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Α
ντιπλημμυρικά

έργα στις κοίτες

του Ενιπέα στην

περιοχή των Φαρσάλων

ξεκινά το αμέσως

επόμενο διάστημα η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Μετά την υπογραφή της

σύμβασης μεταξύ του

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστού και του

αναδόχου, εισέρχεται σε

φάση υλοποίησης η

κατασκευή

αντιπλημμυρικών στην

Υπέρεια και τα Πυργάκια

συνολικού

προϋπολογισμού
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Ο
Δήμαρχος Άρης

Καραχάλιος

υπέγραψε σειρά

συμβάσεων υλοποίησης

τεχνικών έργων στον

Δήμο Φαρσάλων.

1) «Ασφαλτόστρωση

Τοπικών Κοινοτήτων»

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος υπέγρα-

ψε, με τον εκπρόσωπο της

εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.», σύμβαση

για την εκτέλεση του έργου:

«Ασφαλτόστρωση Τοπικών

Κοινοτήτων», με έκπτωση

61 % επί του συνολικού

προϋπολογισμού του έργου

και σύμφωνα με τις τιμές

τιμολογίου της μελέτης. Ο

προϋπολογισμός του έργου

ανέρχεται σε 201.612,90

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α και το

συμφωνητικό εκτέλεσης

έργου, 78.629,02 ευρώ

πλέον Φ.Π.Α. και προβλέ-

πεται η ανακατασκευή των

οδοστρωμάτων στις Τοπικές

Κοινότητες των Δημοτικών

Ενοτήτων Ενιπέα –

Πολυδάμαντα – Ναρθακίου.

Τα στάδια των προβλεπομέ-

νων εργασιών έχουν ως

εξής:

• Κοπή ασφαλτοτάπητα σε

κάθε φορέα με γεωμετρικό

σχήμα είτε ορθογώνιο είτε

παραλληλόγραμμο.

• Καθαίρεση – απομάκρυν-

ση του υπάρχοντος φθαρμέ-

νου ασφαλτοσκυροδέματος.

• Συμπλήρωση ενδεχόμε-

νων ελλείψεων υπόβασης

με επίλεκτα υλικά λατομείου

και την αντίστοιχη συμπύ-

κνωση.

• Ασφαλτική προεπάλειψη

της φωλέας και συγκολλητι-

κή πλάγια επάλειψη στο

ασφαλτοσκυρόδεμα.

• Τελική στρώση οδοστρω-

σίας με Α265.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των

Ν.Δ. 4412/2016 &

3852/2010, μέσα σε προθε-

σμία εκατόν είκοσι (120)

ημερολογιακές ημέρες από

την υπογραφή της

Σύμβασης.

2) «Δίκτυο οδοφωτισμού

τοπικών κοινοτήτων

(Δασόλοφος – Βασιλικά –

Ναρθάκιο – Ζ. Πηγή – Αγ.

Γεώργιος)»

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος υπέγρα-

ψε, με τον εκπρόσωπο της

τεχνικής εταιρείας ΝΙΚΟΛΑ-

ΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ &

ΣΙΑ Ε.Τ.Ε, σύμβαση για την

εκτέλεση του έργου: «Δίκτυο

οδοφωτισμού τοπικών κοι-

νοτήτων (Δασόλοφος –

Βασιλικά – Ναρθάκιο – Ζ.

Πηγή – Αγ. Γεώργιος)» με

έκπτωση 1% επί του συνολι-

κού προϋπολογισμού του

έργου και σύμφωνα με τις

τιμές τιμολογίου της μελέ-

της. Ο προϋπολογισμός του

έργου ανέρχεται σε

24.193,55 ευρώ, πλέον

Φ.Π.Α και το συμφωνητικό

εκτέλεσης του έργου σε

23.951,60 ευρώ πλέον

Φ.Π.Α.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των

Ν.Δ. 3669/2008 &

3852/2010, μέσα σε προθε-

σμία εξήντα (60) ημερολο-

γιακές ημέρες από την υπο-

γραφή της Σύμβασης.

3) «Επέκταση δικτύου

Αποχέτευσης ακαθάρτων

επί της οδού Χαριλάου

Τρικούπη και κατασκευή

φρεατίων σύνδεσης

Αποχέτευσης»

Την Τετάρτη, 20

Φεβρουαρίου 2019, υπο-

γράφηκε η σύμβαση μεταξύ

του αναδόχου Βάιου

Λιαπόπουλου και του

Δημάρχου Φαρσάλων Άρη

Καραχάλιου για την εκτέλε-

ση του έργου με τίτλου

«Επέκταση δικτύου

Αποχέτευσης ακαθάρτων

επί της οδού Χαριλάου

Τρικούπη και κατασκευή

φρεατίων σύνδεσης

Αποχέτευσης», προϋπολο-

γισμού 19.798,00 ευρώ

πλέον Φ.Π.Α. Το έργο θα

εκτελεστεί σε εξήντα ημερο-

λογιακές ημέρες από την

ημερομηνία υπογραφής του

έργου.

Αντικείμενο του παρόντος

έργου είναι η παροχή υπη-

ρεσιών επέκτασης του υφι-

στάμενου δικτύου αποχέτευ-

σης ακαθάρτων της πόλης

των Φαρσάλων επί της

οδού Χαρ. Τρικούπη.

Λόγω του κατ’ επείγοντος

της κατάστασης απαιτείται

επέκταση των αγωγών για

μήκος 350μ. περίπου. Στις

εργασίες που θα εκτελε-

στούν περιλαμβάνονται:

• οι εκσκαφές ορυγμάτων

υπογείων δικτύων καθώς

επίσης και των εκσκαφών

υπαρχουσών ασφαλτικών

στρώσεων.

• Τα δίκτυα θα είναι από

πλαστικούς σωλήνες ΡVC

της σειράς 41, εσωτερικής

διαμέτρου Dεσ. = 200 mm.

Ο εγκιβωτισμός των σωλή-

νων θα γίνει με άμμο και οι

επιχώσεις των ορυγμάτων

με κατάλληλα θραυστά

υλικά.

• Στις εργασίες περιλαμβά-

νονται τα κεντρικά προκατα-

σκευασμένα φρεάτια κολου-

ροκωνικού τύπου Φ2 για

βάθος Η<2.50m, σύμφωνα

με τα πρότυπα σχέδια του

δικτύου αποχέτευσης ακα-

θάρτων του Δήμου

Φαρσάλων, καθώς και οι

συνδέσεις παροχών πεζο-

δρομίου με την αποχέτευση.

• Τέλος, θα γίνει αποκατά-

σταση ασφαλτικών οδο-

στρωμάτων στις θέσεις των

ορυγμάτων των υπογείων

δικτύων και των πρόχυτων

κρασπέδων από σκυρόδε-

μα, όπου αυτό χρειαστεί
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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 27/2/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 0/11c

Τρίτη 26/2/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/14c

Πέμπτη 28/2/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 0/14c

Παρασκευή 1/3/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 2/19c

Σάββατο 2/3/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 4/17 c

Κυριακή 3/3/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 2/12c

Δευτέρα 4/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/14c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Υπογραφή συμβάσεων τεχνικών έργων στον Δήμο ΦαρσάλωνΥπογραφή συμβάσεων τεχνικών έργων στον Δήμο Φαρσάλων

protostypos.grprotostypos.gr



Γ
ια να
προσδιορίσουμε ένα
μοντέλο ανάπτυξης,

που θα έχει περάσει τη
διαδικασία της
διαβούλευσης και θα
αποτελέσει διακριτό
τομέα ανάπτυξης και
επιχειρηματικότητας, ήταν
και θα είναι το σημείο
αιχμής σε κάθε δήμο που
προκύπτει από το
Πρόγραμμα

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

Σύμφωνα με όλες τις προ-

βλέψεις θα καθορίσει και τις

συνθήκες ευημερίας ή υστέ-

ρησης που θα επικρατή-

σουν σε μια περιοχή της

χώρας μας. Με απλά ελληνι-

κά, οι δήμοι με τη νέα τους

μορφή και τις πολλές αρμο-

διότητες που θα αποκτή-

σουν από την εφαρμογή του

προγράμματος θα ασκούν

σημαντική και ίσως καθορι-

στική επίδραση στην επιχει-

ρηματικότητα και στην ανά-

πτυξη μιας περιοχής. 

Αυτός είναι και ο σοβαρότε-

ρος λόγος που αποκτά

μεγάλο ειδικό βάρος η σύν-

θεση και ο υψηλός βαθμός

κατάρτισης που απαιτείται

για τους αιρετούς που θα

εκτεθούν και θα προσπαθή-

σουν να κάνουν πράξη ένα

τόσο μεγάλο και επίπονο

εγχείρημα. Όσο υψηλότερο

επίπεδο γνώσεων και δυνα-

τοτήτων διαθέτουν οι κοινω-

νικές μονάδες που κλήθη-

καν να διοικήσουν ένα σύγ-

χρονο δήμο, που οραματιζό-

μαστε να γίνει ο Δήμος

Φαρσάλων, τόσο ποιο εύκο-

λα θα προσεγγίζεται ένα

ανεκτό και κυρίως βιώσιμο

μοντέλο ανάπτυξης. Τέλος

σε όλα αυτά είναι προφανές

ότι η σύνθεση της διοίκησης

ενός δήμου πρέπει να έχει

αντ ιπροσωπευτικότητα,

ευρύτερες συναινέσεις και

αποφυγή καλλιέργειας τοπι-

κισμών.

Βασική παράμετρο για την

υλοποίηση του αναπτυξια-

κού μοντέλου που θα πρέ-

πει να καταρτίσει ο Δήμος

Φαρσάλων αποτελεί ο τομέ-

ας των διαθέσιμων πόρων

και γενικότερα το οικονομι-

κό. Όπως όλοι γνωρίζουμε,

οι αθρόες χρηματοδοτήσεις

των ΚΠΣ – κοινοτικών χρη-

ματοδοτήσεων αποτελούν

παρελθόν σήμερα, αφού οι

βασικές υποδομές έχουν

πλέον καλυφθεί, ενώ και οι

Εθνικοί Πόροι από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων θα είναι εξαι-

ρετικά μειωμένοι και θα

ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό

κεντρικά. Αυτή η εξέλιξη,

σχεδόν καθορίζει τα βασικά

χαρακτηριστικά κάθε αιρε-

τού, είτε αυτός θα είναι ο

δήμαρχος, είτε οι λοιποί

αιρετοί που αποτελούν τη

δημοτική του ομάδα. 

Με λίγα λόγια ο δήμαρχος

και η δημοτική του ομάδα θα

κριθούν προφανώς με βάση

το όραμα για την περιοχή

τους. Οτιδήποτε ανακοινω-

θεί θα πρέπει να συνοδεύε-

ται και από το πώς θα υλο-

ποιηθεί, από ποιους πόρους

και να αιτιολογείται επαρκώς

στους δημότες, είτε η κοινω-

νική αναγκαιότητα, είτε η

ανταποδοτικότητα τους.

Τέλος, το γενικό ισοζύγιο να

είναι ισοσκελισμένο αφού

θα σπανίζουν πλέον οι δια-

θέσιμοι πόροι.  Συνεπώς το

βάρος θα πρέπει να πέσει

σε οργανωτικό - διοικητικό

επίπεδο και σε διαθεσιμότη-

τα έμψυχου υλικού. Αυτό

προσομοιάζει ένα δήμο με

μια οργανωμένη επιχείρη-

ση, που θα δουλεύει με

ιδιωτικά κριτήρια, η οποία

ωστόσο θα έχει κοινωνικο-

φελή χαρακτηριστικά που

θα διαχέονται στους δημό-

τες.

