
Στην «μάχη» γιαΣτην «μάχη» για

τον Δημαρχειακότον Δημαρχειακό

θώκο και η κ.θώκο και η κ.

Μάρια ΊφουΜάρια Ίφου

Ο υποψήφιοςΟ υποψήφιος

ΠεριφερειάρχηςΠεριφερειάρχης

Δ.Κουρέτας στα Φάρσαλα Δ.Κουρέτας στα Φάρσαλα 

««Σκότωσε» τον Λαγκαδά καιΣκότωσε» τον Λαγκαδά και

πήρε «διπλάρα» ο Γ.Σ.πήρε «διπλάρα» ο Γ.Σ.

Φαρσάλων Φαρσάλων Krousta!!!Krousta!!!

Ξεκίνησε το Πανθεσσαλικό μπλόκο στην Νίκαια, μεγάλη και Ξεκίνησε το Πανθεσσαλικό μπλόκο στην Νίκαια, μεγάλη και 

δυναμική η παρουσία των αγροτών της Επαρχίας Φαρσάλωνδυναμική η παρουσία των αγροτών της Επαρχίας Φαρσάλων
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Α
πό το

ΒασιλίΦαρσάλων

το οποίο είχε

οριστεί ως τόπος

προσυγκέντρωσης για τα

Φαρσαλινά τρακτέρ

ξεκίνησαν οι Φαρσαλινοί

αγρότες για το μπλόκο

της Νίκαιας όλοι μαζί και

οργανωμένα.

Όπως είχε συμφωνηθεί την

Πέμπτη στο Πολιτιστικό

Κέντρο Φαρσάλων η Νίκαια

είναι ο τόπος στον οποίο θα

υπάρχει το Πανθεσσαλικό

μπλόκο στο οποίο θα βρε-

θούν τρακτέρ και αγρότες

από τα Φάρσαλα, την

Λάρισα, την Καρδίτσα, τα

Τρίκαλα, την Ελασσόνα, τον

Τύρναβο κ.α. με στόχο το

ενωμένο Θεσσαλικό μπλόκο

να ασκήσει πιέσεις και να

διεκδικήσει όλα όσα ζητάνε

οι αγρότες από την κυβέρ-

νηση.

Εμείς επικοινωνήσαμε με

τον Πρόεδρο του Αγροτικού

Συνεταιρισμού Κατωχωρίου

κ. Σωκράτη Αλειφτήρα ο

οποίος μας τόνισε τα εξής.

Δεκάδες τρακτέρ από τα

Φάρσαλα ξεκίνησαν το πρωί

και θα ενισχύσουν το

Πανθεσσαλικό μπλόκο της

Νίκαιας.

Τα προβλήματα είναι οξυμέ-

να και με την αγωνιστική

διάθεση που υπάρχει θα

νικήσουμε και θα συνεχί-

σουμε με αξιοπρέπεια να

καλλιεργούμε τα χωράφια

μας.

Με δυναμική συμμετοχή τα

Φαρσαλινά τρακτέρ ξεκινώ-

ντας από το σημείο προσυ-

γκέντωσης το Βασιλί

Φαρσάλων, ενώθηκαν και

με τα άλλα τρακτέρ από τα

χωριά κατά μήκος της ε.ο.

Φαρσάλων – Λάρισας και

κατευθύνθηκαν όλα, στο

μπλόκο της Νίκαιας

Λάρισας, με την συνοδεία

περιπολικών της Ελληνικής

Αστυνομίας.

Η παρουσία στο μπλόκο της

Νίκαιας ξεκίνησε πολύ δυνα-

μικά και οι αγρότες δείχνουν

αποφασισμένοι αυτή την

φορά να ενωθούν για το

δικό τους καλό και να

δώσουν ηχηρό μήνυμα

προς την κυβέρνηση.

‘Αλλωστε μην ξεχνάμε ότι η

Θεσσαλία είναι από τις

πλέον αγροτικές περιοχές

της χώρας και οι περισσότε-

ροι αγρότες ανά την Ελλάδα

περιμένουν πολλά από το

μπλόκο της Νίκαιας.
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 30/1/2019
Βροχές, θερμοκρασία 2/13c

Τρίτη 29/1/2019 
Βροχές, θερμοκρασία 4/11c

Πέμπτη 31/1/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 1/12c

Παρασκευή 1/2/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 4/16c

Σάββατο 2/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 6/17 c

Κυριακή 3/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 7/18c

Δευτέρα 28/1/2019
Βροχές, θερμοκρασία 6/14c

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

Ξεκίνησε το Πανθεσσαλικό μπλόκο στην Νίκαια, μεγάλη καιΞεκίνησε το Πανθεσσαλικό μπλόκο στην Νίκαια, μεγάλη και

δυναμική η παρουσία των αγροτών της Επαρχίας Φαρσάλωνδυναμική η παρουσία των αγροτών της Επαρχίας Φαρσάλων

protostypos.grprotostypos.gr



Τ
ην καθιερωμένη

πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα έκοψε

η εταιρία “Project City”

και τα Μ.Μ.Ε “Πρώτος

Τύπος” την Τρίτη 22/1.

Το παρών έδωσαν όλοι οι

υπάλληλοι των εταιριών και

μέσα σε πολύ όμορφο κλίμα

στο γνωστό καφέ μπάρ των

Φαρσάλων “Πόλις” κόψαμε

την Πρωτοχρονιάτικη βασι-

λόπιτα.

Τυχερός της βραδιάς ήταν ο

κ. Περικλής Καναβός ο

οποίος και κέρδισε το φλου-

ρί.

Η Διοίκηση και το προσωπι-

κό της εταιρίας ευχαριστούν

θερμά τον ιδιοκτήτη του

καταστήματος κ. Βασίλη

Δεληδήμο και το προσωπι-

κό για την άψογη εξυπήρε-

τηση.

Ευχόμαστε σε όλο τον

κόσμο καλή και δημιουργική

χρονιά με υγεία και πολλά

χαμόγελα σε όλους για το

2019!!!

Η
διαδικασία της

πιθανής αυριανής

κύρωσης της

συμφωνίας των Πρεσπών

από την Ελληνική Βουλή

παράγει εκ των προτέρων

αμετάκλητη δέσμευση της

χώρας σε μια διεθνή

συμφωνία επί τεράστιας

κρισιμότητας εθνικού

ζητήματος από μια

Κυβέρνηση και μια

Βουλή, στο τέλος της

θητείας τους και χωρίς το

περιεχόμενο της σχετικής

συμφωνίας να περάσει

από το αλάνθαστο

κόσκινο του ελληνικού

λαού.

Η ιστορία δείχνει να γράφε-

ται χωρίς εμάς καθώς η

προκήρυξη των εκλογών θα

είναι πρωθύστερη της

κύρωσης και της αμετάκλη-

της δέσμευσης της χώρας

μας».

Η Μαρία Γαλλιού τοποθετεί-

ται με ευθύτητα επί του κρι-

σιμότατου πολιτικού και

εθνικού θέματος των ημε-

ρών, κάνοντας λόγο ουσια-

στικά, για αναίρεση των

κανόνων πολιτικής ηθικής

και κοινωνικής λογικής. Η

δικηγόρος και υποψήφια

βουλευτής του Κινήματος

Αλλαγής δεν μιλάει δηλαδή

μόνο επί της Συμφωνίας

των Πρεσπών, που έχει

διχάσει τον ελληνικό λαό και

πρόκειται να μας απασχο-

λήσει για μακρό χρονικό

διάστημα αλλά θέτει ένα

πλαίσιο με τα δυο βασικά

στοιχεία που λείπουν πλέον

από το πολιτικό σύστημα.

Στον δρόμο προς τις εκλο-

γές, η Μαρία Γαλλιού δείχνει

πως είναι αποφασισμένη να

αφήσει διακριτό στίγμα και

να τοποθετηθεί με τόλμη και

υπευθυνότητα.
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Η Μαρία Γαλλιού για την Η Μαρία Γαλλιού για την 

συμφωνία των Πρεσπώνσυμφωνία των Πρεσπών

Έκοψε πίτα η “Έκοψε πίτα η “Project City”Project City”

και ο “Πρώτος Τύπος”και ο “Πρώτος Τύπος”

Αναλαμβάνουμε
κάθε είδους 

επισκευές επίπλων 
& αλλαγές 

υφασμάτωνΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ

Θέτιδος 44 Φάρσαλα

Τηλ.: 24910 22827

Μεγάλες  Εκπτώσεις
και στα στρώματα

Ανταλλάσουμε τα παλιά σας έπιπλα με καινούργια!

www.epiploarttziovaras.gr

50
ΧΡΟΝΙΑ



Τ
ην Κυριακή 21/1

στο Κτήμα Αίγλη

στα Φάρσαλα

έκοψε την

πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα του ο

Σύλλογος Τριτέκτων

Επαρχίας Φαρσάλων.

Το παρόν στην εκδήλωση

έδωσαν ο  Σεβασμιώτατος

Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς

Θεσσαλιώτιδος και

Φ α ν α ρ ι ο φ ε ρ σ ά λ ω ν

Τιμόθεος, ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος, η πρόεδρος

της ΔΗΚΕΦΑ κ. Κυριακή

Παναγιωτοπούλου, ο πρόε-

δρος του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.

Κωνσταντίνος Δερλός, οι

αντιδήμαρχοι κ.κ. Μπένου

και Ταστεμίρογλου, ο πρόε-

δρος του Επιμελητηρίου

Λάρισας κ. Σωτήρης

Γιαννακόπουλος, ο πρόε-

δρος του Συλλόγου

Τριτέκνων Καρδίτσας κ.

Θ ε ό δ ω ρ ο ς

Θεοδωρόπουλος, ο

Θεόδωρος Κοντός της

ΟΠΟΤΤΕ και Αντιπρόεδρος

της Πανελληνιας ομοσπον-

δίας τριτεκνων

και φυσικά πλήθος κόσμου.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν

όλα τα παιδιά των

Τριτέκνων τα οποία εισή-

χθησαν στις σχολές ΑΕΙ και

ΤΕΙ της χώρας (σ.σ. συνολι-

κά 20 παιδιά).

Χαιρετισμό απηύθυνε ο

πρόεδρος του Συλλόγου κ.

Δημήτρης Χατζημήτρος και

ο αντιπρόεδρος κ. Αχιλλέας

Δρόσος.

Επίσης τιμήθηκε με πλακέτα

ο πρόεδρος του

Επιμελητηρίου Λάρισας κ.

Σωτήρης Γιαννακόπουλος ο

οποίος παραχωρεί το κτήριο

στο οποίο στεγάζεται το

Επιμελητήριο  στα Φάρσαλα

στους τρίτεκνους.

Τ
ην καθιερωμένη

βασιλόπιτα έκοψε ο

πολιτιστικός

Σύλλογος Αγίου Γεωργίου

Φαρσάλων την Κυριακή

το πρωί στο κτίριο που

στεγάζεται, στο σχολείο

του χωριού.

Αρχικά ο ιερέας της ενορίας

π. Γεράσιμος, ευλόγησε την

βασιλόπιτα, και στην συνέ-

χεια την έκοψε με την πρόε-

δρο του συλλόγου κ. Χρ.

Δημακοπούλου και τον

πρόεδρο της τοπ. κοινότη-

τας κ. Φώτη Γρίβα.

Η κοπή της Βασιλόπιτας

έγινε παρουσία του

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιου του αντι-

δημάρχου κ. Δημ.

