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Με δυο πορείες την

εβδομάδα που μας

πέρασε οι μαθητές της

δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς

εκπαίδευσης των

Φαρσάλων διαδήλω-

σαν κατά του Κράτους

των Σκοπίων και της

Συμφωνίας των

Πρεσπών...
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Τ
ο συνδικάτο

οικοδόμων στα

Φάρσαλα

πραγματοποίησε την

Τετάρτη 28/11,

συγκέντρωση στην

πλατεία Δημαρχείου στα

Φάρσαλα, στο πλαίσιο

της 24ωρης απεργίας που

είχε προκηρύξει η ΓΣΕΕ.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου

Οικοδόμων Φαρσάλων κ.

Αναγνώστου στον λόγο του

ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

«Η κυβέρνηση επιχειρεί με

ψέματα και ψίχουλα, υπό-

σχεται πράγματα με στόχο

τις εκλογές, ενώ στην πράξη

τα μέτρα είναι αντιλαικά και

στηρίζουν τα συμφέροντα

του κεφαλαίου. Αναφέρθηκε

στην δημόσια υγεία, η οποία

βρίσκεται σε άθλια κατάστα-

ση με την κρατική χρηματο-

δότηση να είναι σταγόνα

στον ωκεανό, στην άδικη και

δυσβάσταχτη φορολογία της

μεσαίας τάξης, στην περικο-

πή των συντάξεων ενώ

κλείνοντας σημείωσε ότι

αυτή η κατάσταση δεν αλλά-

ζει αν δεν σταθούμε απένα-

ντι τους».

Χαιρετισμό παρέθεσε ο

πρόεδρος συλλόγου γονέων

και κηδεμόνων του 4ου

δημοτικού σχολείου

Φαρσάλων κ. Μολώχας, ο

οποίος στην ομιλία του

σημείωσε ότι οι σημερινές

καταλήψεις δεν έχουν σχέση

με τις παλαιότερες και τα

σημαντικά προβλήματα που

γινόντουσαν, για τις ελλεί-

ψεις καθηγητών, υποδομών

την κατάργηση τμημάτων

κλπ. Οι σημερινές καταλή-

ψεις ενορχηστρώνονται από

εξωσχολικές πολιτικές ομά-

δας, εισβάλοντας στα σχο-

λεία.

O
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

ανακοινώνει ότι η δράση:

« Διαγωνισμός Καλύτερης

Εορταστικής Βιτρίνας

Καταστήματος »

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  λόγω μη

επαρκούς συμμετοχής

των επιχειρήσεων.

Ανεξαρτήτως της ακύρωσης

της δράσης , η Διοίκηση Του

Εμπορικού επιχειρηματικού

Συλλόγου,  προτρέπει τους

καταστηματάρχες να στολί-

σουν τα καταστήματά τους ,

για τη δημιουργία εορταστι-

κής ατμόσφαιρας στην

αγορά της πόλης.

Σημειώνεται ότι  οι υπόλοι-

πες δράσεις του Συλλόγου ,

θα πραγματοποιηθούν

κανονικά κατά τη διάρκεια

των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς  και θα αφο-

ρούν ως επί το πλείστον τα

παιδιά .
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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 5/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 6/15c

Τρίτη 4/12/2018
Αραιή Συννεφιά, θερμοκρασία 7/14c

Πέμπτη 6/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 5/11c

Παρασκευή 7/12/2018
Συννεφιά  θερμοκρασία 4/11c

Σάββατο 8/12/2018
Πιθανότητα Βροχής, θερμοκρασία 7/15 c

Κυριακή 9/12/2018
Πιθανότητα Βροχής, θερμοκρασία 8/13 c

Δευτέρα 10/12/2018
Πιθανότητα Βροχής, θερμοκρασία 4/12 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

Εμπορικός: Ακυρώνεται ο διαγωνισμόςΕμπορικός: Ακυρώνεται ο διαγωνισμός

καλύτερης βιτρίναςκαλύτερης βιτρίνας

Συγκέντρωση του συνδικάτου οικοδόμων στα ΦάρσαλαΣυγκέντρωση του συνδικάτου οικοδόμων στα Φάρσαλα



Α
πό την Δευτέρα
3/12/2018 έως την
Παρασκευή

14/12/2018 θα
πραγματοποιούνται
προληπτικές εξετάσεις
για ανασφάλιστους
συμπολίτες μας, από τις
κινητές μονάδες της 5ης
ΥΠΕ, οι οποίες θα
βρίσκονται στην πλατεία
Ρήγα Φεραίου μπροστά
από το κτίριο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Θα πραγματοποιούνται οι
παρακάτω εξετάσεις:
• Μαστογραφία (πρόγραμμα
πρόληψης για τον καρκίνο
του μαστού σε γυναίκες ηλι-
κίας 40 έως 60 ετών).
• Μέτρηση Οστικής Μάζας
(έλεγχος για την οστεοπό-
ρωση σε γυναίκες μετά την
εμμηνόπαυση και σε άνδρες
άνω των 60 ετών)
• Έλεγχος αναπνευστικής
λειτουργίας (σπιρομέτρηση
για καπνιστές/στριες άνω
των 40 ετών).
• Βιοχημικές εξετάσεις.
Οι εξετάσεις θα γίνονται
κατόπιν ραντεβού στο τηλ.
6940306978. Ώρες επικοι-
νωνίας για ραντεβού από
Δευτέρα έως Παρασκευή
(εκτός αργιών) και ώρες
09:00 μέχρι 13:00.
Καλούμε τους συμπολίτες
μας να συμμετέχουν σε
αυτή την δράση προληπτι-
κού ελέγχου, γιατί η πρόλη-
ψη σώζει ζωές και κάθε ζωή
είναι πολύτιμη!

Α
πό τη Δευτέρα

10 Δεκεμβρίου

θα

καταβάλλεται το δώρο

Χριστουγέννων στους

επιδοτούμενους

ανέργους, αλλά και στους

δικαιούχους της ειδικής

παροχής προστασίας

μητρότητας, όπως

ανακοίνωσε ο

Οργανισμός

Απασχόλησης Εργατικού

Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Επίσης, από τη Δευτέρα 10

Δεκεμβρίου θα προπληρω-

θούν τα επιδόματα ανερ-

γίας, τα επιδόματα μακρο-

χρονίως ανέργων και τα

βοηθήματα ανεργίας των

αυτοτελώς και ανεξαρτήτως

απασχολουμένων, που

κανονικά καταβάλλονται

από 10/12/2018 έως και

06/01/2019.

Οι πιστώσεις θα γίνουν

στους τραπεζικούς λογαρια-

σμούς των δικαιούχων.

Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος

για την αυτοπρόσωπη

παρουσία των τακτικά επι-

δοτούμενων ανέργων, των

δικαιούχων του βοηθήματος

των αυτοτελώς και ανεξαρ-

τήτως απασχολουμένων και

των μακροχρονίως ανέρ-

γων, στα χρονικά διαστήμα-

τα που τους έχουν οριστεί,

εξακολουθεί να ισχύει.
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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

ΟΑΕΔ: Πότε καταβάλλονταιΟΑΕΔ: Πότε καταβάλλονται

επιδόματα και δώροεπιδόματα και δώρο

ΧριστουγέννωνΧριστουγέννων

Κινητές μονάδεςΚινητές μονάδες

πραγματοποιούν δωρεάνπραγματοποιούν δωρεάν

εξετάσεις εξετάσεις 



Ο
Σύλλογος Καρβασαρά «Οι Άγιοι

Απόστολοι» διοργάνωσε το Σάββατο 1

Δεκεμβρίου τον ετήσιο χορό του στο Κτήμα

ΑΙΓΛΗ στα Φάρσαλα.

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και όλοι όσοι έδωσαν το

παρών πέρασαν μια ωραία βραδιά με τα τραγούδια των

Σταύρου Τσαλάγκα και Ρούλας Τουραλιά.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι χόρεψαν διασκέδασαν και ανανέ-

ωσαν το ραντεβού τους για την νέα χρονιά στην Αλίαρτο

όπου θα διεξαχθεί ο χορός.

4
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Τρίτη 4 Δεκεμβρίου

Μ
ε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο πραγματοποιήθηκε την

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου η επίσημη τελετή έναρξης του μεγαλύτερου Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου

της Ελλάδας.

Ο λαμπερός Μύλος των Ξωτικών, άνοιξε και επίσημα τις πύλες του. Ο Μύλος πήρε ζωή ξανά με έναν τρόπο μαγικό και ο

ουρανός φωτίστηκε από πολύχρωμα βεγγαλικά. 

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου κήρυξε την επίσημη έναρξη λειτουργίας και έστειλε μήνυμα χαράς και

ελπίδας από την πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. 

Οι εκπλήξεις όμως δεν είχαν τέλος. Στο πλαίσιο μαγνητοσκόπησης της εκπομπής Ταξιδεύοντας με τον Χρήστο Νέζο, το αγα-

πημένο συγκρότημα REC και ο γνωστός και ταλαντούχος Νικηφόρος τραγούδησαν μπροστά σε ένα γεμάτο ζωντάνια κοινό

και ανέβασαν τη διάθεση στα ύψη. 

Στην τελετή επίσης παρευρέθηκε ο Αλέξης Κωστάλας, ο οποίος έδωσε ευχές σε πολλές και διαφορετικές γλώσσες, δίνοντας

το στίγμα της φετινής θεματολογίας του Μύλου για το Ταξίδι στα Χριστούγεννα του Κόσμου.

Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Χόρεψε ο Σύλλογος Καρβασαρά «Οι Άγιοι Απόστολοι»Χόρεψε ο Σύλλογος Καρβασαρά «Οι Άγιοι Απόστολοι»

Φαντασμαγορική η Τελετή Έναρξης στονΦαντασμαγορική η Τελετή Έναρξης στον

Μύλο των ΞωτικώνΜύλο των Ξωτικών
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CMYK

Επικαιρότητα

Μ
ε δυο πορείες

την εβδομάδα

που μας πέρασε

οι μαθητές της

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης των

Φαρσάλων διαδήλωσαν

κατά του Κράτους των

Σκοπίων και της

Συμφωνίας των

Πρεσπών.

Αρχικά την Τρίτη 27/11 οι

μαθητές του δευτέρου

Γυμνασίου και Λυκείου έκα-

ναν ειρηνική πορεία και δια-

δήλωση, αψηφώντας την

βροχή, φώναξαν συνθήματα

υπέρ της Μακεδονίας, τρα-

γούδησαν τον Εθνικό ύμνο

και αποχώρησαν ειρηνικά.

Οι πορείες συνεχίστηκαν

από τα Γυμνάσια και Λύκεια

της Επαρχίας  την Πέμπτη

29 Νοεμβρίου όπου και

έλαβε χώρα η δεύτερη και

πιο δυναμική πορεία των

μαθητών της δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης στα

Φάρσαλα, κατά του

Κράτους των Σκοπίων, αλλά

και της Συμφωνίας των

Πρεσπών.

Συγκεκριμένα,  μαθητές του

1ου & 2ου Γυμνασίου –

Λυκείου και του ΕΠΑΛ

Φαρσάλων, αψήφησαν την

καταρρακτώδη βροχή και

διαμέσου κεντρικών οδών

της πόλης, κατέληξαν στην

πλατεία Δημαρχείου και εν

συνεχεία κάτω από το

Δημαρχείο, όπου τραγούδη-

σαν τον Εθνικό Ύμνο και

άλλα συνθήματα για την

Μακεδονία.

