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Τρίτη 5 Μαρτίου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 903 Τιμή: 0,60 ευρώ

Συνεχίζεται την Πέμπτη 7/3 η Δίκη των Αγροτών

Στο εδώλιο και
Φαρσαλινός Αγρότης

Σ

ε μια γεμάτη από
αγρότες αίθουσα
ξεκίνησε την
Παρασκευή 1/3 η δική
των δέκα αγροτών του
μπλόκου Νίκαιας η όποια
διακόπηκε ελέω πέρας
του ωραρίου και θα
συνεχιστεί την Πέμπτη 7
Μάρτιου και ώρα 10:30
στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο

Λάρισας.
Να υπενθυμίσουμε ότι κατά
την διάρκεια της δίκης των
αγροτών έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας όπου
δικάζονταν οι συνάδελφοί
τους αγρότες από όλη την
Θεσσαλία πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας δηλώνοντας ότι οι
διώξεις ήταν προαποφασισμένες...

Έφυγε από την
ζωή ο Γεώργιος
Αγγελακόπουλος

Σελ.5

“Διπλό ανάσα”
με...”πάρτι για τον
Γ.Σ. Φαρσάλων

Σελ.13

Σελ 5
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Επικαιρότητα

Τρίτη 5 Μαρτίου

« Τσίκνισαν» και διασκέδασαν οι Φαρσαλινοί!!!

Γ

ια άλλη μια φορά οι
Φαρσαλινοί έδειξαν
ότι ξέρουν να
περνάνε καλά και να
γλεντάν στις ημέρες που
τα έθιμα το επιβάλλουν
και έτσι για ακόμη μια
Τσικνοπέμπτη σε όλες τις

γωνιές της πόλης
υπήρχαν ψησταριές,
μουσικές, διασκέδαση και
φυσικά μπόλικο κρέας.
Στην κεντρική πλατεία των
Φαρσάλων υπήρχε η εκδήλωση «Πάμε Πλατεία» του
Δήμου Φαρσάλων, με μου-

σικές, χορό, κέφι, διασκέδαση και μπόλικα ψητά, όπου
ο κόσμος έδωσε δυναμικό
παρών.
Σε αυτό το μεγάλο «πάρτι
τσικνίσματος» μέρος πήραν
και αρκετές επιχειρήσεις

των Φαρσάλων, που έβγαλαν τις ψησταριές τους, άναψαν τα κάρβουνα και τσίκνισαν, δίνοντας μια διαφορετική νότα στην καθημερινότητα της πόλης μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας.

Εκ της Διευθύνσεως

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

protostypos.gr

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Éäéïêôçóßá:
ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος

Τρίτη 5/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/21c

Τετάρτη 6/3/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 6/21c

Βόλου 5 Φάρσαλα
τηλ. 24910 26617 / 24910 28018
fax: 24910 26617

Πέμπτη 7/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/22c

Παρασκευή 8/3/2019
Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 6/23c

www.protostypos.gr
protostypos@yahoo.gr
Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική,
μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή
διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ή αλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος
2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Σάββατο 9/3/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 7/22 c

Κυριακή 10/3/2012
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/22c

Δευτέρα 11/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/21c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

Επικαιρότητα

Τρίτη 5 Μαρτίου
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Φαρσαλινό Καρναβάλι 2019 – (Αναλυτικό Πρόγραμμα)

Γ

ια τον εορτασμό των
αποκριών 2019 ο
Δήμος Φαρσάλων
διοργανώνει στις 9, 10 και
11 Μαρτίου μια σειρά
εκδηλώσεων αναβίωσης
παραδοσιακών εθίμων,
πάρτυ και παιχνιδιών για
τα μικρά παιδιά και τους
μεγάλους και
καρναβαλική παρέλαση,
με τίτλο: «Φαρσαλινό
Καρναβάλι 2019».

Ειδικότερα:
Η πρώτη εκδήλωση με τίτλο:
“Όλη η πόλη ένα πάρτυ”
διοργανώνεται το Σάββατο 9
Μαρτίου 2019 στην Πλατεία
Δημαρχείου με ώρα έναρξης
8 το βράδυ και είναι ένα
αποκριάτικο μασκέ πάρτυ
που απευθύνεται κυρίως σε
νέους και σε όσους αισθάνονται νέοι. Η εκδήλωση
πλαισιώνεται από ανάλογη
ηχητική–μουσική κάλυψη,

-50%

ώστε να δημιουργηθεί η
προσδοκώμενη αποκριάτικη
ατμόσφαιρα.
Η δεύτερη εκδήλωση με
τίτλο «2ο Κυνήγι του
Κ ρ υ μ μ έ ν ο υ

Είναι ένα παιχνίδι πόλης
που ξεκινάει από τις 11 το
πρωί έως τις 2 το μεσημέρι,
με αφετηρία την πλατεία
Δημαρχείου και μετακινήσεις εντός της πόλης των

Χαλβαδοκουτιού» πραγματοποιείται την Κυριακή 10
Μαρτίου και διοργανώνεται
από
τον
Οργανισμό
Πολιτισμού
Αθλητισμού
Κοινωνικής
Προστασίας
Αλληλεγγύης
Δήμου
Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ)
σε συνεργασία με τους
Προσκόπους Φαρσάλων.

