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Διπλή πανελλήνια βράβευση για τον Δήμο Φαρσάλων

Ο

λοκληρώθηκε στην
Ηγουμενίτσα, με
μεγάλη συμμετοχή
Δημάρχων, εκπροσώπων
Δήμων, Δημόσιων
φορέων και της
επιστημονικής κοινότητας
το 1ο Θεματικό Συνέδριο
«ΚΕΠ Υγείας», του
Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, με τίτλο «Ο Ρόλος
των Κέντρων Πρόληψης
(ΚΕΠ) Υγείας στους
Δήμους».
Το συνέδριο τελούσε υπό
την Αιγίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
της
Περιφέρειας Ηπείρου και
την
υποστήριξη
της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της
ΠΕΔ Ηπείρου.
Στις εργασίες του συνεδρίου
ο Δήμος Φαρσάλων συμμετείχε ενεργά, εκπροσωπούμενος από τον ίδιο τον
Δήμαρχο Άρη Καραχάλιο,
τον Αντιδήμαρχο Απόστολο
Κυριαζή και την Πρόεδρο
της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κυριακή
Παναγιωτοπούλου, η οποία
εισηγήθηκε το θέμα «Καλές
Πρακτικές
του
Δήμου
Φαρσάλων στις δράσεις για
την εθελοντική δωρεά του
μυελού των οστών και για
τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Ρομά)» με δύο σκέλη,
αφενός τις καλές πρακτικές
του Δήμου Φαρσάλων για
την ευαισθητοποίηση πολιτών ώστε να γίνουν εθελο-

ντές δότες μυελού των
οστών και αφετέρου τον
στρατηγικό σχεδιασμό και
ενσωμάτωση των Ρομά
στον Δήμο Φαρσάλων.
Ο Δήμος Φαρσάλων και στα
δύο πεδία πρωτοπορεί τα
τελευταία τρία χρόνια.
Τα συμπεράσματα εργασιών του Συνεδρίου μπορούν να συνοψιστούν στα
εξής:
Οι εργασίες του 1ου θεματικού Συνεδρίου των ΚΕΠ
Υγείας ανέδειξαν τη φιλοσοφία του θεσμού, που βασίζεται στην ενημέρωση και
στον
προσυμπτωματικό
έλεγχο για 8 νοσήματα, που
απειλούν την ανθρώπινη
ζωή.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
μέσα από τον θεσμικό της

ρόλο έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την προαγωγή
της υγείας των δημοτών.
Παρουσιάστηκαν
καλές
πρακτικές Δήμων, οι οποίες
συμμορφωμένες στις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ με τα διεθνή πρωτόκολλα ενημερώνουν, αλλά και θέτουν στη
διάθεση του δημότη τις προτεινόμενες εξετάσεις ανά
ηλικία και φύλο για την
έγκαιρη διάγνωση.
Τα ΚΕΠ Υγείας μέσα από
την τριετή τους πορεία αξιοποίησαν τις εργασίες του
Συνεδρίου και επέδειξαν το
έργο τους με απολογιστικά
στοιχεία παροτρύνοντας και
άλλους Δήμους να ακολουθήσουν και να ωφελήσουν
τους δημότες τους.
Στο πλαίσιο των εργασιών

Εκλογές για τον Σύλλογο
Σαρακατσαναίων Επαρχίας Φαρσάλων

Ο

Σύνδεσμος

Φαρσάλα).

Σαρακατασαναίω

Αντικείμενα

ν Επαρχίας

Συνέλευσης είναι τα εξής:

της

Γενικής

Φαρσάλων «Το

1. Απολογισμός του απερ-

Τσελιγκάτο» καλεί τα

χόμενου

μέλη του να

Συμβουλίου

Διοικητικού

συμμετάσχουν στις

2. Διενέργεια Αρχαιρεσιών

εργασίες της Γενικής

για

Συνέλευσης η οποία θα

Διοικητικού Συμβουλίου

την

εκλογή

νέου

πραγματοποιηθεί την

Κατάθεση Υποψηφιοτήτων

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

έως την Παρασκευή 14

στις 12:00 το μεσημέρι

Δεκεμβρίου

στα γραφεία του

(Τηλέφωνο Πληροφοριών:

Συνδέσμου (Λαμίας 95,

6973338674)

του Συνεδρίου ο Δήμος
Φαρσάλων κατόρθωσε να
αποσπάσει δύο (2) βραβεία
κοινωνικής προσφοράς. Το
πρώτο, για την πρόληψη
υγείας μέσα από την θεσμοθέτηση
των
Κέντρου
Πρόληψης – ΚΕΠ Υγείας
παρέλαβε ο Δήμαρχος
Φαρσάλων
Άρης
Καραχάλιος, ενώ το δεύτερο, για τη διάκριση του
Κέντρου Πρόληψης – ΚΕΠ
Υγείας
του
Δήμου
Φαρσάλων στα πρώτα
πέντε (5) ΚΕΠ Υγείας στην
Ελλάδα με τις περισσότερες
Δράσεις και περισσότερους
ωφελούμενους το 2017 και
για την ύψιστη ωφέλεια των
δημοτών, η Πρόεδρος της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κυριακή Π.
Παναγιωτοπούλου.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Άρης Καραχάλιος δήλωσε
για το επίτευγμα αυτό:
«Είμαστε εύλογα και δικαιολογημένα υπερήφανοι για τη
θεσμοθέτηση και λειτουργία
του Κέντρου Πρόληψης
Υγείας (Κ.Ε.Π.) του Δήμου
μας, αλλά και για τη σημαντικότητα της λειτουργίας
του με τις πολλές και ποικίλες δράσεις πρόληψης και
ευαισθητοποίησης
των
κατοίκων. Ιδιαίτερα μεγάλο
μέρος των συμπολιτών μας
επωφελήθηκαν από τη
μέχρι σήμερα λειτουργία του
κέντρου. Και μάλιστα κάτοικοι όχι μόνο της πόλης αλλά
κ του συνόλου των κοινοτήτων. Αυτή η λειτουργία και η
πληθώρα των δράσεων, με
το μεγάλο αριθμό των ωφελουμένων έφεραν τη διπλή
βράβευση του Κέντρου

Πρόληψης
Υγείας
του
Δήμου μας και δικαιωματικά
της
Κικής
Παναγιωτοπούλου, προέδρου της ΔΗΚΕΦΑ και
υπευθύνου λειτουργίας του
Κέντρου και των δράσεών
του».
Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ
Κυριακή
Π.
Παναγιωτοπούλουδήλωσε
ακολούθως: «Η χαρά μας
είναι μεγάλη γιατί οι προσπάθειες
του
Δήμου
Φαρσάλων αναγνωρίστηκαν και ανταμείφθηκαν. Οι
ημερίδες πρόληψης και
ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκαν στην έδρα
αλλά και στις κοινότητες του
Δήμου μας. Το ίδιο και οι
ιατρικές εξετάσεις. Ο στόχος
ήταν να έχουν πρόσβαση
στις δράσεις μας όλοι οι
δημότες.
Ευχαριστούμε
πρώτα από όλους, τον
Διοικητή της 5ης ΥΠΕ
Νέστορα Αντωνίου, τον
Διευθυντή, την προϊσταμένη
και τις νοσηλεύτριες του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων,
τους εργαζόμενους των
Κινητών μονάδων, τους
κορυφαίους επιστήμονες
που συμμετείχαν στις δράσεις μας, τους ιατρούς –
παρόχους μας και τα συνεργαζόμενα μικροβιολογικά
κέντρα, Τους εργαζόμενους
του ΚΕΠ και όλου του Δήμου
Φαρσάλων που στήριξαν τις
δράσεις και κυρίως τις
δομές Κέντρο Κοινότητας
και Βοήθεια στο σπίτι.
Τέλος, όλους τους δημότες
που αγκάλιασαν τη θεσμοθέτηση του ΚΕΠ Υγείας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας.

Εκ της Διευθύνσεως

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Éäéïêôçóßá:
ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος

Τρίτη 11/12/2018
Αραιή Συννεφιά, θερμοκρασία -3/8c

Τετάρτη 12/12/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 1/10c

Βόλου 5 Φάρσαλα
τηλ. 24910 28018
fax: 24910 26617

Πέμπτη 13/12/2018
Βροχές, Πιθανότητα Χιονόνερο, θερμοκρασία 2/6c

Παρασκευή 14/12/2018
Συννεφιά θερμοκρασία 6/11c

www.protostypos.gr
protostypos@yahoo.gr
Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική,
μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή
διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ή αλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος
2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Σάββατο 15/12/2018
Πιθανότητα Βροχής, θερμοκρασία 6/11 c

Κυριακή 9/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 4/11c

Δευτέρα 10/12/2018
Αραιή Συννεφιά θερμοκρασία 3/12 c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ
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Και ο Κώστας Τύμπας στην
«μάχη» του Δήμου Φαρσάλων,
εντός ολίγων ημερών και οι
ανακοινώσεις!

Ο

ι… «φήμες» που
κυκλοφορούσαν
εδώ και αρκετό

από

την

παράταξη

περιφερειακή
του

Νίκου

Τσιλιμίγκα, έχει ξεκινήσει

διάστημα και είχαν να

ήδη τις επαφές του και είναι

κάνουν με την

έτοιμος να διεκδικήσει τον

υποψηφιότητα του

δημαρχιακό

περιφερειακού

Επαρχία Φαρσάλων.

συμβούλου Κώστα Τύμπα

Ο κ. Τύμπας ήταν ο μοναδι-

για τον δημαρχιακό θώκο

κός

στα Φάρσαλα,

Επαρχίας Φαρσάλων στο

επιβεβαιώθηκαν πλήρως.

περιφερειακό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

την τελευταία τετραετία και

του «Πρώτου Τύπου» ο

πλέον δηλώνει έτοιμος για

πρώτος σε ψήφους από την

την

θώκο

εκπρόσωπος

«μάχη»

στην

συμβούλιο

Έ

πειτα από την
απόφαση του
κ. Χρήστου

Φαρσάλων.

Καπετάνου να μην είναι

Ο Φαρσαλινός πολιτικός

εκ νέου υποψήφιος

(σ.σ με καταγωγή από τον

Δήμαρχος Φαρσάλων η

Σταυρό Φαρσάλων), ξεκα-

Νέα Δημοκρατία ψάχνει

θάρισε από την πρώτη στιγ-

τον άνθρωπο που θα

μή ότι ο συνδυασμός του θα

ηγηθεί της δεξιάς

είναι «πολυπολιτικός» έχο-

παράταξης στις Δημοτικές

ντας ήδη δημιουργήσει έναν

εκλογές του Μαΐου.

ισχυρό πυρήνα υποψηφίων

Όπως σας είχαμε ενημερώ-

απ’ όλο το πολιτικό φάσμα,
ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι
δεν πρόκειται να επιδιώξει
κανενός είδους κομματική
στήριξη και «χρίσμα».
Εντός του δευτέρου δεκαπενθήμερου του Δεκεμβρίου

της

Βρέθηκε ο μπλέ “εκλεκτός”
μένει το “χρίσμα”

σει οι τρεις «μνηστήρες»
ήταν οι κ.κ. Αναστάσιος
Δραχμάνης, Κωνσταντίνος
Δαμιανός

και

Μάκης

Εσκίογλου.
Ο κ. Εσκίογλου στα «πηγα-

αναμένεται να ανακοινωθεί

δάκια» της δεξιάς φάνταζε

επίσημα η υποψηφιότητά

από την αρχή το μεγάλο

του και οι θέσεις του συν-

φαβορί για το «χρίσμα» και

δυασμού για την διεκδίκηση

όσο περνάει ο καιρός όλο

της εκλογής στον Δήμο

και πιο κοντινό φαντάζει

Φαρσάλων.

αυτό το σενάριο.

του Δήμου

Αν και ακόμη δεν υπάρχει
κάτι επίσημο ο γνωστός
Φαρσαλινός μικροβιολόγος
, δείχνει το απόλυτο φαβορί,
έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές του με ανθρώπους του
κόμματος, την Παρασκευή
έδωσε το παρών στην ετήσια

χοροεσπερίδα

της

ΔΗΜ.ΤΟ Φαρσάλων, τυγχάνει απόλυτης αποδοχής από
τους ανθρώπους του κόμματος και το μοναδικό που
μένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.