Μπαμπανίκα, κατοίκων και

φίλων του συλλόγου. Στις

ομιλίες τους, αναφέρθηκαν

όλοι, στο πνεύμα συνεργα-

σίας που θα πρέπει να

υπάρχει μεταξύ των φορέ-

ων, για το κοινό καλό του

χωριού, αλλά και του τόπου.

Να υπενθυμίσουμε οτι, με

την επαναδημιουργία του

τοπικού συλλόγου, πριν

λίγα χρόνια, ο συγκεκριμέ-

νος χώρος ξαναγεννήθηκε

και από εγκαταλελειμένος

που ήταν, μέσα από την

συλλογική προσπάθεια

όλων των εμπλεκομένων,

αλλά και των κατοίκων του

χωριού, αποτελεί πλέον ένα

"κρυφό" στολίδι λαογρα-

φίας, για την επαρχία

Φαρσάλων. Τα τυχερά

φλουριά για το 2019 βρήκαν

ο κ. Χρήστος Νταραγιάννης

και η κ. Πόπη Καλαθά.

4
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Έκοψε βασιλόπιτα ο ΠολιτιστικόςΈκοψε βασιλόπιτα ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Αγίου Γεωργίου ΦαρσάλωνΣύλλογος Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

Έκοψαν πίτα και βράβευσαν τους φοιτητές οι ΤρίτεκνοιΈκοψαν πίτα και βράβευσαν τους φοιτητές οι Τρίτεκνοι

της Επαρχίας Φαρσάλων!της Επαρχίας Φαρσάλων!

protostypos.grprotostypos.gr
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Ο
Σύλλογος έκοψε

την

πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα σε εκδήλωση

που έγινε στο Πολιτιστικό

Κέντρο Φαρσάλων την

Κυριακή 27/1.

Μετά την κοπή της πίτας

μίλησε η γερόντισσα Άννα

ηγουμένη της Ιεράς Μονής

"Αγίου Πορφυρίου του

Καυσοκαλυβίτη" στον

Γέρακα Ξάνθης με θέμα "Η

Χριστοποίηση κατά τον Άγιο

Πορφύριο".

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος, ο αντι-

πρόεδρος του

Περιφερειακού Συμβουλίου

και υποψήφιος Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνος

Τύμπας και η πρόεδρος της

ΔΗΚΕΦΑ κ. Κυριακή

Παναγιωτοπούλου.

Η Γερόντισσα Άννα αφού

ευχαρίστησε για την πρό-

σκληση ανέφερε ότι "η

Θεσσαλική γη έχει πολλούς

Αγίους.

Όλοι οι Άγιοι μας συνδέουν

με τον Θεό.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε

στην γνωριμία της με τον

Άγιο Πορφύριο και στις

αρνητικές καταστάσεις της

εποχής μας, όπου οι

Χριστιανοί δεν φέρονται ως

παιδιά του Θεού, δεν έχουν

αγάπη μεταξύ τους.

Οι γνήσιοι Χριστιανοί πρέ-

πει να αναζητήσουν την

αλήθεια, που είναι πρόσω-

πο και είναι ο ίδιος ο

Χριστός, το δεύτερο πρό-

σωπο της Αγίας Τριάδας.

Ο Άγιος Πορφύριος τόνιζε

πάντα ότι πρέπει σταδιακά

να πετύχουν οι πιστοί την

Χριστοποίηση να μιμηθούν

τον Χριστό, να πάρουν την

Θεία Χάρη και να αποκτή-

σουν Νου Χριστού.

Αυτό γίνεται μετά από την

συνεχή μετάνοια και την

συμμετοχή στα μυστήρια

της Εκκλησίας.

Η σκέψη γίνεται καθαρή,

άγια, χωρίς άγχος, ταραχή,

σύγχιση και κυρίως χωρίς

κατάκριση για τους άλλους.

Έτσι σταδιακά μειώνεται η

κληρονομική και η επιτακτι-

κή αμαρτία και ο πιστός βιώ-

νει την Βασιλεία του Θεού.

Μετά η γερόντισσα αναφέρ-

θηκε στα πολλά χαρίσματα

είχε ο Άγιος Πορφύριος, ο

οποίος διαρκώς τόνιζε ότι

"Ο Χριστός είναι το Παν".

Ο Άγιος μελετούσε πολύ

τους Άγιους πατέρες και με

διαρκή αγώνα πέτυχε την

αγιότητα, την Χριστοποίηση

και την θέωση έχοντας θέα

του Ακτίστου Φωτός και

δεχόμενος την χάρη του

Αγίου Πνεύματος.

Στο τέλος της εκδήλωσης η

πρόεδρος του Συλλόγου κ.

Στέλλα Μπουλασίκη έκανε

τον απολογισμό των εσό-

δων και εξόδων του 2018.

Τ
ην καθιερωμένη

βασιλόπιτα έκοψε

ο Σύλλογος

Σαρακατσαναίων

Επαρχίας Φαρσάλων “Το

Τσελιγκάτο” την Κυριακή

27/1 στο κατάστημα

εστίασης “Κονάκι” στα

Φάρσαλα.

Πλήθος κόσμου έδωσε το

παρών και τίμησε την εκδή-

λωση.

Μετά την κοπή της πίτας

ακολούθησε γλέντι με

ζωντανή ορχήστρα και όλοι

οι παρευρισκόμενοι διασκέ-

δασαν μέχρι αργά το βράδυ

σε μια άκρως επιτυχημένη

εκδήλωση.

Αυτή ήταν η πρώτη εκδήλω-

ση για το νεό Δ.Σ. του

Συλλόγου στο οποίο πρόε-

δρος είναι ο Γιώργος

Μπέης.

Κοπή πίτας του ΙεραποστολικούΚοπή πίτας του Ιεραποστολικού

Συλλόγου "Παναγία Ελεούσα"Συλλόγου "Παναγία Ελεούσα"

Έκοψε βασιλόπιτα και διασκέδασε τοΈκοψε βασιλόπιτα και διασκέδασε το

“Τσελιγκάτο”“Τσελιγκάτο”



Τ
α Φάρσαλα

επισκέφθηκε ο

υποψήφιος

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας υποψήφιος

περιφερειάρχης –

Καθηγητής του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας – Δημήτρης

Κουρέτας επικεφαλής της

Περιφερειακής

Αυτοδιοικητικής Κίνησης

«Πρωτοβουλία» με την

οποία θα διεκδικήσει την

ψήφο των Θεσσαλών στις

εκλογές του Μαΐου 2019.

Ο κ. Κουρέτας έκανε μια

πρώτη αναγνωριστική

επαφή με τους

Φαρσαλινούς πολίτες,

καθώς βρίσκεται σε αναζή-

τηση υποψηφίου με τον

συνδυασμό του από την

Επαρχία Φαρσάλων.

Η εν λόγω συνάντηση έλαβε

χώρα στο κατάστημα

«Coffee Time Γιώργος»

στην οδό Λαρίσης και

Θέτιδος.

Ανέλυσε τους άξονες που

θα κινηθεί η

«Πρωτοβουλία» θέτοντας

ως νούμερο ένα στόχο την

ανάπτυξη και τις απορροφή-

σεις, τονίζοντας ότι ενώ η

Περιφέρεια Θεσσαλίας δια-

χειρίζεται μεγάλα ποσά σε

κονδύλια, βρίσκεται στην

12η θέση από τις 13

Περιφέρειες σε θέματα ανά-

πτυξης και απορροφήσεων,

ενώ όπως τόνισε αρνητικές

είναι οι επιδόσεις σε δείκτες

και κλάδους οι οποίοι θα

μπορούσαν να δώσουν

ουσιαστική ώθηση στην

περιοχή.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι

έχει προγραμματίσει μια

μεγάλη συγκέντρωση στα

Φάρσαλα, ώστε όλοι οι

Φαρσαλινοί να μάθουν ακρι-

βώς τον τρόπο σκέψης και

λειτουργίας του συνδυα-

σμού.

Ποιος είναι όμως ο κ.

Δημήτρης Κουρέτας:

Ο Δημήτρης Κουρέτας γεν-

νήθηκε στα Προσφυγικά της

Πάτρας το 1962. Σπούδασε

Φαρμακευτική στην Πάτρα

και στη συνέχεια πήρε το

διδακτορικό του στη

Βιοχημεία από το Χημικό

Τμήμα του Α.Π.Θ. Από το

1990-1992 εργάστηκε ως

ερευνητής στην Ιατρική

Σχολή του Harvard στη

Βοστώνη. 

Σήμερα είναι Καθηγητής

Φυσιολογίας ζωικών οργανι-

σμών και Τοξικολογίας και

Διευθυντής του ομώνυμου

εργαστηρίου, στο τμήμα

Βιοχημείας- Βιοτεχνολογίας

του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας και ζει στη

Λάρισα. 

Ερευνητικά εργάζεται στον

τομέα της μελέτης των

μηχανισμών αλληλεπιδρά-

σεων διατροφικών στοιχεί-

ων με τον οργανισμό σε

μοριακό επίπεδο, ειδικά σε

περιπτώσεις άσκησης. 

Η δουλειά του στην καινοτο-

μία των τροφίμων έχει βρα-

βευθεί στην Ελλάδα και

στην ΕΕ. Το 2013-2014 ήταν

αναπληρωτής Πρύτανη στο

ΠΘ. Είναι μέλος του

Ανώτατου Συμβουλίου

Εμπειρογνωμόνων της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6
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Επικαιρότητα

- Απογευματινή εκδρομή

27/1: Ιερά Μονή Οσίου

Εφραίμ Κονταριώτισσα.

- 3ήμερη εκδρομή Bansko:

Από 1έως 3 Φεβρουαρίου.

-Πέμπτη 31/1 Ο Σύλλογος

Αργιθεατών Επ. Φαρσάλων

«Παναγιά η Σπηλιώτισσα» και το

“Nefeli Travel” 

διοργανώνουν εκδρομή στο

Θεσσαλικό Θέατρο για παρακολούθη-

ση της θεατρικής 

παράστασης «Το χώμα βάφτηκε κόκ-

κινο»

(Δεκτά Θεατρικά Δελτία ΟΓΑ)

-Κυριακή 3/2 Ο Πολιτιστικός Συλ.

Επ. Φαρσάλων “Τα Τζουμέρκα”

διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στην

Αθήνα. “Για την πίτα του Ηπειρώτη”. 

- Ο Συλ. Ντόπιων Φαρσάλων “Ο

Ενιπέας” στις 2-3/3 διοργανώνει διή-

μερη εκδρόμη Ρούπελ - Άγγιστρο -

Λίμνη Κερκίνη, Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου

- Δοϊράνη.

*1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε

ξενοδοχείο

-Σαββάτο 2/3 Παρακολούθηση θεα-

τρικής παράστασης “Βερβερίτσα” -

Στο θέατρο “Βρετάνια”.

(Δεκτά θεατρικά δελτία ΟΓΑ)

- Τετραήμερη Εκδρόμη από 20 έως

23/3 

Τρίπολη - Σπάρτη - Σπήλαιο Διρού -

Μονεμβασιά - Μυστρά - Ναύπλιο.

* 3 Διανυκτερεύσεις με πρωινό

(ΔΕΚΤΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ)

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

ΤαΤα ΦάρσαλαΦάρσαλα επισκέφθηκεεπισκέφθηκε οο υποψήφιοςυποψήφιος

Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης ΚουρέταςΠεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων, σας προσκαλεί να

τιμήσετε με την παρουσία σας στην κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου, που θα πραγ-

ματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα

20:00, στο καφέ “Coffee Time” (Λαμίας 114 – πλησίον

Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου).

