
Σ
τα πλαίσια

στοχευμένων

δράσεων της

Υποδιεύθυνσης

Ασφάλειας Λάρισας για

την καταπολέμηση της

διεξαγωγής παράνομων

τυχερών παιγνίων,

εντοπίστηκετο Σάββατο

(20-10-2018) τις πρώτες

πρωινές ώρες στα

Φάρσαλα κατάστημα

υγειονομικού

ενδιαφέροντος στο οποίο

διεξαγόταν

απαγορευμένο τυχερό...

CMYK

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018  Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 884 Τιμή: 0,60 ευρώ

Τελέστηκε η ακολουθίαΤελέστηκε η ακολουθία

του Αγιασμού στο «Σπίτιτου Αγιασμού στο «Σπίτι

της Αγάπης» στατης Αγάπης» στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

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

Συνελήφθησαν πέντεΣυνελήφθησαν πέντε

άτομα για απαγορευμέναάτομα για απαγορευμένα

τυχερά παιχνίδιατυχερά παιχνίδια
Σελ. 9Σελ. 9

Σελ. 4Σελ. 4

Δωρεάν ΙατρικέςΔωρεάν Ιατρικές

Εξετάσεις σε Δημότες μεΕξετάσεις σε Δημότες με

το Πρόγραμματο Πρόγραμμα

Τηλεϊατρικής Τηλεϊατρικής VodafoneVodafone

Γιόρτασαν τον προστάτηΓιόρτασαν τον προστάτη

τους Άγιο Αρτέμιο οιτους Άγιο Αρτέμιο οι

αστυνομικοί στα Φάρσαλααστυνομικοί στα Φάρσαλα

Εκδήλωση ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ:Εκδήλωση ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ:

«Τα Φάρσαλα σ«Τα Φάρσαλα σ««τη δίνητη δίνη

του Β΄ Παγκοσμίουτου Β΄ Παγκοσμίου

Πολέμου»Πολέμου»

Γυμναστικός από «ατσάλι»Γυμναστικός από «ατσάλι»

κέρδισε Στρατώνι κέρδισε Στρατώνι 

και διαιτητές και διαιτητές 

Σελ. 6Σελ. 6

Σελ. 7Σελ. 7

Σελ. 8Σελ. 8

Σελ. 12Σελ. 12
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Έ
τοιμη φαίνεται

πως είναι η

τροπολογία από

το υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

με την οποία

διασφαλίζεται το

ακατάσχετο των

λογαριασμών των

αγροτών για τις

επιδοτήσεις μέχρι 12.000

ευρώ, σύμφωνα με όσα

ανακοίνωσε ο

υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης Βασίλης

Κόκκαλης στη συνάντηση

που είχε με

εκπροσώπους των

Ομοσπονδιών Αγροτικών

Συλλόγων της Θεσσαλίας.

Σημειώνεται ότι ο κ.

Κόκκαλης δεν μπόρεσε να

δεσμευτεί απέναντι στους

αγρότες ποια θα είναι η

συγκεκριμένη ημερομηνία

της κατάθεσης της τροπολο-

γίας στη Βουλή, τονίζοντας

βέβαια ότι «η τροπολογία

έχει σταλεί στο υπουργείο

Οικονομικών και αναμένεται

το συντομότερο δυνατό να

ψηφιστεί στη Βουλή».

Μεταξύ άλλων, ο υφυπουρ-

γός εξήγησε πως ανάμεσα

στα θέματα που έθεσαν οι

αγρότες υπήρξε το ζήτημα

της νιτρορύπανσης, λέγο-

ντας ότι «θα υπάρξει η προ-

κήρυξη του μέτρου για

μικρούς γεωργούς προς

αντιστάθμισμα όσων βγή-

καν εκτός νιτρορύπανσης».

Επίσης ο υφυπουργός σε

δήλωση του είπε ότι υπήρξε

συνάντηση και με παραγω-

γούς του τσίπουρου και

συζητήθηκε το θέμα που

έχει προκύψει με τον περιο-

ρισμό στον χρόνο απόστα-

ξης, και πως ο ίδιος είχε επι-

κοινωνία με την Ανεξάρτητη

Αρχή Δημοσίων Εσόδων για

το ζήτημα. «Επικοινώνησα

με τον κ. Πιτσιλή από την

ΑΑΔΕ ο οποίος μου είπε

πως είναι σε επαφή και με

τις Περιφέρειες και ότι από

τη Δευτέρα θα διευκρινιστεί

επιτέλους το θέμα, ώστε να

μπορέσουν να βράσουν οι

αμβυκούχοι» τόνισε.

Σημειώνεται πως μεταξύ

άλλων θεμάτων συζητήθηκε

και το ζήτημα της χορήγη-

σης των εξισωτικών αποζη-

μιώσεων στους κτηνοτρό-

φους, με τον κ. Κόκκαλη να

δεσμεύεται ότι «δεν θα

υπάρξουν αδικίες, θα γίνουν

διορθωτικές ενέργειες και

όσοι πληρούν τα κριτήρια

του νόμου και της ευρωπαϊ-

κής κοινοτικής νομοθεσίας

δεν θα αποκλειστούν».

Τέλος σχετικά με τον φόρο

στο κρασί, ο κ. Κόκκαλης

επανέλαβε τη θέση της

κυβέρνησης ότι ο φόρος θα

καταργηθεί, καθώς υπάρχει

μεταξύ άλλων υποχρέωση

και σεβασμός στην απόφα-

ση του ΣτΕ.

Από την πλευρά του ο πρό-

εδρος της Ομοσπονδίας

Αγροτικών Συλλόγων νομού

Λάρισας Ρίζος Μαρούδας

μετά τη συνάντηση που είχε

με τον υφυπουργό, υποστή-

ριξε πως «οι απαντήσεις

που έλαβαν οι αγρότες δεν

τους ικανοποιούν».

«Είναι κοροϊδία να λένε ότι

έχουν έτοιμη τροπολογία

αλλά δεν μπορούν να την

καταθέσουν και να την

ψηφίσουν πριν μπουν τα

χρήματα στους λογαρια-

σμούς των αγροτών» είπε ο

Λαρισαίος αγροτοσυνδικαλι-

στής σχετικά με το ζήτημα

του χρόνου κατάθεσης της

τροπολογίας, ενώ αναφερό-

μενος στις απαντήσεις που

πήρε από τον υφυπουργό

για τον φόρο στο κρασί, είπε

ότι «δεν υπήρξε σαφής

δέσμευση από τον υφυ-

πουργό σχετικά με τον

χρόνο που η κυβέρνηση θα

προχωρήσει στην κατάργη-

σή του».

Μέσα στην εβδομάδα, και

ενδεχομένως ακόμη και

πριν την 26η Οκτωβρίου, θα

πληρωθούν οι αγροτικές

επιδοτήσεις σε πάνω από

530.000 δικαιούχους παρα-

γωγούς και ειδικότερα η

προκαταβολή του τσεκ των

δικαιωμάτων της Βασικής

Ενίσχυσης από τον ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ

Ο Οργανισμός είναι έτοιμος

να προχωρήσει στην πλη-

ρωμή των αγροτικών επιδο-

τήσεων, καθώς έχει ολοκλη-

ρώσει όλα τα τεχνικά θέματα

της πληρωμή και το

«αρχείο» είναι έτοιμο να

φύγει στην Τράπεζα

Πειραιώς.

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου

το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέ-

κρινε την σύμβαση μεταξύ

του υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και της

Τράπεζας Πειραιώς και αυτό

σημαίνει ότι μόλις η υπογε-

γραμμένη σύμβαση εκδοθεί

στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, αμέσως θα

πιστωθεί από τον ΟΠΕΚΕ-

ΠΕ συνολικό ποσό ύψους

680 εκατομ. ευρώ στους

λογαριασμούς 536.000

περίπου δικαιούχων, ποσό

που αντιστοιχεί στο 70% της

αξίας των δικαιωμάτων

Βασικής Ενίσχυσης από τις

δικαιούμενες επιδοτήσεις

των αγροτών.

Το υπόλοιπο ποσό θα εξο-

φληθεί στα μέσα

Δεκεμβρίου ενώ μέχρι το

τέλος του έτους θα έχει γίνει

ανασκόπηση πληρωμών για

τα παλιά προγράμματα

(Βιολογικά, Δασώσεις κλπ.),

ενώ όσοι είχαν μεταβολές

στα δικαιώματα τους θα

δουν μετά τους ελέγχους τις

επιδοτήσεις.

Η εξισωτική αποζημίωση

του έτους 2018 που κυμαί-

νεται στα 240 εκατομμύρια

ευρώ θα πληρωθεί κανονικά

τονίζει ο κ. Αποστολάκης,

ενώ του χρόνου θα επανα-

προσδιοριστούν οι μειονε-

κτικές περιοχές και θα φανεί

αν και ποιες θα αποχαρα-

κτηριστούν.

Παράλληλα όπως έγινε

γνωστό το ποσό των 18

εκατ. ευρώ κατέβαλε ο

Οργανισμός Πληρωμών και

Ελέγχου Κοινοτικών

Ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν

Προσανατολισμού και

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Το ποσό των 18 εκατ. ευρώ

κατέβαλε ο Οργανισμός

Πληρωμών και Ελέγχου

Κοινοτικών Ενισχύσεων

Προσανατολισμού και

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

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 24/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 21/9 c

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

Πέμπτη 25/10/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 16/5c

Παρασκευή 26/10/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 21/7c

Σάββατο 27/10/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 24/8 c

Κυριακή 28/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 24/10 c

Δευτέρα 29/10/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 24/11 c

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

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

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

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

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

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

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

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώνει την προκαταΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώνει την προκατα--

βολή του τσεκ για τις αγροτικέςβολή του τσεκ για τις αγροτικές

επιδοτήσεις της βασικής ενίσχυσης επιδοτήσεις της βασικής ενίσχυσης 

Έτοιμη να «φύγει» η τροπολογίαΈτοιμη να «φύγει» η τροπολογία

για το ακατάσχετο των λογαριαγια το ακατάσχετο των λογαρια--

σμών των αγροτώνσμών των αγροτών



«
Η ανάπτυξη του

Πρωτογενή τομέα

στην χώρα μας και ο

στόχος για την αύξηση

του εισοδήματος του

παραγωγού στην νέα

Κοινή Αγροτική Πολιτική

απαιτούν την αξιοποίηση

εργαλείων, όπως τους

δείκτες ελέγχου της

Γεωργικής Λογιστικής

Πληροφόρησης, ώστε ο

Έλληνας αγρότης να έχει

τον πλήρη έλεγχο της

παραγωγής και να χτίζει

το μέλλον για μία αειφόρο

ανάπτυξη» σημείωσε

μεταξύ άλλων ο

υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Βασίλης Κόκκαλης, στο

πλαίσιο του «Δικτύου

Γεωργικής Λογιστικής

Πληροφόρησης» (R.I.C.A)

το οποίο και

παρουσιάστηκε στην

Αβερώφειο Γεωργική

Σχολή το Σάββατο, σε

ενημερωτικής εκδήλωσης

με θέμα «Χρηματοδοτικά

Εργαλεία Διαχείρισης

Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων».

Όπως εξήγησε ο κ.

Κόκκαλης, η εφαρμογή του

νέου αυτού δικτύου παρακο-

λούθησης θα συμβάλει

ώστε με εύκολο και ασφαλή

τρόπο να γνωρίζει ο παρα-

γωγός την οικονομική κατά-

σταση της εκμετάλλευσής

του και την θέση που κατέχει

σε σχέση με τους δείκτες

έλεγχου των εκμεταλλεύσε-

ων, αλλά και να έχει την

δυνατότητα για αποφάσεις

με ασφαλή κριτήρια για την

μείωση των εισροών, την

αύξηση των εκροών και

κατά συνέπεια αύξηση του

εισοδήματος.

Οι Δείκτες, συμπλήρωσε το

κυβερνητικό στέλεχος, ενη-

μερώνουν κάθε φορά για

την ανάγκη αλλαγής κατεύ-

θυνσης της παραγωγής, για

εισαγωγή νέας τεχνολογίας

– καινοτομίας, δημιουργία

συνεργατικών σχημάτων

(Ομάδες Παραγωγών,

Συνεταιρισμοί κ.ά).

