
Τ
ην απόφαση του να μην είναι εκ νέου

υποψήφιος Δήμαρχος Φαρσάλων

γνωστοποίησε ο επικεφαλής της Μείζονος

Αντιπολίτευσης στα Φάρσαλα και Πρόεδρος ΝΟΔΕ

Λάρισας κ. Χρήστος Καπετάνος, με προσωπική του

δήλωση. Ο κ. Καπετάνος ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει

δίπλα στον συνδυασμό και δεν προτίθεται να προβεί...

CMYK
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Τ
ην Τρίτη 23

Οκτωβρίου 2018, ο

Τομεάρχης

Περιβάλλοντος και

Υδάτων της ΝΟ.Δ.Ε.

Λάρισας κ.Χρήστος

Σταυροθεόδωρος,

συνοδευόμενος από τον

αναπλ. Τομεάρχη κ.

Αθανάσιο Ρουμπακιά και

το μέλος της επιτροπής κ.

Απόστολο Δημητριάδη,

επισκέφθηκαν τον ΤΟΕΒ

ΕΝΙΠΕΑ.

Εκεί είχαν συνάντηση με τον

Πρόεδρο του ΤΟΕΒ

κ.Αναστάσιο Δραχμάνη, το

μέλος του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ και

Γραμματέα της ΔΗΜ.Τ.Ο.

Φ α ρ σ ά λ ω ν

κ.Αγγελακόπουλο Μιλτιάδη

και το μέλος του ΓΟΕΒ

κ.Νικόλαο Γούσιο.

Συζητήθηκαν θέματα που

αφορούν στον ΤΟΕΒ, προ-

βλήματα και προτάσεις για

την άμεση επίλυσή τους.

Λόγω του ότι η επαρχία

Φαρσάλων έχει ένα ιδιαίτε-

ρο προσόν, διασχίζεται από

τον ποταμό Ενιππέα, η ροή

του οποίου είναι επαρκής,

ιδιαίτερα κατά τους χειμερι-

νούς μήνες, αναφέρθηκαν

στη δημιουργία ταμιευτή-

ρων και καναλιών για τον

εμπλουτισμό του υδροφό-

ρου ορίζοντα.

Ο ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ, θα προ-

σκομίσει σύντομα στον

Τομεάρχη της ΝΟ.Δ.Ε.,

έκθεση με ελλείψεις, παρα-

τηρήσεις καθώς και προτά-

σεις για την αντιμετώπιση

των χρόνιων προβλημάτων.

Στην συνάντηση, παρευρέ-

θησαν επίσης η Πρόεδρος

της ΔΗΜ.Τ.Ο. Φαρσάλων

κ.ΜαργαρίταΓκότη, καθώς

και ο Τομεάρχης Αγροτικού

της ΝΟ.Δ.Ε.

κ.ΜίλτοςΜπασδάνης.
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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.proto-
stypos.gr
Με δύο εκπομπές μια ενη-

μερωτική για την Επαρχία
Φαρσάλων, τον Νομό
Θεσσαλίας και γενικότερες
ειδήσεις με τίτλο
«Πρωτότυπη Ενημέρωση»
ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο
με πολιτικές, πολιτιστικές
και όλων των ειδών τις ειδή-
σεις.
Και με μια εκπομπή αθλητι-

κού περιεχομένου με
ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχό-

λια 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 ενημέρωση για
όλα τα αθλητικά δρώμενα
της χώρας, η οποία θα διε-
ξαγέται πριν και μετά τις
αγωνιστικές υποχρεώσεις
των ομάδων δηλάδη κάθε

Δευτέρα στις 21:00 μ.μ. και
κάθε Παρασκευή στις 21:30
μ.μ.
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:
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00
Μια Μπάλα απ’ όλα –
PostGame
ΤΡΙΤΗ 11:00
Πρωτότυπη Ενημέρωση
ΠΕΜΠΤΗ 11:00
Πρωτότυπη Ενημέρωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:30
Μια Μπάλα απ’ όλα –
PreGame

Τρόποι Επικοινωνίας:
G m a i l :
ptyposwebradio@gmail.co
m
Facebook: Protos Typos
I n s t a g r a m :
protostypos_webradio

Τ
ην δική του

τοποθέτηση

αναφορικά με το

φλέγον ζήτημα των

αγροτικών επιδοτήσεων,

έκανε με δήλωση του ο

Φαρσαλινός πολιτικός

του Κινήματος Αλλαγής

και Υπεύθυνος στους

Τομείς Πολιτικής,

Πρωτογενούς, και

Παραγωγής κ. Γεώργιος

Θεοδωρόπουλος.

Αναλυτικά η δήλωση του:

"Το πρόβλημα με τους δασι-

κούς χάρτες και οι κατασχέ-

σεις λογαριασμών για εφο-

ρία, ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ, η τους

Δήμους, είχαν ως αποτέλε-

σμα οι αγρότες να δουν

στους λογαριασμούς τους

ελάχιστα χρήματα, με απο-

τέλεσμα μεγάλος αριθμός

παραγωγών να μην μπο-

ρούν όχι μόνο να καλλιεργή-

σουν αλλά να έχουν πρό-

βλημα επιβίωσης .

Η κυβέρνηση φέρει τερά-

στιες ευθύνες.

Οφείλει λοιπόν να πάρει

άμεσα πρωτοβουλίες και να

υιοθετήσει τις προτάσεις του

κινήματος αλλαγής και τις

προέδρου Φωφης

Γεννηματά για ακατάσχετο

ειδικό λογαριασμό για τους

αγρότες, κατά περίπτωση

σύμφωνα πάντα με την καλ-

λιέργεια, την έκταση, των

αριθμό στρεμμάτων και

ζωών στο ΟΣΔΕ, του προη-

γούμενου καλλιεργητικού

έτους , και την οικογενειακή

κατάσταση του κάθε καλ-

λιεργητή παραγωγού."

Γεώργιος Θεοδωρόπουλος:

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΠΡΩ-

ΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

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 7/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις - Πιθανότητα Βροχής, θερμοκρασία 9/12 c

Τρίτη 6/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 9/18 c

Πέμπτη 8/11/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 9/19 c

Παρασκευή 9/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 10/17 c

Σάββατο 10/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις - Πιθανότητα Βροχής , θερμοκρασία 10/16c

Κυριακή 11/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 9/16 c

Δευτέρα 12/11/2018
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

Θεοδωρόπουλος:Θεοδωρόπουλος:

"Υφαρπαγή"Υφαρπαγή

ΕπιδοτήσεωνΕπιδοτήσεων

Αγροτών"Αγροτών"

Επίσκεψη της ΝΟΔΕ στο ΤΟΕΒ ΕνιπέαΕπίσκεψη της ΝΟΔΕ στο ΤΟΕΒ Ενιπέα

Το πρόγραμμα του Το πρόγραμμα του Web RadioWeb Radio τουτου

wwwwww..protostyposprotostypos..grgr



Σ
υνεδρίασε το

Σάββατο 3/11 στα

γραφεία της

Νομαρχιακής Επιτροπής

Λάρισας η Περιφερειακή

Συντονιστική Επιτροπή

Θεσσαλίας του ΣΥΡΙΖΑ,

παρουσία του γραμματέα

της Κεντρικής Επιτροπής

του κόμματος, συντρόφου

Πάνου Σκουρλέτη και των

βουλευτών Θεσσαλίας,

Άννας Βαγενά, Νίκου

Παπαδόπουλου,

Κατερίνας Παπανάτσιου,

Αλέξανδρου

Μεικόπουλου, Σάκη

Παπαδόπουλου,

Παναγιώτας Δριτσέλη,

Χρήστου Σιμορέλη,

Παναγιώτας Βράντζα και

Χρυσούλας Κατσαβριά.

Στη συνεδρίαση επισημάν-

θηκε ότι «τα 4 προηγούμενα

χρόνια, η κυβέρνηση του

ΣΥΡΙΖΑ στήριξε έμπρακτα

και αποφασιστικά με γεν-

ναία χρηματοδότηση  το

σύνολο των δήμων και των

περιφερειών της χώρας,

υλοποιώντας παράλληλα

μια μεγάλη θεσμική μεταρ-

ρύθμιση με την ψήφιση του

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» και της

Απλής Αναλογικής, μέσω

της οποίας δημιουργούνται

νέες δυνατότητες για την

έκφραση των πολιτών και

την χειραφέτηση των τοπι-

κών κοινωνιών.

Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι

η αυτοδιοίκηση αποτελεί

προνομιακό πεδίο για την

οικοδόμηση κοινωνικών και

προοδευτικών συμμαχιών.

Υπό το πρίσμα των νέων

συνθηκών που διαμόρφωσε

η κυβέρνηση δημιουργού-

νται οι προϋποθέσεις ουσια-

στικής αλλαγής και αποτύ-

πωσης της κοινωνικής απαί-

τησης για ενίσχυση της

τοπικής δημοκρατίας, της

συμμετοχής των πολιτών,

της αλληλεγγύης και της

ανάπτυξης.

Η πολιτική στόχευση είναι η

συμβολή στη διαμόρφωση

νικηφόρων σχημάτων στην

Αυτοδιοίκηση που θα δια-

δραματίσουν καθοριστικό

ρόλο σε κάθε περιοχή και τα

οποία θα προκύψουν μέσα

από ευρύτερες αριστερές

και προοδευτικές συνεργα-

σίες.

Ειδικότερα για την

Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανα-

φέρθηκε ότι τα 8 χρόνια της

απερχόμενης περιφερεια-

κής αρχής, έφεραν πενιχρά

αποτελέσματα, αφήνοντας

τον θεσμό χωρίς πνοή και

την Θεσσαλία στάσιμη.

Η Περιφέρεια, υπό την

σημερινή της ηγεσία, υπη-

ρέτησε ένα παρωχημένο

παραγωγικό μοντέλο που

συνολικά είχε ως αποτέλε-

σμα την παραγωγική απο-

διάρθρωση, την περιβαλλο-

ντική υποβάθμιση και την

πολιτισμική υποτίμηση, για

χάρη εξυπηρέτησης μικρο-

κομματικών και πελατεια-

κών συμφερόντων.

Έχει έρθει λοιπόν ο χρόνος

για πραγματικές, ριζικές

αλλαγές που θα πάνε τον

τόπο μπροστά με όραμα,

πραγματική συμμετοχή και

άμεσα ωφελούμενη τη

Θεσσαλική κοινωνία.

Για τους λόγους αυτούς

αποφασίστηκε η συνεργα-

σία με περιφερειακά σχήμα-

τα που παραμένουν προση-

λωμένα στον δημοκρατικό

και προοδευτικό χώρο και

στα οποία ηγούνται προσω-

πικότητες με έντιμη και ανα-

γνωρισμένη παρουσία στον

κοινωνικό στίβο.

Αποφασίστηκε επίσης η

έναρξη της συζήτησης ανά-

μεσα στις κινήσεις του

δημοκρατικού χώρου για τη

διαμόρφωση του προγραμ-

ματικού πλαισίου μιας ευρύ-

τερης και προοδευτικής

συμμαχίας, που θα συσπει-

ρώσει όλες τις δυνάμεις του

χώρου και θα οδηγήσει σε

μια νικηφόρα πορεία.

Η
εν λόγω μείωση
εφαρμόζεται για το
πρώτο έτος που

δηλώνεται εισόδημα από
αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα
Σημαντικά φορολογικά κίνη-
τρα έχουν οι νέοι αγρότες.
Όσοι  ασκούν αγροτική επι-
χειρηματική  δραστηριότητα
για τα τρία πρώτα χρόνια
άσκησης της δραστηριότη-
τάς τους θα πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι ο φορολογικός
συντελεστής του πρώτου
κλιμακίου της φορολογικής
κλίμακας μειώνεται κατά
50% εφόσον το  δεν υπερ-
βαίνει τις 10.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα όπως διευκρι-
νίζεται σε εγκύκλιο της
Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων:
Για τα φυσικά πρόσωπα με
πρώτη δήλωση έναρξης
επιτηδεύματος από 1ης
Ιανουαρίου 2013 και για τα 3
πρώτα έτη άσκησης της
δραστηριότητάς τους ο
φορολογικός συντελεστής
του πρώτου κλιμακίου της
φορολογικής κλίμακας μειώ-
νεται κατά 50%, εφόσον το
ετήσιο ακαθάριστο εισόδη-
μά τους από επιχειρηματική
δραστηριότητα δεν υπερβαί-
νει τις 10.000 ευρώ.
Και για το φορολογικό έτος
2017 τα φυσικά πρόσωπα
με πρώτη δήλωση έναρξης
δραστηριότητας από 1η
Ιανουαρίου 2015 και μετά,
κατά τα 3 πρώτα έτη άσκη-
σης της δραστηριότητάς

τους, έχουν τη μείωση του
φορολογικού συντελεστή
του πρώτου κλιμακίου
κατά 50% εφόσον αθροι-
στικά τα ακαθάριστα
έσοδα από επιχειρηματική
και αγροτική επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα δεν
υπερβαίνουν τις 10.000
ευρώ.
Ειδικά, για τον προσδιορι-
σμό του εισοδήματος από
αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα στα έσοδα
από επιχειρηματικές
συναλλαγές περιλαμβά-
νονται τα έσοδα από την
παραγωγή γεωργικών,

