενώ πέντε λεπτά
πριν την λήξη της αναμέτρη-
σης ισοφάρισαν με εύστοχη
εκτέλεση πέναλτι σε μια φάση
στην οποία οι άνθρωποι του
ΑΟΝ διαμαρτύρονται έντονα
καθώς θεωρούν ότι δεν
υπάρχει παράβαση.
Έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε
στην παράταση.
Στο 100’ οι γηπεδούχοι κατά-
φεραν να πάρουν «κεφάλι»
στο σκορ με 3 – 2, με πανο-
μοιότυπο τρόπο όπως και στο
πρώτο τέρμα που δέχθηκαν.
Οι «γαλάζιοι» πίεσαν και έχα-
σαν πολλές ευκαιρίες με τους
Παπαθανασίου, Μισαηλίδη
και Σιδηρόπουλο, όμως το 3 –
2 παρέμεινε στο πρώτο
μέρος.
Στο δεύτερο μέρος και συγκε-
κριμένα στο 110’ της παράτα-
σης ο Σιδηρόπουλος κέρδισε
και πάλι πέναλτι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Παπαθανασίου ο οποίος έδει-
ξε «κρύο αίμα», σκόραρε
πέτυχε το 3 – 3 και παράλλη-
λα το δεύτερο προσωπικό του
γκολ.
Στα επόμενα λεπτά δεν άλλα-
ξε κάτι και έτσι οι δυο ομάδες
οδηγήθηκαν στην παράταση.
Στην ψυχοφθόρο διαδικασία

της «άσπρης βούλας» ο ΑΟΝ
ευστόχησε στα 3 πρώτα
πέναλτι ενώ οι γηπεδούχοι
δεν κατάφεραν να πετύχουν
γκολ και έτσι οι «γαλάζιοι»
πήραν την πρόκριση με σκορ
3 – 0.
Στα πέναλτι ευστόχησαν οι
Πρίφτης, Σιδηρόπουλος και
Καψιώχας, ενώ στα πέναλτι
των γηπεδούχων το πρώτο
σταμάτησε στο δοκάρι, το
δεύτερο απέκρουσε ο
Ζεμπέκης, ενώ το τρίτο πέρα-
σε άουτ .

Η Σύνθεση
ΑΟ Ναρθακίου
(Παναγιώτης Κορδαλής):
Ζεϊμπέκης, Λελεντζής,
ΔημακόπουλοςΚατσικόπουλο
ς, Μπουλούτσος(46’
Πρίφτης), Καψιώχας,
Ρεντινοπουλος (95’ Μπίνας),
Σ ι δ η ρ ό π ο υ λ ο ς ,
Μ α ν τ α λ ι ά ς ( 1 0 5 ’
Καραβαγγέλης), Πίρε (75
Μισαηλίδης), Παπαθανασίου. 
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ΑΟΝ και με την…ΑΟΝ και με την…

«βούλα» στην«βούλα» στην

επόμενη φάση!επόμενη φάση!

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

βρέθηκε πίσω στο σκορ

κόντρα στην Θύελλα

Βασιλί στο τοπικό

ντέρμπι για την δεύτερη

φάση του Κυπέλλου της

ΕΠΣ Λάρισας, όμως έκανε

την ανατροπή και

κατάφερε να πάρει την

πρόκριση με σκορ 2 – 1.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφε-

ραν να ανοίξουν το σκορ

μόλις στο 10΄ όταν ο

Βαρσάμης εκτέλεσε το

φάουλ και ο Καραγιάννης με

κεφαλιά νίκησε τον

Χαρισούλη και πέτυχε το 0 –

1.

Οι γηπεδούχοι παρά την

ψυχρολουσία πίεσαν και

έχασαν δυο καλές στιγμές

με τους Νασιούλα και

Ιορδανίδη.

Στο 25’ ο Ιορδανίδης με

κοντινό πλασέ πέτυχε την

ισοφάριση για την ομάδα

του και το 1 – 1 παρέμεινε

μέχρι την λήξη του πρώτου

μέρους.

Στο δεύτερο μέρος και

συγκεκριμένα στο 60’ ο

Νασιούλας ήταν αυτός που

με σουτ έφερε «τούμπα» το

παιχνίδι και πέτυχε το 2 – 1,

βάζοντας τους «ροσονέρι»

σε θέση οδηγού.

Σε αυτή την φάση οι φιλοξε-

νούμενοι διαμαρτυρήθηκαν

καθώς θεωρούν ότι υπάρχει

φάουλ στον Βασιλόπουλο.

