
««Ανάσα» καιΑνάσα» και

ψυχολογίαψυχολογία με με 

μπασκετάρα απόμπασκετάρα από

τον Γ.Σ. Φαρσάλωντον Γ.Σ. Φαρσάλων

Krousta!!!Krousta!!!

Νέο Συμβούλιο γιαΝέο Συμβούλιο για

τους Ενεργούςτους Ενεργούς

Πολίτες ΦαρσάλωνΠολίτες Φαρσάλων
Νέα σύνθεση προέκυψε για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ενεργών Πολιτών Φαρσάλων μετά τις πρόσφατες εκλο-

γές.

Ολοκληρώθηκε το πολιτικόΟλοκληρώθηκε το πολιτικό

“παζλ” των υποψηφίων“παζλ” των υποψηφίων

CMYK

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 900 Τιμή: 0,60 ευρώ

Σελ. 13Σελ. 13

Σελ. 4Σελ. 4

Τ
ρείς μήνες σχεδόν πριν τις αυτοδιοικητικές
εκλογές του Μαΐου στην Επαρχία Φαρσάλων 

φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με αυτούς
που θα «τραβήξουν μπροστά» και θα διεκδικήσουν μαζί με
τους συνδυασμούς που αναμένεται να ανακοινώσουν την
εκλογή τους ως Δήμαρχοι Φαρσάλων... Σελ. 16Σελ. 16



Μ
ε επιτυχία

πραγματοποιήθ

ηκε η κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης πίτας

του Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων την Πέμπτη 7

Φεβρουαρίου 2019, στο

καφέ “Coffee Time”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου

κ. Πιτσάβας Γεώργιος, αφού

καλωσόρισε τους προσκε-

κλημένους, ευχήθηκε σε

όλους καλή χρονιά με υγεία

και στη συνέχεια έκοψαν την

πρωτοχρονιάτικη πίτα

παρουσία του Πατέρα

Βασιλείου.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. του

Εμπορικού Επιχειρηματικού

Συλλόγου βράβευσε τον κ.

Μπακαλέξη Αχιλλέα, δημο-

σιογράφο, ανταποκριτή της

εφημερίδας «Ελευθερίας»,

ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε

πρόσφατα, για την αδιάλει-

πτη προσφορά του στην

προβολή του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

και γενικότερα της πόλης

του.

Επίσης βράβευσε τον κ.

Παδιώτη Γεώργιο για την

στήριξη του στις δράσεις του

συλλόγου.

Η βραδιά συνεχίστηκε σε

φιλικό και χαρούμενο κλίμα

και συζητώντας με όλους

τους συναδέλφους.

Το φλουρί της βασιλόπιτας

αντιστοιχούσε σε μια δωρο-

επιταγή αξίας 50 € για ένα

γεύμα δύο ατόμων στο

εστιατόριο « Βασιλικός ».

Τυχερή, η καλεσμένη του

συλλόγου και υπ.

Βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ

Μαρία Γαλλιού.

Η Διοίκηση του συλλόγου

ευχαριστεί θερμά τους επί-

σημους προσκεκλημένους

που παρευρέθηκαν στην

εκδήλωση: Τον Πρόεδρο του

Επιμελητηρίου Λάρισας κ.

Γιαννακόπουλο Σωτήρη, τον

Αντιπρόεδρο κ. Παπαλέξη

Δημήτριο, την Γενική

Γραμματέα κα Τζήκα

Καλλιόπη, τους Συμβούλους

του Επιμελητηρίου, κ.κ.

Δημητρίου Λάζαρο και

Μπανταβή Βασίλειο, τους

πρώην Επιμελητηριακούς

συμβούλους επαρχίας

Φαρσάλων, κ.κ. Μπελιώκα

Βασίλειο, Ψαρογιώργο

Κων/νο, Μπούσιο Αθανάσιο

καθώς και το ΔΣ του

Συλλόγου Τριτέκνων

Επαρχίας Φαρσάλων, των

Ενεργών Πολιτών

Φαρσάλων, την κα Γαλλιού

Μαρία, υποψήφια Βουλευτή

με το ΚΙΝ.ΑΛ., τον ανεξάρ-

τητο Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Πουλαράκη Σταύρο, και τον

τομεάρχη Πολιτισμού της

ΔΗΜ.Τ.Ο. Φαρσάλων κ.

Σάκη Γεροβασίλη.

Επίσης ευχαριστεί τον κ.

Βαγγέλη Παπαγεωργίου,

ιδιοκτήτη του καφέ Coffee

Time και μέλος του συλλό-

γου, για την άψογη εξυπη-

ρέτηση.

Τέλος ευχαριστεί τα μέλη και

τους φίλους του Συλλόγου

που παρευρέθηκαν στην

εκδήλωση.
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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 13/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 0/7c

Τρίτη 12/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 6/11c

Πέμπτη 14/2/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία -2/7c

Παρασκευή 15/2/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία -2/6c

Σάββατο 16/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 1/5 c

Κυριακή 10/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 0/7c

Δευτέρα 11/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 0/5c

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

Έκοψε πίτα και βράβευσε ο Εμπορικός ΕπιχειρηματικόςΈκοψε πίτα και βράβευσε ο Εμπορικός Επιχειρηματικός

Σύλλογος ΦαρσάλωνΣύλλογος Φαρσάλων

protostypos.grprotostypos.gr



Τ
ις θέσεις του, για

τον σχηματισμό

ενός ψηφοδελτίου

ανεξάρτητου και

υπερκομματικού

επιβεβαιώνει με την

παρακάτω δήλωση, ο

Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος,

κάνοντας την δικιά του

τοποθέτηση, πριν την

επίσημη αναγγελία της

υποψηφιότητας του, για

τις αυτοδιοικητικές

εκλογές του Μαΐου στα

Φάρσαλα.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν

και ο κ. Δημητρακόπουλος

ετοιμάζεται από την δική του

«σκοπιά» να διεκδικήσει την

υποψηφιότητα του

Δημάρχου Φαρσάλων, με

την «μάχη» να «φουντώνει»

και να γίνονται πλέον έξι τα

πρόσωπα που θα διεκδική-

σουν τον δημαρχειακό

«θώκο».

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

«Για μένα η θέση του

δημάρχου δεν είναι μέσο

ικανοποίησης της ματαιοδο-

ξίας μου. Η θέση του δημάρ-

χου, εκτός από κλειδί επίλυ-

σης των προβλημάτων

καθημερινότητας των δημο-

τών, θα πρέπει να είναι

πρωτίστως μοχλός ανάπτυ-

ξης, ώστε να οδηγηθεί η

επαρχία Φαρσάλων σε μία

αναπτυξιακή πορεία, για τη

δημιουργία θέσεων εργα-

σίας και την επίλυση χρό-

νιων προβλημάτων επιβίω-

σης  των δημοτών. Υπό

αυτό το πρίσμα, η σύνθεση

ενός ψηφοδελτίου δεν είναι

ζήτημα ψηφοθηρικό και δια-

μοιρασμού αξιωμάτων.

Απεναντίας, είναι ζήτημα

σύνθεσης ιδεών, αρχών και

αξιών. Είναι ζήτημα πολύ-

πλοκο και επίπονο, που

άλλους τους αποθαρρύνει

και άλλους τους εξιτάρει.

Στην τριανταεπτάχρονη δια-

δρομή μου στην ιδιωτική

επιχειρηματικότητα αντιμε-

τώπισα με επιτυχία πολλές

και μεγάλες προκλήσεις.

Σήμερα, ωστόσο, δεν έχου-

με να παλέψουμε μόνο με

τις αντίξοες παγκόσμιες και

εθνικές οικονομικές, πολιτι-

κές και κοινωνικές συνθή-

κες. Έχουμε να παλέψουμε

με τους κακούς μας εαυ-

τούς, με νοοτροπίες δεκαε-

τιών που έχουν διαποτίσει

τους πολίτες και εμποδίζουν

την αφομοίωση κάθε μικρής

ή μεγάλης μεταρρύθμισης,

σε δημοτικό ή  και περιφε-

ρειακό επίπεδο. Ευτυχώς, η

καθιέρωση της απλής ανα-

λογικής στις εκλογές τοπι-

κής αυτοδιοίκησης, έρχεται

να γκρεμίσει την παγιωμένη

επί πολλά έτη «αρχή του

ενός ανδρός» και να δώσει

στην αυτοδιοίκηση το δημο-

κρατικό χαρακτήρα που

πρέπει να έχει – αλλά δεν

έχει!»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένεται τόσο η επί-

σημη δήλωση υποψηφιότη-

τας του κ.

Δημητρακόπουλου όσο και

οι θέσεις του συνδυασμού. 
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««Παρών» για τον «θώκο» του Δημάρχου και από τον ΒαγγέληΠαρών» για τον «θώκο» του Δημάρχου και από τον Βαγγέλη

ΔημητρακόπουλοΔημητρακόπουλο

-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



Μ
ε επιτυχία

πραγματοποιήθηκ

ε το Σάββατο 2

Φεβρουάριου η

εκδήλωση για τη κοπή

πρωτοχρονιάτικης πίτας

του Μορφωτικού

Πολιτιστικού Συλλόγου

Σταυρού.

Ο πατήρ Στυλιανός Βόπης

ευλόγησε τη πίτα, και ευχή-

θηκε σε όλους καλή και

ευλογημένη χρονιά. Εκ

μέρους του Δ.Σ. του

Συλλόγου η πρόεδρος κ.

Τσαλούκη Τσιμπίδα Γεωργία

ευχήθηκε σε όλους καλή

χρονιά με υγειά αγάπη

δύναμη και αισιοδοξία.

