
Εκλογές και νέοΕκλογές και νέο

Δ.Σ. για τουςΔ.Σ. για τους

Ενεργούς Πολίτες,Ενεργούς Πολίτες,

αναμένονται οιαναμένονται οι

αρχαιρεσίεςαρχαιρεσίες

Μετά το πέρας της πρώτης εβδομάδος το

Πανθεσσαλικό μπλόκο στην Νίκαια Λάρισας, παραμέ-

νει όπως ξεκίνησε με δυναμικές κινητοποιήσεις παρά

την πρωτοφανή σε ταχύτητα της Εισαγγελίας Λάρισας,

δίωξη που ασκήθηκε σε δέκα αγρότες για κατάληψη

οδοστρώματος τους οποίους στέλνει σε δικάσιμο την

1η Μαρτίου δίχως να τους δίνει το δικαίωμα απολο-

γίας.

Αποκλειστικές δηλώσεις από τον Φαρσαλινό πρόεδρο

του Α/Σ Κατωχωρίου και εκ των διωκόμενων

κ.Σωκράτη Αλειφτήρα.

“Δεν μας πτοεί τίποτα, δεν ήταν τυχαίες οι διώξεις στο

μπλόκο της Νίκαιας” τονίζει στον “Πρώτο Τύπο”

Με ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση και

πιο ισχυρό συνεχίζει το Πανθεσσαλικό 

μπλόκο της Νίκαιας

CMYK

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 899 Τιμή: 0,60 ευρώ

Σελ. 3Σελ. 3

Σελ. 4Σελ. 4



Τ
ην Πέμπτη 31

Ιανουαρίου 2019,

πραγματοποιήθηκε

η Ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων στα γραφεία

του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνη-

σε βάσει καταστατικού με

την εκλογή προεδρείου.

Το προεδρείο έδωσε αρχικά

το λόγο στον Γενικό

Γραμματέα του συλλόγου κ.

Τσούλη Ιωάννη για τη

παρουσίαση του Διοικητικού

απολογισμού 2018, και την

ενημέρωση για τις εγγραφές

και διαγραφές μελών .

Συνεχίστηκε ο Οικονομικός

απολογισμός 2018 από την

ταμία κ. Μπελιώκα Γεωργία.

Στην συνέχεια τον λόγο

πήρε ο πρόεδρος κ.

Πιτσάβας Γεώργιος  ο οποί-

ος ζήτησε από τους συνα-

δέλφους, να πάρουν από

κοινού αποφάσεις για τα

παρακάτω θέματα:

1.Αλλαγή ωραρίου καταστη-

μάτων.

Συζητήθηκε το θέμα του

ωραρίου για να γίνουν αλλα-

γές στο  πρωινό άνοιγμα,

καθώς και η αλλαγή στο

παλαιό πρόγραμμα (αντίθε-

τα από την Λάρισα),  μετά

από προτάσεις των μελών.

Μετά από ψηφοφορία, η

πλειοψηφία αποφάσισε το

ωράριο να παραμείνει ως

έχει.

2.Εορταστικό ωράριο –

Κυριακές.

Συζητήθηκε αν θα πρέπει να

τηρούμε το δικό μας  ωρά-

ριο κατά την διάρκεια των

εορτών ή να εναρμονιζόμα-

στε με το ωράριο μεγαλύτε-

ρων πόλεων . Επίσης για τις

Κυριακές αν επιθυμούν τα

μέλη να ανοίγουν  τα κατα-

στήματά τους τις Κυριακές

βάσει των διατάξεων που

ισχύουν για τις 8 Κυριακές

του Νόμου.

Μετά από ψηφοφορία , η

πλειοψηφία αποφάσισε να

εναρμονιζόμαστε στο εορτα-

στικό ωράριο των μεγαλύτε-

ρων κοντινών πόλεων, αλλά

το άνοιγμα των καταστημά-

των τις Κυριακές να είναι

προαιρετικό.

3.Επίσης συζητήθηκαν

θέματα  όπως ο νόμος για

τα προσωπικά δεδομένα και

ποιες ενέργειες πρέπει να

ακολουθήσουν οι επιχειρη-

ματίες , τα νέα σεμινάρια για

τους καταστηματάρχες που

πρόκειται να διεξαχθούν στο

προσεχές διάστημα , για τις

προωθητικές ενέργειες για

τη 4η  Λευκή Νύχτα, τις

ενέργειες που έχει πραγμα-

τοποιήσει ο εμπορικός επι-

χειρηματικός σύλλογος σχε-

τικά με το παραεμπόριο, για

τις ενέργειες Χρήσης γης για

τα καταστήματα , τα Open

Mall , και πολλά άλλα θέμα-

τα.

Όλα τα παρόντα μέλη του

συλλόγου ενέκριναν ομό-

φωνα τους παραπάν απο-

λογισμούς.

Τέλος έγινε η απαλλαγή

προεδρείου της Γενικής

Συνέλευσης.

Στη συνέχεια πραγματοποι-

ήθηκε η ενημερωτική εκδή-

λωση με εισηγητή τον οικο-

νομολόγο κ.

Αποστολόπουλο Λεωνίδα ,

όπου ενημέρωσε όλους

τους επαγγελματίες για τα

φορολογικά θέματα που

τους απασχολούν , τα πρό-

στιμα που θα κληθούν να

πληρώσουν εάν δεν είναι

συνεπείς στις υποχρεώσεις

τους και γενικότερα για τις

αλλαγές που καλούμαστε να

αντιμετωπίσουμε καθημερι-

νά στο φορολογικό και

ασφαλιστικό σύστημα.

Οι παρευρισκόμενοι καθαρά

προβληματισμένοι, είχαν

πολλά ερωτήματα προς τον

ομιλητή έλαβαν όλες τις

απαντήσεις κι ενημερώθη-

καν για τις υποχρεώσεις

τους .

Ήταν μια πολύ σημαντική

εκδήλωση, και ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

θα συνεχίσει να προγραμ-

ματίζει ανάλογες ενημερωτι-

κές εκδηλώσεις προς γνω-

στοποίηση των  υποχρεώ-

σεων των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Εμπορικού Επιχειρηματικού

Συλλόγου ευχαριστεί θερμά

τον κ. Λεωνίδα

Αποστολόπουλο, για την

ενημέρωση στα μέλη του

συλλόγου και για την επί

σειρά ετών σημαντική συνει-

σφορά του προς τον

Εμπορικό Επιχειρηματικό

Σύλλογο.
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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 6/2/2019
Βροχές, θερμοκρασία 6/11c

Τρίτη 5/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 8/14c

Πέμπτη 7/2/2019
Βροχές, θερμοκρασία 3/9c

Παρασκευή 8/2/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 3/12c

Σάββατο 9/2/2019
Ηλιοφάνει, θερμοκρασία 2/13 c

Κυριακή 10/2/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/13c

Δευτέρα 11/2/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/15c

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

Έλαβε χώρα η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕμπορικούΈλαβε χώρα η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού

Συλλόγου Φαρσάλων με μεγάλο ενδιαφέρονΣυλλόγου Φαρσάλων με μεγάλο ενδιαφέρον

protostypos.grprotostypos.gr



Μ
ετά το πέρας της

πρώτης

εβδομάδος το

Πανθεσσαλικό μπλόκο

στην Νίκαια Λάρισας,

παραμένει όπως ξεκίνησε

με δυναμικές

κινητοποιήσεις παρά την

πρωτοφανή σε ταχύτητα

της Εισαγγελίας Λάρισας,

δίωξη που ασκήθηκε σε

δέκα αγρότες για

κατάληψη οδοστρώματος

τους οποίους στέλνει σε

δικάσιμο την 1η Μαρτίου

δίχως να τους δίνει το

δικαίωμα απολογίας.

Αυτό το γεγονός αντί να

αποθαρρύνει τους αγρότες

όπως προφανώς πίστευαν

τα αρμόδια όργανα έχει

δυναμώσει τις κινητοποιή-

σεις και στην χθεσινή

Πανελλαδική σύσκεψη των

μπλόκων που πραγματο-

ποιήθηκε στην Νίκαια με

συμμετοχή αγροτών από τα

μπλόκα όλης της Ελλάδος,

αποφασίσθηκε η κλιμάκωση

των κινητοποιήσεων, η προ-

σφυγή των αγροτών στην

Επιτροπή ανταγωνισμού για

το θέμα της τιμής βάμβακος,

όπως επίσης και θετική

ανταπόκριση των αγροτών

στο κάλεσμα του Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης κ.

Αραχωβίτη, για διάλογο

αλλά έναν διάλογο, ειλικρινή

με εκπροσώπους όλων των

συναρμόδιων υπουργείων

(Αγροτικής Ανάπτυξης,

Οικονομίας και Εργασίας)

υπό την παρουσία του

Πρωθυπουργού ή του

Αντιπροέδρου της

Κυβερνήσεως.

Ένας εκ των διωκόμενων
αγροτών είναι ο
Φαρσαλινός και πρόε-
δρος του Α/Σ Κατωχωρίου
κ. Σωκράτης Αλειφτήρα ο
οποίος σε επικοινωνία
που είχαμε μας τόνισε τα
εξής:
«Είναι περίεργο το πόσο

γρήγορα κινήθηκε η

Εισαγγελία Λάρισας στην

δική μας περίπτωση αν κρί-

νουμε από το πόσο αργά

κινείται γενικώς η δικαιοσύ-

νη σε πράξεις εγκληματικές

και μεγαλύτερης βαρύνου-

σας σημασίας.

