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Τρίτη 8 Ιανουαρίου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 895 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΕΠΕΣΕ ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟ «ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΟ» ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΙΧΕ
ΑΓΙΟ ΝΕΑΡΟΣ, ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε
θύματα…
Από πτώση δένδρου επί της οδού
Αθηνάς που έγινε το απόγευμα της
Πέμπτης 3 Ιανουαρίου παρασύροντας
τα καλώδια τις ΔΕΗ και σπάζοντας την
παρακείμενη κολώνα της.
Την ίδια ώρα παρέα νεαρών είχε

πραγματικά Άγιο καθώς
με την πτώση της κολώνας το καλώδιο της ΔΕΗ
χτύπησε τον έναν εξ
αυτών ευτυχώς όχι
σοβαρά...

Σελ. 4

Εκτροπές λίγο

ΥΠΟΨΗΦΙΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

έξω από τα
Φάρσαλα, ελέω

Μαρία Γαλλιού:

ολισθηρότητας

Σελ. 8

Έφυγε από

Με πίστη στο
μέλλον

Σελ. 5

την ζωή ο

Παράταση έως την 28η

Χρήστος Στεργιόπουλος

Φεβρουαρίου έλαβε ο

Έφυγε από την ζωή ο «αειθαλής»
Χρήστος
Στεργιόπουλος σε ηλικία
66 ετών.
Την Κυριακή στις 6

Ιανουαρίου έφυγε από την
ζωή ο Χρήστος

Νόμος Κατσέλη

Στεργιόπουλος σε ηλικία
66 ετών.

Σελ 13.
Σελ. 15
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Μ. Χαρακόπουλος από Φάρσαλα: «Ψαλιδισμένο» επίδομα
θέρμανσης παρά τις θερμοκρασίες κατάψυξης!»

Η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εμετρήθη,
εζυγίσθη και ευρέθη ελλιπής.
Κέρδισε τις εκλογές με ψέματα
και λαϊκισμό, ενώ η διακυβέρνησή της
χαρακτηρίστηκε από ανικανότητα,
φαυλότητα και αναποτελεσματικότητα.
Από τα πλέον χαρακτηριστικά και
επίκαιρα παραδείγματα εδώ στα
Φάρσαλα -και όχι μόνο- είναι το
μπάχαλο με τους δασικούς χάρτες, οι
αραχνιασμένες εδώ και τρία χρόνια
πληρωμές του προγράμματος δάσωσης,
αλλά και το ψαλιδισμένο επίδομα
θέρμανσης.
Τα παραπάνω τόνισε ο τομεάρχης
Προστασίας του Πολίτη της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος στα Φάρσαλα,
όπου είχε συνάντηση με στελέχη της παρά-

ταξης και της ΟΝΝΕΔ. Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογράμμισε ότι «με τα Φάρσαλα στην
κατάψυξη και πολικές θερμοκρασίες σχεδόν
σε όλη τη χώρα αξίζει να θυμίζουμε ότι το
επίδομα θέρμανσης, ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ που δίδονταν από την κυβέρνηση Σαμάρα-Βενιζέλου, συρρικνώθηκε στο
1/3 από τη δήθεν ευαίσθητη κυβέρνηση
Τσίπρα-Καμένου! Όπως, επίσης δεν πρέπει
οι αγρότες να λησμονούν ότι αυτοί που
δήθεν κόπτονταν για το κόστος παραγωγής
είναι οι ίδιοι που κατήργησαν το αγροτικό
πετρέλαιο! Όσο ήμουν στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έπαιρναν 160 εκατομμύρια ευρώ
ως επιστροφή του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης Πετρελαίου για αγροτική
χρήση. Κατήργησαν στοχευμένες παρεμβάσεις για να μοιράζουν επιδόματα φτώχειας

από τα πλεονάσματα της
υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης».
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος
σημείωσε ότι μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
ουδείς μπορεί να πει πως δεν
ξέρει τι σημαίνει αριστερά».
Εξέφρασε τη βεβαιότητά του
για τη νίκη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές που θα γίνουν εντός του
έτους, ενώ επισήμανε ότι «η
ΝΔ είναι πανέτοιμη για την
επόμενη μέρα που θα κληθεί
να αναλάβει τη διακυβέρνηση
της χώρας, έχοντας έτοιμα τα
πρώτα νομοσχέδια που θα
φέρει στη Βουλή».

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

Εκ της Διευθύνσεως

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

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

Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος

Τρίτη 8/1/2019
Λιακάδα, θερμοκρασία -10/0c

Τετάρτη 9/1/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 1/4c

Βόλου 5 Φάρσαλα
τηλ. 24910 26617 / 24910 28018
fax: 24910 26617

Πέμπτη 10/1/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία -1/7c

Παρασκευή 11/1/2019
Ηλιοφάνεια θερμοκρασία -2/6c

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

Σάββατο 12/1/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία -3/4 c

Κυριακή 14/1/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία -2/7c

Δευτέρα 15/1/2019
Λιακάδα, θερμοκρασία -2/8 c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ
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Κλειστά τα σχολεία στην
Επαρχία Φαρσάλων Τρίτη και
Τετάρτη λόγω παγετού

Λ

ίγες ημέρες
παραπάνω
διακοπές έφερε η
«Σοφία» στα παιδιά της
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου
Φαρσάλων καθώς ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Άρης Καραχάλιος
αποφάσισε ελέω του
παγετού και των πολικών
θερμοκρασιών που
επικρατούν στην Επαρχία
Φαρσάλων να διακοπούν

τα μαθήματα όλων των
Σχολικών Μονάδων του
Δήμου Φαρσάλων
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, την 8η και
9η Ιανουαρίου 2019
ημέρα Τρίτη και Τετάρτη
αντίστοιχα.
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 αναφέρεται η Αρμοδιότητα του
Δήμου για τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων
συνθηκών.
Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν,
λόγω χιονοπτώσεως, παγετού και χαμηλών θερμοκρασιών, εντός των διοικητικών
ορίων
του
Δήμου
Φαρσάλων.
Την υποχρέωση διασφάλισης και προστασίας των
μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αποφασίζει
Να διακοπούν τα μαθήματα
όλων
των
Σχολικών
Μονάδων
του
Δήμου
Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την 8η και 9η
Ιανουαρίου 2019 ημέρα
Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα, λόγω παγετού και αδυναμίας μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Άρης Καραχάλιος
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Β. Κόκκαλης: «Τα Θεοφάνια να
φέρουν την εσωτερική διαύ γεια που χρειάζεται ο
καθένας»

Σ

τον Αγιασμό των
Υδάτων στη Λάρισα
παρέστη ο
υφυπουργός ΑΑ&Τα κ.
Βασίλης Κόκκαλης ο
οποίος προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:
«Μία λαμπρή ημέρα για την
Ορθοδοξία και την Ελλάδα.
Η ευχή μου είναι τα
Θεοφάνια να φέρουν την
εσωτερική διαύγεια που
χρειάζεται ο καθένας από
εμάς ξεχωριστά και όλοι
μαζί ως κοινωνία, για να
προχωρήσουμε, να γίνουμε
καλύτεροι.
Με την ευλογία της Θείας
Φώτισης, να στηριχθούμε
στην ελπίδα, στις αξίες και
τις παραδόσεις μας και με
θάρρος και πίστη, να προχωρήσουμε μπροστά για
μία πατρίδα ελεύθερη,
δημοκρατική και κοινωνικά
δίκαιη. Μία πατρίδα όπου οι
πολίτες θα ευημερούν μέσα
από τις δικές τους σωστές
επιλογές, αλλά και από τις
αποφάσεις ενός πολιτικού
προσωπικού που θα προτάσσει πάντοτε το εθνικό
συμφέρον και την εθνική
συνεννόηση.
Χρόνια πολλά σε όλους!»