Έκανε αναφορά στο έργο

του συλλόγου που στα 14

χρόνια της πορείας του

κατάφερε αξιόλογες και ποι-

κίλες δράσεις.

Στη συνέχεια ο Σύλλογος

βράβευσε και ευχήθηκε τα

παιδιά που πέτυχαν στις

εξετάσεις και ξεκίνησαν τις

σπουδές τους με ένα ανα-

μνηστικό δωράκι.

Βραβεύτηκαν: η

Πατσουράκου Έφη, ο

Βαρελάς Δημήτρης και ο

Καραχρήστος Παναγιώτης.

Στην εκδήλωση παραβρέθη-

καν ο πατήρ Στυλιανός ο

αντιπρόεδρος του

Περιφερειακού συμβουλίου

κ.Τύμπας εκπρόσωποι της

δημοτικής και τοπικής διοί-

κησης, εκπρόσωποι συλλό-

γων και φορέων, μέλοι και

φίλοι του συλλόγου.

Στην εκδήλωση χόρεψαν τα

παιδιά και οι έφηβοι των

χορευτικών του συλλόγου

και όσοι παρευρέθησαν

απόλαυσαν μια όμορφη

μουσική βραδιά.

Ν
έα σύνθεση

προέκυψε για το

Δ.Σ. του Συλλόγου

Ενεργών Πολιτών

Φαρσάλων μετά τις

πρόσφατες εκλογές.

Τα νεοεκλεγέντα μέλη, συνε-

δρίασαν με σκοπό την

συγκρότηση του νέου

Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του νέου συμ-

βουλίου που προέκυψε από

την διαδικασία είναι η ακό-

λουθη:

Πρόεδρος: Δέσποινα

Πρεκατέ, Αντιπρόεδρος:

Γιώργος Καραγιάννης, Γεν.

Γραμματέας  : Σώση

Βακούλα, Ταμίας: Αχιλλέας

Γεωργακόπουλος, Μέλοι:

Νίκος Σουφλέρης, Σούλα

Παναγιώτου, Ελένη

Δημοπούλου

H σύνθεση της Ελεγκτικής

Επιτροπής είναι η ακόλου-

θη:

Σούλα Λιάγγα – Τσούλη,

Έλενα Μαγνήσαλη, Νίκος

Σφακιανός.

Το νέο ΔΣ μετά από μια

εποικοδομητική συζήτηση

και ανταλλαγή απόψεων

ανακοίνωσαν τα παρακάτω:

«Χρέος μας σαν νέο διοικη-

τικό συμβούλιο, είναι να

ανταποκριθούμε στην μεγά-

λη ευθύνη που αναλαμβά-

νουμε. Πρόθεσή μας είναι

να συνεχίσουμε το επιτυχη-

μένο έργο των προκατόχων

μας και να υπηρετήσουμε

τους νέους στόχους και σκο-

πούς που θα θέτουμε κάθε

φορά μέσα από τις συλλογι-

κές μας αποφάσεις.

Ο άξονας των δραστηριοτή-

των του συλλόγου μας,

όπως είναι γνωστό, περι-

στρέφεται γύρω από πολιτι-

σμικές και κοινωνικές εκδη-

λώσεις, δράσεις για το περι-

βάλλον και δημιουργικές

προτάσεις για την πόλη και

την επαρχία μας.

Δηλώνουμε υπηρέτες του

σκοπού αυτού και με συνο-

δοιπόρους παλιότερα έμπει-

ρα μέλη αλλά και νέους

φίλους, θα συνεχίσουμε όλοι

μαζί να δηλώνουμε ΕΝΕΡ-

ΓΟΙ πολίτες – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ενεργοί με μεράκι και αγάπη

για τον τόπο μας.»

4
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Νέο Συμβούλιο για τους ΕνεργούςΝέο Συμβούλιο για τους Ενεργούς

Πολίτες ΦαρσάλωνΠολίτες Φαρσάλων

Κοπή πίτας και γλέντι για τον Πολιτιστικό ΣύλλογοΚοπή πίτας και γλέντι για τον Πολιτιστικό Σύλλογο

ΣταυρούΣταυρού

protostypos.grprotostypos.gr



Τ
ην καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα έκοψαν οι γιατροί και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων.

Η εν λόγω εκδήλωση διεξήχθη στο γνωστό κατάστημα εστίασης “Αίγλη Βαρουσίου” στα Φάρσαλα και το παρών έδωσε όλο

το προσωπικό του Κέντρου Υγείας με τις και του συζύγους τους.

Το παρών επίσης έδωσαν οι κ.κ. Αντωνίου Νέστορας -Διοικητής 5η ΥΠΕ, Νεοχωρίτης Γεώργιος -Δ/ντης Κ.Υ.Φ, Γκογκογιάννης

Ιωάννης- Δ/ντης Οικονομικών 5η ΥΠΕ, Μπρισίμης Γιώργος-  Πρόεδρος εργαζομένων Κ.Υ. Νομού Λάρισας , Βαλιώτης

Αντώνης-Γραμματέας Συλλόγου εργαζομένων Κ.Υ. Ν. Λάρισας. 

Όλοι ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο.

5
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CMYK

Επικαιρότητα

Τ
ο Σάββατο 9

Φεβρουαρίου

2019

πραγματοποιήθηκε με

επιτυχία ο ετήσιος χορός

του πολιτιστικού

συλλόγου χαλικιού

Aσπροποτάμου πλήθος

κόσμου τίμησε  με την

παρουσία του την

εκδήλωση και

διασκέδασε μέχρι τις

πρώτες πρωινές ώρες με

την βλάχικη ορχήστρα

του Χρήστου Σίττα. 

Την εκδήλωση άνοιξε  το

παιδικό και εφηβικό τμήμα

του συλλόγου  με βλάχικα

τραγούδια.  Η πρόεδρος και

τα μέλη του ΔΣ ευχαριστεί

θερμά  τους εκπροσώπους

της περιφέρειας Θεσσαλίας,

της δημοτικής αρχής  και της

αντιπολίτευσης Φαρσάλων

, καθώς και τους εκπροσώ-

πους  από το Δήμο

Μετεώρων ,τους εκπροσώ-

πους της Π.Ο.Π.Σ.Β  , τους

πολιτιστικούς συλλόγους και

φορείς της πόλης μας ,

όπως και τον κόσμο που

τίμησε  με την παρουσία

του την εκδήλωση .

Ευχαριστεί επίσης τον  κο

Βασίλη Ντίνο  και το προσω-

πικό  του «Κτήμα Αίγλη» για

την  άψογη εξυπηρέτηση,

την ορχήστρα που μας δια-

σκέδασε με  τραγούδια από

τον τόπο μας, τον χοροδιδά-

σκαλο Γκρίτζαλη Νίκο, τον

Κώστα Αντωνόπουλο για

την βιντεοσκόπηση της

εκδήλωσης, τα καταστήματα

της πόλης μας και των

Τρικάλων για τις προσφορές

καθώς και τους χορηγούς

μας

Χόρεψαν και ευχαριστούν οι Χαλικιώτες των Φαρσάλων σεΧόρεψαν και ευχαριστούν οι Χαλικιώτες των Φαρσάλων σε

άκρως επιτυχημένη εκδήλωσηάκρως επιτυχημένη εκδήλωση

“Βασίλεψε” το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων“Βασίλεψε” το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων



Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί σε

συνεδρίαση που θα γίνει στο

Δημοτικό Κατάστημα

(Πατρόκλου 3) την Τρίτη 12

Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της ημερήσιας

διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1) Έγκριση Προγραμματισμού πρόσληψης

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκει-

ας οκτώ (8) μηνών έτους

2019 με κάλυψη δαπάνης

από τους Κεντρικούς

Αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ).

2) Έγκριση πρόσληψης προ-

σωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, χρονικής διάρκειας

μέχρι τεσσάρων (4) μηνών

για τις ανάγκες πυρασφάλει-

ας (άρθρο 116 ν.4547/18-

ΦΕΚ/102 Α/12-6-18).

3) Έγκριση

Προγραμματισμού πρόσλη-

ψης προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου μέγιστης

διάρκειας οκτώ (8) μηνών

έτους 2019 ανταποδοτικού

χαρακτήρα

4) Καθορισμός θέσεων πρα-

κτικής άσκησης σπουδαστών

Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Φαρσάλων.

5) Έγκριση και παραλαβή

επικαιροποιημένων τευχών

δημοπράτησης του έργου με

τίτλο «Προμήθεια συστήματος τηλελέγχου

και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης της

ΔΕΥΑ Φαρσάλων».

6) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του

έργου με τίτλο «Υδραυλική μελέτη αγωγού

στην περιοχή υδρομάστευσης Σκοπιάς».

7) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του

έργου με τίτλο «Υδραυλικής μελέτης αγω-

γού στην περιοχή υδρομάστευσης

Βρυσιών».

8) Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσ-

διορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της

υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης, αριθμ.

οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,

Γ. Χουλιαράκη.

9) Λήψη απόφασης ανοίγματος Ειδικού τρα-

πεζικού λογαριασμού του Δήμου για τη δια-

χείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς το

Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

10) Λήψη απόφασης ανοίγματος λογαρια-

σμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα

της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζό-

ντων ταμειακών διαθεσίμων

11) Έγκριση αναμόρφωσης του

Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους

2019.

12) Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης

«Γιορτή της Γυναίκας 2019» την 3η Μαρτίου

και εξειδίκευση πίστωσης.

13) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων: α)

«Εορτασμός της Τσικνοπέμπτης» β)

«Εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας» και

εξειδίκευση πίστωσης

14) Έγκριση διοργάνωσης

εκδήλωσης «Φαρσαλινό καρ-

ναβάλι 2019» την 10η

Μαρτίου 2019 και εξειδίκευση

πίστωσης.