Οι γηπεδούχοι στα επόμενα

λεπτά σημάδεψαν δυο

φορές το οριζόντιο δοκάρι

της Θύελλας, με τους

Νεμπεγλέρα στο 70’ με

απευθείας εκτέλεση φάουλ

και Νασιούλα στο 80’ έπειτα

από πλασέ, ενώ έχασαν και

ακόμη δυο τετ α τετ με τους

Ιορδανίδη και Ψύρρα.

Έτσι δεν άλλαξε κάτι και το

συγκρότημα του Βασίλη

Τσιανάκα πανηγύρισε την

νίκη πρόκριση στο τοπικό

ντέρμπι.

Οι άνθρωποι της Θύελλας

ευχαριστούν θερμά τους

ανθρώπους των Χαλκιάδων

για την άψογη φιλοξενία και

τους εύχονται καλή συνέ-

χεια.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Αποστολάκης,

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς ,

Μπογκας Θ. (55’

Βασιλόπουλος),  Μπογκας

Θ., Τριανταφύλλου,

Καραγιάννης, Ζητούνης,

Αγγελουσόπουλος, Αλεξίου,

Ακρίβος, Βαρσάμης.

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης,

Βαρσάμης, Ζαχόπουλος,

Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας,

Κ υ ρ ι ά κ ο υ , Ν α σ ι ο ύ λ α ς ,

Ιορδανίδης,Μητσόπουλος,

Γκουνάρας Χρ. (70’

Ψύρρας), Γκουνάρας Στ.

(25’ λ.τ. Αναγνώστου, 87’

Ακριβοσούλης).

Ανατρεπτική πρόκριση για τουςΑνατρεπτική πρόκριση για τους

«ροσονέρι» στο ντέρμπι«ροσονέρι» στο ντέρμπι



Α
κόμη μια

μεταγραφή

ανακοίνωσε ο

Αχιλλέας Φαρσάλων ο

οποίος τα βρήκε σε όλα με

τον Φαρσαλινό

ποδοσφαιριστή Θανάση

Τσούλη.

Ο Τσούλης είναι 25 ετών και

μέχρι πρότινος ανήκε στην

ομάδα του ΑΟ Ναρθακίου,

αγωνίζεται στην αριστερή

πλευρά, τόσο ως μπάκ, όσο

και ως εξτρέμ.

Ο Θανάσης έχει φορέσει

ακόμη δυο φορές την φανέλα

του Αχιλλέα Φαρσάλων,

αρχικά την σεζόν 2010/11 και

μετέπειτα τις σεζόν 2014/15

και 2015/16.

Πρόκειται για έναν ποδο-

σφαιριστή ο οποίος αναμένε-

ται να βοηθήσει άμεσα την

ομάδα του Αχιλλέα

Φαρσάλων, τόσο με τις αγω-

νιστικές του ικανότητες αλλά

και με την προσωπικότητά

του.

Σίγουρα πρόκειται για μια

ποιοτική προσθήκη που θα

βοηθήσει αρκετά τους προ-

πονητές των «Μυρμιδόνων»,

εν όψει της δύσκολης και

απαιτητικής σεζόν στην Α

ΕΠΣΛ κατηγορία και στο

Κύπελλο που συμμετέχει ο

Αχιλλέας Φαρσάλων.

Ο Τσούλης ξεκίνησε από την

Ακαδημία Αχιλλέα, αγωνίστη-

κε στον Αχιλλέα Φαρσάλων,

μετέπειτα πήγε στον

Ατρόμητο Βαμβακούς, φόρε-

σε εκ νέου την φανέλα των

«Μυρμιδόνων» και μετέπειτα

μεταγράφηκε στον ΑΟ

Ναρθακίου στον οποίο και

αγωνιζόταν μέχρι πρότινος.

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

γνώρισε την

δεύτερη σερί ήττα του και

πρώτη εντός έδρας με

σκορ 1 – 2 κόντρα στον

ΣμόλικαΦαλάνης σε ένα

παιχνίδι στο οποίοι οι

«πράσινοι» προηγήθηκαν

με 0  -2, ο Βούλγαρης

μείωσε στο 83′ σε 1 – 2,

ενώ στο 90′ ακυρώθηκε

ως οφσάιντ γκολ του

Τλούπα σε μια φάση που

εκ πρώτης όψεως

φαίνεται να μην υπάρχει

παράβαση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τις δυο ομάδες να προσπα-

θούν να επιβάλλουν τον

ρυθμό τους.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια

καλή στιγμή στο 13’ όταν ο

Μακρής έκανε το σουτ και η

μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Ενώ τρία λεπτά αργότερα ο

Μακρής πέτυχε γκολ το

οποίο ακυρώθηκε ως

οφσάιντ.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν και

είχαν δυο καλές στιγμές με

τους Χριστιανίδη και

Βούλγαρη με την μπάλα να

περνά άουτ.