Θέτιδος 44 Φάρσαλα

Τηλ.: 24910 22827
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ΕΠΕΣΕ ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟ «ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΟ» ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΙΧΕ
ΑΓΙΟ ΝΕΑΡΟΣ, ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα…

Α

πό πτώση
δένδρου επί της
οδού Αθηνάς που
έγινε το απόγευμα της
Πέμπτης 3 Ιανουαρίου
παρασύροντας τα
καλώδια τις ΔΕΗ και
σπάζοντας την
παρακείμενη κολώνα της.
Την ίδια ώρα παρέα νεαρών είχε πραγματικά Άγιο
καθώς με την πτώση της
κολώνας το καλώδιο της
ΔΕΗ χτύπησε τον έναν εξ
αυτών ευτυχώς όχι σοβαρά.
Ο νεαρός διεκομίσθη άμεσα
στο Κέντρο Υγείας των
Φαρσάλων και από εκεί στο
Γενικό Νοσοκομείο της
Λάρισας, όπου και πήρε εξιτήριο αργά το βράδυ της
Πέμπτης.
Ο νεαρός παραμένει κλινήρης στο σπίτι του.
Άμεση ήταν η παρέμβαση
της Πυροσβεστικής η οποία
ειδοποιήθηκε.
Η κυκλοφορία στην οδό
Αθηνάς είχε διακοπεί για
πάνω από πέντε ώρες έπειτα από την πτώση του δένδρου.
Πυροσβεστική και ΔΕΗ έκαναν όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν γρη-

γορότερα η βλάβη και η
ομαλή κυκλοφορία.
Μετά από πέντε ώρες επανήλθε και το ρεύμα στην οδό
Αθηνάς, η οποία είχε κυριολεκτικά παγώσει.
Την επόμενη ημέρα συνεργείο της ΔΕΗ αντικατέστησε
την σπασμένη κολώνα,
βυθίζοντας για άλλες έξι
ώρες την οδό Αθηνάς στο
σκοτάδι και διακόπτοντας εκ
νέου την κυκλοφορία.
Αλήθεια γεννάται η απορία,
πότε θα επιληφθούν οι
υπεύθυνοι για τον καθαρισμό του εν λόγω οικοπέδου
από τα υπάρχοντα δένδρα
που εδώ και χρόνια ταλανίζουν την γειτονιά με άμεσο
κίνδυνο φθορών και κίνδυνο
ζωής όπως φάνηκε.
Οι αγανακτισμένοι κάτοικοι της οδού Αθηνάς μας
δήλωσαν τα εξής:
«Κύριοι εκλεγμένοι άρχοντες όλων των παρατάξεων
πριν
ανεβείτε
στο
Δημαρχείο περάστε μια
βόλτα από το σημείο της
πτώσης του δένδρου.
Μετά δεν θα υπάρχουν
δικαιολογίες, μετά θα αποδοθούν
ευθύνες
όπου
υπάρχουν.
Η αγανάκτηση έχει και τα
όρια της.

Απαντήστε μας υπεύθυνα
και λάβετε τα απαραίτητα
μέτρα.
Ποιος είναι υπεύθυνος;
Ο Δήμος; Η ΔΕΗ;
Περιμένουμε να υπάρξει
θύμα για να ενεργήσουμε;»
Μάλιστα οι κάτοικοι της
περιοχής μας προσκόμισαν και ένα έγγραφο το
οποίο είχαν στείλει στις
9/5/2018 στο Δημαρχείο
Φαρσάλων και τόνιζαν
από τότε τα προβλήματα
που δημιουργούνται από
το εν λόγω οικόπεδο.
Αναλυτικά η επιστολή:
Προς:
1) κ. Δήμαρχο
2) κ. Πρόεδρο Δ.Σ.
3) κ. Προϊστάμενο Τεχνικής
Υπηρεσίας
“Αξιότιμοι κύριοι
Παρακαλούμε όπως προβείτε στον άμεσο καθαρισμό
του πεζοδρομίου επί της
οδού Αθηνάς 62, το οποίο
τελεί υπό πλήρη κάλυψη
εδώ και κάποια χρόνια, μη
επιτρέποντας την διέλευση
των πεζών και παράλληλα
δημιουργώντας χώρο αποθήκευσης μπαζών και κάθε
είδους σκουπιδιών.
Επίσης ζητάμε την εκκαθάριση του εν λόγω οικοπέδου

(είναι επί σειρά ετών ακατοίκητο), διότι έχει γίνει εστία
μόλυνσης για την γειτονιά
μας με την συγκέντρωση
τρωκτικών (ποντίκια, φίδια,
σαύρες κλπ), με κίνδυνο την
ίδια μας την υγεία.
Το εν λόγω οικόπεδο είναι
υγειονομική βόμβα σε απόσταση 50 μέτρων από το
Δημαρχείο και σε λίγο θα
μας αναγκάσει να φύγουμε
από τα σπίτια μας και τους
επαγγελματικούς
μας
χώρους.
Υ.Γ. Ερώτηση: Εσείς θα
μένατε με την οικογένεια
σας δίπλα σε έναν τέτοιο
χώρο…?
Την εν λόγω επιστολή υπέγραψαν οι κάτωθι κάτοικοι
της περιοχής:
Ζαφειρούλης
Βασίλειος,
Ζαφειρούλης Κωνσταντίνος,
Παπάρας
Μάρκος,
Παπάρας Κάρμεν, Παπάρα
Ρένα,
Παντζαβέλης
Αλέξανδρος,
Στατήρης
Απόστολος, Κυριαζόπουλος
Βησσαρίων, Δημακόπουλος
Βάϊος,
Μπερσιάνη
Κωνσταντίνα, Σπανόπουλος
Νικόλαος, Δημακόπουλος
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς ,
Δημακόπουλος Γεώργιος,
Δεληδήμου Αλέκα, Πλατής
Ευάγγελος.

ΚΤΗΜΑ

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

6947638533
6ο
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“Farsaland” το Ιντερνετικό
“φωτογραφείο” όλων των Φαρσάλινων

Ό

ποιος Φαρσαλινός
είναι χρήστης των
social media και
δη του Facebook και του
Instagram αποκλείετε να
μην έχει πέσει στην
αντίληψη του η σελίδα
Farsaland.
Πως ξεκίνησε όμως αυτή η
σελίδα η οποία αναδεικνύει

μέσα από πανέμορφες
φωτογραφίες των μελών της
τόσο γνωστά όσο και άγνωστα μέρη των Φαρσάλων
και της Επαρχίας μας.
Ποιος είναι ο «εγκέφαλος»
και ποια τα μελλοντικά σχέδια.
Το… παράξενο με τον κ.
Κώστα Ζάμπελη είναι ότι

διαμένει και εργάζεται στην
Αθήνα.
Η μισή του καταγωγή είναι
από τα Φαρσάλα (η μητέρα
του είναι η κ. Μαίρη
Μπούνα).
Όπως ο ίδιος δηλώνει:
«’Έχοντας περάσει (και
περνάω) υπέροχα καλοκαίρια
και
Πάσχα
στα
Φάρσαλα, αυτή είναι μια
ανταπόδοση στην πόλη που
αγαπώ.»
Επίσης συμπληρώνει:
«Μακριά
από
συμφέροντα/συνεργασίες/κέ
ρδη κλπ μιας και εργάζομαι
ως εκπαιδευτικός-Φυσικός,
ξεκίνησα την εν λόγω σελίδα
μέσα Ιουνίου και αυτή τη
στιγμή μετράω περίπου 22

άτομα που έχουν στείλει
φωτογραφίες τους .
Εντυπωσιακό για μένα και
απρόσμενο 100%»
Ενώ αναφορικά με τους μελλοντικούς στόχους της σελίδας Farsaland τόνισε
«Ποιος ξέρει, ο πήχης μπορεί να ανέβει και σύντομα να
διοργανώσουμε
κάποιο
event!»
Δείτε κάποιες φωτογραφίες από τα χιονισμένα
Φάρσαλα από την σελίδα.
Όποιος θέλει να ενημερωθεί
για την εν λόγω σελίδα ή να
στείλει και αυτός κάποια
φωτογραφία μπορεί να το
κάνει με τους εξής τρόπους.
Facebook:
farsaland,
Instagram: farsaland

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μαρία Γαλλιού: Με πίστη στο μέλλον

Θ

α μπορούσε να
επαναπαυτεί στο
γεγονός ότι τα
Φάρσαλα είναι ο τόπος
του άντρα της, Νίκου
Πουλαράκη, και να κάνει
πολιτική και δημόσιες
σχέσεις από μακριά.
Η υποψήφια με το Κίνημα
Αλλαγής Μαρία Γαλλιού
όμως εδώ και καιρό έχει
αποδείξει πως τα Φάρσαλα
δεν είναι απλά το… συζυγοχώρι της αλλά η δεύτερη
πατρίδα της.
Δραστηριοποιείται επί
μακρόν και ως πολίτης
αλλά και ως δικηγόρος στα
Φάρσαλα γνωρίζοντας τους

ανθρώπους της περιοχής
και κατά συνέπεια τις ανάγκες τους. Η ίδια μητέρα
τριών παιδιών κατανοεί
τους αγώνες που χρειάζεται
να κάνει μία οικογένεια για
να μείνει στη μακρυά από
την κεντρική εξουσία ελληνική περιφέρεια, όχι γιατί τα
έχει διαβάσει σε κάποια
εφημερίδα, αλλά γιατί o
Μιχάλης, ο Γιάννης και η
Ελισάβετ-Μαρία μεγαλώνουν και στα Φάρσαλα.
Όπως λένε δε όσοι ξέρουν
τη Μαρία αυτά που τη διακρίνουν είναι η πίστη στο
μέλλον, το καθαρό βλέμμα
και η αλληλεγγύη.