15) Έγκριση διοργάνωσης της

γιορτής εθελοντισμού του

Δήμου Φαρσάλων με τίτλο:

«Γίνε το κομμάτι που λείπει»

σε συνεργασία με τον σύλλογο

Εθελοντών δοτών μυελού των

Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

και ειδίκευση πίστωσης.

16) Έγκριση διοργάνωσης

Ημερίδας με τίτλο «Ημερίδα

εις μνήμη Δημητρίου

Καραμανώλη, πρόληψης και

ευαισθητοποίησης για τον

καρκίνο του παχέος εντέρου»

σε συνεργασία με την

Ελληνική Γαστρεντολογική

Εταιρεία και το Ελληνικό

Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και

Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.), την

24η Μαρτίου 2019 και ειδίκευ-

ση πίστωσης.

17) Έγκριση διοργάνωσης της

εκδήλωσης υποδοχής των

αποστολών του προγράμμα-

τος με τίτλο «ERASMUS

Lifeboats full of hopes», την

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και

εξειδίκευση πίστωσης.

18) Έγκριση ετήσιας συνδρο-

μής στο Εθνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων –

Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.ΠΠ.Υ.) και εξει-

δίκευση πίστωσης.

19) Έγκριση χρηματικού βοηθήματος σε

άπορους δημότες και εξειδίκευση πίστω-

σης.

20) Έγκριση κατανομής χρηματοδότησης

στα αθλητικά του Δήμου για το αγωνιστικό

έτος 2018 – 2019 και εξειδίκευση πίστωσης

21) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προ-

μήθειας τροφίμων για τον Δήμο και τα

Νομικά Πρόσωπα.

22) Έγκριση της με αριθμό 1/2019 απόφα-

σης του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής με θέμα: «Ετήσια Έκθεση

Πεπραγμένων ετών 2018 της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων».

23) Έγκριση της με αριθμό 7/2019 απόφα-

σης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. με θέμα:

«Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους 2019 (πρώτη –

Λογιστική τακτοποίηση).

24) Έγκριση καθορισμού καταβολής εξόδων

παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου –

Αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού

-Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας –

Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.)» έτους 2019».

25) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και

αιρετών του Δήμου για υπηρεσιακούς

λόγους.

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου
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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 Πολ. Σύλλογος Ανθούσας “Η Λιπινίτσα” και το

Nefeli Travel διοργανώνουν 2ημερη εκδρομή στα

Ζαγοροχώρια - Καλπάκι - Ι.Μ. Μολυβδοσκέπαστης -

Κόνιτσα - Μονοδένδρι στις 23-24/2.

*1 Διανυκτέρευση με πρωινό στην Κόνιτσα, σε ξενο-

δοχείο 4*

- 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

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Φαρσάλων με 25 θέματαΣυνεδριάζει το Δ.Σ. Φαρσάλων με 25 θέματα





Μ
ε μεγαλοπρέπεια

τιμήθηκε και

φέτος η μνήμη

του Αγίου Χαράλαμπου

στον Ιερό Ναό στο

ομώνυμο χωριό της

Επαρχίας Φαρσάλων.

Πλήθος πιστών έδωσε το

παρών στις εορταστικές

θείες λειτουργίες που διεξή-

χθησαν τόσο την παραμονή

το Σάββατο 9/2 τόσο και την

ημέρα της εορτής δηλαδή

την Κυριακή 10/2.

Ποιος ήταν ο Άγιος

Χαράλαμπος

Ο Άγιος Χαράλαμπος, τη

μνήμη του οποίου τιμά η

Εκκλησία στις 10

Φεβρουαρίου έκαστου

έτους, ήταν ιερεύς στη

Μαγνησία της Μικράς Ασίας

και έζησε επί αυτοκρατορίας

του Σεπτιμίου Σεβήρου (193

– 211 μ.Χ.). Όταν το έτος

198 μ.Χ. ο Σέβηρος εξαπέ-

λυσε απηνή διωγμό κατά

των Χριστιανών, ο έπαρχος

της Μαγνησίας Λουκιανός,

συνέλαβε τον Άγιο και του

ζήτησε να αρνηθεί την πίστη

του.

Όμως ο Άγιος Χαράλαμπος,

όχι μόνο δεν το έκανε αυτό,

αλλά αντίθετα ομολόγησε

στον έπαρχο την προσήλω-

σή του στον Χριστό και

δήλωσε με παρρησία ότι σε

οποιοδήποτε βασανιστήριο

και να υποβληθεί δεν πρό-

κειται να αρνηθεί την πίστη

της Εκκλησίας.

Ο
λοκληρώθηκε την Κυριακή 10/2

στα Φάρσαλα το 2ο διεθνές

Επιστημονικό Συνέδριο

Φαρσάλων με θέμα «Ο Ομηρικός

Αχιλλέας: διαχρονικές αντανακλάσεις

στην τέχνη και τη γραμματεία», το οποίο

συνδιοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος

Φαρσάλων με την Εφορεία Αρχαιοτήτων

Λάρισας, από τις 7 εως 9 Φεβρουαρίου,

στην γενέθλια πόλη του Αχιλλέα,

αναφέροντας και τιμώντας ταυτόχρονα

το διαχρονικά κορυφαίο ηρωικό

σύμβολο

όλων των εποχών και όλων των λαών.

Στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό συνέδριο

συμμετείχαν ιστορικοί, αρχαιολόγοι και φιλό-

λογοι, πενήντα τρεις (53) εισηγητές, τόσο

από την Ελλάδα όσο από το εξωτερικό,

αριθμός αντίστοιχος κορυφαίων επιστημονι-

κών διοργανώσεων, που αφορούν μεγάλα

επιστημονικά ιδρύματα, μεγάλου μεγέθους

πόλεις ή κράτη, όπου εισακούστηκαν από-

ψεις και θέσεις από τους ομιλητές σε όλες

τις πτυχές, ένας σημαντικός επιστημονικός

διάλογος μεταξύ της παλαιάς

και της νέας γενιάς επιστημόνων.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να δημιουργη-

θεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο corpus

που να αποτυπώνει το στίγμα του Αχιλλέα

σε κάθε μορφή της γραμματείας και σε κάθε

μορφή της τέχνης από την αρχαιότητα έως

τη σύγχρονη εποχή.

Παράλληλα στο πλαίσιο των εργασιών του

συνεδρίου, ξεκίνησε από τις 4 Φεβρουαρίου

και θα συνεχίσει έως 17 Φεβρουαρίου 2019

σε αίθουσα του 1ου ορόφου στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου Φαρσάλων, περιοδεύου-

σα έκθεση με τις σημαντικότερες εφευρέσεις

των αρχαίων Ελλήνων, από  το «Μουσείο

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα

Κοτσανά». Σκοπός της έκθεσης είναι να

αναδείξει αυτή τη σχετικά άγνωστη πτυχή

του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και να απο-

δείξει ότι η τεχνολογία των αρχαίων

Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελλη-

νικού κόσμου ήταν συγκλονιστικά όμοια με

τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ολοκληρώθηκε το Επιστημονικό Συνέδριο για τον ΟμηρικόΟλοκληρώθηκε το Επιστημονικό Συνέδριο για τον Ομηρικό

ΑχιλλέαΑχιλλέα

Τιμήθηκε και φέτος ο Άγιος ΧαράλαμποςΤιμήθηκε και φέτος ο Άγιος Χαράλαμπος

με μεγαλοπρέπειαμε μεγαλοπρέπεια



Μ
ετά τον  αγώνα

κυπέλλου με τους

Αγίους

Αναργύρους στον οποίο

ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

πήρε την πρόκριση στους

16 του θεσμού με σκορ 1

– 0 οι ερυθρόλευκοι

έκοψαν την καθιερωμένη

βασιλόπιτα, στην ταβέρνα

του Αντιπροέδρου της

ομάδας Ιωάννη

Κουγιούμη.

Το παρών στην εκδήλωση

έδωσαν όλοι οι ποδοσφαιρι-

στές, το τεχνικό επιτελείο και

όλο το Διοικητικό Συμβούλιο

της ομάδος.

Μετέπειτα παρατέθηκε

γεύμα και όλοι τα είπαν σε

οικογενειακό κλίμα και έθε-

σαν τους στόχους για τον

πρωταθλητή χειμώνα στην

Α1 ΕΠΣΛ και ήδη στους

«16» του Κυπέλλου

Ολυμπιακό Αμπελιάς.

Τυχερός για το 2019 ο

Κωνσταντίνος Κολοβός.

Τ
ην κοπή της

καθιερωμένης

πρωτοχρονιάτικης

βασιλόπιτας

πραγματοποίησε η ομάδα

του Αχιλλέα Φαρσάλων

το βράδυ της Τρίτης 5

Φεβρουαρίου στο γνωστό

κατάστημα

εστίασης»Κονάκι» στα

Φάρσαλα.

Το παρών έδωσαν η

Διοίκηση, το τεχνικό επιτε-

λείο και οι ποδοσφαιριστές

του Συλλόγου.

Επίσης στην εκδήλωση

παρευρέθηκε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος και ο κ.

Δημήτρης Καλουζάκης ένας

εκ των μεγάλων χορηγών

της ομάδος.

Τυχερός της βραδιάς ήταν ο

ποδοσφαιριστής του

Αχιλλέα Φαρσάλων Νίκος

Γκαραβέλας ο οποίος κέρδι-

σε το φλουρί το οποίο αντι-

στοιχούσε σε χρηματικό

έπαθλο των πενήντα ευρώ.