Φαρσάλων.
Παράλληλα (Κυριακή 10
Μαρτίου 2019) στην πλατεία
Δημαρχείου ο Οργανισμός
Πολιτισμού
Αθλητισμού
Κοινωνικής
Προστασίας
Αλληλεγγύης
Δήμου
Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ)
διοργανώνει ένα ξέφρενο
Αποκριάτικο Παιδικό Πάρτυ
(τρίτη εκδήλωση) με διαδραστικά παιχνίδια και θέατρο
δρόμου με τη θεατρική
ομάδα Πασπαρτού και το
δημιουργικό
εργαστήρι
Καλικατζούρα από τις 11 το
πρωί και για περίπου τρεις
ώρες. Οι μικροί συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να
παίξουν και να διασκεδάσουν με εκπαιδευτικά παιχνίδια και μέσα από μια
δημιουργική διαδικασία θα
ψυχαγωγηθούν αλλά και θα
γνωρίσουν τα ήθη και τις
παραδόσεις της περιοχής
την περίοδο της Αποκριάς.
Το πλούσιο πρόγραμμα
εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
Κατασκευή αποκριάτικης
μάσκας

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

Αποκριάτικα παιχνίδια
Αποκριάτικο θέατρο δρόμου
Αποκριάτικες πινιάτες με
καραμέλες και μπισκοτάκια
Αποκριάτικο Μασκέ Πάρτι
με
ομαδικά
παιχνίδια:Μπόουλινγκ,
Πυραμίδα, Λίμπο, Ψάρεμα,
Καπέλωμα,
Μπουγάδα
φαντασμάτων, Παιχνίδι στόχων, Αράχνη στο σκοινί,
Ιστός αράχνης, Μουσικά
αγάλματα,
Διαγωνισμό
χορού.
Οι εκδηλώσεις της Κυριακής
κορυφώνονται
με
την
Καρναβαλική
Παρέλαση
(τέταρτη εκδήλωση) που
πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην
πόλη μας. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι το φετινό
καρναβάλι, με βάση την
παράδοση και την επικαιρότητα, να είναι πιο εντυπωσιακό και φαντασμαγορικό
και να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες
και για όλη την οικογένεια.
Στην παρέλαση συμμετέχουν σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς, σχολεία και
φυσικά κάτοικοι του Δήμου
μας και όχι μόνο, με κύριο
θέμα:«μύθια,
αλήθεια,
παραμύθια». Στις καλύτερες
συμμετοχές θα απονεμηθούν αναμνηστικά έπαθλα
και βραβεία. Η παρέλαση
των πληρωμάτων γίνεται δια
μέσου της οδού Λαρίσης με
ώρα έναρξης στις 5 το απόγευμα, με εκκίνηση το χώρο
του Πολιτιστικού Πάρκου

(κτίριο ΚΑΠΗ) και τερματισμό
την
Πλατεία
Δημαρχείου.
Θα ακολουθήσει βράβευση
της νικήτριας ομάδας του
«2ου
Κυνηγιού
του
Κ ρ υ μ μ έ ν ο υ
Χαλβαδοκουτιού» και βραβεύσεις των πληρωμάτων
των καρναβαλιστών ως
εξής: α) καλύτερου θέματοςιδέας β) καλύτερης παρουσίας–εμφάνισης γ) πολυπληθέστερης ομάδας .
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με το κάψιμο του καρνάβαλου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει γλέντι και χορός
για όλους με την ορχήστρα
του Αλέξανδρου Ζάντζα.
Ραντεβού
λοιπόν
την
Κυριακή 10 Μαρτίου φορώντας την καλύτερη μας διάθεση, να γελάσουμε, να
χορέψουμε και να ζήσουμε
το πιο ξέφρενο Φαρσαλινό
Καρναβάλι…!!!
Οι τριήμερες εκδηλώσεις
ολοκληρώνονται με τον εορτασμό
της
Καθαράς
Δευτέρας (πέμπτη εκδήλωση), όπου από τις 11 το
πρωί υποδεχόμαστε τη
Σαρακοστή και γιορτάζουμε
τα κούλουμα με φασολάδα,
λαγάνα, νηστίσιμα εδέσματα, κρασί και χορό, στις
παρακάτω περιοχές εκδηλώσεων.
Φ ά ρ σ α λ α - Π ά ρ κ ο
Πολιτιστικού Κέντρου
Υπέρεια- θέση «Χτούρι»
Ναρθάκιο-θέση «Πλατάνα»