πτηνοτροφικών, κτηνοτρο-
φικών, δασοκομικών, υλοτο-
μικών και αλιευτικών προϊό-
ντων.
Για όσους ασκούν αγροτική
επιχειρηματική δραστηριό-
τητα, είναι απαραίτητη η
συμπλήρωση του εντύπου
Ε3 ανεξάρτητα από το αν
υπάρχει απαλλαγή ή όχι
από την τήρηση βιβλίων  και
την ένταξή τους ή όχι στο
ειδικό ή στο κανονικό καθε-
στώς Φ.Π.Α.
Δεδομένου ότι ο όρος «επι-
τήδευμα» δεν αναφέρεται
στον ν.4172/2013 (παρά
μόνο για τις ανάγκες επιβο-
λής του τέλους επιτηδεύμα-
τος του ν. 3986/2011) διευ-
κρινίζεται ότι για τους
ασκούντες ατομική αγροτική
επιχειρηματική δραστηριό-
τητα, οι υποχρεώσεις δήλω-
σης φόρου εισοδήματος
(πάντα μέσω Ε3) είναι οι
ίδιες ανεξάρτητα από το αν
υπάρχει απαλλαγή ή όχι
από την τήρηση βιβλίων του
ΚΦΑΣ και την ένταξή τους
στα καθεστώτα του ΦΠΑ.
Επομένως, η μείωση κατά
50% του φορολογικού
συντελεστή  έχει εφαρμογή
για όποιον ασκεί ατομική
αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα, ανεξάρτητα
από το αν υπάρχει απαλλα-
γή ή όχι από την τήρηση
βιβλίων και την ένταξή του
στα καθεστώτα του ΦΠΑ. Η
εν λόγω μείωση εφαρμόζε-
ται για το πρώτο έτος που
δηλώνεται εισόδημα από
αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα μέσω Ε3 και
για τα δύο επόμενα έτη για
τα οποία δηλώνεται εισόδη-
μα.
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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

Πότε οι αγρότες κερδίζουνΠότε οι αγρότες κερδίζουν

έκπτωση φόρου 50%έκπτωση φόρου 50%

Παρουσία ΣκουρλέτηΠαρουσία Σκουρλέτη

συνεδρίασε η περιφερειακήσυνεδρίασε η περιφερειακή

επιτροπή Θεσσαλίας τουεπιτροπή Θεσσαλίας του

ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ



Ο
Δήμος Φαρσάλων

επιλέχθηκε με

επιτυχία για το

Ευρωπαϊκό έργο

μετριασμού της

κλιματικής αλλαγής:

«BEACON_BridgingEurop

eanandLocalClimateActio

n» («Γεφύρωση της

Ευρωπαϊκής και Τοπικής

Δράσης για το Κλίμα»)

μαζί με 33 άλλους Δήμους

από την Πολωνία, την

Τσεχία, τη Ρουμανία, την

Ελλάδα, την Πορτογαλία

και τη Γερμανία.

Μαζί, με την υποστήριξη του

Κέντρου Ανανεώσιμων

Πηγών και Εξοικονόμησης

Ενέργειας (ΚΑΠΕ), θα

προσδιορίσουμε μέτρα στην

κατεύθυνση της οικονομίας

χαμηλών εκπομπών, της

εξοικονόμησης και των ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας,

για να αυξήσουμε τη συνει-

σφορά μας σε ένα σταθερό

κλίμα και σε ελκυστικές

πόλεις.

Θα έχει πρόσβαση σε συμ-

βουλευτικές υπηρεσίες,

εργαστήρια και συνέδρια για

την προώθηση της τοπικής

δράσης για το κλίμα προς

όφελος των πολιτών. Στα

διακρατικά Περιφερειακά

Εργαστήρια και στα

Ευρωπαϊκά Συνέδρια, ο

Δήμος Φαρσάλων θα

παρουσιάσει τα δικά του

επιτεύγματα και θα αναπτύ-

ξει νέες στρατηγικές και

προσεγγίσεις για τον μετρια-

σμό της κλιματικής αλλαγής

μαζί με Ευρωπαίους ομότι-

μους.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος μετά την

ένταξη του Δήμου στο πρό-

γραμμα σχολίασε:

“Η συμμετοχή μας στο έργο

του προγράμματος BEA-

CON οριστικοποιήθηκε

χάρη στα προηγούμενα επι-

τεύγματά μας στον τομέα

της βιώσιμης ενέργειας,

όπως στη συμμετοχή μας

στο Σύμφωνο των

Δημάρχων από το 2013 και

στο Σχέδιο Δράσης για την

Αειφόρο Ενέργεια που

εκπονήσαμε το 2015.

Επίσης για τις συμμετοχές

μας από το 2011 σε ενεργει-

ακές δράσεις και προγράμ-

ματα με στόχο την εξοικονό-

μηση ενέργειας, τη δικτύω-

ση, την επιμόρφωση της

Τεχνικής Υπηρεσίας και την

αναζήτηση χρηματοδοτικών

εργαλείων, όπως: στο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

«Ευφυής Ενέργεια

Ευρώπη» με τίτλο SEAP-

PLUS (Addingto SEAP-

moreparticipantsmoreconte

ntacrossEurope), στο

Ευρωπαϊκό έργο

MayorsinΑction (www.may-

orsinaction.eu), στο έργο

«Step2sport- βήμα προς

βήμα ανακαίνιση για τη

δημιουργία αθλητικών κτη-

ρίων σχεδόν μηδενικής

ενεργειακής κατανάλωσης»

στα πλαίσια του

Ευρωπαϊκού προγράμμα-

τος «Ευφυής Ενέργεια».

Στο Ευρωπαϊκό έργο CLIM’

FOOT του LIFE, για τον

υπολογισμό του ανθρακικού

αποτύπωματος του Δήμου

Φαρσάλων, στο Ευρωπαϊκό

έργο PEGASUS του

InterregMed , με τοποθέτη-

ση 62 μετρητών ενέργειας

σε δημόσια και ιδιωτικά κτί-

ρια στην Τ.Κ. Μ. Ευυδρίου”.

Σημειώνεται ότι το BEACON

είναι ένα έργο που προωθεί

τον μετριασμό της κλιματι-

κής αλλαγής και διευκολύνει

την ανταλλαγή μεταξύ εθνι-

κών κυβερνήσεων και των

Δήμων και σχολείων σε όλη

την Ευρώπη.

Χρηματοδοτείται από τη

Γερμανική Ευρωπαϊκή

Πρωτοβουλία για το Κλίμα.

Στόχος του έργου είναι να

ενισχυθεί η διμερής και

πολυμερής συνεργασία και

να προωθηθεί η τοπική

δράση ώστε να επιτευχθεί

από κοινού η φιλοδοξία της

διεθνούς Συμφωνίας για το

Κλίμα που υπογράφηκε στο

Παρίσι το 2015.

Η πρώτη δράση για το Δήμο

Φαρσάλων, ξεκινά στο

Δημαρχείο Φαρσάλων στις

9 Νοεμβρίου 2018.

Υπεύθυνοι δράσης για το

Δήμο Φαρσάλων: Ηλέκτρα

Θελούρα& Τάσος Λιαπής Η

ανταλλαγή γνώσεων και

εμπειριών στην Ελλάδα

συντονίζεται από το ΚΑΠΕ

(www.cres.gr).

Μ
ε μεγάλη

συμμετοχή και

απόλυτα θετική

ανταπόκριση οι

αιμοδότες της Επαρχίας

Φαρσάλων συμμετείχαν

στην Εθελοντική

Αιμοδοσία που

πραγματοποίησε ο

Σύλλογος Τριτέκνων

επαρχίας Φαρσάλων, σε

συνεργασία με τον

Αιμοδοτικό Σύλλογο την

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου στο

Κ.Υ. Φαρσάλων.

Συγκεντρώθηκαν συνολικά

87 φιάλες αίματος και ανα-

μένεται να προωθηθούν στο

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

για να καλύψουν ασθενείς

που έχουν άμεση ανάγκη.

Η Πρόεδρος του

Αιμοδοτικού συλλόγου

Φαρσάλων κ. Αθανασία

Λούκουτου τόνισε τη σημα-

σία της εθελοντικής αιμοδο-

σίας και την ανάγκη που

υπάρχει καθημερινά για

αίμα, καθώς και την προ-

σπάθεια του Συλλόγου να

ευαισθητοποιήσει τους

νέους, προς αυτή την κατεύ-

θυνση. 

Κλείνοντας, ευχαρίστησε για

την αμέριστη προσφορά και

την συνεργασία, τον

Σύλλογο Τριτέκνων

Επαρχίας Φαρσάλων, και

όλους τους αιμοδότες, οι

οποίοι δίνουν το παρών

βοηθώντας τον συνάνθρω-

πο και άγνωστο που έχει

ανάγκη το αίμα τους.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Τρίτεκνοι και ΑιμοδοτικόςΤρίτεκνοι και Αιμοδοτικός

ένωσαν τις δυνάμεις τους μεένωσαν τις δυνάμεις τους με

μεγάλη ανταπόκριση!μεγάλη ανταπόκριση!

Ένταξη του Δήμου ΦαρσάλωνΈνταξη του Δήμου Φαρσάλων

στο Ευρωπαϊκό έργο «στο Ευρωπαϊκό έργο «BEACONBEACON»»



Ν
εκρός

ανασύρθηκε ένας

άντρας περίπου

63 ετών από ανατροπή

τρακτέρ στα Κάτω

Βασιλικά Φαρσάλων.

Ο αγρότης οδηγούσε το

τρακτέρ του και είναι άγνω-

στες οι συνθήκες του πως το

όχημα ανετράπη και τον

καταπλάκωσε. 

Αμέσως στο σημείο έφτασε

όχημα της Π.Υ και ασθενο-

φόρο του ΕΚΑΒ. 

Ο αγρότης δεν τα κατάφερε

και κατέληξε, σύμφωνα με

ανεπίσημες πληροφορίες ο

θάνατος του φαίνεται να

οφείλεται σε παθολογικά

άιτια.

Νεκρός 63 χρόνος αγρότης από ταΝεκρός 63 χρόνος αγρότης από τα

ΒασιλικάΒασιλικά
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Σ
ε χώρο του

Δημοτικού Σχολείου

Βαμβακούς

Φαρσάλων, έπειτα από

σχετική άδεια του Δήμου

Φαρσάλων,

εγκαταστάθηκε πρόσφατα

και λειτουργεί

μετεωρολογικός σταθμός,

του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών,

οποίος συλλέγει

καθημερινά τα καιρικά

δεδομένα της περιοχής

και τα μεταφέρει

διαδικτυακά, στην ειδική

πλατφόρμα του

Αστεροσκοπείου για τον

καιρό.

Ο Μετεωρολογικός σταθ-

μός, είναι τύπου Davis και

έχει τη δυνατότητα να

μετρήσει και να καταγράψει

αυτόματα εσωτερική και

εξωτερική θερμοκρασία,

εσωτερική και εξωτερική

υγρασία, ατμοσφαιρική

πίεση καθώς και την τάση

της μεταβολής της, ένταση

και διεύθυνση ανέμου, ύψος

βροχής, σημείο δρόσου, δεί-

κτη δυσφορίας, καθώς και

τις ανώτερες και κατώτερες

τιμές αυτών των μεγεθών. Ο

Σταθμός θα χρησιμοποιείται

τόσο για επιστημονικές

παρατηρήσεις, όσο και για

την πρόβλεψη του καιρού

στην ευρύτερη περιοχή

καθώς τα Φάρσαλα αποτε-

λούν καθαρά αγροτική

περιοχή.

Για την συγκεκριμένη πρω-

τοβουλία μίλησε ο διευθυ-

ντής του Σχολείου κ.

Ευάγγελος Χαμορούσος, ο

οποίος ανέφερε μεταξύ

άλλων ότι είναι μια σημαντι-

κή δραστηριότητα, που

ξεπερνά τα στενά εκπαιδευ-

τικά πλαίσια προς όφελος

της τοπικής κοινωνίας και

των αγροτών της περιοχής,

ενισχύοντας την ακρίβεια

στην καθημερινή πρόγνωση

σε τοπικό επίπεδο σε πραγ-

ματικό χρόνο.

Το Ινστιτούτο

Περιβάλλοντος και Βιώσιμης

Ανάπτυξης του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών,

τα τελευταία δώδεκα χρόνια

τοποθετεί αυτόματους μετε-

ωρολογικούς σταθμούς σε

ολόκληρη τη χώρα. Μετά

την ολοκλήρωση της εγκα-

τάστασης του μετεωρολογι-

κού σταθμού στην επιλεγό-

μενη τοποθεσία, ο σταθμός

προστίθεται στο εκτεταμένο

δίκτυο του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών το

οποίο παρέχει σε πραγματι-

κό χρόνο μετεωρολογικές

παρατηρήσεις 24 ώρες το

24ωρο και 365 μέρες το

χρόνο.

Τα δεδομένα ενός σταθμού

μπορούν να συμβάλλουν

στην βελτίωση της πρόγνω-

σης καιρού σε μια περιοχή,

αφού επιτρέπουν στο μετε-

ωρολόγο-προγνώστη τη

σύγκριση των πραγματικών

τιμών των μετεωρολογικών

παραμέτρων που καταγρά-

φονται από το σταθμό, με

αυτές των τιμών που υπολο-

γίζουν τα αριθμητικά μοντέ-

λα πρόγνωσης καιρού.

Η δυνατότητα της 24ωρης

παρουσίασης των μετεωρο-

λογικών συνθηκών στην

περιοχή της Βαμβακού

Φαρσάλων, θα επιτρέπει

στον κάτοικο της περιοχής ή

σε κάποιον επισκέπτη να

ενημερώνεται για τις τρέχου-

σες μετεωρολογικές συνθή-

κες της περιοχής.