Ο γενικός γραμματέας της

ομάδος κ. Χρήστος

Σκαντζούρης ήταν αυτός ο

οποίος πήρε τον λόγο από

πλευράς Διοικήσεως μιας

και ο πρόεδρος της ομάδος

κ. Αθανάσιος Λέφας ήταν

απών ελέω προσωπικών

υποχρεώσεων.

Ο κ. Σκαντζούρης ευχήθηκε

Καλή Χρονιά σε όλους,

ευχαρίστησε τον κ.

Καραχάλιο για την αποδοχή

της πρόσκλησης, επίσης

ευχαρίστησε θερμά τον κ.

Καλουζάκη, τον κ. Γιώργο

Δεληδήμο και τον κ. Αντώνη

Δραμαλιώτη για την βοήθεια

στην ομάδα του Αχιλλέα

Φαρσάλων, όπως και όλες

τις επιχειρήσεις που είναι

αρωγός σε αυτή την νέα

προσπάθεια που γίνεται

από την Διοίκηση της ομά-

δος και σε δύσκολους οικο-

νομικά καιρούς βρίσκονται

πάντα δίπλα στον Αχιλλέα

και με το υστέρημά τους

βοηθούν στην άρτια λει-

τουργία.

Από πλευράς ποδοσφαιρι-

στών ο αρχηγός της ομάδος

Γιώργος Κομισόπουλος

ευχήθηκε Καλή Χρονιά με

υγεία και χωρίς τραυματι-

σμούς και η ομάδα να πετύ-

χει τους στόχους της και για

το νέο έτος.

Η Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων ευχαριστεί

θερμά τον κ. Κώστα

Χαμορούσο, ιδιοκτήτη του

καταστήματος «Κονάκι» για

την προσφορά του γεύμα-

τος και το προσωπικό για

την άψογη εξυπηρέτηση.
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CMYK

Αθλητικά

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

Πρόκριση και κοπή πίτας για τον Πρόκριση και κοπή πίτας για τον 

πρωτοπόρο Ολυμπιακό Αμπελιάς!πρωτοπόρο Ολυμπιακό Αμπελιάς!

««Βασίλεψε» και ευχαρίστησε ο ΑχιλλέαςΒασίλεψε» και ευχαρίστησε ο Αχιλλέας

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΙΤΣΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ



Μ
ε ακόμη ένα

τέρμα στο τέλος

του παιχνιδιού ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς

επικράτησε με σκορ 1 – 0

της Δήμητρας Γιάννουλης

και έτσι συνεχίζει

ακάθεκτος μόνος πρώτος

στην Α΄1 ΕΠΣΛ.

Πρωταγωνιστής αυτή την

φορά ο Κώστας Κολοβός ο

οποίος στο 90′ με πλασέ

έδωσε το υπερπολύτιμο τρί-

ποντο στον Ολυμπιακό το

οποίο και τον διατηρεί στην

κορυφή.

Οι «κόκκινοι» του Αχιλλέα

Τσιβόπουλου έφθασαν τους

τριάντα έξι βαθμούς με αυτή

τη νίκη που ήρθε στο φινάλε

του αγώνα, ενώ οι «πράσι-

νοι» του Νίκου Χρόνη έμει-

ναν στη δωδέκατη θέση της

βαθμολογίας με δέκα επτά

πόντους.

Στο 39ο λεπτό οι δύο ομά-

δες έμειναν με δέκα ποδο-

σφαιριστές, αφού ο κ.

Νίτσας απέβαλλε με κόκκινη

κάρτα τους Νίκο Φαρμάκα

και Γιάννη Βιλανάκη για

μεταξύ τους αψιμαχία μετά

από φάουλ που έγινε στο

χώρο του κέντρου.

Στο φινάλε του αγώνα και

στο 90′ ο Στέφανος

Σουλτούκης εκτέλεσε φάουλ

και ο Κώστας Κολοβός από

κοντά με πλασέ κέρδισε τον

Βασίλη Μαστοροδήμο και

έκανε το 1 – 0, δίνοντας έτσι

και τους τρεις βαθμούς στην

Αμπελιά.

Η Σύνθεση

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):

Γεωργούλας Θωμ., Σερίφης

(70′ Λαζαρίδης), Σελήνης,

Αγγέλης, Κολοβός, Σαΐτης

(82′ Σαΐτης), Περήφανος

(65′ Σουλτούκης),

Γαρουφαλιάς, Σαμαράς –

Καμηλαράκης, Γεωργούλας

Θοδ., Φαρμάκας.

Τ
ην νίκη με σκορ 3 –

1 πέτυχε η

Αναγέννηση

Φαρσάλων στο τοπικό

ντέρμπι κόντρα στην Νίκη

Κρήνης το οποίο

διεξήχθη στο Δημοτικό

Στάδιο των Φαρσάλων.

Με αυτό το τρίποντο οι κόκ-

κινοι έφτασαν τους 26 βαθ-

μούς και πλέον βρίσκονται

μόνοι στην 3η θέση, ενώ

από την άλλη η Νίκη Κρήνης

παρέμεινε στους 15 βαθ-

μούς και στην 8η θέση.

Η Αναγέννηση απείλησε

μόλις στο 9’ όταν ο Σαλής

έκανε την σέντρα με τον

Δημουλά να αστοχεί από

κοντά.

Δέκα λεπτά αργότερα όμως

ο Λάμπρου με όμορφη ατο-

μική ενέργεια και πλασέ

πέτυχε το 1 – 0 και έδωσε

«κεφάλι» στο σκορ στην

Αναγέννηση.

Δέκα λεπτά αργότερα ο

Ζαγγανάς έκανε την σέντρα

και ο Μπούλαρι με ψύχραι-

μο τελείωμα από κοντά

πέτυχε το 2 – 0.

Η Νίκη Κρήνης «απάντησε»

άμεσα σε αυτό το γκολ

καθώς πέντε λεπτά αργότε-

ρα, ο Γιάννης Τσανάκας

εκτέλεσε το φάουλ έξω από

την περιοχή, η μπάλα θα

κοντράρει πάνω στο τοίχος

και θα καταλήξει στην δεξιά

γωνία του Ζάντζα, κάνοντας

το 2-1.

Με αυτό το σκορ οι δύο ομά-

δες οδηγήθηκαν στα αποδυ-

τήρια για την ανάπαυλα του

ημιχρόνου. 

Στην επανάληψη οι δυο

ομάδες αναλώθηκαν κυρίως

σε παιχνίδι κέντρου και

αντεπιθέσεων.

Σε μια από αυτές η

Αναγέννηση «κλείδωσε» το

τρίποντο, όταν ο Σάλας

πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο

Δημουλάς με τον ίδιο τρόπο

«έστρωσε» στον Σαλή και

αυτός με πλασέ από θέση

τετ  α τετ σημείωσε το τελικό

3 – 1.

Οι Συνθέσεις

Αναγέννηση Φαρσάλων

( Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) :

Ζάντζας Μπουλάρι,

Μπανιάς. Αρβανιτοζήσης,

Σακελλαρίου Κ.,

Πατσιούρας, Δημούλας (75’

Θεοχαρόπουλος), Χρ.

Ζαγγανάς, Βαίτσης (10’ λτ

Λάμπρου, 85’

Αγγελακόπουλος) Τσουλης

(87’ Θέος), Σαλής

Νίκη Κρήνης (Τσιάρας):

Παπαϊωάννου, Σελήνης ,

Κανατούλας (33’ Βάτσικας),

Διαμαντής, Νταφόπουλος

Αθ.(Γιαχνής), Θ.

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς ,

Νεγιάννης (68’

Μαργαριτόπουλος Κ.),

Τσιάρας, Ι. Τσανάκας. Ι.

Μαργαριτόπουλος (75’

Μαγαλιός), Χρ. Τσιάνακας.
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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

Νίκη τριάδας για την Αναγέννηση Φαρσάλων στο τοπικό Νίκη τριάδας για την Αναγέννηση Φαρσάλων στο τοπικό 

ντέρμπι με την Νίκη Κρήνης!!!ντέρμπι με την Νίκη Κρήνης!!!

««Buzzer beater» Buzzer beater» του Κώστα Κολοβού και συνέχεια στην του Κώστα Κολοβού και συνέχεια στην 

κορυφή για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς!κορυφή για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς!



Ο
ΑΟ Ναρθακίου ξεπέρασε και το εμπόδιο της

Θύελλας Βασιλί  σε ακόμη ένα τοπικό ντέρμπι

με σκορ 2 – 1, μπήκε με το «δεξί» και στον

δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας παρέμεινε στην κορυφή με 32 βαθμούς

όντας και αήττητος.

Από την άλλη η Θύελλα Βασιλί παρέμεινε στους 15 βαθ-

μούς και στην 7η θέση.

Το παιχνίδι διεξήχθη στις 11:00 π.μ. στο γήπεδο του

Ναρθακίου.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με «κέφια» στον αγωνιστικό χώρο

και στο 5′ άνοιξαν το σκορ όταν ο Πίρε «έσπασε» την μπάλα

και ο Παπαθανασίου με σουτ πέτυχε το 1 – 0.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Πίρε «σέρβιρε» και πάλι και ο

Ρεντινόπουλος με πλασέ έστειλε την μπάλα για δεύτερη

φορά στα δίχτυα της Θύελλας.

Από εκεί και έπειτα ο ΑΟΝ είχε κάποιες καλές στιγμές με

τους Καραβαγγέλη, Παπαθανασίου, Πίρε όμως το 2 – 0

παρέμεινε μέχρι την λήξη του πρώτου μέρους.

Η Θύελλα ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο

και απείλησε με δυο καλές στιγμές του Καραγιάννη.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι έχασαν μια πολύ καλή

στιγμή στο 60′ όταν ο Αρσενόπουλος σούταρε δυνατά με

την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Αποστολάκη και έτσι

παρέμεινε το 2 – 0.

