
“Πετάει”“Πετάει”

ψηλά οψηλά ο

Γ.Σ.Γ.Σ.

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

KroustaKrousta

Τ
έταρτο νικηφόρο

παιχνίδι για τον

Γυμναστικό

Σύλλογο Φαρσάλων

Krousta ο οποίος

κέρδισε τον Μακεδονικό

με σκορ 68-64

Τ
ο εγγυημένο

έπαθλο του Λαϊκού

Λαχείου, των

100.000 ευρώ, έφερε τύχη

σε έναν ακόμη κάτοικο

της περιοχής των

Φαρσάλων.

Ο τυχερός, δεν έχει ακόμη

εμφανιστεί σε κάποιο πρα-

κτορείο ή λαχειοπώλη, ώστε

να γίνει γνωστό από που

πωλήθηκε.

Την είδηση έκανε γνωστή,

στην πρόσφατη κλήρωση

της Τρίτης του ΑΝΤ1, η

παρουσιάστρια του...  Σελ 6

CMYK

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018  Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 887 Τιμή: 0,60 ευρώ

Συνεχίζονται οι “ζυμώσειςΣυνεχίζονται οι “ζυμώσεις

εν όψει εκλογών σταεν όψει εκλογών στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

100.000 ευρώ «έδωσε» στα100.000 ευρώ «έδωσε» στα

Φάρσαλα το Λαϊκό ΛαχείοΦάρσαλα το Λαϊκό Λαχείο

Σελ.12Σελ.12

Σελ. 3Σελ. 3

13 Φαρσαλινοί δρομείς13 Φαρσαλινοί δρομείς

τερμάτισαν στοντερμάτισαν στον

ΜαράθωνιοΜαράθωνιο Σελ. 11Σελ. 11



Τ
ο ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Φαρσάλων
την Πέμπτη 15

Νοεμβρίου  2018 και ώρα
06:00μ.μ. στο Πολιτιστικό
Κέντρο Δήμου Φαρσάλων
θα υλοποιήσει βιωματικό,
εκπαιδευτικό εργαστήρι
με θέμα :
«Ενδυναμώνοντας το
γονεϊκό ρόλο. Δεξιότητες,
προκλήσεις,
προοπτικές». Το εν λόγω
πρόγραμμα εντάσσεται
στα πλαίσια  του
προγράμματος
ευαισθητοποίησης  των
γονέων   του  Δήμου μας
σε θέματα
ψυχοκοινωνικής
ανάπτυξης   των παιδιών

σε συνεργασία με την τη
Διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής  του  Δήμου
Αγίων Αναργύρων
Καματερού. 
Ειδικότερα πρόκειται για μία
βιωματική  ευαισθητοποίη-
ση,   η οποία έχει ως χαρα-
κτηριστικό  την ενεργητική
συμμετοχή των γονέων, και
έχει ως  βασικό στόχο την
συμβουλευτική  πάνω σε
θέματα που αφορούν το
γονεϊκό   ρόλο και την ανα-
τροφή των παιδιών μας. Το
συντονισμό του εργαστηρί-
ου θα αναλάβει η  κ.
Οικονομοπούλου Αγγελική,
Ψυχολόγος  Msc,
Διευθύντρια Κοινωνικής
Πολιτικής  του Δήμου Αγίων

Αναργύρων Καματερού.   
Υπεύθυνη δράσης:
Κ υ ρ ι α κ ή

Π.Παναγιωτοπούλου/Πρό
εδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ 
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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, την Θεσσαλία
και γενικότερες ειδήσεις με
τίτλο «Πρωτότυπη
Ενημέρωση» ένα ενημερω-
τικό μαγκαζίνο με πολιτικές,
πολιτιστικές και όλων των
ειδών τις ειδήσεις.
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

Δ
ιεξήχθησαν οι

εκλογές στον

Σύνδεσμο Ατόμων

Τρίτης Ηλικίας στα

Φάρσαλα «Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ»

για την ανάδειξη νέου

Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

πρώτη σε ψήφους αναδεί-

χθηκε η κ. Καραγιάννη

Μαρίκα με 88.

Δεύτερη αναδείχθηκε η κ.

Θεοχαροπούλου Δέσποινα

με 79 ψήφους, τρίτος ο κ.

Μάστορας Βασίλειος με 72,

τέταρτη η κ. Μαουσίδου

Βάσω με 58, πέμπτη η κ.

Βαρακλιώτου Φωτεινή με

53, έκτη η κ. Δραμαλιώτου

Αδαμαντία με 52, έβδομη η

κ. Παπαδοπούλου Ελένη με

44, όγδοη η κ. Μπέτσιου

Βούλα με 42, ένατη  η κ.

Κριαρά Παναγιώτα με 39 και

δέκατη η κ.

Μαργαριτοπούλου Ναυσικά

με 37.

Ενώ για την εξελεγκτική επι-

τροπή πρώτη αναδείχθηκε

η κ. Δρόσου Μαρίκα με 64,

δεύτερη η κ.

Μπαμπαλέτσου Γιούλη με

57 και τρίτη η κ.

Αναγνωστοπούλου Βάγια

με 28.

Εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένεται να ανακοι-

νωθεί και η ημερομηνία

εκλογών για τους ρόλους

του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου ενώ μέχρι πρό-

τινος πρόεδρος ήταν ο κ.

Κυριαζής Βασίλειος.

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 14/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις - Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/16 c

Τρίτη 13/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 6/17 c

Πέμπτη 15/11/2018
Τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία 4/16 c

Παρασκευή 16/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 4/13 c

Σάββατο 17/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις - Πιθανότητα Βροχής , θερμοκρασία 3/10c

Κυριακή 18/11/2018
Πιθανή Βροχόπτωση, θερμοκρασία 3/9 c

Δευτέρα 19/11/2018
Πιθανή βροχόπτωση, θερμοκρασία 2/11 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

ΕκλογέςΕκλογές

πραγματοποίησε οπραγματοποίησε ο

Σύνδεσμος ΑτόμωνΣύνδεσμος Ατόμων

Τρίτης ΗλικίαςΤρίτης Ηλικίας

«ΑΧΙΛΛΕΥΣ»«ΑΧΙΛΛΕΥΣ»

Βιωματικό, εκπαιδευτικό εργαστήριΒιωματικό, εκπαιδευτικό εργαστήρι απόαπό

το ΚΕΠ Υγείας Δ. Φαρσάλωντο ΚΕΠ Υγείας Δ. Φαρσάλων

Το πρόγραμμα του Το πρόγραμμα του Web RadioWeb Radio τουτου

wwwwww..protostyposprotostypos..grgr



Τ
ην κάθοδό του, στις

αυτοδιοικητικές

εκλογές του Μαΐου

προετοιμάζει ο

Φαρσαλινός ελεύθερος

επαγγελματίας Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος, ως

υποψήφιος επικεφαλής

παράταξης για την

διεκδίκηση του Δήμου

Φαρσάλων.

Ο κ. Δημητρακόπουλος ο

οποίος για 36 χρόνια δρα-

στηριοποιήθηκε σε υψηλό-

βαθμες θέσεις του Ιδιωτικού

τομέα, προετοιμάζει πολυ-

συλλεκτικό ψηφοδέλτιο, με

πρόσωπά ευρείας αποδο-

χής στην τοπική κοινωνία.

Κατά το παρελθόν, έχει δια-

τελέσει αντιδήμαρχος του π.

Δήμου Πολυδάμαντα και

υποψήφιος Δήμαρχος στον

συγκεκριμένο Δήμο, υποψή-

φιος περιφερειακός σύμ-

βουλος καθώς και υποψή-

φιος βουλευτής του ΣΥΡΙ-

ΖΑ.

Ήδη έχει ξεκινήσει τις επα-

φές και συνθέτει το… παζλ

του ψηφοδελτίου του με

σκοπό την διεκδίκηση του

Δήμου Φαρσάλων.

Σ
υνεχίζονται οι

ζυμώσεις από τους

“μπλε μνηστήρες”

για το χρίσμα στον Δήμο

Φαρσάλων.

Όπως είχαμε αποκαλύψει

στο πρηγούμενο φύλλο οι

υποψήφιοι για την διεκδίκη-

ση της θέσης είναι τρεις

γνωστοί επαγγελματίες και

αρκετά δραστήριοι άνθρω-

ποι στα κοινά της Επαρχίας

των Φαρσάλων.

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 τις

δυο προηγούμενες εκλογι-

κές περιόδους με τον συν-

δυασμό του κ. Χρήστου

Καπετάνου και ο γνωστός

Μικροβιολόγος Ιατρός κ.

Εσκίογλου Ιορδάνης.

Σύμφωνα με την νέα ενημέ-

ρωση που είχαμε ο δρόμος

του χρίσματος δεν περνάει

από την τοπίκη ΔΗΜΤΟ

αλλά θα δοθεί κατευθείαν

από την... “καρδιά” του κόμ-

ματος.

Μένει να δούμε ποιος θα

είναι αυτός που θα “τραβή-

ξει” το κουπί για τις επέρχο-

μενες εκλογές...

Π
αρών στις

ζυμώσεις για ένα

ενωτικό,

κεντροδεξιό, φιλελεύθερο

ψηφοδέλτιο» στο Δήμο

Φαρσάλων δηλώνει ο

Γιώργος Τασιόπουλος,

μέλος του Τομέα

Δικαιοσύνης της ΝΔ και

πρώην γραμματέας

Οργανωτικού της ΔΗΜΤΟ

Φαρσάλων.

Αναλυτικά, στη δήλωσή του

επισημαίνει τα εξής:

«Λίγους μήνες πριν τις επό-

μενες, κρίσιμες, εκλογές για

την αυτοδιοίκηση, οι πολίτες

καλούνται για μια ακόμη

φορά να αξιολογήσουν τα

δεδομένα της πραγματικό-

τητας και να τοποθετηθούν

για έναν θεσμό που βρίσκε-

ται πιο κοντά στις ζωές και

στην καθημερινότητα τους

από οποιονδήποτε άλλον.

Οι πολίτες των Φαρσάλων

έχουν, ίσως, λιγότερη δου-

λειά από τους πολίτες

άλλων πόλεων στο νόμο της

Λάρισας. Η δημοτική αρχή

έχει αποτύχει να εκφράσει

την αλλαγή που έχει ανάγκη

η περιοχή μας κι έχει κατα-

στήσει την καθυστέρηση και

την αδράνεια ως μόνιμο

μοχλό αντιμετώπισης σύν-

θετων και μη προβλημάτων.

Τα Φάρσαλα πρέπει επιτέ-

λους να γυρίσουν σελίδα

πολιτικών αντιλήψεων και

νοοτροπίας.

Η αγάπη για τον τόπο μου

και η διάθεση για προσφορά

με ωθούν να συμμετέχω

στην προσπάθεια για να

σηκώσουμε ψηλά την

περιοχή μας.

Στις ζυμώσεις για ένα ενωτι-

κό, κεντροδεξιό, φιλελεύθε-

ρο ψηφοδέλτιο, που θα

φέρει τη μεγάλη νίκη στις

εκλογές του ερχόμενου

Μαΐου, δηλώνω με όλες μου

τις δυνάμεις «παρών».

Οφείλουμε όλοι όσοι εμφο-

ρούμαστε από τις ίδιες πολι-

τικές και ιδεολογικές αντιλή-

ψεις να θέσουμε τον εαυτό

μας στη διάθεση, τελικά,

των πολιτών.