Ο Δήμαρχος κατέβηκε στην

είσοδο του Δημαρχείου,

συζήτησε με τους μαθητές

και στην συνέχεια υποδέ-

χθηκε αντιπροσωπεία στο

γραφείου, όπου οι τελευταία

του παρέδωσαν ψήφισμα με

τα αιτήματά τους.

Στην συνέχεια ακολούθησε

συζήτηση με τον Δήμαρχο κ.

Άρη Καραχάλιο και τον αντι-

δήμαρχο κ. Δημήτρη

Μπαμπανίκα με τους μαθη-

τές.

Οι μαθητές ξεκαθάρισαν ότι

οι συγκεκριμένες πορείες

δεν έχουν «χρώμα» και δεν

έχουν να κάνουν με καμία

πολιτική παράταξη.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β’

ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

«Εκ μέρους όλων των μαθη-

τών της δευτεροβάθμιας

των Φαρσάλων διαδηλώ-

νουμε, κατά της συμφωνίας

των Πρεσπών, που ανα-

γνωρίζει Μακεδονική εθνό-

τητα και γλώσσα. Δεν δια-

πραγματευόμαστε τα σύνο-

ρα της ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας, ιστο-

ρία που γράφτηκε με αίμα,

δεν μπορεί να ξαναγραφτεί

με μελάνι. Φέρουμε στις

πλάτες μας το βάρος των

νεκρών Μακεδονομάχων

και δεν παραχωρούμε – δια-

πραγματευόμαστε, όνομα,

γλώσσα, γη, πολιτισμό από

την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.

Θέλουμε να εκδώσουμε

ψήφισμα και παρακαλούμε

να το μεταφέρετε στον

Υπουργό Παιδείας.

Υπουργό Εξωτερικών και

στον Πρωθυπουργό».

ΦΑΡΣΑΛΑ 29/11/20

Ανάλογες κινητοποιήσεις

πραγματοποίησαν και οι

μαθητές του Νέου

Μοναστηριού.

Η Μακεδονία είναι Ελληνική φώναξαν οιΗ Μακεδονία είναι Ελληνική φώναξαν οι

μαθητές της δευτεροβάθμιαςμαθητές της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης στα Φάρσαλαεκπαίδευσης στα Φάρσαλα



Η
τρίτη κατά σειρά

πεντάωρη

θεματική ενότητα

του δωρεάν

επιμορφωτικού

προγράμματος στην

Ψυχολογία, στη

Συμβουλευτική και στην

Προπονητική Ζωής που

συνδιοργανώνουν ο

Δήμος Φαρσάλων και το

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

υλοποιήθηκε  το Σάββατο

1 Δεκεμβρίου στο

Πολιτιστικό Κέντρο των

Φαρσάλων.

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.

Η εν λόγω θεματική ενότητα

είχε ως θέμα την ψυχολογι-

κή διάσταση του σχολικού

εκφοβισμού: ορισμός – μορ-

φές – χαρακτηριστικά –

αντιμετώπιση.

Εισηγητής ήταν ο κ.

Χρήστος Ψάλτης,

Φιλόλογος, Θεολόγος,

Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ .

Το πρόγραμμα πραγματο-

ποιείται σε εννέα πεντάωρες

συναντήσεις από διδάσκο-

ντες, που συνδυάζουν

αρμονικά την επιστημονικό-

τητα με την εμπειρία, το

θεωρητικό με την πρακτική

συμπεριφορά, το κλασικό με

τις εναλλακτικές προσεγγί-

σεις, τη συγχρονικότητα με

τις διαχρονικές ερμηνείες,

τη διεπιστημονικότητα με

την εξειδίκευση, τα ερευνητι-

κά πορίσματα με τις παρα-

δοσιακές πεποιθήσεις.

Στα Φάρσαλα παρακολου-

θούν το πρόγραμμα επιμόρ-

φωσης περισσότεροι από

170 πολίτες.

Στα Φάρσαλα τα μαθήματα

υλοποιούνται μια φορά τον

μήνα, ημέρα Σάββατο και

ώρες 16.00-21.00, στο

Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Φαρσάλων.

Τα επόμενα μαθήματα θα

γίνουν στις παρακάτω ημε-

ρομηνίες: 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.

Γ
νωστοποιούμε

στους

ενδιαφερόμενους

συμπολίτες μας ότι:

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή

με την Ιερά Μητρόπολη της

Αρχιερατικής Περιφέρειας

Φαρσάλων ξεκινούν τις

εργασίες για την νέα πνευ-

ματική χρονιά του 2018 –

2019.

1. Κάθε Παρασκευή 4 – 5 το

απόγευμα γίνονται κύκλοι

αγιογραφικών μαθημάτων

στην αίθουσα της

Ιεραποστολής (Αθηνάς 74).

2. Για τα παιδιά (Δημοτικού,

Γυμνασίου και Λυκείου) λει-

τουργούν Χριστιανικές

Μαθητικές Ομάδες:

α) Για τα παιδιά του

Δημοτικού:

- Στην ενορία του Αγίου

Γεωργίου κάθε Σάββατο 10

έως 11 το πρωί.

- Στην ενορία της Αγίας

Παρασκευής κάθε Σάββατο

10 έως 11 το πρωί

- Στην ενορία του Αγίου

Νικολάου κάθε Σάββατο 11

έως 12 το πρωί.

β) Για τα παιδιά

Γυμνασίου και Λυκείου:

- Στην Αγία Παρασκευή 5

έως 6 το απόγευμα.

- Στον Άγιο Νικόλαο 12 έως

1 το πρωί.

Η μέθοδος των μαθημάτων

που γίνονται είναι τέτοια

ώστε να ενεργοποιεί την

σκέψη και το προβληματι-

σμό του παιδιού, να του

ανοίγει το πεδίο της αναζή-

τησης και να καλλιεργεί το

κριτικό του αισθητήριο.

Από την Ορθόδοξη

Ιεραποστολή και Ιερά

Μητρόπολη της

Αρχιερατικής Περιφέρειας

Φαρσάλων.

Γνωστοποίηση

Ο Σύλλογος Φιλανθρωπίας

και Ιεραποστολής «Παναγία

Ελεούσα», γνωστοποιεί ότι

το γραφείο της

Ιεραποστολής ανοίγει:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη

από τις 4έως τις 6 το από-

γευμα και κάθε Παρασκευή

γίνεται ο κύκλος της μελέτης

της Αγίας Γραφής.

Εκ της Ορθοδόξου

Ιεραποστολής

Ο
Δήμος

Φαρσάλων σε

συνεργασία με

τον Σύλλογο

Φιλανθρωπίας και

Ιεραποστολής «Παναγία

η Ελεούσα», την Τετάρτη

12 Δεκεμβρίου 2018  και

ώρα 06:00 μ.μ. στο

Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Φαρσάλων

διοργανώνει

Χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση Αγάπης και

Εθελοντισμού.

Στην εκδήλωση κύριος ομι-

λητής  θα είναι ο

Αντιπρόεδρος της

Εθελοντικής Διακονίας

Ασθενών Αθανάσιος

Κοντογιάννης, ο οποίος θα

ενημερώσει τους παρευρι-

σκόμενους για τις δράσεις

και το πολύτιμο έργο του

συλλόγου.

6
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου

Επικαιρότητα

- 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.

- Μονοήμερη εκδρομή Σαντάνσκι - Πετρίτσι

Σάββατο 8/12/2018 

- Απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή

στην Ι.Μ Αγίας Τριάδας Σπαρμού Ελασσόνας,

Τρίτη 11/12/2018

-Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης

“Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες” Σάββατο

2/2/2019 στο θέατρο Βέμπω (Δεκτά θεατρικά

δελτία ΟΓΑ

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Νέα ΠνευματικήΝέα Πνευματική

Χρονιά τηςΧρονιά της

ΟρθοδόξουΟρθοδόξου

Ιεραποστολής Ιεραποστολής 

2018 – 20192018 – 2019

(Γνωστοποίηση)(Γνωστοποίηση)

ΔιεξήχθηΔιεξήχθη ηη τρίτητρίτη

θεματικήθεματική ενότηταενότητα

τουτου επιμορφωτικούεπιμορφωτικού

προγράμματοςπρογράμματος

ΧριστουγεννιάτικηΧριστουγεννιάτικη

εκδήλωση Αγάπηςεκδήλωση Αγάπης

και Εθελοντισμούκαι Εθελοντισμού

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα



Σ
υνεδριάζει την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και

ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

σε 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης, στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημαρχείου Φαρσάλων.

1) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ εργασιών του έργου

με τίτλο: «Ανάπλαση της οδού Θέτιδος και Λαμίας».

2) Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο:

«Αμμοχαλικόστρωση κτηνοτροφικών μονάδων 2018».

3) Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου με τίτλο:

«Αγροτική οδοποιΐα τοπικών Κοινοτήτων (Νεράιδα –

Βαμβακού - Δίλοφο κ.τ.λ.)» .

4) Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου με τίτλο:

«Δημιουργία χωνευτηρίων και ανακατασκευή κοιμητηρίων

τοπικών Κοινοτήτων (Πολυδάμειο - Άγιος Αντώνιος - Ζ.

Πηγή)».

5) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρό-

γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», πρόσκληση ΙV στον άξονα προ-

τεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και

αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» του

έργου με τίτλο: «Έργα αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης

ομβρίων του Δήμου Φαρσάλων».

6) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ

του Δήμου Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ για την υλοποίηση

του έργου με τίτλο: «Έργα αναβάθμισης δικτύων αποχέτευ-

σης ομβρίων του Δήμου Φαρσάλων».

7) Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης

και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Έργα

αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων του Δήμου

Φαρσάλων».

8) Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου

οικον. έτους 2018.

9) Έγκριση διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης

Αγάπης και εθελοντισμού» σε συνεργασία με τον Σύλλογο

Φιλανθρωπίας και Ιεραποστολής «Παναγία η Ελεούσα» και

εξειδίκευση πίστωσης. 

10) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει των εορτών

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς & εξειδίκευση

πίστωσης.

11) Έγκριση παράτασης της σύμβασης για ένα (1) έτος, με

το Τραπεζικό – Ίδρυμα Τράπεζα EUROBANK, έντοκης

κατάθεσης των εσόδων/διαθέσιμων του Δήμου.

12) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα εκμά-

θησης αγγλικών με την μέθοδο LINGUAPHONE σε ευπα-

θείς οικογένειες του Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης.

13) Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση του καλλιτεχνικού

έργου με τίτλο «Η Ασπίδα του Ομηρικού Αχιλλέα» και

συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

του έργου.

14) Έγκριση Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στην πόλη των Φαρσάλων στο

πλαίσιο της εορταστικής περιόδου. 

15) Έγκριση της με αριθμό 99/2018 απόφασης του Δ.Σ. του

ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Αναμόρφωση του

Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους 2018 (ένατη).

16) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο

Φο.Δ.Σ.Α. ΠΕ Λάρισας με την επωνυμία «Ενιαίος

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και

Κοινοτήτων Νομού Λάρισας», σύμφωνα με την παρ. 4 του

άρθρου 245 του Ν. 4555/2018. 

17) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 της

Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου.

18) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 της

Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου.

19) Έγκριση παράτασης για ένα (1) έτος, μίσθωσης καλ-

λιεργήσιμης δημοτικής έκτασης.

20) Έγκριση ή μη λύσης σύμβασης εκμίσθωσης καλλιεργή-

σιμης δημοτικής έκτασης 33,062 στρεμμάτων που βρίσκεται

στην τοποθεσία «Άνοιγμα» στην Κοινότητα Κ. Βασιλικών

Δήμου Φαρσάλων.