Τέλος, τα δεδομένα του

σταθμού μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν και ως αποδει-

κτικά στοιχεία για την εκδή-

λωση κάποιου έντονου μετε-

ωρολογικού φαινομένου

όπως παγετός, πλημμυρικά

φαινόμενα, θυελλώδεις άνε-

μοι κ.α., καθώς επίσης και

για την εξέλιξη μιας κακοκαι-

ρίας ή τον επιχειρησιακό

προγραμματισμό αντιμετώ-

πισης μια πυρκαγιάς.

Οι κάτοικοι των Φαρσάλων

μπορούν να βλέπουν τον

καιρό στην εξής ηλεκτρονική

δ ι ε ύ θ υ ν σ η :

http://penteli.meteo.gr/sta-

tions/vamvakou/

Εγκαταστάθηκε μετεωρολογικόςΕγκαταστάθηκε μετεωρολογικός

σταθμός στο Δημοτικό Σχολείοσταθμός στο Δημοτικό Σχολείο

Βαμβακούς ΦαρσάλωνΒαμβακούς Φαρσάλων



Χ
ρηματοδοτήσεις

ύψους

23.075.531,05 ευρώ

για έργα αγροτικής

οδοποιίας σε 29 Δήμους

της χώρας,

ενεργοποιούνται με

απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών, εκ των

οποίων  868.000,00 €

στον Δήμο Φαρσάλων.

Ειδικότερα αναφέρεται για

Αγροτική οδοποιία δημοτι-

κής ενότητας Πολυδάμαντα

στη θέση «Βλαχοστρατα»

του Δήμου Φαρσάλων. Οι

χρηματοδοτήσεις αυτές

εντάσσονται στην

Πρόσκληση IV του

Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς

«ΦιλόΔημος» συνολικού

π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ

200.000.000 ευρώ, για τον

Άξονα Προτεραιότητας

«Δράσεις για τη βελτίωση

της αγροτικής οδοποιίας».

Η συγκεκριμένη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

έρχεται να απα-

ντήσει στην

πάγια ανάγκη

για βελτίωση της

αγροτικής οδο-

ποιίας, με προτε-

ραιότητα στη

διευκόλυνση της

πρόσβασης σε

γεωργική γη και

κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις.

Στόχος είναι η μείωση του

κόστους μεταφοράς των

προϊόντων, η ταχύτερη και

ασφαλέστερη πρόσβαση

των γεωργικών μηχανημά-

των, καθώς και η ταχύτερη

και οικονομικότερη μεταφο-

ρά των ευπαθών προϊό-

ντων.

Η υποβολή των προτάσεων

που ξεκίνησε στις 17

Σεπτεμβρίου λήγει στις 31

Δεκεμβρίου 2018, ενώ η

ένταξη των προτάσεων γίνε-

ται με άμεση αξιολόγηση.

Γ
ια μία ακόμη χρονιά

το 2ο και 4ο

Νηπιαγωγείο

Φαρσάλων και οι

νηπιαγωγοί Ειρήνη

Μαυρίδου και Παππά

Όλγα, συμμετέχουν σε

καινοτόμα προγράμματα

τα οποία θα υλοποιηθούν

σε συνεργασία με 27

Νηπιαγωγεία από όλη

την Ελλάδα, την Ισπανία,

την Κύπρο, τη Σερβία και

την Τουρκία. «Becool,

recycleinschool» είναι ο

τίτλος του συγκεκριμένου

προγράμματος

καιεντάσσεται στη

μαθησιακή περιοχή

«Περιβάλλον και

εκπαίδευση  για την

αειφόρο ανάπτυξη».

Μέσα από το πρόγραμμα

αυτό και με τη βοήθεια των

Τ.Π.Ε. τα παιδιά θα αναπτύ-

ξουν στάσεις και αξίες που

αφορούν το περιβάλλον,

συμπεριφορές και δράσεις

που διαφυλάσσουν το φυσι-

κό κεφάλαιο (επινοώντας

και συμμετέχοντας σε δημι-

ουργικές δραστηριότητες

ανακύκλωσης και επανα-

χρησιμοποίησης διαφόρων

υλικών).

Θα καλλιεργήσουν δεξιότη-

τες,στάσεις και σωστές

συμπεριφορές ως προς το

περιβάλλον ώστε να γίνουν

ενεργοί και περιβαλλοντικά

εγγράμματοι πολίτες.

Την έναρξη του προγράμμα-

τος χαιρέτησε η

Αντιδήμαρχοςκ. Μπένου

Ντίνα η οποία μίλησε στους

μικρούς μαθητές για την

αξία της ανακύκλωσης και

υποσχέθηκε να συνδράμει

στις δράσεις των δύο νηπια-

γωγείων με κάθε δυνατό

τρόπο.

Την Δευτέρα 22
Οκτωβρίου 2018 πραγμα-
τοποιήθηκε η 2η
Συνάντηση Ελπίδας και
Ζωής από το Σύλλογο
Όραμα Ελπίδας με πρόε-
δρο την Μαριάννα Β.
Βαρδινογιάννη. 
Η συνάντηση έγινε στο
ξενοδοχείο NJV Athens
Plaza στην Αθήνα.
Παραβρέθηκαν εκπρόσω-
ποι από τα 120
Συνεργαζόμενα Κέντρα και
ενημερώθηκαν για όλες τις
επιστημονικές εξελίξεις
γύρω από την εθελοντική
δωρεά μυελού των οστών,
μοιράστηκαν όλοι μαζί
εμπειρίες και ιστορίες προ-
σφοράς και ελπίδας! Δεν
έλειπαν φυσικά οι εθελοντές

που βρέθηκαν συμβατοί κι
έδωσαν ελπίδα και ζωή σε
ασθενείς. Είναι αυτοί που
επισφραγίζουν με την προ-
σφορά και την αγάπη τους
την ουσία του έργου του
Συλλόγου.
Από τον Δήμο Φαρσάλων
παραβρέθηκε η  Πρόεδρος
της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κυριακή
Π.Παναγιωτοπούλου, η
προϊσταμένη των νοσηλευ-
τριών του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων Ζέφη Γιαννάκη
Γρηγορίου και η
Επισκέπτρια Υγείας
Αναστασία Καραμπινά-
Βησσαροπούλου ως
εκπρόσωποι του συνεργα-
ζόμενου Κέντρου του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων.
Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ
Κ υ ρ ι α κ ή
Π . Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ ,
παρουσίασε καλές πρακτι-
κές του Δήμου Φαρσάλων,
με τις οποίες παρακινεί τους
νέους ανθρώπους, έτσι
ώστε να γίνουν εθελοντές
δότες μυελού των οστών.
Επίσης εξήγησε στην
παρουσίαση της τον τρόπο
με τον οποίο διασυνδέει στις
εκδηλώσεις του Δήμου, τους
Συλλόγους Γονέων και
κηδεμόνων, τους
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ ς -
Ε π ι μ ο ρ φ ω τ ι κ ο ύ ς
Συλλόγους, τους Συλλόγους
Γυναικών, τα Αθλητικά
Σωματεία. Καθώς επίσης
και τους νέους ανθρώπους

που δουλεύουν σε επισιτι-
στικά καταστήματα όπως
είναι οι καφετέριες, τα μπα-
ράκια, τα εστιατόρια ακόμα
και τους μαθητές Λυκείου.
Επίσης ανέφερε ότι η επι-
σκέπτρια υγείας του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων
ενημερώνει τα παιδιά του
Δήμου μας από μικρή ηλικία
μέσα στα σχολειά τους για
την εθελοντική δωρεά μυε-
λού των οστών. Και τέλος
έδειξε όλες τις δράσεις του
Δήμου οι οποίες ήταν αφιε-
ρωμένες στο Όραμα
Ελπίδας αλλά και άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις
όπου εγγραφόταν εθελοντές
δότες. Εξήγησε επίσης τον
τόσο σημαντικό ρόλο που
έχει η εκκλησία και πόσο
σημαντικό είναι τα Φάρσαλα
να έχουν Συνεργαζόμενο
Κέντρο, χάρη στις αξιόλογες
και αξιέπαινες νοσηλεύ-
τριες, με επικεφαλή την
Προϊσταμένη και την
Επισκέπτρια Υγείας, τον
Διευθυντή Γιώργο Νεχωρίτη
και έναν ξεχωριστό άνθρω-
πο, τον Διοικητή της 5ης
ΥΠΕ Νέστωρα Αντωνίου.
Και τέλος ευχαρίστησε
όλους τους συνοδοιπόρους
που είχε σε αυτόν τον
αγώνα,  με πρώτο και κύριο
τον Δήμαρχο Φαρσάλων
Άρη Καραχάλιο.
Η συνάντηση έκλεισε με
πολλά χαμόγελα ευχές,
Όραμα και Ελπίδα!!!
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7/11 Απογευματινή
Εκδρομή Ιερά Μονή
Ταξιαρχών Αγίου Βλασίου
Πήλειο.
11/11 Μονοήμερη Εκδρομή
Λουτρά Πόζαρ Έδεσσα.

30/11 έως 2/12 Τριήμερη

εκδρομή στην Κων/πολη

- 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

Συνάντηση Ελπίδας και ΖωήςΣυνάντηση Ελπίδας και Ζωής

του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας  του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας  

Καινοτόμες δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίΚαινοτόμες δράσεις σε Ευρωπαϊκό επί--

πεδο από το 2ο και 4ο Νηπιαγωγείοπεδο από το 2ο και 4ο Νηπιαγωγείο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Στις 29 πρώτες εντάξειςΣτις 29 πρώτες εντάξεις

έργων για έργα αγροτικήςέργων για έργα αγροτικής

οδοποιίας ο Δήμος Φαρσάλωνοδοποιίας ο Δήμος Φαρσάλων



Μ
ετά την

αναστάτωση που

προκλήθηκε στον

αγροτικό κόσμο  από την

επιλογή του ΥΠΑΑΤ να

προχωρήσει σε άμεση

εφαρμογή των

κυρωμένων δασικών

χαρτών Ν. Λάρισας κατά

την πληρωμή των

αγροτικών επιδοτήσεων,

που είχε ως συνέπεια

χιλιάδες αγρότες να μην

ενεργοποιήσουν το

σύνολο των δικαιωμάτων

βασικής ενίσχυσης και να

απολέσουν σημαντικό

μέρος του εισοδήματός

τους, ο αγροτικός

συνεταιρισμός

«ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ»

επισημαίνει :

Πράγματι, η σύνταξη και

εφαρμογή των δασικών

χαρτών, όπως και η σύνταξη

και λειτουργία του εθνικού

κτηματολογίου, αποτελούν

από τις βασικές προϋποθέ-

σεις για την οργάνωση και

την αποτελεσματική διοίκη-

ση και λειτουργία ενός σύγ-

χρονου κράτους και την

προστασία συνταγματικά

προστατευόμενων δικαιω-

μάτων (περιβάλλον, ατομική

ιδιοκτησία).  Δεν αποτελεί

όμως αυτοσκοπό, όπως

προφανώς συνέβη με την

κύρωση των δασικών χαρ-

τών της χώρας μας, ιδίως

του Ν. Λάρισας,  ο οποίος

κυρώθηκε μερικώς (πλην

των προ-Καποδιστριακών

ΟΤΑ Αμπελώνα,

Α ρ γ υ ρ ο π ο υ λ ί ο υ ,

Γιάννουλης, Τυρνάβου και

Φαλάνης) με τη με αριθμό

7068/229076/21-12-2017

απόφαση του Συντονιστή

της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Δ΄

14/2-2-2018).

Ειδικότερα, όπως είναι γνω-

στό, η Διοίκηση προχώρησε

στην κύρωση του συγκεκρι-

μένου δασικού χάρτη,

παραβλέποντας τον χαρα-

κτήρα πολλών αγροτεμα-

χίων ως προερχόμενων

από αναδασμό, ή νόμιμα

εκχερσωμένων, ή φερόντων

την επίσημη βεβαίωση του

Δασαρχείου περί του μη

δασικού χαρακτήρα τους.

Μάλιστα, στην πλειονότητα

των περιπτώσεων, οι πολί-

τες είχαν υποβάλλει αιτήσεις

διόρθωσης πρόδηλου

σφάλματος ή αντιρρήσεις, οι

οποίες απορρίφθηκαν για

τυπικούς λόγους – μεταξύ

αυτών και η μη προσκόμιση

ανάλογης βεβαίωσης από

τη Δ/ση Πολιτικής Γης της

Περιφέρειας Θεσσαλίας, η

οποία δεν ανταποκρίθηκε

στην πληθώρα των αιτημά-

των για χορήγηση σχετικών

βεβαιώσεων! Η κατ’ αυτό

τον τρόπο κύρωση του δασι-

κού χάρτη Ν. Λάρισας

παραβίασε κεκτημένα δικαι-

ώματα των πολιτών προ-

σκρούοντας όχι μόνο στη

συνταγματική αρχή της ισό-

τητας, αλλά προεχόντως

στις εκ της αρχής του κρά-

τους δικαίου ευθέως συνα-

γόμενες επί μέρους συνταγ-

ματικές αρχές της νομικής

ασφάλειας και της προστα-

τευόμενης εμπιστοσύνης

(ιδίως από τα άρθρα 2§1 και

5§1 του Συντάγματος).

Προς την τελευταία δε αρχή

προσκρούει ευθέως η

κυρωτική των δασικών χαρ-

τών απόφαση του

Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.,

αφού ρυθμίζει κατά τρόπο

επαχθή ήδη περατωθείσες

βιοτικές σχέσεις (δικαιώμα-

τα κυριότητας που απονεμή-

θηκαν από το Ελληνικό

Δημόσιο με παραχωρητήρια

αναδασμού, ή δικαιώματα

αγροτικής εκμετάλλευσης

εκτάσεων που αποχαρακτη-

ρίστηκαν ως δασικές από το

Ελληνικό Δημόσιο ή που

εκχερσώθηκαν νόμιμα με

άδεια του Δημοσίου κ.ά.).