5

6

Επικαιρότητα

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Παράταση έως την 28η Φεβρουαρίου έλαβε ο Νόμος Κατσέλη

Σ

ε δίμηνη

στιγμή δεν έχει

στικών ταμείων και του

του οφειλέτη στο μέγιστο

Φαρσάλων

Γεώργιος

περίπτωση πρόκειται για

παράταση του

συμφωνηθεί μεταξύ της

δημοσίου χωρίς δικό τους

βαθμό έφτασε η Ελληνική

Αποστολόπουλος, που έχει

έναν άνθρωπο που έχει

Νόμου Κατσέλη

κυβέρνησης, των θεσμών

δόλο, να ρυθμίσουν τα χρέη

Δικαιοσύνη, σε μια περί-

χειριστεί αρκετές υποθέσεις

ταλαιπωρηθεί αρκετά και

προχώρησε η κυβέρνηση

και των τραπεζών, το νέο

τους και, εφ όσον πληρούν

πτωση με πρωτοφανές θετι-

υπερχρεωμένων νοικοκυ-

χρειαζόταν ουσιαστική βοή-

μέσω Πράξης

πλαίσιο προστασίας της

τις προϋποθέσεις και να

κό αποτέλεσμα για την

ριών με σημαντική επιτυχία

θεια λόγω των προβλημά-

Νομοθετικού

πρώτης κατοικίας, το

απαλλαγούν από μέρος ή

περιοχή των Φαρσάλων.

και μεγάλα ποσοστά «κου-

των

Περιεχομένου. Όπως

οποίο θα αντικαταστήσει

και από το σύνολο των

Με

ρέματος» χρεών προς τις

Πρόκειται για μια περίπτω-

αναφέρεται στο σχετικό

τον Ν.3869/2010.

χρεών τους, προστατεύο-

Ειρηνοδικείου Φαρσάλων

τράπεζες.

ση αποδεδειγμένης οικονο-

ΦΕΚ, η παράταση

Ο νόμος 3869/2010 για τα

ντας την πρώτη και μοναδι-

51χρονος οφειλέτης απαλ-

Όπως τόνισε ο δικηγόρος

μικής αδυναμίας» εξήγησε ο

προστασίας της κύριας

υπερχρεωμένα νοικοκυριά

κή τους κατοικία. Ακόμη και

λάχθηκε από την υποχρέω-

Φαρσάλων

κ.

κατοικίας από τους

παρέχει τη δυνατότητα σε

οι εγγυητές δανείων, έχο-

ση της καταβολής συνολι-

Αποστολόπουλος, «… πρό-

Ειρηνοδίκης που εκδίκασε

πλειστηριασμούς δίνεται

οφειλέτες - φυσικά πρόσω-

ντας τις ίδιες υποχρεώσεις

κού οφειλόμενου ποσού

κειται για την πρώτη από-

την υπόθεση αναγνωρίζο-

έως την 28η

πα (αλλά αγρότες και εμπό-

με τους δανειολήπτες, μπο-

152.000 ευρώ προς την

φαση τέτοιου είδους στα

ντας την αντικειμενική οικο-

Φεβρουαρίου του 2019.

ρους υπό προϋποθέσεις),

ρούν να κάνουν χρήση του

τράπεζα, δηλαδή εν προκει-

Φάρσαλα. Συνήθως σε ότι

νομική αδυναμία του οφει-

Ειδικότερα, η παράταση

οι οποίοι βρίσκονται σε

νόμου, αρκεί και ο εγγυητής

μένω το κούρεμα του χρέ-

αφορά στα δάνεια το «κού-

λέτη, εξάντλησε τα όσα επι-

του νόμου για δύο μήνες

μόνιμη αδυναμία πληρωμής

να πληροί τις προϋποθέσεις

ους του έφθασε στο ποσο-

ρεμα» γινόταν στο μικρότε-

τάσσει ο νόμος Κατσέλη και

κρίθηκε επιβεβλημένη,

των ληξιπρόθεσμων τραπε-

υπαγωγής στο νόμο.

στό του 100% . Την υπόθε-

ρο ποσοστό επί του οφειλό-

έλαβε μια γενναία απόφαση

καθώς έως αυτή τη

ζικών οφειλών, των ασφαλι-

Επίσης, στην προστασία

ση χειρίστηκε ο δικηγόρος

μενου.

για τον δανειολήπτη.

απόφασή

του

Στην

Γεώργιος

προκειμένη

που

αντιμετωπίζει.

Αποστολόπουλος.

Ο

Electronet Β.Κ. Καζάνα:Συνεχίζει στην κορυφή με μεγάλες
προσφορές σε αφυγραντήρες & τηλεοράσεις!!!

Τ

ο 2018 παρέμεινε
στην κορυφή της

προτίμησης των

καταναλωτών και με την
ίδια φιλοσοφία συνεχίζει
και τη νέα χρονιά. Το δικό
μας κατάστημα,η
Electronet B.K. Καζάνα με
τις προσφορές, τις
προνομιακές τιμές και την
προσωπική σχέση
εμπιστοσύνης που
διατηρεί με τους
καταναλωτές, έχει πετύχει

- Απογευματινή εκδρομή
27/1: Ιερά Μονή Οσίου
Εφραίμ Κονταριώτισσα.
- 3ήμερη εκδρομή Bansko:
Από 1έως 3 Φεβρουαρίου.

καλύψει

κάθε

απαίτηση.

περισσότερο από μισό

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά

αιώνα τώρα να αποτελεί

στις πολύ μεγάλες τηλεορά-

τον Νούμερο ένα

σεις, οι προσφορές της

προορισμό για αγορές

ElectronetB.K.Καζάνα είναι

στα ηλεκτρικά.

απίστευτες!

Ανταποδίδοντας την εμπι-

Αλλά και στον τομέα των

στοσύνη που δείχνουν οι

αφυγραντήρων

καταναλωτές στο μεγαλύτε-

ElectronetB.K.Καζάνα δια-

ρο τοπικό υπερκατάστημα

θέτει μια τεράστια ποικιλία

ηλεκτρικών της πόλης μαςη

από αφυγραντήρες όλων

Electronet

B.K.

των επώνυμων εταιριών

Καζάναυποδέχεται τη νέα

στις καλύτερες τιμές της

η

χρονιά με μεγάλες προσφο-

αγοράς. Επιλέξετε αυτόν

ρές σε αφυγραντήρες και

που ανταποκρίνεται στις

τηλεοράσεις οι οποίες ήδη

δικές σας ανάγκες και εξα-

έχουν κεντρίσει το ενδιαφέ-

σφαλίστε την ιδανική θερμο-

ρον των καταναλωτών.

κρασία στο χώρο σας υγιει-

Και

στις

τηλεοράσεις

η

νά και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!

ElectronetB.K.Καζάνα απο-

Όλα τα προϊόντα διατίθενται

τελεί τον απόλυτο προορι-

όχι μόνο στις καλύτερες

σμό

καταναλωτών.

τιμές της αγοράς αλλά είναι

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες

και ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟ-

σας, μικρή ή μεγάλη τηλεό-

ΤΑ!