Στο 23’ ο Μακρής με δυνατό

σουτ έξω από την περιοχή

άνοιξε το σκορ, νικώντας

τον Κουτσογιαννούλη.

Οι φιλοξενούμενοι μετά το

γκολ πίεσαν και έχασαν δυο

καλές στιγμές με τους Μάτο

και Κακαβίτση.

Ο Αχιλλέας είχε ένα σουτ

του Αλαμάνη το οποίο πέρα-

σε λίγο άουτ.

Στο 40’ οι φιλοξενούμενοι

πέτυχαν και δεύτερο τέρμα,

όταν ο Μακρής ανατράπηκε

από τον Μάντζαρη με τον κ.

Βλιώρα να δείχνει την

άσπρη βούλα σε μια φάση η

οποία ξεκίνησε με τον

Μακρή να ξεκινά από ορια-

κή θέση οφσάιντ, με τους

ανθρώπους του Αχιλλέα να

διαμαρτύρονται για την εν

λόγω φάση.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Κακαβίτσης ο οποίος ευστό-

χησε και διπλασίασε τα τέρ-

ματα για τον

ΣμόλικαΦαλάνης.

Οι παίκτες των κ.κ. Φεραίου

Γιαννακού και Λευτέρη Τέα,

προσπάθησαν να αντιδρά-

σουν και 2’ αργότερα ο

Βούλγαρης έφτασε μια

ανάσα από την μείωση του

σκορ, όταν έπιασε το δυνα-

τό σουτ με την μπάλα να

περνά μόλις άουτ.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας πίεσε από την

αρχή και προσπάθησε να

επιβάλλει τον δικό του

ρυθμό πιέζοντας ασφυκτικά.

Οι γηπεδούχοι έχασαν δυο

καλές στιγμές με τους

Αλαμάνη και Βούλγαρη στα

πρώτα δέκα λεπτά με τον

Γραβάνη να μπλοκάρει και

τα δυο σουτ.

Στο 73’ ο Κούμρια έκανε

από τα δεξιά για τον επερ-

χόμενο Βούλγαρη με τον

τελευταίο να μην την βρίσκει

για πολύ λίγο ώστε να την

σπρώξει στην κενή εστία.

Οι φιλοξενούμενοι «χτύπη-

σαν» σε δυο περιπτώσεις

στην αντεπίθεση όταν αρχι-

κά το πλασέ του Μάτου

έδιωξε ο Κουτσογιαννούλης,

ενώ ο νεαρός τερματοφύλα-

κας του Αχιλλέα είπε «όχι»

και στην «λόμπα» του

Μανακούσιου.

Στο 81’ ο Αχιλλέας «άγγιξε»

το γκολ όταν ο Κουμρια

έκανε την σέντρα από δεξιά,

ο Καναβός έπιασε την κεφα-

λιά με τον Γραβάνη να διώ-

χνει εντυπωσιακά σε κόρ-

νερ.

Δυο λεπτά αργότερα ο

Μάντζαρης έκανε την

σέντρα, ο Τλούπας «έσπα-

σε» με το κεφάλι για τον

Βούλγαρη, ο οποίος «ελί-

χθηκε» έξω από την περιο-

χή και με ψηλοκρεμαστό

πλασέ έστειλε την μπάλα

στο «γάμα» της εστίας του

Γραβάνη.

Η φάση που ξεσήκωσε

θύελλα αντιδράσεων κατα-

γράφηκε στο 90’ όταν έπειτα

από σέντρα και λάθος διώξι-

μο της άμυνας ο Βούλγαρης

πάτησε περιοχή, «έσπασε»

στον Τλούπα και αυτός

έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα με προβολή.

Ο βοηθός της αναμέτρησης

όμως κ. Κοτουμπάς, έδειξε

οφσάιντ σε μια φάση που εκ

πρώτης όψεως ο Τλούπας

φαίνεται να καλύπτεται.