Όλως παραδόξως δε, η

κατά τα άνω αντισυνταγματι-

κή κύρωση του δασικού

χάρτη Ν.Λάρισας δημιούρ-

γησε περιοχές «δύο ταχυτή-

των» εντός των ορίων του

Νομού, με «συνήθη θύμα-

τα» τους κατοίκους του

δήμου Φαρσάλων

Ακόμη περισσότερο, η

Διοίκηση προχώρησε στην

εφαρμογή του άνω, όπως-

όπως κυρωμένου, δασικού

χάρτη, και, ενώ ακόμη εξα-

κολουθεί να είναι σε εξέλιξη

η διαδικασία αιτήσεων εξα-

γοράς δασικών εκτάσεων ή

αλλαγής χρήσης γης,

«εγκαινίασε» την πρακτική

εφαρμογή των δασικών

χαρτών κατά την πληρωμή

των προκαταβολών των

αγροτικών ενισχύσεων

2018, και εξαίρεσε από τα

επιλέξιμα αγροτεμάχια όσα

σύμφωνα με τους δασικούς

χάρτες είναι – κατά μαχητό

και όχι αμάχητο – τεκμήριο

δασικά, με αποτέλεσμα

χιλιάδες αγρότες να μην

καταφέρουν να ενεργοποιή-

σουν το σύνολο των δικαιω-

μάτων βασικής ενίσχυσης

και να υποστούν σημαντική

μείωση των εισοδημάτων

τους.

Ατυχώς, με τις παραπάνω

επιλογές, το ΥΠΑΑΤ, το

ΥΠΕΚΑ και η Κυβέρνηση εν

γένει εμμένουν στην τυπική

-παραγνωρίζοντας την

ουσιαστική- νομιμότητα,

απεκδύονται τον κοινωνικό

τους ρόλο και αιφνιδιάζουν

τους πολίτες,  πλήττοντας

μάλιστα τον ασθενέστερο

οικονομικά αγροτικό πληθυ-

σμό, αντίθετα απ’ ότι θα ανέ-

μενε κανείς από μία

Κυβέρνηση, η οποία ευαγ-

γελίζεται την κοινωνική ισό-

τητα και δικαιοσύνη. Οι

παραπάνω κυβερνητικές

επιλογές κλονίζουν την

εμπιστοσύνη των πολιτών

στο κράτος και δημιουργούν

χάσμα στις σχέσεις μεταξύ

τους, υπηρετώντας περισ-

σότερο το δόγμα του απόλυ-

του διαχωρισμού  κράτους–

κοινωνίας, που προσιδιάζει

στα φιλελεύθερα και όχι στα

σύγχρονα κοινωνικά κράτη.

Ενδεικτική του τυπολατρι-

κού χαρακτήρα της εφαρμο-

γής των δασικών χαρτών

κατά τη χορήγηση των προ-

καταβολών των αγροτικών

ενισχύσεων, είναι η ανακο-

λουθία που δημιουργείται με

τις ασφαλιστικές εισφορές

υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Ειδικότερα, στο άρθρο 4 του

Κανονισμού Ασφάλισης

Φυτικής Παραγωγής

ΕΛ.Γ.Α. (ΚΥΑ

15711/30.9.1998, ΦΕΚ

Β΄1079/14-10-1998) προ-

βλέπεται ότι «Εξαιρούνται

από την ασφαλιστική κάλυ-

ψη: 1. Οι καλλιέργειες ειδών

και ποικιλιών φυτών που

αναπτύσσονται κατά παρά-

βαση του Νόμου και

Αποφάσεων του

Υπουργείου Γεωργίας …»,

ενώ στο άρθρο 1 του

Κανονισμού ορίζεται ότι «…

1. Ασφαλισμένοι θεωρού-

νται τα φυσικά και τα νομικά

πρόσωπα που έχουν την

κυριότητα ή εκμετάλλευση

γεωργικών επιχειρήσεων

στην Ελλάδα …». Από το

περιεχόμενο των άνω διατά-

ξεων προκύπτει ότι :

α) δεν θεωρούνται ασφαλι-

σμένοι από τον ΕΛ.Γ.Α. όσοι

καλλιεργούν δασικές ή χορ-

τολιβαδικές εκτάσεις, είτε

αυτές ανήκουν στο Δημόσιο

είτε είναι ιδιόκτητες,

) καλλιέργειες που αναπτύσ-

σονται σε εκτάσεις που σύμ-

φωνα με τους κυρωμένους

δασικούς χάρτες χαρακτηρί-

ζονται ως δασικές, χορτολι-

βαδικές κ.ά. (δηλαδή σε

περιοχές ανεπίδεκτες γεωρ-

γικής εκμετάλλευσης) εξαι-

ρούνται της ασφάλισης του

ΕΛ.Γ.Α. Άλλωστε, η ταυτο-

ποίηση των εκτάσεων όπου

αναπτύσσονται οι ασφαλιζό-

μενες καλλιέργειες είναι

απόλυτα εφικτή, αφού,

όπως είναι γνωστό, η Ενιαία

Δήλωση Καλλιέργειας περι-

λαμβάνει το χαρτογραφικό

υπόβαθρο των εκτάσεων

αυτών.

Συνεπώς, οι κάτοχοι γεωργι-

κών εκμεταλλεύσεων που

αποτελούνται από/ή συμπε-

ριλαμβάνουν καλλιέργειες

επί δασικών εκτάσεων δε θα

έπρεπε να θεωρούνται ως

ασφαλισμένοι ΕΛ.Γ.Α. (ως

προς αυτές τις εκτάσεις),

ενώ οι άνω καλλιέργειες, ως

εξαιρούμενες της ασφάλι-

σης, δε θα έπρεπε να λαμ-

βάνονται υπόψη κατά τον

υπολογισμό της ασφαλιστι-

κής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Παρ’ ότι, όμως, σύμφωνα με

τα παραπάνω, η Διοίκηση

όφειλε κατά την τυπική

εφαρμογή των δασικών

χαρτών  να εξαιρέσει από

την ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.

τις καλλιέργειες που ανα-

πτύσσονται εντός των δασι-

κών περιοχών, δεν το έπρα-

ξε. Προκλήθηκε, δηλαδή, το

παράδοξο (αλλά δυστυχώς

όχι σπάνιο) φαινόμενο για

το Ελληνικό Δημόσιο, να

εφαρμόζει  το νόμο ( εν προ-

κειμένω το δασικό χάρτη)

όταν η εφαρμογή έχει ως

συνέπεια να μην καταβάλει

(το Δημόσιο) χρήματα στους

πολίτες, αλλά να μην τον

εφαρμόζει όταν πρόκειται να

εισπράξει χρήματα από

αυτούς!

Για την αποκατάσταση της

τυπικής νομιμότητας, ο

ΕΛ.Γ.Α. οφείλει να επιστρέ-

ψει στους παραγωγούς τις

ασφαλιστικές εισφορές που

κατέβαλλαν για καλλιέργειες

εντός δασικών περιοχών.

Για την αποκατάσταση,

ωστόσο, της ουσιαστικής

νομιμότητας, το κράτος

οφείλει να παρέμβει και να

αναγνωρίσει τα κεκτημένα

δικαιώματα των αγροτών

στα αγροτεμάχιά τους που

παρά το νόμο χαρακτηρί-

στηκαν ως «δασικά».

Οφείλει δηλαδή το ΥΠΑΑΤ

και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να ανακα-

λέσουν την πράξη δυνάμει

της οποίας τα χαρακτηρι-

σμένα ως «δασικά» αγροτε-

μάχια δεν ενεργοποιούν

ΔΒΕ κατά το έτος 2018.

Επίσης, οφείλει η

Κυβέρνηση, ως έχουσα τη

νομοθετική πρωτοβουλία,

να μεριμνήσει για την εισα-

γωγή κατάλληλου μεταβατι-

κού καθεστώτος, ώστε να

προστατευτούν τα κεκτημέ-

να δικαιώματα των ελλήνων

αγροτών μέχρι την οριστική

αναμόρφωση των κυρωμέ-

νων δασικών χαρτών, σύμ-

φωνα με τις προηγούμενες

πράξεις της Διοίκησης ( ανα-

δασμοί, εποικισμοί κλπ).

Διαφορετικά, εφόσον τούτο

δεν είναι εφικτό, το Κράτος

οφείλει, κατ’ εφαρμογή της

αρχής της δικαιολογημένης

εμπιστοσύνης,  να αποζη-

μιώσει τους αγρότες για την

απώλεια των ενισχύσεων

τους.

Άλλωστε, όπως δέχεται και

το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,

η πρόβλεψη μεταβατικού

καθεστώτος μπορεί να κατα-

λήξει στην αναγνώριση της

διατήρησης της ισχύος του

υφιστάμενου δικαίου, όταν

οι μεταβατικές προθεσμίες

είναι διαμορφωμένες κατά

τρόπο που να καθιστούν

δυνατή την πλήρη εκτέλεση

των μέτρων που ελήφθησαν

υπό το κράτος του προϊσχύ-

σαντος δικαίου.]

Ενόψει των παραπάνω, ο

αγροτικός συνεταιρισμός

«Φαρσάλων Γη» εξετάζει το

ενδεχόμενο προσφυγής

ενώπιον των αρμόδιων

δικαστηρίων για τη δικαστι-

κή διεκδίκηση των αξιώσε-

ων των παραγωγών του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

«Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ»

ΑΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Φαρσάλων Γη» εξετάζειΟ Αγροτικός Συνεταιρισμός «Φαρσάλων Γη» εξετάζει

προσφυγή στα δικαστήριαπροσφυγή στα δικαστήρια



Έπειτα από την απόφαση

του Επικεφαλής της

Μείζονος Αντιπολιτεύσης

κ. Χρήστου Καπετάνου να

μην είναι εκ νέου υποψή-

φιος για το αξίωμα του

Δημάρχου στα Φάρσαλα,

το κόμμα της Ν.Δ. βρίσκε-

ται σε αναζήτη επικεφαλή

για τον συνδυασμό στα

Φάρσαλα.

Ο κ. Χρήστος Καπετάνος

όπως ο ίδιος δήλωσε χαρα-

κτρηριστικά δεν προτίθεται

να προβεί σε διαδικασίες

εκλογής επικεφαλής της

δημοτικής  παράταξης και

έτσι το “χρίσμα” θα δοθεί

μέσω της τοπικής ΔΗΜΤΟ

και κατ’ επέκταση της ΝΟΔΕ

Λάρισας.

Οι “μνηστήρες” που έχουν

ήδη δει το φώς της δημοσιό-

τητας είναι τρεις άνθρωποι

αρκετά γνωστοί στο κοινό

της Επαρχίας των

Φαρσάλων τόσο στα κοινά

όσο και ελέω της επαγγελ-

ματικής δραστηριότητάς

τους.

Ο λόγος για τους κ.

Αναστάσιο Δραχμάνη ο

οποίος είναι αγρότης και

πρόεδρος του ΤΟΕΒ

Ενιππέα, ο κ. Κωνσταντίνος

Δαμιανός πρώην

Αστυνομικός Διευθυντής

Λάρισας και υποψήφιος της

δυο προηγούμενες εκλογι-

κές περιόδους με τον συν-

δυασμό του κ. Χρήστου

Καπετάνου και ο γνωστός

Μικροβολίογος Ιατρός κ.

Εσκίογλου Ιορδάνης.

Πλέον απομένει να δούμε

αν θα υπάρξουν και άλλα

ονόματα στην επιφάνεια

μέχρι να λάβουν χώρα οι

εκλογές και να δοθεί το...

“χρίσμα” και η κομματική

στήριξη.

Τ
ην απόφαση του

να μην είναι εκ

νέου υποψήφιος

Δήμαρχος Φαρσάλων

γνωστοποίησε ο

επικεφαλής της Μείζονος

Αντιπολίτευσης στα

Φάρσαλα και Πρόεδρος

ΝΟΔΕ Λάρισας κ.

Χρήστος Καπετάνος, με

προσωπική του δήλωση.

Ο κ. Καπετάνος ανακοίνωσε

ότι θα παραμείνει δίπλα

στον συνδυασμό και δεν

προτίθεται να προβεί σε δια-

δικασίες εκλογής επικεφα-

λής της δημοτικής παράτα-

ξης και έδωσε μήνυμα για

ενότητα εν όψει των εκλο-

γών.

Αναλυτικά η δήλωση του:

Η απόφαση μου να είμαι

υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων στις προηγούμε-

νες  αυτοδιοικητικές εκλο-

γές, ήταν μια απόφαση

ευθύνης για να αλλάξουμε

τα Φάρσαλα και τα χωριά

της επαρχίας μας.

Οι δημότες των Φαρσάλων

αποφάσισαν τότε διαφορετι-

κά, αφού καταγράψαμε στον

δεύτερο γύρο ένα ποσοστό

49%, χάνοντας για λίγους

σταυρούς στο τελευταίο

εκλογικό τμήμα, αποτέλε-

σμα που βεβαίως το σεβά-

στηκα και συνεχάρην τους

τότε εκλεγέντες.

Σήμερα και παρά το εξαιρε-

τικά ευνοϊκό τοπικό πολιτικό

κλίμα στα Φάρσαλα, με

βαθύ συναίσθημα ευθύνης

που εδράζεται στην πεποί-

θηση μου, ότι όποιος ασχο-

λείται με τα κοινά πρέπει να

ολοκληρώνει το έργο του και

σεβόμενος τη νωπή εντολή

που μου εδόθη τον περα-

σμένο Μάιο, ενημέρωσα

εγκαίρως τα εκλεγμένα στε-

λέχη της δημοτικής μου

παράταξης, για την απόφα-

σή μου να μην είμαι εκ νέου

υποψήφιος για το αξίωμα

του Δημάρχου Φαρσάλων.