ραση

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

των

οι

εξειδικευμένοι

πωλητές του καταστήματος

Διονύσου

θα σας προτείνουν την ιδα-

Παπαδοπούλου, πίσω από

νική τηλεόραση που θα

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr

και

-2/2/2019 Παρακολούθηση
θεατρικής παράστασης
“Μακρυκωσταίοι και
Κοντογιώργηδες”
Σάββατο 2/2/2019 Στο θέατρο Βέμπω
(Δεκτά θεατρικά δελτία ΟΓΑ)
ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ
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Λήξη εορταστικών εκδηλώσεων και ευχαριστήρια από τον
Εμπορικό Σύλλογο Φαρσάλων

Ο

λοκληρώθηκαν με
επιτυχία όλες οι
εορταστικές
εκδηλώσεις του
Εμπορικού
Επιχειρηματικού
Συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων στα πλαίσια
στήριξης της τοπικής
αγοράς.
Οι εκδηλώσεις είχαν ως
εξής:
• 14/12/2018 έως 5/1/2019 :
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
του Δήμου Φαρσάλων με
Tο
«Σπιτάκι
Των
Χριστουγέννων» ,όπου ο
Εμπορικός Σύλλογος προσέφερε γλυκίσματα, ντόπιο
κρασί, διάφορα κεράσματα ,
δωράκια και μπαλόνια για
τους μικρούς μας φίλους, τα
οποία ήταν χορηγίες των
καταστηματαρχών
της
πόλης.
•
23/12/2018
:
Χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με τίτλο «..To Γούρι , το
δώρο για τη καλή Χρονιά
..». Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικόπρόγραμμα στο οποίο επικεντρώθηκαν στα γούρια και στα
φυλαχτά , ως σύμβολα των
Χριστουγέννων και μια
σειρά συμβολισμών, ιδεών
και εθίμων που συνδέονται
με αυτά. Τα παιδιά δημιούργησαν τα δικές τους κεραμικές βαρκούλες και ένα μεγάλο ξύλινο καράβι αφήνοντας
τις ευχές τους για τη Νέα
Χρονιά ! Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν περίπου 60
παιδιά της πόλης καθώς και
τα Λυκόπουλα από το 2ο
Σύστημα
Προσκόπων
Φαρσάλων.
• 24/12/2018 : Το πιάτο του

Φτωχού. Ο Εμπορικός
Επιχειρηματικός Σύλλογος
Επαρχίας Φαρσάλων σε
συνεργασία με το 2ο
Σύστημα
Προσκόπων
Φαρσάλων συγκέντρωσαν
τρόφιμα όπως κάθε χρόνο
για το « Πιάτο του Φτωχού
». Τα κρέατα προμηθεύτηκαν από τα κρεοπωλεία
μέλη του συλλόγου τα οποία
προσφέρθηκαν σε άπορες
οικογένειες της περιοχής.
• 30/12/2018 : Εκδήλωση
την Κεντρική Πλατεία σε
συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» με τίτλο «Το Εργαστήρι
Του Αι Βασίλη» όπου τα παιδιά δημιούργησαν πολλές
κατασκευές,
ζωγραφιές,
έπαιξαν πολλά παιχνίδια,
και οι αγιοβασιλίτσες έκαναν
face painting σε όλα τα παιδιά. Έγινε διαγωνισμός για
τις 3 καλύτερες ζωγραφιές
και ο Αι Βασίλης χάρισε
δωράκια. Το σιντριβάνι
σοκολάτας γλύκανε όλους
τους παρευρισκόμενους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Του
Εμπορικού Επιχειρηματικού
Συλλόγου
Επαρχίας
Φαρσάλων εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στους:
1. ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Για τη στήριξή του στη διοργάνωση των εκδηλώσεων.
Για τη συνεργασία τους :
1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΠΑΚΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ κ.
Δερλό Κων/νο
2.
Τα
στελέχη
του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
3. Την Ομάδα «Νόον Έγνω»
4. Τις Κυρίες Καλογήρου
Ανδριάνα, Σιώμου Φωτεινή
,Ντοκούζη
Βασιλική
,

« ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ »
2. ΚΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
3. ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
4. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
5. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΝ ΧΡΩ»
6. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΕ
7.
ΖAΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
«ΑΡΧΟΝΤΗΣ»
8. ΠΑIΔΙΚΑ- ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
«ΓΙΟΥΠΙ»
9. «ΦΘΙΑΣ ΓΗ» ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΤΙΚΙΟΥ
10.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
«DIFFERENT STORES»
11. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΙΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
12. ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
13. MICHALIS BARBEQUE
14. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΕΡΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ
16. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΦΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΟΕ
17.
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΤΕΙΟ
Τζερεμέ Χριστίνα.
Για την προσφορά τους στις
εκδηλώσεις , τους:
1. «ARTE VERDE» ΛΕΝΑ
ΡΟΥΚΑ
2. ΠΑΔΙΩΤΗ ΘΕΜΗ
3. ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΡΓΟ
4. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΚΕ
5.
ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟ
6. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΙΑΣ
7. ΧΡΟΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
8. ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
Για τις χορηγίες στο «
Σπιτάκι
των
Χριστουγέννων» τα καταστήματα :
1. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
18.
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
19. «ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ»
20. «ΕΝ ΧΡΩ»
21. Λευκά Είδη –ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
22. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ
Επίσης Ευχαριστεί Τα Μ.Μ.
Ε. :
1. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
2. ΝΕΑ ΦΑΡΣΑΛΑ
3. ΠΡΩΤΟ ΤΥΠΟ
4. ifarsala,
5. ΡΑΔΙΟ ΣΤΟΡΚ ,
6. SFAIRA RADIO
για την στήριξή τους κατά τη
διάρκεια του έτους.
Τέλος , ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει για αυτούς που
βοηθούν και στηρίζουν το
σύλλογο καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

CMYK
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Έκοψε πίτα για τους φοιτητές της Επαρχίας Φαρσάλων ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τιμόθεος

Ο

Σεβασμιώτατος

Ο Σεβασμιώτατος

την καθιερωμένη πλέον

Κληρικών της πόλεως.

οποίος συντονίζει το έργο

και στην Εκκλησία Του.

Μητροπολίτης

Μητροπολίτης μας κ.

βασιλόπιτα για τους φοιτη-

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρί-

στην επαρχεία των

Τέλος, τους τόνισε πως η

μας κ. Τιμόθεος

Τιμόθεος συνοδευόμενος

τές και τις φοιτήτριες της

στησε τον π. Παναγιώτη

Φαρσάλων. Ιδιαιτέρως δε,

τοπική μας Εκκλησία και ο

ευλόγησε και έκοψε την

από τον Πανοσιολογιώτατο

επαρχίας Φαρσάλων στο

Καλλιώρα, υπεύθυνο του

εξέφρασε την χαρά του,

ίδιος θα βρίσκεται πάντα

καθιερωμένη πλέον

Πρωτοσύγκελλό του π.

«ΑΙΓΛΗ GUSTO»

Γραφείου Νεότητος και το

που παρά τις καιρικές συν-

κοντά τους σε ότι χρεια-

βασιλόπιτα για τους

Αμφιλόχιο Παπανδρέου και

Φαρσάλων, παρουσία του

Συμβούλιο και όλους όσους

θήκες οι νέοι μας ανταπο-

στούν στην πορεία της

φοιτητές και τις

τον Αρχιδιάκονό του, την

Αρχιερατικού Επιτρόπου

κοπίασαν για την συνάντη-

κρίθηκαν στο κάλεσμά του.

ζωής τους.

φοιτήτριες της επαρχίας

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου

Φαρσάλων π. Βασιλείου

ση αυτή, καθώς και τον κ.

Τους παρακάλεσε να βρί-

Φωτογραφίες: Λάμπρος

Φαρσάλων.

2019, ευλόγησε και έκοψε

Αναστασοπούλου και των

Κωνσταντίνο Μανταλιά, ο

σκονται κοντά στο Χριστό

Καρκαλέτσης

Εκτροπές λίγο έξω από τα Φάρσαλα,
ελέω ολισθηρότητας

Ε

κτροπές λόγω

γέφυρα του Ενιπέα, με

Ευτυχώς όλοι οι εμπλεκόμε-

θερμοκρασίες και έτσι οι

ολισθηρότητας

αποτέλεσμα να βρεθούν

νοι είναι καλά στην υγεία

δρόμοι πάγωσαν με αποτέ-

του δρόμου είχαμε

εκτός οδοστρώματος τρία

τους και δεν υπήρξε κάποι-

λεσμα να υπάρχει κίνδυνος

διερχόμενα αυτοκίνητα,

ος τραυματισμός.

