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Τ
ελείωσαν  μετά από

20 ημέρες οι

φετινές

κινητοποιήσεις των

αγροτών οι οποίοι

αποχώρησαν την

Παρασκευή 15/2 από το

Πανθεσσαλικό μπλόκο

στον κόμβο της Νίκαιας. 

Οι αγρότες, αποχώρησαν

καταγγέλλοντας την κυβέρ-

νηση ότι δεν έλυσε κανένα

από τα αιτήματά τους.

Όπως δήλωσαν θα επανέλ-

θουν με τη διοργάνωση

συλλαλητηρίου την 1η

Μαρτίου έξω από το δικα-

στικό Μέγαρο της Λάρισας,

όπου και είναι προγραμματι-

σμένο να δικαστούν, όσοι

έλαβαν τις κλήσεις με την

έναρξη των αγροτικών κινη-

τοποιήσεών τους.

Σελ. 16Σελ. 16



Τ
ην Τρίτη 12/2

πραγματοποιηθήκε

το

προγραμματισμένο Δ.Σ.

του Δήμου Φαρσάλων με

25 θέματα.

Όλα τα θέματα πέρασαν

ομόφωνα εκτός των θεμά-

των 11 στο οποίο ψήφισαν

παρών οι κ.κ. Τασόκας και

Ίφου και θέμα 12 στο οποίο

ψήφισε όχι ο κ. Τασόκας.

Αναλυτικά τα θέματα:

Έγκριση Προγραμματισμού

πρόσληψης προσωπικού με

σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου

μέγιστης διάρκειας οκτώ (8)

μηνών έτους 2019 με κάλυ-

ψη δαπάνης από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς

πόρους (ΚΑΠ).

2) Έγκριση πρόσληψης

προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, χρονι-

κής διάρκειας μέχρι τεσσά-

ρων (4) μηνών για τις ανά-

γκες πυρασφάλειας (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 σπουδα-

στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο

Φαρσάλων.

5) Έγκριση και παραλαβή

επικαιροποιημένων τευχών

δημοπράτησης του έργου

με τίτλο «Προμήθεια συστή-

ματος τηλελέγχου και τηλε-

χειρισμού του δικτύου

ύδρευσης της ΔΕΥΑ

Φαρσάλων».

6) Έγκριση και παραλαβή

της μελέτης του έργου με

τίτλο «Υδραυλική μελέτη

αγωγού στην περιοχή υδρο-

μάστευσης Σκοπιάς».

7) Έγκριση και παραλαβή

της μελέτης του έργου με

τίτλο «Υδραυλικής μελέτης

αγωγού στην περιοχή υδρο-

μάστευσης Βρυσιών».

8) Συζήτηση και λήψη από-

φασης και προσδιορισμός

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 ανοίγ-

ματος Ειδικού τραπεζικού

λογαριασμού του Δήμου για

τη διαχείριση ενταλμάτων

προπληρωμής προς το

Διαχειριστή Ελληνικού

Δικτύου Διανομής

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

10) Λήψη απόφασης ανοίγ-

ματος λογαριασμού ταμεια-

κής 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

καρναβάλι 2019» την 10η

Μαρτίου 2019 και εξειδίκευ-

ση 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 ειδί-

κευση πίστωσης.

17) Έγκριση διοργάνωσης

της εκδήλωσης υποδοχής

των αποστολών του προ-

γράμματος με τίτλο

«ERASMUS Lifeboats full of

hopes», την Δευτέρα 1

Απριλίου 2019 και εξειδίκευ-

ση πίστωσης.

18) Έγκριση ετήσιας συν-

δρομής στο Εθνικό Δίκτυο

Υγειών Πόλεων –

Προαγωγής Υγείας

(Ε.Δ.Δ.Υ.ΠΠ.Υ.) και εξειδί-

κευση πίστωσης.

19) Έγκριση χρηματικού

βοηθήματος σε άπορους

δημότες και εξειδίκευση

πίστωσης.

20) Έγκριση κατανομής

χρηματοδότησης στα αθλη-

τικά του Δήμου για το αγωνι-

στικό έτος 2018 – 2019 και

εξειδίκευση πίστωσης

21) Έγκριση διενέργειας

διαγωνισμού προμήθειας

τροφίμων για τον Δήμο και

τα Νομικά Πρόσωπα.

22) Έγκριση της με αριθμό

1/2019 απόφασης 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 απόφασης 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 παρά-

στασης Προέδρου &

Αντιπροέδρου –

Αποζημίωση μελών του Δ.Σ.

του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ-

μία: «Οργανισμός

Πολιτισμού -Αθλητισμού –

Κοινωνικής Προστασίας –

Αλληλεγγύης Δήμου

Φ α ρ σ ά λ ω ν

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.)» έτους

2019».

25) Έγκριση μετακίνησης

Δημάρχου και αιρετών του

Δήμου για υπηρεσιακούς

λόγους.

Πριν την έναρξη της ψήφι-

σης ο κ. Γκατζόγιας έθεσε

δυο ερωτήματα προς τον

πρόεδρο και το Συμβούλιο.

Αρχικά ρώτησε γιατί δεν

υλοποιείται το πρόγραμμα

πράσινη κοινότητα που είχε

ενταχθεί η πρώην κοινόητα

Ευιδρίου.

Τέλος ρώτησε εάν υπάρχει

πλάνο να αποκατσταθούν

τα τμήματα των αποδυτη-

ρίων στην Υπέρεια που είναι

με ΕΛΝΙΤ.

Ο Δήμαρχος κ. Άρης

Καραχάλιος απάντησε ότι

στο θέμα του Ευιδρίου έχει

κολλήσει από την κυβερνή-

ση γενικός η πράσινη κοινό-

τητα εδώ και μεγάλο διάστη-

μα.

Ενώ για τα αποδυτηρία της

Υπέρειας τόνισε με αφορμή

την ερώτηση του κ.

Γκατζόγια ότι θα πρέπει να

γίνονται πιο οργανωμένα οι

ερωτήσεις που έχουν να

κάνουν με τα χωριά της

Επαρχίας διότι καθημερινά

οι 8/10 πολίτες που επισκέ-

πονται το Δημαρχείο είναι

κάτοικοι χωριών και θέτουν

ζητήματα.

Επίσης στο προηγούμενο

Συμβούλιο ο κ. Γκατζόγιας

ρώτησε εάν τα ακίνητα του

Δήμου Φαρσάλων έχουν

παραχωρηθεί από την

κυβέρνηση στο υπερταμείο.
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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 20/2/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/18c

Τρίτη 19/2/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/17c

Πέμπτη 21/2/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/17c

Παρασκευή 22/2/2019
Βροχόπτωση  θερμοκρασία 2/15c

Σάββατο 23/2/2019
Χιονόνερο, θερμοκρασία -2/4 c

Κυριακή 24/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία -2/5c

Δευτέρα 25/2/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία -1/11c

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

Πέρασαν όλα τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΤρίτηςΠέρασαν όλα τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης

protostypos.grprotostypos.gr



Ο
ι δημοτικές

εκλογές έρχονται

και οι υποψήφιοι

ετοιμάζονται να φορέσουν

το θώκο. 

Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε

για άλλη μια φορά υποσχέ-

σεις με μεγάλες προσδοκίες

σε επίπεδο τοποθετήσεων

και πολιτικού λόγου.

Νομίζω ότι όλοι μας καταλά-

βαμε ότι αυτές οι δημοτικές

εκλογές έχουν μια σαφή δια-

φοροποίηση από τις μέχρι

τώρα και μάλιστα ίσως να

είναι οι κρισιμότερες εκλογές

για την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Οι μέχρι τώρα ετερόκλητες

κοινωνίες-ομάδες αλλάζουν.

Καλούμαστε πλέον να

δέσουμε και να συνδέσουμε

διαφορετικά πράγματα

μεταξύ τους, ώστε να μπο-

ρέσουμε να επιβιώσουμε

σαν κοινωνία στα πλαίσια

της παγκοσμιοποίησης, της

λιτότητας, της οικονομικής

κρίσης. Όποιοι δεν μπορέ-

σουν να διαχειριστούν τα

τεκταινόμενα θα καταδικά-

σουν τον τόπο σε υπανά-

πτυξη και μαρασμό. 

Οι εκλογές αυτές θα γίνουν

σύμφωνα με το πρόγραμμα

«Κλεισθένης» που περιλαμ-

βάνει νέα διάρθρωση της

τοπικής αυτοδιοίκησης

καθώς και με διαφορετικό

τρόπο αποκέντρω-σης. Οι

νέοι Οργανισμοί Τοπικής

Αυτοδιοίκησης με τις αρμο-

διότητες που τους δίνονται,

πρέπει μέσα από τις υπηρε-

σίες που θα προσφέρουν

στους πολίτες να αποκομί-

ζουν τακτικά έσο-δα, που

έπειτα από χρηστή διαχείρι-

ση θα εξυπηρετούν τους ίδι-

ους τους πολίτες. Ο απογα-

λακτισμός των ΟΤΑ από το

κεντρικό κράτος είναι πλέον

δεδομένος.

Στο σημείο αυτό ακριβώς η

κατάσταση αλλάζει σε

σχέση με το παρελθόν. Οι

«διάφοροι» φαντάζονταν

τους εαυτούς τους σαν λαο-

πρόβλητους ηγέτες που

δημιουργούσαν πελατειακές

σχέσεις με ρουσφέτια που

επικεντρώνονταν κυρίως

στις διαγραφές οφειλών,

στους εποχιακά απασχο-

λούμενους, στις εκμισθώ-

σεις βοσκοτόπων, στις

καταπατήσεις Δημοτικών

εκτάσεων, και στην αλόγι-

στη χρήση του μπετόν. 

Οι νοσταλγοί της καρέκλας

του «έμμισθου» αιρετού,

που διάβρωναν το Δήμο,

προκειμένου να εκλέγονται

και να επανεκλέγονται για

ίδιο όφελος και προβολή, θα

πρέπει να το σκεφτούν δυο

και τρεις φορές. Σήμερα η

Διοίκηση ενός Δήμου δεν

πρέπει και δεν αρκεί να

κάνει απλή διαχείριση «του

σήμερα», αλλά να βάλει

γερά θεμέλια για το αύριο,

για το μέλλον. 

Όποιοι και όσοι πιστεύουν

στις δυνατότητες του νέου

Δήμου Φαρσάλων ας τρα-

βήξουν μπροστά. Όποιοι και

όσοι πιστεύουν και μπορούν

να οραματιστούν την ανα-

πτυξιακή προοπτική της

επαρχίας και των ανθρώ-

πων της ας τραβήξουν

μπροστά. Γι όλους εμάς που

πιστεύουμε στον τόπο μας

γνωρίζουμε ότι μπορούμε

να μετατρέψουμε τις αδυνα-

μίες της Επαρχίας μας σε

πλεονέκτημα κάνοντας μια

νέα αρχή για την ανάπτυξη

που εμείς επιθυμούμε και

ταιριάζει στους ανθρώπους

της. Σ’ αυτή την προσπάθεια

δεν περισσεύει κανείς. Σ’

αυτόν τον αγώνα τίποτα δεν

πρέπει να μας χωρίζει.