Στο 70′ οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πετύχουν και το 2

– 1 όταν έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Βαρσάμη η μπάλα

κατέληξε στον Αγγελουσόπουλο και αυτός με δυνατό σουτ

στην κίνηση έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα για το 2 – 1.

Μάλιστα πέντε λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έχασαν

μεγάλη ευκαιρία όταν ο Καραγιάννης βρέθηκε σε θέση τετ α

τετ όμως αστόχησε και έτσι το παιχνίδι έληξε με σκορ 2 – 1.

Οι Συνθέσεις
ΑΟ Ναρθακίου (Παναγιώτης Κορδαλής): Ζειμπέκης,

Κατσικόπουλος, Λελεντζής, Πρίφτης, Δημακόπουλος,

Αρσενόπουλος, Μπουλούτσος, Καραβαγγέλης, Πίρε (46′

Κόκκαλης), Παπαθανασίου.

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας Βαίτσης): Αποστολάκης,

Μπόγκας, Λιτσόπουλος, Μαργαριτόπουλος (55′

Συργκάνης), Ακρίβος, Σουλιώτης (20′ Τριανταφύλλου Β.),

Τριανταφύλλου Γ., Καραγιάννης, Αγγελουσόπουλος,

Βαρσάμης, Αλεξίου.

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων με

σκορ 4-0 επέστρεψε στις

νίκες κόντρα στον Άγιο

Γεώργιο και έφτασε τους

20 βαθμούς και πλέον

βρίσκεται στην 4η θέση.

Αρχικά στο πρώτο μέρος με

δύο τέρματα του Ιορδανίδη με

δύο σουτ έξω από την περιο-

χή αρχικά στο 10ο λεπτό και εν συνεχεία ένα τέταρτο αργό-

τερα οι ροσονέρι πήραν το προβάδισμα με σκορ 2-0.

Ενώ στο 55 ο Νεμπεγλέρας με σουτ ανέβασε τον δείκτη του

σκορ σε 3-0.

Ενώ στο 70′ ο Τασιόπουλος με όμορφο σουτ σημείωσε το 4-

0 και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην νίκη των Χαλκιάδων.

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων (Βασίλης Τσιανάκας):

Χαρισούλης, Βαρσάμης, Κυριάκου (46′ Στεφανίδης),

Τσιανάκας (46′ Μητσόπουλος), Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας

(60′ Ντριτάν), Σκέγια, Αναγνώστου,Νασιούλας, Ιορδανίδης,

Ζαχόπουλος (46′ Τασιόπουλος).
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Αθλητικά

Μόνος πρώτος και προχωράει ακάθεκτος ο ΑΟ Ναρθακίου!!!Μόνος πρώτος και προχωράει ακάθεκτος ο ΑΟ Ναρθακίου!!!

Επέστρεψε στα τρίποντα με τεσσάρα ο Μέγας Αλέξανδρος!!!Επέστρεψε στα τρίποντα με τεσσάρα ο Μέγας Αλέξανδρος!!!



Τ
ην ήττα με σκορ 0 –

1 γνώρισε ο

Αχιλλέας

Φαρσάλων στο παιχνίδι

με τον Δαμασιακό για την

17η αγωνιστική της Α

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Έτσι οι Μυρμιδόνες παρέ-

μειναν στην 8η θέση με 24

βαθμούς, ενώ από την άλλη

ο Δαμασιακός με 20 βαθ-

μούς, «σκαρφάλωσε» πάνω

από την επικίνδυνη ζώνη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον

Αχιλλέα να απειλεί με ένα

απευθείας κόρνερ του

Τσούλη το οποίο έδιωξε με

υπερένταση ο τερματοφύλα-

κας του Δαμασιακού ενώ

ένα σουτ του Κούμρια πέρα-

σε άουτ.

Ο Δαμασιακός προηγήθηκε

«ανορθόδοξα» στο 10′ όταν

ο Τλούπας δεν υπολόγισε

σωστά την πάσα που έκανε

ο Φούντας έκλεψε την

μπάλα και με πλασέ νίκησε

τον Καρακώστα στο ντε-

μπούτο του τερματοφύλακα

του Αχιλλέα.

Από εκεί και πέρα ο

Αχιλλέας πίεζε και ο

Δαμασιακός ήταν κλεισμέ-

νος στο δικό του μισό, ενώ

οι καθυστερήσεις των φιλο-

ξενουμένων ήταν χαρακτη-

ριστικές με παράδειγμα το

γεγονός ότι μόλις στο 20′

δέχθηκαν κάρτα για καθυ-

στέρηση σε εκτέλεση ελεύ-

θερου λακτίσματος.

Ο Αχιλλέας έχασε δυο καλές

στιγμές με τους

Παπακωνσταντίνου και

Γαγάρα, όμως δεν κατάφε-

ραν να βρουν στόχο οι προ-

σπάθειές τους.

Στο 25′ είχαμε μια φάση που

ξεσήκωσε θύελλα αντιδρά-

σεων και σηκώνει μεγάλη

συζήτηση, όταν ο

Παπακωνσταντίνου ανατρά-

πηκε στον χώρο του

κέντρου η μπάλα όμως

έφτασε στον Κούμρια και

ενώ οι γηπεδούχοι έφευγαν

αντεπίθεση με τρεις ποδο-

σφαιριστές ο κ. Ντελέζος

γύρισε την φάση πίσω υπέ-

δειξε φάουλ και έδωσε κίτρι-

νη κάρτα στον ποδοσφαιρι-

στή του Δαμασιακού.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας πίεσε ακόμη

περισσότερο, όμως ο βαρύς

αγωνιστικός χώρος σε συν-

δυασμό με την κόπωση και

τις συνεχείς καθυστερήσεις

από πλευράς Δαμασιακού

δεν επέτρεπαν στο παιχνίδι

να έχει ρυθμό.

Στον χρόνο που παίχτηκε

ποδόσφαιρο τόσο ο

Αχιλλέας όσο και ο

Δαμασιακός είχαν καλές

στιγμές.

Οι γηπεδούχοι έχασαν δυο

μεγάλες ευκαιρίες όταν αρχι-

κά ο Ζιώγας έκανε το σουτ

στο 64′ με την μπάλα να

«γλείφει» το δοκάρι και να

περνάει άουτ, ενώ στο 70′ ο

Παπακωνσταντίνου έκανε το

πλασέ με τον Βλιώρα να τον

σταματά εντυπωσιακά.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν

δοκάρι σε δυνατό σουτ του

Νάτση το οποίο σταμάτησε

στην οριζόντια δοκό του

Καρακώστα και εν συνεχεία

ο τερματοφύλακας του

Αχιλλέα μπλόκαρε.

Λίγο αργότερα ο τερματοφύ-

λακας του Αχιλλέα σταμάτη-

σε σε τετ α τετ τον Φούντα.

Ο Αχιλλέας έχασε ακόμη μια

καλή στιγμή στο 80′ όταν ο

Ζιώγας έσπασε στον

Γαγάρα με τον τελευταίο να

σουτάρει άουτ.

Στο 82′ οι κιτρινόμαυροι

έμειναν με παίκτη λιγότερο

με τον κ. Ντελέζο να αποβά-

λει τον Τσούλη για μαρκάρι-

σμα με δυο κίτρινες κάρτες

με τον αριστερό οπισθοφύ-

λακα του Αχιλλέα να έχει

υποπέσει σε δυο φάουλ σε

όλη την διάρκεια της αναμέ-

τρησης. Εν τέλει δεν άλλαξε

κάτι μέχρι το τελικό σφύριγ-

μα και έτσι παρέμεινε το 0 –

1.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Δημήτρης Δανιλούλης):

Καρακώστας Ν., Τσουλής

Α., Κατσανάκης Κ.,

Τλούπας Χ., Σαμαράς Α.

(83′ Γκαραβέλης Ν.),

Κομισόπουλος Γ., Ζιώγας

Δ., Ταστεμερίδης Φ. (70′

Αλαμάνης Κ.), Κούμρια Σ.,

Γαγάρας Ν.,

Παπακωνσταντίνου Σ.

Δαμασιακός (Δημήτρης

Μπουκουβάλας): Βλιώρας

Δ., Ιωαννίδης Ι.,

Γεωργατζιάς Γ., Ντόκος Χ.,

Αμπατζίδης Α., Νάτσης Χ.

(72′ Μπακαϊμης Α.),

Γκαντρής Μ. (65′ Δούκας

Ε.), Μούσιαρης Δ., Λούτσος

Α., Τσιάλτας Θ., Φούντας Β.

(90′ Λέτσιος Α.)

Διαιτητής: Ντελέζος Ι., Α’

Βοηθός: Πάλλας Θ., Β’

Βοηθός: Παπαγεωργίου Μ.

Η
Ακαδημία

Αχιλλέως

Φαρσάλων ήταν

ανώτερη από τον

Μυραικό έχασε μεγάλες

ευκαιρίες, είχε δοκάρι

όμως οι γηπεδούχοι με

ένα τέρμα στο 35′

κατάφεραν να πάρουν

την νίκη με σκορ 1 – 0 σε

παιχνίδι για την 12

αγωνιστική της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Έτσι οι κιτρινόμαυροι παρέ-

μειναν στους 10 βαθμούς

και την 10η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Ακαδημία να χάνει δυο

καλές στιγμές με τον

Παπαγεωργίου να βρίσκει

δις μέσα σε δέκα λεπτά (15′,

25′) με κάθετες πάσες τον

Κατσιάβα με τον επιθετικό

των κιτρινόμαυρων να αστο-

χεί από πλεονεκτική θέση.

