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έργων για το 2019έργων για το 2019

Τ
ο μείζον και κύριο
θέμα του Δημοτικού
Συμβουλίου του

Σαββάτου 22/12
αφορούσε την Έγκριση
Τεχνικού Προγράμματος

Εκτελεστέων Έργων
Δήμου Φαρσάλων για το
2019.
Ένα πρόγραμμα δηλαδή
που αφορά έργα τα οποία
αναμένεται να υλοποιηθούν,

είτε να συνεχιστούν, είτε να
ξεκινήσει η μελέτη τους, έτα
οποία αφορούν την
Επαρχία Φαρσάλων.
Έργα τα οποία έχουν να
κάνουν με την αγροτική οδο-

ποιία, τον οδοφωτισμό, τις
αστικές αναπλάσεις, έργα
πολιτισμού και αθλητισμού
και έργα τα οποία εντάσσο-
νται στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος».
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Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 893 Τιμή: 0,60 ευρώ
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έχουμε δικαίωμα στονέχουμε δικαίωμα στον

τόπο μας»τόπο μας»

Ευχές κ. ΜαρίαςΕυχές κ. Μαρίας
Ίφου για ταΊφου για τα

ΧριστούγενναΧριστούγεννα

Το σήμερα αλλάζει με όνειρα για το
αύριο.

Εύχομαι το 2019 να υλοποιηθούν αυτά τα όνειρα για
τον καθένα ξεχωρίστα και για όλους μαζί.
Με Υγεία, Αισιοδοξία και Επιτυχίες.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους!!!
Μαρία Ίφου
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης “Δημοτική
Αναγέννηση”

Απόλυτα επιτυχημένηΑπόλυτα επιτυχημένη

η εορταστικήη εορταστική

αιμοδοσίααιμοδοσία
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Στις 20 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε
η εθελοντική

αιμοδοσία του
Αιμοδοτικού Συλλόγου
Φαρσάλων στο Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων.
Η αιμοδοσία στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία καθώς
συγκεντρώθηκαν 99 μονά-
δες αίματος.
Κατά την διάρκεια της αιμο-
δοσίας το Δ.Σ. του
Συλλόγου προσέφερε σε
όλους τους παρευρισκόμε-
νους αιμοδότες γιορτινά εδέ-
σματα και χριστουγεννιάτικα
δωράκια όπως κάθε χρόνο.
Σύσσωμος το Δ.Σ. του
Αιμοδοτικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων ευχα-
ριστεί θερμά όλους τους
Εθελοντές Αιμοδότες για την
ανιδιοτελή προσφορά τους
προσφέροντας το δώρο της
ζωής.
Επίσης ευχαριστούν θερμά
τους  γιατρούς του Γ.Ν.
Λάρισας και τις ακούραστες
νοσηλεύτριες και τον οδηγό
τους
Επίσης εύχονται σε όλους
Υγεία, Αγάπη και ότι καλύτε-
ρο στους ίδιους και τις
Οικογένειές τους , τις Άγιες
Ημέρες της Γέννησης του
Θεανθρώπου.
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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

Τρίτη 25/12/2018
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 1/8c

Δευτέρα 24/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 7/16c

Τετάρτη 26/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 2/9c

Πέμπτη 27/12/2018
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 1/8c

Παρασκευή 28/12/2018
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/10 c

Σάββατο 29/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 3/12c

Κυριακή 30/12/2018
Συννεφιά, θερμοκρασία 1/7 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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Τ
α Κέντρα Ξένων

Γλωσσών

Τουτουντζή-

Ίφου, ολοκλήρωσαν, για

άλλη μια χρονιά, το

φιλανθρωπικό τους έργο

πραγματοποιώντας

επίσκεψη στο

Ορφανοτροφείο Βόλου

και προσφέροντας

παιχνίδια και είδη

ρουχισμού για τα παιδιά

τα οποία βρίσκονται στο

ορφανοτροφείο

δείχνοντας ακόμη μια

φορά το κοινωνικό τους

πρόσωπο σε αυτές τις

άγιες και γιορτινές

ημέρες.

Ευχαριστούμε τους μαθη-

τές και τις μαθήτριές μας

για την άμεση ανταπόκρι-

σή τους και τη σημαντική

βοήθειά τους!

Ευχόμαστε σε όλους

“Merry Christmas and a

Happy New Year”!

Μ
ε περίσσεια δίψα
για μάθηση
επισκέφθηκαν το

Δημαρχείο Τρικκαίων
μαθητές και μαθήτριες
του 1ου Λυκείου
Φαρσάλων. Για μια ακόμη
χρονιά, εκπαιδευτικοί και
μαθητές ενημερώθηκαν
από τον Δήμαρχο κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου
για τα όσα προωθούνται
στον Δήμο.
Είτε σε σχέση με τις καινο-
τομίες και την τεχνολογία,
είτε σε σχέση με τη γενικότε

ρη δράση σε ζητήματα ανά-
πτυξης (Σχέδιο Ασκληπιός,
Ιαματικός Πόρος Ριζώματος,
Κόμβος Καινοτομίας κ.α.),
έγινε ενημέρωση για τον
τρόπο υλοποίησης προ-
γραμμάτων σε μια από τις
πιο παλιές πόλεις της
Ευρώπης.
Ακολούθησε αναλυτική
ξενάγηση από τον ειδικό
σύμβουλο κ. Θανάση
Μιχαλάκη στο control room
του Smart Trikala και στο e-
ΚΕΠ, για τις ειδικότερες
δράσεις σε θέματα πληρο-

φορικής – τεχνολογίας και
καινοτομίας προς όφελος
των πολιτών.
Στη συνέχεια οι
μαθητές/τριες, που συνο-
δεύονταν από τις εκπαιδευ-
τικούς κ. Δάφνη Ντόβα
(υποδευθύντρια), Σταματία
Μαμαλίδου και Παρασκευή
Αρσενοπούλου, μετέβησαν
στον Μύλο των Ξωτικών
γιορτάζοντας τα
Χριστούγεννα στην πρωτεύ-
ουσά τους!

3
Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου Επικαιρότητα

50
ΧΡΟΝΙΑ

Επίσκεψη του 1ου ΓΕΛΕπίσκεψη του 1ου ΓΕΛ

Φαρσάλων στο Φαρσάλων στο 

Δημαρχείο ΤρικκαίωνΔημαρχείο Τρικκαίων

Στο ορφανοτροφείο ΒόλουΣτο ορφανοτροφείο Βόλου

πρόσφεραν αγάπη οι μαθητέςπρόσφεραν αγάπη οι μαθητές

του Κέντρου Ξένων Γλωσσώντου Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Τουτουντζή – ΊφουΤουτουντζή – Ίφου
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Το Σάββατο 22/12 και
ώρα 11:30 το πρωί
στο γνωστό

κατάστημα εστίασης της
πόλης των Φαρσάλων
“Aigli Gusto” ο κ.
Κωνσταντίνος Τύμπας
ανήγγειλε την
υποψηφιότητά του στις
ερχόμενες δημοτικές
εκλογές του Μαΐου  ως
υποψήφιος Δήμαρχος
Φαρσάλων.
Η εκδήλωση στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία καθώς ο
χώρος ήταν κατάμεστος και
πλήθος κόσμου έδωσε το
παρών ώστε να ακούσει
από κοντά τις προτάσεις, τις
παρατηρήσεις και τους αρχι-
κούς «άξονες» που θα κινη-
θεί ο κ. Τύμπας εν όψει των
εκλογών.
Αρχικά την εκδήλωση χαιρέ-
τησε ο κ. Αρ/ Μπάτζιος ο
οποίος είναι 29 ετών και
γεωπόνος στο επάγγελμα.
Ο κ. Μπάτζιος αναφέρθηκε
σε όλα τα προβλήματα που
υπάρχουν τόσο στην χώρα
όσο και στην Επαρχία μας
και αφορούν τους νέους
ανθρώπους και την επιρροή
τους από την κρίση.
Μετέπειτα δήλωσε ξεκάθα-
ρα ότι θα στηρίξει τον κ.
Τύμπα γιατί σε αυτόν βλέπει
το όραμα και την νέα ημέρα
στην Επαρχία των
Φαρσάλων.
Στο βήμα ανέβηκε ο κ.
Κών/νος Τύμπας ο οποίος
δήλωσε συγκινημένος με
την προσέλευση του
κόσμου και ευχαρίστησε

θερμά όλους
τους παρευρισκόμενους.
Μετέπειτα ανέλυσε όλους
τους άξονες που θα έχει η
παράταξή του.
Δήλωσε ότι θέλει να κριθεί
σκληρά και έθεσε από την
αρχή δυναμικές βάσεις για
αυτά τα κριτήρια.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Κύριος στόχος μου είναι να
πορευτούμε με τα νέα παι-
διά, όπως είναι ο Σωτήρης
Μπάτζιος.
Η νέα γενιά έχει όλες τις
δυνατότητες, γνωρίζει την
κοινωνία και τα νέα ήθη και
έθιμα, αφουγκράζεται και
κατανοεί πλήρως τι συμβαί-
νει γύρω της.
Πρέπει να την έχουμε δίπλα
μας έμπρακτα και όχι απέ-
ναντί μας.
Έχουμε ήδη θέσει άξονες
και πάνω σε αυτούς θέλου-
με να κριθούμε πάντα με
γνώμονα το καλό των πολι-
τών.
Διεκδικούμε μια Επαρχία για
να ζούμε όχι απλά να μένου-
με.
Κύριο και πρώτο μέλημα
μας είναι το νερό, θέλουμε
επιτέλους αυτός ο «βρα-
χνάς» να φύγει από τους
δημότες μας, να έχουν τα
Φάρσαλα και η Επαρχία
καθαρό πόσιμο νερό.
Είναι μεγάλος βραχνάς
οικονομικά για όλα τα νοικο-
κυριά και τα καταστήματα.
Σε αυτό δεσμεύομαι ότι θα
δώσω το 1000% που
μπορώ, θα προσπαθήσω
από την αρχή μέχρι το τέλος

και θα τα καταφέρω.
Θα έρθω σε συμφωνία είτε
με τον κ. Αγοραστό, είτε με
τον κ. Τσιλιμίγκα, είτε με τον
«διάολο» τον ίδιο για να
έχουν τα Φάρσαλα νερό.
Δεσμεύομαι ότι αν δεν τα
καταφέρω θα παραιτηθώ.
Δεύτερο μέλημα μας είναι ο
δρόμος Φαρσάλων –
Λάρισας.
Έγινε ένας αγώνας στις 2/9
με ένα συλλαλητήριο.
Δεν υιοθετούμε ένα έκτρω-
μα το οποίο πάει να σχημα-
τιστεί ως μελέτη και να
περαστεί.
Λέμε ναι στην μελέτη και
τους αγώνες αλλά με τροπο-
ποιήσεις προς όφελος των
πολιτών και μόνο.
Όταν έκανα την ερώτηση για
την τροποποίηση η απάντη-
ση που έλαβα είναι ότι αν
γίνει και άλλη διαπλάτυνση
του δρόμου θα αυξηθεί κατά
πολύ το κόστος.
Και ερωτώ. Πόσο κοστίζει
τελικά μια ανθρώπινη ζωή,
έχουμε θρηνήσει νεκρούς,
μιλάμε για έναν δρόμο ο
οποίος έχει 123 εικονισμα-
τάκια.
Εμείς θα συνεχίσουμε τους
αγώνες μας και θα παλέ-
ψουμε με όλες τις δυνάμεις
μας.
Τρίτος άξονας είναι τα αντι-
πλημμυρικά έργα.
Το έθεσα ως θέμα προς
συζήτηση και στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Θα πρέπει να γίνει ολοκλη-
ρωμένη μελέτη και να στα-
ματήσουμε πλέον κάθε