Οι καρέκλες των αιρετών

είναι πλέον για ανθρώπους

που έχουν γνώσεις, όραμα,

ανιδιοτέλεια και διάθεση.

Διάθεση να υπηρετήσουν

τους συμπολίτες τους,

όραμα για δημιουργήσουν

υποδομές για το μέλλον,

ανιδιοτέλεια για να σκέφτο-

νται και πράττουν ελεύθεροι

και γνώσεις για τη σωστή

εφαρμογή και αξιοποίηση

του προγράμματος

«Κλεισθένης». Αυτό διότι θα

πρέπει να εδραιώσουν διοι-

κητικές υπηρεσίες που να

είναι σε θέση να εξυπηρετή-

σουν τον πολίτη. Οι αρμο-

διότητες των νέων ΟΤΑ είναι

πλέον αναρίθμητες και

απαιτούν ιδιαίτερες διοικητι-

κές υποδομές.

Ο στόχος λοιπόν σήμερα

είναι η παροχή ποιοτικών

υπηρεσιών προς τον πολί-

τη. Σήμερα ο πολίτης, που

είναι δίκαια αγανακτισμένος,

έχει περισσότερες απαιτή-

σεις από μια Δημοτική Αρχή

και όχι μια απλή διαχείριση

που κατά κύριο λόγο μέχρι

τώρα ήταν ρουσφετολογική.

Η διαχείριση και οι στόχοι

περισσότερο από ποτέ θα

πρέπει να τίθενται σε μελέτη

και να εκ-πληρώνονται με

έμπνευση και κυρίως εργα-

τικότητα. Γι’ αυτό χρειάζεται

η δραστηριοποίηση, η συμ-

μετοχή στα ψηφοδέλτια και

εκλογή ανθρώπων με γνώ-

σεις, όραμα και όρεξη για

απλήρωτη εργασία που μ’

αυτόν τον τρόπο θα μπορέ-

σουν να εμπνεύσουν εμπι-

στοσύνη στους συμπολίτες

τους και τελικά να τους υπη-

ρετήσουν.

Σαν μικρό επίλογο στις

παραπάνω σκέψεις μου θα

γράψω μερικές απλούστα-

τες και αυτονόητες προτά-

σεις για τις επερχόμενες

εκλογές:

1.Καρεκλοδίαιτοι σωτήρες

προσέξτε και ξανασκεφτείτε

το πριν βάλετε υποψηφιότη-

τα.

2.Υποψήφιοι Δήμαρχοι προ-

σέξτε ποιους βάζετε στα

ψηφοδέλτιά σας.

3.Ψηφοφόροι προσέξτε ποι-

ους ψηφίζεται.

Σάββας Κ. Ποιμενίδης
Χ η μ ι κ ό ς ,
Πανεπιστημιακός ΑΠΘ
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Σχόλιο του κ. Σάββα Πομενίδη - Χημικού, Πανεπιστημιακού Α.Π.Θ.Σχόλιο του κ. Σάββα Πομενίδη - Χημικού, Πανεπιστημιακού Α.Π.Θ.

Εκλογές και πρόγραμμα “Κλεισθένης” τι περιμένουμε και τιΕκλογές και πρόγραμμα “Κλεισθένης” τι περιμένουμε και τι

μας περιμένειμας περιμένει

-50%

Αναλαμβάνουμε
κάθε είδους 

επισκευές επίπλων 
& αλλαγές 

υφασμάτων
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ έως 40%

Θέτιδος 44 Φάρσαλα

Τηλ.: 24910 22827

Μεγάλες  Εκπτώσεις
και στα στρώματα

Ανταλλάσουμε τα παλιά σας έπιπλα με καινούργια!

www.epiploarttziovaras.gr



Π
ραγματοποιήθηκε

το Σάββατο 16/2 η

ετήσια

χοροεσπερίδα του

Συλλόγου Μικρασιατών

Επαρχίας Φαρσάλων.

Πλήθος κόσμου έδωσε το

παρών σε μια άκρως επιτυ-

χημένη εκδήλωση η οποία

διεξήχθη στο «Κτήμα

Χαμορούσου» στα

Φάρσαλα.

Πριν την έναρξη της εκδή-

λωσης ο Σύλλογος έκοψε

την καθιερωμένη βασιλόπι-

τα και όλοι ευχήθηκαν Καλή

Χρονιά με υγεία.

Στην εκδήλωση χόρεψαν τα

τρία τμήματα χορευτικών

του Συλλόγου (εφηβικό, παι-

δικό και ενηλίκων), τα τμή-

ματα χόρεψαν τραγούδια

της Μικράς Ασίας και συγκε-

κριμένα της Σμύρνης και της

Καπαδοκίας.

Ο Σύλλογος βράβευσε

φέτος τον Κωνσταντίνο

Μανταλιά έναν εξαίρετο νέο

όπως τόνισε η πρόεδρος

του Συλλόγου κ. Βάσω

Κοντοπούλου, για την προ-

σφορά και την συνεισφορά

του σε ότι και αν του έχει

ζητηθεί από τον Σύλλογο.

Η κ. Κοντοπούλου στην ομι-

λία της τόνισε τα εξής:

«Πολιτισμός σημαίνει το

καθετί που κάνει ο άνθρω-

πος για βελτίωση και χρώμα

στην ζωή του.

Οι περιστάσεις απαιτούν να

δώσουμε τον καλύτερο

εαυτό μας και με συλλογικό-

τητα αλληλεγγύη και αισιο-

δοξία να δώσουμε καλύτε-

ρες κοινωνικές συνθήκες.

Αυτό ακριβώς προσπαθεί

να κάνει ο Σύλλογος μας.»

Τέλος ευχαρίστησε θερμά

τον Δήμο Φαρσάλων και την

Περιφέρεια Θεσσαλίας για

την συνδιοργάνωση πολ-

λών εκδηλώσεων, όλους

τους χορηγούς και υποστη-

ρικτές του Συλλόγου που

είναι καταστηματάρχες της

Επαρχίας Φαρσάλων και

βοηθούν πάντα τον Σύλλογο

και φυσικά τα μέλη του

Συλλόγου και όλο τον κόσμο

που τίμησε με την παρουσία

του την εκδήλωση.

Το παρών στην εκδήλωση

έδωσαν πλήθος επισήμων

και τοπικών συλλόγων και

φορέων της περιοχής και

φυσικά πλήθος κόσμου, με

την εκδήλωση να στέφεται

με μεγάλη επιτυχία.

Όλοι μαζί διασκέδασαν με

την ορχήστρα

«Εμπειροτέχνες» από την

Δράμα. 

Το παρών στην ετήσια

χοροεσπερίδα του

Συλλόγου Μικρασιατών

Επαρχίας Φαρσάλων

έδωσε η Δικηγόρος και

Υποψήφια Βουλευτής του

Κινήματος Αλλαγής Μαρία

Γαλλιού, η οποία όχι μόνο

συνεχάρη την Διοίκηση του

Συλλόγου, αλλά τόνισε ότι

κάθε αντάμωμα αποτελεί

Πολιτιστικό δρώμενο και

ανάδειξη της άυλης κληρο-

νομιάς των Μικρασιατών.

Τ
ην Κυριακή 17

Φεβρουαρίου 2019

ο Σύλλογος

Ηπειρωτών Επαρχίας

Φαρσάλων

πραγματοποίησε μια

πολύ όμορφη εκδρομή με

επίκεντρο τον πολιτισμό.

Μια μεγάλη και ζεστή παρέα

από μέλη και φίλους του

Συλλόγου είχε τη χαρά να

παρακολουθήσει τη θεατρι-

κή παράσταση "Το χώμα

βάφτηκε κόκκινο" που ανέ-

βασε το Θεσσαλικό Θέατρο

στο Θέατρο του Μύλου στην

Λάρισα.

Το έργο ξεδιπλώνει τις μεγά-

λες συγκρούσεις που εξελί-

χτηκαν ανάμεσα σε κολί-

γους και τσιφλικάδες στο

Θεσσαλικό Κάμπο στις

αρχές του περασμένου

αιώνα με βασικό αίτημα τη

διανομή της γης στους ακτή-

μονες χωρικούς.

Η Πρόεδρος Χρυσούλα

Φούφα και το Δ.Σ. του

Συλλόγου ευχαριστούν από

καρδιάς:

α) Τα μέλη και φίλους του

συλλόγου που συμμετείχαν

στην εκδρομή για την καλή

τους διάθεση, τη συνέπεια

τους, τη συνεργασία τους

και το κυριότερο απ'όλα, την

έμπρακτη στήριξη τους στις

δραστηριότητες του

Συλλόγου!

β) Τον κ. Χατζημήτρο για το

ασφαλές ταξίδι που είχαμε

και το τουριστικό του γρα-

φείο Nefeli Travel Farsala

για την άψογη συνεργασία!

Καλή Αντάμωση!
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Εκδρομή με επίκεντρο τον πολιτισμό γιαΕκδρομή με επίκεντρο τον πολιτισμό για

τον Σύλλογο Ηπειρωτών Φαρσάλωντον Σύλλογο Ηπειρωτών Φαρσάλων

Έκοψε πίτα, χόρεψε, και βράβευσε σε απόλυτα Έκοψε πίτα, χόρεψε, και βράβευσε σε απόλυτα 

επιτυχημένη εκδήλωση ο Σύλλογος Μικρασιατώνεπιτυχημένη εκδήλωση ο Σύλλογος Μικρασιατών



Σ
τη βελτίωση των

αθλητικών

εγκαταστάσεων

και αθλητικών χώρων

σχολείων σε δήμους της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας προχωρά η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα μετά την

υπογραφή των

συμβάσεων κατασκευής

ανάμεσα στον

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας κ. Κώστα

Αγοραστό τον ανάδοχο

μπαίνουν σε υλοποίηση

τρία σημαντικά έργα

συνολικού

προϋπολογισμού

1.700.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις

του κ. Κ. Αγοραστός:

«Υπογράψαμε τρεις συμβά-

σεις συνολικού προϋπολογι-

σμού 1.700.000 ευρώ για

έργα στον αθλητικό τομέα. Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας με

τις συγκεκριμένες εργολα-

βίες αναμορφώνει πέντε

κλειστά γυμναστήρια, δεκα-

τρία γήπεδα ποδοσφαίρου

και δεκαέξι σχολικές αυλές.

Σχεδιάσαμε το πρωτοπόρο

πρόγραμμα για την αναβάθ-

μιση των σχολικών αυλών

το οποίο αρχίζει να παίρνει

σάρκα και οστά και από

τους καθ’ ύλην αρμόδιους

Δήμους.  Είναι έργα χρήσι-

μα που πραγματοποιούνται

σε όλους τους Δήμους της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας. Μέσα από τα

συγκεκριμένα έργα δημι-

ουργούμε ασφαλές και σύγ-

χρονες συνθήκες άσκησης

για τους αθλούμενους όλων

των ηλικιών».