CMYK
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Το 5ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων ταξίδεψε στην Κύπρο με
το Erasmus+

Σ

το πλαίσιο του
προγράμματος
Erasmus+ που
συντονίζει το 5ο
Νηπιαγωγείο Φαρσάλων
με θέμα «Lifeboats full of
hopes-Σωστικές λέμβοι
γεμάτες ελπίδες»,
Ελλάδα, Πορτογαλία,
Εσθονία, Ολλανδία και
Κύπρο
πραγματοποιήσανε την
προτελευταία
κινητικότητα του
προγράμματος στην
Κύπρο, στο” Γυμνάσιο
Σταυρού “ στο Στρόβολο
της Λευκωσίας, από 18

μέχρι 22 Φεβρουαρίου
2019.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν σε όλες τις
δράσεις και δραστηριότητες
που ετοίμασε το σχολείο
υποδοχής, σύμφωνα πάντα
με τον αρχικό προγραμματισμό της αίτησης. Η θεματική
ενότητα της συνάντησης
αυτής ήταν “Οι Μονόλογοι
από το Αιγαίο”, ένα ψηφιακό
βιβλίο που περιέχει αληθινές ιστορίες ασυνόδευτων
προσφύγων και έχει εκδοθεί
από την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ.
Οι μαθητές εμπνεόμενοι

από τις ιστορίες των προσφύγων, επιστράτευσαν τη
φαντασία, την ευρηματικότητα και το μεράκι τους και
δημιούργησαν τη δική τους
ιστορία με τη μορφή ενός
εικονογραφημένου παραμυθιού. Στη συνέχεια μετέτρεψαν την ιστορία με εικαστική έκφραση σε πίνακα
ζωγραφικής.
Έτσι προσπαθήσαμε όλοι
μαζί, εκπαιδευτικοί και
μαθητές, να ακουστεί δυνατά η φωνή των παιδιών που
έχασαν την παιδική τους
ηλικία, λόγω πολέμου ή
φτώχειας, μέσα από τις
φωνές άλλων παιδιών,

συνομηλίκων τους με δύο
διαφορετικούς
τρόπους
έκφρασης, “παραμύθι και
ζωγραφική”.
Δεσμοί φιλίας, εμπειρίες,
γνώσεις και έντονα συναισθήματα ήταν τα αποτελέσματα της συνάντησης.
Τέλος το ραντεβού ανανεώθηκε για την 1η Απριλίου
2019 στα Φάρσαλα με την
καταληκτική συνάντηση που
έχει τη χαρά να οργανώνει
το Νηπιαγωγείο μας σε
συνεργασία με το 2ο
Γυμνάσιο Φαρσάλων. Οι
υπεύθυνες εκπαιδευτικοί:
Θανοπούλου Χρυσούλα Νάσιου Ευτυχία.

Τα αποτελέσματα από την ψηφοφορία
του ΚΙΝΑΛ στα Φάρσαλα

Σ

ε πολύ ήρεμο
κλίμα, από το
πρωί της
Κυριακής
πραγματοποιήθηκαν οι
εκλογές στο παλαιό
δημοτικό σχολείο, στα
Φάρσαλα, για την
ανάδειξη των
αντιπροσώπων από το
νομό Λάρισας ώστε να
συμμετάσχουν στο
συνέδριο του Κινήματος
Αλλαγής.
Οι κάλπες, άνοιξαν στις 7
το πρωί και έκλεισαν 12
ώρες αργότερα.
Ο αριθμός των εκλεγμένων είναι άμεσα εξαρτημένος με τον αριθμό των
μελών του ΚΙΝ.ΑΛ. που
προσήλθαν στις κάλπες
σε κάθε εκλογικό κέντρο.

Στα Φάρσαλα ψήφισαν 141
άτομα, οπότε εκλέγονται οι
επτά από τους οκτώ ως
εξής:
Γκουντόπουλος
Γρηγόρης 42, Μπρισίμης
Γεώργιος 23, Ντούλας
Βασίλειος 18, Αργυράκης
Αθανάσιος 17, Τσιάκαλου
Ευγενία 13, Τσάτσουλα
Αναστασία
13,
Ταστεμίρογλου Σοφία 11,
Σιούρης Μιχαήλ 4.

