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Δεκάδες τρακτέρ κατέκλυ-
σαν το κέντρο των
Φαρσάλων.
Το εν λόγω συλλαλητήριο
αποφασίστηκε να διεξαχθεί

από την Ενωτική
Ομοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων Λάρισας και τους
Αγρότες της Επαρχίας
Φαρσάλων, έπειτα από την

σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε το απόγευμα της
Πέμπτης (13/12) στο Βασιλί
Φαρσάλων.α αιτήματα τους
είναι οι τιμές των αγροτικών

προϊόντων, το κόστος
παραγωγής-τιμές, αγροτικό
πετρέλαιο και ρεύματος και
τα προβλήματα με τους
δασικούς χάρτες.

CMYK

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 892 Τιμή: 0,60 ευρώ

Υποψήφιος ΔήμαρχοςΥποψήφιος Δήμαρχος

Φαρσάλων ο κ. ΜάκηςΦαρσάλων ο κ. Μάκης

ΕσκίογλουΕσκίογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ το Σάββατο 22/12

και ώρα 11:30 το  πρωί στο 

κατάστημα εστίασης “Aigli Gusto”

στα  Φάρσαλα για την αναγγελία

υποψηφιότητάς μου για τον Δήμο

Φαρσάλων.

Σας περιμένω όλους

Με τιμή και εκτίμηση 

Κωνσταντίνος Τύμπας

Προχωράει δυναμικά τιςΠροχωράει δυναμικά τις

επαφές του ο Βαγγέληςεπαφές του ο Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος  Δημητρακόπουλος  
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Τ
ην Δευτέρα 17/12 το πρωί διοργανώθηκε το

συλλαλητήριο των αγροτών στην κεντρική

πλατεία των Φαρσάλων.

Δεκάδες τρακτέρ κατέκλυσαν το κέντρο των Φαρσάλων.

Το εν λόγω συλλαλητήριο αποφασίστηκε να διεξαχθεί  από

την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και

τους Αγρότες της Επαρχίας Φαρσάλων, έπειτα από την

σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της

Πέμπτης (13/12) στο Βασιλί Φαρσάλων.

Τα αιτήματα τους είναι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, το

κόστος παραγωγής-τιμές, αγροτικό πετρέλαιο και ρεύματος

και τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες.

Αρχικά οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στους τόπους προσυ-

γκέντρωσης δηλαδή στον κόμβο  Βασιλί στον κυκλικό

κόμβο της Οδού Ανωχωρίου.

Μετέπειτα όλοι μαζί οργανωμένα μετέβησαν μέχρι το κέντρο

της πόλης των Φαρσάλων όπου και κορυφώθηκε η συγκέ-

ντρωση καθώς έκει έδωσαν δυναμικό παρών.

Την πορεία ακολουθούσαν καθ’ όλη την διάρκειά της αστυ-

νομικά οχήματα.

Στην κεντρική πλατεία μίλησαν ο πρόεδρος της Ενωτικής

Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας

(ΕΟΑΣΝΛ) κ. Ρίζος Μαρούδας, ο πρόεδρος Αγροτικού

Συλλόγου Κατωχωρίου κ. Σωκράτης Αλειφτήρας και ο

Εκπρόσωπος Επιτροπής Αγώνα Αγροτών Επαρχίας

Φαρσάλων κ. Μιχάλης Τράντος.

Όλοι συμφώνησαν ότι μόνο ενωμένοι και με συνεχείς αγώ-

νες θα πετύχουν τα δικαιώματα τους και θα είναι ισχυροί.
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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 19/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία -1/8c

Τρίτη 18/12/2018
Βροχοπτωση, θερμοκρασία 1/6c

Πέμπτη 20/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 2/9c

Παρασκευή 21/12/2018
Συννεφιά  θερμοκρασία 3/12c

Σάββατο 22/12/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/13 c

Κυριακή 23/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 3/14c

Δευτέρα 10/12/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/14 c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125
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Σ
υγκλονισμένος ο

επιχειρηματικός

κόσμος της Λάρισας

και της ευρύτερης

περιοχής έπειτα από τον

αδόκητο χαμό του πρώην

προέδρου του

Επιμελητηρίου Λάρισας

Δημήτρη Γκουντόπουλου.

Το ιστορικό στέλεχος του

τοπικού Επιμελητηρίου

έφυγε από τη ζωή σε ηλικία

62 ετών, το μεσημέρι της

Δευτέρας, από παθολογικά

αίτια.

Ήταν γεννημένος στο

Δομοκό, ενώ είχε έρθει στη

Λάρισα για σπουδές, όπου

παρέμεινε αναπτύσσοντας

επιχειρηματική δραστηριό-

τητα στον τομέα των ανταλ-

λακτικών αυτοκινήτων.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του

Βάσω και δύο κόρες.

Σε ότι αφορά την πορεία του

στα επιμελητηριακά, ξεκίνη-

σε από το 1992 ως μέλος

διοίκησης του

Επιμελητηρίου Λάρισας. Στη

συνέχεια εκλέγονταν πρόε-

δρος επί 12 έτη από το 1997

έως και το 2009.

Κατά τη διάρκεια αυτής της

χρονικής περιόδου είχε δια-

τελέσει και αντιπρόεδρος

της Κεντρικής Ένωσης

Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Ο Δημήτρης Γκουντόπουλος

υπήρξε στέλεχος του

ΠΑΣΟΚ, ενώ το 2009 ήταν

υποψήφιος βουλευτής.

Ο Σωτ. Γιαννακόπουλος για

την απώλεια του Δ.

Γκουντόπουλου

Το larissanet.gr απευθύνθη-

κε στον νυν πρόεδρο του

Επιμελητηρίου Λάρισας

Σωτήρη Γιαννακόπουλο, ο

οποίος δήλωσε συγκλονι-

σμένος από την απώλεια

του Δημήτρη

Γκουντόπουλου. «Έφυγε

ξαφνικά ένας σημαντικός για

τα επιμελητηριακά δρώμε-

να» επισήμανε ο κ.

Γιαννακόπουλος. Μάλιστα,

χαρακτήρισε τον εκλιπόντα

τον μέντορά του στην ενα-

σχόληση με το

Επιμελητήριο.

«Συνεχίζουμε το όραμά του

και την στρατηγική του»

δήλωσε ο πρόεδρος του

Επιμελητηρίου Λάρισας, ο

οποίος και απευθύνει θερμά

συλλυπητήρια στην οικογέ-

νεια του Δημήτρη

Γκουντόπουλου.

Η
αποτελεσματική

συνεργασία μεταξύ

του Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης

Σταύρου Αραχωβίτη και

του Προέδρου της

Ένωσης Περιφερειών

Ελλάδος και

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστού, μετά από

ευρεία σύσκεψη με τον

ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις

Διευθύνσεις των

Τοπογραφικών και των

Δασικών Υπηρεσιών,

δημιουργήθηκαν οι

αναγκαίες και ικανές

συνθήκες για τη

διαμόρφωση του οδικού

χάρτη που θα διευκολύνει

και θα επιταχύνει τις

πληρωμές των

ενισχύσεων των

αγροτών.

Σε δηλώσεις του

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός τόνισε

τα εξής:

«Με συνεργασίες και συνέρ-

γειες πετυχαίνουμε λύσεις

σε ζωτικής σημασίας θέματα

για τους ανθρώπους της

παραγωγής. Μετά από

ευρεία σύσκεψη με τον

ΟΠΕΚΕΠΕ και τις

Διευθύνσεις των

Τοπογραφικών και Δασικών

Υπηρεσιών και σε συνεργα-

σία με τον Υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης δίνε-

ται μια άμεσα εφαρμόσιμη-

λύση σε ένα ζήτημα που

απασχολεί αυτές τις μέρες

χιλιάδες αγροτικές οικογέ-

νειες.

Εργαζόμαστε καθημερινά με

στρατηγική και προσανατο-

λισμό στην κατεύθυνση τηw

διεκδίκησης και της λύσης

προβλημάτων που απασχο-

λούν τους συμπολίτες μας.

Ως Περιφέρεια έχουμε τη

δυνατότητα και τη τεχνο-

γνωσία να επικυρώσουμε

γρήγορα τους χάρτες.

Ελπίζουμε και οι άλλες

εμπλεκόμενες υπηρεσίες να

κινηθούν με τους ίδιους

ρυθμούς».
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Ε
πιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της εφημερίδας

μας «Πρώτος Τύπος» της προηγούμενης

Τρίτης το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι

ο κ. Μάκης Εσκίογλου θα κατέλθει ως υποψήφιος

Δήμαρχος Φαρσάλων.

Την Πέμπτη13/12 συγκεκριμένα ο κ. Εσκίογλου γνωστοποί-

ησε στα ΜΜΕ την απόφαση του να διεκδικήσει την

Δημαρχία του Δήμου Φαρσάλων.

Αναλυτικά η δήλωση υποψηφιότητας

“Γεννήθηκα, δημιούργησα οικογένεια και δραστηριοποιού-

μαι επαγγελματικά στα Φάρσαλα 30 χρόνια. Η αγάπη μου

για τον τόπο μου, η γνώση των προβλημάτων του καθώς

και ο σεβασμός στους συμπολίτες μου με οδήγησαν στην

απόφαση να κατέλθω, ως υποψήφιος Δήμαρχος

Φαρσάλων με ένα υπερκομματικό, αδέσμευτο και ανεξάρτη-

το ψηφοδέλτιο στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές.

Όνειρο μου τα Φάρσαλα του αύριο”.

Ποιος είναι ο Μάκης Εσκίογλου

Γεννήθηκε στα Φάρσαλα το 1957, αποφοίτησε από το εξα-

τάξιο Γυμνάσιο Φαρσάλων το έτος 1975, στην συνέχεια

έλαβε το πτυχίο της Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο LYON 1

της Γαλλίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα

στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στο τμήμα Ιατρικής με

θέμα “Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική

Υγιεινή με κατεύθυνση Ποιότητα – Ασφάλεια Υδάτων και

Δημόσια Υγεία”, έχει διατελέσει ως επιστημονικός και εργα-

στηριακός  συνεργάτης στο ΤΕΙ Λάρισας στο τμήμα

Ιατρικών εργαστηρίων από το έτος 1985 εως και το 2010.

Είναι ιδιοκτήτης Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου στα

Φάρσαλα από το 1988, ενώ είναι παντρεμένος και πατέρας

δυο παιδιών.
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Τ
ην κάθοδό του, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του

Μαΐου προετοιμάζει ο Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος, ως υποψήφιος επικεφαλής

παράταξης για την διεκδίκηση του Δήμου Φαρσάλων.