Το δίκτυο καταγράφει με

«δείκτες  της βιωσιμότητας»

της καλλιέργειας και  του

συνόλου της εκμετάλλευσης

και έχει την δυνατότητα

έγκαιρης λήψης αποφάσε-

ων για  επανασχεδιασμό

των δραστηριοτήτων της

εκμετάλλευσης , ώστε να

καταστούν και πάλι βιώσι-

μες και κερδοφόρες, έχει την

δυνατότητα για καλύτερους

όρους δανεισμού από τρά-

πεζες αφού αποδεικνύουν

με αξιόπιστο τρόπο την βιω-

σιμότητα της αγροτικής

εκμετάλλευσης και τέλος

ενεργεί ώστε η εκμετάλλευ-

ση να ικανοποιεί  τους δεί-

κτες για θετικό περιβαλλο-

ντικό αποτύπωμα (πχ. ορθή

διαχείριση αποβλήτων),

ευζωία (αν πρόκειται για

κτηνοτροφία), ορθή χρήση

νερού (για φυτείες), κ.ά  και

κατά συνέπεια αύξηση  του

ποσοστού επιδοτήσεων ,

σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ

από 2020.

Ο Λαρισαίος πολιτικός εξή-

γησε επίσης πως το «Δίκτυο

Γεωργικής Λογιστικής

Πληροφόρησης», καλύπτει

όλο το φάσμα των γεωργι-

κών και κτηνοτροφικών δρα-

στηριοτήτων σε μια εκμετάλ-

λευση, καθώς και μη γεωρ-

γικές δραστηριότητες, όπως

είναι ο αγροτουρισμός, η

δασοπονία, κλπ.

Αποτελεί δε, ολοκληρωμένο

σύστημα συλλογής λογιστι-

κών πληροφοριών, για  τις

δραστηριότητες των γεωργι-

κών και κτηνοτροφικών

εκμεταλλεύσεων.

Η συλλογή των λογιστικών

πληροφοριών αφορά την

καλλιεργούμενη έκταση, τον

αριθμό ζωικού κεφαλαίου,

το εργατικό δυναμικό της

εκμετάλλευσης και άλλα

λογιστικά στοιχεία. Οι πλη-

ροφορίες είναι εμπιστευτικές

και διατίθενται μόνο στον

ενδιαφερόμενο Παραγωγό

και την Γενική Διεύθυνση

Γεωργίας της ΕΕ.

Η ΕΕ αξιοποιεί τα στοιχεία

προς όφελος Γεωργικού

Εισοδήματος των παραγω-

γών  στα κράτη-μέλη και

μελετά  τις επιπτώσεις της

εφαρμοζόμενης Πολιτικής

της ΕΕ στον τομέα της

γεωργίας / κτηνοτροφίας,

βγάζει ασφαλή και έγκαιρα

συμπεράσματα για την

κατεύθυνση της παραγωγής

σε επίπεδο περιφέρειας ,

Εθνικό επίπεδο, αλλά και

στην ΕΕ , διαμορφώνει το

σχέδιο για το ΠΑΑ λαμβάνο-

ντας υπόψη τους δείκτες και

σχεδιάζει τη  νέα   ΚΑΠ.

Σύμφωνα με το κοινοτικό

κεκτημένο, εμπορική θεω-

ρείται η εκμετάλλευση, η

οποία εμπορεύεται μέρος

της παραγωγής της, είναι

αρκετά μεγάλη, ώστε να

εξασφαλίζει στον κάτοχό της

ικανοποιητικό εισόδημα που

να μπορεί να στηρίξει την

οικογένεια του και ξεπερνά

ένα ελάχιστο οικονομικό

μέγεθος, κατέληξε ο κ.

Κόκκαλης.

Σημειώνεται πως η εκδήλω-

ση έλαβε χώρα στο πλαίσιο

της Ετήσιας Γενικής

Συνέλευσης της ΕΚΑΓΕΜ

Ελλάδος.
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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
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Ανταλλάσουμε τα παλιά σας έπιπλα με καινούργια!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ

Κόκκαλης: Εργαλείο για τον αγρότη το Δίκτυο ΓεωργικήςΚόκκαλης: Εργαλείο για τον αγρότη το Δίκτυο Γεωργικής

Λογιστικής ΠληροφόρησηςΛογιστικής Πληροφόρησης
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Τ
ην προηγούμενη
Τετάρτη 17
Οκτωβρίου

τελέστηκε ακολουθία του
Αγιασμού
Χοροστατούντος του
Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσεάλων κ.
Τιμόθεου.
Το Σπίτι τηςΑγάπης
Φαρσάλων εγκαινιάστηκε το
2007, για να καλύψει τις
ανάγκες της πόλεως των
Φαρσάλων και στεγάζεται
επί της οδού Ρήγα Φεραίου
44.
Βρίσκεται δίπλα στους άπο-
ρους συνανθρώπους μας
πάντα και βοηθάει με όποι-
ους τρόπους μπορεί καθη-
μερινά ανθρώπους της
Επαρχίας μας που το έχουν
πραγματική ανάγκη.
Εκεί σιτίζονται καθημερινά
22 συνάνθρωποί μας και
λειτουργεί με εθελοντικήερ-
γασίακληρικώνκαιλαϊκών. 
Το «Σπίτι της Αγάπης» της
Ιεράς Μητρόπολης
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων λειτουρ-
γεί 10 μήνες τον χρόνο
(εκτός του Ιουλίου και
Αυγούστου), διοικείται από
Δ.Σ. που απαρτίζεται από
γυναίκες όλων των ενοριών
της πόλης, με επικεφαλής
τον ιερέα π. Λάζαρο της ενο-
ρίας του Αγίου Νικολάου,
ενώ τη βοήθειά τους προ-
σφέρουν και άλλοι ιερείς της
περιοχής Φαρσάλων.
Ογδόντα (80) εθελόντριες

προσφέρουν ανιδιοτελώς
πολύ μεγάλη υπηρεσία.
Επίσης κατά τις παραμονές
των μεγάλων εορτών των
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν ,
Πρωτοχρονιάς και Πάσχα
από το Σπίτι της Αγάπης
διανέμονται δέματα με τρό-
φιμα και δώρα στους έχο-
ντες ανάγκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
τρόφιμα που προσφέρονται
στους άπορους που σιτίζο-
νται εκεί καθώς και διάφορα
ρούχα, προέρχονται από
δωρεές του κόσμου και διά-
φορων καταστημάτων.
Στην ομιλία του ο
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσεάλων κ.
Τιμόθεος αρχικά συνεχάρη
όλους τους ανθρώπους που
εργάζονται σκληρά τόσο
υλικά όσο και πνευματικά
για να συνεχίζεται αυτή η
προσπάθεια βοήθειας
στους συνανθρώπους μας.
Κλείνοντας ανέφερε ότι γίνο-
νται ενέργειες και έχουν
κατατεθεί τα σχετικά έγγρα-
φα για να αλλάξει η χρήση
του πενταώροφου που βρί-
σκεται στον Ιερό Ναό
Γεννήσεως της Θεοτόκου
ώστε να στεγαστεί το «Σπίτι
της Αγάπης» και άλλες δρά-
σεις της Ιεράς Μητρόπολης
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων.

Σ
υνεχίζονται τα

μαθήματα τοπικής

ιστορίας σε

μαθητές, που έχει εντάξει

ο Δήμος Φαρσάλων τα

τελευταία χρόνια,  στο

πρόγραμμα των

πολιτιστικών δράσεων

για την ανάδειξη της

μακραίωνης ιστορίας του

τόπου.

Ο στόχος είναι οι μαθητές να

συμμετέχουν στη μάθηση

και όχι να αποστηθίζουν,

γιατί έτσι επιτυγχάνεται η

εμβάθυνση σε ιστορικά

ζητήματα, η εξοικείωση με

την ιστορική μέθοδο και η

αποδέσμευση από το σχολι-

κό βιβλίο.

Αυτή την φορά το ανασκαφι-

κό πεδίο της Αρχαίας

Σκοτούσσας, επισκέφθηκαν

μαθητές του 3ου Δημοτικού

σχολείου Φαρσάλων, συνο-

δευόμενοι από τους εκπαι-

δευτικούς: Καρατζιά

Γεώργιο, Σακοράφα Μαρία,

Σταφύλη Γεωργία, Ψαρούλη

Γεώργιο, Βουλτσίδη Πέτρο,

Μπακαλόπουλο Γεώργιο και

Γκαμπράνη Σοφία, για να

παρακολουθήσουν από

κοντά την εξέλιξη των ανα-

σκαφικών εργασιών που

εκπονούνται από το

Πανεπιστήμιο της Messina

Ιταλίας και την Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας, υπό

την αιγίδα του Δήμου

Φαρσάλων τα τελευταία

πέντε χρόνια.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν

στον αρχαιολογικό χώρο

από την ειδική συνεργάτιδα

του Δημάρχου και αρχαιολό-

γο Βάσω Νούλα και είχαν

την ευκαιρία τόσο να γευ-

θούν την εμπειρία της ανα-

σκαφικής έρευνας όσο και

να πάρουν πολύτιμες γνώ-

σεις για την ιστορία του

τόπου. Ενεργό μέρος στην

επίσκεψη είχε η νυν

Αντιδήμαρχος Φαρσάλων

κ.ΝτίναΜπένου, μέχρι πρό-

τινος Υποδιευθύντρια του

3ου Δημοτικού.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Συνεχίζονται τα μαθήματαΣυνεχίζονται τα μαθήματα

τοπικής Ιστορίας σε μαθητέςτοπικής Ιστορίας σε μαθητές

ΔημοτικούΔημοτικού

Τελέστηκε η ακολουθία τουΤελέστηκε η ακολουθία του

Αγιασμού στο «Σπίτι τηςΑγιασμού στο «Σπίτι της

Αγάπης» στα ΦάρσαλαΑγάπης» στα Φάρσαλα



Ε
υχάριστα
αναμένεται να είναι
τα νέα για χιλιάδες

πολίτες, αφού όπως λένε
οι μέχρι τώρα
πληροφορίες, η

κυβέρνηση ετοιμάζεται να
χορηγήσει κοινωνικό
μέρισμα 2018,
συνεχίζοντας την παροχή
για μία ακόμα χρονιά.
Φαίνεται πως το κοινωνικό
μέρισμα 2018, θα πληρωθεί
– όπως και πέρσι- στο τέλος
του χρόνου, λίγο πριν από
τα Χριστούγεννα. Ενώ όσον
αφορά το ποιοι θα το
πάρουν, όπως όλα δείχνουν
σε πολλές κοινωνικές ομά-
δες, όπως είναι οι άνεργοι.
Επιπλέον, θα υπάρξει μέρι-
μνα και για τους νέους ανέρ-
γους, που δεν λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας.
Αντίστοιχα πέρσι είχε δοθεί
το Επίδομα Νεανικής
Αλληλεγγύης, το οποίο
έφτανε τα 400 ευρώ.
Στο οικονομικό επιτελείο,
εκφράζεται η αισιοδοξία, ότι
και φέτος θα διανεμηθεί το
μέρισμα, ακόμη και στα
μεσαία οικονομικά στρώμα-
τα, κάτι που είχε συμβεί και
πέρσι, με το ανώτατο εισο-
δηματικό κριτήριο να είχε
οριστεί στα 27.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες,
εξετάζεται να ισχύσει η περ-
σινή κλιμάκωση των ποσών
ανάλογα τα εισοδήματα των
νοικοκυριών αλλά και τον
αριθμό των παιδιών.
Περίπου στο 4,2% του ΑΕΠ
προβλέπει ότι θα διαμορ-
φωθεί φέτος το πρωτογενές
πλεόνασμα το
Δημοσιονομικό Συμβούλιο
στην τελευταία έκθεσή του.
Στην κυβέρνηση, δεν συνδέ-
ουν την όποια εξέλιξη με το
όφελος από τη την μη περι-
κοπή των συντάξεων.
Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί
το ποσό που θα λάβουν
όσοι κριθούν ως δικαιούχοι,
αφού ο προϋπολογισμός θα
κρίνει το συνολικό ποσό διά-
θεσης αλλά και τον τελικό
αριθμό της εκτίμησης των
δικαιούχων.
Να σημειωθεί ότι το κοινωνι-
κό μέρισμα που είχε δοθεί
πέρσι με εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια και
κυμαινόταν από 250 έως
1.350 ευρώ και αφορούσε
περίπου 3,4 εκατομμύρια

νοικοκυριά. Το ανώτατο
εισοδηματικό κριτήριο έφτα-
νε στα 27.000 ευρώ ενώ το
περιουσιακό όριο ανερχόταν
σε 180.000 ευρώ.
Δεδομένο πρέπει να θεω-
ρείται ότι θα χρησιμοποιηθεί

και φέτος για τις αιτήσεις η
ειδική διαδικτυακή πλατφόρ-
μα που βασίστηκε σε αυτή
του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ).
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Ε
κδηλώσεις θα

πραγματοποιηθούν

για τον εορτασμό

της Εθνικής Επετείου της

28ηςΟκτωβρίου στα

Φάρσαλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1ον: Γενικός

Σημαιοστολισμός Δημοσίων

και Ιδιωτικών

Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ και

Τραπεζών από τις 8.00’ το

πρωί της 27ης μέχρι και της

δύσεως του ηλίου της

28ηςΟκτωβρίου 2018.