50
ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ

Αναλαμβάνουμε
κάθε είδους
επισκευές επίπλων
& αλλαγές
υφασμάτων
Μεγάλες Προσφορές
και στα στρώματα

www.epiploarttziovaras.gr
Θέτιδος 44 Φάρσαλα

Τηλ.: 24910 22827

Ανταλλάσουμε τα παλιά σας έπιπλα με καινούργια!
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Έστειλαν μήνυμα νίκης και ενότητας από τα Φάρσαλα,
Κικίλιας και Ζαχαράκη

Μ

ε την παρουσία του Βουλευτή της Α΄ Αθηνών
της Ν.Δ. κ. Βασίλης Κικίλιας και της αναπλ.
Εκπρ. Τύπου της Ν.Δ. κα Σοφία Ζαχαράκη,
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (07/12),
η ετήσια χοροεσπερίδα της ΔΗΜΤΟ Ν.Δ. Φαρσάλων,
στο Κτήμα ΑΙΓΛΗ, υπό την αιγίδα της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας,
παρουσία φίλων και μελών του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας.
Οι δυο επίσημοι προσκεκλημένοι συνοδευόμενοι από τον
πρόεδρο της ΝΟ. Δ.Ε. Λάρισας κ. Χρήστο Καπετάνο επισκέφθηκαν τα γραφεία της τοπικής ΔΗΜΤΟ όπου τους επισκέφθηκε η πρόεδρος κ. Μαργαρίτα Γκότη και τα υπόλοιπα
μέλη της τοπικής οργάνωσης.
Μετέπειτα όλοι μαζί μετέβησαν στο Κτήμα ΑΙΓΛΗ όπου διεξήχθη η ετήσια χοροεσπερίδα της ΔΗΜΤΟ Ν.Δ. Φαρσάλων.
Αρχικά η κ. Μαργαρίτα Γκότη καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στην πόλη των Φαρσάλων ενώ έστειλε μετέπειτα
αναφέρθηκε στην παρατεταμένη περίοδο πολιτικής απαξίωσης που διανύει η πατρίδα μας, τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ενώ τόνισε ότι η τοπική οργάνωση, είναι έτοιμη για κάθε εκλογική μάχη, όποτε έρθει με νικητή τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Ο πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας κ. Χρ. Καπετάνος στην
ομιλία του μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: “H Νέα Δημοκρατία
είναι περήφανη για την ιδεολογία της, για τα στελέχη της και
για τον λαό της.
Διαχρονικά, από το 1974 έως σήμερα, ήταν η παράταξη
που έβαζε πλάτη στα δύσκολά, είτε ως Κυβέρνηση είτε ως
αντιπολίτευση, στέκοντας πάντα απέναντι στις δυνάμεις της
οπισθοδρόμησης και του πολιτικού τυχοδιωκτισμού”.
Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Νέας
Δημοκρατίας κ. Σοφία Ζαχαράκη, μεταξύ άλλων ανέφερε
ότι: “Επισκέπτομαι για ακόμη μία φορά τη Λάρισα σε μία
δυσχερέστερη περίοδο για τη χώρα όπου πλήττεται η οικονομία και η εξωτερική πολιτική όπως το Μακεδονικό και την
πρόσφατη “Συμφωνία των Πρεσπών” όπου η ελληνική
κυβέρνηση παρατηρεί ως θεατής. Εμείς βρισκόμαστε ήδη
σε εκλογική περίοδο και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή

για εκλογές ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει κάνει 115 ομιλίες στην επικράτειά προχωράμε μπροστά με το νέο πρόγραμμα μας και είμαστε έτοιμοι
για την επομένη των εκλογών”.
Από την πλευρά του ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε ότι με το
νέο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα σταθούμε δίπλα
στους πολίτες και σε όλα τα προβλήματα που τους βασανίζουν όπως το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, την εξωτερική πολιτική και την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών
την εσωτερική ασφάλεια της γειτονιάς τη φυγή των νέων στο
εξωτερικό, τη μείωση της φορολογίας την αύξηση των θέσεων εργασίας των επενδύσεων την αγροτική παραγωγή,
θέματα με τα οποία δεν ασχολείται σήμερα η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μαζί προχωράμε την Ελλάδα μπροστά”.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι τρεις βουλευτές
του νομού Λάρισας και Μάξιμος Χαρακόπουλος, Χρήστος
Κέλλας και Γιώργος Κατσαντώνης ενώ στην εκδήλωση
παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης π.ε.ο. Λάρισας κ.
Δημήτρης Παπαδημόπουλος ο Αντιπεριφερειάρχης αγροτικού τομέα κ Γεώργιος Λαδόπουλος ο δήμαρχος Ελασσόνας
κ Νίκος Ευαγγέλου και πλήθος κόσμου.

ΚΤΗΜΑ

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση
* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας
* Προσιτές τιμές

6947638533
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Η γενική συνέλευση και οι εκλογές του
Αιμοδοτικού Συλλόγου Φαρσάλων

Τ

ην Τρίτη 4/12 στο
καφέ – ουζερί του κ.
Δημητρακοπούλου
στα Φάρσαλα
διεξήχθησαν η γενική
συνέλευση και οι εκλογές
του Αιμοδοτικού
Συλλόγου Φαρσάλων.
Οι εκλογές γίνονται κάθε
τρία χρόνια.
Αρχικά τον λόγο πήρε η
πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Σούλα Λούκουτου η οποία
αρχικά ευχαρίστησε όλους
τους παρευρισκόμενους.
Μετέπειτα ανέλυσε τον
τρόπο δράσης και λειτουργίας
του
Αιμοδοτικού
Συλλόγου
αναφέροντας
χαρακτηριστικά:
«Κάθε χρόνο κάνουμε 7
αιμοδοσίες στα Φάρσαλα
και 5 στα χωριά (Βαμβακού,
Σταυρός, Ευίδριο, Βρυσιά
και Ναρθάκι) και κάποιες
έκτακτες το καλοκαίρι, σε
συνεργασία
με
τον
Εμπορικό Σύλλογο με τον

Σύλλογο Τριτέκνων και
άλλους Συλλόγους και
φορείς.
Μέχρι σήμερα έχουμε δώσει
2.400 φιάλες αίμα στο
Γ.Ν.Λ., έχουμε καλύψει
1.800
ανάγκες
της
Επαρχίας μας και όχι μόνο.
Έχουμε καταφέρει να έχουμε 170 νέους αιμοδότες
(έως 40 ετών) εθελοντικά ή
για κάλυψη συγγενών.
Η καλύτερη χρονιά μας ήταν
το 2017 όπου είχαμε 82
νέους αιμοδότες.
Ασχολούμαστε προσωπικά
σαν Δ.Σ. με την λειτουργία
του γραφείου, με τηλέφωνα,
μηνύματα, ενημερώσεις και
άλλα.
Όλη η ενημέρωση των αιμοδοτών περνάει από εμάς, οι
καρτέλες των αιμοδοτών, η
χρέωση αιμάτων για ασθενείς όλα περνάνε από τα
χέρια μας.
Στόχος μας είναι να αναβαθμιστούμε και να καταφέρουμε να κάνουμε ακόμη καλύ-

τερη δουλειά σε όλους
αυτούς τους τομείς.
Πραγματοποιήσαμε όλες τις
καθιερωμένες εκδηλώσεις,
(βραβεύσεις, κοπή πίτας,
λαμπαδηδρομία, ημέρα εθελοντή αιμοδότη κ.α.), σε
συνεργασία με τον Δήμο
Φαρσάλων και όλους τους
φορείς της Επαρχίας μας.
Ο Σύλλογος μας δίνει πάντα
το παρών και είναι ανοικτός
σε συνεργασίες με όλους
τους Συλλόγους και όλους
τους φορείς της Επαρχίας.
Παρευρεθήκαμε
στις
Αμφικτιονίες και τα συνέδρια
της ΠΟΕΣΑ, στις ημερίδες
του Γ.Ν.Λ. και του Ερυθρού
Σταυρού όπου και βραβεύθηκαν
αιμοδότες
της
Επαρχίας μας.
Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα
στην ενημέρωση των μαθητών και πραγματοποιήσαμε
το 2017 με την Διευθύντρια
και γιατρό του Γ.Ν. Λάρισας
ομιλίες στα Λύκεια της
πόλης μας και φέτος προγραμματίζουμε γίνουν ομιλίες και στα Γυμνάσια.
Η συνεχής επαφή με τα παιδιά και την βοήθεια από
τους εκπαιδευτικούς είχε ως
αποτέλεσμα να έχουμε
μεγάλο αριθμό στις λαμπαδηδρομίες και τις εκδηλώσεις για την ημέρα του αιμοδότη, στον διαγωνισμό που
έκανε πανελλήνια η ΠΟΣΕΑ
(όπου στείλαμε αρκετά έργα
των μαθητών των σχολείων
της Επαρχίας μας, παρά το
γεγονός ότι είχαμε ενημερω-

θεί προς το τέλος της χρονιάς.)
Ευχαριστώ θερμά όλους
όσους στήριξαν και στηρίζουν το Σύλλογο μας (τον
Δήμο Φαρσάλων, τους
αιμοδότες, τα μέλη, τους
συμπολίτες μας και όλους
τους φορείς).
Ο Σύλλογος μας είναι και
πρέπει να παραμείνει ζήτημα ζωής για όλους μας, όλοι
έχουμε υποχρέωση να τον
διατηρήσουμε ο καθένας
από την πλευρά που του
αντιστοιχεί.»
Εκ Μέρους του Δ.Σ. τονίστηκε το εξής:
«Μπορεί να έγιναν κάποια
λάθη, κάποιες παραλείψεις
άθελα μας όμως.
Διορθώστε μας, ώστε όλοι
μαζί να κάνουμε καλύτερο
τον Σύλλογο.
Λειτουργούμε με σεβασμό
στην
διαχείριση
του
Συλλόγου και τον πάσχοντα
συνάνθρωπο.»
Τέλος έγινε ο οικονομικός
απολογισμός της τριετίας
του νυν Δ.Σ., όπου και αναλύθηκαν όλα τα οικονομικά
δεδομένα τα έσοδα και τα
έξοδα του Συλλόγου.
Νέες υποψηφιότητες ήταν η
κ. Καραπατάκη Χρυσαυγή
και
η
κ.
Φασούλα
Φρειδερίκη.
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να γίνουν οι
αρχαιρεσίες και να ανακοινωθεί το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου.
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Τα θέματα και οι τοποθετήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Τ

ην Παρασκευή 7/12 διεξήχθη το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο
Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Αρχικά ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Μπαμπανίκας, ενημέρωσε το σώμα ότι ο Δήμαρχος
απουσίαζε σε σύσκεψη που διεξαγόταν στην Λάρισα, με όλους τους δημάρχους της ΠΕ
Λάρισας, παρουσία του Υπουργό περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη και προσήλθε κατά την διάρκεια του συμβουλίου.
Πριν την έναρξη της ψήφισης των θεμάτων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έθεσαν τις ερωτήσεις
τους και τις τοποθετήσεις τους.
Αρχικά ο κ. Γιώργος Αρσενόπουλος ζήτησε να υπάρξει μία θέση στάθμευσης στο 1ο
Δημοτικό κατά τις ώρες αιχμής 8:00πμ – 9:00 πμ και 12:00-1:30 μμ προκειμένου κάποιος
να φέρει το παιδί του, που έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και να μπορεί να σταθμεύσει στο
σημείο, επίσης επεσήμανε την ανάγκη κάποιων παρεμβάσεων στην περιοχή πίσω από την
παλ. Εκκλησίας στον χωματόδρομο, όπου υπάρχουν κάποιες λακούβες ώστε να γίνεται
σωστά η διέλευση των μαθητών και των πολιτών και αν υπάρχει κάποια μέριμνα για περαιτέρω υλοποίηση της περιοχής, ενώ ο κ. Τασόκας ανέφερε πρόβλημα ενός πολίτη ΑΜΕΑ σε
δύο σημεία της οδού Λαρίσης.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βάιος Νικολάου απάντησε στο ερώτημα του κ.
Αρσενόπουλου ότι θα πρέπει να υπάρξει αίτηση στο Δήμο, ώστε να γίνει εισήγηση της
τεχνικής υπηρεσίας – ποιότητας ζωής για να περάσει και να ψηφιστεί από το σώμα.
Ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας κ. Αν. Λιάπης για το επόμενο ερώτημα απάντησε ότι
θα υπάρξει συντήρηση (περιοχή παλ. εκκλησίας) στο υπάρχον τμήμα και θα γίνει περαιτέρω ανάπλαση περιοχής καθώς και κατασκευής ενός τμήματος δρόμου στην συγκεκριμένη
συνοικία, όσο για το ερώτημα του κ. Τασόκα, ο αντιδήμαρχος απάντησε ότι θα ενημερώσει
για το θέμα τον Δήμαρχο.
Στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης το σώμα ψήφισε έκτακτη οικ. ενίσχυση ύψους 2.000
ευρώ, σε πολίτη που αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα υγείας, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου
κ. Άρη Καραχάλιου, το σώμα ψήφισε ομόφωνα το σχετικό θέμα.
Επίσης στο άλλο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα η έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Τα 23 θέματα πέρασαν ομόφωνα, εκτός του θέματος 15 στο οποίο ο κ. Τασόκας ψήφισε
παρών.
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 πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», πρόσκληση ΙV στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και απο-

κατάστασης 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 αποχέτευσης
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 εκμάθησης αγγλικών με την μέθοδο
LINGUAPHONE σε ευπαθείς 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 καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης.
20) Έγκριση ή μη λύσης σύμβασης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης 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 λαϊκών αγορών.
23) Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Πατρόκλου 14
στα Φάρσαλα.

