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Στην σύλληψη οκτώ ατόμων
προέβη την Τετάρτη 14
Νοεμβρίου, το τμήμα
Ασφαλείας της Αστυνομικής

Δ/νσης Καρδίτσας, για
κλοπή χαλκού από μετα-
σχηματιστές της ΔΕΗ.
Για το λόγο αυτό παραχω-

ρήθηκε συνέντευξη τύπου
από τον Περιφερειακό Δ/ντη
Θεσσαλίας κ. Καραπιπέρη,
τον Αστυνομικό Δ/ντη

Καρδίτσας κ. Κατέρη και τον
Διοικητή του τμήματος
Ασφαλείας κ. Τσακανίκα.
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Σ
την σύλληψη οκτώ
ατόμων προέβη την
Τετάρτη 14

Νοεμβρίου, το τμήμα
Ασφαλείας της
Αστυνομικής Δ/νσης
Καρδίτσας, για κλοπή
χαλκού από
μετασχηματιστές της ΔΕΗ.
Για το λόγο αυτό παραχω-
ρήθηκε συνέντευξη τύπου

από τον Περιφερειακό Δ/ντη
Θεσσαλίας κ. Καραπιπέρη,
τον Αστυνομικό Δ/ντη
Καρδίτσας κ. Κατέρη και τον
Διοικητή του τμήματος
Ασφαλείας κ. Τσακανίκα.
Όπως τονίστηκε από τον κ.
Καραπιπέρη, πρόκειται για
μία πολύ μεγάλη επιτυχία,
καθώς η συγκεκριμένη σπεί-
ρα, όλοι τους Ρομά, που

αποτελείται από δύο ακόμα
τουλάχιστον άτομα, που
αναζητούνται, είχε προβεί
συνολικά σε 133 κλοπές
μετασχηματιστών, προκα-
λώντας ζημιές συνολικού
ύψους 480.000 ευρώ στην
ΔΕΗ αλλά και πολύ σοβα-
ρές επιπτώσεις σε Δήμους
ΤΟΕΒ, αγρότες κ.λ.π.
Κατά την σύλληψή τους που
έγινε στην περιοχή της
Πασχαλίτσας είχαν προβεί
σε κλοπή μετασχηματιστών
και όδευαν προς πώληση
του χαλκού, από τον οποίο
θα αποκόμιζαν περίπου 200
ευρώ ανά μετασχηματιστή,
τουτέστιν 1.000 ευρώ συνο-
λικά.
Από τους συλληφθέντες
που οδηγήθηκαν στον
εισαγγελέα, ο ένας είναι από
την περιοχή των Φαρσάλων
και οι υπόλοιποι από την
Καρδίτσα.
Η επιχείρηση της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Καρδίτσας, την οποία συνε-
χάρη ο κ. Καραπιπέρης,

ήταν τουλάχιστον ενός μήνα
και υπήρξαν πολύ μεγάλες
δυσκολίες για να φθάσουν
οι αστυνομικοί στη σπείρα
και να προχωρήσουν σε
συλλήψεις.
Πλέον γίνεται προσπάθεια
να μπορέσουν οι διωκτικές
αρχές να φθάσουν στους
κεντρικούς αποδέκτες των
κλοπιμαίων για αυτό έχουν
κινηθεί και διαδικασίες όπως
άρση απορρήτου τηλεφωνι-
κών κλήσεων και άλλες που
προβλέπονται σε αυτές τις
περιπτώσεις.
Για τα αναλυτικά στοιχεία
της υπόθεσης εκδόθηκε
δελτίο τύπου από την Γενική
Περιφερειακή Αστυνομική
Διεύθυνση Θεσσαλίας που
αναφέρει τα εξής:
«Συνελήφθησαν, χθες (14-
11-2018) το μεσημέρι και το
απόγευμα στην ευρύτερη
περιοχή της Καρδίτσας, από
αστυνομικούς της Ομάδας
Πρόληψης και Καταστολής
Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς
(Ο.Π.Κ.Ε.) Καρδίτσας σε

συνεργασία με αστυνομι-
κούς του Τμήματος
Ασφάλειας Καρδίτσας, οκτώ
άτομα, ηλικίας από 19 έως
38 ετών, ενώ αναζητούνται
δύο ακόμη άτομα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε
δικογραφία για τα, κατά
περίπτωση, αδικήματα της
συμμετοχής σε εγκληματική
οργάνωση, των διακεκριμέ-
νων περιπτώσεων κλοπής,
της αποδοχής και διάθεσης
προϊόντων εγκλήματος και
της παράβασης του νόμου
περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, ύστερα από
κατάλληλη αξιοποίηση στοι-
χείων για οργανωμένη
αγορά και μεταφορά χαλ-
κού, προερχόμενου από
κλοπές μετασχηματιστών
της Δ.Ε.Η., εξακριβώθηκε
ότι τις πρώτες πρωινές
ώρες της ίδιας ημέρας, τρεις
από τους συλληφθέντες,
μαζί με τους δύο συνεργούς
τους που αναζητούνται,
αποκόλλησαν αρχικά τους
μετασχηματιστές από πέντε
στύλους της Δ.Ε.Η.
Στη συνέχεια, με τη χρήση
ειδικών εργαλείων– γάντζων
και διαρρηκτικών εργαλεί-
ων, αφαίρεσαν από το εσω-
τερικό των μετασχηματι-
στών τα χάλκινα εξαρτήματά
τους (πηνία κλπ), καθώς και
τα καλώδια παροχής ρεύμα-
τος, συνολικού βάρους
(422) κιλών, ενώ ο τέταρτος
συλληφθείς κατευθυνόταν
με Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο

στο σημείο για να αγοράσει
τα αφαιρεθέντα χάλκινα
αντικείμενα.
Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν
και αποδόθηκαν σε υπεύθυ-
νο της Δ.Ε.Η., ενώ επιπλέον
κατασχέθηκαν το προανα-
φερόμενο όχημα και ένα
ακόμη Ι.Χ. επιβατικό αυτοκί-
νητο, καθώς και μικροποσό-
τητα κάνναβης, μία ηλεκτρο-
νική ζυγαριά και το χρηματι-
κό ποσό των (3.845) ευρώ.
Από την πρόοδο της αστυ-
νομικής έρευνας εξακριβώ-
θηκε ότι τουλάχιστον από τις
(22-01-2018) έως και τις
(14-11-2018), οι δράστες
είχαν συγκροτήσει εγκλημα-
τική ομάδα με σκοπό τη διά-
πραξη οργανωμένων κλο-
πών μετασχηματιστών από
χωράφια της ευρύτερης
περιοχής των Σοφάδων
Καρδίτσας.
Σημειώνεται ότι μέχρι στιγ-
μής έχουν εξιχνιαστεί (133)
κλοπές μετασχηματιστών
της Δ.Ε.Η., ενώ η συνολική
ζημία που υπέστη η επιχεί-
ρηση ανέρχεται στο συνολι-
κό χρηματικό ποσό των
(479.644,86) ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγη-
θούν στον κ. Εισαγγελέα
Π λ η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ώ ν
Καρδίτσας, ενώ οι έρευνες
για τον εντοπισμό των
συνεργών τους συνεχίζο-
νται.
Το προανακριτικό έργο διε-
ξάγει το Τμήμα Ασφάλειας
Καρδίτσας.

Ό
πως κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος ο
Οργανισμός

Πολιτισμού Αθλητισμού
Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης Δήμου
Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.
Δ.Φ.) προγραμματίζει
ενημερωτικές ομιλίες-
συζητήσεις οι οποίες
καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων.
Οι ομιλίες – συζητήσεις
γίνονται στο ΚΑΠΗ του
Δήμου Φαρσάλων (Τέρμα
Λαρίσης) και απευθύνονται
κυρίως στα μέλη του ΚΑΠΗ.
Την οργάνωση και τη διε-
νέργεια των ομιλιών έχει
αναλάβει το προσωπικό του
ΚΑΠΗ που απαρτίζουν οι

:Νεκταρία Τζιόλα (Κοινωνική
Λειτουργός), Χριστοδούλου
Γεωργία (Επισκέπτρια
Υγεία) και Ανυφαντής
Χ ρ ή σ τ ο ς
(Φυσικοθεραπευτής).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΠΗ
από 21-11-2018 έως 5-12-
2018
Ώρα έναρξης ομιλιών 10:30
π.μ.
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018
«Άνοια στην τρίτη ηλικία»
Νεκταρία Τζιόλα –
Κοινωνική Λειτουργός
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
«Αρτηριακή πίεση στην
τρίτη ηλικία»

Χριστοδούλου Γεωργία –
Επισκέπτρια Υγείας

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018
«Οστεοπόρωση στην τρίτη
ηλικία»

Ανυφαντής Χρήστος -
Φυσικοθεραπευτής
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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 21/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις - Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/20 c

Τρίτη 20/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία11/17 c

Πέμπτη 22/11/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/16 c

Παρασκευή 23/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις - Πιθανότητα Βροχής , θερμοκρασία 7/12c

Σάββατο 24/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις - Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/12 c

Κυριακή 25/11/2018
Τοπικές Νεφώσεις - Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/14 c

Δευτέρα 19/11/2018
Πιθανή βροχόπτωση, θερμοκρασία 7/14 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

Ενημερωτικές ομιλίες στο ΚΑΠΗ τουΕνημερωτικές ομιλίες στο ΚΑΠΗ του

Δήμου ΦαρσάλωνΔήμου Φαρσάλων

Από τα Φάρσαλα ο ένας εκ των συλληφθέντων που είχανΑπό τα Φάρσαλα ο ένας εκ των συλληφθέντων που είχαν

αφαιρέσει δεκάδες μετασχηματιστέςαφαιρέσει δεκάδες μετασχηματιστές



Η
3η Διακρατική

συνάντηση

εταίρων του

προγράμματος

Erasmus+/δράση ΚΑ2

”lifeboats full of

hopes”,πραγματοποιήθηκ

ε στην πόλη Muchówka

της Πολωνίας τον

Οκτώβριο του 2018.Το

πρόγραμμα υλοποιείται

με συντονιστή το 5ο

Νηπιαγωγείο Φαρσάλων

και τη συμμετοχή  των

γυμνασίων έξι

ευρωπαϊκών χωρών

(Ολλανδία, Κύπρο,

Πολωνία, Εσθονία,

Πορτογαλία, Ελλάδα). Το

2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων

εκπροσώπησαν οι

καθηγητές Κωνσταντίνος

Ντούρας και Φώλια

Πολυξένη καθώς επίσης

και οι μαθητές της Γ’

τάξης Πάνου Αλεξάνδρα

και Τσιάμη Μαρία.

Κύρια δραστηριότητα της
3ης διακρατικής  συνάντη-
σης LTTA (Learning
,Teaching, Training Activity)
ήταν το ήταν το βιβλίο της
Ελένης Σβορώνου,
«Σκληρό Καρύδι» μια ιστο-
ρία που έχει εκδοθεί από
την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,
όπου πρωταγωνιστεί ένα
μικρό κορίτσι –πρόσφυγας
από το Αφγανιστάν.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν επίσης σε δρα-
στηριότητες και εργασίες
που είχαν οργανώσει οι

Πολωνοί εκπαιδευτικοί. Όλοι
οι μαθητές και οι εκπαιδευτι-
κοί   έτυχαν ζεστής φιλοξε-

νίας ενώ ξεναγήθηκαν σε
σημεία ιστορικού και φυσι-
κού ενδιαφέροντος της
περιοχής. Οι μαθητές
ενθουσιάστηκαν από την
πρωτόγνωρη για αυτούς
εμπειρία ενώ δεσμοί φιλίας
αναπτύχθηκαν με τους
μαθητές όλων των αποστο-
λών.
Οι στόχοι της συνάντησης
αυτής επιτεύχθηκαν και ορί-
στηκε η επόμενη συνάντηση
τον Φεβρουάριο του 2019
στην Κύπρο.Ε

γκρίσεις τευχών

δημοπράτησης και

αποτελέσματα

διαγωνισμών για έργα

συνολικού

προϋπολογισμού

5.698.000 ευρώ για το

Δήμο Φαρσάλων ενέκρινε

η Οικονομική Επιτροπή

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

Σε δηλώσεις του ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός επεσή-
μανε τα εξής: «Σε συνεργα-
σία με τις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας, τους
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ ς
Συμβούλους και το Δήμο
Φαρσάλων, σχεδιάζουμε και
υλοποιούμε έργα χρήσιμα,

έργα ουσίας για τους πολί-
τες. Με τα συγκεκριμένα
έργα δίνουμε λύσεις σε
ζητήματα που άπτονται της
καθημερινότητας των
συμπολιτών μας. Ενώ ταυ-
τόχρονα ενισχύουμε την
ασφάλεια στη μετακίνηση
των ανθρώπινων κοινοτή-
των και στη μεταφορά των
προϊόντων.  Τα έργα αυτά
πέραν της χρησιμότητάς
τους στηρίζουν θέσεις εργα-
σίας και δημιουργούν
μόχλευση στην πραγματική
τοπική οικονομία.
Συνεχίζουμε καθημερινά
γιατί τα έργα είναι τα μόνα
λένε την αλήθεια».
Αναλυτικότερα τα έργα
έχουν ως εξής:
-Έγκριση δημοπράτησης
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Π.Ε.Ο.
ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ», προϋ-
πολογισμού: 2.000.000,00 €
(ήδη ολοκληρώθηκε έργο
συντήρησης προϋπολογι-
σμού 1,8 εκ €)
-Έγκριση δημοπράτησης
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Π.Ε.Ο. ΦΑΡΣΑΛΑ-ΔΟΜΟ-
ΚΟΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», προϋ-