Οι γηπεδούχοι με σουτ έξω

από την περιοχή στο 35′

κατάφεραν να ανοίξουν το

σκορ.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι πίεσαν, έχασαν

αρκετές καλές στιγμές, είχαν

την πρωτοβουλία των κινή-

σεων και στο 80′ «άγγιξαν»

την ισοφάριση, όταν ο

Πανάγος έκανε το σουτ από

κοντινή απόσταση με την

μπάλα να σταματά στο

δοκάρι του Μυραικού και

έτσι παρέμεινε το 1 – 0.

Η Σύνθεση

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Αρίστος

Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ) :

Κατσανάκης, Χαμορούσος,

Μπαιράμι (70′ Τζιτζιφλής),

Πανάγος, Κατμέρος (46′

Κ α ρ α κ ώ σ τ α ς ) ,

Κυριαζόπουλος (46′

Δημουλάς Δ.), Γιαννούλας,

Αλμυριώτης, Βαλαβάνης

(80′ Βαγγελός),

Παπαγεωργίου, Κατσιάβας,
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Αθλητικά

Με το “αριστέρο” μπήκε ο Αχιλλέας Φαρσάλων στον δεύτεροΜε το “αριστέρο” μπήκε ο Αχιλλέας Φαρσάλων στον δεύτερο

γύρογύρο

Ήταν ανώτερη αλλά ηττήθηκεΉταν ανώτερη αλλά ηττήθηκε

η Ακαδημία Αχιλλέωςη Ακαδημία Αχιλλέως



Ο
κόσμος του Γ.Σ.

Φαρσάλων

Krousta

ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα της Διοίκησης

έδωσε δυναμικό παρών

στο Κλειστό Γυμναστήριο

των Φαρσάλων και οι

παίκτες του κ. Χάρη

Φόρου τους

«αποζημίωσαν» και με το

παραπάνω καθώς οι

Φαρσαλινοί παίζοντας

εκπληκτικό μπάσκετ στην

μεγαλύτερη διάρκεια της

αναμέτρησης πέτυχαν

σπουδαία νίκη με σκορ

79 – 66 κόντρα στον

Έσπερο Λαμίας και

ταυτόχρονα πήραν

τεράστια «ανάσα» τόσο

ψυχολογικά όσο και

βαθμολογικά όπου και

«σκαρφάλωσαν» στην

10η θέση.

Ο Γυμναστικός δεν είχε στην

διάθεση του για αυτή την

αναμέτρηση το «θηρίο»

Δημήτρη Δέσπο ο οποίος

είναι τραυματίας, όμως ούτε

αυτό κατάφερε να σταθεί

εμπόδιο στους

Φαρσαλινούς οι οποίοι μπή-

καν στο παρκέ με το μάτι

«γυαλισμένο».

Ναι μεν στο πρώτο δεκάλε-

πτο οι δυο ομάδες ήταν

πολύ κοντά στο σκορ όμως

ο Γυμναστικός έδειχνε να

έχει την ενέργεια και την

προσήλωση περιμένοντας

το «ξέσπασμα» να έρθει.

Στο πρώτο δεκάλεπτο αυτό

δεν έγινε και οι γηπεδούχοι

πήγαν στην ανάπαυλα

όντας μπροστά με 4

πόντους (19 – 15).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο

όμως ο Γυμναστικός έδειξε

ότι είναι το απόλυτο «αφεντι-

κό» της αναμέτρησης, έπαι-

ξε σπουδαίες άμυνες, έβαλε

«μεγάλα» σουτ και με ενέρ-

γεια που οι παίκτες του

Έσπερου δεν μπορούσαν

να ακολουθήσουν έτρεξε

ένα σερί 24 – 16 και πήγε

στα αποδυτήρια όντας

μπροστά με 12 πόντους (43

– 31).

Το «γκάζι» των Φαρσαλινών

όμως δεν σταμάτησε ούτε

εκεί, οι παίκτες του κ. Φόρου

έχοντας τον «αέρα» των 12

πόντων συνέχισαν να έχουν

στα «σχοινιά» τον Έσπερο,

ενώ επιθετικά η «μπαγκέτα»

του σκοραρίσματος άλλαζε

συνεχώς χέρια, από τον

ασταμάτητο Γκιουλέκα στην

αρχή, ο Τοπουζίδης ήταν

αυτός που συνέχισε να φορ-

τώνει με πόντους το αντίπα-

λο καλάθι, ενώ τα δυο σερί

τρίποντα του Τσιώγκα και οι

γρήγοροι πόντοι των

Χαιρετίδη και Λεπενιώτη

έδωσαν επιθετικές «ανά-

σες» και αύξησαν την δια-

φορά στο +17 (69 – 52).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο

Γυμναστικός συνέχισε το

υψηλό του τέμπο ο

Φιλιππόπουλος ο οποίος

αντικατέστησε επάξια τον

Δημήτρη Δέσπο έκανε πολύ

μεστή εμφάνιση και έδωσε

την απαραίτητη ενέργεια

στην ομάδα του κ. Φόρου,

ενώ ο Συνετός με έξι δικούς

του πόντους άφησε το δικό

του «στίγμα» στην αναμέ-

τρηση.

Στο τέλος παρκέ πάτησε όλη

η «νέα γενιά» με τους

Αλεξόπουλο, Λιούπη και

Φαρμάκη να γνωρίζουν την

αποθέωση και το τελικό

σκορ 79 – 66 «σφράγισε»

την γιορτή.

Πλέον οι μπλε αντιμετωπί-

ζουν εκτός έδρας την ομάδα

του Στρατώνι σε ένα παιχνί-

δι που με νίκη παίρνουν

ακόμη μεγαλύτερη «ανάσα»

και πατάνε ακόμη πιο γερά

στα «πόδια» τους.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο

Γκιουλέκας με 17 πόντους,

ενώ οι Τοπουζίδης με 15 και

Φιλιππόπουλος με 10 ήταν

οι άλλοι διψήφιοι σε ένα παι-

χνίδι στο οποίο ουδείς υστέ-

ρησε.

Οι άνθρωποι του Γ.Σ.

Φαρσάλων Krousta ευχαρι-

στούν θερμά τον κόσμο για

την υποστήριξη και την βοή-

θεια τους με την οποία ήρθε

και αυτή η νίκη, η οποία

αφιερώνεται στον τραυματία

Δημήτρη Δέσπο, στον προ-

πονητή κ. Χάρη Φόρο ο

οποίος είχε την ονομαστική

εορτή του και στην πρόεδρο

κ. Έρη Σιώμου η οποία είχε

τα γενέθλια της.

Οι Συνθέσεις

Γ.Σ.Φαρσάλων Krousta

(Φόρος): Λεπενιώτης 8,

Χαιρετίδης 8, Αλεξόπουλος ,

Λιούπης Φιλιππόπουλος

10, Τσιώγκας 8(2),

Αναγνωστόπουλος 5(1),

Τοπουζίδης 15(2), Συνετός

6, Γκιουλέκας 17(3),

Φαρμάκης , Λούτας 3(1).

Έσπερος Λαμίας

( Τ σ ο υ κ α λ α δ έ λ η ς ) :

Στογίλκοβιτς 8(2), Ρούζιος 4,

Μπερτσιμάς, Πάππος 2,

Κατσαρές 14(2),

Παπανικολάου , Φύκας

12(2), Αργύρης ,

Παπαργυρόπουλος 9,

Μάντζουκας 3(1), Τεπετίδης

15(2), Ολύμπιος.

Σαν θηρίο στο κλουβί ο

Δέσπος

Με την δική του αγωνία

ζούσε από τον πάγκο ο

Δημήτρης Δέσπος το εν

λόγω παιχνίδι στο οποίο

απουσίαζε ελέω του τραυ-

ματισμού του στο χέρι.

Ο θηριώδης σέντερ του

Γυμναστικού ήταν συνεχώς

όρθιος εμψύχωνε τους

συμπαίκτες του και έδειχνε

να “ζει” το παιχνίδι.

Στο τέλος όλοι του αφιερώ-

σαν την νίκη και έτρεξαν να

τον αγκαλιάσουν, δείγμα του

πόσο “δεμένοι” είναι όλοι οι

αθλητές.

Η Βαθμολογία (Σε 17 αγώ-

νες):

1. Ανατόλια 33 (16-1)

2. Ελευθερούπολη 29 (12-5)

3. Αγρίνιο 29 (12-5)

4. Φίλιππος Βέροιας 27 (10-

7)

5. Ερμής Λαγκαδά 26 (9-8)

6. Μαχητές Πειραματικού 26

(9-8)

7. ΧΑΝΘ 26 (9-8)

8. Νίκη Βόλου 25 (8-9)

9. Χαλκηδόνα 25 (8-9)

10. Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

24 (7-10)

11. Έσπερος Λαμίας 24 (7-

10)

12. Γέφυρα 24 (7-10)

13. Φαίακας Κέρκυρας 24

(7-10)

14. Στρατώνι 23 (6-11)

15. Ίκαροι Σερρών 22 (5-12)

16. Μακεδονικός 21 (4-13)

Η επόμενη αγωνιστική

(18η, 17/2):

Ανατόλια – ΧΑΝΘ

Ερμής Λαγκαδά – Γέφυρα 

Χαλκηδόνα – Φίλιππος

Βέροιας

Εσπερος Λαμίας – Αγρίνιο

Στρατώνι - Γ.Σ. Φαρσάλων

Krousta

Φαίακας Κέρκυρας –

Μαχητές Πειραματικού

Πεύκων

Μακεδονικός – Νίκη Βόλου

Ελευθερούπολη – Ικαροι

Σερρών
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Π
ραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 26

Ιανουαρίου, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης

Πίτας του συλλόγου Γυναικών Χαλκιάδων για

το 2019.