21) Έγκριση ανάκλησης επαγγελματικής άδειας πωλητή

λαϊκών αγορών. 

22) Έγκριση ανάκλησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊ-

κών αγορών. 

23) Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήμα-

τος επί της οδού Πατρόκλου 14 στα Φάρσαλα.

Ο
Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ),

σε συνεργασία με τον

Μορφωτικό Πολιτιστικό

Σύλλογο Σταυρού,

διοργάνωσε, την Κυριακή

2 Δεκεμβρίου, στις 11:00

π.μ., εκδήλωση - ομιλία με

θέμα:

«Μιλώντας και συνομιλώντας

για την ιστορία της αρχαίας

Φαρσάλου».

Η πρωτοβουλία αυτή του

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ έρχεται ως

συνέχεια του επιτυχημένου

εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος του Δήμου Φαρσάλων

Μαθήματα Τοπικής

Ιστορίας, που με τις πολλές

θεματικές του απευθύνεται

κάθε χρόνο, στους μαθητές

όλων των εκπαιδευτικών

βαθμίδων των σχολείων

του τόπου. Τώρα το πρό-

γραμμα αυτό φιλοδοξεί να

επεκταθεί και στο ενήλικο

κοινό του Δήμου μας και

μάλιστα προγραμματίζεται

σειρά παρουσιάσεων, δια-

φορετικής θεματολογίας

στις Τοπικές Κοινότητες.

Η παρουσίαση στον Σταυρό ήταν ο πρώτος

σταθμός της νέας προσπάθειας.

Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος του

Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου

Σταυρού Γεωργία Τσαλούκη – Τσιμπίδα και

ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ Κώστας

Δερλός.

Η Βάσω Νούλα, Αρχαιολόγος – Ειδική

Συνεργάτις του Δημάρχου Φαρσάλων ανέ-

πτυξε το θέμα με τη χρήση προβολών

power point, παρουσιάζοντας τις πλούσιες

ιστορικές μαρτυρίες και τα αδιάψευστα

αρχαιολογικά τεκμήρια μέσα από τα οποία

διαγράφεται η μοναδική πορεία της αρχαίας

Φαρσάλου στον χρόνο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην

αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Παναγίας

Δεμερλιώτισσας στον Σταυρό Φαρσάλων

και την τίμησαν με την παρουσία τους ο

Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ Κώστας

Δερλός, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Σταυρού

Δημήτρης Κωνσταντάκης, η Πρόεδρος του

Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου

Σταυρού Γεωργία Τσαλούκη – Τσιμπίδα και

πολλοί κάτοικοι.
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Τρίτη 4 Δεκεμβρίου Επικαιρότητα

ΣυνεδρίασηΣυνεδρίαση τουτου ΔημοτικΔημοτικούού ΣυμβοΣυμβουλίουυλίου τηντην Παρασκευή 7/12Παρασκευή 7/12

«Μιλώντας και συνομιλώντας για την ιστορία της αρχαίας«Μιλώντας και συνομιλώντας για την ιστορία της αρχαίας

Φαρσάλου» Φαρσάλου» 



Μ
ε επιτυχία

ολοκληρώθηκαν

τα προγράμματα

κατάρτισης

“Πιστοποιημένο

Πρόγραμμα

Υποχρεωτικής κατάρτισης

προσωπικού

επιχειρήσεων τροφίμων

αρμοδιότητας ΕΦΕΤ” , και

“Επιμόρφωση εργοδοτών

για θέματα άσκησης

καθηκόντων τεχνικού

ασφάλειας Γ΄

κατηγορίας”, που

διοργάνωσε ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων σε

συνεργασία με το Κέντρο

Ανάπτυξης Ελληνικού

Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της

ΕΣΕΕ .

Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν

στις 24-25 Νοεμβρίου και

29/11-1/12, στην αίθουσα

διδασκαλίας του συλλόγου

και αφορούσε τους εργοδό-

τες και τους εργαζομένους

των επιχειρήσεων, από την

ευρύτερη περιοχή των

Φαρσάλων.

H Διοίκηση του συλλόγου

ευχαριστεί θερμά όλους

τους καταρτιζόμενους που

συμμετείχαν για την επιτυχή

υλοποίηση των προγραμμά-

των, καθώς και το παράρτη-

μα Τρικάλων του ΚΑΕΛΕ για

την καλή συνεργασία.

Επίσης ενημερώνει πως

δέχεται αιτήσεις για την υλο-

ποίηση νέων προγραμμά-

των, τα οποία αφορούν:

α)Κατάρτιση εργοδοτών και

εργαζομένων τους στην

Υγιεινή & Ασφάλεια τροφί-

μων (ΕΦΕΤ) και

β) Κατάρτιση εργοδοτών για

την Άσκηση καθηκόντων

Τεχνικού Ασφαλείας στις

επιχειρήσεις τους, (κατηγο-

ρίες Γ΄ και Β’ βαθμού επικιν-

δυνότητας) .

Πληροφορίες στα τηλέφω-

να: 24910-26511, 26512 (κ.

Μπακαλέξη Έλενα) και

ώρες 8:30 έως 14:00.

Σ
το σπουδαιότερο

event της εγχώριας

Τουριστικής

Βιομηχανίας, της έκθεσης

ΧΕΝΙΑ, που διήρκησε

από τις 24 έως και 26

Νοεμβρίου, στο εκθεσιακό

κέντρο ATHENS METRO-

POLITAN EXPO,

συμμετείχε ο όμιλος ALFA

WOOD.

“It’s trend o’clock’’  το σύν-

θημα του ομίλου στην

ΧΕΝΙΑ, που παρουσίασε

νέες προτάσεις, πρότεινε

ιδέες & λύσεις για τον σύγ-

χρονο ξενοδοχειακό κλάδο.

Τα στελέχη  του ομίλου υπο-

δέχτηκαν πολλούς ενδιαφε-

ρόμενους του κλάδου &

παρουσίασαν τις  νέες

τάσεις για την ανακαίνιση

των ξενοδοχειακών τους

χώρων με στόχο την βελτίω-

ση της ανταγωνιστικότητας,

της θέσης  και της επίδοσής

τους σε ένα απαιτητικό

χώρο που πρωτοστατεί

στην Ελλάδα, τον τουρισμό. 

Παράλληλα συμμετείχε ως

Premium χορηγός πρώτων

υλών  στην παράλληλη

εκδήλωση της ΧΕΝΙΑ, στο

Hotel Mega Τrends που είχε

ως στόχο την παρουσίαση

και την προβολή των τελευ-

ταίων τάσεων στην εσωτερι-

κή διακόσμηση & την αρχι-

τεκτονική, τη δόμηση & την

αειφορία στα ξενοδοχεία. Τα

υλικά του ομίλου ALFA

WOOD αξιοποιήθηκαν από

εξειδικευμένη κατασκευαστι-

κή εταιρεία αλλά και από

ειδικούς τεχνολογίας που

ανέλαβαν το project με εξαι-

ρετικά αποτελέσματα.

Η έκθεση αποτέλεσε για την

ALFA WOOD GROUP μία

γέφυρα για την προώθηση

επωφελών συνεργασιών &

μία  ουσιαστική πλατφόρμα

επικοινωνίας & εξέλιξης του

ευρύτερου κλάδου του του-

ρισμού και όλων των εμπλε-

κόμενων.

Ο
Σύλλογος

Ντόπιων

Επαρχίας

Φαρσάλων «ο

Ενιπέας», διοργάνωσε

το Σάββατο 1

Δεκεμβρίου στο Κτήμα

Χαμορούσου την ετήσια

εκδήλωσή του.

Πλήθος κόσμου και επισή-

μων έδωσαν το παρών, δια-

σκέδασαν και πέρασαν μια

όμορφη βραδιά η οποία στέ-

φθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Στην εκδήλωση χόρεψαν

όλα τα χορευτικά και παρου-

σιάστηκαν όλα τα ήθη και τα

έθιμα του Συλλόγου.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στην έκθεση θεσμό για ταΣτην έκθεση θεσμό για τα

ξενοδοχεία συμμετείχε οξενοδοχεία συμμετείχε ο

όμιλος όμιλος Alfa WoodAlfa Wood

ΧόρεψεΧόρεψε οο ΣύλλογοςΣύλλογος ΝτόπιωνΝτόπιων

““οο Ενιπέας”Ενιπέας”

Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης από τον ΕμπορικόΟλοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης από τον Εμπορικό



Γ
ια τρίτη

συνεχόμενη

χρονιά στον τομέα

του Πολιτισμού και για

δεύτερη φορά στον τομέα

της Ενέργειας, ο Δήμος

Φαρσάλων βραβεύθηκε

στα Best City Awards

2018, στον θεσμό που

επιβραβεύει την

Καινοτομία και την

Ποιότητα Ζωής στις

Πόλεις και στο βάθρο των

νικητών ανεβαίνουν οι

καλύτερες και καινοτόμες

πόλεις της Ελλάδας.

Ο Δήμος Φαρσάλων κέρδι-

σε silver βραβείο για τα

Διεθνή Αρχαιολογικά

Προγράμματα που εκπο-

νούνται υπό την αιγίδα του

και silver βραβείο, επίσης,

για το πρόγραμμα εγκατά-

στασης 62 μετρητικών δια-

τάξεων ενέργειας στην Τ.Κ.

Μεγάλου Ευυδρίου. Τα βρα-

βεία παρέλαβε ο Διευθυντής

της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου Αναστάσιος Λιαπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

κ. Γιώργος Πατούλης ανέφε-

ρε στη σύντομη ομιλία του

προς βραβευμένους και

συμμετέχοντες, ότι «Και η

φετινή ανταπόκριση των

Δήμων ήταν μεγάλη, γεγο-

νός που μας χαροποίησε

ιδιαίτερα, γιατί κατ' αρχήν

σημαίνει ότι τα Best City

Awards είναι πλέον ένας

σημαντικός θεσμός, αλλά

και γιατί καλύπτουν τη

σημαντική ανάγκη ευγενούς

άμιλλας και αναγνώρισης

της δουλειάς των OTA στη

διαχείριση ενός βιώσιμου

οικονομικά και πράσινου

αστικού περιβάλλοντος. Τα

βραβεία λειτουργούν, όχι

μόνον ως μέσον αναγνώρι-

σης και περαιτέρω ενθάρ-

ρυνσης των Δήμων που δια-

κρίνονται, αλλά και ως πηγή

παραδειγματισμού και

έμπνευσης για ανάληψη

ανάλογων πρακτικών σε

ολόκληρη την Ελλάδα. Η

παγκοσμιοποίηση, η οικονο-

μική και τεχνολογική επανά-

σταση, αλλά και η κλιματική

αλλαγή, έχουν κάνει επιτα-

κτική την ανάγκη της προ-

σαρμοστικότητας για τις

πόλεις μας. Τα έργα που

διακρίνονται σήμερα είναι

μεγάλα και σημαντικά, γεγο-

νός που έκανε δημιουργικά

δύσκολο το έργο των κρι-

τών».

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος δήλωσε

για το σημαντικό αυτό επί-

τευγμα του Δήμου:

"Οι δράσεις του Δήμου

συνεχίζονται με ένταση

εργασίας και αμείωτο ρυθμό

σε κάθε επίπεδο. Ιδιαίτερα,

στους τομείς της ανάδειξης

και προβολής του αρχαιολο-

γικού πλούτου του τόπου

μας, αλλά και εκείνο της

ανάπλασης κοινόχρηστων

χώρων και ενεργειακής ανα-

βάθμισης των υποδομών

του Δήμου, με αναμενόμενο

πλέον αποτέλεσμα τη διπλή

και εφέτος βράβευση του

Δήμου μας στο πρόγραμμα

Best City Awards 2018.