πολογισμού 1.500.000,00 €
– Έγκριση δημοπράτησης
του έργου:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑ-
ΛΑ-ΒΟΛΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΩΣ ΑΜΠΕ-
ΛΙΑ (Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ)», προ-
ϋπολογισμού 1.250.000,00
€ (ήδη εκτελείται έργο προϋ-
πολογισμού 7 εκ. €)
– Έγκριση δημοπράτησης
του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΥ ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ-
ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ-ΕΡΕΤΡΕΙΑ-
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (Δ. ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ)», προϋπολογισμού
700.000,00 €
– Έγκριση αποτελέσματος
διαγωνισμού του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑ-
ΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗ-
ΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙ-
ΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ-
ΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΟ
Δ.Δ. ΥΠΕΡΕΙΑΣ  ΕΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ»,
Προϋπολογισμός έργου:
248.000,00 €
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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

Προχωρούν έργα ύψους 5,7Προχωρούν έργα ύψους 5,7

εκατομμυρίων ευρώ στονεκατομμυρίων ευρώ στον

Δήμο ΦαρσάλωνΔήμο Φαρσάλων

2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων

3η Διακρατική Συνάντηση3η Διακρατική Συνάντηση

Erasmus+ Erasmus+ στην Πολωνίαστην Πολωνία



Κ
λείνοντας 25 χρόνια παρουσίας στα Φάρσαλα, ο

Σύλλογος Αργιθεατών Επαρχίας Φαρσάλων

συνδιοργάνωσε με τον Οργανισμό Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ) και την Περιφέρεια

Θεσσαλίας, στο ιδιόκτητο κτίριο του Συλλόγου

(Παναγή Τσαλδάρη 6) στα Φάρσαλα, έκθεση

φωτογραφίας με θέμα «Η Αργιθέα του χθες και του

σήμερα» και στην συνέχεια πραγματοποίησε τα

εγκαίνια του λαογραφικού εκθετηρίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε, με αγιασμό από τον π. Βασίλειο,
παρουσία πλήθους Αργιθεατών αλλά και Φαρσαλινών
φίλων του συλλόγου, και της προέδρου του τοπικού συλλό-
γου κ. Μαρίας Βίλλυ.
Στην εναρκτήρια ομιλία το μέλος του ΔΣ του συλλόγου κ. Π.
Παππά ανέφερε ότι: “Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και
πάρα πολύ συγκινημένοι για την σημερινή μέρα. Κάναμε μία
αξιοπρεπή προσπάθεια περισσότερο να γνωστοποιήσουμε
την παρουσία μας, στην κοινωνία των Φαρσάλων, όταν δια-
πιστώσαμε ότι αρκετοί δεν γνώριζαν τον χώρο του συλλό-
γου που στεγαζόμαστε. Ήταν ένα από τα όνειρά μας το κτί-
ριο του Συλλόγου μας, να στεγάσει ένα λαογραφικό εκθετή-
ριο που θα “ξυπνάει” μνήμες στους παλαιότερους και θα
μεταφέρει βιωματικά την παράδοση στους νεότερους. Τον
ίδιο σκοπό έχει και η μόνιμη έκθεση φωτογραφίας με τίτλο
“Η Αργιθέα του χθες και του σήμερα” που έγινε με την στή-
ριξη του ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Φαρσάλων και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόθεση μας είναι ο συγκεκριμέ-
νος χώρος, να γίνει επισκέψιμος από μαθητές και πολίτες,
ώστε να γνωρίσουν τον πολιτισμό της περιοχής μας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση παρέθεσε ο Δήμαρχος
Φαρσάλων κ.Άρης Καραχάλιος ο οποίος ανέφερε τα εξής:
“Θα πρέπει να είστε περήφανοι καθώς ένα εγκαταλειμμένο
κτίριο το μετατρέψατε σε κιβωτό λαογραφίας, πρωτοβουλία
του συλλόγου σας, η οποία είναι αξιέπαινη, την οποία θα
πρέπει να αγκαλιάσουν όλοι, θεωρώντας σημαντικό την
γνωστοποίηση αυτού του χώρου σε όλους του κατοίκους
της επαρχίας, καθιστώντας το επισκέψιμο. Ο Δήμος
Φαρσάλων, θα σταθεί αρωγός αυτής της προσπάθειας.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους ιδρυτές και συνεχιστές του

Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ) κ. Κων/νος Δερλός ανέφερε
χαρακτηριστικά: “Ήταν μια ιδέα  η οποία προέκυψε έπειτα
από επίσκεψη στα γραφεία του συλλόγου πριν από ένα
μήνα. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παλαιότερα μέλη του συλ-
λόγου και στα τωρινά, καθώς είναι πολύ σημαντική παρακα-
ταθήκη για έναν σύλλογο, ο οποίος αριθμεί εκατοντάδες
μέλη, να έχει δικό του σπίτι, στις μέρες μας”.
Χαιρετισμό, επίσης πραγματοποίησε και η πρόεδρος της
Π.Ο.Α.Σ. κ.Νανά Μαυραντζά επαινώντας τον τοπικό σύλλο-
γο για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ακολούθησαν μερικά τραγούδια στο χώρο της έκθεσης, από
την παραδοσιακή Αργιθεάτικη Ζυγιά καθώς και ξενάγηση σε
όλους του επισκέπτες ενώ αργότερα το βράδυ πραγματο-
ποιήθηκε παραδοσιακό Αργιθεάτικο γλέντι.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν, ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Άρ. Καραχάλιος, ο αντι-πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Θεσσαλίας Κ. Τύμπας, ο πρόεδρος του ΟΠΑΚ-
ΠΑ ΔΦ Κ. Δερλός, η πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ Κ.
Παναγιωτοπούλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Ίφου, Σ.
Χατζηπλή, Δ. Συροπούλου, Στ. Πουλαράκης, Ν.
Τριανταφύλλου, Ε. Κατσιαούνης, η πρόεδρος ΔΗΜΤΟ
Φαρσάλων Μ. Γκότη, η πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ Ν.
Μαυραντζά, και πλήθος κόσμου.
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ
25 χρόνια πριν μια ομάδα Αργιθεατών αποφάσισε την ίδρυ-
ση του συλλόγου Αργιθεατών Επ. Φαρσάλων με την επω-
νυμία “ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ”  που είναι η προστάτιδα
της Αργιθέας. Η ιδέα βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και άμεσα
αγοράστηκε το παραδοσιακό οίκημα που θα στεγάζει το
Σύλλογο, και εσαεί τις δραστηριότητες του (χορευτικά, τμή-
ματα κοπτικής – ραπτικής , κεντήματος, πλεξίματος κτλ),
αλλά και να είναι ο χώρος συνάντησης των Αργιθεατών της
Επαρχίας και των φίλων του συλλόγου. Κύριος στόχος τους
είναι οι νεότεροι να γνωρίσουν τον τόπο τους και τις παρα-
δόσεις του, τα ήθη και τα έθιμα του, γιατί άνθρωποι χωρίς
ρίζες δεν μπορούν να καρπίσουν και να ανθίσουν.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Εγκαινιάστηκε λαογραφικό εκθετήριο στα Φάρσαλα – ΈκθεσηΕγκαινιάστηκε λαογραφικό εκθετήριο στα Φάρσαλα – Έκθεση

φωτογραφίας για τα 25 χρόνια Αργιθεατώνφωτογραφίας για τα 25 χρόνια Αργιθεατών
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Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας

προχωρά το

επόμενο διάστημα στη

συντήρηση και

ασφαλτόστρωση του

δρόμου Άγιος Γεώργιος –

Ψυχικό – Υπέρεια του

Δήμου Φαρσάλων,μετά

την υπογραφή της

σύμβασης του έργου από

τον Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας κ. Κώστα

Αγοραστού και

τονανάδοχο.

Πρόκειται για το έργο
«Αποκατάσταση διασύνδε-
σης των επαρχιακών οδών
(31) και (33) τμήμα: Άγιος
Γεώργιος -Ψυχικό-Υπέρεια
(Δ. Φαρσάλων) από θεομη-
νία», προϋπολογισμού
246.000 ευρώ.
Σε δηλώσεις του ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
τόνισε τα εξής:
«Υπογράψαμε σήμερα τη

σύμβαση συντήρησης ενός
δρόμου στα Φάρσαλα, από
το Ψυχικό μέχρι τον Άγιο
Γεώργιο και την Υπέρεια.
Ένας δρόμος περίπου 9,5
χιλιομέτρων και συνολικού
προϋπολογισμού 246.000
ευρώ.
Καθημερινά με σχεδιασμό
και προσανατολισμό βελ-
τιώνουμε το οδικό δίκτυο
της Θεσσαλίας, βελτιώνου-
με τους δρόμους στην
Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας, δίνοντας δουλειά
στον κόσμο και χρήμα στην
πραγματική τοπική οικονο-
μία.
Συνεχίζουμε την υλοποίηση
και χρηματοδότηση έργων,
καθώς ήδη βρίσκεται στον
αέρα η δημοπράτηση πέντε
νέων έργων στα Φάρσαλα
5,7 εκ. ευρώ, όπως ο δρό-
μος Φαρσάλων – Βόλου, η
συντήρηση του δρόμου
Λάρισας – Φαρσάλων, προ-

χωράμε τα αντιπλημμυρικά
στον Ενιπέα ποταμό. Για την
ανακατασκευή του δρόμου
Λάρισας – Φαρσάλων θα
ήθελα να επισημάνω ότι, αν
το Υπουργείο είχε προχω-
ρήσει τις μελέτες, εμείς ως
Περιφέρεια είμαστε έτοιμοι
να το εντάξουμε,προκειμέ-
νου να το χρηματοδοτήσου-
με και να το υλοποιήσουμε.
Παρ’ όλα αυτά  συντηρούμε
τον υπάρχοντα δρόμο προ-
κειμένου να ενισχύσουμε
την ασφαλή μετακίνηση των
συμπολιτών μας.
Τα έργα είναι εκείνα που
λένε πάντα την αλήθεια».
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το συνολικό μήκος της οδού
ανέρχεται σε 6 περίπου
χιλιόμετρα ενώ το πλάτος
της ποικίλλει από 5,5 έως
7,5μ. Σε ορισμένα σημεία οι
μηκοτομικές κλίσεις είναι ιδι-
αίτερα έντονες. Οι εργασίες
συνίστανται σε:

– χωματουργικές εργασίες
κυρίως άρσης καταπτώσε-
ων, καθαρισμού υπαρχό-
ντων τεχνικών και επανακα-
τασκευής επίχωσης τμημά-
των οδοποιίας που παρου-
σιάζουν καθιζήσεις,
– τεχνικές εργασίες κατα-
σκευής τοίχων αντιστήριξης
σε θέσεις καταπτώσεων,
επενδεδυμένης τάφρου σε
θέσεις καθιζήσεων και ενί-
σχυσης των υπαρχόντων
τεχνικών απορροής των
υδάτων σε θέσεις που
παρουσιάστηκαν προβλή-
ματα,
– οδοστρωσία και ασφαλτι-
κές εργασίες σε θέσεις καθι-
ζήσεων – έντονων ρηγμα-
τώσεων που προκλήθηκαν
από τον παγετό,

– σήμανση επικίνδυνων
θέσεων, επανατοποθέτηση
κατεστραμμένων στηθαίων
και διαγράμμιση της οδού.

Συντήρηση του δρόμου Άγιος Γεώργιος –Συντήρηση του δρόμου Άγιος Γεώργιος –

Ψυχικό – Υπέρεια από την ΠεριφέρειαΨυχικό – Υπέρεια από την Περιφέρεια



Μ
ε 26 θέματα της
ημερήσιας
διάταξης για

συζήτηση και λήψη
αποφάσεων συνεδριάζει
το Δημοτικό Συμβούλιο
την Τρίτη στις 7 το
απόγευμα στην αίθουσα
συνεδριάσεων.