Εμπορικός: Χορηγίες καταστηματαρχών
για το «ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»

Ο

- 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.
-Κυριακή 16/12 Απογευματινή εκδρομή στο
χωριό του Άη Βασίλη στον Βόλο

Εμπορικός
Σύλλογος
Φαρσάλων
συμμετέχει στις
εορταστικές εκδηλώσεις
του Δήμου Φαρσάλων για
την δημιουργία
χαρούμενης και
εορταστικής ατμόσφαιρας
στην αγορά της πόλης των
Φαρσάλων και με
ανακοίνωση του
γνωστοποιεί στους
καταστηματάρχες της
πόλης ότι μπορούν να
προσφέρουν
χριστουγεννιάτικα είδη
(γλυκίσματα, ζαχαρωτά,
δωράκια κ.α.), ως χορηγία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Ε μ π ο ρ ι κ ό ς
Επιχειρηματικός Σύλλογος
Επαρχίας Φαρσάλων στα
πλαίσια της εορταστικής
περιόδου Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς , συμμετέχει
στις εκδηλώσεις του Δήμου
Φαρσάλων για τη δημιουργία
χαρούμενης και εορταστικής
ατμόσφαιρας στην αγορά της
πόλης , και θα βρίσκεται στο
ξύλινο
σπιτάκι
του
Εμπορικού Επιχειρηματικού
Συλλόγου στην Κεντρική
Πλατεία που παραχωρήθηκε
από το Δήμο με το όνομα «

Το
Σπιτάκι
Των
Χριστουγέννων ».
Στο ξύλινο σπιτάκι , που θα
λειτουργεί τις ημέρες των
εκδηλώσεων
(από
14/12/2018 – έως 6/1/2019 )
, θα προσφέρουμε δωρεάν
διάφορα είδη στους επισκέπτες όπως γλυκίσματα ,
ζαχαρωτά , συσκευασμένα
είδη,
χριστουγεννιάτικα
δωράκια κ.α.
Για το λόγο αυτό, όσοι συνάδελφοι επιθυμείτε να προσφέρετε διάφορα είδη ως
χορηγία, (ανεξάρτητα αν είναι
είδη της επιχείρησης σας ή
όχι), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συλλόγου κ .
Μπακαλέξη Έλενα , τηλ. επικοινωνίας 2491026511 &
6973661312, το συντομότερο
δυνατό.
Για τους χορηγούς θα δημιουργηθεί μια διαφημιστική
πινακίδα με την επωνυμία
της επιχείρησης και θα προβάλλεται στο « Σπιτάκι των
Χριστουγέννων » , όλες τις
ημέρες των εορτών.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω
διευκρίνιση, βρισκόμαστε στη
διάθεσή σας.
Με εκτίμηση ,
Το Δ.Σ. Του Συλλόγου

-2/2/2019 Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης

“Μακρυκωσταίοι

και

Κοντογιώργηδες”

Σάββατο 2/2/2019 στο θέατρο Βέμπω (Δεκτά θεατρικά δελτία ΟΓΑ
- 4 έως 6/1/2019 Τριήμερη εκδρομή Σόφια Μπόροβετς. Τα Θεοφάνια
*2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Σόφια με
ημιδιατροφή

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ
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Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φαρσάλων (1ο Μέρος)

Ο

Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός
Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων
(ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ)για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με
συλλόγους και φορείς της πόλης μας διοργανώνουν
εορταστικές εκδηλώσεις από τις 14 Δεκεμβρίου 2018
έως τις 5 Ιανουαρίου 2019,με τον τίτλο «Χριστούγεννα
στην πόλη μας».
Κατά το διάστημα αυτό, προγραμματίζονται να υλοποιηθούν
καλλιτεχνικές, μουσικές εκδηλώσεις, παιδικές εκδηλώσεις,
θεατρικές παραστάσεις και λοιπές εκδηλώσεις. Στόχος των
εκδηλώσεων είναι η ψυχαγωγία των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου, η αναβίωση των εθίμων του τόπου μας, η
ανάδειξη και η αξιοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού του
τόπου μας και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν στην πλατεία Δημαρχείου, όπου θα
τοποθετηθεί - κατάλληλα διαμορφωμένη για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων-θερμαινόμενη σκηνή 200 τετραγωνικών
μέτρων με εξέδρα και καθίσματα. Στον χώρο της πλατείας
θα υπάρχουν επίσης τρία ξύλινα σπιτάκια όπου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω δράσεις:
α) Σπιτάκι του «Άγιου – Βασίλη»: Ο Άγιος Βασίλης υποδέχεται τα παιδιά, παραλαμβάνει τα γράμματά τους, φωτογραφίζεται μαζί τους (χωρίς κόστος) και τους προσφέρει ζαχαρωτά.
Οι λιλιπούτειοι επισκέπτες μας θα έχουν την ευκαιρία να
συναντήσουν από κοντά τον αγαπημένο τους Άγιο Βασίλη
και να του δώσουν το γράμμα τους. Φέτος όσα παιδάκια
ρίξουν το γραμματάκι τους στο κουτάκι του Άγιου Βασίλη θα
έχουν την ευκαιρία να μπουν στην κλήρωση για έξτρα
Πρωτοχρονιάτικα δώρα. Ο βοηθός του, το καλό ξωτικό οδηγεί τους μικρούς μας φίλους στον Άγιο Βασίλη βγαίνουν όλοι
μαζί υπέροχες φωτογραφίες και αυτός τους λέει υπέροχες
ιστορίες!
β)Σπιτάκι των «Ευχών και των Παραμυθιών» (από τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη): Τα παιδιά γράφουν γράμματα στον
Άγιο Βασίλη, διακοσμούν κάρτες με ευχές με τις οποίες
στολίζουν το Δέντρο των Ευχών και ακούνε επίκαιρα παραμύθια.
γ)Σπιτάκι των «Χριστουγέννων» (από τον Εμπορικό
Επιχειρηματικό ΣύλλογοΕπαρχίας Φαρσάλων):Ενημέρωση
των πολιτών και δράσεις στήριξης της Τοπικής Αγοράς.
Επίσης θα προσφέρονται στους επισκέπτες διάφορα γλυκίσματα, ζαχαρωτά και χριστουγεννιάτικα δωράκια.
Τα ξύλινα σπιτάκια,όπου θα πραγματοποιηθούν οι παραπά-

νω δράσεις, θα είναι ανοικτά για το κοινό παράλληλα με τις
εκδηλώσεις που θα γίνονται στην Πλατεία Δημαρχείου: Στις
πρωινές εκδηλώσεις 10:30 – 13:30 και στις απογευματινές
εκδηλώσεις 18:00 – 21:00.
Παράλληλα με τις εκδηλώσεις στον ίδιο χώρο (Πλατεία
Δημαρχείου) προγραμματίζεται η λειτουργίας μικρής αγοράς (Χριστουγεννιάτικη Αγορά)με πώληση ειδών που συνάδουν με το πνεύμα των ημερών, καθώς και η έκθεση προϊόντων από Τοπικούς Παραγωγούς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έως την
Δευτέρα 17/12.
Στο επόμενο φύλλο θα υπάρξει ενημέρωση και για τις
υπόλοιπες εορταστικές εκδηλώωσεις.
1)Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, Πλατεία Δημαρχείου, ώρα
19:00
Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Δήμαρχο
Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο
Α)Η Φιλαρμονική Φαρσάλωνθα εκτελέσει εορταστικά τραγούδια και η Παιδική Χορωδίατης Μουσικής Σχολής του
ΟΠΑΚΠΑ ΔΦθααποδώσει σε ένα μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα χριστουγεννιάτικους ύμνους και τραγούδια.
Β)Παράσταση Δρόμου από τη θεατρική ομάδα ΠασπARTού
Δίπλα στο Σπιτάκι του Άγιου Βασίλη με το άναμμα του
Χριστουγεννιάτικου δένδρου θα δοθεί παράσταση δρόμου
από τη θεατρική ομάδα ΠασπARTού, όπου δυο καταπληκτικοί ζογκλέρ, θα μαγέψουν με τα υπέροχα κόλπα τους,
μικρούς και μεγάλους. Στη συνέχεια οι πανούργοι καλικάτζαροι με τα πονηρά τους σχέδια θα θελήσουν να κλέψουν
τα γράμματα των παιδιών από το σάκο του Άγιου Βασίλη και
έτσι να προκαλέσουν πανικό στην αποστολή των δώρων
των μικρών μας φίλων. Θα τα καταφέρουν άραγε ή με τη
βοήθεια των παιδιών και του βοηθού του θα νικήσει ο καλοσυνάτος Άγιος;
2)Κυριακή 16Δεκεμβρίου
Α) Πλατεία Δημαρχείου, ώρα 11:00
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ντόπιων Επαρχίας Φαρσάλων «Ο
Ενιπέας» σε συνεργασία με τονΔήμο Φαρσάλων και τον
ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Φαρσάλων συνδιοργανώνουν την
εκδήλωση με τίτλο «Ντόπιοι, Σπορά & Λουκουμάδες».
Από τα παλαιότερα χρόνια και μετά από την φθινοπωρινή
σπορά οι γεωργοί καλούσαν τους συγγενείς και φίλους και
τους κερνούσαν λουκουμάδες. Το έθιμο αυτό κάθε χρόνο
αναβιώνει ο Σύλλογος Ντόπιων

«Ο Ενιπέας».
Η εκδήλωση περιλαμβάνει :
α) Γνωριμία με τους παρευρισκόμενους και ενημέρωση για
το έθιμο.
β) Προβολή φωτογραφιών σχετικά με το έθιμο.
γ) Προβολή του τρόπου παρασκευής του λουκουμά από
κυρίες – μέλη του συλλόγου.
δ) Παρασκευή λουκουμάδων στον εξωτερικό χώρο και προσφορά αυτών σε όλους τους παρευρισκόμενους.
ε) Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων:
Πολιτιστικός Σύλλογος Ντόπιων Επαρχίας Φαρσάλων «Ο
Ενιπέας»
Χορευτικό ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων
Πολιτιστικός Σύλλογος Δασοχωρίου Σοφάδων
Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού Φαρσάλων
Σύλλογος Αργιθεατών Επαρχίας Φαρσάλων
Χορευτικό Βαμβακούς Φαρσάλων
Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων
Β) Πλατεία Λαού, ώρες 10:30 – 14:30
Χριστουγεννιάτικο Bazaar από το Σώμα Ελληνικού
Οδηγισμoύ
Το Τοπικό Τμήμα Φαρσάλων του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού, συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του
Δήμου Φαρσάλων διοργανώνοντας Χριστουγεννιάτικο
Bazaar με χριστουγεννιάτικες κατασκευές και γλυκά, φτιαγμένα από όλα τα μέλη του Τοπικού μας Τμήματος.
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι μια από τις μεγαλύτερες εθελοντικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πάνω από
85 χρόνια, με το παιδαγωγικό του πρόγραμμα συμβάλλει
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των
νέων, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους πολίτες. Το Τοπικό Τμήμα Φαρσάλων συμμετέχει
ενεργά στην ανάπτυξη του πολιτισμού με την προσφορά
στην κοινωνία της πόλης.
Γ) Πλατεία Δημαρχείου, ώρα 19:00
« Γιορτάζουμε τραγουδώντας» από το ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ
Χριστουγεννιάτικα, λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια
3) Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, Πλατεία Δημαρχείου, ώρα
19:00
«Χριστούγεννα Πρωτούγεννα από τη Μικρά Ασία»
H Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών
Επαρχίας Φαρσάλων θα μας ταξιδέψει με μικρασιάτικα
ακούσματα και με κάλαντα από διάφορες περιοχές της
Ελλάδος.

Συνεστίαση για τα μέλη της ΚΟΒ του ΚΚΕ Φαρσάλων
γιατί στα δύσκολα δεν κάνα-

νής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙ-

δεν θα υπάρξει σιγή νεκρο-

συλλόγους , στις εκλογές

με πίσω. Είμαστε περήφα-

ΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ταξική αλλά

ταφείου ,γιατί υπάρχει το

όποτε κι αν γίνουν , στις

νοι γιατί δεν υπογράψαμε

υπέρ του κεφαλαίου, και

ΚΚΕ υπάρχει ταξικό εργατι-

βουλευτικές , στις ευρωε-

δήλωση μετάνοιας

στο

αυτό φαίνεται και στον προ-

κό κίνημα. Καλούμε την

κλογές και στις δημοτικές και

σύστημα της εκμετάλλευ-

ϋπολογισμό (για το 2019)

εργατική τάξη, τους αγρότες

περιφερειακές εκλογές του

σης. Το ΚΚΕ με το σύγχρο-

που

να πάρουν θέση δίπλα

επόμενου Μάη.