Δεν προτίθεμαι να προβώ

σε διαδικασίες εκλογής επι-

κεφαλής της δημοτικής μας

παράταξης. Όλοι μαζί -εντός

και εκτός δημοτικής παράτα-

ξης-  εργαζόμαστε ήδη για

να επιλεγεί ΈΝΑ πρόσωπο

που θα δημιουργήσει το

στέρεο υπόβαθρο ΝΙΚΗΣ

στις επερχόμενες δημοτικές

εκλογές.

Θέλω να ευχαριστήσω, όλα

τα στελέχη της δημοτικής

μας παράταξης, εκλεγμένα

και μη, όλους τους συνεργά-

τες μου και όλους τους

δημότες των Φαρσάλων, για

την εμπιστοσύνη που με

περιέβαλαν όλα αυτά τα

χρόνια. Να είναι σίγουροι,

ότι παρόλο που ένας κύκλος

κλείνει, η κοινή πορεία συνε-

χίζεται.

Η δική μου συνεισφορά εφε-

ξής, είναι να συμβάλλω ως

εγγυητής της ενότητας με

όλες μου τις δυνάμεις έτσι

ώστε να δημιουργηθεί-στα

πρότυπα της Λάρισας- ένα

ενωτικό πλειοψηφικό ρεύμα

νίκης με φιλελεύθερο πρό-

σημο και ευρύ κοινωνικό

έρεισμα, προκειμένου να

αλλάξουμε σελίδα στον

Δήμο Φαρσάλων, μετά από

8 χρόνια στασιμότητας.

Η εσωστρέφεια τελειώνει.

Αφήνουμε πίσω, όλα όσα

μας πίκραναν. Πάμε ΟΛΟΙ

ΜΑΖΙ για να φτιάξουμε τα

Φάρσαλα των ονείρων μας

και τα χωριά της καρδιάς

μας.

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Α Ν Τ Ι Π Ο Λ Ι Τ Ε Υ Σ Η Σ

ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Χρ. Καπετάνος: Δεν θα είμαι εκ νέου υποψήφιος για τοΧρ. Καπετάνος: Δεν θα είμαι εκ νέου υποψήφιος για το

αξίωμα του Δημάρχου Φαρσάλωναξίωμα του Δημάρχου Φαρσάλων

Έπειτα την ανακοίνωση του κ. Καπετάνου ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοςΈπειτα την ανακοίνωση του κ. Καπετάνου ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος

Οι “μπλε” μνηστήρες του Δήμου ΦαρσάλωνΟι “μπλε” μνηστήρες του Δήμου Φαρσάλων



Σ
οκ έχει προκαλέσει
στην κοινή γνώμη
της Επαρχίας

Φαρσάλων αλλά και
γενικότερα της χώρας η
υπόθεση του 87 χρόνου
από το Δίλοφο
Φαρσάλων ο οποίος
σκότωσε πέντε κουταβία
και μετέπειτα τα πέταξε
στον κάδο σκουπιδιών.

Η εν λόγω είδηση η οποία
δημοσιοποιήθηκε από το
σαιτ zoosos.gr έκανε τον
γύρο του διαδικτύου και έχει
προκαλέσει σάλο.

Το γεγονός που έχει προκα-
λέσει την μεγαλύτερη εντύ-
πωση στην εν λόγω υπόθε-
ση είναι ότι τον δράστη
κατήγγειλε η κόρη του η
οποία είδε το περιστατικό,
μητέρα των δυο κοριτσιών
οι οποίες έφεραν τα αδέ-
σποτα κουτάβια στο σπίτι
του ηλικιώμενου.

Η μητέρα τους αμέσως μετέ-
βη στο αστυνομικό τμήμα
και κατήγγειλε τον πατέρα
της, ο οποίος συνελήφθη και
μαζί με την σύζυγό του οδη-
γήθηκαν στον εισαγγελέα
Π λ η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ώ ν
Καρδίτσας.

Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθε-
ρη, ενώ στον άνδρα ασκή-
θηκε δίωξη για θανάτωση
και κακοποίηση ζώων
συντροφιάς και του επιβλή-

θηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ
για κάθε ζωή κουτάβι, δηλα-
δή συνολικά 180.000 ευρώ!

Μάλιστα, η ιστορία είχε και
συνέχεια, καθώς η κόρη,
πήρε τα παιδιά της και τον
άντρα της και έφυγαν από
την κατοικία όπου έμενε όλη
η οικογένεια. 

«Μετά το περιστατικό πήρε
τον άντρα της και τα παιδά-
κια της και μετακόμισε γιατί
όπως μου είπε, δεν μπορώ
να το δεχθώ…» είπε σε
δηλώσεις της έξω από τα
δικαστήρια της Λάρισας η
πρόεδρος του Φιλοζωικού
Σωματείου Φαρσάλων κ.
Βάσω Αστάρα, σημειώνο-
ντας επίσης πως τα άτυχα
κουτάβια έφεραν στο σπίτι
τα εγγόνια του 86χρονου
συλληφθέντα.
Η δίκη του ηλκιωμένου ήταν
αρχικά προγραμματισμένη
για την Παρασκευή 2
Νοεμβίου όμως εν τέλει η
εκδίκαση της υπόθεσης θα
διεξαχθεί την Τετάρτη 7
Νοεμβρίου, ενώ ο ηλικιωμέ-

νος, στον οποίο έχει βεβαι-
ωθεί ήδη διοικητικό πρόστι-
μο ύψους 180.000 ευρώ,
αντιμετωπίζει τις κατηγορίες
της κακοποίησης και εγκα-
τάλειψης ζώου.

Από τα έξι κουταβάκια τα
τέσσερα βρέθηκαν νεκρά,
ενώ τα άλλα δυο μεταφέρ-
θηκαν σε κτηνιατρείο στην
Καρδίτσα.

Εκεί το ένα νοσηλεύτηκε
αλλά λόγω της μη αναστρέ-
ψιμης κατάστασής του, του
έγινε ευθανασία.

Το κουταβάκι το οποίο επέ-
ζησε το φιλοξενεί στο σπίτι
της η κ. Μαρία Κασνακίδη,
μέλος του σωματείου, που
μπήκε μέσα στον κάδο για
να βγάλει τα σκυλάκια από
τα σκουπίδια,.

Η κ. Κασνακίδη το «τυχερό»
κουταβάκι το ονόμασε Ζωή,
καθώς όπως δήλωσε η ίδια
είναι μαχήτρια και παλεύει
για την ζωή της.
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Σ
ε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι με πολλά γκολ η

Αναγέννηση Φαρσάλων επικράτησε με σκορ 3 –

5 του Μυραικού σε παιχνίδι που διεξήχθη στο

γήπεδο του Διλόφου Λάρισας.

Έτσι οι κόκκινοι έφτασαν τους 9 βαθμούς και μαζί με τους

Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων και Αναγέννηση Ζαππείου βρί-

σκονται στην 3η θέση έπειτα από 4 αγωνιστικές.

Η Αναγέννηση άνοιξε το σκορ στο 5’ όταν έπειτα από εκτέ-

λεση κόρνερ του Καρακώστα ο Βαίτσης με καρφωτή κεφα-

λιά πέτυχε το 0 – 1.

Στο 13’ ο Γιαχνής σούταρε δυνατά από τα 40 μέτρα περίπου

νίκησε τον Σταυροθόδωρο για το 0 – 2, πετυχαίνοντας ένα

πανέμορφο τέρμα.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 34’ όταν έπειτα από φάση διαρ-

κείας η οποία ξεκίνησε από τετ α τετ του Σαμαρά το οποίο

απέκρουσε ο Παλαμίδας, ο ίδιος παίκτης με δεύτερη προ-

σπάθεια μείωσε σε 1  – 2.

Δυο λεπτά πριν την λήξη του ημιχρόνου η Αναγέννηση

πήρε και πάλι αέρα δυο γκολ, όταν έπειτα από εκτέλεση

κόρνερ του Καρακώστα και αναταραχή στα καρέ της γηπε-

δούχου ομάδος ο Γιάννης Αρβανιτοζήσης με πλασέ πέτυχε

το 1 – 3.

Στην τελευταία καλή φάση έπειτα από σέντρα του κινητικότα

του Καρακώστα ο Βαΐτσης βρέθηκε αφύλακτος μέσα στην

περιοχή όμως η μπάλα πέρασε μόλις άουτ.

Πέντε λεπτά από την έναρξη του δευτέρου μέρους οι γηπε-

δούχοι μείωσαν και πάλι στο γκολ, όταν ο Αρβανιτοζήσης

«στραβοκλώτσησε» και ο Λιμτσιούλης από κοντά πέτυχε με

πλασέ το 2  – 3.

Η Αναγέννηση «απάντησε» και πάλι στο 57’ όταν έπειτα

από ατομική προσπάθεια του Νίκου Παλαμίδα, έκανε το

σουτ η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 2 –

4.

Ενώ πέντε λεπτά αργότερα έπειτα από ατομική προσπά-

θεια του Νίκου Παλαμίδα, «έσπασε» την μπάλα και ο

Βαΐτσης από κοντά πέτυχε το 2  – 5, πετυχαίνοντας παράλ-

ληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Toτελικό 3 – 5 πέτυχε ο Καραβιδές με προβολή έπειτα από

εκτέλεση κόρνερ.

Στο 80’ ο Αλέξανδρος Θέος ο 15 χρόνος ποδοσφαιριστής

από την Ακαδημία της Αναγέννησης Φαρσάλων πέρασε

στο παιχνίδι στην θέση του Γιαχνή, κάνοντας το ντεμπούτο

του στην ανδρική ομάδα.

Οι «κόκκινοι» διαμαρτύρονται για μη υπόδειξη πέναλτι σε

δυο περιπτώσεις αρχικά στο 18′ πάνω στον Βαίτση στο και

στο 85’, εις βάρους του Κώστα Σακελλαρίου.

Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο

στο 92’ όταν ο Νίκος Παλαμίδας είδε την δεύτερη κίτρινη

κάρτα για παρεμπόδιση εκτέλεσης πλαγίου άουτ.

Οι Συνθέσεις

Μυραΐκός (Νίκος Αλεξούλης): Σταυροθόδωρος,

Μαμάκος, Βλάνδος, Σπανός, Σεμελιέτοφ, Μάντζας,

Σαμαράς, Βουγιατζής (23’ λ.τ. Παπαγιαννόπουλος),

Λιμπτσούλης (73’ Καραβιδές), Κυριακάκης, Τζιόλης (55’

Φιλιππίδης).

Αναγέννηση Φαρσάλων (Νίκος Θεοχαρόπουλος): Β.

Παλαμίδας, Μπούλαρι (56’ Δημουλάς), Μπανιάς,

Αρβανιτοζήσης, Πατσιούρας, Μουτκανάς (55’ Παλαμίδας

Ν.), Καρακώστας (73’ Σακελλαρίου Κ.), Γιαχνής (80’ Θέος),

Ζαγγανάς Χρ., Τσούλης, Βαΐτσης

Τ
ην πρώτη της νίκη

και μάλιστα με το

εμφατικό 1 – 5

πέτυχε η Νίκη Κρήνης

κόντρα στον Άγιο

Γεώργιο Φαρσάλων.

Έτσι οι «μπλε» έφτασαν

τους 3 βαθμούς και βρίσκο-

νται στην 9η θέση. Από την

άλλη ο Άγιος παρέμεινε

δίχως βαθμό.

Στα της αναμέτρησης οι

φιλοξενούμενοι απείλησαν

μόλις στο 11’ μόλις όταν ο

Κανατούλας εκτέλεσε το

φάουλ από τα δεξιά και ο

Μαργαριτόπουλος με κεφά-

λια έστειλε την μπάλα μόλις

άουτ.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν

δέκα λεπτά αργότερα όταν ο

Καρακικές έστρωσε στον

Νεγιάννη και αυτός με δυνα-

τό σουτ σημάδεψε την συμ-

βολή των δοκών.

Πέντε λεπτά αργότερα οι

φιλοξενούμενοι κατάφεραν

να ανοίξουν το σκορ όταν

έπειτα από ψηλοκρεμαστή

μπαλιά του Τσιάρα, ο

Πετρόπουλος με δυνατό

σουτ άνοιξε το σκορ για την

Νίκη Κρήνης.

Οι γηπεδούχοι «απάντη-

σαν» τρία λεπτά αργότερα

όταν ο Καρακώστας πέρασε

μπαλιά στονΝεγιάννη,

αυτός πέρασε τον προσω-

πικό του αντίπαλο και με

ωραίο πλασέ έφερε την ανα-

μέτρηση ξανά στα ίσια,

κάνοντας το 1-1.

Αυτό ήταν το σκορ με το

οποίο οι δυο ομάδες πήγαν

στα αποδυτήρια για την

ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος και μέσα

σε δέκα λεπτά οι φιλοξενού-

μενοι «πάτησαν γκάζι» και

πέτυχαν 3 τέρματα, δίνο-

ντας διαστάσεις θριάμβου

στην νίκη τους.

Αρχικά στο 65’ και έπειτα

από μπαλιά του Στεργίου, ο

Τσιάρας περνώντας και τον

Τόλια πέτυχε με πλασέ το 1-

2.

