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Τρίτη 15 Ιανουαρίου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 896 Τιμή: 0,60 ευρώ

Σ
ε ανοιχτή διαδικτυακή κόντρα

με συμπολίτες μας μπήκε ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος.

Στο facebook και συγκεκριμένα στα

σχόλια ενός δημοσιεύματος το οποίο

αφορούσε την ημέρα των

Θεοφανείων και την βοήθεια ενός νεα-

ρού σε μια ηλικιωμένη κυρία ώστε να

μην υπάρξει κάποιο ατύχημα με την

παγωνιά που επικρατούσε και έγρα-

ψαν τα σχόλια τους...

Λεωφορείο μεΛεωφορείο με

μαθητές σταμαθητές στα

Φάρσαλα εξετράπηΦάρσαλα εξετράπη
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Σ
τις 28 Ιανουαρίου

του 2019 θα

βγάλουν τα τρακτέρ

τους στους δρόμους της

χώρας οι συντασσόμενοι

με την Πανελλαδική

Επιτροπή των Μπλόκων

αγρότες και κτηνοτρόφοι,

όπως αποφασίστηκε σε

σύσκεψη στις Σέρρες.

Αυτό επισήμανε μιλώντας

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος

της Ενωτικής Ομοσπονδίας

Αγροτικών Συλλόγων νομού

Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας,

μέλος της γραμματείας της

Πανελλαδικής Επιτροπής

Μπλόκων, προσθέτοντας

ότι το επόμενο διάστημα θα

γίνει σειρά συναντήσεων σε

διάφορα σημεία της

Ελλάδας, προκειμένου να

ενημερωθούν οι άνθρωποι

του πρωτογενούς τομέα,

αλλά και να καταστεί εκ νέου

ξεκάθαρο ότι μόνο μέσα

«από αγώνες και κινητοποι-

ήσεις θα μπορέσουν να

ανακόψουν τα σχέδια της

κυβέρνησης, που με την

πολιτική της έχει δημιουργή-

σει σειρά υπαρκτών προ-

βλημάτων που απειλούν την

επιβίωσή τους.

Αγωνιζόμαστε για να βάλου-

με φρένο, αλλά και να διεκ-

δικήσουμε λύσεις στα δίκαια

αιτήματά μας».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό,

στο τέλος της επόμενης

εβδομάδας η Πανελλαδική

Επιτροπή Μπλόκων θα

πραγματοποιήσει ενημερω-

τική συνάντηση στα

Μάλγαρα και στις 20/1 στο

Α γ γ ε λ ό κ α σ τ ρ ο

Μεσολογγίου, όπου αναμέ-

νεται να δώσουν το

«παρών» άνθρωποι του

πρωτογενούς τομέα από

διάφορες περιοχές της

Αιτωλοακαρνανίας, της

Ηπείρου και της

Πελοποννήσου.

Στην σύσκεψη στις Σέρρες

παραβρέθηκαν εκπρόσω-

ποι από περισσότερες από

εννέα ομοσπονδίες και 70

αγροτικούς συλλόγους της

Β. Ελλάδας. Τονίζεται ότι η

Ενωτική Ομοσπονδία

Αγροτικών Συλλόγων

Νομού Λάρισας και οι

Αγροτικοί Σύλλογοι της

Αγιάς, έχουν απευθύνει

κάλεσμα σε αγρότες και κτη-

νοτρόφους της περιοχής να

συμμετέχουν στην σύσκεψη

που θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 15 Ιανουαρίου,

στις 7 το βράδυ, όπου και θα

γίνει ενημέρωση για τις εξε-

λίξεις, τα αγροτικά προβλή-

ματα και την οργάνωση της

δράσης το επόμενο διάστη-

μα.

Τα βασικά αιτήματα – διεκδι-

κήσεις του οργανωμένου

αγροτικού κινήματος είναι τα

εξής:

-Κατώτερες εγγυημένες

τιμές για τα αγροτοκτηνο-

τροφικά προϊόντα, που να

καλύπτουν το κόστος παρα-

γωγής και να αφήνουν εισό-

δημα για επιβίωση και συνέ-

χιση της αγροτικής δραστη-

ριότητας. Αμεση πληρωμή

των αγροτικών προϊόντων

κατά την παράδοσή τους, να

σταματήσει το αίσχος των

«ανοιχτών τιμών». Φτηνά

προϊόντα για τις λαϊκές ανά-

γκες.

-Αναπλήρωση του χαμένου

εισοδήματος λόγω των πολύ

χαμηλών τιμών παραγωγού

των προϊόντων και των

ζημιών στην παραγωγή, για

τις οποίες δεν φέρουν ευθύ-

νη οι παραγωγοί.

-Μείωση του κόστους παρα-

γωγής, με αφορολόγητο

πετρέλαιο, μείωση της τιμής

του αγροτικού ρεύματος

κατά 50%, κατάργηση του

ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και

εφόδια, ζωοτροφές, τρόφι-

μα, είδη λαϊκής κατανάλω-

σης και υπηρεσίες, κατάργη-

ση των χαρατσιών.

-Κατάργηση του αντιασφαλι-

στικού νόμου, συντάξεις

αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια

για τους αγρότες και στα 55

για τις αγρότισσες, αποκλει-

στικά δημόσια δωρεάν Υγεία

– Πρόνοια.

-ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που

θα καλύπτει και θα αποζη-

μιώνει στο 100% τις ζημιές

απ’ όλες τις αιτίες καταστρο-

φής σε φυτική, ζωική παρα-

γωγή και πάγιο κεφάλαιο,

χωρίς καθυστερήσεις.

-Να μην ισχύσουν οι περικο-

πές στις επιδοτήσεις – ενι-

σχύσεις, κατάργηση όλων

των άμεσων και έμμεσων

περιορισμών της αγροτικής

και κτηνοτροφικής παραγω-

γής που επιβάλλει η νέα

ΚΑΠ της ΕΕ, σύνδεση των

ενισχύσεων με την παραγω-

γή, το ζωικό κεφάλαιο.

-Να αυξηθεί στα 12.000

ευρώ, συν 3.000 ευρώ για

κάθε παιδί, το ετήσιο ακατά-

σχετο χρηματικό όριο στα

βιβλιάρια των μικρομεσαίων

αγροτών.

-Καμιά κατάσχεση και πλει-

στηριασμός πρώτης, δεύτε-

ρης κατοικίας ή χωραφιού,

από δάνεια που βρίσκονται

στο «κόκκινο», συνολικής

αντικειμενικής αξίας μέχρι

300.000 ευρώ.

-Να μη μειωθεί το αφορολό-

γητο όριο που κατέκτησαν οι

αγρότες στα μπλόκα.

Αφορολόγητο ατομικό εισό-

δημα 12.000 ευρώ, προ-

σαυξανόμενο κατά 3.000

ευρώ για κάθε παιδί, φορο-

λογία σε κάθε πραγματικό

εισόδημα, κατάργηση των

τεκμηρίων.

-Να σταματήσουν τα «αγρο-

τοδικεία» και η ποινικοποίη-

ση των αγώνων, που απο-

σκοπούν στην τρομοκράτη-

ση των μικρομεσαίων αγρο-

τοκτηνοτρόφων ώστε να

πάψουν ν’ αγωνίζονται για

τα δίκαια και ζωτικά αιτήμα-

τά τους, ενάντια στην αντι-

λαϊκή πολιτική της κυβέρνη-

σης και της ΕΕ.

2
Τρίτη 15 ΙανουαρίουΕπικαιρότητα

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 16/1/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία -4/8c

Τρίτη 15/1/2019 
Συννεφιά, θερμοκρασία -6/4c

Πέμπτη 17/1/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία -1/10c

Παρασκευή 18/1/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 1/11c

Σάββατο 19/1/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/12 c

Κυριακή 20/1/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/12c

Δευτέρα 21/1/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 2/12c

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

Βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες, στις 28Βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες, στις 28

Ιανουαρίου, έπειτα από απόφαση της Επιτροπής ΜπλόκωνΙανουαρίου, έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Μπλόκων

protostypos.grprotostypos.gr



Η
βροχή που έπεσε

το απόγευμα της

Τετάρτης (09/01),

σε συνδυασμό με τις

αρνητικές  θερμοκρασίες

που υπήρχαν και εξακο-

λουθούν να υπάρχουν

στην περιοχή της

επαρχίας Φαρσάλων,

πάγωνε αυτόματα μόλις

ερχόταν σε επαφή με το

έδαφος με αποτέλεσμα η

Επαρχία Φαρεσάλων να

γίνει ένα τεράστιο “παγο-

δρόμιο”.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα

αυτοκίνητο στο ύψος του

Παλαιόμυλου βγήκε εκτός

δρόμου λόγω ολισθηρότη-

τας του οδοστρώματος,

απεγκλωβίστηκε από το

αυτοκίνητο και οδηγήθηκε

με ΕΚΑΒ στον νοσοκομείο

του Βόλου, ευτυχώς δίχως

να τραυματιστεί σοβαρά.

Υπήρχε καθ’ όλη την διάρ-

κεια της ημέρας μεγάλος

κίνδυνος ατυχημάτων, όμως

ευτυχώς οι οδηγοί έδειξαν

την απαραίτητη προσοχή

και δεν είχαμε κανένα άλλο

απρόοπτο.

Επίσης οι περισσότεροι

δρόμοι και εντός της πόλης

των Φαρσάλων ήταν…

«παγοδρόμιο» και τόσο τα

αυτοκίνητα, όσο και οι πεζοί

κυκλοφορούσαν με μεγάλη

δυσκολία.

Ειδικότερα δρόμοι οι οποίοι

έχουν κλίση (ανηφόρες

κατηφόρες) ήταν απροσπέ-

λαστοι.

Ακυρώθηκαν τα δρομολόγια

των ΚΤΕΛ Λάρισας και

Βόλου και γενικώς υπήρξαν

αρκετά προβλήματα λει-

τουργίας.

Ευτυχώς το πρωί της

Πέμπτης ο καιρός μας έκανε

το «χατίρι» και η βροχή σε

συνδυασμό με τις υψηλές

για τα δεδομένα θερμοκρα-

σίες έλιωσαν τον πάγο, οι

δρόμοι καθαρίστηκαν και

έτσι επανήλθε η κανονικότη-

τα.

Α
νακοίνωση
εξέδωσε
επικεφαλής της

ελάσσονος
αντιπολίτευσης του
Δήμου Φαρσάλων κ.
Μαρίας Ίφου εναντίον της
δημοτικής αρχής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Έχουμε όλοι διαπιστώσει
μέσα στα οκτώ χρόνια της
θητείας της ότι, η Δημοτική
Αρχή κάθε άλλο παρά δίπλα
στον δημότη βρίσκεται,
αλλά η εγκληματική αδιαφο-
ρία της αυτές τις μέρες δεν
έχει προηγούμενο… δεν
έχει κατανοήσει τις υποχρε-
ώσεις της απέναντι στους
πολίτες.
Ο δήμαρχος περιμένει να
είναι  οι πολίτες στην υπηρε-
σία του δήμου, ενώ επιβάλ-
λεται ακριβώς το αντίθετο,
που είναι και το αυτονόητο,
να είναι η δημοτική αρχή
στην υπηρεσία του πολίτη.
Αισθανόμαστε ντροπή εγώ
και οι συνεργάτες μου, σαν
μέλη του δημοτικού συμ-
βουλίου για την απαράδεκτη
κατάσταση που επικρατεί
στην περιοχή μας λόγο
αδράνειας της δημοτικής
αρχής. Είναι όμως αδύνατο
να επηρεάσουμε την κατά-
σταση, διότι δεν έχουμε
ποτέ εισακουστεί σαν αντι-

πολίτευση.
Επιτέλους κ. Καραχάλιε,
δείξτε αυτή τη φορά ότι νοι-
άζεστε για την ασφάλεια των
συνδημοτών σας και ενερ-
γοποιηθείτε άμεσα ώστε να

μην υπάρξουν ατυχήματα».