ΚΤΗΜΑ

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση
* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας
* Προσιτές τιμές

6947638533
6ο
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Τρίτη 5 Μαρτίου

Έφυγε από την ζωή ο Φαρσαλινός Γεώργιος
Αγγελακόπουλος

Έ

φυγε από τη ζωή
ξαφνικά το
απόγευμα της
Δευτέρας 4/3, ο γνωστός
Φαρσαλινός δικηγόρος
Γιώργος
Αγγελακόπουλος, σε
ηλικία 74 ετών.
Ο κ. Αγγελακόπουλος ήταν
ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στους Φαρσαλινούς
μιας και είχε πολύπλευρη
και πολυποίκιλη δράση στα
κοινά της Επαρχίας μας και
όχι μόνο καθώς υπήρξε στέλεχος
της
Νέας

Δημοκρατίας και διετέλεσε
επί σειρά ετών πρόεδρος
της ΔΗΜΤΟ ΝΔ καθώς και
πρόεδρος του ιστορικού
Αχιλλέα Φαρσάλων.
Διεκδίκησε την δεκαετία του
‘90 τον Δήμο Φαρσάλων και
διετέλεσε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αφήνει πίσω του τη σύζυγό
του, τα τρία του παιδιά και τα
εγγόνια του.
Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι στις
12 Μαρτίου 2019 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα του Εμπορικού
Συλλόγου
ΦαρσάλωνΕπιμελητηρίου
(οδός
Καναδά) ιδρυτική συνέ-

λευση με θέμα συζήτησης
την ίδρυση συλλόγου για
τη περαιτέρω οργάνωση
και
λειτουργία
της
Ορχήστρας Νέων Δήμου
Φαρσάλων.
Η Συνέλευση είναι ανοιχτή
για όλους και η πρόσκληση

απευθύνεται σε όλους τους
συμπολίτες της επαρχίας
μας που ενδιαφέρονται και
αγωνιούν για το μέλλον της
ορχήστρας.
Την πρόσκληση απευθύνει
η προσωρινά συσταθείσα
συντονιστική επιτροπή,

αποτελούμενη από γονείς
των μελών της ορχήστρας.
Η Συντονιστική Επιτροπή
Ανδρεόπουλος Αθ,
Πελεκούδας Νικ, Πλατής
Αθ, Βασιλείου Ιωαν ,
Ανδρεόπουλος Απ ,
Τζαβελας , Μουσουλής Νικ.

Την Πέμπτη 7/3 το δεύτερο μέρος της δίκης των αγροτών

Σ

ε μια γεμάτη από
αγρότες αίθουσα
ξεκίνησε την
Παρασκευή 1/3 η δική
των δέκα αγροτών του
μπλόκου Νίκαιας η όποια
διακόπηκε ελέω πέρας
του ωραρίου και θα
συνεχιστεί την Πέμπτη 7
Μάρτιου και ώρα 10:30
στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο
Λάρισας.
Η δική ξεκίνησε με την εξέ-

ταση του μάρτυρα αστυνομικού ο όποιος υποστήριξε οτι
τα τρακτέρ έκλεισαν την μια
λωρίδα κυκλοφορίας σε
κάθε ρεύμα την Εθνικής
οδού αλλά έπεσε σε αντιφάσεις όταν του ζητήθηκε να
αναγνωρίσει τους αγροτοσυνδικαλιστές.
Παρά τις επίμονες ερωτήσεις της συνηγόρου υπεράσπισης
κ.
Ζωής
Κωνσταντοπούλου για το
ποιος είναι ποιος ο μάρτυ-

ρας αστυνομικός αναγνώρισε μόνο τρεις αγρότες και
στην ερώτηση για το ποιος
του έδωσε τα ονόματα δεν
απαντούσε τίποτα.
Η δίκη πριν την διακοπή
πριν συνεχίστηκε με την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης.
Να υπενθυμίσουμε ότι κατά
την διάρκεια της δίκης των
αγροτών έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας όπου
δικάζονταν οι συνάδελφοί
τους αγρότες από όλη την
Θεσσαλία πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας δηλώνοντας ότι οι
διώξεις ήταν προαποφασισμένες.
Εμείς επικοινωνήσαμε με
τον πρόεδρο του Α.Σ.
Κατωχωρίου και έναν εκ των
κατηγορούμενων τον κ.
Σωκράτη Αλειφτήρα ο οποίος μας τόνισε τα εξής:
«Ξεκίνησε η δίκη των δέκα
συναδέλφων η οποία θα