φορά που βρέχει να παρα-
καλάμε να μην πλημμυρίσει
η πόλη και τα χωριά μας.
Έχουμε θέσει και άλλα
θέματα που απασχολούσαν
και απασχολούν την καθη-
μερινότητα των πολιτών
μας.
Θέλουμε συνεργατισμό, διά-
θεση για προσφορά και
σωστή κατεύθυνση από
όλους. Ξεκάθαρα λόγια και
έργα.
Θέλουμε να έχουμε επιτέ-
λους δικαίωμα στον τόπο
μας.
Γιατί η αξία μιας πόλης και
μιας Επαρχίας μετριέται με
τα όνειρα τα οποία βάσιμα
μπορείς να κάνεις για
αυτή.»
Χαιρετισμό απέστειλε ο επι-
κεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης της Περ.
Θεσσαλίας κ.Νίκος
Τσιλιμίγκας, ενώ στην εκδή-
λωση παρευρέθηκαν πλή-
θος κόσμου και επισήμων
όπως, ο αντιπεριφερειάρχης
Λάρισας κ. Δημ.
Παπαδημόπουλος, ο περι-
φερειακός σύμβουλος κ. Κ.
Καραμπάτσας, ο υποψ.
βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ κ. Γ.
Θεοδωρόπουλος, εκπρό-
σωπος του Πολιτικού γρα-
φείου του Υφ. Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Βασ.
Κόκκαλη, ο γραμματέας της
Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ Λάρισας κ. Στ.
Τσάκαλος, της τοπικής Γρ.
Γκουντόπουλος, δημοτικοί
σύμβουλοι και ο αντιδήμαρ-
χος Μετεώρων κ. Δημ.
Βουρλίτσης.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Με απόλυτη
επιτυχία διεξήχθη
το βράδυ της

προηγούμενης Πέμπτης
στο Πολιτιστικό Κέντρο
Φαρσάλων η συναυλία
στήριξης και αλληλεγγύης
με σολίστ την Έλλη
Πασπαλά, με στόχο την
ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δήμου
Φαρσάλων, και την
συμμετοχή της
Ορχήστρας «Ρυθμός» του
μαέστρου Νίκου
Χιώτογλου.
Η εκδήλωση είχε φιλανθρω-
πικό χαρακτήρα καθώς οι
παρευρισκόμενοι αντί εισι-
τηρίου ως αντίτιμο έφεραν
τρόφιμα και γάλατα μακράς
διάρκειας, για τους ωφελού-
μενους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου,
δείχνοντας έτσι όλοι οι πολί-
τες την ανθρωπιά και την
ειλικρινή προσφορά τους
προς τον πάσχοντα συνάν-
θρωπο.
Την εκδήλωση στήριξαν, οι
Γιατροί του Κόσμου στα
πλαίσια των πολλών ετών
συνεργασίας με τον Δήμο
Φαρσάλων.
Την παρουσίαση της βρα-
διάς έκανε η μικρή
Χρυσούλα Νικολάου (κόρη

του προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων κ.Βάιου
Νακολάου), η οποία απέ-
σπασε το χειροκρότημα από
το κοινό, όπως και τα παιδιά
του ΚΔΑΠ που είχαν προε-
τοιμάσει ένα μήνυμα κατά
την έναρξη.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Άρης Καραχάλιος στην ομι-
λία τους ανέφερε τα εξής:
«Για ακόμη μία χρονιά ο
Δήμος συνεπής στο ραντε-
βού του, για την εκδήλωση
του κοινωνικού παντοπωλεί-
ου και την στήριξή του. Η
φιλανθρωπία είναι πράξη
αλληλεγγύης, με σπουδαία
αναφορά στον πάσχοντα
συνάνθρωπο. Αυτές οι
σπουδαίες πράξεις προς το
συνάνθρωπο, δεν θα πρέ-
πει να μνημονεύονται,
άλλωστε η αλληλεγγύη είναι
η καταξίωση του κάθε
ανθρώπου. Ευχαριστούμε
για ακόμη μία χρονιά τους
Γιατρούς του Κόσμου, οι
οποίοι επιτελούν σπουδαίο
έργο και έχουν μία πάρα
πολύ καλή συνεργασία με το
Δήμο, που αποτέλεσμα είναι
και αυτή η παρουσία της κ.
Έλλης Πασπαλά, προσφο-
ρά της οργάνωσης. Θέλω
να ευχηθώ σε όλους τους

συντελεστές συγχαρητήρια
και σε όλους τους παριστά-
μενους και δημότες, Καλά
Χριστούγεννα».
Η αντιδήμαρχος και πρόε-
δρος του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Φαρσάλων
κ. Κων/να Μπένου μεταξύ
άλλων αναφέρθηκε στον
σπουδαίο ρόλο που επιτελεί
το κοινωνικό παντοπωλείο
για την προώθηση της κοι-
νωνικής συνοχής και την
καταπολέμηση της φτώχειας
στο Δήμο, για την ευαισθη-
τοποίηση ομάδων και επι-
χειρήσεων, που με το υστέ-
ρημα τους συμμετέχουν σε
αυτό, και την λειτουργία του
η οποία στηρίχθηκε και
δομήθηκε κατά κύριο λόγο
στη διαφάνεια και την αξιο-
κρατία των ωφελούμενους.
Η Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ κ.
Κυρ. Παναγιωτοπούλου
τόνισε ότι: «Για εμάς σήμε-
ρα, την οικογένεια του
Δήμου είναι μια διπλή γιορ-
τή. Νωρίτερα εγκαινιάσαμε
το Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου, το οποίο θα παρέχει
υπηρεσίες στήριξης και κοι-
νωνικής ένταξης, υπηρεσίες
που αποσκοπούν στην προ-
ώθηση της απασχόλησης,
υπηρεσίες ευαισθητοποίη-
σης, ενημέρωσης και στήρι-

ξης. Τώρα διοργανώνουμε
αυτή την σημαντική συναυ-
λία στήριξης και αλληλεγ-
γύης με κορυφαίους καλλιτέ-
χνες».  Κλείνοντας της ομι-
λία της, παρέθεσε έναν απο-
λογισμό για το έτος 2018
των κορυφαίων γεγονότων
της κοινωνικής μέριμνας και
προαγωγής της Υγείας, που
εφαρμόζει ο Δήμος
Φαρσάλων.
Χαιρετισμό επίσης παρέθε-
σε ο εκπρόσωπος των
Γιατρών του Κόσμου κ.
Πέτρος Μουταβελής, οποίος
επαίνεσε όλους όσους συμ-
μετέχουν στην συλλογική
προσπάθεια του Δήμου
Φαρσάλων και στην κοινω-
νική ευαισθητοποίηση σε
θέματα υγείας και αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση
και για άλλους Δήμους.
Το παρών στην εκδήλωση
έδωαν πλήθος επισήμων,
συλλόγων της Επαρχίας
Φαρσάλων και πολιτών.
Την Έλλη Πασπαλά συνό-
δευσε στο πιάνο η διακεκρι-
μένη πιανίστρια Ντόρα
Μπακοπούλου. Η θεματολο-
γία της εκδήλωσης βασισμέ-
νη στα τραγούδια του
Μάνου Χατζηδάκη. 

Το φιλανθρωπικό τους πρόσωπο έδειξανΤο φιλανθρωπικό τους πρόσωπο έδειξαν

οι πολίτες της Επαρχίας των Φαρσάλωνοι πολίτες της Επαρχίας των Φαρσάλων
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Μ
ε τα μέλη της
Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης

Βάμβακος συναντήθηκε
σήμερα ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Σταύρος
Αραχωβίτης. Στη
συνάντηση συμμετείχαν ο
Υφυπουργός, Βασίλης
Κόκκαλης και ο
βουλευτής Λάρισας,

Νίκος Παπαδόπουλος.
Μετά το τέλος της
συνάντησης, ο Υπουργός
προέβη στην παρακάτω
δήλωση:
Συζητήσαμε για πάνω από
δύο ώρες με τη
Διεπαγγελματική το φλέγον
ζήτημα των παραδόσεων
βαμβακιού φέτος.
Αναλύσαμε όλα τα θέματα,
μιλήσαμε και για το μέλλον
του βαμβακιού.
Φέτος είδαμε για άλλη μια
χρονιά το απαράδεκτο για
μας φαινόμενο της παράδο-
σης με ανοιχτές τιμές. Εδώ
την ευθύνη την έχουν όλοι.
Φέτος, όμως, γιατί αναδεί-
χθηκε το πρόβλημα;
Το βαμβάκι είναι χρηματι-
στηριακό προϊόν, όπως
ξέρουμε. Είχαμε μία αλλαγή

στην τιμή, που δεν ήταν
αναμενόμενη, αλλά θα πρέ-
πει να ξέρουμε ότι όταν
παραδίδουμε με ανοιχτή
τιμή, αυτό είναι μέσα στις
πιθανότητες που μπορούν
να συμβούν. Άρα, σα φαινό-
μενο, ενισχύεται η άποψή
μου ότι είναι απαράδεκτο να
συμβαίνει.
Φέτος συνέβη. Δεν μπορού-
με να γυρίσουμε το χρόνο
πίσω. Αυτό που μπορούμε
να κάνουμε και το λέω με
κάθε επίγνωση και με όλη
την ένταση που μπορεί να
ακουστεί για του χρόνου
είναι απαράδεκτο να υπάρ-
χει ανοιχτή τιμή. Θα τιμολο-
γείται το προϊόν και η τιμή
θα συμφωνείται με την
παράδοση, με βάση την
τρέχουσα τιμή της ημέρας

και τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά κατά την ημέρα και
την ώρα παράδοσης.
Προωθούμε μαζί με τον
Υφυπουργό, κ. Κόκκαλη,
που έχει κάνει πολύ σπου-
δαία δουλειά, την προπώ-
ληση σε προσυμφωνημένη
όμως τιμή. Αυτό διασφαλίζει
τον παραγωγό γιατί ξέρει
στο τέλος της χρονιάς ποια
θα είναι η τιμή. Έτσι ώστε
να ξέρει τι θα καλλιεργήσει,
πώς θα το καλλιεργήσει,
ποιος είναι ο στόχος που
έχει προσυμφωνήσει και,
όταν θα φτάσει στο τέλος,
δεν θα έχει το άγχος της
πώλησης και της τιμής.
Μέχρι να ωριμάσει και να
αγκαλιάσει το 100% των
παραγωγών, σε κάθε περί-
πτωση, από του χρόνου η

τιμή θα είναι γνωστή με την
παράδοση. Αν χρειαστεί να
νομοθετήσουμε θα το
κάνουμε άμεσα.
Από εκεί και πέρα έχει ξεκι-
νήσει ένας διάλογος για το
μέλλον της βαμβακοκαλ-
λιέργειας, που ενδιαφέρει
πρωτίστως τους παραγω-
γούς, αλλά και τους μετα-
ποιητές για να έχουν αντι-
κείμενο να δουλέψουν. Μας
ενδιαφέρει να αναβαθμί-
σουμε την ελληνική  βαμβα-
κοκαλλιέργεια, μας ενδιαφέ-
ρει να εξοικονομήσουμε
πόρους και να προσαρμο-
στούμε στις νέες συνθήκες
και της αγοράς και της κλι-
ματικής αλλαγής, μας ενδια-
φέρει, με λίγα λόγια, να
υπάρχει συνέχεια στη βαμ-
βακοκαλλιέργεια.