Πρέπει η νέα δημοτική αρχή

να επικεντρωθεί:

Ι.  Στη δημιουργία ενός ανε-

ξάρτητου τομέα επιχειρημα-

τικότητας – ανάπτυξης που

να αφορά : 

α.  Την αποτελεσματική

αξιοποίηση των δημοτικών

ακινήτων προς εκμίσθωση,

τη διάχυση τους στις παρα-

γωγικές μονάδες του δήμου

μέσω της δημιουργίας επι-

χειρηματικών σχημάτων με

σκοπό νέες θέσεις εργασίας

και συγκράτηση των νέων

στην περιοχή, τη συστηματι-

κή ανάπτυξη, προβολή και

ενίσχυση της διασύνδεσης

του αγροτουρισμού με το

αγροτικό δυναμικό.

β.  Τη δημιουργία ενός

σαφούς και συγκεκριμένου

πλαισίου είσπραξης των

βεβαιωμένων δημοτικών

εσόδων, το οποίο θα εφαρ-

μοσθεί απαρέγκλιτα και για

όλους.

γ.  Το προγραμματισμό της

διενέργειας εκδηλώσεων σε

όλη τη διάρκεια του έτους,

με σκοπό αφενός την πολιτι-

στική – τουριστική προβολή

αξιοθέατων και αφετέρου

την προσέλκυση επισκε-

πτών που θα τονώσουν την

εγχώρια αγορά.

δ.  Τη δημιουργία συνθηκών

ενεργού εμπλοκής των επι-

χειρηματικών μονάδων της

περιοχής μας σε αυτή τη

διαδικασία, ώστε να απο-

κτηθεί η κρίσιμη μάζα στήρι-

ξης της όλης προσπάθειας

και να βελτιωθεί η κοινωνική

συνοχή της περιοχής.

ΙΙ. Στην κάλυψη βασικών

υποδομών με μερική ή ολική

αυτοχρηματοδότηση, όπως

για παράδειγμα : 

α. Η προώθηση επενδύσε-

ων Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (μικρά υδροηλε-

κτρικά έργα που θα χρησι-

μοποιούνται και για τη

συγκέντρωση του διαθέσι-

μου υδατικού δυναμικού ή

δράσεις σε μικρά

Φωτοβολταϊκά έργα προ-

σαρμοσμένα στις ιδιαιτερό-

τητες της περιοχής) και γενι-

κά της Πράσινης Ανάπτυξης

η οποία αποτελεί κορυφαίο

θέμα.

β. Η προ επεξεργασία

απορριμμάτων και δράσεις

ανακύκλωσης, με βάση την

σύνθεση των απορριμμά-

των (αστικών και μη) και τις

δυνατότητες μέγιστης αξιο-

ποίησης τους.

Σήμερα η Τοπική

Αυτοδιοίκηση, σε συνδυα-

σμό με την οικονομική κρίση

που βιώνουμε και την μεγά-

λη στενότητα πόρων, θα

κληθεί να υπερκεράσει το

σημερινό «στάτους» και να

θέσει τις βάσεις που εδώ και

δεκαετίες ισχύουν στις λοι-

πές προηγμένες χώρες –

μέλη της ΕΕ. Επιτυχημένος

θα είναι ο αιρετός που θα

εφαρμόσει το μοντέλο της

πολυσυλλεκτικότητας, της

διαβούλευσης με τις κοινω-

νικές ομάδες, της τεκμηρίω-

σης του οράματος με απλό

και κατανοητό τρόπο στο

μέσο πολίτη, του νοικοκυρέ-

ματος και του συμμαζέματος

του κράτους – τμήμα του

οποίου είναι και ο δήμος  και

γενικότερα της δημιουργίας

αίσθησης σοβαρότητας και

ασφάλειας σε μια εποχή

που το σημαντικότερο πρό-

βλημα του μέσου πολίτη

είναι η ανασφάλεια και ο

φόβος για ένα αβέβαιο

αύριο. 

3
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Σχόλιο του κ. Σάββα Κ. Ποιμενίδη -  Χημικού, Πανεπιστημιακού Α.Π.Θ.Σχόλιο του κ. Σάββα Κ. Ποιμενίδη -  Χημικού, Πανεπιστημιακού Α.Π.Θ.

Κλεισθένης - Μοντέλα Ανάπτυξης - Δημοτική ΟμάδαΚλεισθένης - Μοντέλα Ανάπτυξης - Δημοτική Ομάδα

-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



Μ
ε μεγάλη επιτυχία

πραγματοποιήθη

κε η κοπή πίτας

του Συλλόγου Ανθούσας

Ασπροποτάμου στο

«Κονάκι».

Καλεσμένος και ομιλητής

ήταν ο καθηγητής

Θεολογίας του ΑΠΘ κ.

Τρίτου Μιχαήλ, ο οποίος

ανέπτυξε το θέμα Βλάχοι –

Μαρτυρία Ορθοδοξίας και

Πολιτισμού. Στην εκδήλωση

παρευρέθηκε για πρώτη

φορά στην πόλη μας, ο

Μητροπολίτης Σταγών και

Μετεώρων κ. Θεόκλητος

όπου και ευλόγησε την

πρωτοχρονιάτικη βασιλόπι-

τα.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

κε ο Δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Άρης Καραχάλιος οι αντι-

δήμαρχοι Μετεώρων,

Φαρσάλων κ.κ. Δημ.

Βουρλίτσης, Μπένου, ο

αντιπρόεδρος του περιφε-

ρειακού συμβουλίου

Θεσσαλίας κ. Κων/νος

Τύμπας, ο περιφερειακός

σύμβουλος κ.Γ.

Λαδόπουλος, η επικ. ελάσ-

σονος αντιπολίτευσης

Δήμου Φαρσάλων κ. Μαρία

Ίφου, η υποψ. βουλευτής με

το ΚΙΝΑΛ κ. Μαρία Γαλλιού,

πρόεδρος της

Τ.Κ.Ανθούσας Γ. Λιάμπα,

εκπρ. συλλόγων και του

τοπικού κλήρου, καθώς και

αρκετοί κάτοικοι της

Ανθούσας και φίλοι του συλ-

λόγου

Τ
ην Κυριακή, 3

Μαρτίου 2019 και

ώρα 7:00 μ.μ, στο

«Κτήμα Χαμορούσου», ο

Δήμος Φαρσάλων, με

αφορμή τον εορτασμό της

παγκόσμιας ημέρας της

γυναίκας, διοργανώνει

θεατρική παράσταση

βασισμένη στην γυναίκα

σύμβολο την

πολυσυζητημένη ηρωίδα

του Αλέξανδρου

Παπαδιαμάντη «η

φόνισσα» με την Φωτεινή

Φιλοσόφου, σε

σκηνοθεσία Γιάννη

Νικολαίδη, από τον

οργανισμό Ελληνικού

Θεάτρου ΑΙΧΜΗ.

Στην συνέχεια θα ακολουθή-

σει μουσικό γλέντι με τον

Δημήτρη Φωτίου, την

Ελπινίκη Τσομάκα και το

συγκρότημά τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη,

ενισχύουμε το Κοινωνικό

Φαρμακείο του Δήμου

Φαρσάλων με φάρμακα.
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Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

««Η φόνισσα» του Παπαδιαμάντη στηνΗ φόνισσα» του Παπαδιαμάντη στην

φετινή Γιορτή Γυναίκαςφετινή Γιορτή Γυναίκας

«Βασίλεψε» με απόλυτη επιτυχία η Ανθούσα«Βασίλεψε» με απόλυτη επιτυχία η Ανθούσα

ΑσπροποτάμουΑσπροποτάμου



Α
ντιπλημμυρικά

έργα στις κοίτες

του Ενιπέα στην

περιοχή των Φαρσάλων

ξεκινά το αμέσως

επόμενο διάστημα η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Μετά την υπογραφή της

σύμβασης μεταξύ του

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστού και του

αναδόχου, εισέρχεται σε

φάση υλοποίησης η

κατασκευή

αντιπλημμυρικών στην

Υπέρεια και τα Πυργάκια

συνολικού

προϋπολογισμού 248.000

ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός τόνισε

τα εξής:

«Οι τελευταίες έκτακτες και-

ρικές καταστάσεις δημιούρ-

γησαν προβλήματα στον

ποταμό Ενιπέα και συγκε-

κριμένα στις περιοχές της

Υπέρειας και στα Πυργάκια,

που έπρεπε να αντιμετωπι-

στούν και να θεραπευτούν.

Μέσω του έργου αυτού

συνολικού προϋπολογισμού

248.000 ευρώ αποτρέπουμε

τη δημιουργία πλημμυρικών

φαινομένων και δημιουρ-

γούμε συνθήκες ασφάλειας.

Τα έργα αυτά υλοποιούνται

μέσω της συνεργασίας που

έχουμε αναπτύξει με τον

υφυπουργό Οικονομίας και

Ανάπτυξης Στάθη

Γιαννακίδη και τον Γενικό

Γραμματέα Δημοσίων

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Παναγιώτη Κορκολή και

σκοπό έχουν την ασφάλεια

των πολιτών».

Στοιχεία έργου

Το συγκεκριμένο έργο

αφορά εργασίες  για την

προστασία τμημάτων της

κοίτης του Ενιπέα ποταμού

και των συμβαλλομένων σε

αυτόν υδατορεμάτων σε

σποραδικές θέσεις. Επίσης

θα γίνει αποκατάσταση τμη-

μάτων του δεξιού και αριστε-

ρού αναχώματος εντός της

ευρείας κοίτης του. Οι εν

λόγω εργασίες αφορούν

τμήματα του Ενιπέα ποτα-

μού στις περιοχές του Δ.Δ.

Υπέρειας και Δ.Δ.

Πυργακίου του Δήμου

Φαρσάλων.  

Οι απαιτούμενες εργασίες

είναι:

Καθαρισμός της βαθείας

κοίτης σε σποραδικές θέσεις

Προστασία πρανών βαθείας

κοίτης

Συντήρηση, αποκατάσταση

και ενίσχυση αναχωμάτων
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Επικαιρότητα

Η
«Ωκεανίς» έκανε

την εμφάνιση της

εξασθενημένη στην

περιοχή των Φαρσάλων,

«ντύνοντας» το Σάββατο

το βράδυ στα λευκά τις

περιοχές του πρώην

Δήμου Ναρθακίου και

ορισμένες περιοχές του

πρώην Δήμου

Πολυδάμαντα.

Έτσι παρά τις αρχικές εκτι-

μήσεις των μετεωρολόγων

το κύμα κακοκαιρίας δείχνει

να πέρασε αρκετά πιο ήπια

από την Επαρχία μας.

Βέβαια σφοδροί ήταν οι άνε-

μοι που έπληξαν την περιο-

χή καθ’όλη την διάρκεια του

Σαββατοκύριακου, χωρίς να

σημειωθούν ιδιαίτερα προ-

βλήματα, ενώ επέστρεψε

και το «ψύχος» με το θερμό-

μετρο μέσα στην πόλη των

Φαρσάλων να δείχνει μέχρι

και -4 βαθμούς κελσίου.

Το χιόνι σε Ναρθάκι και

Δίλοφο Φαρσάλων έφτασε

περίπου 15 εκ., στην Σκοπιά

ξεπέρασε τα 40 εκατοστά,

ενώ στο Κιτίτι με υψόμετρο

630 μέτρα ξεπέρασε τους

60 πόντους.