Στην υπογραφή της σύμβα-

σης παρευρέθηκαν ακόμη ο

Α ν τ ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς

Πολιτισμού, Αθλητισμού,

Απασχόλησης και Δια βίου

Μάθησης Νίκος Λιούπας, ο

Α ν τ ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς

Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής Απόστολος

Μπίλλης, ο Περιφερειακός

Σύμβουλος Γιώργος

Λαδόπουλος και το στέλε-

χος της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας Στέλιος Δημότσιος.

Για τον Δήμο Φαρσάλων

συγκεκριμένα αναμένεται να

εκσυγχρονιστούν τα εξής

αθλητικά κέντρα.:

Σχολικό αθλητικό κέντρο

Φαρσάλων

Σχολικό αθλητικό κέντρο

Βαμβακούς

Σχολικό αθλητικό κέντρο

Σταυρού
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Σ
την αίθουσα της

χορωδίας

πραγματοποιήθηκε

η κοπή της πίτας για το

παιδικό τμήμα της

Δημοτικής Χορωδίας

Φαρσάλων με την

παρουσία όλων των

μελών της μεγάλης

χορωδίας.

Ο πρόεδρος της χορωδίας

κ. Γιάννης Μαλέτσικας στην

ομιλία του συνεχάρη τα παι-

διά για τη συμμετοχή τους

στη χορωδία και στην συνέ-

χεια ευχήθηκε καλή χρονιά

και καλή πρόοδο, τονίζοντας

ότι η ενασχόληση τους με τη

μουσική κάνει τα παιδιά

αυτά να είναι ένα ξεχωριστό

και συνάμα εκλεκτό σύνολο

στην παιδική κοινωνία της

πόλης μας. Το φλουρί της

πίτας έπεσε στην μικρή

χορωδό Εύα Νταφοπούλου

που πήρε ένα εκλεκτό δώρο

πρόσφορα της χορωδίας.

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

ΒελτίωσηΒελτίωση αθλητικώναθλητικών εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων απόαπό τηντην ΠεριφέρειαΠεριφέρεια



Μ
ε γρήγορους

ρυθμού

προχωρούν από

την Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

του έργου «Διαμόρφωση

κόμβων-νησίδων οδικού

δικτύου Λάρισας»,

προϋπολογισμού 700.000

ευρώ. Ήδη

ολοκληρώθηκε η

διαμόρφωση νησίδας

στην οδό Βόλου, ενώ

προχωρούν

διαμορφώσεις στους

κόμβους Ομορφοχωρίου,

Βουναίνων, Κοιλάδας,

Δαμασίου, Πλατυκάμπου-

Χάλκης, Αργυροπουλίου,

Ροδιάς, Μαυροβουνίου,

Κυψελοχωρίου,

Βαμβακούς, στον δρόμο

προς Τρίκαλα, στην

παράκαμψη του

Τυρνάβου, στην

παράκαμψη της Αγιάς κ.α

Το έργο αφορά εργασίες

συντήρησης των νησίδων

και  των κόμβων του οδικού

δικτύου της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, ΠΕ Λάρισας με

σκοπό την ασφαλή μετακί-

νηση των πεζών και την

κυκλοφορία των οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα πραγμα-

τοποιούνται οι εργασίες:

Εκσκαφές και επιχώσεις για

την βελτίωση  του φυσικού

εδάφους, τοποθέτηση γεωυ-

φάσματος, δομικού πλέγμα-

τος  και πλήρωση των διάκε-

νων των νησίδων και των

κόμβων με σκυρόδεμα

Καθαρισμός των κρασπέ-

δων και υδροχρωματισμός

αυτών με ανακλαστική βαφή

Αντικατάσταση  φρεατίων

και καλωδιώσεων του οδο-

φωτισμού, όπου απαιτηθεί

από την επίβλεψη

Συμπλήρωση ερεισμάτων

των οδών με σκυρόδεμα

Αντικατάσταση των υφιστά-

μενων στηθαίων ασφάλειας

τα οποία εμφανίζουν φθορές

ή είναι κατεστραμμένα

Τοποθέτηση σήμανσης

Σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός τόνισε

τα εξής: «Τα έργα είναι τα

μόνο που λένε την αλήθεια.

Ως αιρετή Περιφέρεια

Θεσσαλίας, με σχέδιο και

προγραμματισμό, εργαζό-

μαστε καθημερινά για την

ενίσχυση της οδικής ασφά-

λειας και της εικόνας στο

οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας.

Με τα έργα αυτά βελτιώνου-

με την επικοινωνία τον

ανθρώπινων κοινοτήτων και

τη μεταφορά των εμπορευ-

μάτων. Συνεχίζουμε κατα-

βάλλοντας κάθε δυνατή

προσπάθεια για να ολοκλη-

ρωθούν έργα προς όφελος

των πολιτών».

Σ
τις 28 Φεβρουαρίου λήγει η

προθεσμία για τους ετεροδημότες

προκειμένου να υποβάλουν

σχετική αίτηση στα Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στον Δήμο

κατοικίας τους.

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργεί-

ου Εσωτερικών για τις ευρωεκλογές και τις

αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν

έχουν όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες

που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο)

έτος της ηλικίας τους. Οι νέοι εκλογείς που

συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους

και συνεπώς αποκτούν το δικαίωμα του

εκλέγειν (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημε-

ρομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν

μέσα στο χρόνο), περιλαμβάνονται αυτε-

πάγγελτα σε καταστάσεις που συντάσσουν

οι Δήμοι, από 1η μέχρι τέλος Φεβρουαρίου

κάθε έτους.Οι νέοι εκλογές (17 ετών) μπο-

ρούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίω-

μα κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές του

Μαΐου 2019 στον τόπο διαμονής τους, με

την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα.

Επειδή όμως οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι

της Α΄αναθεώρησης (δίμηνο Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου) που συμπεριλαμβάνουν τους

νέους εκλογείς θα οριστικοποιηθούν στα

μέσα Απριλίου 2019, αλλά και για την απρό-

σκοπτη συμμετοχή των νέων ετεροδημοτών

εκλογέων στην άσκηση του εκλογικού τους

δικαιώματος, το Υπουργείο Εσωτερικών

καθιερώνει ειδική διαδικασία, σύμφωνα με

την οποία ο ετεροδημότης/νέος εκλογέας,

εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί μέχρι την

28η Φεβρουαρίου 2019 να υποβάλλει αυτο-

προσώπως, με ισχύον αποδεικτικό ταυτότη-

τάς του, αίτηση ετεροδημότη στα Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στον Δήμο κατοι-

κίας του. Από την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. θα

αναζητείται και θα συμπληρώνεται, από τον

αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. ή του Δήμου

κατοικίας, η ειδική αίτηση-δήλωση του νέου

εκλογέα με τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφε-

ρόμενου, ένα αντίγραφο της οποίας θα δίνε-

ται στον ενδιαφερόμενο.

Επισημαίνεται ότι οι νέοι εκλογείς-νέοι ετε-

ροδημότες οφείλουν να φροντίσουν να ενη-

μερωθούν έγκαιρα για την εγγραφή τους ή

μη, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

ετεροδημοτών, μέσω του <<μάθε>>, περί-

που στα μέσα Απριλίου 2019.

Προϋπόθεση για την ένταξη του νέου εκλο-

γέα στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

ετεροδημοτών, αποτελεί η εγγραφή του

μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019

(Α΄Αναθεώρηση 2019) στους βασικούς

εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, στα

δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμέ-

νος.
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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 ξενοδο-

χείο 4*

*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 παράστα-

σης “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

Προθεσμία εγγραφής μέχρι τέλος του μήνα για ετεροδημότεςΠροθεσμία εγγραφής μέχρι τέλος του μήνα για ετεροδημότες

Λίφτινγκ σε 15 κόμβους και νησίδεςΛίφτινγκ σε 15 κόμβους και νησίδες





Ο
ι μαθητές του

Δημοτικού

Σχολείου

Ευυδρίου Λόφου

πραγματοποίησαν

εκπαιδευτική   επίσκεψη

στην

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ, που είναι

μεταξύ των μεγαλύτερων

και   πλέον   κερδοφόρων

Ελληνικών

κλωστόϋφαντουργικών

επιχειρήσεων.

Ξεναγήθηκαν στους χώρους

της επιχείρησης και παρα-

κολούθησαν τα στάδια

εκκόκκισης   του σύσπορου

βαμβακιού, την παραγωγή

νημάτων καθώς και την

βαθή νημάτων.

Παράλληλα ενημερώθηκαν

ότι τα παραγόμενα νήματα

διατίθενται στο εξωτερικό

κατά ποσοστό άνω του

70%, ενώ το υπόλοιπο διατί-

θεται στην εσωτερική

αγορά.

Με το πέρας της  πολύ

ενδιαφέρουσας ξενάγησης

προσφέρθηκαν στους μαθη-

τές χυμοί και τυρόπιτες.

Τους μαθητές συνόδευσαν

οι εκπαιδευτικοί Μπρέτα

Κων/να, Βασιλειάδου

Αλεξάνδρα, Νεβράντζας

Βάιος ,Ταρατώρας

Ευάγγελος και Φάρρου

Δήμητρα.

Τ
ην προηγούμενη

Τρίτη τις 12/2

πραγματοποιήθηκε

η καθιερωμένη κοπή

βασιλόπιτας από τον

Φιλανθρωπικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

«Φίλες της Αγάπης».

Η εκδήλωση στέφθηκε με

απόλυτη επιτυχία καθώς το

παρών στο κατάστημα  «ο

Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας»

του κ. Γιώργου

Δημητρακόπουλου έδωσαν όλα τα μέλη

καθώς και φίλες του Συλλόγου.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ο

απολογισμός του νυν Συμβουλίου και μετέ-

πειτα η κοπή της βασιλόπιτας.

Τυχερή της εκδήλωσης ήταν η κ. κ. Τούλα

Σίμου η οποία κέρδισε το φλουρί και το

δώρο αντιστοιχούσε σε μια τσάντα.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη και τις

φίλες του Συλλόγου που έδωσαν το παρών

όπως επίσης και τον ιδιοκτήτη και το προ-

σωπικό του καταστήματος για την άψογη

εξυπηρέτηση.

Εκλογές την ερχόμενη Τρίτη για τον

Σύλλογο

Την ερχόμενη Τρίτη 26/2 και πάλι στο κατά-

στημα «ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας» θα

διεξαχθούν οι εκλογές για νέο Διοικητικό

Συμβούλιο.