Σ
ε μία σημαντική

διευκρίνηση πως

το ακατάσχετο των

7.500 ευρώ που

ψηφίστηκε από τη βουλή

με σχετική τροπολογία

αφορά τις κοινοτικές

επιδοτήσεις και δεν θίγει

το ήδη υπάρχον πλαίσιο

προστασίας των 1.250

ευρώ μηνιαίως,

προχώρησε ο

υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Συγκεκριμένα, στο νέο νόμο

που πλέον βρίσκεται σε

ισχύ, προβλέπεται η προ-

στασία των άμεσων ενισχύ-

σεων του Πυλώνα Ι της

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

από μέσα αναγκαστικής

εκτέλεσης, παρακρατήσεις

και συμψηφισμούς μέχρι το

ποσό των 7.500€ ετησίως

ανά δικαιούχο ενώ σε περί-

πτωση επιβολής κατάσχε-

σης σε τραπεζικές καταθέ-

σεις στα χέρια των πιστωτι-

κών ιδρυμάτων ως τρίτων

θα περιλαμβάνονται εφεξής

και οι πληρωμές των κοινο-

τικών επιδοτήσεων και θα

δύνανται οι αγρότες να προ-

στατέψουν το εμβαζόμενο

ποσό των επιδοτήσεων που

δικαιούνται.

Παράλληλα όμως, ο κ.

Κόκκαλης ξεκαθάρισε ότι η

ψηφισθείσα τροπολογία δεν

θίγει την ισχύ του νόμου για

το ακατάσχετο των καταθέ-

σεων σε πιστωτικά ιδρύμα-

τα για ένα και μοναδικό ατο-

μικό ή κοινό λογαριασμό σε

ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα

για κάθε φυσικό πρόσωπο

μέχρι το ποσό των 1.250

ευρώ, ως ίσχυε μέχρι σήμε-

ρα και το οποίο ενεργοποιεί-

ται με μόνη την ηλεκτρονική

υποβολή μέσω της εφαρμο-

γής Taxisnet.

Συνεπώς ένας αγρότης

δύναται να προστατεύσει

7.500 ευρώ ετησίως βάσει

της με αριθμό κατάθεσης

1878/16 19/12/2018

Τροπολογίας του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

των συνολικών καταθέσεων

οι οποίες προέρχονται από

αγροτικές ενισχύσεις και

παράλληλα 1.250 ευρώ

μηνιαία δυνάμει της παρα-

γράφου  2 του άρθρου 31

του Κ.Ε.Δ.Ε. για κάθε φυσι-

κό πρόσωπο και σε ένα

μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Ο κ. Κόκκαλης δήλωσε πως

«Η απόφαση της κυβέρνη-

σης να προχωρήσει στη

θέσπιση επιπρόσθετου ακα-

τάσχετου ύψους 7.500 ευρώ

για τους αγρότες, έρχεται να

ικανοποιήσει ένα σημαντικό

και δίκαιο αίτημά τους. Προς

αποφυγή κάθε παρανόησης

γίνεται σαφές ότι το ποσό

αυτό έρχεται να προστεθεί

στο ήδη υφιστάμενο θεσμικό

πλαίσιο, γεγονός που αυξά-

νει κατά πολύ την «προστα-

σία» του αγροτικού εισοδή-

ματος. Συνυπολογίζοντας

πως με τη νέα τροπολογία

καλύπτεται άνω του 80%

των μικρών και μεσαίων

αγροτών που εισπράττουν

κοινοτικές επιδοτήσεις,

κατανοεί κανείς την αξία

αυτής της απόφασης, δεδο-

μένης και της παρούσας

οικονομικής συγκυρίας».
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Επικαιρότητα

- Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά σε

Βουδαπέστη - Βιέννη και Βουδαπέστη - Βιέννη -

Πράγα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

-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.

- 10/1/2019 Παρακολούθηση θεατρικής

παράστασης

“Το χώμα βάφτηκε  κόκκινο”.

Πέμπτη 10/1 Θεσσαλικό Θέατρο -

Λάρισα

(ΔΕΚΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΚΑ ΟΓΑ)

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Σταύρος Αραχωβίτης: «Το φαινόμενο των ανοιχτών τιμών στοΣταύρος Αραχωβίτης: «Το φαινόμενο των ανοιχτών τιμών στο

βαμβάκι είναι απαράδεκτο»βαμβάκι είναι απαράδεκτο»

Κόκκαλης: Επιπρόσθετα των 1.250 ευρώ μηνιαίως Κόκκαλης: Επιπρόσθετα των 1.250 ευρώ μηνιαίως 

το ακατάσχετο των 7.500 ευρώ για τους αγρότεςτο ακατάσχετο των 7.500 ευρώ για τους αγρότες

Το Ταξιδιωτικό Γραφείο
Naselos Travel σας 
εύχεται Χρόνια Πολλά και
Καλά Χριστούγεννα!!!!



Δ
ιεξήχθη το Σάββατο
22/12 το
προγραμματισμένο

Δημοτικό Συμβούλιο στην
αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημαρχείου
Φαρσάλων για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων σε
16 συνολικά θέματα.
Το μείζον και κύριο θέμα
ήταν το πρώτο θέμα το
οποίο αφορούσε την
Έγκριση Τεχνικού
Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
Εκτελεστέων Έργων Δήμου
Φαρσάλων για το 2019.
Ένα πρόγραμμα δηλαδή
που αφορά έργα τα οποία
αναμένεται να υλοποιηθούν,
είτε να συνεχιστούν, είτε να
ξεκινήσει η μελέτη τους,
έργα τα οποία αφορούν την
Επαρχία Φαρσάλων.
Έργα τα οποία έχουν να
κάνουν με την αγροτική οδο-
ποιία, τον οδοφωτισμό, τις
αστικές αναπλάσεις, έργα
πολιτισμού και αθλητισμού
και έργα τα οποία εντάσσο-
νται στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος».

Την εισήγηση και την
παρουσίαση όλου το προ-
γράμματος έκανε ο υπεύθυ-
νος της τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου Φαρσάλων κ.
Αναστάσιος Λιάπης.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Άρης Καραχάλιος έκανε την
εισαγωγική του τοποθέτηση
για τα νέα έργα που θα υλο-
ποιηθούν τα συνεχιζόμενα
έργα και αυτά στα οποία
αναμένεται να  εγκριθούν οι
μελέτες, ενώ ανέφερε ότι ο
Γενικός Γραμματέας
Υποδομών κ. Δέδε αθέτησε
την υπόσχεση του όσο ανα-
φορά τα έργα αντιπλημμυρι-
κής θωράκισης στην πόλη
των Φαρσάλων, μια υπό-
σχεση την οποία είχε δώσει
μετά τις μεγάλες πλημμύρες
που είχαμε στην πόλη μας,
ενώπιον βουλευτών του
Νομού Λάρισας.

Παράλληλα εκτελούνται
εργα αντιπλημμυρικά εργα
στην Περιφερειακή οδό στην
συμβολή με την οδό Βόλου,
όπου κατασκευάζεται αντι-
πλημμυρική θωράκιση,
παράλληλα στην
Περιφερειακή Οδό, από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, με
πόρους που εξασφάλισε ο
Δήμος, πιθανολογούμε ότι η
πλημμυρική ζώνη, θα μετα-
φερθεί από την οδό Βόλου,
προς τον Απιδανό σε ανάλο-
γη θεομηνία.
Έτσι η πόλη μας βρίσκεται
εκτεθειμένη και πάλι σε
πλημμύρες και υλικές ζημίες
ελέω αυτής της αθέτησης.
Κλείνοντας χαρακτήρισε το
πρόγραμμα άρτιο τεχνικά
και ρεαλιστικό, με βάση τις
ανάγκες του τόπου μας,
αλλά την χρηματοδοτική μας
ικανότητα.
Μετέπειτα όλοι οι Σύμβουλοι
έκαναν τις παρατηρήσεις και
τις τοποθετήσεις τους και
ψήφισαν για το συνολικό
τεχνικό πρόγραμμα.
Παρών ψήφισε ο κ. Χρήστος
Καπετάνος, ο κ. Νίκος
Γκατζόγιας και η κ. Σοφία
Χατζηπλή με την αιτιολογία
ότι τα έργα έχουν και πάλι
να κάνουν κατά βάση με την
πόλη των Φαρσάλων και τα
χωρία είναι σε «δεύτερη
μοίρα» όπως τόνισε ο κ.
Χρήστος Καπετάνος, ο
οποίος ανέφερε ότι η παρά-
ταξη του έχει διαφορετική
φιλοσοφία εξ αρχής και την
έχει εκφράσει πολλές φορές
στο παρελθόν.
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Γιώργος
Αρσενόπουλος, τοποθετή-
θηκε επ’ αυτού τονίζοντας
ότι εφόσον υπάρχει διαφορά
φιλοσοφίας και κάποιο άλλο
πλάνο θα περιμέναμε να
δούμε κάποια αντιπρόταση
και να κρίνουμε και ψήφισε
θετικά το Τεχνικό
Πρόγραμμα.

Επίσης τοποθέτηση έκανε
και ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Σταύρος
Πουλαράκης ο οποίος τόνι-
σε ότι είναι υπέρ των έργων
και ψήφισε θετικά.
Έτσι το θέμα πέρασε κατά
πλειοψηφία με τους κ.
Καπετάνο, κ. Γκατζόγια και
κ. Χατζηπλή να ψηφίζουν
παρών.
Όλα τα υπόλοιπα θέματα
ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναλυτικά τα θέματα

1.Έγκριση Τεχνικού
Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
Εκτελεστέων Έργων Δήμου
Φαρσάλων 2019.
2.Έγκριση επικαιροποίησης
– τροποποίησης της με
αριθμό 312/2017 ΑΔΣ σχετι-
κά με την κατανομή χρημα-
τοδοτήσεων έργων – εργα-
σιών  του Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2019.
3.Έγκριση υποβολής πρό-
τασης χρηματοδότησης στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Υποδομές μεταφορών,
περιβάλλον και αειφόρος
ανάπτυξη», κωδικός  πρό-
σκλησης 14.29.14.7, ΟΠΣ
ΕΣΠΑ 3340, στον άξονα
προτεραιότητας 14
«Διατήρηση και προστασία
του περιβάλλοντος – προα-
γωγή της αποδοτικής χρή-
σης των πόρων» του έργου
με τίτλο: «Υπολειπόμενα
δίκτυα αποχέτευσης ακα-
θάρτων στην πόλη των
Φαρσάλων».
4.Έγκριση σύναψης προ-
γραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου
Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ
για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο:
«Υπολειπόμενα δίκτυα απο-
χέτευσης ακαθάρτων στην
πόλη των Φαρσάλων».
5.Έγκριση και παραλαβή
των επικαιροποιημένων τευ-
χών δημοπράτησης του

έργου με τίτλο: «
Υπολειπόμενα δίκτυα απο-
χέτευσης ακαθάρτων στην
πόλη των Φαρσάλων».
6.Έγκριση και παραλαβή
ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου με
τίτλο: «Υπολειπόμενα
δίκτυα αποχέτευσης ακα-
θάρτων στην πόλη των
Φαρσάλων».
7.Λήψη απόφασης επί
ένστασης – αντίρρησης του
Χρήστου Βότση, που αφορά
την τροποποίηση του
Ρυμοτομικού Σχεδίου
Φαρσάλων στο Ο.Τ. 423
(εισήγηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
8.Έγκριση αποδοχής ποσού
43.344,89€ από το ΥΠ.ΕΣ.
από τέλη διαφήμισης –
Κατηγορίας Δ΄ και αναμόρ-
φωση του Προϋπολογισμού
του Δήμου οικον. έτους
2018.
9.Έγκριση αποδοχής ποσού
35.706,36€ από το ΥΠ.ΕΣ.
από Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και ανα-
μόρφωση του
Προϋπολογισμού του Δήμου
οικον. έτους 2018.
10.Αποδοχή ποσού
62.605,95€ (Δ΄ κατανομή
έτους 2018), από το ΥΠ.ΕΣ.