Τα θέματα είναι:
1. Έγκριση αποδοχής των
όρων λήψης επενδυτικού
δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και
Δανείων που εντάσσεται
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ I» για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο «Αγροτική
Οδοποιία Δ.Ε Πολυδάμαντα
στη θέση «Βλαχοστράτα»
του Δήμου Φαρσάλων»
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
868.000,00€.
2. Έγκριση σύναψης και
όρων προγραμματικής σύμ-
βασης μεταξύ ΔΕΥΑ
Φαρσάλων και Δήμου
Φαρσάλων για την «εκπό-
νηση υδραυλικής μελέτης
αγωγού στη περιοχή υδρο-
μάστευσης Βρυσιών».
3. Έγκριση σύναψης και
όρων προγραμματικής σύμ-
βασης μεταξύ ΔΕΥΑ
Φαρσάλων και Δήμου
Φαρσάλων για την «εκπό-
νηση υδραυλικής μελέτης
αγωγού στη περιοχή υδρο-
μάστευσης Σκοπιάς».
4. Έγκριση υποβολής πρό-
τασης του Δήμου
Φαρσάλων για την χρηματο-
δότηση του έργου με τίτλο
«Προσαρμογή του 1ου και
2ου Παιδικού Σταθμού
Φαρσάλων σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που θεσπί-
στηκαν με το Π.Δ 99/2017».
5. Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης
του Δήμου Φαρσάλων με
τον ΟΠΑΚΠΑ για την εκτέλε-
ση του έργου με τίτλο
«Προσαρμογή του 1ου και
2ου Παιδικού Σταθμού
Φαρσάλων σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που θεσπί-
στηκαν με το Π.Δ 99/2017».
6. Έγκριση οριστικής μελέ-
της του έργου με τίτλο
«Προσαρμογή του 1ου και
2ου Παιδικού Σταθμού
Φαρσάλων σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που θεσπί-
στηκαν με το Π.Δ 99/2017»
και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης του έργου.
7. Έγκριση των τευχών
δημοπράτησης του έργου
με τίτλο «Προσαρμογή του
1ου και 2ου Παιδικού
Σταθμού Φαρσάλων σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές
που θεσπίστηκαν με το Π.Δ
99/2017».
8. Έγκριση μελέτης του
έργου με τίτλο «Πέτρινη
βρύση στο Δίλοφο» & καθο-
ρισμός τρόπου εκτέλεσης
9. Έγκριση αναμόρφωσης
του Προϋπολογισμού του
Δήμου οικον. έτους 2018.
10. Έγκριση αποδοχής
ποσού 112.060,00€ από το
ΥΠ.ΕΣ. (9η, 10η, 11η και
12η) μηνιαία κατανομή
έτους 2018, για κάλυψη
δαπανών για έργα και επεν-
δυτικές δραστηριότητες.
11. Έγκριση αποδοχής
ποσού 38.941,50€ από το
ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας
έτους 2018».
12. Έλεγχος υλοποίησης
του προϋπολογισμού και
υποβολή έκθεσης Γ’ τριμή-
νου έτους 2018 στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
13. Έγκριση τροποποίησης
– συμπλήρωσης της με
αριθμό 154/2018 ΑΔΣ που
αφορά τα ηλεκτροδοτούμε-

να ή μη ακίνητα κ.λ.π. εντός
ή εκτός σχεδίου πόλης και
οικισμών
14. Έγκριση διοργάνωσης
εκδηλώσεων του ΚΕΠ
Υγείας και εξειδίκευση
πίστωσης.
15. Έγκριση διοργάνωσης
εκδηλώσεων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο και
εξειδίκευση πίστωσης.
16. Έγκριση οικονομικής
επιχορήγησης στην μη
Κυβερνητική Οργάνωση
«Γιατροί του Κόσμου
Ελλάδας» και εξειδίκευση
της πίστωσης.
17. Έγκριση της με αριθμό
89/2018 απόφασης του Δ.Σ.
του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου
Φαρσάλων με θέμα:
«Αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού του
ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους
2018 (έβδομη).
18. Λήψη απόφασης αντικα-
τάστασης αναπληρωματι-
κού μέλους στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. της
Σχολικής Επιτροπής, με την
επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Μονάδων
Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς
Εκπαίδευσης Δήμου
Φαρσάλων».
19. Γνωμοδότηση του δημο-
τικού συμβουλίου
Φαρσάλων επί των μεταβο-
λών σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας &
Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς
Εκπαίδευσης σχολικού
έτους 2019-2020.
20. Έγκριση της με αριθμό
40/2018 απόφασης του Δ.Σ.

της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα :
«Αναμόρφωση του ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) 2018»
(Αριθμ. πρωτ.
4 4 4 8 5 / 0 6 . 0 8 . 2 0 1 8
Εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών).
21. Έγκριση της με αριθμό
41/2018 απόφασης του Δ.Σ.
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα :
«Έγκριση του Εσωτερικού
Κανονισμού λειτουργίας της
πράξης «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Φαρσάλων».
22. Επικύρωση της με αριθ-
μό 53/2018 αποφάσεως του
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΦ περί
«Επανακαθορισμού τιμολο-
γιακής πολιτικής των
Τριτέκνων».
23. Έγκριση εκμίσθωσης
δημοτικών εκτάσεων για
εγκατάσταση κτηνοτροφι-
κών
μονάδων.
24. Έγκριση δωρεάν παρα-
χώρησης κατά χρήση, του
κτηρίου της πρώην
Κοινότητας Μ. Ευϋδρίου
στον «Επιμορφωτικό
Εκπολιτιστικό Σύλλογο
Κοινότητας Ευϋδρίου».
25. Έγκριση ακύρωσης –
διαγραφής κλήσεων K.O.K.
λόγω λανθασμένων στοιχεί-
ων.
26. Έγκριση μετακίνησης
Δημάρχου & αιρετών του
Δήμου για υπηρεσιακές
ανάγκες.

Τ
ο ΚΕΠ Υγείας του

Δήμου Φαρσάλων

την Πέμπτη 15

Νοεμβρίου  2018 και ώρα

06:00μ.μ. στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου

Φαρσάλων υλοποίησε

βιωματικό, εκπαιδευτικό

εργαστήρι  με θέμα:

«Ενδυναμώνοντας το

γονεϊκό ρόλο. Δεξιότητες,

προκλήσεις,

προοπτικές». 

Την εκδήλωση άνοιξε η
Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ
Κυριακή Π.
Παναγιωτοπούλου η οποία
καλωσόρισε και ευχαρίστη-
σε τους φιλοξενούμενους
και ανέφερε την σημαντικό-
τητα και την χρησιμότητα
του νέου πρωτοπόρου προ-
γράμματος. Στην συνέχεια
έδωσε τον λόγο στην Εθνική
συντονίστρια του Εθνικού

Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων Νταίζη
Παπαθανασοπούλου, η
οποία ανέφερε ότι Δήμος
Φαρσάλων έχει ενεργή συμ-
μετοχή στις δράσεις και τις
πολιτικές του δικτύου.
Επίσης συγχάρηκε τον
Δήμαρχο Άρη Καραχάλιο
και την Κυριακή Π.
Παναγιωτοπούλου για τις
δράσεις τους με κύριο στόχο
το όφελος του δημότη.
Στην συνέχεια τον λόγο
πήρε ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Αγίων
Αναργύρων- Καματερού,
οποίος ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο Φαρσάλων για την
πρόσκληση και επεσήμανε
στους παρευρισκόμενους
πόσο σημαντική είναι η
συμμετοχή του δήμου
Φαρσάλων στα Συνέδρια
του δικτύου και κυρίως στο
Παγκόσμιο Συνέδριο του

Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας στο Μπέλφαστ της
Βόρειας Ιρλανδίας, όπου η
συμμετοχή και η παρουσία-
ση της Κυριακής Π.
Παναγιωτοπούλου αποκόμι-
σε τις καλύτερες κριτικές. 
Τέλος τον λόγο πήρε ο
Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης
Καραχάλιος, ό οποίος επί-
σης καλωσόρισε και ευχαρί-
στησε τους φιλοξενούμε-
νους, και ανέφερε την πολύ
καλή συνεργασία που έχει ο
Δήμος μας με το δίκτυο.
Συνεχάρη την Κυριακή Π.
Παναγιωτοπούλου λέγοντας
ότι προβάλει το έργο του
Δήμου μας με μεγάλη επιτυ-
χία.  Αμέσως μετά η
Αγγελική Οικονομοπούλου,
Ψυχολόγος  Msc,
Διευθύντρια Κοινωνικής
Πολιτικής  του Δήμου Αγίων
Αναργύρων Καματερού ανέ-
λαβε τον συντονισμό του
βιωματικού εργαστηρίου.
Πραγματοποιήθηκε με ενερ-
γητική συμμετοχή των γονέ-
ων οι οποίοι έδειξαν μεγάλο
ενδιαφέρον για την βιωματι-
κή συνάντηση. Το πρόγραμ-
μα εντάσσεται στα πλαίσια
του προγράμματος   ευαι-
σθητοποίησης  των γονέων
του  Δήμου μας σε θέματα
ψυχοκοινωνικής  ανάπτυξης
των παιδιών. Ο βασικός
στόχος ήταν η  συμβουλευ-
τική  πάνω σε θέματα που
αφορούν το γονεϊκό ρόλο
και την ανατροφή των παι-
διών μας. Στην λήξη του
προγράμματος οι γονείς
ζήτησαν να επαναληφθεί
γιατί είχε με μεγάλη επιτυχία
η πρώτη συνάντηση.
Κατά την διάρκεια του βιω-
ματικού εργαστηρίου πραγ-
ματοποιήθηκε μια παράλλη-
λη συνεδρίαση από την
Εθνική συντονίστρια του
Εθνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων
Νταίζη Παπαθανασοπούλου
στα στελέχη Δήμου
Φαρσάλων. Το θέμα της
συνεδρίασης ήταν η παρου-
σίαση του Προφίλ Υγείας
των Δήμων μελών. 
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Επικαιρότητα

-30/11 έως 2/12 Τριήμερη εκδρομή στην
Κωνσταντινούπολη- Με ημιαδιατροφή.
-25/11 Μονοήμερη εκδρομή στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Πανόραμα
Θεσσαλόνικης - Άγιος Παίσιος
-8/12 Μονοήμερη εκδρομή στην Ονειρούπολη
Δράμας
- 15/12 Το Τουριστικό Γραφείο ΝΑΣΕΛΟΣ

TRAVEL σε συνεργασία με το Φροντιστήριο

Αγγλικών Νίκη Τσιώρα διοργανώνει στις 15/12
Μονοήμερη εκδρομή στον Αστερόκοσμο
Θεσσαλονίκης.
Τηλέφωνο Επικοινώνιας: 6937043777 (Νίκη

Τσιώρα)

- Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά σε
Βουδαπέστη - Βιέννη και Βουδαπέστη - Βιέννη -
Πράγα.

- Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης " Οι

Μάγισσες της Σμύρνης" Κυριακή 16/12/2018 στο

θέατρο Παλλάς  Αθήνα.

- Τετραήμερη εκδρομή, Σπάρτη - Τρίπολη -

Σπήλαιο Δυρού Μονεμβασιά - Μυστρά - Ναύπλιο

29/11 - 2/12/2018, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό

σε ξενοδοχείο 3*

- Μονοήμερη εκδρομή Σαντάνσκι - Πετρίτσι

24/11/2018

- ΑΕΚ - ΑΓΙΑΞ  Τρίτη 27/11/2018

Παρακολούθηση αγώνα για το Τσαμπιονς Λιγκ 

- Απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή Ι.Μ.

Οσίου Εφρραίμ του Σύρου Κονταριώτισσα

Κατερίνης.

Για προσκύνημα στο Ιερό Λείψανο της Αγίας

Αικατερίνης Σάββατο 24/11/2018

- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού και το

Nefeli Travel διοργανώνουν διήμερη εκδρόμη

σε: Κόνιτσα - Μολυβδοσκεπαστή - Καλπάκι

Μονοδένδρι - Φαράγγι Βίκου 24 - 25/11/2018

- 1 Διανυκτέρευση με πρωινό στην Κόνιτσα

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Βιωματικό, εκπαιδευτικόΒιωματικό, εκπαιδευτικό
εργαστήρι για τον γονεϊκό εργαστήρι για τον γονεϊκό 
ρόλο από το ΚΕΠ Υγείας ρόλο από το ΚΕΠ Υγείας 

Δήμου ΦαρσάλωνΔήμου Φαρσάλων

Συνεδριάζει το ΔημοτικόΣυνεδριάζει το Δημοτικό

Συμβούλιο Συμβούλιο 



Μ
ε καθυστέρηση

επτά μηνών, δέκα

χρόνια μετά την

κτηματογράφηση του

μεγαλύτερου μέρους του

Δήμου Λαρισαίων και δύο

χρόνια μετά την ένταξη

των τριών προ-

καποδιστριακών δήμων

και κοινοτήτων της

Ελασσόνας, του

Τυρνάβου και των

Τεμπών στο Εθνικό

Κτηματολόγιο, ξεκινά από

τον ερχόμενο μήνα η

διαδικασία της υποβολής

των δηλώσεων

ιδιοκτησίας για τις

τελευταίες εναπομείνασες

εκτός κτηματολογίου

περιοχές του νομού, ενός

υπολοίπου του Δήμου

Λαρισαίων, της Αγιάς,

των Φαρσάλων και του

Κιλελέρ.