Σίγουρα δεν είναι τυχαίο

γεγονός ότι η διώξεις έγιναν

στο μπλόκο της Νίκαιας,

θέλουν να αποδυναμωθού-

με, όμως κατάφεραν το

ακριβώς αντίθετο.

Είναι παράλογο και απεχθές

το γεγονός ότι δεν μας δίνε-

ται καν δικαίωμα απολογίας,

όμως ξέρουμε ότι οι κατηγο-

ρίες δεν ευσταθούν και έτσι

δεν μας πτοεί τίποτα.

Ο αγώνας μας δυναμώνει

και ζητάμε το δίκαιο και το

σωστό και μόνο αυτό.»

Μάλιστα την Δευτέρα υπήρ-

ξε και Πανελλήνια σύσκεψη

στο μπλόκο των αγροτών

της Νίκαιας.

Στην εν λόγω σύσκεψη απο-

φασίστηκε:

1.Την Τρίτη (05/02), να

πραγματοποιηθεί για δύο

ώρες (16.00-18.00) κλείσιμο

της Εθνικής στον κόμβο του

Πλατυκάμπου, από το

μπλόκο Νίκαιας,  στο πλαί-

σιο της κλιμάκωσης σε όλα

τα μπλόκα της Ελλάδας.

2.Να εφαρμοστεί η απόφα-

ση της Επιτροπής των

μπλόκων για συνάντηση με

τα συναρμόδια Υπουργεία

υπό τον Πρωθυπουργό ή

τον Αντιπρόεδρο της

Κυβέρνησης/

3.Να πραγματοποιηθεί

συνάντηση στην Αθήνα την

Πέμπτη (7/02) με την

Επιτροπή Ανταγωνισμού για

την τιμή του βαμβακιού.

3
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου Επικαιρότητα

Με ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση και πιο ισχυρό συνεχίζει τοΜε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση και πιο ισχυρό συνεχίζει το

Πανθεσσαλικό μπλόκο της ΝίκαιαςΠανθεσσαλικό μπλόκο της Νίκαιας

-50%

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

πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα έκοψε ο

Πολιτιστικός Σύλλογος

Χαλικίου Ασπροποτάμου

το Σάββατο 26

Ιανουαρίου, στο Φρούριο

Τρικάλων.

Το παρών στην εκδήλωση

έδωσαν αρκετοί κάτοικοι του

χωρίου από τα Τρίκαλα, τα

Φάρσαλα, αλλά και φίλοι

του συλλόγου, ενώ στην

συνέχεια ακολούθησε βλάχι-

κο γλέντι.

Επίσης στην εκδήλωση

παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος

Καλαμπάκας κ. Χρ. Σινάνης,

ο βουλευτής κ. Κων/νος

Σκρέκας, οι εκπ. της

Περιφέρειας οι κ.κ. Βασ.

Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς ,

Κων/νος Μπάρδας, Γ.

Τσίγκας, οι κ.κ. Αντιδ. Μ.

Φροσινάκη και Μ.

Γκαραγκάνη, ο πρόεδρος

της τοπ. κοινότητας Αλ.

Κίτσιος και η γραμματέας

της ΠΟΠΣΒ κ. Σούλα

Δρόσου.

Η πρόεδρος και το Δ.Σ. του

συλλόγου ευχαριστούν

όλους όσους παρευρέθηκαν

στην εκδήλωση των

Τρικάλων.

Χορεύουν οι Χαλικιώτες

Σας περιμένουμε στο Κτήμα

Αίγλη το Σάββατο

9 Φεβρουαρίου 2019 για να

ανταμώσουμε, να

χορέψουμε και να περάσου-

με ομορφα στον ετήσιο

χορό του συλλόγου θα

Φάρσαλα

ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΤΤΑ.

Ο
λοκληρώθηκαν με

επιτυχία οι

εκλογές για την

ανάδειξη του νέου

Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου Ενεργοί

Πολίτες Φαρσάλων.

Τις επόμενες ημέρες θα

γίνουν οι σχετικές αρχαιρε-

σίες για την κατανομή των

αξιωμάτων.

Οι Ενεργοί πολίτες ευχαρι-

στούν θερμά, όλους τους

συμπολίτες της Επαρχίας

Φαρσάλων που συμμετεί-

χαν στη εκλογική διαδικα-

σία, ανανεώνοντας έμπρα-

κτα την αγάπη την εμπιστο-

σύνη και την συνεχή στήριξη

του Συλλόγου.

Στο νέο Δ.Σ εκλέγονται

αλφαβητικά:

Βακούλα Σώση

Γεωργακόπουλος Αχιλλέας

Δημοπούλου Ελένη

Καραγιάννης Γιώργος

Παναγιώτου Αθανασία

Πρεκατέ Δέσποινα

Σουφλέρης Νίκος

Για την εξελεγκτική επιτρο-

πή εκλέγονται αλφαβητικά:

Λιάγγα – Τσούλη Σούλα

Μαγνήσαλη Έλενα

Σφακιανός Νίκος

4
CMYK

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου
Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Εκλογές και νέο Δ.Σ. για τους ΕνεργούςΕκλογές και νέο Δ.Σ. για τους Ενεργούς

Πολίτες, αναμένονται οι αρχαιρεσίεςΠολίτες, αναμένονται οι αρχαιρεσίες

Έκοψαν την πίτα στα Τρίκαλα, χορεύουν το Σάββατο σταΈκοψαν την πίτα στα Τρίκαλα, χορεύουν το Σάββατο στα

Φάρσαλα οι ΧαλικιώτεςΦάρσαλα οι Χαλικιώτες

protostypos.grprotostypos.gr
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Τρίτη 5 Φεβρουαρίου

CMYK

Επικαιρότητα

Π
αρουσία του
Δημάρχου, του
Νομαρχιακού

Συμβούλου, της
Προέδρου ΔΗΚΕΦΑ, της
υποψήφιας Δημάρχου
Φαρσάλων κ. Μαρίας
Ίφου, δημοτικών
συμβούλων, αιμοδοτών
και μέλη του αιμοδοτικού
έγινε η καθιερωμένη κοπή
της βασιλόπιτας. 
Η πρόεδρος του συλλόγου
έδωσε τις ευχές για το νέο

έτος και παρουσίασε τα νέα
μέλη του Δ.Σ. αφού πρώτα
ευχαρίστησε τα μέλη που
αποχώρησαν. Αναφορά
έγινε στην προηγούμενη
χρονιά όσον αφορά στην
συλλογή μονάδων αίματος
και στην προσφορά  σε
πάσχοντες της επαρχίας
Φαρσάλων. Επίσης, η πρό-
εδρος του συλλόγου παρό-
τρυνε τους παρευρισκόμε-
νους να γίνουν αιμοδότες
και να σταθούν δίπλα στον

συνάνθρωπο. Επιπλέον,
επεσήμανε τους στόχους και
τις προγραμματισμένες
αιμοδοσίες για την προσεχή
χρονιά. Κατόπιν βράβευσε
τους ιερείς της επαρχίας
Φαρσάλων καθώς και τους
κ. Θέμη Παδιώτη και κ.
Κώστα Αντωνόπουλο για
την συνεισφορά τους στον
σύλλογο  και τους προέτρε-
ψε να συνεχίσουν αυτή την
σημαντική συμβολή τους
ώστε να ενισχυθεί η αιμοδο-
σία του Γ.Ν. Λάρισας. Τέλος,

δεν θα μπορούσε να μην
σημειωθεί η αξιέπαινη προ-
σέλευση 89 ατόμων στην
αιμοδοσία της Πέμπτης
31/01/2019, όπου οι αιμοδό-
τες, δίνοντας αίμα, χάρισαν
ζωή. 
Με απόλυτη επιτυχία διε-
ξήχθη η πρώτη αιμοδοσία
του έτους!
Την προηγούμενη Πέμπτη
31 Ιανουαρίου, πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη εθελοντι-
κή αιμοδοσία για το νέο έτος
από τον Αιμοδοτικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων, στο
Κέντρο Υγείας με απόλυτη
επιτυχία.
Συγκεκριμένα συγκεντρώ-
θηκαν συνολικά 89 φιάλες
αίματος.
Επίσης απονεμήθηκαν και
έπαινοι προς τους

Αιμοδότες με πολλαπλές
αιμοδοσίες από το Γ.Ν.
Λάρισας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα
η επόμενη εθελοντική αιμο-
δοσία έχει οριστεί για τις 7
Μαρτίου στα Φάρσαλα και
πάλι.

Έκοψε πίτα ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Φαρσάλων, με απόλυτηΈκοψε πίτα ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Φαρσάλων, με απόλυτη

επιτυχία και η πρώτη αιμοδοσία του νέου έτους!επιτυχία και η πρώτη αιμοδοσία του νέου έτους!



Τ
ην καθιερωμένη

πρωτοχρονίατικη

βασιλόπιτα έκοψε ο

Σύλλογος Δρομέων

Φαρσάλων Farsala

Runing Team στο κατά-

στημα Coffee Time

Γιώργος στα Φαρσάλα

στην οδό Λαμίας 114.

Το παρών έδωσαν

όλοι οι δρομείς του

Συλλόγου με τους και

τις συζύγους τους και

είχαν την ευκαιρία να

χαλαρώσουν και να

τα πουν πιο άνετα και

εκτός των τερέν και

των αγώνων.

Ο Σύλλογος Δρομέων

Φαρσάλων δραστη-

ριοποίεται και συνε-

χώς αυξάνει τις

δράσεις του διαφη-

μίζοντας παντού

την πόλη μας μέσω

των αγώνω δρό-

μου.