Μαρία Ίφου
Επικεφαλής Δημοτικής
παράταξης
“Δημοτική Αναγέννηση”
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Μαρία Ίφου: Αδιαφορία στοΜαρία Ίφου: Αδιαφορία στο

έπακρο…έπακρο…

Παγοδρόμιο τα Φάρσαλα,Παγοδρόμιο τα Φάρσαλα,

πολλά τα προβλήματαπολλά τα προβλήματα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ



Ο Σύλλογος Ντόπιων Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας» καλεί τα μέλη του Κυριακή 20/1 και ώρα 19:00 στην ταβέρνα

«Γεύσεις Εν Λευκώ» στην Βαμβακού Φαρσάλων για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Επαρχίας Φαρσάλων την Κυριακή 20/1 θα τελέσει αρτοκλασία εις μνήμη του Αγ. Γεωργίου εξ

Ιωαννίνων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Φάρσαλα.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κέντρο κοινότητας «Κονάκι»

Μ
ε μεγάλη

επιτυχία

διεξήχθησαν οι

γιορτές των τεσσάρων

ΚΔΑΠ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. Οι

μικροί μας φίλοι

διασκέδασαν ενώ οι

γονείς και οι παππούδες

αυτών τους καμάρωναν

με πρόσωπα γεμάτα

ευτυχία.

• Το ΚΔΑΠ4 της Ρευματιάς

σε συνεργασία με τον σύλ-

λογο Γυναικών Βαμβακούς

πραγματοποίησε μία όμορ-

φη γιορτή με τίτλο «Φέρε και

εσύ ένα στολίδι» στην πλα-

τεία της Βαμβακούς, την

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου

2018, όπου στόλισαν και

άναψαν το δέντρο του χωρι-

ού.

• Το ΚΔΑΠ2 του Βασιλί

π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε

« Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ η

Εκδήλωση» στον χώρο του

ΚΔΑΠ2 στις 17 Δεκεμβρίου

2018. Συμμετείχε ο

Σύλλογος Γυναικών Βασιλί

με αφηγήσεις παραμυθιών

από τα μέλη του και κερνώ-

ντας τους παρευρισκόμε-

νους χριστουγεννιάτικα εδέ-

σματα.

• Το ΚΔΑΠ1 έδωσε (2) δύο

παραστάσεις της

Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ η ς

Εκδήλωσης με τίτλο

«Παίζουμε Θέατρο»; Η

ομάδα των θεατροπαιχνι-

διών του εργαστηρίου λόγου

και τέχνης παρουσίασε το

σύγχρονο παραμύθι της

Ευγενίας Παλαιολόγου «Τα

δύο μικρά έλατα», ανθολο-

γημένο από τον Χάρη

Σακελλαρίου, καθώς και το

τμήμα εικαστικών του ίδιου

κέντρου παρουσίασε τρα-

γούδια και χορευτικά σε

ήχους χριστουγεννιάτικους

δίνοντας χαρά, αγάπη και

ελπίδα. Η πρώτη εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου

2018, στην Πλατεία

Δημαρχείου Φαρσάλων. Και

η δεύτερη στο ΚΑΠΗ του

Δήμου την Παρασκευή 21

Δεκεμβρίου 2018 στα πλαί-

σια του Προγράμματος

Υγιής Γήρανση.

Το εκπαιδευτικό και βοηθητι-

κό προσωπικό όλων των

ΚΔΑΠ και του παιδικού

σταθμού «ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ

ΧΑΡΑΣ», απασχόλησαν

δημιουργικά τους μικρούς

μας φίλους με τις δραστη-

ριότητες:

α) Ταχυδρομείο του Αη-

Βασίλη

β) Αφήγηση παραμυθιών

γ) Face painting

δ) Διάφορες κατασκευές και

οι μαθητές του

Παραρτήματος Ρομά –

Κέντρου Κοινότητας και οι

μαθητές του Κέντρου

Ημέρας ΑΜΕΑ παρουσία-

σαν στους παρευρισκόμε-

νους Χριστουγεννιάτικες

κατασκευές.

• Τέλος το ΚΔΑΠ3 στον

Σταυρό στις 21 Δεκεμβρίου

2018 πραγματοποίησε

« Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο

Ζαχαροπλαστικής» στον

χώρο του κέντρου όπου οι

λιλιπούτειοι φίλοι μας έφτια-

ξαν νόστιμα γλυκά, έπαιξαν

και τραγούδησαν.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι ΧριστουγεννιάτικεςΜε μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι Χριστουγεννιάτικες

εκδηλώσεις της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑεκδηλώσεις της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Κόβει πίτα ο Σύλλογος ΝτόπιωνΚόβει πίτα ο Σύλλογος Ντόπιων

Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»

Κοπή πίτας για τους ΗπειρώτεςΚοπή πίτας για τους Ηπειρώτες



Μ
ΕΓΑΛΟ θέμα ο

εκάστοτε

πολιτικός να

ακούει… Τις ανάγκες, τα

κελεύσματα του καιρού

και το πιο σημαντικό: τον

ίδιο τον κόσμο. 

Πέρασαν ανεπιστρεπτί που

οι επαγγελματίες της πολιτι-

κής σκηνής μιλούσαν και

μιλούσαν. Κι αν για ένα

πράγμα μπορεί να υπερη-

φανευτεί η υποψήφια βου-

λευτής με το Κίνημα

Αλλαγής Μαρία Γαλλιού

είναι ότι ακούει. Δεν υπόσχε-

ται τα πάντα στους πάντες -

πρακτική που οδήγησε τη

χώρα σ’ αυτό το σημείο-

αλλά τείνει ευήκοον ους και

έπειτα κινείται στην κατεύ-

θυνση εύρεσης λύσης μέσα

από την αναζήτηση και τη

σύνθεση. Άλλωστε ως

άνθρωπος της αγοράς γνω-

ρίζει καλά ότι το κάθε πρό-

βλημα επιλύεται μέσα από

τη συζήτηση με ίσους όρους

και την εμπιστοσύνη στον

άνθρωπο. Νέοι άνθρωποι,

νέα πολιτική νοοτροπία…

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μαρία Γαλλιού: Με πίστη

στο μέλλον 

Όταν ακούς, πετυχαίνειΌταν ακούς, πετυχαίνεις...ς...
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Μ
ια ασυνήθιστη

παγωμένη βροχή

έφερε σε

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία

και Θεσσαλία η

κακοκαιρία «Υπατία»,

μαζί με μεγάλα ύψη

βροχής στη Δυτική

Ελλάδα.

Αποτέλεσμα αυτού του φαι-

νόμενου ήταν να γίνουν

«παγοδρόμιο» όλοι οι δρό-

μοι και να υπάρχουν μεγά-

λοι κίνδυνοι για οδηγούς και

πεζούς, καθώς αυτή η

παγωμένη βροχή πάγωνε

σε δευτερόλεπτα ότι ερχό-

ταν σε επαφή μαζί του.

Πώς δημιουργείται όμως το

εν λόγω φαινόμενο  και πού

καταγράφηκαν τα μεγαλύτε-

ρα ημερήσια ύψη βροχής

Οι θερμές αέριες μάζες

πάνω από τις πολύ ψυχρές

επιφανειακές, σύμφωνα με

τη μετεωρολογική υπηρεσία

meteo του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών

(ΕΑΑ) και όπως μεταδίδει το

ΑΠΕ-ΜΠΕ, οδηγούν στη

δημιουργία του φαινομένου

της παγωμένης βροχής,

δηλαδή οι σταγόνες της

βροχής παγώνουν, αμέσως

μόλις έρθουν σε επαφή με

το έδαφος ή οποιαδήποτε

επιφάνεια. Αυτό έχει ως

συνέπεια ακόμη και σε

περιοχές που δεν υπάρχει

χιονόστρωση, αλλά η θερ-

μοκρασία παραμένει κάτω

από το μηδέν, να προκαλεί-

ται συσσώρευση πάγου που

δημιουργεί σοβαρά προ-

βλήματα στις μετακινήσεις.

Τα πέντε μεγαλύτερα ημερή-

σια ύψη βροχής που κατέ-

γραψαν πανελλαδικά οι

σταθμοί του Εθνικού

Αστεροσκοπείου/meteo

μέχρι το βράδυ της

Tετάρτης, ήσαν όλα στη

Δυτική Ελλάδα, συγκεκριμέ-

να στην Παραμυθιά

Θεσπρωτίας (96 χιλιοστά),

στη Δωδώνη (92), στη

Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας

(85), στα Λεπιανά ‘Αρτας

(78) και στην Ηγουμενίτσα

(76 χιλιοστά).

ΠαγωμένηΠαγωμένη βροχή έφερε η “Υπάτια”,βροχή έφερε η “Υπάτια”,

πως εξηγείται από τους πως εξηγείται από τους 

μετεωρολόγους αυτό το φαινόμενομετεωρολόγους αυτό το φαινόμενο



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων

ανακοινώνεται ότι

σύμφωνα με το άρθρο 15

του νόμου 4177/2013, οι

χειμερινές εκπτώσεις

έτους 2019 θα αρχίσουν

τη Δευτέρα, 14

Ιανουαρίου και θα λήξουν

την Πέμπτη, 28

Φεβρουαρίου 2019.

Κατά τη διενέργεια των

εκπτώσεων, εκτός από την

αναγραφή της παλαιάς και

της νέας μειωμένης τιμής

των αγαθών, επιτρέπεται

και η αναγραφή και εμπορι-

κή επικοινωνία ποσοστού

έκπτωσης.  

Ο τρόπος με τον οποίο υπο-

λογίζεται και προβάλλεται η

μειωμένη τιμή, πρέπει να

ανταποκρίνεται στην αλή-

θεια και να μην είναι ανακρι-

βής. Οι καταστηματάρχες θα

πρέπει, σε περίπτωση ελέγ-

χου, να είναι σε θέση να

αποδείξουν, ότι η παλαιά

τιμή πώλησης που αναγρά-

φεται στην πινακίδα, αντα-

ποκρίνεται στην πραγματι-

κότητα.

Θέλουμε να επιστήσουμε

την ιδιαίτερη προσοχή σας

στην παράγραφο 1 του

άρθρου 3 της Υπουργικής

Απόφασης 56885/10-11-

2014, σε σχέση με την ανα-

γραφή ποσοστού έκπτω-

σης, όπου ρητά αναφέρεται

ότι:

«Κατά τη διενέργεια εκπτώ-

σεων, εκτός από την ανα-

γραφή της παλαιάς και της

νέας μειωμένης τιμής των

αγαθών και υπηρεσιών που

πωλούνται με έκπτωση, επι-

τρέπεται και η αναγραφή και

εμπορική επικοινωνία

ποσοστού έκπτωσης».  