Η εκδήλωση έγινε στο φιλόξενο περιβάλλον της ταβέρνας

του χωριού «Στο Δάσος με τις Βελανιδιές» μέσα σε ιδιαί-

τερο ζεστό και φιλικό κλίμα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος

μεταπτυχιακού διπλώματος, με

διδακτική εμπειρία, παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές δημοτι-

κού, γυμνάσιου, λυκείου και σε

φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπε-

δο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 65τμ

επι της οδού 25ης Μαρτίου 10

στα Φάρσαλα στον 2ο όροφο

(πάνω  από το καφενείο του

κου Γκουντόπουλου). Τιμή

200 ευρώ. 

Πληροφορίες: 2421215133,

6982163000.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα
Φάρσαλα μονοκατοικία 50
τ.μ., με αυτόνομη κεντρική
θέρμανση, αποθήκη, parking
και οικόπεδο.
Πάροδος Καραϊσκάκη 44
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
6934257987,2410 623873 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Από την τεχνι-
κή εταιρεία ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ
ζητούνται υπάλλοηλοι για
χωματουργικές – ασφαλτικές
εργασίες και συγκεκριμένα :
οδηγοί φορτηγών – χειριστές
μηχανημάτων έργου (JCB –
Tσάπα). 
Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο : 24910 23789 και στη
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
Πλ.Δημοκρατίας 1 στα
Φάρσαλα. Ώρες λειτουρ-
γίας : 9:00πμ. – 14:00μμ.  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δασκάλες,

νηπιαγωγοί με κάρτα ανερ-

γίας για πλήρη απασχόληση

και καθηγήτρια χορού, θεα-

τρικού παιχνιδιού, πληροφο-

ρικής – ρομποτικής και μου-

σικής για τα Φάρσαλα. 

Βιογραφικά στο email:
tapaidiapaizei1@gmail.co
m 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 στρεμ-

μάτων στη θέση 15άρια

Σταυρός. Διαθέτει γεώτρηση

και ηλεκτρικό ρεύμα, με

μήκος 300 μ. Επικοινωνία:
6937418834

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δια-

μέρισμα 3άρι στα Φάρσαλα,

με παρκινγκ και αυτόνομη

θέρμανση. Πληροφορίες
στο τηλ. 6977328307

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  γωνιακό

δυάρι διαμέρισμα , 1ου ορό-

φου με θέρμανση και παρ-

κινγκ, επί της οδού Βόλου 19

στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες  τηλ.
6980459235 και 24910
23934

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πρου-

πηρεσία για εργασία στο

«Ζαχαροπλαστείο Γκρίνιας»

στα Φάρσαλα, ως

πωλητής/τρια.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
24910-22394.

Ώρες επικοινωνίας:18:00 -
21:00
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Τρίτη 12/2:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

Τετάρτη 13/2:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5

Τηλ: 24910-22939

Πέμπτη 14/2:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

Παρασκευή 15/2:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

Σάββατο 16/2:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση:

Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465       

Κυριακή 17/2:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

Δευτέρα 18/2:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

06:15

06:45

07:45

09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

10:45

13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

16:45

19:30 

21:30 ΤΡΙΤΗ &

ΠΕΜΠΤΗ

22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:45

10:00

12:00

14:30

16:30

18:30

20:30

ΛΑΡΙΣΑ  - ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

05:15

05:45

06:45

09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

11:00

12:00

13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

17:00

19:15 

20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:45

09:00 ΑΧ

11:00

13:30 ΑΧ

15:00

17:00 

19:30

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

08:45

10:45

13:15

16:30

18:30

20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

07:45

09:45

12:00

15:00

17:00

19:30

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ

Ο ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Θωμά και της

Χρυσούλας, το γένος Χήτα,που γεννήθηκε  και κατοικεί

στα Γεφύρια Σοφάδων και η ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου και της Βαίας , το γένος

Γκουνταροπούλου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και

κατοικεί στην Κρήνη Φαρσάλων πρόκειται να έλθουν

σε Α  θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί  στον Ι.Ν.

Αγίας Παρασκευής Κρήνης Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου και της

Αχιλλείας το γένος Παπαγεωργίου, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στο Ευίδριο Φαρσάλων και η

ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ιωάννη και της

Κωνσταντίας το γένος Πράντζιου που γεννήθηκε στην

Καρδίτσα και κατοικεί στην Αχλαδιά Σοφάδων πρόκει-

ται να έλθουν σε πολιτικό γάμο ο οποίος θα τελεστεί

στο Δημαρχείο Φαρσάλων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολιτι-

κός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την τεχνι-

κή υποστήριξη. 

Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Ιεραποστολικός

Συλλόγος Φαρσάλων

“Παναγία η Ελεούσα”

ευχαριστεί θερμά τον κ.

Φώτη Σκουμπουρδή για

την δωρεά σεβαστού

ποσού αντί στεφάνων εις

μνήμη του Αργυρίου

Αργύρη.

Ευχόμαστε Καλό

Παράδεισο στον εκλιπών.

Το Δ.Σ

Βασίλεψε οΒασίλεψε ο

ΣύλλογοςΣύλλογος

ΓυναικώνΓυναικών

ΧαλκιάδωνΧαλκιάδων



Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

σκοράροντας δις

με τον Τασιόπουλο μέσα

σε δέκα λεπτά πέρασε με

σκορ 0-2 από την Δόξα

Υπέρειας και έτσι έφτασε

τους 29 βαθμούς και

παρέμεινε μόνος στην

δεύτερη θέση του

πρωταθλήματος.

Από την άλλη η Δόξα παρέ-

μεινε στους 23 βαθμούς και

πλέον στην 4η θέση.

Όπως και στον πρώτο γύρο

έτσι και σε αυτό το παιχνίδι

ο Ατρόμητος κέρδισε με το

ίδιο σκορ έχοντας ως από-

λυτο πρωταγωνιστή τον

Τασιόπουλο αυτή την φορά.

Αρχικά στο 5ο λεπτό ο Αζάς

έσπασε την μπάλα όμορφα

και ο Τασιόπουλος με πλασέ

νίκησε τον Ευθυμιάδη.

Ενώ δέκα λεπτά αργότερα

οι ίδιοι παίκτες συνδυάστη-

καν εκ νέου και πάλι ο

Τασιόπουλος υποδέχθηκε

σωστά την μπάλα από τον

Αζά και σκόραρε το 0-2 και

ταυτόχρονα το δεύτερο προ-

σωπικό του τέρμα.

Εν συνεχεία η Δόξα πίεσε

όμως ο Ατρόμητος όντας

καλά στημένος στο δικό του

μισό δεν απειλήθηκε ιδιαίτε-

ρα.

Κάποιες καλές στιγμές με

τους Γκατζόγια και

Παπαδόπουλο δεν βρήκαν

στόχο όπως και από πλευ-

ράς Ατρομήτου με κάποιες

προσπάθειες του

Τασιόπουλου και έτσι το 0-2

παρέμεινε μέχρι την λήξη

και ο Ατρόμητος πήρε ένα

σπουδαίο τρίποντο τόσο

από πλευράς ψυχολογίας

όσο και βαθμολογικά.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Ευθυμιάδης,

Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ,

Τραμπάκουλος (60′

Γ ε ω ρ γ ο λ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Δημητρίου, Τσούνι,

Τσακίρης (46′ Τσιούρης Γ.),

Γκατζόγιας, Φιτσόπουλος

(75′ Λαυδής), Κερμελίδης

(70′ Κέτσι), Παπαδόπουλος

Απ., Καλφόγλου.

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,

Βασιλόπουλος, Ξυνογαλάς

Η. (85′ Αρσενόπουλος Β.),

Μπερσιάνης, Φλώρος,

Γκούνης (70′ Ξυνογαλάς

Αλ.), Μουτκανάς, Βόπης,

Χρόνης (80′

Ανδρεόπουλος), Αζάς,

Τασιόπουλος

Τ
ην ήττα με σκορ 53

– 34 γνώρισε ο

Αθλητικός

Σύλλογος Φαρσάλων

στην έδρα του Sports

Academy στο Κλειστό

Γυμναστήριο του Αγίου

Θωμά στην Λάρισα.

Πλέον ο Αθλητικός με ρεκόρ

3 νίκες και 11 ήττες βρίσκε-

ται στην 8η θέση του πρω-

ταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑΘ

κατηγορίας.

Οι Φαρσαλινοί «πάλεψαν»

για ένα ημίχρονο στην ανα-

μέτρηση έμειναν κοντά στο

σκορ όμως στο τέλος η δια-

φορά άνοιξε υπέρ των γηπε-

δούχων.

Πιο συγκεκριμένα στο

πρώτο δεκάλεπτο οι δυο

ομάδες ήταν κοντά στο σκορ

και οι γηπεδούχοι είχαν βρα-

χεία κεφαλή με σκορ 15 –

14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι

γηπεδούχοι με σερί 16 – 7

πέρασαν μπροστά με 10

πόντους (31 – 21).

Με την έναρξη του δευτέρου

μέρους και με επιμέρους

σκορ δεκαλέπτου το 14 – 5

πέρασαν μπροστά με 19 (45

– 26) και εν τέλει πήραν την

νίκη με σκορ 53 – 34.

Πρώτος σκόρερ του παιχνι-

διού ήταν ο Χασιώτης με 13

ποντούς ενώ από πλευράς

Φαρσαλινών ο Γιώργος

Ζάγκας με 11 «πάλεψε» επι-

θετικά.

Τα Δεκάλεπτα: 15-14, 31-

21, 45-26, 53-34

Διαιτητές:Φακίτσας –

Παλιοβάιος

Οι Συνθέσεις

Sports Academy(Γκόρης)

Πολιτίδης, Καραπάνος 3(1),

Στεφούδης 9(2),

Καλογιάννης 4,

Γκαραγκούνης 11,

Χασιώτης 13(3),  Αντύπας 8,

Χήρας 5(1), Γκατζούνης .