Οι αθλητές ευχήθη-

καν Καλή Χρονιά

σε όλους και

δεσμεύθηκαν ότι θα

συνεχίσουν ακόμη

πιο δυναμικά να συμ-

μετέχουν στους αγώ-

νες δρόμου, με στόχο

και πάλι την δυναμική

παρουσία στον

Μαραθώνιο της

Αθήνας.

Τυχερή της βραδιάς

ήταν η αθλητρία

Κατερίνα Αργυράκη η

οποία κέρδισε το

φλουρί.

Μ
έσα σε εορταστική ατμόσφαιρα

τα μέλη και οι φίλοι της

Δημοτικής χορωδίας Φαρσάλων,

έκοψαν τη βασιλόπιτα, ενώ στην

συνέχεια ακολούθησε γλέντι υπό τους

ήχους του ακορντεόν του μαέστρου της

ορχήστρας κ. Κώστα Μάτη.

Ευχές για καλή χρονιά έδωσαν ο πρόεδρος

της χορωδίας κ. Γιάννης Μαλέτσικας και ο

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ κ. Κώστας Δερλός.

Τυχεροί της βραδιάς ήταν οι χορωδοί

κ.Γιώργος Μανετζής που κέρδισε το ρολόι

δώρο της χορωδίας και η Νίκη

Παπαβασιλείου που κέρδισε το δεύτερο

δώρο, ένα ζευγάρι επώνυμα γυαλιά ηλίου,

προσφορά του καταστήματος οπτικών του

κ. Κώστα Πλίτση.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία τους

ο πρόεδρος της δημοτικής ενότητας

Ναρθακίου κ. Θανάσης Λελεντζής και η

πρόεδρος του συλλόγου γυναικών

Ναρθακίου κ Μαρία Μπουτίνα. καθώς και η

κ.Ελένη Καραχάλιου.
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24/02 1ημερη Εκδρομή
Δελφοί - Αράχωβα - Όσιος Λουκάς - Λιβαδειά      

24/02 Απογευματινή Εκδρομή
Μακρυνίτσα - Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας -

Βόλος

9-12/3 3ήμερη Εκδρομή
Απόκριες - Καθαρά Δευτέρα στο Βελιγράδι.

9-12/3 3ήμερη Εκδρομή
Απόκριες - Καθαρά Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη 

9-12/3 3ήμερη Εκδρομή
Απόκριες - Καθαρά Δευτέρα Σόφια - Φιλιππούπολη

- Ο Συλ. Γυναικών “Μελίνα” και το Nefeli Travel

διοργανώνουν 2ημερη εκδρομή Καστοριά - Πρέσπες

στις 23-24/2.

*1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 5* και γλέντι στον

χώρο του ξενοδοχείου.

- Ο Συλ. Ντόπιων Φαρσάλων “Ο Ενιπέας” στις 2-

3/3 διοργανώνει διήμερη εκδρόμη Ρούπελ - Άγγιστρο

- Λίμνη Κερκίνη, Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου - Δοϊράνη.

*1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο

-Σαββάτο 2/3 Παρακολούθηση θεατρικής παρά-

στασης “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

Κοπή πίτας για την Δημοτική Χορωδία ΦαρσάλωνΚοπή πίτας για την Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων

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

Βασίλεψαν οι δρομείς των Φαρσάλων, για ακόμη μια χρονιά!Βασίλεψαν οι δρομείς των Φαρσάλων, για ακόμη μια χρονιά!



Δ
ιεξήχθη την Τρίτη
29 Ιανουαρίου στο
Δημαρχείο

Φαρσάλων το
προγραμματισμένο
Δημοτικό Συμβούλιο με 35
θέματα προς ψήφιση.
Πριν την έναρξη της ψήφι-
σης οι Σύμβουλοι έκοψαν
την πρωτοχρονιάτικη βασι-
λόπιτα καθώς ήταν το
πρώτο Συμβούλιο του έτους
με τον κ. Ιωάννη Βασιλείου
να είναι ο τυχερός και να
κερδίζει το φλουρί και το
βιβλίο με τίτλο “Η Ιστορία
της Επανάστασης της
Ελλάδος - Μέρος 1ο”
Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν
με τα θέματα από 1 έως 10
να περνάνε Ομόφωνα.
Στο 11 θέμα παρών ψήφισε
ο Κών/νος Τασόκας, ενώ
από το θέμα 12 έως και το
27 ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Παρών ψήφισε στο 28 θέμα
ο κ. Σταύρος Πουλαράκης
ενώ από το 29ο θέμα μέχρι
και το 35ο πέρασαν ομόφω-
να.
Αναλυτικά τα θέματα
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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Πέρασαν όλα τα θέματα στο πρώτο Συμβούλιο του έτουςΠέρασαν όλα τα θέματα στο πρώτο Συμβούλιο του έτους



Τ
ην καθιερωμένη

πρωτοχρονιάτικη

πίτα έκοψε ο Α.Ο.

Ναρθακίου την

προηγούμενη Τετάρτη,

παρουσία του προέδρου

της ομάδας Βασίλη

Λεβέντη, του Δ.Σ., των

ποδοσφαιριστών της

ομάδας και του προέδρου

της Τ.Κ. Θαν. Λελεντζή. 

Να σημειωθεί οτι μετά την

νίκη της Κυριακής, η ομάδα

του Ναρθακίου «βγήκε»

πρωταθλήτρια χειμώνα

στην Β’ ΕΠΣΛ. Τυχεροί για

το 2019 ήταν ο Στ.

Λελεντζής και ο Απ.

Ρεντινόπουλος.

Τ
ην καθιερωμένη

πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα

έκοψε ο Ατρόμητος Βαμβακούς

στο κατάστημα εστίασης του

ποδοσφαιριστή και εκ των αρχηγών της

ομάδος Αλέξη Μακρή.

Στην κοπή της πίτας έδωσε το παρών τόσο

η ανδρική ομάδα, όσο και οι ακαδημίες.

Τυχεροί της βραδιάς ήταν ο Ιακωβάκης από

πλευράς ανδρών και ο Μπουλούτσος ο

οποίος κέρδισε το φλουρί στην πίτα των

ακαδημιών.

Οι άνθρωποι του Ατρομήτου εύχονται σε

όλο τον κόσμο Καλή Χρονιά με υγεία και

ευχαριστούν τους μεγάλους χορηγούς τους

για την βοήθεια και την υποστήριξή τους.

Επίσης ευχαριστεί θερμά το προσωπικό του

καταστήματος για την άψογη εξυπηρέτησή

τους.

Επίσης ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την

απόκτηση έξι ποδοσφαιριστών.

Ο λόγος για τους Κώστα Τζερεμέ, Χάρη

Κοστόπουλο, Δημήτρη Μακρυγιάννη,

Παναγιώτη Σουλιώτη, Τριαντάφυλλου

Μορφογιάννη και Φάτση Ανδρέα.

Οι άνθρωποι του Ατρομήτου τους καλωσο-

ρίζουν και τους εύχονται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έκοψε πίτα ο Ατρόμητος ΒαμβακούςΈκοψε πίτα ο Ατρόμητος Βαμβακούς

Έκοψε βασιλόπιτα ο Έκοψε βασιλόπιτα ο πρωταθλήτης πρωταθλήτης 

χειμώνα χειμώνα Α.Ο. ΝαρθακίουΑ.Ο. Ναρθακίου



Μ
ετά από ένα

μέτριο ποιοτικά

παιχνίδι και για

τις δύο ομάδες, η

Αναγέννηση Φαρσάλων

επικράτησε εκτός έδρας

με σκορ 1-2, απέναντι

στην γηπεδούχο ομάδα

του Αγίου Γεωργίου για

την 11η στροφή στο

πρωτάθλημα της Β’

ΕΠΣΛ.

Έτσι πλέον οι κόκκινοι με

23 βαθμούς βρίσκονται

στην 3η θέση περιμένοντας

το αυριανό παιχνίδι της

Δόξας Υπέρειας για να

δουν αν θα την έχουν εκ

νέου «συγκάτοικο», επι-

στρέφοντας στα θετικά

αποτελέσματα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγή-

θηκαν με γκολ του Τσούλη

στο 14’ με όμορφη κεφαλιά,

ενώ κατάφεραν να πετύ-

χουν και δεύτερο τέρμα με

το «καλημέρα» του δευτέ-

ρου μέρους με σκόρερ τον

Μπούλαρι στο 50′.

Ο Άγιος προσπάθησε να

αντιδράσει και στο 80′ σκό-

ραρε όμως το τέρμα το

Καραχάλια ακυρώθηκε ως

οφσάιντ.

Εν τέλει οι γηπεδούχοι μεί-

ωσαν στο 86′ με σκόρερ

τον Καραχάλια και έτσι το

παιχνίδι ολοκληρώθηκε με

σκορ 1 – 2.

Δεύτερη καριέρα σημειώνει

ο ακούραστος και “αειθα-

λής” Νίκος Τριγκας, από

την θέση του τερματοφύλα-

κα, ο οποίος πραγματοποί-

ησε αρκετές αποκρούσεις

στην εν λόγω αναμέτρηση.