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου

να δώσουν το παρών στις εκλογές για την

ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚοπήΚοπή πίταςπίτας καικαι επερχόμενες εκλογές για τις “Φίλες τηςεπερχόμενες εκλογές για τις “Φίλες της

Αγάπης” στα ΦάρσαλαΑγάπης” στα Φάρσαλα

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην “Επίλεκτο”Εκπαιδευτική επίσκεψη στην “Επίλεκτο”

για τους μαθητές του Ευυδρίου Λόφουγια τους μαθητές του Ευυδρίου Λόφου



Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς είχε

τρία δοκάρια,

ρεσιτάλ χαμένων

ευκαιριών χάνοντας

συνολικά οκτώ τετ α τετ

όμως κατάφερε να πάρει

το τρίποντο στο τέλος της

αναμέτρησης κόντρα

στον Μυραικό με σκορ 2 –

1.

Έτσι οι μπλε έφτασαν τους

32 βαθμούς και βρίσκονται

στην δεύτερη θέση όντας

στο -3 από τον ΑΟ

Ναρθακίου και την κορυφή.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον

Τσιτσικλή να χάνει δυο τετ α

τετ αρχικά στο 7′ όταν ο

Φλώρος «έσπασε» και ο

Τσιτσικλής αστόχησε, ενώ

τρία λεπτά αργότερα, έπειτα

από πάσα του Βόπη τον

σταμάτησε ο αντίπαλος τερ-

ματοφύλακας.

Στο 22′ ο Χρόνης εκτέλεσε

το κόρνερ, ο Βασιλόπουλος

«έσπασε» με το κεφάλι και ο

Ηλίας Ξυνογαλάς με πλασέ

πέτυχε το 1 – 0.

Οι χαμένες ευκαιρίες συνεχί-

στηκαν με τον Τασιόπουλο

να αστοχεί από πλεονεκτική

θέση στο 30′.

Στο 33′ ο Φλώρος σημάδεψε

το δοκάρι με σουτ. Στο 40′ ο

Φλώρος ανατράπηκε μέσα

στην περιοχή με τον διαιτη-

τή της αναμέτρησης να δεί-

χνει «παίζεται» σε μια φάση

που σύμφωνα με τους

ανθρώπους της Βαμβακούς

ήταν πεντακάθαρο πέναλτι.

Στο 43′ ο Τσιτσικλής αστόχη-

σε και πάλι από θέση τετ α

τετ με τον κίπερ του

Μυραικού να τον σταματάει.

Στο 45′ ο Βασιλόπουλος

έπιασε το δυνατό σουτ με

τον τερματοφύλακα να διώ-

χνει εντυπωσιακά σε κόρ-

νερ.

Στο δεύτερο μέρος ο

Τασιόπουλος στο 50′ υποδέ-

χθηκε όμορφα την μπάλα

από τον Βόπη, όμως η

μπάλα σταμάτησε στο δοκά-

ρι των φιλοξενουμένων.Στο

55′ ο Χρόνης αστόχησε από

θέση τετ α τετ.

Στο 70′ οι φιλοξενούμενοι

πέτυχαν την ισοφάριση,

όταν έπειτα από εκτέλεση

φάουλ από τον χώρο του

κέντρου ο Σακελλαρίου

έκανε λάθος έξοδο και η

μπάλα αφότου πρώτα

κάποιος την βρήκε με το

κεφάλι κατέληξε στα δίχτυα.

Τρία λεπτά αργότερα ο

Σακελλαρίου σταμάτησε

εντυπωσιακά τετ α τετ του

Μυραικού και κράτησε το 1

– 1 για την ομάδα του.

Στο 75′ ο Ατρόμητος τριπλα-

σίασε τα δοκάρια, όταν ο

Ανδρεόπουλος εκτέλεσε το

κόρνερ και ο Ηλίας

Ξυνογαλάς με προβολή

έστειλε την μπάλα για τρίτη

φορά στο δοκάρι του

Μυραικού. Στο 80′ ο

Τασιόπουλος με δυνατό

σουτ δεν κατάφερε να νική-

σει τον τερματοφύλακα του

Μυραικού.

Εν τέλει στο 85′ και μετά

από ασφυκτική πίεση ο

Ανδρεόπουλος εκτέλεσε το

φάουλ, η μπάλα έφτασε

στον ελεύθερο Βόπη ο οποί-

ος με πλασέ μέσα από την

μικρή περιοχή έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα και έδωσε

την αγχωτική νίκη στην

ομάδα του.

Η Σύνθεση
Ατρόμητος Βαμβακούς
(Χρήστος Ανδρεόπουλος):
Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,

Α ρ σ ε ν ό π ο υ λ ο ς ,

Μπερσιάνης, Φλώρος,

Ξυνογαλάς Η.,

Βασιλόπουλος, Βόπης,

Μουτκανάς (70′ Αζάς),

Τασιόπουλος (85′

Μακρυγιάννης), Τσιτσικλής

(60′ Ξυνογαλάς Αλ.),

Χρόνης (70′

Ανδρεόπουλος).

Έ
να εύκολο

απόγευμα είχε η

Αναγέννηση

Φαρσάλων απέναντι στην

ομάδα του Σταυραετού,

επικρατώντας με 4-0, για

το πρωτάθλημα της Β’

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Έτσι οι «κόκκινοι» έφτασαν

τους 29 βαθμούς και βρί-

σκονται στην 3η θέση του

2ου ομίλου της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Η Αναγέννηση έχασε

σωρεία ευκαιριών και κατά-

φερε να ανοίξει το σκορ στο

38’ με κεφαλιά του Κώστα

Σακελλαρίου.

Με το καλημέρα του δευτέ-

ρου μέρους και με τον ίδιο

τρόπο ο Γιάννης

Αρβανιτοζήσης πέτυχε το 2

– 0.

Ενώ στο 70’ ο Καρακώστας

κέρδισε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

ίδιος ο οποίος δεν αστόχησε

και πέτυχε το 3 – 0.

Οι γηπεδούχοι επισκέφθη-

καν την «άσπρη βούλα» και

στο 85’ όταν ο Θέος κέρδισε

πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

ίδιος ο νεαρός ποδοσφαιρι-

στής της Αναγέννησης και

σημείωσε το πρώτο του

τέρμα με τα κόκκινα και

παράλληλα το τελικό 4 - 0.

Να σημειωθεί η εξαιρετική

εμφάνιση του κίπερ του

Σταυραετού, ο οποίος γλίτω-

σε την εστία του αρκετές

φορές.

Οι Συνθέσεις

Αναγέννηση Φαρσάλων

( Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) :

Ζάντζας. Μπουλάρι,

Σακελλαρίου Κ., Δημουλάς,

Πατσιούρας, Καρακώστας

(80’ Θέος), Χρ. Ζαγγανάς,

Αρβανιτοζήσης (70’

Αγγελακόπουλος), Τσούλης

(75’ Μπουλούτσος), Σαλής

Σταυραετός: Γιαννούχος,

Π α τ σ ο υ ρ ά κ ο ς ,

Ν τ α β έ λ η ς ( 7 0 ’

Κ α ρ α χ ρ ή σ τ ο ς ) ,

Ρ ο υ μ ε λ ι ώ τ η ς ,

Χρηστοφορίδης, Κλημενώβ,

Αγγελής, Νανούλης,

Τσιλήρας, Μανούσος,

Κολοβός (55’ Β. Γιαννούχος)
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««Έσπασε» τα δοκάρια και πήρε αγχωτικό τρίποντο οΈσπασε» τα δοκάρια και πήρε αγχωτικό τρίποντο ο

Ατρόμητος Βαμβακούς!Ατρόμητος Βαμβακούς!

“Καθάρισε” με τεσσάρα σε εύκολη “Καθάρισε” με τεσσάρα σε εύκολη 

επικράτηση η Αναγέννηση Φαρσάλων,επικράτηση η Αναγέννηση Φαρσάλων,

κόντρα στον ουραγό Σταυραετόκόντρα στον ουραγό Σταυραετό



Η
Δόξα Υπέρειας

μετά την ήττα στο

ντέρμπι με τον

Ατρόμητο Βαμβακούς

ταξίδευε στο Ζάππειο για

να αντιμετωπίσει την

τοπική Αναγέννηση με

στόχο να διατηρήσει τα

«σκήπτρα» της 4ης θέσης

και να πάρει βαθμολογική

«ανάσα».

Οι «αετοί» το κατάφεραν με

«χρυσό» σκόρερ τον

Κερμελίδη με το «φτωχό

πλην τίμιο» 0 – 1.

Έτσι έφτασαν τους 26 βαθ-

μούς, παρέμειναν στην 4η

θέση και ξέφυγαν πέντε

βαθμούς από Χαλκιάδες και

Ζάππειο.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν

το σκορ με το «καλημέρα»

της αναμέτρησης, όταν στο

5′ ο Γκατζόγιας «έσπασε»

κάθετα  στον Κερμελίδη και

ο τελευταίος με πλασέ νίκη-

σε τον Γκατζανά και άνοιξε

το σκορ.

Εν συνεχεία οι φιλοξενούμε-

νοι έχασαν αρκετές καλές

στιγμές με τους

Παπαδόπουλο, Γκατζόγια,

Κερμελίδη και Φιτσόπουλο

όμως δεν κατάφεραν να

πετύχουν το δεύτερο τέρμα

που θα τους έδινε ακόμη

μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μάλιστα στο 20′ διαμαρτύ-

ρονται για μη υπόδειξη

πέναλτι πάνω στον

Παπαδόπουλο σε ανατροπή

από τον Γκατζανά.

Στο δεύτερο μέρος ο

Γιάννης Βασιλείου είδε μέσα

σε διάστημα μισής ώρας

σχεδόν να αποχωρούν

τραυματίες τέσσερις ποδο-

σφαιριστές, όμως η Δόξα

είχε τον ρυθμό και έχασε

μεγάλες ευκαιρίες, όμως ο

Γκατζανάς, σταμάτησε σε

τρια τετ α τετ τους φιλοξε-

νούμενους.

Αρχικά στο 55′ ο Γκατζόγιας

είδε την προσπάθεια του να

σταματά πάνω στον τερμα-

τοφύλακα του Ζαππείου.

Ίδια ήταν η κατάληξη και στο

πλασέ του Παπαδόπουλου

στο 63′.

Στο 80′ ο Τσακίρης έκανε το

σουτ μέσα από την περιοχή

με τον Γκατζανά να τον στα-

ματά.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν όμως

δεν κατάφεραν να απειλή-

σουν τον Ευθυμιάδη και έτσι

η Δόξα Υπέρειας πήρε το

«εξάποντο διπλό» με σκορ 0

– 1.

Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Ευθυμιάδης Μ.,

Τσιούρης, Παπαδόπουλος

(50′ Πολύζος Δ.), Τσούνι,

Δημητρίου, Γκατζόγιας,

Τσακίρης, Καλφόγλου (46′

λ.τ. Γεωργολόπουλος),

Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ,

Κερμελίδης (65′ λ.τ. Κέτσι),

Φιτσόπουλος (70′ λ.τ.