Αυτή η απόφαση ξεσήκωσε

θύελλα αντιδράσεων από

τους ποδοσφαιριστές των

«Μυρμιδόνων», όμως δεν

άλλαξε κάτι.

Παρά την «ψυχρολουσία» ο

Αχιλλέας συνέχισε να πιέζει

ψηλά και στο 90 + 3 έχασε

μεγάλη ευκαιρία, όταν έπει-

τα από πάσα του Κούμρια ο

Βούλγαρης σούταρε με την

μπάλα να περνά λίγο πάνω

από τα δοκάρια του

Γραβάνη και έτσι παρέμεινε

το 1 – 2.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Γιαννακός - Τέας):

Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο ύ λ η ς ,

Κατσανάκης (15' λ.τ.

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ) ,

Γιαννολόπουλος, Τλούπας,

Μάντζαρης, Ταστεμερίδης,

Αλαμάνης, Παυλόπουλος

(68' Καναβός), Κούμρια,

Χριστιανίδης, Βούλγαρης

Σ μ ό λ ι κ α ς Φ α λ ά ν η ς

( Μ π α κ ο γ ι ά ν ν η ς ) :

Γραβάνης, Τσιρογιάννης,

Σέντζας, Σκούπρας,

Μανακούσιος, Μπέτσης,

Μακρής(79' Γκαμπογκίνης),

Μολάς, Μάτος,  Σπανός (60’

Μανακούσιος Δ.),

Κακαβίτσης
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Αθλητικά

Ηττήθηκε ο Αχιλλέας, «φωνάζει» για την διαιτησίαΗττήθηκε ο Αχιλλέας, «φωνάζει» για την διαιτησία

Στα «κιτρινόμαυρα» ο ΘανάσηςΣτα «κιτρινόμαυρα» ο Θανάσης

Τσούλης!Τσούλης!



Μ
ια καταπληκτική
εμπειρία βίωσαν
τα παιδιά του Γ.Σ.

Φαρσάλων Kroustaκατά
την φιλοξενιά τους στην
Αθήνα από τις
Ακαδημίες του ΠΑΟ.
Στις 26/10/18 η ομάδα των
2003 – 05 αντιμετώπισε σε
φιλικό αγώνα στο ΟΑΚΑ
την αντίστοιχη ομάδα των
Ακαδημιών του
Παναθηναϊκού.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας
τα παιδιά παρακολούθη-
σαν τον αγώνα ΠΑΟ –
Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ για
την Euroleague και την
επόμενη ημέρα έδωσε
παιχνίδι η ομάδα του 2006
– 2009 με την αντίστοιχη
Ακαδημία του ΠΑΟ.

Οι μικροί μπασκετμπολί-
στες είχαν την ευκαιρία να
δουν από κοντά και να
φωτογραφηθούν με μεγά-

λους αστέρες του μπά-
σκετ, να γνωρίσουν τις
αθλητικές εγκαταστάσεις
και τον τρόπο λειτουργίας

μιας μεγάλης ομάδος.
Τα παιδιά έδειξαν απίστευ-
τη αγωνιστική και εξωαγω-
νιστική συμπεριφορά, κέρ-

δισαν τον θαυμασμό και τα
συγχαρητήρια των οικοδε-
σποτών, «υποχρεώνο-
ντας» έτσι την Διοίκηση

του Γ.Σ. Φαρσάλων
Kroustaνα διοργανώσει
και άλλες παρόμοιες εξορ-
μήσεις.
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Ένα μαγικό αθλητικό ταξίδι βίωσαν οι Ακαδημίες του Γ.Σ.Ένα μαγικό αθλητικό ταξίδι βίωσαν οι Ακαδημίες του Γ.Σ.

Φαρσάλων Φαρσάλων KroustaKrousta
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Μαθηματικός, κάτοχος μετα-

πτυχιακού διπλώματος, με

διδακτική εμπειρία, παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές δημοτι-

κού, γυμνάσιου, λυκείου και σε

φοιτητές. Τηλ.6974519288

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επιχείρηση

ζαχαροπλαστείου με όλον τον

υπάρχον εξοπλισμό του  επί

της οδού Λαμίας στα

Φάρσαλα  λόγω συνταξιοδό-

τησης.  ΕΠΙΣΗΣ Ο ΧΩΡΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και για οποια-

δήποτε άλλη επαγγελματική

δραστηριότητα.  Επικοινωνία

στο τηλ: 6983044901

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπε-

δο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

80 τ.μ., ανακαινισμένο, με

υγρομόνωση 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

ENOIKAZETAI    διαμέρι-

σμα  ανεξάρτητο επί  ισο-

γείου πολυκατοικίας

Αθηνάς 74, γκαρσονιέρα

50 μέτρα από την κεντρική

πλατεία. Νεότευκτη  , άρι-

στης κατασκευής  55 τ.μ.