νο πρόγραμμα του και τις

άλλων κλείνοντας τόνισε ότι,

στους

Ζήτω τα 100 χρόνια του

επεξεργασίες του προτείνει

Απευθυνόμαστε σε όσους

δυναμώσουμε παντού το

την πιο καινοτόμα πρόταση

λένε πως σ’αυτή τη χώρα

ΚΚΕ, στα σωματεία, στους

στην Ελληνική κοινωνία.
Εκείνη της κατάργησης της

Ε

κδήλωση

νωσε συνεστίαση μελών και

εκμετάλλευσης ανθρώπου

πραγματοποίησε

φίλων του κόμματος, οπού

απόάνθρωπο. Της

η ΚΟΒ

παρευρέθηκε και ο βουλευ-

πλευρης αξιοποίησης των

Φαρσάλων του ΚΚΕ με

τής του κόμματος σύντρο-

πιο σύγχρονων δυνατοτή-

την παρουσία του

φος Λαμπρούλης Γιώργος ,

των της παραγωγής σε όφε-

βουλευτή Λάρισας κ. Γ.

όπου μεταξύ άλλων τόνισε

λος της κοινωνικής ευημε-

Λαμπρούλη.

ότι, ¨το κόμμα μας συμπλή-

ρίας.

Σε σχετική ανακοίνωση της

ρωσε τον ένα αιώνα ζωής

Στο ερώτημα , εάν μπορού-

τοπικής οργάνωσης επιση-

και δράσης του , και έχουμε

με να ζήσουμε καλύτερα

μαίνονται τα εξής:

ήδη ανοίξει πανιά στον νέο

εμείς και τα παιδιά μας,

«Στις 7 Δεκέμβρη ημέρα

αιώνα. Κάθε λέξη του ΚΚΕ

απαντάμε κατηγορηματικά,

Παρασκευή

ΚΟΒ

επιβεβαιώνεται από την ίδια

ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Φαρσάλων του ΚΚΕ διοργά-

την ζωή, είμαστε περήφανοι,

Η πολιτική και της σημερι-

η

ολό-

κατέθεσε.

Μεταξύ

κουμουνιστές.

Να

ΚΚΕ!!».
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Οι εορταστικές εκδηλώσεις
του Εμπορικού Συλλόγου
Χριστουγέννων και

εκπαιδευτικό

Πρωτοχρονιάς.

για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών

Οι εκδηλώσεις έχουν ως

, με τίτλο:

εξής:

«..Το γούρι ! Το δώρο για

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις

την Καλή χρονιά..»

του Δήμου Φαρσάλων με

Κυριακή

«Το

2018 στις 11:00 – 14:00 :

Σπιτάκι

των

πρόγραμμα

30 Δεκεμβρίου

Χριστουγέννων ».

Εκδήλωση στην Πλατεία

Ο

Εμπορικός

Δημαρχείου σε συνεργασία

Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

με το Κέντρο Διάγνωσης και

Επιχειρηματικός

θα βρίσκεται στην Κεντρική

θεραπείας

Σύλλογος

Πλατεία της πόλης με το

«Παρέμβαση» με τίτλο ¨Το

Επαρχίας Φαρσάλων στα

ξύλινο σπιτάκι του και θα

Εργαστήρι του Αϊ Βασίλη ¨.

πλαίσια των ενεργειών

προσφέρει διάφορα γλυκί-

Η εκδήλωση θα περιλαμβά-

του για την στήριξη της

σματα και χριστουγεννιάτικα

νει παιχνίδια με τον Αϊ

τοπικής αγοράς και την

δωράκια στους επισκέπτες.

Βασίλη και τα ξωτικά του ,

προβολή όλων των

Κυριακή

Δεκεμβρίου

κατασκευές , χορό , ενώ το

επιχειρήσεων της

2018 ώρες 11:00 – 13:00

σιντριβάνι σοκολάτας θα

περιοχής, διοργανώνει

και 13:00 – 15:00, στα γρα-

γλυκάνει μικρούς και μεγά-

εορταστικές εκδηλώσεις

φεία του συλλόγου Καναδά

λους !!!

για την περίοδο

24,

Ο

23

Με απόλυτη επιτυχία η πρώτη
αιμοδοσία του Δεκεμβρίου

Μ

Διαταραχών

Χριστουγεννιάτικο

ε απόλυτη

Φαρσάλων.

επιτυχία

Συγκεντρώθηκαν συνολικά

διεξήχθη την

14 μονάδες αίματος.

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου

Οι

άνθρωποι

του

η πρώτη εθελοντική

Αιμοδοτικού ευχαρίστησαν

αιμοδοσία για τον μήνα

θερμά όλους τους εθελο-

Δεκέμβριο από τον

ντές, την Ιατρό κ. Μαίρη

Αιμοδοτικό Σύλλογο

Βασιλούδη, την νοσηλεύ-

Επαρχίας Φαρσάλων,

τρια κ. Χριστίνα και τον

στην Βαμβακού

οδηγό κ. Ηλία.

Δωρίζει 3 νέους υπολογιστές σε νηπιαγωγεία το Επιμελητήριο
Λάρισας

Σ

τα πλαίσια των
κοινωνικών
δράσεων του
Επιμελητηρίου Λάρισας. η

Διοίκησή του αποφάσισε
να δωρίσει 3 νέους
υπολογιστές σε
Νηπιαγωγεία της

Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας.
Επιπρόσθετα καλούνται τα
μέλη μας που έχουν στην
διάθεση τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές που δεν χρησιμοποιούν, αλλά είναι λειτουργικοί, να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του
Επιμελητηρίου προκειμένου
να τους δωρίσουμε σε όσα
περισσότερα Νηπιαγωγεία
του Νομού μας μπορούμε.
Μία δράση ανθρώπινη και
συνάμα σημαντική για τα
παιδιά μας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλέφωνο 2410-549883 κα
Τζιότζιου Αλεξία (εσωτ. 132)

ή
στο
email:
grafeioproedrou@larissachamber.gr, καθώς επίσης
και στα κατά τόπους παραρτήματα:
Εμπορικός
σύλλογος
Φαρσάλων, 24910 26511-2,
esfarsala@yahoo.gr
Εμπορικός
σύλλογος
Ελασσόνας, 24930 29591,
info@esel.gr
Εμπορικός σύλλογος Αγιάς,
24940
23205,
empsilagias@gmail.com
Εμπορικός
σύλλογος
Τυρνάβου, 24920 25289,
larweb@otenet.gr
Ο
Πρόεδρος
του
Επιμελητηρίου Λάρισας
Γιαννακόπουλος Σωτήριος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Τα...”σπάνε” με νεό ημερολογίο οι αγρότες από την Σκοπιά

Μ

ε στόχο να
ξυπνήσουν… από
την νάρκωση τον
πρωτογενή τομέα στην
Ελλάδα, και ειδικότερα
τους νέους, οι οποίοι
βρίσκονται σε λήθαργο
κατά τα χρόνια της
κρίσης, νέοι από την
Σκοπιά Φαρσάλων,
αποφάσισαν να
προκαλέσουν εκ νέου, με
μια πρωτότυπη και
ιδιαίτερη φωτογράφιση
για το φετινό τους
ημερολόγιο.
Δεν είναι η πρώτη φορά,
που
ο
δραστήριος
Πολιτιστικός
Σύλλογος
Σκοπιάς Φαρσάλων, επιχειρεί κάτι παρόμοιο, καθώς
στο ημερολόγιο του 2017,
είχαν απασχολήσει αρκετά
ΜΜΕ της επικράτειας, με τις
πρωτότυπες φωτογραφίες
πάνω στον κτηνοτροφικό
κλάδο από το χωριό. Αυτή

την φορά εκτός από φωτογραφίες στην κτηνοτροφία
πλαισιώνουν
διάφορες
αγροτικές εργασίες, σε κτήματα καθώς και την συλλογή
καρπών από δέντρα, θέλοντας να δείξουν την καθημερινή τους ενασχόληση.
Η πρωτοβουλία πήρε σάρκα
και οστά πριν λίγα χρόνια,
όταν πολλά παιδιά επέστρεψαν στο ημιορεινό χωριό
που βρίσκεται 67 χιλιόμετρα
από την Λάρισα, στο νοτιότερο σημείο της επαρχίας

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

Φαρσάλων και ξεκίνησαν
την αγροτική ενασχόληση ή
συνέχισαν την οικογενειακή
επιχείρηση πάνω στην κτηνοτροφία ή στην αξιοποίηση
της γης.
Οι νέοι απαξιώνουν τον
πρωτογενή τομέα, ακόμα
και σήμερα, εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου στην
«Ε», Ηλίας Τσούτσος και
πολλές φορές οι αγρότες
ψάχνουν και δεν βρίσκουν
εργάτες για να εργαστούν
στα κτήματα ή για άλλες

αγροτικές
εργασίες,
«θεωρώ ότι μπορείς να
βγάλεις αυτά τα χρήματα
αν ασχοληθείς εντατικά με
τη γη ή με τα ζώα» σημειώνει, ενώ λίγο αργότερα επισημαίνει ότι θα πρέπει να
γίνουμε ανταγωνιστικοί και
έχουμε μεγαλύτερες παραγωγές, τις οποίες κάθε
χρόνο τις χάνουμε.
Τέλος επισημαίνει, ενδεχομένως, η λύση να βρίσκεται
κοντά μας και εμείς να την
ψάχνουμε σε μια ανιαρή
δουλειά γραφείου ή περιμένοντας να βολευτούμε σε
κάποια θέση του δημοσίου,
ξεχνώντας ότι στα δύσκολα
χρόνια κατά το παρελθόν
και σε δύσκολους περιόδους όπως τώρα, την ελληνική οικονομία την κράτησε
ο πρωτογενής τομέας, καθιστώντας τον μονόδρομο,
ώστε να πραγματοποιηθεί η
αύξηση της απασχόλησης
και της παραγωγής.
Πηγή:
“Εφημερίδα
Ελευθερία”

9
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Παρέμειναν “αγκαζέ” στην κορυφή και μετά το ντέρμπι
Βαμβακού και Ναρθάκι!
αποβλήθηκε.
Στα επόμενα λεπτά ο Ατρόμητος πίεσε
ψηλά, όμως οι προσπάθειες των Αζά,
Χρόνη και Τασιόπουλου δεν βρήκαν στόχο.
Στην τελευταία καλή στιγμή της αναμέτρησης ο Καψιώχας στο 86’ έπιασε την καρφωτή κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του
Σιδηρόπουλου με την μπάλα να περνάει
λίγο άουτ.
Έτσι το 1 – 1 παρέμεινε μέχρι την λήξη του
αγώνα με τον Ατρόμητο να τα βάζει με την
τύχη του διότι δεν κατάφερε να μετουσιώσει

Π

αρέα παρέμειναν στηνκορυφή
του 2ου ομίλου της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας, Ατρόμητος

Βαμβακούς και ΑΟ Ναρθακίου μετά την
λήξη του ντέρμπι με την μόνη διαφορά
ότι πλέον έχουν 20 βαθμούς στο
«σακούλι» τους αμφότεροι καθώς το
τοπικό ντέρμπι έληξε με σκορ 1 – 1.
Οι δυο ομάδες παρέμειναν στην κορυφή,
όμως πλέον νιώθουν «καυτή» την «ανάσα»
της Αναγέννησης Φαρσάλων καθώς οι κόκκινοι βρίσκονται στο -1.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους
γηπεδούχους οι οποίοι με το «καλημέρα»
της άνοιξαν το σκορ όταν στο 1’ ο Τσιτσικλής

«χόρεψε» την άμυνα του

Κορδάλης επέλεξε να «ρίξει» στον αγωνιστι-

σε γκολ τις κλασσικές ευκαιρίες του και τον

ΑΟΝ από τα αριστερά,

κό χώρο τον Παπαθανασίου παρότι ανέτοι-

ΑΟΝ να χαίρεται διπλά αυτόν τον πόντο

«έσπασε» την κατάλληλη

μος για να πιέσει ψηλά και να δημιουργήσει

διότι είναι εκτός έδρας και επίσης από τον

στιγμή στον Μουτκανά και

καταστάσεις απειλής.

ΑΟ Ναρθακίου σε αυτό το παιχνίδι έλειπαν

αυτός με ιδανικό πλασέ

Ο Ατρόμητος όμως ήταν και πάλι αυτός που

οι Πρίφτης και Πίρε και ο Παπαθανασίου

νίκησε τον Ζειμπέκη και

έβγαλε φάσεις στα πρώτα λεπτά του δευτέ-

αγωνίστηκε ανέτοιμος, ενώ αγωνίστηκαν και

άνοιξε το σκορ.