Δυο λεπτά αργότερα ο

Θ ο δ ω ρ ή ς

Μαργαριτόπουλος έβγαλε

την κάθετη πάσα στον

Διαμαντή, αυτός έκανε το

σουτ, ο Τόλιας δεν έδιωξε

καλά και ο

Μαργαριτόπουλος Γιάννης

με πλασέ πέτυχε το 1 – 3.

Στο 74’ ο Θοδωρής

Μαργαριτόπουλος τροφο-

δότησε και πάλι με ωραία

μπαλιά τον Διαμαντή και

αυτός με κοντρόλ και πλασέ

πέτυχε το 1 – 4, δίνοντας

διαστάσεις θριάμβου στην

νίκη της ομάδος του.

Το… «κερασάκι στην τούρ-

τα» της αναμέτρησης έβαλε

ο πολυτιμότερος παίκτης

του αγώνα Θοδωρής

Μαργαριτόπουλος με δυνα-

τό σουτ μέσα από την

περιοχή στο 83’.

Οι Συνθέσεις

Ένωση Αγίου Γεωργίου
(Τρίγκας): Τάσιος,

Καραλόπουλος, Τζιλίρας,

Καρακώστας, Γούναρης,

Α γ γ ε λ ο σ ό π ο υ λ ο ς ,

Νταλίπης, Τάτσης,

Νεγιάννης (68’ Μπάφας),

Καραχάλιας, Καρακικές (60′

Σακελλαρίου Φ.).

Νίκη Κρήνης (Τσιάρας):
Παπαϊωάννου, Διαμαντής

(70’ Γακόπουλος),

Κ α ν α τ ο ύ λ α ς ,

Μαργαριτόπουλος Θ.,

Σ ε λ ή ν η ς ,

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς ,

Πετρόπουλος (80’

Θεοχαρόπουλος), Βατσίκας,

Τσιάρας, Στέργιου (83’

Γιαχνής), Τσαρδάκας (45′

Μαργαριτόπουλος).

10
Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

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

Πρώτη νίκη με τάλιρο για την ΝίκηΠρώτη νίκη με τάλιρο για την Νίκη

ΚρήνηςΚρήνης

ΕπέστρεψεΕπέστρεψε στιςστις

νίκες η Αναγέννησηνίκες η Αναγέννηση



Η
Ακαδημία Αχιλλεά

«πάλεψε»,

προσπάθησε

πολύ, όμως ένα τέρμα

της Αναγέννησης

Ζαππείου ήταν αρκετό

για να γνωρίσει την ήττα

με σκορ 0 – 1 κόντρα

στην Αναγέννηση

Ζαππείου. 

Έτσι οι κίτρινοι έμειναν στον

1 βαθμό και την 10η θέση.

Στα της αναμέτρησης τα

πρώτα λεπτά πέρασαν με

τις δυο ομάδες να προσπα-

θούν να ελέγξουν τον ρυθμό

και τον χώρο του κέντρου.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν

μια καλή στιγμή στο 25′

όταν ο Τσιγάρας έκανε το

πλασέ με την μπάλα να

περνά λίγο άουτ.

Πέντε λεπτά αργότερα ο

ίδιος παίκτης βρέθηκε σε

θέση τετ α τετ και με πλασέ

νίκησε τον Κατσανάκη για

το 0 – 1.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν

ακόμη μια καλή στιγμή στο

40′ όταν ο Καούνας έκανε το

σουτ στην κίνηση με τον

Κατσανάκη να πετάγεται

εντυπωσιακά και να διώχνει

σε κόρνερ.

Ο νεαρός κίπερ κράτησε

«ζωντανή» την ομάδα του

σε ακόμη δυο περιπτώσεις

αρχικά στο 50′ όταν σταμά-

τησε και πάλι τον Καούνα ο

οποίος σούταρε δυνατά έξω

από την περιοχή, ενώ δέκα

λεπτά αργότερα είπε «όχι»

σε δυνατό σουτ του Τσιγάρα

το οποίο μπλόκαρε με διπλή

προσπάθεια.

Στα τελευταία λεπτά οι

γηπεδούχοι πίεσαν και έχα-

σαν δυο πολύ καλές στιγμές

για να πάρουν τον βαθμό

της ισοπαλίας.

Αρχικά στο 87′ ο Τζιτζιφλής

έσπασε την μπάλα στον

Δημουλά, αυτός έπιασε το

σουτ στην κίνηση με την

μπάλα να «γλείφει» το αρι-

στερό δοκάρι του Πράπα.

Ενώ στο 90′ ο Βαλαβάνης

πάτησε περιοχή από τα αρι-

στερά, «έσπασε» την

μπάλα στον Τζιτζιφλή ο

οποίος όμως βρήκε «αέρα»

προ κενής εστίας σε μια

τεράστια στιγμή για τους

κιτρινόμαυρους να ισοφαρί-

σουν.

Έτσι το 0 – 1 παρέμεινε

μέχρι την λήξη της αναμέ-

τρησης.

Οι Συνθέσεις
Ακαδημία Αχιλλέα
(Αρίστος Παπαγεωργίου):
Κατσανάκης, Χαμορούσος

Θ., Μπατζράμι,

Βαγγελός(46′ Τσιανάκας),

Πανάγος, Αλμυριώτης,

Ζφειρούλης (46′

Βαλαβάνης), Κατμέρος (70′

Καρακώστας), Κατσιάβας,

Δημουλάς Δ., Γιαννούλας(λτ

77′ Τζιτζιφλής)

Αναγέννηση Ζαππείου:
Πράπας, Ζαχαριάς,

Φιλιππόπουλος, Κοδέλι,

Χουσεναι Ν., Γαλάνης,

Καρακίτσιος, Καουνάς,

Τσιγάρας (67′

Καρατζιώτζικας), Χουσενάει

Τ., (60′ Κόντης).
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““Πάλεψε”Πάλεψε” αλλάαλλά

ηττήθηκεηττήθηκε ηη

ΑκαδημίαΑκαδημία

Η
Δόξα Υπέρειας

κατάφερε να

πετύχει σπουδαία

νίκη στην έδρα της

κόντρα στον Μέγα

Αλέξανδρο Χαλκιάδων με

σκορ 4 – 2, πέτυχε την

δεύτερη σερί νίκη της

έφτασε τους 6 βαθμούς

και την 6η θέση, ενώ

παράλληλα έκοψε το

αήττητο σερί των

Χαλκιάδων με τους

«ροσονέρι» να μένουν

στους 9 βαθμούς και την

3η θέση πλέον.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφε-

ραν να ανοίξουν το σκορ

μόλις στο 10 όταν ο

Ιορδανίδης με όμορφο σουτ

νίκησε τον Ευθυμιάδη. Στο

πρώτο μέρος οι δυο ομάδες

είχαν αμφότερες αρκετές

καλές στιγμές όμως παρέ-

μεινε το 0 – 1. 

Με το «καλημέρα» του δευ-

τέρου μέρους οι «αετοί» ισο-

φάρισαν όταν στο 53΄ ο

Αποστόλης Παπαδόπουλος

έκανε κάθετη πάσα και ο

Γκατζόγιας με πλασέ έφερε

το παιχνίδι στα «ίσια».

Τρία λεπτά αργότερα οι

γηπεδούχοι κατάφεραν να

πάρουν το προβάδισμα,

όταν ο Αποστόλης

Παπαδόπουλος «σέρβιρε»

και πάλι και ο Κερμελίδης με

πλασέ έφερε τούμπα την

αναμέτρηση. Λίγο αργότερα

ο Κερμελίδης έχασε μεγάλη

ευκαιρία όταν βρέθηκε σε

θέση τετ α τετ με τον

Χαρισούλη να τον σταματά

εντυπωσιακά.

Το παιχνίδι είχε πολύ γρήγο-

ρο ρυθμό και στο 65′ οι

Χαλκιάδες ισοφάρισαν όταν

ο Νασιούλας έκανε την

σέντρα και ο Ιορδανίδης με

κεφαλιά «ρουκέτα» έστειλε

την μπάλα στα δίχτυα. Οι

φιλοξενούμενοι είχαν την

δική τους μεγάλη ευκαιρία

να πετύχουν το τρίτο τέρμα

όταν στο 75′ ο Σταύρος

Γκουνάρας βρέθηκε σε θέση

τετ α τετ όμως αστόχησε.

Στην συνέχεια της φάσης ο

Καλφόγλου με μακρινό σουτ

«βολίδα» έστειλε την μπάλα

στα δίχτυα για το 3 – 2.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν

για να πετύχουν την ισοφά-

ριση, οι γηπεδούχοι βρήκαν

κενό χώρο και στο 85′ ο

Καλφόγλου «έσπασε» την

μπάλα και ο Κερμελίδης με

πλασέ πέτυχε το 4 – 2,

πετυχαίνοντας παράλληλα

το δεύτερο προσωπικό του

τέρμα, δίνοντας την σπου-

δαία νίκη στην ομάδα του.

Οι άνθρωποι του Μέγα

Αλέξανδρου Χαλκιάδων

ευχαριστούν θερμά τους

ανθρώπους της Δόξας

Υπέρειας για την άψογη

φιλοξενία.

Οι Συνθέσεις
Δόξα Υπέρειας (Γιάννης
Βασιλείου): Ευθυμιάδης Μ.

Ευθυμιάδης Β.,

Παπαδόπουλος Απ.,

Δημητρίου, Τσούνι,

Φιτσόπουλος (65′

Τσακίρης), Καλφόγλου,

Τσιούρης Ν.

Παπαδόπουλος Απ,

Γκατζόγιας, Κερμελίδης (85′

Κέτσι).

Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων (Βασίλης
Τσιανάκας): Χαρισούλης,

Βαρσάμης, Κυριάκου,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Νεμπεγλέρας, Ιορδανίδης,

Ακροβοσούλης (55′

Ψύρρας), Νασιούλας,

Αναγνώστου (65

Γκούναρας, Χρ.) Γκουνάρας

Στ.

Κέρδιζει και ανεβάινει η ΔόξαΚέρδιζει και ανεβάινει η Δόξα



Τ
ην τρίτη διαδοχική

νίκη στο

πρωτάθλημα της

Α΄1 ΕΠΣΛ πέτυχε ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς,

μια νίκη που τον φέρνει

στην κορυφή της Α1

ΕΠΣΛ κατηγορίας, καθώς

επικράτησε με 2 – 0 της

Νεάπολης στην 6η

αγωνιστική, με τα δύο

γκολ για τους

«ερυθρόλευκους» να

σημειώνονται στα

τελευταία λεπτά της

συνάντησης.

Έτσι η ομάδα του Αχιλλέα

Τσιβόπουλου έφτασε τους

15 βαθμούς πάτησε κορυφή

έχοντας… «συγκάτοικο» την

ομάδα του Αβέρωφ.

Το πρώτο μέρος του αγώνα

πέρασε χωρίς κάτι το αξιο-

σημείωτο και γκολ, με το

στείρο 0 – 0 να είναι το σκορ

ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος ο

Ολυμπιακός πίεσε και προ-

σπάθησε να πετύχει την

νίκη, κάτι που κατάφερε στο

τελευταίο δεκάλεπτο του

αγώνα.

Αρχικά στο 80′ ο Χρήστος

Δαλαμπύρας με εύστοχη

εκτέλεση πέναλτι άνοιξε το

σκορ.

Ενώ πέντε λεπτά αργότερα

ο Τριαντάφυλλος Σερίφης

με δυνατό σουτ πέτυχε το 2

– 0 και «κλείδωσε» την νίκη

για τον Ολυμπιακό

Αμπελιάς.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):

ΓεωργούλαςΘωμ., Σερίφης

Β. (81′ Βέης), Σελήνης,

Κολοβός Κ., Κολοβός Ν.,

Γαρουφαλιάς, Σερίφης Τ.,

ΓεωργούλαςΘοδ., Αγγέλης,

Φαρμάκας (77′

Δ α λ α μ π ύ ρ α ς ) ,

Σουλτούκης (55′

Κουρούκας)

Νεάπολη Λάρισας:

Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ ,

Συγκούνας, Μέκρας Χρ.,

Δ ε σ π ό π ο υ λ ο ς ,

Μ α ν δ ρ α β έ λ η ς ,

Μπουχλαριώτης (85′

Ζαχαρούλης), Μέκρας Γ.,

Μπαλαούρας, Μανώλης,

Μπούνα, Τασούλης (58′

Γαρυφαλλόπουλος).

Β
αθμό χρυσάφι

πήρε ο Αχιλλέας

Φαρσάλων στην

έδρα του Αμπελωνιακού

με σκορ 1-1, στο πρώτο

παιχνίδι στο

ανακαινισμένο γήπεδο

του Αμπελώνα. 

Οι γηπεδούχοι προηγήθη-

καν στο 20′, σε μια φάση

στην οποία οι φιλοξενούμε-

νοι διαμαρτύρονται για

οφσάιντ. 

Το συγκρότημα των

Φεραίου Γιαννακού και

Λευτέρη Τέα κατάφερε να

πάρει τον βαθμό στο τελευ-

ταίο λεπτό του αγώνα με

σκόρερ τον Δημήτρη Ζιώγα. 

Έτσι οι Μυρμιδόνες έφτα-

σαν τους 13 βαθμούς και

βρίσκονται στην 7η θέση

ενώ ο Αμπελωνιακός με 17

βαθμούς στην τρίτη θέση.

Σε ένα μέτριο ποιοτικά παι-

χνίδι με αρκετά λάθη εκατέ-

ρωθεν και κύριο λόγο να

έχει η δύναμη στον χώρο

του κέντρου οι γηπεδούχοι

κατάφεραν να ανοίξουν το

σκορ στο 20′, όταν στην

πρώτη ουσιαστική στιγμή

του αγώνα ο Αλεξόπουλος

έσπασε την μπάλα στον

Φλέγγα, ο οποίος έφυγε

από οριακή θέση οφσάιντ

και με πλασέ νίκησε τον

Μπαταβάνη.