Εφόσον πραγματοποιούνται

εκπτώσεις σε περισσότερα

από το 60% του συνόλου

των πωλούμενων ειδών, η

επίδειξη του παρεχόμενου

ποσοστού έκπτωσης επι-

βάλλεται, οπότε θα πρέπει

να αναγράφεται στην προ-

θήκη του καταστήματος και

σε οποιαδήποτε άλλη εμπο-

ρική επικοινωνία, ενώ στην

περίπτωση που υπάρχουν

διαφορετικά ποσοστά

έκπτωσης ανά κατηγορίες

προϊόντων, θα πρέπει να

αναγράφεται το εύρος του

παρεχόμενου ποσοστού

(«από …. % έως …. %»). Σε

κάθε άλλη περίπτωση θα

αναγράφεται ότι οι εκπτώ-

σεις αφορούν επιλεγμένα

είδη με αναφορά στο αντί-

στοιχο ποσοστό.

Στην πράξη και όπως απορ-

ρέει από τις σχετικές διατά-

ξεις, η αναγραφή παλιάς και

νέας τιμής είναι επιβεβλημέ-

νες και υποχρεωτικές, ενώ η

αναγραφή ποσοστού

έκπτωσης είναι καταρχήν

δυνητική.  Στις περιπτώσεις

που οι μειωμένες τιμές

ξεπερνούν το 60% των

πωλουμένων ειδών, τότε και

μόνο τότε η αναγραφή

ποσοστού καθίσταται υπο-

χρεωτική, οπότε –επιβεβλη-

μένα- θα αναγράφονται και

τα δύο, ήτοι παλιά και νέα

τιμή και ποσοστό έκπτωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν.

4177/2013, σε όσους παρα-

βαίνουν τις διατάξεις περί

εκπτώσεων επιβάλλεται

πρόστιμο ποσού ίσου με το

0,5% του ετήσιου κύκλου

εργασιών και πάντως όχι

κατώτερο από πέντε χιλιά-

δες (5.000) ευρώ.  Σε περί-

πτωση που επιβληθεί για

δεύτερη φορά πρόστιμο για

την ίδια παράβαση μέσα σε

διάστημα πέντε (5) ετών, το

πρόστιμο αυξάνεται στο 3%

του ετήσιου κύκλου εργα-

σιών της συγκεκριμένης επι-

χείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτω-

ση που οι εκπτώσεις είναι

ανακριβείς ή παραπλανητι-

κές ως προς το ποσοστό

τους ή ως προς την ακρίβεια

των αναγραφόμενων τιμών

ή ως προς την ποσότητα

των προσφερόμενων με

έκπτωση προϊόντων ή ενέ-

χουν οποιασδήποτε μορφής

απόκρυψη ή παραπλάνηση

του καταναλωτή, επιβάλλε-

ται πρόστιμο ποσού ίσου με

το 1% του ετήσιου κύκλου

εργασιών και πάντως όχι

κατώτερο από δέκα χιλιάδες

(10.000) ευρώ.  Εφόσον το

σχετικό πρόστιμο επιβληθεί

για δεύτερη φορά ως προς

την ίδια παράβαση μέσα σε

διάστημα πέντε (5) ετών,

τότε αυτομάτως αυξάνεται

στο 3% του ετήσιου κύκλου

εργασιών της συγκεκριμέ-

νης επιχείρησης.

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές

σύμφωνα με το νόμο είναι:

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής

Γραμματείας Εμπορίου του

Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας.

β) Οι υπηρεσίες της Γενικής

Γραμματείας Καταναλωτή

του Υπουργείου Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας.

γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής

Γραμματείας Βιομηχανίας

του Υπουργείου Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας.

δ) Οι Διευθύνσεις

Ανάπτυξης των

Περιφερειών.

στ) Οι Υπηρεσίες του

Λιμενικού Σώματος, στη

ζώνη δικαιοδοσίας τους.

Αρμόδια αρχή για την επιβο-

λή των προστίμων είναι ο

Γενικός Γραμματέας της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

όπου διαπιστώνεται η

παράβαση.  Οι παραπάνω

Υπηρεσίες ελέγχουν την

εφαρμογή τόσο της νομοθε-

σίας για τις εκπτώσεις όσο

και αυτής που αφορά στις

Κυριακές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι,

σύμφωνα με την παρ. 1

άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα

καταστήματα μπορούν να

ανοίξουν προαιρετικά την

πρώτη Κυριακή κατά την

έναρξη της χρονικής περιό-

δου των εκπτώσεων, ήτοι

στις 20 Ιανουαρίου 2019.
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- Απογευματινή εκδρομή

27/1: Ιερά Μονή Οσίου

Εφραίμ Κονταριώτισσα.

- 3ήμερη εκδρομή Bansko:

Από 1έως 3 Φεβρουαρίου.

-27/1/2019 Μονοήμερη εκδρομη

την Κυριακή 27/1/2019

Αγ. Παΐσιος – Ι.Μ. Σουρωτής

Ι.Μ. Αγίας Αναστασίας

Φαρμακολύτριας.

Ι.Μ. Όσιου Εφραίμ του Σύρου

Κονταριώτισσας

-31/1/2019 Ο Σύλλογος

Αργιθεατών Επ. Φαρσάλων

«Παναγιά η Σπηλιώτισσα» και

το “Nefeli Travel” 

διοργανώνουν εκδρομή στο

Θεσσαλικό Θέατρο για παρακο-

λούθηση της θεατρικής 

παράστασης 

«Το χώμα βάφτηκε κόκκινο»,

Πέμπτη 31/1/2019.

(Δεκτά Θεατρικά Δελτία ΟΓΑ)

-2/2/2019 Παρακολούθηση 

θεατρικής παράστασης

“Μακρυκωσταίοι  και

Κοντογιώργηδες” 

Σάββατο 2/2/2019 - Στο θέατρο

Βέμπω

(Δεκτά θεατρικά δελτία ΟΓΑ)

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Ξεκίνησαν από την Δεύτερα 14/1 οι χειμερινές εκπτώσειςΞεκίνησαν από την Δεύτερα 14/1 οι χειμερινές εκπτώσεις

Μ
ε επιστολή του ο Ιεραποστολικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων “Παναγία η Ελεούσα”

ευχαριστεί θερμά την κυνηγετική ομάδα του

κ  Απ. Σουφλιά για την δωρέα των 150 κιλών κρέατος

αγριογούρουνου που έκανε στον Σύλλογο για τις 40

ημέρες που περάσανε χωρίς τον αγαπημένο φίλο

τους και συνάδελφο κυνηγό Θανάση Τράντο

(Μουσούλια), που έτυχε να είναι ανήμερα των

γενεθλίων του και έτσι εις μνήμητου, προσφέρθηκε

ένα τραπέζι σε αυτούς που το έχουν περισσότερο

ανάγκη.

Αναλυτικά η επιστολή

Ο Ιεραποστολίκος Σύλλογος Επ. Φαρσάλων “Παναγία η

Ελεούσα”ευχαριστεί θερμά την κυνηγετική ομάδα του κ  Απ.

Σουφλιά για την δωρέα των 150 κιλών κρέατος αγριογού-

ρουνου στην μνήμη του συναδέλφου τους κ. Αθανασίου

Τράντου.

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και καλή

παρηγοριά στην οικογένεια του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΕυχαριστηρίαΕυχαριστηρία

επιστολήεπιστολή



Σ
ε μια συνέντευξη εφ’

όλης της ύλης ο

πρόεδρος του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Φαρσάλων κ.

Γεώργιος Πιτσάβας

μίλησε για όλα στον

“Πρώτο Τύπο”.

Μας ανέλυσε τα κίνητρα του

για την ενασχόλησή του με

τον Εμπορικό Σύλλογο, την

εικόνα του για τους καταστη-

ματάρχες της πόλης, τα

δεδομένα που κινήθηκε η

αγορά το διάστημα των εορ-

τών. τους στόχους που έχει

ο Εμπορικός Σύλλογος και

πολλά πολλά ακόμη.

Αναλυτικά τι δήλωσε ο κ.
Γιώργος Πιτσάβας

Π.Τ.: Ποια ήταν τα κίνητρα
που σας έκαναν να ασχο-
ληθείτε πιο ενεργά με τον
Εμπορικό Επιχειρηματικό
Σύλλογο Επαρχίας
Φαρσάλων;

Γ.Π. “Η ενασχόλησή μου

ξεκίνησε το 2011 μετά από

πρόταση συναδέλφων και

φίλων , βάζοντας υποψηφιό-

τητα στις εκλογές του συλ-

λόγου. Το  κίνητρο ήταν ότι

θα ήμουν μέλος μιας νέας

ομάδας ανθρώπων με και-

νούριες ιδέες  και ίδιες ανη-

συχίες, που θα πρόσφεραν

με τον δικό τους τρόπο και

λόγο στον σύλλογο και γενι-

κότερα στην πόλη μας.”

Π.Τ.: Ποια είναι η δική σας
εικόνα για τα καταστήματα
και τους καταστηματάρχες
της Επαρχίας Φαρσάλων
και πως βιώνουν την
δύσκολη καθημερινότητα;
Και πότε υπήρξε η μεγα-
λύτερη πτώση στην
αγορά των Φαρσάλων;

Γ.Π. “ Τα τελευταία χρόνια

(ιδιαίτερα την τελευταία

πενταετία το φαινόμενο είναι

πιο έντονο) πιστεύω η εικό-

να δεν είναι καλή. Η καθημε-

ρινότητα δύσκολη, τα έσοδα

των περισσοτέρων επιχει-

ρήσεων όπως και σε όλη

την χώρα είναι σε φθίνουσα

πορεία, με αποτέλεσμα  να

μην μπορούν να ανταποκρι-

θούν  στις επαγγελματικές

τους υποχρεώσεις, ΕΦΚΑ,

Φόρος Εισοδήματος,

Ενοίκιο, ΔΕΗ. Αυτό πιστεύω

άρχισε πολύ πιο πριν και

δεν ήταν εύκολα ορατό για

την επαρχία μας, ίσως και

πριν από το 2009 που θεω-

ρείται  έτος αρχής της κρί-

σης στην χώρα μας. 

Αυτό που αναφέρω βεβαιώ-

νεται και από τα στατιστικά

στοιχεία των ειδικών που

ασχολούνται με τα οικονομι-

κά των επιχειρήσεων της

επαρχίας μας (Λογιστές ,

Οικονομολόγοι). 

Θα πρέπει να εστιάσουμε

στους λόγους που έγινε

αυτό, να τους αναλύσουμε

να βρούμε λύσεις και να

προσπαθήσουμε να το

ξεπεράσουμε. 

Οι λόγοι  είναι πολλοί, μπο-

ρούμε ενδεικτικά να αναφέ-

ρουμε: Μείωση θέσεων

εργασίας σε διάφορες επι-

χειρήσεις ιδιωτικές ή δημό-

σιες (λιγότερες κατά 1000

περίπου από την προηγού-

μενη δεκαπενταετία), η

δημιουργία πολυκαταστημά-

των στην πόλη ή σε όμορες

πόλεις, η τάση των κατανα-

λωτών να κάνουν τις αγορές

τους σε άλλες πόλεις, και οι

ηλεκτρονικές αγορές οι

οποίες την τελευταία δεκαε-

τία κερδίζουν όλο και περισ-

σότερο από το σύνολο των

πωλήσεων. 

Τρόποι αντιμετώπισης

υπάρχουν. Θα πρέπει να

αγαπήσουμε τον τόπο μας ,

να είμαστε αισιόδοξοι, να

αλλάξουμε την νοοτροπία

μας και να εναρμονιστούμε

στα νέα δεδομένα του εμπο-

ρίου, να προσφέρουμε  την

καλύτερη ποιότητα και την

καλύτερη τιμή, να εντάξουμε

στην επιχείρησή μας τις νέες

τεχνολογίες για να κερδί-

σουμε την αγοραστική δύνα-

μη των νέων της επαρχίας,

και να επικοινωνούμε άμεσα

με τους καταναλωτές.