ρου ημιχρόνου καθώς στο 55’ ο Τσιτσικλής

με παίκτη λιγότερο.

Πέντε λεπτά αργότερα ο

βρέθηκε απέναντι από τον Ζειμπέκη όμως

Οι Συνθέσεις

τερματοφύλακας του ΑΟΝ

πλάσαρε

Ατρόμητος

έκανε λάθος πάσα με τα

Τασιόπουλος δεν κατάφερε να νικήσει τον

χέρια ο Τσιτσικλής πλάσα-

τερματοφύλακα του ΑΟΝ στο δικό του τετ α

Μπερσιάνης (77’ Αρσενόπουλος), Γκούνης,

ρε έξω από την περιοχή με

τετ καθώς ο έμπειρος κίπερ μπλόκαρε και

Βασιλόπουλος,

την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

πάλι.

Μουτκανάς

(87’

Στο πρώτο μέρος το παιχνίδι κέντρου ήταν

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν «σφυγμό» στο

Θανόπουλος

(72’

που ξεχώριζε με πολλές δυνατές μονομα-

63’ όταν ο Σιδηρόπουλος έκανε όμορφη

Τσιτσικλής (64’ Αζάς), Τασιόπουλος.

χίες εκατέρωθεν και αρκετά φάουλ.

σέντρα στον Παπαθανασίου αυτός σούταρε

Ο Ατρόμητος ήταν πιο απειλητικός και στο

στην κίνηση με τον Μητσόπουλο να διώχνει

30’ έχασε ακόμη μια καλή στιγμή όταν έπει-

εντυπωσιακά σε κόρνερ.

τα από εκτέλεση κόρνερ ο Τασιόπουλος

Στο 68’ είχαμε την ισοφάριση του αγώνα,

αδύναμα,

ενώ

στο

60’

ο

έπιασε την κεφαλιά με τον Ζειμπέκη να

όταν ο Σιδηρόπουλος έκανε επέλαση, πάτη-

μπλοκάρει, ενώ ίδια κατάληξη είχε και η

σε περιοχή και με πλασέ πέτυχε το 1 – 1

προβολή του Τσιτσικλή λίγο αργότερα.

φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια.

Το 1 – 0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους

Στο 73’ ο ΑΟΝ έμεινε με παί-

με την ένταση και τα πολλά φάουλ να έχουν

κτη

την τιμητική τους.

Λελεντζής είδε δεύτερη κίτρι-

Στο δεύτερο μέρος ο κ. Παναγιώτης

νη κάρτα για μαρκάρισμα και

Β ΕΠΣΛ : 11 αδα της
αγωνιστικής

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 8/9
Δεκεμβρίου
1). Παπαιωάννου (Νίκη Κρήνης)

2). Δημακόπουλος (ΑΟ Ναρθακίου)
3). Γκούνης (Ατρόμητος Βαμβακούς)
4.) Δημητρίου Απ. (Δόξα Υπέρειας)

λιγότερο

καθώς

Ανδρεόπουλος):

7). Μουτκανάς (Ατρόμητος Βαμβακούς)
8.) Μαργαριτόπουλος Θ. (Νίκη Κρήνης)
9.) Σιδηρόπουλος (ΑΟ Ναρθακίου)
10). Αντωνόπουλος (Αναγέννηση Ζαππείου)
11.) Τζιτζιφλής (Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων)

(Χρήστος

Μητσόπουλος,

ΞυνογαλάςΗλ.,

Βόπης,

Ξυνογαλάς
Χρόνης),

Αλ.),

Φλώρος,

ΑΟ Ναρθακίου (Παναγιώτης Κορδαλής):
Ζειμπέκης, Λελεντζής, Δημακόπουλος,
Αρσενόπουλος Κ., Μπουλούτσος (60′
Καπετάνος),
Κατσικόπουλος,
Ρεντινόπουλος, Καψιώχας, Μισαηλίδης (53′
Παπαθανασίου), Μανταλιάς (87′ λ.τ.
Μπίνας), Σιδηρόπουλος,

ο
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.

5.) Πανάγος (Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων)
6.) Καρακώστας (Αναγέννηση Φαρσάλων)

Βαμβακούς

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
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“ Καθάρισε” ο
Σούλτουκης παρέ μεινε κορυφή!

Ο

Ολυμπιακός

Γεωργούλας

Αμπελιάς

Σερίφης, Σελήνης, Κολοβός

επανήλθε στα

Κ.,

Θωμ.,

Κολοβός

Ν.

(80′

θετικά αποτελέσματα

Κιούσης), Αγγέλης, Βέης,

καθώς επικράτησε με

Σουλτούκης, Φαρμάκας (82′

σκορ 3 -1 της Αστραπής

Γκρίτζιας),

Γεωργούλας

Νέας Πολιτείας στην έδρα

Θοδ.,

του.

Δαλαμπύρας).

Έτσι η ομάδα του Αχιλλέα

Αστραπή Νέας Πολιτείας

Τσιβόπουλου συνεχίζει να

(Κώστας

βρίσκεται στην πρώτη θέση

Τσάτσαρας,

με «συγκάτοικο τα Βούναινα

Κατσιάνος,

έχοντας είκοσι πέντε βαθ-

Σκόμπας, Καφές, Σκουλίδης

μούς,

(55′ Σιώκας), Καλτσάς (75′

Ο Ολυμπιακός μέσα σε δυο

Αντωνόπουλος),

λεπτά προς την λήξη του

(48′ Σταθάκος), Γερακίνης,

πρώτου μέρους κατάφερε

Φακίτσας.

να πάρει «αέρα» δυο τερμάτων.
Αρχικά

στο

Σουλτούκης

42’

εκτέλεσε

Κουρούκας

(78′

Τσότσος):
Χλωρός,
Ζήσης,

Πράπας

“ Διπλό” το πρώτο
για την Ακαδημία!
Η Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων «έσπασε το
ρόδι» κόντρα στον Άγιο
Γεώργιο τον οποίο και κέρδισε με σκορ 1 – 3 πετυχαίνοντας έτσι την πρώτη της
νίκη στο πρωτάθλημα της
Β ΕΠΣΛ κατηγόριας και
μάλιστα εκτός έδρας.
Οι φιλοξενούμενοι έτσι
έφτασαν τους 4 βαθμούς
και βρίσκονται στην 10η
θέση.
Οι «κιτρινόμαυροι» καθάρισαν νωρίς την «μπουγάδα» καθώς αυτή την φορά
μετουσίωσαν τις ευκαιρίες
τους σε γκολ από νωρίς.
Αρχικά στο 3’ και έπειτα
απόεκτέλεση φάουλ του
Παπαγεωργίου, η κεφαλιά
του Τζιτζιφλή σταμάτησε
στο οριζόντιο δοκάρι, όμως
στην
επαναφορά
ο
Χαμορούσος με σουτ στην
κίνηση πέτυχε το 1 – 0.
Πέντε λεπτά αργότερα ο
Πανάγος έκανε σέντρα η
μπάλα πήρε περίεργη τροχιά ο τερματοφύλακας του
Αγίου Γεωργίου έκανε
λάθος εκτίμηση και έτσι
σημειώθηκε το 2 – 0.
Στο 25’ ο Κατσιάβας
«έσπασε» την μπάλα στον
επερχόμενο Τζιτζιφλή και
αυτός με πλασέ πέτυχε το
3 – 0, δίνοντας διαστάσεις
θριάμβου στην νίκη της
ομάδος του.

11

Τετράδα με
“διπλό!

Οι γηπεδούχοι μείωσαν
στο 40’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καραχαλιά,
πέναλτι το οποίο κέρδισε ο
Νεγιάννης.
Στο δεύτερο μέρος η
Ακαδημία έχασε κάποιες
καλές στιγμές με τετ α τετ
του Κατσιάβα και του
Βαλαβάνη, όμως ο τερματοφύλακας του Αγίου τους
σταμάτησε και έτσι παρέμεινε το 3 – 1.
Οι Συνθέσεις
Άγιος Γεώργιος (Νίκος
Τ ρ ί γ κ α ς ) :
Τασιός,Αγγελοσόπουλος,
Τζιλήρας, Καρακώστας,
Σακελλαρίου Φ., Μπάφας
Κ.(70′ Τρίγκας), Νταλίπης,
Τσάτσος, Νεγιάννης (85′
Τα σ τ ε μ ί ρ ο γ λ ο υ ) ,
Καραχάλιας,
Καρακικές
(35′ Δημακόπουλος)
Ακαδημία
Αχιλλέως
Φαρσάλων
(Αρίστος
Παπαγεωργίου):
Κατσανάκης, Χαμορούσος,
Μπαιράμι,
Γιαννούλας,
Αλμυριώτης, Βαλαβάνης
(80’
Δημουλάς
Σ.),
Δημουλάς Δ., Πανάγος (80’
Κ α ρ α κ ώ σ τ α ς ) ,
Παπαγεωργίου
(80’
Γεωργόπουλος),
Κατσιάβας, Τζιτζιφλής (75’
Ζαφειρούλης).

Η

Δόξα Υπέρειας
«καθάρισε» νωρίς
την υπόθεση νίκη
κόντρα στον Σταυραετό
Σταυρού, τον οποίο και
κέρδισε με σκορ 0 – 2.
Οι «μαυραετοί» σκόραραν
δυο τέρματα στα πρώτα
είκοσι λεπτά, πήραν ακόμη
τρεις πόντους στο «σακούλι» τους και πλέον έφτασαν
τους 16 και σε συνδυασμό
με την ήττα του Μέγα
Αλέξανδρου Χαλκιάδων
τον προσπέρασαν και βρίσκονται στην 4η θέση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τον Δημητρίου να κάνει την
σέντρα στο 15’ και τον
Γκατζόγια με πλασέ να
πετυχαίνει το 0 – 1.
Ενώ πέντε λεπτά αργότερα
ο Γιώργος Τσιούρης έκανε
την κάθετη πάσα στον
Φιτσόπουλο ο οποίος βρέθηκε σε θέση τετ α τετ και
με πλασέ πέτυχε το 0 – 2,

«καθαρίζοντας» νωρίς την
υπόθεση νίκη.
Από εκεί και έπειτα οι φιλοξενούμενοι έχασαν πολλές
καλές στιγμές με τους
Αποστόλη Παπαδόπουλο,
Φιτσόπουλο, Καλφόγλου
και Γκατζόγια.
Επίσης ο Δημητρίου έχασε
δυο τετ α τετ τα οποία δεν
βρήκαν στόχο, ενώ ακυρώθηκε και τέρμα της Δόξας
ως οφσάιντ και έτσι παρέμεινε το 0 – 2 μέχρι την
λήξη του αγώνα.
Η Σύνθεση
Δόξα Υπέρειας (Γιάννης
Βασιλείου):Ευθυμιάδης,
Παπαδόπουλος
Απ.,
Ευθυμιάδης Β., Τσούνι,
Δημητρίου Απ., Τσιούρης
Γ., Τσακίρης (75’ Πολύζος
Δ.),
Φιτσόπουλος,
Καλφόγλου,
Γκατζόγιας
(50’
λ.τ.
Λαυδής),
Παπαδόπουλος Απ.