Στην αμέσως επόμενη φάση

και έπειτα από διώξιμο του

Μπαταβάνη ο Ψύρρας έπια-

σε ένα σουτ μακρινό στην

κίνηση με την μπάλα να βρί-

σκει στο οριζόντιο δοκάρι.

Πέντε λεπτά αργότερα οι

φιλοξενούμενοι προσπάθη-

σαν να αντιδράσουν και έχα-

σαν μια καλή στιγμή όταν ο

Βούλγαρης πάτησε περιοχή

όμως ο τερματοφύλακας του

Αμπελώνα μπλόκαρε με

άνεση. Οι γηπεδούχοι είχαν

δύο καλές στιγμές με τους

Αλεξανδρή και Φλέγγα

δίχως όμως κάτι ιδιαίτερο.

Ο Αχιλλέας έχασε μια πολύ

καλή στιγμή στο 33ο λεπτό

όταν ο Χριστιανίδης εκτέλε-

σε το κόρνερ, ο

Κομισόπουλος έπιασε την

καρφωτή κεφαλιά με τον

Τράντο να μπλοκάρει, ενώ

στο 42′ ο Βούλγαρης πάτη-

σε περιοχή από τα αριστε-

ρά, έσπασε την μπάλα όμως

δεν βρέθηκε κάποιος στην

καρδιά της περιοχής.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι προσπάθησαν

να πιέσουν ακόμη περισσό-

τερο και να δημιουργήσουν

προϋποθέσεις επιθέσεων,

όσο οι γηπεδούχοι ήταν

καλά κλεισμένοι στο δικό

τους μισό.

Οι κιτρινόμαυροι έχασαν

τεράστια ευκαιρία στο 75ο

λεπτό όταν ο Χριστιανίδης

έκανε συρτό σουτ ο Τράντος

έχασε την μπάλα, όμως

στην επαναφορά ο

Βούλγαρης δεν κατάφερε να

σπρώξει την μπάλα στα

δίχτυα.

Στα τελευταία λεπτά ο

Αχιλλέας ανέβασε στροφές

και δικαιώθηκε στο 92′.

Ο Αλαμάνης εκτέλεσε το

κόρνερ από τα αριστερά η

μπάλα πέρασε από όλους ο

Τράντος έκανε λάθος εκτί-

μηση της φάσης και η

μπάλα κατέληξε στον Ζιώγα

ο οποίος με κεφαλιά έστειλε

την μπάλα στα δίχτυα για το

1-1.

Οι Συνθέσεις

Αμπελωνιακός (Κώστας

Μαντζιώκας): Τράντος,

Φουδούλης,  Γούτος,

Αλεξόπουλος, Δαλακώνης,

Ν ι κ ο λ α κ ο ύ λ η ς ,

Αλεξανδρής(78′ Τεκέδης),

Χατζούλης, Ψύρρας (87’

Καρυπίδης), Φλέγγας,

Βαλατσός (62′ Βούκιας)

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Φερραίος Γιαννακός –

Λευτέρης Τέας):

Μπαταβάνης, Κατσανάκης,

Γιαννολόπουλος (45′

Ζιώγας), Τλούπας,

Πετράκης (68’ Τσούλης ),

Ταστεμερίδης (84’

Αλαμάνης), Κούμρια (60’

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ) ,

Χριστιανίδης, Βούλγαρης.
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Αθλητικά

““ΧΧ””ρυσός βαθμός για τους Μυρμιδόνεςρυσός βαθμός για τους Μυρμιδόνες

Καθάρισε στο φινάλε και πάειΚαθάρισε στο φινάλε και πάει

κορυφή!κορυφή!



Τ
ο πρώτο του

"διπλό" την

φετινή σεζόν στην

Β Εθνική

κατηγορίαπαράλληλα την

τρίτη νίκη του σε 4

παιχνίδια πέτυχε ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων Krousta ο

οποίος σε μια... ματσάρα

για γερά νεύρα πήρε το

ροζ φύλλο κόντρα στον

Φαίακα Κέρκυρας στην

παράταση με σκορ 70 -

75.

Έτσι οι μπλε με ρεκόρ 3 - 1

σε 4 παιχνίδια έφτασαν τους

7 βαθμούς και βρίσκονται

μαζί με άλλες 5 ομάδες στην

2η θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο

Γυμναστικός θετικό αποτέ-

λεσμα, μακριά από την έδρα

του είχε να πετύχει από την

“έξοδο” στον Παλαμά, στις

28 Ιανουαρίου 2018, όπου

είχε επικρατήσει με σκορ

65-66.

Στα της αναμέτρησης το

παιχνίδι ήταν από την αρχή

του ντέρμπι με τον

Γυμναστικό να έχει τον έλεγ-

χο όμως να μην μπορεί να

πάρει μεγάλο προβάδισμα,

με την λήξη του δεκαλέπτου

να βρίσκει τους μπλε μπρο-

στά με 4 πόντους 16 – 12.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων Kroustaείχε τον

έλεγχο, όμως ένα κακό

τετράλεπτο από το 7’ έως

και 3’ πριν την λήξη του ημί-

χρονου έδωσε το δκαιώμα

στον Φαίακα να πάρει κεφά-

λι στο σκορ και το ημίχρονο

έκλεισε με τους γηπεδού-

χους να είναι μπροστά με 4

πόντους (36 – 32).

Το συγκρότημα του κ. Χάρη

Φόρου στο τρίτο δεκάλεπτο,

μπήκε καλύτερα από τους

γηπεδούχους στο παρκέ και

κατάφερε να περάσει μπρο-

στά, όμως πάλι οι γηπεδού-

χοι κατάφερναν να είναι

κοντά στο σκορ και το παι-

χνίδι να είναι στην κόψη του

ξυραφιού.

Εν τέλει η λήξη του δεκαλέ-

πτου βρήκε τον Γυμναστικό

μπροστά με 46 – 47.

Το 4ο δεκάλεπτο ήταν πραγ-

ματικά ακατάλληλο για…

«καρδιακούς» με τις δυο

ομάδες να πηγαίνουν πόντο

– πόντο.

Ο Γυμναστικός πέρασε

μπροστά με 57 – 60 με

εύστοχο τρίποντο του

Αναγνωστόπουλου με τον

Ματενίδη να απαντά αμέ-

σως με εύστοχο σουτ τριών

πόντων.

Οι μπλε πήραν και πάλι

προβάδισμα με καλάθι του

Δέσπου, όμως ο Σιώπης

πέτυχε το 62 – 62.

Εν συνεχεία αμφότερες οι

ομάδες αστόχησαν ενώ 1’’

πριν την λήξη ο Δέσπος

αστόχησε σε προσπάθεια

κάτω από το καλάθι των

γηπεδούχων με τους

ανθρώπους του

Γυμναστικού να διαμαρτύ-

ρονται έντονα καθώς θεω-

ρούν ότι έγινε φάουλ πάνω

στον έμπειρο σέντερ, όμως

οι διαιτητές δεν έδωσαν κάτι

και έτσι το παιχνίδι οδηγή-

θηκε στην παράταση.

Εκεί οι μπλε αρχικά έκαναν

ένα  0 – 4 με τους

Αναγνωστόπουλο και

Γκιουλέκα, όμως οι γηπε-

δούχοι ισοφάρισαν άμεσα

σε 66 – 66.

Ο Γυμναστικός όμως έδει-

χνε να πατάει καλύτερα στο

παρκέ και το επιβεβαίωσε

καθώς με ένα 0 – 5 πέρασε

εκ νέου μπροστά με 66  - 71.

Από εκεί και έπειτα ο

Φαίακας πίεσε προσπάθησε

να τρέξει όμως οι φιλοξενού-

μενοι ήταν εύστοχοι στις

βολές και πήραν την σπου-

δαία νίκη με σκορ 70 – 75.

Πρώτος σκόρερ για τον

Γυμναστικό ήταν ο

Δημήτρης Δέσπος με 18

πόντους, 17 είχε ο

Γκιουλέκας και 12 ο

Λεπενιώτης.

Τα Δεκάλεπτα:12 – 16, 36

– 32,  46 – 47, 62 – 62κ.α. ,

70-75 

Φαίακας Κέρκυρας

(Κοντογιάννης): Γρίψιος ,

Ματενίδης 9(1), Νεδέλκος 2,

Σιώπης 11(1), Σπιτιέρης

7(1), Πεταλωτής 18(2),

Χατζόπουλος 5, Νίκας 2,

Περούλης 10(1), Ταουσάνης

6, Ψάρας , Μαγκανας,

Γ . Σ . Φ α ρ σ ά λ ω ν

Krousta(Φόρος): :

Λεπενιώτης 12, Χαιρετίδης

7(1), Αναγνωστόπουλος Χρ.

11(1), Τσιώγκας 3(1),

Τοπουζίδης 6(1), Συνετός  ,

Φιλιπόπουλος 1, Γκιουλέκας

17(1), Δέσπος 18, Λιούπης,

Λούτας, Φαρμάκης.
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Εορτάστηκε ηΕορτάστηκε η

ανακομιδή τωνανακομιδή των

λειψάνων τουλειψάνων του

Αγίου ΓεωργίουΑγίου Γεωργίου

Μ
έσα κλίμα πνευματικής χαράς και με κάθε
λαμπρότητα τιμήθηκε στον ιερό ναό, η εορτή
της Ανακομιδής Λειψάνων του Αγίου

Γεωργίου, με Εσπερινό τες και σήμερα με Όρθρο,
Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία στον ιερό ναό του
Αγίου Γεωργίου στον Παλαιόμυλο Φαρσάλων.
Εορτάστηκε και φέτος, Σάββατο (3/11), η ανακομιδή των
ιερών λειψάνων του Τροπαιοφόρου και Μεγαλομάρτυρα
της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε
ο αιδεσιμότατος πατέρας-Στυλιανός, παρουσία αρκετών
πιστών, μέσα σε κλίμα αγάπης και συγκίνησης για τον
προστάτη του χωριού μας. Μετά το πέρας της
Αρτοκλασίας διανεμήθηκε σε όλους δωρεάν φαγητό,

(κρέας με πλιγούρι),  γλυκά και άρτος.
Ανάλογη εορτή, τελέστηκε στο εκκλησάκι του Αγίου
Γεωργίου, όπως και κάθε χρόνο, στο χωριό Αγ. Γεώργιος
Φαρσάλων, όπου την λειτουργία τέλεσε ο π.Γεράσιμος 
παρουσία πλήθους πιστών.

Τι εορτάζουμε 3 Νοεμβρίου:
Το 303 μ.Χ. έγιναν τα θυρανοίξια του ναού του Αγίου
Γεωργίου στη Λύδδα της Ιόππης στην Παλαιστίνη, όπου
μεταφέρθηκαν τα Ιερά Λείψανα του Μεγαλομάρτυρα
Γεωργίου για να μπορούν όλοι οι πιστοί να τα προσκυ-
νούν ελεύθερα και άφοβα. Το σώμα του Αγίου αρχικά είχε
ταφεί στη Νικομήδεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου
είχε υποστεί μαρτυρικό θάνατο έπειτα από εντολή του
αυτοκράτορα Διοκλητιανού.

Ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος
γεννήθηκε στην Καππαδοκία το 275 μ.Χ. και οι γονείς του
ανήκαν σε οικογένεια αρχοντική. Η μητέρα του καταγόταν,
σύμφωνα με τις παραδόσεις της Εκκλησίας, από την
Παλαιστίνη. (Από την ομιλία του πατέρα -Στυλιανού.).

Μαθηματικός, κάτοχος μετα-

πτυχιακού διπλώματος, με διδα-

κτική εμπειρία, παραδίδει μαθή-

ματα σε μαθητές δημοτικού,

γυμνάσιου, λυκείου και σε φοιτη-

τές. Τηλ.6974519288

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επιχείρηση

ζαχαροπλαστείου με όλον τον

υπάρχον εξοπλισμό του  επί

της οδού Λαμίας στα Φάρσαλα

λόγω συνταξιοδότησης.  ΕΠΙ-

ΣΗΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

και για οποιαδήποτε άλλη

επαγγελματική δραστηριότητα.

Επικοινωνία στο τηλ:

6983044901

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80

τ.μ., ανακαινισμένο, με υγρομό-

νωση επί της οδού Λαρίσης στα

Φάρσαλα. Πληροφορίες στο

τηλ.: 6997837846

Ενοικιάζεται γραφείο 65τμ επι

της οδού 25ης Μαρτίου 10 στα

Φάρσαλα στον 2ο όροφο

(πάνω  από το καφενείο του

κου Γκουντόπουλου). Τιμή 200

ευρώ. Πληροφορίες:

2421215133, 6982163000

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 πρόβατα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6974625754

ENOIKAZETAI    διαμέρισμα

ανεξάρτητο επί  ισογείου

πολυκατοικίας Αθηνάς 74,

γκαρσονιέρα  50 μέτρα από

την κεντρική πλατεία.

Νεότευκτη  , άριστης κατα-

σκευής  55 τ.μ. περιλαμβάνει

χωλ, δύο υπνοδωμάτια,

μπάνιο, κουζίνα. Τιμή 300

ευρώ μηνιαίως. Στην τιμή

περιλαμβάνεται ηλεκτρική

κατανάλωση, κοινόχρηστα,

δημοτικά τέλη, ύδρευση,

Ε.Ρ.Τ., κ.τ.λ. Δηλαδή  δεν

υπάρχει καμιά άλλη επιβά-

ρυνση εκτός των 300 ευρώ.