Κοπή πίτας για τονΚοπή πίτας για τον

Εμπορικό ΣύλλογοΕμπορικό Σύλλογο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Ο
πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαρσάλων κ.

Βάιος Νικολάου

καλεί το σώμα σε

συνεδρίαση στο Δημοτικό

Κατάστημα (Πατρόκλου 3)

την Τρίτη 29 Ιανουαρίου

2019 και ώρα 19:00 για

συζήτηση και λήψη

αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση τροποποίησης

του Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Φαρσάλων, για την ένταξη

του Προγράμματος

«Βοήθεια στο Σπίτι» σε

οργανική μονάδα του Δήμου

Φαρσάλων και τη στελέχω-

ση αυτής με μόνιμο προσω-

πικό (άρθρο 91 του ν.

4583/2018  ΦΕΚ

212/18.12.2018 τ. Α’ ).

2) Έγκριση παράτασης συμ-

βατικής προθεσμίας του

έργου με τίτλο:

«Διαμόρφωση της πλατείας

οδού Καραϊσκάκη και κατα-

σκευή παραδοσιακής  κρή-

νης».

3) Έγκριση παράτασης συμ-

βατικής προθεσμίας του

έργου με τίτλο:

«Ανακατασκευή παιδικών

χαρών 2018».

4) Έγκριση παράτασης συμ-

βατικής προθεσμίας του

έργου με τίτλο:

«Διαμόρφωση υποδομών

βιοτεχνικού πάρκου στην

βορειοδυτική ενότητα».

5) Έγκριση παράτασης συμ-

βατικής προθεσμίας του

έργου με τίτλο: «Υποδομές

μικρών τεχνικών έργων στις

τοπικές κοινότητες (Μεγ.

Ευΰδριο – Πολυνέρι –

Κρήνη – Ανωχώρι –

Βασιλικά – Ερέτρεια –

Δίλοφο – Ναρθάκιο – Βασιλί

– Σκοπιά – Αγ. Γεώργιος –

Πολυδάμειο)».

6) Έγκριση παράτασης συμ-

βατικής προθεσμίας και

έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου

με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία

τοπικών κοινοτήτων

(Νεράιδα-Βαμβακού-Δίλοφο

κ.τ.λ.)».

7) Έγκριση παράτασης συμ-

βατικής προθεσμίας και

έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου

με τίτλο:

«Αμμοχαλικόστρωση κτηνο-

τροφικών μονάδων».

8) Έγκριση παράτασης συμ-

βατικής προθεσμίας του

έργου με τίτλο:

«Ασφαλτόστρωση δημοτι-

κής οδού εισόδου οικισμού

Ανωχωρίου».

9) Έγκριση παράτασης

προθεσμίας του έργου με

τίτλο: «Υποδομές οδοποιίας

περιοχής Θωμαΐδη».

10) Έγκριση παράτασης

προθεσμίας του έργου με

τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου

τένις».

11) Έγκριση εκτέλεσης

εργασιών και υπηρεσιών

του Τ.Π. έτους 2019 από τρί-

τους, (φυσικά και νομικά

πρόσωπα) λόγω υπηρεσια-

κής αδυναμίας.

12) Έγκριση τροποποίησης

της με αριθμό 144/2018

Α.Δ.Σ. σχετικά με τα κριτή-

ρια των ωφελούμενων για

την υποβολή αιτήματος περί

προσωρινής μετεγκατάστα-

σης ειδικών κοινωνικά ομά-

δων (Ρομά) σε χώρο ιδιο-

κτησίας του Δήμου

Φαρσάλων (άρθρο 159 του

ν. 4483/2017).

13) Έγκριση ή μη παράτα-

σης σύμβασης με τον

Ο.Α.Ε.Δ.

14) Έγκριση διοργάνωσης

2ου Διεθνούς

Επιστημονικού Συνεδρίου

Φαρσάλων (7/2 – 9/2/2019)

με τίτλο «Ο Ομηρικός

Αχιλλέας: διαχρονικές αντα-

νακλάσεις στην τέχνη και τη

γραμματεία» και εξειδίκευση

πίστωσης.

15) Αποδοχή πίστωσης

11.183,20€ συμπληρωματι-

κή κατανομή από ΚΑΠ

έτους 2018, από το ΥΠ.ΕΣ.

& κατανομή στα Σχολεία

Πρωτοβάθμιας &

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς

Εκπαίδευσης για κάλυψη

λειτουργικών τους δαπα-

νών.

16) Αποδοχή πίστωσης

54.108,95€ συμπληρωματι-

κή κατανομή από ΚΑΠ

έτους 2018.

17) Έγκριση διενέργειας

διαγωνισμού για την προμή-

θεια ειδών και ευπρεπισμού,

φαρμάκων και υγειονομικού

υλικού για το Δήμο

Φαρσάλων και των Νομικών

Προσώπων.

18) Συγκρότηση επιτροπής

διενέργειας δημοπρασιών

για την εκποίηση ή εκμίσθω-

ση πραγμάτων του Δήμου

Φαρσάλων και ορισμός

μελών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81

ΦΕΚ 77Α΄).

19) Συγκρότηση τριμελούς

Εκτιμητικής Επιτροπής του

Δήμου Φαρσάλων, για τον

καθορισμό του τιμήματος

ακινήτων του Δήμου και ορι-

σμός μελών και γραμματέα

(άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81

ΦΕΚ 77Α΄).

20) Συγκρότηση τριμελούς

επιτροπής Αστικής

Επίλυσης Φορολογικών

Διαφορών και

Αμφισβητήσεων του Δήμου

Φαρσάλων, ορισμός μελών

και γραμματέα με τους ανα-

πληρωτές τους, για το έτος

2019.

21) Συγκρότηση επιτροπής

ανταλλαγής ακινήτων για το

έτος 2019.

22) Συγκρότηση και ορισμός

μελών με τους αναπληρω-

τές τους, στην επιτροπή

καταστροφής αντικειμένων

του Δήμου που δεν έχουν

καμία αξία για το έτος 2019.

23) Συγκρότηση επιτροπών:

α) παρακολούθησης υπηρε-

σιών, εργασιών και μεταφο-

ρών

β) παραλαβής προμηθειών,

σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 221 του Ν.

4412/2016 για το έτος 2019.

24) Συγκρότηση επιτροπής

παραλαβής έργων & εργα-

σιών αξίας έως 5.869,40€

για το έτος 2019.

25) Έγκριση της με αριθμό

3/2019 απόφασης του Δ.Σ.

του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ με

θέμα: «Έγκριση απολογι-

σμού Εσόδων – Εξόδων του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. οικ.

έτους 2018».

26) Έγκριση της με αριθμό

1/2019 απόφασης του Δ.Σ.

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. με θέμα :

Αναμόρφωση (1η) προϋπο-

λογισμού της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης

Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,

οικ. έτους 2019».

27) Έγκριση της με αριθμό

2/2019 απόφασης του Δ.Σ.

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. με θέμα :

Εισήγηση για σύνταξη του

τμήματος του «ΟΛΟΚΛΗ-

ΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑ-

ΣΗΣ» (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

5Γ «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-

ΤΩΝ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, οικ. έτους

2019».

28) Έγκριση της με αριθμό

5/2019 απόφασης του Δ.Σ.

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. με θέμα :

Συζήτηση και λήψη απόφα-

σης περί αποζημίωσης

Προέδρου και μελών του

Δ.Σ. της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης

Φαρσάλων».

29) Λήψη απόφασης αντικα-

τάστασης μέλους στο

Διοικητικό Συμβούλιο του

Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής

Επιτροπής, με την επωνυ-

μία: «Σχολική Επιτροπή

Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου

Φαρσάλων».

30) Λήψη απόφασης για

λύση της από 2.08.2018

Προγραμματικής Σύμβασης

του Δήμο με το Φο.Δ.Σ.Α. Ν.

Λάρισας, με τίτλο «Παροχή

υπηρεσιών Ζύγισης απο-

βλήτων στο ΣΜΑ

Φαρσάλων».

31) Έγκριση ή μη λύσης

σύμβασης εκμίσθωσης καλ-

λιεργήσιμης δημοτικής έκτα-

σης δεκατριών (13) στρεμ-

μάτων που βρίσκεται στην

τοποθεσία «Καραγάτσι»

στην Τ.Κ. Καλλιθέας Δ.Ε.

Ναρθακίου του Δήμου

Φαρσάλων.

32) Έγκριση διαγραφής

ποσού 1.200,00€ και με τις

μέχρι τώρα προσαυξήσεις

από τον χρηματικό κατάλο-

γο του Δήμου.

33) Έγκριση εκμίσθωση

δημοτικής έκτασης εμβαδού

5.000,30 τ.μ. στην Τ.Κ.

Χαλκιάδων για εγκατάσταση

κτηνοτροφικής μονάδας.

34) Έγκριση παραχώρησης

θέσεων στάθμευσης

Α.Μ.Ε.Α. στην πόλη.

35) Έγκριση παραχώρησης

θέσεων στάθμευσης σε

επαγγελματίες ιατρούς και

ιατρικά εργαστήρια στην

πόλη.
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Συνεδριάζει την Τρίτη 29/1 το Δημοτικό Συμβούλιο ΦαρσάλωνΣυνεδριάζει την Τρίτη 29/1 το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Ο
ι εξαιρετικά

δυσμενείς

καιρικές

συνθήκες που

επικράτησαν σε όλη την

χώρα έχουν

δημιουργήσει ελλείψεις

στα αποθέματα

εθ.αίματος, ιδιαίτερα σε

νοσοκομεία της επαρχίας

. 

Οι ανάγκες σε μεταγγίσεις ,

έκτακτες και προγραμματι-

σμένες είναι καθημερινές και

άμεσες. Ο Αιμοδοτικός

Σύλλογος  επαρχίας

Φαρσάλων θα πραγματο-

ποιήσει εθ. Αιμοδοσία την

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

από τις 9:00 π.μ. – 13:00

μμ. 

Δίνουμε όλοι αίμα – χαρί-

ζουμε ζωή.

Εθελοντική αιμοδοσία τηνΕθελοντική αιμοδοσία την

Πέμπτη 31/1 στα ΦάρσαλαΠέμπτη 31/1 στα Φάρσαλα



Τ
ην υποψηφιότητά

της για την

διεκδίκηση της

Δημαρχίας του Δήμου

Φαρσάλων στις εκλογές

του Μάιου ανακοίνωσε η

πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων και

επικεφαλής της

Ελάσσονος

αντιπολίτευσης κ. Μαρία

Ίφου.

Όπως η ίδια δηλώνει χαρα-

κτηριστικά θα κατέλθει στις

εκλογές με ανεξάρτητο

ψηφοδέλτιο με μοναδικό

γνώμονα το συμφέρον της

Επαρχίας Φαρσάλων

Αναλυτικά: 

Συνδημότισσες και

Συνδημότες, με αίσθημα

αυξημένης ευθύνης και

όραμα για τον Τόπο μας,

ανακοινώνω σήμερα την

υποψηφιότητα μου, ως

Δήμαρχο Φαρσάλων στις

επερχόμενες αυτοδιοικητι-

κές εκλογές, τον Μάιο 2019.