Λαυδής).

Ν
ίκη Κρήνης και

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

αναδείχθηκαν ισόπαλοι

με σκορ 1 – 1 στο τοπικό

ντέρμπι της 13ης

αγωνιστικής στον 2ο

όμιλο της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Έτσι οι γηπεδούχοι έφτασαν

τους 16 βαθμούς και βρί-

σκονται στην 8η θέση ενώ οι

Χαλκιάδες με 21 βαθμούς

είναι στην 5η θέση μαζί με

την Αναγέννηση Ζαππείου.

Η αναμέτρηση είχε καλό

ρυθμό, αρκετές καλές στιγ-

μές και στις δυο εστίες, δυο

όμορφα γκολ και μια αποβο-

λή από πλευράς

Χαλκιάδων.

Η Νίκη είχε δοκάρι στο 20′

όταν ο Χρήστος Τσανάκας

έκανε το σουτ, ο

Χαρισούλης έδιωξε με υπε-

ρένταση και η μπάλα σταμά-

τησε στο δοκάρι και ο

Τσιάρας δεν κατάφερε να

πλασάρει στην επαναφορά.

Ένα τέταρτο αργότερα η

Νίκη άνοιξε το σκορ με

όμορφη ατομική ενέργεια

και πλασέ του Νεγιάννη, ο

οποίος νίκησε από κοντά

τον Χαρισούλη.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι πίεσαν έχασαν

μια καλή στιγμή όταν ο

Πέτσας από πολύ πλεονε-

κτική θέση έστειλε την

μπάλα ελάχιστα άουτ στο

53′, ενώ ένα σουτ του

Ιορδανίδη πέρασε άουτ.

Στο 65′ όμως ο

Νεμπεγλέρας βρήκε χώρο,

έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω

από την περιοχή και έστειλε

την μπάλα συρτά στην

γωνία του ανήμπορου να

αντιδράσει Παπαιωάννου.

Στο 75′ ο Κυριάκου είδε δεύ-

τερη κίτρινη κάρτα για μαρ-

κάρισμα και πήρε την άγου-

σα για τα αποδυτήρια αφή-

νοντας την ομάδα του με 10

παίκτες.

Η Κρήνη το εκμεταλλεύτηκε

και έφτασε πολύ κοντά στο

να σκοράρει στο 77′ όταν

έπειτα από εκτέλεση φάουλ

ο Θοδωρής

Μαργαριτόπουλος έπιασε

την κεφαλιά με την μπάλα

να σταματάει στο κάθετο

δοκάρι.

Η τελευταία καλή στιγμή του

αγώνα καταγράφηκε στο 84′

όταν ο Αντωνιάδης εκτέλεσε

με δύναμη ένα φάουλ που

κέρδισε έξω από την περιο-

χή με τον Παπαιωάννου να

διώχνει εντυπωσιακά με

γροθιές και έτσι παρέμεινε

το τελικό 1 – 1 και οι δυο

ομάδες μοιράστηκαν βαθ-

μούς και εντυπώσεις.

Οι Συνθέσεις:

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Παπαιωάννου,

Κανατούλας, Σελήνης (85′

Μαγαλίος), Βάτσικας,

Ν τ α φ ό π ο υ λ ο ς ,

Μαργαριτόπουλος Θ.,

Νεγιάννης, Τσιάρας,

Τσανάκας Ι.,

Μαργαριτόπουλος Ι.,

Τσανάκας Χρ.

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης,

Κυριάκου, Ζαχόπουλος,

Τσιανάκας Β., Βαρσάμης,

Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας,

Πέτσας, Γκουνάρας Στ. (65′

λ.τ. Γκουνάρας Χρ.),

Νασιούλας (55′

Τασιόπουλος), Ιορδανίδης.
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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

Δεν “Χ”αρηκε κανείς στην μοιρασιά του ντέρμπιΔεν “Χ”αρηκε κανείς στην μοιρασιά του ντέρμπι

«Εξάποντο διπλό» για την Δόξα Υπέρειας!«Εξάποντο διπλό» για την Δόξα Υπέρειας!



Ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς μπορεί να ηττήθηκε με

σκορ 2 – 0 στην έδρα του Προμηθέα Λάρισας

όμως παραμένει στην κορυφή της Α1 ΕΠΣΛ

έχοντας όμως πλέον και «συγκάτοικοι» τον ΠΑΟΛ

Αβέρωφ που αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1 στην

δύσκολη έδρα του Μαυροβουνίου. Πλέον Αμπελιά και

ΠΑΟΛ μοιράζονται την κορυφή με 36 βαθμούς με τον

Ολυμπιακό να έχει επικρατήσει με 7 – 0 στον μεταξύ

τους αγώνα.

Ο νεανικός και πολλά υποσχόμενος Προμηθέας κοίταξε στα

μάτια τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό Αμπελιάς και με δύο γκολ

στην επανάληψη, τον υποχρέωσε σε ήττα με 2-0.

Από τα πρώτα λεπτά η αναμέτρηση είχε καλό ρυθμό με τις

δυο ομάδες αμφότερες να δημιουργούν τις προϋποθέσεις

για να σκοράρουν αλλά μάταια, με τους «μπλε» να φτάνουν

κοντά σε ένα τέρμα με τους Πρισακάρου, και Τζουρτζουκλή.

Στην αντίπερα όχθη οι φιλοξενούμενοι απείλησαν κυρίως με

τους Σαμαρά Καμηλαράκη, Βέη, Σουλτούκη και Κολοβό

όμως το 0 – 0 παρέμεινε μέχρι την λήξη του πρώτου

μέρους.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και με

δυο καλές στιγμές με τους Περήφανο και Γαρουφαλιά «άγγι-

ξε» το γκολ όμως δεν κατάφερε να το πετύχει.

Εν τέλει στο 57′ ο  Προμηθέας κόντρα στην ροή του αγώνα

ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ του

Πρισακάρου, μέσα από την περιοχή.

Μάλιστα στην αμέσως επόμενη φάση οι γηπεδούχοι φλέρ-

ταραν και με ένα δεύτερο τέρμα αλλά το δοκάρι σταμάτησε

την προσπάθεια του Παπαδόντα.

Ενώ ο Ολυμπιακός «απάντησε» στα δοκάρια στο 60′ όταν ο

Κόκκινος εκτέλεσε το φάουλ με την μπάλα να σταματά στην

συμβολή των δοκών.

Αυτό το δοκάρι ήταν η αρχή για μια πίεση του Ολυμπιακού

στα καρέ του Παπαδημητρίου, όμως ο τερματοφύλακας του

Προμηθέα σταμάτησε εντυπωσιακά τον Κόκκινο στο 65′.

Ο Ολυμπιακός πίεζε συνεχώς όμως ο Προμηθέας προσπά-

θησε να «χτυπήσει» στην αντεπίθεση και το κατάφερε στο

89′ όταν και κλείδωσε την νίκη με τον Πρισακάρου να δίνει

πάσα πάρε – βάλε στον  Παπαδόντα ο οποίος με πλασέ

διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Οι Συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Β. Στεφανής): Παπαδημητρίου,

Πατσούρας Ν. (92΄Καπετανόπουλος), Ψύρρας, Σκαφιδάς,

Καρβουνάρης (84΄Ρουμπιές), Τζουρτζουκλής, Παπαδόντας,

Αλίου, Πρισακάρου, Τριτάρης (90΄Πατσιούρας Β.), Δολμές

(58΄Πότσης)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ (Α. Τσιβόπουλος):

Γεωργούλας Μ., Σερίφης Β. (69΄Γεωργούλας Θ.), Σελήνης,

Κολοβός Κ., Σαϊτης, Περήφανος, Γαρουφαλιάς, Σαμαράς

Καμηλαράκης, Σουλτούκης, Αγγέλης, Βέης (55΄Κόκκινος).

Η
Θύελλα Βασιλί επικράτησε με σκορ 4 – 1 της

Ακαδημίας Αχιλλέως για την 13η αγωνιστική

του 2ου ομίλου της Β ΕΠΣΛ.

Έτσι οι πορτοκαλί έφτασαν τους 18 βαθμούς και πλέον βρί-

σκονται στην 7η θέση, ενώ από την άλλη η Ακαδημία

Αχιλλέως με τους 10 βαθμούς παρέμεινε στην 10η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Θύελλα να ανοίγει το σκορ

μόλις στο 10′ με όμορφο πλασέ του Βαρσάμη, ενώ με την

συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο Καραγιάννης με δυνατό

σουτ πέτυχε το 2 – 0.

Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 60′ ο Γιώργος

Τριανταφύλλου με κοντινό σουτ ανέβασε τον δείκτη του

σκορ στο 3 – 0.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Αγγελουσόπουλος με πλασέ μέσα

από την περιοχή σημείωσε το 4 – 0, ενώ οι φιλοξενούμενοι

στο 85′ μείωσαν με σέντρα σουτ του Τσιανάκα όταν έκανε

την σέντρα από τα αριστερά και η μπάλα κατέληξε στα

δίχτυα του Αποστολάκη.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας Βαίτσης): Αποστολάκης,

Συργκάνης, Κούρο, Μπόγκας, Τριανταφύλλου,

Μαργαριτόπουλος, Καραγιάννης, Αγγελουσόπουλος,

Βαρσάμης, Ακρίβος, Τσιάμπας.

Έπαιξαν και οι: Μπόγκας Θ., Τριανταφύλλου Γ. και

Αλεξίου.

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων (Αρίστος

Παπαγεωργίου): Κατσανάκης, Πανάγος, Χαμορούσος,

Τσιανάκας, Αλμυριώτης, Ζαφειρούλης (46′ Κυριαζόπουλος),

Τζιτζιφλής, Μπαιράμι (Χαμορούσος Γ.), Δημουλάς Δ.,

Βαγγελός (46′ Γκουντόπουλος), Χαμορούσος Κ.
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Αθλητικά

««Ανώδυνη» ήττα και παραμονή στην κορυφή για τονΑνώδυνη» ήττα και παραμονή στην κορυφή για τον

Ολυμπιακό ΑμπελιάςΟλυμπιακό Αμπελιάς

Άνετη επικράτηση και… «αναρρίχηση» για την Θύελλα ΒασιλίΆνετη επικράτηση και… «αναρρίχηση» για την Θύελλα Βασιλί



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων,

δεχόμενος από

ένα τέρμα σε κάθε

ημίχρονο, ηττήθηκε με

σκορ 2 – 0 στην έδρα της

ουραγού Λάρισας 2012

για την 18η αγωνιστική

της Α ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Έτσι οι κιτρινόμαυροι

παρέμειναν στους 24

βαθμούς και την 8η θέση

και στο +4 από την

τετράδα των Play Out.

Το ερχόμενο

Σαββατοκύριακο ο Αχιλλέας

αντιμετωπίζει εντός έδρας

τον Αετό Αμυγδαλέας σε ένα

παιχνίδι που αναμένεται να

κρίνει πολλά για την συνέ-

χεια του πρωταθλήματος.