2ον Φωταγώγηση κατά τις

βραδινές ώρες της 27ης και

28ης Οκτωβρίου 2018.

3ον Ομιλίες στα σχολεία της

πόλης από εκπαιδευτικούς

για την Επέτειο.

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου
2018
12.00 π.μ. Προσκύνημα και

κατάθεση Στεφάνων στο

Ηρώο Πεσόντων της πόλης

στην Πλατεία Δημαρχείου

από τους μαθητές των

Σχολείων, τους Οδηγούς και

τους Προσκόπους, παρου-

σία των Τοπικών Πολιτικών

και Στρατιωτικών Αρχών.

Κυριακή 28 Οκτωβρίου
2018
07.30 π.μ.

Κωδωνοκρουσίες στους

Ιερούς Ναούς της πόλη.

08.00 π.μ. Έπαρση της

Σημαίας στο Ηρώο

Πεσόντων της πόλης στην

Πλατεία Δημαρχείου.

10.15 π.μ. Προσέλευση

Επισήμων στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό της

Αγίας Παρασκευής.

10.30 π.μ. Έναρξη επίση-

μης δοξολογίας, παρουσία

των Τοπικών Αρχών.

11.00 π.μ. Συγκέντρωση

στην Πλατεία Δημαρχείου

της πόλης. Παράταξη

Σημαιών των Γυμνασίων,

Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. (δυτι-

κώς) και των Δημοτικών

Σχολείων, Οδηγών και

Προσκόπων (ανατολικώς)

του Ηρώου.

11.10 π.μ. Επιμνημόσυνη

Δέηση στο Ηρώο της πόλης.

* Μετά το τέλος της επιμνη-

μόσυνης δέησης, θα εκφω-

νηθεί ο πανηγυρικός της

ημέρας από  την εκπαιδευτι-

κό του 2ου Δημοτικού

Σχολείου Φαρσάλων Κα

Κωστή Δέσποινα.

* Κατάθεση Στεφάνων από

τις Αρχές και τους Φορείς

της πόλης.

* Σιγή ενός λεπτού –

Εθνικός ύμνος.

12.00 π.μ. Παρέλαση των

μαθητών των Σχολείων, των

Οδηγών  και των

Προσκόπων επί της οδού

Λαρίσης, υπό τους ήχους

της Φιλαρμονικής.

Για την παρέλαση επί της

οδού Λαρίσης, στην μικρή

αναβαθμίδα παρίσταται ο

Δήμαρχος, αριστερά του ο

Εκπρόσωπος των Ενόπλων

Δυνάμεων και δεξιά του ο

Εκπρόσωπος της

Εκκλησίας.

Βόρεια της αναβαθμίδας

παρίστανται οι Στρατιωτικές

Αρχές και νότια οι Πολιτικές

Αρχές του τόπου.  

Έναντι της αναβαθμίδας

παρίστανται οι ανάπηροι και

τα θύματα πολέμου και τα

μέλη της Φιλαρμονικής.

18:00 μ.μ. Υποστολή της

σημαίας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ

ο κ. Αρχιερατικός

Επίτροπος τα της

Ιεροτελεστίας,

ο κ. Διοικητής 61 Μ.Ε. τα της

συμμετοχής του Στρατού,

ο κ. Διοικητής του

Αστυνομικού Τμήματος τα

της Τάξεως

Κοινωνικό Μέρισμα 2018: Πότε θα δοθεί -Δικαιούχοι & κριτήριαΚοινωνικό Μέρισμα 2018: Πότε θα δοθεί -Δικαιούχοι & κριτήρια

Πρόγραμμα «Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης ΟκτωβρίουΠρόγραμμα «Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου

1940» του Δήμου Φαρσάλων1940» του Δήμου Φαρσάλων



Τ
ο ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Φαρσάλων
στα πλαίσια του

προγράμματος του
Πρόληψης  της
Οστεοπόρωσης του
Εθνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας, θα
διενεργήσει μετρήσεις
Οστικής Πυκνότητας από
την Πέμπτη 18 έως και
την Τρίτη 23 Οκτωβρίου
2018στα εξής χωριά, με
το παρακάτω πρόγραμμα:

• Πέμπτη 18/10/2018:
Ευύδριο 09:00 με
13:00(Ιατρείο)
• Πέμπτη 18/10/2018 Αγ.
Γεώργιος 17:00 με
21:00(Κοινότητα)
• Παρασκευή 19/10/2018
Πολυνέρι 09:00 με 13:0
(Δημ. Σχολείο)
• Παρασκευή 19/10/2018
Σταυρός 17:00 με 21:00
(ΚΔΑΠ3)
• Σάββατο 20/10/2018
Υπέρεια 09:00 με 13:00
(Δημ. Σχολείο)
• Κυριακή 21/10/2018
Κρήνη 09:00 με 13:00
(Ιατρείο)
• Δευτέρα 22/10/2018
Ζωοδόχος Πηγή 09:00 με
13:00 (Ιατρείο)
• Τρίτη 23/10/2018
Χαλκιάδες 09:00 με 13:00

(Ιατρείο)

Τις μετρήσεις θα υποστηρί-
ξει το προσωπικό του
Βοήθεια στο Σπίτι, συνεπι-
κουρούμενο από το Κέντρο
Κοινότητας.

Πληροφορίες:
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ: 2491350601
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:

2491350163-4

Υπεύθυνη Δράσεων Υγείας:
Κυριακή Π.
Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ ,
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,
Πολιτική εκπρόσωπος
Δήμου Φαρσάλων στο
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων.

Τ
ο Πρόγραμμα

Τηλεϊατρικής

Vodafoneυλοποιείτ

αι σε συνεργασία με το

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Στο Δήμο Φαρσάλων λει-

τουργεί το Πρόγραμμα

Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος

Vodafone, με στόχο την

πρόληψη και την προαγωγή

της υγείας στον τόπο μας.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής

καλύπτει τους ασθενείς με

χρόνιες παθήσεις, αλλά και

όλους όσους επιθυμούν να

ελέγξουν άμεσα και εύκολα

την κατάσταση της υγείας

τους.

Οι εξετάσεις που πραγματο-

ποιεί δωρεάνη Γενικός

Ιατρός Ελένη

Κ ω ν σ τ α ν τ έ λ λ ο υ σ τ ο

Περιφερειακό Ιατρείο

Ερέτριας, στο πλαίσιο του

Προγράμματος Τηλεϊατρικής

του Ιδρύματος Vodafone,

περιλαμβάνουν ηλεκτρο-

καρδιογράφημα, έλεγχο της

αναπνευστικής λειτουργίας

για την πιθανότητα άσθμα-

τος, μέτρηση των επιπέδων

γλυκόζης, μέτρηση πίεσης,

μέτρηση του κορεσμού του

αίματος σε οξυγόνο, μέτρη-

σης ολικής χοληστερόλης

και τριγλυκεριδίωνκαθώς και

υπηρεσίες πρόληψης για

την εμμηνόπαυση και την

οστεοπόρωση.

Οι εξετάσεις αυτές, εφόσον

η Γενικός Ιατρός το κρίνει

απαραίτητο, μεταφέρονται

αυτόματα στους καρδιολό-

γους/πνευμονολόγους του

Ιατρικού Κέντρου Αθηνών,

οι οποίοι αποστέλλουν τη

συμβουλευτική τους γνωμά-

τευση με τον ίδιο αυτόματο

τρόπο. 

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής

Vodafone, το οποίο υλοποι-

είται σε συνεργασία με το

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,

τελεί υπό την Αιγίδα του

Υπουργείου Υγείας και του

Υπουργείου Ναυτιλίας και

Αιγαίου και συμμετέχουν

επιπλέον σε αυτό το

Ελληνικό Διαδημοτικό

Δίκτυο Υγιών Πόλεων και η

εταιρεία Vidavo.

Συγκεκριμένα, το

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής

Vodafoneυλοποιείται με την

υποστήριξη της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες για το Πρόγραμμα

Τηλεϊατρικής Vodafone μπο-

ρείτε να καλέσετε στα τηλέ-

φωνα:  (Περιφερειακό

Ιατρείο 2491051237).
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- 6ήμερη οδική εκδρομή 23-

28 Οκτωβρίου 2018 στο

Βελιγράδι - Ζάγκρετ -

Λουμπιάνα - Σπήλαια

Ποστόινα - Τεργέστη Βενετία

- 20/10 Παζάρι Καρδίτσας

-  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι.Μ.
ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ -  ΖΑΡΚΟ ΤΡΙ-
ΚΑΛΩΝ - ΠΑΖΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2018
- Παρακολούθηση θεατρικής παρά-
στασης " 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 ξενοδοχείο 3*
- ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑΝΤΑΝ-
ΣΚΙ - ΠΕΤΡΙΤΣΙ 24/11/2018
- ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι.Μ.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/11/2018

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις σεΔωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις σε

Δημότες με το ΠρόγραμμαΔημότες με το Πρόγραμμα

Τηλεϊατρικής Τηλεϊατρικής VodafoneVodafone

Πρόγραμμα Πρόληψης τηςΠρόγραμμα Πρόληψης της

Οστεοπόρωσης ΜέτρησηΟστεοπόρωσης Μέτρηση

Οστικής ΠυκνότηταςΟστικής Πυκνότητας

Ξεκινά η
λειτουργία

“ολοήμερων
ιατρείων” στο

Γενικό
Νοσοκομείο

Λάρισας
Τα ολοήμερα ιατρεία θα λει-
τουργήσουν στο χώρο των
Εξωτερικών Ιατρείων του
Νοσοκομείου από Δευτέρα –
Παρασκευή από τις 15:00 –
21:00, από την Πέμπτη
01/11/2018.
Τηλ. για πληροφορίες:
2413504329
Τηλ. για ραντεβού:
2413504125
Ώρες επικοινωνίας και κλείσι-
μο των ραντεβού: 15:00 –
17:00 (Δευτέρα –
Παρασκευή)
Φαξ: 2410535150
Email: gnl.secr@ghl.gr
Ιατρικές Ειδικότητες Ιατρείων
που λειτουργούν στα
Ολοήμερα Ιατρεία
– Παιδοχειρουργικό. Κάθε
Τρίτη και Τετάρτη
– Χειρουργικό. Κάθε Τρίτη και
Τετάρτη
– Μαιευτικό – Γυναικολογικό.
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη
– Ουρολογικό. Κάθε Τρίτη και
Τετάρτη
– Οφθαλμολογικό. Κάθε
Τρίτη και Πέμπτη
– Παθολογικό. Κάθε Δευτέρα
– Παιδιατρικό. Κάθε Τετάρτη
– Παιδοψυχιατρικό. Κάθε
Πέμπτη
– Ορθοπεδικό. Κάθε Δευτέρα
Εργαστήρια που εντάσσονται
στα Ολοήμερα Ιατρεία
– Αξονικός Τομογράφος.
Δευτέρα – Πέμπτη
– Μαγνητικός Τομογράφος.
Δευτέρα – Τετάρτη
– Ακτινολογικό.
– Υπέρηχοι – Triplex. Κάθε
Τετάρτη



Η
20η Οκτωβρίου

έχει καθιερωθεί ως

η «Ημέρα της

Αστυνομίας» καθώς η

Ελληνική Αστυνομία

γιορτάζει τον Προστάτη

της Άγιο Αρτέμιο

Μετά την ενοποίηση των

δύο Σωμάτων και την ίδρυ-

ση της Ελληνικής

Αστυνομίας, με εισήγηση

της Θρησκευτικής

Υπηρεσίας εκδόθηκε το

Προεδρικό Διάταγμα

398/1987 αναγνωρίστηκε ο

Άγιος Μεγαλομάρτυρας

Αρτέμιος προστάτης του

Σώματος, η δε 20ή

Οκτωβρίου η ημέρα που

τιμάται η μνήμη του, ως επί-

σημη εορτή της Ελληνικής

Αστυνομίας.