Οι Συνθέσεις

Άγιος Γεώργιος

(Τρίγκας): Τρίγκας Ν.,

Α γ γ ε λ ο σ ό π ο υ λ ο ς ,

Τζιλήρας, Παπαδημητρίου,

Καρακώστας, Σακελλαρίου

Φ., Νταλίπης, Μπάφας,

Θλιβερός, Καρακώστας,

Ταστεμίρογλου

Αναγέννηση Φαρσάλων

( Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) :

Ζάντζας, Αγγελάκης (λτ 15’

Μπανιάς), Μπουλάρι,

Α ρ β α ν ι τ ο ζ ή σ η ς ,

Σακελλαρίου Κ.,

Πατσιούρας(46’ λτ

Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Τσούλης, Ζαγγανάς Χρ.,

Γιαχνής (36 λτ Δημουλάς),

Βαΐτσης, (70’ Λάμπρου),

Καρακώστας

Έ
να εύκολο

απόγευμα είχε

ο Ατρόμητος

Βαμβακούς, καθώς

συνέτριψε με 5 – 0 τον

Σταυραετό Σταυρού για τη

11η αγωνιστική του 2ου

ομίλου κι έτσι επέστρεψε

στα θετικά αποτελέσματα

και τις νίκες μετά το

άτυχο αποτέλεσμα από τη

Κρήνη τη περασμένη

αγωνιστική.

Οι «κυανόλευκοι» του

Χρήστου Ανδρεόπουλου

είχαν εύκολο έργο απέναντι

στην ομάδα του Ανδρέα

Ταστεμερίδη και με το εμφα-

τικό 5 – 0 με 26 βαθμούς

βρίσκονται στην δεύτερη

θέση και στο -3 από τον

πρωτοπόρο ΑΟ Ναρθακίου.

Την αρχή έκανε στο 6ο

λεπτό ο Χρόνης με κοντινή

προβολή, ενώ ο Φλώρος

έκανε δύο τα τέρματα για τη

Βαμβακού και ο Γκούνης

ανέβασε το σκορ σε 3 – 0,

με αυτό να αποτελεί και το

σκορ ημιχρόνου.

Έπειτα, ο Χρήστος

Ανδρεόπουλος διεύρυνε το

σκορ σε 4 – 0 για τους γηπε-

δούχους, ενώ το τελικό 5 – 0

στο παιχνίδι αυτό διαμόρ-

φωσε ο Τασιόπουλος.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Ιακωβάκης, Αρσενόπουλος,

Αζάς, Γκούνης (80′

Τζερεμές), Ξυνογαλάς,

Βόπης, Φλώρος (70′

Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς ) ,

Α ν δ ρ ε ό π ο υ λ ο ς ,

Τασιόπουλος, Μουτκανάς

(46′ Ξυνογαλάς Ι.), Χρόνης

(46′ Φάτσης).

Σταυραετός Σταυρού

( Α ν δ ρ έ α ς

Ταστεμερίδης):Μανούσος,

Παππάς, Τσιλήρας,

Νταβέλης, Ρουμελιώτης,

Π α τ σ ο υ ρ ά κ ο ς ,

Καραχρήστος, Κλημενώβ,

Αγγέλης, Νανούλης,

Κολοβός.
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Αθλητικά

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

Επέστρεψε στα τρίποντα με «διπλό» στον Άγιο Γεώργιο ηΕπέστρεψε στα τρίποντα με «διπλό» στον Άγιο Γεώργιο η

Αναγέννηση!Αναγέννηση!

Εύκολο απόγευμα και επιστροφή στιςΕύκολο απόγευμα και επιστροφή στις

νίκες για τον Ατρόμητο Βαμβακούςνίκες για τον Ατρόμητο Βαμβακούς



Ο
ΑΟ Ναρθακίου

προσπέρασε με

το εκκωφαντικό 4

– 1 το εμπόδιο του Μέγα

Αλέξανδρου Χαλκιάδων

για την 11η αγωνιστική το

2ου ομίλου της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Έτσι οι γαλάζιοι μετά το

πέρας του πρώτου γύρου

είναι μόνοι πρώτοι με 29

βαθμούς όντας αήττητοι και

πρωταθλητές χειμώνα. Από

την άλλη ο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων,

παρέμεινε στην 6η θέση και

τους 17 βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον ΑΟΝ να σκοράρει δις

στο πρώτο τέταρτο, όταν

αρχικά στο 5′ ο Μισαηλίδης

με όμορφο σουτ μέσα από

την περιοχή άνοιξε το σκορ,

ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο

Σιδηρόπουλος με ατομική

ενέργεια και πλασέ πέτυχε

το 2 – 0.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρα-

σαν και ο Πέτσας στο 20′

έχασε μια μεγάλη ευκαιρία,

όταν έκανε το πλασέ και ο

Ζειμπέκης με εκπληκτική

εκτίναξη του είπε όχι.

Οι δυο ομάδες είχαν αρκετές

καλές στιγμές με τους Πίρε,

Σιδηρόπουλο και

Παπαθανασίου να αστοχούν

από πλευράς γηπεδούχων,

ενώ ο Παπαθανασίου είχε

και δοκάρι σε γυριστό σουτ,

στο οποίο ο Χαρισούλης

έστειλε με δική του παρέμ-

βαση την μπάλα στο δοκάρι,

ενώ οι Χαλκιάδες είχαν

καλές στιγμές με τους

Αναγνώστου, Γκουνάρα και

Πέτσα όμως το 2 – 0 παρέ-

μεινε μέχρι την λήξη του

πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι πέτυχαν νωρίς το

τρίτο γκολ, όταν ο

Ρεντινόπουλος στο 48′ ανα-

τράπηκε μέσα στην περιο-

χή, με τον διαιτητή να δείχνει

πέναλτι. Την εκτέλεση ανέ-

λαβε ο Παπαθανασίου, ο

οποίος δεν αστόχησε και

ανέβασε το σκορ σε 3 – 0.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν

σε 3 – 1, με όμορφο πλασέ

του Σταύρου Γκουνάρα, ενώ

στο 53′ ο Πέτσας έκανε

πλασέ μέσα στην περιοχή ο

Ζειμπέκης έδιωξε την μπάλα

πάνω στην γραμμή με τους

ανθρώπους των Χαλκιάδων

να διαμαρτύρονται ότι η

μπάλα πέρασε την γραμμή.

Οι φιλοξενούμενοι έμειναν

με παίκτη λιγότερο καθώς

στο 60′ ο Πέτσας είδε δεύτε-

ρη κίτρινη κάρτα για μαρκά-

ρισμα με τους ανθρώπους

των Χαλκιαδών να διαμαρ-

τύρονται καθώς την πρώτη

κίτρινη κάρτα ο Πέτσας την

είδε διότι έκανε πλασέ ενώ

είχε υποδειχθεί σε θέση

οφσάιντ, με τους ροσονέρι

να διαμαρτύρονται ισχυριζό-

μενοι ότι ο επιθετικός έκανε

το πλασέ πριν ακουστεί το

σφύριγμα του διαιτητή.

Στο 70′ ο Σιδηρόπουλος με

όμορφη επέλαση και πλασέ

μέσα από την περιοχή

σημείωσε το τελικό 4 – 1 και

ταυτόχρονα το δεύτερο προ-

σωπικό του τέρμα.

Σύσσωμη η ομάδα του ΑΟ

Ναρθακίου αφιερώνει αυτή

την νίκη στον Κώστα

Μανταλιά, ο οποίος είναι

τραυματίας και του εύχεται

ταχεία ανάρρωση και γρή-

γορη επιστροφή.

Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Ζειμπέκης, Δημακόπουλος,

Πρίφτης, Λελεντζής,

Κ α τ σ ι κ ό π ο υ λ ο ς ,

Αρσενόπουλος (55′

Καψιώχας), Μισαηλίδης,

Ρεντινόπουλος (80′

Κόκκαλης), Σιδηρόπουλος

(75′ Μπουλούτσος), Πίρε,

Παπαθανασίου (65′

Καραβαγγέλης).

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης,

Βαρσάμης, Γκουνάρας Χρ.

(46 ‘ Γκουνάρας Στ),

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Νεμπεγλέρας, Πέτσας,

Μητσόπουλος (70′ Σκέγια),

Νασιούλας, Αναγνώστου

(46’ Τασιόπουλος Αγγ.),

Κυριάκου.

Μεταγραφή και… επι-

στροφή για τον ΑΟ

Ναρθακίου!

Δ
ιπλή μεταγραφική

ενίσχυση για τον

ΑΟ Ναρθακίου ο

οποίος απέκτησε με

μορφή μεταγραφής δυο

νεαρούς ποδοσφαιριστές. 

Ο λόγος για τον 18 χρόνο

τερματοφύλακα Δημήτρη

Αγγέλη ο οποίος ανήκε στην

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων και θα ενισχύσει

την θέση του «άσσου»

στους γαλάζιους.

Ενώ το συγκρότημα του κ.

Παναγιώτη Κορδαλή έκανε

δικό του εκ νέου τον Χρήστο

Παπανικολάου, ο οποίος

είναι 20 ετών και μέχρι πρό-

τινος ανήκε στον Άγιο

Γεώργιο Φαρσάλων. Ο

Παπανικολάου αγωνίζεται

ως αριστερός μεσοεπιθετι-

κός και έχει αγωνιστεί και

κατά το παρελθόν με την

φανέλα του ΑΟ Ναρθακίου.

Σύσσωμη η ομάδα του ΑΟΝ

τους καλωσορίζει και τους

εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες.
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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

Πρωταθλητής χειμώνα και αήττητος ο «υπερηχητικός» ΑΟΠρωταθλητής χειμώνα και αήττητος ο «υπερηχητικός» ΑΟ

Ναρθακίου!Ναρθακίου!



Τ
ην δεύτερη σερί

εντός έδρας νίκη

της με το

αγαπημένο της σκορ 3 – 2

πήρε η Νίκη Κρήνης η

οποία ξεπέρασε το

εμπόδιο της Αναγέννησης

Ζαππείου.