Ο αγώνας μας θα είναι αγώ-

νας νίκης. Τα Φάρσαλα δεν

μπορούν να μείνουν στην

καθυστέρηση».
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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

Γ. Τασιόπουλος: «Παρών» στιςΓ. Τασιόπουλος: «Παρών» στις

ζυμώσεις για κεντροδεξιόζυμώσεις για κεντροδεξιό

ψηφοδέλτιο στο Δήμοψηφοδέλτιο στο Δήμο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Συνθέτει το… «παζλ» τουΣυνθέτει το… «παζλ» του

συνδυασμού του για τιςσυνδυασμού του για τις

εκλογές ο Βαγγέληςεκλογές ο Βαγγέλης

ΔημητρακόπουλοςΔημητρακόπουλος

Από την...”καρδιά” τουΑπό την...”καρδιά” του

κόμματος θα δοθεί το χρίσμακόμματος θα δοθεί το χρίσμα



Ο
ι απολυμένοι, εδώ
και χρόνια,
εργαζόμενοι της

πρώην ΕΑΣ Λάρισας
(λόγω κλεισίματος της
Ένωσης) δεν έχουν
πληρωθεί ακόμα το
μεγαλύτερο ποσό που
αντιστοιχεί σε
δεδουλευμένα και
αποζημιώσεις.
Συγκεκριμένα στους 144
απολυμένους οφείλονται
κατά μέσον όρο 41.000
ευρώ, από δεδουλευμένα 2
ετών καθώς και η αποζη-
μίωση απόλυσης, ενώ
έχουν λάβει έως σήμερα
μόλις από 6.000 ευρώ από
τον εκκαθαριστή. Όμως η
κυβέρνηση και το Ελληνικό
Δημόσιο αντί να παρέμβουν
για την επίσπευση της διαδι-
κασίας εξόφλησης των οφει-
λόμενων ποσών, με σειρά
ενεργειών μπλοκάρουν την
όλη διαδικασία με αποτέλε-
σμα να μην υπάρχει η δυνα-
τότητα να εισπράττουν τα
χρήματα οι απολυμένοι.
Έτσι ήδη θα μπορούσαν να
είχαν εξοφληθεί έως σήμερα
οι εργαζόμενοι αν επιτρέπο-
νταν ο πλειστηριασμός των
βιομηχανικών και παραγω-
γικών δραστηριοτήτων
(μονάδων) της πρώην ΕΑΣ,
που απαγορεύτηκε με νόμο
της σημερινής κυβέρνησης,
εάν οι εργαζόμενοι έμπαιναν
σε προτεραιότητα όπως
ίσχυε όταν έγινε η ένταξη σε
εκκαθάριση της ΕΑΣ
Λάρισας και εάν δεν
δεσμεύονταν οι δύο λογα-
ριασμοί (εκκαθάρισης και
του Ταμείου
Παρακαταθηκών και
Δανείων).
Από τα παραπάνω γίνεται
κατανοητή η δυσμενής και
οξυμένη κατάσταση αλλά
και τα αδιέξοδα που αντιμε-
τωπίζουν οι απολυμένοι
εργαζόμενοι, εδώ και χρό-
νια, τόσο της ΕΑΣ Λάρισας,
όσο και των Φαρσάλων και
Ελασσόνας αντίστοιχα αφού
πετάχτηκαν στην ανεργία
και λόγω της ηλικίας τους
δύσκολα βρίσκουν εργασία

και φυσικά δεν εισπράττουν
τα οφειλόμενα (δεδουλευμέ-
να – αποζημιώσεις).
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός
σε τι ενέργειες θα προβεί
ώστε:
• Οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ
να μπουν πρώτοι στην
κατάταξη των πιστωτών
όπως προβλέπονταν όταν
μπήκε σε εκκαθάριση η ΕΑΣ
Λάρισας.
• Να επιτραπεί η πώληση

των παραγωγικών μονάδων
και να ξεμπλοκάρουν οι
λογαριασμοί.
• Να δοθεί άμεσα έκτακτο
βοήθημα 1.000 ευρώ σε
όλους τους απολυμένους
εργαζόμενους των συγκε-
κριμένων ΕΑΣ.
Ο βουλευτής
Γιώργος Λαμπρούλης

Η
αναγνώριση της

επιστημονικής

κοινότητας,

επισφραγίστηκε με την

παρουσίαση που έκανε ο

Θανάσης Γακόπουλος,

στην αίθουσα διαλέξεων

της Ελληνικής

Μαθηματικής Εταιρείας

στην Αθήνα, την Δευτέρα

5 Νοεμβρίου 2018.

Ο Φαρσαλινός επιστήμο-

νας, παρουσίασε την πολύ

αξιόλογη ενδιαφέρουσα

εργασία του με

θέμα:“Πλαγιογώνιο κανονι-

κό σύστημα αξόνων στο

επίπεδο – Μελέτη –

Μαθηματικοί τύποι –

Εφαρμογές” , προκαλώντας

ιδιαιτέρως θετικά σχόλια

των επιστημόνων του

τομέα.

Ο Θανάσης

Γ α κ ό π ο υ λ ο ς

είναι χημικός

μηχανικός, όχι

μ α θ η μ α τ ι κό ς ,

αλλά με πολύ

αγάπη για τα

μαθηματικά και

ιδιαίτερα για τη

Γεωμετρία.

Ζει στα

Φάρσαλα με την

οικογένειά του.

Σε όλα τα βιβλία

σχολικά και

πανεπιστημιακά,

όχι μόνο της

Ελλάδας, η μελέτη της ανα-

λυτικής γεωμετρίας γίνεται

με τη βοήθεια του ορθοκα-

νονικού συστήματος.

Είχε την έμπνευση και πήρε

την πρωτοβουλία να ασχο-

ληθεί και να διερευνήσει τη

μελέτη της αναλυτικής γεω-

μετρίας, με τη βοήθεια του

πλαγιογωνίου συστήματος

αξόνων.

Με τον τρόπο αυτό όλες οι

ασκήσεις γεωμετρίας,

ακόμη και οι πιο δύσκολες

μετατρέπονται σε πολύ

απλές εφαρμογές του νέου

συστήματος.

Η πρωτότυπη επιστημονική

εργασία του, αποτελεί μία

ολοκληρωμένη θεωρία της

οποίας το ορθοκανονικό

σύστημα είναι μία περίπτω-

ση του πλαγιογωνίου

συστήματος, όταν η γωνία

είναι 90 μοίρες.

Το πλαγιογώνιο σύστημα

εμπεριέχει το ορθογώνιο και

η εφαρμογή των δύο συστη-

μάτων μπορεί να γίνει, υπό

τις ίδιες συνθήκες, ενιαία. 

H χρήση των δύο συστημά-

των  γίνεται με τον ίδιο

τρόπο.

Είναι ένα δυναμικό εργαλείο

το οποίο δίνει λύσεις σε

προβλήματα που, κατά

περίπτωση, το ορθογώνιο

το κάνει με σχετικά περισ-

σότερο δύσκολο τρόπο.

Η μελέτη έχει άμεση εφαρ-

μογή στην επίλυση σχετι-

κών γεωμετρικών προβλη-

μάτων.

Πιθανότατα έχει μεγάλο

ενδιαφέρον για πρακτική

εφαρμογή σε λογισμικά

προγράμματα αλλά και για

γρήγορο υπολογισμό μεγε-

θών σε τομείς όπως η γεω-

μετρία τοπογραφία, μηχανι-

κή, σύστημα πλοήγησης.

Σημειώνεται, ότι θετική ήταν

η πρόταση της Ελληνικής

Μαθηματικής Εταιρείας

προς τη συντακτική επιτρο-

πή του περιοδικού

“Ευκλείδης  Γ», όπου η

μελέτη υποβλήθηκε για

έγκριση και δημοσίευση.

Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί

και από τη διεθνή κοινότητα.

Αποδείξεις ορισμένων θεω-

ρημάτων της γεωμετρίας και

πλείστες εφαρμογές έχουν

δημοσιευθεί σε ελληνικά και

διεθνή site από τον

Φαρσαλινό μελετητή και

άλλους μαθηματικούς.

Εφαρμογές της εργασίας

στην επίλυση ασκήσεων

δημοσιεύτηκαν στο Διεθνές

περιοδικό “RMM –

TriangleMarathon”.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Διάλεξη στην Ε.Μ.Ε. ΑθήναςΔιάλεξη στην Ε.Μ.Ε. Αθήνας
από τον Φαρσαλινόαπό τον Φαρσαλινό

επιστήμονα Αθανάσιο Β.επιστήμονα Αθανάσιο Β.
ΓακόπουλοΓακόπουλο

Για τους απολυμένουςΓια τους απολυμένους

εργαζόμενους των ΕΑΣεργαζόμενους των ΕΑΣ
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Επικαιρότητα

Σ
τις εργασίες

ασφαλτόστρωσης

και διαγράμμισης

των δρόμων Λάρισας –

Φαρσάλων και

Φαρσάλων Βόλου

προχώρησε η Περιφέρεια

Θεσσαλίας. Πρόκειται για

τα «Συντήρηση Π.Ε.Ο

Λάρισας – Φαρσάλων»

και «Αποκατάσταση –

Βελτίωση -Συντήρηση –

Τεχνικά Έργα –

Ασφαλτόστρωση παλιάς

εθνικής οδού Φαρσάλων

– Βόλου» έργα συνολικού

προϋπολογισμού

6.500.000 ευρώ και η

χρηματοδότηση προήλθε

μέσω του Προγράμματος

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα δυο έργα βρίσκονται στο

στάδιο της υλοποίησης ενώ

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί

εργασίες  ασφαλτόστρωσης

τμηματικά σε θέσεις για τις

οποίες έχει γίνει καταγραφή

και εντοπισμός πριν τη

δημοπράτηση του έργου

από τις αρμόδιες υπηρεσίες

της Περιφέρειας Θεσσαλίας

και σύμφωνα με τη δυναμι-

κή εξέλιξη των φαινομένων

που παρουσιάστηκαν στις

θέσεις αυτές.

Επιπλέον, πραγματοποιεί-

ται συντήρηση της διαγράμ-

μισης και σε τμήματα του

υφιστάμενου ασφαλτικού

οδοστρώματος στο οποίο

δεν πραγματοποιήθηκαν

εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Παράλληλα, με την ασφαλ-

τόστρωση του οδικού δικτύ-

ου Φαρσάλων – Βόλου προ-

χωρά και η ανακατασκευή

τμήματος της συγκεκριμένης

οδού.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός σε δηλώσεις του

σχετικά με τα συγκεκριμένα

έργα τόνισε τα εξής:

«Προχωρήσαμε στην υλο-

ποίηση δυο σημαντικών

έργων για την περιοχή των

Φαρσάλων που συνδέονται

με την ασφαλή μετακίνηση

των πολιτών και των εμπο-

ρευμάτων των επιχειρήσε-

ων.

Ενισχύουμε όσο μπορούμε

την ασφαλή μετακίνηση των

ανθρώπινων κοινοτήτων

ενώ θα ήθελα για άλλη μια

φορά να επισημάνω πως αν

το υπουργείο Υποδομών

σταματήσει να κωλυσιεργεί

να ολοκληρώσει τις μελέτες

για την κατασκευή του νέου

δρόμου Λάρισας –

Φαρσάλων η Περιφέρεια

Θεσσαλίας, δηλώνει έτοιμη

να το εντάξει σε χρηματοδο-

τικό εργαλείο προκειμένου

να αρχίσει να κατασκευάζε-

ται.

Παρ’ όλα αυτά και τις καθυ-

στερήσεις που παρατηρού-

νται από τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες του υπουργείου,

συνεχίζουμε με σχέδιο και

αποτελεσματικότητα να στε-

κόμαστε δίπλα στις ανάγκες

των πολιτών υλοποιώντας

και χρηματοδοτώντας έργα

που διεισδύουν στις επιθυ-

μίες τους».

“Λίφτινγκ” στους δρόμους Φάρσαλα -“Λίφτινγκ” στους δρόμους Φάρσαλα -

Λάρισα και Φάρσαλα - ΒόλοςΛάρισα και Φάρσαλα - Βόλος



Τ
ο εγγυημένο

έπαθλο του Λαϊκού

Λαχείου, των

100.000 ευρώ, έφερε τύχη

σε έναν ακόμη κάτοικο

της περιοχής των

Φαρσάλων.

Ο τυχερός, δεν έχει ακόμη

εμφανιστεί σε κάποιο πρα-

κτορείο ή λαχειοπώλη, ώστε

να γίνει γνωστό από που

πωλήθηκε.

Την είδηση έκανε γνωστή,

στην πρόσφατη κλήρωση

της Τρίτης του ΑΝΤ1, η

παρουσιάστρια του Λαϊκού

Λαχείου, όπου στον σχετικό

“χάρτη κερδών” έδειξε τα

Φάρσαλα.

Πρόκειται για την κλήρωση

44, της προηγούμενης

Τρίτης (30/10) με τυχερό

αριθμό 56189 και σειρά 9.

Φαίνεται ότι η Επαρχία

Φαρσάλων έχει... μεγάλη

τύχη στα τυχερά παιχνίδια

το τελευταίο διάστημα

καθώς όλο και αυξάνονται

αυτοί που ψάχνουν και εν

τέλει βρίσκουν την τύχη τους

στα τυχερά παιχνίδια σε

εποχές κρίσης και δυσκο-

λίας σε όλους τους τομείς.

Ο
λοκληρώθηκε

την Παρασκευή

9/11 και έπειτα

από δυο αναβολές  η

δίκη του 87 χρόνου ο

οποίος σκότωσε και

πέταξε στον κάδο

σκουπιδιών 5 κουταβάκια

στο Δίλοφο Φαρσάλων.

Ο 87 χρόνος ο οποίος παρέ-

στη κανονικά στην δίκη,

εκτός του Διοικητικού προ-

στίμου των 180.000 ευρών

(σ.σ. 30.000 ευρώ για κάθε

κουτάβι) τιμωρήθηκε με  15

μήνες φυλάκιση, εξαγοράσι-

μη όμως καθώς η παράβα-

ση στην οποία υπέπεσε

θεωρείται πλημμέλημα και

όχι κακούργημα από τον

νόμο για τις κατηγορίες της

κακοποίησης και εγκατάλει-

ψης ζώου.