Η Ελληνική Αστυνομία έχο-

ντας πρότυπό της τον Άγιο

Αρτέμιο και προστάτη της

μάχεται με αφοσίωση στο

καθήκον για τη Δημοκρατία,

τη Δικαιοσύνη, την πρόληψη

και την καταστολή της

εγκληματικότητας, καθώς

και για την προστασία των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων

σε μια δύσκολη εποχή για τη

χώρα μας.

Στα Φάρσαλα το Σάββατο

20 Οκτωβρίου γιορτάστηκε

με Θεία κατάνυξη και κάθε

επισημότητα, η μνήμη του

μεγαλομάρτυρα Αγίου

Αρτεμίου, προστάτη του

Αστυνομικού Σώματος στον

Ιερό Κοιμήσεως της

Θεοτόκου στα Φάρσαλα. 

Μετά την θεία λειτουργία,

ακολούθησε αρτοκλασία.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν ο διοικητής του Α.Τ.

Φαρσάλων κ. Γιώργος

Γκούμας, ο υποδιοικητής κ.

Δημ. Σακκάς και το σύνολο

σχεδόν των αστυνομικών

του Α.Τ. Φαρσάλων.

Ο
Δήμος

Φαρσάλων

αποφάσισε

την από κοινού με

την Εφορεία

Αρχαιοτήτων

Λάρισας

διοργάνωση

του 2ου

Διεθνούς

Συνεδρίου Φαρσάλων με

θέμα «Ο Ομηρικός

Αχιλλέας: διαχρονικές

αντανακλάσεις στην

τέχνη και τη γραμματεία».

Το συνέδριο θα λάβει

χώρα τη χρονική περίοδο

από 7 έως 9

Φεβρουαρίου 2019 στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων.

Σκοπός της επιστημονικής

συνάντησης είναι να δημι-

ουργηθεί ένα όσο το δυνα-

τόν πληρέστερο corpus που

αφενός να αποτυπώνει το

στίγμα του Αχιλλέα σε κάθε

μορφή της αρχαίας, μεσαιω-

νικής και νεώτερης γραμμα-

τείας, αλλά και σε κάθε

μορφή τέχνης (αγγειογρα-

φία, ζωγραφική, πλαστική,

μικροτεχνία) από την αρχαι-

ότητα έως τη σύγχρονη

εποχή, αφετέρου δε να

καταγράφει και τα πρόσφα-

τα αρχαιολογικά δεδομένα

της γενέθλιας γης του.

Οι θεματικοί άξονες αφο-

ρούν στα πεδία:

1. Ο Αχιλλέας στο έπος και

την αρχαία γραμματεία εν

γένει

2. Ο Αχιλλέας στη μεσαιωνι-

κή, ελληνική και ξένη γραμ-

ματεία

3. Ο Αχιλλέας στη νεώτερη,

ελληνική και ξένη γραμμα-

τεία

4. Ο Αχιλλέας στην αρχαία

αγγειογραφία

5. Ο Αχιλλέας στη ζωγραφι-

κή (από την αρχαιότητα έως

σήμερα)

6. Ο Αχιλλέας στην πλαστι-

κή (από την αρχαιότητα έως

σήμερα)

7. Ο Αχιλλέας

σ τ η

μικρο-

τ ε χ ν ί α

ή την

παραδοσιακή χειροτε-

χνία (από την αρχαιότη-

τα έως σήμερα)

8. Ιστορικά και αρχαιο-

λογικά δεδομένα για την

περιοχή της αρχαίας

Φθίας

9. Επιβιώσεις – χρή-

σεις του ονόματος

του Αχιλλέα

στη σύγ-

χ ρ ο ν η

εποχή

10. Ο

Αχιλλέας

στη σύγχρονη μυθοπλασία

11. Ο Αχιλλέας ως

brandname

Καλούνται να συμμετά-

σχουν οι οικείες Εφορείες

Αρχαιοτήτων, Πανεπιστήμια

της Ελλάδας και του εξωτε-

ρικού, Ερευνητικά Κέντρα

και Ινστιτούτα, Ξένες

Αρχαιολογικές Σχολές και οι

ερευνητές που δραστηριο-

ποιούνται σχετικά.

Η διάρκεια των ανακοινώσε-

ων δεν πρέπει να υπερβαί-

νει τα 15΄. 

Οι γλώσσες του συνεδρίου

θα είναι η ελληνική και η

αγγλική. Τα πρακτικά θα

εκδοθούν από τον Δήμο

Φαρσάλων εντός εξαμήνου.

Παράλληλα, δίνεται η δυνα-

τότητα να παρουσιασθούν

εργασίες με τη μορφή αναρ-

τημένων πινακίδων

(posters).

Σε περίπτωση που επιθυ-

μείτε να συμμετάσχετε,

παρακαλείσθε να συμπλη-

ρώσετε το συνημμένο δελ-

τίο συμμετοχής και να το

αποστείλετε στην

Οργανωτική Επιτροπή το

αργότερο μέχρι 31-10-2018,

με τον τίτλο της ανακοινώ-

σεώς σας και σύντομη περί-

ληψη στα ελληνικά ή αγγλι-

κά ώστε να εκδοθεί έγκαιρα

το σχετικό έντυπο.

Τ
ον Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστό

επισκέφτηκε ο

Πολιτιστικός Σύλλογος

Μικρασιατών Επαρχίας

Φαρσάλων. 

Αντικείμενο της συνάντησης

υπήρξε η ανάληψη από

πλευράς του Συλλόγου η

διοργάνωση του 3ου

Πανελλήνιου Ανταμώματος

Μικρασιατών που αναμένε-

ται να πραγματοποιηθεί στα

Φάρσαλα τον Ιούλιο.

Σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός τόνισε

τα εξής: 

«Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας

στηρίζουμε τις προσπάθειες

του Συλλόγου για τη επιτυχή

διοργάνωση μιας τόσο

μεγάλης εκδήλωσης. Ο

πολιτισμός για εμάς είναι

αντίσταση ποιότητας στην

σημερινή εποχή αλλά ταυτό-

χρονα δίνει τη δυνατότητα

στην καθεμιά και στον καθέ-

να να συμμετέχει στην εθνι-

κή ψυχή και να γίνει ο κρίκος

της αλυσίδας της παράδο-

σης που δεν πρέπει να σπά-

σει. Η παράδοση τα ήθη και

τα έθιμα είναι πολύτιμα

εργαλεία στην σημερινή

εποχή αλλά ταυτόχρονα

χωρίς την μνήμη της παρά-

δοσης δεν υπάρχει μέλλον

και ελπίδα».
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Συνάντησε τον ΠεριφερειάρχηΣυνάντησε τον Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας ο Πολιτιστικός ΣύλλογοςΘεσσαλίας ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Μικρασιατών της Επαρχίας ΦαρσάλωνΜικρασιατών της Επαρχίας Φαρσάλων

22ooΔιεθνές ΣυνέδριοΔιεθνές Συνέδριο

Φαρσάλων με θέμα «ΟΦαρσάλων με θέμα «Ο

Ομηρικός Αχιλλέας:Ομηρικός Αχιλλέας:

διαχρονικέςδιαχρονικές

αντανακλάσεις στηναντανακλάσεις στην

τέχνη και τητέχνη και τη

γραμματεία»γραμματεία»

Γιόρτασαν τον προστάτη τους ΆγιοΓιόρτασαν τον προστάτη τους Άγιο

Αρτέμιο οι αστυνομικοί στα ΦάρσαλαΑρτέμιο οι αστυνομικοί στα Φάρσαλα



Ε
πηρεασμένος από

τις εκκλήσεις της

επιστημονικής

κοινότητας θα πρέπει να

ήταν άγνωστος που

θέλοντας ενδεχομένως να

απαλλαγεί και από…

ιστορικές «ενοχές» άφησε

ένα τσουβάλι έξω από

ταβέρνα ενώ μέσα

γευμάτιζαν Ιταλοί και

Έλληνες αρχαιολόγοι.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα

της εφημερίδας

«Ελευθερίας», το ασυνήθι-

στο περιστατικό συνέβη την

Τρίτη το μεσημέρι στη

Σκοτούσσα Φαρσάλων, στο

πρώην σχολείο της οποίας

εδρεύει πολυμελής ομάδα

αρχαιολόγων από την Ιταλία

και την Ελλάδα.

Ο άγνωστος γνώριζε για την

παρουσία των αρχαιολόγων

στην περιοχή καθώς και ότι

θα πηγαίναν στην ταβέρνα

για φαγητό. Ομάδα που

εργάζεται στο πλαίσιο του

πενταετούς ανασκαφικού

προγράμματος στην Αρχαία

Σκοτούσσα, που αναμένεται

να αποκαλύψει μια σημαντι-

κή πόλη της κλασικής και

ελληνιστικής περιόδου της

Αρχαίας Ελλάδας.

Στο λευκό τσουβάλι, μεταξύ

άλλων, βρέθηκαν: Όστρακα

πήλινου τεφροδόχου αγγεί-

ου με χώμα και θραύσματα

ανθρώπινων οστών, ζεύγος

χρυσών ενωτίων με κεφαλή

ζώου, μία χρυσή ταινία, 13

χρυσά φύλλα, ένα τμήμα

χεριού μαρμάρινου αγάλμα-

τος, δύο κεφαλές πήλινων

γυναικείων ειδωλίων ελληνι-

στικών χρόνων, 46 όστρακα

αγγείων κλασσικών και

ελληνιστικών χρόνων, 16

απροσδιόριστα μολύβδινα

αντικείμενα, ένα τμήμα

λαβής γυάλινου αντικειμέ-

νου, μία λίθινη σφραγίδα

Νεολιθικών χρόνων, ένα

χάλκινο περίαπτο, ένα τόξο

χάλκινης πόρπης, τρία χάλ-

κινα δαχτυλίδια, ένα πήλινο

σφονδύλι, μία χάλκινη

περόνη, τμήμα εγχάρακτης

πήλινης πλάκας παιχνιδιού,

μία μολύβδινη πυραμιδό-

σχημηαγνύθα, τέσσερις

λίθινοι τριπτήρες και αρκετά

ακόμα αρχαία αντικείμενα.

Να σημειωθεί πως τις προη-

γούμενες ημέρες στο ανα-

σκαφικό πεδίο της Αρχαίας

Σκοτούσσας, είχε προηγη-

θεί ανοιχτή ξενάγηση,

παρουσία επισήμων και

πολιτών. Με τους αρχαιολό-

γους – όπως και στο παρελ-

θόν έχει πράξει τόσο ο

Δήμος Φαρσάλων όσο και η

Εφορεία Αρχαιοτήτων

Λάρισας – να απευθύνουν

έκκληση στους πολίτες που

έχουν βρει στα χωράφια

τους αρχαία ευρήματα να τα

παραδώσουν στην

Αρχαιολογική υπηρεσία,

καθώς αποτελούν κομμάτι

της τοπικής ιστορίας. Η

υπόθεση αναφέρθηκε χθες

στο Αστυνομικό Τμήμα

Φαρσάλων, αφού προηγή-

θηκε η εκτίμηση των αντικει-

μένων.