περιλαμβάνει χωλ, δύο

υπνοδωμάτια, μπάνιο, κου-

ζίνα. Τιμή 300 ευρώ μηνιαί-

ως. Στην τιμή περιλαμβάνε-

ται ηλεκτρική κατανάλωση,

κοινόχρηστα, δημοτικά

τέλη, ύδρευση, Ε.Ρ.Τ.,

κ.τ.λ. Δηλαδή  δεν υπάρχει

καμιά άλλη επιβάρυνση

εκτός των 300 ευρώ.

Πληροφορίες τηλ.:

6972400030

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 90 τ.μ. επί της οδού

28ης Οκτωβρίου 2 (έναντι

παλαιού ΟΤΕ).

Πληροφορίες τηλ.:

6946281033

ΕΝΟΙΚΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

85 τ.μ. επί της οδού Ερμού

61  με αυτόνομη κεντρική

θέρμανση.  Επικοινωνία

στα τηλ. : 6932459070  &

6977608008

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 24910

24850.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ email:

logistis.arc@gmail.com

ΤΡΙΤΗ  30/10: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση:

Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939

ΤΕΤΑΡΤΗ  31/10  : Μπασαγιάννη –

Τσολάκη Μαρία Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ:

24910-22225

ΠΕΜΠΤΗ  1/11: Δαμιανός Δημήτρης

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2/11 : Μαυραντώνης

Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11: Μαργαριτοπούλου

Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 26 και Θέτιδος

Τηλ: 24910-23012

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11: Μπασαγιαννη Αγγελική

Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΔΕΥΤΕΡΑ  5/11 : Κοντονίκας Γεώργιος

Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 /

24910-22416

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στον

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου τελούμε

Ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-

σεως της ψυχής της αειμνήστου

μητέρας γιαγιάς Βασιλική
Σταφύλη (ετών 77)

Τα παιδιά Θεόδωρος – Παναγιώτα

Σταφύλη,

Νικόλαος – Κωνσταντίνα Σταφύλη 

Ιωάννης –Ευαγγελία Σταφύλη 

Ηλίας – Παναγιώτα Σταφύλη 

Τα εγγόνια Βασιλική, Άννα, Γεώργιος, Βασιλική,

Γεώργιος, Ελένη, Ειρήνη, Χριστίνα, Αντώνιος. 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                      Φάρσαλα   26-10-2018

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ                        Αριθμ.πρωτ :805                                                

ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Περί πρόσληψης υπαλλήλου γραφείου

Έχοντες υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7/24-08-2018 απόφαση του Δ.Σ του ΤΟΕΒ

ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «περί πρόσληψης υπαλλήλου γραφείου κατηγορίας ΔΕ

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πέντε μήνες).

ΚΑΛΟΥΜΕ

Α.  Τους ενδιαφερομένους να προσληφθούν στη θέση του υπαλλήλου γραφεί-

ου του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ όπως υποβάλλουν μέχρι 20-11-2018:

1.Αίτηση διορισμού

2.Τίτλο σπουδών

3.Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Β΄(θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα)

4.Πιστοποιητικό γεννήσεως

Β.  Αριθμός θέσεων:

Μία (1) θέση υπαλλήλου γραφείου.

Γ. Σαν προσόντα για τον διορισμό καθορίζονται τα παρακάτω:

1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια 

2. Να έχουν απολυτήριο Λυκείου

3. Να έχουν γνώση Η/Υ

4. Να έχουν εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

5. Να είναι μέλη ή τέκνα μελών του Οργανισμού

6. Να είναι Δημότες του Δήμου Φαρσάλων

7. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 65ο                                                                    

έτος της ηλικίας των.

8. Να μην έχουν καταδικαστεί με ποινές που συνεπάγονται κατά Νόμο 

στέρηση της ικανότητάς των για διορισμό σαν δημόσιοι υπάλληλοι

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Υ.Κ

Αποδοχές: Ενιαίο μισθολόγιο.

Η επιλογή θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γρα-

φεία του ΤΟΕΒ –Αθηνών 2 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο

2491023043 στα Φάρσαλα.