Η εν λόγω ποινή ήταν με

ελαφρυντικά ελέω πρότερου

έντιμου βίου και ηλικίας.

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 η κ. Μαρία Κασνακίδη,

μέλος του Φιλοζωικού

σωματείου, που μπήκε

μέσα στον κάδο για να βγά-

λει τα σκυλάκια από τα

σκουπίδια, το ονόμασε

Ζωή, καθώς όπως δήλωσε

η ίδια είναι μαχήτρια και

πάλεψε για την ζωή της.

Έπειτα από επικοινωνία

που είχαμε με την κ.

Κασνακίδη βρέθηκε ήδη

οικογένεια για να υιοθετήσει

την Ζωή και θα βρίσκεται

στα καλύτερα χέρια.

Π
ραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 10
Νοεμβρίου στο

Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Φαρσάλων η
δεύτερη θεματική ενότητα
του δωρεάν
επιμορφωτικού
προγράμματος στην
Ψυχολογία, στη
Συμβουλευτική και στην
Προπονητική Ζωής που
συνδιοργανώνουν ο
Δήμος Φαρσάλων και το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Το πρόγραμμα που υλοποι-
είται ταυτόχρονα σε 55
πόλεις -   είναι η μεγαλύτερη
δωρεάν επιμόρφωση στην
Ελλάδα - γίνεται στο πλαίσιο
των Επαγγελματικών
Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν
Ενδυνάμωσης και
Συμβουλευτικής και απευ-

θύνεται στο ευρύ κοινό ως
κοινωνική-επιμορφωτική
δράση.   

Τη δεύτερη πεντάωρη
θεματική ενότητα με θέμα: «
Διαζύγιο – Συνεπιμέλεια »
εισηγήθηκε η Δικηγόρος
Χρυσοβαλάντη Χρήστου,
επιστημονική συνεργάτιδα
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Στα Φάρσαλα παρακολου-
θούν το πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης περισσότεροι από
170 πολίτες. Το πρόγραμμα
πραγματοποιείται    σε εννέα
πεντάωρες συναντήσεις
από διδάσκοντες, που συν-
δυάζουν αρμονικά την επι-
στημονικότητα με την εμπει-
ρία, το θεωρητικό με την
πρακτική συμπεριφορά, το
κλασικό με τις εναλλακτικές
προσεγγίσεις, τη συγχρονι-
κότητα με τις διαχρονικές

ερμηνείες, τη διεπιστημονι-
κότητα με την εξειδίκευση,
τα ερευνητικά πορίσματα με
τις παραδοσιακέςπεποιθή-
σεις. Τα μαθήματα υλοποι-
ούνται μια φορά τον μήνα,
ημέρα Σάββατο και ώρες
16.00-21.00, στο
Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Φαρσάλων. Τα επό-
μενα μαθήματα θα γίνουν
στις παρακάτω ημερομη-
νίες: 1 Δεκεμβρίου, 26
Ιανουαρίου, 23
Φεβρουαρίου, 30 Μαρτίου,
6 Απριλίου, 18 Μαΐου και 8
Ιουνίου
Υπεύθυνος συντονιστής του
προγράμματος για το Δήμο
Φαρσάλων: Κώστας
Δερλός, Δημοτικός
Σύμβουλος, Πρόεδρος
ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ.
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30/11 έως 2/12 Τριήμερη
εκδρομή στην
Κωνσταντινούπολη- Με
ημιαδιατροφή.
25/11Μονοήμερη εκδρομή
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στο
Πανόραμα Θεσσαλόνικης -
Άγιος Παίσιος

- 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*

- Μονοήμερη εκδρομή Σαντάνσκι -

Πετρίτσι 24/11/2018

- ΑΕΚ - ΑΓΙΑΞ  Τρίτη 27/11/2018

Παρακολούθηση αγώνα για το

Τσαμπιονς Λιγκ 

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερηΠραγματοποιήθηκε η δεύτερη

θεματική ενότητα του δωρεάνθεματική ενότητα του δωρεάν

επιμορφωτικού προγράμματοςεπιμορφωτικού προγράμματος

Τιμωρήθηκε με ποινήΤιμωρήθηκε με ποινή

φυλάκισης ο 87 χρόνος γιαφυλάκισης ο 87 χρόνος για

την υπόθεση των κουταβιώντην υπόθεση των κουταβιών

100.000 ευρώ «έδωσε» στα Φάρσαλα το Λαϊκό Λαχείο100.000 ευρώ «έδωσε» στα Φάρσαλα το Λαϊκό Λαχείο



Τ
ο διήμερο 2 και 3

Νοεμβρίου, η

Περιφερειακή

Ένωση Δήμων (ΠΕΔ)

Θεσσαλίας διοργάνωσε

επιστημονικό συνέδριο,

με θέμα: «ΠΗΝΕΙΟΣ

ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ».

Τ
ο συνέδριο

πραγματοποιήθηκε

στη Λάρισα με τη

συνεργασία του ΤΕΕ

Κεντρικής και Δυτικής

Θεσσαλίας, το ΤΕΕ

Μαγνησίας και το

παράρτημα Κεντρικής

Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ.

Τελούσε υπό την αιγίδα

των Υπουργείων

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Υποδομών και

Μεταφορών,

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και της

Περιφέρειας Θεσσαλίας,

υπό την επιστημονική

αιγίδα του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας και του ΤΕΙ

Θεσσαλίας.

Οι θεματικές ενότητες που

καλύφθηκαν από τις εβδο-

μήντα (70) εισηγήσεις των

πλέον των εκατόν εβδομή-

ντα (170) εισηγητών αφο-

ρούσαν στα πεδία:

α) ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

γ) ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΣ

δ) ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ –

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ε) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

στ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑ-

ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ-

ΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ –

Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η επίσημη τελετή έναρξης

πραγματοποιήθηκε το

βράδυ του Σαββάτου στο

ξενοδοχείο Imperial, μετά

από την ολοκλήρωση της

πρώτης ημέρας των εργα-

σιών.

Κατά την τελετή αυτή έγιναν

και οι εισηγήσεις των δύο

διακεκριμένων ομιλητών,

του Ειδικού Γραμματέα

Υδάτων του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ιάκωβου

Γκανούλη, ο οποίος, αφού

σημείωσε την 6ετή καθυστέ-

ρηση στην αναθεώρηση των

σχεδίων διαχείρισης υδάτι-

νων αποθεμάτων, τόνισε

πως το σχέδιο διαχείρισης

του Πηνειού ποταμού, θα

πρέπει να βασισθεί «στον

πρωταγωνιστικό ρόλο της

περιφέρειας με τη συνέργεια

των δήμων» για να υπο-

γραμμίσει τις προτεραιότη-

τες «της αποταμίευσης και

της μείωσης των απωλει-

ών», ενώ ο Διευθυντής ε.τ.

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

υπεύθυνος για θέματα

Κυκλικής Οικονομίας και

Νησιωτικότητας, Γιώργος

Κρεμλής, επισήμανε πως οι

επιπτώσεις της κλιματικής

αλλαγής «κάνουν ακόμη

μεγαλύτερη τη σημασία του

νερού», και επεσήμανε την

κατεύθυνση της Ε.Ε. για

«τιμολόγηση του νερού

προκειμένου να διατηρηθεί

ως αγαθό το οποίο θα πρέ-

πει να σεβόμαστε και να

αποφευχθεί έτσι η κατάχρη-

ση» κάνοντας τέλος, αναλυ-

τική αναφορά στο σκέλος

της αξιοποίησης του νερού,

των απορριμμάτων κλπ..

Στην επίσημη έναρξη του

συνεδρίου μεταξύ άλλων

παρευρέθηκαν , ο εκπρό-

σωπος της Μητρόπολης

Λάρισας αρχιμανδρίτης π.

Νεόφυτος, η Υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης

Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός, ο

Βουλευτής Λάρισας

Χρήστος Κέλλας, ο

Πρόεδρος της ΠΕΔ

Θεσσαλίας Γιώργος

Κωτσός, πολλοί

Δήμαρχοι της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, όπως ο

Δήμαρχος Λαρισαίων

Απόστολος Καλογιάννης,

Τρικκαίων Δημήτρης

Παπαστεργίου και

Φαρσάλων Άρης

Καραχάλιος, ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας Ζήσης

Μαμούρης, ο Πρύτανης του

ΤΕΙ Θεσσαλίας Ξενοφών

Σπηλιώτης, η προϊσταμένη

του Εφετείου Λάρισας Χρυσ.

Χαλιαμούρδα, ο πρόεδρος

του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας,

ο αντιπεριφερειάρχης

Λάρισας Γιώργος

Λαδόπουλος, ο περιφερεια-

κός σύμβουλος Νίκος

Τσιλιμίγκας, ο πρόεδρος του

ΣΘΕΒ Αχιλλέας Νταβέλης, ο

Γεν. Διευθυντής της ΕΔΑ

Θεσσαλίας Λεων.

Μπακούρας, η πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου

Νικ. Μπασδέκη, ο διευθύ-

νων σύμβουλος της «Ε» Γ.

Μιχαλόπουλος και εκπρό-

σωποι φορέων.

Στο μεγάλο αυτό συνέδριο

με επιστημονικό αλλά και

πολιτικό χαρακτήρα συμμε-

τείχε ενεργά, για μιαν ακόμη

φορά ως εισηγητής, ο

Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης

Καραχάλιος, επιβεβαιώνο-

ντας έμπρακτα την αντίληψή

του για εξωστρέφεια, συνερ-

γασία και δικτύωση.

Ανέπτυξε το θέμα: «ΕΝΙΠΕ-

ΑΣ, Ο ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΤΩΝ

ΠΟΤΑΜΩΝ, ΕΝΑΣ ΞΕΧΑ-

ΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ», το οποίο

διαπραγματεύθηκε με τη

συνεργασία των δύο

Ειδικών Συνεργάτιδών του,

Βάσως Νούλα και Ηλέκτρας

Θελούρα.

Είναι σημαίνουσας αξίας το

γεγονός ότι σε ένα τέτοιο

forum ο Δήμαρχος και προέ-

βαλε ένα κορυφαίο περιβαλ-

λοντικό περιουσιακό στοι-

χείο του τόπου μας αλλά και

έφερε στο προσκήνιο τα

φλέγοντα ζητήματα που το

συνοδεύουν, όπως:

α) Η κατάσταση των αρδευ-

τικών δικτύων στον Δήμο

Φαρσάλων

β) Η ρύπανση επιφανειακών

και υπόγειων υδάτων

γ) Η αξιοποίηση επιφανεια-

κών και υπόγειων νερών

στην κοιλάδα του Ενιπέα

δ) Η κατασκευή φραγμάτων

και ταμιευτήρων

ε) Το φράγμα στη Θέση

¨Παλαιοδερλί¨

στ) Τα υδραυλικά έργα υπο-

δομής και τα εμπόδια υλο-

ποίησής τους

Έκλεισε την εισήγησή του

τονίζοντας ότι: «Για τη

Δημοτική Αρχή Φαρσάλων

το ζήτημα της διαχείρισης

του νερού και της αειφορίας

είναι πρωταρχικής σημα-

σίας και συνεχούς στοχευ-

μένης επιδίωξης που επα-

νειλημμένως έχει τεθεί μετ’

επιτάσεως, από το 2011 έως

σήμερα, στα συναρμόδια

υπουργεία.

Μία ολοκληρωμένη πολιτική

για το νερό στον Φαρσαλινό

κάμπο, με στόχο την εξοικο-

νόμηση και τη βιώσιμη ανά-

πτυξη, πρέπει να περιλαμ-

βάνει μέτρα αποκατάστασης

του περιβάλλοντος, όπως

• τη μείωση της χρήσης

υπόγειων υδάτων,

• έργα τεχνητού εμπλουτι-

σμού υπόγειων υδροφορέ-

ων (όπου είναι τεχνικά και

οικονομικά εφικτό – Βρυσιά,

Χτούρι),

• μέτρα εξοικονόμησης

νερού (εκσυγχρονισμός

αρδευτικών δικτύων, νέες

μέθοδοι άρδευσης, κ.α.) και

ενδεχομένως

• μέτρα διαχείρισης της

ζήτησης.

Αποτελεί για εμάς στοίχημα

να αναμετρηθούμε, με

γνώση και ισχυρή θέληση,

με τα χρόνια, λιμνάζοντα και

δυσεπίλυτα προβλήματα

της ύδρευσης και της άρδευ-

σης του τόπου μας.

Ο θεσσαλικός Ενιπέας, αν

και σήμερα υποβαθμισμέ-

νος είναι ένας υπέροχος

τόπος για εξερεύνηση που

χαρακτηρίζεται από μεγάλα

παρόχθια δάση, παλιά

γεφύρια – μνημεία αρχιτε-

κτονικής κληρονομιάς, ανά-

μεσα στα οποία η μεγαλύτε-

ρη σωζόμενη λιθόκτιστη

τοξωτή γέφυρα στην

Ελλάδα, πηγές και μικρά

χαρακτηριστικά χωριά του

κάμπου που απλώνονται

κατά μήκος του.