συνεχιστεί την Πέμπτη και
από την αρχή της ακροαματικής διαδικασίας έγινε απολύτως αντιληπτό σε όλους
ότι πρόκειται για μια πολιτικά υποκινουμένη δικογραφία την οποία ο μάρτυρας
αστυνομικός δεν μπόρεσε
να στηρίξει καθώς δεν ήταν
εφικτό να αναγνωρίσει τους
αγρότες παρά τις επίμονες
ερωτήσεις
της
κ.
Κωνσταντοπούλου συνηγόρου υπεράσπισης.
Πρόκειται για μια δίκη η
οποία είχε σαν στόχο να
φιμώσει τους αγρότες να
τους φοβίσει ώστε να μην
ασκήσουν από εδώ και στο
εξής το αναφαίρετο δικαίωμα τους στο συνδικαλίζεσθε.
Η τρομοκρατία της κάθε
κυβέρνησης δεν θα περάσει
ο
αγώνας
συνεχίζεται
καθώς είναι αγώνας επιβίωσης και στο τέλος θα νικήσουμε.»

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr
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Συμμετοχή του ΕΠΑ.Λ Φαρσάλων στο πρόγραμμα “Μία νέα
αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

Τ

ο Επαγγελματικό Λύκειο Φαρσάλων, στα πλαίσια
αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης
που παρέχει στους μαθητές της περιοχής ,
υλοποιεί από την φετινή σχολική χρονιά μια σειρά
καινοτόμων δράσεων του προγράμματος «Μία Νέα
Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»
Το Πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ), που

εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας του ΥΠΠΕΘ,συμπληρώνει τον παραδοσιακό επαγγελματικό ρόλο της
Επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή την προετοιμασία
των μαθητών για να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο
επάγγελμα.
Στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Φαρσάλων, από την τρέχουσα σχολική χρονιά, υλοποιούνται τέσσερις (4) από τους
άξονες του προγράμματος :
1.Ψυχολόγος
Στο σχολείο έχει τοποθετηθεί εξειδικευμένη ψυχολόγος που
παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές πουδιατυπώνουν σχετικό αίτημα. Επίσης υποστηρίζει και καθοδηγεί σε
ατομικό και ομαδικό επίπεδο τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
έχουν αναλάβει το ρόλο του Συμβούλου καθηγητή
2. Ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή
Εφαρμόζεται στους νεοεγγραφόμενους μαθητές του σχολείου, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη τους στη σχολική
ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Ήδη, η υλοποίησή του έχει παρουσιάσει πολύ θετικά
αποτελέσματα.
3. Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία
Αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και
«Μαθηματικά» στις τάξεις των ΕΠΑ.Λ. με σκοπότην ενδυνάμωση των μαθητών ως προς γλωσσικές επικοινωνιακές
δεξιότητες και δεξιότητες μαθηματικού λογισμού με διδακτι-

κές πρακτικές στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. Υλοποιείται με την
παρουσία δύο (2) εκπαιδευτικών ταυτόχρονα στην αίθουσα,
για τα συγκεκριμένα μαθήματα.
4. Σχέδια δράσης
Αφορά κυρίως μαθητές της Α’ τάξης, εμπλέκοντας ως υποστηρικτές όλο τον σύλλογο διδασκόντων και τους μαθητές
ειδικοτήτων Β, Γ τάξεων. Σκοπός είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου,
οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες
για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους. Τα σχέδια δράσης έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα NOESIS, δια μέσου της Σχολικής
Επιτροπής. Κατά την φετινή σχολική χρονιά, στο ΕΠΑ.Λ.
Φαρσάλων αναπτύσσονται οι εξής δράσεις :• Μαθητικός
Διαγωνισμός Φωτογραφίας• Δημιουργία κόμικ “Αχιλλέας, η
ζωή ενός θρύλου”• Δημιουργία web site & διαφημιστικών
φυλλαδίων για το ΕΠΑ.Λ.• Καλλιέργεια αρωματικών φυτών
(από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα)• Αναβάθμιση σχολικού
περιβάλλοντος
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καινοτόμες
δράσεις του ΕΠΑ.Λ. Φαρσάλων μπορείτε να βρείτε στο web
site που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές στην διεύθυνση http://1epal–farsal.lar.sch.gr/mnae ή στα τηλέφωνα
24910-23755/22816.