Τα πρώτα λεπτά της αναμέ-

τρησης ήταν εντελώς ανα-

γνωριστικά και καμία από

τις δυο ομάδες να μην δημι-

ουργεί κάποια αξιοσημείωτη

στιγμή.

Στο 28’ οι γηπεδούχοι είχαν

την πρώτη καλή φάση του

αγώνα όταν ο Κίτσιος έβγα-

λε σε θέση τετ α τετ τον

Τσιάγκο με τον τελευταίο να

μην ολοκληρώνει την προ-

σπάθεια.

Δέκα λεπτά αργότερα στο

38′, οι δυο παίκτες θα υλο-

ποιήσουν αυτό που έχασαν

νωρίτερα, ο Κίτσιος θα

δώσει πάσα στον Τσιάγκο

και αυτός από κοντά με

πλάσε θα κάνει το 1-0.

Ο Αχιλλέας απάντησε με

ένα σουτ του Γαγάρα στο

42’ από τα αριστερά το

οποίο όμως πέρασε ελάχι-

στα άουτ.

Στην επανάληψη ο Αχιλλέας

προσπάθησε να «χτυπή-

σει» από τα πλάγια με την

είσοδο του

Παπακωνσταντίνου προ-

σθέτοντας ταχύτητα στο

παιχνίδι του.

Στο 55’ ο Γαγάρας ανατρά-

πηκε μέσα στην περιοχή,

ζήτησε πέναλτι, όμως ο

διαιτητής έδειξε   παίζεται

και του καταλόγισε την κίτρι-

νη κάρτα για θέατρο.

Οι γηπεδούχοι στο 60’ έχα-

σαν μεγάλη ευκαιρία όταν ο

Φλώρος έκανε το σουτ με

τον Καρακώστα να διώχνει

ενστικτωδώς. 

Τρία λεπτά πριν την λήξη

του αγώνα και ενώ ο

Αχιλλέας πίεζε ψηλά οι

γηπεδούχοι βγήκαν στην

αντεπίθεση και ο Πετκολάι

με ψύχραιμο πλασέ πέτυχε

το 2 – 0 και έδωσε την νίκη

στην ομάδα του.

Οι Συνθέσεις
Λάρισα 2012(Μπέλτσιος):
Παπαζήσης, Φλώρος Α.(74′

Πάσιος), Κίτσος Π,

Κουκουτσέλος, Φλώρος

Π.(89′ Ευθυμίου),

Δημόπουλος, Κίτσιος Δ.,

Πετκολάι, Τσιάγκος,

Μπόντε(68′ Βλιώρας),

Καραγιάννης (53′

Τσιτσόπουλος)

Αχιλλέας Φαρσάλων
( Δ α ν ι λ ο ύ λ η ς ) :
Καρακώστας, Κατσανάκης,

Γ ι α ν ν ο λ ό π ο υ λ ο ς ( 7 9 ′

Τατσεμερίδης), Τλουπας,

Σαμαράς, Κομισόπουλος,

Α λ α μ ά ν η ς ( 5 5 ′

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ) ,

Γκαραβέλας, Κούμρια,

Γαγάρας, Ζιώγας

Ο Αχιλλέας Φαρσάλων

έφυγε με «άδεια» χέρια

και από την έδρα της

Λάρισας 2012.

Αυτή ήταν η έκτη εκτός

έδρας ήττα των

«Μυρμιδόνων» σε εννέα

αναμετρήσεις.

Ο Αχιλλέας μετράει δυο

νίκες και μια ισοπαλία επί-

σης.

Η τελευταία φορά που

έφυγε με θετικό πρόσημο

από εκτός έδρας παιχνίδι

ήταν στις 10 Νοεμβρίου

όταν πέτυχε το δεύτερο

«διπλό» του κόντρα στην

ΑΕ Κιλελέρ για την 9η αγω-

νιστική με σκορ 0 – 3.

Είχε προηγηθεί για την 4η

αγωνιστική η νίκη κόντρα

στην Αμυγδαλέα με σκορ 0

– 1, ενώ για την 8η αγωνι-

στική οι Φαρσαλινοί είχαν

πάρει τον βαθμό της ισοπα-

λίας στην έδρα του

Αμπελώνα.

Μ
ε μια λιτή
ανακοίνωση που
εξέδωσε η

ποδοσφαιρική ομάδα της
Ένωσης Αγίου Γεωργίου
Φαρσάλων έκανε γνωστό
ότι γίνεται «παύση» των
αγωνιστικών
υποχρεώσεων για το
τοπικό πρωτάθλημα της
Β’ ΕΠΣΛ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
“Η Ένωση Αγίου Γεωργίου
Φαρσάλων ανακοινώνει ότι
σταματάει έπειτα από 8 χρό-
νια επαναλειτουργίας του
ποδοσφαιρικού σωματείου,
τις αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις για φέτος στο πρωτά-
θλημα της Β’
Ε.Π.Σ.Λάρισας. Το Δ.Σ. της
ομάδας, εκφράζει τις ευχαρι-
στίες στο σύνολο των ποδο-
σφαιριστών της, όλα αυτά τα
χρόνια, καθώς και των
«αντίπαλων ομάδων» και
τους εύχεται καλή συνέχεια

στις αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις, επίσης ευχαριστεί τους
κατοίκους του χωριού και
φίλους της ομάδας, καθώς
και την Δημοτική Αρχή, και
τις εκάστοτε διοικήσεις τις
Ε.Π.Σ.Λάρισας, οι οποίες
υπήρξαν αρωγοί αυτής της
προσπάθειας τα τελευταία
χρόνια.
Εις το επανιδείν…”
Να υπνεθυμίσουμε ότι ο
Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων
γίνεται μετά τον Απόλλων
Βρυσιών και το Άρη Διλόφου
η τρίτη ομάδα τα τελευταία
χρόνια που ανακοινώνει την
παύση των αγωνιστικών
υποχρεώσεων της.
Ο Απόλλων το είχε πράξει
κατά την διάρκεια της συμ-
μετοχής του στην Α1 ΕΠΣΛ
κατηγορία, ενώ ο Άρης
Διλόφου το φετινό καλοκαίρ
σταμάτησε την λειτουργία
του.

12
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου

CMYK

Αθλητικά

Ήττα στην Λάρισα 2012 και τώρα… “τελικός” Ήττα στην Λάρισα 2012 και τώρα… “τελικός” 

για τον Αχιλλέα Φαρσάλωνγια τον Αχιλλέα Φαρσάλων

Παύση αγωνιστικών Παύση αγωνιστικών 

υποχρεωσεων για τον Άγιουποχρεωσεων για τον Άγιο

ΓεώργιοΓεώργιο

Ούτε τώρα το

“διπλό” για τον

Αχιλλέα...



Ο
Γυμναστικός
Σύλλογος
Φαρσάλων

Krousta ηττήθηκε στο
«νήμα» με σκορ 83 – 80
στην έδρα του Στρατώνι
για το πρωτάθλημα της Β’
Εθνικής.
Το παιχνίδι ήταν από την
αρχή του ντέρμπι οι
Φαρσαλινοί ήταν μπροστά
στην αρχή της αναμέτρη-
σης, η λήξη του ημιχρόνου
βρήκε τις δυο ομάδες από-
λυτα ισόπαλες, στο τρίτο
δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι
πέρασαν μπροστά με 10
πόντους, ο Γυμναστικός
ισορρόπησε το παιχνίδι και
5′ πριν την λήξη ήταν πίσω
με έναν πόντο (72-71),
όμως στο τέλος η ομάδα του
Στρατώνι πήρε το ροζ φύλλο
με σκορ 83 – 80.
Στο πρώτο δεκάλεπτο ο
Γυμναστικός μπήκε πολύ
καλύτερα στο παρκέ και παί-
ζοντας συγκεντρωμένα σε
άμυνα και επίθεση ήταν
μπροστά σε όλη την διάρ-

κεια, με την λήξη να τον βρί-
σκει μπροστά με σκορ 18-
23.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι
γηπεδούχοι ισορρόπησαν
την αναμέτρηση η οποία
ήταν ούτως ή άλλως ντέρμπι
και η λήξη του πρώτου
μέρους βρήκε τις δύο ομά-
δες ισόπαλες με σκορ 44-44
και απόλυτη ισορροπία.
Στο τρίτο δεκάλεπτο το
Στρατώνι ήταν αυτό που
βρήκε το μομέντουμ της
αναμέτρησης και με επιμέ-
ρους σκορ 24-14 πέρασαν
μπροστά με 10 πόντους
(68-58).
Οι Φαρσαλινοί μπήκαν στο
τελευταίο δεκάλεπτο έτοιμοι
να τα δώσουν όλα για να
επιστρέψουν στην διεκδίκη-
ση της νίκης. Με επιμέρους
σκορ 4-13 στα πρώτα πέντε
λεπτά έφτασαν το παιχνίδι
στον πόντο (72-71).
Από εκεί και έπειτα η αναμέ-
τρηση πήγαινε συνεχώς
πόντο, πόντο.Στα τελευταία
δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι

ευστόχησαν σε καλάθι δύο
πόντων με το σκορ στο 81-
80 και πήραν αέρα τριών
πόντων (83-80). Οι παίκτες
του κ. Φόρου έκαναν την
επαναφορά ο Τσιώγκας
σούταρε για τρεις όμως
αστόχησε και έτσι το
Στρατώνι πήρε το ροζ φύλλο
με σκορ 83-80.
Πρώτος σκόρερ για τους
Φαρσαλινούς ο Γκιουλέλας
με 22 και ακολούθησε ο
Λεπενιώτης με 20, ενώ για
τους γηπεδούχους ο
Δοξάκης με 20 πόντους.
Οι Φαρσαλινοί βρίσκονται
στην 12η θέση με 25 βαθ-
μούς και ρεκόρ 7 νίκες και
11 ήττες.
Την ερχόμενη Κυριακή 24/2
και ώρα 17:00 ο
Γυμναστικός αντιμετωπίζει
εντός έδρας την ομάδα του
Φαίακα Κέρκυρας η οποία
βρίσκεται μια θέση και έναν
βαθμό πιο πάνω.
Στο παιχνίδι της Κέρκυρας
για τον πρώτο γύρο ο
Γυμναστικός είχε επικρατή-
σει με σκορ 70 – 75.
Πρόκειται δεδομένα για έναν
ακόμη “τελικό” για την
ομάδα του κ. Φόρου.
Τα Δεκάλεπτα: 18 – 23, 44
– 44, 68 – 58, 83 – 80
Οι Συνθέσεις
Στρατώνι (Μύθου):
Δοξάκης 20 (3)
Μπουρδάνος 3 (1),
Κολοκοτρώνης 5 (1),
Δημητράκας 2, Σιδεροηλίας
5, Μπέγας 13 (2),
Γκοτζαγιάννης 6, Φλιάτης 6
(1) Πολυτόπουλος 8 (1),
Δασκαλόπουλος 15 (1),
Γεωργιάδης, Μπόκιος
Γ.Σ. Φαρσαλών Krousta
(Φόρος): Λεπενιώτης 20 (1)
Χαιρετίδης 9 (1),
Αναγνωστόπουλος 10 (2),
Συνετός 2, Λούτας 9 (3),
Γκιουλέκας 22 (1)
Φιλιππόπουλος 8,
Τσιώγκας, Τοπουζίδης,
Φαρμάκης.