Πηγή: Εφημερίδα

«Ελευθερία».

Τ
ροχαίο ατύχημα

σημειώθηκε το

βράδυ της

Τετάρτης, στην E.O.

Φαρσάλων – Λάρισας,

στο ύψος της Χαράς,

όταν ΙΧ αυτοκίνητο

συγκρούστηκε με

τρακτέρ.

Σύμφωνα με τις πληροφο-

ρίες, στο αυτοκίνητο επέβαι-

νε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων,

με κατεύθυνση προς την

Λάρισα όταν το αυτοκίνητό

τους έπεσε πάνω στο τρα-

κτέρ το οποίο προπορευό-

ταν με την ίδια κατεύθυνση,

με αποτέλεσμα τον τραυμα-

τισμό του ζευγαριού.

Μάλιστα όπως βλέπετε από

τις φωτογραφίες η μπροστι-

νή όψη του αυτοκινήτου

«στραπατσαρίστηκε» και το

ζευγάρι φαίνεται πως είχε…

Άγιο καθώς από αυτή την

σφοδρή σύγκρουση βγήκαν

σχεδόν αλώβητοι, καθώς

νοσηλεύονται με ελαφρά

τραύματα στο Γενικό

Νοσοκομείο Λάρισας.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τυχεροί μέσα στην ατυχίαΤυχεροί μέσα στην ατυχία

τους στάθηκαν οι δυοτους στάθηκαν οι δυο

ηλικιωμένοι του τροχαίουηλικιωμένοι του τροχαίου

στην Χαράστην Χαρά

Άγνωστος “παρέδωσε” …Άγνωστος “παρέδωσε” …

τσουβάλι με αρχαίατσουβάλι με αρχαία

«Τα Φάρσαλα στη δίνη του Β΄«Τα Φάρσαλα στη δίνη του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου»Παγκοσμίου Πολέμου»

O
Οργανισμός Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ)  στο

πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων

για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

1940 θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με

θέμα: «Τα Φάρσαλα στη δίνη του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου» στις 27

Οκτωβρίου 2018, στις 7.00 μμ στο

Πολιτιστικό Κέντρο.

Σε πρώτη δημόσια προβολή θα παρουσια-

στεί πρωτότυπο αρχειακό υλικό που περι-

λαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο με αφη-

γήσεις Φαρσαλινών που έζησαν τα γεγονό-

τα όπως έγιναν στα Φάρσαλα (1940-1944).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Την Τετάρτη 24
Οκτωβρίου και ώρα 19:00
στο Πολιτιστικό Κέντρο
Φαρσάλων θα διεξαχθεί
από τον Σύλλογο
Ηπειρωτών Επαρχίας
Φαρσάλων και
Περιχώρων η παρουσία-
ση του βιβλίου «Ισαάκ
Μιζάν – Αριθμός βραχίονα
182641» με κεντρικό ομι-
λητή τον διακεκριμένο
φιλόλογο και συγγραφέα
του βιβλίου κ. Δημήτρη
Βλαχοπάνο.
Αναλυτικά η πρόσκληση του
Συλλόγου Ηπειρωτών
Επαρχίας Φαρσάλων και
Περιχώρων:
«Σας προσκαλούμε στην
εκδήλωσή μας στο
Πολιτιστικό Κέντρο
Φαρσάλων, ημέρα Τετάρτη

24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα
7:00 μ.μ. με κεντρικό ομιλη-
τή τον διακεκριμένο φιλόλο-
γο – συγγραφέα Δημήτρη
Βλαχοπάνο.
Παρουσίαση βιβλίου –
Ανοιχτή συζήτηση – αναφο-
ρά σε πραγματικά γεγονότα.

Με τιμή
ΤΟ Δ.Σ.

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών ΕπαρχίαςΟ Σύλλογος Ηπειρωτών Επαρχίας

Φαρσάλων και Περιχώρων σας προσκαλείΦαρσάλων και Περιχώρων σας προσκαλεί

στην παρουσίασηστην παρουσίαση

βιβλίουβιβλίου

Σ
τα πλαίσια

στοχευμένων

δράσεων της

Υποδιεύθυνσης

Ασφάλειας Λάρισας για

την καταπολέμηση της

διεξαγωγής παράνομων

τυχερών παιγνίων,

εντοπίστηκετο Σάββατο

(20-10-2018) τις πρώτες

πρωινές ώρες στα

Φάρσαλα κατάστημα

υγειονομικού

ενδιαφέροντος στο οποίο

διεξαγόταν

απαγορευμένο τυχερό

παίγνιο.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη

ένας 51χρονος, προσωρινά

υπεύθυνος του καταστήμα-

τος, ιδιοκτησίας 80χρονου,

διότι κατελήφθη να έχει

διοργανώσει και παράλληλα

να συμμετέχει σε ειδικά δια-

μορφωμένο τραπέζι, στην

διενέργεια του τυχερού παι-

γνίου «ζάρια», έναντι στοι-

χηματισμού χρηματικών

ποσών.

Κατά τον έλεγχο, συνελή-

φθη τέσσερα ακόμη άτομα,

ηλικίας από 31 έως 53 ετών,

τα οποία συμμετείχαν ως

παίκτες στο απαγορευμένο

τυχερό παίγνιο.

Από το χώρο του καταστή-

ματος και την κατοχή των

δραστών κατασχέθηκαν:

(7) ζεύγη ζαριών,

(17) πλήρεις τράπουλες,

(2) τραπέζια, ειδικά διαμορ-

φωμένα και επενδυμένα με

τσόχα,

(3) κουτιά με πληθώρα μαρ-

κών διαφορετικού χρωματι-

σμού προς αντιστοίχιση

χρηματικών στοιχημάτων

κατάλληλα για την διενέρ-

γεια τυχερών χαρτοπαικτι-

κών παιγνίων και το χρημα-

τικό ποσό των (575) ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέ-

ντων σχηματίστηκε δικογρα-

φία για παραβίαση της

νομοθεσίας περί παιγνίων,

ενώ ο ιδιοκτήτης του κατα-

στήματος, ο οποίος  απου-

σίαζε κατά τον έλεγχο, ανα-

ζητείται για να συλληφθεί για

το ίδιο αδίκημα.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγη-

θούν στον κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Λάρισας,

ενώ το προανακριτικό έργο

διενεργεί η Υποδιεύθυνση

Ασφαλείας Λάρισας.
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CMYK

Επικαιρότητα

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

Συνελήφθησαν πέντε άτομα για απαγορευμένα τυχεράΣυνελήφθησαν πέντε άτομα για απαγορευμένα τυχερά

παιχνίδιαπαιχνίδια



Η
Δόξα Υπέρειας κατάφερε να πάρει «διπλό» στο

Δημοτικό Στάδιο των Φαρσάλων με σκορ 0 – 1

κόντρα στην Αναγέννηση Φαρσάλων και έτσι

πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς της στην 3η

αγωνιστική της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας. Από την άλλη

αυτή ήταν η πρώτη απώλεια για την Αναγέννηση

Φαρσάλων η οποία παρέμεινε στους 6 βαθμούς.

Το παιχνίδι ήταν μέτριο ποιοτικά με το πρώτο μέρος να έχει

δυο καλές στιγμές για την Αναγέννηση Φαρσάλων, όταν το

σουτ του Παλαμίδα μπλόκαρε ο Ευθυμίαδης ενώ πέντε

λεπτά αργότερα το πλασέ του Τσούλη πέρασε άουτ.

Η Δόξα απείλησε με ένα σουτ του Καλφόγλου το οποίο

έδιωξε ο Παλαμίδας με δεύτερη προσπάθεια.

Στο δεύτερο μέρος το θέαμα δεν βελτιώθηκε εν αντιθέσει

έπεσε ακόμη περισσότερο.

Οι «αετοί» κατάφεραν στο 70’ και στην πρώτη ουσιαστική

επίσκεψή τους στα καρέ της Αναγέννησης στο δεύτερο

μέρος να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ όταν έπειτα από μια

αντεπίθεση ο Αποστόλης Παπαδόπουλος έκανε την σέντρα

και ο Φιτσιόπουλος με κοντινό πλασέ νίκησε τον Παλαμίδα

και πέτυχε το 0 – 1.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι με την Δόξα να

παίρνει σπουδαίο «διπλό». Οι άνθρωποι της Δόξας ευχαρι-

στούν θερμά την Αναγέννηση Φαρσάλων για την άψογη

φιλοξενία τους.

Οι Συνθέσεις

Αναγέννηση Φαρσάλων (Νίκος Θεοχαρόπουλος): Β.

Παλαμίδας, Πατσιούρας, Βαΐτσης (55’Γιαχνής),

Αρβανιτοζήσης, Ζαγγανάς Χρ.(75’ Σακελλαρίου Κ.),

Μουτκανάς, Τσούλης (65’ Μπουλάρι), Μπανιάς,

Καρακώστας (85’ Κουκουτής), Αγγελάκης, Ν. Παλαμίδας.

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης Βασιλείου): Ευθυμιάδης,

ΤσιούρηςΓ.(λτΦιτσόπουλος), Ευθυμιάδης, Τσούνι,

Δημητρίου Απ., Παπαδόπουλος(90’ Γκέτσι),  Απ,

Παπαδοπουλος Απ, Κερμελίδης(65’ Πολύζος), ΤσιούρηςΝ.,

Καλφόγλου, Πολύζος, Γκατζόγιας

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

γνώρισε την ήττα

στο γήπεδο του

Ελευθεραί, από την

ομάδα του Ηρακλή

Λάρισας με σκορ 3-0 για

την έκτη αγωνιστική της

Α’ ΕΠΣΛ κατηγορίας. 

Αυτή είναι η δεύτερη ήττα

των Μυρμιδόνων στο πρω-

τάθλημα (σ.σ. είχε ηττηθεί

στην έδρα του Δαμασιακού

την δεύτερη αγωνιστική) και

έτσι «έσπασε» το αήττητο

σερί των τριώ αγωνιστικών.

Έτσι ο Αχιλλέας παρέμεινε

στους 12 βαθμούς και υπο-

χώρησε στην 4η θέση ενώ η

ομάδα του Ηρακλή έφτασε

τους 15 βαθμούς και μαζί με

τον Αμπελωνιακό έπιασε

κορυφή.

Στο πρώτο μισάωρο της

αναμέτρησης κυριάρχησαν

τα δυνατά μαρκαρίσματα και

το παιχνίδι κέντρου και για

τις δυο ομάδες και φαινόταν

πως δύσκολα κάποια ομάδα

θα έπαιρνε προβάδισμα, σε

ένα μέτριο ποιοτικά και με

λίγες φάσεις παιχνίδι.

Στην πρώτη καλή φάση της

αναμέτρησης στο 33’ ο

Φώτος, με ατομική ενέργεια

και δυνατό σουτ άνοιξε το

σκορ για τους γηπεδούχους.

Δέκα λεπτά αργότερα ο

Χρηστίδης έπιασε το σουτ

από το ύψος του πέναλτι, ο

Μπαταβάνης έκανε κακή

εκτίμηση της πορείας και η

μπάλα κατέληξε στα δίχτυα

για το 2 – 0.

Στην επανάληψη ο Αχιλλέας

προσπάθησε να αντιδράσει

και να μειώσει το σκορ

κυρίως με φάσεις από τα

άκρα και ατομικές ενέργειες

δίχως όμως αποτέλεσμα.

Μάλιστα στο 68′  η ομάδα

των κ.κ. Φεραίου Γιαννακού

και Λευτέρη Τέα έμεινε με

παίκτη λιγότερο καθώς ο

Κομισόπουλος είδε δεύτερη

κίτρινη κάρτα για μαρκάρι-

σμα πάνω στον Ντιντή.

Έτσι ο πολύπειρος παίκτης

του Αχιλλέα θα χάσει το

επόμενο παιχνίδι με τον

ΣμόλικαΦαλάνης.