Η τελευταία γενιά της κτημα-
τογράφησης του νομού ανα-
μενόταν να ξεκινήσει τον
περασμένο Μάιο ωστόσο ο
μετασχηματισμός του
"Οργανισμού Εθνικού
Κτηματολογίου σε δημόσιο
φορέα με την επωνυμία
«Ελληνικό Κτηματολόγιο»
προκάλεσε εμπλοκή στην
πρόοδο του έργου, θέτοντας
εκτός χρονοδιαγράμματος
τη συλλογή δηλώσεων για
περίπου 284.000 δικαιώμα-
τα ιδιοκτητών ακινήτων του
νομού. Η ώρα να ξεκινήσει
όμως η διαδικασία έφθασε,
η περίοδος προετοιμασίας
για το μελετητικό γραφείο
που έχει αναλάβει τη σύμ-
βαση κτηματογράφησης
ολοκληρώθηκε, στα τρία
γραφεία κτηματογράφησης
επικρατεί οργασμός εργα-
σιών και η αντίστροφη
μέτρηση ξεκίνησε… Από
μεθαύριο Τρίτη 20
Νοεμβρίου το προσωπικό
της αναδόχου εταιρείας
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ 2», συνολικά 70
άτομα, δικηγόροι, μηχανικοί

και διοικητικοί, θα είναι στη
διάθεση των πολιτών προ-
κειμένου να τους ενημερώ-
σουν για τη διαδικασία, να
τους κατευθύνουν για τη
συγκέντρωση των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών και
να απαντήσουν σε κάθε
απορία. Η ενημέρωση θα
γίνεται τόσο από τα τρία
Γραφεία Κτηματογράφησης,
Λάρισας-Κιλελέρ (στο 5ο
χλμ. Λάρισας - Αθηνών,
δίπλα από την επιχείρηση
Storismenos), στην Αγιά
(επί της Λαρίσης 11), και στα
Φάρσαλα (Καναδά 2 και
Αχιλλέως) όσο και στα ειδικά
Σημεία Ενημέρωσης
Πολιτών (ΣΕΠ) που λειτουρ-
γούν ήδη από τις αρχές του
χρόνου σε Κοιλάδα, Νίκαια
και Αχίλλειο. Η υποβολή των
δηλώσεων ιδιοκτησίας θα
ξεκινήσει στις αρχές
Δεκεμβρίου, με την ακριβή
ημερομηνία να οριστικοποι-
είται εντός των προσεχών
ημερών και να ανακοινώνε-
ται επισήμως από το
Ελληνικό Κτηματολόγιο.
ΟΙ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ-
ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οι περιοχές που θα κτημα-
τογραφηθούν στην τελευ-
ταία αυτή φάση είναι οι εξής:
* ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ,
ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ, ΚΟΙΛΑΔΑ,
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ, ΛΟΥΤΡΟ,
ΜΑΝΔΡΑ, ΡΑΧΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ. Συνολικά τα
δικαιώματα είναι 19.040.
Θυμίζουμε πως από το
2008 έως το 2013 είχαν κτη-
ματογραφηθεί περίπου
80.000 δικαιώματα ιδιοκτη-
σιών του Δήμου Λαρισαίων,
Αμφιθέας και Κουλουρίου.
* ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ: ΑΓΙΑ,
ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΗ,
ΑΝΑΒΡΑ, ΑΝΑΤΟΛΗ,
ΓΕΡΑΚΑΡΙ, ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΕΛΑΦΟΣ, ΚΑΡΙΤΣΑ,
ΚΑΣΤΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ,
ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΜΕΛΙ-
ΒΟΙΑ, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ,
ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ, ΟΜΟΛΙΟ,

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ, ΠΟΤΑ-
ΜΙΑ, ΣΚΗΤΗ, ΣΚΛΗΘΡΟ,
ΣΤΟΜΙΟ, ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ.
Συνολικά τα δικαιώματα
είναι 71.378.
* ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ:
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΜΠΕ-
ΛΕΙΑ, ΑΧΙΛΛΕΙΟ, ΒΑΜΒΑ-
ΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΗ, ΒΡΥΣΙΑ,
ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ, ΔΕΝΔΡΑ,
ΔΙΛΟΦΟΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΖΩΟ-
ΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ,
ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΚΑΤΩΧΩ-
ΡΙ, ΚΡΗΝΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΥ-
ΔΡΙΟ, ΝΑΡΘΑΚΙ, ΝΕΡΑΪΔΑ,
ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ, ΠΟΛΥΝΕΡΙ,
ΡΕΥΜΑΤΙΑ, ΣΙΤΟΧΩΡΟ,
ΣΚΟΠΙΑ, ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ,
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΥΠΕΡΕΙΑ, ΦΑΡ-
ΣΑΛΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ.
Συνολικά τα δικαιώματα
είναι 84.386.
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ: ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ, ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ, ΑΡΜΕ-
ΝΙΟ, ΒΟΥΝΑΙΝΑ, ΓΛΑΥΚΗ,
ΔΙΛΟΦΟ, ΔΟΞΑΡΑ, ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟ, ΖΑΠΠΕΙΟ, ΚΑΛΑ-
ΜΑΚΙ, ΚΙΛΕΛΕΡ (ΚΥΨΕ-
ΛΗΣ), ΚΡΑΝΝΩΝΑΣ ΚΥΠΑ-
ΡΙΣΣΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ,
ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ,
ΜΕΛΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΜΕΛΙΣ-
ΣΟΧΩΡΙ, ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ,
ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ, ΜΥΡΩΝ,
ΝΑΜΑΤΑ, ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ,
ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΝΕΕΣ
ΚΑΡΥΕΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΝΙΚΗ,
ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ, ΠΛΑΤΥΚΑ-
ΜΠΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟ, ΧΑΛΚΗ,
ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΟ.
Συνολικά τα δικαιώματα
είναι 108.976.
ΤΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟ-
ΚΤΗΤΕΣ
Τι σημαίνει, όμως, η εκκίνη-
ση της διαδικασίας για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων των
περιοχών αυτών, τι πρέπει
να ξέρουν και πόσο θα τους
στοιχίσει; * Κατ’ αρχήν να
σημειώσουμε πως όλοι οι
κάτοικοι των περιοχών
αυτών άρχισαν να παρα-
λαμβάνουν, μέσω των λογα-
ριασμών της ΔΕΥΑΛ, ένα
ενημερωτικό έντυπο με χρη-
στικές πληροφορίες γύρω
από τη διαδικασία, τις υπο-
χρεώσεις τους και τις συνέ-
πειες των παραλείψεών
τους… Όπως είναι γνωστό
ακίνητα που δεν θα δηλω-
θούν κατά τη διάρκεια της
κτηματογράφησης θα κατα-
γραφούν ως «αγνώστου
ιδιοκτήτη», θα περιέλθουν
στο Δημόσιο και όσοι θελή-
σουν να τα διεκδικήσουν θα
εμπλακούν σε δικαστικό
κυκεώνα, ξέχωρα ότι δεν θα
μπορούν να βγάλουν οικο-
δομική άδεια ή να τα μεταβι-

βάσουν. * Η συλλογή των
δηλώσεων ιδιοκτησίας θα
κρατήσει συνολικά τρεις
μήνες για τους κατοίκους
εσωτερικού (η προθεσμία
δηλαδή θα λήξει τον Μάρτιο)
και έξι για τους κατοίκους
εξωτερικού. Ωστόσο είθισται
να δίνεται κάποια παράτα-
ση. Πάντως η κτηματογρά-
φηση, με όλες τις φάσεις
περαιωμένες, αναμένεται να
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο
του 2021. * Με δεδομένο ότι
το προσωπικό των
Γ ρ α φ ε ί ω ν
Κτηματογράφησης θα δρα
υποστηρικτικά στη συμπλή-
ρωση του ειδικού εντύπου
της Δήλωσης, το οποίο θα
προμηθευτούν είτε από το
γραφείο είτε θα το τυπώ-
σουν ηλεκτρονικά από το
www.ktimatologio. gr, οι
ιδιοκτήτες ακινήτων συνετό
θα είναι να έχουν μεριμνήσει
για το αντίγραφο των συμ-
βολαίων τους (ή των άλλων
εγγράφων) που να τεκμη-
ριώνουν το ιδιοκτησιακό
δικαίωμα στο ακίνητο. Να
αναζητήσουν δηλαδή το
πιστοποιητικό μεταγραφής
στο οικείο υποθηκοφυλα-
κείο, να έχουν τακτοποιήσει
τυχόν εκκρεμότητες (π.χ.
αποδοχή κληρονομιάς) ή σε
περίπτωση χρησικτησίας
(όπου δεν υπάρχουν τίτλοι
ιδιοκτησίας δηλαδή), αν δεν
υπάρχει σχετική δικαστική
απόφαση να υποβάλουν
διάφορα έγγραφα που να
αποδεικνύουν επί 20ετίας
τουλάχιστον το ιδιοκτησιακό
δικαίωμα (όπως Ε9, λογα-
ριασμοί κοινής ωφελείας,
μισθωτήρια, αποδεικτικά
επιδότησης, πράξη αναγνώ-
ρισης ορίων κ.ά). * Επίσης
οι πολίτες θα πρέπει οπωσ-
δήποτε είτε να προσκομί-
σουν στοιχεία εντοπισμού

του ακινήτου (εξαρτημένο
τοπογραφικό λέγεται) ή να
το υποδείξουν με κάποιον
άλλο τρόπο, εκτύπωση θέα-
σης από την αντίστοιχη
εφαρμογή της «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», 13ψήφιος
αριθμός ΟΣΔΕ, αριθμός
τεμαχίου διανομής ή αναδα-
σμού).
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΑΣ
Ειδικότερα σε μια πρώτη
προσέγγιση της «Ε» για την
όλη διαδικασία, η υποβολή
των δηλώσεων θα γίνει είτε
με την παρουσία τους στα
γραφεία κτηματογράφησης
είτε ηλεκτρονικά καθώς η
δυνατότητα ψηφιακής υπο-
βολής της δήλωσης ιδιοκτη-
σίας, μέσω της ιστοσελίδας
www.ktimatologio.gr παρα-
μένει ένα πολύ σημαντικό
κομμάτι της διαδικασίας.
Μέσω αυτής ο πολίτης μπο-
ρεί μόνος του (χωρίς τη βοή-
θεια επαγγελματία, αν έχει
μια στοιχειώδη εξοικείωση
με ψηφιακό περιβάλλον) να
καταχωρίσει όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία, να υποβάλει
(ψηφιακά) τα απαραίτητα
έγγραφα και να εντοπίσει το
ακίνητό του στους χάρτες
της «Ελληνικό
Κτηματολόγιο». Η δήλωση
ηλεκτρονικής διεύθυνσης
(e-mail) θα είναι υποχρεωτι-
κή με την υποβολή της
δήλωσης, ενώ η πληρωμή
του ανταποδοτικού τέλους
θα γίνεται μέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής. *
Μαζί με τη δήλωση καταθέ-
τει ένα απλό φωτοαντίγρα-
φο του τίτλου που τεκμηριώ-
νει το δικαίωμά του (π.χ.
συμβόλαιο), φωτοαντίγραφο
του πιστοποιητικού μετα-
γραφής του στο υποθηκο-
φυλακείο (αν και η προσκό-
μισή του μπορεί να γίνει και

σε μεταγενέστερο χρόνο),
φωτοαντίγραφο δελτίου ταυ-
τότητας ή διαβατηρίου, απο-
δεικτικό ΑΦΜ, το Ε9, καθώς
και τοπογραφικό διάγραμ-
μα. * Ακολούθως εντοπίζεται
το ακίνητό του στους ψηφια-
κούς χάρτες της «Ελληνικό
Κτηματολόγιο». Στις αγροτι-
κές περιοχές, όπου δεν
υπάρχουν διανομές ή ανα-
δασμοί, τα όρια των ιδιοκτη-
σιών είναι ασαφή και η συμ-
μετοχή του ιδιοκτήτη στη
διαδικασία για τον προσδιο-
ρισμό της ιδιοκτησίας του
θεωρείται καθοριστική. * Με
τη δήλωση καταβάλλεται
ένα ανταποδοτικό τέλος,
"κτηματόσημο" συνηθίστηκε
να λέγεται, που είναι 35
ευρώ για κάθε ιδιοκτησιακό
δικαίωμα και 20 ευρώ για
τους βοηθητικούς χώρους.
Στις αγροτικές περιοχές, αν
το ίδιο άτομο έχει περισσό-
τερα από δύο ιδιοκτησιακά
δικαιώματα στον ίδιο δήμο,
τότε θα πληρώνει μόνο δύο
φορές το τέλος. Η δεύτερη
δόση του "κτηματόσημου"
θα έρθει αργότερα όταν ολο-
κληρωθεί η κτηματογράφη-
ση όλης της χώρας και θα
είναι ίση με ένα τοις χιλίοις
επί της αξίας του δικαιώμα-
τος, η οποία υπολογίζεται με
βάση την τιμή ζώνης του
ακινήτου (αντικειμενική αξία)
μείον 20.000 ευρώ. Να
σημειωθεί τέλος πως όλα
όσα θα πρέπει να γνωρί-
ζουν οι ενδιαφερόμενοι για
τη φάση της συλλογής των
δηλώσεων του
Κτηματολογίου περιγράφο-
νται αναλυτικά στο φυλλάδιο
που είναι αναρτημένο και
στην ιστοσελίδα του φορέα: 

Πηγή: “Ελευθερία”
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Σε λειτουργία από την Τρίτη 21 Νοεμβρίου τα Γραφεία και από τις αρχές ΔεκεμβρίουΣε λειτουργία από την Τρίτη 21 Νοεμβρίου τα Γραφεία και από τις αρχές Δεκεμβρίου

ξεκινά η υποβολή των Δηλώσεων – Που πρέπει να προσέρχονται οι ιδιοκτήτες τουξεκινά η υποβολή των Δηλώσεων – Που πρέπει να προσέρχονται οι ιδιοκτήτες του

Δήμου Λαρισαίων, Αγιάς, Κιλελέρ και Φαρσάλων και τι πρέπει να γνωρίζουνΔήμου Λαρισαίων, Αγιάς, Κιλελέρ και Φαρσάλων και τι πρέπει να γνωρίζουν

Ξεκινά η κτηματογράφηση στον νομό ΛάρισαςΞεκινά η κτηματογράφηση στον νομό Λάρισας



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων

ανακοινώνεται ότι σε

λίγες μέρες θα

πραγματοποιηθεί   στη

χώρα μας  η

καταναλωτική

προωθητική ενέργεια

“Black Friday” στις 23

Νοεμβρίου 2018 , η οποία

προήλθε από το

εξωτερικό κι έχει  πλέον

καθιερωθεί ως παγκόσμια

εμπορική γιορτή. 