Επίσης να προβάλουμε τα

τοπικά μας προϊόντα και να

εκμεταλλευτούμε τα δύο

εμπορικά ονόματα (Brand

Names) που διαθέτουμε

«Χαλβάς Φαρσάλων» και

«Μυθικός Αχιλλέας», ώστε

να αυξήσουμε την επισκεψι-

μότητα  και  να εντάξουμε

τον τόπο μας στον τουριστι-

κό χάρτη σαν αρχαιολογικό

προορισμό. “

Π.Τ.: Σε ποιο διάστημα του
χρόνου καταγράφεται η
μεγαλύτερη άνοδος και σε
ποιό η μεγαλύτερη πτώση
στην αγορά;

Γ.Π. “Οι περίοδοι με την

μεγαλύτερη άνοδο πλέον

όπως και στην υπόλοιπη

χώρα είναι οι ημέρες πριν

και κατά την διάρκεια των

μεγάλων εορτών,

Χριστούγεννα και Πάσχα

όπως επίσης και κατά την

διάρκεια των εκπτώσεων.

Το υπόλοιπο χρονικό διά-

στημα η αγορά είναι σε

ύφεση.”

Π.Τ.: Συγκριτικά με άλλες
πόλεις και περιοχές του
ίδιου βεληνεκούς με τα
Φάρσαλα σε τι επίπεδο
θεωρείτε ότι βρίσκεται η
αγορά μας;

Γ.Π. “Αν συγκρίνουμε την

αγορά της πόλης μας με

άλλες πόλεις του νομού μας,

ίδιου πληθυσμιακού μεγέ-

θους, πιστεύω σε κάποιους

τομείς υπερτερούμε και σε

κάποιους άλλους υστερού-

μαι. Οι  τομείς που υστερού-

με περισσότερο είναι:

Πρώτον δεν υπάρχουν στην

πόλη μας αρκετές επιχειρή-

σεις που κάνουν εξαγωγές.

Αυτό δεν περιορίζει την

δυνατότητα της τοπικής μας

κοινωνίας μόνο στο επίπεδο

της οικονομικής συναλλα-

γής, αλλά τα οφέλη είναι σε

πολλά και διαφορετικά επί-

πεδα, όπως δημιουργία

θέσεων εργασίας, ανταγωνι-

στικότητα, διαφήμιση της

πόλης, εισαγωγή ιδεών ,

εμπειριών, τεχνογνωσίας

και άλλα. Δεύτερον κατά την

γνώμη μου δεν είμαστε τοπι-

κιστές όσο θα έπρεπε.

Πιστεύω ότι με συλλογικότη-

τα και αγάπη για τον τόπο

μας, μπορούμε να την ανα-

δείξουμε προς κάθε κατεύ-

θυνση.

Π.Τ.:Ο Εμπορικός
Σύλλογος δραστηριοποι-
είται συνεχώς όλο και
περισσότερο (Λευκή
Νύχτα, χριστουγεννιάτι-
κες εκδηλώσεις κ.α.) με
στόχο την ενδυνάμωση
της τοπικής αγοράς”
Υπάρχουν στα σχέδια σας
και άλλου τέτοιου είδους
δραστηριότητες;

Γ.Π. “Προσπαθούμε να σχε-

διάζουμε και να υλοποιούμε

εκδηλώσεις που βοηθούν

και δυναμώνουν την τοπική

αγορά. Θα προσπαθήσουμε

να εντάξουμε φέτος και

κάποιες νέες  δραστηριότη-

τες (σεμινάρια, διαλέξεις)

που θα έχουν στόχο την

ενημέρωση και εκπαίδευση

των μελών  μας στα νέα

δεδομένα και τάσεις του

εμπορίου. Σ’ αυτές τις δρα-

στηριότητες όπως και σε

όλες τις εκδηλώσεις θέλουμε

την συμμετοχή όλων των

εμπόρων & επιχειρηματιών.

“

Π.Τ.: Είδαμε πρόσφατα
την προσφορά σας στο
«Πιάτο του Φτωχού», θα
θέλαμε να μας αναφέρετε
και τις κοινωνικές δράσεις
του Συλλόγου, ο οποίος
είναι συνεχώς δίπλα
στους απόρους της
Επαρχίας μας.

Γ.Π. “Προσπαθούμε να είμα-

στε πάντα κοντά στους

συνανθρώπους μας, που

χρειάζονται βοήθεια είτε

υλικά, είτε ηθικά όσο αυτό

είναι εφικτό.”

Π.Τ.: Συγκριτικά με τις

άλλες χρονιές η φετινή
εορταστική περίοδος σε τι
επίπεδο θα την χαρακτη-
ρίζατε;

Γ.Π. “Ο χριστουγεννιάτικος

τζίρος ήταν χαμηλότερος

κατά 10% έως 30% για τις

περισσότερες  επιχειρήσεις

σε σύγκριση με το 2017. Ο

κλάδος που επλήγη περισ-

σότερο είναι η ένδυση/υπό-

δηση, ενώ αυτός των τροφί-

μων ποτών είχε τις μικρότε-

ρες απώλειες. Η καλύτερη

περίοδος των εορτών από

άποψη αγοραστικής κίνη-

σης, ήταν η εβδομάδα πριν

από τα Χριστούγεννα ,  ενώ

λιγότερο καλύτερη, η εβδο-

μάδα μεταξύ

Χριστουγέννων και

Πρωτοχρονιάς.”

Π.Τ.: Θα θέλαμε να δώσετε
την δική σας ευχή για το
νέο έτος που διανύουμε.

Γ.Π.Θέλω να ευχηθώ σε

όλους υγεία, αισιοδοξία,

δημιουργικότητα, και να

είναι το ξεκίνημα του 2019

αφετηρία μίας δημιουργικής

εποχής.

Ευχαριστώ πολύ
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ΓεώργιοςΓεώργιος Πιτσάβας: “Ο καλύτερος τρόπος αντιμετωπίσης τωνΠιτσάβας: “Ο καλύτερος τρόπος αντιμετωπίσης των

δυσκολιών είναι η αγάπη στον τόπο μας και ο εναρμονισμόςδυσκολιών είναι η αγάπη στον τόπο μας και ο εναρμονισμός

στην νέα εποχή”στην νέα εποχή”



Ο
ι χαμηλές

θερμοκρασίες που

έχουν «σαρώσει»

την Επαρχία μας το

τελευταίο διάστημα σε

συνδυασμό με τα χιόνια

που λιώνουν έχουν

δημιουργήσει «παγίδες

πάγου» σε αρκετά σημεία

των δρόμων.

Σε μια από αυτές «έπεσε»

ένα λεωφορείο το οποίο

μετέφερε μαθητές, νωρίς το

πρωί της Δευτέρας (14/01),

από τα χωριά του πρώην

Δήμου Ναρθακίου

Φαρσάλων, έχασε τον έλεγ-

χο λόγω ολισθηρότητας του

δρόμου, μεταξύ των

χωριών, Ναρθακίου και

Διλόφου, με αποτέλεσμα να

βρεθεί εκτός οδοστρώμα-

τος.

Το λεωφορείο εκτελούσε το

προγραμματισμένο δρομο-

λόγιό του προκειμένου να

πάει τους μαθητές στο σχο-

λείο. Στο 3o χλμ της διαδρο-

μής κοντά στο Δίλοφο λόγω

του παγετού το λεωφορείο

εξετράπη της πορείας του

λόγω του παγετού και στα-

μάτησε την ανεξέλεγκτη

πορεία μετά από χειρισμούς

του οδηγού.

Αμέσως κλήθηκε η Π.Υ που

έφτασε στο σημείο από τα

Φάρσαλα. Ο οδηγός είχε

προλάβει να βγάλει τους

μαθητές από το λεωφορείο

χωρίς κανείς να πάθει το

παραμικρό.

Μπορεί τα χιόνια να έχουν

αρχίσει να λιώνουν όμως

όσο η θερμοκρασία παρα-

μένει σε επίπεδα υπό του

μηδενός η πιθανότητα τα

νερά να γίνουν πάγος είναι

μεγάλη και έτσι όσοι κινού-

νται με μεταφορικά μέσα

πρέπει να προσέχουν πάρα

πολύ.

Μ
ε ανακοίνωση

του στις 14/01 ο

Δ ή μ α ρ χ ο ς

Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος, αποφασίζει,

να διακοπούν τα

μαθήματα των μαθητών

Δημοτικού, Γυμνασίου και

Λυκείου της Δ.Ε

Ναρθακίου και της

Τοπικής Κοινότητας

Αχιλλείου Φαρσάλων την

15η και 16η Ιανουαρίου

2019, ημέρα Τρίτη και

Τετάρτη, αντίστοιχα, και η

έναρξη των μαθημάτων

την 17η Ιανουαρίου 2019,

ημέρα Πέμπτη, να γίνει

στις 9 η ώρα το πρωϊ,

λόγω παγετού-χαμηλών

θερμοκρασιών και

αδυναμίας μετακίνησης

μαθητών των ως άνω

περιοχών του Δήμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Αφού έλαβε υπόψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 58

του Ν.3852/2010 που

αφορά στις «Αρμοδιότητες

του Δημάρχου».

Τη διάταξη του άρθρου 94

παρ. 4 περ. 27 του

Ν.3852/2010, όπου αναφέ-

ρεται η

Αρμοδιότητα του Δήμου για

τη διακοπή μαθημάτων,

λόγων έκτακτων συνθηκών.

Τις δυσμενείς καιρικές συν-

θήκες που αναμένεται να

επικρατήσουν, λόγω παγε-

τού και χαμηλών θερμοκρα-

σιών, εντός των διοικητι-

κών ορίων της Δημοτικής

Ενότητας Ναρθακίου.

Την υποχρέωση διασφάλι-

σης και προστασίας των

μαθητών των σχολείων

Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης της Δ.Ε

Ναρθακίου και της Τ.Κ

Αχιλλείου Φαρσάλων.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Να διακοπούν τα μαθήμα-

τα των μαθητών Δημοτικού,

Γυμνασίου και Λυκείου της

Δ.Ε Ναρθακίου και της

Τοπικής Κοινότητας

Αχιλλείου Φαρσάλων την

15η και 16η Ιανουαρίου

2019, ημέρα Τρίτη και

Τετάρτη, αντίστοιχα, και η

έναρξη των μαθημάτων την

17η Ιανουαρίου 2019,

ημέρα Πέμπτη, να γίνει στις

9 η ώρα το πρωϊ, λόγω

παγετού-χαμηλών θερμο-

κρασιών και αδυναμίας

μετακίνησης μαθητών των

ως άνω περιοχών του

Δήμου.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

Να υπενθυμίσουμε ότι τα

σχολεία στην πόλη των

Φαρσάλων και τα υπόλοιπα

χωριά της Επαρχίας ξεκίνη-

σαν την Δευτέρα 14/1 την

λειτουργία τους εκ νέου,

καθώς με τα καιρικά φαινό-

μενα που υπήρχαν καθ’ όλη

την διάρκεια της περασμέ-

νης εβδομάδος δεν ήταν

δυνατόν να διεξαχθεί κανε-

νός είδους σχολική δραστη-

ρίοτητα και μάθημα.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διεκόπησαν τα μαθήματα στον Π.Δ. Ναρθακίου, την ΔευτέραΔιεκόπησαν τα μαθήματα στον Π.Δ. Ναρθακίου, την Δευτέρα

χτύπησαν εκ νέου τα σχολικά κουδούνια στην Επαρχίαχτύπησαν εκ νέου τα σχολικά κουδούνια στην Επαρχία

Λεωφορείο με μαθητές εξετράπη Λεωφορείο με μαθητές εξετράπη 

ανάμεσα από Δίλοφο και Ναρθάκι λόγωανάμεσα από Δίλοφο και Ναρθάκι λόγω

παγετούπαγετού



Σ
ε ανοιχτή

διαδικτυακή κόντρα

με συμπολίτες μας

μπήκε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος.