Γέννημα - Θρέμμα

Φαρσαλινή, ζώντας και βιώ-

νοντας μαζί σας, την Τοπική

πραγματικότητα και έχοντας

υπηρετήσει τον Δήμο μας με

εντιμότητα, εργατικότητα και

συνέπεια επί σειρά ετών,

τόσο από την θέση της

Δημοτικής Συμβούλου, όσο

και με την ιδιότητα της

Δημάρχου, κατέρχομαι στις

εκλογές να τον υπηρετήσω

εκ νέου, με γνώμονα το

Συμφέρον του Δήμου και

των Δημοτών.

Δεν προτίθεμαι να αναλωθώ

κατά την διάρκεια της προε-

κλογικής περιόδου σε άγο-

νους διαπληκτισμούς με

οποιονδήποτε. Έχω απεριό-

ριστη εμπιστοσύνη στην

κρίση των Συνδημοτών μου,

οι οποίοι εξ' άλλου θα είναι

αυτοί που θα αποφασίσουν

για την Δημοτική Αρχή που

τους ΑΞΙΖΕΙ.

Μια Δημοτική Αρχή με

Κύρος, Προσωπικότητα,

Ακτινοβολία, και

Δυνατότητες, που να μάχε-

ται, να αγωνίζεται και να

διεκδικεί με γνώση, εμπει-

ρία, εργατικότητα, ήθος και

διαφάνεια. Η νίκη του ψηφο-

δελτίου μας θα είναι του

Φαρσαλινού Λαού, γι' αυτό

απευθύνομαι σε όλες και

όλους, έξω από κάθε ιδεο-

λογικές και κομματικές προ-

τιμήσεις να στηρίξουν το

πραγματικά ανεξάρτητο

ψηφοδέλτιο μας με γνώμο-

να το συμφέρον του Τόπου

μας".

ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΑΡΙΑ ΙΦΟΥ

Τ
ο Σάββατο 26

Ιανουαρίου 2019

πραγματοποιήθηκε

με μεγάλη επιτυχία ο

ετήσιος χορός του

Συλλόγου Ηπειρωτών

Φαρσάλων και

Περιχώρων στο Κτήμα

Αίγλη.

Πλήθος κόσμου τίμησε με

την παρουσία του την εκδή-

λωση και όλοι μαζί χορέψα-

νε και διασκεδάσανε μέχρι

τις πρώτες πρωινές ώρες με

Ηπειρώτικη μουσική και

τραγούδια από την εκπλη-

κτική ορχήστρα.

Την εκδήλωση άνοιξε το

χορευτικό του Συλλόγοθ με

τις πανέμορφες παραδοσια-

κές φορεσιές και στη συνέ-

χεια ακούστηκε ένα

Ηπειρώτικο μοιρολόι στη

μνήμη των Ηπειρωτών  που

ζούσαν στα Φάρσαλα και

έχουν φύγει από τη ζωή.

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του

Συλλόγου ευχαριστεί θερμά:

1) Τους εκπρόσωπους της

Περιφέρειας Θεσσαλίας, της

Δημοτικής            Αρχής, της

αντιπολίτευσης, των φορέ-

ων και συλλόγων της πόλης

μας καθώς και όλο τον

κόσμο που μας τίμησαν με

την παρουσία τους και στή-

ριξαν την εκδήλωση μας.

2) Τις γυναίκες του χορευτι-

κού μας για την άψογη και

εκθαμβωτική παρουσία τους

και φυσικά το χοροδιδάσκα-

λο μας κ. Νίκο Γκρίτζαλη.

3) Τον κ. Βασίλη Ντίνο και το

προσωπικό του «ΚΤΗΜΑ

ΑΙΓΛΗ» για την άψογη εξυ-

πηρέτηση.

4) Την ορχήστρα μας που

ξεσήκωσε τον κόσμο με

παραδοσιακή μουσική της

Ηπείρου.

5) Τον κ. Κώστα

Αντωνόπουλο για τη βιντεο-

κάλυψη της εκδήλωσης μας.

6) Τις επιχειρήσεις της

πόλης μας που συνεισφέρο-

ντας πλήθος δώρων για τη

λαχειοφόρο μας καθώς και

συγκινητικά πολλές χορη-

γίες για την οικονομική ενί-

σχυση του Συλλόγου.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Χόρεψαν με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 26/1 οι Ηπειρώτες τηςΧόρεψαν με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 26/1 οι Ηπειρώτες της

Επαρχίας Φαρσάλων και ΠεριχώρωνΕπαρχίας Φαρσάλων και Περιχώρων

Στην «μάχη» για  τον Δημοτικό θώκο καιΣτην «μάχη» για  τον Δημοτικό θώκο και

η κ. Μάρια Ίφουη κ. Μάρια Ίφου



Η
Δόξα Υπέρειας

σκοράροντας από

δυο τέρματα σε

κάθε ημίχρονο μετέτρεψε

σε "υγιεινό περίπατο" την

αναμέτρηση κόντρα στον

Μυραικό τον οποίο και

κέρδισε με σκορ 4 - 0.

Έτσι οι αετοί έφτασαν τους

20 βαθμούς και πλέον βρί-

σκονται μαζί με την

Αναγέννηση Φαρσάλων

στην τρίτη θέση του 2ου ομί-

λου της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Απόλυτος πρωταγωνιστής

ήταν ο Κερμελίδης ο οποίος

σκόραρε τρεις φορές και

συνέβαλε τα μέγιστα στην

νίκη της ομάδος του.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν

να ανοίξουν το σκορ στο 15'

όταν ο Δημητρίου έκανε την

σέντρα και ο Αποστόλης

Παπαδόπουλος με κεφαλιά

ψαράκι άνοιξε το σκορ.

Ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο

Καλφόγλου τροφοδότησε

τον Κερμελίδη και αυτός με

όμορφο πλασέ πέτυχε το 2 -

0.

Στο 50' ο Τσακίρης με όμορ-

φη κάθετη πάσα άνοιξε την

άμυνα των φιλοξενούμενων

και ο Κερμελίδης με πλασέ

και πάλι πέτυχε το 3 - 0.

Ενώ στο 70' με σουτ έξω

από την περιοχή ο μεσοεπι-

θετικός της Δόξα Υπέρειας

πέτυχε το 4 - 0 και έδωσε

διαστάσεις θριάμβου στην

νίκη της ομάδος του και

πέτυχε ταυτόχρονα χατ τρικ.

Από εκεί και έπειτα δεν

άλλαξε κάτι με την Δόξα να

πανηγύριζει ακόμη ένα τρί-

ποντο συνεχίζοντας έτσι την

"αναρρίχησή" της

Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Ευθυμιάδης,

Παπαδόπουλος Απ.,

Ευθυμιάδης, Δημητρίου,

Τσούνι, Τσακίρης (60'

Λαυδής), Ντραμπάκουλος,

Κερμελίδης (75' Πολύζος

Δ.), Καλφόγλου,

Φιτσόπουλος (46'

Γ κ α τ ζ ό γ ι α ς ) ,

Παπαδόπουλος Απ. (75'

Τσιούρης Γ.).

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς

απώλεσε δυο

βαθμούς στην έδρα της

ουραγού Ελπίς

Μεσοχωρίου όπου και

παραχώρησε «λευκή»

ισοπαλία (0 – 0) και σε

συνδυασμό με τις νίκες

των Αβέρωφ και

Βουναίνων έπεσε από

την κορυφή και βρίσκεται

με 30 βαθμούς στην 2η

θέση μαζί με την ΑΕ

Βουναίνων, ενώ πλέον η

κορυφή ανήκει στον

ΠΑΟΛ Αβέρωφ με 31

βαθμούς μετά από 14

αγωνιστικές στο

πρωτάθλημα της Α΄1

τοπικής κατηγορίας.

Από πλευράς γηπεδούχων

ο Θωμάς Καραμάνος ήταν ο

πρωταγωνιστής καθώς είχε

σημαντικές στιγμές για να

πετύχει κάποιο τέρμα, όπως

και αποβλήθηκε στο 65ο

λεπτό με απευθείας κόκκινη

κάρτα για σκληρό μαρκάρι-

σμα στον Γρηγόρη

Περήφανο, ενώ για λογαρια-

σμό των φιλοξενουμένων οι

Νίκος Φαρμάκας, Στέφανος

Σουλτούκης, Σταύρος

Σαμαράς – Καμηλαράκης

και Μίμης Κουρούκας έχα-

σαν ευκαιρίες για να πετύ-

χουν κάποιο γκολ στην ανα-

μέτρηση.

Οι Συνθέσεις

Ελπίς Μεσοχωρίου

(Θανάσης Γάτσιος): Λικάι,

Χαράλαμπος Γ., Μουσιάρης,

Καρατζιόλης, Φράτζας,

Χαράλαμπος Κ.,

Μαρκούγιας (70′

Κουζιώνης), Καρακώστας

(90’+1′ Κουγιαγκάς),

Τσιάρας (80′ Μούσιος),

Καραμάνος, Καλογιάννης

(65′ Σδράνης).

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):

Γεωργούλας Θωμ.,

Περήφανος, Σελήνης,

Κολοβός Κ., Αγγέλης,

Κολοβός Ν. (85′ λ.τ.

Λαζαρίδης), Γεωργούλας

Θοδ., Γαρουφαλιάς,

Σαμαράς – Καμηλαράκης,

Φαρμάκας (65′ Κουρούκας),

Σουλτούκης.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Μ π ο υ μ α ρ σ ό π ο υ λ ο ς ,

Δημεράς, Παπαγεωργίου.

Ενισχύθηκε στην επίθεση

με Σαμαρά – Καμηλαράκη

η Αμπελιά…

Στην επιθετική γραμμή ενι-

σχύθηκε ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς, καθώς απέκτησε

τον Σταύρο Σαμαρά –

Καμηλαράκη (ΦΩΤΟ)

Η ομάδα του Αχιλλέα

Τσιβόπουλου που κάνει τη

δική της προσπάθεια για

άνοδο στην Α΄τοπική κατη-

γορία προχώρησε σε ακόμη

μία μεταγραφή, αυτή του

επιθετικού Σταύρου Σαμαρά

– Καμηλαράκη που έχει

φορέσει στο παρελθόν τη

φανέλα του Τοξότη Λάρισας,

Ολυμπιακού Βόλου και

μέχρι πρότινος του

Πύρασου Νέας Αγχιάλου.

Ο Σαμαράς – Καμηλαράκης

έκανε το ντεμπούτο με του

με τον Πύρρο ενώ αγωνί-

στηκε και κόντρα στην Ελπίς

Μεσοχωρίου.
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«Περίπατος» και τριάδα για την ανεβασμένη Δόξα«Περίπατος» και τριάδα για την ανεβασμένη Δόξα

Υπέρειας!Υπέρειας!

Απώλεσε βαθμούς και κορυφή η Αμπελιά...Απώλεσε βαθμούς και κορυφή η Αμπελιά...



Ο
ΑΟ Ναρθακίου

πέρασε και από το

Στάδιο

κερδίζοντας με σκορ 0 - 1

την Αναγέννηση

Φαρσάλων, έφτασε τους

26 βαθμούς και

εκμεταλλεύτηκε με τον

καλύτερο τρόπο την ήττα

του Ατρομήτου

Βαμβακούς με σκορ 3 - 2

στην έδρα της Νίκης

Κρήνης.