& κατανομή στα Σχολεία
Πρωτοβάθμιας &
Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς
Εκπαίδευσης για κάλυψη
λειτουργικών τους, δαπα-
νών
11.Έγκριση τροποποίησης
της με αριθμό 262/2012
ΑΔΣ σχετικά με την παρα-
χώρηση δημοτικής έκτασης
δύο (2) στρεμμάτων που
βρίσκεται στην Κοινότητα
Βασιλή.
12.Έγκριση της με αριθμό
44/2008 απόφαση του Δ.Σ.
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα
«Λήψη απόφασης περί
έγκρισης Απολογισμού –
Ισολογισμού  και Έκθεσης
Eλέγχου της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Φαρσάλων –  ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,
οικ. έτους 2017».
13.Έγκριση της με αριθμό
45/2008 απόφαση του Δ.Σ.
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα
«Κατάρτιση και ψήφιση του
Ετήσιου Σχεδίου Δράσης
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων –
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ  οικ. έτους

2019».
14.Έγκριση της με αριθμό
46/2008 απόφαση του Δ.Σ.
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα
«Κατάρτιση και ψήφιση
Προϋπολογισμού και της
Εισηγητικής Έκθεσης της
Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων –
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους
2019».
15.Έγκριση της με αριθμό
47/2008 απόφαση του Δ.Σ.
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα
«Υποβολή αίτησης χρημα-
τοδότησης προς το Δήμο
Φαρσάλων».
16.Έγκριση της με αριθμό
54/2008 απόφαση του Δ.Σ.
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα
«Αναμόρφωση (2η) προϋ-
πολογισμού της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,
οικ. έτους 2018 και διάθεση
πιστώσεων σε βάρος διαφό-
ρων κωδικών».
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Σε μια πολύ όμορφη
και ξεχωριστή
εκδήλωση στην

οποία πρωταγωνιστές
ήταν τα παιδιά, το
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου,
άναψαν τα φώτα και το
χριστουγεννιάτικο δέντρο
στις Χριστουγεννιάτικες
πλατείες του Σταυρού

Φαρσάλων
Οι ευχές των παιδιών, έγι-
ναν στολίδια, και τα παιδιά
στόλισαν τα δένδρα!!! Ο
σύλλογος μοίρασε φαναρά-
κια και με ευχές και τραγού-
δια, άναψαν τα δένδρα.
Στην συνέχεια έφτασαν και
οι Άγιοι Βασίληδες με τα παι-
διά να λαμβάνουν τα δώρα

τους.
Μικροί και μεγάλοι κεράστη-
καν με εδέσματα που ετοί-
μασαν οι γυναίκες του χωρί-
ου και όλοι ευχήθηκαν καλές
γιορτές με υγειά και αγάπη.
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός
Σύλλογος Σταυρού επέδειξε
για ακόμη μια φορά και το
κοινωνικό του πρόσωπο

καθώς με τον κουμπαρά
αγάπης που όλοι ενίσχυ-
σαν, θα χαρίσει δωράκια
στα παιδιά των προσφύγων
που βρίσκονται σε κοντινές
δομές στην περιοχή μας,
γιατί η σκέψη και η αγάπη
μας πρέπει να αγγίζει όλους
τους συνανθρώπους μας
που υποφέρουν.

Ἀ
γαπητοί μου
ἀδελφοί, εψάλαμε
κατὰ τὴν

ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου
στὴν τρίτη (γ΄) ᾠδὴ τὴν
Καταβασία: «Τῷ πρὸ τῶν
αἰώνων, ἐκ Πατρὸς
γεννηθέντι ἀῤῥεύστως
Υἱῷ, καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκ
Παρθένου, σαρκωθέντι
ἀσπόρως, Χριστῷ τῷ
Θεῷ βοήσωμεν• Ὁ

ἀνυψώσας τὸ κέρας
ἡμῶν, ἅγιος εἶ Κύριε»
(Καταβασία γ΄ ᾠδῆς
Χριστουγέννων).
Ὁ Υἱός, τὸ δεύτερο
Πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδος, γεννήθηκε ἀπὸ τὸν
ἀγέννητο Πατέρα
«ἀῤῥεύστως» ποὺ σημαίνει
ἀπαθῶς. Εἶναι Υἱὸς
Μονογενὴς καὶ γεννήθηκε
ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ Πατρὸς

καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ὁμοούσιος
πρὸς τὸν Πατέρα. Ἡ γέννη-
ση τοῦ Υἱοῦ εἶναι ἄχρονη καὶ
ἄναρχη! Αὐτὸ ὑπονοεῖ ἡ
ἔκφραση «πρὸ τῶν
αἰώνων», ποὺ χρησιμοποιεῖ
ὁ ποιητής, ἢ «πρὸ πάντων
τῶν αἰώνων» ποὺ λέγουμε
στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς
μας.
Ὁ Υἱός, ὁ Ὁποῖος γεννήθηκε
ἀνάρχως καὶ ἀπαθῶςἀπὸ
τὸν Θεὸ Πατέρα «ἐπ’
ἐσχάτων» «ὅτε ἦλθε τὸ πλή-
ρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλάτ.
4, 4), σαρκώθηκε ἀπὸ τὴν
Παρθένο Μαρία
«ἀσπόρως». Τὸ «ἐπ’
ἐσχάτων» τῆς θείας
Ἐνανθρωπήσεως, ποὺ
ἀντιστοιχεῖ στὸ «πρὸ τῶν
αἰώνων» τῆς ἀϊδίου γεννή-
σεως, προσδιορίζει τὸν
χρόνο, κατὰ τὸν ὁποῖο ὁ
Κύριος σαρκώθηκε. Καὶ τὸ
«ἀσπόρως» τῆς συλλήψεως
ἀπὸ τὴν ἁγία Παρθένο

δηλώνει τὸν ὑπερφυσικὸ
τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ
Χριστὸς προσέλαβε τὴν
ἀνθρώπινη φύση, δηλαδὴ
χωρὶς τὴ μεσολάβηση
ἀνδρικοῦ σπέρματος.
Τὶς ἐκφράσεις «ὁ ἀνυψώσας
τὸ κέρας ἡμῶν» καὶ «ἅγιος
εἶ Κύριε» ὁ ἱερὸς Κοσμᾶς ὁ
μελωδὸς τὶς δανείζεται ἀπὸ
τὴν τρίτη βιβλικὴ ᾠδὴ τῆς
ἁγίας Ἄννης (Α΄ Βασ. 2, 1-
2).
Ὁ Κύριος μὲ τὴν
ἐνανθρώπησή Του
«ἀνύψωσε τὸ κέρας ἡμῶν»,
δηλαδὴ κατέστησε κὶ ἐμᾶς
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ Τὸν
πιστεύουμε καὶ Τὸν
ἀκολουθοῦμε μετόχους τῆς
δικῆς Του δυνάμεως καὶ τῆς
δικῆς Του δόξας. Τὰ κέρατα
τῶν ζώων φανερώνουν τὴ
δύναμή τους. Ἔτσι καὶ οἱ
Χριστιανοί, πιστεύοντας
στὸν Γεννημένο Σωτῆρα
μας τὸν Ἰησοῦ Χριστό, μετέ-

χουν στὴ δύναμη καὶ τὴ
δόξα Του.
Στοὺς καιρούς μας, κατὰ
τοὺς ὁποίους πνευματικὲς
ἀξίες, παραδόσεις καὶ ἀρχὲς
θεμελιωμένες στὴν παγκό-
σμια συνείδηση κλονίζονται∙
σήμερα ποὺ πολλοὶ ἔχουν
χάσει τὸν προσανατολισμό
τους μέσα στὶς πολυθόρυ-
βες ἀποχρώσεις τῆς ζωῆς,
ἐνῶ παράλληλα ὑψώνονται
εἴδωλα μίας νοοτροπίας, ἡ
ὁποία ἀρνεῖται
παρακαταθῆκες αἰώνων, ἡ
ἁγία Ὀρθοδοξία μὲ τὴν
Γέννηση τοῦ Σωτῆρα
Χριστοῦ καὶ μέσῳ τοῦ
ἀσκητικοῦ της ἰδεώδους
ἀνοίγει ὁρίζοντες φωτὸς καὶ
ἐλπίδος.
Ὁ Κύριος μᾶς ἀνύψωσε καὶ
μᾶς ἔδωσε δύναμη! Μᾶς
χάρισε φῶς, γιατὶ εἶναι
Αὐτὸς τὸ Φῶς τὸ ἀληθινό∙
μᾶς χάρισε τὴ θεογνωσία
γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ παλεύ-

ουμε μὲ ὅλα τὰ σκύβαλα τοῦ
ἄκοσμου κόσμου μας καὶ
μᾶς χάρισε,τέλος, τὴν
ἁγιότητα καὶ τὴν αἰωνιότητα.
Γι’ αὐτό, πρέπει νὰ πάψουμε
νὰ ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὸ
δαιμονικὸ πνεῦμα τοῦ
αἰῶνος τούτου, ποὺ
δαιμονοποιεῖ τὴζωή μας καὶ
νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ
ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ,ὥστε
νὰ ἀνεύρουμε μέσα στὴ
φάτνη ἐσπαργανωμένο τὸν
Σωτῆρα Κύριο καὶ νὰ Τὸν
προσλάβουμε καὶ νὰ Τὸν
τοποθέτησουμε στὴ φάτνη
τῆς καρδιᾶς μας καὶ νὰ
ἐνωθοῦμε μαζί Του.
Ἀδελφοί μου, καλὰ   καὶ
ε ὐ λ ο γ η μ έ ν α
Χριστούγεννα!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Ὁ Μητροπολίτης σας
† Ο ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ
ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μήνυμα Χριστουγέννων 2018 του Σεβασμιωτάτου ΜητροπολίτουΜήνυμα Χριστουγέννων 2018 του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. ΤιμοθέουΘεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου

‘‘ΑναψανΑναψαν τατα φώταφώτα καικαι τα δέντρα στοντα δέντρα στον

Σταυρό Φαρσάλων!!!Σταυρό Φαρσάλων!!!
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Οι εορταστικές
εκδηλώσεις
συνεχίζονται στην

πόλη μας με αμείωτους
ρυθμούς και
περιλαμβάνουν
διασκέδαση, τραγούδια
και άφθονο κέφι για
μικρούς και μεγάλους.
Την εβδομάδα που μας
πέρασε οι εκδηλώσεις ξεκί-
νησαν την Τρίτη 18/12 με
την εκδήλωση «Μελωδικά
Χριστούγεννα» από την
Μουσική Σχολή του ΟΠΑΚ-
ΠΑ ΔΦ, η οποία συμπερι-
λάμβανε Χριστουγεννιάτικα
τραγούδια από όλο τον
κόσμο και κάλαντα από τους
μαθητές και τους δασκάλους
της Μουσικής Σχολής του
ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ.
Ενώ την Τετάρτη 19/12 στην
Πλατεία Δημαρχείου διεξή-
χθη η  παιδική εκδήλωση
«Όμορφα Χριστούγεννα». 
Το εκπαιδευτικό και βοηθητι-
κό προσωπικό των ΚΔΑΠ
και του Παιδικού Σταθμού
της ΔΗΚΕΦΑ, απασχόλη-
σαν δημιουργικά τους
μικρούς μας φίλους με την
ομάδα των θεατροπαιχνι-
διών του εργαστηρίου λόγου
και τέχνης του ΚΔΑΠ 1 του
Δήμου Φαρσάλων η οποία
παρουσίασε  θα παρουσιά-
σει ένα σύγχρονο παραμύθι
της Ευγενίας Παλαιολόγου
«Τα δύο μικρά έλατα»,
ανθολογημένο από τον
Χάρη Σακελλαρίου. 
Το τμήμα εικαστικών του
ίδιου κέντρου παρουσίασε
τραγούδια και χορευτικά σε
ήχους χριστουγεννιάτικους

δίνοντας χαρά, αγάπη και
ελπίδα.
Ενώ το εκπαιδευτικό και
βοηθητικό προσωπικό των
ΚΔΑΠ και του παιδικού
σταθμού «ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ
ΧΑΡΑΣ» του Δήμου
Φαρσάλων είχαν τις εξής
δραστηριότητες.