στις μετακινήσεις των οδηγών.

στο ε.ο. δίκτυο
Φαρσάλων – Λάρισας,

με διαφορά ώρας μεταξύ

Οι ημέρες που μας πέρασαν

ανάμεσα από την

τους δίχως δηλαδή να

ήταν πραγματικά δύσκολες

«Επίλεκτο» και την

έχει υπάρξει κάποια

καθώς μετά την σφοδρή χιο-

σύγκρουση.

νόπτωση ήρθαν οι πολικές

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα
Θεοφάνεια στα Φάρσαλα

Σ

τον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό
της Αγίας
Παρασκευής Φαρσάλων
τελέστηκε την Κυριακή 6
Ιανουαρίου, η
καθιερωμένη δοξολογία
των Θεοφανείων, ενώ
λόγω παγετού και
χαμηλών θερμοκρασιών,
δεν τελέστηκε ο
καθιερωμένος αγιασμός
των υδάτων στην κοίτη
των Πηγών του
Απιδανού.
Την δοξολογία παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Άρης
Καραχάλιος, ο βουλευτής
Λάρισας
ΝΔ
Μάξιμος
Χαρακόπουλος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί
σύμβουλοι, και αρκετοί
πολίτες.
Τα Θεοφάνια είναι μια από
τις τρεις μεγάλες γιορτές του
δωδεκαημέρου μαζί με τα
Χριστούγεννα
και
την
Πρωτοχρονιά και μια από τις
μεγαλύτερες γιορτές της
Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
6 Ιανουαρίου και είναι μια
από τις επίσημες αργίες του
κράτους.
Τι γιορτάζουμε τα Θεοφάνια;
Την ημέρα των Θεοφανίων
έγινε η βάπτιση του Χριστού
από τον Άγιο Ιωάννη τον
Πρόδρομο ή Βαπτιστή.
Εκτός όμως από το Άγιο

Βάπτισμα, γιορτάζουμε κάτι
σημαντικότερο.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες
τριών εκ των τεσσάρων
Ευαγγελιστών και συγκεκριμένα του Ματθαίου, του
Μάρκου και του Λουκά την
στιγμή της Βάπτισης ακούστηκε από τον ουρανό η
φωνή του Θεού να λέει:
Ούτος εστίν ο Υιός μου ο
αγαπητός εν ω ευδόκησα.
Επίσης, την ίδια στιγμή
εμφανίστηκε και το Άγιο
Πνεύμα με την μορφή περιστεριού η Βάπτιση του
Ιησού
Στην ουσία δηλαδή γιορτάζουμε αυτή τη μοναδική ταυτόχρονη εμφάνιση της
Αδιαίρετης Αγίας Τριάδας.
Άλλωστε η λέξη Θεοφάνια
βγαίνει από τις λέξεις "Θεός"
+ "Φαίνομαι" ακριβώς επειδή ο Θεός εμφανίστηκε
(φάνηκε) στη Γη και με τις
τρεις μορφές του (Πατήρ,
Υιός, Άγιο Πνεύμα).

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

Γιατί λέγονται και Φώτα
Η μεγάλη γιορτή των
Θεοφανίων είναι ευρέως
γνωστή και ως εορτή των
Φώτων.
Όπως αναφέραμε και πιο
πάνω, κατά τη στιγμή της
Βάπτισης του Χριστού
εμφανίστηκαν όλες οι μορφές της Αγίας Τριάδας,
γεγονός που κατέστησε το

μυστήριο της Βάπτισης ιδιαίτερα σημαντικό.
Σύμφωνα λοιπόν με τον
Γρηγόριο Ναζιανζηνό (γνωστός και ως Άγιος Γρηγόριος
ο Θεολόγος), το Θείο
Βάπτισμα του Χριστού αποτελεί μια γιορτή φωτισμού
ολόκληρης της ανθρωπότητας.
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« Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία» με το φωνητικό και
ορχηστρικό σύνολο του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας

Μ

ια ιδιαίτερη

νησης μέχρι και τα σύγχρο-

Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνος

μουσική

να μιούζικαλ – σε μοντέρνα

Δερλός, Δημοτικοί

παράσταση με

ματιά και γιορτινό ήχο –

Σύμβουλοι, μέλη της ορχή-

ύμνους και μελωδίες των

ερμηνευμένα από το οργα-

στρας του Δήμου

εορτών των

νικό και φωνητικό σύνολο

Φαρσάλων και πλήθος

Χριστουγέννων και της

του Σύγχρονου Ωδείου

κόσμου.

Πρωτοχρονιάς και όχι

Λάρισας.

Έπαιξαν οι μουσικοί:

μόνο είχαν την ευκαιρία

Πέντε ταλαντούχοι καθηγη-

Φωτεινή Γεωργίου (Μέτζο

να παρακολουθήσουν το

τές – μουσικοί με επιτυχη-

σοπράνο)

απόγευμα της Τετάρτης 2

μένη πορεία τόσο στον καλ-

Ιωάννης Γράμψας

Ιανουαρίου όσοι

λιτεχνικό όσο και στον

(Βαρύτονος)

παρευρέθηκαν στο

εκπαιδευτικό τομέα της

Φωτεινή Γράμψα (Σοπράνο

Πολιτιστικό Κέντρο

μουσικής τέχνης.

– Βιολί)

Φαρσάλων .

Το παρών στην εκδήλωση

Νίκος Ευθυμιάδης

Ένα λαμπερό μουσικό ταξί-

έδωσαν ο Δήμαρχος

(Τενόρος – Βιολί)

δι στις γωνιές του κόσμου

Φαρσάλων κ. Άρης

Κωνσταντίνος Μάτης

με αγαπημένα ακούσματα

Καραχάλιος, ο πρόεδρος

(Πιάνο)

από την εποχή της αναγέν-

του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

«Πατέντα» με ανάποδο χιονάνθρωπο στα
Φάρσαλα!!!

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

Ό

ταν η ευρηματικότητα «χτυπάει κόκκινο» και οι
συνθήκες είναι οι κατάλληλες όλα είναι στο
χέρι μας.
Αυτό σκέφτηκε ο Φαρσαλινός Ντίνος Κατσάνακης ο οποίος
είπε να δώσει μια άλλη διάσταση στον κλασσικό χιονάνθρωπο.
Πιο συγκεκριμένα μια… «ανάποδη» διάσταση του.
Απολαύστε λοιπόν τον «ανάποδο χιονάνθρωπο» του
Ντίνου Κατσάνακη… μια διαφορετική εκδοχή από τα συνηθισμένα.
Όλα είναι θέμα οπτικής τελικά…

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
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Μάξιμος
Χαρακόπουλος από
τα Φάρσαλα:
«Ένα μέλλον
περισσότερο
φωτεινό στη ζωή
μας!»

Η

Δ

περάσανε χωρίς τον αγα-

κρέατος

πημένο

αγριογούρουνου

συνάδελφο

κυνηγό

Θανάση

Τράντο

γιορτή είναι μια

Στην αρχή αυτής της χρο-

μεγάλη ημέρα

νιάς, το ελπιδοφόρο μήνυ- έκανε η κυνηγετική
μα των Φώτων εμπεριέχει ομάδα του κ Απ.

Θεοφάνεια φωτίζουν την
ζωή κάθε ενός από εμάς,
δίνοντάςμας δύναμη να
συνεχίσουμε τον αγώνα
στον στίβο της ζωής. Τα
παραπάνω δήλωσε ο

Γ

ωρεά 150 κιλά

δηλώνουν άθεοι.

χαράς και ελπίδας. Τα

Δημόσιο: 16.787
μόνιμες
προσλήψεις το
2019

Δωρεά 150 κιλά
κρέατος για την
μνήμη του Αθ.
Τράντου

συγκεκριμένη

ένα ιδιαίτερο νόημα. Οι Σουφλιά στον
εξελίξεις που αναμένονται
φιλανθρωπικό σύλλογο
θα σηματοδοτήσουν κατά
(φίλες της αγάπης) στα
τρόπο καθοριστικό το μέλΦάρσαλα.
λον της πατρίδας μας. Μας
Ο λόγος οι 40 μέρες που
δίνεται η δυνατότητα να

φίλο

τους

και

(Μουσούλια), που έτυχε να
είναι ανήμερα των γενεθλίων του, εις μνήμη, προσφέρθηκε ένα τραπέζι σε
αυτούς

που

το

έχουν

περισσότερο ανάγκη.