Η Βαθμολογία (Σε 18
Αγώνες):
1. Ανατόλια 33 (16-1)*
2. Ελευθερούπολη 30 (12-6)
3. Αγρίνιο 30 (12-6)
4. Ερμής Λαγκαδά 28 (10-8)
5. Φίλιππος Βέροιας 28 (10-
8)
6. Χαλκηδόνα  27 (9-9)

7. Μαχητές-Πειραματικού 27
(9-9)
8. ΧΑΝΘ 26 (9-8)*
9. Νίκη Βόλου 26 (8-10)
10. Έσπερος Λαμίας 26 (8-
10)
11. Φαίακας Κέρκυρας 26
(8-10)
12. Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
25 (7-11)
13. Στρατώνι 25 (7-11)
14. Γέφυρα 25 (7-11)
15. Ίκαροι Σερρών 24 (6-12)
16. Μακεδονικός 23 (5-13)
*Έχουν έναν αγώνα λιγότε-
ρο
Η Επόμενη Αγωνιστική
(19η, 24/02)
ΧΑΝΘ – Ερμής Λαγκαδά
Γέφυρα – Χαλκηδόνα
Φίλιππος Βέροιας –
Έσπερος Λαμίας
Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta –
Φαίακας Κέρκυρας
Μαχητές-Πειραματικού –
Μακεδονικός
Ίκαροι Σερρών – Νίκη
Βόλου
Ελευθερούπολη – Ανατόλια

Ο Γυμναστικός ηττήθηκε

για ακόμη μια φορά στις

λεπτομέρειες κόντρα στο

Στρατώνι.

Οι άνθρωποι των «μπλε»

φέτος έχουν δει την τύχη

να τους γυρίζει με κάθε

τρόπο την πλάτη, δείχνο-

ντας ότι φέτος η «θεά»

τύχη δεν είναι διόλου

ανοιχτοχέρα με το

συγκρότημα του κ. Χάρη

Φόρου και τα γεγονότα

μιλούν από μόνα τους για

αυτό.

Οι μπλε έχουν 11 ήττες

μέχρι στιγμής στο πρωτά-

θλημα της Β Εθνικής.

Το αξιοσημείωτο είναι το

γεγονός ότι επτά από τις 11

ήττες είναι κυριολεκτικά στο

«νήμα».

Οι μπλε έχουν ηττηθεί μια

φορά με έναν πόντο στην

έδρα της Χαλκηδόνα με

σκορ 51 – 50, τρεις φορές

με διαφορά ενός καλαθιού,

αρχής γενομένης από το

παιχνίδι με την Νίκη Βόλου

με σκορ 90 – 88, ακολούθη-

σε η αναμέτρηση κόντρα

στο Αγρίνιο όπου οι

Φαρσαλινοί ηττήθηκαν με

σκορ 73 -71, ενώ και στην

Γέφυρα ηττήθηκαν με σκορ

67 – 65.

Δυο είναι οι φορές που ο

Γυμναστικός ηττήθηκε μέχρι

στιγμής με διαφορά ενός

τριπόντου, αρχικά στην

έδρα του από τον Φίλλιπο

Βέροιας με σκορ 73 – 76 και

κόντρα στο Στρατώνι με

σκορ 83 – 80.

Ενώ μια φορά ηττήθηκε με

διαφορά τεσσάρων πόντων

στην έδρα του από τους

Μαχητές με σκορ 80 – 84.

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι

μιλάμε για επτά φορές που

οι Φαρσαλινοί έφτασαν στην

«πηγή» αλλά δεν «ήπιαν

νερό» και σε μια χρονιά που

όλα είναι ρευστά όσο ανα-

φορά την βαθμολογία στο

άκρως ανταγωνιστικό πρω-

τάθλημα της Β Εθνικής, η

τύχη δείχνει να έχει «πει-

σμώσει» με τον Γυμναστικό.

Ο κόουτς του Γ.Σ.
Φαρσάλων Krousta κ.
Χάρης Φόρος έκανε δηλώ-
σεις αμέσως μετά την
λήξη της αναμέτρησης με
την ομάδα του Στρατώνι
και την ήττα στο «νήμα»
για τον Γ.Σ. Φαρσάλων
Krousta με σκορ 83 – 80.
Ο κόουτς των Φαρσαλινών
δήλωσε:
«Παίζαμε ένα παιχνίδι και οι
δυο ομάδες με την πλάτη
στον τοίχο, παρά την κρισι-
μότητα ήταν ένα ποιοτικό
παιχνίδι με όμορφο μπάσκετ
και υψηλό σκορ.
Πάλι στο τέλος δεν καταφέ-
ραμε εμείς να χαμογελάσου-
με.
Όπως έχω πει όταν φτάνεις
να έχεις την τελευταία επίθε-
ση είναι θέμα τύχης, ικανό-
τητας και πολλών άλλων
παραγόντων.
Κρατάμε την προσπάθεια
των παιδιών και προχωρά-
με.
Έχουμε έναν «τελικό» με
τον Φαίακα την Κυριακή,
θέλουμε τον κόσμο δίπλα
μας.
Η συμβολή του στο παιχνίδι
με την Λαμία ήταν καθορι-
στική και θέλουμε την δύνα-
μη του και την Κυριακή.
Πρέπει να αφήσουμε πίσω
το παιχνίδι με το Στρατώνι
και να ρίξουμε όλο το βάρος
στο ματς με τον Φαίακα.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή, το
πρωτάθλημα είναι όλο ένα
ντέρμπι, όλες οι ομάδες
είναι κοντά η μία στην
άλλη.»
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CMYK

Ηττήθηκε στις λεπτομέρειες ο Γ.Σ. Φαρσάλων, στην έδρα τουΗττήθηκε στις λεπτομέρειες ο Γ.Σ. Φαρσάλων, στην έδρα του

Στρατώνι, πάει για “τελικό” την ΚυριακήΣτρατώνι, πάει για “τελικό” την Κυριακή

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2

Το Σαββάτο 23 Φεβρουαρίου στο Αναψυκτήριο

Χαλκιάδων θα είναι μαζί μας οι ΚΩΣΤΑΣ 

ΤΑΣΟΚΑΣ ,ΤΑΣΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ σε ενά όμορφο μουσικό ταξίδι.

Τύχη... αγνοείται για
τον Γ.Σ. Φαρσάλων

Krousta

Φόρος “Τελικός την
Κυριακή για εμάς,
θέλουμε τον κόσμο

πλάι μας



Τ
ην καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα

έκοψε ο Σύλλογος Γυναικών Βρυσιών

Φαρσάλων.

Οι γυναίκες του Συλλόγου αντάλλαξαν ευχές για Καλή

Χρονιά, έκαναν τον απολογισμό του 2018 και ανέλυσαν

τα πλάνα τους για το νέο έτος.

Τυχερή της εκδήλωσης η κ. Λέτα Τσαντζαλή η οποία κέρ-

δισε το φλουρί

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.  

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

Πωλούνται 2 ανεξάρτητες ορι-
ζόντιες ιδιοκτησίες, ισογείου
(105,94 τ.μ.) και 1ου ορόφου
(117,50 τ.μ.) σε γωνιακό οικό-
πεδο εκτάσεως 266,0 τ.μ. βρί-
σκονται σε ήσυχη γειτονιά,
στην περιοχή του 2ου Γ υ μ ν α
σ ί ο υ - Λ υ κ ε ί ο υ
Φαρσάλων. Έτος κατασκευής
1980. Υπάρχει δυνατότητα
συνένωσης ώστε να μετατρα-
πούν σε μία λειτουργική μονο-
κατοικία. Για περισσότερες
πληροφορίες και ραντεβού
επικοινωνήστε στο τηλέφωνο
2109713272, 6946639659
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ΤΡΙΤΗ 19/2: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά

27  Τηλ: 24910-22321

ΠΕΜΠΤΗ 21/2: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση:

Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/2: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση:

Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση :

Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

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 :
6934838389

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολιτι-

κός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την τεχνι-

κή υποστήριξη. 

Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Δ.Σ. του Συνδέσμου Ατόμων

Τρίτης Ηλικίας “Αχιλλέυς” σας προσκαλεί

στο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ στην εκδή-

λωση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22-

2-2019 και ώρα 17:00.

Θα ακολουθήσει μουσική και χορός.

Είσοδος Ελεύθερη.

Μετά τιμής το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Έκοψε πίτα οΈκοψε πίτα ο

ΣύλλογοςΣύλλογος

Γυναικών ΒρυσιώνΓυναικών Βρυσιών



Έ
να όμορφο ταξίδι

έφθασε στο τέλος

για τα κορίτσια

του Αθλητικού Συλλόγου

Φαρσάλων, τα οποία

γνώρισαν την ήττα στην

έδρα του Φιλαθλητικού

Λάρισας με σκορ 3 – 1

σετ για την φάση των

«16» στα μπαράζ ανόδου

της Κεντρικής Ελλάδος.

Οι Φαρσαλινές ήταν σε όλο

το παιχνίδι κοντά στο σκορ

ισοφάρισαν σε 1 – 1 όμως

στις λεπτομέρειες έχασαν

την νίκη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις

δύο ομάδες να πηγαίνουν

πόντο πόντο και με πόντους

διαρκείας, φθάνοντας το

σκορ στο 20-20 , σε αυτό το

σημείο ο Φιλαθλητικος κατά-

φερε να πάρει 3 συνεχόμε-

νους πόντους και να κερδί-

σει τελικά το σετ με 25-21.

Στο δεύτερο σετ ο Αθλητικός

μπήκε δυνατά και κατάφερε

να πάρει διαφορά με το

σκορ να δείχνει 12 - 20 υπέρ

του Αθλητικού. 

Ο Φιλαθλητικος πίεσε κάνο-

ντας το δικό του σερί

πόντων αλλά ο Αθλητικός

κατάφερε  να πάρει το σετ

με 23-25, κάνοντας το 1-1.

Στο 3ο σετ οι δύο ομάδες

ξεκίνησαν με την ομάδα του

Φιλαθλητικου να παίρνει ένα

προβάδισμα με 17-13 και

τον Αθλητικό να επιστρέφει,

ισοφαρίζοντας σε 17-17,

αλλά η ομάδα του

Φιλαθλητικου ήταν αυτή που

κατάφερε να πάρει το σετ

και να κάνει το 2-1.