Εντολή Δ.Σ
Ο Πρόεδρος

Α.ΔΡΑΧΜΑΝΗΣ



Ο
Αθλητικός Σύλλογος Φαρσάλων,

«έσπασε το ρόδι» και πέτυχε την

πρώτη του νίκη στο πρώτο

εντός έδρας παιχνίδι του και δεύτερο

παιχνίδι στην Α2 ΕΣΚΑΘ καθώς κέρδισε

με σκορ 66 – 57.

Οι γηπεδούχοι είχαν από το πρώτο δεκάλε-

πτο το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και η

λήξη του τους βρήκε μπροστά με 15 – 13.

Με επιμέρους σκορ 17 – 8 στο δεύτερο

δεκάλεπτο οι παίκτες

των Αντώνη Μανετζή και

Γιώργου Γκουντόπουλου

πήραν διαφορά 12

πόντων (33 – 21) με την

οποία πήγαν στα αποδυ-

τήρια για το ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι

γηπεδούχοι δεν μπήκαν

καλά στο παρκέ με απο-

τέλεσμα το Αρμένιο να

μειώσει μέχρι και στους 4

πόντους (35 – 31), στα μισά της περιόδου.

Εκεί με ένα σερί 10 – 3 οι γηπεδούχοι

πήραν και πάλι τον απόλυτο έλεγχο και η

λήξη της περιόδου τους βρήκε μπροστά με

45 – 34.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο

Αθλητικός Σύλλογος Φαρσάλων είχε τον εξ

ολοκλήρου έλεγχο του αγώνα, έφτασε μέχρι

και στο +12 (50 – 39) και πήρε το ροζ φύλλο

με σκορ 66 – 57.

Πρώτος σκόρερ του Αθλητικού ήταν ο

Ζάγκας με 23 πόντους, ενώ 20 είχε ο

Δημητρακόπουλος και 11 ο Γκουντόπουλος.

Τα Δεκάλεπτα: 15-13, 33-21,45-34, 66-57

Η Σύνθεση

Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής -

Γκουντόπουλος): Θεοχάρης, Ζάγκας 23

(1), Γκουντόπουλος 11, Μητσογιάννης 1,

Μάρκος 3, Μανετζής, Δημητρακόπουλος

20, Ζαχαρής 2, Ρούμπας.
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Τα Αποτελέσματα – 5η
Αγωνιστική 
ΑΟ Ελευθερών – Ελπίς Μεσοχωρίου
1-0
Νεάπολη Λάρισας – Προοδευτική
Ανάβρας 2-1
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών «Ο Πύρρος»
– ΠΑΟΛ Αβέρωφ 0-2
ΑΕ Βουναίνων – Ολυμπιακός
Αμπελιάς 0-1
Φιλοκτήτης Μελιβοίας –
Παναγροτικός Νίκαιας 0-2
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων –
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 3-2
Αστραπή Ν. Πολιτείας – ΑΟ
Μαυροβουνίου 1-3
Δήμητρα Γιάννουλης – Αστήρ
Μελισσοχωρίου 0-1

Η Επόμενη 6η Αγωνιστική  (3/11 -
15:00)
Ολυμπιακός Αμπελιάς - Νεάπολη
Λάρισας
Προοδευτική Ανάβρας - ΑΟ
Ελευθερών
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Ελπίς
Μεσοχωρίου     
Παναγροτικός Νίκαιας - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - ΑΕ
Βουναίνων
ΑΟ Μαυροβουνίου - Φιλοκτήτης
Μελιβοίας
Αστήρ Μελισσοχωρίου - Ατρόμητος
Αγίων Αναργύρων
Αστραπή Ν. Πολιτείας - Δήμητρα
Γιάννουλης

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

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα – 3η Αγωνιστική

Αναγέννηση Φαρσάλων – Δόξα

Υπέρειας 0-1

Σταυραετός – Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων 0-10

Αναγέννηση Ζαππείου – Μυραϊκός 1-2

Νίκη Κρήνης – ΑΟ Ναρθακίου 1-3

Ατρόμητος Βαμβακούς – Ακαδημία

Αχιλλέα 1-0

Θύελλα Βασιλί – Άγιος Γεώργιος

Φαρσάλων 2-1

Η Επόμενη – 4η Αγωνιστική (3/11

– 15:00)