Ο Φαρσαλινός ελεύθερος επαγγελματίας σήμερα, και ο οποί-

ος για 36 χρόνια δραστηριοποιήθηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις

του Ιδιωτικού τομέα,  προετοιμάζει πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλ-

τιο, με πρόσωπά ευρείας αποδοχής στην τοπική κοινωνία και

δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει την  υποψηφιότητά του για τον

Δημαρχιακό θώκο στα Φάρσαλα.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Δημητρακόπουλο μας τόνισε το εξής: “Στόχος μου είναι να ηγηθώ ενός ανεξάρτητου

πολυσσυλεκτικού ψηφοδελτίου με ανθρώπους που έχουν όραμα και διάθεση για προσφορά στον τόπο τους.

Εντός των επόμενων ημέρών αναμένται να τοποθετηθούμε και επίσημα.”

Ο κ. Δημητρακόπουλος κατά το παρελθόν, έχει διατελέσει αντιδήμαρχος του π. Δήμου Πολυδάμαντα και υποψήφιος

Δήμαρχος στον συγκεκριμένο Δήμο, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος καθώς και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της εφημερίδας μας - ΥποψήφιοςΕπιβεβαίωση του ρεπορτάζ της εφημερίδας μας - Υποψήφιος

Δήμαρχος Φαρσάλων ο κ. Μάκης ΕσκίογλουΔήμαρχος Φαρσάλων ο κ. Μάκης Εσκίογλου

Προχωράει δυναμικά τις επαφές του οΠροχωράει δυναμικά τις επαφές του ο

Βαγγέλης Δημητρακόπουλος για τιςΒαγγέλης Δημητρακόπουλος για τις

εκλογές του Μαΐου στα Φάρσαλαεκλογές του Μαΐου στα Φάρσαλα

ΧΡΟΝΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ

ΠΟΛΛΑ
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Τ
ο Σάββατο 15/12 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία

στο Κτήμα “ΑΙΓΛΗ” η ετήσια χοροεσπέριδα του

Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων Krousta.

Η εκδήλωση στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία και οι άνθρω-

ποι της Δίοκησης του Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta ευχαριστούν

θερμά όλους τους παρευρισκόμενους.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε σύσσσωμη η ομάδα μπά-

σκετ ανδρών του Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων, οι

αθλητές των τμημάτων υποδόμης, της γυναικείας ομάδος

μπάσκετ του τμήματος σκάκι και όλων των τμημάτων που

διαθέτει ο Σύλλογος.

Πριν την έναρξη των βραβεύσεων η πρόεδρος του

Συλλόγου κ. Έρη Σιώμου καλωσόρισε τους παρευρίσκομε-

νους και ευχαρίστησε θερμά όλους τους ανθρώπους που

στηρίζουν από την πρώτη ημέρα την νέα προσπάθεια του

Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων Krousta.

Επίσης ευχαρίστησε τον μεγάλο χορηγό της ομάδος το

κατάστημα “Krousta” και τον ιδιοκτήτη του κ. Χρήστο

Τσαπραίλη όλους τους χορηγούς της ομάδος, όλα τα μέλη

της Δίοικησης και φυσικά τους προπονητές τους αθλητές

όλων των τμημάτων.

Τον λόγο πήρε το μέλος της Διοίκησης κ. Κων/νος Λιούπης

ο οποίος έκανε τον απόλογισμό της χρονιάς, “αποκάλυψε”

όλες τις δράσεις που έχει δρομολογήσει να κάνει η Διοίκηση

του Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων Krousta και μετέπει-

τα ευχαρίστησε και αυτός με την σειρά του όλους τους

ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σε αυτή την προσπά-

θεια.

Αμέσως μετά διεξήχθησαν οι προγραμματισμένες βραβεύ-

σεις.

Αρχικά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος βρα-

βέυσε τον απερχόμενο πρόεδρο του Συλλόγου κ. Λεωνίδα

Γκόβαρη για την προσφορά του στον Σύλλογο.

Εν συνεχεία το μέλος της Διοίκησης κ. Απόστολος

Παπαδόπουλος βράβευσε τον μέχρι πρότινος αρχηγό του

Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων Γιώργο

Αναγνωστόπουλο, ο οποίος ελέω αγωνιστικών υποχρεώσε-

ων με την ομάδα της Λευκάδας στην οποία αγωνίζεται

πλέον.

Έτσι την πλακέτα παρέλαβε ο αδερφός του και παίκτης του

Γ.Σ. Φαρσάλων Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Το μέλος της Διοίκησης κ. Αλέκος Ζαχαρής βράβευσε τον

πρώην φυσικοθεραπευτή κ. Βασίλη Καραδήμα ο οποίος

προσέφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στην ομάδα του

Γυμναστικού.

Μετέπειτα ο κ. Τάκης Μόκας μέλος της Διοίκησης επίσης

βράβευσε τον πρόεδρο της ΕΣΚΑΘ κ. Δημήτρη Ντούγκο.

Τέλος η πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων

Krousta κ. Έρη Σιώμου βράβευσε την ομάδα του παιδικού

του Γυμναστικού η οποία την περσινή σεζόν κατέκτησε το

πρωτάθλημα παίδων Καρδίτσας και έφτασε μέχρι τα ημιτε-

λικά της Θεσσαλίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με τραγούδια του

γνωστού δημοτικού τραγουδίστη Λάμπρου Σκάρλα και της

ορχήστρας του.

“Χόρεψε” και βραβεύσε με μεγάλη “Χόρεψε” και βραβεύσε με μεγάλη 

επιτυχία ο Γ.Σ. Φαρσάλων επιτυχία ο Γ.Σ. Φαρσάλων KroustaKrousta!!!!!!

ΧΡΟΝΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ

ΠΟΛΛΑ



Ο
Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με τον

Σύλλογο Φιλανθρωπίας και Ιεραποστολής

«Παναγία η Ελεούσα», πραγματοποίησε την

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Φαρσάλων, Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Αγάπης και Εθελοντισμού με κύριο ομιλητή τον

Αντιπρόεδρο της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών τον

κ. Αθανάσιο Κοντογιάννη.

Αρχικά την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε το μέλος του

Δ.Σ. της Ιεραποστολής Φαρσάλων κα. Μπίμτσα, η οποία

παρουσίασε στο κοινό την χορωδία του παραρτήματος της

Βυζαντινής Σχολής της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος

και Φαναριοφερσάλων “Ιωάννης Δαμασκηνός”, υπό την

καθοδήγηση και διδασκαλία του π. Θωμά Κάια, η χορωδία

απέδωσε Χριστουγεννιάτικους Ύμνους και στην συνέχεια

δυο παιδιά απήγγειλαν ποιήματα.

Την εκδήλωση προλόγισε η πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ κ. Κυριακή

Παναγιωτόπουλου, η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις του

συλλόγου της Ιεραποστολής Φαρσάλων,  καθώς και στον

ιδρυτή του συλλόγου της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών,

στο πολύτιμο έργο που επιτελεί, και ξεκίνησε από τον π.

Βασίλειο, ο οποίος ήταν εφημέριος του Ιπποκράτειου

Νοσοκομείου Αθηνών και “είδε” την ανάγκη να συνεισφέρει

στους αρρώστους, ιδρύοντας το 2003 την «Εθελοντική

Διακονία Ασθενών», βοηθώντας έτσι πολλά παιδιά που

νοσηλεύονται, έχουν κακοποιηθεί ή εγκαταλειφθεί από τους

δικούς τους, ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα καθώς

επίσης και πολλούς ηλικιωμένους.

Στην εκδήλωση κύριος ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος της

Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών κ.Αθανάσιος

Κοντογιάννης, και γιος του ιδρυτή, ο οποίος έλκει την κατα-

γωγή του από τα Φάρσαλα από την μητέρα του Γεωργία

Τσολάκη – Κοντογιάννη. Ενημέρωσε τους παρευρισκομέ-

νους για τις δράσεις του συλλόγου και τον ρόλο που επιτελεί

καθημερινά, υποστηρίζοντας ασθενείς και μοναχικούς

ανθρώπους καθώς και τα νοσηλευόμενα παιδιά σε νοσοκο-

μεία της Αττικής, με παιχνίδια χειροτεχνίες ζωγραφιές,

ψυχαγωγία, με εθελοντές ηθοποιούς κλόουν και εμψυχωτές

θεάτρου.

Στην ομιλία του τόνισε ότι: «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην

εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών, ενώ τους υπο-

στηρίζουμε με κοινωνικούς λειτουργούς, με τηλεφωνική

γραμμή έκτακτης ανάγκης όλο το χρόνο και ομάδα στήρι-

ξης, η οποία στοχεύει στην εποπτεία την υποστήριξη τη δια-

χείριση των δυσκολιών και τη συνεχή εκπαίδευση τους κατά

τη διάρκεια της προσφοράς τους». Στην συνέχεια παρου-

σίασε τα αποτελέσματα των δράσεων από 2003 έως και τον

Ιούλιο του 2018. «Έως σήμερα 2041 εκπαιδευόμενοι και

πιστοποιημένοι εθελοντές συμμετείχαν, βοηθώντας 1967

μοναχικούς ασθενείς, παιδιά και ενήλικες, οι οποίοι υποστη-

ρίχθηκαν 9 ώρες καθημερινά ανά ημέρα. Αυτή τη στιγμή ο

σύλλογος απαριθμεί 480 ενεργούς εθελοντές».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος

και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, ο οποίος ανέφερε μετα-

ξύ άλλων ότι: “Πηγή του εθελοντισμού είναι η αγάπη, η

οντολογική αγάπη είναι ο ίδιος ο θεός…ευχόμαστε να έχει

πλούσιους καρπούς, αυτή η προσπάθεια”, στην συνέχεια

τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος

επισημαίνοντας  ότι: “Θα είμαστε πάντα δίπλα σε δράσεις

φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης, που ουσιαστικά αποτελούν

την καταξίωση του ανθρώπου, ζητώντας πάντα τη συμπα-

ράσταση του πολίτη και δημότη, όποια και να είναι αυτή

μικρή ή μεγάλη.

Κλείνοντας την σειρά των χαιρετισμών τον λόγο έλαβε ο

αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας κ.

Κων/νος Τύμπας, όπου στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη

να προσφέρουμε καθημερινά καθ’ όλη την διάρκεια του

χρόνου και όχι να επικεντρωνόμαστε μόνο κατά την διάρ-

κεια των εορτών, ενώ η πρόεδρος της Ιεραποστολής κ.