\Ο Ενιπέας ποταμός, σφρα-

γίζει τη γη των Φαρσάλων,

είναι ζωοδότης της και απο-

τελεί ασφαλώς, ένα σημαί-

νον τμήμα του μεγάλου θεσ-

σαλικού ποταμού, του

Πηνειού».

7
Τρίτη 13 Νοέμβριου Επικαιρότητα

Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων στο Διεθνές ΣυνέδριοΣυμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων στο Διεθνές Συνέδριο

«Πηνείος Ποταμός: Πηγή ζωής και Ανάπτυξης στην Θεσσαλία»«Πηνείος Ποταμός: Πηγή ζωής και Ανάπτυξης στην Θεσσαλία»



Η
επιτακτική ανάγκη

αποσύνδεσης των

αναγκών

θέρμανσης με τη χρήση

πετρελαίου ως καύσιμη

ύλη, τόσο για

περιβαλλοντικούς λόγους

όσο και για οικονομικούς

και η στροφή προς πηγές

ενέργειας φιλικές και

καθαρές στο περιβάλλον,

οδήγησαν τον Δήμο

Φαρσάλων στη σύνδεση

δημοτικών κτιρίων με το

δίκτυο φυσικού αερίου

της Εταιρίας Παροχής

Αερίου (ΕΠΑ).

Πραγματοποιήθηκε η κατα-

σκευή δικτύων εσωτερικής

εγκατάστασης φυσικού αερί-

ου και η αντικατάσταση των

υπαρχόντων καυστήρων

πετρελαίου με καυστήρες

φυσικού αερίου στις κεντρι-

κές θερμάνσεις των παρα-

κάτω Δημοτικών κτιρίων: 1ο

Δημοτικό Σχολείο

Φαρσάλων, 1ο

Νηπιαγωγείο Φαρσάλων,

1ος Παιδικός Σταθμός, 3ο

Δημοτικό Σχολείο

Φαρσάλων, 3ο

Νηπιαγωγείο Φαρσάλων,

1ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, 1ο

Λύκειο Φαρσάλων, Κλειστό

Γυμναστήριο 1ου

Γυμνασίου – 1ου Λυκείου,

2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, 2ο

Λύκειο Φαρσάλων, Κλειστό

Γυμναστήριο 2ου

Γυμνασίου – 2ου Λυκείου.

Ο προϋπολογισμός της

μελέτης του έργου ανέρχεται

στις 150.000 € με Φ.Π.Α. και

η σύμβαση με τον ανάδοχο

μετά από ανοιχτό διαγωνι-

σμό και κατόπιν της επιτευ-

χθείσας έκπτωσης 68%

ανέρχεται σε ποσό

58.361,00 ευρώ μετά

Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Φαρσάλων θα

συνεχίσει με τις συντηρή-

σεις και επισκευές των σχο-

λικών κτιρίων και την δια-

μόρφωση αύλειων χώρων

μέσω του προγράμματος

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του

Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο έχει συνολικό προϋ-

πολογισμό 159.300 ευρώ

και αναμένεται η άμεση

δημοπράτηση του.

Ο Δήμαρχος Άρης

Καραχάλιος, δήλωσε ιδιαίτε-

ρα ικανοποιημένος με την

πορεία του περιβαλλοντικού

και ενεργειακού έργου που

επιτελείται στο Δήμο μας και

τον καθιστά πρωτοπόρο σε

πανελλαδικό επίπεδο, επι-

σημαίνοντας ότι οι πολλές

και πολλαπλές δράσεις του

Δήμου από το έτος 2011

συνεχίζονται με αμείωτο

ρυθμό για να επιτευχθούν οι

στόχοι της ενεργειακής ανα-

βάθμισης των δημοτικών

κτιρίων αλλά και των ιδιωτι-

κών κτιρίων απάντων των

δημοτών.

Ο
Φαρσαλινόςκρεο

πώλης Ηλίας

Γιαννολόπουλος,

ήταν ένας εκ των 27

συμμετεχόντων, οι οποίοι

διαγωνίστηκαν στον 5ο

Διαγωνισμό Κρεοπωλών

Ελλάδος. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός

,πραγματοποιήθηκε στο

πλαίσιο της 6ης έκθεσης

MEAT & GRILL DAYS, υπό

την αιγίδα της Πανελλήνιας

Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς

Κ α τ α σ τ η μ α τ α ρ χ ώ ν

Κρεοπωλών / ΠΟΚΚ, στο

Metropolitan EXPO της

Αττικής (περιοχή αεροδρο-

μίου).

Κληρώθηκαν, 27 από τους

61 επαγγελματίες κρεοτέ-

χνες που δήλωσαν συμμε-

τοχή, από όλη την Ελλάδα,

εκ των οποίων, τρεις από

την Θεσσαλία (Φάρσαλα,

Λάρισα, Βόλος)

Την Κυριακή 11/11/2018,

στις 11:30 π.μ, οι διαγωνιζό-

μενοι ανέδειξαν μέσα από

τις δημιουργίες τους το

μεράκι, τη φαντασία και τις

γνώσεις τους, αποδεικνύο-

ντας την εξέλιξη του κλάδου,

σε τρεις διαφορετικές δοκι-

μασίες.

Σε επικοινωνία που είχαμε

με τον κ. Ηλία

Γιαννολόπουλο τόνισε ότ

ήταν μια  μοναδική εμπειρία

που θα του μείνει αξέχαστη,

είδε και έμαθε πολλά πράγ-

ματα και αισθάνεται τυχερός

για την εμπειρία αυτή.

Τα αποτελέσματα αναμένε-

ται να ανακοινώθουν εντός

των επόμενων ημέρων.

Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων στα

πλαίσια των ενεργειών

του για την στήριξη της

τοπικής αγοράς και την

προβολή των

επιχειρήσεων της

περιοχής, προτίθεται να

διοργανώσει για 4η

συνεχή χρονιά

Διαγωνισμό Καλύτερης

Εορταστικής Βιτρίνας

Καταστήματος, ενόψει

των Χριστουγέννων και

της Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
του Εμπορικού για την εν
λόγω δραστηριότητα:
Πιο συγκεκριμένα, ο διαγω-
νισμός θα απευθύνεται σε
εμπορικά καταστήματα:
Ένδυσης, υπόδησης, αξε-
σουάρ μόδας , καλλυντικών,
κοσμηματοπωλεία, ειδών
δώρων, βιβλιοπωλεία, λευ-
κών ειδών, άρτο-ζαχαρο-
πλαστεία, ανθοπωλεία.
Γι΄αυτό καλούμε όλους τους
καταστηματάρχες να συμμε-
τάσχουν, δίνοντας με αυτό

τον τρόπο ένα ισχυρό κίνη-
τρο στους καταναλωτές της
περιοχής μας να παραμεί-
νουν στη πόλη μας, για τα
ψώνια τους στις εορτές των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς.
Οι επιχειρήσεις που θα συμ-
μετάσχουν, θα προβληθούν
μέσα από την ιστοσελίδα
του συλλόγου και τα τοπικά
μέσα ενημέρωσης.
Για περαιτέρω πληροφορίες
και διευκρινήσεις, μπορείτε
να καλείτε στα τηλέφωνα
του συλλόγου 2491026511,
2491026512 (κα
Μπακαλέξη Έλενα).
Καταληκτική ημερομηνία
αιτήσεων συμμετοχής, την
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου
2018.
Επισημαίνουμε ότι βασική
προϋπόθεση για την πραγ-
ματοποίηση του διαγωνι-
σμού είναι η συμμετοχή του-
λάχιστον 20 επιχειρήσεων. 
Διαφορετικά η δράση δεν θα
υλοποιηθεί.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
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βιτρίνας στα Φάρσαλα βιτρίνας στα Φάρσαλα 

11 δημοτικά κτίρια συνδέθηκαν με το φυσικό αέριο11 δημοτικά κτίρια συνδέθηκαν με το φυσικό αέριο



Ο
Δήμος Φαρσάλων,
παρακολουθώντας
τις Διεθνείς

Εξελίξεις και καινοτομίες
στον τομέα της Υγείας και
διαβλέποντας τις
σύγχρονες ανάγκες των
Δημοτών μας, εξασφάλισε
μία μοναδική υπηρεσία
πρόληψης υγείας που
λειτουργεί ως ομπρέλα
προστασίας. Εφαρμόζει
μια ολιστική προσέγγιση
στην υγεία με
καινοτόμους τρόπους και
χρησιμοποιώντας την
σύγχρονη τεχνολογία
προς όφελος των
δημοτών του.
Η πρόληψη και η προαγωγή
της Υγείας επικεντρώνεται
στο σύνολο των Δημοτών
μέσα στα πλαίσια της καθη-
μερινής τους ζωής, με στόχο
να τους καθιστά ικανούς να
αναλαμβάνουν αυθόρμητα
ή και οργανωμένα υπεύθυ-
νη δράση και στάση για την
υγεία τους. Ειδικότερα, όσον
αφορά τις Ευπαθείς
Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) η
ικανότητα αυτή παίζει καθο-
ριστικό και άμεσο ρόλο στο
επίπεδο διαβίωσης τους.
Οι τεχνολογίες της
Ψηφιακής Υγείας και των
Τηλεπικοινωνιών συμβάλ-
λουν καθοριστικά πλέον με
άμεσο και αποτελεσματικό
τρόπο στην διαμόρφωση
ενός αξιόλογου επίπεδου
διαβίωσης και προστασίας
των ΕΚΟ του Δήμου. Με την
υλοποίηση του συστήματος
θα γίνει προσπάθεια για την
βελτίωση των εξής πολύ

σημαντικών ζητημάτων για
τις Ευπαθείς Κοινωνικά
Ομάδες. Όπως είναι η επι-
κοινωνία, η ενημέρωση, το
αίσθημα ασφάλειας, η πρό-
ληψη και η παρέμβαση.
Ποιο συγκεκριμένα θα
παρέχονται στις ΕΚΟ υπη-
ρεσίες τηλεφροντίδας όπου
μέσα από ειδικές συσκευές
(με χρήση της τεχνολογίας
των κινητών τηλεφώνων –
GSM)  θα μπορούν άμεσα
να ειδοποιήσουν (alertbut-
ton) για κάποιο σοβαρό
πρόβλημα ή να μιλήσουν
άμεσα (μέσω κινητής τηλε-
φωνίας από τις ειδικές
συσκευές που φοριούνται
στο χέρι σαν ρολόγια) με το
ιατρικό συντονιστικό κέντρο
που έχει οριστεί για αυτό τον
σκοπό. Θα τα φορούν στον
καρπό τους και θα τα χρησι-
μοποιήσουν όταν προκύπτει
έκτακτη ανάγκη που αφορά
είτε σε θέμα υγείας τους είτε
σε θέμα ασφάλειάς τους
(διάρρηξη, απειλή… κ.α.),
ώστε την ίδια στιγμή που θα
καλούν βοήθεια, να ανταπο-
κρίνεται ο ανάλογος φορέας

(Κέντρο Υγείας, Αστυνομία,
ΕΚΑΒ κ.α.) ή το ανάλογο
άτομο (συγγενείς, φροντι-
στές, γείτονες κ.α.), που θα
τους βοηθήσει σε κάθε περί-
πτωση.Στα βραχιόλια θα
υπάρχει ενσωματωμένο
GPS -σύστημα εντοπισμού
γεωγραφικής θέσης- με το
οποίο θα εντοπίζεται και η
θέση του ατόμου που το
φορά και καλεί σε βοήθεια.
Για κάθε άτομο ξεχωριστά
θα συλλέγονται και θα κατα-
γράφονται προσωπικά στοι-
χεία, όπως η ηλικία του, η
κατάσταση της υγείας του
κ.α. Παράλληλα θα δημιουρ-
γηθεί ένα αρχείο με συγγε-
νείς και γείτονες, που θα
καλούνται να βοηθήσουν σε
περιπτώσεις που το άτομο
καλεί σε βοήθεια.
Σημειώνεται ότι όλα τα δεδο-
μένα θα συλλέγονται με
ασφαλή τρόπο, τηρώντας το
ιατρικό απόρρητο, σύμφω-
να με την ισχύουσα εθνική
και ευρωπαϊκή νομοθεσία
περί Προσωπικών
Δεδομένων και Ιατρικού
Απορρήτου. Να σημειωθεί

ότι την κλήση κινδύνου θα
λαμβάνει ειδικό συνδεδεμέ-
νο τηλεφωνικό κέντρο εται-
ρείας στην Αθήνα, που θα
λειτουργεί όλο το 24ωρο.
Θα δοθούν αρχικά:

• 50 Συνδέσεις Έκτακτης
Ανάγκης με συσκευές που
μπορούν να πραγματοποι-
ούν κλήσης έκτακτης ανά-
γκης, ειδικά μικρές σε μέγε-
θος, σε σχήμα βραχιολιού,
με κουμπί έκτακτης κλήσης
SOS και τράκερ εντοπισμού
ή δίγραμμου κινητού.
• 300 παροχές Έκτακτης
Ανάγκης χωρίς συσκευές
που μπορούν να πραγματο-
ποιούν κλήσης έκτακτη ανά-
γκης, στους ειδικούς αριθ-
μούς εκτάκτων κλήσεων,
που παρέχει η υπηρεσία, ο
οποίος θα αναγράφεται σε
απλό βραχιόλι.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνήσουν με την
Κυριακή Π.
Παναγιωτοπούλου/Πρόεδρο
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ στα τηλέφωνα
6932-258121 και 24913-
50161, 24913-50166.
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στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα



Η
Αναγέννηση Φαρσάλων πέτυχε την νίκη με
σκορ 3-0 κόντρα στην Ακαδημία Αχιλλέα στο
ντέρμπι των Φαρσάλων, φτάνοντας έτσι τους 12

βαθμούς και μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων
βρίσκονται στην τρίτη θέση. Από την άλλη η Ακαδημία
παρά το γεγονός ότι σε ακόμη ένα παιχνίδι είχε
αρκετές καλές στιγμές, απέδωσε καλό ποδόσφαιρο
δεν κατάφερε να πάρει κάτι με αποτέλεσμα να μείνει
στον έναν βαθμό.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ακαδημία να χάνει δύο πολύ
καλές στιγμές όταν ο Δημουλάς Δημήτρης και ο Κατσιάβας
έχασαν δύο τετ α τετ με τον Παλαμίδα να τους σταματάει.
Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν την αναμέτρηση
και προσπάθησαν να πιέσουν έχοντας την κυκλοφορία της
μπάλας.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν ακόμη μια καλή στιγμή όταν ο
Κατσιάβας έπιασε την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του
Βαλαβάνη με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Ο

Κατσιάβας αστόχησε από θέση τετ α τετ και στο 46ο λεπτό
όταν ο Παλαμίδας τον σταμάτησε και πάλι στην πρώτη καλή
στιγμή της επανάληψης.
Στο δεύτερο μέρος η Αναγέννηση κατάφερε να ανοίξει το
σκορ στο 48ο λεπτό όταν ο Γιαχνής εκτέλεσε το κόρνερ από
τα αριστερά και ο Κώστας Σακελλαρίου με προβολή πέτυχε
το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα ο Τσούλης κέρδισε πέναλτι
από τον Γιαννούλα με τους ανθρώπους της Ακαδημίας να
διαμαρτύρονται καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει παράβαση
στην συγκεκριμένη φάση. Ο ίδιος παίκτης ανέλαβε την εκτέ-
λεση και πέτυχε το 2-0.
Η Ακαδημία πίεσε για να μειώσει και είχε και δεύτερο δοκάρι
στο 70ο λεπτό με κεφαλιά του Δημήτρη Δημουλά.
Το τελικό 3-0 σημειώθηκε στο 80ο λεπτό όταν ο Γιαχνής
έκανε το σουτ ο Χαμορούσος προσπάθησε να διώξει όμως
η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Μαργαρίτη για το τελικό
3-0.
Οι Συνθέσεις
Αναγέννηση Φαρσάλων (Νίκος Θεοχαρόπουλος):
Παλαμίδας Β. (90′ Σακελλαρίου Γ.), Αρβανιτοζήσης Γ.,
Σακελλαρίου Κ., Μπούλαρι, Μπανιάς, Πατσιούρας (84′
Θέος), Καρακώστας, Τσούλης, Γιαχνής, Θεοχαρόπουλος
(38′ λ.τ. Αγγελάκης), Βαΐτσης (65′ Κουκουτής).
Ακαδημία Αχιλλέα (Αρίστος Παπαγεωργίου):
Μαργαρίτης, Χαμορούσος, Μπατζράμι, Τσιανάκας,
Πανάγος (68′ Βαγγελός), Βαλαβάνης (70′ Ζαφειρούλης),
Αλμυριώτης, Γιαννούλας, Δημουλάς Δ., Κατσιάβας (80′
Κυριαζόπουλος), Καρακώστας (80′ Δημουλάς Σ.).

Δ
όξα Υπέρειας και
ΑΟ Ναρθακίου
αναδείχθηκαν

ισόπαλοι με σκορ 2 – 2 σε
ένα παιχνίδι στο οποίο τα
πάντα κρίθηκαν στην
επανάληψη με την Δόξα
Υπέρειας να προηγείται
με σκορ 2 – 0 μέχρι το 70’
όμως ο ΑΟΝ μέσα σε 20’
κατάφερε να ισοφαρίσει
και εν τέλει να φύγει με
σπουδαίο βαθμό.
Έτσι ο ΑΟ Ναρθακίου έπειτα
από 4 αγωνιστικές για
πρώτη φορά απώλεσε βαθ-
μούς και έτσι βρέθηκε στην
δεύτερη θέση με 13 βαθ-
μούς, ενώ η Δόξα έπειτα
από δυο σερί νίκες και την
ισοπαλία έφτασε τους 7
βαθμούς και βρίσκεται στην
7η θέση.
Στο πρώτο μέρος ο ΑΟ
Ναρθακίου είχε τον έλεγχο
με τις δυο ομάδες να έχουν
από δυο καλές στιγμές, η
μεν Δόξα έχασε δυο καλές
στιγμές με τους Καλφόγλου
και Κερμελίδη, ενώ ο ΑΟΝ
είχε δυο σουτ με τους Πίρε
και Σιδηρόπουλο δίχως
όμως να υπάρξει κάποιο
τέρμα.

Στην επανάληψη και με
το… «καλημέρα» αυτής ο
Αποστόλης Παπαδόπουλος
θα ανοίξει το σκορ με δυνα-
τό σουτ μέσα από την
περιοχή, μετά από ασίστ
του Γκατζόγια.
Η Δόξα με την συμπλήρωση
μιας ώρας παιχνιδιού έμεινε
με παίκτη λιγότερο καθώς ο
Κερμελίδης είδε την δεύτερη
κίτρινη κάρτα από τον διαι-
τητή της αναμέτρησης.
Παρά το αριθμητικό μειονέ-
κτημα οι γηπεδούχοι κατά-
φεραν να πετύχουν και δεύ-
τερο τέρμα όταν στο 61’ ο
Τσούνι έβγαλε όμορφη
σέντρα από τα αριστερά και
ο Κέτσι με κεφαλιά πέτυχε
το 2 – 0.
Στο επόμενο λεπτό ο
Γκατζόγιας βρέθηκε σε θέση
τετ α τετ όμως αστόχησε και
έτσι παρέμεινε το 2 – 0.
Οι φιλοξενούμενοι προσπά-
θησαν να αντιδράσουν και
στο 67’ μείωσαν σε2 – 1,
όταν ο Σιδηρόπουλος εκτέ-
λεσε το κόρνερ από τα δεξιά
και ο Καψιωχας με κεφάλια
έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα για το 1-2.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν

μια καλή στιγμή στο 80’ όταν
ο Παπαθανασίου έπιασε την
κεφαλιά μετά από σέντρα με
την μπάλα να περνάει λίγο
άουτ.
Ότι δεν κατάφερε ο
Παπαθανασίου το έκανε
πράξη ο Καψιώχας ο οποίος
έπειτα από σέντρα του
Πρίφτη με δυνατή κεφαλιά
νίκησε τον Ευθυμιάδη για
δεύτερη φορά και πέτυχε το
2 – 2 και παράλληλα το δεύ-
τερο προσωπικό του τέρμα
Οι γηπεδούχοι στο 92’ έχα-
σαν την ευκαιρία του αγώνα
όταν ο Καλφόγλου βρέθηκε
μόνος απέναντι από τον
Ζεμπέκη, έκανε το πλασέ με
την μπάλα να περνάει άουτ
και έτσι παρέμεινε το 2 – 2.
Οι Συνθέσεις
Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Β α σ ι λ ε ί ο υ ) :
Ευθυμιάδης,Δημητρίου,
Τσούνη, Ευθυμιάδης Β,
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς
Α.(46΄Κέτσι), Τσιούρης Ν,
Κ α λ φ ό γ λ ο υ ,
Παπαδόπουλος Απ.(80′
Πολύζος), Κερμελίδης,
Γ κ α τ ζ ό γ ι α ς ,
Φιτσιόπουλος(23’ λτ
Τσιούρης Γ.).

ΑΟ Ναρθακίου
(Παναγιώτης Κορδαλής):
Ζεμπέκης, Λελεντζής (65′
Μπουλούτσος),Κατσικόπου
λος, Πρίφτι,
Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς ( 6 6 ′
Αρσενόπουλος), Καψιώχας,
Σιδηρόπουλος, Μισαηλίδης,
Ρεντινόπουλος, Πιρε,
Παπαθανασίου.
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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

“Χ”ορταστικό το ντέρμπι “Χ”ορταστικό το ντέρμπι 

της αγωνιστικής!της αγωνιστικής!

Η Αναγέννηση τηνΗ Αναγέννηση την

ουσία, η Ακαδημίαουσία, η Ακαδημία

τις εντυπώσειςτις εντυπώσεις



Η
Θύελλα Βασιλί

πέτυχε σπουδαία

νίκη με ανατροπή

κόντρα στην Νίκη Κρήνης

με σκορ 2-1, άφησε πίσω

της την ήττα από τον

Ατρόμητο Βαμβακούς και

έφτασε τους 9 βαθμούς

όντας μαζί με την

Αναγέννηση Ζαππείου

στην 4η θέση του

δευτέρου ομίλου της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας. Από

την άλλη η Νίκη Κρήνης

παρέμεινε στους 3

βαθμούς.

Το εν λόγω παιχνίδι συνο-

δεύτηκε από αρκετό παρα-

σκήνιο καθώς οι άνθρωποι

της Νίκης Κρήνης έχουν

πολλά παράπονα από την

διαιτησία της αναμέτρησης

και είχαμε και ανακοινώσεις

και από τις δυο ομάδες,

μετά την λήξη του αγώνα.

Η αναμέτρηση στο πρώτο

μέρος ήταν κυρίως παιχνίδι

κέντρου με αρκετές δυνατές

μονομαχίες και λίγες καλές

στιγμές.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι κατάφεραν να

ανοίξουν το σκορ στο 50 με

δυνατό σουτ του Γιάννη

Μαργαριτόπουλου έξω από

την περιοχή.

Δέκα λεπτά αργότερα ο

Τσιάμπας έκανε όμορφη

ατομική ενέργεια ανατράπη-

κε μέσα στην περιοχή και

κέρδισε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Καραγιάννης ο οποίος μετέ-

τρεψε σε γκολ ο

Καραγιάννης ο οποίος ισο-

φάρισε σε 1-1.

Το τελικό 2-1 πέτυχε στο 80’

λεπτό ο Σουλιώτης με δυνα-

τή καρφωτή κεφαλιά έπειτα

από εκτέλεση φάουλ του

Μπόγκα δίνοντας την μεγά-

λη νίκη στην ομάδα του.

Οι άνθρωποι της Νίκης

Κρήνης ευχαριστούν θερμά

τους ανθρώπους της

Θύελλας Βασιλί για την

άψογη φιλοξενία.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Αποστολάκης,

Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ ,

Λιτσόπουλος, Μπόγκας

Θεόδωρος, Τσιάμπας

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς ,

Ακρίβος, Σουλιώτης,

Κ α ρ α γ ι ά ν ν η ς ,

Αγγελουσόπουλος, Αλεξίου

(70′ Κούρο).

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Παπαιωάννου-

Διαμαντής- Κανατούλας-

Μ α γ α λ ι ό ς ( 8 2 ′

Μαργαριτόπουλος Κ.)-

Ν τ α φ ό π ο υ λ ο ς -

Μαργαριτόπουλος Θ.-

Πετρόπουλος- Βάτσικας-

Σελήνης- Στεργίου-

Μαργαριτόπουλος Γ.(85′

Τσαρδάκας).
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““ΚαθάρισεΚαθάρισε” ” 

οο Σουλιώτης γιαΣουλιώτης για

την Θύελλα!την Θύελλα!