Έτσι η Νίκη Κρήνης έφτασε

τους 15 βαθμούς και μαζί με

την Θύελλα Βασιλί βρίσκεται

στην 7η θέση.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το

σκορ μόλις στο 5′ όταν ο

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς

Θοδωρής ελίχθηκε έξω από

την περιοχή του Ζαππείου

και με δυνατό σουτ στο γάμα

της εστίας του Γκατζανά

πέτυχε το 1 – 0.

Στο 42′ χάθηκε μεγάλη

ευκαιρία για τη Νίκη, όταν

μετά από κάθετη πάσα του

Γιάννη Τσανάκα, ο αδελφός

του Χρήστος, πλάσαρε ιδα-

νικά, αλλά η μπάλα «έγλει-

ψε» το κάθετο δοκάρι, με τον

Νεγιάννη να μην προλαβαί-

νει  να σπρώξει την μπάλα

στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε

πολύ καλύτερα η

Αναγέννηση η οποία και

έχασε κάποιες ευκαιρίες με

κύριο εκφραστή τον

Χουσενάι.

Ο ίδιος κατάφερε να ισοφα-

ρίσει με σουτ στο γάμα της

εστίας του Παπαϊωάννου.

Ένα γκολ πανομοιότυπο με

αυτό του Μαργαριτόπουλου

στο α ημίχρονο.

Κάπου εκεί, και ενώ το παι-

χνίδι άρχισε να γίνεται σκλη-

ρό, ήρθε η αντίδραση εις

διπλούν μάλιστα απ’τη

Κρήνη, όταν στο 59′, μετά

από φάουλ του Τσανάκα

Χρήστου, η μπάλα δεν

βγήκε από την περιοχή του

Γκατζανά, στρώθηκε ιδανικά

στον Θάνο Νταφόπουλο και

αυτός δεν δυσκολεύτηκε να

κάνει το 2-1, δίνοντας και

πάλι προβάδισμα για τη

Νίκη, και παράλληλα έκοψε

τα «φτερά» της

Αναγέννησης.

Τέσσερα λεπτά αργότερα και

συγκεκριμένα στο 63′ μετά

από πάσα του Χρήστου

Τσανάκα στον Τσιάρα, ο

τελευταίος σημείωσε το 3-1,

στέλνοντας την μπάλα στα

δίχτυα με δυνατό σουτ.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρα-

σαν εκ νέου πιέζοντας και

χάνοντας κάποιες καλές

στιγμές.

Στο 86′ μάλιστα κατάφεραν

να μειώσουν με εύστοχη

εκτέλεση πέναλτι του

Χουσενάι, όμως η Κρήνη

έδειξε χαρακτήρα και κράτη-

σε το υπερπολύτιμο τρίπο-

ντο.

Η ομάδα της Κρήνης αφιε-

ρώνει την νίκη στον Θάνο

Νταφόπουλο τον ποδοσφαι-

ριστή και εκ των αρχηγών

της ομάδος ο οποίος παρου-

σιάζεται στον Στρατό και του

εύχεται καλή θητεία.

Η Σύνθεση:

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας) : Παπαϊωάννου,

Σελήνης (55' Βάτσικας),

Κανατούλας, Διαμαντής,

Ν τ α φ ό π ο υ λ ο ς ,

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς

Θοδωρής, Νεγιάννης,

Τσιάρας (88' λ.τ.

Μαργαριτόπουλος Κώστας),

Τσανάκας Γιάννης,

Μαργαριτόπουλος Γιάννης,

Τσανάκας Χρήστος

Μ
υραικός και

Θύελλα Βασιλί

μοιράστηκαν

βαθμούς και εντυπώσεις

καθώς έμειναν στο 1 – 1

στην αναμέτρηση για την

11η και τελευταία

αγωνιστική του πρώτου

γύρου στον 2ο όμιλο της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας. 

Έτσι η Θύελλα με 15 βαθ-

μούς βρίσκεται μαζί με την

Νίκη Κρήνης στην 7η θέση.

Η αναμέτρηση διεξήχθη σε

πολύ βαρύ αγωνιστικό χώρο

και ήταν ένα μέτριο ποιοτικά

παιχνίδι με λίγες καλές στιγ-

μές. Οι φιλοξενούμενοι κέρδι-

σαν πέναλτι στο 15′ όταν

μετά από μακρινή μπαλιά του

Σουλιώτη, ο

Αγγελουσόπουλος ανατρά-

πηκε μέσα στην περιοχή και

κέρδισε την εσχάτη των ποι-

νών. 

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Βαρσάμης, ο οποίος νικήθη-

κε από τον αντίπαλο τερμα-

τοφύλακα. 

Στα υπόλοιπα λεπτά του

πρώτου μέρους δεν σημειώ-

θηκε κάποια αξιόλογη ευκαι-

ρία, σε ένα παιχνίδι κέντρου

με αρκετές μονομαχίες.

Η Θύελλα κατάφερε να ανοί-

ξει το σκορ στο 60′ όταν μετά

από εκτέλεση φάουλ του

Βαρσάμη, ο Καραγιάννης

πήρε την κεφάλια και πέτυχε

το 0 – 1. Δέκα λεπτά αργότε-

ρα οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν

με σουτ έξω από την περιοχή

έπειτα από αναταραχή στα

καρέ και έτσι οι δυο ομάδες

μοιράστηκαν από έναν

βαθμό και εντυπώσεις.

Η Σύνθεση
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαίτσης): Αποστολάκης,

Μπόγκας, Τριανταφύλλου,

Λιτσόπουλος, Αλεξίου,

Σουλιώτης, Καραγιάννης,

Βαρσάμης, Συργκάνης,

Αλεξίου (25′ λ.τ. Μπόγκας),

Αγγελουσόπουλος (80′

Τριανταφύλλου Γ.)

Ενισχύθηκε στο κέντρο η
Θύελλα Βασιλί
Την δεύτερη μεταγραφή της
για το χειμερινό μεταγραφικό
παζάρι ανακοίνωσε η Θύελλα
Βασιλί.

Μετά τον Γιώργο Συργκάνη οι

«πορτοκαλί» ενισχύθηκαν

στον νευραλγικό χώρο του

κέντρου με ακόμη έναν

ποδοσφαιριστή.

Ο λόγος για τον Στάθη

Τερζάνιδη ο οποίος μέχρι

πρότινος ανήκε σε ομάδα της

Χίου, ενώ στο παρελθόν έχει

αγωνιστεί και στην

Πελασγιώτιδα Λάρισας.
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Αθλητικά

Δεύτερο σερί τρίποντο καιΔεύτερο σερί τρίποντο και

ανεβαίνει η Νίκη Κρήνης!ανεβαίνει η Νίκη Κρήνης!

Όλα μοιρασμένα ανάμεσα σεΌλα μοιρασμένα ανάμεσα σε

Μύρα και ΒασιλίΜύρα και Βασιλί



Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

έσπασε το «ρόδι»και

κατάφερε να πάρει το ροζ

φύλλο με σκορ 63 – 51

κόντρα στην Δήμητρα

Ευξεινούπολης και να

επιστρέψει στα θετικά

αποτελέσματα.

Με αυτή την νίκη οι

Φαρσαλινοί έφτασαν τους

16 βαθμούς και με ρεκόρ 3

νίκες και 10 ήττες βρίσκονται

στην όγδοη θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τις δυο ομάδες να είναι

κοντά στο σκορ και έτσι το

πρώτο δεκάλεπτο έληξε με

σκορ 16 – 13 υπέρ των

γηπεδούχων.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκί-

νησε με τον Ζάγκα να ευστο-

χεί σε δυο τρίποντα και να

δίνει στο Αθλητικό προβάδι-

σμα 7 πόντων (22 – 15).

Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν

μπροστά με δική τους αντε-

πίθεση με σκορ 22 – 23,

όμως οι δυο ομάδες συνέχι-

σαν να είναι κοντά στο σκορ

και πήγαν στα αποδυτήρια

για το ημίχρονο όντας ισό-

παλες με σκορ 27 – 27.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο

Αθλητικός μπήκε με τρομε-

ρή προσήλωση στην άμυνα

και σωστές επιθετικές επιλο-

γές, χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα είναι το γεγονός ότι

«έτρεξε» ένα σερί 11 – 4 και

βρέθηκε μπροστά με σκορ

40 – 31, ενώ η λήξη του

δεκαλέπτου βρήκε την

ομάδα των Φαρσάλων

μπροστά με 45 – 34 και επι-

μέρους σκορ δεκαλέπτου 18

– 7.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η

Δήμητρα πίεσε για την μείω-

ση του σκορ, όμως με δυο

τρίποντα του Μάρκου και

ένα από τους Γκουντόπουλο

και Ρούμπα σε καίρια χρονι-

κά σημεία οι γηπεδούχοι

κατάφεραν να αυξήσουν την

διαφορά στο +16 (60 – 44),

2′ πριν την λήξη.

Στο τέλος οι Αντώνης

Μανετζής και Γιώργος

Γκουντόπουλος πέρασαν

στο παρκέ και την «νέα

φουρνιά» του Α.Σ.

Φαρσάλων και το παιχνίδι

ολοκληρώθηκε με σκορ 63 –

51 και τον Α.Σ.Φ να πανηγυ-

ρίζει μια πολύ σημαντική

νίκη.

Πρώτος σκόρερ του

Αθλητικού ήταν ο Γιώργος

Ζάγκας με 19 πόντους, ενώ

διψήφιοι ήταν και οι

Γκουντόπουλος με 17 και

Μάρκος με 13.

Τα Δεκάλεπτα: 16 – 13, 27 –

27, 45 – 34, 63 – 51.