Στα Φάρσαλα «η Ασπίδα του Ομηρικού Αχιλλέα»

Θ

α τοποθετηθεί
σύντομα στην
Πλατεία
Δημαρχείου η «Ασπίδα
του Ομηρικού Αχιλλέα»
Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται το τελευταίο χρονικό
διάστημα, ο προτελευταίος
σταθμός στην προσπάθεια
που καταβάλλει η Δημοτική
αρχή για τον εμπλουτισμό
του
δημόσιου
αστικού
χώρου της πόλης των
Φαρσάλων με σύγχρονες
γλυπτές δημιουργίες, θεματικά σχετιζόμενες με τον
ομηρικό Αχιλλέα, κι αυτός

είναι η φιλοτέχνηση της
ασπίδας του διάσημου
ήρωα.
Η Ομηρική Ασπίδα του μυθικού αυτού πολεμιστή, που
είχε τις ρίζες του στην περιοχή της αρχαίας Φαρσάλου,
αναμένεται να τοποθετηθεί
το επόμενο χρονικό διάστημα
στην
πλατεία
Δημαρχείου.
Το έργο θα έχει σχήμα
κυκλικό, με διάμετρο 150
εκατοστά και θα χυτευθεί με
ορείχαλκο. Θα προσηλωθεί
σε βράχο, έχοντας ελαφριά
κλίση προς αυτόν.

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

γάρι άγρια λιοντάρια και οι
βοσκοί με τα σκυλιά τους,
προσπαθούν να τα διώξουν
μακριά (στ. 573-586). Μια
εικόνα από μια φάρμα προβάτων (στ. 587-589). Μια
σκηνή χορού, όπου νέοι
άνδρες και γυναίκες χορεύουν (στ. 590-607). Το μεγάλο ρεύμα του Ωκεανού (στ.

Στην Ασπίδα η απόδοση του
θέματος θα παρακολουθεί
την αφήγηση του Ομήρου,
όπως αυτή παρατίθεται
στην Ιλιάδα, ραψωδία Σ, στίχοι 468 – 608. Σύμφωνα με
την ομηρική αφήγηση, η διακόσμηση της ασπίδας αναπτύσσεται σε πέντε ομόκεντρους και επάλληλους
κύκλους. Οι κύκλοι ήταν διακοσμημένοι με δύο παραστάσεις, μία στο κέντρο της
ασπίδας και η άλλη στην
περιφέρειά της, που περιλάμβαναν κοσμικά θέματα.
Η παράσταση στο κέντρο
ήταν ένας δίσκος με τη γη
και τη θάλασσα, ενώ στην
περιφέρεια αποδιδόταν ο
έναστρος
ουρανός.
Ανάμεσα στους πέντε μεγάλους κύκλους υπήρχαν
άλλοι τέσσερις μικρότεροι
κύκλοι, που περιλάμβαναν
εννέα συνολικά σκηνές με
θέματα από τον πόλεμο και
από την κοινωνική και αγροτική ζωή των Ελλήνων κατά
τις περιόδους ειρήνης.
Ο Όμηρος δίνει λεπτομερή
περιγραφή των εικόνων που

κοσμούν τη νέα ασπίδα του
Αχιλλέα, αυτή που ο υπέρτατος ήρωας θα κρατήσει
μόνο στην τιτάνια σύγκρουσή του με τον Έκτορα.
Ξεκινώντας από το κέντρο
της ασπίδας κινείται προς τα
έξω, από κύκλο σε κύκλο και
η ασπίδα περιγράφεται ως
εξής: Η γη, ο ουρανός και
θάλασσα, ο ήλιος, το φεγγάρι και οι αστερισμοί (στ. 48489), «Δύο όμορφες πόλεις
γεμάτες από ανθρώπους»:
στη μία, ένας γάμος και μία
δίκη λαμβάνουν μέρος (στ.
490-508), ενώ η άλλη,
πολιορκείται από δύο στρατούς, όπου η ασπίδα δείχνει
μία ενέδρα και μία μάχη (στ.
509 – 540). Ένα πεδίο που
επανακαλλιεργείται για τρίτη
φορά (στ. 541-549). Η ιδιοκτησία ενός βασιλιά, όπου η
συγκομιδή του αποκομίζεται
(στ. 550-560). Ένα αμπέλι
που άνθρωποι μαζεύουν
σταφύλια (στ. 561-572). Μια
«αγέλη κερασφόρων ζώων
με ίσια κέρατα». O ταύρος
που είναι μπροστά έχει
δεχθεί επίθεση από ένα ζευ-

607-608).
Το τελευταίο έργο με αναφορά στον ομηρικό ήρωα, που
η παρούσα δημοτική Αρχή
Φαρσάλων φιλοδοξεί να
φτιάξει, είναι το άρμα του
Αχιλλέα που το έσερναν τα
αθάνατα άλογα, ο Ξάνθος
και ο Βάλιος.
Πηγή:Εφημερίδα Ελευθερία