Α . Σ . Φ α ρ σ ά λ ω ν

(Μανετζής): Θεοχάρης ,

Καλογερόπουλος , Ζάγκας

11(2), Γιαννούλης 2,

Μάρκος 3(1), Μανετζής

Αντ.3(1), Παπατζελίδης ,

Χρόνης 3, Ζαχαρής 3,

Ρούμπας 9.
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Διπλό χαρακτήρα με πρωταγωνιστή τον Τασιόπουλο!!!Διπλό χαρακτήρα με πρωταγωνιστή τον Τασιόπουλο!!!

ΉτταΉττα “εντός προγράμματος” για τον Α.Σ. Φαρσάλων στην“εντός προγράμματος” για τον Α.Σ. Φαρσάλων στην

έδρα του έδρα του SportsSports AcademyAcademy

Τα Αποτελέσματα - 16η
Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς - Δήμητρα
Γιάννουλης 1-0
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Παναγροτικός
Νίκαιας 4-2
Προοδευτική Ανάβρας - Προμηθέας
Λάρισας 4-1
ΑΟ Ελευθερών - ΑΟ Μαυροβουνίου
0-1
Ελπίς Μεσοχωρίου - Αστήρ
Μελισσοχωρίου 1-1
Νεάπολη Λάρισας - Αστραπή Ν.
Πολιτείας 2-2
Α.Σ. "Ο Πύρρος" - Ατρόμητος Αγίων
Αναργύρων 3-0
Φιλοκτήτης Μελιβοίας - ΑΕ
Βουναίνων 1-7

Επόμενη 17η Αγωνιστική (16/2,
15:00)

Δήμητρα Γιάννουλης - Παναγροτικός

Νίκαιας

Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - Ολυμπιακός

Αμπελιάς

ΑΟ Μαυροβουνίου - ΠΑΟΛ Αβέρωφ

Αστήρ Μελισσοχωρίου - Προοδευτική

Ανάβρας

Αστραπή Ν. Πολιτείας - ΑΟ

Ελευθερών

Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων - Ελπίς

Μεσοχωρίου

Φιλοκτήτης Μελιβοίας - Νεάπολη

Λάρισας

ΑΕ Βουναίνων - Α.Σ.

Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"

Βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός Αμπελιάς 36

2. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 35

3. Βούναινα 34

4. Α.Σ. «Ο  Πύρρος» 31

5. Μαυροβούνι 30

6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 27

7. Προοδευτική Ανάβρας 24

8. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 23

9. Ελευθεραί 22

10. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 20

11. Αστραπή Νέας Πολιτείας 19

12. Δήμητρα Γιάννουλης 17

13. Παναγροτικός Νίκαιας 16

14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 12

15. Νεάπολη 12

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 12 η
Αγωνιστική
Σταυραετός - Αναγέννηση

Ζαππείου 0-3

Μυραϊκός - Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων 1-0

ΑΟ Ναρθακίου - Θύελλα Βασιλί

2-1

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 4-0

Δόξα Υπέρειας - Ατρόμητος

Βαμβακούς 0-2

Αναγέννηση Φαρσάλων - Νίκη

Κρήνης 3-1

Η Επόμενη 13η Αγωνιστική 

(16/2, 15:00)

Θύελλα Βασιλή - Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων - ΑΟ

Ναρθακίου

Ατρόμητος Βαμβακούς -

Μυραϊκός

Νίκη Κρήνης - Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

Αναγέννηση Ζαππείου - Δόξα

Υπέρειας

Αναγέννηση Φαρσάλων -

Σταυραετός

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 32

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 29

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 26

4. Δόξα Υπέρειας 23

5. Αναγέννηση Ζαππείου 21

6. Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων 20

7. Θύελλα Βασιλί 15

8. Νίκη Κρήνης 15

9. Μυραϊκός 14

10. Ακαδημία Αχιλλέως 10

11. Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων 1

12. Σταυραετός 1

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα – 17η

Αγωνιστική

ΑΕ Κιλελέρ - Δόξα Αργυροπουλίου

3-0

Ηρακλής Λάρισας - Δόξα

Βλαχογιαννίου 3-0

Δωτιέας Αγιάς - Τύρναβος 2005 0-

2

Σμόλικας Φαλάνης - Αετός

Αμυγδαλέας 1-1

ΠΟ Ελασσόνας - Φαλανιακός 0-0

Αμπελωνιακός - Λάρισα 2012 4-0

Αχιλλέας Φαρσάλων - Δαμασιακός

0-1

Eπόμενη 18η Αγωνιστική (17/2.

15:00)

Ηρακλής Λάρισας - ΑΕ Κιλελέρ

Δόξα Αργυροπουλίου - Δωτιέας

Αγιάς

Δόξα Βλαχογιαννίου - Σμόλικας

Φαλάνης

Τύρναβος 2005 - ΠΟ Ελασσόνας

Αετός Αμυγδαλέας - Αμπελωνιακός

Λάρισα 2012 - Αχιλλέας Φαρσάλων

Δαμασιακός - Αετός Μακρυχωρίου

Βαθμολογία
1. Φαλανιακός 43

2. Ηρακλής Λάρισας 43

3. Σμόλικας Φαλάνης 37

4. Π.Ο. Ελασσόνας 29

5. Αετός Μακρυχωρίου 28

6. Αμπελωνιακός 27

7. Κιλελέρ 25

8. Αχιλλέας Φαρσάλων 24

9. Δωτιέας Αγιάς 22

10. Τύρναβος 21

11. Δαμασιακός 20

12. Δόξα Βλαχογιαννίου 19

13. Δόξα Αργυροπουλίου 18

14. Αετός Αμυγδαλέας 14

15. Λάρισα 2012 13

A ΕΠΣΛ



Τ
ρείς μήνες σχεδόν
πριν τις
αυτοδιοικητικές

εκλογές του Μαΐου στην
Επαρχία Φαρσάλων
φαίνεται ότι έχει
ξεκαθαρίσει το τοπίο
αναφορικά με αυτούς που

θα «τραβήξουν μπροστά»
και θα διεκδικήσουν μαζί
με τους συνδυασμούς
που αναμένεται να
ανακοινώσουν την
εκλογή τους ως Δήμαρχοι
Φαρσάλων.
Έπειτα και από το «παρών»

του κ. Βαγγέλη
Δημητρακόπουλου για την
διεκδίκηση του
Δημαρχειακού «θώκου» της
Επαρχίας Φαρσάλων πλέον
οι υποψήφιοι «μνηστήρες»
γίνονται έξι και το «πάζλ»
δείχνει να ολοκληρώνεται
όσο αναφορά τους επικεφα-
λείς τουλάχιστον, εν όψει
των επερχόμενων εκλογών
του Μαΐου. 
Ο νυν Δήμαρχος κ. Άρης
Καραχάλιος και η κ. Μαρία
Ίφου είναι οι «παλιές καρα-
βάνες» και θα διεκδικήσουν
την επανεκλογή τους.
Τέσσερα θα είναι τα «φρέ-
σκα» πρόσωπα τα οποία θα
διεκδικήσουν την εκλογή
τους ως Δήμαρχοι
Φαρσάλων.
Για τον κ. Μάκη Εσκίογλου
είναι η πρώτη φορά που θα
είναι υποψήφιος Δήμαρχος
Φαρσάλων.
Ίδια είναι η κατάσταση και
για τον «μπαρουτοκαπνι-
σμένο» πολιτικά κ. Κώστα
Τύμπας ο οποίος θα είναι
για πρώτη φορά επικεφαλής

συνδυασμού που θα διεκδι-
κήσει τον Δήμο Φαρσάλων.
Όπως επίσης και ο κ.
Β α γ γ έ λ η ς
Δημητρακόπουλος ο οποίος
πολιτικά έχει εμπλακεί σε

αρκετά όμως και για αυτόν
είναι η πρώτη φορά που θα
«τραβήξει το κουπί» για να
διεκδικήσει την υποψηφιό-
τητά του ως Δήμαρχος
Φαρσάλων.
Τέλος η Λαϊκή Συσπείρωση
ανακοίνωσε τον νέο επικε-
φαλή του συνδυασμού της
στον Δήμο Φαρσάλων.
Ο λόγος για τον κ.
Αποστόλη Αναγνώστου, ο
οποίος είναι εν ενεργεία
πρόεδρος του συνδικάτου
οικοδόμων Φαρσάλων και
θα είναι ο νέος επικεφαλής
παίρνοντας την «σκυτάλη»
από τον νυν Δημοτικό

Σύμβουλο κ. Κώστα
Τασόκα.
Όλοι οι υποψήφιοι κάνουν
τις επαφές τους, ετοιμάζουν
τους συνδυασμούς τους και
σίγουρα οι ερχόμενοι μήνες
αναμένονται «καυτοί» σε
θέματα ανακοινώσεων μέχρι
την τελική «ευθεία».
Ζητούμενο επίσης είναι το
αν θα αντέξουν και οι έξι
διεκδικητές μέχρι την
Κυριακή των εκλογών
καθώς έχουν υπάρξει κατά
το παρελθόν υποψηφιότη-
τες που δεν έφτασαν ως τις
κάλπες.
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Ολοκληρώθηκε το πολιτικό “παζλ” των υποψηφίων ΔημάρχωνΟλοκληρώθηκε το πολιτικό “παζλ” των υποψηφίων Δημάρχων

για την Επαρχία Φαρσάλων, έξι θα είναι οι διεκδικητέςγια την Επαρχία Φαρσάλων, έξι θα είναι οι διεκδικητές

CMYK