Εκφράζω τα θερμά συγχα-

ρητήρια μου στους συνερ-

γάτες μου και ιδιαίτερα στις

δυο ειδικές συνεργάτιδές

μου, την αρχαιολόγο Βάσω

Νούλα και την πολιτικό

μηχανικό Ηλέκτρα Θελούρα,

για την ακάματη ενασχο-

λήσή τους και την προσφο-

ρά του επιστημονικού έργου

τους για τον Δήμο και τους

δημότες μας".
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Ο
ι ποδοσφαιριστές των ομάδων που

αγωνίζονται στον 2ο όμιλο της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας περνάνε κάθε αγωνιστική από

τις… “ακτίνες” μας και οι 11 καλύτεροι

παρουσιάζονται στο φύλλο της Τρίτης στην στήλη

«Ενδεκάδα της Αγωνιστικής».

Η 11αδα της αγωνιστικής για το Σαββατοκύριακο

1/2Δεκεμβρίου:

1. Χαρισούλης (Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων)

2. Βασιλόπουλος (Ατρόμητος Βαμβακούς)

3. Τριανταφύλλου Βασίλης (Θύελλα Βασιλί)

4. Μπερσιάνης (Ατρόμητος Βαμβακούς)

5. Καρακώστας Παναγιώτης (Αναγέννηση Φαρσάλων)

6. Παπαδόπουλος Αποστόλης (Δόξα Υπέρειας)

7. Καραβαγγέλης (ΑΟ Ναρθακίου)

8. Σιδηρόπουλος (ΑΟ Ναρθακίου)

9. Κερμελίδης (Δόξα Υπέρειας)

10. Κατσιάβας (Ακαδημία Αχιλλέως)

11. Βαίτσης Ρούλης (Αναγέννηση Φαρσάλων)

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

γνώρισε την ήττα

με σκορ 4- 1 στην έδρα

του Φαλανιακού.

Έτσι οι «Μυρμιδόνες»

παρέμειναν στους 17 βαθ-

μούς και την 6η θέση.

Ενώ ο Φαλανιακός με αυτό

το τρίποντο έφτασε τους 29

βαθμούς και παρέμεινε

πρώτος.

Οι κ.κ. Φεραίος Γιαννακός

και Λευτέρης Τέας έπρεπε

λίγο πολύ να… «σκίσουν»

τις σημειώσεις τους για την

εν λόγω αναμέτρηση καθώς

λίγο πριν την έναρξη οι

Χρήστος Τλούπας και

Γιώργος Κομισόπουλος

αισθάνθηκαν ενοχλήσεις και

δεν μπόρεσαν να αγωνι-

στούν.

Παρά τις ελλείψεις ο

Αχιλλέας Φαρσάλων ξεκίνη-

σε καλά στην αναμέτρηση

και μόλις στο 5’ ένα σουτ του

Χριστιανίδη πέρασε λίγο

άουτ.

Ενώ τρία λεπτά αργότερα

είχαμε μια αμφιλεγόμενη

φάση με τον διαιτητή της

αναμέτρησης να υποδεικνύ-

ει πέναλτι  υπέρ του Αχιλλέα

σε χέρι, όμως εν τέλει πήρε

πίσω την απόφαση καθώς

θεώρησε ότι το χέρι το έκανε

ο Νίκος Μάντζαρης.

Ο Αχιλλέας «πλήρωσε» τις

κακές του επιλογές στις στη-

μένες φάσεις καθώς αρχικά

στο 18’ και έπειτα από εκτέ-

λεση φάουλ η μπάλα πέρα-

σε από όλους και ο

Ιωαννίδης με κοντινό πλασέ

πέτυχε το 1 – 0.

Ο Τσιάκος τρία λεπτά αργό-

τερα έπιασε ένα δυνατό

σουτ με τον

Κουτσογιαννούλη να διώ-

χνει εντυπωσιακά σε κόρ-

νερ.

Ενώ στο 35’ ο Κούμρια

έκανε την σέντρα η άμυνα

των γηπεδούχων μπερδεύ-

τηκε όμως η μπάλα κατέλη-

ξε κόρνερ.

Στο 40’ ο Τσιάκος με απευ-

θείας εκτέλεση φάουλ πέτυ-

χε το 2 – 0.

Στην επανάληψη ο

Φαλανιακός έκανε νωρίς και

το 3-0. 

Ο Πανταζής έπειτα από

εκτέλεση κόρνερ και ανατα-

ραχή στα μετόπισθεν του

Αχιλλέα με κοντινό πλασέ

ανέβασε το δείκτη του σκορ. 

Στο 56’ ο Τσιάκος έκανε το

σουτ ο Κουτσογιαννούλης

έδιωξε δύσκολα με τα

πόδια.

Ο Αχιλλέας ανέβασε την

απόδοσή του πίεσε ψηλά

και έχασε δυο καλές στιγμές

όταν αρχικά το σουτ του

Κατσανάκη πέρασε λίγο

άουτ, ενώ ένα φάουλ του

Χριστιανίδη έδιωξε με υπε-

ρένταση ο Μάλτζαρης.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την

πρωτοβουλία των κινήσεων

σε εκείνο το σημείο του

αγώνα και στο 70’ κατάφε-

ραν να μειώσουν, όταν ο

Παπακωνσταντίνου έκανε

όμορφη σέντρα από αριστε-

ρά, μέσα στη περιοχή και ο

Κούμρια με κεφαλιά έκανε

το 3-1.

Και εκεί που ο Αχιλλέας μεί-

ωσε και είχε κάποιες καλές

στιγμές, όπως το πλασέ του

Παπακωνσταντίνου που

πέρασε λίγο άουτ, ενώ

ακόμη ένα δικό του σουτ

έδιωξε με τα πόδια ο

ΜάλτζαρηςοΦαλανιακός

κέρδισε πέναλτι στο 76’.

Ο Μπλέντι ανατράπηκε

μέσα στην περιοχή και ο

Φλώρος πέτυχε το τελικό 4

– 1.

Οι Συνθέσεις

Φαλανιακός (Τάσος

Μπεριτζάς): Μάλτζαρης,

Παππάς (46’ Πανταζής Η.),

Μαχαίρας, Λυγούρας Χ. (46’

Μάνικος), Φλώρος,

Λυγούρας Β., Πανταζής Γ.,

Μπλέντι, Ιωαννίδης,

Τσιάκος (60’ Καρακίτσιος),

Λεσάϊ (60’ Ντανίκας).

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Φεραίος Γιαννακός):

Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο ύ λ η ς ,

Μάντζαρης, Τσούλης,

Κατσανάκης, Ταστεμερίδης,

Πετράκης (46’

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ) ,

Αλαμάνης (63’

Γ ι α ν ν ο λ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Χριστιανίδης (82’

Αρσενόπουλος), Κούμρια,

Ζιώγας (85’ Δημόπουλος).
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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

Ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς ο οποίος παρατάχθηκε

με πολλές και σημαντικές ελλείψεις σε όλες τις

γραμμές του στο ντέρμπι με τον ΑΟ

Μαυροβουνίου γνώρισε την ήττα με σκορ 1 – 0 και

έτσι βρέθηκε «συγκάτοικος» με την ΑΕ Βουναίνων

στην κορυφή της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας με 22 βαθμούς.

Από την άλλη ο ΑΟ Μαυροβουνίου έφτασε τους 21 βαθ-

μούς και βρίσκεται στην 3η θέση και στο -1 από τη κορυφή.

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης, ο Τόλης

Ακριβόπουλος.

Το μοναδικό τέρμα της νίκης του Μαυροβουνίου σημείωσε

ο Αποστόλης Ακριβόπουλος στο 42ο λεπτό της αναμέτρη-

σης, γκολ το οποίο και ήταν αρκετό για να χαρίσει στην

ομάδα του Μαυροβουνίου τους τρεις βαθμούς της νίκης στο

παιχνίδι όπου ήταν στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής ημέ-

ρας δράσης.

Η Σύνθεση 

Ολυμπιακός Αμπελιάς (Αχιλλέας Τσιβόπουλος):

Γεωργούλας Θ., Λαζαρίδης, Σελήνης Χ., Κολοβός Κ.,

Αγγέλης, Γεωργούλας Θ., Σουλτούκης, Ζαφειρούλης (59′

Κουρούκας), Δαλαμπύρας, Σερίφης Β., Βέης (88′ Λαζαρίδης

Β.).

“Πλήρωσε” απειρία και “στημένα”“Πλήρωσε” απειρία και “στημένα”

κόντρα στον πρωτοπόροκόντρα στον πρωτοπόρο

ΒΒ ΕΠΣΛΕΠΣΛ (2(2οςος

Όμιλος) - ΗΌμιλος) - Η

Ενδεκάδα τηςΕνδεκάδα της

Αγωνιστικής Αγωνιστικής 

Ήττα στο ντέρμπιΉττα στο ντέρμπι

και συγκάτοικοκαι συγκάτοικο

στην κορυφήστην κορυφή



Η
Δόξα Υπέρειας

συνέχισε στον

δρόμο των

«τριπόντων» και

παράλληλα την

αναρρίχηση της στον

βαθμολογικό πίνακα της

Β ΕΠΣΛ κατηγορίας

καθώς έκανε φιλοδώρησε

με έξι τέρματα την Νίκη

Κρήνης κερδίζοντας με 6

– 0 στο τοπικό ντέρμπι

της 7ης αγωνιστικής.

Έτσι οι αετοί έφτασαν τους

13 βαθμούς και βρίσκονται

στην 5η θέση του δευτέρου

ομίλου της Β ΕΠΣΛ.

Από την άλλη η Νίκη

Κρήνης παρέμεινε στους 6

βαθμούς και την 9η θέση.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν

νωρίς το «πάρτι» καθώς

στο 20’ ο Κερμελίδης με

σουτ πέτυχε το 1 – 0.

Ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο

Γιώργος Τσιούρης έκανε

μακρινή σέντρα και ο

Αποστόλης Παπαδόπουλος

με πλασέ μέσα από την

περιοχή πέτυχε το 2 – 0

σκορ με το οποίο έληξρ το

πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο μέρος και

συγκεκριμένα στο 50’ ο

Κερμελίδης με ατομική

ενέργεια και σουτ πέτυχε το

3 – 0 και παράλληλα το δεύ-

τερο προσωπικό του τέρμα.

Ενώ με την συμπλήρωση

μιας ώρας αγώνα ο

Αποστόλης Παπαδόπουλος

με πανομοιότυπο τρόπο

πέτυχε το 4 – 0 μπαίνοντας

και αυτός στην λίστα με τους

σκόρερ δυο τερμάτων στον

αγώνα.

Οι γηπεδούχοι δεν έριξαν

«στροφές» και πέντε λεπτά

αργότερα ο Παπαδόπουλος

«έσπασε» την μπάλα στον

Φιτσόπουλο και αυτός με

σουτ πέτυχε το 5 – 0.

Το τελικό 6 – 0 πέτυχε ο

Γεωργολόπουλος με όμορ-

φη ατομική ενέργεια και

σουτ στο 80’.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Σκαντζούρης,

Ευθυμιάδης, Τσιούρης Γ.,

Δημητρίου Απ., Τσούνι,

Καλφόγλου (60’ Πολύζος

Ν.), Γκατζόγιας, Κερμελίδης

(60’ Τσιούρης Ν.),

Παπαδόπουλος Απ. (60’

Γ ε ω ρ γ ο λ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Φιτσόπουλος (75’ Κέτσι),

Τσακίρης.