Ντύθηκαν στα «λευκά» οι ημιορεινές περιοχές Ντύθηκαν στα «λευκά» οι ημιορεινές περιοχές 

του Δήμου Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων 

ΑντιπλημμυρικΑντιπλημμυρικάά έργέργαα σε Υπέρεια και Πυργάκια Φαρσάλωνσε Υπέρεια και Πυργάκια Φαρσάλων



Α
πό   τον   Εμπορικό

Επιχειρηματικό

σύλλογο

Επαρχίας   Φαρσάλων

γνωστοποιείται ότι

υλοποιείται το Ευρωπαϊκό

πρόγραμμα  Erasmus  για

επιχειρηματίες .

Το πρόγραμμα απευθύνεται

:
Α) Σε Νέους  επιχειρηματίες
που σχεδιάζουν να ξεκινή-
σουν τη δική τους επιχείρη-
ση ή την έχουν ξεκινήσει
ήδη εντός της τελευταίας
τριετίας.
Μπορείτε να συμμετάσχετε
στο πρόγραμμα ως νέοι επι-

χειρηματίες, εάν:
Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία
επιχείρηση βάσει ενός βιώ-
σιμου επιχειρηματικού
σχεδίου.
Έχετε ξεκινήσει τη δική σας
επιχείρηση εντός της τελευ-
ταίας τριετίας.
Η (μελλοντική) εταιρεία ή
δραστηριότητα μπορεί να
υπάγεται σε οποιονδήποτε
κλάδο, ενώ δεν υπάρχει
όριο ηλικίας.
Ωστόσο, θα πρέπει επίσης:
Να είστε μόνιμοι κάτοικοι σε
μία από τις χώρες που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα.
Να έχετε ένα συγκεκριμένο
σχέδιο ή επιχειρηματική
ιδέα που αντικατοπτρίζεται
σε ένα επιχειρηματικό σχέ-
διο.
Να έχετε κίνητρα και να
δεσμευτείτε ότι θα επιδείξετε
πνεύμα συνεργασίας κατά
τη διάρκεια της παραμονής
σας κοντά σε έναν έμπειρο
επιχειρηματία σε μία άλλη
συμμετέχουσα χώρα.
Να είστε προετοιμασμένοι
να συνεισφέρετε στην ανά-
πτυξη της επιχείρησης του
επιχειρηματία υποδοχής και
να διαθέσετε τις δεξιότητες
και τις ικανότητές σας.
Να είστε έτοιμοι να συμπλη-
ρώσετε τα κονδύλια του
προγράμματος στον απα-
ραίτητο βαθμό ώστε να
καλυφθεί το κόστος της δια-
μονής σας στο εξωτερικό.

Β) Σε Έμπειρους  επιχειρη-

ματίες οι οποίοι είναι ιδιο-
κτήτες ή διευθυντές μικρής ή
μεσαίας
επιχείρησης σε μία από τις
συμμετέχουσες στο πρό-
γραμμα χώρες.
Ως επιχειρηματίες υποδο-
χής μπορείτε να συμμετά-
σχετε στο πρόγραμμα εάν:
Είστε μόνιμοι κάτοικοι σε μια
από τις χώρες που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα.
Είστε ιδιοκτήτες-διευθυντές
μίας μικρής ή μεσαίας επι-
χείρησης Η’ πρόσωπα που
έχετε άμεση σχέση με την
επιχειρηματικότητα σε επί-
πεδο διοικητικού συμβουλί-
ου
ΜΜΕ.
Διευθύνετε μια εταιρεία εδώ
και αρκετά χρόνια.
Είστε πρόθυμοι να μοιρα-
στείτε τις γνώσεις και την
εμπειρία σας με ένα νέο επι-
χειρηματία και να λειτουργή-
σετε ως μέντορες.
Για την συμμετοχή των επι-
χειρηματιών στο πρόγραμ-
μα Erasmus, απαραίτητη
προυπόθεση είναι να γνωρί-
ζουν τουλάχιστον μία ξένη
γλώσσα (κατά προτίμηση
αγγλικά).
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επισκεφθείτε τον σύν-
δεσμο www.erasmus-
entrepreneurs.eu ή στα γρα-
φεία του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου
Φαρσάλων στην Οδό
Καναδά 24 στα Φάρσαλα, κ.
Μπακαλέξη Έλενα στο τηλέ-

φωνο  24910-26511 για τη
διάθεση του πληροφορια-

κού υλικού.

Σ
υνελήφθη νεαρός

Φαρσαλινός ο

οποίος σε

συνέργεια με τον πατέρα

του «ξάφριζε» μελίσσια

από την Επαρχία

Φαρσάλων και όχι μόνο.

Κάποια από αυτά ανήκαν

στον μελισσοκόμο και μέλος

του Συλλόγου κ. Άκη

Εκίζογλου, κάποια άλλα

από κάποιον ιδιοκτήτη από

το Ανθηρό Καρδίτσας και

πολλά ακόμη άγνωστων για

την ώρα ιδιοκτητών.

Ένα από τα θύματα του νεα-

ρού αναγνώρισε τις κυψέλες

τις οποίες είχε φτιάξει ο ίδιος

και είχαν κλαπεί και έτσι

ξεκίνησε η διαδικασία και ο

δράστης συνελήφθη.

Ο ίδιος είχε τις κυψέλες με

τα μελίσσια σπίτι του με

σκοπό να παραποιήσει τους

κωδικούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Α.Τ. Φαρσάλων:

“Από το Αστυνομικό Τμήμα

Φαρσάλων εξιχνιάστηκε μία

περίπτωση κλοπής και σχη-

ματίστηκε δικογραφία σε

βάρος ενός 24χρονου για

κλοπή μελισσιών.

Ειδικότερα, σε νομότυπη

έρευνα που διενεργήθηκε

στην οικία του 24χρονου

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

επτά κυψέλες μελισσών, τις

οποίες όπως εξακριβώθηκε

είχε αφαιρέσει κατά το χρο-

νικό διάστημα από (20-12-

2018) έως (30-12-2018)

από την περιοχή των

Φαρσάλων. 

Οι αφαιρεθείσες κυψέλες

αποδόθηκαν στους δικαιού-

χους τους.”

Η
Ν. Ε. Ε.Α

Κινήματος

Αλλαγής Ν.

Λάρισας ανακοίνωσε ότι

στο πλαίσιο του

προσυνεδριακού

διαλόγου θα

πραγματοποιηθεί διήμερη

επίσκεψη του Νίκου

Παπανδρέου στο Ν.

Λάρισας την Τρίτη

26/2/2019 και την Τετάρτη

27/2/2019.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

της επίσκεψης έχει ως

εξής:

Τρίτη 26/2 : 11.00 π.μ. επί-

σκεψη στο οινοποιείο

Τυρνάβου

12.00 π.μ. επίσκεψη στον

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Τυρνάβου

19.00 μ.μ κεντρική ομιλία

και κοπή πίτας στο ξενοδο-

χείο Διόνυσος

Τετάρτη 27/2 : 11.00 π.μ.

επίσκεψη στο Δημαρχείο

Φαρσάλων

12.30 μ.μ. ανοιχτή συζήτη-

ση με πολίτες στην ταβέρνα

“Γιασεμί” (Δήμαρχος) στα

Φάρσαλα.
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24/02 1ημερη Εκδρομή
Δελφοί - Αράχωβα - Όσιος Λουκάς - Λιβαδειά      

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

Βόλος

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

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

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

- Ο Συλ. 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 19 έως 22/3 

Τρίπολη - Σπάρτη - Σπήλαιο Διρού - Μονεμβασιά -

Μυστρά - Ναύπλιο.

* 3 Διανυκτερεύσεις με πρωινό 

(Δεκτά Εκδρομικά Δελτία ΟΓΑ )

-Ο Πολ. Σύλ. Χαλικίου διοργανώνει διήμερη εκδρο-

μή στις 16/17 - 3 σε Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Ι.Μ.

Παναγίας Σουμελά

*1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο 3*

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Συνελήφθη νεαρός Φαρσαλινός που «ξάφριζε» μελίσσιαΣυνελήφθη νεαρός Φαρσαλινός που «ξάφριζε» μελίσσια

ΠρόγραμμαΠρόγραμμα Erasmus Erasmus απόαπό τοντον Εμπορικό Σύλλογο ΦαρσάλωνΕμπορικό Σύλλογο Φαρσάλων

Διήμερη επίσκεψη του Νίκου Παπανδρέου στη Λάρισα – ΣταΔιήμερη επίσκεψη του Νίκου Παπανδρέου στη Λάρισα – Στα

Φάρσαλα την ΤετάρτηΦάρσαλα την Τετάρτη



Τ
ην Παρασκευή

22/2 το 2ο ΓΕΛ

Φαρσάλων σε

συνεργασία με τοΓραφείο

Εκπαίδευσης

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Πανεπιστημιακού Γενικού

Νοσοκομείου Λάρισας &

Τμήμα Αιμοδοσίας

Πανεπιστημιακού Γενικού

Νοσοκομείου Λάρισας

διοργάνωσε, ημερίδα με

θέμα: «Αιμοδοσία,

Μεταμόσχευση μυελού

των οστών και

Εθελοντισμός» στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων.                                                                     

Οι μαθητές, που αποτελούν

τους εν δυνάμει εθελοντές

αιμοδότες και δωρητές μυε-

λού των οστών, ενημερώθη-

καν για τη διαδικασία της

λήψης αίματος ή μυελού

των οστών και κατανόησαν

την αναγκαιότητα της εθελο-

ντικής αιμοδοσίας (αφού το

αίμα είναι αναντικατάστατο)

αλλά και της δωρεάς μυελού

των οστών για μεταμόσχευ-

ση.

Τονίστηκε ότι η δωρεά αίμα-

τος ή μυελού των οστών

είναι δώρο ζωής προς τον

πάσχοντα συνάνθρωπο, το

πολυτιμότερο δώρο.

Υπεύθυνη συντονισμού της

εκδήλωσης ήταν η εκπαι-

δευτικός Κουτσοπούλου

Φωτεινή με την αρωγή της

εκπαιδευτικού Μαγαλιού

Ελένης , σε συνεργασία με

Γραφείο Εκπαίδευσης

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Πανεπιστημιακού  Γενικού

Νοσοκομείου Λάρισας &

Τμήμα Αιμοδοσίας

Πανεπιστημιακού Γενικού

Νοσοκομείου Λάρισας

(Υπεύθυνες συντονισμού:

Κυριάκου Δέσποινα, Μαλίτα

Αικατερίνη, Τσιγάρα

Σταυρούλα).

Την παρουσίαση των δρά-

σεων από πλευράς Δήμου

Φαρσάλων στον τομέα της

Υγείας, πραγματοποίησε η

πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ κ.

Κυριακή Παναγιωτοπούλου

και από πλευράς

Αιμοδοτικού η πρόεδρος

του Αιμοδοτικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων κ.

Σούλα Λούκουτου. 

Την εκδήλωση παρακολού-

θησαν πλήθος κόσμου και

μαθητών.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

ευχαριστούν θερμά τον

Δήμο Φαρσάλων για την

παραχώρηση της αίθουσας,

τους υπαλλήλους του για τη

βοήθειά τους και το ανθο-

πωλείο ΖΙΝΝΙΑ για την προ-

σφορά ειδών ανθοκομίας

και διακόσμησης.