Γ
ια ακόμη μια χρονιά
οι Φαρσαλινοί
Μαραθωνοδρόμοι

στάθηκαν επάξια στο
μεγαλύτερο αθλητικό
γεγονός, στην γιορτή των
Μαραθωνίων στον 36ο

κλασσικό Μαραθώνιο
δρόμο ο οποίος διεξήχθη
την Κυριακή 11
Νοεμβρίου.
Μάλιστα ο φετινός
Μαραθώνιος ήταν και φορτι-
σμένος συναισθηματικά

καθώς οι δρομείς πέρασαν
από το Μάτι Μαραθώνα εκεί
όπου φέτος είχαμε την τρα-
γική πυρκαγιά, η οποία
άφησε πίσω της πολλούς
νεκρούς και ανοιχτές πλη-
γές.
Οι Φαρσαλινοί δρομείς
εκπροσώπησαν επάξια
τους εαυτούς τους και τον
Σύλλογο Δρομέων
Φαρσάλων, είδαν τους
κόπους τους να ανταμείβο-
νται και κατάφεραν να
ζήσουν αυτή την μεγάλη
γιορτή.
Και η κατάταξη των
Φαρσαλινών δρομέων έχει
ως εξής :
1ος Νικολάου Απόστολος
3.06'10"
2ος Κούδας Βασίλης
3.48'46"
3ος Νικολάου Δημήτρης
3.51'38"

4ος Αρμανιδης Χρήστος
4.20'13"
5ος Καψιώχας Αγγελος
4.21'04"
6ος Αζας Πέτρος 4.28'41"
7ος Παπαγεωργίου Γιώργος
4.51'13"
8ος Αγγελακόπουλος
Αντώνης5.02'09"
9ος Ζαχαρής Βασίλειος
5.05'24"
10η Ευθυμίου Ρέα 5.45'50"
11ος Παδιώτης Κώστας
6.12'40"
12ος Φουτζόπουλος Τάσος
6.22'07"
13ος Σφακιανος Νικόλαος
6.29'05"
Συγχαρητήρια σε όλους
τους δρομείς που συμμετεί-
χαν και καλή αποκατάσταση
μετά από ένα τόσο δύσκολο
αλλά όμορφο ταξίδι σαν
αυτό!!!

13 Φαρσαλινοί δρομείς τερμάτισαν στον13 Φαρσαλινοί δρομείς τερμάτισαν στον

Μαραθώνιο της Αθήνας!!!!Μαραθώνιο της Αθήνας!!!!



Τ
ην ήττα με σκορ 62
– 51 γνώρισε ο
Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων στην έδρα της
Δήμητρας Ευξεινούπολης
για την 4η αγωνιστική της
Α2 ΕΣΚΑΘ.
Οι δύο ομάδες μπήκαν στο
πρώτο δεκάλεπτο παίζοντας
καλές άμυνες και μην αφή-
νοντας διαδρόμους για
εύκολα καλάθια! 
Οι γηπεδούχοι προηγήθη-
καν με 7 – 2, όμως οι
Φαρσαλινοί απάντησαν με
επιμέρους σκορ 10-5 και
έτσι το πρώτο δεκάλεπτο
έληξε με σκορ 12 – 12.
Το δεύτερο δεκάλεπτο συνε-
χίστηκε με μια μικρή υπερο-

χή του Αθλητικού αλλά μην
μπορώντας να ξεφύγει
πάνω 4 πόντους (18-
22)ενώ το ημίχρονο βρήκε
τους κίτρινους μπροστά με
25 – 27.
Στο τρίτο δεκάλεπτο η
ομάδα της Ευξεινούπολης
μπήκε πιο δυνατά  και με
επιμέρους σκορ 11-4 προη-
γήθηκε 36-31. Ενώ η λήξη
της περιόδου τους βρήκε
μπροστά με 41 – 36.
Στην τελευταία περίοδο
αρχικά η ομάδα των
Φαρσάλων  μείωσε στους 2
πόντους 45-43.  Αλλά μετά
από αντιαθλητικό φάουλ και
2 συνεχόμενα τρίποντα από
την ομάδα της

Ευξεινούπολης και κάνο-
ντας σε εκείνο το σημείο
επιμέρους σκορ  14-5 (59-
48)  η Ευξεινούπολη κλεί-
δωσε το ροζ φύλλο αγώνα
με το παιχνίδι να λήγει 62-
51. 
Πρώτοι σκόρερ  του
Αθλητικού ο Ζάγκας με 23
και ο Ρούμπας με 17.
Τα Δεκάλεπτα: 12-12,  25-
27,  41-36,  62-51.
Σύνθεση
Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής
Α): Μανετζής Χ. 6(1),
Θεοχάρης ,  Ζάγκας 21(1),
Μανετζής Α. 4, Χρόνης ,
Ζαχαρής 3, Ρούμπας 17.

Η
ομάδα του

Α.Σ.Φαρσαλων

αντιμετωπισε

εντός έδρας την ομάδα

του Αλμυρού στην

πρεμιέρα του

πρωταθλήματος βόλεϊ

γυναικών.

Τα κορίτσια του Αθλητικού

ξεκίνησαν αγχωμένα στο

πρώτο σετ και ο Αλμυρός με

όπλο το καλό σερβίς κατά-

φερε να το πάρει άνετα με

10-25.

Στο 2ο σετ η ομάδα του

Αθλητικού βελτίωσε την

άμυνά της και με καλές επι-

λογές στην επίθεση κατάφε-

ρε να κερδίσει το σετ με 25-

20 και να φέρει το παιχνίδι

στα ίσια.

Στο 3ο και 4ο σετ ο

Αλμυρός ήταν αυτός που

κατάφερε να πάρει τα σετ

και το παιχνίδι. 

Η ομάδα του Αθλητικού

ευχαριστεί θερμά τον κόσμο

που βρέθηκε στο γήπεδο

και στήριξε την ομάδα.

Τα Σέτ: 10-25, 25-20, 16-25,

20-25.

Η Σύνθεση 

Α.Σ. Φαρσάλων (Χρήστος

Μανετζής): Ντόβα,

Δασκαλόπουλου,Αλεξίου,

Αράπη, Τσιαμπαλη,

Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ ,

Βασιλοπούλου, Μόκκα,

Μπιζούλα, Παπαθανασίου.

Ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων πέτυχε
σπουδαίο «διπλό»

στην έδρα της ΑΕ Κιλέλερ
με σκορ 0 – 3,
πετυχαίνοντας
παράλληλα την
μεγαλύτερη σε εύρος νίκη
του και επιστρέφοντας
στα τρίποντα έπειτα από
τρεις αγωνιστικές, στα
πλαίσια της 9ης
αγωνιστικής της Α ΕΠΣΛ
κατηγορίας.
Έτσι οι «Μυρμιδόνες» έφτα-
σαν τους 16 βαθμούς και
βρίσκονται στην 6η θέση
όντας μόλις δυο βαθμούς
πίσω από την τετράδα των
Play Off.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τους γηπεδούχους να
χάνουν μεγάλη ευκαιρία
μόλις στο 2’ όταν ο Κολιός
με καρφωτή κεφαλιά σημά-
δεψε την συμβολή των
δοκών του
Κουτσογιαννούλη.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν
την πίεσή τους και στο 10’ ο
Παπαχρήστος έκανε το
δυνατό σουτ με τον
Κουτσογιαννούλη να διώ-
χνει εντυπωσιακά.
Ο Αχιλλέας ανέβασε στρο-
φές, πήρε μέτρα στο γήπε-
δο, ήλεγξε την κυκλοφορία

της μπάλας στο κέντρο και
στο 20΄ απείλησε όταν ο
Χριστιανίδης έκανε το σουτ
με την μπάλα να περνάει
ελάχιστα δίπλα από τα
δοκάρια.
Ενώ ίδια κατάληξη είχε και η
προσπάθεια του ίδιου παί-
κτη πέντε λεπτά αργότερα.
Στο 43’ όμως ο Κούμρια
πίεσε ψηλά, ανάγκασε τους
γηπεδούχους στο λάθος,
«έσπασε» για τον
Χριστιανίδη και αυτός
«κεραυνοβόλησε» τον
Παναγιωτόπουλο για το 0 –
1.
Οι γηπεδούχοι στην αμέσως
επόμενη φάση προσπάθη-
σαν να απαντήσουν όταν ο
Καρβούνης έκανε την
σέντρα ο Παπαχρήστος
σούταρε με τον
Κουτσογιαννούλη να διώ-
χνει με τα πόδια σε κόρνερ.
Με το καλημέρα του δευτέ-
ρου μέρους ο Αχιλλέας
κατάφερε να πετύχει και
δεύτερο τέρμα, όταν ο
Χριστιανίδης είδε την κίνηση
του Κούμρια από τα δεξιά,
τον τροφοδότησε την κατάλ-
ληλη στιγμή και ο Κούμρια
πάτησε περιοχή και με
πλασέ πέτυχε το 0 – 2.
Οι «Μυρμιδόνες» συνέχισαν
να πιέζουν και εκμεταλλευό-
μενοι το υπέρ τους 0 – 2,

πέτυχαν πολύ γρήγορα και
τρίτο τέρμα, καθώς στο 55’ ο
Κούμρια «τάισε» τον
Χριστιανίδη με κάθετη πάσα
στην πλάτη της άμυνας, ο
Χριστιανίδης πρόλαβε στην
έξοδο τον Παναγιωτόπουλο
και με λόμπα έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα για το 0 –
3.
Οι γηπεδούχοι πίεσαν
ψηλά, προσπάθησαν να
αντιδράσουν, όμως η πολυ-
πρόσωπη άμυνα του
Αχιλλέα ήταν παρών.
Στις τρεις πολύ καλές στιγ-
μές της ΑΕ Κιλελέρ ο
Κουτσογιαννούλης «κατέβα-
σε ρολά» όταν αρχικά πρό-

λαβε τον Κολιό και έδιωξε το
τετ α τετ στο 63’, ενώ στο 70’
είπε όχι στην κεφαλιά του
ίδιου παίκτη.

Στο 84’ ο Παπαχρήστος
έπιασε ένα πολύ δυνατό
σουτ έξω από την περιοχή
με τον τερματοφύλακα του
Αχιλλέα να σταματά και
αυτή την προσπάθεια διώ-
χνοντας εντυπωσιακά σε
κόρνερ.
Ο Αχιλλέας έχασε μια πολύ
καλή στιγμή στο 68’ όταν ο
Χριστιανίδης έσπασε την
μπάλα στον Γιαννολόπουλο
με τον Παναγιωτόπουλο
όμως να διώχνει με τα

πόδια.
Ενώ στο 76’ το πλασέ του
Παπακωνσταντίνου μπλό-
καρε ο κίπερ του Κιλελέρ και
έτσι παρέμεινε το 0 – 3.
O πρόεδρος και η Διοίκηση
του Αχιλλέα Φαρσάλων
ευχαριστούν θερμά τους
ανθρώπους του Κιλελέρ για
την άψογη φιλοξενία και
υπόσχονται ανάλογη αντα-
πόδοση στον δεύτερο γύρο.
Οι Συνθέσεις
Α.Ε. Κιλελέρ (Πλίτσης):
Παναγιωτόπουλος Γ.,
Γουρνάρας Π., Ζιόμπουρας
Α., Κολιός Ε., Παλάσκας Θ.,
Παπαγιαννούλης Σ.,
Καρβούνης Γ. (54′ Σπανός

Β.), Καρακάνος Δ.
(64’Murutaj Q.), Κουσιώρας
Κ., Παπαχρήστος Ε.,
Γαγάρας Ν. (64′ Αργύρης Α.)
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Φεραίος Γιαννακός –
Λευτέρης Τέας):
Κουτσογιαννούλης Ρ.,
Τσουλης Α., Κατσανάκης Κ.,
Τλούπας Χ., Μάντζαρης Ν.,
Κομισόπουλος Γ., Αλαμάνης
Κ. (87′ Σαμαράς Α.),
Ταστεμερίδης Φ., Κούμρια
Σ. (89′ Πετράκης Χ.),
Χριστιανίδης Χ. (88′
Καναβός Α.),
Γιαννολόπουλος Δ. (75’
Παπακωνσταντίνου Σ.).
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Αθλητικά

Τρίποντη τριάρα για τον Αχιλλέα ΦαρσάλωνΤρίποντη τριάρα για τον Αχιλλέα Φαρσάλων

Ήττα στην Ευξείνουπολη γιαΉττα στην Ευξείνουπολη για

τον Α.Σ. Φαρσάλωντον Α.Σ. Φαρσάλων

Πρεμιέρα με ήτταΠρεμιέρα με ήττα



Μεταγραφή για τηνΜεταγραφή για την

ΦΦαρσαλινή σκακίστριααρσαλινή σκακίστρια

Κωνσταντίνα ΔερέκαΚωνσταντίνα Δερέκα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων, μετά από σχετι-
κό αίτημα ενέκρινε τη μετα-
γραφή (με υποσχετική ενός
έτους) της 13χρονης σκακί-
στριας Κωνσταντίνας
Δερέκα στην Πνευματική
Στέγη Περιστερίου για να
αγωνιστεί στο πρωτάθλημα
Α’ Εθνικής.
Η Πνευματική Στέγη
Περιστερίου, η οποία κατέ-
κτησε πέντε Πρωταθλήματα
Ελλάδας και πέντε Κύπελλα
από το 2010 και μετά, θα χορηγήσει προπονητή στην
Κωνσταντίνα που θα φροντίζει για τη σκακιστική της εξέ-
λιξη.
Ο ΓΣΦ εύχεται στην Κωνσταντίνα καλή επιτυχία.