Στο 4ο σετ ο Φιλαθλητικος

κατάφερε να πάρει διαφορά

και να την κρατήσει κερδίζο-

ντας το σετ (25-18) και το

παιχνίδι 

Τα σετ: 25-21, 23-25, 25-

20, 25-18

Η Σύνθεση: (Μανετζης

Χρήστος) Ντόβα Ευτυχία,

Δασκαλόπουλου Βαίτσα,

Αλεξίου Θώμη,

Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ

Μαριαλένα, Χατζηαντωνίου

Γεωργία, Αράπη Δήμητρα,

Τσιαμπάλη Άννα, Μόκκα

Ρένια, Βασιλοπούλου

Εφηλία, Τσουμάνη Βασιλική,

Μπύρου Μαριέττα

Τ
ο Σάββατο 23

Φεβρουαρίου στις 6

μμ θα

πραγματοποιηθούν τα

εγκαίνια της νέας

σκακιστικής λέσχης

Φαρσάλων στο ισόγειο

του Δημαρχιακού

Μεγάρου (πρώην

εντευκτήριο).

Η αίθουσα ανακαινίσθηκε

από τον Δήμο Φαρσάλων,

κάνοντας την λειτουργική

και ταυτόχρονα «όμορφη»

για να εξυπηρετήσει τις ανά-

γκες των σκακιστών. Μετά

τα εγκαίνια ο Δήμαρχος θα

απονείμει τα έπαθλα στους

νικητές του 3ου σκακιστικού

π ρ ω τ α θ λ ή μ α τ ο ς

Φαρσάλων, το οποίο τελεί-

ωσε την προηγούμενη

Κυριακή με τη συμμετοχή

τριάντα πέντε Φαρσαλινών

σκακιστών, δώδεκα εκ των

οποίων είναι παιδιά κάτω

των 12 ετών, που προέρχο-

νται από τις ακαδημίες του

συλλόγου, κάνοντάς μας

υπερήφανους και αισιόδο-

ξους για το μέλλον.

Την πρώτη θέση της γενικής

κατάταξης κατέλαβε η

Κωνσταντίνα Δερέκα, δεύτε-

ρος ο Κωνσταντίνος

Παπαποστόλου και τρίτος ο

Απόστολος Κωστής. Στην

κατηγορία κάτω των 12

ετών πρώτευσε η Γεωργία

Σκουμποτή, δεύτερος ο

Κωνσταντίνος Δίκαρος και

τρίτος ο Πέτρος

Βουβαλούδης.
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ΤελείωσεΤελείωσε τοτο όμορφοόμορφο ταξίδι για τον Α.Σ. Φαρσάλωνταξίδι για τον Α.Σ. Φαρσάλων

Εγκαινιάζεται η νεα σκακιστική λέσχης στα Φάρσαλα Εγκαινιάζεται η νεα σκακιστική λέσχης στα Φάρσαλα 

Τα Αποτελέσματα - 17η
Αγωνιστική
Δήμητρα Γιάννουλης -
Παναγροτικός Νίκαιας 2-0
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας -
Ολυμπιακός Αμπελιάς 2-0
ΑΟ Μαυροβουνίου - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ 1-1
Αστήρ Μελισσοχωρίου -
Προοδευτική Ανάβρας 0-2
Αστραπή Ν. Πολιτείας - ΑΟ
Ελευθερών 4-0
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
Ελπίς Μεσοχωρίου 4-0
Φιλοκτήτης Μελιβοίας -
Νεάπολη Λάρισας 1-1
ΑΕ Βουναίνων - Α.Σ. "Ο
Πύρρος" 1-1

Επόμενη 18η Αγωνιστική (24/2,
15:00)

Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - Δήμητρα

Γιάννουλης

Παναγροτικός Νίκαιας - ΑΟ

Μαυροβουνίου

Ολυμπιακός Αμπελιάς - Αστήρ

Μελισσοχωρίου

ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Αστραπή Ν.

Πολιτείας

Προοδευτική Ανάβρας - Ατρόμητος

Αγίων Αναργύρων

ΑΟ Ελευθερών - Φιλοκτήτης

Μελιβοίας

Ελπίς Μεσοχωρίου - ΑΕ Βουναίνω

Α.Σ. "Ο Πύρρος" - Νεάπολη Λάρισας

Βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός Αμπελιάς 36

2. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 36

3. Βούναινα 35

4. ΑΣ “Πύρρος” 32

5. Μαυροβούνι 31

6. Προοδευτική Ανάβρας 27

7. Αστέρας Μελισσοχωρίου 27

8. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 26

9. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 23

10. Αστραπή Νέας Πολιτείας 22

11. Ελευθεραί 22

12. Δήμητρα Γιάννουλης 20

13. Παναγροτικός Νίκαιας 16

14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 13

15. Νεάπολη 13

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 13η
Αγωνιστική
Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων - ΑΟ

Ναρθακίου 0-3 (α.α.)

Θύελλα Βασιλή - Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων 4-1

Ατρόμητος Βαμβακούς -

Μυραϊκός  2-1

Νίκη Κρήνης - Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων 1-1

Αναγέννηση Ζαππείου - Δόξα

Υπέρειας 0-1

Αναγέννηση Φαρσάλων –

Σταυραετός 4-0

Η Επόμενη 14η Αγωνιστική 

(24/2, 15:00)

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων -

Θύελλα Βασιλί 0-3 (α.α.)

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων -

Ατρόμητος Βαμβακούς

ΑΟ Ναρθακίου - Νίκη Κρήνης

Μυραϊκός - Αναγέννηση

Ζαππείου

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Σταυραετός

Δόξα Υπέρειας - Αναγέννηση

Φαρσάλων

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 35

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 32

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 29

4. Δόξα Υπέρειας 26

5. Αναγέννηση Ζαππείου 21

6. Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων 21

7. Θύελλα Βασιλί 18

8. Νίκη Κρήνης 16

9. Μυραϊκός 14

10. Ακαδημία Αχιλλέως 10

11. Σταυραετός 1

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα – 18η
Αγωνιστική
Φαλανιακός - Κίσσαβος Συκουρίου
3-0 (α.α.)
Ηρακλής Λάρισας - ΑΕ Κιλελέρ 2-
0
Δόξα Αργυροπουλίου - Δωτιέας
Αγιάς 0-0
Δόξα Βλαχογιαννίου - Σμόλικας
Φαλάνης 1-1
Τύρναβος 2005 - ΠΟ Ελασσόνας
1-1
Αετός Αμυγδαλέας -
Αμπελωνιακός 2-1
Λάρισα 2012 - Αχιλλέας
Φαρσάλων 2-0
Δαμασιακός - Αετός Μακρυχωρίου
0-1

Eπόμενη 19η Αγωνιστική (23/2.

15:00)

ΑΕ Κιλελέρ - Δωτιέας Αγιάς

Σμόλικας Φαλάνης - Ηρακλής

Λάρισας

ΠΟ Ελασσόνας - Δόξα

Αργυροπουλίου

Αμπελωνιακός - Δόξα Βλαχογιαννίου

Αχιλλέας Φαρσάλων - Αετός

Αμυγδαλέας

Δαμασιακός - Φαλανιακός

Αετός Μακρυχωρίου - Λάρισα 2012

Βαθμολογία
1. Φαλανιακός 46

2. Ηρακλής Λάρισας 46

3. Σμόλικας Φαλάνης 38

4. Αετός Μακρυχωρίου 31

5. Π.Ο. Ελασσόνας 30

6. Αμπελωνιακός 27

7. Κιλελέρ 25

8. Αχιλλέας Φαρσάλων 24

9. Δωτιέας Αγιάς 23

10. Τύρναβος 22

11. Δαμασιακός 20

12. Δόξα Βλαχογιαννίου 20

13. Δόξα Αργυροπουλίου 19

14. Αετός Αμυγδαλέας 17

15. Λάρισα 2012 16

A ΕΠΣΛ



Τ
ελείωσαν  μετά από

20 ημέρες οι

φετινές

κινητοποιήσεις των

αγροτών οι οποίοι

αποχώρησαν την

Παρασκευή 15/2 από το

Πανθεσσαλικό μπλόκο

στον κόμβο της Νίκαιας. 

Οι αγρότες, αποχώρησαν

καταγγέλλοντας την κυβέρ-

νηση ότι δεν έλυσε κανένα

από τα αιτήματά τους.

Όπως δήλωσαν θα επανέλ-

θουν με τη διοργάνωση

συλλαλητηρίου την 1η

Μαρτίου έξω από το δικαστι-

κό Μέγαρο της Λάρισας,

όπου και είναι προγραμματι-

σμένο να δικαστούν, όσοι

έλαβαν τις κλήσεις με την

έναρξη των αγροτικών κινη-

τοποιήσεών τους.

Ο διάλογος των αγροτών με

το κλιμάκιο των Υπουργών

κ.κ. Παπανάτσιου

(Οικονομικών), Αραχωβίτης

(Αγροτικής Ανάπτυξης),

Φάμελος (Περιβάλλοντος),

Πετρόπουλος (Εργασίας),

δεν απέδωσε τα αναμενόμε-

να αποτελέσματα αποδει-

κνύοντας για ακόμη μια

φορά ότι η πρόσκληση για

διάλογο του κ. Αραχωβίτη

ήταν προσχηματική και δεν

ήθελε να λύσει πραγματικά

τα προβλήματα του αγροτι-

κού τομέα.

Μετέπειτα πάρθηκε η από-

φαση για αποχώρηση από

το μπλόκο της Νίκαιας

καταγγέλλοντας  την στάση

της Κυβέρνησης.

Να σημειώσουμε ότι σύμ-

φωνα με πληροφορίες το

μοναδικό που εισέπραξαν οι

αγρότες ως απάντηση ήταν

υποσχέσεις  αναφορικά με

τα αιτήματα και τις προτά-

σεις τους ότι θα υλοποιη-

θούν το 2020.

Το ραντεβού των αγροτών

ανανεώθηκε για την 1η

Μαρτίου 2019 στα

Δικαστήρια της Λάρισας

(Αγροτοδικία), όπου και θα

διεξαχθεί το δικαστήριο για

τους 10 αγρότες για την

κατάληψη του οδοστρώμα-

τος με τον πρόεδρο του

Αγροτικού Συλλόγου

Κατωχωρίου κ. Σωκράτη

Αλειφτήρακ. Σωκράτη

Αλειφτήρα να είναι ένας εκ

των κατηγορουμένων ενώ

στις 17 Μαρτίου θα συγκε-

ντρωθούν εκ νέου στον εορ-

τασμό του Κιλελέρ.

16
Τρίτη 19 ΦεβρουαρίουΕπικαιρότητα

Αποχώρησαν γεμάτοι... υποσχέσεις οι αγρότες από τοΑποχώρησαν γεμάτοι... υποσχέσεις οι αγρότες από το

Πανθεσσαλικό μπλόκο της ΝίκαιαςΠανθεσσαλικό μπλόκο της Νίκαιας

CMYK