ο
το

κόρνερ ο Νίκος Κολοβός
έκανε κεφαλιά πάσα και ο
Νίκος Φαρμάκας με τακουνάκι από κοντά «άνοιξε» το
σκορ, ενώ δύο λεπτά μετά,
ο

Στέφανος

«χρίστηκε»

Σουλτούκης
σκόρερ

με

δυνατό σουτ μέσα από την
περιοχή έπειτα από ασσιστ
του Νίκου Κολοβού και
διπλασίασε τα τέρματα για
την Αμπελιά στο πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο της
συνάντησης και συγκεκριμένα στο 67’ ο Σουλτούκης
σκόραρε και πάλι πετυχαίνοντας το 3 – 0 και παράλληλα ο «Σούλτου» πέτυχε
και το δεύτερο προσωπικό
του τέρμα, όταν εκμεταλλεύτηκε άψογα την σέντρα του
Σελήνη και με δυνατό σουτ
πέτυχε το 3 – 0.
Το μοναδικό που κατάφερε
η Αστραπή ήταν να μειώσει
σε 3 – 1 με τον Σταθάκο στο
90’.
Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός

Αμπελιάς

(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869 | Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ
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Ήταν ανώτερος, “συμβιβάστηκε” με τον βαθμό

Ο

Αχιλλέας
Φαρσάλων
ξεκίνησε ιδανικά το
παιχνίδι κόντρα στον
Τύρναβο 2005 καθώς με
την συμπλήρωση 10’
βρέθηκε μπροστά στο
σκορ με τον Αλαμάνη να
πετυχαίνει το 1 – 0, οι
γηπεδούχοι είχαν ιδανική
ευκαιρία με τον Ζιώγα να
πετύχουν και δεύτερο
τέρμα στο 20’ όμως το
δοκάρι σταμάτησε την
προσπάθεια του από τα
11 βήματα.
Ο Τύρναβος ισοφάρισε σε 1
– 1 στο 40’ οι γηπεδούχοι
έχασαν σωρεία ευκαιριών
στο υπόλοιπο της αναμέτρησης όμως δεν άλλαξε
κάτι και έτσι απώλεσαν δυο
βαθμούς εντός έδρας.
Έτσι ο Αχιλλέας έφτασε τους
18 βαθμούς παρέμεινε στην
6η θέση, ενώ την ερχόμενη

Κυριακή
ταξιδεύει
στο
Αργυροπούλι.
Οι «Μυρμιδόνες» ξεκίνησαν
πιέζοντας ψηλά και έχοντας
κλείσει από νωρίς τον
Τύρναβο στα καρέ του.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με μια μακρινή προσπάθεια του Γανού την
οποία έδιωξε με υπερένταση ο Κουτσογιαννούλης σε
κόρνερ.
Μόλις στο 10’ η πίεση του
Αχιλλέα καρποφόρησε όταν
ο Παπακωνσταντίνου έβγαλε όμορφη σέντρα για τον
Αλαμάνη, αυτός έκανε το
πλασέ με την μπάλα να
πηγαίνει στα δίχτυα για το 1
– 0.
Ο Αχιλλέας συνέχισε να πιέζει ψηλά και τρία λεπτά
αργότερα ένα σουτ του
Ζιώγα πέρασε λίγο άουτ.
Στο
20’
ο
Παπακωνσταντίνου ο οποί-

«Yπέροχο συναίσθημα να βλέπεις μικρά παιδιά να βρίσκονται στο γήπεδο»

Η

Διοίκηση του Αχιλλέα
Φαρσάλων εξέδωσε ανακοίνωση και
προσωπική δήλωση του προέδρου κ.
Αθανασίου Λέφα με την οποία ευχαριστεί θερμά τους
διευθυντές των Δημοτικών Σχολειών για το γεγονός ότι
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ομάδος του
Αχιλλέα Φαρσάλων και στην αναμέτρηση κόντρα στον
Τύρναβο 2005 το Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων γέμισε
με μικρά παιδιά.
Ο πρόεδρος του Αχιλλέα Φαρσάλων κ. Αθανάσιος Λέφας
δήλωσε το εξής:
«Είναι πραγματικά υπέροχο συναίσθημα να βλέπεις μικρά
παιδιά να βρίσκονται στο γήπεδο και να ακούγεται το σύνθημα «Αχιλλέας» από μικρά παιδιά, έτσι γεννιούνται φίλαθλοι.
Πρώτιστο μέλημα μας και στόχος της Διοίκησης μας είναι να
φέρουμε τα νέα παιδιά στο ιστορικό κλαμπ του Αχιλλέα και
κοντά στον τοπικό αθλητισμό.

ος ήταν κινητικότατος και
μόνιμη απειλή, πάτησε
περιοχή και κέρδισε πέναλτι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Ζιώγας, ο οποίος «ψάρεψε»
τον αντίπαλο τερματοφύλακα τον έστειλε στην απέναντι γωνία όμως η μπάλα
σταμάτησε στο δοκάρι.
Παρά την «παγωμάρα» ο
Αχιλλέας ήταν αυτός που
συνέχισε να έχει την κατοχή
και την πρωτοβουλία των
κινήσεων και στο 25’ ο
Ζιώγας βρέθηκε σε καλή
θέση όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.
Οι φιλοξενούμενοι στο 40’
κατάφεραν να πετύχουν την
ισοφάριση, σε μια «κρύα»
φάση όταν έπειτα από
σέντρα και λάθος εκτίμηση
άμυνας και τερματοφύλακα
ο Κατσαρός με κεφαλιά
πέτυχε το 1 – 1.
Από εκεί και έπειτα το παιχνίδι ήταν ένας επιθετικός
μονόλογος του Αχιλλέα που
«βομβάρδισε» τον Τύρναβο
δίχως να πετύχει όμως το
πολυπόθητο τέρμα.
Αρχικά στο 42’ ο Κούμρια
βρέθηκε μέσα στην περιοχή
με το πλασέ του να περνάει
άουτ.
Δυο λεπτά αργότερα ο
Ζιώγας δεν κατάφερε να
τελειώσει την προσπάθειά
του καθώς την τελευταία
στιγμή ανακόπηκε από τους
αμυντικούς.
Στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του κ. Φεραίου
Ευχαριστώ θερμά τους διευθυντές των σχολείων που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Διοίκησης μας
και τους γονείς που συνόδεψαν σήμερα τα παιδιά και
σήμερα είδαμε το γήπεδο
γεμάτο με μικρά παιδιά.
Επίσης ευχαριστώ θερμά τον
προπονητή
κ.
Αρίστο
Παπαγεωργίου, ο οποίος
έφερε νέα παιδιά από την
Ακαδημία να συνοδέψουν
τους ποδοσφαιριστές πριν
την έναρξη του αγώνα και
έτσι νιώσαμε ακόμη πιο οικογενειακό κλίμα.»

Γιαννακού, συνέχισαν να
πιέζουν ψηλά έχοντας έναν
επιθετικό μονόλογο.
Στο
52’
ο
Παπακωνσταντίνου έπιασε
ένα σουτ το οποίο πέρασε
λίγο άουτ.
Δυο λεπτά αργότερα ο ίδιος
παίκτης έκανε την κούρσα
πάτησε περιοχή, έκανε το
συρτό πλασέ ο πορτιέρο του
Τυρνάβου έδιωξε και πριν η
μπάλα περάσει την γραμμή
έδιωξαν μακριά οι αμυντικοί.
Στο 60’ ο Ζιώγας βρέθηκε
μέσα στην περιοχή, έκανε
την κεφαλιά με τον τερματοφύλακα του Τυρνάβου να
μπλοκάρει.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια
μεγάλη ευκαιρία στο 63’
όταν ο Κατσαρός έκανε το
σουτ έπειτα από αντεπίθεση
με την μπάλα να περνάει
λίγο άουτ.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να
πιέζουν και έχασαν ακόμη
δυο καλές στιγμές όταν
αρχικά
στο
68’
ο
Παπακωνσταντίνου «έσπασε» την μπάλα, όμως πριν
αυτή φτάσει στον αφύλαχτο
Ζιώγα έδιωξαν οι αμυντικοί.
Ενώ ένα σουτ του Κούμρια
πέρασε λίγο άουτ.
Στο 80’ είχαμε μια φάση η
οποία στο τέλος της άφησε

τις δυο ομάδες με 10 ποδοσφαιριστές.
Ο Γανός πιέστηκε από τον
Μαντζάρη στην γραμμή του
πλαγίου, έπεσε κάτω όμως
κράτησε την μπάλα στα
πόδια του, ο ποδοσφαιριστής του Αχιλλέα πήγε να
πάρει την μπάλα από τα
πόδια του πεσμένου Γανού,
υπήρξε μια σύγχυση με τον
κ. Νίτσα να δίνει δεύτερη
κίτρινη κάρτα - κόκκινη στον
Γανό και απευθείας κόκκινη
κάρτα στον Μάντζαρη.
Σε αυτή τη φάση της αναμέτρησης υπήρξε και μικρή
ένταση και μίνι διακοπή της
αναμέτρησης καθώς οι
άνθρωποι του Αχιλλέα
Φαρσάλων διαμαρτυρηθήκαν εντόνως θεωρώντας
άδικη την αποβολή.
Το «πάγωμα» του ρυθμού
μετά την διακοπή ευνόησε
τους
φιλοξενούμενους,
όμως ο Αχιλλέας δεν το
έβαλε κάτω και στα επόμενα
λεπτά έχασε δυο ανεπανάληπτες στιγμές.
Αρχικά
στο
85’
ο
Κατσανάκης
γέμισε
ο
Ζιώγας «έσπασε» με το
κεφάλι στον Αρσενόπουλο
με τον τελευταίο να μην βρίσκει καλά την μπάλα και
αυτή να διώχνεται από τους

αντίπαλους αμυντικούς.
Ενώ
στο
90’
ο
Παπακωνσταντίνου πάτησε
περιοχή, έκανε το σουτ με
την μπάλα να περνάει άουτ
στην τελευταία καλή στιγμή
του αγώνα.
Την προηγούμενη Τετάρτη ο
Αχιλλέας Φαρσάλων γνώρισε την ήττα αποκλεισμό από
το Κύπελλο με σκορ 1 - 0
από τον ΑΟ Μαυροβουνίου.
Πλέον οι “Μυρμιδόνες” αναζητούν... restart στο παιχνίδι
της ερχόμενης Κυριακής στο
Αργυροπούλι κόντρα στην
τοπική Δόξα.
Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας
Φαρσάλων
(Φεραίος
Γιαννακός):
Κουτσογιαννούλης,
Τσούλης,
Κατσανάκης,
Κομισόπουλος, Μάντζαρης,
Ταστεμερίδης, Αλαμάνης
(65’
Καρβούνης),
Γιαννολόπουλος
(80’
Α ρ σ ε ν όπο υ λο ς ) ,
Παπακωνσταντίνου,
Κούμρια, Ζιώγας.
Τύρναβος (Σακελλαρίου):
Βλιώρας,
Καρράς
(55′
Δασκαλόπουλος),
Νταναβάρας, Κουτσοκέρας,
Τσατσελάρι, Μπάκος Ι.,
Μπάκος
Κων/νος,

CMYK
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“ Στρίμωξε” εκτός έδρας τον πρωτοπόρο, έχασε στις λεπτομέ ρειες

Ο

Γυμναστικός
Σύλλογος
Φαρσάλων
Krousta «πάλεψε» στα
ίσια εκτός έδρας τον
πρωτοπόρο ΑΟ Αγρίνιου,
τον στρίμωξε στα
«σχοινιά» όμως ηττήθηκε
με σκορ 73 – 71.
Παρά την ήττα όμως ο
Γυμναστικός
παρέμεινε
στην 5η θέση με 14 βαθμούς και ρεκόρ 5 νίκες και 4
ήττες διότι τόσο η ΧΑΝΘ
όσο
και
ο
Φαίακας
Κέρκυρας ηττήθηκαν.
Οι μπλε ξεκίνησαν με φοβερή συγκέντρωση σε άμυνα
και επίθεση και το πρώτο
δεκάλεπτο τους βρήκε
μπροστά με δέκα πόντους
(11 – 22).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι
γηπεδούχοι έκαναν το δικό
τους “comeback” και με επιμέρους σκορ 22 – 10 το ημί-

χρονο τους βρήκε μπροστά
με έναν πόντο (33 – 32).
Η έναρξη του δευτέρου ημίχρονου βρήκε τους γηπεδούχους να είναι πιο συγκεντρωμένοι σε άμυνα και επίθεση, ο Γυμναστικός δεν
ήταν καλός αμυντικά με
αποτέλεσμα ο ΑΟ Αγρινίου
να περάσει μπροστά με 11
πόντους 58 – 47.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο
Γ.Σ.
Φαρσάλων
Krousta«άλλαξε τσιπάκι»,
«έσφιξε» την άμυνα του και
με καλές επιθετικές επιλογές
μείωσε την διαφορά, φτάνοντας στα μέσα της περιόδου
να βρίσκεται πίσω με 3
πόντους.
Από εκεί και έπειτα το παιχνίδι ήταν «θρίλερ» με τους
γηπεδούχους να παίρνουν
εν τέλει το ροζ φύλλο με
σκορ 73 – 71.
Πρώτος σκόρερ τόσο του

Γυμναστικού όσο και της
αναμέτρησης ήταν ο δεύτερος σκόρερ όλης της Β
Εθνικής
Σωτήρης
Γκιουλέκας με 21 πόντους.
Διψήφιοι από πλευράς
Φαρσαλινών ήταν και οι
Τοπουζίδης με 19 πόντους,
Χαιρετίδης με 11 πόντους
και Δέσπος με 11 πόντους
επίσης.
Την ερχόμενη Κυριακή ο
Γυμναστικός αντιμετωπίζει
εντός έδρας στο Κλειστό
Γυμναστήριο
των
Φαρσάλων, τον Φίλλιπο
Βέροιας.
Δεκάλεπτα: 11-22, 33-32,
58-47, 73-71
Διαιτητές: Δαρλαμήτσος Σοφιανόπουλος.
Αγρίνιο (Διαμαντάκος):
Τασόπουλος
18(1),
Μπερερής,
Μιχάλογλου,
Καπινιάρης 8, Χρήστου,
Τσατάς 3(1), Σταμούλης 1,