Το τελικό σκορ διαμορφώ-

θηκε στο 75’ όταν ο

Ζαφειρίου με κάθετη πάσα

βρήκε τονΓκιουρσάνη κι

εκείνος με πλασέ από θέση

τετ – α – τετ δεν άφησε περι-

θώρια αντίδρασης στον

Χρήστο Μπαταβάνη και

πέτυχε το 3 - 0.

Το Σάββατο 27/10 οι

«Μυρμιδόνες» αντιμετωπί-

ζουν εντός έδρας στο

Δημοτικό Στάδιοτων

Φαρσάλων, τον

ΣμόλικαΦαλάνης με τον

οποίο μοιράζονται την 4η

θέση με 12 βαθμούς.

Οι Συνθέσεις

Ηρακλής Λάρισας

(Χρήστος Χατζηλιάδης):

Καραναστάσης, Λάμπρου,

Φορτομάρης Ν., Ψωμολιάς,

Γιαννακόπουλος, Ντιντής,

Γκατζούλης, Φώτος(71’

Καπετάνος), Νάστας(68’

Ζαφειρίου) Χρηστίδης(77’

Λ α β α ν τ ζ ι ώ τ η ς ) ,

Γκιουρσάνης(82’ Ράχης)

Αχιλλέας Φαρσάλων

(ΦερραίοςΓιαννακός –

Λευτέρης Τέας):

Μ π α ν τ α β ά ν η ς ,

Γιαννολόπουλος ,

Κατσιανάκης, Τλούπας,

Κομισόπουλος, Μάντζαρης,

Ζιώγας(78’ Παυλόπουλος),

Ταστεμερίδης, Κούμρια(58’

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ) ,

Χριστιανίδης, Καναβός (71’

Αλαμάνης)

Διαιτητές: Κουκούλης,

Πάνος, 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

Σταμάτησε στον Ηρακλή το αήττητο σερίΣταμάτησε στον Ηρακλή το αήττητο σερί

του Αχιλλέατου Αχιλλέα

«Διπλό» ουσίας και«Διπλό» ουσίας και

ψυχολογίας για τηνψυχολογίας για την

Δόξα στο ΣτάδιοΔόξα στο Στάδιο



Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων έκανε

πραγματικά ότι ήθελε τον

Σταυραετό Σταυρού τον

οποίο και φιλοδώρησε με

10 τέρματα κερδίζοντας

τον με 0 – 10 σε παιχνίδι

για την 3η αγωνιστική του

2ου ομίλου της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Έτσι οι «ροσόνερι» έφτασαν

τους 9 βαθμούς έχοντας το

απόλυτο μέχρι στιγμής.

Απόλυτοι πρωταγωνιστές

της αναμέτρησης ήταν ο

Ιορδανίδης και ο Χρήστος

Γκουνάρας καθώς αμφότε-

ροι πέτυχαν χατ τρικ.

Το σκορ άνοιξε στο 12’ ο

Γκουνάρας Σταύρος με

σουτ.

Ενώ πέντε λεπτά αργότερα

ο Αναγνώστου με τον ίδιο

τρόπο πέτυχε το 0 – 2.

Στο 25’ ο Ιορδανίδης με

σουτ πέτυχε το 0 – 3, ενώ

επτά λεπτά αργότερα ο ίδιος

παίκτη πέτυχε το 0 – 4 και

το δεύτερο προσωπικό του

τέρμα.

Λίγο πριν την συμπλήρωση

του πρώτου μέρους ο

Νεμπεγλέρας με δυνατό

σουτ πέτυχε το 0 – 5 σκορ

με το οποίο έληξε το πρώτο

μέρος.

Στο δεύτερο μέρος ο

Χρήστος Γκουνάρας πήρε

το «όπλο» του και πέτυχε με

πλασέ το 0 – 6 στο 52’.

Ενώ στο 65’ ο ίδιος παίκτης

με κεφαλιά πέτυχε το 0 – 7

και το δεύτερο προσωπικό

του γκολ.

Στο 70’ ο Αντωνιάδης με

απευθείας εκτέλεση φάουλ

σημείωσε το 0 – 8.

Ο Χρήστος Γκουνάρας στο

77’ πέτυχε το 0 – 9 και

παράλληλα χατ τρικ.

Ενώ στο 87’ ο Ιορδανίδης

με σουτ σκόραρε το δέκατο

τέρμα σημειώνοντας και

αυτός χατ τρικ.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης

(46’ Κονατσιώτης),

Μητσόπουλος (46’

Γ κ ο υ ν ά ρ α ς Χ ρ ) ,

Αναγνώστου (46’

Στεφανίδης), Ζαχόπουλος,

Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας,

Κυριάκου, Νασιούλας,

Ιορδανίδης, Γκουνάρας Στ.,

Βαρσάμης.
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Πάρτι με…Πάρτι με…

«δεκάρα» ο Μέγας«δεκάρα» ο Μέγας

ΑλέξανδροςΑλέξανδρος

ΧαλκιάδωνΧαλκιάδων

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

κατάφερε να πάρει

την νίκη με σκορ 1 – 0

κόντρα στην νεανική

ομάδα της Ακαδημίας

Αχιλλέα και έτσι να

φτάσει τους 9 βαθμούς

έχοντας το απόλυτο μέχρι

στιγμής στον 2ο όμιλο

της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Από την άλλη η Ακαδημία

παρά την φιλότιμη προσπά-

θειά της παρέμεινε στον 1

βαθμό.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Ατρόμητο να πιέζει και

να χάνει τρείς καλές στιγμές

με τους Τσιτσικλή αρχικά να

αστοχεί με κεφαλιά έπειτα

από κόρνερ του Αζά, τον

Βασιλόπουλο να βλέπει το

πλασέ του να περνά άουτ,

ενώ ίδια κατάληξη είχε και το

πλασέ του Τσιτσικλή.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν

μια καλή στιγμή με ένα

μακρινό σουτ του Τζιτζιφλή

το οποίο πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι συνέχισαν να πιέ-

ζουν και έχασαν ακόμη δυο

ευκαιρίες με τον Τασιόπουλο

να πλασάρει άουτ από πλε-

ονεκτική θέση.

Ενώ την κεφαλιά του Βόπη

έδιωξε ο Κατσανάκης εντυ-

πωσιακά.

Εν τέλει στο 70’ ο

Μουτκανάς έκανε κάθετη

πάσα και ο Τσιτσικλής έκανε

το διαγώνιο πλασέ η μπάλα

κόντραρε και κατέληξε στα

δίχτυα για το 1 – 0.

Στα εναπομείναντα λεπτά η

Ακαδημία πίεσε και έχασε

δυο καλές στιγμές με τον

Δημήτρη Δημουλά όμως το

1 – 0 παρέμεινε μέχρι την

λήξη.

Οι άνθρωποι της Ακαδημίας

ευχαριστούν θερμά την

ομάδα του Ατρομήτου για

την άψογη φιλοξενία και της

εύχεται καλή συνέχεια.

Ενώ σε επικοινωνία που

είχαμε με τον προπονητή

της Ακαδημίας κ. Αρίστο

Παπαγεωργίου θέλησε να

συγχαρεί τους νεαρούς

ποδοσφαιριστές του για την

άψογη μέχρι τώρα εικόνα

τους στο πρωτάθλημα της Β

ΕΠΣΛ.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,

ΞυνογαλάςΗλ. (75’

Μ π ε ρ σ ι ά ν η ς ) ,

Τριανταφύλλου, Φλώρος,

Αζάς, Βασιλόπουλος,

Βόπης, Θανόπουλος,

Χρόνης (52΄Μουτκανάς),

Τσιτσικλής (75’

Αρσενόπουλος Βασίλης),

Τασιόπουλος ( 67’

Ξυνογαλάς Αλ.)

Ακαδημία Αχιλλέα

(Αρίστος Παπαγεωργίου):

Κατσανάκης, Πανάγος (65’

Κατσιάβας), Χαμορούσος,

Μπαιράμης, Βαγγελός (75’

Δημουλάς Σ.), Γιαννούλας,

Αλμυριώτης, Ζαφειρούλης

(67’ Τζιοβάρας), Δημουλάς

Δ., Τζιτζιφλής, Κατμέρος

(40’ Καρακώστας).

«Επαγγελματική» νίκη για τον Ατρόμητο,«Επαγγελματική» νίκη για τον Ατρόμητο,

κόντρα στην αξιόμαχη Ακαδημίακόντρα στην αξιόμαχη Ακαδημία



Σ
πουδαία εντός

έδρας νίκη με σκορ

91 – 80 πέτυχε ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων Krousta

κόντρα στο Στρατώνι, έτσι

έφτασε τις 2 νίκες έπειτα

από 3 αγωνιστικές και

κράτησε το αήττητο στο…

«κάστρο» του!

Οι «μπλε» με κορυφαίο του

Γκιουλέκα ο οποίος πέτυχε

30 πόντους στο εν λόγω

παιχνίδι κέρδισε όχι μόνο το

Στρατώνι αλλά και τους διαι-

τητές της αναμέτρησης οι

οποίοι σε πολλά σημεία του

παιχνιδιού κράτησαν

«ζωντανούς» τους φιλοξε-

νούμενους οι οποίο ειδικά

στο 2ο και το 3ο δεκάλεπτο

σκόραραν κατά κόρον με

βολές.

Επίσης οι γηπεδούχοι τελεί-

ωσαν το παιχνίδι δίχως τους

Τσιώγκα και Δέσπο οι οποίοι

αποβλήθηκαν.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν

καλύτερα στο παιχνίδι και

κατάφεραν να είναι μπροστά

με 18 – 11 με τους Δέσπο,

Γκιουλέκα και Χρήστο

Αναγνωστόπουλο να «τρα-

βάνε το κουπί» επιθετικά.

Μάλιστα το συγκρότημα του

κ. Χάρη Φόρου έμεινε με το

πόδι στο «γκάζι» και με την

λήξη του πρώτου δεκαλέ-

πτου ο Γυμναστικός ήταν

μπροστά με 28 – 15.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν

«αφηνιασμένοι» και στο

δεύτερο δεκάλεπτο και

πήραν «αέρα» 17 πόντων

32 – 15 στο 8’.

Μια διαφορά την οποία

«μάζεψαν» άμεσα οι φιλοξε-

νούμενοι και με ένα σερί 2 –

9 μείωσαν στους 10 (34 –

24).

Επτά λεπτά πριν την λήξη

του ημιχρόνου ο Τσιώγκας

έπειτα από ένα αντιαθλητικό

φάουλ που του χρεώθηκε

είχε έναν «αντίλογο» με τον

αντίπαλό του και αποβλήθη-

κε με τεχνική ποινή.

Παρά το εν λόγω γεγονός

και το ότι οι φιλοξενούμενοι

σκόραραν κατά κόρον με

βολές (σ.σ στην δεύτερη

περίοδο οι γηπεδούχοι χρε-

ώθηκαν με 10 φάουλ) ο Γ.Σ.

Φαρσάλων Kroustaκράτησε

την ψυχραιμία του και συνέ-

χισε να διατηρεί διψήφια

διαφορά η οποία όμως μει-

ώθηκε για λίγο στους επτά

(43 – 36), στο 17’.

Με τον Συνετό να παίρνει το

«όπλο» του και τους

Γκιουλέκα, Δέσπο να ακο-

λουθούν οι γηπεδούχοι

συνέχισαν να έχουν τον

απόλυτο έλεγχο και με επι-

μέρους σκορ 11 – 3 «εκτό-

ξευσαν» την διαφορά στους

15 πόντους και έτσι η λήξη

του ημιχρόνου τους βρήκε

μπροστά με 54 – 39.

Με την έναρξη του δευτέρου

μέρους οι φιλοξενούμενοι

μείωσαν με ένα γρήγορο 0 –

5 σε 54 – 44, ενώ κατάφε-

ραν να μειώσουν και άλλο

και να ρίξουν την διαφορά

σε διψήφιο αριθμό στο 8’

(55 – 48), σε εκείνο το

σημείο ο Δέσπος χρεώθηκε

με τεχνική ποινή, «ξέσπα-

σε» μην μπορώντας να

συγκρατήσει τα νεύρα του

αποβλήθηκε.