Πλέον οι γαλάζιοι βρίσκονται

μόνοι πρώτοι στον 2ο όμιλο

της Β ΕΠΣΛ, από την άλλη η

Αναγέννηση Φαρσάλων

μετά από αυτή την ήττα είδε

την Δόξα Υπέρειας να την

φτάνει στος 20 βαθμούς και

να "συγκατοικούν" στην 3η

θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον ΑΟ Ναρθακίου να πιέζει

ψηλά, να έχει την κυκλοφο-

ρία και να προσπαθεί να

διασπάσει από τον άξονα

την άμυνα της Αναγέννησης,

όμως οι γηπεδούχοι όντας

καλά στημένοι στο δικό τους

μισό δεν επέτρεψαν ιδιαίτε-

ρες απειλές.

Ένα σουτ του Καψιώχα και

ένα του Παπαθανασίου ήταν

εύκολη λεία για τον

Παλαμίδα.

Στο φινάλε του πρώτου

μέρους ο ΑΟΝ άνοιξε το

σκορ όμως το γκολ ακυρώ-

θηκε ως οφσάιντ.

Ο Σιδηρόπουλος εκτέλεσε

το κόρνερ, ο Μισαηλίδης

σκόραρε με προβολή, όμως

ο βοηθός ακύρωσε το γκολ

καθώς ο Πίρε ήταν μπροστά

από τον Παλαμίδα εκτεθει-

μένος και επηρέαζε την

φάση.

Με το "καλημέρα" του δευτέ-

ρου μέρους οι φιλοξενούμε-

νοι άνοιξαν το σκορ όταν

έπειτα από συρτή σέντρα

από τα δεξιά ο Παλαμίδας

έπεσε να μπλοκάρει την

μπάλα, όμως αυτή έφυγε

από τα χέρια του και ο επερ-

χόμενος Πίρε με κοντινό

πλασέ την έσπρωξε στα

δίχτυα εκμεταλλευόμενος το

λάθος του τερματοφύλακα

της Αναγέννησης.

Αυτό το τέρμα έδωσε

"φτερά" στα πόδια των φιλο-

ξενουμένων οι οποίοι πίε-

σαν και για δεύτερο τέρμα,

όμως αρχικά ο

Σιδηρόπουλος έκανε το

σουτ με τον Παλαμίδα να

διώχνει σε κόρνερ.

Ενώ στο 53' ο Παλαμίδας

έδιωξε με τα πόδια την προ-

σπάθεια του Πίρε από πλεο-

νεκτική θέση.

Η Αναγέννηση προσπάθησε

να πιέσει όμως όλες οι επι-

θετικές προσπάθειες της

σταματούσαν στην αμυντική

γραμμή του ΑΟΝ.

Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι

έχασαν ακόμη μια καλή στιγ-

μή στο 78' όταν ο "κεραυ-

νός" του Καραβαγγέλη στα-

μάτησε στο οριζόντιο δοκάρι

του Παλαμίδα.

Ενώ ένα φάουλ του Πίρε

απο καλή θέση πέρασε λίγο

άουτ.

Η Αναγέννηση πίεσε στο

τέλος όμως αρχικά έπειτα

από σέντρα του Καρακώστα

ο Βαίτσης δεν πλάσαρε

σωστά, ενώ στο 85' σε

πανομοιότυπη φάση ο

Μπουλούτσος έσωσε προ

του επερχόμενου Βαίτση.

Έτσι ο ΑΟΝ πανηγύρισε μια

σπουδαία νίκη και βρέθηκε

μόνος πρώτος!

Πριν την έναρξη της αναμέ-

τρησης κρατήθηκε ενός

λεπτού σιγή στην μνήμη του

Χρήστου Στεργιόπουλου

πρώην ποδοσφαιριστή της

Αναγέννησης Φαρσάλων

και εμβληματική μορφή για

το ποδόσφαιρο του Νομού

Λάρισας, ενώ οι άνθρωποι

του ΑΟ Ναρθακίου κατέθε-

σαν μια ανθοδέσμη στην

μνήμη του στον πάγκο της

Αναγέννησης Φαρσάλων, 

ενώ οι παίκτες της

Αναγέννησης αγωνίστηκαν

με μαύρα περιβραχιόνια

Οι Συνθέσεις

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Παλαμίδας, Αρβανιτοζήσης

Γ., Σακελλαρίου Κ.,

Μπούλαρι, Δημούλας (55'

Βαίτσης), Ζαγγανάς Χρ. (78'

Αγγελάκης), Πατσιούρας,

Τσούλης (83' λ.τ.

Κουκουτής), Μπανιάς,

Γιαχνής (86'

Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Καρακώστας.

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Ζειμπέκης, Πρίφτης,

Δημακόπουλος, Λελεντζής,

Κατσικόπουλος (44' λ.τ.

Πίρε), Αρσενόπουλος,

Καψιώχας, Μισαηλίδης (46'

Ρ ε ν τ ι ν ό π ο υ λ ο ς ) ,

Σιδηρόπουλος (83' Μπίνας),

Μ π ο υ λ ο ύ τ σ ο ς ,

Παπαθανασίου (70'

Καραβαγγέλης).

Τ
ην ήττα με σκορ

1-0 γνώρισε η

ομάδα του Αγίου

Γεωργίου Φαρσάλων

στην έδρα της

Αναγέννησης Ζαππείου

για το πρωτάθλημα της

Β' ΕΠΣΛ.

Παρά την βαθμολογική

διαφορά ο Άγιος ήταν

αυτός που μπήκε καλύτε-

ρα στον αγωνιστικό χώρο

και προσπάθησε να πιέσει

χάνοντας και τρεις καλές

στιγμές.

Όμως η Αναγέννηση ήταν

αυτή που προηγήθηκε και

στάθηκε πιο τυχερή καθώς

το 25΄όταν έπειτα από

σέντρα και σύγχυση στα

καρέ του Αγίου Γεωργίου

με σουτ από κοντά οι

γηπεδούχοι πέτυχαν το 1-

0.

Στο 87' ο Νταλίπης είχε την

ευκαιρία να φέρει την ανα-

μέτρηση στα ίσια όμως ο

κίπερ της Αναγέννησης

Φώτης Γκατζανάς έσωσε

την εστία του και έδωσε

την νίκη στην ομάδα του.

Η Σύνθεση

Άγιος Γεώργιος

(Τρίγκας): Τάσιος,

Καραλόπουλος, Μπάφας,

Κ α ρ α κ ώ σ τ α ς ,

Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,

Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ ,

Καρνάβας(70' Μπανιάς),

Μπάφας, Μπιζούλας(60'

Θλιβερός), Νταλίπης,

Ταστεμίρογλου
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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 

Αθλητικά

««Τρένο» ο ΑΟ Ναρθακίου, πέρασε και από το Στάδιο και είναιΤρένο» ο ΑΟ Ναρθακίου, πέρασε και από το Στάδιο και είναι

μόνος πρώτος!μόνος πρώτος!

««Πάλεψε» αλλάΠάλεψε» αλλά

ηττήθηκε ο Άγιοςηττήθηκε ο Άγιος

στο Ζάππειοστο Ζάππειο



Η
Νίκη Κρήνης πέτυχε σπουδαία

νίκη με σκορ 3 - 2 στην έδρα της

κόντρα στον Ατρόμητο

Βαμβακούς, με τους Νεγιάννη και

Τσανάκα να σκοράρουν στο ντεμπούτο

τους με την φανέλα της Νίκης η οποία

έφτασε τους 12 βαθμούς και βρίσκεται

στην 8η θέση.

Από την άλλη τα δυο τέρματα του

Τασιόπουλου δεν ήταν αρκετά για την

ομάδα του Ατρομήτου η οποία γνώρισε την

ήττα και έτσι παρέμεινε στους 23 βαθμούς

και έπεσε από την κορυφή.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ατρόμητο να

πιέζει να χάνει δυο καλές στιγμές με τους

Τασιόπουλο και Αζά και στο 10' να ανοίγει το

σκορ όταν έπειτα από πάσα του Αζά ο

Τασιόπουλος με πλασέ πέτυχε το 1 - 0.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και στο 27' ο

Τσανάκας έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφα-

ρίσει όταν έπειτα από όμορφη ατομική ενέρ-

γεια πλάσαρε άουτ.

Πέντε λεπτά αργότερα όμως ο Τσιάρας

έκανε την σέντρα και ο Τσανάκας με σουτ

στην κίνηση πέτυχε το 1 - 1.

Οι γηπεδούχοι έχασαν ακόμη μια καλή στιγ-

μή με τον Τσανάκα ο οποίος πλάσαρε άουτ

από καλή θέση και έτσι το 1 - 1 παρέμεινε με

το πέρας των πρώτων 45 λεπτών.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Νίκη

έφερε τούμπα την αναμέτρηση και προηγή-

θηκε όταν ο Τσιάρας και πάλι "έσπασε"

όμορφα την μπάλα και ο

Νεγιάννης με ιδανικό πλασέ πέτυχε το 2 - 1.

Ενώ με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα

οι γηπεδούχοι σημείωσαν το 3 - 1 όταν ο

Νεγιάννης βρέθηκε απέναντι από τον

Σακελλαρίου και με όρφη ψηλοκρεμαστή

λόμπα πέτυχε το 3 - 1 και ταυτόχρονα το

δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Ο Ατρόμητος πίεσε και μείωσε με όμορφο

σουτ του Τασιόπουλου όμως αυτό δεν ήταν

αρκετό και έτσι η Νίκη πανηγύρισε το σπου-

δαίο τρίποντο με σκορ 3 - 2.

Πριν την έναρξη του αγώνα κρατήθηκε ενός

λεπτού σιγή στη μνήμη του πατέρα των

ποδοσφαιριστών της Νίκης Κρήνης Γιάννη

και Θοδωρή Μαργαριτόπουλου που έφυγε

πρόσφατα, με τους ανθρώπους της Νίκης

να αφιερώνουν στην μνήμη του την συγκε-

κριμένη μεγάλη νίκη.

Οι Συνθέσεις

Νίκη Κρήνης (Σάκης Τσάρας):

Παπαϊωάννου, Σελήνης, Κανατούλας (72'

λ.τ. Μαργαριτόπουλος Κώστας), Διαμαντής,

Νταφόπουλος, Μαργαριτόπουλος

Θοδωρής, Νεγιάννης, Τσιάρας, Στεργίου

(87' Κόκκινος), Μαργαριτόπουλος Γιάννης,

Τσανάκας.

Ατρόμητος Βαμβακούς: Σακελλαρίου,

Γκούνης (80' Αρσενόπουλος Β.), Ξυνογαλάς

Ηλ., Φλώρος, Μπερσιάνης, Ξυνογαλάς Αλ.

(65' Ανδρεόπουλος), Βόπης, Βασιλόπουλος

Απ., Αζάς (70' Μουτκανάς), Τασιόπουλος,

Χρόνης.

Η
ομάδα του Αθλητικού Συλλόγου

Φαρσάλων αντιμετώπιζε εκτός

έδρας την ομάδα του

Ελευθεριακού Βόλου, την οποία

κατάφερε να κερδίσει με 1-3 σετ δίνοντας

παράλληλα την ευκαιρία και σε

αθλήτριες με λιγότερα λεπτά συμμετοχής

σε προηγούμενους αγώνες να παίξουν

σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να

συμβάλουν στο να πάρει η ομάδα των

Φαρσάλων το ροζ φύλλο αγώνα.

Οι γηπεδούχες πήραν το πρώτο σετ με σκορ

25 - 14, όμως από εκεί και έπειτα ο

Αθλητικός έστησε το δικό του "πάρτι".

Αρχικά κέρδισε το δεύτερο σετ με σκορ 15 -

25 και ισοφάρισε, ενώ το τρίτο σετ δυσκόλε-

ψε την ομάδα του Χρήστου Μανετζή όμως

κερδίζοντας με σκορ 20 - 25 πήρε τα ηνία της

αναμέτρησης.