Ταχυδρομείο του Αη-
Βασίλη, Αφήγηση παραμυ-
θιών, Face painting και
Διάφορες κατασκευές.  
Ενώ οι μαθητές του
Παραρτήματος Ρομά –
Κέντρου Κοινότητας και οι
μαθητές του Κέντρου
Ημέρας ΑΜΕΑ παρουσία-
σαν στους παρευρισκόμε-
νους χριστουγεννιάτικες
κατασκευές.
Την Παρασκευή 21/12 το
πρωί υπήρχε η εορταγορά
από την Ομάδα Γυναικών
του ΚΑΠΗ, στην Αίθουσα
ΚΑΠΗ Δήμου Φαρσάλων
και η παρουσίαση στα μέλη
του ΚΑΠΗ από την ομάδα
των θεατροπαιχνιδιών του
εργαστηρίου λόγου και
τέχνης του ΚΔΑΠ 1
Φαρσάλων της παράστα-
σης: «Παίζουμε Θέατρο;»

Ενώ το απόγευμα διεξήχθη
η  «Πανηγυρική
Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ η
Συναυλία».
Η Δημοτική Χορωδία
Φαρσάλων και το Παιδικό
Τμήμα της Δημοτικής
Χορωδίας παρουσίασαν ένα
εορταστικό πρόγραμμα με
Χριστουγεννιάτικους ύμνους
και κάλαντα από διάφορα
μέρη της πατρίδας μας.
Η Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής (Παράρτημα
Φαρσάλων) «Άγιος Ιωάννης
ο Δαμασκηνός» της Ι.Μ.
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων απέδω-
σε Ύμνους από την πλούσια
υμνογραφία της εορτής της
του Χριστού Γεννήσεως.
Το παρών στην εν λόγω
εκδήλωση έδωσε και ο
Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο ς
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμοθέος.
Το Σάββατο το πρωί υπήρχε
παιδικό παρτί με
Χριστουγεννιάτικες κατα-
σκευές.

Ενώ και από το «Κέντρο
Ξένων Γλωσσών
Παπαδοπούλου» διεξήχθη η
Θεατρική Παράσταση
«Frozen-The Snow Queen»
Επίσης την  Κυριακή 23
Δεκεμβρίου στα Γραφεία του
Εμπορικού Συλλόγου
Φαρσάλων υπήρχε η εκδή-
λωση  «Το Γούρι!!! Το Δώρο
για την καλή χρονιά!!!».
Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ ο
Εργαστήρι – Ήθη και Έθιμα
των Εορτών και παιδική
εκδήλωση στα γραφεία του
Συλλόγου (οδός Καναδά
24).
Ενώ στην Πλατεία
Δημαρχείου υπήρχε η
«Χριστουγεννιάτικη σκακιέ-
ρα εν δράσει », από το
Σκακιστικό Τμήμα  του
Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων
Ενώ την Κυριακή το βράδυ
στις 20:00 υπήρχε DISCO
PARTY – για την ενίσχυση
του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δήμου
Φαρσάλων με τη συνδρομή
των παλιών DJ της πόλης
μας.
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Ε
πίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα
πραγματοποίησε την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, ο
τοπικός Σύλλογος Γυναικών Ναρθακίου, σε

συνεργασία με τον πρόεδρο της τ.κ. κ.Θανάση
Λελεντζή, όπου κάτοικοι του Ναρθακίου Φαρσάλων,
είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας (ΠτΔ) κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Ο Πρόεδρος συνομίλησε μαζί τους, αφουγκράστηκε τα
προβλήματα των Φαρσαλινών, και εν συνεχεία οι εκδρομείς
ξεναγήθηκαν στο Μέγαρο, ευχαριστώντας τον, για την φιλο-
ξενία.
Στην συνέχεια πραγματοποίησαν επίσκεψη στο ιστορικό
κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα, Πλάκα, Μοναστηράκι) και το
απόγευμα κατέληξαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, ενώ αργά το βράδυ επέστρεψαν στα
Φάρσαλα.

ΕπισκέΕπισκέφφθηκαν θηκαν ττον Πρόεδρο τηςον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας οι κάτοικοι Δημοκρατίας οι κάτοικοι τουτου ΝαρθακίουΝαρθακίου

Ε
γκαινιάστηκε την
Πέμπτη 20/12 το
απόγευμα στα

Φάρσαλα, στα γραφεία
της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., στην
πλατεία Δημαρχείου το
Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Φαρσάλων.
Αρχικά τελέστηκε αγιασμός
από τους ιερείς, καθώς ο
Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμόθεος δεν κατάφερε να
παραστεί στην εκδήλωση
ελέω ανειλημμένων υποχρε-
ώσεων.
Την παρουσίαση της εκδή-
λωσης πραγματοποίησε η
διευθύντρια της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ
κ. Βέρα Κυρίτση, η οποία
αναφέρθηκε στην νέα δομή
του Δήμου Φαρσάλων, στην
λειτουργία του Κέντρου
Κοινότητας, το οποίο ξεκίνη-
σε επίσημα τον Ιούλιο του
2018.

Το Κέντρο
Κοινότητας παρέχει υπηρε-
σίες στήριξης, κοινωνικής
ένταξης, οι οποίες αποσκο-
πούν στην προώθηση της
απασχόλησης, της ενημέ-
ρωσης και της ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών.
Σκοπός του είναι η υποστή-
ριξη του Δήμου Φαρσάλων
στην εφαρμογή πολιτικών
κοινωνικής προστασίας και
η ανάπτυξη ενός τοπικού
σημείου αναφοράς για την
υποδοχή, άμεση εξυπηρέτη-
ση και διασύνδεση όλων
των πολιτών με όλα τα
Κοινωνικά Προγράμματα και
τις Υπηρεσίες που υλοποι-
ούνται στον Δήμο
Φαρσάλων και όλων των
Δημοτικών Ενοτήτων.
Οι δημότες μπορούν να
προσέρχονται μόνο με το
ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους
βρίσκοντας καταρτισμένο
και ειδικευμένο προσωπικό
και να εξυπηρετούνται

άμεσα.
Κατά την έναρξη των εγκαι-
νίων η πρόεδρος της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ κ. Κυρ.
Παναγιωτοπούλου στον
λόγο της μεταξύ άλλων ανέ-
φερε τα εξής.
«Για εμάς σήμερα, την οικο-
γένεια της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, είναι
μια πολύ σημαντική ημέρα.
Η κοινωνική ομπρέλα του
Δήμου δυναμώνει και παίρ-
νει σάρκα και οστά.
Όραμα με γνώμονα πάντα
το όφελος του δημότη.
Οικοδομούμε δίκτυο κοινω-
νικής πρόνοιας για τις πιο
ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες και δεν σταματάμε εδώ.
Η διευθύντρια της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Φαρσάλων κ.
Βέρα Κυρίτση υπέβαλλε την
πρόταση για το Πρόγραμμα
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
με αποτέλεσμα την ένταξη
μας σε αυτό το έργο που η
αξία του ανέρχεται σε

360.000€.
Ο Δήμος διαθέτει ικανότατα
στελέχη, τα οποία εργάζο-
νται και πέραν του ωραρίου
εργασίας με πίστη και προ-
σήλωση, στην πρόοδο της
κοινωφελούς επιχείρησης
του Δήμου.
Έτσι έχουμε το Κεντρικό
Κέντρο και το Παράρτημα
του για τον πληθυσμό
Ρομά».
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Άρης Καραχάλιος στην ομι-
λία του ανέφερε τα εξής:

«Εγκαινιάζουμε σήμερα μια
νέα δομή στον Δήμο μας,
που συνδέεται στον ήδη
υπάρχων κρίκο κοινωνικής
πολιτικής που πραγματο-
ποιούμε και εντάσσεται στις
δομές της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
Η ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ. ξεκίνησε τις
δράσεις της με λίγα άτομα
και απέκτησε δύναμη επιτε-
λώντας κοινωνικό έργο για
όλες τις ευάλωτες κοινωνι-

κές ομά-
δες, η πόρτα της ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ
είναι ανοιχτή για όποιον
συνάνθρωπό μας χρειαστεί
την βοήθεια και την συμπα-
ράσταση.
Ευχαριστώ πολύ το προσω-
πικό και σε όσους συμβά-
λουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση».
Χαιρετισμό επίσης παρέθε-
σε ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ
κ. Ν. Αντωνίου, ο οποίος
αναφέρθηκε, στην καλή
συνεργασία με τον Δήμο
Φαρσάλων, ενώ έκανε λόγω
για τις ΤΟΜΥ, που θα ξεκι-
νήσουν στο προσεχή μέλ-
λον στην περιοχή, ενώ ανα-
φέρθηκε στην σημαντικότη-
τα τέτοιων δράσεων ως
προς την βοήθεια των
συνανθρώπων μας που το
έχουν πραγματική ανάγκη.
Η δομή εντάσσεται στο επι-
χειρησιακό πρόγραμμα
« Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020» και
συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
Στα εγκαίνια παρέστησαν,
επίσης ο πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Βάιος Νικολάου, οι αντι-
δήμαρχοι κ.κ. Δημήτρης
Μπαμπανίκας. Σοφία
Ταστεμίρλογλου, Κων/να
Μπένου, και οι Δημ. σύμ-
βουλοι κ.κ. Σοφία Χατζηπλή,
Γιώργος Αρσενόπουλος,
Νίκος Γκατζόγιας, Χρήστος
Παπαγεωργίου, Βαγγέλης
Κατσιαούνης, στελέχη της
5ης ΥΠΕ και πλήθος
κόσμου.
Αμέσως μετά τις ομιλίες
κόπηκε η κόκκινη κορδέλα
και έγινε η ξενάγηση στα νέα
γραφεία, ενώ στο τέλος
υπήρχε και κέρασμα σε
όλους τους παρευρισκόμε-
νους με χριστουγεννιάτικα
εδέσματα.

10
Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου

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

Διεξήχθησαν τα εγκαίνια του Κέντρου ΚοινότηταςΔιεξήχθησαν τα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα



Κ
ατόπιν
αρχαιρεσιών οι
οποίες

διεξήχθησαν την Κυριακή
16 Δεκεμβρίου, στον
Σύνδεσμο
Σαρακατσαναίων
Επαρχίας Φαρσάλων,
αναδείχθηκαν νέο
Διοικητικό Συμβούλιο,
Εξελεγκτική Επιτροπή και
Αντιπρόσωποι για την
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων
Σαρακατσαναίων.
Συγκεκριμένα, η σύνθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου
έχει ως εξής:
Πρόεδρος – Μπέης
Γεώργιος του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος Α –
Αντωνάκης Ιωάννης του
Σεραφείμ
Αντιπρόεδρος Β –
Σουλιώτης Βασίλειος του
Νικολάου
Γενικός Γραμματέας –
Σταφύλη Αντωνία του
Γεωργίου
Ταμίας – Λιούπης
Θεόδωρος του Βασιλείου
Έφορος Υλικού – Ντόβα
Ευτυχία του Κωνσταντίνου
Μέλος – Μπέη Γεωργία του
Ιωάννη
Ο νέος πρόεδρος του
Συλλόγου Σαρακατσαναίων
Επαρχίας Φαρσάλων
Γιώργος Μπέης δήλωσε:
«Θα πορευτούμε με τις
αξίες που άφησαν οι προκά-
τοχοι μας, με νέες ιδέες,
αλλά και σεβασμό στην
παράδοση των προγόνων
μας, συμμετέχοντας στα
πολιτιστικά δρώμενα, μετα-
λαμπαδεύοντας τα ήθη και
τα έθιμα των
Σαρακατσαναίων».
Για την Εξελεγκτική
Επιτροπή εκλέχθηκαν:
Ζαχαρή Μαρία του

Αθανασίου
Ζαχαρής Αθανάσιος του
Ευαγγέλου, Κουτούλας
Περικλής του Δημητρίου. 
Αντιπρόσωποι για την
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Σαρακατσαναίων
ορίζονται οι Μπέης
Γεώργιος του Ιωάννη &
Σούρλας Χρήστος του
Κωνσταντίνου.