11

ια
πραγματοποίηση
16.787 μόνιμων
προσλήψεων στο
Δημόσιο εντός του 2019,
έκανε λόγο η υπουργός
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Μ.
Ξενογιαννακοπούλου,
μιλώντας στον «Αθήνα
984» και στην εκπομπή
«Aftodioikisi.gr» με το
δημοσιογράφο Χρ.
Βούζα.
Ειδικότερα η κ.
Ξενογιαννακοπούλου ανέφερε ότι θα γίνουν:
9.030 προσλήψεις με
βάση των κανόνα 1:1,
δηλαδή μια πρόσληψη για
κάθε μια αποχώρηση.
3.257 μόνιμες προσλήψεις
στο «Βοήθεια στο Σπίτι»
ADVERTISING
4.500 την ειδική αγωγή
Οι συγκεκριμένες προσλήψεις σημείωσε η κ.
Ξενογιαννακοπούλου δεν
συνιστούν διόγκωση του
δημοσίου αλλά φρένο
στην συρρίκνωση του
δημοσίου». Το δημόσιο

ανέφερε η ίδια την περίοδο των μνημονίων υπέστη
μείωση 20% του έμψυχου
δυναμικού του.
Μάλιστα η υπουργός τόνισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία των προσλήψεων
«δεν είναι δημοσιονομικά
ουδέτερη» αντίθετα μειώνει τα έξοδα για μισθολογικά έξοδα αφού «φεύγουν
υπάλληλοι με πολλά χρόνια και υψηλά κλιμάκια και
έρχονται νεότεροι με χαμηλότερες αποδοχές».
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου
τόνισε ότι «το μεγαλύτερο
μέρος αυτών των προκηρύξεων θα βγει γρήγορα
στις αρχές της χρονιάς»
και τόνισε ότι: «Οι προσλήψεις θα επιταχυνθούν
αφού θα υπάρξει και νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ που
θα διευκολύνει τις διαδικασίες προσλήψεων».
Επίσης η κ.
Ξενογιαννακοπούλου,
προανήγγειλε 150 προσλήψεις στα ΚΕΠ και ειδικότερα στο νέο θεσμό των
ψηφιακών ΚΕΠ.

τομεάρχης Προστασίας
του Πολίτη της Νέας
Δημοκρατίας,
βουλευτής Λαρίσης, κ.
Μάξιμος
Χαρακόπουλος μετά
την τελετή του
αγιασμού των υδάτων
στον μητροπολιτικό
ναό της Αγίας
Παρασκευής στα
Φάρσαλα.
Λόγω του παγετού, που
ακολούθησε την έντονη
χιονόπτωση στην πόλη
και την επαρχία των
Φαρσάλων, δεν κατέστη
δυνατή η τελετή της κατάδυσης του Σταυρού στις
πηγέςτουΑπιδανού,
όπως γίνεται τα τελευταία
χρόνια.
Το στέλεχος της αξιωματικής

αντιπολίτευσης,

στην δήλωσή του σημείωσε ακόμη ότι «τα Φώτα
είναι συνυφασμένα με
τον αγιασμό των υδάτων,
τον εξαγνισμό και την
κάθαρση. Εύχομαι ένα
μέλλον

περισσότερο

φωτεινό! Καλή Φώτιση σε
όλους και ιδιαιτέρως σε
όσους έχουν την ευθύνη
για την πορεία της πατρίδας -ακόμη κι αν ενίοτε

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869 | Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ
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Με λεπίδες αποχιονισμού καθάρισαν το χιόνι στα ημιορεινά
της επαρχίας Φαρσάλων

Σ

ε πολλά χωριά του
Δήμου Φαρσάλων ο
καθαρισμός των
δρόμων από τα χιόνια
έπειτα από την σφοδρή
χιονόπτωση που έπληξε
την Επαρχία μας έγινε με
την συμμετοχή προέδρων
των τοπικών κοινοτήτων
και εθελοντών κατοίκων,
όπου συμμετέχουν με τα
τρακτέρ τους, κάνοντας

Στις περιοχές με τις πιο
χαμηλές θερμοκρασίες η
Βαμβακού Φαρσάλων

Α

μέσως μετά την
επέλαση του
χιονιά από την
Επαρχία Φαρσάλων την
εμφάνισή τους έκαναν οι
«πολικές θερμοκρασίες»
οι οποίες το τελευταίο
από το Σάββατο 5
Ιανουαρίου μαστίζουν την
περιοχή των Φαρσάλων.
Οι θερμοκρασίες σχεδόν
καθ’ όλη την διάρκεια της
ημέρας κυμαίνονται υπό του

μηδενός ενώ το βράδυ πιάνουν τις πιο χαμηλές αποδόσεις τους συνήθως από 5 έως -8.
Σύμφωνα με το meteo.gr η
Βαμβακού Φαρσάλων βρίσκεται μεταξύ των περιοχών
που σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες με το
θερμόμετρο να δείχνει -13
βαθμούς
Κελσίου
την
Δευτέρα 7 Ιανουαρίου.

χρήση, εκ των 20
συνολικά λεπίδων
αποχιονισμού, που τους
παρείχε ο Δήμος
Φαρσάλων, για την
αντιμετώπιση καιρικών
φαινομένων, με
προτεραιότητα τις ορεινές
και ημιορεινές κοινότητες,
που πλήττονται
σφοδρότερα από τα
καιρικά φαινόμενα του

χειμώνα.
Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι από τις ημιορεινές
Τ.Κ. Ναρθακίου, Καλλιθέας
και Αγίου Αντωνίου, και των
προέδρων Χρ. Σταφύλλη και
Θανάση Λελεντζή, όπου
φτάνει το χιόνι τους 40
πόντους, ενώ ανάλογες
κινήσεις πραγματοποίηθηκαν και σε άλλες τοπικές κοινότητες
του
Δήμου
Φαρσάλων.

Η προσπάθεια που έγινε
από όλους τους προέδρους
των τοπικών κοινοτήτων και
τους κατοίκους απέδωσε
καρπούς καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά
στους δρόμους και δεν
υπήρξε ευτυχώς κανένα
απρόοπτο παρά τις πολύ
δύσκολες καιρικές συνθήκες
και τις επικινδυνότητες που
έκρυβαν αυτές.
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Από τα ειδοποιητήρια Ιανουαρίου τα μειωμένα κατά 33,3%
ασφάλιστρα των αγροτών

Μ

ε δύο σημαντικές
αλλαγές στο
πεδίο των
ασφαλιστικών εισφορών
ξεκινά η νέα χρονιά για
τους αγρότεςασφαλισμένους του
πρώην ΟΓΑ.
Από 1ης Ιανουαρίου 2019,
τίθεται σε ισχύ η μείωση
33,3% των εισφορών για
την κύρια σύνταξη, μειώνοντας κατά το ίδιο ποσοστό

το συνολικό κόστος του
ασφαλίστρου. Η χαμηλότερη εισφορά, μάλιστα, έχει
θετικό αντίκτυπο και στο
κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης (δηλαδή, ασφαλιστικού χρόνου
που αντιστοιχεί σε σπουδές, στρατιωτική θητεία
κ.λπ.) για όσες αιτήσεις
συνταξιοδότησης υποβληθούν από την αρχή του
νέου έτους και μετά.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο,
από το 2019 αυξάνεται η
βάση υπολογισμού των
εισφορών, αφού πλέον στο
ασφαλιστέο εισόδημα –επί
του οποίου υπολογίζονται οι
εισφορές– θα συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές
του προηγούμενου έτους,
δίχως την έκπτωση 15%
που ίσχυε αποκλειστικά για
φέτος.
Πιο αναλυτικά, η μείωση της

εισφοράς κύριας σύνταξης
κατά 33% σημαίνει ότι το
2019 θα προσδιοριστεί με
συντελεστή 12% αντί για
18% που θα ίσχυε βάσει
του νόμου Κατρούγκαλου.
Κατ’ επέκταση, το ποσοστό
της συνολικής εισφοράς, αν
δηλαδή συνυπολογιστούν
το 6,95% για ασθένεια και
το 0,25% της αγροτικής
εστίας, διαμορφώνεται στο
19,20% αντί για 25,20%. Οι
μειώσεις αυτές θα αποτυπωθούν για πρώτη φορά
στα ειδοποιητήρια του
Ιανουαρίου που θα αναρτηθούν τον Φεβρουάριο στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ.
Μεταβατική τετραετία
Αντίστοιχα, μειώνεται το
ποσοστό των εισφορών για
όλη τη «μεταβατική» περίοδο μέχρι το 2022 (οπότε και
εξισώνονται οι εισφορές
των αγροτών με εκείνες των
υπόλοιπων μη μισθωτών
ασφαλισμένων).
Ειδικότερα, το 2020 η