Πληροφορίες τηλ.:

6972400030

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

90 τ.μ. επί της οδού 28ης

Οκτωβρίου 2 (έναντι παλαι-

ού ΟΤΕ). Πληροφορίες τηλ.:

6946281033

ΕΝΟΙΚΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

85 τ.μ. επί της οδού Ερμού

61  με αυτόνομη κεντρική

θέρμανση.  Επικοινωνία στα

τηλ. : 6932459070  &

6977608008

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία

από το καφέ BEAU BAR.

Πληροφορίες εντός του κατα-

στήματος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 24910 24850.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ email:

logistis.arc@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία
σε ζαχαροπλαστείο.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
24910 - 22394.
Ώρες Επικοινωνίας: 12:00 -
14:00

ΤΡΙΤΗ  6/11: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:
Kαναδά   27  Τηλ: 24910-22321
ΤΕΤΑΡΤΗ  7/11 : Καρακοντάκη Μαρία
Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου  Τηλ:
24910-23023
ΠΕΜΠΤΗ  8/11: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση:
Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9/11 : Κουκουφλή Αθηνά
Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 /
24910-22416
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/11: Καρακοντάκη Φωτεινή
Δ/νση : Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία)
Τηλ:24910 26303
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/11: Θεοχαρόπουλος Βάιος
Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342
ΔΕΥΤΕΡΑ  12/11 : Γεωργόπουλος
Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-
22416 / 24910-24455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

06:15

06:45

07:45

09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

10:45

13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

16:45

19:30 

21:30 ΤΡΙΤΗ &

ΠΕΜΠΤΗ

22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:45

10:00

12:00

14:30

16:30

18:30

20:30

ΛΑΡΙΣΑ  - ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

05:15

05:45

06:45

09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

11:00

12:00

13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

17:00

19:15 

20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:45

09:00 ΑΧ

11:00

13:30 ΑΧ

15:00

17:00 

19:30

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

08:45

10:45

13:15

16:30

18:30

20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

07:45

09:45

12:00

15:00

17:00

19:30

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με εμπειρία

παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα σε μαθητές Δημοτικού

– Γυμνασίου – Λυκείου.

Τιμές προσιτές.

Επικοινωνία στο τηλ.:

6974611056

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

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



Ο
Αθλητικός Σύλλογος Φαρσάλων

«πάλεψε» στα ίσια το παιχνίδι

κόντρα στον Ελευθεριακό Βόλου

στο Κλειστό της Νέας Ιωνίας, έκανε

μεγάλο «comeback», όμως εν τέλει

γνώρισε την ήττα με σκορ με σκορ 64 –

58, απέναντι σε μια ομάδα η οποία

μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο των

νικών σε 3 παιχνίδια.

Έτσι οι κίτρινοι γνώρισαν την δεύτερη ήττα

τους και έχουν πλέον ρεκόρ 1 νίκη και 2

ήττες.

Σε όλη την πρώτη περίοδο οι δυο ομάδες

πήγαιναν πόντο πόντο και η λήξη της βρήκε

τους γηπεδούχους μπροστά με 18 – 15.

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο

Ελευθεριακός έκλεψε μπάλες και βγήκε

στον αιφνιδιασμό, βάζοντας αρκετά εύκολα

καλάθια.

Έτσι η διαφορά διαμορφώθηκε με την λήξη

της δεύτερης περιόδου στους 14 πόντους

(40 – 26),  ενώ 2 λεπτα πριν την λήξη του

ημιχρόνου είχαμε την μέγιστη διαφορά υπέρ

των γηπεδούχων στους 17 πόντους (38-

21).

Στην τρίτη περίοδο ο 

Αθλητικός έσφιξε την άμυνα του δεχόμενος

μόλις 7 πόντους ενώ και επιθετικά είχε πολύ

σωστές επιλογές και με

επιμέρους σκορ 16 – 7

κατάφερε να μειώσει στους 5 πόντους με

την λήξη της τρίτης περιόδου (47-42) .

Στην τελευταία περίοδο ο Ελευθεριακος

μπήκε πιο δυνατά κάνοντας ένα γρήγορο

σερί 6-0 και φτάνοντας 53-42.

Εκεί ο Αθλητικός με σωστές επιλογές στην

επίθεση και με καλή άμυνα έκανε επιμέρους

σκορ 14-4 πλησιάζοντας στον πόντο δύο

λεπτά πριν την λήξη του αγώνα (57-56).

Με δικό του 4-0 σερί ο Ελευθεριακός έκανε

το 61-56.

Ο Αθλητικός μείωσε σε 61-58 και είχε την

ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράτα-

ση άλλα 5» πριν το τέλος αστόχησε σε τρί-

ποντο.

Με το ματς τελικά να λήγει 64-58 για την

γηπεδούχο ομάδα.

Πρώτος σκόρερ για τον Α.Σ. Φαρσάλων

ήταν ο Ζάγκας με 20 πόντους, ενώ 14 είχε ο

Ζαχαρής.

Τα Δεκάλεπτα: 18-15, 40-26, 47-42, 64-58.

Οι Συνθέσεις

Ελευθεριακός(Φρούσκλιας): Ζαφείρης 7,

Δημακόπουλος, Ροδολάκης 17 (2),

Πόποτας 2, Κυριαζής 3(1), Χριστοδούλου,

Κρόσμαν, Τσουτσικάς, Σερμέτης 14,

Καραγεωργόπουλος 10(1), Κέτουλας 11.

Α.Σ.Φαρσάλων (Αντώνης Μανετζής):

Θεοχάρης 3(1), Ζάγκας 20(1),

Μητσογιάνης, Μάρκος 8(2), Μανετζής,

Χρόνης 5(1), Ζαχαρής 14(1), Ρούμπας 8.
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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

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

έκανε το 4Χ4,

έφτασε τους 12

βαθμούς και μαζί με τον

Ατρόμητο Βαμβακούς

μοιράζεται την κορυφή

του 2ου ομίλου της Β

ΕΠΣΛ, καθώς επικράτησε

με σκορ 4 – 0 κόντρα

στον Σταυραετό Σταυρού.

Κορυφαίοι της αναμέτρησης

ήταν οι Μπίνας και

Ρεντινόπουλος καθώς

αμφότεροι σημείωσαν από

δύο τέρματα.

Ο ΑΟΝ είχε από την αρχή το

«πάνω χέρι» της αναμέτρη-

σης και στο 25′ κατάφερε να

ανοίξει το σκορ, όταν έπειτα

από  όμορφη ενέργεια του

Μπίνα, ο ίδιος παίκτης

πάτησε περιοχή  και με εξω-

τερικό σουτ έστειλε την

μπάλα στο «παραθυράκι»

για το 1 – 0.

Δέκα λεπτά αργότερα έπειτα

από σέντρα του Λελεντζή, ο

Μπίνας με πανέμορφο σουτ

στην κίνηση πέτυχε το 2 – 0

και ταυτόχρονα το δεύτερο

6προσωπικό του τέρμα.

Ενώ πέντε λεπτά αργότερα

ο Ρεντινόπουλος με δυνατό

σουτ έξω από την περιοχή

πέτυχε το 3 – 0, σκορ με το

οποίο οι δυο ομάδες πήγαν

στα αποδυτήρια για την

ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Με το «καλήμερα» του δευ-

τέρου μέρους οι γηπεδούχοι

πέτυχαν και τέταρτο τέρμα,

όταν ο Μπίνας έσπασε την

μπάλα και ο Ρεντινόπουλος

με πλασέ έστειλε την μπάλα

στα δίχτυα για το 4 – 0 και

ταυτόχρονα πέτυχε το δεύ-

τερο προσωπικό του γκολ.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι

γηπεδούχοι έχασαν σωρεία

ευκαιριών με τους Μπίνα,

Καραβαγγέλη και Συργκάνη

όμως το 4 – 0 παρέμεινε

μέχρι την λήξη του αγώνα.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Ζεμπέκης, Λελεντζής (46′

Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Καπετάνος, Κατσικόπουλος,

Ρεντινόπουλος, Καψιώχας,

Μισαηλίδης, Μπίνας,

Κ α ρ α β α γ γ έ λ η ς ,

Παπαθανασίου (46′

Συργκάνης).

Απόλυτος με τεσσάρα ο ΑΟΑπόλυτος με τεσσάρα ο ΑΟ

Ναρθακίου!Ναρθακίου!

‘‘ΗτταΗττα στιςστις λεπτομέρειες γιαλεπτομέρειες για

τον Αθλητικότον Αθλητικό

Β ΕΠΣΛ - 2ος Όμιλος Β ΕΠΣΛ - 2ος Όμιλος 

Η Ενδεκάδα τηςΗ Ενδεκάδα της

ΑγωνιστικήςΑγωνιστικής

Α
πό το φύλλο της Τρίτης 6 Νοεμβρίου στον “Πρώτο Τύπο”

εγκαινιάζουμε την στήλη “11 αδα της αγωνιστικής” στην Β

ΕΠΣΛ.

Οι ποδοσφαιριστές των ομάδων που αγωνίζονται στον 2ο όμιλο της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας θα περνάνε από τις... “ακτίνες” μας και θα παρουσιά-

ζονται στο φύλλο της Τρίτης.

Οι έντεκα που ξεχώρισαν κάθε Σαββατοκύριακο στον όμιλο των ομάδων

της Επαρχίας θα παρουσιάζονται στην εν λόγω στήλη.

Η 11αδα της αγωνιστικής για το Σαββατοκύριακο 3/4 Νοεμβρίου.
1. Κατσανάκης Σωκράτης (Ακαδημία Αχιλλέα)

2. Θοδωρής Μαργαρίτοπουλος (Νίκη Κρήνης)

3. Χρήστος Μπίνας (ΑΟ Ναρθακίου)

4. Παπαδόπουλος Αποστόλης (Δόξα Υπέρειας)

5. Παναγιώτης Καρακώστας (Αναγέννηση Φαρσάλων)

6. Αποστόλης Ρεντινόπουλος (ΑΟ Ναρθακίου)

7. Κώστας Χρόνης (Ατρόμητος Βαμβακούς)

8. Θεοδόσης Τσιτσικλής (Ατρόμητος Βαμβακούς)

9. Ρούλης Βαίτσης (Αναγέννηση Φαρσάλων)

10. Χρήστος Καλφόγλου (Δόξα Υπέρειας)

11. Διονύσης Ιορδανίδης (Μ. Αλέξανδρος Χαλκιάδων).



Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

«καθάρισε» νωρίς

το τοπικό ντέρμπι με την

Θύελλα Βασιλί, την

οποία και κέρδισε με

σκορ 4 – 0, φτάνοντας

έτσι τους 12 βαθμούς σε

4 παιχνίδια και βρίσκεται

στην κορυφή της Β

ΕΠΣΛ, έχοντας

«συγκάτοικο» τον ΑΟ

Ναρθακίου.

Από την άλλη η Θύελλα

Βασιλί παρέμεινε στους 6

βαθμούς και βρίσκεται

στην 6η θέση μαζί με την

Δόξα Υπέρειας.

Οι γηπεδούχοι είχαν από

την αρχή τον απόλυτο

έλεγχο της αναμέτρησης

και μόλις στο 7’ κατάφεραν

να ανοίξουν το σκορ όταν ο

Τσιτσικλής σούταρε η

μπάλα κόντραρε και κατέ-

ληξε στον Αζά και αυτός με

πλασέ άνοιξε το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα ο

Τσιτσικλής έκανε όμορφη

ατομική ενέργεια, «έσπα-

σε» την μπάλα στον Χρόνη

και αυτός με πλασέ νίκησε

τον Αποστολάκη για το 2 –

0.

Στο 20’ ο Τσιτσικλής σημά-

δεψε το κάθετο δοκάρι της

Θύελλας με πλασέ.

Δέκα λεπτά αργότερα ο

Χρόνης με σουτ στην κίνη-

ση έστειλε την μπάλα στο

«παραθυράκι» του

Αποστολάκη και πέτυχε το

3 – 0 και παράλληλα το

δεύτερο προσωπικό του

τέρμα.

Λίγο πριν την λήξη του

πρώτου μέρους οι γηπε-

δούχοι πέτυχαν και τέταρτο

τέρμα όταν ο Τσιτσικλής

έκανε την κεφαλιά, ο

Αποστολάκης έδιωξε, ο

Τασιόπουλος πήρε το

ριμπάουντ και με κεφαλιά

πέτυχε το 4 – 0.

Στο δεύτερο μέρος ο

Χρόνης αστόχησε σε τρεις

περιπτώσεις από θέση τετ

α τετ, με την μπάλα να περ-

νάει άουτ σε όλες τις

φάσεις.

Στα εναπομείναντα λεπτά

δεν άλλαξε κάτι με τον

Ατρόμητο να παίρνει την

άνετη νίκη.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Βαμβακούς:

Σακελλαρίου, Μπερσιάνης,

Αζάς (46’ Λούκουτος),

Ξυνογαλάς Αλ.,

Βασιλόπουλος, Βόπης,

Μουτκανάς, Θανόπουλος

(70’ Αρσενόπουλος Β.),

Χρόνης, Τσιτσικλής (65’

Α ν δ ρ ε ό π ο υ λ ο ς ) ,

Τασιόπουλος (60’

Ιακωβάκης).

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Αποστολάκης,

Βασιλόπουλος, Μπόγκας

Θεόδωρος, Μπογκας

Θ ε ό δ ω ρ ο ς ,

Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ ,

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς ,

Α γ γ ε λ ο υ σ ό π ο υ λ ο ς ,

Τσιάμπας, Ακρίβος,

Καραγιάννης, Βαρσάμης.

CMYK
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