O
όμιλος  ALFA

WOOD συμμετείχε

στην 14η HORE-

CA που διεξήχθη μεταξύ

18 και 21 Φεβρουαρίου

2019 στο Εκθεσιακό

Κέντρο METROPOLITAN

στην Αθήνα.

Στο περίπτερο παρουσιά-

στηκαν τα νέα προϊόντα του

ομίλου, όπως επιφάνειες

ξυλείας, δάπεδα deck εξω-

τερικού χώρου και ξύλινα

προγυαλισμένα δάπεδα

εσωτερικών χώρων πολλα-

πλών στρώσεων. Ιδιαίτερη

εντύπωση έκανε για μία

ακόμη φορά η γκάμα των

εσωτερικών πορτών που με

τα υψηλά κατασκευαστικά

της πρότυπα και την φινέ-

τσα τους «κέρδισαν» τους

επισκέπτες.

Τα στελέχη  του ομίλου υπο-

δέχτηκαν πολλούς ενδιαφε-

ρόμενους του κλάδου &

παρουσίασαν τις  νέες

τάσεις για την ανακαίνιση

των ξενοδοχειακών τους

χώρων με στόχο την βελτίω-

ση της ανταγωνιστικότητας,

της θέσης  και της επίδοσής

τους σε ένα απαιτητικό

χώρο που πρωτοστατεί

στην Ελλάδα, τον τουρισμό.

Η έκθεση αποτέλεσε για την

ALFA WOOD GROUP μία

γέφυρα για την προώθηση

επωφελών συνεργασιών &

μία  ουσιαστική πλατφόρμα

επικοινωνίας & εξέλιξης του

ευρύτερου κλάδου του του-

ρισμού και όλων των εμπλε-

κόμενων. Επιβεβαίωσε δε

ότι η καινοτομία και η εξέλιξη

είναι μονόδρομος για ολό-

κληρη την ελληνική βιομη-

χανία.
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2
ο  Κυνήγι του

κρυμμένου

χαλβαδοκουτιού»

στο πλαίσιο των

εκδηλώσεων

«Φαρσαλινό Καρναβάλι

2019» την Κυριακή  10

Μαρτίου  2019

Ο Οργανισμός Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚ-

ΠΑ ΔΦ)στο πλαίσιο των

εκδηλώσεων    «Φαρσαλινό

Καρναβάλι 2019»διοργανώ-

νει σε συνεργασία με τους

Π ρ ο σ κ ό π ο υ ς

τωνΦαρσάλωντο «2ο

Κυνήγι του κρυμμένου χαλ-

βαδοκουτιού»

Το « κυνήγι του κρυμμένου

χαλβαδοκουτιού » είναι ένα

παιχνίδι πόλης  που θα γίνει

την Κυριακή  10 Μαρτίου

2019(11.00 π.μ. έως τις

2.00 μ.μ.) με  αφετηρία την

πλατεία Δημαρχείου  και

μετακινήσεις εντός της

πόλης των Φαρσάλων,

όπου σε διάφορα σημεία-

σταθμούς οι συμμετέχοντες

θα  παραλαμβάνουν -από

αντιπροσώπους της οργα-

νωτικής επιτροπής του παι-

χνιδιού- ερωτήσεις και γρί-

φους που πρέπει να απα-

ντήσουν.  Στο παιχνίδι μπο-

ρούν να συμμετέχουν έφη-

βοι/ες  ηλικίας 13 - 17 ετών

,των τάξεων Γυμνασίου και

Λυκείου.

Κάθε  ομάδα θα αποτελείται

από 3 έως 5 άτομα και θα

πρέπει να διαλέξει ένα

όνομα ή τίτλο που να τη

χαρακτηρίζει και να  ορίσει

ένα αρχηγό .Τα μέλη της

κάθε ομάδας  πρέπει να

δραστηριοποιούνται όλα

μαζί και να βοηθούν παράλ-

ληλα για την εκτέλεση των

δραστηριοτήτων που θα

τους ανατίθενται.

Οι μετακινήσεις γίνονται

από τις ομάδες με κεντρικό

άξονα την πλατεία

Δημαρχείου μέσα στα  όρια

της πόλης  των Φαρσάλων

.Οι δραστηριότητες του παι-

χνιδιού περιλαμβάνουν γρί-

φους, αποστολές περιήγη-

σης μέσα από καλά κρυμμέ-

να ενδεικτικά σημεία δια-

σκορπισμένα σε ολόκληρη

την πόλη. Οι δοκιμασίες

καθώς και η επίλυση των

γρίφων, δεν απαιτούν καμία

ιδιαίτερη σωματική αντοχή ή

δύναμη.Σε όλους τους συμ-

μετέχοντες θα δοθούν ανα-

μνηστικά συμμετοχής. Σε

όλα τα μέλη της νικήτριας

ομάδας θα δοθεί ως έπαθλο

από ένα τάμπλετ.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνο-

νται δεκτές ως τη Δευτέρα 4

Μαρτίου 2019 . Η κάθε αίτη-

ση συμμετοχής πρέπει να

συνοδεύεται και από τις

αντίστοιχες δηλώσεις συναί-

νεσης των γονέων και κηδε-

μόνων των συμμετεχό-

ντων.Πληροφορίες και κατά-

θεση αιτήσεων συμμετοχής

στα γραφεία του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. στο

Δημαρχείο Φαρσάλων (2ος

όροφος)τηλ. 2491350141-

2(Αιτήσεις διατίθενται και

από τα σχολεία)

Η οργανωτική επιτροπή

1.Δερλός Κωνσταντίνος –

Δημοτικός Σύμβουλος,

Πρόεδρος Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δήμου Φαρσάλων

2 . Β η σ σ α ρ ό π ο υ λ ο ς

Κωνσταντίνος- Αρχηγός

2ου Σ.Ε.Π. Φαρσάλων

3.Δρόσος  Αχιλλέας-

Υπαρχηγός 2ου Σ.Ε.Π.

Φαρσάλων

4.Καραπατάκη Ταξιαρχία –

Πρόεδρος Ε.Κ.Σ. του 2ου

Σ.Ε.Π. Φαρσάλων

5.Παπαδοπούλου  Σοφία –

Γραμματέας Ε.Κ.Σ. του 2ου

Σ.Ε.Π. Φαρσάλων

6.Γκούνη Φωτεινή –

Αρχηγός Αγέλης

Λυκοπούλων

Τ
ην καθιερωμένη

πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα έκοψε

στην Βαμβακού

Φαρσάλων ο Κυνηγετικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων.

Η εκδήλωση πραγματοποιή-

θηκε στο κατάστημα

«Γεύσεις εν Λευκώ» σε πολύ

όμορφο κλίμα.

Το παρών έδωσαν όλοι οι

κυνηγοί του Συλλόγου με τις

οικογένειές τους.

Επίσης από πλευράς επισή-

μων παρευρέθηκαν ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος, η

Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ. κ. Κική

Παναγιωτοπούλου, η υπεύ-

θυνη Θήρας και Δασονόμος

κ. Ελένη Μπουζάνα, ο ανε-

ξάρτητος Δημοτικός

Σύμβουλος κ. Σταύρος

Πουλαράκης, ο υποψήφιος

Βουλευτής του ΚΙΝ. ΑΛ. κ.

Γιώργος Θεοδωρόπουλος

καθώς και μέλη τοπικών

συλλόγων και φορέων.

Τυχερός της εκδήλωσης

ήταν ο κ. Άρης Καραχάλιος

στον οποίο και έπεσε το

φλουρί, όμως το χάρισε

μέσω κληρώσεως.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

κ. Γιάννης Μπιζούλας χαιρέ-

τησε την εκδήλωση και όλοι

οι παρευρισκόμενοι διασκέ-

δασαν μέσα σε πολύ όμορ-

φο κλίμα. 

Ε
πίσκεψη πραγματοποίησε την

Παρασκευή το απόγευμα στα

γραφεία της ΔΗΜΤΟ ΝΔ

Φαρσάλων, ο Δημήτρης Μελάς, πρώην

υπηρεσιακός Αναπληρωτής υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και υποψήφιος

Ευρωβουλευτής με την Νέα

Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές

του Μαΐου.

Εκεί τον υποδέχθηκαν, η πρόεδρος κ.

Μαργαρίτα Γκότη με τα μέλη του Δ.Σ., αγρό-

τες, πρόεδροι αγροτικών συνεταιρισμών

καθώς και η νεαρή δικηγόρος Αθηνά

Σιαφαρίκα και εν δυνάμει υπ. βουλευτής με

την ΝΔ, όπου συζήτησαν για τα φλέγοντα

θέματα που απασχολούν την περιοχή και

τον πρωτογενή τομέα.

CMYK
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Τ
ο σκάκι στην

Επαρχία μας έχει

αρχίσει να παίρνει

διαστάσεις και όλο και

περισσότερος κόσμος το

παρακολουθεί, γοητεύεται

και συμμετέχει σε αυτό,

με το τμήμα σκάκι του Γ.Σ.

Φαρσάλων να έχει κάνει

ραγδαία άλματα και να

αναπτύσει συνεχώς το

συγκεκριμένο άθλημα σε

όλους τους τομείς.

Το απόγευμα του Σαββάτου

πραγματοποιήθηκαν τα

εγκαίνια του “σπιτιού” των

σκακιστών της Επαρχίας

ήτοι της νέας σκακιστικής

λέσχης Φαρσάλων, στο ισό-

γειο του Δημαρχιακού

Μεγάρου (πρώην εντευκτή-

ριο), παρουσία πλήθους

κόσμου και σκακιστών.

Αρχικά, πραγματοποιηθήκε

η τελετή των εγκαινίων από

τον ιερέα και αρχιερατικό

επίτροπο της επαρχίας

Φαρσάλων π. Βασίλειο.

Στην ομιλία του ο έφορος

τμήματος ΣΚΑΚΙ –

Γ.Σ.Φαρσάλων, Δήμος

Δερέκας, σημείωσε ότι η

αίθουσα ανακαινίστηκε από

τον Δήμο Φαρσάλων, κάνο-

ντας την λειτουργική και ταυ-

τόχρονα «όμορφη» για να

εξυπηρετήσει τις ανάγκες

των σκακιστών, ενώ στην

συνέχεια ανέφερε ότι, την

επόμενη εβδομάδα θα

πραγματοποιηθεί στην πόλη

μας Πανθεσσαλικό πρωτά-

θλημα με την συμμετοχή 60

αθλητριών. Κατά συνέπεια,

αν δεν υπήρχε αυτή η

αίθουσα, οι αγώνες θα γινό-

ταν σε κάποια άλλη πόλη

της Θεσσαλίας, προσδίδο-

ντας ταυτόχρονο πολλαπλό

όφελος, που δεν είναι μόνο

σκαστικό, αλλά πολυδιάστα-

το για την τοπική κοινωνία.

Επίσης, επεσήμανε ότι στις

16-17 Μαρτίου, θα πραγμα-

τοποιηθεί στα Φάρσαλα, σε

συνδιοργάνωση με τον

ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου

Φαρσάλων και την

Περιφέρεια Θεσσαλίας,

πανθεσσαλικό μαθητικό

πρωτάθλημα στο 2ο Λύκειο

Φαρσάλων, με την συμμετο-

χή 300 παιδιών, καθιστώ-

ντας αυτόματα μια από τις

μεγαλύτερες διοργανώσεις

στην Θεσσαλία.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση

παρέθεσε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων, ο οποίος μεταξύ

άλλων ανέφερε τις 7 δρά-

σεις – υπηρεσίες, τις οποίες

στεγάζονται στον νέο ανα-

καινισμένο χώρο (πρ. εντευ-

κτηρίου) στο ισόγειο (κοινω-

νικές δομές, δημόσιες υπη-

ρεσίες,σκάκι), σημειώνο-

ντας ότι είναι ένας χώρος

που εξυπηρετεί ιδανικά τις

ανάγκες της νεολαίας και

των σκακιστών, καθώς βρί-

σκεται σε κεντρικό σημείο

της πόλης, με στόχο να

αυξηθεί σημαντικά ο αριθ-

μός των παιδιών που θα

ασχολούνται με το σκάκι.