Στο facebook και συγκεκρι-

μένα στα σχόλια ενός δημο-

σιεύματος το οποίο αφορού-

σε την ημέρα των

Θεοφανείων και την βοήθεια

ενός νεαρού σε μια ηλικιω-

μένη κυρία ώστε να μην

υπάρξει κάποιο ατύχημα με

την παγωνιά που επικρα-

τούσε κάποιοι πολίτες μπή-

καν και έγραψαν τα σχόλια

τους.

Κάποιοι εξ αυτών έκαναν

κριτική στην Δημοτική αρχή

του τόπου για τα αντανακλα-

στικά που επέδειξε στην

διάρκεια που η πόλη και η

Επαρχία επλήγη από τα

σφοδρά καιρικά φαινόμενα

του χιονιά και του παγετού.

Ο κ. Καραχάλιος απάντησε

σε έντονο ύφος και άνοιξε

ένας διάλογος ο οποίος είχε

δριμύ κατηγορώ και γενικό-

τερα μια έκρυθμη κατάστα-

ση στα σχόλια, στα οποία

υπήρξαν αναφορές στις

εκλογές του Μάιου, υπαινιγ-

μοί προς κάποιον πολίτη για

«παρακάλια» ώστε να δια-

τηρήσει την θέση του και

μειωτικοί χαρακτηρισμοί

εκατέρωθεν.

Ίσως τα προεκλογικά γαϊτα-

νάκια στην Επαρχία μας να

έχουν ξεκινήσει από πολύ

νωρίς και όλα δείχνουν ότι

τα πάντα θα λαμβάνονται

υπ΄ όψιν θα περνάνε από

σχολιασμό και κριτική και οι

μήνες που απομένουν ανα-

μένονται «καυτοί» σε όλα τα

«ανοιχτά μέτωπα».

Και αν κάποιος περίμενε

από τους πολίτες να κάνουν

ανοιχτή κριτική και σχολια-

σμό σίγουρα η εικόνα του

πρώτου πολίτη της

Επαρχίας να απαντά σε

τόσο έντονο ύφος συγκέ-

ντρωσε πλήθος σχολίων με

τα περισσότερα να μην

έχουν θετικό πρόσημο.

Η
ΕΟΑΣΝΛ, οι

Α γ ρ ο τ ι κ ο ί

Σύλλογοι και

Επιτροπές Αγώνα σε κάθε

περιοχή διοργανώνουν

συσκέψεις αγροτών και

κτηνοτρόφων για την

καλύτερη οργάνωση του

δυναμικού μπλόκου που

θα στηθεί την Δευτέρα 28

Ιανουαρίου στην Λάρισα.

Στόχος είναι να γίνει όσο πιο

δυναμική είναι εφικτό η

παρουσία των αγροτών στα

μπλόκα ώστε οι αγρότες να

διεκδικήσουν με ακόμη

μεγαλύτερη δυναμική τα

αιτήματά τους.

Την Τετάρτη 114/1 στο

Βασιλί Φαρσάλων η ΕΟΑΣ-

ΝΛ θα δώσει το παρών για

να ενημερώσει τους αγρότες

της Επαρχίας Φαρσάλων

Αναλυτικά τα σημεία των

συσκέψεων.

Τρίτη 15 Ιανουαρίου ώρα

7μμ στην Ταβέρνα ΧΑΤΖΑ-

ΚΟΣ στην ΑΓΙΑ

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις

6μμ στο ΒΑΣΙΛΙ – ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ

Σάββατο 19 Ιανουαρίου στις

6.30μμ στον Συνεταιρισμό

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
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Διαδικτυακή “κόντρα” Δημάρχου με πολίτες, σε Διαδικτυακή “κόντρα” Δημάρχου με πολίτες, σε 

“παγωμένο φόντο”“παγωμένο φόντο”

Σύσκεψη της ΕΟΑΣΝΛ στο ΒασιλίΣύσκεψη της ΕΟΑΣΝΛ στο Βασιλί

Φαρσάλων την ΤετάρτηΦαρσάλων την Τετάρτη



Τ
έλος στην

συγκυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ. ΕΛ

έδωσαν  την Κυριακή οι

Πάνος Καμμένος και

Αλέξης Τσίπρας.

Έπειτα από την συνάντηση

με τον πρωθυπουργό της

χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα για

το Μακεδονικό οι δυο

άντρες δεν βρήκαν κοινή

γραμμή πλεύσης με αποτέ-

λεσμα ο κ. Καμμένος και

κατ’ επέκταση οι ΑΝ. ΕΛ να

αποχωρήσουν από την

Κυβερνήση.

Ο κ. Καμμένος αποχωρώ-

ντας από το Μαξίμου, σε

δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι

οι ΑΝΕΛ αποχωρούν από

την Κυβέρνηση.

«Συναντήθηκα με τον πρω-

θυπουργό. Κάναμε μία

αρκετά μεγάλη συζήτηση.

Υπήρξε μια συνεργασία επί

τέσσερα ολόκληρα χρόνια

σε μια κυβέρνηση εθνικής

ενότητας. Καταφέραμε να

βγάλουμε την πατρίδα μας

από τα μνημόνια. Ο πρώτος

στόχος επετεύχθη.

Το θέμα της Μακεδονίας δεν

μου επιτρέπει να μη θυσιά-

σω την καρέκλα.

Ευχαρίστησα τον πρωθυ-

πουργό. Για το εθνικό θέμα

δεν μπορεί να συνεχισθεί

αυτή η συνεργασία. Οι

ΑΝΕΛ αποχωρούν από την

κυβέρνηση», δήλωσε ο κ.

Καμμένος.

Από αυτή την δήλωση του κ.

Καμμένου και έπειτα ξεκίνη-

σε ένα ντεμαράζ δηλώσεων,

ανακοινώσεων και διαγρα-

φών από την Κ.Ο. των ΑΝ.

ΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα ο κ.

Καμμένος διέγραψε την κ.

Έλενα Κουντουρά και τον κ.

Βασίλη Κόκκαλη από την

Κ.Ο. του κόμματος, καθώς

αμφότεροι επέλεξαν να

τεθούν υπέρ της συμφωνίας

των Πρεσπών

Και οι δυο διαγραφές έγιναν

γνωστές μέσω του προσω-

πικού του κ. Καμμένου στο

twitter.

Αναλυτικά οι αναρτήσεις

του κ. Καμμένου.

Για την κ. Κουντουρά

“Η Κα Κουντουρά με επίση-

μη ανακοίνωση της αποφά-

σισε να ανταλλάξει την

ψήφο της και το όνομα της

Μακεδονίας με την υπουργι-

κή καρέκλα. Την θέτω από

τώρα εκτός κοινοβουλευτι-

κής ομάδας των 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗ-

ΝΩΝ.”.

Για τον κ. Κόκκαλη

“Ο Βασίλης Κόκκαλης παρό-

τι βρίσκεται σε στάδιο δια-

πραγμάτευσης για την ψήφο

του στο Εθνικό θέμα από

την Κίνα αρκεί η πρόθεση

για ανταλλαγή θέσης προ-

κειμένου να απομακρυνθεί

από την κοινοβουλευτική

ομάδα των 

ΑΝ. ΕΛ

Ο πρωθυπουργός της

χώρας έπειτα από την

ρίξη με τον Πάνο Καμμένο

και τους ΑΝ. ΕΛ δήλωσε

χαρακτηριστικά.

«Παρά τις ιδεολογικές μας

διαφορές, τα τέσσερα χρό-

νια με μοναδικό γνώμονα το

εθνικό συμφέρον συνεργα-

στήκαμε έντιμα και πετύχα-

με πολλά, βγάλαμε τη χώρα

από τη δύσκολη περιπέ-

τεια» είπε ο Αλέξης Τσίπρας,

εξερχόμενος από το Μέγαρο

Μαξίμου, προσθέτοντας ότι

ζήτησε από τον Πάνο

Καμμένο καθαρές λύσεις.

O κ. Τσίπρας σημείωσε πως

έκανε δεκτή την παραίτηση

του κ. Καμμένου και θα

κάνει δεκτές όσες παραιτή-

σεις ακόμη ακολουθήσουν. 

Νέος υπουργός Άμυνας

είναι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,

ναύαρχος, Ευάγγελος

Αποστολάκης.

Ο
τομεάρχης

Προστασίας του

Πολίτη της Νέας

Δημοκρατίας, βουλευτής

Λαρίσης, κ. Μάξιμος

Χαρακόπουλος, για την

διάλυση του

κυβερνητικού

σχηματισμού και την

έναρξη της συζήτησης

παροχής ψήφου

εμπιστοσύνης στην

κυβέρνηση, έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

«Τα όσα τραγελαφικά παρα-

κολουθούμε αυτές τις ημέ-

ρες είναι πρωτοφανή στα

πολιτικά χρονικά της χώρας.

Η κυβέρνηση των δημαγω-

γών, που για 4 ολόκληρα

χρόνια ταλαιπωρεί αυτόν

τον τόπο με την ανευθυνό-

τητα και την ανικανότητά

της, οδηγεί την πολιτική ζωή

στην κατάπτωση και στον

ευτελισμό.

Με αποκλειστικό στόχο την

παραμονή τους στην καρέ-

κλα της εξουσίας έστω και

για λίγους μήνες, οι κυβερ-

νητικοί συνεταίροι δεν

δίστασαν να προχωρήσουν

σε σικέ διαζύγιο. Πρόθεσή

τους η παραπλάνηση των

όσων δεν έχουν αντιληφθεί

ακόμη τον αμοραλισμό και

την εξουσιολαγνεία τους.

Ενόψει της ψήφισης της

κατάπτυστης συμφωνίας

των Πρεσπών, με την οποία

παραχωρούνται η ταυτότητα

και η ιστορία της

Μακεδονίας μας, Τσίπρας

και Καμμένος παίζουν ένα

κακόγουστο θέατρο.

Ο αρχηγός των ΑΝΕΛ

ενδύεται τώρα τη στολή του

Μακεδονομάχου, ενώ το

κόμμα του “δανείζει” τον

απαιτούμενο αριθμό βου-

λευτών που, με άλλους

προθύμους εκ δεξιών και

αριστερών, θα δώσουν το

φιλί της ζωής στην μειοψη-

φική και εθνικά επιζήμια

κυβέρνηση.

Είναι προφανές ότι όλ’ αυτά

τα μαγειρέματα όζουν έντο-

να, δημιουργώντας υπόνοι-

ες πολιτικής συναλλαγής,

καταρρακώνοντας την

όποια αξιοπιστία της πολιτι-

κής.

Ό,τι, όμως, κι αν σκαρώ-

σουν οι “σαλταδόροι της

εξουσίας”, όποια κυβέρνηση

με μπαλώματα κι αν παρου-

σιάσουν, υιοθετώντας διά-

φορα πολιτικά ρετάλια, γνω-

ρίζουν ότι είναι θλιβερή μειο-

ψηφία στην ελληνική κοινω-

νία. Σύντομα θα έλθει η

σκληρή απάντηση του λαού,

που τώρα αγνοούν και

εμπαίζουν, και τότε ο κάθε

κατεργάρης θα πάει στον

πάγκο του! Οι μέρες της

κυβέρνησης-κουρελού είναι

μετρημένες».