Μ
ε λαμπρότητα και
θεία κατάνυξη
εορτάστηκε στην

περιοχή «Γυφτόβρυση»
των Φαρσάλων, ο
προστάτης των ζώων,
Άγιος Μόδεστος. Στην
περιοχή αυτή βρίσκεται
το εικονοστάσι του Αγίου
Μοδέστου, το οποίο είχε
τοποθετηθεί πριν πολλά
χρόνια από τους
κτηνοτρόφους. Την

παραμονή της εορτής
παρουσία πολλών
κατοίκων, τελέστηκε
εσπερινός και
αρτοκλασία. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το
εικονοστάσι είναι δωρεά
του πρώην νομαρχιακού
συμβούλου κ. Οδυσσέα
Ζαχαρή και της
οικογένειάς του.
Το συγκεκριμένο εικόνισμα
φιλοτέχνησε ο τεχνίτης της

πέτρας κ. Δημήτρης
Γκαντέλος, πριν από 17
χρόνια όπου κάθε χρόνο,
πραγματοποιείτε την ίδια
μέρα ο συγκεκριμένος
εσπερινός, παρουσία κατοί-
κων της περιοχής.
Ο Άγιος Μόδεστος εορτάζε-
ται επίσης και στον οικισμό
Αύρα της Δημοτικής
Ενότητας Ενιπέα, ενώ ο
Πολιτιστικός Σύλλογος
Χαλικίου Ασπροποτάμου,

τον τιμήσε σήμερα ανήμερα
της εορτής του, με θεία λει-
τουργία και αρτοκλασία
στον Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου Φαρσάλων.
Ο Άγιος Μόδεστος ήταν
Πατριάρχης Ιεροσολύμων.
Ο Άγιος Μόδεστος ανακη-
ρύχθηκε Άγιος και η
Εκκλησία μας έχει προσευ-
χές στο όνομά του, για να
θεραπεύονται τα ζώα από
κάθε ασθένεια.
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Επικαιρότητα

Νέο Δ.Σ. για τουςΝέο Δ.Σ. για τους

ΣαρακατσαναίουςΣαρακατσαναίους

των Φαρσάλωντων Φαρσάλων

Εορτάστηκε ο Άγιος ΜόδεστοςΕορτάστηκε ο Άγιος Μόδεστος



Οι ασθενείς μας λένε:

Καρακώστα Ευαγγελία
67 χρονών, συνταξιούχος,
κάτοικος Φαρσάλων.
"Άρχισα να αντιλαμβάνομαι
την απώλεια στην ακοή μου
από τα 55 μου.
Αντιμετώπιζα δυσκολία στην
επικοινωνία με τον κόσμο
αλλά και στην τηλεόραση.
Αισθανόμουν πολύ άσχημα
όταν χρειαζόταν να επανα-
λαμβάνουν οι συνομιλητές
μου τα ίδια πράγματα.
Εκνευριζόμουν και απέφευ-
γα να βρίσκομαι σε χώρους
με θόρυβο.
Μετά την εφαρμογή των
ακουστικών η ζωή και η
καθημερινότητα μου άλλαξε
προς το καλύτερο. Τώρα
νιώθω σίγουρη για το εαυτό
μου και μπορώ να συμμετέ-

χω και εγώ σε συζητήσεις
χωρίς να κουράζω όσους
βρίσκονται γύρω μου.
Η απώλεια ακοής μπορεί να
αποξενώσει τους ανθρώ-
πους και να τους κάνει στα-
διακά να κλείνονται όλο και
περισσότερο στον εαυτό
τους. Ακριβώς έτσι ένιωθα
και εγώ.
Αν ήξερα ότι η ακοή μου με
τα ακουστικά βαρηκοΐας θα
βελτιωνόταν σε τέτοιο
βαθμό, θα φρόντιζα να
κάνω αυτό το βήμα πιο
νωρίς."
Στην Earmedical παρέχουμε
ολοκληρωμένες λύσεις για
την αποκατάσταση της
ακοής.
Καλέστε μας σήμερα στο
2410 250230 ή στο 24910
22900 για μια δωρεάν αξιο-
λόγηση ακοής.

Μ
ε μεγάλη

επιτυχία

ολοκληρώθηκε

η  Χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση του Εμπορικού

Επιχειρηματικού

συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων με τίτλο  «Το

Γούρι , το δώρο για την

καλή χρονιά ».

Ήταν ένα πολύ  ενδιαφέρον

εκπαιδευτικό   πρόγραμμα

για τα   παιδιά της  περιοχής

που   επικεντρώθηκε στα

γούρια, στα  φυλαχτά και τον

συμβολισμό των εθίμων της

Νέας Χρονιάς.

Τα παιδιά δημιούργησαν τα

δικά τους γούρια, κεραμικές

βαρκούλες τις οποίες χρω-

μάτισαν και  διακόσμησαν

με τις ιδέες τους.

Έπειτα δημιούργησαν ένα

μεγάλο  καράβι, έβαλαν  τις

δικές  τους πινελιές και τις

καλύτερες ευχές τους για το

Νέο Έτος !!

Στο πρόγραμμα  συμμετεί-

χαν  60 παιδιά της πόλης

καθώς και τα Λυκόπουλα

από το 2ο Σύστημα

Προσκόπων Φαρσάλων.

Στο τέλος της εκδήλωσης

μοιράστηκαν γλυκίσματα σε

όλα τα παιδιά.

Το Δ.Σ. του Εμπορικού

Συλλόγου Φαρσάλων ευχα-

ριστεί θερμά τα στελέχη της

Κοιν. Σ. ΕΠ. «Νόον Έγνω»,

κ.κ.: Κων/να Κόντσα (αρχαι-

ολόγο) και Καλλιόπη  Λάκκα

(εικαστικό) για την εξαιρετι-

κή συνεργασία και υλοποίη-

ση του εκπαιδευτικού προ-

γράμματος.

Επίσης ευχαριστεί την επι-

χείρηση και το μέλος του

Συλλόγου κ.

Τσινικοσμάογλου Γεώργιο

για την κατασκευή του καρα-

βιού και την αμέριστη βοή-

θειά του.
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Επικαιρότητα

Έφτιαξαν  γούρ ια  κα ι  δ ιασκέδασαν  τα  μ ικρά  πα ιδ ιά ! ! !Έφτ ιαξαν  γούρ ια  κα ι  δ ιασκέδασαν  τα  μ ικρά  πα ιδ ιά ! ! !

' 'Μετά την  εφαρμογή ' 'Μετά την  εφαρμογή 

των ακουστ ικών άλλαξε  των ακουστ ικών άλλαξε  

η  ζωή μου' '  η  ζωή μου' '  
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ΟΟλυμπιακός
Αμπελιάς ενέταξε
στο δυναμικό του

έναν ποδοσφαιριστή από
το «πάνω ράφι» για τα
δρώμενα του Λαρισινού
ποδοσφαίρου και ξεκινάει
«καυτός» το μεταγραφικό
παζάρι του Ιανουαρίου!
Η Διοίκηση των ερυθρολεύ-
κων κινήθηκε ταχύτατα και
έκανε δικό της έναν ποδο-
σφαιριστή γνωστό τόσο
στην «ποδοσφαιρική πιά-
τσα» της Λάρισας αλλά και
από το πέρασμα του από
τον Αχιλλέα Φαρσάλων την
σεζόν στην οποία οι
Μυρμιδόνες αναδείχθηκαν
πρωταθλητές και κυπελλού-
χοι στην Α ΕΠΣΛ κατηγορία.
Ο λόγος για τον Γρηγόρη
Περήφανο, ο οποίος μέχρι
πρότινος φορούσε την
φανέλα της Δόξας
Αργυροπουλίου στην Α
ΕΠΣΛ κατηγορία εδώ και
ενάμιση χρόνο.
Ο Περήφανος αγωνίζεται

τόσο ως κεντρικός αμυντι-
κός, όσο και ως δεξί μπακ.
Έχει αναδειχθεί ήδη τρεις
φορές πρωταθλητής στην
καριέρα του τόσο στην Α
ΕΠΣ Καρδίτσας με τον ΑΟ
Σελλάνων, όσο και με τον
Αχιλλέα Φαρσάλων στην Α
ΕΠΣ Λάρισας, ενώ με την
ομάδα του Τυρνάβου ανα-
δείχθηκε πρωταθλητής στην

Γ Εθνική κατηγορία.
Ξεκίνησε την καριέρα του
από τον Ηρακλή Λάρισας
ενώ έχει αγωνιστεί στον
Απόλλων Λάρισας για δυο
σεζόν, στην ομάδα της Κ 21
του Άρη Θεσσαλονίκης,
στον Α.Ο Τυρνάβου με τον
οποίο πανηγύρισε την
άνοδο στην Β Εθνική κατη-
γορία, τον Πυργετό και τον
Αμπελωνιακό, μετέπειτα
αγωνίστηκε στον ΑΟ
Σελλάνων με τον οποίο ανα-
δείχθηκε πρωταθλητής,
στον Αχιλλέα Φαρσάλων
κατακτώντας το νταμπλ ενώ
εδώ και ενάμιση χρόνο
ανήκε στην ομάδα της
Δόξας Αργυροπουλίου.
Πρόκειται σίγουρα για ένα
«μπαμ» του Ολυμπιακού
Αμπελιάς που θωρακίζει τα
μετόπισθεν του και πάει
φουλ στην συνέχεια της Α1
ΕΠΣΛ κατηγορία, έχοντας
πάντα ως στόχο το άλμα
στην παραπάνω κατηγορία.