Η συμμετοχή των επιχειρή-
σεων στην Black Friday
είναι αποκλειστικά στην δια-
κριτική ευχέρεια  της κάθε
επιχείρησης να αποφασίσει
αν θα συμμετάσχει  ή όχι. 

Ωστόσο, για τη συμμετοχή
των επιχειρήσεων στην
προωθητική ενέργεια ,  ενη-
μερώνουμε τους επιχειρη-
ματίες ότι πρέπει  να τηρη-
θούν οι προϋποθέσεις που
ισχύουν  και στην εκπτωτική
περίοδο.  
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς η
παλαιά και η νέα μειωμένη
τιμή των προϊόντων και
προαιρετικά το ποσοστό της
μείωσης σε εμφανή σημεία
του καταστήματος και
οπωσδήποτε στα σημεία
που πωλούνται τα προϊό-
ντα.
Σε κάθε περίπτωση δεν επι-
τρέπεται η προσφορά ειδών
των οποίων η ποσότητα
υπερβαίνει το πενήντα

(50%) του συνόλου των
κωδικών που διαθέτει το
κατάστημα και αυτό ισχύει
και για την Black Friday.
Η τήρηση των προϋποθέσε-
ων αυτών είναι αυτονόητη,
γιατί οι κυρώσεις είναι
αυστηρές και δεν επιτρέπε-
ται να επιβάλλονται πρόστι-
μα λόγω λάθους και μάλιστα
σε αυτήν την δύσκολη
εποχή. Συγκεκριμένα, για
τους παραβάτες προβλέπε-
ται πρόστιμο ποσού ίσου με
το 0,5% του ετήσιου κύκλου
εργασιών και πάντως όχι
κατώτερο των 5.000 ευρώ. 

Εάν οι προσφορές είναι
ανακριβείς ή παραπλανητι-
κές ως προς το ποσοστό
τους, ως προς την ακρίβεια

των αναγραφόμενων τιμών
ή ως προς την ποσότητα
των προσφερόμενων προϊ-
όντων ή όταν ενέχουν οποι-
ασδήποτε μορφής απόκρυ-
ψη ή παραπλάνηση, επι-
βάλλεται πρόστιμο ποσού
ίσο με το 1% του ετήσιου
κύκλου εργασιών και
πάντως όχι κατώτερο από
10.000 ευρώ, ανάλογα με τη
βαρύτητα και τη συχνότητα
της παράβασης.
Ταυτόχρονα με τα παραπά-
νω μπορεί να επιβάλλεται
και αυτοτελές πρόστιμο
1.000 έως 3.000 ευρώ για
κάθε μία από τις παραβά-
σεις που περιλαμβάνονται
στο άρθρο 78 των κανόνων
ΔΙΕΠΠΥ.
Εκ της Γραμματείας .

Ο
Δήμος Φαρσάλων
και ο ΟΠΑΚΠΑ
Δ.Φ. στα πλαίσια

κατάρτισης
προγράμματος για τον
εορτασμό των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς
απευθύνουν ανοικτή
πρόσκληση σε
συλλόγους, φορείς,

σωματεία, σχολεία και
φροντιστήρια να
δηλώσουν συμμετοχή
στις εκδηλώσεις. 
Επίσης καλεί παραγωγούς
τοπικών προϊόντων, οικοτέ-
χνες και χειροτέχνες που
ενδιαφέρονται για την προ-
βολή των προϊόντων, αγα-
θών και εκθεμάτων τους.
Επισήμανση: Πώληση προϊ-

όντων, αγαθών και λοιπών
ειδών δύναται να πραγματο-
ποιηθεί σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τις
κανονιστικές αποφάσεις του
Δήμου.
Λοιπές πληροφορίες:
Διάρκεια εκδηλώσεων: Από
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου
2018 έως 3 Ιανουαρίου
2019
Τόπος εκδηλώσεων:
Πλατεία Δημαρχείου στα
Φάρσαλα
Δήλωση συμμετοχής:
Συμπλήρωση ειδικής έντυ-
πης αίτησης
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής δήλωσης:
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου
2018
Αρμόδιο γραφείο/Τηλέφωνα
επικοινωνίας: Ισόγειο
δημαρχιακού καταστήματος
Φαρσάλων (γραφείο
03)/24913 50113,133.

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

8
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018Επικαιρότητα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πρόσκληση για δηλώσειςΠρόσκληση για δηλώσεις

συμμετοχής στιςσυμμετοχής στις

χριστουγεννιάτικεςχριστουγεννιάτικες

εκδηλώσειςεκδηλώσεις

Διαγωνισμός καλύτερηςΔιαγωνισμός καλύτερης

βιτρίνας στα Φάρσαλα βιτρίνας στα Φάρσαλα 

ΟΟ ΕμπορικόςΕμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων για την Σύλλογος Φαρσάλων για την “Black Friday” “Black Friday” 



Με δυο τελετές που πραγ-
ματοποιήθηκαν αμφότερες
κάτω από καταρρακτώδη
βροχή τιμήθηκε με κατάθε-
ση στεφάνων η 45η επέτει-
ος της εξέγερσης των φοιτη-
τών του Πολυτεχνείου στα
Φάρσαλα.
Αρχικά το πρωί του
Σαββάτου 17 Νοεμβρίου
στην Πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου στα Φάρσαλα,
η Δημοτική Αρχή, μαθητές,
σύλλογοι και φορείς της
πόλης κατέθεσαν στεφάνια
στο μνημείο τιμώντας έτσι
την 45η επέτειο της εξέγερ-
σης των φοιτητών του
Πολυτεχνείου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με
κατάθεση στεφάνων, από
τον Δήμο Φαρσάλων,
Θεσσαλών Συμπολιτεία, το
εργατικό Κέντρο
Φαρσάλων, Εμπορικό

Σύλλογο, Αναγέννηση
Φαρσάλων, το 1ο Γυμνάσιο,
ΕΠΑΛ Φαρσάλων.
Στην εκδήλωση παραβρέθη-
καν, ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Αρ. Καραχάλιος, ο αντιπρό-
εδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Θεσσαλίας Κ.
Τύμπας, οι Αντιδήμαρχοι Δ.
Μπαμπανίκας, Κ. Μπένου,
η πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ
Κ.Παναγιωτοπούλου, ο

πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ Κ.
Δερλός, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Μ.Ίφου, Δ.
Σ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ ,
Στ.Πουλαράκης, Γ.
Αρσενόπουλος, Σπ.
Τσιάμπας, εκπρόσωποι του
Ε.Κ. του Εμπορικού
Συλλόγου, εκπρόσωποι
τοπικών φορέων και συλλό-
γων, εκπαιδευτικοί και
μαθητές.

Το απόγευμα της ίδιας ημέ-
ρας σε ξεχωριστή εκδήλωση
η οποία έγινε στις 5.30 μ.μ.
στην πλατεία Δημαρχείου το
Συνδικάτο Οικοδόμων και το
ΠΑΜΕ τίμησαν την εξέγερ-
ση του Πολυτεχνείου και
μετέπειτα ακολούθησε κατά-
θεση στεφάνων στο
Μνημείο των Πεσόντων από
το Συνδικάτο Οικοδόμων και
το ΚΚΕ.
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Με δυο εκδηλώσεις τιμήθηκε 45η επέτειος της εξέγερσηςΜε δυο εκδηλώσεις τιμήθηκε 45η επέτειος της εξέγερσης

του Πολυτεχνείου στα Φάρσαλατου Πολυτεχνείου στα Φάρσαλα



Η Νίκη Κρήνης σημείωσε 7 τέρματα κόντρα στον Σταυραετό
Σταυρού και με την νίκη της με σκορ 7 – 1 έφτασε τους 6
βαθμούς και βρίσκεται στην 8η θέση.
Μέσα σε ένα τέταρτο οι γηπεδούχοι πέτυχαν 4 τέρματα,
αρχικά στο 3’ μετά από πάσα του Μαργαριτόπουλου Γιάννη
,ο Κανατούλας με πλασέ πέτυχε το 1-0.
Ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Πετρόπουλος  έκανε κάθετη
πάσα και ο ΓιάννηςΜαργαριτόπουλος,με σουτ πέτυχε το 2-
0.
Στο 11' μετά από πάσα του Θοδωρή Μαργαριτόπουλου
στον Πετρόπουλο, ο τελευταίος σημείωσε το 3-0.
Ο Πετρόπουλος στο 15' έσπασε στον Γιάννη
Μαργαριτοπουλο ο οποίος πέτυχε το 4-0 και παράλληλα το
δεύτερο προσωπικό του τέρμα.
Στο 40' σημειώθηκε το καλύτερο γκολ του παιχνιδιού, όταν
ο Μαγαλιός πήρε τη μπάλα από την άμυνα και περνώντας
4 αντιπάλους βρέθηκε απέναντι απ'τον τερματοφύλακα,τον
οποίο καιψιλοκρέμασε, κάνοντας το 5-0.
Στο 55' μετά από πάσα του Τσιάρα,ο Θοδωρής
Μαργαριτόπουλος πέρασε και τον τερματοφύλακα κι έκανε
το 6-0.
Στο 60' ο Σταυρός μείωσε με σουτ του Σταθόγαβρου μέσα
από την περιοχή σε 6-1.
Στο 78' μετά από πάσα του Τσιάρα,ο Στεργίου με δυνατό
σουτ πέτυχε το τελικό σκορ 7-1.
Η Σύνθεση 
Νίκη Κρήνης (Σάκης Τσιάρας): Παπαϊωάννου (75'
Νταφόπουλος Α του Θ.), Σελήνης(46' Θεοχαρόπουλος),
Κανατούλας, Μαγαλιός, Νταφόπουλος Α.,
Μαργαριτόπουλος Θ., Πετρόπουλος (46' Τσιάρας),
Βάτσικας - Μαργαριτόπουλος Κ., Στεργίου,
Μαργαριτόπουλος Γ.

Ο
ΑΟ Ναρθακίου επέστρεψε στα τρίποντα

καθώς κέρδισε με σκορ 3 – 0 τον

Μυραικό,  έπειτα από την ισοπαλία

κόντρα στην Δόξα Υπέρειας εκμεταλλεύτηκε με

τον καλύτερο τρόπο την ισοπαλία του

ΑτρομήτουΒαμβακούς και πλέον ισοβαθμούν στην

κορυφή με 16 βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή τον απόλυτο έλεγ-

χο του αγώνα και μόλις στο 12’ μπήκαν σε θέση οδη-

γού, όταν ο Μισαηλίδης έκανε όμορφη προσπάθεια και

με σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ.

Οι γαλάζιοι έχασαν σωρεία ευκαιριών με τους

Παπαθανασίου, Μισαηλίδη, Σιδηρόπουλο, είχαν ακυ-

ρωθέν τέρμα με τον Παπαθανασίου, όμως το 1 – 0

παρέμεινε μέχρι την λήξη του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 48’ ο

Μισαηλίδης με τον ίδιο τρόπο όπως και στο 1 – 0,

πάτησε περιοχή, πλάσαρε δυνατά και πέτυχε το 2 – 0

και ταυτόχρονα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Ενώ με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Μπίνας

έκανε όμορφη ενέργεια και με πλασέ πέτυχε το 3 – 0.

Εν συνεχεία οι γαλάζιοι έριξαν ρυθμό και πανηγύρισαν

την άνετη νίκη με σκορ 3 – 0 και ταυτόχρονα το πλα-

σάρισμα τους στην κορυφή της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου (Παναγιώτης Κορδαλής):Ζεμπέκης,

Δημακόπουλος, Αρσενόπουλος, Λελεντζής,

Κατσικόπουλος, Ρεντινόπουλος, Καψιώχας,

Μισαηλίδης, Μανταλιάς (46’ Μπίνας), Σιδηρόπουλος

(70’ Καραβαγγέλης), Παπαθανασίου (60’

Μπουλούτσος).