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Παπαϊωάννου,

Σελήνης, Κανατούλας,

Μαργαριτόπουλος Κ. (55'

Διαμαντής), Νταφόπουλος,

Μαγαλιός (55'

Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Πετρόπουλος , Βάτσικας

(65' Αγγελακόπουλος),

Τσιάρας (65' Κόκκινος),

Στεργίου,Μαργαριτόπουλος

Γ.

Ο
Άγιος Γεώργιος

πάλεψε στην

έδρα του

Μυραικού στάθηκε

επάξια όμως εν τέλει

λύγισε και γνώρισε την

ήττα με σκορ 3 – 2.

Με αυτή την νίκη οι γηπε-

δούχοι ανέβηκαν στους 7

βαθμούς ενώ οι φιλοξενού-

μενοι παρέμειναν στον 1

βαθμό.

Τον χορό των τερμάτων

ανοίξει ο  Βλάνδος στο 15′

για τους γηπεδούχους.

Ο Άγιος είχε άμεση απά-

ντηση καθώς στο 30’ ο

Καρακώστας πέτυχε το 1 –

1, με δυνατό σουτ έξω από

την περιοχή. 

Έξι λεπτά αργότερα ο

Καραβιδές όμως πέτυχε το

2 – 1 και έδωσε εκ νέου το

προβάδισμα στην ομάδα

του Μυραικού.

Στην επανάληψη οι γηπε-

δούχοι θα πετύχουν άλλο

ένα τέρμα στο 69′ με εκτέ-

λεση πέναλτι του Σαμαρά

κάνοντας το 3-1.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν

στο 82’ σε 3 – 2 όταν έπει-

τα από γέμισμα του

Μπάφα, ο κίπερ του

Μυραικού δεν θα καταφέ-

ρει να μπλοκάρει με τον

Καρακικέ να διαμορφώνει

το 3-2.

Ο Άγιος πίεσε στο τέλος

είχε κάποιες καλές στιγμές

όμως το 3 – 2 παρέμειμε

μέχρι την λήξη του αγώνα.

Οι Συνθέσεις

Μυραικός (Αλεξούδης

Ν . ) :

Ρετζιος,Κυριακάκης,Μαμάκ

ος (Χασιώτης), Μπεσσας,

Ντεφας, Βλάνδος, Σπανός,

Λεβις, Σαμαράς,

Καραβιδές (Λυμτσιούλης),

Σεμελιετοφ.

Άγιος Γεώργιος

(Τρίγκας): Τάσιος,

Καραλόπουλος, Τζιλήρας,

Κ α ρ α κ ώ σ τ α ς ,

Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,

Α γ γ ε λ ο σ ό π ο υ λ ο ς ,

Κ α ρ α κ ι κ έ ς ,

Τα σ τ ε μ ί ρ ο γ λ ο υ ( 4 6 ′

Μπάφας Π.), Τάτσης (70′

Θλιβερός), Νεγιάννης,

Καρακικές, Μπάφας Κ.
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“Εξάσφαιρη” η“Εξάσφαιρη” η

Υπέρεια κόντραΥπέρεια κόντρα

στην Κρήνη!στην Κρήνη!

ΠάλεψεΠάλεψε αλλάαλλά

ηττήθηκεηττήθηκε οο ΆγιοςΆγιος

H
Θύελλα Βασιλί

επέστρεψε με

εκκωφαντικό

τρόπο στα θετικά

αποτελέσματα καθώς

μετά την ήττα από την

Αναγέννηση Ζαππείου

κέρδισε με σκορ 7 – 0

τον Σταυραετό, έφτασε

τους 12 βαθμούς και

βρίσκεται μαζί με το

Ζάππειο στην έκτη θεση.

Οι πορτοκαλί άνοιξαν το

σκορ στο 30’ με σουτ του

Αγγελουσόπουλου, ενώ

πέντε λεπτά αργότερα ο

ίδιος παίκτης με γυριστό

μέσα από την περιοχή

πέτυχε το 2 – 0.

Στο 40’ ο Βαρσάμης έπειτα

από λάθος της άμυνας

πέτυχε με πλασέ το 3 – 0,

ενώ στο 43’ ο Καραγιάννης

με κεφαλιά πέτυχε το 4 – 0

με το οποίο έληξε το πρώτο

μέρος.

Με την συμπλήρωση μιας

ώρας αγώνα ο Σουλιώτης

με κεφαλιά πέτυχε το 5 – 0.

Ενώ στο 70’ ο Βασίλης

Τριανταφύλλου με πλασέ

από θέση τετ α τε πέτυχε

το 6 – 0.

Το… «κερασάκι στην τούρ-

τα» έβαλε στο 85’ ο

Βασίλης Τριανταφύλλου ο

οποίος έπειτα από πάσα

του Σουλιώτη πέτυχε το 7 –

0 και παράλληλα το δεύτε-

ρο προσωπικό του τέρμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για

την Θύελλα Βασιλί έκανε

ντεμπούτο στην συγκεκρι-

μένη αναμέτρηση ο 15

χρόνος Γιώργος

Τριανταφύλλου, ο οποίος

στο 46’ πέρασε στην θέση

του Ακρίβου.

Η Σύνθεση

Θύελλα Βασιλί

( Λ ε ω ν ί δ α ς

Βαΐτσης):Αποστολάκης,

Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο υ ,

ΛιτσόπουλοςΜαργαριτόπο

υ λ ο ς ,

Αλεξ ίου ,Καραγ ιάννης ,

Ακρίβος (46’

Τριανταφύλλου Γ.),

Σουλιώτης, Βαρσάμης (46’

Αλεξίου), Τσιάμπας,

Αγγελουσόπουλος (75’

Μπόγκας).

““Ξέσπασε στονΞέσπασε στον

Σταυρό η ΘύελλαΣταυρό η Θύελλα



Σ
ε ένα παιχνίδι που τα γκολ μπήκαν με το…
«τσουβάλι» και οι δυο ομάδες αποζημίωσαν με το
θέαμα που προσέφεραν τους φιλάθλους που

βρέθηκαν στο γήπεδο ο ΑΟ Ναρθακίου κέρδισε με
σκορ 6 – 3 την Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων, έφτασε
τους 19 βαθμούς και μαζί με τον Ατρόμητο
Βαμβακούςπαρέμεινε στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου
της Β ΕΠΣΛ.
Από τηνάλλη η Ακαδημία παρέμεινε στον 1 βαθμό.
Στα της αναμέτρησης και με το «καλημέρα» αυτής ο
Καψιώχας έκανε την σέντρα και ο Σιδηρόπουλος με όμορφο
κοντρόλ και πλασέ μέσα από την περιοχή πέτυχε το 1 – 0.
Δέκαλεπτά αργότερα η Ακαδημία «απάντησε» όταν ο
Πανάγος έκανε την σέντρα και ο Κατσιάβας με καρφωτή
κεφαλιά πέτυχε το 1 – 1.
Οι γηπεδούχοι είχαν άμεση απάντηση και πάλι καθώς στο
25’ ο Σιδηρόπουλος κέρδισε πέναλτι.
Τηνεκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος δεν αστόχησε και πέτυχε το 2 –
1 και παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.
Στο 30’ οΚατσιαβάς έδειξε ότι η Ακαδημία έχει «σφυγμό»
καθώς βρέθηκε σε θέση τετ α τετ νίκησε τον Ζειμπέκη και
πέτυχε το 2 – 2.
Στο πρώτομέρος τα γκολ «έπεφταν βροχή» καθώς στο 40’ ο
Σιδηρόπουλος με απευθείας εκτέλεση φάουλ νίκησε τον
Κατσανάκη πέτυχε το 3 – 2 και παράλληλα χατ τρικ.
Μετηνσυμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Μισαηλίδης έγινε
κάτοχος της μπάλας από τον Καραβαγγέλη και με πλασέ
πέτυχε το 4 – 2.
Ο Κατσιάβας στο 55’ «έκλεψε» λίγη από την δόξα του
Σιδηρόπουλου καθώς με ένα όμορφο σουτ έξω από την
περιοχή μείωσε σε 4 – 3 και παράλληλα πέτυχε και αυτός
χατ τρικ.
Στα τελευταία δέκα λεπτά οι γηπεδούχοι πέτυχαν ακόμη δυο
τέρματα και διαμόρφωσαν το τελικό 6 – 3.
Αρχικάστο80’ ο14 χρόνος Καραβαγγέλης με όμορφο πλασέ
έπειτα από προσποίηση πέτυχε το 5 – 2.
Ενώ στο 85’ από εκτελεστής έγινε πασαδορός όταν έκανε
την σέντρα και ο Μισαηλίδης με κοντινή προβολή πέτυχε το
6 – 3 και παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.
Οι Συνθέσεις
ΑΟ Ναρθακίου (Παναγιώτης Κορδαλής): Ζειμπέκης,
Δημακόπουλος, Πρίφτης, Κατσικόπουλος, Μπουλούτσος,
Ρεντινόπουλος (70’ Λελεντζής), Μπίνας (60’ Μισαηλίδης),
Μανταλιάς, Καραβαγγέλης, Σιδηρόπουλος (85’ Κόκκαλης).
Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων (Αρίστος
Παπαγεωργίου): Κατσανάκης, Γιαννούλας, Μπαιράμι,
Βαγγελός (65’ Καρακώστας), Αλμυριώτης, Ζαφειρούλης (75’
Δημουλάς Δ.), Βαλαβάνης, Κατσιάβας (80’ ΔημουλάςΣωκ.),
Τζιτζιφλής (75’ Γκουντόπουλος), Πανάγος, Τζιοβάρας.

«
Χτυπώντας» δυο
φορές στις
καθυστερήσεις ο

Ατρόμητος Βαμβακούς
πέρασε με σκορ 0 – 2
από την έδρα του Μέγα
Αλέξανδρου Χαλκιάδων
και έτσι παρέμεινε μαζί με
τον ΑΟ Ναρθακίου στην
πρώτη θέση του 2ου
ομίλου της Β ΕΠΣΛ
κατηγορίας με 19
βαθμούς.
Από την άλλη οι «ροσονέρι»
έμειναν στους 15 και βρί-
σκονται στην 4η θέση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τις δυο ομάδες να παίζουν
παιχνίδι κέντρου με αρκετά

φάουλ.
Από τα «στημένα» είχαμε
και τις πρώτες καλές στιγμές
όταν αρχικά στο 25’ ο Βόπης
εκτέλεσε ένα φάουλ έξω
από την περιοχή με τον
Χαρισούλη να διώχνει εντυ-
πωσιακά σε κόρνερ.
Ενώ πέντε λεπτά αργότερα
ο Μητσόπουλος έδιωξε με
τις γροθιές την εκτέλεση
φάουλ του Αντωνιάδη.
Ενώ στο 34’ ο Αζάς εκτέλεσε
χαμηλά ένα φάουλ από τα
όρια της μεγάλης περιοχής
με τον Χαρισούλη και πάλι
να λέει «όχι».
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός
του αγώνα έπεσε ακόμη

περισσότερο με τον
Ατρόμητο να έχει την πρω-
τοβουλία των κινήσεων
δίχως όμως να απειλεί.
Στο 75’ είχαμε και μίνι διακο-
πή της αναμέτρησης όταν οι
παίκτες των Χαλκιάδων δια-
μαρτυρήθηκαν εντόνως
στον διαιτητή της αναμέτρη-
σης για μια αψιμαχία ανάμε-
σα στον Ιορδανίδη και τον
Γκούνη και ο κ. Γρηγορίαδης
διέκοψε προσωρινά το παι-
χνίδι.
Οι παίκτες των δυο ομάδων
καθ’ όλη την διάρκεια της
διακοπής καθόντουσαν
στον αγωνιστικό χώρο του
γηπέδου και συζητούσαν σε

απόλυτα φιλικό κλίμα.
Έπειτα από 10’ το παιχνίδι
ξεκίνησε και πάλι και ο
Ατρόμητος αύξησε την
πίεση του.
Αρχικά στο 78’ ο Τσιτσικλής
έκανε το σουτ με την μπάλα
να περνάει λίγο πάνω από
τα δοκάρια.
Στο 84’ ο Βασίλης Τσιανάκας
είδε την δεύτερη κίτρινη
κάρτα και αποβλήθηκε, για
μαρκάρισμα πάνω σε αντί-
παλο, λίγο έξω από την
περιοχή.
Την εκτέλεση του φάουλ
ανέλαβε ο Τσιτσικλής με τον
Χαρισούλη να τον σταματά
και πάλι εντυπωσιακά.