Χαρακόπουλος για ψήφο εμπιστοσύνης: «Πολιτικά ρετάλια»Χαρακόπουλος για ψήφο εμπιστοσύνης: «Πολιτικά ρετάλια»

δίνουν φιλί ζωής στην εθνικά επιζήμια Κυβέρνηση!δίνουν φιλί ζωής στην εθνικά επιζήμια Κυβέρνηση!
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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

Καμμένος: οι χιλιάδες νεκροί για τη Μακεδονία δεν μουΚαμμένος: οι χιλιάδες νεκροί για τη Μακεδονία δεν μου

επιτρέπουν να μη “θυσιάσω την καρέκλα”επιτρέπουν να μη “θυσιάσω την καρέκλα”



Σ
κληρή ανακοίνωση κατά του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων Βασίλη Κόκκαλη, εξέδωσε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Λάρισας

Χρήστος Καπετάνος,  με αφορμή την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην

κυβέρνηση.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της ΝΟΔΕ Λάρισας Χρ. Καπετάνου:

«Δεν θα περίμενε κανείς τίποτα διαφορετικό, απ’ την ανακοίνωση του βουλευτή Λάρισας

Βασίλη Κόκκαλη, που μέσω Σαγκάης, έκανε γνωστό πως θα παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης

στην παραπαίουσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα.

Από όψιμος υπερπατριώτης το 2015 και πολέμιος των μνημονίων,  μετεξελίχθηκε σε πιστό

συνεργάτη της αριστερής διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η πράξη του αποτελεί όνειδος πολιτικής συμπεριφοράς, μιας και είναι εις εκ των βουλευτών

που κάνουν τα πάντα για να δώσουν «το φιλί της ζωής» στον Αλέξη Τσίπρα και εμμέσως

πλην σαφώς του δίνουν τον στυλό για να υπογράψει την θλιβερή συμφωνία των Πρεσπών

για τη Μακεδονία.

Τελικά, το δόγμα Κόκκαλη αποδεικνύεται ότι είναι «η καρέκλα πάνω απ όλα».

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ

Α
νακοίνωση

εξέδωσε  το

γραφείο Τύπου του

ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κατά την

οποία αναφέρονται τα

εξής:

Μπαράζ λυσσαλέων επιθέ-

σεων κατά του ΣΥΡΙΖΑ και

της κυβέρνησης είχαμε τις

προηγούμενες μέρες στη

Λάρισα, με αφορμή τις πολι-

τικές εξελίξεις σχετικά με την

επικείμενη κύρωση της

Συμφωνίας των Πρεσπών

στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Επρόκειτο για επιθέσεις

που δεν είχαν κανένα χαρα-

κτηριστικό πολιτικής κριτι-

κής, που είναι πάντα

ευπρόσδεκτη και επιβεβλη-

μένη σε μια Δημοκρατία,

αλλά για λόγια του αέρα με

κατηγορίες χωρίς κανένα

αποδεικτικό στοιχείο που

επαναλαμβάνουν το μονό-

τονο αντιπολιτευτικό πλαί-

σιο το οποίο έχει οικειοποιη-

θεί το ακροδεξιάς απόκλι-

σης πλέον μόρφωμα της

Νέας Δημοκρατίας και το

ραγδαία διαλυόμενο εις τα

εξ ων συνετέθη Κίνημα

Αλλαγής.

Το χορό των επιθέσεων

έσυρε ο Ευάγγελος

Βενιζέλος, ο οποίος σε

συνέντευξή του στην εφημε-

ρίδα «Ελευθερία» υποστή-

ριξε ότι «η κυβέρνηση διευ-

θύνει δικό της παραδικαστι-

κό δίκτυο», καθιστώντας

απαραίτητη την επέμβαση

της Δικαιοσύνης για να διε-

ρευνήσει, αφενός το βάσιμο

της καταγγελίας και αφετέ-

ρου το ενδεχόμενο διασπο-

ράς ψευδούς είδησης, με ότι

κάτι τέτοιο συνεπάγεται…

Στη συνέχεια, ένας πολιτικός

επιστήμονας που συμμετεί-

χε στην εκδήλωση για την

παρουσίαση βιβλίου του

πρώην υπουργού, γνωστός

για τις κατά καιρούς διά

αρθρογραφίας κραυγές του

εναντίον της κυβέρνησης,

δήλωσε με συνέντευξη του

στην τοπική ενημερωτική

ιστοσελίδα onlarissa ότι «ο

ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δημοκρατι-

κό κόμμα, αλλά μια ομάδα

ανθρώπων που τα θέλει

όλα»!

Τη σκυτάλη των επιθέσεων

πήρε τοπικός παράγοντας

της Νέας Δημοκρατίας, ο

οποίος επέλεξε να προβλη-

θεί δια του τύπου … κατηγο-

ρώντας τον ΣΥΡΙΖΑ

Λάρισας επειδή προγραμ-

ματίζει εκδήλωση με αντικεί-

μενο τα σκάνδαλα και τη

διαφθορά που χαρακτηρί-

ζουν τα έργα και τις ημέρες

του παλιού και ξοφλημένου

πολιτικού κατεστημένου

που χρεοκόπησε τη χώρα,

με ομιλητές έναν βουλευτή

του ΣΥΡΙΖΑ και έναν των

Ανεξάρτητων Ελλήνων!

Είναι αυτό το παλιό πολιτικό

κατεστημένο που φτύνει

χολή για τον ΣΥΡΙΖΑ και την

κυβέρνηση, βλέποντας ότι

αδυνατεί να ρίξει τον Αλέξη

Τσίπρα, ότι ακυρώνεται

διαρκώς το ενδεχόμενο επι-

στροφής στο διεφθαρμένο

παρελθόν και – κυρίως – ότι

οι ανομίες του θα έρθουν

ενώπιον της Δικαιοσύνης

και οι παράνομοι θα κλει-

στούν στη φυλακή.

Όσα ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε

στους Ελληνες πολίτες γίνο-

νται σταδιακά πραγματικό-

τητα, μια πραγματικότητα

που οι ψηφοφόροι θα έχουν

την ευκαιρία να επικροτή-

σουν στις εθνικές εκλογές,

προσφέροντας άλλη μία

τετραετία στην ελληνική

Αριστερά και άλλη μία

τετραετία αντιπολίτευσης

στη Νέα Δημοκρατία.
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Επικαιρότητα

Καπετάνος: Τελικά, το δόγμα Κόκκαλη αποδεικνύεται ότι είναιΚαπετάνος: Τελικά, το δόγμα Κόκκαλη αποδεικνύεται ότι είναι

«η καρέκλα πάνω απ όλα»«η καρέκλα πάνω απ όλα»

ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας: «Μπαράζ λυσσαλέων επιθέσεων ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας: «Μπαράζ λυσσαλέων επιθέσεων 



Π
ολλές και

ενδιαφέρουσες

αναμετρήσεις

τόσο για τις ομάδες της

Επαρχίας μας που

συνεχίζουν στην

διοργάνωση όσο και

γενικότερα, έβγαλε η

κληρωτίδα της ερχόμενης

φάσης του Κυπέλλου της

ΕΠΣ Λάρισας, έπειτα από

την κλήρωση η οποία

πραγματοποιήθηκε στα

γραφεία της ΕΠΣΛ.

Οι ομάδες της Επαρχίας

μας τοποθετήθηκαν στον 4ο

όμιλο με την κληρωτίδα να

βγάζει πολλά και ενδιαφέρο-

ντα ζευγάρια αλλά όχι

κάποιο τοπικό ντέρμπι.

Το πιο δύσκολο θεωρητικά

έργο έχει ο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων ο

οποίος κληρώθηκε με τον

Ηρακλή Λάρισας, ομάδα η

οποία πρωταγωνιστεί στην

Α ΕΠΣΛ κατηγορία φέτος.

Από εκεί και πέρα και ο ΑΟ

Ναρθακίου θα αντιμετωπί-

σει ομάδα από την «μεγάλη

κατηγορία» καθώς κληρώ-

θηκε με τον Αετό

Αμυγδαλέας.

Με ομάδα που πρωταγωνι-

στεί στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγο-

ρία και συγκεκριμένα το

Μαυροβούνι το οποίο απέ-

κλεισε τον Αχιλλέα

Φαρσάλων κληρώθηκε η

Αναγέννηση Φαρσάλων.

Ενώ ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς θα αντιμετωπίσει

την ομάδα των Αγίων

Αναργύρων.

Αναλυτικά η κλήρωση:

1ος Όμιλος

Στεφανόβουνο/Γαλανόβρυσ

η-Ακαδημία Τυρνάβου

Π.Ο.Ε-Τσαριτσάνη

Προμηθέας-Βλαχογιάννι

Δήμητρα Γιάννουλης-

Δαμασιακός

2ος Όμιλος

Ανάβρα-Μελισσοχώρι

Μαρμαρίνη-Νέα Πολιτεία

Μελιβοία-Σμόλικας

Ιπποκράτης-Κιλελέρ

3ος Όμιλος

Αμπελωνιακός-Φαλανιακός

Δ έ ν δ ρ α - Π α ν α γ ρ οτ ι κό ς

Νίκαιας

Τύρναβος-Αργυροπούλι

Κουλούρι-Πύρρος

4ος Όμιλος

Αναγέννηση Φαρσάλων-

Μαυροβούνι

Μέγας Αλέξανδρος

Χ α λ κ ι ά δ ω ν - Η ρ α κ λ ή ς

Λάρισας

Ολυμπιακός Αμπελιάς –

Άγιοι Ανάργυροι

ΑΟ Ναρθακίου – Αμυγδαλέα

Θ
ε τ ι κ έ ς

ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς

άφησε η ομάδα

του Αχιλλέα Φαρσάλων

στο φιλικό παιχνίδι

κόντρα στον Αετό

Μακρυχωρίου το οποίο

διεξήχθη το Σάββατο 12/1

και ολοκληρώθηκε με

σκορ 2 – 2.

Ο Αχιλλέας ευτύχησε να

προηγηθεί στο 26’ όταν

έπειτα από πάσα του

Ταστεμερίδη στον Πετράκη,

αυτός έκανε όμορφη συρτή

σέντρα από τα αριστερά και

ο Γαγάρας στο άτυπο ντε-

μπούτο του με τα κιτρινό-

μαυρα άνοιξε το σκορ.

Ο Αχιλλέας έχασε αρκετές

καλές στιγμές με τους

Ζιώγα, Κούμρια,

Παπακωνσταντίνου

και Καναβό και στο

65’ πέτυχε και δεύτε-

ρο γκολ.

Ο Κατσανάκης έκανε

όμορφη σέντρα για

τον Ζιώγα και αυτός

με δυνατή κεφαλιά

πέτυχε το 2 – 0.

Στα εναπομείναντα

λεπτά και με τις αλλα-

γές που έγιναν και

από τους δυο προ-

πονητές ο ρυθμός

έπεσε αισθήτα.

Όμως ο Αετός με δυο

τέρματα στο 87’ και στο 92’

ισοφάρισε και έτσι το παιχνί-

δι ολοκληρώθηκε ισόπαλο

με σκορ 2 – 2.

Ο Αχιλλέας την Κυριακή

20/1 και ώρα 15:00 αντιμε-

τωπίζει εντός έδρας τον

Δωτιέα Αγιάς στο Δημοτικό

Στάδιο των Φαρσάλων για

την Α  ΕΠΣΛ.