- Χαιρετισμοί Α’ 15/3 στα Μετέωρα, Ιερά Μονή Αγίου
Στεφάνου
- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλικίου διοργανώνει
μονοήμερη εκδρομή στις 17/3 στα Λουτρά Πόζαρ στην
Έδεσσα.
- Τετραήμερη Εκδρόμη από 19 έως 22/3
Τρίπολη - Σπάρτη - Σπήλαιο Διρού - Μονεμβασιά Μυστρά - Ναύπλιο.
* 3 Διανυκτερεύσεις με πρωινό
(Δεκτά Εκδρομικά Δελτία ΟΓΑ )
-Χαιρετισμοί Β’ 22/3 στην Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη
Θεολόγου στο Ζάρκο Τρικάλων.
- Χαιρετισμοί Γ’ 29/3 στην Ιερά Μονή Ταξιάρχου
Πήλιο
ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ
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Τιμήθηκαν με εκδήλωση στην Πλατεία Δημαρχείου στα
Φάρσαλα τα 76 χρόνια της ΕΠΟΝ

Γ

ιορτάστηκε στα
Φάρσαλα την Τρίτη
26/2, η 76η επέτειος
της ίδρυσης της ΕΠΟΝ με
ομιλία και κατάθεση
στεφάνου στο Μνημείο
της Εθνικής Αντίστασης,
στην πλατεία Δημαρχείου
της πόλης, από μέλη της
ΚΟΒ ΚΚΕ Φαρσάλων.
Ο ομιλητής κ. Απόστολος
Αναγνώστου αναφέρθηκε
στην ίδρυση της ΕΠΟΝ στις
23 Φεβρουαρίου 1943 και
στην πολύμορφη δράση της
κατά των κατακτητών, και
τόνισε ότι «οι αγώνες της
αποτέλεσαν, αποτελούν και

θα αποτελούν παρακαταθήκη για τη νεολαία, που αδυνατεί να σβήσει η άρχουσα
τάξη από τη μνήμη της νεολαίας και ας έχουν περάσει
τόσα χρόνια από το 1943.
Νους καθοδηγητικός και
ψυχή του αγώνα αυτού ήταν
το ΚΚΕ.
Στην ομιλία του σημείωσε
μεταξύ άλλων ότι η ΕΠΟΝ
ανέπτυξε τεράστια ηρωική
εθνικοαπελευθερωτική διαπαιδαγωγική και μορφωτική
δράση, έδωσε στη νεολαία
άφθαστα πρότυπα αυτοθυσίας και λαϊκής αλληλεγγύης. Πάνω από 32.000

επονίτες πολέμησε στον
ΕΛΑΣ τις παραμονές της
απελευθέρωσης. Η ΕΠΟΝ
απαριθμούσε
640.000
νέους και νέες μαζί με τα
Αετόπουλα.
Χιλιάδες
Επονίτες βρήκαν ηρωικό
θάνατο στα χιτλερικά στρατόπεδα και στης μάχης με
τους
κατακτητές.Σήμερα
συνεχίζουμε να συμβάλλουμε με τον αγώνα μας στον
ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισμό των νεότερων γενεών, ώστε να μην επιτρέψουμε να επαναληφθούν ποτέ
παρόμοια γεγονότα και η
φασιστική πανούκλα, που

ξαναβγαίνει στο προσκήνιο
να μπει οριστικά στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
Τιμούμε τους νεκρούς του
αγώνα που ύψωσαν αγέρωχο ανάστημα, μπροστά
στους κατακτητές.
Ακόμη ο ομιλητής αναφέρθηκε και στα πολιτικά κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι «με
τους αντιλαϊκούς νόμους
που ψήφισαν και την οικονομική πολιτική που εφήρμοσαν τα χρόνια που κυβέρνησαν τη χώρα, την οδήγησαν στην οικονομική κρίση
που βρίσκεται τώρα».

« Εκδηλώσεις του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα κατά
της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού»

Ο

Οργανισμός
Πολιτισμού
Αθλητισμού
Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης Δήμου
Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ)
με αφορμή την
«Παγκόσμια Ημέρα κατά
της Σχολικής Βίας και του
Εκφοβισμού (6 Μαρτίου
2019) » διοργανώνει
εκδηλώσεις ενημέρωσης
της σχολικής κοινότητας.
Σε συνεργασία με τον

Εκπαιδευτικό Οργανισμό
«Φωτόγραμμα» θα γίνουν
προβολές εκπαιδευτικών
προγραμμάτων διαδραστικού κινηματογράφου στις 4
και 5 Μαρτίου
στο
Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Φαρσάλων.
Η
δράση
απευθύνεται
στους
μαθητές
των
Δημοτικών Σχολείων του
Δήμου Φαρσάλων και η
είσοδος είναι ελεύθερη. Ήδη
έχουν προγραμματιστεί σε