εισφορά κύριας σύνταξης
διαμορφώνεται στο 12,66%
(συνολικό
ασφάλιστρο
19,86%), το 2021 στο 13%
(συνολικό
ασφάλιστρο
20,20%) και από το 2022
και μετά στο 13,3% (συνολικό ασφάλιστρο 20,50%).
Σημειωτέον ότι η ελάχιστη
εισφορά για την κύρια
σύνταξη διατηρείται στα 74
ευρώ, ενώ το κατώτατο
ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα εξακολουθεί να είναι το
ποσό που αντιστοιχεί στο
70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Το ετήσιο όφελος για τους
αγρότες ξεκινά από τα
195,96 ευρώ και μπορεί να
φτάσει έως και τα 4.200
ευρώ (για τα πολύ υψηλά
εισοδήματα), με το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους,
στην έκθεση που συνόδευε
το σχετικό νομοσχέδιο που
ήρθε στη Βουλή τον

Νοέμβριο, να το προσδιορίζει σε ένα συνολικό ποσό
της τάξης των 19 εκατ. ευρώ
τον χρόνο.
Φθηνότερα τα πλασματικά
έτη
Η μείωση του ασφαλίστρου
κύριας σύνταξης συμπαρασύρει πτωτικά και το κόστος
εξαγοράς
πλασματικών
ετών ασφάλισης. Οι αγρότες –όπως και οι λοιποί
αυτοαπασχολούμενοι–
μπορούν να αναγνωρίσουν
έως και επτά τέτοια έτη που
αντιστοιχούν σε σπουδές,
στρατιωτική θητεία και ανατροφή παιδιών, βγαίνοντας
νωρίτερα στη σύνταξη. Το
μηνιαίο κόστος εξαγοράς
υπολογίζεται πλέον στο
13,33% του –μηνιαίου–
εισοδήματος
κατά
τον
χρόνο που υποβάλλεται η
αίτηση, ενώ οι δόσεις είναι
τόσες όσοι και οι μήνες που
αναγνωρίζονται.

Επιχορήγηση στο ΤΑΝΕΟ για επενδύσεις επιχειρήσεων

Ο

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης
υπέγραψε την απόφαση για την
καταβολή επιχορήγησης 700.000.000€
στο Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας
από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
Σύμφωνα με την απόφαση το ΤΑΝΕΟ επιχορηγείται για συμμετοχή σε επενδυτικά
σχήματα με στόχο την χρηματοδότηση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκρι-

μένα:
Επιχορήγηση 50.000.000€ στην ΤΑΝΕΟ
ΑΕ για συμμετοχή σε νεοϊδρυθέντα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου
που θα επενδύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που υπάγονται στην 4η Βιομηχανική
Επανάσταση.
Επιχορήγηση 50.000.000€ για συμμετοχή
σε επενδυτικά σχήματα με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και την
προώθηση πρότυπων ελληνικών προϊό-

ντων «Made in Greece».
Επιχορήγηση 150.000.000€ για συμμετοχή
σε επενδυτικά σχήματα με στόχο τη στήριξη
επιχειρήσεων που χρήζουν ανασυγκρότησης/ αναδιοργάνωσης και δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή και τη μεταποίηση (ΕΠΑΝΟΔΟΣ).
Επιχορήγηση ύψους 450.000.000€ για
συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα παροχής χρηματοδότησης που θα διοχετεύεται
στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
μέσω ομολόγων με δικαίωμα απόληψης

(Debt Fund).
Τέλος, στο πλαίσιο του Μνημονίου
Συνεργασίας που υπογράφηκε τον Μάρτιο
του 2018 μεταξύ της κρατικής εταιρείας
επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι Mubadala
Investment Company και του ΤΑΝΕΟ για
την υλοποίηση συνεπενδύσεων, αποφασίστηκε η επιχορήγηση του ΤΑΝΕΟ με άλλα
200.000.000€.

ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού:
Παράταση στις αιτήσεις - Πότε
θα καταβληθεί
αιτήσεις για το οποίο
πήραν παράταση μέχρι
τις 15 Ιανουαρίου, δίνει ο
διοικητής του ΟΠΕΚΑ,
Στέλιος Πλιάκης,
μιλώντας στην ΕΡΤ.
Όπως είπε η προθεσμία για
την υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς και για τροποποιήσεις

αιτήσεων

που

έχουν ήδη υποβληθεί, αναφορικά

Δ

με

το

Επίδομα

Παιδιού 2018, παρατείνεται

ιευκρινίσεις για

και του επιδόματος

έως και τις 15 Ιανουαρίου

την καταβολή των

ομογενών, που από

2019, για τεχνικούς λόγους.

προνοιακών

1/1/2019 είναι

Όσοι προχωρήσουν σε αιτή-

παροχών σε άτομα με

αρμοδιότητα του

σεις αναμένεται να λάβουν

αναπηρία, του

Οργανισμού, αλλά και του

το

επιδόματος στεγαστικής

επιδόματος παιδιού οι

Μάρτιο.

επίδομα

μέχρι

τον

Σάββατο 12/1
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Αγγελίες
Μ ΑΘ Η Μ ΑΤ Ι ΚΟ Σ ,
κάτοχος μεταπτυχια-

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18
ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
06:15
06:45
07:45
09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
10:45
13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
15:00
16:45
19:30
21:30 ΤΡΙΤΗ &
ΠΕΜΠΤΗ
22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
07:45
10:00
12:00
14:30
16:30
18:30
20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ
& ΑΡΓΙΕΣ
08:45
10:45
13:15
16:30
18:30
20:30

ΛΑΡΙΣΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
05:15
05:45
06:45
09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
11:00

12:00
13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
15:00
17:00
19:15
20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ
ΣΑΒΒΑΤΟ
06:45
09:00 ΑΧ
11:00
13:30 ΑΧ
15:00
17:00
19:30

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

κού διπλώματος, με
διδακτική

εμπειρία,

παραδίδει μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνάσιου, λυκείου και σε φοιτητές.
Τηλ.6974519288
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο συνολικής
έκτασης 6 στρεμμάτων επί της οδού
Λαρίσης , ( πλησίον
εγκαταστάσεις

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

Σούρλας

–

Τσοπανάκης)

.

Πληροφορίες
Τα σ τ ε μ ί ρ ο γ λ ο υ
Γεώργιος

:

6951866000
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 65τμ επι της
οδού 25ης Μαρτίου

Φάρσαλα ΠΩΛΕΙΤΑΙ το επί της
των
στον
2ο
όροφο Συμβολής
Οδών Πατρόκλου
(πάνω από το καφεκαι Θεοτοκοπούλου
νείο
του
κου
( Π λ α τ ε ί α
Γ κο υ ν τ όπο υ λο υ ) . Δημαρχείου), οικόΤιμή 200 ευρώ.
πεδο μετά διώροφης
10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς : παλαιάς οικείας.
2 4 2 1 2 1 5 1 3 3 , Πληροφορίες στα
τηλέφωνα: 24910 –
6982163000.
22447, 24910 22264, 24910 ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
22096 και στο κινηεργασία από το καφέ τό
τηλέφωνο
BEAU BAR.
6979149809.
Πληροφορίες εντός
του καταστήματος. Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι
γκαρσονιέρα επί της
οδού Αθηνάς 106 με
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
φυσικό αέριο.
στα Κάτω Βασιλικά Πληροφορίες στο
έκτασης 14 στρεμ- τηλέφωνο: 24910 –
μάτων στη θέση 22270.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνο
Ανοίγματα
άτομο (αρεν) για
Τηλέφωνο επικοι- μόνιμη απασχόληση
νωνίας:697807022 σε αγροτικές εργα3
σίες στην ευρύτερη
περιοχή.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαΚάτοχος
τουλάχιμέρισμα 85 τ.μ. επί
στον διπλώματος
της οδού Ερμού 61
Ι.Χ..
με αυτόνομη κεντριΕπιπλέον προσόντα
κή
θέρμανση.
θα εκτιμηθούν.
Επικοινωνία στα
Επικοινωνία στο
τηλ. : 6932459070
τ η λ έ φ ω ν ο :
& 6977608008
6972703887

στα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό
κλειστού
τύπου
OPEL ASTRA F
μοντέλο
1997,
πετρελαιοκίνητο.