Μάλιστα οι διαιτητές της

αναμέτρησης ζήτησαν να

αποχωρήσει εντελώς από το

γήπεδο, να περάσει δηλαδή

στα αποδυτήρια για να

συνεχιστεί το παιχνίδι.

Όπως είναι λογικό όλα αυτά

αποσυντόνισαν τους παί-

κτες του κ. Φόρου οι οποίοι

είχαν να διαχειριστούν και

τις δυο αποβολές.

Οι φιλοξενούμενοι ευστόχη-

σαν σε 4 βολές και μείωσαν

σε 55 – 52.

Από εκεί και έπειτα όλο το

τρίτο δεκάλεπτο ήταν ντέρ-

μπι με τις δυο ομάδες να

πηγαίνουν πόντο πόντο.

Από πλευράς Γυμναστικού

ο Γκιουλέκας ήταν αυτός

που σε εκείνο το σημείο

«φόρτωσε» το καλάθι των

φιλοξενουμένων καθώς

σημείωσε σε εκείνο το χρο-

νικό διάστημα δέκα πόντους

και ένα καθοριστικό τρίπο-

ντο το οποίο ήταν ο «επίλο-

γος» του 3ου δεκαλέπτου το

οποίο έληξε με σκορ 71 –

67.

Στην τέταρτη και τελευταία

περίοδο ο Γυμναστικός

Σύλλογος Φαρσάλων

Krousta, συνέχισε να έχει το

προβάδισμα.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν

την διαφορά στο καλάθι 73 –

71, όμως ένα τρίποντο του

Συνετού και ένα του

Γκιουλέκα έδωσαν στους

μπλε διαφορά οκτώ πόντων

(79 – 71).

Οι φιλοξενούμενοι  απάντη-

σαν με ένα 0 – 4, όμως με

δυο «κολλητά» καλάθια των

Γκιουλέκα και Συνετού, οι

μπλε πήραν προβάδισμα

οκτώ πόντων 83 – 75.

Στα εναπομείναντα λεπτά

δεν άλλαξε κάτι οι γηπεδού-

χοι ήταν απόλυτα εύστοχοι

στην «ρώσικη ρουλέτα» των

βολών και πήραν σπουδαία

νίκη, ουσίας και χαρακτήρα.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο

Γκιουλέκας με 30 πόντους,

ενώ 14 πέτυχε ο Χρήστος

Αναγνωστόπουλος, 11 ο

Δέσπος και 10 ο Συνετός.

Τα Δεκάλεπτα: 28 – 15, 54 –

39, 71- 67, 92 – 80

Η Σύνθεση
Γυμναστικός Σύλλογος
Φαρσάλων Krousta:
Λεπενιώτης 6, Χαιρετίδης 8,

Αναγνωστόπουλος Χρ. 12

(4), Τσιώγκας 5 (1), Συνετός

10 (1), Φιλιπόπουλος 9,

Γκιουλέκας 30 (5), Δέσπος

11, Λιούπης, Λούτας,

Φαρμάκης, Αλεξόπουλος.
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Αθλητικά

Γυμναστικός από «ατσάλι» κέρδισε Στρατώνι και διαιτητές Γυμναστικός από «ατσάλι» κέρδισε Στρατώνι και διαιτητές 

στο «κάστρο» του!στο «κάστρο» του!



Ο
ΑΟ Ναρθακίου

πέρασε με

«διπλό» και από

την Κρήνη κερδίζοντας με

σκορ 1 – 3, έφτασε τους 9

βαθμούς έχοντας το

απόλυτο στις πρώτες

τρεις αγωνιστικές.

Στα της αναμέτρησης οι

γαλάζιοι μπήκαν καλύτερα

έχασαν αρκετές καλές στιγ-

μές, όταν τα σουτ των Πίρε,

Σιδηρόπουλου και

Παπαθανασίου πέρασαν

ελάχιστα άουτ, ενώ το δυνα-

τό σουτ του Ρεντινόπουλου

έδιωξε εντυπωσιακά ο

Παπαϊωάννου.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν

με τον Γιάννη

Μαργαριτόπουλο όμως και

οι δυο προσπάθειές του δεν

βρήκαν στόχο, όπως και το

πλασέ του Στεργίου, προ-

σπάθειες οι οποίες πέρασαν

λίγο άουτ.

Έτσι το πρώτο μέρος ολο-

κληρώθηκε με «λευκή ισο-

παλία».

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι κατάφεραν να

ανοίξουν το σκορ στο 48’

όταν ο Πίρε έκανε όμορφη

ατομική ενέργεια, έκανε την

σέντρα και ο Παπαθανασίου

με γυριστό σουτ πέτυχε το 0

– 1.

Επτά λεπτά αργότερα ο

ΑΟΝ διπλασίασε τα τέρματά

του όταν ο Ρεντινόπουλος

είδε το δυνατό σουτ του να

κοντράρει και να καταλήγει

στα δίχτυα.

Δέκα λεπτά αργότερα ο

Πρίφτης έκανε όμορφη ατο-

μική ενέργεια, πάτησε

περιοχή και πέτυχε το 0 – 3.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι

γηπεδούχοι πίεσαν και

κατάφεραν να μειώσουν στο

85’ με σκόρερ τον Κώστα

Τσιάρα με γυριστό σουτ

μέσα από την περιοχή, μετά

από ενα-δυο του Τσαρδάκα

με τον Θοδωρή

Μαργαριτόπουλο.

Οι άνθρωποι του

Ναρθακίου ευχαριστούν

θερμά τους ανθρώπους της

Κρήνης για την φιλοξενία,

ενώ οι άνθρωποι της

Κρήνης εύχονται καλή συνέ-

χεια στο πρωτάθλημα στους

«γαλάζιους».

Οι Συνθέσεις
Νίκη Κρήνης (Σάκης
Τσιάρας): Παπαϊωάννου,

Μαγαλιός, Κανατούλας,

Σελήνης, Νταφόπουλος,

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς

Θ ο δ ω ρ ή ς . ,

Πετρόπουλος(76' Κόκκινος),

Διαμαντής (62'

Μαργαριτόπουλος Κώστας),

Τσιάρας, Στεργίου,

Μαργαριτόπουλος Γιάννης

(76' Τσαρδάκας)

ΑΟ Ναρθακίου
(Παναγιώτης Κορδαλής):
Ζεμπέκης, Λελεντζής (46’

Κατσικόπουλος), Πρίφτης,

Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς ,

Μ π ο υ λ ο ύ τ σ ο ς ,

Ρεντινόπουλος, Καψιώχας,

Μισαηλίδης (60’ Μπίνας),

Σιδηρόπουλος, Πίρε (75’

Κ α ρ α β α γ γ έ λ η ς ) ,

Παπαθανασίου (80’

Κόκκαλης).
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«Καθάρισε» στο δεύτερο και συνέχισε «Καθάρισε» στο δεύτερο και συνέχισε 

με το απόλυτο ο ΑΟ Ναρθακίου!με το απόλυτο ο ΑΟ Ναρθακίου!

««Διπλό εξάποντο»Διπλό εξάποντο»

με «λυτρωτή»με «λυτρωτή»

Σερίφη!Σερίφη!

Ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς πέτυχε σπουδαίο διπλό

στην έδρα της ΑΕ Βουναίνων με σκορ 0-1,

έφτασε τους 12 βαθμούς και βρίσκεται στην

δεύτερη θέση όντας έναν βαθμό πίσω από την

πρωτοπόρο ομάδα του Ελευθεραί.

Οι ερυθρόλευκοι όχι μόνο πήραν τρεις πολύτιμους βαθμούς

στο δικό τους σακούλι αλλά άφησαν πίσω τους με διαφορά

μιας νίκης μια ομάδα με την οποία έχουν τους ίδιους στό-

χους κερδίζοντας την μάλιστα στην έδρα της.

Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καλές στιγμές μπροστά από τις

δυο εστίες και κακό θέαμα ήταν δεδομένο ότι η ομάδα που

θα είχε την απαιτούμενη ψυχραιμία στην δική της φάση θα

έπαιρνε και το τρίποντο. 

Και αυτό το πέτυχε η ομάδα του Αχιλλέα Τσιβόπουλου στο

73’.

Όταν ο Χρήστος Δαλαμπύρας εκτέλεσε με δύναμη απευθεί-

ας φάουλ, ο Δούνιας απέκρουσε ασθενώς και ο

Τριαντάφυλλος Σερίφης με κοντινή προβολή έστειλε τη

μπάλα στα δίχτυα και έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμε-

νους.

Μάλιστα, τα Βούναινα τελείωσαν το ματς με δέκα ποδο-

σφαιριστές, καθώς ο Φώτης Μερτζανίδης αποβλήθηκε με

δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον ρέφερι για σκληρό μαρκάρι-

σμα σε αντίπαλο.

Οι Συνθέσεις
Α.Ε. Βουναίνων (Βασίλης Ταχτιντής): Δούνιας,

Σουπεκιώτης, Κυπαρίσσης (70′ Ρουμελιώτης), Κατσιώτης

(82′ Καλικάκης), ΜερτζανίδηςΗλ. (57′ Βλησαρούλης),

Μούμος, Τζατζάκης (50′ Γκατζούλης Λ.), Χατζηλιάδης Γ.,

Ραπτόπουλος, Χριστοδούλου Ηλ., Μερτζανίδης Φ.

Ολυμπιακός Αμπελιάς (Αχιλλέας Τσιβόπουλος):
ΓεωργούλαςΘοδ., Σερίφης Β., Σελήνης, Κολοβός Κ.,

Αγγέλης, ΓεωργούλαςΘωμ. (78′ Κιούσσης), Καμβούκος,

Γαρουφαλιάς (65′ Κουρούκας Β.), Σερίφης Τρ.,

Δαλαμπύρας (70′ Βέρης), Σουλτούκης.

Διαιτητές:Αγγελούλης, Νίκζας, Πατέτσος.
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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

Ενοικιάζεται δυάρι καινούρ-

γιο με αυτόνομη θέρμανση.

Υπερείδου 8, τηλ:

6949423081

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπε-

δο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

Από την επιχείρηση ΟΙΚΟΔΟ-

ΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑΣΤΕΜΙ-

ΡΟΓΛΟΥ,  ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός

– χειριστής για μερική ή

πλήρη απασχόληση.

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

Ζητείται κυρία για φροντί-

δα ηλικιωμένου ατόμου.

Πληροφορίες: 6983876154

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

Πωλούνται 2 ανεξάρτητες

οριζόντιες ιδιοκτησίες, ισογεί-

ου (105,94 τ.μ.) και 1ου ορό-

φου (117,50 τ.μ.) σε γωνιακό

οικόπεδο εκτάσεως 266,0

τ.μ. βρίσκονται σε ήσυχη γει-

τονιά, στην περιοχή του 2ου

Γ υ μ ν α σ ί ο υ - Λ υ κ ε ί ο υ

Φαρσάλων. Έτος κατασκευ-

ής 1980. Υπάρχει δυνατότη-

τα συνένωσης ώστε να μετα-

τραπούν σε μία λειτουργική

μονοκατοικία. Για περισσότε-

ρες πληροφορίες και ραντε-

βού επικοινωνήστε στο τηλέ-

φωνο 2109713272,

6946639659

ENOIKIAZETAI  κατάστημα

65 τ.μ. γωνιακό επί της οδού

Ρήγα Φεραίου &

Κολοκοτρώνη   παραπλεύ-

ρως πρώην εφορίας

Φαρσάλων. Πληροφορίες

στο τηλ. : 6978349430. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία στο

Πολυνέρι Φαρσάλων μπρο-

στά 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

αυτόνομη θέρμανση, χωρίς

κοινόχρηστα, 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   γκαρσο-
νιέρα επί  ισογείου πολυκα-
τοικίας Αθηνάς 74, 50
μέτρα από την κεντρική
πλατεία. Νεότευκτη και άρι-
στη κατασκευή 35 τ.μ. χωλ,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο, κου-
ζίνα. Τιμή 180 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 180 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ. :
6972400030

ΤΡΙΤΗ  23/10: Θεοχαρόπουλος Βάιος

Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΤΕΤΑΡΤΗ  24/10: Γεωργόπουλος

Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-

22416 / 24910-24455

ΠΕΜΠΤΗ  25/10: Κόκκινος Δημήτρης:

Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-23012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/10: Σερασκέρη Μαρία

Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ: 24910-22465

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/10:  Ζαχοπούλου Στυλιανή

Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251

ΚΥΡΙΑΚΗ  28/10:  Γιακούλα Σοφία Δ/νση

Καναδά   27  Τηλ: 24910-22321  

ΔΕΥΤΕΡΑ  29/10: Αντωνιάδης Νικόλαος

Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-

23089

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

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί θερμά την

οικογένεια Νικολάου

Μυτούλα για την δωρεά

του ποσου των 50,00

ευρώ αντί στεφάνου εις

μ ν ή μ η ν

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ(ΠΙΠΙΝΑΣ)

ΒΟΥΡΔΑΚΗ.