Στέλλα Τσαλούκη, ευχαρίστησε όλους όσους βοηθούν καθη-

μερινά στο δύσκολο έργο του συλλόγου. Στην εκδήλωση

επίσης παρέστησαν, ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Κων/νος

Δερλός, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Σοφία Χατζηπλή και

κ.Δέσποινα Συροπούλου η πρόεδρος της δημοτικής κοινό-

τητας Φαρσάλων κ. Βάια Παύλου και πλήθος κόσμου.

Τ
ην Πέμπτη 13/12
παραδόθηκε στην
κυκλοφορία το

τμήμα μήκους 4 χιλ. της
εθνικής οδού Φαρσάλων
– Βόλου.
Ένα έργο προϋπολογισμού
5 εκατομμυρίων € το οποίο
περιλαμβάνει κατασκευή εκ
νέου τμήματος οδού 4 χιλιο-
μέτρων και συντήρηση του
άξονα Φάρσαλα – Βόλος. 

Στο σημείο βρέθηκε  ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
κ. Κώστας Αγοραστός μαζί
με τους μηχανικούς της
Περιφέρειας και τους συνερ-
γάτες του.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε
από το πρόγραμμα δημο-
σίων επενδύσεων της περι-
φέρειας Θεσσαλίας και υλο-
ποιήθηκε από την τεχνική
υπηρεσία της ΠΕ Λάρισας.

6
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 

Επικαιρότητα

- Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά σε

Βουδαπέστη - Βιέννη και Βουδαπέστη - Βιέννη -

Πράγα.

-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 (Τα Θεοφάνια):

Τριήμερη εκδρομή Σόφια - Μπόροβετς. 

*2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη

Σόφια με  ημιδιατροφή.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Παραδόθηκε στηνΠαραδόθηκε στην

κυκλοφορία τμήμακυκλοφορία τμήμα

της Π.Ε.Οτης Π.Ε.Ο

Φαρσάλων – ΒόλουΦαρσάλων – Βόλου

Παρουσιάστηκε η «Εθελοντική ΔιακονίαΠαρουσιάστηκε η «Εθελοντική Διακονία

Ασθενών» στα ΦάρσαλαΑσθενών» στα Φάρσαλα



Τ
ο Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων και άλλα επτά

ποδοσφαιρικά γήπεδα αναβαθμίζει η

Περιφέρεια Θεσσαλίας!

Οκτώ ποδοσφαιρικά γήπεδα ανακατασκευάζει η Περιφέρεια

Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, καθώς ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγρα-

ψε τη σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου με τον ανά-

δοχο. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο «Βελτιώσεις σε ανοιχτά

αθλητικά κέντρα της ΠΕ Λάρισας, συνολικού προϋπολογι-

σμού430.000 ευρώ, το οποίο υλοποιείται από πόρους του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα υλοποίη-

σης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής:

«Σε συνεργασία με τις

Υπηρεσίες μας και τους

Δήμους της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας, καταγρά-

ψαμε υπαρκτά προβλήματα

σε αθλητικούς χώρους.

Οι Τεχνικές μας Υπηρεσίες

ετοίμασαν τις μελέτες και τα

τεύχη δημοπράτησης για να

συντηρήσουμε και να ανα-

μορφώσουμε τους χώρους

αυτούς.

Για εμάς ο αθλητισμός είναι

φιλοσοφία ζωής γιατί δίνει

χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια.

Επιθυμούμε να έχουμε λειτουργικά αθλητικά κέντρα για να

πηγαίνουν και οι αθλητές και οι πολίτες να αθλούνται.

Στηρίζουμε στην πράξη τον αθλητισμό και γι’ αυτό σε όλη τη

Θεσσαλία έχουμε κατασκευάσει αθλητικά έργα συνολικού

προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ».

Το έργο αφορά στις εργασίες  για την βελτίωση των

ανοιχτών αθλητικών κέντρων της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, ΠΕ Λάρισας και συγκεκριμένα:

Αθλητικό κέντρο Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων

Αθλητικό κέντρο Δαμασίου, του Δήμου Τυρνάβου

Αθλητικό κέντρο Ανάβρας, του Δήμου Αγιάς

Αθλητικό κέντρο Παραποτάμου, του Δήμου Τεμπών

Αθλητικό κέντρο Συκουρίου, του Δήμου Τεμπών

Αθλητικό κέντρο Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών

Αθλητικό κέντρο Μελισσοχωρίου, του Δήμου Κιλελέρ

Αθλητικό κέντρο Ομορφοχώρι   του Δήμου Κιλελέρ

Σε οκτώ αθλητικά κέντρα θα γίνει αφαίρεση και επαναπλή-

ρωση επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος, διαμόρφωση

εδαφικών κλίσεων με χρήση Laser, εγκατάσταση χλοοτάπη-

τα με σπορά και τελική γραμμογράφηση.  

Σε έξι από αυτά θα γίνει και  κατασκευή αρδευτικού δικτύου

όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ακόμη θα εκτελεστούν και οι απαραίτητες εργασίες βελτίω-

σης της αποστράγγισης των αγωνιστικών χώρων, με την

δημιουργία καναλιών αποστράγγισης.

Τα αθλητικά κέντρα στα οποία θα εκτελεστούν παρεμβάσεις

αποστράγγισης θα οριστούν κατόπιν υποδείξεων της  υπη-

ρεσίας.

Το  τελικό ύψος των υφιστάμενων εστιών ποδοσφαίρου και

η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου, μετά την ολο-

κλήρωση των εργασιών,  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η τελική παραλαβή θα γίνει μόνο μετά από την έγκριση της

επιβλέπουσας όσων αφορά την καλή λειτουργία του αρδευ-

τικού συστήματος,  και την καλή ποιότητα ( πυκνότητα και

καθαρότητα) του χλοοτάπητα καθώς και του αγωνιστικού

χώρου (κλίσεις, αγωνιστικός χώρος επίπεδος χωρίς καθιζή-

σεις, γραμμογράφηση).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες

ΕΤΕΠ και το πρότυπο ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-10-05-02-03 για την

εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων όπως αυτό

ισχύει.

Σ
τε φάση υλοποίησης μπαίνει ακόμη ένα

αντιπλημμυρικό έργο στον Ενιπέα Ποταμό στη

Γέφυρα της Αμπελιάς.

Πιο συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου:

«Αντιπλημμυρική προστασία κοίτης και αναχωμάτων στον

Ενιπέα Ποταμό κατάντι της Γέφυρας της Αμπελιάς», συνο-

λικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Το έργο υλοποιείται από πόρους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός:

«Σε μια δύσκολη συγκυρία εντάσσουμε και δημοπρατούμε

έργαχρήσιμα για την κοινωνία, που δίνουν λύσεις σε προ-

βλήματα, στηρίζουν θέσεις εργασίας και διαχέουν χρήματα

στην τοπική οικονομία.

Πρόκειται για ένα αντιπλημμυρικό έργο που θωρακίζει την

περιοχή, τις περιουσίες των πολιτών και την παραγωγή

τους.

Με έργα όπως αυτό δίνουμε

λύση σε υπαρκτά προβλήμα-

τα».

Αντικείμενο έργου:

Με το συγκεκριμένο έργο

υλοποιούνται εργασίες για

την αντιπλημμυρική προστα-

σία παρόχθιων εκτάσεων του

Ενιπέα ποταμού και ειδικότε-

ρα των υδραυλικών στοιχεί-

ων εντός της ευρείας κοίτης

του ποταμού κατάντι της

γέφυρας Αμπελιάς του Δ.Δ. Αμπελιάς του Δήμου

Φαρσάλων. Οι απαιτούμενες εργασίες είναι:

• Καθαρισμός της βαθείας κοίτης σε σποραδικές θέσεις

• Συντήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση αναχωμάτων

• Συντήρηση, προστασία και ενίσχυση του αναβαθμού που

προστατεύει την σκυροδετημένη λεκάνη ηρεμίας κατάντι της

γέφυρας Αμπελιάς

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες.
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Οκτώ ποδοσφαιρικά γήπεδα αναβαθμίζει η ΠεριφέρειαΟκτώ ποδοσφαιρικά γήπεδα αναβαθμίζει η Περιφέρεια

Θεσσαλίας με έργο προϋπολογισμού 430.000 ευρώΘεσσαλίας με έργο προϋπολογισμού 430.000 ευρώ

Αντιπλημμυρικά έργα χρηματοδοτεί και υλοποίει ηΑντιπλημμυρικά έργα χρηματοδοτεί και υλοποίει η

Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Αμπελιά ΦαρσάλωνΠεριφέρεια Θεσσαλίας στην Αμπελιά Φαρσάλων



Ο
Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης

μας κ. Τιμόθεος,

την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου

2018, χοροστάτησε στην

ακολουθία του Εσπερινού

επί τη ιερά μνήμη του εν

αγίοις πατρός ημών

Σπυρίδωνος, επισκόπου

Τριμυθούντος του

θαυματουργού και

ομίλησε στον ομώνυμο

Ιερό Ναό Τ.Κ. Λόφου

Φαρσάλων.

Ενώ στις 12/12 ανήμερα της

εορτής του Αγίου

Σπυρίδωνος 

χοροστάτησε στον Ιερό Ναό

της  Σκοπιάς Φαρσάλων. 

Πλήθος κόσμου πιστών και

εορταζόντων έδωσαν το

παρών και πήραν την ευλο-

γία του Σεβασμιώτατου και

στους δυο Ιερούς Ναούς.

Μ
ε το άναμμα του

Χριστουγεννιάτικου

Δέντρου το

απόγευμα της Παρασκευής

14/12 στην πλατεία

Δημαρχείου από τον

Δήμαρχο της πόλης κ. Άρη

Καραχάλιο, δόθηκε η

έναρξη των εορταστικών

εκδηλώσεων στα

Φάρσαλα.

Η Φιλαρμονική του Δήμου

εκτέλεσε εορταστικά τραγού-

δια και το παιδικό τμήμα της Δημοτικής Χορωδίας

Φαρσάλων απέδωσε ένα μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με

χριστουγεννιάτικους ύμνους και τραγούδια. 

Παράλληλα η θεατρική ομάδα ΠασπARTού, με δυο κατα-

πληκτικούς ζογκλέρ, μάγεψε με τα υπέροχα κόλπα τους,

μικρούς και μεγάλους. Στη συνέχεια οι πανούργοι καλικά-

τζαροι με τα πονηρά τους σχέδια θέλησαν 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.