Η Σύνθεση: 

A.Σ.ΦAPΣAΛΩN(MANETZ

HΣ ANT./

Γ K O Y N T O Π O Y Λ O Σ ) :

Θ ε ο χ ά ρ η ς ,

Καλογερόπουλος, Zάγκας

19(2), Γκουντόπουλος

17(2), Γκριτζαλής 3(1),

Μάρκος 13(3), Mανετζής,

Παπατζελίδης, Xρόνης 4,

Γιαννούλης, Pούμπας 7(1).

Η ομάδα του Αθλητικού

Συλλόγου Φαρσάλων αντι-

μετώπιζε στο τελευταίο παι-

χνίδι του πρωταθλήματος

βόλεϊ γυναικών την ομάδα

του Α.Ο Σκοπέλου σε ένα

παιχνίδι που με νίκη τα κορί-

τσια του Α.Σ.Φ θα έπαιρναν

την πρόκριση στα μπαράζ

ανόδου του πρωταθλήματος

κεντρικής Ελλάδος.

Οι Φαρσαλινές μπορεί να

«καρδιοχτύπησαν» για

ακόμη ένα παιχνίδι, όμως

στο ταιμ μπρέικ πήραν την

νίκη με σκορ 3 – 2 σετ και

πέτυχαν την πρόκριση.

Τα κορίτσια του Αθλητικού

μπήκαν αρκετά αγχωμένα

λόγω τις κρισιμότητας του

παιχνιδιού στο 1ο σετ,

χάνοντάς το με 12-25.

Στο δεύτερο σετ η ομάδα

του Χρήστου Μανετζή

μπήκε εμφανώς βελτιωμένη

κερδίζοντας το σετ με 25-17

, συνεχίζοντας στον ίδιο

ρυθμό κατάφερε να πάρει

και το επόμενο σετ (25-

19)κάνοντας το 2-1.

Στο 4ο σετ η ομάδα της

Σκοπέλου κατάφερε να

φέρει το παιχνίδι στα ίσια

κερδίζοντας με 19-25 και

έτσι η αναμέτρηση οδηγήθη-

κε στο ταιμ μπρέικ.

Εκεί οι Φαρσαλινές όπως

και στο παιχνίδι κόντρα στον

Ολυμπιακό Βόλου έδειξαν

χαρακτήρα και με σκορ 15 –

9 πήραν την νίκη – πρόκρι-

ση.

Η ομάδα του Αθλητικού

ευχαριστεί τον κόσμο που

βρέθηκε στο γήπεδο και

βοήθησε ώστε να έλθει αυτή

η μεγάλη νίκη.

Τα Σετ: 12 – 25, 25 – 17, 25

– 19, 15 - 9

Η Σύνθεση

Α.Σ. Φαρσάλων (Μανετζης

Χρήστος): Ντόβα,

Δ α σ κ α λ ο π ο ύ λ ο υ ,

Παναγιωτοπούλου, Μόκκα ,

Αλεξίου , Χατζηαντωνίου ,

Τσιαμπαλή , Αράπη ,

Μπύρου , Βασιλοπούλου ,

Τσουμάνη , Παπαθανασίου,

Οικονόμου 
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Αθλητικά

««Ανάσανε» και πήρε ψυχολογία ο Α.Σ. Φαρσάλων!Ανάσανε» και πήρε ψυχολογία ο Α.Σ. Φαρσάλων!

Και τώρα μπαράζ ανόδου για τα κορίτσια του Α.Σ. Φαρσάλων!!!Και τώρα μπαράζ ανόδου για τα κορίτσια του Α.Σ. Φαρσάλων!!!



Τ
ην ήττα γνώρισε ο

Γ.Σ.Φαρσάλων

Krousta στην έδρα

της Χαλκηδόνας, με σκορ

51-50, χάνοντας την νίκη,

στα τελευταία

δευτερόλεπτα της

αναμέτρησης, στο

πλαίσιο της 16ης

αγωνιστικής της Β’

Εθνικής κατηγορίας, σε

ένα παιχνίδι το οποίο

κρίθηκε στην τελευταία

κυριολεκτικά φάση εκεί

όπου ο Λεπενιώτης έχασε

την μπάλα από τον

Σικαλίδη.

Πλέον οι Φαρσαλινοί στρέ-

φουν την προσοχή τους στο

παιχνίδι της ερχόμενης

Κυριακής εκεί όπου θα επι-

στρέψουν στο Κλειστό

Γυμναστήριο των

Φαρσάλων για να αντιμετω-

πίσουν τον Έσπερο Λαμίας

στις 10/2 και ώρα 17:00.

Οι δυο ομάδες στο πρώτο

ημίχρονο κινήθηκαν κοντά

στο σκορ, με την πρώτη

περίοδο να λήγει με 16-14. 

Ίδια εικόνα και στην δεύτερη

περίοδο, όπου οι δυο ομά-

δες πήγαν χέρι-χέρι, μέχρι

την ανάπαυλα του ημιχρό-

νου, οδεύοντας προς τα

αποδυτήρια σε απόλυτη

ισορροπία (28-28). 

Στην τρίτη περίοδο, η

Χαλκηδόνα πήρε μια διαφο-

ρά 7 πόντων (36-29), στα

πρώτα λεπτά, με το δεκάλε-

πτο να λήγει σε 43-37.

Στην τελευταία και καθορι-

στική περίοδο της αναμέ-

τρησης, ο Γυμναστικός

πετυχαίνοντας καλάθια με

Γκιουλέκα, Χαιρετίδη,

Φιλιππόπουλος και Συνετό,

ψαλίδισε την διαφορά στον

πόντο σε 46 – 45, στα μισά

της περιόδου. 

Στην συνέχεια οι γηπεδού-

χοι, θα ανεβάσουν την δια-

φορά με τρίποντο σε 49-45,

ενώ στην επόμενη επίθεση

από την γραμμή των βολών

ο Χρ. Αναγνωστόπουλος, με

μια εύστοχη βολή θα μειώ-

σει σε 49-46. 

Στα τελευταία δυο λεπτά ο

Γκιουλέκας θα κερδίσει

φάουλ και από την γραμμή

των βολών θα κάνει το 49-

48, ενώ στην επόμενη επί-

θεση η Χαλκηδόνα θα κερδί-

σει φάουλ από τον

Χαιρετίδη, όπου θα την στεί-

λει στις βολές ανεβάζοντας

το σκορ σε 51-48. Η απά-

ντηση θα έρθει με γρήγορο

λέι απ από τον Λεπενιώτη

κάνοντας το 51-50. 

Στην επόμενη επίθεση οι

Φαρσαλινοί θα “βγάλουν”

καλή άμυνα, βάζοντας τους,

σε θέση ισχύος, με το ρολόι

να δείχνει να υπολείπονται

22 δευτερόλεπτα. 

Ο Λεπενιώτης θα κάνει επί-

θεση, στα 6 δευτ. πριν την

λήξη,  θα του κλέψουν την

μπάλα με τον Γ.Σ

Φαρσάλων να κάνει φάουλ

2 δευτ. πριν το τέλος, στέλ-

νοντας τους γηπεδούχους

στις βολές, όπου θα αστοχή-

σουν και στις δυο. 

Στα εναπομείναντα δευτερό-

λεπτα ο Γκιουλέκας θα σου-

τάρει από μακριά, μη βρί-

σκοντας καλάθι, με το τελικό

σκορ να διαμορφώνεται σε

51-50.

Δεκάλεπτα: 16-14, 28-28,

43-37, 51-50

Διαιτητές: Ελευθεριάδης

Πλ.-Εκίζογλου

Χαλκηδόνα / Προποντίς

(Τέντσος): Σπύρας,

Μαρκίδης, Δανάκης 17 (2),

Τσακαλέρης 9,

Παπαδόπουλος, Λαΐδης,

Μυλωνίδης 13 (1), Κούτε,

Γιαννόπουλος, Δελίδης 8

(2), Σικαλίδης 4 (1),

Φυλακτός,

Γ . Σ . Φ α ρ σ ά λ ω ν

Κ r o u s t a ( Φ ό ρ ο ς ) :

Λεπενιώτης 7, Χαιρετίδης 2,

Λιούπης Φιλιππόπουλος 2,

Τσιώγκας 3 (1),

Αναγνωστόπουλος 11 (1),

Τοπουζίδης 9 (1),

Γκιουλέκας 11 (1), Δέσπος

3, Λούτας, Φαρμάκης.

Χάρης Φόρος: “Χάσαμε

έναν τελικό στις λεπτομέρει-

ες”

Την δική του τοποθέτηση

αναφορικά με την ήττα του

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

στην τελευταία φάση έκανε

ο τεχνικός των Φαρσαλινών

μετά την λήξη της αναμέτρη-

σης.

Ο κ. Φόρος τόνισε χαρακτη-

ριστικά:

Χάσαμε στην τελευταία επί-

θεση ένα ντέρμπι από την

αρχή μέχρι το τέλος ανάμε-

σα σε δυο ομάδες που

πάλευαν να πάρουν αυτή

την νίκη για να βγουν από

την δύσκολη βαθμολογική

κατάσταση.

Σίγουρα είναι πικρό να

χάνεις έτσι ένα παιχνίδι,

όμως έτσι έγινε.

Πρέπει να συνεχίσουμε να

κοιτάξουμε μπροστά να

προχωρήσουμε και αρχής

γεννομένης από το παιχνίδι

με τον Έσπερο Λαμίας να

επιστρέψουμε στις νίκες.

Οι νίκες δίνουν βαθμούς,

ψυχολογία και φτιάχνουν

την συνέχεια.