Θερμά συλλυπητήρια 
Το Δ.Σ.

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 του Νικολάου και
της Δήμητρας το γένος
Κολοβού που γεννήθηκε
στην Λάρισα και κατοικεί
στην Λάρισα πρόκειται να
έλθουν σε πολιτικό γάμο στο
Δημαρχείο Τρικάλων.



Ε
κτός έδρα ήττα δέχθηκε ο

Αθλητικός με αντίπαλο τους

Αετούς Λάρισας, στο κλειστό του

Αγ. Θωμά, στην πρεμιέρα της Α2

ΕΣΚΑΘ, με σκορ 71-54.

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν ισορροπημένα τον

αγώνα και η πρώτη περίοδος πήγαινε

πόντο πόντο, με συχνές εναλλαγές στο

σκορ, κλείνοντας στο -1 (16-15), για τον

Αθλητικό.

Στην δεύτερη περίοδο η

αστοχία της ομάδας του

Αντ. Μανετζή, σε συν-

δυασμό με την ταχύτητα

και ευστοχία των Αετών

«άνοιξαν» την διαφορά

καθώς με επιμέρους

σκορ 21 – 10 οι γηπε-

δούχοι πέρασαν μπρο-

στά με 12 πόντους (37-

25).

Τρία λεπτά πριν την λήξη

της τρίτης περιόδου, οι

Φαρσαλινοί έδειξαν σημάδια ζωής κατεβά-

ζοντας την διαφορά στους 7 πόντους (47-

40), όμως γρήγορες επιθέσεις των γηπε-

δούχων στον αιφνιδιασμό ξανά ανέβασαν

την διαφορά στο τέλος της 3ης περιόδου

στο +14 (57-43). 

Στα εναπομείναντα λεπτά της τελευταίας

περιόδου του αγώνα, δεν άλλαξε κάτι, με το

τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 71-54.

Δεκάλεπτα: 16-15, 37-25, 57-43, 71-54

Οι Συνθέσεις
Αετοί Λάρισας (Βαρδακούλης): Νασιώκας

5(1), Βογιατζής 6, Σαμουλαδάς Β.19(4),

Γεροστάθης 13, Χρόνης Γ.18(1), Μαρκούτης

4, Γιαννακός 8(1), Ζιαβλάκης, Σαμουλαδάς

Κ. 3, Χαντζαρίδης, Στεργιούλας 3.

Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής): Θεοχάρης 2,

Παντζαβέλης 12(2), Ζάγκας 20,

Γεωργολόπουλος, Μητσογιάννης, Μάρκος

7(1), Μανετζής Αντ., Θεοδωρόπουλος,

Πετρόπουλος , Ζαχαρής 8, Ρούμπας 5.
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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 – 6η Αγωνιστική
Τύρναβος 2005 – Λάρισα 2012 1-0
Αετός Αμυγδαλέας – Φαλανιακός 0-0
Δόξα Βλαχογιαννίου – Αετός
Μακρυχωρίου 2-1
Δόξα Αργυροπουλίου – Δαμασιακός 1-
0
Ηρακλής Λάρισας – Αχιλλέας
Φαρσάλων 3-0
ΣμόλικαςΦαλάνης – Αμπελωνιακός 1-
3
ΠΟ Ελασσόνας – ΑΕ Κιλελέρ 2-1
ΔωτιέαςΑγιάς – Κίσσαβος Συκουρίου
3-0 (α.α.)

Η Επόμενη 7η Αγωνιστική –

(27/10 – 16:00)

Αχιλλέας Φαρσάλων -

ΣμόλικαςΦαλάνης

Τύρναβος 2005 - Αετός Αμυγδαλέας

Φαλανιακός - Δόξα Βλαχογιαννίου

Λάρισα 2012 - Δόξα Αργυροπουλίου

Αετός Μακρυχωρίου - Ηρακλής

Λάρισας

Δαμασιακός - ΔωτιέαςΑγιάς

ΑΕ Κιλελέρ – Αμπελωνιακός

Κίσσαβος Συκουρίου - ΠΟ

Ελασσόνας 0-3 (α.α.)

Bαθμολογία:
1. Ηρακλής Λάρισας      16 – 7   15
2. Αμπελωνιακός      11 – 4   15
3. Φαλανιακός      10 – 3   14
4. Αχιλλέας Φαρσάλων      8 – 5   12
5. ΣμόλικαςΦαλάνης      11 – 8   12
6. ΔωτιέαςΑγιάς      9 – 2   11
7. Αργυροπούλι      10 – 6   11
8. Μακρυχώρι      11 – 8   10
9. ΠΟΕ      9 – 6   9
10. Τύρναβος      8 – 7   9
11. Κιλελέρ      8 – 12   6
12. Δαμασιακός      3 – 7   5
13. Λάρισα 2012      5 – 11   3
14. Βλαχογιάννι      6 – 12   3
15. Αμυγδαλέα      3 – 12   1
* Ο Κίσσαβος Συκουρίου παραιτήθη-
κε από το πρωτάθλημα

A ΕΠΣΛ

Η
Θύελλα Βασιλί
κατάφερε να
κερδίσει με σκορ 2

– 1 τον Άγιο Γεώργιο
Φαρσάλων πέτυχε την
δεύτερη συνεχόμενη νίκη
της και έφτασε τους 6
βαθμούς.
Από την άλλη η ομάδα του
Αγίου Γεωργίου παρέμεινε
δίχως βαθμό σε αυτές τις
τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον
έλεγχο της αναμέτρησης
από την αρχή και στο 25’
κατάφεραν να ανοίξουν το
σκορ στο 1 – 0 με σκόρερ
τον Καραγιάννη ο οποίος
άνοιξε το σκορ με γυριστή
κεφαλιά μετά από εκτέλεση
φάουλ.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν
δυο καλές στιγμές με τους
Νεγιάννη και Μπάφα με δυο
σουτ τα οποία όμως δεν
είχαν την επιθυμητή κατάλη-
ξη.
Ο Βαρσάμης πέντε λεπτά
αργότερα αστόχησε σε τετ α
τετ ενώ δέκα λεπτά αργότε-
ρα ο  Αγγελουσόπουλος είχε
ένα δυνατό σουτ το οποίο
έδιωξε με υπερένταση σε
κόρνερ.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι
γηπεδούχοι συνέχισαν να

πιέζουν και στο 50’ ο
Αγγελουσόπουλος έχασε
ακόμη μια καλή στιγμή.
Με την συμπλήρωση μιας
ώρας αγώνα έπειτα από
ασθενή επέμβαση του
Τρίγκα οι παίκτες της
Θύελλας πήραν το ριμπάου-
ντ και πέτυχαν το 2 – 0.
Η Θύελλα έχασε άλλες δυο
καλές στιγμές με τους
Βαρσάμη και Ζητούνη.
Το τελικό 2  - 1 πέτυχε ο
Καρακικές με κοντινή προ-
βολή έπειτα από εκτέλεση
κόρνερ και λάθος της άμυ-
νας της Θύελλας.
Οι άνθρωποι της Θύελλας
Βασιλί ευχαριστούν θερμά
τον ποδοσφαιριστή τους
Κώστα Βασιλόπουλο και το
κατάστημά του

“TheBarberStories” για την
προσφορά αθλητικού υλι-
κού.
Οι Συνθέσεις
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας
Βαΐτσης): Αποστολάκης,
Βασιλόπουλος, Μπογκας
Θ.,  Μπογκας Θ.,
Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ ,
Καραγιάννης, Λιτσόπουλος,
Αγγελουσόπουλος, Αλεξίου,
Τσιάμπας.  Βαρσάμης.
Ένωση Αγίου Γεωργιου
(Νίκος Τρίγκας): Τρίγκας,
Τζιλίρας, Καραλόπουλος,
Μπάφας(55’ Τάτσης),
Καρακώστας Απ.
Σακελλαρίου Φ.(90’
Σακελλαρίου), Καραχάλιος,
Νταλίπης, Νεγιάννης,
Κ α ρ α κ ι κ έ ς ,
Αγγελοσόπουλος.

Δεύτερη σερί νίκη για την ΘύελλαΔεύτερη σερί νίκη για την Θύελλα

που συνεχίζει την «αναρρίχηση» τηςπου συνεχίζει την «αναρρίχηση» της
Ηττήθηκε εκτός έδρας ο Α.Σ.Ηττήθηκε εκτός έδρας ο Α.Σ.

Φαρσάλων στην πρεμιέρα τηςΦαρσάλων στην πρεμιέρα της

Α2 ΕΣΚΑΘΑ2 ΕΣΚΑΘ

""Ο ΖΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΟ ΖΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η

ΜΑΓΙΚΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΜΑΓΙΚΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ

ΣΚΑΚΙΟΥ" για το τμήμαΣΚΑΚΙΟΥ" για το τμήμα

Junior Junior σκάκι του Γ.Σ.σκάκι του Γ.Σ.

Φαρσάλων Φαρσάλων KroustaKrousta

Ξεκινάει το τμήμα Junior

του ΣΚΑΚΙ-ΓΣΦ ΚΡΟΥ-

ΣΤΑ, ένα πρόγραμμα για

προνήπια και νήπια.

Το εν λόγω τμήμα θα λει-

τουργεί κάθε Σάββατο

στις 10:00 π.μ. με τίτλο "Ο

ΖΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ

ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ" με

την νέα υπεύθυνη κ.

Μαρία Αρζουμανιδου. 

Οι εγγραφές συνεχίζονται.



Τ
ο ερχόμενο Σάββατο

27 Οκτωβρίου θα

διεξαχθεί η δεύτερη

φάση του Κυπέλλου της

ΕΠΣ Λάρισας.

Οι ομάδες της Επαρχίας

μας τοποθετήθηκαν στον 4ο

όμιλο και η κληρωτίδα έβγα-

λε ένα τοπικό ντέρμπι στο

οποίο ο Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων ο οποίος είχε

περάσει άνευ αγώνος θα

αντιμετωπίσει την Θύελλα

Βασιλί η οποία είχε κερδίσει

με 2 – 0 τον Μαχητή

Τερψιθέας στην πρώτη

φάση.

Στις άλλες δυο αναμετρή-

σεις η Αναγέννηση

Φαρσάλων η οποία απέ-

κλεισε 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

οποίος είχε αποκλείσει με

σκορ 2 – 0 την Δόξα

Υπέρειας θα αντιμετωπίσει

εκτός έδρας τον Λαρισαϊκό ο

οποίος απέκλεισε με σκορ 3

– 2 την ομάδα της

ΦορτούναςΚουτσοχέρου.

Οι αναμετρήσεις είναι

knockout  και θα διεξαχθούν

το ερχόμενο Σάββατο 27

Οκτωβρίου και ώρα 16:00

Αναλυτικά τα ζευγάρια του

4ου ομίλου

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων – Θύελλα Βασιλί

Μάνδρα2016  – Αναγέννηση

Φαρσάλων

Λαρισαϊκός – ΑΟ Ναρθακίου

CMYK

16
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018Αθλητικά

Και τώρα Κύπελλο Και τώρα Κύπελλο 

για την Β ΕΠΣΛγια την Β ΕΠΣΛ

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