Στην εκδήλωση επίσης χαι-

ρετισμό παρέθεσε και ένα

από τα ιδρυτικά στελέχη και

διατελέσαντας πρόεδρος το

έτος 1984 ο κ. Νίκος

Λυμτσιούλης.

Μετά τα εγκαίνια έγινε η

απονομή των μεταλλείων

και δόθηκαν τα έπαθλα

στους νικητές του 3ου σκα-

κιστικού πρωταθλήματος

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. Στην κατηγο-

ρία της ηλικίας κάτω των 12

ετών πρώτη βγήκε η

Γεωργία Σκουμποτή με 4,5

βαθμούς, δεύτερος ο

Κωνσταντίνος Δίκαρος με 4

και τρίτος ο Πέτρος

Βουβαλουδης με 3,5. Στη

γενική κατάταξη πρώτη

βγήκε η Κωνσταντίνα

Δερέκα με 6,5, δεύτερος ο

Κώστας Παπαποστόλου

(πρωταθλητής τα δύο προη-

γούμενα χρόνια) με 5,5 και

τρίτος ο Απόστολος Κωστής

με 5 βαθμούς.

Την εκδήλωση παρακολου-

θησαν επίσης ο αντιδήμαρ-

χος Φαρσάλων κ. Δημ.

Μπαμπανίκας, ο πρόεδρος

ΟΠΑΚΠΑ κ. Κων/νος

Δερλός, η πρόεδρος ΔΗΚΕ-

ΦΑ κ. Κυρ.

Παναγιωτοπούλου, η δημο-

τική σύμβουλος κ. Σοφία

Χατζηπλή, η πρόεδρος της

δημοτικής κοινότητας

Φαρσάλων κ. Βάια Παύλου,

πλήθος γονέων, σκακιστών

και φορέων της περιοχής.
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Δ
όξα Υπέρειας και

Αναγέννηση

Φαρσάλων

αναδείχθηκαν ισόπαλοι

δίχως σκορ στο ντέρμπι

της αγωνιστικής στην Β

ΕΠΣΛ κατηγορία, σε ένα

παιχνίδι στο οποίο οι

φιλοξενούμενοι μέσα σε

ένα λεπτό έμειναν με

εννέα ποδοσφαιριστές

στο 30′.

Έτσι η Αναγέννηση έφτασε

τους 30 βαθμούς και παρέ-

μεινε στην 3η θέση, ενώ η

Δόξα με 27 βρίσκεται μια

θέση πίσω. Η αναμέτρηση

ήταν κατά βάση παιχνίδι

κέντρου με τις δυο ομάδες

να προσέχουν πολύ την

άμυνά τους.

Στο 30′ η Αναγέννηση έμεινε

με εννέα παίκτες όταν αρχι-

κά ο Δημήτρης Τσούλης είδε

δεύτερη κίτρινη κάρτα για

μαρκάρισμα ενώ εν συνε-

χεία ο Αγγελάκης είδε δυο

κάρτες στην ίδια φάση για

διαμαρτυρία.

Οι άνθρωποι της

Αναγέννησης έχουν παρά-

πονα για την απόφαση της

αποβολής του Τσούλη

καθώς θεωρούν ότι δεν

υπάρχει κίτρινη κάρτα στην

πρώτη φάση που τιμωρήθη-

κε ο επιτελικός χαφ των

φιλοξενουμένων.

Εν συνεχεία η Δόξα είχε την

κατοχή, η Αναγέννηση έκλει-

σε τους χώρους σωστά και

προσπάθησε να χτυπήσει

στην κόντρα.

Οι γηπεδούχοι είχαν κάποι-

ες καλές στιγμές με τους

Παπαδόπουλο, Φιτσόπουλο

και Κερμελίδη, ενώ από την

άλλη η Αναγέννηση είχε

μεγάλη ευκαιρία στο 40′

όταν μετά από αντεπίθεση ο

Καρακώστας έγινε αποδέ-

κτης της πάσας του

Μπούλαρι και αστόχησε

από πλεονεκτική θέση.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός

έπεσε, οι γηπεδούχοι είχαν

την κατοχή, όμως δεν κατά-

φερναν να γίνουν απειλητι-

κοί.

Στο 75′ εν τέλει «άγγιξαν» το

γκολ όταν ο Γιώργος

Τσιούρης έπιασε την κεφα-

λιά μέσα από την περιοχή

με την μπάλα να σταματά

στο οριζόντιο δοκάρι του

Ζάντζα.

Η Αναγέννηση είχε την δική

της καλή στιγμή όταν ο

Μπανιάς σούταρε δυνατά,

όμως η μπάλα πέρασε λίγο

άουτ και έτσι παρέμεινε το 0

– 0.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Ευθυμιάδης,

Τσιούρης, Γκατζόγιας,

Δημητρίου, Τσούνι,

Τσακίρης, Τραμπάκουλος,

Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ,

Κερμελίδης, Φιτσόπουλος

(55′ λ.τ. Κέτσι, 75′ λ.τ.

Καλφόγλου), Λαυδής (46′

Ευθυμιάδης Β.)

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Ζάντζας, Σακελλαρίου,

Δημουλάς, Μπούλαρι,

Αγγελάκης, Πατσιούρας,

Ζαγγανάς, Τσούλης, Γιαχνής

(65′ Μπανιάς),

Θεοχαρόπουλος (80′ Θέος),

Καρακώστας.

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

επικράτησε με

σκορ 0-4 στο Δημοτικό

Στάδιο Φαρσάλων της

Ακαδημίας Αχιλλέως

Φαρσάλων και έτσι

έφτασε τους 35 βαθμούς

στον δεύτερο όμιλο της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Ο Ατρόμητος έπιασε στην

κορυφή τον ΑΟ Ναρθακίου

ο οποίος δεν αγωνίστηκε

αυτό το Σαββατοκύριακο με

την Νίκη Κρήνης ελέω της

χιονόπτωσης η οποία έκανε

ακατάλληλο τον αγωνιστικό

χώρο για την διεξαγωγή της

αναμέτρησης.

Στο παιχνίδι του Σταδίου ο

Ατρόμητος στο πρώτο ημίω-

ρο είχε την πρωτοβουλία

των κινήσεων δίχως όμως

να καταφέρει να γίνει επικίν-

δυνος. Κάποια σουτ των

Τασιόπουλου και Αζά δεν

βρήκαν στόχο.

Όπως και οι προσπάθειες

των Δημουλά Δημήτρη και

Καρακώστα για την

Ακαδημία.

Στο 40′ ο Τασιόπουλος με

κοντινή κεφαλιά νίκησε τον

Μαργαρίτη έπειτα από

σέντρα και λάθος εκτίμηση

της άμυνας των γηπεδού-

χων και άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι σκόραραν μόλις

στο 48 για το 0-2 όταν ο

Αζάς βγήκε στην κόντρα

έσπασε υποδειγματικά για

τον Φλώρο και αυτός

έσπρωξε την μπάλα στα

δίχτυα.

Με την συμπλήρωση μιας

ώρας αγώνα ο Μουτκανάς

με ένα πανέμορφο σουτ,

από τα 25 μέτρα περίπου

έστειλε την μπάλα στο

παραθυράκι του Μαργαρίτη

και πέτυχε το 0-3.

Το τελικό 0-4 σημείωσε στο

85ο λεπτό ο Βασιλόπουλος

με ψηλοκρεμαστό πλασέ

από θέση τετ α τετ.

Οι άνθρωποι του Ατρομήτου

ευχαριστούν θερμά την

Ακαδημία Αχιλλέως για την

άψογη φιλοξενία τους.

Οι Συνθέσεις
Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων: Μαργαρίτης,

Τζιτζιφλής, Χαμορούσος,

Μπαϊράμι (60′ λ.τ.

Χαμορούσος), Βαινάς (73′

Γ κ ο υ ν τ ό π ο υ λ ο ς )

Αλμυριώτης, Ζαφειρούλης,

Δημουλάς Δ., Καρακώστας

(70′ Γεωργόπουλος),

Κυριαζόπουλος, Δημουλάς

Σ.

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 ,

Βασιλόπουλος, Γκούνης,

Ξυνογαλάς Αλ., Μουτκανάς,

Αζάς, Φλώρος (70′

Μπερσιάνης), Φάτσης (46′

Χρόνης), Τασιόπουλος,

Μακρυγιάννης (60′

Ξυνογαλάς Ηλ.).
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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

“Αεράτος” πέρασε από το Στάδιο ο Ατρόμητος Βαμβακούς“Αεράτος” πέρασε από το Στάδιο ο Ατρόμητος Βαμβακούς

Βαθμό «Χ»ρυσάφι για την Αναγέννηση στην έδρα τηςΒαθμό «Χ»ρυσάφι για την Αναγέννηση στην έδρα της

Υπέρειας, στο ντέρμπι της αγωνιστικής Υπέρειας, στο ντέρμπι της αγωνιστικής 



Ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς βρέθηκε πίσω στο σκορ
από το 34′ όμως έδειξε χαρακτήρα και με ολική
επαναφορά στα τελευταία δώδεκα λεπτά πέτυχε

την ανατροπή με σκορ 2 – 1 και πήρε σπουδαίο
τρίποντο.
Σκόρερ για την ομάδα του Αχιλλέα Τσιβόπουλου ήταν οι
Γαρουφαλιάς και Κώστας Κολοβός.

Έτσι οι ερυθρόλευκοι με αυτό
το υπερπολύτιμο τρίποντο
έφτασαν τους 39 βαθμούς και
παρέμειναν μαζί με την
ομάδα του Αβέρωφ στην
κορυφή, μετά από 18 αγωνι-
στικές.
Οι «κόκκινοι» που βρισκό-
ντουσαν πίσω στο σκορ στο
περισσότερο διάστημα του
αγώνα χάρη στο γκολ του
Ζαφειρίου στο 34ο λεπτό,
έφεραν αρχικά το παιχνίδι στα
ίσια με το γκολ του Κώστα
Γαρουφαλιά και πέτυχαν τη
σπουδαία νίκη στο 90′ με τον
Κώστα Κολοβό!