Έτσι οι εκδηλώσεις με τίτλο «Χριστούγεννα στην πόλη μας»

που διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος

Φαρσάλων και ο ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ  σε συνεργασία με συλλό-

γους και φορείς της πόλης και επαρχίας Φαρσάλων, ξεκίνη-

σαν  την Παρασκευή 14/12 και θα ολοκληρωθούν στις 5

Ιανουαρίου 2019.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ κ. Κων/νος Δερλός και ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος, ενώ την εκδήλωση παρα-

κολούθησε πλήθος κόσμου και επισήμων.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΆναψεΆναψε τοτο δέντροδέντρο καικαι ξεκίνησανξεκίνησαν οιοι ΧριστουγεννιάτικεςΧριστουγεννιάτικες

εκδηλώσειςεκδηλώσεις!!

Εορτάστηκε ο Άγ. Σπυρίδωνας σε ΛόφοΕορτάστηκε ο Άγ. Σπυρίδωνας σε Λόφο

και Σκοπιά Φαρσάλωνκαι Σκοπιά Φαρσάλων

ΧΡΟΝΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ

ΠΟΛΛΑ



Η
εταιρεία Geomiso

του Φαρσαλινού

Παναγιώτη

Καρακίτσιου και της

ομάδας του, πέτυχε

τριπλή πανελλαδική

διάκριση μεταξύ ενός

μεγάλου πλήθους

εταιρειών στο πλαίσιο του

κορυφαίου ετήσιου

διαγωνισμού

επιχειρηματικότητας

EnvolveAwardGreece

2018 του

EnvolveEntrepreneurship

υπό την αιγίδα του

LibraGroup, καθώς πέραν

της βράβευσης, ως final-

ist, έλαβε το πρώτο

βραβείο ως η αγαπημένη

εταιρεία του κοινού και

βραβεύθηκε ως νικήτρια

(μία από τις 8 εταιρείες

από τους 15 φιναλίστ που

θα λάβουν υψηλή

χρηματοδότηση).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το

EnvolveEntrepreneurship

έχει υποστηρίξει ενεργά τις

νεοφυείς επιχειρήσεις στην

Ελλάδα τα τελευταία έξι χρό-

νια και έχει προσφέρει σχε-

δόν € 5.000.000 σε άτοκη

χρηματοδότηση προς 19

νικητές. Σήμερα, η συνολική

αποτίμηση των προηγούμε-

νων νικητών αγγίζει τα

€100.000.000, ενώ έχουν

δημιουργηθεί πάνω από

1.600 θέσεις εργασίας.

Σε δηλώσεις του, ο

Παναγιώτης Καρακίτσιος

ανέφερε τα εξής: «Θα ήθελα

να ευχαριστήσω, όλους τους

συντοπίτες μου, για την

τόσο μεγάλη στήριξή σας, η

οποία σημαίνει πολλά για

εμένα και η οποία υπήρξε

καταλυτική για τη νίκη μας

την περασμένη Δευτέρα.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας

δικαιώσαμε όλους τους

Φαρσαλινούς και σας κάνα-

με υπερήφανους».

Έλαβε το πρώτο βραβείο

ως μία από τις 15 φιναλίστ

εταιρείες μεταξύ ενός μεγά-

λου πλήθους εταιρειών

πανελλαδικά από τον

Christopher R. Upperman,

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

τ ο υ

EnvolveEntrepreneurship.

Το δεύτερο βραβείο ως ο

αγαπημένος φιναλίστ του

κοινού (με τα περισσότερα

likes στο βίντεο) από τον

Αλέξανδρο Νούσια, τον

Διευθυντή του

EnvolveEntrepreneurship

στην Ελλάδα. Αυτή τη χρο-

νιά, το

EnvolveEntrepreneurship

προέτρεψε το κοινό να υπο-

στηρίξει την αγαπημένη του

start-up από τη λίστα των

φιναλίστ, μέσω του νεοσύ-

στατου διαγωνισμού

“#GetEnvolvedAward”. To

κοινό ψήφισε τον αγαπημέ-

νο του φιναλίστ μέσω των

socialmedia καναλιών του

ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ

(www.facebook.com/envolv

eGR and

www.instagram.com/envolv

eGR), για μία ολόκληρη

εβδομάδα, έως και τη

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου.

Το τρίτο και πιο σημαντικό

βραβείο ως μία από τις 8

νικήτριες εταιρείες από τους

15 φιναλίστ (οι οποίες θα

λάβουν υψηλή χρηματοδό-

τηση από το

EnvolveEntrepreneurship)

από τον Jimmy

Αθανασόπουλο, τον

Επικεφαλής Κοινωνικής

Ευθύνης του LibraGroup και

Πρόεδρο του

EnvolveEntrepreneurship.
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Επικαιρότητα

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

Τριπλή πανελλήνια διάκριση για Φαρσαλινό επιχειρηματία! Τριπλή πανελλήνια διάκριση για Φαρσαλινό επιχειρηματία! 

ΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΠΟΛΛΑ



Τ
ην Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

συνεχίστηκαν οι εορταστικές

εκδηλώσεις του Δήμου

Φαρσάλων και του ΟΠΑΚΠΑ, που

διεξάγονται για δεύτερη συνεχή χρονιά

σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς

της πόλης. Την σκυτάλη πήραν τρεις

διαφορετικές εκδηλώσεις, αρχικά στις

11:00 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου, ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Ντόπιων

Επαρχίας Φαρσάλων “Ο Ενιπέας” σε

συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και

τον ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ συνδιοργάνωσαν

εκδήλωση με τίτλο: “Ντόπιοι, Σπορά και

λουκουμάδες”, με την συμμετοχή των

χορευτικών τμημάτων των Συλλόγων

Αργιθεατών, Μικρασιατών, ΟΠΑΚΠΑ

ΔΦ, Σταυρού, Βαμβακούς, και Ντόπιων

και την συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Στόχος των εκδηλώ-

σεων 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 αλληλεγ-

γύης. Οι επισκέπτες, είχαν την ευκαιρία να

ξεναγηθούν στα ειδικά διαμορφωμένα

Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια που λειτουρ-

γούσαν στην πλατεία.

Στην εκδήλωση πραγματοποίησαν χαιρετι-

σμό ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος, και η πρόεδρος του Συλλόγου

Ντόπιων Επαρχίας Φαρσάλων “Ο Ενιπέας”

κ. κα. Δήμητρα Αστάρα, ενώ το παρών έδω-

σαν ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Κων/νος

Δερλός, η πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ κα. Κυρ.

Παναγιωτοπούλου και οι δημοτικοί σύμβου-

λοι κ. Γ. Βασιλείου, κ.Γ. Αρσενόπουλος και

κα. Δ. Συροπούλου. Κατά την λήξη της

εκδήλωσης δόθηκαν αναμνηστικές πλακέ-

τες στους εκπροσώπους των χορευτικών

που συμμετείχαν.

Παράλληλα στην πλατεία Λαού διεξήχθη

χριστουγεννιάτικο Bazaar από το Σώμα

Ελληνικού Οδηγισμού, ενώ την σειρά των

εκδηλώσεων έκλεισε το απόγευμα ξανά

στην πλατεία Δημαρχείου με την συμμετοχή

το «ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ» και την εκδήλω-

ση «Γιορτάζουμε τραγουδώντας» με χρι-

στουγεννιάτικα, λαϊκά και ρεμπέτικα τραγού-

δια).
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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 

Επικαιρότητα

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν προσκό-

μισαν τις αποδείξεις πληρωμών, που αφορούν τα μισθώμα-

τα από τα δικαιώματα χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2016

και 2017 καθώς και τους κτηνοτρόφους που πλήρωσαν

μετά την καταληκτική ημερομηνία (15-5-2018) να προσκο-

μίσουν τις αποδείξεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε.

Λάρισας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (Καλλισθένους 27 &

Θεοφράστου 41335 Λάρισα, γραφείο Α.1.1. αρμόδια κ.

Δέσποινα Κιτσικούδη τηλ.:2413511136) μέχρι 20-12-2018.  

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των σχετικών αποδείξεων,

οι οφειλές θα  βεβαιωθούν στην οικεία ΔΟΥ, σύμφωνα με

την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της

1332/93570/23/08/2016 ΥΑ, όπως ισχύει.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν οι εκδηλώσεις τηςΜε απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν οι εκδηλώσεις της

Κυριακής στα ΦάρσαλαΚυριακής στα Φάρσαλα

ΜισθώματαΜισθώματα

βοσκήσιμων γαιώνβοσκήσιμων γαιών

για τα έτη 2016 καιγια τα έτη 2016 και

20172017



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

γνώρισε την ήττα

με σκορ 1 – 0 στην έδρα

της Δόξας

Αργυροπουλίου για την

13η αγωνιστική της Α

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Έτσι οι κιτρινόμαυροι παρέ-

μειναν στους 18 βαθμούς,

είδαν την Δόξα να τους φτά-

νει στην βαθμολογία ενώ

Αετός Μακρυχωρίου και

Δωτιέας Αγιάς προσπέρα-

σαν τον Αχιλλέα Φαρσάλων

ο οποίος έπειτα από το

πέρας της αγωνιστικής βρί-

σκεται στην 9η θέση.

Το πρώτο μέρος κύλησε με

την ομάδα της Δόξας να

μπαίνει καλύτερα στον αγω-

νιστικό χώρο και να χάνει

δυο πολύ καλές στιγμές με

τους Ραμάι και Τσιάγκο

όμως ο Μπαταβάνης απο-

σόβησε δις και κράτησε το

μηδέν.

Ο Αχιλλέας ανέβασε στρο-

φές και απείλησε όμως ένα

πλασέ του Κούμρια πέρασε

άουτ, ενώ ένα σουτ του

Παπακωνσταντίνου από

πλεονεκτική θέση δεν βρήκε

στόχο.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας πίεσε ψηλά και

έχασε δυο καλές στιγμές με

τον Κατσανάκη αρχικά ο

οποίος σούταρε λίγο άουτ,

ενώ στο 65’ ο Ζιώγας από

θέση τετ – α – τετ πλάσαρε

τον Στέλιο Μπαχτσιβάνο και

αφού η μπάλα κατευθύνο-

νταν προς τα δίχτυα της

Δόξας, οι αμυντικοί του

Αργυροπουλίου κατάφεραν

να διώξουν πάνω στη γραμ-

μή και να κρατήσουν το

μηδέν στην άμυνα τους.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν

με τον Κουρμπάτι όμως το

πλασέ του πέρασε ελάχιστα

άουτ, ενώ την κεφαλιά του

Δίχρη μπλόκαρε ο

Μπαταβάνης.