Υγιεινός περίπατοςΥγιεινός περίπατος

για τις Χαλκιάδες!για τις Χαλκιάδες!
Ο Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων επέστρεψε στα θετικά

αποτελέσματα καθώς έκανε… «υγιεινό περίπατο» στην

έδρα του κόντρα στον Μυραικό με σκορ 4 – 0, άφησε

πίσω του την ήττα από την Δόξα Υπέρειας την προηγού-

μενη αγωνιστική, έφτασε τους 12 βαθμούς και μαζί με

την Αναγέννηση Φαρσάλων βρίσκεται στην 3η θέση.

Οι γηπεδούχοι καθάρισαν από το πρώτο μέρος την υπό-

θεση νίκη καθώς μόλις στο 10′ άνοιξαν το σκορ με τρο-

μερή εκτέλεση φάουλ του Αντωνιάδη ο οποίος νίκησε

τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και άνοιξε το

σκορ.

Στο 18′ ο Αναγνώστου μετά από πάσα του Σταύρου

Γκουνάρα με πλασέ πέτυχε το 2 – 0.

Ενώ στο 30′ ο Ιορδανίδης με σουτ πέτυχε το 3 – 0 καθα-

ρίζοντας την υπόθεση νίκη.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν

τον έλεγχο του αγώνα, πίεσαν έχασαν πολλές καλές

στιγμές και στο 80’πέτυχαν και τέταρτο τέρμα με σκόρερ

τον Νασιούλα ο οποίος με πλασέ έπειτα από ασσίστ του

Σταύρου Γκουνάρα πέτυχε το 4 – 0 δίνοντας διαστάσεις

θριάμβου στην νίκη της ομάδος του.

Η Σύνθεση
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων (Βασίλης
Τσανάκας):Γιαννιός, Βαρσάμης, Κυριάκου, Τσανάκας,

Ζαχόπουλος (46' Ψύρρας), Νεμπεγλέρας, Αντωνιάδης,

Ιορδανίδης, Γκούναρας Στ., Αναγνώστου (70'

Γκουνάρας Χρ.), Νασιούλας.

Τ
έταρτο νικηφόρο
παιχνίδι για τον
Γυμναστικό Σύλλογο

Φαρσάλων Krousta ο
οποίος κέρδισε τον
Μακεδονικό με σκορ 68-
64, στα πλαίσια της
Β΄Εθνικής κατηγορίας και
έτσι έφτασε τις 4 νίκες σε
5 παιχνίδια και παραμένει
στα υψηλά στρώματα της

βαθμολογίας.
Οι “μπλε” σε μια απίστευτη
ατμόσφαιρα στο Κλειστό
Γυμναστήριο των
Φαρσάλων το οποίο κατα-
κλύστηκε από γονείς και
παιδιά, πήραν το τέταρτο
ροζ φύλλο τους σε πέντε
παιχνίδια και συνεχίζουν
τις...”υψηλές” πτήσεις.
Οι παίκτες του Χάρη Φόρου

μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι
και κατάφεραν στο τέλος της
πρώτης περιόδου να
πάρουν κεφάλι στο σκορ με
20-12 ενώ σε όλη την διάρ-
κεια του πρώτου μέρους
είχαν μια υπέρ τους διαφο-
ρά η οποία πάντα κυμαινό-
ταν από 7 έως 10 πόντους
και έτσι η λήξη του ημιχρό-

νου τους βρήκε μπροστά με
εννέα (36-25).
Στην επανάληψη οι μπλε
ξεκίνησαν με ένα προβάδι-
σμα 11 πόντων κρατώντας
αυτή την διαφορά για επτά
λεπτά. 
Στα επόμενα τρία λεπτά, η
επιθετική αστοχία των
Φαρσαλινών σε συνδυα-

σμό, με καλές επιθέσεις των
φιλοξενούμενων κατέβασαν
την διαφορά στους 4
πόντους (49-45).
Στην τέταρτη και καθοριστι-
κή περίοδο, ο Γυμναστικός
έφτασε να είναι μπροστά
μέχρι και με 10 πόντους
3:39 πριν την λήξη της ανα-
μέτρησης, όμως ο
Μακεδονικός έπαιξε το
τελευταίο του χαρτί για να
γυρίσει το παιχνίδι και κατά-
φερε να μειώσει μέχρι και
στον έναν πόντο (65 – 64),
50’’ πριν την λήξη.
Σε εκείνο το σημείο ο
Γκιουλέκας πέτυχε παλικα-
ρίσιο δίποντο και πέτυχε το
67 – 64, 23’’ πριν την λήξη.
Οι φιλοξενούμενοι αστόχη-
σαν σε προσπάθεια τριών
πόντων και ο Λεπενιώτης με
μια εύστοχη βολή διαμόρ-
φωσε το τελικό σκορ 68-64.
Πρώτος σκόρερ για τον Γ.Σ.
Φαρσάλων Krousta ήταν ο
Σωτήρης Γκιουλέκας με 25

πόντους, ενώ 12 πέτυχε ο
Δημήτρης Δέσπος.
Δεκάλεπτα: 20-12, 36-25,
49-45, 68-64.

Ο Γ.Σ.Φαρσάλων θα βάλει
λεωφορείο για τον αγώνα
με την Νίκη Βόλου την
Κυριακή 18 Νοεμβρίου,
όσοι επιθυμείτε να δηλώ-
σετε συμμετοχή στα
παρακάτω τηλέφωνα:
6945991155, 6932491128
Τιμή 5 ευρώ

Η Σύνθεση
Γ.Σ.Φαρσάλων Krousta
(Φόρος): Λεπενιώτης 8,
Χαιρετίδης 6 (1),
Αναγνωστόπουλος Χρ. 7
(1), Τσιώγκας 5 (1),
Τοπουζίδης 5 (1), Συνετός,
Φιλιππόπουλος ,
Γκιουλέκας 25(4), Δέσπος
12, Λιούπης, Λούτας,
Φαρμάκης.
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Συνέλευση καιΣυνέλευση και

εκλογές για τονεκλογές για τον

ΑιμοδοτικόΑιμοδοτικό
Στις 4 Δεκεμβρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 4μμ στο καφέ –

ουζερί του κ. Δημητρακόπουλου θα γίνει η γενική συνέ-

λευση και οι εκλογές του Αιμοδοτικού Σ υ λ λ ό γ ο υ

Επαρχίας Φαρσάλων. 

Δηλώσεις υποψηφιότητας στα τηλ. : 6932 580673 κα.

Σούλα Λούκουτου  & 6943 816742 κα. Αγαθή Λιάπη.

Εκκλησιάστηκαν οιΕκκλησιάστηκαν οι

Τρίτεκνοι τωνΤρίτεκνοι των

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Τ
ην Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 τα μέλη του Δ.Σ.

του Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων

πραγματοποίησαν Αρτοκλασία στον Ιερό Ναό

Αγίου Χαραλάμπους Βαμβακούς Φαρσάλων, υπέρ

υγείας της Τρίτεκνης – Πολυμελής Οικογένειας.

Μετά την Θεία Λειτουργία μοιράστηκαν γλυκίσματα σε

όλους τους παρευρισκόμενους.

Τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν θερμά όλους, όσους

παρευρέθησαν στην Θεία Λειτουργία. Iδιαίτερα ευχαρι-

στούν την Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ και Πρόεδρο της

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

Δήμου Φαρσάλων, κα Παναγιωτοπούλου Κυριακή που

τους τίμησε με την παρουσία της, τον ιερέα του Ιερού

Ναού, πάτερ Δρόσο Ιωάννη και την εκκλησιαστική επι-

τροπή για την φιλοξενία τους.

Μαθηματικός, κάτοχος μετα-

πτυχιακού διπλώματος, με διδα-

κτική εμπειρία, παραδίδει μαθή-

ματα σε μαθητές δημοτικού,

γυμνάσιου, λυκείου και σε φοιτη-

τές. Τηλ.6974519288

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία

στο καφέ “Πόλις”, με εμπειρία

στο σέρβις και την παραγωγή

καφέ.

Πληροφορίες εντός του κατα-

στήματος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξωλέμβια μηχανή

HONDA  , 15άρα  , με άδεια σε

ισχύ. Τιμή πώλησης : 1.100,00

ευρώ. Πληροφορίες στο τηλ. :

6985771009

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι και-

νούργιο με αυτόνομη θέρμαν-

ση, χωρίς κοινόχρηστα.

Οδός Υπερίδου 8.

Τηλ: 6949423081

ΤΡΙΤΗ  13/11: Κόκκινος Δημήτρης:

Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-23012

ΤΕΤΑΡΤΗ  14/11 : Σερασκέρη Μαρία

Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ: 24910-22465

ΠΕΜΠΤΗ  15/11: Ζαχοπούλου Στυλιανή

Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16/11 : Γιακούλα Σοφία

Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ: 24910-22321  

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/11: Αντωνιάδης Νικόλαος

Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-

23089

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11: Καράμπας Νικόλαος

Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939

ΔΕΥΤΕΡΑ  19/11 : Μπασαγιάννη –

Τσολάκη Μαρία Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ:

24910-22225

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



Ο
Ολυμπιακός
Αμπελιάς
προηγήθηκε με 0 –

2 στην έδρα του
Ελευθεραί στο ντέρμπι
της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας,
όμως οι γηπεδούχοι
είχαν απάντηση και στα
δυο τέρματα, ισοφάρισαν
και έτσι στέρησαν από
τους ερυθρόλευκους το
τρίποντο και την κορυφή.
Η Αμπελιά με δυο γκολ των
Φαρμάκα και Κολοβού
πήραν το προβάδισμα στο
σκορ, όμως οι γηπεδούχοι
βρήκαν τα ψυχικά αποθέμα-
τα και με δύο τέρματα των
Παιδή και Καλφούντζου
κατάφεραν να πάρουν τον
βαθμό της ισοπαλίας στο
σημερινό ντέρμπι που διε-
ξήχθη για την 7η αγωνιστική

του πρωταθλήματος.
Στη δεύτερη θέση με δέκα
έξι βαθμούς βρίσκεται η
ομάδα του Αχιλλέα
Τσιβόπουλου μετά τον
βαθμό της ισοπαλίας, ενώ
το σύνολο του Άκη
Ταυλαρίδη έχει δέκα πέντε
πόντους και βρίσκεται μία
«ανάσα» από τις τρεις πρώ-
τες προνομιούχες θέσεις
του πίνακα της βαθμολο-
γίας.
Λίγο πριν τελειώσει το
πρώτο ημίχρονο ο Νίκος
Φαρμάκας σκόραρε για την
Αμπελιά και έκανε το 0 – 1,
ενώ στο 56ο λεπτό ο
Κώστας Κολοβός με εύστο-
χη εκτέλεση πέναλτι σημεί-
ωσε το 0 – 2, μετά από το
πέναλτι που κέρδισαν οι
φιλοξενούμενοι, καθώς η

μπάλα σταμάτησε σε χέρι
αμυντικού του Ελευθεραί.
Δύο λεπτά μετά, το
Ελευθεραί αντέδρασε και με
σκόρερ τον συνήθη «ύπο-
πτο», Θέμη Παιδή, μείωσαν
σε 1 – 2 ύστερα από σέντρα
του Κώστα Χατζή, ενώ το
τελικό 2 – 2 και τον βαθμό
της ισοπαλίας στο
Ελευθεραί έδωσε ο
Καλφούντζος από την
«άσπρη» βούλα, πέναλτι το
οποίο κέρδισε ο Θέμης
Παιδής από δική του προ-
σπάθεια.
Οι Συνθέσεις
Α.Ο. Ελευθεραί (Άκης
Ταυλαρίδης): Μόσιαλος,
Ανυφαντής (46′ Μάστορας),
Βασιλόπουλος (89′
Γ ε ω ρ γ ο υ λ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Βλησαρούλης, Κολοβός,
Καραγκιόζης, Καλφούντζος,
Θεοδώρου (82′ Χατζής Γ.),
Παιδής, Μαυρουδής,
Χατζής Κ..
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):
Γεωργούλας Θωμ., Σερίφης
Β., Σελήνης, Κολοβός Κ.,
Κολοβός Ν., Γεωργούλας
Θοδ., Γαρουφαλιάς,
Αγγέλης, Σερίφης Τρ.
(90’+2′ Κιούσση),
Φαρμάκας (79′ Κουρούκας),
Δαλαμπύρας (60′
Σουλτούκης).