Στο 34ο λεπτό της συνάντησης στο γήπεδο της Αμπελιάς
λοιπόν ο Θοδωρής Ζαφειρίου βρήκε τον δρόμο προς τα
δίχτυα και το 0 – 1 έβαλε μπροστά το Μελισσοχώρι στο
σκορ, ενώ η ανατροπή του σκορ ήρθε στο δεύτερο ημίχρο-
νο.
Συγκεκριμένα, στο 78ο λεπτό ο Κώστας Γαρουφαλιάς με
δικό του γκολ έφερε το ματς στα ίσια με δυνατό σουτ έξω

από τη μεγάλη περιοχή, ενώ ο Κώστας Κολοβός «λύτρωσε»
ξανά την Αμπελιά στο 90′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι αυτή
τη φορά, που κέρδισε ο Χρήστος Σελήνης και με νέο δικό
του τέρμα, η ομάδα του Αχιλλέα Τσιβόπουλου πήρε την
εντός έδρας νίκη.
Ακόμη, στο 65ο λεπτό ο Κώστας Κολοβός είχε δοκάρι για
την Αμπελιά, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες
με τους Θοδωρή Γεωργούλα, Στέφανο Σουλτούκη και Νίκο
Φαρμάκα.
Αντίθετα, το Μελισσοχώρι είχε δοκάρι στο 27′ με τον
Βαγγέλη Χαρούλη, όπως και χαμένες ευκαιρίες με τους
Νούσια και Αγγελούλη στο δεύτερο ημίχρονο.
Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός Αμπελιάς (Αχιλλέας Τσιβόπουλος):
Γεωργούλας Θωμ., Περήφανος, Σελήνης, Κολοβός Κ.,
Αγγέλης, Σαΐτης, Γεωργούλας, Γαρουφαλιάς, Σουλτούκης
(78′ Σαμαράς – Καμηλαράκης), Φαρμάκας (70′ Κολοβός Ν.
(80′ λ.τ. Σερίφης)), Κόκκινος.
Αστήρ Μελισσοχωρίου (Σπύρος Μούτσιος):
Κουκούτσης, Αγγελούλης, Μπιρόλ, Μανακούσιος,
Μαλαχτάρης, Βουτυρίτσας, Διαμαντής (83′ Ζαρκαδής Θ.),
Χαρούλης, Ζαφειρίου, Νούσιας, Σδράλης Αλ. (65′
Δανιλούλης).
Διαιτητική Τριπλέτα: Κουκούλης, Νίκζας, Τέγος Αθ.

Ο
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων κατάφερε να

υπερκεράσει με σκορ 3 – 0 το εμπόδιο του

Σταυραετού, να επανέλθει στα θετικά

αποτελέσματα και να φτάσει τους 24 βαθμούς. Πλέον

οι ροσονέρι σε συνδυασμό με την ήττα του Ζαππείου

και την ισοπαλία στο ντέρμπι της Υπέρειας βρίσκονται

στην 5η θέση, όντας στο -3 από την Δόξα Υπέρειας και

την 4η θέση.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο

12′ με τον Βαρσάμη να σκοράρει με δυνατό σουτ έξω από

την περιοχή.

Ενώ με την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα διπλασίασαν

τα τέρματα τους με «δράστη» τον Πέτσα ο οποίος με πλασέ

πέτυχε το 2 – 0.

Οι γηπεδούχοι είχαν σωρεία ευκαιριών με τους Πέτσα,

Νασιούλα, Γκουνάρα και Τασιόπουλο, ενώ στο 40′ ο

Νεμπεγλέρας με σουτ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του

Σταυρού.

Το τελικό 3 – 0 πέτυχε στο 60′ ο Σταύρος Γκουνάρας με

υποδειγματικό πλασέ μέσα από την περιοχή.

Η Σύνθεση:

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων (Βασίλης Τσιανάκας):

Χαρισούλης, Βαρσάμης, Σκέγια, Κουτσόπουλος (46′

Γκουνάρας Στ.), Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας, Γκουνάρας Χρ.,

Ντριτάν, Νασιούλας (46′ Σαρατζιότης), Πέτσας (70′

Ζαχόπουλος), Τασιόπουλος.
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Αθλητικά

Τρίποντο “χρυσάφι” η “ατσάλινη” Αμπελιά, με “Τρίποντο “χρυσάφι” η “ατσάλινη” Αμπελιά, με “buzzerbuzzer beater”beater”

τουτου ΚώσταΚώστα ΚολοβούΚολοβού!!

««Επαγγελματικό» τρίποντο και πεντάδα για τον ΜέγαΕπαγγελματικό» τρίποντο και πεντάδα για τον Μέγα

Αλέξανδρο!Αλέξανδρο!



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

έχοντας ένα

«δαιμονιώδες» τέταρτο

στην αρχή του δεύτερου

μέρους κατάφερε να

πάρει σπουδαίο τρίποντο

ουσίας και ψυχολογίας με

σκορ 4 – 2 κόντρα στον

Αετό Αμυγδαλέας στα

πλαίσια της 19ης

αγωνιστικής της Α ΕΠΣΛ –

DETOX κατηγορίας.

Έτσι λοιπόν οι

«Μυρμιδόνες» κατάφεραν

να επιστρέψουν στα θετικά

αποτελέσματα στο ντεμπού-

το του Αρίστου

Παπαγεωργίου στον πάγκο

τους, παίζοντας κατά δια-

στήματα όμορφο επιθετικό

ποδόσφαιρο και έχοντας

τέσσερις διαφορετικούς

σκόρερ.

Πλέον ο Αχιλλέας έφτασε

τους 27 βαθμούς και βρίσκε-

ται στην 7η θέση έχοντας

πάρει ταυτόχρονα τεράστια

βαθμολογική «ανάσα»

όντας στο +7 από την επι-

κίνδυνη ζώνη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον

Αχιλλέα να σκοράρει από τα

αποδυτήρια καθώς μόλις

στο 3’ ο Ζιώγας έκανε το

σουτ ο Κωνσταντίνου έδιω-

ξε, η μπάλα κατέληξε στον

Τσούλη και αυτός με πλασέ

την έστειλε στα δίχτυα.

Στο πρώτο μέρος ο Αχιλλέας

είχε κόντρα τον αέρα της

αναμέτρησης και οι γηπε-

δούχοι το εκμεταλλεύτηκαν

στο έπακρο στο 22’ όταν ο

Περδίκης έπιασε έναν

«κεραυνό» έξω από την

περιοχή και η μπάλα κατέ-

ληξε στο παραθυράκι του

Καρακώστα για το 1 – 1.

Από εκεί και έπειτα ο ρυθ-

μός έπεσε και καμία από τις

δυο ομάδες δεν απείλησε

αισθητά.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας μπήκε πολύ πιο

προσηλωμένος και επιθετι-

κός στο παιχνίδι του και

κατάφερε από την αρχή να

απειλήσει όταν ένα σουτ του

Γαγάρα και ένα κόρνερ του

Τσούλη ήταν οι προειδοποι-

ητικές βολές.

Εν τέλει στο 52’ ο

Κατσανάκης εκτέλεσε το

φάουλ από τα δεξιά, η

μπάλα έφτασε στον Τλούπα

και αυτός με πλασέ μέσα

από την περιοχή πέτυχε το

2 – 1.

Ο Κατσανάκης στο δεύτερο

μέρος ήταν πονοκέφαλος

για την Αμυγδαλέα και πέντε

λεπτά αργότερα, «σέρβιρε»

και πάλι με σέντρα για τον

Ζιώγα με τον πολύπειρο

επιθετικό του Αχιλλέα να

εκτελεί ιδανικά τον

Κωνσταντίνου για το 3 – 1.

Ο Αχιλλέας είχε την

Αμυγδαλέα στα «σχοινιά»

και στο 66’ κατάφερε να

δώσει διαστάσεις θριάμβου

στο υποφαινόμενο τρίπο-

ντο, όταν ο Ζιώγας «έσπα-

σε» στον Γαγάρα και αυτός

με δυνατό σουτ νίκησε τον

Κωνσταντίνου και πέτυχε το

4 – 1.

Οι γηπεδούχοι έχασαν

ακόμη δυο καλές στιγμές

όταν στο 70’ το σουτ την

«βολίδα» του Γαγάρα έξω

από την περιοχή έδιωξε με

υπερένταση ο

Κωνσταντίνου, ενώ πέντε

λεπτά αργότερα ο ίδιος παί-

κτης πλάσαρε άουτ.

Από το 75’ ο Αχιλλέας έπαι-

ζε με παίκτη λιγότερο ελέω

αποβολής του Ζησόπουλου

με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στο 84’ ο Παραφέστας είδε

τον Καρακώστα να τον στα-

ματάει από θέση τετ α τετ

ενώ το 4 – 2 σημείωσε ο

Πλής στο 87’

Στο τέλος της αναμέτρησης

οι παίκτες του Αχιλλέα

Φαρσάλων χειροκροτήθη-

καν θερμά από τους ηρωι-

κούς φιλάθλους που αψήφη-

σαν το τσουχτερό κρύο και

έδωσαν το παρών στο

Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Αρίστος Παπαγεωργίου):

Καρακώστας, Γκαραβέλης,

Ζησόπουλος, Τλούπας ,

Σαμαράς (88’

Ν τ ι ν α ρ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Κομισόπουλος, Ζιώγας (85′

Γ ι α ν ν ο λ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Ταστεμερίδης, Τσουλης (74′

Καναβός), Γαγάρας,

Κατσανάκης.

Αετός Αμυγδαλέας

(Μάκης Αλεξούδης):

Κωνσταντίνου Α., Γουνάρας

Γ. (66′ Φιλίππου Β.),

Βαρλάγκας Π. (77′ Ντάσκας

Α.), Περδίκης Σ.,

Παπακωστούλης Β.,

Παραφέστας Ζ.,

Παπαδάμου Χ. (71′

Ανδριανόπουλος Β.),

Παρασκευούδης Ε.,

Κουρούκας Β. (81΄Πλης Α.),

Τσεκούρας Π., Ντάλλας Γ.

Παπαγεωργίου: “Τα παι-

διά έδειξαν ψυχή, προχω-

ράμε με δουλειά και

πιστοί στο πλάνο μας”

Μετά την λήξη της αναμέ-

τρησης του Αχιλλέα

Φαρσάλων με τον Αετό

Αμυγδαλέας εκεί όπου οι

Μυρμιδόνες πέτυχαν

σπουδαία νίκη με σκορ 4

– 2 ο προπονητής του

Αχιλλέα Φαρσάλων κ.

Αρίστος Παπαγεωργίου

έδωσε συγχαρητήρια

στους παίκτες του ενώ

τόνισε ότι με δουλειά και

οδηγό την εξαιρετική

ψυχολογία που υπάρχει

πλέον η συνέχεια είναι

ευοίωνη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα παιχνίδι που όλα

τα παιδιά έδωσαν την ψυχή

τους στον αγωνιστικό χώρο,

πάλεψαν, ήταν μαχητικοί

ακολούθησαν πιστά το

πλάνο και τους αξίζουν

πολλά συγχαρητήρια.

Ήταν μια νίκη ψυχολογίας

και την θέλαμε πάρα πολύ,

παρά το γεγονός ότι ισοφα-

ριστήκαμε σε ένα κρίσιμο

σημείο δεν το βάλαμε κάτω,

πιέσαμε, είχαμε πλάνο και

καθαρό μυαλό και πετύχαμε

μια μεγάλη νίκη.

Με δουλειά και την καλή

ψυχολογία που υπάρχει όλα

είναι θετικά, κοιτάζουμε κάθε

παιχνίδι ξεχωριστά, θέλουμε

να χτίσουμε πάνω στο καλό

μας πρόσωπο και να παρα-

μείνουμε πιστοί στο πλάνο

και την δουλειά μας.»
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Αθλητικά

“Τετρακίνητος” σε “δαιμομιώδες” τέταρτο ο Αχιλλέας“Τετρακίνητος” σε “δαιμομιώδες” τέταρτο ο Αχιλλέας

Φαρσάλων, πήρε νίκη “ανάσα”!!!Φαρσάλων, πήρε νίκη “ανάσα”!!!



Ο
Γ.Σ. Φαρσάλων

Krousta γνώρισε

την ήττα με σκορ

61 – 79 από τον Φαίακα

Κέρκυρας για την 19η

αγωνιστική της Β Εθνικής

κατηγορίας.