Το μοναδικό τέρμα της ανα-

μέτρησης σημείωσε ο

Διχρής στο 73’ όταν έπειτα

από πάσα του Κουρμπάτι

και αδράνεια στην άμυνα

του Αχιλλέα ο μεσοεπιθετι-

κός της Δόξας με δυνατό

σουτ νίκησε τον Μπαταβάνη

και πέτυχε το 1 – 0.

Στα τελευταία λεπτά οι παί-

κτες του Αρίστου

Παπαγεωργίου πίεσαν

δίχως όμως να πετύχουν

κάποιο τέρμα και έτσι παρέ-

μεινε το 1 – 0 μέχρι την λήξη

της αναμέτρησης.

Οι Συνθέσεις
Δόξα Αργυροπουλίου
(Βασίλης Νάρης):
Μπαχτσιβάνος Αστ.,

Μπαχτσιβάνος Αστ.,

Κακαζούκης, Κουρμπάτι,

Χατζής, Φουρτούνας,

Σαΐτης, Δίχρης, Ραμάι,

Τσιάγκος, Γκαραγκούνης

(50′ Χατζηγρηγορίου).

Αχιλλέας Φαρσάλων
(Άρης Παπαγεωργίου):
Μπαταβάνης, Τσούλης,

Τλούπας, Κομισόπουλος,

Καρβούνης, Ταστεμερίδης,

Κ α τ σ α ν ά κ η ς ,

Γιαννολόπουλος (85′

Σ α μ α ρ ά ς ) ,

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ,

Κούμρια (75′ Πετράκης),

Ζιώγας.

Ο
Ατρόμητος
Βαμβακούς
πέρασε «αεράτα»

με σκορ 0 – 4 από την
έδρα του Αγίου
Γεωργίου έφτασε τους
23 βαθμούς και μαζί με
τον ΑΟ Ναρθακίου
παρέμειναν στην πρώτη
θέση του δευτέρου
ομίλου της Β ΕΠΣΛ
κατηγορίας, όντας στο  -
3 από την Αναγέννηση
Φαρσάλων.
Ο Ατρόμητος καθάρισε
νωρίς την αναμέτρηση
καθώς στο 13’ ο Γκούνης
έκανε την σέντρα πίσω
από το κέντρο, «τράκα-
ραν» ο τερματοφύλακας με
τον αμυντικό του Αγίου
Γεωργίου και η μπάλα
κατέληξε στα δίχτυα.
Ενώ δέκα λεπτά αργότερα
ο Φλώρος «άδειασε» τρεις
αντιπάλους μαζί και τον
αντίπαλο τερματοφύλακα
και με πλασέ σε κενή έστια
πέτυχε το 0 – 2 σκορ με το
οποίο έληξε το πρώτο
μέρος.
Στο δεύτερο μέρος και
συγκεκριμένα στο 60’ ο
Βόπης με ένα πανέμορφο
σουτ έξω από την περιοχή
έστειλε την μπάλα στο
«παραθυράκι» της εστίας
του Άγιου και πέτυχε το 0 –
3.
Ενώ στο 75’ ο Αζάς με

κοντινό πλασέ πέτυχε το
τελικό 0 – 4.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι ο Ατρόμητος
Βαμβακούς στο εν λόγω
παιχνίδι είχε 12 απουσίες
και δεν πραγματοποίησε
καμία αλλαγή!!!
Για του λόγου του αληθές ο
Χρήστος Ανδρεόπουλος
ελέω απουσιών και τραυ-
ματισμών δεν υπολόγιζε
στους εξής 12 ποδοσφαιρι-
στές.
Σακελλαρίου, Μακρή,
Μ ο ρ φ ο γ ι ά ν ν η ,
Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ ,
Ξυνογαλάς Ηλ.,
Β α σ ι λ ό π ο υ λ ο ,
Τασιόπουλος, Τσιτσικλή,
Ιακωβάκη, Στεργιόπουλο
και Θανόπουλο.
Οι Συνθέσεις
Άγιος Γεώργιος
Φαρσάλων (Νίκος
Τρίγκας) Τασιός,
Καρακικές, Τζιλήρας,
Σακελλαρίου Φ.,
Καραχάλιος, Νταλίπης,
Μπάφας Κ. Μπάφας Π.,
Τάτσης, Ταστεμίρογλου
(46′ Θλιβερός).
Ατρόμητος Βαμβακούς:
Μ η τ σ ό π ο υ λ ο ς ,
Α ρ σ ε ν ό π ο υ λ ο ς ,
Μπερσιάνης, Γκούνης,
Βόπης, Ξυνογαλάς Αλ.,
Χρόνης, Αζάς, Φλώρος,
Α ν δ ρ ε ό π ο υ λ ο ς ,
Μουτκανάς.
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Αθλητικά

Εκτός έδρας ήτταΕκτός έδρας ήττα

για τον Αχιλλέαγια τον Αχιλλέα

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

“Τετρακίνητος” ο“Τετρακίνητος” ο

Ατρόμητος!Ατρόμητος!

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

έχοντας σε

μεγάλα «κέφια»

τον Δημήτρη

Παπαθανασίου ο οποίος

σκόραρε δυο φορές

έκαμψε την αντίσταση

της Αναγέννησης

Ζαππείου με σκορ 2 – 0

και παρέμεινε στην

κορυφή του 2ου ομίλου

της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας

παρέα με τον Ατρόμητο

Βαμβακούς στους 23

βαθμούς.

Ο Παπαθανασίου στο 35’

εκμεταλλεύτηκε άψογα την

ασθενή επέμβαση του τερ-

ματοφύλακα της

Αναγέννησης στο πλασέ

του Μπουλούτσου και με

κοντινό πλασέ άνοιξε το

σκορ.

Ο ΑΟΝ ήταν κυρίαρχος σε

όλη την διάρκεια της ανα-

μέτρησης και έχασε αρκε-

τές καλές στιγμές με τους

Μ ι σ α η λ ί δ η ,

Παπαθανασίου, Πίρε και

Σιδηρόπουλο.

Το τελικό 2 – 0 πέτυχε στο

60’ ο πολυτιμότερος παί-

κτης της αναμέτρησης

Παπαθανασίου με εύστοχη

προβολή έπειτα από όμορ-

φη σέντρα του Καψιώχα.

Από εκεί και έπειτα ο ΑΟΝ

δεν απειλήθηκε με εξαίρε-

ση ένα σουτ που έδιωξε

εντυπωσιακά ο Ζειμπέκης

και πανηγύρισε ακόμη ένα

«επαγγελματικό τρίποντο»

και συνάμα την παραμονή

στην κορυφή!

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Ζειμπέκης, Δημακόπουλος,

Α ρ σ ε ν ό π ο υ λ ο ς ,

Κ α τ σ ι κ ό π ο υ λ ο ς ,

Μπουλούτσος (80’

Κόκκαλης), Καψιώχας,

Ρ ε ν τ ι ν ό π ο υ λ ο ς ,

Μισαηλίδης (60’

Κ α ρ α β α γ γ έ λ η ς ) ,

Σιδηρόπουλος, Πίρε,

Παπαθανασίου (70’

Μπίνας).

Με μπροστάρηΜε μπροστάρη

ΠαπαθανασίουΠαπαθανασίου

“καθάρισε” ο ΑΟ“καθάρισε” ο ΑΟ

Ναρθακίου!Ναρθακίου!



Ι
σόπαλοι με σκορ 1 – 1 αναδείχθηκαν Θύελλα Βασιλί

και Δόξα Υπέρειας στο μεταξύ τους ντέρμπι για την

9η αγωνιστική της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Έτσι η Δόξα έφτασε τους 17 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η

θέση, ενώ η Θύελλα Βασιλί με 13 βαθμούς είναι στην 7η.

Η Θύελλα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 20′ με σκόρερ τον

Αγγελουσόπουλο με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Τσιάμπα.

Η Δόξα Υπέρειας πίεσε αρκετά μετά το γκολ, είχε την πρωτο-

βουλία των κινήσεων και δικαιώθηκε στο 90′ όταν ο

Κερμελίδης με όμορφο σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το

1 – 1.

Αμφότερες οι δυο ομάδες είχαν καλές στιγμές με τους γηπε-

δούχους να χάνουν μια κεφαλιά του Τσιάμπα που πέρασε

μόλις άουτ και μια του Καραγιάννη που μπλόκαρε ο

Ευθυμιάδης.

Από την πλευρά της η Δόξα έχασε μια καλή στιγμή όταν το

πλασέ του Γεωργολόπουλου από θέση τετ α τετ πέρασε

άουτ, ενώ το σουτ του Κερμελίδη έδιωξε πάνω στην γραμμή

ο Τσιάμπας και έτσι παρέμεινε το τελικό 1 – 1.

Οι άνθρωποι της Δόξας ευχαριστούν θερμά την ομάδα της

Θύελλας Βασιλί για την άψογη φιλοξενία.

Ενώ η Θύελλα Βασιλί εύχεται καλή συνέχεια στην Δόξα

Υπέρειας.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας Βαίτσης): Αποστολάκης,

Λιτσοπουλος, Αγγελουσοπουλος, Μπογκας Θ.,

Τριανταφύλλου. Καραγιάννης, Σουλιώτης, Ακρίβος,

Βαρσαμης, Τσιαμπας, Αλεξίου.

Έπαιξαν και οι: Μπόγκας Θ., Κούρο Π.

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης Βασιλείου): Ευθυμιάδης Μ.,

Ευθυμιάδης Β., Παπαδόπουλος Απ., Τσούνι, Δημητρίου Απ.

(75’ Γεωργολόπουλος), Τσιούρης Γ. (65’ Τσιούρης Ν.),

Τσακίρης,Γκατζόγιας (10’ λ.τ. Φιτσόπουλος), Καλφόγλου,

Κερμελίδης, Παπαδόπουλος Απ.

Τ
ι και αν βρέθηκε

πίσω στο σκορ

δυο φορές στην

έδρα της Μελιβοίας, ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς

έδειξε  «ατσάλινο

χαρακτήρα» βρήκε τα

ψυχικά αποθέματα και

πέτυχε την ανατροπή και

μάλιστα έφυγε με

«αγγλικό διπλό» από την

έδρα του Φιλοκτήτη τον

οποίο και κέρδισε με

σκορ 2 – 4.