Ο Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
γνώρισε την ήττα και πάλι
στις λεπτομέρειες κόντρα
στον Κ.Σ. Γέφυρας με σκορ
67 – 65 και έτσι δέχθηκε την
τρίτη σερί ήττα του.
Πλέον οι Φαρσαλινοί με  5
νίκες και 6 ήττες βρίσκονται
στην 9η θέση της Β Εθνικής
κατηγορίας.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τον Γυμναστικό να ξεκινάει
πολύ χαλαρά στην άμυνα, οι
γηπεδούχοι να βρίσκουν
ρυθμό και να καταφέρνουν
από την αρχή να περάσουν
μπροστά με σκορ 25 – 18.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η
εικόνα αυτή συνεχίστηκε και
ο Γυμναστικός Σύλλογος
Φαρσάλων έκανε συνολικά
στο πρώτο ημίχρονο 11
λάθη με αποτέλεσμα να
δεχθεί 44 πόντους και να
βρίσκεται πίσω στο σκορ με
9 πόντους (44 – 35).
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι
«μπλε» έσφιξαν την άμυνα
τους, επέβαλλαν τον δικό
τους ρυθμό και κατάφεραν
με σωστές επιθετικές επιλο-
γές να επανέλθουν για τα

καλά στην διεκδίκηση της
αναμέτρησης καθώς με επι-
μέρους σκορ δεκαλέπτου 13
– 19 μείωσαν στους τρείς
πόντους (57 – 54).
Στο τέταρτο και τελευταίο
δεκάλεπτο το παιχνίδι ήταν
ντέρμπι με το σκορ να εναλ-
λάσσεται συνεχώς με τις
δυο ομάδες να παλεύουν
για κάθε μπάλα και κατοχή
και το φινάλε να είναι πραγ-
ματικό θρίλερ.
Στις τελευταίες φάσεις και
ενώ το παιχνίδι ήταν ισόπα-
λο με 65 – 65 ο Γυμναστικός
δέχθηκε καλάθι 12’’ πριν την
λήξη.
Έπειτα από επαναφορά και
πίεση της Γέφυρας η μπάλα
κατέληξε στον Γυμναστικό
έξω από την τελική γραμμή
και ενώ απέμεναν 3’’.
Ο Χαιρετίδης έκανε ένα
σουτ με «κρεμασμένο» παί-
κτη πάνω του, όμως αστό-
χησε και έτσι η Γέφυρα πήρε
την νίκη με σκορ 67 – 65.
Πρώτος σκόρερ του
Γυμναστικού ήταν ο Γιώργος
Λεπενιώτης με 20 πόντους,
όσους είχε και ο

Αποστολίδης της Γέφυρας
όντας αμφότεροι πρώτοι
σκόρερ του αγώνα.
Πλέον ο Γυμναστικός κοιτά-
ζει το αμέσως επόμενο παι-
χνίδι το οποίο είναι εντός
έδρας με την ΧΑΝΘ στο
Κλειστό Γυμναστήριο των
Φαρσάλων στις 5/1.
Τα Δεκάλεπτα: 25 – 18, 44
– 35, 57 – 54, 67 – 65. 
Οι Συνθέσεις

ΚΣ Γέφυρας (Αλμπάνης):

Πουλιανίτης 10 (1),
Καραγιαννάκης 5,
Ψευτόγκας 3 (1),
Καταβαίνης, Αποστολίδης
20 (2), Ζιάκας 4,
Κουτουξίδης 8 (1), Σιώμος
10,  Ευσταθιάδης, Κοτσάνος
6, Παπαδόπουλος 1,
Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

(Φόρος): Λεπενιώτης 20
(2), Χαιρετίδης 15 (3),
Αναγνωστόπουλος 7 (1),
Τσιώγκας 2, Συνετός,
Τοπουζίδης 3 (1), Λούτας,
Γκιουλέκας 16 (1),
Φαρμάκης, Δέσπος 2,
Φιλιππόπουλος.

Χάρης Φόρος:
“Πληρώσαμε την κακή
εκκίνηση μας, ηττηθήκαμε
και πάλι στις λεπτομέρει-
ες”

Δηλώσεις έκανε μετά την

ήττα κόντρα στην ομάδα της

Γέφυρας ο προπονητής του

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta κ.

Χάρης Φόρος.

Ο κ. Φόρος στάθηκε στην

κακή λειτουργία αμυντικά

στην αρχή της αναμέτρησης

από τους παίκτες του, τόνι-

σε ότι στόχος είναι να συνέλ-

θει η ομάδα γρήγορα και να

δουλέψει σκληρά διότι

πλέον έρχεται ένα δύσκολο

εντός έδρας παιχνίδι με

αντίπαλο την ομάδα της

ΧΑΝΘ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο

κοούτς των Φαρσάλινων:

“Πληρώσαμε την κακή εκκί-

νηση κυρίως αμυντικά όπου

και δεν ήμασταν συγκεντρώ-

μενοι στην αρχή του αγώνα.

Έτσι η Γέφυρα πέρασε

μπροστά με 9 πόντους και

επέβαλλε τον δικό της

ρυθμό.

Εμείς αλλάξαμε “τσιπάκι”

στο δεύτερο μέρος και μέσα

από την άμυνά μας παλέψα-

με, επανήλθαμε και φέραμε

το παιχνίδι στα μέτρα μας.

Όμως πάλι στο τέλος για

λεπτομέρειες δεν καταφέρα-

με να πάρουμε το ροζ

φύλλο.

Πρέπει να επανέλθουμε

γρήγορα να συγκεντρωθού-

με και να τα δώσουμε όλα

στο παιχνίδι που ακολουθεί

με την ΧΑΝΘ, πρέπει να

κερδίσουμε και να επανέλ-

θουμε έτσι στα θετικά απο-

τελέσματα.

Μόνο με δουλειά μπορούμε

να επανέλθουμε στις νίκες

και αυτό θα  κάνουμε
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Σ Α Β Β Α Τ Ο  2 9 / 1 2



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος

μεταπτυχιακού διπλώματος,

με διδακτική εμπειρία,

παραδίδει μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού, γυμνάσι-

ου, λυκείου και σε φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικό-

πεδο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) .

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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  ισο-

γείου πολυκατοικίας

Αθηνάς 74, γκαρσονιέρα

50 μέτρα από την κεντρι-

κή πλατεία. Νεότευκτη  ,

άριστης κατασκευής  55

τ.μ. περιλαμβάνει χωλ,

δύο υπνοδωμάτια, μπά-

νιο, κουζίνα. Τιμή 300

ευρώ μηνιαίως. Στην τιμή

περιλαμβάνεται ηλεκτρι-

κή κατανάλωση, κοινό-

χρηστα, δημοτικά τέλη,

ύδρευση, Ε.Ρ.Τ., κ.τ.λ.

Δηλαδή  δεν υπάρχει

καμιά άλλη επιβάρυνση

εκτός των 300 ευρώ.

Πληροφορίες τηλ.:

6972400030

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σία από το καφέ BEAU

BAR. Πληροφορίες εντός

του καταστήματος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι  στα
Κάτω Βασιλικά έκτασης 14
στρεμμάτων στη θέση
Ανοίγματα
Τηλέφωνο επικοινω-
νίας:6978070223

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 85 τ.μ. επί της οδού

Ερμού 61 με αυτόνομη

κεντρική θέρμανση.

Επικοινωνία στα τηλ. :

6932459070 &

6977608008

Με την ευκαιρία των
εγκαινίων του
Κέντρου

Κοινότητας θέλω να
ευχηθώ να είναι
καλοτάξιδο και με κάθε
επιτυχία, διότι
απευθύνεται στις πιο
ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες του Δήμου μας.
Όσον αφορά όμως την δια-
δικασία των εγκαινίων, θέλω
να δηλώσω ότι δεν τηρήθη-
κε καμία διαδικασία πολιτι-
κού πολιτισμού και δημο-
κρατικής δεοντολογίας ως
είθισται. Επειδή όμως το
τελευταίο διάστημα επιχει-
ρείται αγωνιωδώς, από τη
μια πλευρά αποπροσανατο-
λισμός της κοινής γνώμης
και από την άλλη οικειοποί-
ηση του έργου άλλων και
επειδή η ιστορία ούτε παρα-
γράφεται ούτε περιχαρακώ-
νεται και πιστεύοντας ότι οι
συνδημότισσες και οι συν-
δημότες μου πρέπει να
έχουν γνώση, γιατί η γνώση
οδηγεί στην σωστή κρίση,
σας παραθέτω απόσπασμα
των πρακτικών του δημοτι-
κού συμβουλίου, ώστε να
ενημερωθείτε σχετικά με την
όλη προσπάθεια της δημι-
ουργίας του Κέντρου
Κοινότητας του Δήμου μας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
“Να πω ένα μεγάλο μπράβο

και συγχαρητήρια στην
κυρία Δέσποινα
Συροπουλου σαν πρόεδρο
και την κυρία                  σαν
διευθύντρια της ΔΗΚΕΦΑ
για την διεκδίκηση αυτού
του προγράμματος, το
οποίο έχει ιδιαίτερη προ-
βληματική ιδιαίτερα όσον
αφορά το παράρτημα των
Ρομά.
Κινούμενες σε πλαίσια
ασφυκτικά και γραφειοκρα-
τικά, από ότι βλέπετε έχει
μια διαδικασία ιδιαίτερα
δύσκολη, κατάφεραν και
υπέβαλλαν πλήρη φάκελο
και εντάχθηκε σε πρόγραμ-
μα μετά την προκήρυξη της
Περιφέρειας.
Οπότε απομένει, επίσης
πολύ γρήγορα, και έχει
πολύ γρήγορα υλοποιηθεί
και αυτό προηγουμένως,
που εγκριναμε προηγουμέ-
νως, την τεχνική περιγραφή
του ισογείου του δημαρχεί-
ου για να κατασκευαστεί
γρήγορα το έργο που εγκρί-
ναμε, για να στεγαστεί αυτό
το Κέντρο Κοινότητος.
Και με το καλό, με το καλό
να προσφέρει τις υπηρεσίες
που προδιαγράφονται στις,
στα σχέδια. Και πάλι συγχα-
ρητήρια και καλή δουλειά.”

Συροπούλου Δέσποινα
Ανεξάρτητη δημοτική
σύμβουλος, πρώην πρόε-
δρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
Εύχομαι σε όλες και όλους
Χρόνια Πολλά καλές γιορτές
με Υγεία.
(Στην παρακάτω φωτο-
γραφία είναι το απόσπα-
σμα του 8ου Δ.Σ. στις
16/5/2017 το οποίο σας
παραθέτω αυτούσιο.)
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ΤΡΙΤΗ  25/12: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

ΤΕΤΑΡΤΗ  26/12: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

ΠΕΜΠΤΗ  27/12: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

5 Τηλ: 24910-22939

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28/12 : Μπασαγιάννη – Τσολάκη

Μαρία Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΣΑΒΒΑΤΟ  29/12 : Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

ΚΥΡΙΑΚΗ  30/12: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση:

Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465       

ΔΕΥΤΕΡΑ  31/12 : Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

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
μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού – Γυμνασίου
– Λυκείου. 
Τιμές προσιτές. 
Επικοινωνία στο τηλ.:
6974611056

Τοποθέτηση κ.Τοποθέτηση κ.