Α
τρόμητος

Βαμβακούς και

Αναγέννηση

Φαρσάλων αναδείχθηκαν

ισόπαλοι με σκορ 1 – 1

στο ντέρμπι κορυφής του

2ου ομίλου της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Έτσι ο Ατρόμητος ο οποίος
απώλεσε τους πρώτους του
βαθμούς στο πρωτάθλημα
έφτασε τους 16 βαθμούς και
έχει συγκάτοικο στην κορυ-
φή τον ΑΟ Ναρθακίου, ενώ
η Αναγέννηση Φαρσάλων
βρίσκεται με 13 βαθμούς
στην 4η θέση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
την Αναγέννηση να μπαίνει
καλύτερα σον αγωνιστικό
χώρο και να χάνει την
πρώτη της καλή στιγμή όταν
στο 10’ ο Μητσόπουλος ο
οποίος αγωνίστηκε ξανά
κάτω από τα δοκάρια μετά
από απουσία ενός χρόνου
έδιωξε το σουτ του Τσούλη
σε κόρνερ. 
Ενώ ίδια κατάληξη είχε και
το σουτ του Μπανιά ένα
τέταρτο αργότερα.
Στο 25’ μετά από εκτέλεση
φάουλ και κεφάλια επιθετι-
κού της Αναγέννησης απέ-

κρουσε ασθενώς ο
Μητσοπουλος και ο
Σακελλαρίου Κώστας  πήρε
το ριμπάουντ και άνοιξε το
σκορ σε μια φάση στην
οποία οι άνθρωποι του
Ατρομήτου διαμαρτύρονται
καθώς θεωρούν ότι υπήρχε
οφσάιντ στην δεύτερη κεφα-
λιά του Σακελλαρίου.
Στο δεύτερο μέρος ο
Ατρόμητος ανέβασε στρο-
φές και έχασε δυο πολύ
καλές στιγμές, αρχικά στο
54’ ο Θανόπουλος έκανε το
σουτ η μπάλα είχε πορεία
προς τα δίχτυα, όμως ο
Παλαμίδας πετάχτηκε εντυ-
πωσιακά στο παραθυράκι
του και με την βοήθεια του
δοκαριού έδιωξε σε κόρνερ.
Ενώ πέντε λεπτά αργότερα
ο Βόπης σούταρε δυνατά
έξω από την περιοχή με τον
Παλαμίδα να διώχνει και
πάλι σε κόρνερ.
Ενώ στο 60’ ένα σουτ του
Τσιτσικλή πέρασε λίγο άουτ.
Η Αναγέννηση είχε μια καλή
στιγμή στο 62’ όταν ο
Καρακώστας βρέθηκε σε
θέση τετ α τετ όμως δεν
πλάσαρε σωστά και η
μπάλα πέρασε άουτ.

Ενώ πέντε λεπτά αργότερα
Θανόπουλος και Μουτκανάς
συνδυαστήκαν όμορφα
έπειτα από ομαδική προ-
σπάθεια, ο Μουτκανάς έπια-
σε έναν «κεραυνό» από
μακρινή απόσταση, ο
Παλαμίδας τινάχθηκε στην
γωνιά του όμως η μπάλα
κατέληξε στα δίχτυα για το 1
– 1.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν
ακόμη μια καλή στιγμή στο
70’ όταν το σουτ του
Καρακώστα από καλή θέση
πέρασε άουτ.
Ενώ οι γηπεδούχοι είχαν
δυο καλές στιγμές με τους
Βόπη και Αζά όμως αμφότε-
ρες δεν βρήκαν στόχο και
έτσι παρέμεινε το 1 – 1.
Οι άνθρωποι του Ατρόμητου
Βαμβακούς διαμαρτύρονται
για μη υπόδειξη οφσάιντ στο
γκολ της Αναγέννησης και
για το γεγονός ότι δινόταν
πολύ εύκολα φάουλ υπέρ
των φιλοξενουμένων, όπως

τόνισαν, σε επικοινωνία που
είχαμε.
Απάντηση της Αναγέννησης
Φαρσάλων: “όσα δεν φτάνει
η αλεπού τα κάνει κρεμα-
στάρια”.
Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Βαμβακούς

( Α ν δ ρ ε ό π ο υ λ ο ς ) :
Μητσόπουλος, Μπαρσιάνης
(60’ Αρσενόπουλος),
Θανόπουλος, Ξυνογαλάς,
Βασιλόπουλος, Βόπης,
Φλώρος, Αζάς,
Τασιόπουλος, Τσιτσικλής
(80’ Χρόνης), Μουτκανάς

Αναγέννηση Φαρσάλων

( Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) :

Παλαμίδας, Μπουλάρι,
Α ρ β α ν ι τ ο ζ ή σ η ς ,
Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,
Π α τ σ ι ο ύ ρ α ς ( 9 0 ’
Κουκουτής), Γιαχνής,
Ζαγγανάς, Καρακώστας (75’
Σαλής), Τσούλης(85’
Βαΐτσης), Μπανιάς

10
Τρίτη 20 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

““Χ”ωρίς νικητή το ντέρμπι κορυφήςΧ”ωρίς νικητή το ντέρμπι κορυφήςΕυρεία νίκη για τηνΕυρεία νίκη για την

Κρήνη κόντρα στονΚρήνη κόντρα στον

ΣταυρόΣταυρό

ΤριάραΤριάρα καικαι κορυφήκορυφή

γιαγια τοντον ΑΟΑΟ

Ναρθακίου!Ναρθακίου!



Η
Δόξα Υπέρειας
συνέχισε στον
δρόμο των

θετικών αποτελεσμάτων
και της αναρρίχησης της
στον δεύτερο όμιλο της
Β ΕΠΣΛ κατηγορίας
καθώς κέρδισε με σκορ
1 – 3 τον Άγιο Γεώργιο
Φαρσάλων  και έτσι
έφτασε τους 10 βαθμούς
και βρίσκεται στην 6η
θέση.
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν
το σκορ μόλις στο 5’ όταν ο
Νίκος Πολύζος με πλασέ
άνοιξε το σκορ έπειτα από
πάσα του Γκατζόγια.
Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν
αμέσως με όμορφο πλασέ
του Νταλίπη.
Όμως Η Δόξα πήρε εκ νέου
κεφάλι στο σκορ στο 35’
όταν ο Γκατζογίας και πάλι
«σέρβιρε» και ο
Α π ο σ τ ό λ η ς
Παπαδόπουλος με πλασέ
μέσα από την περιοχή
πέτυχε το 1 – 2.
Η Δόξα είχε τον έλεγχο σε

όλη την διάρκεια έχασε
αρκετές καλές στιγμές με
τους Κέτσι, Γκατζόγια και
Παπαδόπουλο, όπως και ο
Άγιος είχε δυο καλές στιγ-
μές μς τον Νεγιάννη.
Το τελικά 1 – 3 πέτυχε στο
75’ ο Πολύζος Δημήτρης με
πλασέ, έπειτα από ασσίστ
του Γκατζόγια και πάλι.
Οι Συνθέσεις
Άγιος Γεώργιος(Τρίγκας):
Τάσιος, Μπάφας, Τζιλήρας,
Καρακώστας, Σακελλαρίου
Φ, Καρνάβας, Νταλίπης,
Κ α ρ α κ ι κ έ ς ,
Τα σ τ ε μ ί ρ ο γ λ ο υ ( 8 0 ’
Θλιβερός), Νεγιάννης,
Τάτσης
Δόξα Υπέρειας (Γιάννης
Βασιλείου): Ευθυμιάδης
Μ., Τσιούρης Γ., Τσακίρης,
Πολύζος Ν., Δημητρίου
Απ., Καλφόγλου,
Γ κ α τ ζ ό γ ι α ς ,
Παπαδόπουλος Απ. (5’ λ.τ.
Λαυδής, 75’ λ.τ. Πολύζος
Δ.), Παπαδόπουλος Απ.,
Τσούνι, Κέτσι, 

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

μάζεψε ένα ακόμη

«τρίποντο» στο σακούλι

του, έφτασε τους 15

βαθμούς και βρίσκεται

στην 3η θέση όντας σε

απόσταση «βολής» από

την κορυφή του δευτέρου

ομίλου της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Οι ροσονέρι πέρασαν από
την έδρα της Ακαδημίας
Αχιλλέως Φαρσάλων με
σκορ 0 – 3 και συνέχισαν
στον δρόμο των τριπόντων.
Ο Μέγας Αλέξανδρος άνοιξε
το σκορ μόλις στο 15’ με
απευθείας εκτέλεση φάουλ
του Αντωνιάδη. Στο 35’ ο
Αναγνώστου με πλασέ
πέτυχε το 0 – 2 έπειτα από
όμορφη πάσα του Χρήστου
Γκουνάρα. Οι γηπεδούχοι
έχασαν μια καλή στιγμή με
το πλασέ του Κατσιάβα από
θέση τετ α τετ να μην βρί-
σκει στόχο.
Στο δεύτερο μέρος και
συγκεκριμένα στο 55’ ο
Χρήστος Γκουνάρας κέρδι-
σε πέναλτι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Ιορδανίδης, η μπάλα σταμά-
τησε στο δοκάρι και στην
επαναφορά ο Βαρσάμης με
κεφαλιά ψαράκι πέτυχε το 0
– 3. Οι γηπεδούχοι είχαν
δοκάρι στο 75’ σε σουτ του
Βαλαβάνη.
Από πλευράς Χαλκιάδων
ντεμπούτο έκανε σήμερα ο
16 χρόνος επιθετικός
Σκέγια, όντας θετικότατος.
Οι Συνθέσεις

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Αρίστος

Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ) :

Μαργαρίτης (46’
Κατσανάκης), Μπαιράμι
(30’ λ.τ. Καρακώστας),
Χαμορούσος, Τσανάκας,
Τσιοβάρας, Γιαννούλας,
Αλμυριώτης, Βαλαβάνης,
Δημουλάς Δημήτρης,

Πανάγος (40’
Γκουντόπουλος) ,
Κατσιάβας (Δημουλάς
Σωκράτης).
Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης,
Βαρσάμης, Κυριάκου (60’
Στεφανίδης), Ζαχόπουλος,
Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας,
Ιορδανίδης (60’ Γκουνάρας
Στ.), Αναγνώστου (65’
Καραμπλής), Νασιούλας,
Γκουνάρας Χρ., Σκέγια.
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Τριάρα και μόνοςΤριάρα και μόνος

στην τρίτη θέσηστην τρίτη θέση
Τρίποντη τριάρα!Τρίποντη τριάρα!

Δ
ιεξήχθη την Τρίτη
13/11 στα γραφεία
της ΕΠΣ Λάρισας η

κλήρωση του Κυπέλλου
για την τρίτη φάση.
Στον τέταρτο όμιλο στον
οποίο τοποθετήθηκαν οι
ομάδες της Επαρχίας
Φαρσάλων δεν είχαμε
κάποιο τοπικό ντέρμπι με
τις τυχερές ομάδες της κλή-
ρωσης να είναι οι εξής:
Αναγέννηση Φαρσάλων,
Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων, Αετός
Αμυγδαλέας, Ολυμπιακός
Αμπελιάς και Ατρόμητος
Αγιών Αναργύρων.
Από εκεί και έπειτα ο
Αχιλλέας Φαρσάλων κλη-
ρώθηκε να αγωνιστεί με
την ομάδα του
Μαυροβουνίου την οποία
θα αντιμετωπίσει εκτός
έδρας, ο ΑΟ Ναρθακίου θα
αντιμετωπίσει εντός έδρας
την ομάδα των Βουναίνων
η οποία αγωνίζεται στην Α1
ΕΠΣΛ κατηγορία, ενώ η
Λαρισα 2012 θα αντιμετω-
πίσει εντός έδρας τον
Ηρακλή Λάρισας.
Εντός των επόμενων ημε-
ρών αναμένεται να ανακοι-
νωθούν οι ημερομηνίες
των αγώνων.
Αναλυτικά τα ζευγάρια του
4ου ομίλου:
1.Ναρθάκι – Βούναινα
2.Μαυροβούνι – Αχιλλέας
Φαρσάλων
3.Λάρισα 2012 – Ηρακλής

Λάρισας
Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι
1ος όμιλος
1. Ελπίς Μεσοχωρίου –
Οικονόμος Τσαριτσάνης
2. Προμηθέας –
Π.Α.Ο.Λ.Αβέρωφ
3. Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Ελασσόνας –
Π.Ο.Ελασσόνας
Άνευ:
Στεφανόβουνο/Γαλανόβρυ
ση
Ακαδημία Τυρνάβου
Δαμασιακός
Δόξα Βλαχογιαννίου
Δήμητρα Γιάννουλης
2ος όμιλος
1.Πελασγιώτιδα –
Φιλοκτήτης Μελιβοίας
2.Αστραπή Νέας Πολιτείας
– Δωτιέας Αγιάς
3.Αετός Μακρυχωρίου –
Κιλελέρ
Άνευ:
Χείμαρρος Μαρμαρίνης
Ιπποκράτης
Σμόλικας Φαλάνης
Προοδευτική Ανάβρας
Αστήρ Μελισσοχωρίου
3ος όμιλος
1.Ελευθεραί – Τύρναβος
2005
2.ΑΣ Βορειοηπειρωτών –
Νεάπολη Λάρισας
3.Δόξα Βαλανίδας –
Παναγροτικός Νίκαιας
Άνευ:
Φαλανιακός
Άρης Κουλουρίου
Κεραυνός Δένδρων
Αμπελωνιακός
Δόξα Αγυροπουλίου

Κύπελλο μέροςΚύπελλο μέρος

3ο3ο



Η
Θύελλα Βασιλί

προηγήθηκε

κόντρα στην

Αναγέννηση Ζαππείου

στο ντέρμπι της 5ης

θέσης με σκορ 0 – 1,

όμως μέσα σε δέκα λεπτά

οι γηπεδούχοι έκαναν την

ανατροπή και πήραν το

τρίποντο με σκορ 2 – 1.