Η Σύνθεση

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Δημήτρης Δανιλούλης):

Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο ύ λ η ς ,

Σαμαράς (46’ Κατσανάκης),

Τσούλης, Κομισόπουλος

(75’ Τριανταφύλλου),

Τλούπας, Ζησόπουλος,

Ταστεμερίδης (75’

Ντινιαρόπουλος), Κούμρια

(60’ Γιαννολόπουλος),

Πετράκης (46’

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ) ,

Γαγάρας (60’ Κανάβος),

Ζιώγας.

Ενισχύθηκε μεσοεπιθετι-

κά με Γαγάρα, στο

“κάδρο” και οι επόμενες

κινήσεις

Την δεύτερη μεταγραφή του

για το «χειμερινό παζάρι»

ανακοίνωσε ο Αχιλλέας

Φαρσάλων, ο οποίος συνε-

χίζει την ενίσχυσή του. Έτσι

οι «Μυρμιδόνες» μετά τον

Χρήστο Μπερσιάνη ενέτα-

ξαν στο δυναμικό τους

ακόμη έναν νεαρό και ταλα-

ντούχο ποδοσφαιριστή. Ο

λόγος για τον 21 ετών μεσο-

επιθετικό Νίκο Γαγάρα ο

οποίος μέχρι πρότινος

ανήκε στην ομάδα της ΑΕ

Κιλέλερ.

Αναλυτικά η επίσημη ανα-

κοίνωση των

«Μυρμιδόνων»

“Η Διοίκηση της ομάδος μας

ανακοινώνει την μεταγραφή

του Νίκου Γαγάρα. Ο

Γαγάρας είναι 21 ετών και

αγωνίζεται ως μεσοεπιθετι-

κός. Μέχρι πρότινος ανήκε

στην ομάδα της Α.Ε. Κιλελέρ

με την οποία την περσινή

σεζόν πανηγύρισε την

άνοδο στην Α1′ ΕΠΣΛ κατη-

γορία συμβάλλοντας τα

μέγιστα. Ξεκίνησε την καριέ-

ρα του από την ομάδα της

Ακαδημίας Πλαταμώνα,

όπου και αγωνίστηκε και για

δυο σεζόν στην Α’ τοπική

κατηγορία με την φανέλα

της Ακαδημίας. Μετέπειτα

αγωνίστηκε για ακόμη μια

σεζόν στην Α τοπική κατηγο-

ρία της Πιερίας με την

ομάδα του Λιτόχωρου. Την

επόμενη σεζόν αγωνίστηκε

στην ομάδα του Σ.Σ.

Ραψάνης, ενώ μετέπειτα

μεταγράφηκε στην ομάδα

της ΑΕ Κιλελέρ στην οποία

ανήκε μέχρι πρότινος.

Σύσσωμη η ομάδα μας

καλωσορίζει τον Νίκο στην

οικογένεια του Αχιλλέα

Φαρσάλων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες».

Οι Μυρμιδόνες συνεχίζουν

την ενίσχυσή τους και σύμ-

φωνα με το ρεπορτάζ εντός

της εβδομάδος αναμένονται

ανακοινώσεις και για άλλους

ποδοσφαιριστές.
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Αθλητικά

“Χ”ορταστικό ξεμούδιασμα για τον Αχιλλέα Φαρσάλων,“Χ”ορταστικό ξεμούδιασμα για τον Αχιλλέα Φαρσάλων,

Ανακοίνωσε Γαγάρα και συνεχίζει την ενίσχύση τουΑνακοίνωσε Γαγάρα και συνεχίζει την ενίσχύση του

Χωρίς τοπικό ντέρμπι αλλά μεΧωρίς τοπικό ντέρμπι αλλά με

ματσάρες το Κύπελλο!ματσάρες το Κύπελλο!



Τ
ην πρώτη

μεταγραφή της για

το χειμερινό

μεταγραφικό παζάρι

ανακοίνωσε η Θύελλα

Βασιλί η οποία τα βρήκε

σε όλα με τον Γιώργο

Συργκάνη ο οποίος μέχρι

πρότινος ανήκε στον ΑΟ

Ναρθακίου.

Ο Συργκάνης αγωνίζεται ως

αμυντικό χαφ αλλά και ως

κεντρικός αμυντικός, ενώ

έχει αγωνιστεί και στην

ομάδα του Άρη Διλόφου,

τόσο στην Γ, όσο και στην Β

ΕΠΣΛ.

Σύσσωμη η ομάδα της

Θύελλας τον καλωσορίζει

και του εύχεται καλή αγωνι-

στική σεζόν με υγεία και επι-

τυχίες.

Ο Συργκάνης θα βρει γνώρι-

μα πρόσωπα στο Βασιλί

καθώς έχει υπάρξει συμπαί-

κτης τόσο με τον Βασίλη

Σουλιώτη στο Δίλοφο

Φαρσάλων, όσο και με τον

νυν τεχνικό της Θύελλας

Βασιλί Λεωνίδα Βαίτση.

Τ
ην ήττα με σκορ 83 –

69 γνώρισε ο

Γ υ μ ν α σ τ ι κ ό ς

Σύλλογος Φαρσάλων

Krousta στην έδρα της

τρίτης του βαθμολογικού

πίνακα της Β Εθνικής

κ α τ η γ ο ρ ί α ς

Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς

Καβάλας.

Οι Φαρσαλινοί «πλήρω-

σαν» ουσιαστικά την κακή

εκκίνηση τους στο παιχνίδι

καθώς στο πρώτο δεκάλε-

πτο μπήκαν πολύ νωθρά

στην αναμέτρηση με αποτέ-

λεσμα οι γηπεδούχοι να

ξεφύγουν με 29 – 13.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο

Γυμναστικός ισορρόπησε

κατά πολύ την αναμέτρηση

επιθετικά συγκεντρώθηκε

πολύ περισσότερο, πέτυχε

28 πόντους και με επιμέ-

ρους σκορ 20 – 28 μείωσε

στους 7 πόντους 49-41.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η εικό-

να ήταν ακριβώς όπως στο

προηγούμενο. Οι

Φαρσαλινοί ήταν κοντά στο

σκορ είχαν αφήσει πίσω

τους την κακή εκκίνηση και

πίεζαν για να μειώσουν και

άλλο την διαφορά. Η λήξη

του 3ου δεκαλέπτου τους

βρήκε πίσω με έξι πόντους

(63 – 57). 

Στις αρχές του τέταρτου

δεκαλέπτου οι παίκτες του κ.

Χάρη Φόρου έφτασαν την

διαφορά στο – 4 (65 – 61),

όμως σε εκείνο το σημείο

και δεχόμενοι δυο σερί

καθοριστικά τρίποντα είδαν

την διαφορά να αυξάνεται

στους 10 πόντους (71 – 61).

Στα επόμενα λεπτά δεν

άλλαξε κάτι οι γηπεδούχοι

κράτησαν σε “safe” επίπεδα

την διαφορά και πήραν την

νίκη με 83 – 69.

Πρώτος σκόρερ της αναμέ-

τρησης ήταν ο Στυλίδης των

γηπεδούχων με 24 πόντους.

Ενώ από πλευράς

Φαρσαλινών ο Γκιουλέκας

με 17, ο Λεπενιώτης με 16, ο

Χρήστος Αναγνωστόπουλος

με 14 και ο Δέσπος με

11τράβηξαν το… «κουπί»

επιθετικά

Πλέον οι Φαρσαλινοί στρέ-

φουν την προσοχή τους στο

εντός έδρας παιχνίδι κόντρα

στην ΧΑΝΘ το οποίο θα διε-

ξαχθεί την Τετάρτη 16

Ιανουαρίου στο Κλειστό

Γυμναστήριο των

Φαρσάλων, με σκοπό φυσι-

κά την επαναφορά στα θετι-

κά αποτελέσματα.

Τα Δεκάλεπτα: 29 – 13, 49 –

41, 63 – 57, 83 – 69.

Οι Συνθέσεις

Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η

( Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ) :

Κελεσίδης 7, Γκέλιος 8 (1),

Στυλίδης 24 (2),

Μπουτσακτσί, Ιωάννου 10

(3), Απαζίδης 8 (2),

Σταμπουλής 14 (2),

Χαρισμίδης 2,

Βοϊβατόπουλος 8,

Καραγιώργος 2

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

(Φόρος): Λεπενιώτης 16

(1), Χαιρετίδης,

Φιλιππόπουλος 6,

Αναγνωστόπουλος 14 (3),

Τσιώγκας, Συνετός 1,

Τοπουζίδης 4 (1),

Γκιουλέκας 17 (1), Δέσπος

11

Φόρος: «Πληρώσαμε την

κακή εκκίνηση μας, πάμε

για τελικό με την

Χ.Α.Ν.Θ.»

Δ
ηλώσεις έκανε

αμέσως μετά την

λήξη του αγώνα του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων Krousta με την

Ελευθερούπολη Καβάλας

ο προπονητής των

Φαρσαλινών κ. Χάρης

Φόρος.

Αναλυτικά τα όσα δήλω-

σε:

Για το παιχνίδι κόντρα

στην Ελευθερούπολη:

«Μπήκαμε μουδιασμένα και

στην αρχή κυνηγούσαμε το

σκορ, παλέψαμε ισορροπή-

σαμε, φέραμε το παιχνίδι

στο – 4 όμως κάποια λάθη

μας τόσο στην επίθεση, όσο

και στην άμυνα μας κόστι-

σαν.»

Αν η διακοπή επηρέασε

την ομάδα και σε τι βαθμό,

καθώς η ομάδα της

Ελευθερούπολης την

Τετάρτη είχε αγωνιστεί

ενώ το παιχνίδι του Γ.Σ.Φ

αναβλήθηκε:

«Σίγουρα οι διακοπές επη-

ρεάζουν χάνεις τον ρυθμό

σου, όμως δεν θέλουμε να

στεκόμαστε σε αυτό έχουμε

υποχρέωση να είμαστε

100% σε όλα τα παιχνίδια.

Αυτό το ματς ανήκει στο

παρελθόν είμαστε σε μια

κατάσταση που δεν μπο-

ρούμε να μείνουμε για πολύ

σε αυτό.»

Ενώ για το επερχόμενο

παιχνίδι της Τετάρτης με

την ΧΑΝΘ τόνισε:

«Την Τετάρτη παίζουμε τελι-

κό με την ΧΑΝΘ. Είναι ένα

παιχνίδι εντός έδρας και

πρέπει να κερδίσουμε και να

επανέλθουμε στα θετικά

αποτελέσματα.

Θέλουμε τον κόσμο δίπλα

μας να μας βοηθήσει σε

αυτή την προσπάθεια, γνω-

ρίζουμε ότι είναι καθημερινή

και εργάσιμη ημέρα, όμως

ευελπιστούμε ο κόσμος να

σταθεί και πάλι δίπλα μας

και να μας βοηθήσει, όπως

κάνει όλο αυτό το διάστη-

μα.»

Να υπενθύμισουμε ότι ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων Krousta έχει δυο

εντός έδρας παιχνίδια αυτή

την εβδομάδα.

Αρχικά την Τετάρτη 16/1 και

ώρα 17:00 αντιμετωπίζει

στο Κλειστό Γυμναστήριο

των Φαρσάλων την ΧΑΝΘ

ενώ την Κυριακή 20/1 και

πάλι στο Κλειστό

Γυμναστήριο των

Φαρσάλων οι Φαρσαλινοί

θα αντιμετωπίσουν την

ομάδα του Ανατόλια.

Πρόκειται σίγουρα για δυο

παιχνίδια με δυνατόυς αντι-

πάλους, όμως οι μπλε τα

βλέπουν σαν “τελικούς” και

είναι έτοιμοι να τα δώσουν

όλα και να επανέλθουν στα

θετικά αποτελέσματα.