Τρία λεπτά αργότερα ο
Θανόπουλος ανετράπη
μέσα στην περιοχή με τον
κ. Γρηγοριάδη να δείχνει
πέναλτι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο
ίδιος ο Θανόπουλος με
τον Χαρισούλη να τον
σταματά από τα 11 βήμα-
τα κρατώντας το μηδέν.
Όμως ο νεαρός τερματο-
φύλακας των Χαλκιάδων
δεν κατάφερε να αποσο-
βήσει το 0 – 1 όταν στο 92’
ο Τασιόπουλος βρέθηκε
μέσα στην περιοχή,
«έσπασε» την μπάλα στον
επερχόμενο Ανδρεόπουλο
και αυτός με σουτ πέτυχε
το 0 – 1.

Ενώ δυο λεπτά αργότερα ο
Φλώρος με σουτ πέτυχε το
0 – 2 «σφραγίζοντας» ένα
σπουδαίο τρίποντο για τον
Ατρόμητο.

Αξίζει να αναφέρουμε το
γεγονός ότι οι δυο προπο-
νητές των ομάδων Βασίλης
Τσιανάκας και Χρήστος
Ανδρεόπουλος αγωνίστη-
καν στο ντέρμπι και μάλιστα
και οι δυο αποχώρησαν
τραυματίες ο μεν Τσιανάκας
αποκόμισε ένα χτύπημα στο
πλευρό, πάνω στο μαρκάρι-
σμα στην φάση που είδε την
δεύτερη κίτρινη κάρτα, ο δε
Ανδρεόπουλος χτύπησε στο
χέρι του και αγωνίστηκε με

«μανταρισμένο» χέρι μέχρι
την λήξη του αγώνα, δείγμα
του πάθους και της θέλησής
τους για να κερδίσουν οι
ομάδες τους.
Οι άνθρωποι των
Χαλκιάδων είχαν αρκετά
παράπονα από τον κ.
Γρηγορίαδη καθ’ όλη την
διάρκεια της αναμέτρησης
καθώς θεωρούν ότι είδαν
πολλές κίτρινες κάρτες ενώ
και για την φάση του πρώ-
του γκολ διαμαρτύρονται ότι
ξεκινά από θέση οφσάιντ.
Οι Συνθέσεις
Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων (Βασίλης
Τσιανάκας): Χαρισούλης,
Βαρσάμης, Ζαχόπουλος
(46’ λ.τ. Μητσόπουλος),
Κυριάκου, Τσιανάκας,
Σ κ έ γ ι α ,
Νεμπεγλέρας,Αντωνιάδης,
Νασιούλας (88’ Γκουνάρας
Χρ.),  , Ιορδανίδης,
Γκουνάρας Στ. 
Ατρόμητος Βαμβακούς
(Χρήστος Ανδρεόπουλος):
Μ η τ σ ό π ο υ λ ο ς ,
Μπερσιάνης, Γκούνης,
Β α σ ι λ ό π ο υ λ ο ς ,
Αρσενόπουλος (60’
Τσιτσικλής), Βόπης,
Ξυνογαλάς (70’
Ανδρεόπουλος), Αζάς,
Χρόνης (57’ Θανόπουλος),
Φλώρος, Τασιόπουλος.

12
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου

CMYK

Αθλητικά

ΠέρασεΠέρασε μεμε ““διπλόδιπλό” ” σταστα χασομέριαχασομέρια καικαι παρέμεινεπαρέμεινε κορυφήκορυφή

“Αγγλικό τρίποντο” για τον“Αγγλικό τρίποντο” για τον

ΑΟΝ πριν το ντέρμπι κορυφήςΑΟΝ πριν το ντέρμπι κορυφής



Σ
ε ένα παιχνίδι που τα γκολ μπήκαν με το…
«τσουβάλι» και οι δυο ομάδες αποζημίωσαν με το
θέαμα που προσέφεραν τους φιλάθλους που

βρέθηκαν στο γήπεδο ο ΑΟ Ναρθακίου κέρδισε με
σκορ 6 – 3 την Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων, έφτασε
τους 19 βαθμούς και μαζί με τον Ατρόμητο
Βαμβακούςπαρέμεινε στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου
της Β ΕΠΣΛ.
Από τηνάλλη η Ακαδημία παρέμεινε στον 1 βαθμό.
Στα της αναμέτρησης και με το «καλημέρα» αυτής ο
Καψιώχας έκανε την σέντρα και ο Σιδηρόπουλος με όμορφο
κοντρόλ και πλασέ μέσα από την περιοχή πέτυχε το 1 – 0.
Δέκαλεπτά αργότερα η Ακαδημία «απάντησε» όταν ο
Πανάγος έκανε την σέντρα και ο Κατσιάβας με καρφωτή
κεφαλιά πέτυχε το 1 – 1.
Οι γηπεδούχοι είχαν άμεση απάντηση και πάλι καθώς στο
25’ ο Σιδηρόπουλος κέρδισε πέναλτι.
Τηνεκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος δεν αστόχησε και πέτυχε το 2 –
1 και παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.
Στο 30’ οΚατσιαβάς έδειξε ότι η Ακαδημία έχει «σφυγμό»
καθώς βρέθηκε σε θέση τετ α τετ νίκησε τον Ζειμπέκη και
πέτυχε το 2 – 2.
Στο πρώτομέρος τα γκολ «έπεφταν βροχή» καθώς στο 40’ ο
Σιδηρόπουλος με απευθείας εκτέλεση φάουλ νίκησε τον
Κατσανάκη πέτυχε το 3 – 2 και παράλληλα χατ τρικ.
Μετηνσυμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Μισαηλίδης έγινε
κάτοχος της μπάλας από τον Καραβαγγέλη και με πλασέ
πέτυχε το 4 – 2.
Ο Κατσιάβας στο 55’ «έκλεψε» λίγη από την δόξα του
Σιδηρόπουλου καθώς με ένα όμορφο σουτ έξω από την
περιοχή μείωσε σε 4 – 3 και παράλληλα πέτυχε και αυτός
χατ τρικ.
Στα τελευταία δέκα λεπτά οι γηπεδούχοι πέτυχαν ακόμη δυο
τέρματα και διαμόρφωσαν το τελικό 6 – 3.
Αρχικάστο80’ ο14 χρόνος Καραβαγγέλης με όμορφο πλασέ
έπειτα από προσποίηση πέτυχε το 5 – 2.
Ενώ στο 85’ από εκτελεστής έγινε πασαδορός όταν έκανε
την σέντρα και ο Μισαηλίδης με κοντινή προβολή πέτυχε το
6 – 3 και παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.
Οι Συνθέσεις
ΑΟ Ναρθακίου (Παναγιώτης Κορδαλής): Ζειμπέκης,
Δημακόπουλος, Πρίφτης, Κατσικόπουλος, Μπουλούτσος,
Ρεντινόπουλος (70’ Λελεντζής), Μπίνας (60’ Μισαηλίδης),
Μανταλιάς, Καραβαγγέλης, Σιδηρόπουλος (85’ Κόκκαλης).
Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων (Αρίστος
Παπαγεωργίου): Κατσανάκης, Γιαννούλας, Μπαιράμι,
Βαγγελός (65’ Καρακώστας), Αλμυριώτης, Ζαφειρούλης (75’
Δημουλάς Δ.), Βαλαβάνης, Κατσιάβας (80’ ΔημουλάςΣωκ.),
Τζιτζιφλής (75’ Γκουντόπουλος), Πανάγος, Τζιοβάρας.

Ν
ικήτρια με σκορ 2-1 αναδείχθηκε η Αναγέννηση Φαρσάλων στο γήπεδο

της, απέναντι στην αξιόμαχη Αναγέννηση Ζαππείου, στο πλαίσιο των

αγωνιστικών υποχρεώσεων της 7η αγωνιστική για την Β’ ΕΠΣΛ. Οι

γηπεδούχοι με αυτή την νίκη βρίσκονται στην τρίτη θέση με 16 βαθμούς.

Η Αναγέννηση Φαρσάλων μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι στο πρώτο μέρος και στο 12′

κατάφερε και αιφνιδίασει τους φιλοξενούμενους όταν ο Καρακώστας έστειλε την μπάλα

στην μικρή περιοχή, μετά από εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά ο Βαίτσης θα ανοίξει το

σκορ γράφοντας το 1-0.

Στο 27′ ο Τσούλης θα εκτελέσει δυνατό φάουλ στην εστία της Αναγέννησης Ζαππείου, ο

Γκατζανάς θα αποκρούσει. 

Στο 30΄ο Φυτιλής θα πετύχει την ισοφάριση για την ομάδα του Ζαππείου, όταν θα ξεφύγει

της επιτήρησης των αμυντικών και με δυνατό διαγώνιο σουτ, θα σημαδέψει το τέρμα

παρά την πολύ καλή προσπάθεια του Παλαμίδα τελικά η μπάλα θα βρει τα δίχτυα, κάνο-

ντας το 1-1.

Στο 35′ φάση καρμπόν του Καρακώστα με κόρνερ ο Βαίτσης με κεφαλιά άουτ, ενώ ο

Γιαχνής δυο λεπτά αργότερα θα εκμεταλλευτεί την αναστάτωση στα καρέ του Ζαππείου,

θα σουτάρει με την μπάλα να καταλήγει μόλις άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι στην επανάληψη θα μπούνε πιο δυνατά στο παιχνίδι. Στο 50΄ο

Γαλάνης θα σουτάρει με τον Παλαμίδα να αποκρούει ενστικτωδώς ενώ στο 60΄ ο

Αντωνόπουλος θα σημαδέψει το οριζόντιο δοκάρι.

Το νικητήριο γκολ από πλευράς Αναγέννησης Φαρσάλων, θα πετύχει ο Χρ. Ζαγγανάς στο

67΄με προβολή μετά από σέντρα του Καρακώστα.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι γηπεδούχοι θα έχουν δυο ακόμα καλές ευκαιρίες με τους

Καρακώστα και Ζαγκανά στο 80′ και 84′ για  να ανεβάσουν τον δείκτη του σκορ όμως ο

Φώτης Γκατζανάς θα αποκρούσει και τις δυο πολύ καλές ευκαιρίες.

Η Σύνθεση 

Αναγέννηση Φαρσάλων (Θεοχαρόπουλος): Παλαμίδας, Μπουλάρι, Μπανιάς,

Αρβανιτοζήσης Γ., Σακελλαρίου Κ., Πατσιούρας, Γιαχνής (85′ Κουκουτής), Χρ. Ζαγγανάς,

Βαίτσης (75′ Αγγελάκης), Τσούλης (88′ Δημουλάς), Καρακώστας.

Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

Krousta κατάφερε να

πετύχει μια σπουδαία

νίκη κόντρα στους

Ίκαρους Σερρών με 54 –

52, να επανέλθει στα

θετικά αποτελέσματα

κόντρα σε μια ομάδα με

την οποία μέχρι πρότινος

ισοβαθμούσε και με

ρεκόρ 5 νίκες και 3 ήττες

να βρίσκεται στην 5η

θέση του πρωταθλήματος

της Β Εθνικής

κατηγορίας.

Λένε ότι η καλή ημέρα από

το πρωί φαίνεται όμως για

τον Γυμναστικό σε αυτό το

παιχνίδι δεν φάνηκε να

ισχύει κάτι τέτοιο καθώς

στην πρώτη περίοδο οι

Φαρσαλινοί είχαν σκοράρει

μόλις 4 πόντους καθώς τα…

«έσπασαν» από την γραμμή

του τριπόντου κατά βάση.

Από την άλλη οι φιλοξενού-

μενοι πέτυχαν 17 πόντους

και έτσι πήγαν στον πάγκο

όντας μπροστά με 13

πόντους (4 – 17).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι

γηπεδούχοι εμφάνισαν

εντελώς διαφορετικό πρό-

σωπο, «έσφιξαν» την άμυνά

τους και κατάφεραν να τρέ-

ξουν στο ανοιχτό γήπεδο,

και με επιμέρους σκορ 18 –

10 μείωσαν στους πέντε

πόντους την διαφορά του

ημιχρόνου (22 – 27).

Καθώς το «νερό είχε μπει

στο αυλάκι» και ο κόσμος

στην εξίσωση ο

Γυμναστικός ξεκίνησε το

τρίτο δεκάλεπτο «αφηνια-

σμένος» και με ένα γρήγορο

σερί 7 – 1 με δυο εύστοχα

δίποντα και ένα γκολ –

φάουλ του Γκιουλέκα πέρα-

σαν μπροστά με 29 = 28,

στα πρώτα δυο μίση λεπτά.

Οι δυο ομάδες πήγαιναν

συνεχώς πόντο – πόντο με

το προβάδισμα να αλλάζει

χέρια και εν τέλει η 3η περίο-

δος έκλεισε με τους Ίκαρους

να προηγούνται με 38 – 41.

Στην τέταρτη και τελευταία

περίοδο οι Ίκαροι συνέχισαν

να έχουν μικρό προβάδι-

σμα.

Ο Τοπουζίδης με εύστοχο

τρίποντο έφερε το παιχνίδι

στην απόλυτη ισοπαλία του

(47 – 47) και όλα ξεκίνησαν

από την αρχή.

Ο Κακιούζης κέρδισε τρεις

βολές και πέτυχαν το 47 –

50 με τον Κακιούζη.

Ο Τοπουζίδης με δυο εύστο-

χες βολές μείωσε 49 – 50

και στο ρολόι απέμεναν κάτι

λιγότερο από 2’.

Στην επόμενη επίθεση ο

Κακιούζης θα κάνει βήματα

και εν συνεχεία ο Σωτήρης

Γκιουλέκας θα πάει στις

βολές και θα ευστοχήσει

(51-50), με το σκορ να εναλ-

λάσσεται ξανά και τους

Ίκαρους  να κάνουν το 51-

52. 

Το χρονόμετρο εκείνη την

στιγμή έδειχνε 55 δευτερό-

λεπτα να απομένουν και

στην επόμενη επίθεση η

διαιτητής θα δώσει επιθετικό

φάουλ στον Σωτήρη

Γκιουλέκα, με τον αγώνα να

γίνεται ένα πραγματικό θρί-

λερ.

Ο Τοπουζίδηςμε δυο εύστο-

χες βολές έβαλε τους γηπε-

δούχους μπροστά με 53 –

52.

Στην επόμενη επίθεση ο

Κακιούζης χρεώθηκε με

βήματα και οι Ίκαροι έκαναν

γρήγορο φάουλ στον

Τοπουζίδη.

Ο γκαρντ του Γυμναστικού

έβαλε μια βολή και πέτυχε

το 54 – 52.

Ο Δαλαγκόζης πήρε τρίπο-

ντο από την γωνία στην

εκπνοή αστόχησε και οι

άνθρωποι του Γυμναστικού

ξέσπασαν σε πανηγυρι-

σμούς.

Πρώτος σκόρερ του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων Krousta ήταν ο

Σωτήρης Γκιουλέκας με 14

πόντους, ενώ 13 πέτυχε ο

Τοπουζίδης και 11 ο

Δέσπος.

Τα Δεκάλεπτα: 4-17, 22-27,

38-41, 54-52

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

(Χάρης Φόρος):

Λεπενιώτης 9, Χαιρετιδης ,

Λ ι ο ύ π η ς ,

Χρ.Αναγνωστοπουλος 2 ,

Τσιώγκας 3(1) , Συνετός ,

Τοπουζίδης 13(1), Λούτας,

Γκιουλέκας 14, Δέσπος 11 ,

Φιλιππόπουλος 2,

Φαρμάκης

Ίκαροι Σερρών (Σίσκος):

Κάτος, Ξανθόπουλος,

Γεωργιανός 9, Δαλαγκόζης,

Κακιούζης 13,

Κουτσοκώστας, Γκούτζιας,

Παπαδοπουλος 13(2),

Καραμπέκης 5, Θολιώτης 2,

Φώτογλου 10

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta -

Ίκαροι Σερρών -

Δηλώσεις

Δ
ηλώσεις έκαναν

στο Web Radio του

protostypos.gr και

την εκπομπή «Μια Μπάλα

απ’ Όλα» - Post Game

μετά την λήξη της

αναμέτρησης και την νίκη

του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων

Krousta κόντρα στους

Ίκαρους Σερρών ο

προπονητής κ. Χάρης

Φόρος και ο εκ των MVP

σε όλα τα παιχνίδια μέχρι

τώρα ο πολύπειρος

μπασκετμπολίστας

Σωτήρης Γκιουλέκας:

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν:

Χάρης Φόρος:

«Κερδίσαμε ένα πολύ

δύσκολο παιχνίδι και είμαι

πολύ χαρούμενος με την

νίκη μας.

Δεν μπήκαμε καλά στο παι-

χνίδι, όμως καταφέραμε να

γυρίσουμε σταδιακά προς

την μεριά μας την αναμέτρη-

ση και με την άμυνα κύριο

«όπλο» μας να πάρουμε την

νίκη.

Ήταν μια πολύ δύσκολη

αναμέτρηση, όμως καταφέ-

ραμε να κερδίσουμε και

αυτό είναι που κρατάμε.

Έχουμε πολύ δρόμο μπρο-

στά μας, κοιτάζουμε κάθε

παιχνίδι ξεχωριστά και προ-

σπαθούμε να βελτιωνόμα-

στε συνεχώς.

Στόχος μας ήταν και παρα-

μένει να παίζουμε καλό μπά-

σκετ και να είμαστε σε όλα

τα παιχνίδια ανταγωνιστικοί.

Τώρα αντιμετωπίζουμε μια

πολύ καλή ομάδα όπως

είναι το Αγρίνιο εκτός έδρας.

Πρέπει να δουλέψουμε

σωστά να παρουσιαστούμε

έτοιμοι και να πάμε για την

νίκη.

Χάσαμε δυο παιχνίδια στις

λεπτομέρειες, όπως στις

λεπτομέρειες κερδίσαμε και

το παιχνίδι με τους Ίκαρους.

Πιστεύω ότι τα περισσότερα

παιχνίδια φέτος θα έχουν

την εικόνα «θρίλερ» και πρέ-

πει να είμαστε έτοιμοι για

αυτό.»

Σωτήρης Γκιουλέκας:

«Καταφέραμε να πετύχουμε

μια νίκη μεγάλη τόσο για την

βαθμολογία, όσο και για την

ψυχολογία μας.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε

καλά για εμάς, όμως κατα-

φέραμε να βρούμε τον

τρόπο να μειώσουμε, να

πετύχουμε καλάθια στον

αιφνιδιασμό και να επανέλ-

θουμε.

Στο κρίσιμο σημείο του

αγώνα ήμασταν απόλυτα

συγκεντρωμένοι και πήραμε

μια μεγάλη νίκη.

Δεν μένουμε εκεί, προχωρά-

με, το πρωτάθλημα είναι

μαραθώνιος και είμαστε

ακόμη στην αρχή του.

Με δουλειά και συγκέντρω-

ση προχωράμε και στο

τέλος θα κάνουμε ταμείο.»

13
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου

CMYK

Πήρε ντέρμπι και ψυχολογία ο Γ.Σ. Φαρσάλων Πήρε ντέρμπι και ψυχολογία ο Γ.Σ. Φαρσάλων KroustaKrousta!!

“Ασσος” τριάδας!“Ασσος” τριάδας!

Σάββατο 8/12 - 21:30
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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.

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 άτομο για εργασία

στο καφέ “Πόλις”.

Πληροφορίες εντός του κατα-

στήματος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι και-

νούργιο με αυτόνομη θέρμαν-

ση, χωρίς κοινόχρηστα.

Οδός Υπερίδου 8.

Τηλ: 6949423081

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  4/12: Ζαχοπούλου Στυλιανή    Δ/νση: Πλατεία

Λαού Τηλ: 24910-22251

ΤΕΤΑΡΤΗ  5/12: Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27

Τηλ: 24910-22321  

ΠΕΜΠΤΗ  6/12: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7/12 : Καράμπας Νικόλαος Δ/νση:

Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939

ΣΑΒΒΑΤΟ  8/12 : Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία

Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΚΥΡΙΑΚΗ  9/12: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

ΔΕΥΤΕΡΑ  10/12 : Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση:

Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465       

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

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣΠΑΝΤΟΣ 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
ρείς εθελοντικές αιμοδοσίες θα

πραγματοποιήσει ο Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων τον Δεκέμβριο του

2018, όπως ανακοίνωσε.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί

εθελοντική αιμοδοσία στην Βαμβακού Φαρσάλων, την

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί εθελοντική αιμοδοσία

στον Σταυρό Φαρσάλων, ενώ την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου

θα διεξαχθεί εθελοντική αιμοδοσία στα Φάρσαλα.

Τ
ην ετήσια χοροεσπερίδα της θα

πραγματοποιήσει η Δημοτική Τοπική

Οργάνωση την Ν.Δ. (ΔΗΜ.ΤΟ),

Φαρσάλων, την Παρασκευή (7/12) και ώρα 20:30,

στο Κτήμα Αίγλη στα Φάρσαλα. 

Ομιλητές της βραδιάς θα είναι ο Βασίλης Κικίλιας βουλευ-

τής Α’ Αθηνών – Τομεάρχης Άμυνας Ν.Δ. και η Σοφία

Ζαχαράκη – Αναπληρώτρια Εκπ. Τύπου Ν.Δ.

Τιμή Εισόδου: 15 Ευρώ

Χοροεσπερίδα γιαΧοροεσπερίδα για

την ΔΗΜ.ΤΟτην ΔΗΜ.ΤΟ

Φαρσάλων Φαρσάλων 

Τρεις εθελοντικέςΤρεις εθελοντικές

αιμοδοσίες για τοναιμοδοσίες για τον

Δεκέμβριο από τονΔεκέμβριο από τον

ΑιμοδοτικόΑιμοδοτικό



Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

επέστρεψε στα θετικά

αποτελέσματα καθώς σε

ένα παιχνίδι που…

«έσπασαν καρδιές» σε

όλη την διάρκειά του και

ήταν ντέρμπι από την

αρχή μέχρι το τέλος του

κέρδισε με σκορ 60 – 59

την Ιωλκία Βόλου και

έφτασε τις 2 νίκες στο

πρωτάθλημα της Α2

ΕΣΚΑΘ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τις δυο ομάδες να βρίσκο-

νται κοντά στο σκορ και οι

φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί

που είχαν το προβάδισμα με

σκορ 15 – 18.