Έτσι η Θύελλα παρέμεινε

στους 9 βαθμούς και πλέον

βρίσκεται στην 7η θέση με 9

βαθμούς.

Η Θύελλα άνοιξε το σκορ

στο 20’ με όμορφο συνδυα-

σμό των Καραγιάννη και

Ζητούνη, ο τελευταίος έσπα-

σε την μπάλα στον

Σουλιώτη και αυτός με

δυνατό σουτ πέτυχε το 0 –

1.

Πέντε λεπτά αργότερα όμως

οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν

όταν έπειτα από γέμισμα

του Κοδέλι  η μπάλα έπαιξε

περίεργο παιχνίδι στον

Αποστολάκη και κατέληξε

στα δίχτυα.

Ενώ στο 32’ έπειτα από

όμορφη εκδήλωση αντεπί-

θεσης οι γηπεδούχοι πέτυ-

χαν την ανατροπή με δρά-

στη τον Νέλι Χουσενάι

Στο δεύτερο μέρος το παι-

χνίδι ήταν κέντρου με την

μοναδική καλή στιγμή να

ανήκει στο Ζάππειο όταν

στο 80΄είχε δοκάρι με τον

Καούνα.

Η Σύνθεση

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Αποστολάκης,

Τριαντάφυλλου,  Μπόγκας,

Λιτσόπουλος, Μπόγκας (65’

Κούρο), Καραγιάννης,

Ακρίβος Σουλιώτης,

Ζ η τ ο ύ ν η ς ,

Α
ναβολή είχαμε σε όλα τα παιχνίδια της

Κυριακής 18/11  σε ελέω της κακοκαιρίας που

είχε πλήξει τον Νομό μας.

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων ανακοινώνεται ότι οι

αγώνες που αναβλήθηκαν την Κυριακή 18.11.18, θα πραγ-

ματοποιηθούν το προσεχές Σάββατο 24.11.18 (στην ημε-

ρομηνία που είχαν ήδη ορισθεί).

Πιο συγκεκριμένα η 10η αγωνιστική της Α’ DE-TOX και η 6η

αγωνιστική του 4ου και 5ου Ομίλου της Β’ κατηγορίας θα

πραγματοποιηθούν το Σάββατο 24.11.18.

Σε ένα ντέρμπι με τα όλα του
ο Γ.Σ. Φαρσάλων
Kroustaγνώρισε την ήττα με
σκορ 90 – 88 από την Νίκη
Βόλου στο Κλειστό
Γυμναστήριο της Νέας
Ιωνίας.
Οι Φαρσαλινοί «πάλεψαν»
σε όλη την διάρκεια του
αγώνα, έκαναν μεγάλο
comebackστο τέταρτο δεκά-
λεπτο, έφτασαν το παιχνίδι
στην ισοπαλία (88 – 88) λίγα
δευτερόλεπτα πριν την λήξη
όμως δεν κατάφεραν να
πάρουν το πολυπόθητο
διπλό.
Το Κλειστό Γυμναστήριο της

Νίκης ήταν κατάμεστο από
κόσμο που πήγε να απο-
λαύσει μπάσκετ και οι δυο
ομάδες ήταν έτοιμες να το
χαρίσουν απλόχερα, δικαιο-
λογώντας απόλυτα την βαθ-
μολογική θέση τους και την
δυναμική τους.
Στην πρώτη περίοδο οι δύο
ομάδες πήγαιναν κοντά στο
σκορ, όμως η Νίκη κατάφε-
ρε να πάρει ένα προβάδι-
σμα τριών πόντων (27-24),
στην λήξη του δεκαλέπτου. 
Στην δεύτερη περίοδο,
παρά την αξιόμαχη προ-
σπάθεια των Φαρσαλινών,
έως τα μέσα της περιόδου,

στα τελευταία λεπτά οι
Βολιώτες πήραν μια διαφο-
ρά 8 πόντων με την οποία
πήγαν στα αποδυτήρια 47 –
39.
Στην τρίτη περίοδο ο
Γυμναστικός μπήκε πολύ
καλύτερα στο παρκέ κατά-
φερε αρχικά να μειώσει και
με επιμέρους σκορ 11 – 16
έφτασε την διαφορά στους 3
πόντους, 58 – 55.
Όμως οι Βολιώτες με τους
Γεωργίου και Κουτίνα αντέ-
δρασαν και κατάφεραν να
ανέβασουν ξανά την διαφο-
ρά σε διψήφιο αριθμό 74 –
63.

Το τελευταίο δεκάλεπτο
ήταν πραγματικό θρίλερ
καθώς ο Γυμναστικός
Σύλλογος Φαρσάλων
Kroustaμε σερί 2 – 7 μείωσε
στους 6 στα πρώτα δυο
λεπτά (76 – 70).
Εν συνεχεία το παιχνίδι
πήγαινε πόντο πόντο και
σχεδόν 2’ πριν την λήξη ο
Γυμναστικός μείωσε σε 85 –
83.
40’’ πριν την λήξη και ενώ η
Νίκη Βόλου βρισκόταν
μπροστά στο σκορ με τρεις
πόντους (88-85), ο Σωτήρης
Γκιουλέκας θα πετύχει γκολ
φαουλ, όπου θα ευστοχήσει

και στην βολή και θα φέρει
την αναμέτρηση στα ίσα με
88-88. 
Στην επόμενη επίθεση ο
Γεωργίου θα ευστοχήσει και
θα δώσει στην Νίκη το προ-
βάδισμα με 90-88.
Στο ταμπλό έμεναν 3’’ ο
Λεπενιώτης έκανε την επα-
ναφορά όμως οι Φαρσαλινοί
δεν κατάφεραν να εκδηλώ-
σουν επίθεση και έτσι η Νίκη
πήρε σπουδαίο ροζ φύλλο.
Πρώτος σκόρερ του αγώνα
ήταν ο Σωτήρης Γκιουλέκας
με 30 πόντους.
Η Δ.Ε. συγχαίρει την αξιόμα-
χη ομάδα των Φαρσάλων
που συνετέλεσε ώστε να
διεξαχθεί ένα εκπληκτικό
παιχνίδι και να αποζημιώσει
του εκατοντάδες φιλάθλων
που βρέθηκαν στο Κλειστό
Γυμναστήριο κι εύχεται στην
ομάδα καλή συνέχεια στο
πρωτάθλημα.
Οι άνθρωποι του Γ.Σ.
Φαρσάλων Krousta ευχαρι-
στούν θερμά την Διοικούσα
Επιτροπή της Νίκης Βόλου
για την άψογη φιλοξενία και
εύχονται περαστικά στον
αθλητή της Νίκης Βόλου
Αθανάσιο Κουτίνα ο οποίος
τραυματίστηκε κατά την
διάρκεια της αναμέτρησης.

Επίσης ευχαριστούν θερμά
τον κόσμο των Φαρσάλων ο
οποίος ταξίδεψε στον Βόλο
και βρέθηκε δίπλα στην
ομάδα του Γυμναστικού
Συλλόγου Φαρσάλων
Krousta, δείχνοντας την
στήριξη του.
Πολλά τα παράπονα των
ανθρώπων του Γ.Σ.
Φαρσάλων Kroustaο οποίος
εξέδωσε ανακοίνωση αμέ-
σως μετά την λήξη του
αγώνα.
Τα Δεκάλεπτα: 27 - 24, 47
– 39, 74 – 63, 90 – 88
Οι Συνθέσεις
Νίκη Βόλου (Πρέκας –
Τύμπας): Καραγιώργος,
Γεωργίου 24(2),
Αναγνωστόπουλος 9(3),
Γιωτόπουλος, Κουτίνας
14(2), Τσαβές , Τσιούδης
8(1), Τσώλης9(1) , Τάσσος
12, Φρουσκλιάς 14, Διγενής,
Πανιόπουλος.

Γ.Σ.Φαρσάλων Krousta
(Φόρος): Λεπενιώτης 11(1),
Χαιρετίδης 3,
Αναγνωστόπουλος 12 (2),
Τσιώγκας , Τοπουζίδης
12(2) , Συνετός 2,
Φιλιππόπουλος ,
Γκιουλέκας 30(1), Δέσπος
18, Λιούπης, Λούτας,
Φαρμάκης.
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Αθλητικά

ΉτταΉττα στιςστις λεπτομέρειςλεπτομέρεις μεμε “φωνές” για την διαιτησία...“φωνές” για την διαιτησία...

‘Ηττα με ανατροπή για την‘Ηττα με ανατροπή για την

Θύελλα ΒασιλίΘύελλα Βασιλί

Απόφαση της ΕΠΣΛΑπόφαση της ΕΠΣΛ

για ταγια τα

αναβληθέντααναβληθέντα

παιχνίδια παιχνίδια 



ΦωνάζειΦωνάζει οο ΓΓ..ΣΣ..ΦΦ

Krousta!!!Krousta!!!

Ο
ι άνθρωποι του Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

«βράζουν» με τις αποφάσεις των διαιτητών

της αναμέτρησης στο ντέρμπι με την Νίκη

Βόλου στο οποίο ηττήθηκαν με σκορ 90 – 88 και

εξέδωσαν ανακοίνωση διαμαρτυρία για την

διαιτησία των διαιτητών κ.κ. Θεοδώρου και

Τσιρτσιμάλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Krousta εκφράζει την έντονη δυσαρέ-
σκεια και την έλλειψη σεβασμού από το διαιτητικό δίδυμο
της αναμέτρησης κυρίων Θεοδώρου και Tσιρτσιμάλη.
Οι συγκεκριμένοι διαιτητές θεωρούμε ότι ενήργησαν
μεροληπτικά κατά της ομάδος μας αλλοιώνοντας το τελι-
κό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
Απαιτούμε ισονομία και σεβασμό απέναντι στην ομάδα
μας και στον ιδρώτα των παικτών μας. 
ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ
ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Έχασε στιςΈχασε στις

λεπτομέρειες ολεπτομέρειες ο

ΑθλητικόςΑθλητικός
Η ομάδα του Α.Σ.Φαρσαλων δεν μπήκε συγκεντρωμένα
στο παιχνίδι κάνοντας λάθη στην άμυνα και χάνοντας
αρκετά Σερβίς έβαλε την ομάδα του Ολυμπιακού μπρο-
στά στο σκορ με 2-0 σετ, παρ' όλα αυτά κατάφερε να
επιστρέψει στο παιχνίδι παίρνοντας τα επόμενα δύο σετ
και οδηγώντας το παιχνίδι στο Τάι Μπρεικ.
Στο 5ο και τελευταίο σετ η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν
αυτή που κατάφερε να πάρει το σετ (15-10) και το παι-
χνίδι 
Τα σετ του Αγώνα: 25-18, 25-15, 21-25, 24-26, 15-10
Η σύνθεση: (Μανετζης Χρήστος):  Ντόβα,
Δασκαλόπουλου, Παναγιωτόπουλου, Τσιαμπαλή,
Αλεξίου, Αράπη, Μόκκα, Χατζηαντωνίου,
Βασιλοπούλου, Μπύρου.

Σ
το τουρνουά της Νίκαιας έλαβαν μέρος οι

Παγκορασιδες του Αθλητικού Συλλόγου

Φαρσάλων 

Οι "μικρές" του Αθλητικού αντιμετώπισαν τις ομάδες του
Γ.Σ.Νίκαιας και του ΓΑΣ.Παλαμά αποκομίζοντας πολύτι-
μες εμπειρίες.
Η ομάδα του Αθλητικού ευχαριστεί θερμά την ομάδα του
Γ.Σ.Νικαιας για την φιλοξενία.

Ο
Ολυμπιακός
Αμπελιάς
αντιμετώπιζε την

ομάδα του ΠΑΟΛ Αβέρωφ
για την 8η αγωνιστική της
Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας και
όσοι πήγαν στο γήπεδο
ήταν προϊδεασμένοι για
ένα ντέρμπι κορυφής
ανάμεσα στους δυο
πρώτους. 