Στο τέταρτο σετ οι Φαρσαλινές με σκορ 15 -

25 και πάλι πήραν την νίκα και το ροζ φύλλο.

Με την νίκη αυτή και με μια αγωνιστική να

απομένει για την ολοκλήρωση του πρωτα-

θλήματος τα κορίτσια του Αθλητικού έχουν

την ευκαιρία με Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι

απέναντι στην ομάδα της Σκοπέλου να διεκ-

δικήσουν μια θέση στην 3αδα του ομίλου

που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου του πρωτα-

θλήματος κεντρικής Ελλάδος.

Η Σύνθεση
Α.Σ. Φαρσάλων (Μανετζής Χρήστος):
Ντόβα Ευτυχία, Αράπη Δήμητρα,

Βασιλοπούλου Εφηλία, Τσουμάνη Βασιλική,

Τσιαμπαλή Άννα, Αλεξίου Θώμη,

Χατζηαντωνίου Γεωργία, Μόκκα Ρένια,

Μπύρου Μαρίεττα
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Αθλητικά

Σπουδαίο τρίποντο για τηνΣπουδαίο τρίποντο για την

Κρήνη κόντρα στην ΒαμβακούΚρήνη κόντρα στην Βαμβακού

"Διπλό" και μια νίκη μακριά"Διπλό" και μια νίκη μακριά

από τα μπαράζ ανόδου τααπό τα μπαράζ ανόδου τα

κορίτσια του Αθλητικού!κορίτσια του Αθλητικού!



Τ
ην ήττα με σκορ 4

- 1 γνώρισε ο

Αχιλλέας

Φαρσάλων στην έδρα του

ΠΟ Ελασσόνας στο

ντεμπούτο του κ. Δημήτρη

Δανιλούλη στον πάγκο

των Μυρμιδόνων. Με

αυτή την ήττα, οι

Μυρμιδόνες παρέμειναν

στους 18 βαθμούς και την

11η θέση έπειτα από το

τέλος του πρώτου γύρου,

με τον Αχιλλέα όμως να

έχει παιχνίδι λιγότερο

αυτό με τον Δωτιέα Αγιάς

εντός έδρας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Αχιλλέα να είναι πιο

κινητικός και ορεξάτος και

στο 5' ο Γαγάρας κέρδισε

φάουλ έξω από την περιο-

χή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Κατσάνακης με την μπάλα

να περνάει λίγο πάνω από

τα δοκάρια. Στο 8' ο

Γαγάρας έκανε όμορφη ατο-

μική ενέργεια και σουτ με

τον Γούπο να μπλοκάρει. 

Η Ελασσόνα στην πρώτη

καλή στιγμή της άνοιξε το

σκορ, όταν ο Καραγκούνης

εκτέλεσε το κόρνερ έπειτα

απο λάθος συννεονήση

άμυνα και τερματοφύλακα η

μπάλα κατέληξε στον

Μπαρλαγιάννη και αυτός με

πλασέ άνοιξε το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα είχα-

με το 2 - 0 όταν έπειτα από

πάσα του Νταμπόση και

λάθος διώξιμο του Πετράκη,

ο Καραγκούνης έξω από την

περιοχή πέτυχε το 2 - 0.

Από εκεί και έπειτα ο ρυθ-

μός του αγώνα έπεσε αισθη-

τά με την επομένη καλή

στιγμή να καταγράφεται στο

30' όταν το σουτ του Γαγάρα

μπλόκαρε ο Γούπος.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας προσπάθησε να

πιέσει και στο 48' έχασε μια

καλή στιγμή όταν ο Κούμρια

βρέθηκε σε θέση τετ α τετ με

το πλασέ του να μπλοκάρει

όμως ο Γούπος.

Στο 65' όμως ο ΠΟΕ πέτυχε

και τρίτο τέρμα, όταν ο

Καραγκούνης εκτέλεσε με

σέντρα σουτ το φάουλ που

κέρδισαν οι γηπεδούχοι και

η μπάλα ξεγέλασε τον

Κουτσογιαννούλη ο οποίος

έκανε λάθος εκτίμηση και

έτσι σημειώθηκε το 3 - 0.

Ο Αχιλλέας μείωσε στο 72'

όταν ο Κούμρια έκλεψε,

έσπασε στον Γαγάρα αυτός

τροφοδότησε τον Ζιώγα και

ο τελευταίος με πλασέ μείω-

σε σε 3 - 1.

Ενώ τρία λεπτά αργότερα

έχασε ακόμη μια καλή στιγ-

μή όταν έπειτα από διαρκεί-

ας φάση αέρος, μετά από

εκτέλεση φάουλ του

Κατσανάκη η μπάλα κατέλη-

ξε στον Τλούπα αυτός έκανε

το σουτ με τον Γούπο να

μπλοκάρει.

Στο 76' ο ΠΟΕ έπειτα από

αντεπίθεση πέτυχε το 4 - 1

όταν ο Καραγκούνης βρέθη-

κε σε θέση τετ α τετ έσπασε

στον Κωνσταντινίδη, ο οποί-

ος τροφοδότησε τον

Ματούλα με τον τελευταίο

να πετυχαίνει το 4 - 1 σε μια

φάση στην οποία οι

Μυρμιδόνες διαμαρτύρονται

για φάουλ στον Γαγάρα

στην εκκίνηση της φάσης,

έξω από την περιοχή του

ΠΟΕ.

Ο πρόεδρος του Αχιλλέα

Φαρσάλων κ. Αθανάσιος

Λέφας ευχαριστεί θερμά τον

κ. Γεώργιο Ντίνο ιδιοκτήτη

του καταστήματος «Γεύση»

στα Φάρσαλα για την προ-

σφορά γεύματος των ποδο-

σφαιριστών στο μακρινό

ταξίδι στην Ελασσόνα και

τον ορθοπεδικό της ομάδος

,πρώην Διοικητικό μέλος και

φυσικά πάντοτε φίλαθλο της

κ. Βασίλειο Λιούπη για την

χορηγία των εξόδων μετακί-

νησης της ομάδος στην

Ελασσόνα.

Πλέον οι «Μυρμιδόνες»

στρέφουν την προσοχή τους

στο παιχνίδι της Πέμπτης

31/1 με αντίπαλο τον Δωτίεα

Αγιάς, στο τελευταίο για τον

πρώτο γύρο το οποίο θα

διεξαχθεί στις 15:00 στο

Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων.

Οι Συνθέσεις

ΠΟ Ελασσόνας (Ζήσης

Ζιάγκας): Γούπος,

Μπούσιας, Νταμπόσης (67'

Γκαντούνας), Σουρλής,

Λαγός, Συνάπαλος,

Κυρίτσης Αθ. (60΄Καλύβας),

Πετάνη, Μπαρλαγιάννης

(75' Κωνσταντινίδης),

Ματούλας, Καραγκούνης

(82' Χατζιβασίλης).

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Δημήτρης Δανιλούλης):

Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο ύ λ η ς ,

Τλούπας, Ταστεμερίδης (85'

Σαμαράς),  Ζησόπουλος,

Κομισόπουλος, Τσούλης,

Κατσανάκης, Πετράκης (16'

Καναβός - 78'

Γ ι α ν ν ο λ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Παπακωνσταντίνου (30' λ.τ.

Ζιώγας), Κούμρια, Γαγάρας.
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Αθλητικά

Έπαθε «μπλακ άουτ» και ηττήθηκε στην Ελασσόνα ο ΑχιλλέαςΈπαθε «μπλακ άουτ» και ηττήθηκε στην Ελασσόνα ο Αχιλλέας



Η
Ακαδημία

Αχιλλέως

Φαρσάλων

κατάφερε να περάσει με

σκορ 1 - 3 από την έδρα

του Σταυραετού και έτσι

πέτυχε την δεύτερη σερί

νίκη της.

Με αυτό το τρίποντο το

συγκρότημα του Αρίστου

Παπαγεωργίου έφτασε τους

10 βαθμούς και βρίσκεται

στην 10η θέση.

Αρχικά οι κιτρινόμαυροι

άνοιξαν το σκορ στο 15' με

σκόρερ τον Θοδωρή

Χαμορούσο ο οποίος με

πλασέ μέσα απο την περιο-

χή έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα έπειτα απο ριμπαόυ-

ντ που πήρε μετά από εκτέ-

λεση κόρνερ.

Ενώ στο 40' ο Κατσιάβας με

πλασέ πέτυχε το 2 - 0 με

ψύχραιμο πλασέ.

Στο 65' ο Τζιτζιφλής είδε το

δοκάρι να τον σταματάει, σε

απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 2

- 1, όμως ο Δημουλάς

Δημήτρης με πλασέ μέσα

από την περιοχή στο 80'

πέτυχε το 3 - 1 και "καθάρι-

σε" την υπόθεση νίκη για

την ομάδα του.

Η Διοίκηση της Ακαδημίας

Αχιλλέως ευχαριστεί

θερμά το “Fast Food

Σπιτι”, το περίπτερο του

Θοδωρή, το κρεοπωλείο

του κ. Ηλία

Γιαννολόπουλου και τον

κ. Χρήστο Μπαραγιάννη

για την αγορά αθλητικού

υλικού ένδυσης στην

ομάδα.

Η Σύνθεση

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Αρίστος

Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ) :

Μαργαρίτης, Χαμορούσος

Θ., Χαμορούσος Κων/νος

(46' Βαινάς), Γιαννούλας,

Μπαιράμι, Ζαφειρούλης (46'

Δημουλάς Σ.), Αλμυριώτης,

Βαγγελός (46'

Κ υ ρ ι α ζ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Γεωργόπουλος (46΄

Δημουλάς Δ.), Κατσιάβας,

Τζιτζιφλής.

Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

Krousta ταξίδεψε στον

Λαγκαδά για να

αντιμετωπίσει τον τοπικό

Ερμή "πληγωμένος"

ψυχολογικά από το σερί

των αρνητικών

αποτελεσμάτων και με

στόχο την νίκη που θα

τόνωνε τόσο βαθμολογικά

όσο και ψυχολογικά τους

Φαρσαλινούς.

Πλεον οι Φαρσαλινοί μετρά-

νε 6 νίκες και 9 ήττες και με

21 βαθμούς βρίσκονται στην

11η θέση σε ισοβαθμία με

την ομάδα της Χαλκηδόνας.

Οι παίκτες του κ. Χάρη

Φόρου μπήκαν απόλυτα

αποφασισμένοι και έτοιμοι

να τα δώσουν όλα και να

ξεκινήσουν την αντεπίθεση

τους σε μια δύσκολη έδρα

με έναν πολύ καλό αντίπα-

λο.

Οι μπλε όμως έδειξαν ότι

αυτή την φορά τίποτα δεν

θα τους σταματούσε και

κατάφεραν να πάρουν

σπουδαίο διπλό με σκορ 58

- 71.

"Όπλο" για τους

Φαρσαλινούς τα τρίποντα

καθώς στο συγκεκριμένο

παιχνίδι "πυροβόλησαν" 11

φορές εύστοχα από την

γραμμή των 6.75 μ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Γυμναστικό να μπαίνει

με απόλυτη συγκέντρωση

σε άμυνα και επίθεση και να

περνάει μπροστά με εννέα

πόντους (4 - 13).