Έτσι οι μπλε παρέμειναν

στις 7 νίκες ενώ έχουν και

12 ήττες, με τον Φαίακα να

προσπερνά τους

Φαρσαλίνους με 2 νίκες ενώ

και σε περίπτωση ισοβαθ-

μίας έχει το «πάνω χέρι».

Ο Γυμναστικός βρίσκεται

μαζί με ακόμη τρεις ομάδες

(Γέφυρα, Στρατώνι και

Ι΄καρους Σερρών) στην 12η

θέση της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδα-

νικά για το συγκρότημα του

κ. Χάρη Φόρου καθώς στα

πρώτα λεπτά της αναμέτρη-

σης το σκορ ήταν 8-2, ενώ

ένα λεπτό πριν την λήξη

ήταν μπροστά με 16 – 8.

Οι φιλοξενούμενοι με ένα

γρήγορο 0 – 5 μείωσαν σε

16 – 13 με το τέλος του

δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο

Φαίακας μπήκε «αφηνια-

σμένος» στο παρκέ, οι

Φαρσαλινοί δεν βρήκαν

«απαντήσεις» σε κανένα

σημείο του δεκαλέπτου και

με επιμέρους σκορ δεκαλέ-

πτου 10 – 31 οι φιλοξενού-

μενοι πέρασαν μπροστά με

18 πόντους (26 – 44).

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο

Γυμναστικός πίεσε σε όλο το

παρκέ, «πάλεψε» αισθητά

και κατάφερε να μειώσει

σταδιακά την διαφορά μέχρι

και στο -6 (46 – 52), με το

δεκάλεπτο να λήγει με σκορ

46 – 54.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι

φιλοξενούμενοι «έτρεξαν»

στην αρχή επιμέρους σκορ

0 – 9 έθεσαν τις βάσεις της

νίκης και εν τέλει πήραν την

νίκη με σκορ 61 – 79.

Πρώτος σκόρερ τόσο της

αναμέτρησης όσο και του

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

ήταν ο Σωτήρης Γκιουλέκας

με 23 πόντους, ενώ ο

Λεπενιώτης με 13 πόντους

ήταν επίσης διψήφιος.

Τα Δεκάλεπτα: 16-13, 26-

44, 46-54, 61-79.

Πλέον οι άνθρωποι του

Γυμναστικού στρέφουν την

προσοχή τους στο εκτός

έδρας παιχνίδι με τον

Μακεδονικό την ερχόμενη

Κυριακή, σε ένα παιχνίδι

που οι “μπλε” θέλουν πάση

θυσία την νίκη για βαθμολο-

γικούς αλλά και ψυχολογι-

κούς λόγους.

Διαιτητές: Ντούρας-

Δημάδης

Οι Συνθέσεις

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

(Χάρης Φόρος):

Λεπενιώτης: 13(2),

Χαιριτίδης 8(2),

Αλεξόπουλος, Λιούπης,

Αναγνωστόπουλος 3(1),

Τσιώγκας 9, Συνετός,

Τοπουζίδης 2, Λούτας 3,

Γκιουλέκας 23 (2),

Φαρμάκης, Φιλιππόπουλος.

Φαίακας Κέρκυρας

(Γεωργίου-Μούτσος) :

Κατέχης, Γρίψιος 10(2),

Ψαρράς, Νεδέλκος 15(1),

Σιώπης 3, Σπιτιέρης 15(2),

Πεταλωτής 12(1), Περούλης

8, Νίκας 14(4), Αυγερινός,

Χατζόπουλος 2, Ταουσάνης

Η Βαθμολογία (σε 19 αγώ-

νες):

1. Ανατόλια 36 (17-2)

2. Αγρίνιο 32 (13-6)

——————————–

3. Ελευθερούπολη 32 (13-6)

4. Φίλιππος Βέροιας 30 (11-

8)

5. ΧΑΝΘ 29 (10-9)

6. Ερμής Λαγκαδά 29 (10-9)

7. Χαλκηδόνα / Προποντίς

29 (10-9)

8. Μαχητές-Πειραματικού 29

(10-9)

9. Φαίακας Κέρκυρας 28 (9-

10)

10. Έσπερος Λαμίας 27

(8-11)

11. Νίκη Βόλου 27 (8-11)

12. Γ.Σ. Φαρσάλων

Krousta 26 (7 - 12)

——————————–

13. Γέφυρα 26 (7-12)

14. Στρατώνι 26 (7-12)

15. Ίκαροι Σερρών 26 (7-

12)

16. Μακεδονικός 24 (5-14)

Η Επόμενη Αγωνιστική

(20ή, 03/03):

Χαλκηδόνα – ΧΑΝΘ

Εσπερος Λαμίας – Γέφυρα

Στρατώνι – Φίλιππος

Βέροιας

Φαίακας Κέρκυρας –

Αγρίνιο

Μακεδονικός – Γ.Σ.

Φαρσάλων Krousta

Νίκη Βόλου – Μαχητές

Πειραματικού Πεύκων

Ανατόλια – Ικαροι Σερρών

Ερμής Λαγκαδά –

Ελευθερούπολη

Χάρης Φόρος: «Ακόμη

μια φορά, «πληρώσαμε»

το κακό μας δεκάλεπτο,

δεν έχουμε χρόνο να κοι-

τάζουμε πίσω»

Ο τεχνικός του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων κ. Χάρης

Φόρος, στάθηκε στο κακό

δεκάλεπτο της ομάδα του

κόντρα στον Φαίακα

Κέρκυρας το οποίο εν

τέλει στάθηκε ικανό να

στερήσει την νίκη από

τους Φαρσαλινούς και ο

Φαιάκας να φύγει με

σπουδαίο «διπλό» από το

Κλειστό Γυμναστήριο των

Φαρσάλων.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο

προπονητής των μπλε:

«Για ακόμη ένα παιχνίδι

πληρώσαμε το κακό μας

δεκάλεπτο, αυτή την φορά

ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο.

Μείναμε πίσω στο σκορ, στο

τρίτο δεκάλεπτο προσπαθή-

σαμε να επανέλθουμε, πιέ-

σαμε, μειώσαμε, όμως στο

τέταρτο δεκάλεπτο ο

Φαίακας έβαλε τρία μεγάλα

σουτ, εμείς δεν καταφέραμε

να αντιδράσουμε, μείναμε

από δυνάμεις και μοιραία

ηττηθήκαμε.

Πλέον δεν έχουμε χρόνο να

κοιτάζουμε πίσω, επικε-

ντρωνόμαστε στο επόμενο

παιχνίδι, πρέπει να γυρί-

σουμε τον «διακόπτη» και

να επανέλθουμε στα θετικά

αποτελέσματα.

Δεν μας παίρνει να κοιτά-

ζουμε πίσω.»
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««Πλήρωσε» το «μπλάκ άουτ» του δευτέρου δεκαλέπτου οΠλήρωσε» το «μπλάκ άουτ» του δευτέρου δεκαλέπτου ο

ΓυμναστικόςΓυμναστικός



Κ
άλεσμα εξέδωσε

σε όλους τους

αγρότες της

Επαρχίας Φαρσάλων η

Επιτροπή Αγώνα και οι

Αγροτικοί Σύλλογοι της

Επαρχίας Φαρσάλων για

συζήτηση και λήψη

απόφασης για την

συμμετοχή στο

συλλαλητήριο της

Παρασκευής κατά την

διάρκεια της εκδίκασης

των 10 αγροτών του

Μπλόκου Νίκαιας.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αγρό-

τες εκδικάζονται για για

κατάληψη οδοστρώματος

και ένας εκ των διωκόμενων

αγροτών είναι ο

Φαρσαλινός και πρόεδρος

του Α/Σ Κατωχωρίου κ.

Σωκράτης Αλειφτήρας.

Αναλυτικά το κάλεσμα:

Την Τρίτη 26-2-2019 και

ώρα 17:00 καλούνται όλοι οι

αγρότες της Επαρχίας

Φαρσάλων στο Βασιλί, στην

αίθουσα του Συνεταιρισμού,

για συζήτηση και λήψη από-

φασης για την συμμετοχή

μας στο συλλαλητήριο στα

Δικαστήρια Λάρισας την

Παρασκευή 1-3-2019 όπου

δικάζονται οι 10 συνάδελφοι

του Μπλόκου Νίκαιας. 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΡΟ-

ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ

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 

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 - Τιμή 2.500€

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δια-

μέρισμα 3άρι στα Φάρσαλα,

με παρκινγκ και αυτόνομη

θέρμανση. Πληροφορίες

στο τηλ. 6977328307

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ανεξάρτητες
οριζόντιες ιδιοκτησίες, ισογεί-
ου (105,94 τ.μ.) και 1ου ορό-
φου (117,50 τ.μ.) σε γωνιακό
οικόπεδο εκτάσεως 266,0
τ.μ. βρίσκονται σε ήσυχη γει-
τονιά, στην περιοχή του 2ου
Γ υ μ ν α σ ί ο υ - Λ υ κ ε ί ο υ
Φαρσάλων. Έτος κατασκευ-
ής 1980. Υπάρχει δυνατότη-
τα συνένωσης ώστε να μετα-
τραπούν σε μία λειτουργική
μονοκατοικία. 
Για περισσότερες πληρο-
φορίες και ραντεβού επι-
κοινωνήστε στο τηλέφωνο
2109713272, 6946639659
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ΤΡΙΤΗ 26/2: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24

Τηλ: 24910-23012

ΠΕΜΠΤΗ 28/2: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά

4 Τηλ: 24910-22465

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3: Ζαχοπούλου Στυλιανή    Δ/νση:

Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/3: Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά

27  Τηλ: 24910-22321  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση:

Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

06:15

06:45

07:45

09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

10:45

13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

16:45

19:30 

21:30 ΤΡΙΤΗ &

ΠΕΜΠΤΗ

22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:45

10:00

12:00

14:30

16:30

18:30

20:30

ΛΑΡΙΣΑ  - ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

05:15

05:45

06:45

09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

11:00

12:00

13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

17:00

19:15 

20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:45

09:00 ΑΧ

11:00

13:30 ΑΧ

15:00

17:00 

19:30

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

08:45

10:45

13:15

16:30

18:30

20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

07:45

09:45

12:00

15:00

17:00

19:30

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με εμπειρία
παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού – Γυμνασίου
– Λυκείου.  
Τιμές προσιτές. 
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α :
6934838389

Αγροτική σύσκεψηΑγροτική σύσκεψη

στο Βασιλί για τουςστο Βασιλί για τους

αγρότες τηςαγρότες της

Επαρχίας πριν τοΕπαρχίας πριν το

συλλαλητήριοσυλλαλητήριο

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 Αιμοδοτικός Σύλλογος  Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί θερμά την οικογένεια του κου. ΒΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ για τη δωρεά  χρηματικού

ποσού στο σύλλογό μας αντί στεφάνου εις μνή-

μην ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΩΒΕΛΗ. 

Θερμά συλλυπητήρια.   Το Δ.Σ. 



Τ
ην καθιερωμένη

βασιλόπιτα έκοψε η

ομάδα της

Αναγέννησης Φαρσάλων

στο καφέ Γιάννης

Μαουσίδης στην οδό

Βόλου στα Φάρσαλα.