Όμως όλοι υπολόγιζαν
χωρίς τον… «ξενοδόχο»,
στην συγκεκριμένη περί-
πτωση τον Ολυμπιακό
Αμπελιάς ο οποίος  μετέτρε-
ψε το ντέρμπι σε… «χορό»
στην βροχή, φιλοδώρησε με
7 τέρματα την ομάδα του
Αβέρωφ (7 – 0) και έμεινε
μόνος πρώτος στην κορυφή
της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας με

19 βαθμούς και έχοντας
βγάλει πρόγραμμα
«βουνό».
Το πάρτι ξεκίνησε νωρίς
καθώς μόλις στο 5’ ο
Δαλαμπύρας έκανε την
σέντρα και ο Κώστας
Κολοβός με κεφαλιά «ρου-
κέτα» άνοιξε το σκορ.
Δέκα λεπτά αργότερα ο
Γαρουφαλιά έκανε όμορφη

ατομική ενέργεια, πάτησε
περιοχή, «έσπασε» την
μπάλα και ο επερχόμενος
Φαρμάκας με δυνατό συρτό
σουτ πέτυχε το 2 – 0.
Ο Φαρμάκας στο 30’ είπε να
δείξει λίγη από την κλάση
του και να προσφέρει
θέαμα, εκτέλεσε το κόρνερ
με δύναμη από τα αριστερά,
ο τερματοφύλακας της ομά-

δος του Αβέρωφ έκανε
λάθος και η μπάλα κατέληξε
στα δίχτυα για το 3 – 0 και το
δεύτερο προσωπικό τέρμα
του Φαρμάκα.
Με το καλημέρα του δευτέ-
ρου μέρους ο Φαρμάκας
έσπασε την μπάλα στον
Γαρουφαλιά, αυτός πάτησε
περιοχή και με δυνατό σουτ
πέτυχε το 4 – 0.
Στο 53’ ο Φαρμάκας έκανε
όμορφη μπαλιά «τρύπα»
στον Σουλτούκη, αυτός
«ψάρεψε» τον τερματοφύ-
λακα του Αβέρωφ και πέτυ-
χε το 5 – 0.
Ενώ με την συμπλήρωση
μιας ώρας αγώνα ο
Θοδωρής Γεωργούλας με
ένα συρτό πανέξυπνο σουτ
πέτυχε το 6 – 0.
Το 7 – 0 ήταν η επιτομή της
ομαδικότητας, όταν στο 74’
ο Γαρουφαλιάς έκανε όμορ-
φο συνδυασμό με τον
Κουρούκα, αυτός πάτησε με
το τακουνάκι και ο επερχό-
μενος Νίκος Κολοβός με

έναν κεραυνό πέτυχε το 7 –
0.
Ο Ολυμπιακός έχασε αρκε-
τές καλές στιγμές με τους
Νίκο Κολοβό, Γεωργούλα,
Κουρούκα, Σουλτούκη και
Γαρουφαλιά και έτσι το 7 – 0
ήταν το τελικό σκορ σε ένα
απόγευμα γιορτής για το
συγκρότημα του Αχιλλέα
Τσιβόπουλου.
Η Σύνθεση
Ο λ υ μ π ι α κ ό ς
Αμπελιάς(Τσιβόπουλος):
Γεωργούλας Θ., Σερίφης Β.
(66′ Λαζαρίδης Β.), Σελήνης
Χ., Κολοβός Κ., Κολοβός Ν.,
Γαρουφαλιάς Κ., Σερίφης Τ.
(11’ λτ  Σουλτούκης Σ.),
Αγγέλης Δ., Φαρμάκας Ν.
(68’ Κιούσης Κ.),
Γεωργούλας Θ.,
Δαλαμπύρας Κ. (63’
Κουρούκας Β.)

Διαιτητής: Κουκούλης Α. Α’
Βοηθός: Πατέτσος Γ. –
Β΄Βοηθός: Παπαγεωργίου
Μ.
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Συνέλευση καιΣυνέλευση και

εκλογές για τονεκλογές για τον

ΑιμοδοτικόΑιμοδοτικό

Σ
τις 4 Δεκεμβρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 4μμ

στο καφέ – ουζερί του κ. Δημητρακόπουλου

θα γίνει η γενική συνέλευση και οι εκλογές

του Αιμοδοτικού Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων. 

Δηλώσεις υποψηφιότητας στα τηλ. : 6932 580673 κα.

Σούλα Λούκουτου  & 6943 816742 κα. Αγαθή Λιάπη.

Αρχαιρεσίες καιΑρχαιρεσίες και

νέο Δ.Σ. στοννέο Δ.Σ. στον

ΠολιτιστικόΠολιτιστικό

Σύλλογο “ΤαΣύλλογο “Τα

Τζουμέρκα”Τζουμέρκα”

Έ
πειτα από τις εκλογές και τις αρχαιρεσίες

που δημιουργήθηκαν στον Πολιτιστικό

Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων «Τα

Τζουμέρκα», το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται ως εξής:

Πρόεδρος:  Παληογιάννη – Πιτσάβα Γιάννα

Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σταματίου

Άννα

Γραμματέας: Σταματίου – Πουλαράκη Σόνια

Ταμίας: Κατσούλα Φένια

Υπεύθυνη Χορευτικών: Σακαβίτση Όλγα

Μέλη: Καφέτση Δήμητρα, Φαλαγγάρα – Ιακωβάκη

Φωτεινή

Μαθηματικός, κάτοχος μετα-
πτυχιακού διπλώματος, με διδα-
κτική εμπειρία, παραδίδει μαθή-
ματα σε μαθητές δημοτικού,
γυμνάσιου, λυκείου και σε φοιτη-
τές. Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3άρι   διαμέρισμα ,
78,50 τ.μ.  επί της οδού Καναδά
43-45 στα Φάρσαλα.
Επικοινωνία στο τηλ. :
6977596916

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι  Πατενίδι
με βέργα και αλέτρι τρίινο. Τηλ.
επικοινωνίας : 6970028853

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι    , 74
τ.μ. κατάλληλο για επαγγελμα-
τική στέγη  , στον 2ο όροφο
πολυκατοικίας , επί της οδού
Πατρόκλου 2 στα Φάρσαλα.
Τηλ. επικοινωνίας :
6984318167. 
Ώρες επικοινωνίας : 6:00μμ –
8:00 μμ.

ΤΡΙΤΗ  20/11: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση:
Ν. Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   
ΤΕΤΑΡΤΗ  21/11 : Μαυραντώνης
Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-
23465   
ΠΕΜΠΤΗ  22/11: Μαργαριτοπούλου
Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 26 και Θέτιδος
Τηλ: 24910-23012
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/11 : Μπασαγιαννη
Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ:
24910-22225
ΣΑΒΒΑΤΟ  24/11: Κοντονίκας Γεώργιος
Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 /
24910-22416
ΚΥΡΙΑΚΗ  25/11: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:
Kαναδά   27  Τηλ: 24910-22321
ΔΕΥΤΕΡΑ  26/11 : Καρακοντάκη Μαρία
Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου  Τηλ:
24910-23023

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



Τ
ην ήττα με σκορ 52

– 84 γνώρισε ο

Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων από την

ομάδα του

SportsAcademy για την

5η αγωνιστική της Α2

ΕΣΚΑΘ.

Έτσι ο Α.Σ.Φ έχει ρεκόρ μια
νίκη και 4 ήττες.
Το πρώτο δεκάλεπτο ξεκίνη-
σε με σωστές επιθετικές
επιλογές για τον  Αθλητικό
Σύλλογο Φαρσάλων και στα
πρώτα 5 λεπτά το σκορ
ήταν 13-6 με ένα επιμέρους
σκορ 8-0 οι φιλοξενούμενοι
πέρασαν μπροστά με ένα
πόντο 13-14 στα 2:30 λεπτά
πριν την λήξη του δεκαλέ-

πτου στα εναπομείνανταλε-
πτά το προβάδισμαεναλ-
λασσόταν με την πρώτη
περίοδο να λήγει 21-20
υπέρ της ομάδας των
Φαρσάλων. 
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι
φιλοξενούμενοι μπήκαν
πολύ δυνατά εκμεταλλευό-
μενοι τα χαμένα εύκολα
καλάθια των Φαρσαλινών
καθώς και τα λάθη που έκα-
ναν χτύπησαν σωστά στον
αιφνιδιασμό αλλά και με
μεγάλη ευστοχία στα σουτ
που πήραν έκαναν ένα επι-
μέρους σκορ 30-9 και έτσι η
λήξη του ημιχρόνου βρήκε
την ομάδα των
SportsAcademy να κερδίζει

30-50. 
Στην τρίτη περίοδο οι φιλο-
ξενούμενοι συνέχισαν σε
παρόμοιους ρυθμούς και η
λήξη της 3ης περιόδου
βρήκε το σκορ στο 73-41. 
Στην τελευταία περίοδο ήταν
μια τυπική διαδικασία με της
δύο ομάδες να δοκιμάζουν
σχήματα και να δίνουν
χρόνο σε όλους τους παί-
χτες  τελειώνοντας την
τελευταία περίοδο με σκορ
11-11 και έτσι να διαμορφώ-
νεται το τελικό 84-52.
Πρώτοι σκόρερ για τους
ΦαρσαλινούςΖάγκας με 17
και Παντζαβέλης με 13.
Τα Δεκάλεπτα: 21-20,30-
50,41-73,52-84.

Η Σύνθεση
Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ(Μανετζής
Α./Γκουντόπουλος Γ.):
Θεοχάρης , Παντζαβέλης
13(1), Ζάγκας 17,
Γκουντόπουλος 2,
Γκρίτζαλης 4, Μάρκος 1,
Μανετζής Α. 5(1),
Γεωργολόπουλος, Ζαχαρής
4, Ρούμπας 6. 
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Τα Αποτλέσματα - 8η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ 7-0
Παναγροτικός Νίκαιας -
Προοδευτική Ανάβρας 1-2
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - ΑΟ
Ελευθερών 3-1
ΑΟ Μαυροβουνίου - Ελπίς
Μεσοχωρίου 3-0
Αστήρ Μελισσοχωρίου -
Νεάπολη Λάρισας 4-2
Αστραπή Ν. Πολιτείας - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"
0-1
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
ΑΕ Βουναίνων 1-1
Φιλοκτήτης Μελιβοίας - Δήμητρα
Γιάννουλης 3-0

Η Επόμενη 9η Αγωνιστική 25/11 -
15:00)
Ολυμπιακός Αμπελιάς -
Παναγροτικός Νίκαιας
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Προμηθέας ΑΕ
Λάρισας
Προοδευτική Ανάβρας - ΑΟ
Μαυροβουνίου
ΑΟ Ελευθερών - Αστήρ
Μελισσοχωρίου
Ελπίς Μεσοχωρίου - Αστραπή
Ν. Πολιτείας
Νεάπολη Λάρισας - Ατρόμητος
Αγίων Αναργύρων
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο
Πύρρος" - Φιλοκτήτης Μελιβοίας
Δήμητρα Γιάννουλης - ΑΕ
Βουναίνων

Βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός Αμπελιάς 19
2. Μαυροβούνι 18
3. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 18
4. Βούναινα 16
5. Ελευθεραί 15
6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 15
7. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο
Πύρρος 13
8. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων
13
9. Αστραπή Νέας Πολιτείας 12
10. Προοδευτική Ανάβρας 11
11. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 11
12. Νεάπολη 8
13. Δήμητρα Γιάννουλης 6
14. Παναγροτικός Νίκαιας 6
15. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 3
16. Ελπίς Μεσοχωρίου 1

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 6η

Αγωνιστική

ΑΟ Ναρθακίου - Μυραϊκός 3-0
Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων -
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων 0-
3
Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων -
Δόξα Υπέρειας 1-3
Ατρόμητος Βαμβακούς -
Αναγέννηση Φαρσάλων 1-1
Νίκη Κρήνης - Σταυραετός 7-1
Αναγέννηση Ζαππείου - Θύελλα
Βασιλί 2-1

Η Επόμενη 7η Αγωνιστική

(1/12, 15:00

ΑΟ Ναρθακίου - Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων

Μυραϊκός - Άγιος Γεώργιος

Φαρσάλων

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Ατρόμητος Βαμβακούς

Δόξα Υπέρειας - Νίκη Κρήνης

Αναγέννηση Φαρσάλων -

Αναγέννηση Ζαππείου

Θύελλα Βασιλί  - Σταυραετός

Βαθμολογία:

1. Ατρόμητος Βαμβακούς 16

2. ΑΟ Ναρθακίου 16

3. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων
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4. Αναγέννηση Φαρσάλων 13

5. Αναγέννηση Ζαππείου 12

6. Δόξα Υπέρειας 10

7. Θύελλα Βασιλί 9

8. Νίκη Κρήνης 6

9. Μυραϊκός 4

10. Ακαδημία Αχιλλέως 1

11. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 1

12. Σταυραετός 0

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 (24/11

- 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

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

Το πρόγραμμα του Το πρόγραμμα του Web RadioWeb Radio

του του wwwwww..protostyposprotostypos..grgr

Εντός έδρας ήττα από τονΕντός έδρας ήττα από τον

πρωτοπόρο για τον Α.Σ.Φπρωτοπόρο για τον Α.Σ.Φ

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 17/18
Νοεμβρίου.
1. Παλαμίδας Βασίλης (Αναγέννηση Φαρσάλων)
2. Γιάννης Δημακόπουλος (ΑΟ Ναρθακίου)
3. Κώστας Σακελλαρίου (Αναγέννηση Φαρσάλων)
4. Ηλίας Ξυνογαλάς (Ατρόμητος Βαμβακούς)
5. Θοδωρής Μαργαριτόπουλος (Νίκη Κρήνης)
6. Δημήτρης Γκατζόγιας (Δόξα Υπέρειας)
7.Γιώργος Τσιούρης (Δόξα Υπέρειας)
8. Σταύρος Μουτκανάς(Ατρόμητος Βαμβακούς)
9. Χρήστος Γκουνάρας (Μ. Αλέξανδρος Χαλκιάδων)
10. Δημήτρης Μισαηλίδης (ΑΟ Ναρθακίου)
11.Γιάννης Μαργαριτόπουλος (Νίκη Κρήνης)
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