Θέλουμε τον κόσμο δίπλα

μας σε ένα παιχνίδι κομβι-

κής σημασίας για εμάς, πρέ-

πει να κοιτάξουμε μπροστά

και να παλέψουμε για να

επιστρέψουμε στα θετικά

αποτελέσματα.

Το πρωτάθλημα έχει πολύ

δρόμο τώρα ξεκίνησε ο δεύ-

τερος γύρος, πρέπει να κοι-

τάζουμε μόνο μπροστά”.

Η Βαθμολογία (Σε 16

αγώνες):

1. Ανατόλια 31 (15-1)

2. Αγρίνιο 28 (12-4)

3. Ελευθερούπολη 27 (11-

5)

4. Ερμής Λαγκαδά 25 (9-7)

5. Φίλιππος Βέροιας 25 (9-

7)

6. ΧΑΝΘ 25 (9-7)

7. Μαχητές-Πειραματικού

24 (8-8)

8. Έσπερος Λαμίας 23 (7-9)

9. Χαλκηδόνα 23 (7-9)

10. Φαίακας Κέρκυρας 23

(7-9)

11. Γέφυρα 23 (7-9)

12. Νίκη Βόλου 23 (7-9)

13. Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

22 (6-10)

14. Στρατώνι 22 (6-10)

15. Ίκαροι Σερρών 21 (5-

11)

16. Μακεδονικός 19 (3-13)

Η Επόμενη Αγωνιστική

(17η, 10/02 - 17:00)

ΧΑΝΘ – Ελευθερούπολη

Γέφυρα – Ανατόλια

Φίλιππος Βέροιας – Ερμής

Λαγκαδά

Αγρίνιο – Χαλκηδόνα

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta–

Εσπερος Λαμίας

Μαχητές Πειραματικού

Πεύκων – Στρατώνι

Νίκη Βόλου – Φαίακας

Κέρκυρας

Μακεδονικός – Ικαροι

Σερρών
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Ήττα στο νήμα, στο ντέρμπι της Χαλκηδόνας για τον Γ.Σ.Ήττα στο νήμα, στο ντέρμπι της Χαλκηδόνας για τον Γ.Σ.

Φαρσάλων Φαρσάλων KroustaKrousta

Το Σαββάτο 9 Φεβρουαρίου στο Αναψυκτήριο

Χαλκιάδων θα είναι μαζί μας οι ΚΩΣΤΑΣ 

ΤΑΣΟΚΑΣ ,ΤΑΣΟΣ ΝΟΤΟΠΟΛΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ σε ενά όμορφο μουσικό ταξίδι.



Το προηγούμενο Σάββατο, ο Σύλλογος  Γυναικών
Ευυδρίου Μελίνα, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
του στο κτίριο του πρώην σχολείου στο Ελληνικό.
Την πίτα ευλόγησε ο ιερέας του χωριού π. Τσιαντούλας,

ενώ στο τέλος το Δ.Σ. χάρισε σε όλα τα μέλη από ένα

γούρι και ένα βαζάκι γλυκό.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πλήθος κόσμου, ενώ

επίσης παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφ.

Ταστεμίρογλου Κων/να Μπένου, η πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ κ.

Κυρ. Παναγιωτοπούλου  και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

Μαρία Ίφου και Κώστας Γιαχνής.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος

μεταπτυχιακού διπλώματος,

με διδακτική εμπειρία, παρα-

δίδει μαθήματα σε μαθητές

δημοτικού, γυμνάσιου, λυκεί-

ου και σε φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικό-

πεδο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) .

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο

65τμ επι της οδού 25ης

Μαρτίου 10 στα Φάρσαλα

στον 2ο όροφο (πάνω  από

το καφενείο του κου

Γκουντόπουλου). Τιμή 200

ευρώ. 

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

2421215133, 6982163000.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 85 τ.μ. επί της οδού

Ερμού 61 με αυτόνομη

κεντρική θέρμανση.

Επικοινωνία στα τηλ. :

6932459070 &

6977608008

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό κλει-

στού τύπου OPEL ASTRA

F μοντέλο 1997, πετρελαιο-

κίνητο.

Σε άριστη κατάσταση

Τηλέφωνο:6977420937

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Καλλύματα

αυτοκινήτου ραμμένα για

Toyota Auris

Τηλέφωνο: 6982737667

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Από την

τεχνική εταιρεία ΣΤΕΝΤΩΡ

ΑΕ ζητούνται υπάλλοηλοι

για χωματουργικές –

ασφαλτικές εργασίες και

συγκεκριμένα : οδηγοί φορ-

τηγών – χειριστές μηχανη-

μάτων έργου (JCB –

Tσάπα). 

Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο : 24910 23789 και
στη διεύθυνση
Πλ.Δημοκρατίας 1 στα
Φάρσαλα. Ώρες λειτουρ-
γίας : 9:00πμ. – 14:00μμ.  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δασκάλες,

νηπιαγωγοί με κάρτα ανερ-

γίας για πλήρη απασχόλη-

ση και καθηγήτρια χορού,

θεατρικού παιχνιδιού, πλη-

ροφορικής – ρομποτικής

και μουσικής για τα

Φάρσαλα. 

Βιογραφικά στο email:
tapaidiapaizei1@gmail.c
om Τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 6948885647 κ. Λένα.    

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο για εργα-

σία Delivery στο κατάστημα

Michalis Barbeque.

Πληροφορίες στα τηλ. :
6989992195  & 24910
28098

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 54

στρεμμάτων στη θέση

15άρια Σταυρός. Διαθέτει

γεώτρηση και ηλεκτρικό

ρεύμα, με μήκος 300 μ.

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α :
6937418834

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο

διαμέρισμα 3άρι στα

Φάρσαλα, με παρκινγκ και

αυτόνομη θέρμανση.

Πληροφορίες  στο τηλ.
6977328307
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ΤΡΙΤΗ 5/2: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΠΕΜΤΗ 7/2:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/2: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24

Τηλ: 24910-23012

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/2:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4

Τηλ: 24910-22465

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2: Ζαχοπούλου Στυλιανή    Δ/νση:

Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27

Τηλ: 24910-22321  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

06:15

06:45

07:45

09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

10:45

13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

16:45

19:30 

21:30 ΤΡΙΤΗ &

ΠΕΜΠΤΗ

22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:45

10:00

12:00

14:30

16:30

18:30

20:30

ΛΑΡΙΣΑ  - ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

05:15

05:45

06:45

09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

11:00

12:00

13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

17:00

19:15 

20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:45

09:00 ΑΧ

11:00

13:30 ΑΧ

15:00

17:00 

19:30

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

08:45

10:45

13:15

16:30

18:30

20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

07:45

09:45

12:00

15:00

17:00

19:30

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με εμπει-
ρία  παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού – Γυμνασίου
– Λυκείου.  
Τιμές προσιτές. 
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α :
6974611056

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων ευχαριστεί

θερμά τους συγγενείς του εκλιπόντος     ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΠΕΡΣΙΑΝΗ     για την δωρεά  εις μνήμην του, του

ποσού των 120,00 ευρώ στο Σύλλογό μας , αντί στεφά-

νων. Θερμά συλλυπητήρια στην  οικογένειά του.

Το Δ.Σ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Με την συμπλήρωση σαράντα (40)   ημερών από το

θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας   ΝΑΣΤΟΥ

ΜΑΡΙΑΣ ,  σύζυγος Βασιλείου Νάστου,  τελούμε την

Κυριακή 10/ Φεβρουαρίου 2019  στον Ιερό Ναό Αγίας

Παρασκευής Φαρσάλων μνημόσυνο για την ανάπαυση

της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις προσευχές τους

στον Ύψιστο.  

Τα  τέκνα : Δημήτριος  & Κωνσταντίνος Νάστος 

Οι λοιποί συγγενείς. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολιτι-

κός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την τεχνι-

κή υποστήριξη. 

Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

Κοπή πίτας για τονΚοπή πίτας για τον

Σύλλογο ΓυναικώνΣύλλογο Γυναικών

Ευυδρίου ΜελίναΕυυδρίου Μελίνα



Η
Δόξα Υπέρειας

βρέθηκε πίσω στο

σκορ μόλις στο 1΄

κόντρα στην Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων,

όμως έχοντας σε μεγάλη

ημέρα τον Χρήστο

Κερμελίδη, ο οποίος

πέτυχε χατ-τρικ έφερε

τούμπα την αναμέτρηση

και κατάφερε να πάρει το

τρίποντο με σκορ 1 – 4.

Έτσι οι αετοί έφτασαν τους

23 βαθμούς και μαζί με την

Αναγέννηση Φαρσάλων μοι-

ράζονται την 3η θέση, ενώ

από την άλλη η Ακαδημία

παρέμεινε στους 10 βαθ-

μούς και την 10η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους γηπεδούχους να αιφνι-

διάζουν καθώς στο 1′ ο

Αλμυριώτης σέντραρε, ο

Καρακώστας έσπασε την

μπάλα και ο Δημητρίου με

γυριστό σουτ πέτυχε το 1 –

0.

Η Δόξα Υπέρειας στη συνέ-

χεια πίεσε και κατάφερε να

απαντήσει άμεσα καθώς

στο 10′ όταν ο Κερμελίδης

με κοντινό πλασέ, έπειτα

από συνωστισμό στα καρέ

της Ακαδημίας θα στείλει την

μπάλα στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι είχαν και

δοκάρι σε μια ανύποπτη

φάση, όταν ο Κατσιάβας

έκανε σέντρα σουτ ο

Σκαντζούρης δοκίμασε να

διώξει με την μπάλα να

καταλήγει στο οριζόντιο

δοκάρι και εν συνεχεία κόρ-

νερ.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν

δυο καλές στιγμές όμως ο

Μαργαρίτης σταμάτησε

εντυπωσιακά τόσο τον

Κερμελίδη, όσο και τον

Παπαδόπουλο.