Οι άνθρωποι του

Γυμναστικού καλούν τον

κόσμο της ομάδος να δώσει

δυναμικό παρών και να βοη-

θήσει την ομάδα να επιστρέ-

ψει στα θετικά αποτελέσμα-

τα και τις νίκες.
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Σάββατο 19/1

Κακή εκκίνηση και ήττα για τον Γυμναστικό στηνΚακή εκκίνηση και ήττα για τον Γυμναστικό στην

ΕλευθερούποληΕλευθερούπολη

Ενίσχυση στο κέντρο μεΕνίσχυση στο κέντρο με

Συργκάνη για την ΘύελλαΣυργκάνη για την Θύελλα

ΒασιλίΒασιλί



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτο-

χος μεταπτυχιακού

διπλώματος, με διδακτι-

κή εμπειρία, παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές

δημοτικού, γυμνάσιου,

λυκείου και σε φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-

οικόπεδο  συνολικής

έκτασης 6 στρεμμάτων

επί της οδού Λαρίσης ,

( πλησίον εγκαταστά-

σεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) .

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Τ α σ τ ε μ ί ρ ο γ λ ο υ

Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρα-

φείο 65τμ επι της οδού

25ης Μαρτίου 10 στα

Φάρσαλα στον 2ο

όροφο (πάνω  από το

καφενείο του κου

Γκουντόπουλου). Τιμή

200 ευρώ. 

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

2 4 2 1 2 1 5 1 3 3 ,

6982163000.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

στα Κάτω Βασιλικά

έκτασης 14 στρεμμά-

των στη θέση

Ανοίγματα
Τηλέφωνο επικοινω-
νίας:6978070223

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα 85 τ.μ. επί

της οδού Ερμού 61 με

αυτόνομη κεντρική

θ έ ρ μ α ν σ η .

Επικοινωνία στα

τηλ. : 6932459070 &

6977608008

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το επί της

Συμβολής των Οδών

Πατρόκλου και

Θ ε ο τ ο κ ο π ο ύ λ ο υ

(Πλατεία Δημαρχείου),

οικόπεδο μετά διώρο-

φης παλαιάς οικείας.

Πληροφορίες στα

τηλέφωνα: 24910 –

22447, 24910 -

22264, 24910 - 22096

και στο κινητό τηλέ-

φωνο 6979149809. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα επί της οδού

Αθηνάς 106 με φυσικό

αέριο.

Πληροφορίες στο

τηλέφωνο: 24910 –

22770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνο

άτομο (αρεν) για μόνι-

μη απασχόληση σε

αγροτικές εργασίες

στην ευρύτερη περιο-

χή.

Κάτοχος τουλάχιστον

διπλώματος Ι.Χ..

Επιπλέον προσόντα

θα εκτιμηθούν.

Επικοινωνία στο

τ η λ έ φ ω ν ο :

6972703887

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό

κλειστού τύπου OPEL

ASTRA F μοντέλο

1997, πετρελαιοκίνη-

το.

Σε άριστη κατάσταση

Τ η λ έ φ ω ν ο

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :

6977420937

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Καλλύματα αυτοκινή-

του ραμμένα για

Toyota Auris

Τ η λ έ φ ω ν ο

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :

6982737667
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ΤΡΙΤΗ 16/1/2019: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά

23 Τηλ: 24910-22501

ΤΕΤΑΡΤΗ17/1/2019: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΠΕΜΠΤΗ18/1/2019::Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση :

Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/1/2019: Θεοχαρόπουλος Βάιος

Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/1/2019:Γεωργόπουλος Νικόλαος

Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/1/2019: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης

24 Τηλ: 24910-23012

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/1/2019: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση:

Καναδά 4 Τηλ: 24910-22465

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Αρσενόπουλος

Ανδρέας του

Βησσαρίων και της

Αντιγόνης το γένος

Τσάτσου που γεννή-

θηκε στην Λάρισα

και κατοικεί στην

Β α μ β α κ ο ύ

Φαρσάλων και η

Φεγγίτη Ιωάννα

του Στυλιανού και

της Πολυξένης το

γένος Ρουκά, που

γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί

στα Φάρσαλα, πρό-

κειται να έρθουν σε

Πολιτικό Γάμο στο

Δ η μ α ρ χ ε ί ο

Φαρσάλων

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Χατζόπουλος

Δημήτριος του

Γεωργίου και της

Ευαγγελής το γένος

Γκόγκου που γεννή-

θηκε στην Λάρισα

και κατοικεί στον

Βύρωνα Αττικής και

η Γκέτσου Αγγελική

του Ευθυμίου και

της Βασιλικής το

γένος Σουκοβέλου,

που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί

στα Φάρσαλα, πρό-

κειται να έρθουν σε

Πολιτικό Γάμο στο

Δ η μ α ρ χ ε ί ο

Φαρσάλων



Ο
Α.Σ. Φαρσάλων

ηττήθηκε με σκορ

66 – 80 στην έδρα

του από τους Αετούς

Λάρισας στο πρώτο

παιχνίδι για τον 2ο γύρο

της Α2 ΕΣΚΑΘ και πρώτο

για το νέο έτος.

Έτσι οι Φαρσαλινοί παρέμει-
ναν στις 2 νίκες ενώ μετράνε
και 8 ήττες και με 12 βαθ-
μούς βρίσκονται στην 8η

θέση της βαθμολογίας.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με γρή-
γορο 8-0 των φιλοξενούμε-
νων στα 2 πρώτα λεπτά, σε
εκείνο το σημείο ο Αθλητικός
αντέδρασε σωστά και με
ορθολογικές επιλογές στην
επίθεση και πολύ καλή
άμυνα δεχόμενος μόλις δυο
πόντους έτρεξε 21-2 σερί
και 1:30 πριν την λήξη της
πρώτης περιόδου προηγή-

θηκε με 21-10.
Οι φιλοξενούμενοι στον
χρόνο που απέμενε έτρεξαν
ένα 0 – 9 σερί και το δεκάλε-
πτο έληξε με σκορ 21 – 19.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το
ματς πήγαινε κοντά στο
σκορ με συνεχόμενες εναλ-
λαγές στο προβάδισμα.
Και εν τέλει το ημίχρονο να
λήγει στην απόλυτη ισοπα-
λία 36-36.

Με την έναρξη της τρίτης
περιόδου οι Φαρσαλινοί
μπήκαν πιο δυνατά και στα
2:30 πρώτα λεπτά το παιχνί-
δι ήταν στο 43-36, εκεί η
ομάδα της Λάρισας με δικό
της σερί 21-6 βρέθηκε να
προηγείται με 49-57.
Στην τελευταία περίοδο η
διαφορά κυμαίνονταν από 7
έως 10 πόντους στα πρώτα
6 λεπτά Με το ματς εν τέλει
να λήγει με σκορ 66 – 80.

Πρώτοι σκόρερ για τον
Αθλητικό Ζάγκας με 20,
Ρούμπας με 16 και
Θεοχάρης με 14.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι
έκαναν την πρώτη τους
εμφάνιση και 3 παιδιά απο
το παιδικό τμήμα του
Συλλόγου. Άγγελος
Γ ι α ν ν ο ύ λ η ς ,
Καλογερόπουλος Φίλιππος
και Παπατζελίδης Νικόλαος.
Τα Δεκάλεπτα: 21 – 19, 36

– 36, 49 – 57, 66 – 80.
Η Σύνθεση
Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ
(Μανετζής Α.
/Γκουντόπουλος Γ.):
Μανετζής Χ. , Θεοχάρης
14(2), Καλογερόπουλος 2,
Ζάγκας 20(1), Γκρίτζαλης,
Μάρκος 5, Μανετζής Α.,
Παπατζελίδης, Χρόνης 7(1),
Γιαννούλης 2, Ρούμπας 16.

Η
ομάδα του

Αθλητικού

ηττήθηκε με 0 - 3

σετ από την ομάδα της

Αργούς .

Οι Φαρσαλινές όντας εμφα-

νώς επηρεασμένες από την

έλλειψη προπονήσεων

λόγω της κακοκαιρίας των

τελευταίων ημερών καθώς

έκαναν πολλά λάθη στην

υποδοχή που στοίχισαν την

δυνατότητα να διεκδικήσουν

κάτι καλύτερο από το παι-

χνίδι.

Τα σετ: 21-25, 20-25, 19-25

Η Σύνθεση:

(Μανετζης Χρήστος)

Τσιαμπαλη Άννα, Τσουμανη

Βασιλική, Βασιλοπουλου

Εφηλια, Μπυρου Μαριέττα,

Οικονόμου Μαρία,

Παπαθανασίου Φρειδερίκη,

Μπιζουλα Ελένη, Γιακοβη

Κορίνα, Μπανταβανου

Παναγιώτα
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Ήττα στην έδρα του στην εκκίνηση του δευτέρουΉττα στην έδρα του στην εκκίνηση του δευτέρου

γύρου για τον Α.Σ. Φαρσάλωνγύρου για τον Α.Σ. Φαρσάλων

Εντός έδρας Εντός έδρας 

ήττα των ήττα των 

κορασίδων τουκορασίδων του

Α.Σ.Φαρσάλων Α.Σ.Φαρσάλων 

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
(19/1 - 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

(19,1, 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 (20/1,

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
8. Δόξα Αργυροπουλίου 18
9. Αχιλλέας Φαρσάλων 18
10. Κιλελέρ 17
11. Δόξα Βλαχογιαννίου 16
12. Δαμασιακός 14
13. Αετός Αμυγδαλέας 13
14. Τύρναβος 2005 11
15. Λάρισα 2012 10

A ΕΠΣΛ



Ξ
εκινάει την

Τετάρτη 30

Ιανουαρίου η

πληρωμή των συντάξεων

Φεβρουαρίου 2019.

Ειδικότερα οι

ημερομηνίες πληρωμής

των συντάξεων είναι οι

εξης:

Το Δημόσιο θα καταβάλλει

τις συντάξεις στις 30

Ιανουαρίου 2019 ημέρα

Τετάρτη. Το ΙΚΑ θα καταβάλ-

λει τις συντάξεις στις 30

Ιανουαρίου 2019 ημέρα

Τετάρτη. Ο ΟΑΕΕ θα κατα-

βάλλει τις συντάξεις την 1η

Φεβρουαρίου 2019 ημέρα

Παρασκευή.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις την 1η

Φεβρουαρίου 2019 ημέρα

Παρασκευή. Το ΝΑΤ και

ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις

συντάξεις στις 30

Ιανουαρίου 2019 ημέρα

Τετάρτη. Το ΕΤΕΑΕΠ

(πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλ-

λει τις επικουρικές συντάξεις

στις 4 Φεβρουαρίου 2019

ημέρα Δευτέρα.

Τα υπόλοιπα Ταμεία του

Υπουργείου Εργασίας θα

καταβάλλουν τις συντάξεις

στις 30 Ιανουαρίου 2019

ημέρα Τετάρτη. Οι προσωρι-

νές συντάξεις Ενόπλων

Δυνάμεων, Σωμάτων

Ασφαλείας και

Πυροσβεστικού Σώματος θα

καταβληθούν στις 30

Ιανουαρίου 2019 ημέρα

Τετάρτη.
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Συντάξεις Φεβρουαρίου 2019:Συντάξεις Φεβρουαρίου 2019:

Οι ημερομηνίες πληρωμής σεΟι ημερομηνίες πληρωμής σε

ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΔημόσιοΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και Δημόσιο

CMYK