Γκρέκας 16(2), Μήτσου
18(2), Ψαράς 9(2), Σαρρής,
Σταμίρης.
Γ.Σ.Φαρσάλων Krousta
(Φόρος): Λεπενιώτης 4,
Χαιρετίδης
11,
Αναγνωστόπουλος,
Τσιώγκας,
Συνετός
5,
Τοπουζίδης
19(3),
Γκιουλέκας
21(2),
Φαρμάκης, Δέσπος 11,
Φιλιππόπουλος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Ελευθερούπολη – Φαίακας
Κέρκυρας 79-52
ΧΑΝΘ – Μακεδονικός 66-72
Γέφυρα – Νίκη Βόλου 85-72
Φίλιππος
Βέροιας
–
Μαχητές-Πειραματικού 8162
Αγρίνιο – Γ.Σ. Φαρσάλων
Krousta 73-71
Ίκαροι Σερρών – Προποντίς
71-75

Ανατόλια – Στρατώνι 92-85
Ερμής Λαγκαδά – Έσπερος
Λαμίας 74-56
Βαθμολογία:
1. Ανατόλια 17 (8-1)
2. Αγρίνιο 17 (8-1)
3. Μαχητές-Πειραματικού 15
(6-3)
4. Νίκη Βόλου 15 (6-3)
5. Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
14 (5-4)
6. Ελευθερούπολη 14 (5-4)
7. ΧΑΝΘ 14 (5-4)
8. Φαίακας Κέρκυρας 14 (54)
9. Ερμής Λαγκαδά 13 (4-5)
10. Φίλιππος Βέροιας 13 (45)
11. Ίκαροι Σερρών 13 (4-5)
12. Γέφυρα 13 (4-5)
13. Χαλκηδόνα 12 (3-6)
14. Στρατώνι 11 (2-7)
15. Έσπερος Λαμίας 11 (27)
16. Μακεδονικός 10 (1-8)

Με
200
“τρέχει”
ο
Γκιουλέκας
Ο Γυμναστικός Σύλλογος
Φαρσάλων Krousta έχει
στις τάξεις του έναν “μπομπέρ” την φετινή σεζόν
και αυτός το υπενθυμίζει
συνεχώς.
Ο λόγος για τον Σωτήρη
Γκιουλέκα.
Ο πολύπειρος παίκτης των
μπλε στο Αγρίνιο σημείωσε
21 πόντους έφτασε τους
200 σε 9 αναμετρήσεις και
βρίσκεται στην 2η θέση του
πίνακα των σκόρερ της Β
Εθνικής κατηγορίας πίσω
από τον Κακιούζη του
Ίκαρου Σερρών που έχει
210.
Η “μάχη” είναι “καυτή”
καθώς αμφότεροι σκοράρουν ασσύστολα και σίγουρα αναμένεται η συνέχεια
της με μεγάλο ενδιαφέρον.

“Τρίποντη τριάρα” για την
Νίκη Κρήνης!

Η

Νίκη Κρήνης «ξεμπούκωσε» κόντρα στον Μυραικό τον οποίο και κέρδισε
με σκορ 3 – 0 σε παιχνίδι για την 8η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β
ΕΠΣΛ.
Έτσι οι «μπλε» έφτασαν τους 9 βαθμούς και προσπέρασαν τον Μυραικό και βρίσκονται
αυτοί στην 8η θέση.
Η Κρήνη άνοιξε το σκορ μόλις στο 25’ όταν έπειτα από κάθετη μπαλιά από τον χώρο του
κέντρου από τον Κώστα Μαργαριτόπουλο, ο Τσιάρας «άδειασε» δυο αντιπάλους και με
δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ.
Έπειτα από ένα τέταρτο περίπου η Νίκη διπλασίασε τα τέρματά της όταν ο Τσιάρας ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μαργαριτόπουλος Θοδωρής και πέτυχε το 2-0.
Στο 65’ ο αρχηγός της Νίκης πέτυχε το 3 – 0 και παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του
τέρμα, όταν έπειτα από κάθετη πάσα του Στεργίου με όμορφο ψηλοκρεμαστό πλασέ ο
Θοδωρής Μαργαριτόπουλος σημείωσε το 3 – 0.
Στο 72’ έπειτα από παράλληλη πάσα μέσα στην περιοχή του ΜαργαριτόπουλουΘοδωρή
στον αδελφό του, Γιάννη αυτός σούταρε η μπάλα σταμάτησε στ οριζόντιο δοκάρι και στην
συνέχεια η μπάλα έσκασε μέσα από την γραμμή σύμφωνα με τους ανθρώπους της Νίκης
Κρήνης, αλλά ο διαιτητής έδειξε "παίζεται" και έτσι παρέμεινε το 3-0, μέχρι την λήξη της
αναμέτρησης.
Η Σύνθεση
Νίκη Κρήνης (Σάκης Τσιάρας): Παπαϊωάννου, Σελήνης, Κανατούλας,
Μαργαριτόπουλος Κ. – Νταφόπουλος, Μαργαριτόπουλος Θ., Διαμαντής, Μαγαλιός,
Τσιάρας (44' λ.τ. Αγγελακόπουλος Γ.), Στεργίου, Μαργαριτόπουλος Γ.(77' Κόκκινος).

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12 - 21:30
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νει χωλ, δύο υπνοδωμάτια, μπά-

Αγγελίες

νιο, κουζίνα. Τιμή 300 ευρώ

Μαθηματικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με διδακτική εμπει-

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18
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

ΚΥΡΙΑΚΗ
& ΑΡΓΙΕΣ
08:45
10:45
13:15
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

ΚΥΡΙΑΚΗ
& ΑΡΓΙΕΣ
07:45
09:45
12:00
15:00
17:00
19:30

ρία, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνάσιου, λυκείου και

μηνιαίως. Στην τιμή περιλαμβάνεται ηλεκτρική κατανάλωση,
κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη,
ύδρευση, Ε.Ρ.Τ., κ.τ.λ. Δηλαδή
δεν υπάρχει καμιά άλλη επιβά-

σε φοιτητές. Τηλ.6974519288

ρυνση εκτός των 300 ευρώ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα , 78,50

Πληροφορίες τηλ.: 6972400030

τ.μ. επί της οδού Καναδά 43-45 στα
Φάρσαλα. Επικοινωνία στο τηλ. :

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90
τ.μ.

6977596916

επί

της

οδού

28ης

Οκτωβρίου 2 (έναντι παλαιού
ΟΤΕ).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

χωραφο-οικόπεδο

Πληροφορίες

τηλ.:

Τσοπανάκης)
Ταστεμίρογλου

Σούρλας –
.

Πληροφορίες
Γεώργιος

:

ΛΑΜΙΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)
12:20
ΣΑΒΒΑΤΟ
05:15
12:20
ΚΥΡΙΑΚΗ
12:20

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 80 τ.μ.,
ανακαινισμένο, με υγρομόνωση επί
της οδού Λαρίσης στα Φάρσαλα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6997837846

2018 ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί

στα Φάρσαλα.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία από
το καφέ BEAU BAR. Πληροφορίες
εντός του καταστήματος.

6951866000
15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:30

πραγματοποιήσει ακόμη τον Δεκέμβριο του

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί εθελοντική αιμοδοσία

επί της οδού Λαρίσης , ( πλησίον
εγκαταστάσεις

Δ

υο εθελοντικές αιμοδοσίες θα

εθελοντική αιμοδοσία στον Σταυρό Φαρσάλων, ενώ την

6946281033

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
10:15
13:30 (ΤΡ-ΠΕ)
15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:15

Δυο εθελοντικές
αιμοδοσίες για τον
Δεκέμβριο από τον
Αιμοδοτικό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι

, 74 τ.μ.

Το εορταστικό ωράριο καταστημάτων στα Φάρσαλα
Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για
τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά ανακοίνωσε ο
Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος επαρχίας
Φαρσάλων. Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο θα ξεκινήσει την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, ενώ από την
Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019, τα εμπορικά καταστήματα θα
επανέλθουν στο κανονικό ωράριο λειτουργίας.
Ειδικότερα το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

κατάλληλο για επαγγελματική
στέγη , στον 2ο όροφο πολυκατοικίας , επί της οδού Πατρόκλου 2
στα Φάρσαλα. Τηλ. επικοινωνίας :
6984318167.

Ενοικιάζεται γραφείο 65τμ επι της
οδού 25ης Μαρτίου 10 στα

Ώρες επικοινωνίας : 6:00μμ – 8:00
μμ.

Φάρσαλα στον 2ο όροφο (πάνω
από

το

καφενείο

του

κου

Γκουντόπουλου). Τιμή 200 ευρώ.
Πληροφορίες:

2421215133,

6982163000.

ENOIKAZETAI

ρα 50 μέτρα από την κεντρική

ΤΡΙΤΗ

Πληροφορίες

στο

τηλ:

διαμέρισμα

κατοικίας Αθηνάς 74, γκαρσονιέ-

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Delivery
6943078568

ανεξάρτητο επί ισογείου πολυ-

πλατεία. Νεότευκτη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Service ή

, άριστης

κατασκευής 55 τ.μ. περιλαμβά-

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού
– Γυμνασίου – Λυκείου.
Τιμές
προσιτές.
Επικοινωνία στο τηλ.:
6974611056

11/12: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012
ΤΕΤΑΡΤΗ

12/12: Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225
ΠΕΜΠΤΗ

13/12: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14/12 : Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:

Kαναδά 27 Τηλ: 24910-22321
ΣΑΒΒΑΤΟ

15/12 :

Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση:

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου Τηλ: 24910-23023
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά
23 Τηλ: 24910-22501
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12 : Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας
28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΚΙΤΣΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538
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Κέρδισε στα “χασομέρια” και
“καλοβλέπει” κορυφή!

Η

Αναγέννηση
Φαρσάλων
«καρδιοχτύπησε»
κόντρα στην Θύελλα
Βασιλί στο Δημοτικό
Στάδιο των Φαρσάλων,
όμως με «buzzer beater»
του Καρακώστα
Παναγιώτη στο 95′ πέτυχε
την νίκη με σκορ 2 – 1 και
σε συνδυασμό με την
ισοπαλία στο ντέρμπι
κορυφής κόντρα σε
Ατρόμητο Βαμβακούς και
ΑΟ Ναρθακίου βρίσκεται
στην 3η θέση με 19
βαθμούς και στο -1 από
την κορυφή. Από την
άλλη η Θύελλα Βασιλί
παρέμεινε στους 12
βαθμούς και την 7η θέση
μετά από 8 αγωνιστικές.
Παιχνίδι κέντρου για τις δυο
ομάδες χωρίς ευκαιρίες για
τα πρώτα 25 λεπτά.
Στο 28’ Βαΐτσης άνοιξε το
σκορ με πλασέ από κοντά, ο
επόπτης σήκωσε τη σημαία

για οφσάιντ αλλά ο διαιτητής
της αναμέτρησης πήρε
πάνω του τη φάση καθώς
είπε ότι η μπάλα προήλθε
από αντίπαλο.
Στο 40’ σουτ του Βαρσάμη
θα αποκρούσει σε κόρνερ ο
Παλαμίδας, τρία λεπτά
αργότερα ο Καραγιάννης θα
σουτάρει από κοντά ξανά ο
Παλαμίδας
Στην επανάληψη στο 50΄ο
Αγγελουσόπουλος θα σουτάρει θα αποκρούσει ο
Παλαμίδας εκ νέου. Στο
62΄μετά από εκτέλεση κόρνερ και αναταραχή στα καρέ
της
Αναγέννησης,
ο
Τριανταφύλλου θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και με
κεφαλιά από κοντά θα
σημειώσει το 1-1. Στο 70’ ο
Βαίτσης με κεφαλιά από
κοντά μόλις άουτ.
Στα τελευταία τελευταία
λεπτά η Αναγέννηση θα
προσπαθήσει να πετύχει το
νικητήριο γκολ και οι φιλοξε-

A ΕΠΣΛ

νούμενοι με αντεπιθέσεις. Η
λύτρωση θα έρθει στο 95’
από εκτέλεση φάουλ του
Γιάχνή από πλάγια θέση με
διαγώνιο
σουτ
ο
Παναγιώτης Καρακώστας
θα κάνει το 2-1 μέσα σε
έξαλλους πανηγυρισμούς.
Οι Συνθέσεις
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Θεοχαρόπουλος):
Παλαμίδας, Αγγελάκης (57′
Δημουλάς),
Μπουλάρι,
Μπανιάς (57′ Κουκουτής),
Αρβανιτοζήσης
Γ.,
Σακελλαρίου
Κ.,
Πατσιούρας,
Γιαχνής,
Βαίτσης
Τσούλης,
Καρακώστας Π.
Θύελλα
Βασιλί
(Λ.
Βαίτσης): Αποστολάκης,
Λιτσόπουλος(72’
Μαργαριτόπουλος),
Αλεξίου, Μπόγκας Θ.,
Τριανταφυλλου, Τσιάμπας,
Σουλιώτης, Καραγιάννης,
Αγγελοσόπουλος,
Βαρσάμης, Ακρίβος