Σε άριστη κατάσταση
Τ η λ έ φ ω ν ο
Επικοινωνίας:
6977420937
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία
παραδίδει
ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού – Γυμνασίου
– Λυκείου.
Τιμές προσιτές.
Επικοινωνία στο τηλ.:
6974611056

ΚΗΔΕΙΑ
Την
αγαπημένη
μας μητέρα Μαρία
Χείρα Βασιλείου
Νάστου το γένος
Ανδρέου Σίμου,
ετών 99 που απεβίωσε κηδεύουμε
την
Τετάρτη
9/1/2019, από τον
Ιερό Ναό της Αγίας
Παρασκευής
Φαρσάλων
και
ώρα 11 π.μ.
Φάρσαλα 7/1/2019
Τα
τέκνα:
Δημήτριος
και
Κωνσταντίνος
Νάστος
Τα αδέλφια: Τούλα
Κωνσταντίνου
Σίμου,
Ελένη
Νικολάου Σίμου,
Π ο λ υ ξ έ ν η
Γεωργίου Σίμου.
Τα ανίψια και λοιποί συγγενείς.

Τρίτη 8/1/2019: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία
Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225
Τετάρτη 9 /1/2019: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση:
Ν. Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154
Πέμπτη 10/1/2019: Μαυραντώνης Χρήστος
Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465
Παρασκευή 11/1/2019: Μαργαριτοπούλου
Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ:
24910-23012

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

Σάββατο 12/1/2019: Μπασαγιαννη Αγγελική
Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225
Κυριακή 13/1/2019: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση:
Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416
Δευτέρα 14/1/2019: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:
Kαναδά

27 Τηλ: 24910-22321

ΚΙΤΣΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

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

15

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Έφυγε από την
ζωή ο Χρήστος
Στεργιόπουλος

Μπερσιάνης ο πρώτος στον Αχιλλέα
Φαρσάλων

Τ

Βρυσιών.

ην πρώτη του μεταγραφή στο «χειμερινό

παζάρι» ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Φαρσάλων ο

Μετέπειτα αγωνίστηκε σε ομάδες της Κρήτης όπου και βρι-

οποίος τα βρήκε σε όλα με τον Φαρσαλινό

σκόταν τα τελευταία χρόνια ως φοιτητής.

Έ

φυγε από την

«ερωτευμένος» με το ποδό-

ζωή ο

σφαιρο.

«αειθαλής»

Επίσης συγκλονισμένη

Χρήστος Στεργιόπουλος

είναι και η τοπική κοινωνία

ποδοσφαιριστή Χρήστο Μπερσιάνη.

Μέχρι πρότινος ανήκε στην ομάδα του Γόρτη η οποία αγω-

σε ηλικία 66 ετών.

των Φαρσάλων καθώς ο

Αναλυτικά η ανακοίνωση των κιτρινόμαυρων.

νίζεται στην Α τοπική κατηγορία της Κρήτης.

Την Κυριακή στις 6

Χρήστος ήταν απόλυτα

«Η Διοίκηση της ομάδος μας ανακοινώνει την απόκτηση του

Σύσσωμη η ομάδα μας καλωσορίζει τον Χρήστο στην οικο-

Ιανουαρίου έφυγε από την

αγαπητός από όλη την κοι-

Φαρσαλινού ποδοσφαιριστή Χρήστου Μπερσιάνη.

γένεια του Αχιλλέα Φαρσάλων και του εύχεται καλή αγωνι-

ζωή ο Χρήστος

νωνία και όλοι είχαν έναν

στική σεζόν με υγεία και επιτυχίες.»

Στεργιόπουλος σε ηλικία 66

καλό λόγο να πούνε.

ετών.

Πλήθος κόσμου παρέστη

Η είδηση αυτή σκόρπισε

στην κηδεία του η οποία

θρήνο σε όλη την ποδο-

διεξήχθη την Δευτέρα 7

σφαιρική κοινότητα του

Ιανουάριου στην εκκλησία

Νομού Λάρισας καθώς ο

του Αγίου Λάζαρου για να

Χρήστος ήταν ποδοσφαιρι-

πει τον τελευταίο αντίο

στής της Αναγέννησης

στον εκλιπών και να συλλυ-

Φαρσάλων και στον

πηθεί στην οικογένειά του.

Συνδέσμο Ερασιτεχνών

Καλό Παράδεισο

Ποδοσφαιριστών (ΣΕΠ) και

Χρηστάρα…

Ο Μπερσιάνης είναι 23 ετών, αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ
και ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα του Απόλλων

A ΕΠΣΛ

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 13η
Αγωνιστική

Τα Αποτελέσματα - 12η
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

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

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

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

Επόμενη 14η Αγωνιστική (12/1,
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

Η Επόμενη 13η Αγωνιστική
(13/1 - 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

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος
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
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
Η Επόμενη 10η Αγωνιστική
(13,1, 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

Εντός έδρας την
Τετάρτη με την
Χ.Α.Ν.Θ. ο
Γυμναστικός

Έ

πειτα από

ΧΑΝΘ την Τετάρτη 9/1 και

την αναβολή

ώρα 17:00 στο Κλειστό

που είχαμε

Γυμναστήριο

των

στις 5/1 στην

Φαρσάλων

προγραμματισμένη 12η

Αναλυτικά η αγωνιστική

αγωνιστική του 2ου

Γ.Σ Φαρσάλων Krousta –

ομίλου της Β’ Εθνικής,

ΧΑΝΘ

με την Ελληνική

Αγρίνιο-Γέφυρα

ομοσπονδία να

Φίλιππος Βέροιας-Ίκαροι

αποδέχεται το αίτημα

Σερρών

των ομάδων για

Μαχητές-Ελευθερούπολη

επικίνδυνες καιρικές

Νίκη Βόλου-Ανατόλια

συνθήκες η αγωνιστική

Μακεδονικός-Ερμής

μεταφέρθηκε για την

Λαγκαδά

Τετάρτη (9/1, 17:00).

Φαίακας

Έτσι ο Γ.Σ. Φαρσάλων

Προποντίς / Χαλκηδόνα

Krousta

Στρατώνι-Έσπερος Λαμίας

αντιμετωπίζει

εντός έδρας την ομάδα της

Κέρκυρας-

CMYK

16

Επικαιρότητα

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Κοινωνικό Μέρισμα: Η ακριβής
ημερομηνία που ανοίγει η
πλατφόρμα για όσους είχαν
λάθος ΑΦΜ ή ΙΒΑΝ.

Δ

εύτερη ευκαιρία θα
έχουν όσοι
δικαιούχοι του
κοινωνικού μερίσματος

δήλωσαν λάθος ΑΦΜ ή
IBAN και δεν πήραν
τελικά τα χρήματα.
Σύμφωνα με αποκλειστικές

πληροφορίες
του
dikaiologitika.gr η πλατφόρμα θα ανοίξει γύρω στις 16
του μήνα.
Στόχος είναι να εξυπηρετηθούν περίπου 24.000 πολίτες, οι οποίοι θα μπορέσουν
να διορθώσουν τον λογαριασμό ή το ΑΦΜ τους προκειμένου να τους καταβληθούν τα χρήματα.
Ειδικότερα , σε πολλές περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκε
ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που συμπληρώθηκε
στην αίτηση ανήκει στο
δικαιούχο του μερίσματος.
Για την πίστωση του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει
ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που
δηλώθηκε στην εφαρμογή
να ανήκει στον δικαιούχο
του κοινωνικού μερίσματος.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε βάσει ΑΦΜ. Οι αιτήσεις
των δικαιούχων δεν έχουν
απορριφθεί και παραμένουν
εγκεκριμένες για επόμενη
πληρωμή. Οι δικαιούχοι
έχουν ενημερωθεί για το
πρόβλημα με γραπτό μήνυμα ή/και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, εφόσον το
είχαν συμπληρώσει στην
πλατφόρμα κατά τη διάρκεια
της αίτησης.