15
Τρίτη 13 Νοέμβριου 

Τα Αποτελέσματα - 7η Αγωνιστική
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Προοδευτική
Ανάβρας 3-1
ΑΟ Ελευθερών - Ολυμπιακός
Αμπελιάς 2-2
Ελπίς Μεσοχωρίου -
Παναγροτικός Νίκαιας 1-2
Νεάπολη Λάρισας - Προμηθέας
ΑΕ Λάρισας 1-1
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο
Πύρρος" - ΑΟ Μαυροβουνίου 0-
1
ΑΕ Βουναίνων - Αστήρ
Μελισσοχωρίου 3-1
Φιλοκτήτης Μελιβοίας -
Αστραπή Ν. Πολιτείας 0-4
Δήμητρα Γιάννουλης -
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 0-
1

Η Επόμενη 8η Αγωνιστική  (17/11
- 15:00)
Ολυμπιακός Αμπελιάς - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ
Παναγροτικός Νίκαιας -
Προοδευτική Ανάβρας
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - ΑΟ
Ελευθερών
ΑΟ Μαυροβουνίου - Ελπίς
Μεσοχωρίου
Αστήρ Μελισσοχωρίου - Νεάπολη
Λάρισας
Αστραπή Ν. Πολιτείας - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων - ΑΕ
Βουναίνων
Φιλοκτήτης Μελιβοίας - Δήμητρα
Γιάννουλης

Βαθμολογία
1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 18
2. Ολυμπιακός Αμπελιάς 16
3. Ελευθεραί 15
4. Βούναινα 15
5. Μαυροβούνι 15
6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 12
7. Αστραπή Νέας Πολιτείας 12
8. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων
12
9. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο
Πύρρος 10
10. Προοδευτική Ανάβρας 8
11. Νεάπολη 8
12. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 8
13. Δήμητρα Γιάννουλης 6
14. Παναγροτικός Νίκαιας 6
15. Ελπίς Μεσοχωρίου 1
16. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 0

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 5η

Αγωνιστική

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Μυραϊκός 4-0

Δόξα Υπέρειας - ΑΟ Ναρθακίου

2-2

Αναγέννηση Φαρσάλων -

Ακαδημία Αχιλλέα 3-0

Σταυραετός - Άγιος Γεώργιος

Φαρσάλων 0-0

Αναγέννηση Ζαππείου -

Ατρόμητος Βαμβακούς 1-3

Θύελλα Βασιλί - Νίκη Κρήνης 2-1

Η Επόμενη – 6η Αγωνιστική
(17/11 – 15:00)

ΑΟ Ναρθακίου - Μυραϊκός

Ακαδημία Αχιλλέα - Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων -

Δόξα Υπέρειας

Ατρόμητος Βαμβακούς -

Αναγέννηση Φαρσάλων

Νίκη Κρήνης - Σταυραετός

Αναγέννηση Ζαππείου - Θύελλα

Βασιλί

Βαθμολογία:

1. Ατρόμητος Βαμβακούς 15

2. ΑΟ Ναρθακίου 13

3. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων

12

4. Αναγέννηση Φαρσάλων 12

5. Αναγέννηση Ζαππείου 9

6. Θύελλα Βασιλί 9

7. Δόξα Υπέρειας 7

8. Μυραϊκός 4

9. Νίκη Κρήνης 3

10. Ακαδημία Αχιλλέα 1

11. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 1

12. Σταυραετός 1

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα – 9η
Αγωνιστική
Δαμασιακός - Κίσσαβος
Συκουρίου 3-0 (α.α.)
Δόξα Βλαχογιαννίου - Δόξα
Αργυροπουλίου 1-0
Τύρναβος 2005 - Ηρακλής
Λάρισας 0-2
Αετός Αμυγδαλέας - Δωτιέας
Αγιάς 3-0
Φαλανιακός - Σμόλικας Φαλάνης
3-2
Λάρισα 2012 - ΠΟ Ελασσόνας 1-
2
Αετός Μακρυχωρίου -
Αμπελωνιακός 1-0
ΑΕ Κιλελέρ - Αχιλλέας
Φαρσάλων 0-3

Η Επόμενη 10η Αγωνιστική (18/11

- 15:00)

Κίσσαβος Συκουρίου - Λάρισα 2012

0-3 (α.α.)

Ηρακλής Λάρισας - Δόξα

Αργυροπουλίου

Δωτιέας Αγιάς - Δόξα Βλαχογιαννίου

Σμόλικας Φαλάνης - Τύρναβος 2005

ΠΟ Ελασσόνας - Αετός Αμυγδαλέας

Αμπελωνιακός - Φαλανιακός

Αχιλλέας Φαρσάλων - Αετός

Μακρυχωρίου

Δαμασιακός - ΑΕ Κιλελέρ

Bαθμολογία:
1. Φαλανιακός 23
2. Ηρακλής Λάρισας 19
3. Σμόλικας Φαλάνης 18
4. Π.Ο. Ελασσόνας 18
5. Αμπελωνιακός 17
6. Αχιλλέας Φαρσάλων 16
7. Δωτιέας Αγιάς 15
8. Αετός Μακρυχωρίου 14
9. Δόξα Αργυροπουλίου 12
10. Τύρναβος 2005 10
11. Κιλελέρ 10
12. Δαμασιακός 9
13. Δόξα Βλαχογιαννίου 9
14. Αετός Αμυγδαλέας 6
15. Λάρισα 2012 6

A ΕΠΣΛ

Μ
όνος πρώτος

βρίσκεται στην

κορυφή της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας με 15

βαθμούς βρίσκεται ο

Ατρόμητος Βαμβακούς ο

οποίος πέρασε με σκορ 1

– 3 από την έδρα της

Αναγέννησης Ζαππείου

και σε συνδυασμό με την

ισοπαλία του ΑΟ

Ναρθακίου με τον οποίο

μέχρι πρότινος ήταν σε

ισοβαθμία έφτασε τους 15

βαθμούς και έχει το

απόλυτο με 5 νίκες σε 5

αναμετρήσεις.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε πολύ

δυνατά την αναμέτρηση και

στο 7′ ο Τσιτσικλής έκανε το

σουτ ο τερματοφύλακας

έδιωξε και στην επαναφορά

ο Αζάς με πλασέ μέσα από

την περιοχή πέτυχε το 0-1.

Στο 12′ ο Τσιτσικλής έσπασε

το οφσάιντ έκανε και το

πλασέ με την μπάλα να

περνάει λίγο άουτ.

Πέντε λεπτά αργότερα και

μετά από μακρινό σουτ οι

γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε

1 – 1.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχι-

σαν παρά το τέρμα που

δέχθηκαν να έχουν τον έλεγ-

χο και στο 40′ πέτυχαν το 1

– 2, όταν έπειτα από σουτ

του Τσιτσικλή ο τερματοφύ-

λακας της Αναγέννησης

απέκρουσε, ο Χρόνης πήρε

το ριμπάουντ ο κίπερ των

γηπεδούχων είπε και πάλι

«όχι», όμως εκεί βρέθηκε ο

Τασιόπουλος ο οποίος με

πλασέ πέτυχε το 1 – 2, σκορ

με το οποίο οι δυο ομάδες

πήγαν στα αποδυτήρια για

την ανάπαυλα του ημιχρό-

νου.

Με την συμπλήρωση μιας

ώρας αγώνα ο Τασιόπουλος

έσπασε το οφσάιντ και με

πλασέ πέτυχε το 1 – 3.

Οι «μπλε» στα εναπομείνα-

ντα λεπτά έχασαν τρία τετ α

τετ, όπου αρχικά ο

Τασιόπουλος στο 70′ αστό-

χησε, ενώ πέντε λεπτά

αργότερα ο ίδιος παίκτης

έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 87′ ο Ανδρεόπουλος

είδε την δική του ευκαιρία

έπειτα από ασσίστ του

Βόπη να περνάει άουτ στην

τελευταία καλή στιγμή του

αγώνα.

Η Σύνθεση

Ατρόμητος Βαμβακούς:

Σακελλαρίου (15′ λ.τ.

Φλώρος), Μπερσιάνης,

Βασιλόπουλος, Ξυνογαλάς

Η., Μουτκανάς, Βόπης,

Θανόπουλος, Αζάς, Χρόνης

(65′ Ξυνογαλάς Αλ.),

Τσιτσικλής (70′

Α ρ σ ε ν ό π ο υ λ ο ς ) ,

Τασιόπουλος (85′

Ανδρεόπουλος).

Μόνος πρώτος με τριάρα καιΜόνος πρώτος με τριάρα και

απόλυτο ο Ατρόμητοςαπόλυτο ο Ατρόμητος

Βαμβακούς!Βαμβακούς!

Έχασε το τρίποντο Έχασε το τρίποντο 

ο Ολυμπιακόςο Ολυμπιακός

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”

εγκαινιάσαμε 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 ομά-

δων της Επαρχίας θα παρουσιάζονται στην εν λόγω στήλη.

Η 11αδα της αγωνιστικής για το Σαββατοκύριακο 10/11
Νοεμβρίου.
1. Παλαμίδας Βασίλης (Αναγέννηση Φαρσάλων)

2. Βασίλης Σουλιώτης (Θύελλα Βασιλί)

3. Κώστας Σακελλαρίου (Αναγέννηση Φαρσάλων)

4. Ηλίας Ξυνογαλάς (Ατρόμητος Βαμβακούς)

5. Λευτέρης Καψιώχας (ΑΟ Ναρθακίου)

6. Τάκης Αντωνιάδης (Μ. Αλέξανδρος Χαλκιάδων)

7. Αποστόλης Παπαδόπουλος (Δόξα Υπέρειας)

8. Χρήστος Αζάς (Ατρόμητος Βαμβακούς)

9. Σταύρος Γκουνάρας (Μ. Αλέξανδρος Χαλκιάδων)

10.Κώστας Τασιόπουλος (Ατρόμητος Βαμβακούς)

11.Αχιλλέας Νασιούλας (Μ. Αλέξανδρος Χαλκιάδων).



Και   φέτος   «σαρώνουν»
οι   εκπτωσιακές   τιμές   της
Electronet B.K. Καζάνα!
Οι   πραγματικές   εκπτώ-
σεις   έχουν   ενθουσιάσει
το  καταναλωτικό   κοινό
που   καθημερινά   επισκέ-
πτεται   τον   Νούμερο   1,
προορισμό για αγορές, το
μεγαλύτερο τοπικό υπερκα-
τάστημα ηλεκτρικώNn  της
πόλης μας!
Ειδικότερα, στις τηλεορά-

σεις η Electronet
B.K.Καζάνα αποτελεί την,
πρώτη   επιλογή   των
καταναλωτών.   
Ό,τι   τελευταίο   κυκλοφο-
ρεί,   όλη   η σύγχρονη
τεχνολογία,   όλες   οι   επώ-
νυμες   εταιρίες   διατίθενται
στις καλύτερες   τιμές!   
Ειδικότερα   σε   ό,τι   αφορά
στις   πολύ   μεγάλες τηλεο-
ράσεις,   οι   εκπτωσιακές
τιμές   της  Electronet

B.K.Καζάνα   είναι τέτοιες
που δεν μπορείτε να φαντα-
στείτε! Όποιες κι αν είναι οι
ανάγκες σας,   μικρή   ή
μεγάλη   τηλεόραση   οι
εξειδικευμένοι   πωλητές
του καταστήματος θα σας
προτείνουν την ιδανική
τηλεόραση που θα καλύψει
κάθε απαίτηση.  Αλλά και
στον τομέα των  αφυγραντή-
ρων  η  Electronet
B.K.Καζάνα διαθέτει μια
τεράστια ποικιλία από αφυ-
γραντήρες όλων των επώ-
νυμων εταιριών στις καλύτε-
ρες τιμές της αγοράς. 
Τώρα μάλιστα που η υγρα-
σία, βρίσκεται   σε   υψηλά
επίπεδα,   ένας   αφυγρα-
ντήρας   δίνει   τη   λύση   για
καθαρή ατμόσφαιρα και στε-
γνά ρούχα.
Για   λίγες   μέρες   ακόμη
μπορείτε   να   βρείτε
συσκευές   όλων   των επώ-
νυμων εταιριών σε μεγάλες
προσφορές και τιμές που
ισχύουν μόνο για αυτή την
περίοδο και να πραγματο-
ποιήσετε τις πιο συμφέρου-
σες αγορές.
Άλλωστε η  Electronet  Β. Κ.
Καζάνα, χρόνια τώρα φρο-
ντίζει για τα καλύτερα στην
καλύτερη τιμή!
Electronet Β. Κ. Καζάνα,
Διονύσου και
Παπαδοπούλου, πίσω από
τα ΚΤΕΛ.

CMYK
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Β.Κ Καζάνας ΦθινοπωρινέςΒ.Κ Καζάνας Φθινοπωρινές

Εκπτώσεις που «σαρώνουν»!Εκπτώσεις που «σαρώνουν»!