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν

σε 13 - 13, όμως ο

Γυμναστικός έδειξε από

νωρίς ότι αυτό το παιχνίδι

είναι δικό τους, καθώς με

σερί 0 - 9 και πάλι πέρασαν

μπροστά με 13 - 22, ενώ το

πρώτο δεκάλεπτο έληξε με

σκορ 18 - 26.

Οι μπλε δεν είχαν διάθεση

για "αστεία" και με άμυνα για

σεμινάριο και σωστές επιλο-

γές στην επίθεση κατάφε-

ραν να κρατήσουν την δια-

φορά σε υψηλά επίπεδα και

η λήξη του ημιχρόνου του

βρήκε μπροστά με 8

πόντους (31 - 39).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι

γηπεδούχοι πέτυχα έξι εκ

των 10 συνολικά πόντων

τους με βολές, με τον

Γυμναστικό να παίζει με

τρομερή ενέργεια στην

άμυνα του.

Δυο λεπτά πριν την λήξη

του αγώνα οι Φαρσαλινοί

ήταν μπροστά με 21

πόντους (50 - 71), όμως οι

γηπεδούχοι με σερι 8 - 0 μεί-

ωσαν σε 58 - 71 το οποίο

ήταν και το τελικό σκορ!

Πρώτος σκόρερ για τον Γ.Σ.

Φαρσάλων Krousta ήταν ο

Σωτήρης Γκιουλέκας με 19

πόντους, ενώ οι Λεπενιώτης

και Χρήστος

Αναγνωστόπουλος σημείω-

σαν από 11 πόντους σε ένα

παιχνίδι που όλοι οι παίκτες

του κ. Χάρη Φόρου ήταν

θετικότατοι.

Τα Δεκάλεπτα: 18 - 26, 31 -

39, 41 - 49, 58 - 71.

Οι Συνθέσεις
Ερμής Λαγκαδά: Μίνου 7

(2), Αλπίνης 6, Μάρουσιτς

13 (1), Τσιρογιάννης 10 (2),

Νότης 4, Λούκας 6 (1),

Γκαμούρας 6, Πιλκούδης 6,

Παρίσης, Κωνσταντινίδης,

Παπαπαστάλης.

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
(Χάρης Φόρος):
Λεπενιώτης 11 (1),

Χαιρετίδης 7 (1),

Φιλιππόπουλος 3, Τσιώγκας

3 (1), Αναγνωστόπουλος 11

(3), Τοπουζίδης 9 (3),

Γκιουλέκας 19 (2), Δέσπος

8, Λούτας, Αλεξόπουλος,

Φαρμάκης, Συνετός.

Η Βαθμολογία (Σε 15
αγώνες):
1. Ανατόλια 29 (14-1)

2. Αγρίνιο 27 (12-3)

3. Ελευθερούπολη 25 (10-

5)

4. Φίλιππος Βέροιας 24 (9-

6)

5. Ερμής Λαγκαδά 23 (8-7)

6. ΧΑΝΘ 23 (8-7)

7. Μαχητές-Πειραματικού

22 (7-8)

8. Νίκη Βόλου 22 (7-8)

9. Έσπερος Λαμίας 22 (7-8)

10. Γέφυρα 22 (7-8)

11.Γ.Σ. Φαρσάλων

Krousta 21 (6-9)
11. Χαλκηδόνα 21 (6-9)

13. Φαίακας Κέρκυρας 21

(6-9)

14. Ίκαροι Σερρών 20 (5-

10)

15. Στρατώνι 20 (5-10)

16. Μακεδονικός 18 (3-12).

Χάρης Φόρος: “Μπράβο
στα παιδιά, έδειξαν ότι
έχουν μέταλλο νικητή”

Δηλώσεις έκανε ο προπο-

νητής  του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων

Krousta κ. Χάρης Φόρος

έπειτα από την σπουδαία

νίκη των Φαρσαλινών στην

έδρα του Ερμή Λαγκαδά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο

τεχνικός του Γ.Σ.

Φαρσάλων:

«Θέλω να δώσω πολλά

συγχαρητήρια στα παιδιά,

έδειξαν ότι έχουν μέταλλο,

ότι είναι νικητές.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι

κόντρα σε έναν πολύ καλό

αντίπαλο και εμείς ήμασταν

«πληγωμένοι» ψυχολογικά

μετά από τις ήττες και φυσι-

κά βαθμολογικά.

Τα παιδιά όμως έκαναν ένα

πολύ καλό παιχνίδι και η

νίκη αυτή τους αξίζει.

Στόχος μας είναι να συνεχί-

σουμε πάνω σε αυτή την

νίκη να «χτίσουμε» και να

ξεπεράσουμε το τέλμα που

είχαμε βρεθεί.

Η ομάδα μας πάλευε όλα τα

παιχνίδια, όμως στο τέλος

δεν καταφέρναμε να

πάρουμε την νίκη και αυτό

μας επηρέασε ψυχολογικά.

Όμως όλοι μαζί ενωμένοι

με την Διοίκηση πάντα

δίπλα μας, συνεχίσαμε να

προσπαθούμε, διορθώσαμε

τα λάθη μας και πήραμε μια

μεγάλη νίκη.

Προχωράμε το πρωτάθλη-

μα έχει δρόμο και ενωμένοι

θα συνεχίσουμε για το

καλύτερο δυνατό.

Και πάλι πολλά συγχαρητή-

ρια στους παίκτες, κοιτάζου-

με το επόμενο παιχνίδι και

θέλουμε να παρουσιάσουμε

και εκεί το ίδιο πρόσωπο.»
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CMYK

««Σκότωσε» τον Λαγκαδά με τρίποντα και σούπερ άμυνα καιΣκότωσε» τον Λαγκαδά με τρίποντα και σούπερ άμυνα και

πήρε «διπλάρα» ο Γ.Σ. Φαρσάλων πήρε «διπλάρα» ο Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta!!!Krousta!!!

Πέρασε από τον ΣταυραετόΠέρασε από τον Σταυραετό

και συνέχισε νικηφόρα ηκαι συνέχισε νικηφόρα η

Ακαδημία Αχιλλέως ΦαρσάλωνΑκαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων

Το ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ: “Στο δάσος με

τις βελανιδιές” σας προσκαλεί το Σάββατο 2/2 σε

ακόμη μια όμορφη βραδιά με Τραγούδια της

Παρέας με Ζωντανή Μουσική



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ,

κάτοχος μεταπτυχια-

κού διπλώματος, με

διδακτική εμπειρία,

παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές δημο-

τικού, γυμνάσιου,

λυκείου και σε φοιτη-

τές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρα-

φο-οικόπεδο  συνο-

λικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της

οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) .

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Τα σ τ ε μ ί ρ ο γ λ ο υ

Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

γραφείο 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.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 85 τ.μ.

επί της οδού

Ερμού 61 με αυτό-

νομη κεντρική θέρ-

μ α ν σ η .

Επικοινωνία στα

τηλ. : 6932459070

& 6977608008

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυ-

νο άτομο (αρεν)

για μόνιμη απα-

σχόληση σε αγρο-

τικές εργασίες στην

ευρύτερη περιοχή.

Κάτοχος τουλάχι-

στον διπλώματος

Ι.Χ..

Επιπλέον προσό-

ντα θα εκτιμηθούν.

Επικοινωνία στο

τ η λ έ φ ω ν ο :

6972703887

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτι-

κό κλειστού τύπου

OPEL ASTRA F

μοντέλο 1997,

πετρελαιοκίνητο.

Σε άριστη κατάστα-

ση

Τ η λ έ φ ω ν ο

Επικο ινων ίας :

6977420937

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Καλλύματα αυτοκι-

νήτου ραμμένα για

Toyota Auris

Τ η λ έ φ ω ν ο

Επικο ινων ίας :

6982737667

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Από

την τεχνική εται-

ρεία ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ

ζητούνται υπάλ-

λοηλοι για χωμα-

τουργικές –

ασφαλτικές εργα-

σίες και συγκεκρι-

μένα : οδηγοί φορ-

τηγών – χειριστές

μ η χ α ν η μ ά τ ω ν

έργου (JCB –

Tσάπα). 

Πληροφορίες στο

τηλέφωνο : 24910

23789 και στη

δ ι ε ύ θ υ ν σ η

Πλ.Δημοκρατίας

1 στα Φάρσαλα.

Ώρες λειτουργίας

: 9:00πμ. –

14:00μμ.  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι

Πατενίδη.

Τ η λ έ φ ω ν ο

Επικο ινων ίας :

6970028853
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ΤΡΙΤΗ 29/1 Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1 Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΠΕΜΠΤΗ 31/1 Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/2Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά

27  Τηλ: 24910-22321

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/2 Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως

& Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2 Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/2 Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

06:15

06:45

07:45

09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

10:45

13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

16:45

19:30 

21:30 ΤΡΙΤΗ &

ΠΕΜΠΤΗ

22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:45

10:00

12:00

14:30

16:30

18:30

20:30

ΛΑΡΙΣΑ  - ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

05:15

05:45

06:45

09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

11:00

12:00

13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

17:00

19:15 

20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:45

09:00 ΑΧ

11:00

13:30 ΑΧ

15:00

17:00 

19:30

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

08:45

10:45

13:15

16:30

18:30

20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

07:45

09:45

12:00

15:00

17:00

19:30

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με εμπειρία
παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού – Γυμνασίου
– Λυκείου. 

Τιμές προσιτές. 

Επικοινωνία στο τηλ.:
6974611056

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΜΟΥ

Ο ΜΑΝΕΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ του
Γεωργίου και της
Ευανθίας, το
γένος
Κωνσταντίνου,
που γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη
και κατοικεί στα
Φάρσαλα και η
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ του
Θεοχάρη και της
Ευαγγελίας, το
γένος
Μπλίντζιου, που
γεννήθηκε στη
Λάρισα και κατοι-
κεί στο Σιτόχωρο
Φαρσάλων πρό-
κειται να έλθουν
σε Α΄ θρησκευτι-
κό γάμο που θα
τελεστεί στον Ι.Ν
Αγίου Γεωργίου
στο Σιτόχωρο
Φαρσάλων.



Μ
έγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων και

Θυέλλα Βασιλί

μοιράστηκαν βαθμούς και

εντυπώσεις σε παιχνίδι

που διεξήχθη στις

Χαλκιάδες και έληξε

ισόπαλο με σκορ 1 - 1.

Έτσι οι ροσονέρι έφτασαν

τους 17 βαθμούς και βρί-

σκονται στην 6η θέση, ενώ η

Θύελλα με 14 πόντους είναι

στην 7η θέση. 

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τις δυο ομάδες να χάνουν

απο μια καλή στιγμή όταν

αρχικά το σουτ του

Αγγελουσόπουλου πέρασε

ελάχιστα άουτ.

Ενώ στο 8' ο Σταύρος

Γκουνάρας έκανε κεφαλιά

πάσα στον Νασιούλα με τον

τελευταίο να χάνει σπουδαία

ευκαιρία. Με την συμπλή-

ρωση ενός τετάρτου όμως

και έπειτα από εκτέλεση

κόρνερ του Συργκάνη ο

Ακρίβος με καρφωτή κεφα-

λιά κατάφερε να ανοίξει το

σκορ.

Ένα τέταρτο αργότερα οι

γηπεδούχοι είχαν απάντηση

και ο Σταύρος Γκουνάρας με

σουτ μέσα από την περιοχή

έφερε και πάλι το παιχνίδι

στα ίσια.

Μετά από αυτό το ημίωρο

με εκατέρωθεν ευκαιρίες και

δυο γκολ ο ρυθμός έπεσε

και η επόμενη καλή στιγμή

καταγράφηκε στο 65' όταν

χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία

για την Θύελλα Βασιλί.