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύ-

τηκε με τον καλύτερο τρόπο

την ισοπαλία της ΑΕ

Βουναίνων και πλέον βρί-

σκεται μόνος πρώτος στην

βαθμολογία της Α1 ΕΠΣΛ με

28 βαθμούς έπειτα από 12

αναμετρήσεις.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το

σκορ κόντρα στα… προ-

γνωστικά όταν στο 13ο

λεπτό ο Τσιρογιάννης με

δυνατό σουτ έξω από τη

μεγάλη περιοχή της

Αμπελιάς κέρδισε τον Μάκη

Γεωργούλα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν

άμεση απάντηση με τον

Βασίλη Σερίφη να πετυχαί-

νει δυο λεπτά αργότερα το 1

– 1 και να φέρνει το ματς

στα ίσια.

Με τη συμπλήρωση μισής

ώρας αγώνα, ο Ρίζος

Παπαρίζος τραυματίστηκε

σοβαρά και αποχώρησε

από το γήπεδο με προορι-

σμό το νοσοκομείο, εκεί

όπου διαγνώστηκε ο τραυ-

ματισμός του με αυτόν να

είναι εξάρθρωση ωμοπλά-

της και κάταγμα στου δεξιού

του αγκώνα.

Μάλιστα, οι δύο ομάδες

εύχονται περαστικά στον

παίκτη του Φιλοκτήτη και

ταχεία ανάρρωση.

Στο 34ο λεπτό οι γηπεδού-

χοι πέτυχαν το 2 – 1 και

ξανά μπήκαν μπροστά στο

σκορ με το ιδανικό πλασέ

του Άκη Τσιρογιάννη.

Ο Ολυμπιακός είχε και πάλι

απάντηση και μάλιστα δυο

λεπτά πριν την λήξη του ημι-

χρόνου όταν με σκόρερ τον

Στέφανο Σουλτούκη πέτυχε

το 2 – 2 και έφερε εκ νέου το

ματς στα ίσια λίγο πριν οδη-

γηθούν οι δύο ομάδες στα

αποδυτήρια για την ανάπαυ-

λα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος και στο

50ο λεπτό, η Αμπελιά πέτυ-

χε την ολική ανατροπή με

την εύστοχη εκτέλεση

πέναλτι του Κώστα

Κολοβού, πέναλτι το οποίο

κέρδισε ο Θοδωρής

Γεωργούλας.

Ενώ οι παίκτες του Αχιλλέα

Τσιβόπουλου στο δεύτερο

μέρος μπήκαν με το «μαχαί-

ρι στα δόντια» και κατάφε-

ραν να «καθαρίσουν» την

υπόθεση νίκη με εύστοχη

κεφαλιά του Μίμη Κουρούκα

ο οποίος πέτυχε το 2 – 4

έπειτα από σέντρα του

Νίκου Κολοβού.

Οι Συνθέσεις

Φιλοκτήτης Μελιβοίας

(Αποστόλης Ευαγγέλου):

Γρηγορίου, Παπαρίζος Μ.,

Παπαρίζος Ρ. (30 λ.τ.

Καψάλης), Πασιάς,

Ντούμος, Δεμέστιχας,

Τσιρογιάννης (85′

Χαρατσής), Μάνσε (78′

Καραμάνης), Σκεμπάσης

(70′ Κουβαράς), Μαλλιάρας,

Μυλωνάς.

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):

Γεωργούλας Θωμ.,

Λαζαρίδης, Σελήνης,

Κολοβός Κ., Αγγέλης,

Κολοβος Ν., Σερίφης Β.,

Σουλτούκης, Γεωργούλας

Θοδ., Φαρμάκας,

Κουρούκας.
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Αθλητικά

Ανατροπή, «αγγλικό» σκορ, «διπλό» και μόνος πρώτος!!!Ανατροπή, «αγγλικό» σκορ, «διπλό» και μόνος πρώτος!!!

Όλα μοιρασμένα στο τοπικόΌλα μοιρασμένα στο τοπικό

ντέρμπιντέρμπι

ΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΟΛΛΑ



Ι
σόπαλοι με σκορ 1 – 1 αναδείχθηκαν Θύελλα Βασιλί

και Δόξα Υπέρειας στο μεταξύ τους ντέρμπι για την

9η αγωνιστική της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Έτσι η Δόξα έφτασε τους 17 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η

θέση, ενώ η Θύελλα Βασιλί με 13 βαθμούς είναι στην 7η.

Η Θύελλα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 20′ με σκόρερ τον

Αγγελουσόπουλο με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Τσιάμπα.

Η Δόξα Υπέρειας πίεσε αρκετά μετά το γκολ, είχε την πρωτο-

βουλία των κινήσεων και δικαιώθηκε στο 90′ όταν ο

Κερμελίδης με όμορφο σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το

1 – 1.

Αμφότερες οι δυο ομάδες είχαν καλές στιγμές με τους γηπε-

δούχους να χάνουν μια κεφαλιά του Τσιάμπα που πέρασε

μόλις άουτ και μια του Καραγιάννη που μπλόκαρε ο

Ευθυμιάδης.

Από την πλευρά της η Δόξα έχασε μια καλή στιγμή όταν το

πλασέ του Γεωργολόπουλου από θέση τετ α τετ πέρασε

άουτ, ενώ το σουτ του Κερμελίδη έδιωξε πάνω στην γραμμή

ο Τσιάμπας και έτσι παρέμεινε το τελικό 1 – 1.

Οι άνθρωποι της Δόξας ευχαριστούν θερμά την ομάδα της

Θύελλας Βασιλί για την άψογη φιλοξενία.

Ενώ η Θύελλα Βασιλί εύχεται καλή συνέχεια στην Δόξα

Υπέρειας.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας Βαίτσης): Αποστολάκης,

Λιτσοπουλος, Αγγελουσοπουλος, Μπογκας Θ.,

Τριανταφύλλου. Καραγιάννης, Σουλιώτης, Ακρίβος,

Βαρσαμης, Τσιαμπας, Αλεξίου.

Έπαιξαν και οι: Μπόγκας Θ., Κούρο Π.

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης Βασιλείου): Ευθυμιάδης Μ.,

Ευθυμιάδης Β., Παπαδόπουλος Απ., Τσούνι, Δημητρίου Απ.

(75’ Γεωργολόπουλος), Τσιούρης Γ. (65’ Τσιούρης Ν.),

Τσακίρης,Γκατζόγιας (10’ λ.τ. Φιτσόπουλος), Καλφόγλου,

Κερμελίδης, Παπαδόπουλος Απ.

Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

Krousta ηττήθηκε στην

έδρα του από την ομάδα

του Φίλιππου Βέροιας με

σκορ 73 – 76 και έτσι

γνώρισε την δεύτερη ήττα

στην έδρα του και 5η

συνολικά έπειτα από 10

αναμετρήσεις. 

Έτσι οι Φαρσαλινοί με

ρεκόρ 5 νίκες και ισάριθμες

ήττες βρίσκονται στην 7η

θέση με 15 βαθμούς σε

4πλη ισοβαθμία με τον

Φίλιππο Βέροιας, τον Ερμή

Λαγακαδά και τον Φαίακα

Κέρκυρας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδα-

νικά για τους Φαρσαλινούς

καθώς στο πρώτο δεκάλε-

πτο οι γηπεδούχοι κατάφε-

ραν με σωστές επιλογές

στην επίθεση και καθαρό

μυαλό στην άμυνα να έχουν

συνεχώς το προβάδισμα.

Η λήξη του πρώτου δεκαλέ-

πτου τους βρήκε μπροστά

με +10 (24 – 14). Στο δεύτε-

ρο δεκάλεπτο ο Γ.Σ.

Φαρσάλων Krousta όχι

μόνο συνέχισε να έχει διψή-

φια διαφορά αλλά την αύξη-

σε κιόλας καθώς με επιμέ-

ρους σκορ 19 – 13 το ημί-

χρονο τον βρήκε μπροστά

με 16 πόντους (43 – 27).

Όλα συντελούσαν στο γεγο-

νός ότι ο Γυμναστικός θα

είχε ένα εύκολο απόγευμα

έχοντας «κεφάλι» στο σκορ

16 πόντων από το πρώτο

μέρος.

Όμως οι φιλοξενούμενοι τα

έπαιξαν όλα για όλα με την

εκκίνηση του τρίτου δεκαλέ-

πτου, ο Γυμναστικός κατέ-

στρεψε μέσα σε λίγα λεπτά

ότι «έχτισε» στο πρώτο

μέρος καθώς ο Φίλιππος με

ένα κρεσέντο και σερί 0 – 19

πέρασε μπροστά με σκορ

43 – 46, έπειτα από 6’

αγώνα στην τρίτη περίοδο.

Τους γηπεδούχους “ξεκόλ-

λησε” ο Δέσπος με έμμεσο

τρίποντο κάνοντας το 46-46

στο 03:30. Οι παίκτες της

Βέροιας ξανά – απέκτησαν

μια διαφορά τεσσάρων

πόντων με την τρίτη περίο-

δο με επιμέρους σκορ 10 –

28 και τους φιλοξενούμε-

νους μπροστά με σκορ 53-

55.

Στην τέταρτη και καθοριστι-

κή περίοδο η αναμέτρηση

πήγαινε συνεχώς πάει

πόντο-πόντο για τις δύο

ομάδες με συχνές εναλλα-

γές στο σκορ. 1:45 πριν την

λήξη οι δυο ομάδες ήταν

ισόπαλες με σκορ 69-69. Ο

Τοπουζίδης με εύστοχο τρί-

ποντο έβαλε τον Γυμναστικό

σε θέση οδηγού με 72 – 69

ενάμιση λεπτό πριν την

λήξη.

Οι φιλοξενούμενοι με εύστο-

χο τρίποντο του Παραπούρα

ισοφάρισαν και πάλι 72 –

72, ενώ με δυο εύστοχες

βολές του Κοθρά πέρασαν

μπροστά με 72 – 74, με 21’’

να απομένουν στο ρολόι.

Στην επόμενη και καθοριστι-

κή επίθεση ο Γκιουλέκας θα

βρεθεί στις βολές με το χρο-

νόμετρο να δείχνει 7,4 δευτ.,

όμως ευστόχησε σε μια εκ

των δυο βολών και έτσι μεί-

ωσε σε 73 – 74. Οι παίκτες

του κ. Φόρου έκαναν δυο

γρήγορα φάουλ και έστειλαν

ξανά τον Κοθρά στις βολές.

Ο παίκτης του Φίλιππου

ευστόχησε και πέτυχε το 73

– 76.

Οι Φαρσαλινοί αστόχησαν

στην τελευταία επίθεση και

έτσι ο Φίλιππος έφυγε με

σπουδαίο ροζ φύλλο από τα

Φάρσαλα.