Ήττα με ανατροπή και ξανά
στα χασομέρια

Ο

Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων
ξεκίνησε ιδανικά
μέσα στο Ζάππειο κόντρα
στην Αναγέννηση
Ζαππείου με τον
Ζαχόπουλο, όμως ο
Αντωνόπουλος με δυο
δικά του τέρματα στο
τέλος του αγώνα έφερε
«τούμπα» το παιχνίδι.
Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση που οι
ροσονέρι δέχονται δυο τέρματα στα τελευταία λεπτά.
Έτσι μετά την ήττα οι
Χαλκιάδες
παρέμειναν
στους 15 βαθμούς και βρίσκονται στην 5η θέση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τις δυο ομάδες να προσέχουν πολύ τα μετόπισθεν
στο πρώτο μέρος.
Η μοναδική καλή στιγμή του
πρώτου ημιχρόνου καταγράφηκε στο 25’ και ανήκε
στον Μέγα Αλέξανδρο, όταν
το δυνατό απευθείας φάουλ
του Αντωνιάδη, έδιωξε με
υπερένταση ο Γκατζανάς.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι πίεσαν από την
αρχή.
Στο 55’ ο

Α1 ΕΠΣΛ

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 11η
Αγωνιστική
Προμηθέας - ΑΟ Μαυροβουνίου
2-0
Νίκαια - Αστήρ Μελισσοχωρίου
0-2
Ολυμπιακός
Αμπελιάς
Αστραπή Ν. Πολιτείας 3-1
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Ατρόμητος
Αγίων Αναργύρων 7-3
Προοδευτική
Ανάβρας
Φιλοκτήτης Μελιβοίας 4-0
ΑΟ Ελευθερών - ΑΕ Βουναίνων
1-2
Ελπίς Μεσοχωρίου - Α.Σ. "Ο
Πύρρος" 1-4
Δήμητρα
Γιάννουλης
Νεάπολξη2-1

Τα
Αποτελέσματα
8η
Αγωνιστική
Σταυραετός – Δόξα Υπέρειας 0 –
2
Αναγέννηση Ζαππείου – Μέγας
Αλέξανδρος Χαλκιάδων 2 – 1
Νίκη Κρήνης – Μυραικός 3 - 0
Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων
1-3
Ατρόμητος Βαμβακούς - ΑΟ
Ναρθακίου 1-1
Αναγέννηση
Φαρσάλων
Θύελλα Βασιλί 2-1

Βαθμολογία:
1. Φαλανιακός 32
2. Ηρακλής Λάρισας 28
3. Σμόλικας Φαλάνης 24
4. Π.Ο. Ελασσόνας 22
5. Αμπελωνιακός 20
6. Αχιλλέας Φαρσάλων 18
7. Δωτιέας Αγιάς 18
8. Κιλελέρ 17
9. Αετός Μακρυχωρίου 16
10. Δόξα Βλαχογιαννίου 15
11. Δόξα Αργυροπουλίου 15
12. Δαμασιακός 13
13. Τύρναβος 2005 11
14. Λάρισα 2012 10
15. Αετός Αμυγδαλέας 10

Βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός Αμπελιάς 25
2. Βούναινα 25
3. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 24
4. Αστέρας Μελισσοχωρίου 22
5. Μαυροβούνι 21
6. ΑΣ Πύρρος 20
7. Ελευθεραί 19
8. Προοδευτική Ανάβρας 18
9. Αστραπή Νέας Πολιτείας 16
10.
Ατρόμητος
Αγίων
Αναργύρων 16
11. Προμηθέα 14
12. Δήμητρα Γιάννουλης 10
13. Παναγροτικός Νίκαιας 9
14. Νεάπολη 8
15. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 6
16. Ελπίς Μεσοχωρίου 1

Βαθμολογία:
1. Ατρόμητος Βαμβακούς 20
2. Ναρθάκι 20
3. Αναγέννηση Φαρσάλων 19
4. Δόξα Υπέρειας 16
5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων
15
6. Αναγέννηση Ζαππείου 15
7. Θύελλα Βασιλί 12
8. Νίκη Κρήνης 9
9. Μυραϊκός 7
10. Ακαδημία Αχιλλέως 4
11. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 1
12. Σταυραετός 0

Η Επόμενη - 13η αγωνιστική
(16/12, 15:00)
ΑΕ Κιλελέρ - Φαλανιακός
Αετός Αμυγδαλέας - Λάρισα 2012
Τύρναβος
2005
Αετός
Μακρυχωρίου
Δόξα
Βλαχογιαννίου
Δαμασιακός
Δόξα Αργυροπουλίου - Αχιλλέας
Φαρσάλων
Δωτιέας Αγιάς - Αμπελωνιακός
Σμόλικας
Φαλάνης
ΠΟ
Ελασσόνας

Η Επόμςνη - 12η Αγωνιστική
(15/12, 15:00
Ελπίς Μεσοχωρίου - Δήμητρα
Γιάννουλης
Νεάπολη Λάρισας
- ΑΟ
Ελευθερών
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο
Πύρρος"
Προοδευτική
Ανάβρας
ΑΕ Βουναίνων - ΠΑΟΛ Αβέρωφ
Φιλοκτήτης
Μελιβοίας
Ολυμπιακός Αμπελιάς
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων Παναγροτικός Νίκαιας
Αστραπή Ν. Πολιτείας Προμηθέας ΑΕ Λάρισας
Αστήρ Μελισσοχωρίου - ΑΟ
Μαυροβουνίου

Η Επόμενη 9η Αγωνιστική
(15/12, 15:00)
Θύελλα Βασιλi - Δόξα Υπέρειας
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων Αναγέννηση Φαρσάλων
Μυραϊκός - Σταυραετός
ΑΟ Ναρθακίου - Αναγέννηση
Ζαππείου
Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων Νίκη Κρήνης
Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων Ατρόμητος Βαμβακούς

Τα Αποτελέσματα
Αγωνιστική

–

12η

Λάρισα 2012 - ΑΕ Κιλελέρ 0-2
Αετός
Μακρυχωρίου
Φαλανιακός 0-2
Δαμασιακός - Αετός Αμυγδαλέας
4-0
Αχιλλέας Φαρσάλων - Τύρναβος
2005 1-1
Αμπελωνιακός
Δόξα
Αργυροπουλίου 0-1
ΠΟ Ελασσόνας - Ηρακλής
Λάρισας 0-2
Σμόλικας Φαλάνης - Δωτιέας
Αγιάς 0-1

Ιροδανίδης έπιασε την
κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ με τον Γκατζανά
να διώχνει.
Ενώ στο 60’ ο Σταύρος
Γκουνάρας βρέθηκε τετ α
τετ με τον Γκατζανά με τον
κίπερ του Ζαππείου να τον
σταματά και πάλι.
Στο 70’ ο Ζαχόπουλος με
πλασέ έπειτα από εκτέλεση
κόρνερ του Νεμπεγλέρα
πέτυχε το 0 – 1.
Το τέρμα αυτό ο Αντώνης
Ζαχόπουλος το αφιέρωσε
σε έναν πιστό φίλαθλο του
Μέγα Αλέξανδρου ο οποίος
έχει κινητικά προβλήματα
όμως δεν έχει χάσει ποτέ
παιχνίδι της αγαπημένης
ομάδος του.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν
ακόμη δυο καλές στιγμές με
τους
Νασιούλα
και
Ιορδανίδη όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν το πολυπόθητο δεύτερο τέρμα.
Και εκεί που όλα έδειχναν
ότι οι ροσονέρι θα έφευγαν
με το διπλό ο Βαγγέλης
Αντωνόπουλος είχε άλλη
άποψη.
Αρχικά στο 90’ αξιοποίησε
την
πάσα
του

Φιλιππόπουλου, έπειτα από
λάθος στο κέντρο για τις
Χαλκιάδες και με πλασέ
έφερε το ματς στα ίσια και
στο 93΄ο ίδιος παίκτης μετά
από μεταβίβαση του Νέλι
διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
Σε αυτή την φάση οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται ότι
ο σκόρερ ήταν σε θέση
οφσάιντ.
Οι Συνθέσεις
Αναγέννηση Ζαππείου (Θ.
Αθανασόπουλος-Π.
Παυλίδης):
Γκατζανάς,
Ζαχαριάς, Φιλιππόπουλος,
Κοδέλι (75’ Παρλάτζας),
Παυλίδης,
Φυτιλής,
Ν έ λ ι Χ ο υ σ ε ν ά ι ,
Α ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς ,
Καρατσιώτσικας,
Καρακίτσος, Ζερβούλης (80’
Ανδρεόπουλος).
Μέγας
Αλέξανδρος
Χαλκιάδων
(Βασίλης
Τσιανάκας): Χαρισούλης,
Μ η τ σ ό π ο υ λ ο ς ,
Ζαχόπουλος,
Κυριάκου,
Αντωνιάδης
(65’
Βαρσάμης), Νεμπεγλέρας,
Ιορδανίδης,
Σκέγια,
Νασιούλας, Γκουνάρας Χρ.
(70’ Ψύρρας), Αναγνώστου
(46’Γκουνάρας Στ.).

Χορεύει το Σάββατο
15/12 ο Γ.Σ. Φαρσάλων
Krousta

CMYK
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Κοινωνικό μέρισμα 2018: Μέχρι πότε
πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις

Μ

εγάλο είναι το ενδιαφέρον
των πολιτών για το
κοινωνικό μέρισμα και
φέτος, καθώς παρά τα προβλήματα
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
έχουν ήδη υποβληθεί περί τις
585.000 αιτήσεις.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της
ΗΔΙΚΑ Αναστάσιος Τάγαρης ζήτησε
δημόσια συγγνώμη για τα σκαμπανεβάσματα που παρουσίασε χτες η
πλατφόρμα.
Οι δικαιούχοι θα λάβουν από 200 έως
και 1.200 ευρώ έως τις 14 Δεκεμβρίου,
καθώς όπως έχει ανακοινωθεί θα μοιραστούν τουλάχιστον 710 εκατομμύρια ευρώ.
Το κοινωνικό μέρισμα θα κατατεθεί
στους λογαριασμούς όσων έχουν υποβάλλει αιτήσεις στις 14 του μήνα, εφόσον έχουν υποβάλλει την αίτηση στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου στις
12:00.
Ωστόσο, η ηλεκτρονικά πλατφόρμα δεν θα κλείσει και οι
δικαιούχοι θα μπορούν να
κάνουν αίτηση και μετά τις 14
Δεκεμβρίου.
Συνοπτικά, η διαδικασία αποτελείται από έξι βήματα:
Βήμα 1: Μπείτε στην πλατφόρμα
Βήμα 2: Ελέγξτε τα στοιχεία
σας
Βήμα 3: Συμπληρώστε τον
IBAN σας
Βήμα 4: Ενημερώστε τους
φιλοξενούμενούς σας να
δώσουν τη συγκατάθεση τους
Βήμα 5: Δείτε, αν πληροίτε τα
κριτήρια επιλεξιμότητας
Βήμα 6: Αποδεχθείτε το κοι-

νωνικό μέρισμα του 2018.
Η μεγάλη «παγίδα» που πρέπει να
προσέξετε
Αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή
είναι τα στοιχεία για τη διασταύρωση
του πεδίου του ΑΦΜ στο IBAN του
λογαριασμού.
Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει
πως: «Σε περίπτωση που από λάθος
δηλωθεί ενεργός λογαριασμός ΙΒΑΝ ο
οποίος δεν ανήκει στο δικαιούχο ή
συνδικαιούχο του μερίσματος (ανήκει
δηλαδή σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ενδέχεται η πληρωμή να προχωρήσει κανονικά καθώς δεν είναι
πάντοτε δυνατός ο έλεγχος του συνδυασμού του ΑΦΜ με το ΙΒΑΝ. Σε
αυτή την περίπτωση θα εισπραχθεί το
κοινωνικό μέρισμα από κάποιον
άλλον. Απαιτείται επομένως μεγάλη
προσοχή στη συμπλήρωση του πεδί-

ου του ΙΒΑΝ».
Συγκεκριμένα, με την είσοδό σας στο
σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να εισάγετε
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας και τον αριθμό ενός
κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Θα σας ζητηθεί επίσης να
συναινέσετε στην επεξεργασία των
στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή
των στοιχείων που αφορούν εσάς,
την/τον σύζυγό σας και τα προστατευόμενα τέκνα σας.
Επίσης, θα πρέπει να δηλώσετε ένα
έγκυρο και ενεργό IBAN, στον οποίο
πρέπει να είστε υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα
πραγματοποιηθεί πληρωμή ακόμη και
αν πληροίτε τα κριτήρια.