Έπειτα από εκτέλεση φάουλ

από τα αριστερά η μπάλα

έφτασε στον Τσιάμπα, αυτός

πλάσαρε εξ επαφής με την

μπάλα να περνάει πάνω

από τα δοκάρια. Δέκα λεπτά

αργότερα ο ίδιος παίκτης

έκανε το σουτ από θέση τετ

α τετ με τον Χαρισούλη να

τον σταματάει εντυπωσιακά.

Ενώ ο νεαρός τερματοφύλα-

κας των Χαλκιάδων είπε όχι

και στο πλασέ του Ακρίβου

στο 81' κρατώντας έτσι τον

βαθμό για την ομάδα του.

Η τελευταία καλή στιγμή της

αναμέτρησης ανήκε στους

γηπεδούχους όταν στο 87' ο

Ιορδανίδης έκανε το σουτ με

τον Αποστολάκη να μπλοκά-

ρει και έτσι το παιχνίδι ολο-

κληρώθηκε με σκορ 1 - 1. Οι

άνθρωποι της Θύελλας

ευχαριστούν θερμά τους

γηπεδούχους για την άψογη

φιλοξενία τους.

Οι Συνθέσεις

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Τσανάκας):

Χαρισούλης, Βαρσάμης,

Κυριάκου, Ζαχόπουλος,

Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας,

Γκουνάρας, Σκέτζα(45'

Μητσόπουλος), Ναμουλάς,

Ιορδανίδης, Αναγνώστου

(60' Κότσι)

Θύελλα Βασιλί (Βαίτσης):

Α π ο σ τ ο λ ά κ η ς ,

Λιτσόπουλος, Αλεξίου,

Μπόγκας, Τριανταφύλλου,

Σουλιώτης, Συργκάνης(45'

Τσιάμπας), Ακρίβος (90'

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Α γ γ ε λ ο σ ό π ο υ λ ο ς ( 8 8 '

Μπόγκας), Βαρσάμης,

Καραγιάννης

Ο
ι ποδοσφαιριστές

των ομάδων που

αγωνίζονται στον

2ο όμιλο της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας περνάνε κάθε

αγωνιστική από τις…

“ακτίνες” μας και οι 11

καλύτεροι

παρουσιάζονται στο

φύλλο της Τρίτης στην

στήλη «Ενδεκάδα της

Αγωνιστικής».

Η 11αδα της αγωνιστικής

για το Σαββατοκύριακο

26/27 Ιανουαρίου

1. Χαρισούλης (Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων)

2. Πρίφτης (ΑΟ Ναρθακίου)

3. Τριανταφύλλου Β.

(Θύελλα Βασιλί)

4. Δημητρίου Απ. (Δόξα

Υπέρειας).

5. Αρσενόπουλος (ΑΟ

Ναρθακίου)

6. Μαργαριτόπουλος Θ.

(Νίκη Κρήνης).

7. Πατσιούρας

(Αναγέννηση Φαρσάλων)

8. Κερμελίδης (Δόξα

Υπέρειας)

9. Πιρε (ΑΟ Ναρθακίου).

10. Νεγιάννης (Νίκη

Κρήνης)

11. Τασιόπουλος

(Ατρόμητος Βαμβακούς)
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Όλα μοιρασμένα στο ντέρμπι των ΧαλκιάδωνΌλα μοιρασμένα στο ντέρμπι των Χαλκιάδων

Β ΕΠΣΛΒ ΕΠΣΛ

Η 11αδα τηςΗ 11αδα της

ΑγωνιστικήςΑγωνιστικής

Τα Αποτελέσματα - 14η Αγωνιστική

Προοδευτική Ανάβρας - Δήμητρα

Γιάννουλης 0-1

ΑΟ Ελευθερών - ΠΑΟΛ Αβέρωφ 0-4

Ελπίς Μεσοχωρίου - Ολυμπιακός

Αμπελιάς 0-0

Νεάπολη Λάρισας - Παναγροτικός

Νίκαιας 1-0

Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" -

Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 5-2

ΑΕ Βουναίνων - ΑΟ Μαυροβουνίου 1-

0

Φιλοκτήτης Μελιβοίας - Αστήρ

Μελισσοχωρίου 1-0

Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -

Αστραπή Ν. Πολιτείας 1-1

Επόμενη 15η Αγωνιστική (2/2,
15:00)
Δήμητρα Γιάννουλης - ΠΑΟΛ Αβέρωφ
Παναγροτικός Νίκαιας - ΑΟ
Ελευθερών
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - Ελπίς
Μεσοχωρίου
ΑΟ Μαυροβουνίου - Νεάπολη
Λάρισας
Αστήρ Μελισσοχωρίου - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"
Αστραπή Ν. Πολιτείας - ΑΕ
Βουναίνων
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
Φιλοκτήτης Μελιβοίας

(3/2, 15:00)
Ολυμπιακός Αμπελιάς - Προοδευτική
Ανάβρας

Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 31

2. Βούναινα 30

3. Ολυμπιακός Αμπελιάς 30

4. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 27

5. Αστέρας Μελισσοχωρίου 25

6. Μαυροβούνι 24

7. Ελευθεραί 22

8. Προοδευτική Ανάβρας 21

9. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 20

10. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 17

11. Αστραπή Νέας Πολιτείας 17

12. Δήμητρα Γιάννουλης 16

13. Παναγροτικός Νίκαιας 13

14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 12

15. Νεάπολη 11

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 5

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 10η

Αγωνιστική

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Θύελλα Βασιλί 1 - 1

Δόξα Υπέρειας - Μυραϊκός 4-0

Αναγέννηση Φαρσάλων - ΑΟ

Ναρθακίου 0-1

Σταυραετός - Ακαδημία Αχιλλέως

1-3

Αναγέννηση Ζαππείου - Άγιος

Γεώργιος Φαρσάλων 1-0

Νίκη Κρήνης - Ατρόμητος

Βαμβακούς 3-2

Η Επόμενη 11η Αγωνιστική 

(2/2, 15:00)

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων -

Αναγέννηση Φαρσάλων

Ατρόμητος Βαμβακούς -

Σταυραετός

(3/2, 15:00)

Μυραϊκός - Θύελλα Βασιλί

ΑΟ Ναρθακίου - Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων

Ακαδημία Αχιλλέως - Δόξα

Υπέρειας

Νίκη Κρήνης - Αναγέννηση

Ζαππείου

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 26

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 23

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 20

4. Δόξα Υπέρειας 20

5. Αναγέννηση Ζαππείου 18 

6. Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων 17

7. Θύελλα Βασιλί 14

8. Νίκη Κρήνης 12

9. Μυραϊκός 10

10. Ακαδημία Αχιλλέως 10

11. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 1

12. Σταυραετός 1

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 15η
Αγωνιστική
Αμπελωνιακός - Κίσσαβος
Συκουρίου 3-0 (α.α.)
ΑΕ Κιλελέρ - Τύρναβος 2005 1-3
Δόξα Βλαχογιαννίου - Αετός
Αμυγδαλέας 3-0
Δόξα Αργυροπουλίου -
Φαλανιακός 0-2
Ηρακλής Λάρισας - Λάρισα 2012
3-0
Δωτιέας Αγιάς - Αετός
Μακρυχωρίου 4-3
Σμόλικας Φαλάνης - Δαμασιακός
1-0
ΠΟ Ελασσόνας - Αχιλλέας
Φαρσάλων 4-1

14η αγωνιστική (εξ' αναβολής)

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου

15:00

Αχιλλέας Φαρσάλων - Δωτιέας Αγιάς

16η Αγωνιστική (3/2 15:00)

Δόξα Βλαχογιαννίου - ΑΕ Κιλελέρ

Τύρναβος 2005 - Δόξα

Αργυροπουλίου

Αετός Αμυγδαλέας - Ηρακλής

Λάρισας

Φαλανιακός - Δωτιέας Αγιάς

Λάρισα 2012 - Σμόλικας Φαλάνης

Αετός Μακρυχωρίου - ΠΟ

Ελασσόνας

Δαμασιακός - Αμπελωνιακός

Βαθμολογία
1. Φαλανιακός 39

2. Ηρακλής Λάρισας 37

3. Σμόλικας Φαλάνης 33

4. Π.Ο. Ελασσόνας 28

5. Αμπελωνιακός 24

6. Αετός Μακρυχωρίου 22

7. Δωτιέας Αγιάς 22**

8. Κιλελέρ 20

9. Δόξα Βλαχογιαννίου 19

10. Δόξα Αργυροπουλίου 18

11. Αχιλλέας Φαρσάλων 18**

12. Τύρναβος 2005 15

13. Δαμασιακός 14

14. Αετός Αμυγδαλέας 13

15. Λάρισα 2012 13

A ΕΠΣΛ



Τ
ην ήττα με σκορ 52

- 66 γνώρισε ο

Αθλητικός

Σύλλογος Φαρσάλων

στην έδρα του από τον

πρωτοπόρο Ελευθεριακό

Βόλου για το

πρωτάθλημα της Α2

ΕΣΚΑΘ.

Πλέον οι κίτρινοι με ρεκόρ 2

νίκες και 10 ήττες βρίσκο-

νται στην 9η θέση με 14

βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Ελευθεριακό να είναι

μπροστά και το πρώτο

δεκάλεπτο έληξε με σκορ 9 -

16.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι

φιλοξενούμενοι παρέμειναν

μπροστά στο σκορ και η

λήξη του ημιχρόνου τους

βρήκε μπροστά με 18 - 29.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι

γηπεδούχοι έκαναν την

αντεπίθεση τους έτρεξαν

ένα σερί 11 - 2 και μείωσαν

σε 29 - 31.

Όμως ο Ελευθεριακός

"απάντησε" με δικό του σερί

20 - 5 και το δεκάλεπτο ολο-

κληρώθηκε με σκορ 34 - 51.

Έτσι στο 4ο δεκάλεπτο οι

φιλοξενούμενοι είχαν εύκο-

λο έργο και πήραν το ροζ

φύλλο με σκορ 52 - 66.

ΤΑ ΔEKAΛEΠTA: 9-16, 18-

29, 34-51, 52-66.

A . Σ . Φ A P Σ A Λ Ω N

(MANETZHΣ): ΘEOXAPHΣ

3, KAΛOΓEPOΠOYΛOΣ ,

ZAΓKAΣ 12,

ΓKOYNTOΠOYΛOΣ 20(3),

ΠAΠATZEΛIΔHΣ ,

ΓEΩPΓOΛOΠOYΛOΣ 2,

MAPKOΣ 2, MANETZHΣ ,

XPONHΣ 7(1),

ΓIANNOYΛHΣ , POYMΠAΣ

6.

E Λ E Y Θ E P I A K O Σ

( Φ P O Y Σ K Λ I A Σ ) :

POΔOΛAKHΣ 14(1),

ΓOYΣIOΣ 8, MOKAΣ 4,

TΣOYTΣIKAΣ 10(2),

KPOΣMAN , ΣEPMETHΣ

1 1 ( 1 ) ,

KAPAΓEΩPΓOΠOYΛOΣ

5(1), KETOYΛAΣ 14.

16
Τρίτη 29 ΙανουαρίουΕπικαιρότητα

Εντός έδρας ήττα από τονΕντός έδρας ήττα από τον

πρωτοπόρο για τον Α.Σ.πρωτοπόρο για τον Α.Σ.

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

CMYK