Δεκάλεπτα: 24-14, 43-27,

53-55, 73-76

Οι Συνθέσεις
Γ.Σ.Φαρσάλων (Φόρος):
Λεπενιώτης 14, Χαιρετίδης

2, Αναγνωστόπουλος 2,

Τσιώγκας 5(1), Συνετός 2,

Τοπουζίδης 9(3), Γκιουλέκας

19, Φαρμάκης, Δέσπος 18,

Φιλιππόπουλος 2, Λούτας,

Λιούπης.

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας
, Μ π λ α τ σ ι ώ τ η ς ) :
Παπαδόπουλος 3, Κοθράς

16(1), Σισμάνης, Βάλλιος

3(1), Τσιακλαγκάνος 5(1),

Παραπουρας 21(5),

Σουτζόπουλος 16(2),

Καντάρκος 12(1),

Καβαργύρης
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“Μπλακ άουτ” και ήττα...“Μπλακ άουτ” και ήττα... «Χ»αμένοι και οι δυο στο«Χ»αμένοι και οι δυο στο

ντέρμπι της αγωνιστικήςντέρμπι της αγωνιστικής

Μ
έγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων και Αναγέννηση Φαρσάλων μοιράστηκαν

βαθμούς και εντυπώσεις στο τοπικό ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Β

ΕΠΣΛ, στο οποίο αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1 – 1

Έτσι η Αναγέννηση με 20 βαθμούς βρίσκεται στην 3η θέση όντας στο -3 από την κορυφή,

ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος έπειτα από αυτόν τον βαθμό έφτασε τους 16 βαθμούς και βρίσκε-

ται στην 5η θέση.

Ο Μέγας Αλέξανδρος απείλησε στο 1′ όταν έπειτα από σέντρα του Ιορδανίδη η κεφαλιά του

Αναγνώστου μέσα από την περιοχή πέρασε λίγο άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 30′ όταν ο Μπανιάς με

σουτ είδε την μπάλα να σταματάει στο κάθετο δοκάρι και να καταλήγει άουτ.

Δέκα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ όταν έπειτα από όμορφο συνδυασμό

έξω από την περιοχή ο Νεμπεγλέρας με ένα όμορφο βολ πλανέ σουτ άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος η Αναγέννηση πίεσε αρκετά για να πετύχει την ισοφάριση και εν τέλει

στο 90+5 το κατάφερε με «λυτρωτή» τον Πατσιούρα, ο οποίος με πλασέ έπειτα από σέντρα

και ασθενή επέμβαση του Χαρισούλη πέτυχε το 1 – 1.

Οι Συνθέσεις

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων (Βασίλης Τσιανάκας): Χαρισούλης, Ζαχόπουλος,

Κυριάκου, Βαρσάμης, Γκουνάρας Στ. (55′ Τασιόπουλος Αγγ., 95′ Κονατσιώτης),

Νεμπεγλέρας, Ιορδανίδης, Σκέγια, Νασιούλας, Αναγνώστου (46′ Μητσόπουλος),

Γκουνάρας Χρ. (70′ Ψύρρας).

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

Αρβανιτοζήσης, Σακελλαρίου Κ.(70 Αγγελάκης), Πατσιούρας, Βαίτσης (85′

Θεοχαρόπουλος), Τσούλης, Κουκουτής (70′ Δημουλάς), Σαλής, Καρακώστας

Β ΕΠΣΛ - Η 11αδα τηςΒ ΕΠΣΛ - Η 11αδα της

ΑγωνιστικήςΑγωνιστικής

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 15/16  Δεκεμβρίου

1. Ζειμπέκης (ΑΟ Ναρθακίου)

2. Ζαχόπουλος (Χαλκιάδες)

3. Παπαδόπουλος Απ. Του Ιάσωνος (Δόξα Υπέρειας)

4. Αρσενόπουλος Κ. (ΑΟ Ναρθακίου)

5. Πατσιούρας (Αναγέννηση Φαρσάλων)

6. Βαλαβάνης (Ακαδημία Αχιλλέως)

7. Καψιώχας (ΑΟ Ναρθακίου)

8. Αγγελουσόπουλος (Θύελλα Βασιλί)

9. Βόπης (Ατρόμητος Βαμβακούς)

10. Κατσιάβας (Ακαδημία Αχιλλέως)

11. Παπαθανασίου (ΑΟ Ναρθακίου)



Εκκλησιασμός γιαΕκκλησιασμός για

τον Πολιτιστικότον Πολιτιστικό

Σύλλογο Χαλικίου Σύλλογο Χαλικίου 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλικίου την Τρίτη 18

Δεκεμβρίου ανήμερα της εορτής του Αγίου Μπδέστου, θα

τελέσει θεία λειτουργία στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου

Φαρσάλων.

14
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 

Μαθηματικός, κάτοχος μετα-

πτυχιακού διπλώματος, με

διδακτική εμπειρία, παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές δημοτι-

κού, γυμνάσιου, λυκείου και σε

φοιτητές. Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

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    διαμέρι-

σμα  ανεξάρτητο επί  ισογεί-

ου πολυκατοικίας Αθηνάς

74, γκαρσονιέρα  50 μέτρα

από την κεντρική πλατεία.

Νεότευκτη  , άριστης κατα-

σκευής  55 τ.μ. περιλαμβά-

νει 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία

από το καφέ BEAU BAR.

Πληροφορίες εντός του κατα-

στήματος.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΜΠΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

του Αναστασίου και της

Ελένης , το γένος Αργυρίου

, που γεννήθηκε στη

Λάρισα και κατοικεί στο

Βασιλί Φαρσάλων  και

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ  του

Γεωργίου και της Βασιλικής

, το γένος Τσιατίνα, που

γεννήθηκε στη   Λάρισα και

κατοικεί στο Μεγάλο

Ευίδριο Φαρσάλων πρόκει-

ται να έλθουν σε πολιτικό

γάμο που θα τελεστεί στο

Δημαρχείο Φαρσάλων.

ΤΡΙΤΗ  18/12: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΤΕΤΑΡΤΗ  19/12: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΠΕΜΠΤΗ  20/12: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/12 : Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης

24 Τηλ: 24910-23012

ΣΑΒΒΑΤΟ  22/12 :  Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά

4 Τηλ: 24910-22465

ΚΥΡΙΑΚΗ  23/12: Ζαχοπούλου Στυλιανή    Δ/νση:

Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251

ΔΕΥΤΕΡΑ  24/12 : Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά

27  Τηλ: 24910-22321  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

06:15

06:45

07:45

09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

10:45

13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

16:45

19:30 

21:30 ΤΡΙΤΗ &

ΠΕΜΠΤΗ

22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:45

10:00

12:00

14:30

16:30

18:30

20:30

ΛΑΡΙΣΑ  - ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

05:15

05:45

06:45

09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

11:00

12:00

13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

17:00

19:15 

20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:45

09:00 ΑΧ

11:00

13:30 ΑΧ

15:00

17:00 

19:30

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

08:45

10:45

13:15

16:30

18:30

20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

07:45

09:45

12:00

15:00

17:00

19:30

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με εμπειρία

παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα σε μαθητές Δημοτικού

– Γυμνασίου – Λυκείου.

Τιμές προσιτές.

Επικοινωνία στο τηλ.:

6974611056

Το αναψυκτήριο Χαλκιάδων “Στο

δάσος με τις βελανιδιές” εύχεται

Χρόνια πολλά και Καλά
Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο με

υγεία αγάπη και ευτυχία



Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

κατέβηκε στο παιχνίδι

απέναντι στην ομάδα του

BC VOLOS με πολλές

απουσίες έχοντας μόλις 5

παίκτες στο παιχνίδι.

Το πρώτο δεκάλεπτο ξεκίνη-

σε με 6-0 της ομάδας του

Βόλου με τους

Φαρσαλινούς να απαντούν

με δικό τους 9-0 και το ματς

να πηγαίνει στο 6-9. Στα 2

λεπτά πριν την λήξη της

πρώτης περιόδου.

Οι δύο ομάδες παίζοντας

καλές άμυνες κράτησαν

χαμηλά το σκορ με το σκορ

στην πρώτη περίοδο να

λήγει εν τέλει 11-11 με τρί-

ποντο στην εκπνοή για την

γηπεδούχο ομάδα. Στο δεύ-

τερο δεκάλεπτο η ομάδα

του BC VOLOS πίεσε σε

όλο το γήπεδο και στα δύο

πρώτα λεπτά της δεύτερης

περιόδου ο αγώνας ήταν

στο 16-11, εκεί έγινε η φάση

που έκρινε όλο το παιχνίδι

με τους γηπεδούχους να

πιέζουν και σε φάση που

χτυπήθηκε στο κεφάλι ο

παίχτης των Φαρσαλινών

Ζαχαρής, δεν έδωσε φάουλ

ο διαιτητής αφήνοντας να

παιχτεί το παιχνίδι βγάζο-

ντας αιφνιδιασμό οι γηπε-

δούχοι. Εκεί για διαμαρτυ-

ρία αρχικά δέχθηκε τεχνική

ποινή ο Ζαχαρής και στην

συνέχεια αποβολή για εξύ-

βριση προς τον διαιτητή.

Έτσι η ομάδα του Αθλητικού

αναγκάστηκε να συνεχίσει

με 4 παίκτες για τα υπόλοι-

πα 28 λεπτά. Η λήξη της

δεύτερης περιόδου βρήκε

τους γηπεδούχους μπροστά

33-16 με σκορ δεύτερης

περιόδου 22-5.

Έπειτα το παιχνίδι ήταν

τυπικής διαδικασίας στην

τρίτη περίοδο το σκορ πήγε

στο 57-31 και σκορ περιό-

δου 24-15. Με το σκορ να

διαμορφώνεται στο τελικό

74-49.

Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ(Μανετζής

Α.): Θεοχάρης 7(1), Ζάγκας

16, Μανετζής 2, Ζαχαρής 4,

Ρούμπας 20(1).