Στην εκδήλωση παραβρέθη-

κε σύσσωμο το ΔΣ, η τεχνι-

κή ηγεσία και οι αθλητές του

συλλόγου. Χαιρετισμό απη-

ύθυνε ο πρόεδρος της ομά-

δας κ. Στέργιος Αλεξίου, ο

οποίος ευχήθηκε καλή χρο-

νιά και υγεία σε όλους και

ζήτησε από τους ποδοσφαι-

ριστές να προσπαθήσουν,

ώστε κατορθώσουν να ανέ-

βει η ομάδα στην επόμενη

κατηγορία.

Το τυχερό φλουρί που αντι-

στοιχούσε σε χρηματικό

ποσό, έπεσε στον ποδο-

σφαιριστή Παν. Δημουλά,

ενώ από πλευράς αντιπ. κ.

Κώστα Ζησόπουλου προ-

σκλήθηκαν όλοι οι ποδο-

σφαιριστές, για ένα γεύμα

στην ταβέρνα «Αυλή» στην

Αγία Παρασκευή της

Σκιάθου. Το ΔΣ ευχαριστεί

τον καφέ Γιάννης, για την

προσφορά των καφέδων

αναψυκτικών και ποτών.

Τ
ο 1ο Γενικό Λύκειο

Φαρσάλων ήταν ο

μεγάλος νικητής

στο ντέρμπι του μπάσκετ

ανάμεσα στο 1ο και στο

2ο ΓΕΛ με σκορ 36 – 30,

σε ένα παιχνίδι για «γερά

νεύρα» με τις δυο ομάδες

να έχουν στο ρόστερ τους

παιδιά που έχουν τα

φόντα να αγωνιστούν σε

υψηλό επίπεδο και το

απέδειξαν σε ένα παιχνίδι

ποιοτικό με εναλλαγές

του σκορ και ωραίες

φάσεις που

ευχαριστήθηκαν οι

συμμαθητές τους που

έδωσαν το παρών στο

Κλειστό Γυμναστήριο των

Φαρσάλων.

Στο πρώτο οκτάλεπτο οι δυο

ομάδες κινήθηκαν σε «ρηχά

νερά» σκοραρίσματος με το

2ο να είναι μπροστά με

σκορ 7 – 6.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο το

πρώτο κατάφερε να περάσει

μπροστά και να πάει στα

αποδυτήρια όντας μπροστά

στο σκορ με 17 – 15.

Στο τρίτο οκτάλεπτο οι παί-

κτες του πρώτου Λυκείου

όντας απόλυτα συγκεντρω-

μένοι σε άμυνα και επίθεση

κατάφεραν να πάρουν

«αέρα» έξι πόντων (25 –

19).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι

δυο ομάδες συνέχισαν να

είναι κοντά στο σκορ, όμως

το 1ο ΓΕΛ κατάφερε να κρα-

τήσει την υπέρ του διαφορά

και να πάρει την πρόκριση

στην επόμενη φάση με σκορ

36 – 30.

Οι Συνθέσεις

1ο ΓΕΛ Φαρσάλων:

Αλεξόπουλος, Λιούπης,

Ταστεμίρογλου, Λιάπης,

Μπεκρής, Μπακαλόπουλος,

Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ,

Κατσανάκης, Κυριαζής,

Σούρλας, Δαλακούρας.

2ο ΓΕΛ Φαρσάλων:

Χατζηπλής, Ερελιάδης,

Δημόπουλος, Γκρίτζαλης ,

Βασιλείου, Μακρυγιάννης,

Βαλαβάνης ,

Δημακόπουλος, Σουφλέρης,

Παπαστεργίου, Παραγάλας,

Μ π α σ α γ ι ά ν ν η ς ,

Αλιβάνογλου
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Νικητής το 1ο ΓΕΛ Φαρσάλων, σε ματσάρα!!!Νικητής το 1ο ΓΕΛ Φαρσάλων, σε ματσάρα!!!

Τα Αποτελέσματα - 18η
Αγωνιστική
ΠρομηθέαςΛάρισας - Δήμητρα
Γιάννουλης 2-0
Παναγροτικός Νίκαιας - ΑΟ
Μαυροβουνίου 1-5
Ολυμπιακός Αμπελιάς - Αστήρ
Μελισσοχωρίου 2-1
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Αστραπή Ν.
Πολιτείας 1-0
Προοδευτική Ανάβρας -
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 2-2
ΑΟ Ελευθερών - Φιλοκτήτης
Μελιβοίας 0-1
Ελπίς Μεσοχωρίου - ΑΕ
Βουναίνων 0-2
Α.Σ."Ο Πύρρος" - Νεάπολη
Λάρισας 2-0

Επόμενη 19η Αγωνιστική (2/3,
15:00)
Δήμητρα Γιάννουλης - ΑΟ

Μαυροβουνίου

Αστήρ Μελισσοχωρίου - Προμηθέας

ΑΕ Λάρισας

Αστραπή Ν. Πολιτείας - Παναγροτικός

Νίκαιας

Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -

Ολυμπιακός Αμπελιάς

Φιλοκτήτης Μελιβοίας - ΠΑΟΛ

Αβέρωφ

ΑΕ Βουναίνων - Προοδευτική

Ανάβρας

Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" -

ΑΟ Ελευθερών

Νεάπολη Λάρισας - Ελπίς

Μεσοχωρίου

Βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός Αμπελιάς 39

2. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 39

3. Βούναινα 38

4. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 35

5. Μαυροβούνι 34

6. Προοδευτική Ανάβρας 28

7. Αστέρας Μελισσοχωρίου 27

8. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 27

9. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 26

10. Αστραπή Νέας Πολιτείας 22

11. Ελευθεραί 22

12. Δήμητρα Γιάννουλης 20

13. Παναγροτικός Νίκαιας 16

14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 16

15. Νεάπολη 13

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 14η
Αγωνιστική
Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων -

Θύελλα Βασιλί 0-3 (α.α.)

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων -

Ατρόμητος Βαμβακούς 0-4

ΑΟ Ναρθακίου - Νίκη Κρήνης

αναβολή

Μυραϊκός - Αναγέννηση

Ζαππείου 1-0

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Σταυραετός 3-0

Δόξα Υπέρειας - Αναγέννηση

Φαρσάλων 0-0

Η Επόμενη 15η Αγωνιστική 

(2/3, 15:00)

Θύελλα Βασιλί - Ατρόμητος

Βαμβακούς

Αναγέννηση Ζαππείου -

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων

Σταυραετός - ΑΟ Ναρθακίου

Αναγέννηση Φαρσάλων -

Μυραϊκός

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Δόξα Υπέρειας

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 35

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 35

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 30

4. Δόξα Υπέρειας 27

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων 24

6. Αναγέννηση Ζαππείου 21

7. Θύελλα Βασιλί 21

8. Μυραϊκός 17

9. Νίκη Κρήνης 16**

10. Ακαδημία Αχιλλέως 10

11. Σταυραετός 1

** Ναρθάκι και Νίκη Κρήνης έχουν ένα

ματς λιγότερο

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα – 19η
Αγωνιστική
Κίσσαβος Συκουρίου - Τύρναβος
2005 0-3 (α.α.)
ΑΕ Κιλελέρ - Δωτιέας Αγιάς 0-1
Σμόλικας Φαλάνης - Ηρακλής
Λάρισας 0-2
ΠΟ Ελασσόνας - Δόξα
Αργυροπουλίου 1-0
Αμπελωνιακός - Δόξα
Βλαχογιαννίου 1-0
Αχιλλέας Φαρσάλων - Αετός
Αμυγδαλέας 4-2
Δαμασιακός - Φαλανιακός 1-1
Αετός Μακρυχωρίου - Λάρισα
2012 αναβολή

Eπόμενη 20η Αγωνιστική (3/3.

15:00)

Σμόλικας Φαλάνης - ΑΕ Κιλελέρ

Δωτιέας Αγιάς - ΠΟ Ελασσόνας

Ηρακλής Λάρισας - Αμπελωνιακός

Δόξα Βλαχογιαννίου - Αχιλλέας

Φαρσάλων

Τύρναβος 2005 - Δαμασιακός

Αετός Αμυγδαλέας - Αετός

Μακρυχωρίου

Λάρισα 2012 - Φαλανιακός

Βαθμολογία
1. Ηρακλής Λάρισας 49

2. Φαλανιακός 47

3. Σμόλικας Φαλάνης 38

4. ΠΟ Ελασσόνας 33

5. Αετός Μακρυχωρίου 31*

6. Αμπελωνιακός 30

7. Αχιλλέας Φαρσάλων 27

8. Δωτιέας Αγιάς 26

9. Τύρναβος 25

10. Κιλελέρ 25

11. Δαμασιακός 21

12. Δόξα Βλαχογιαννίου 20

13. Δόξα Αργυροπουλίου 19

14. Αετός Αμυγδαλέας 17

15. Λάρισα 2012 16*

A ΕΠΣΛ



Τ
ην Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, στο

Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων,

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση που

διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμος Φαρσάλων

και η ΔΕΘ HELEXPO με θέμα «Ενεργειακές Κοινότητες

και Ευφυής Γεωργία» στο πλαίσιο της 12ης

Πανελλήνιας Έκθεσης για τη Γεωργία και την

Κτηνοτροφία Agrothessaly.

Ομιλητές ήταν ο Δημήτρης

Κόλλιας, Διευθυντής

Ανάπτυξης της Greenesco και

ο Αντώνης Μαλάμης, πρόε-

δρος της ΕΣΟΔΑPLUS Α.Ε.,

ως εκπρόσωπος του καθηγητή

του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου Βαγγέλη

Χριστοφόρου.

Ο Δημήτρης Κόλλιας ανέπτυξε

το θέμα ̎ Ενεργειακές κοινότη-

τες εργαλεία ανάπτυξης των

τοπικών κοινωνιών ̎ και ειδικό-

τερα για τον σκοπό και τη δια-

δικασία σύστασης, τα οικονομι-

κά κίνητρα και τα μέτρα στήρι-

ξης των Ενεργειακών

Κοινοτήτων.

Ο Αντώνης Μαλάμης αναφέρ-

θηκε στην οργάνωση του

AGRIBATOR (συνέργεια) για

την ανάπτυξη της έρευνας με

τεχνολογίες αιχμής και στόχο τη βελτιστοποίηση της ποσό-

τητας και της ποιότητας παραγωγής επιλεγμένων αγροτι-

κών προϊόντων, τη βέλτιστη οργάνωση της μεταποίησης,

τυποποίησης και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τη

βέλτιστη εξαγωγή φαρμακευτικών πρόδρομων ουσιών από

αγροτικά προϊόντα.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης

Καραχάλιος, ο οποίος καλωσόρισε τους ομιλητές και τους

προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα των

εξεταζόμενων θεμάτων για την τοπική οικονομία και τον

τόπο μας. Συντονιστές ήταν ο εντεταλμένος δημοτικός σύμ-

βουλος του Δήμου Λαρισαίων, υπεύθυνος για τη διοργάνω-

ση της φετινής Agrothessaly, Παναγιώτης Νταής και ο αντι-

δήμαρχος Φαρσάλων Δημήτρης Μπαμπανίκας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό.

Παρόντες στην ημερίδα ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Απόστολος

Μπίλλης, οι αντιδήμαρχοι Φαρσάλων και Λαρισσαίων

κ.κ.Δημ. Μπαμπανίκας, Π. Νταής, ο πρόεδρος ΤΟΕΒ

Ενιπέα Αναστάσιος Δραχμάνης, ο Διευθυντής της Τράπεζας

Πειραιώς Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, πρόεδροι και μέλη συνεται-

ρισμών και οργανώσεων παραγωγών, αγρότες κ.α.
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