Δόξα Υπέρειας - Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

Μυραϊκός - Αναγέννηση Φαρσάλων

ΑΟ Ναρθακίου - Σταυραετός

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων -

Αναγέννηση Ζαππείου

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων - Νίκη

Κρήνης

Ατρόμητος Βαμβακούς - Θύελλα

Βασιλί

Βαθμολογία:

1. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων 9

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 9

3. ΑΟ Ναρθακίου 9

4. Θύελλα Βασιλί 6

5. Αναγέννηση Ζαππείου 6

6. Αναγέννηση Φαρσάλων 6

7. Μυραϊκός 4

8. Δόξα Υπέρειας 3

9. Ακαδημία Αχιλλέα 1

10. Νίκη Κρήνης 0

11. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 0

12. Σταυραετός 0

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Α ΕΠΣΛ
Τα Αποτελέσματα – 7η Αγωνιστική
Κίσσαβος Συκουρίου - ΠΟ
Ελασσόνας 0-3 (α.α.)
Τύρναβος 2005 - Αετός
Αμυγδαλέας 1-1
Φαλανιακός - Δόξα
Βλαχογιαννίου 3-1
Λάρισα 2012 - Δόξα
Αργυροπουλίου 1-0
Αετός Μακρυχωρίου - Ηρακλής
Λάρισας 1-1
Δαμασιακός - Δωτιέας Αγιάς 2-2
Αχιλλέας Φαρσάλων - Σμόλικας
Φαλάνης 1-2
ΑΕ Κιλελέρ - Αμπελωνιακός 0-0

Η Επόμενη 8η Αγωνιστική (4/11 -

15:00)

Δόξα Βλαχογιαννίου - Τύρναβος

2005

Δόξα Αργυροπουλίου - Αετός

Αμυγδαλέας

Ηρακλής Λάρισας - Φαλανιακός

Δωτιέας Αγιάς - Λάρισα 2012

Σμόλικας Φαλάνης - Αετός

Μακρυχωρίου

ΠΟ Ελασσόνας - Δαμασιακός

Αμπελωνιακός - Αχιλλέας Φαρσάλων

Κίσσαβος Συκουρίου - ΑΕ Κιλελέρ 0-

3 (α.α.)

Bαθμολογία:
1. Φαλανιακός 17
2. Ηρακλής Λάρισας 16
3. Αμπελωνιακός 16
4. Σμόλικας Φαλάνης 15
5. Αχιλλέας Φαρσάλων 12
6. Δωτιέας Αγιάς 12
7. Π.Ο. Ελασσόνας 12
8. Αετός Μακρυχωρίου 11
9. Δόξα Αργυροπουλίου 11
10. Τύρναβος 2005 10
11. Κιλελέρ 7
12. Δαμασιακός 6
13. Λάρισα 2012 6
14. Δόξα Βλαχογιαννίου 3
15. Αετός Αμυγδαλέας 2

A ΕΠΣΛ

Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων

σκόραρε μέσα σε

δέκα λεπτά δυο τέρματα

στο πρώτο μέρος,

θέτοντας τις βάσεις για

την πρόκριση κόντρα

στην ομάδα της Μάνδρας

την οποία και κέρδισε εν

τέλει με σκορ 1 – 2

παίρνοντας το

«εισιτήριο» για την

επόμενη φάση του

Κυπέλλου της ΕΠΣ

Λάρισας.

Οι γηπεδούχοι έχασαν δυο
καλές στιγμές στο πρώτο
ημίωρό και πιο συγκεκριμέ-
να στο 22’ ο Μπατζανούλης
από το ύψος της μεγάλης
περιοχής σούταρε, με τον
Παλαμίδα να διώχνει.
Ενώ πέντε λεπτά αργότερα
ο Παπαδόπουλος με πλασέ
σημάδεψε το κάθετο δοκάρι
της Αναγέννησης.
Οι «κόκκινοι» κατάφεραν να
ανοίξουν το σκορ στο 35’
όταν έπειτα από σουτ του
Καρακώστα και ασθενή
απόκρουση του τερματοφύ-
λακα των γηπεδούχων, ο

Βαΐτσης από κοντά πέτυχε
το 0 – 1.
Δέκα λεπτά αργότερα ο
Καρακώστας τροφοδότησε
τον Θεοχαρόπουλο και
αυτός με πλασέ έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα για το 0 –
2, σκορ με το οποίο έληξε το
πρώτο μέρος.
Στην επανάληψη οι γηπε-
δούχοι πίεσαν και στο 65’ ο
Μπατζιανούλης μείωσε σε
1-2.
Η Αναγέννηση βρήκε
χώρους στην αντεπίθεση
και στο 86’ έχασε σπουδαία
ευκαιρία να πετύχει και τρίτο
τέρμα όταν ο Νίκος
Παλαμίδας βρέθηκε τετ α τετ