Ίδια ήταν η εικόνα και στο

δεύτερο δεκάλεπτο εκεί

όπου οι δυο ομάδες συνέχι-

σαν να πηγαίνουν χέρι –

χέρι και το ημίχρονο έληξε

με απόλυτη ισοπαλία 35 –

35.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι

γηπεδούχοι κατάφεραν

μέσα από την καλή τους

άμυνα να πάρουν το προ-

βάδισμα και να το κρατή-

σουν μέχρι την λήξη του

δεκάλεπτου το οποίο τους

βρήκε μπροστά με 46 – 43.

Στο τέταρτο και τελευταίο

δεκάλεπτο το παιχνίδι συνέ-

χισε να είναι ντέρμπι και να

κινείται σε μια… «κόκκινη

γραμμή» .

Ένα λεπτό πριν την λήξη οι

φιλοξενούμενοι ήταν μπρο-

στά με σκορ 56 – 57, μετέ-

πειτα οι δυο ομάδες πήγαν

στην γραμμή των βολών

εκεί όπου ο Αθλητικός

Σύλλογος Φαρσάλων ήταν

πιο ψύχραιμος και πανηγύ-

ρισε μια σπουδαία νίκη με

σκορ 60 – 59.

Πρώτος σκόρερ και πολυτι-

μότερος παίκτης του

Αθλητικού Συλλόγου

Φαρσάλων ήταν ο Γιώργος

Ζάγκας ο οποίος πέτυχε 27

πόντους, ενώ διψήφιος ήταν

και ο Κώστας Ρούμπας με

11 πόντους.

Τα Δεκάλεπτα: 15-18,35-35,

46-43,60-59.

Α.Σ. Φαρσάλων (Αντώνης

Μανετζής, Γιώργος

Γκουντόπουλος): Θεοχάρης

3, Χρόνης, Ζάγκας 27,

Γκουντόπουλος 7,

Γκρίτζαλης, Μανετζής,

Δημητρακόπουλος 8,

Ζαχαρής 4, Ρούμπας 11.
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Τα Αποτελέσματα - 10η
Αγωνιστική 
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας -
Παναγροτικός Νίκαιας 0-1
ΑΟ Μαυροβουνίου -
Ολυμπιακός Αμπελιάς 1-0
Αστήρ Μελισσοχωρίου - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ 1-0
Αστραπή Ν. Πολιτείας -
Προοδευτική Ανάβρας 2-2
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
ΑΟ Ελευθερών 1-2
Φιλοκτήτης Μελιβοίας - Ελπίς
Μεσοχωρίου 1-0
ΑΕ Βουναίνων - Νεάπολη
Λάρισας 1-0
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο
Πύρρος" - Δήμητρα Γιάννουλης
2-2

Η Επόμενη 11η Αγωνιστική
9/12 - 15:00)

Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - ΑΟ
Μαυροβουνίου
Παναγροτικός Νίκαιας - Αστήρ
Μελισσοχωρίου
Ολυμπιακός Αμπελιάς -
Αστραπή Ν. Πολιτείας
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Ατρόμητος
Αγίων Αναργύρων
Προοδευτική Ανάβρας -
Φιλοκτήτης Μελιβοίας
ΑΟ Ελευθερών - ΑΕ Βουναίνων
Ελπίς Μεσοχωρίου - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"
Δήμητρα Γιάννουλης - Νεάπολη
Λάρισας

Βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός Αμπελιάς 22
2. Βούναινα 22
3. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 21
4. Μαυροβούνι 21
5. Ελευθεραί 19
6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 19
7. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο
Πύρρος 17
8. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων
16
9. Αστραπή Νέας Πολιτείας 16
10. Προοδευτική Ανάβρας 15
11. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 11
12. Παναγροτικός Νίκαιας 9
13. Νεάπολη 8
14. Δήμητρα Γιάννουλης 7
15. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 6
16. Ελπίς Μεσοχωρίου 1

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 7η

Αγωνιστική

ΑΟ Ναρθακίου - Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων 6-3

Μυραϊκός - Άγιος Γεώργιος

Φαρσάλων 3-2

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Ατρόμητος Βαμβακούς 0-2

Δόξα Υπέρειας - Νίκη Κρήνης 6-0

Αναγέννηση Φαρσάλων -

Αναγέννηση Ζαππείου 2-1

Θύελλα Βασιλί - Σταυραετός 7-0

Η Επόμενη 8η Αγωνιστική

(8/12, 15:00

Σταυραετός - Δόξα Υπέρειας

Αναγέννηση Ζαππείου - Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων

Νίκη Κρήνης - Μυραϊκός

(9/12, 15:00)
Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων -
Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων

Ατρόμητος Βαμβακούς - ΑΟ
Ναρθακίου

Αναγέννηση Φαρσάλων -

Θύελλα Βασιλί

Βαθμολογία:

1. Ατρόμητος Βαμβακούς 19

2. ΑΟ Ναρθακίου 19

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 16

4. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων
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5. Δόξα Υπέρειας 13

6. Αναγέννηση Ζαππείου 12

7. Θύελλα Βασιλί 12

8. Μυραϊκός 7

9. Νίκη Κρήνης 6

10. Ακαδημία Αχιλλέως 1

11. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 1

12. Σταυραετός 1

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 11η
Αγωνιστική
Ηρακλής Λάρισας - Δωτιέας
Αγιάς 2-1
Δόξα Αργυροπουλίου - Σμόλικας
Φαλάνης 1-2
Δόξα Βλαχογιαννίου - ΠΟ
Ελασσόνας 1-3
Τύρναβος 2005 - Αμπελωνιακός
0-1
Φαλανιακός - Αχιλλέας
Φαρσάλων 4-1
Λάρισα 2012 - Δαμασιακός 0-0
ΑΕ Κιλελέρ - Αετός Μακρυχωρίου
0-0

Η Επόμενη 12 η Αγωνιστική (8/12

- 15:00)

Λάρισα 2012 - ΑΕ Κιλελέρ

Αετός Μακρυχωρίου -

Φαλανιακός

Δαμασιακός - Αετός Αμυγδαλέας

Αχιλλέας Φαρσάλων - Τύρναβος

2005

Αμπελωνιακός - Δόξα

Αργυροπουλίου

ΠΟ Ελασσόνας - Ηρακλής

Λάρισας

Σμόλικας Φαλάνης - Δωτιέας

Αγιάς

Βαθμολογία
1. Φαλανιακός 29
2. Ηρακλής Λάρισας 25
3. Σμόλικας Φαλάνης 24
4. Π.Ο. Ελασσόνας 22
5. Αμπελωνιακός 20
6. Αχιλλέας Φαρσάλων 17
7. Αετός Μακρυχωρίου 16
8. Δωτιέας Αγιάς 15
9. Κιλελέρ 14
10. Δόξα Βλαχογιαννίου 12
11. Δόξα Αργυροπουλίου 12
12. Τύρναβος 2005 10
13. Δαμασιακός 10
14. Λάρισα 2012 10
15. Αετός Αμυγδαλέας 10

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

Επέστρεψε στις νίκες μετάΕπέστρεψε στις νίκες μετά

από ματσάρα ο Α.Σ. Φαρσάλωναπό ματσάρα ο Α.Σ. Φαρσάλων

«Καθάρισε» τον«Καθάρισε» τον

Ελευθεριακό στην έδραΕλευθεριακό στην έδρα

του ο Α.Σ. Φαρσάλωντου ο Α.Σ. Φαρσάλων

Η
γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Αθλητικού Συλλόγου

Φαρσάλων πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα

βόλεϊ με σκορ 3 – 0 σέτ κόντρα στον Ελευθεριακό Βόλου

για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με την ομάδα του Αθλητικού να έχει πολλά

χαμένα σερβίς δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα του Ελευθεριακού να

βρίσκεται κοντά στο σκορ και το 1ο σετ να τελειώνει με 25 – 22 υπέρ

του Αθλητικού.

Ίδια ήταν και η εικόνα του παιχνιδιού στο 2ο σετ με την ομάδα του

Α.Σ.Φ να κερδίζει με 25 – 21.

Στο τρίτο σετ η όμάδα του Ελευθεριακού κατάφερε να πάρει διαφορά

προηγούμενη με 2 – 8.

Σε αυτό το σημείο η ομάδα του Αθλητικού βελτιώνοντας το σερβίς και

με σωστές επιλογές στην επίθεση κατάφερε να επανέλθει στο παιχνίδι

και να κερδίσει με 25 – 16, κερδίζοντας και το παιχνίδι με 3-0 σετ.

Η Σύνθεση: (Μανετζης Χρήστος) Ντόβα Ευτυχία, Δασκαλόπουλου

Βαίτσα, Αράπη Δήμητρα, Αλεξίου Θώμη, Χατζηαντωνίου Γεωργία,

Παναγιωτόπουλου Μαριαλένα, Τσουμάνη Βασιλική, Βασιλοπούλου

Εφηλία, Τσιαμπαλή Άννα, Μπύρου Μαριέττα, Μπιζούλα Ελένη



Ε
γκρίθηκαν από την

Ελληνική Σκακιστική

Ομοσπονδία δύο

μεταγραφές σκακιστών για τον

Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων. 

Ο Γυμναστικός απέκτησε τον κ. Σπύρο

Ναθαναήλ (ο οποίος είναι και προπο-

νητής των ακαδημιών) με υποσχετική

ενός έτους από τον Σύλλογο

Σκακιστών Λάρισας και τον κ. Θανάση

Ευσταθίου από τον Φυσιολατρικό

Όμιλο Καρδίτσας με κανονική μετα-

γραφή. 

Το σκακιστικό τμήμα του ΓΣΦ

ευχαριστεί τους συλλόγους

της Θεσσαλίας για τις δύο

μεταγραφές και καλωσορίζει

τους σκακιστές στα

Φάρσαλα. 

Επίσης, την Κυριακή 2

Δεκεμβρίου ξεκίνησε το 3ο

Πρωτάθλημα Σκακιού

Φαρσάλων 2019 με τη συμ-

μετοχή 35 (!!!) σκακιστών, το

οποίο θα ολοκληρωθεί μετά

από επτά γύρους-αγωνιστι-

κές, όλοι οι παίκτες θα παί-

ξουν από επτά αγώνες και με

βάση την αθροιστική βαθμολογία

τους καθενός - νίκη ένας βαθμός,

ισοπαλία μισός, ήττα μηδέν - θα

ανακηρυχθεί Πρωταθλητής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο

Πρωταθλητής αλλά και ο νικητής

που θα προέρχεται από τις ακαδη-

μίες του συλλόγου, θα επιδοτηθούν

οικονομικά για τις συμμετοχές τους

στο 2ο Διεθνές Σκακιστικό

Τουρνουά Πηλίου 2019 που θα

γίνει στον Άι Γιάννη από 15 έως 22

Ιουνίου.   
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ΜεταγραφέςΜεταγραφές καικαι δράσεις από το δράσεις από το 

σκακιστικό τμήμα του Γ.Σ. Φαρσάλωνσκακιστικό τμήμα του Γ.Σ. Φαρσάλων

CMYK