Στο 40′ η μπάλα έπαιξε

άσχημο παιχνίδι στον νεαρό

τερματοφύλακα, όταν ο

Κερμελίδης σούταρε, η

μπάλα έκανε γκελ ο

Μαργαρίτης είχε πέσει ήδη

και έτσι το σκορ διαμορφώ-

θηκε σε  1 – 2.

Στο δεύτερο μέρος η Δόξα

πέτυχε ακόμη δυο τέρματα

όταν αρχικά στο 65′ ο

Κερμελίδης με πλασέ πέτυ-

χε το 1 – 3 και ταυτόχρονα

προσωπικό χατ τρικ.

Στο 94′  ο Παπαδόπουλος

με ψηλοκρεμαστό πλασέ

νίκησε τον Μαργαρίτη και

σημείωσε το τελικό 1 – 4.

Να σημειώσουμε ότι ο

«δάσκαλος» Γιάννης

Βασιλείου (επί σειρά ετών

προπονητής της Ακαδημίας

Αχιλλέως Φαρσάλων και

των τμημάτων υποδομής)

βρέθηκε αντιμέτωπος με τον

«μαθητή» του και νυν τεχνι-

κό των κιτρινόμαυρων

Αρίστο Παπαγεωργίου, με

τους δυο τους να έχουν

θερμό εναγκαλισμό πριν την

έναρξη της αναμέτρησης

(ΦΩΤΟ)

Οι Συνθέσεις

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Αρίστος

Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ) :

Μαργαρίτης, Μπαιράμι,

Χαμορούσος Θ.,

Αλμυριώτης, Πανάγος (65′

Τσιανάκας), Γιαννούλας,

Ζαφειρούλης (70′ Δημουλάς

Σ.), Βαλαβάνης, Κατσιάβας,

Καρακώστας, Δημουλάς Δ.

(80′ Κυριαζόπουλος).

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Σκαντζούρης,

Ε υ θ υ μ ι ά δ η ς ,

Ν τ ρ α μ π ά κ ο υ λ ο ς ,

Δημητρίου, Τσούνι,

Γκατζόγιας (80′ Κέτσι),

Καλφόγλου (75′ Λαυδής),

Κερμελίδης, Τσακίρης,

Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ,

Φιτσόπουλος (60′ Τσιούρης)
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Ανατροπή και «διπλό» για την Δόξα με σούπερ Κερμελίδη!Ανατροπή και «διπλό» για την Δόξα με σούπερ Κερμελίδη!

Τα Αποτελέσματα - 15η
Αγωνιστική
Δήμητρα Γιάννουλης - Αβέρωφ
1-1
Παναγροτικός Νίκαιας - ΑΟ
Ελευθερών 2-1
Προμηθέας Λάρισας - Ελπίς
Μεσοχωρίου 2-0
ΑΟ Μαυροβουνίου - Νεάπολη
Λάρισας 1-0
Αστήρ Μελισσοχωρίου - Α.Σ  "Ο
Πύρρος" 0-0
Αστραπή Ν. Πολιτείας - ΑΕ
Βουναίνων 1-1
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
Μελιβοία 2-0
Ολυμπιακός Αμπελιάς - Ανάβρα
4 - 0

Επόμενη 16η Αγωνιστική (10/2,
15:00)

Ολυμπιακός Αμπελιάς - Δήμητρα

Γιάννουλης

ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Παναγροτικός

Νίκαιας

Προοδευτική Ανάβρας - Προμηθέας

ΑΕ Λάρισας

ΑΟ Ελευθερών - ΑΟ Μαυροβουνίου

Ελπίς Μεσοχωρίου - Αστήρ

Μελισσοχωρίου

Νεάπολη Λάρισας - Αστραπή Ν.

Πολιτείας

Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" -

Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων

Φιλοκτήτης Μελιβοίας - ΑΕ

Βουναίνων

Βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός Αμπελιάς 33

2. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 32

3. Βούναινα 31

4. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 28

5. Μαυροβούνι 27

6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 26

7. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 23

8. Ελευθεραί 22

9. Προοδευτική Ανάβρας 21

10. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 20

11. Αστραπή Νέας Πολιτείας 18

12. Δήμητρα Γιάννουλης 17

13. Παναγροτικός Νίκαιας 16

14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 12

15. Νεάπολη 11

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 5

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 11η

Αγωνιστική

Μυραϊκός - Θύελλα Βασιλί 1-1

ΑΟ Ναρθακίου - Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων 4-1

Ακαδημία Αχιλλέως - Δόξα

Υπέρειας 1-4

Νίκη Κρήνης - Αναγέννηση

Ζαππείου 3-2

Η Επόμενη 12η Αγωνιστική 

(10/2, 11:00)

ΑΟ Ναρθακίου - Θύελλα Βασιλί

Μυραϊκός - Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων

Δόξα Υπέρειας - Ατρόμητος

Βαμβακούς

Σταυραετός - Αναγέννηση

Ζαππείου

Αναγέννηση Φαρσάλων - Νίκη

Κρήνης  

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθάκιου 29

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 26

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 23

4. Δόξα Υπέρειας 23

5. Αναγέννηση Ζαππείου 18

6. Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων 17

7. Νίκη Κρήνης 15

8. Θύελλα Βασιλί 15

9. Μυραϊκός 11

10. Ακαδημία Αχιλλέως 10

11. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 1

12. Σταυραετός 1

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 16η
Αγωνιστική

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

Eπόμενη 17η Αγωνιστική (9/2.

15:00)

Κίσσαβος Συκουρίου - Αετός

Μακρυχωρίου 0-3 (α.α.)

ΑΕ Κιλελέρ - Δόξα

Αργυροπουλίου

Ηρακλής Λάρισας - Δόξα

Βλαχογιαννίου

Δωτιέας Αγιάς - Τύρναβος 2005

Σμόλικας Φαλάνης - Αετός

Αμυγδαλέας

ΠΟ Ελασσόνας - Φαλανιακός

Αμπελωνιακός - Λάρισα 2012

Αχιλλέας Φαρσάλων -

Δαμασιακός

Βαθμολογία
1. Φαλανιακός 42
2. Ηρακλής Λάρισας 40
3. Σμόλικας Φαλάνης 36
4. Π.Ο. Ελασσόνας 28
5. Αετός Μακρυχωρίου 25
6. Αμπελωνιακός 24
7. Αχιλλέας Φαρσάλων 24
8. Δωτιέας Αγιάς 22
9. Κιλελέρ 22
10. Δόξα Βλαχογιαννίου 19
11. Τύρναβος 2005 18
12. Δόξα Αργυροπουλίου 18
13. Δαμασιακός 17
14. Αετός Αμυγδαλέας 13
15. Λάρισα 2012 13

A ΕΠΣΛ



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς

«ξεμπούκωσε» με

εντός έδρας τεσσάρα (4 –

0) κόντρα στην

Προοδευτική Ανάβρας,

επέστρεψε στα θετικά

αποτελέσματα και

ταυτόχρονα στην κορυφή

της Α1 ΕΠΣΛ στο παιχνίδι

με το οποίο

ολοκληρώθηκε η 15η

αγωνιστική και ο πρώτος

γύρος με τον Ολυμπιακό

να παίρνει τον άτυπο

τίτλο του πρωταθλητή

χειμώνα.

Η Αμπελιά έφτασε έτσι τους

33 βαθμούς και είναι στο +1

από ΠΑΟΛ Αβέρωφ και στο

+2 από τα Βούναινα, στη

μάχη της ανόδου.

Στο 16ο λεπτό του αγώνα ο

Νίκος Φαρμάκας με όμορφη

απευθείας εκτέλεση φάουλ

κέρδισε τον Άρη Φιλοκώστα

και η μπάλα σταμάτησε στα

δίχτυα για το 1 – 0.

Ακόμη, ο ίδιος παίκτης

διπλασίασε τόσο τα προσω-

πικά του τέρματα όσο και

της ομάδας του στο 31ο

λεπτό με κοντινό πλασέ,

ενώ ο Σταύρος Σαμαράς –

Καμηλαράκης στο 34′ πέτυ-

χε το πρώτο του γκολ με την

Αμπελιά με ψύχραιμο

πλασέ αφού πέρασε και τον

αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στο δεύτερο ημίχρονο και

προς το τέλος του παιχνιδι-

ού, ο Νίκος Γκρίτσας με

σουτ από θέση βολής κατά-

φερε να διευρύνει το σκορ

σε 4 – 0 και να διαμορφώσει

το τελικό σκορ.

Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):
Γεωργούλας Θωμ., Σερίφης

Β., Σελήνης (83′

Ζαφειρούλης), Κολοβός Κ.,

Αγγέλης, Σαΐτης,

Περήφανος, Γαρουφαλιάς,

Σαμαράς – Καμηλαράκης,

Φαρμάκας (65′ Κόκκινος),

Γεωργούλας Θοδ. (75′

Γκρίτσας).

Προοδευτική Ανάβρας
(Γιώργος Λυκοκώστας):
Φιλοκώστας, Τζιάφος (55′

Ιμπρούσι), Γεννητσεφτσής

(65′ Παφίλης), Τζαβέλλας,

Ντόντος, Ριζούλης,

Καραντώνης, Κορδαλής,

Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ,

Γκαραλιάκος, Τσαγκαλάς

(83′ Πράττος).
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