ΔέσποιναςΔέσποινας

Συροπούλου για τοΣυροπούλου για το

Κέντρο ΚοινότηταςΚέντρο Κοινότητας



Ο
γνωστός
Λαρισαίος διαιτη-
τής Θανάσης

Τζήλος την Τετάρτη 19/12
το πρωί δέχθηκε επίθεση
και ξυλοκοπήθηκε άγρια
από τρείς
κουκουλοφόρους έξω
από το σπίτι του.
Ο διεθνής ρέφερι διακομί-
στηκε στο Π.Ν. Λάρισας
όπου και υποβλήθηκε στις
απαραίτητες εξετάσεις και
εν τέλει πήρε εξιτήριο την
Παρασκευή.
Μιλώντας στο OPEN ΤV ο
Θανάσης Τζήλος τόνισε ότι
θα κάνει δηλώσεις όταν γίνει
καλά, αφήνοντας να εννοη-
θεί ότι γνωρίζει πράγματα
και καταστάσεις, σχετικά με
την επίθεση που δέχτηκε
έξω από το σπίτι του.
Ο Θεσσαλός ρέφερ τόνισε
χαρακτηριστικά:
«μόλις γίνω καλά, θα μιλή-
σω για όλους και για όλα»,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι
γνωρίζει πράγματα και
καταστάσεις, σχετικά με την
επίθεση που δέχτηκε έξω
από το σπίτι του.
«Δεν θα ήθελα να περάσει

προς τα έξω η εικόνα ενός
σ τ ρ α π α τ σ α ρ ι σ μ έ ν ο υ
ανθρώπου, για να μην νομί-
ζουν ότι κέρδισαν» λέει ο
Θανάσης Τζήλος, που είναι
αποφασισμένος να σταθεί
στα πόδια του και να επι-
στρέψει.
Οι Αρχές, έχουν πάρει κατά-
θεση από τον 35χρονο διε-
θνή διαιτητή, ο οποίος δίνει
και συμπληρωματικές κατα-
θέσεις, που συνθέτουν τον
φάκελο της υπόθεσης.
Μιλώντας μεταξύ άλλων και
στο περιβάλλον του, αλλά
και σε στελέχη της ΕΠΣ
Λάρισας τόνιζε ότι δεν είναι
διατεθειμένος να παρατήσει
τη διαιτησία, αλλά κι ότι θα
προσπαθήσει να προλάβει
τα αγωνιστικά τεστ των διαι-
τητών στο σεμινάριο που θα
γίνει 30/1-1/2.
Ελεώ αυτού του τραγικού
συμβάντος το
Σαββατοκύριακο που μας
πέρασε δεν υπήρχαν αγώ-
νες πρωταθλήματος στην
ΕΠΣ Λάρισας στην οποία
ανήκει ο κ. Θανάσης
Τζήλος.
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Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

στρίμωξε στα… «σχοινιά»

την πρωτοπόρο Νίκαια

2012 για το μεγαλύτερο

μέρος του παιχνιδιού,

κοίταξε στα «μάτια» τους

φιλοξενούμενους,

βρέθηκε να προηγείται

μέχρι και με 8 πόντους

όμως στο τέλος γνώρισε

την ήττα με σκορ 70 – 77

και έτσι μετράει 2 νίκες

και 7 ήττες και έχει πλέον

11 βαθμούς στον πρώτο

όμιλο της Α2 ΕΣΚΑΘ.

Το πρώτο δεκάλεπτο ξεκίνη-

σε με τις 2 ομάδες να βρί-

σκουν τον δρόμο προς το

αντίπαλο καλάθι με παρό-

μοια συχνότητα με αποτέλε-

σμα το 1ο δεκάλεπτο να

λήξει 16-15.

Στην δεύτερη περίοδο οι

Φαρσαλινοί βρήκαν περισ-

σότερες λύσεις επιθετικά και

παίρνοντας ενέργεια από

την άμυνα τους κατάφεραν

με επιμέρους σκόρ 19 – 12

να βρεθούν μπροστά με

σκορ 35 – 27 στην λήξη του

πρώτου μέρους.

Δυο λεπτά σχεδόν μετά την

έναρξη του 2ου δεκαλέπτου

παίκτης της Νίκαιας 2012

γρονθοκόπησε παίχτη της

ομάδας των Φαρσάλων με

τον διαιτητή να τον αποβάλ-

λει αλλά ταυτόχρονα να δίνει

και τεχνικη ποινή στον παί-

χτη που δέχτηκε το χτύπη-

μα.

Επίσης στα μέσα της δεύτε-

ρης περιόδου τραυματίστη-

κε στον προσαγωγό ο

Γκουντόπουλος και δεν ξανά

έπαιξε.

Στην 3η περίοδο η ομάδα

της Νίκαιας έχοντας καλύτε-

ρη ευστοχία έτρεξε επιμέ-

ρους σκορ 17-26 και πέρα-

σε μπροστά με 52-53.

Το παιχνίδι στην τελευταία

περίοδο πήγαινε πολύ

κοντά στο σκορ, 1:10 πριν

λήξει ο αγώνας οι φιλοξε-

νούμενοι ήταν μπροστά με 3

πόντους όμως με δύο καθο-

ριστικά τρίποντα στο φινάλε

«απέδρασαν» με το ροζ

φύλλο με σκορ 70 – 77.

Πρώτοι σκόρερ του Α.Σ.

Φαρσάλων ήταν οι

Δ η μ ή τ ρ η ς

Δημητρακόπουλος  και

Γιώργος Ζάγκας με 26

πόντους.

Τα Δεκάλεπτα: 16 – 15, 35 –

27, 52 – 53, 70 – 77.

Η Σύνθεση

Α.Σ. Φαρσάλων (Αντ.

Μανετζής /Γκουντόπουλος):

Θεοχάρης 6(2),

Καλογερόπουλος, Ζάγκας

26(2), Γκουντόπουλος,

Γιαννούλης, Μάρκος 5(1),

Μανετζής, Παπατζελίδης

Δημητρακόπουλος 26(3),

Ρούμπας 7.

«« Π ά λ ε ψ ε »  σ κ λ η ρ ά ,  η τ τ ή θ η κ ε  Π ά λ ε ψ ε »  σ κ λ η ρ ά ,  η τ τ ή θ η κ ε  

σ τ ι ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς …σ τ ι ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς …

Τζήλος:“Θα Τζήλος:“Θα 

μιλήσω σύντομα”μιλήσω σύντομα”

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα:Β.Κ. Καζάνα:

Μεγάλες γιορτινές προσφορέςΜεγάλες γιορτινές προσφορές

και όλα ετοιμοπαράδοτα!!!και όλα ετοιμοπαράδοτα!!!

Συνάντηση ΠεριφερειάρχηΣυνάντηση Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας με εκπροσώπουςΘεσσαλίας με εκπροσώπους

της ΕΠΣΛτης ΕΠΣΛ

Γιορτές χωρίς δώρα
γίνεται; Για τα δώρα
των γιορτών όλοι

πηγαίνουν στην
ElectronetB.K.Καζάνα! Με
τις μεγάλες προσφορές
και τα δώρα της, η
ElectronetB.K.Καζάνα
γίνεται η Νούμερο Ένα
επιλογή των
καταναλωτών για τις

χριστουγεννιάτικες
αγορές τους.
Ειδικότερα για αυτές τις
τελευταίες μέρες του χρό-
νου, οι επιλογές σε δώρα
δεν σταματούν ποτέ. Και σε
αυτές τις γιορτές το μεγαλύ-
τερο τοπικό υπερκατάστημα
ηλεκτρικών της πόλης μας
φροντίζει για τα καλύτερα
στις καλύτερες τιμές ενώ

ΜΟΝΟ η Electronet B.K.
Καζάνα διαθέτει ΟΛΑ της τα
προϊόντα ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ-
ΔΟΤΑ KAIΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟ-
ΕΠΙΤΑΓΕΣ για να βγαίνουμε
πάντα κερδισμένοι! 
Πάρτε ιδέες για έξυπνα
δώρα – τηλεοράσεις, σμάρ-
τφοουνς, τάμπλετς,gaming,
κουζινομχανές,μικροσυ-
σκευές, είδη προσωπικής
φροντίδας, των μεγαλύτε-
ρων εταιριών - και χαρίστε
τα σε αγαπημένα σας πρό-
σωπα.
Αλλά και στις μεγάλες, οικια-
κές συσκευές το δικό μας
κατάστημα συνδυάζει επιτυ-
χημένα την υψηλή ποιότητα
με τις χαμηλές τιμές και
παραμένει σταθερά στην
κορυφή της προτίμησης των
καταναλωτών: Ψυγεία, κου-
ζίνες, ηχοσυστήματα, κλιμα-
τιστικά, αφυγραντήρες αλλά
και συστήματα θέρμανσης,
τα οποία κάνουν πιο εύκολη
την καθημερινότητά τους,
αποτελούν τις πιο συμφέ-
ρουσες οικονομικά και ποιο-
τικά προτάσεις.
Πάρτε μια γεύση από τις
προσφορές μας ξεφυλλίζο-
ντας το νέο
Χριστουγεννιάτικο Φυλλάδιο
προσφορών στο
www.kazanas.gr
Electronet Β. Κ. Καζάνα,
Διονύσου και
Παπαδοπούλου, πίσω από
τα ΚΤΕΛ.

Ε
θιμοτυπική

συνάντηση με

μέλη της Δ.Σ. της

Ένωσης Ποδοσφαιρικών

Σωματείων Λάρισας

(ΕΠΣΛ) είχε το μεσημέρι

της Παρασκευής ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΠΣΛ

ευχήθηκαν στον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

για τις εορτές των

Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς ενώ παράλ-

ληλα τον ευχαρίστησαν για

τη συνεργασία και τη στήρι-

ξη που παρείχε η

Περιφέρεια Θεσσαλίας στην

Ένωση. Ακόμη εξήραν το

έργο της Περιφέρειας

Θεσσαλίας σχετικά με το

πρόγραμμα βελτίωσης και

αναβάθμισης των γηπέδων

ποδοσφαίρου στο νομό

Λάρισας. Στη συνάντηση

Σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός τόνισε

τα εξής:

«Αρχικά θα ήθελα να κατα-

δικάσω με τον πλέον κατη-

γορηματικό τρόπο την επί-

θεση στο Λαρισαίο διαιτητή

κ. Θ. Τζήλο. Τέτοια θλιβερά

φαινόμενα δεν έχουν θέση

στον αθλητισμό.  Όλοι ευχό-

μαστε γρήγορη ανάρρωση

και επιστροφή στα γήπεδα.

Στηρίζουμε με όλες μας τις

δυνάμεις τον ερασιτεχνικό

αθλητισμό. Ως Περιφέρεια

Θεσσαλίας με έργα ουσίας

συμβάλλουμε στην αναμόρ-

φωση των αθλητικών εγκα-

ταστάσεων προκειμένου οι

αθλήτριες και οι αθλητές να

αθλούνται στις κατάλληλες

συνθήκες.  Ο αθλητισμός

είναι ζωή, ενέργεια και απο-

τελεί διέξοδο απ’ τη σκληρή

καθημερινότητα και διαφυ-

λάσσει τους νέους από επι-

κίνδυνες ατραπούς»

Τα μέλη του Δ.Σ.  της ΕΠΣΛ

που επισκέφτηκαν τον κ.

Αγοραστός ήταν ο Γιάννης

Καρυώτης, ο Αργύρης

Γκρίμπας ο Παντελής

Τσακίρης και η υπάλληλος

της Ένωσης Αφροδίτη

Πάτα.



Κ
λειστές για το
κοινό θα
παραμείνουν οι

εφορίες την πρώτη
εβδομάδα του
Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ ανα-
κοίνωσε ότι, για την υλοποί-
ηση του έργου που αφορά
την εφαρμογή της νέας οικο-
νομικής ταξινόμησης εσό-
δων του λογιστικού σχεδίου
της Γενικής Κυβέρνησης,
που θα ισχύσει από την
1.1.2019, οι Δ.Ο.Υ. δεν θα
πραγματοποιήσουν συναλ-
λαγές με το κοινό, ούτε και
εσωτερικές μηχανογραφικές
εργασίες, που αφορούν στη
βεβαίωση, στην είσπραξη,
στη διαγραφή και στην επι-
στροφή φόρων, την Τετάρτη
2 Ιανουαρίου 2019, την
Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019
και την Παρασκευή 4
Ιανουαρίου 2019.

Οι πολίτες μπορούν να
διεκπεραιώσουν τις υποχρε-
ώσεις τους που αφορούν τα
συγκεκριμένα αντικείμενα
εργασιών των Δ.Ο.Υ. μέχρι
το τέλος της επόμενης εργά-
σιμης ημέρας, δηλαδή της
Δευτέρας 7 Ιανουαρίου
2019. Επισημαίνεται ότι οι
υπόλοιπες συναλλαγές των
ενδιαφερομένων με τις
Δ.Ο.Υ. θα πραγματοποιού-
νται κανονικά, κατά τις ώρες
εισόδου του κοινού.

16
Δευτέρα 24 ΔεκεμβρίουΕπικαιρότητα

Κλειστές οι εφορίες από 2Κλειστές οι εφορίες από 2

έως 4 Ιανουαρίουέως 4 Ιανουαρίου
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