15
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 

Τα Αποτελέσματα - 12η
Αγωνιστική

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

Η Επόμενη 13η Αγωνιστική
23/12 - 15:00)

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

Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός Αμπελιάς 28
2. Βούναινα 26
3. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 25
4. Μαυροβούνι 24
5. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο
Πύρρος 23
6. Ελευθεραί 22
7. Αστέρας Μελισσοχωρίου 22
8. Προοδευτική Ανάβρας 18
9. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 17
10. Αστραπή Νέας Πολιτείας 16
11. Ατρόμητος Αγίων
Αναργύρων 16
12. Παναγροτικός Νίκαιας 12
13. Δήμητρα Γιάννουλης 10
14. Νεάπολη 8
15. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 6
16. Ελπίς Μεσοχωρίου 4

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 9η

Αγωνιστική

Θύελλα Βασιλί - Δόξα Υπέρειας

1-1

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Αναγέννηση Φαρσάλων 1-1

Μυραϊκός - Σταυραετός 2-0

ΑΟ Ναρθακίου - Αναγέννηση

Ζαππείου 2-0

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων -

Νίκη Κρήνης 4-2

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων -

Ατρόμητος Βαμβακούς 0-4

Η Επόμενη 10η Αγωνιστική

(23/12, 15:00

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Θύελλα Βασιλί

Δόξα Υπέρειας - Μυραϊκός

Αναγέννηση Φαρσάλων - ΑΟ

Ναρθακίου

Σταυραετός - Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων

Αναγέννηση Ζαππείου - Άγιος

Γεώργιος Φαρσάλων

Νίκη Κρήνης - Ατρόμητος

Βαμβακούς

Βαθμολογία:

1. Ατρόμητος Βαμβακούς 23

2. Ναρθάκι 23

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 20

4. Δόξα Υπέρειας 17

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων

16

6. Αναγέννηση Ζαππείου 15

7. Θύελλα Βασιλί 13

8. Μυραϊκός 10

9. Νίκη Κρήνης 9

10. Ακαδημία Αχιλλέως 7

11. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 1

12. Σταυραετός 1

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 13η
Αγωνιστική

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

Επόμενη 14η Αγωνιστική (22/12,

15:00)

Κίσσαβος Συκουρίου - Σμόλικας

Φαλάνης 0-3 (α.α.)

Αετός Αμυγδαλέας - ΑΕ Κιλελέρ

Φαλανιακός - Τύρναβος 2005

Λάρισα 2012 - Δόξα

Βλαχογιαννίου

Αετός Μακρυχωρίου - Δόξα

Αργυροπουλίου

Δαμασιακός - Ηρακλής Λάρισας

Αχιλλέας Φαρσάλων - Δωτιέας

Αγιάς

Αμπελωνιακός - ΠΟ Ελασσόνας

Βαθμολογία
1. Φαλανιακός 35
2. Ηρακλής Λάρισας 31
3. Σμόλικας Φαλάνης 27
4. Π.Ο. Ελασσόνας 22
5. Αμπελωνιακός 21
6. Αετός Μακρυχωρίου 19
7. Δωτιέας Αγιάς 19
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A ΕΠΣΛ

Σ
ε μια ματσάρα απολαυστική σε
όλα τα επίπεδα με ανατροπές
του σκορ, με έξι συνολικά

τέρματα και με απόλυτο
πρωταγωνιστή τον Άκη Κατσιάβα ο
οποίος σημείωσε χατ τρικ η
Ακαδημία Αχιλλέως πέτυχε την
δεύτερη σερί νίκη της κόντρα στην
Νίκη Κρήνης με σκορ 4-2.
Έτσι οι κιτρινόμαυροι έφτασαν τους 7
βαθμούς, ενώ η Νίκη παρέμεινε στους
8.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την
Ακαδημία να έχει δοκάρι με τον
Γιαννούλα με σουτ στην κίνηση με την
μπάλα να σταματάει στην οριζόντια
δοκό.
Ο Κατσιάβας άνοιξε το σκορ με κοντινή
προβολή στο 12′ για τους γηπεδού-
χους.
Οι φιλοξενούμενοι αρχικά ισοφάρισαν
με τον Τσιανάκα στο 20′ ενώ επτά
λεπτά αργότερα ο Γιαννούλας προ-
σπάθησε να διώξει την δυνατή σέντρα

του Θοδωρή
Μαργαριτόπουλου όμως η μπάλα
κατέληξε στο βάθος της εστίας της
ομάδος του και έτσι διαμορφώθηκε το
1-2.
Η Ακαδημία πέτυχε εκ νέου την ισοφά-
ριση, όταν ο Κατσιάβας κέρδισε
πέναλτι σε ανατροπή του από τον τερ-
ματοφύλακα Παπαϊωάννου, έπειτα
από όμορφη πάσα του Τζιτζιφλή.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο οποίος
πέτυχε το 2-2 και συνάμα το δεύτερο
προσωπικό του τέρμα.
Ενώ στο 52′ ο Τζιτζιφλής τροφοδότησε
και πάλι τον Κατσιάβα και αυτός με
σουτ πέτυχε το 3-2, χατ τρικ και
παράλληλα την ολική ανατροπή.
Στο 60′ ο Δημήτρης Δημουλάς με ένα
άπιαστο σουτ πέτυχε το 4-2.
Στα εναπομείναντα λεπτά η Νίκη πίεσε
έχασε κάποιες καλές στιγμές με κορυ-
φαία το δοκάρι του Γιάννη
Μαργαριτόπουλου από θέση τετ α τετ
όμως το 4-2 παρέμεινε μέχρι την λήξη

του αγώνα και έτσι η Ακαδημία πανη-
γύρισε σπουδαίο τρίποντο.
Σύσσωμη η ομάδα της Νίκης Κρήνης
εύχεται στον ποδοσφαιριστή της ομά-
δας Βασίλη Καραστέργιο να του ζήσει
η κόρη του που έφερε η γυναίκα του
χθες στην ζωή και να είναι υγιέστατη
και καλότυχη.
Οι Συνθέσεις
Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων:
Μαργαρίτης, Χαμορούσος, Γιαννούλας
(46′ Βαγγελός), Τζιοβάρας, Πανάγος,
Βαλαβάνης, Δημουλάς Δ., Τζιτζιφλής
(70′ Δημουλάς Σ.), Αλμυριώτης,
Ζαφειρούλης (80′ Γκουντόπουλος),
Κατσιάβας (83′ λ.τ. Κυριαζόπουλος).
Νίκη Κρήνης (Σάκης Τσιάρας):
Παπαϊωάννου, Βάτσικας, Σελήνης,
Μαγαλιός (65′ Κόκκινος),
Νταφόπουλος, Μαργαριτόπουλος Θ
Διαμαντής, Μαργαριτόπουλος Γ. (80′
Γιαχνής Β.), Στεργίου, Τσανάκας,
Μαργαριτόπουλος Κ (67′
Αγγελάκοπουλος).

Κατσιάβας “λαμπρός” την οδηγεί!!!Κατσιάβας “λαμπρός” την οδηγεί!!!
ΈχασεΈχασε μεμε τέσσεριςτέσσερις

στονστον ΒόλοΒόλο

Ηττήθηκε από τονΗττήθηκε από τον

πρωτοπόρο Αλμυρό ηπρωτοπόρο Αλμυρό η

ομάδα του Αθλητικού ομάδα του Αθλητικού 

Η
ομάδα του Α.Σ.Φαρσαλων αντιμετωπιζε εκτός έδρας την

ομάδα του Γ.Σ.Αλμυρου.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το παιχνίδι δυνατά με τους πόντους να εναλ-

λάσσονται και την Ομάδα του Αλμυρού να  έχει ένα μικρό προβάδισμα

μέχρι το 19 - 17 υπέρ της ομάδας του Αλμυρού. Σε αυτό το σημείο η

ομάδα του Αλμυρού κατάφερε να κρατήσει το Σέρβις της κάνοντας το

24 -17 και να πάρει τελικά το σετ με 25 - 18.

Στο Δεύτερο σετ η ομάδα του Αλμυρού στάθηκε καλύτερα στο γήπεδο

κερδίζοντας εύκολα το σετ με 25 - 14.

Στο 3ο σετ η ομάδα του Αλμυρού πήρε από την αρχή ένα προβάδισμα

αλλά με την ομάδα του Αθλητικού να βρίσκει λύσεις, με το παιχνίδι να

φθάνει στο 24 - 20 υπέρ της ομάδας του Αλμυρού. 

Σε αυτό το σημείο η ομάδα του Αθλητικού με όπλο το καλό Σέρβις κατά-

φερε  να ισοφαρίσει σε 24 - 24, αλλά η ομάδα του Αλμυρού κατάφερε

να πάρει τους δύο επόμενους πόντους κερδίζοντας το σετ (26-24) και

το παιχνίδι.

Η Σύνθεση: (Μανετζης Χρήστος) Ντοβα Ευτυχία, Δασκαλόπουλου

Βαιτσα, Τσιαμπαλη Άννα, Παναγιωτοπουλου Μαριαλένα,

Χατζηαντωνιου Γεωργία, Αλεξίου Θωμη, Αραπη Δήμητρα, Μόκκα

Ρενια,  Μανετζη Αλεξάνδρα



Σ
τις 4/12 διεξήχθησαν οι εκλογές του Αιμοδοτικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων.Έπειτα από τις αρχαιρε-

σίες που έγιναν ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι εκλογές του Αιμοδοτικού Συλλόγου Φαρσάλων διεξάγονται ανά τρία χρόνια.

Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέμεινε η κ. Σούλα Λούκουτου.

Αναλυτικά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Σούλα Λούκουτου

Αντιπρόεδρος: Τσιώρα Βαγγελιώ

Γ. Γραμματέας: Λιαπή Αγαθή

Ταμίας: Χαραχούσου Λίτσα

Έφορος Αιμοδοσίας: Γούσιου Γιούλα, Γεράκα Βαγγελιώ.

Μέλη: Μπανάκα Αλέκα, Καραπατάκη Χρύσα, Φασούλα Φρειδερίκη.

Κάλεσμα Αιμοδοτικού Συλλόγου

Επειδή οι ανάγκες σε αίμα δεν σταματούν ποτέ, ούτε στις γιορτές, ούτε στις αργίες οι πάσχοντες συνάνθρωποι μας χρει-

άζονται την βοήθεια μας, τις άγιες ημέρες των εορτών.

Ας τους κάνουμε ένα δώρο ζωής.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΙΜΑ – ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΖΩΗ

Διαθέτοντας 10’ από τον χρόνο μας ας χαρίσουμε ζωή σε 3 συνανθρώπους μας για να γιορτάσουν και αυτοί με τα αγα-

πημένα τους πρόσωπα.

Σας περιμένουμε όλους στην Χριστουγεννιάτικη Αιμοδοσία την Πέμπτη 20/12 από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων.

Καλές Γιορτές με Υγεία

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

16
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 

Αρχαιρεσίες και νέο Δ.Σ. στονΑρχαιρεσίες και νέο Δ.Σ. στον

Αιμοδοτικό Σύλλογο Φαρσάλων μετά τιςΑιμοδοτικό Σύλλογο Φαρσάλων μετά τις

πρόσφατες εκλογέςπρόσφατες εκλογές
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