όμως αστόχησε και έτσι
παρέμεινε το 1 – 2 μέχρι την
λήξη του αγώνα και το
συγκρότημα του Νίκου
Θεοχαρόπουλου πανηγύρι-
σε την νίκη πρόκριση.
Η Σύνθεση
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Νίκος Θεοχαρόπουλος):
Παλαμίδας Β.,
Αγγελακόπουλος, Μπανιάς,
Α ρ β α ν ι τ ο ζ ή σ η ς ,
Πατσιούρας, Μουτκανάς,
Θεοχαρόπουλος (70’ Χρ.
Ζαγγανάς), Καρακώστας,
Τσούλης, Βαΐτσης (72’
Σακελλαρίου Κ.), Γιαχνής
(60’ Παλαμίδας Ν)

«Διπλό» από ημίχρονο και«Διπλό» από ημίχρονο και

πρόκριση για την Αναγέννησηπρόκριση για την Αναγέννηση

Πρώτη νίκη εντός έδρας γιαΠρώτη νίκη εντός έδρας για

τον Αθλητικό Σύλλογοτον Αθλητικό Σύλλογο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Μία… «αλεπού» στηνΜία… «αλεπού» στην

ΑμπελιάΑμπελιά

Α
κόμη μια μεταγραφή ουσίας από το πάνω… ράφι

ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Αμπελιάς, ο οποίος τα βρήκε

σε όλα με τον Νίκο Φαρμάκα.

Ο γνωστός στην ποδοσφαιρική πιάτσα και ως «fox» (σ.σ. αλεπού

ελληνιστί), Φαρμάκας μέχρι πρότινος ανήκε στην ομάδα της ΑΕ

Κιλελέρ η οποία αγωνίζεται στην Α ΕΠΣΛ κατηγορία. Είναι 28 ετών και

αγωνίζεται ως επιθετικός χαφ.

Σίγουρα πρόκειται για μια προσθήκη που θα ανεβάσει ακόμη περισ-

σότερο το αγωνιστικό επίπεδο των ερυθρόλευκων οι οποίοι έχουν

θέσει τις βάσεις για πρωταγωνιστικούς στόχους την φετινή σεζόν στην

Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία.



Στα πλαίσια του προ-
γράμματος πρόληψης
από τις κινητές μονάδες
της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας και
σε συνεργασία με το ΚΕΠ
Υγείας του Δήμου
Φαρσάλων, από την
Δευτέρα 01 έως και την
Παρασκευή 26
Οκτωβρίου 2018 στην
Πλατεία Δημαρχείου
Φαρσάλων πραγματο-
ποιήθηκαν οι παρακάτω
εξετάσεις:
• Μαστογραφία (πρόγραμ-

μα πρόληψης για τον καρ-
κίνο του μαστού σε γυναί-
κες ηλικίας 40 έως 60
ετών).
Εξετάστηκαν 123 γυναίκες
• Μέτρηση οστικής μάζας
(έλεγχο για οστεοπόρωση
σε γυναίκες μετά την εμμη-
νόπαυση και σε άντρες
άνω των 60 ετών)
Εξετάστηκαν 158 άτομα
• Έλεγχος αναπνευστικής
λειτουργίας (σπιρομέτρηση
για καπνιστές/στριεςάνω
των 40 ετών)
Εξετάστηκαν 51 άτομα
• Μικροβιολογικές και

Αιματολογικές εξετάσεις
(βιοχημικές)
Εξετάστηκαν 162 άτομα
(Σύνολο 1944 εξετάσεις)
Το πρόγραμμα υποστήριξε
το ΚΕΠ Υγείας και το
Παράρτημα Ρομά – Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Φαρσάλων.
Υπεύθυνη δράσης:
Κ υ ρ ι α κ ή
Π.Παναγιωτοπούλου/Πρόε
δρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, Πολιτική
εκπρόσωπος στο Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων.

CMYK
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ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων:ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων:

Πρόγραμμα Πρόληψης –Πρόγραμμα Πρόληψης –

Δωρεάν Ιατρικές ΕξετάσειςΔωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις

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