συνεργασία
με
τους
Διευθυντές των σχολείων
Α/θμιας οργανωμένες επισκέψεις των μαθητών.
Oι μαθητές χρησιμοποιώντας ειδικά ασύρματα τηλεχειριστήρια, αλληλεπιδρούν
με τα προβαλλόμενα βίντεο,
επιλέγοντας τι θα δουν,
απαντώντας σε ερωτήσεις
και ψηφίζοντας (voting, 3D).
Τα προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου που θα
υλοποιηθούν
είναι:

«Μαθαίνω να αγαπώ τον
Άνθρωπο», Θεματική ενότητα: Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης. Α΄, Β΄, Γ΄
Δημοτικού, «Νικάμε τη βία
και το σχολικό εκφοβισμό»,
Θεματική
ενότητα
:Κοινωνική ευαισθητοποίηση. Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.
Σε συνεργασία με τους
Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων των: 1ου, 2ου,
3ου,
4ου
Δημοτικών

Αχιλλέως 9 - Φάρσαλα Τηλ.2491400040

Σχολείων Φαρσάλων και
των Δημοτικών Σχολείων
Ευυδρίου και Βαμβακούς θα
πραγματοποιηθεί
την
Τετάρτη 6 Μαρτίου στις
6:30μ.μ. στο Πολιτιστικό
Κέντρο Δήμου Φαρσάλων
εκδήλωση που απευθύνεται
στους γονείς με θέμα:
«Σχολική
Βία
και
Εκφοβισμός». Το θέμα θα
εισηγηθούν: Κωνσταντίνος
Σδρόλιας,
Συντονιστής

Εκπαιδευτικού
Έργου
Θεσσαλίας «Ενδοσχολική
Βία: Σοφότερον το προλαμβάνειν»,
Καίτη
Κ α ρ α γ ι ώ ρ γ ο υ ,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού
Έργου
Θεσσαλίας
«Ενδοσχολική Βία: Ένα κοινωνικό
φαινόμενο»,
Απόστολος Δαρόπουλος,
Συντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου
Θεσσαλίας
–
«Σχολική Διαμεσολάβηση».
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Συνάντηση με Δήμαρχο και πολίτες είχε ο Νίκος Παπανδρέου
στα Φάρσαλα

Τ

α Φάρσαλα
επισκέφθηκε την
Τετάρτη 27/2, ο
υποψ. Ευρωβουλευτής
Νίκος Παπανδρέου,
συνοδευόμενος από τον
γραμματέα της ΝΕ
Λάρισας Στέλιο Τσάκαλο
και της τοπικής Γρηγόρη
Γκουντόπουλο καθώς και
τους υπ. βουλευτές του

ΚΙΝΑΛ κ.κ. Μαρία
Γαλλιού, Γιώργο
Θεοδωρόπουλο, Μιχάλη
Τολίκα, Φανή Αγορίτσα,
Νατάσα Παπαβασιλείου.
Αρχικά, υπήρξε εθιμοτυπική
επίσκεψη στο Δήμαρχο
Φαρσάλων
κ.
Άρη
Καραχάλιο, όπου συζήτησαν για τα προβλήματα γραφειοκρατίας που ταλαιπω-

ρούν τον Δήμο και την τοπική κοινωνία, παρουσία στελεχών της δημοτικής αρχής
τους κ.κ. Παναγιωτοπούλου,
Μπένου, Ταστεμίρογλου,
Αγ γ ε λα κόπο υ λο ,
Τριανταφύλλου. Μάλιστα ο
Δήμαρχος στο τέλος του
προσέφερε αναμνηστικές
εκδόσεις του Δήμου.
Αφού έβγαλε αναμνηστικές
φωτογραφίες στο άγαλμα

του Αχιλλέα, συνομίλησε με
περαστικούς και κατευθύνθηκε, στην πλατεία Λαού.
Στην συνέχεια υπήρξε συζήτηση σε κεντρική ταβέρνα με
πολίτες, όπου συμμετείχε
και ο αντιπ. Περιφερειακού
συμβουλίου Θεσσαλίας και
υποψ.
Δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Κων/νος
Τύμπας και αλλά στελέχη.

Η Μαρία Γαλλιού στην αγορά των
Φαρσάλων

Σ

τα Φάρσαλα

σει το πρόγραμμα αφού σε

βρέθηκε ο Νίκος

όποιο μαγαζί κι αν έμπαιναν

Παπανδρέου κατά

η

Μαρία

συναντούσε

την επίσκεψή του στη

ανθρώπους δικούς της και

Λάρισα. Φυσικά μαζί του

καθόταν… λίγο παραπάνω.

ήταν και η Μαρία

Όπως στο «Καφενείο του

Γαλλιού, αφού πια είναι…

Δημάρχου» που όχι απλά το

Φαρσαλινή.

επισκέφτηκε αλλά μπήκε και

Πολλά χρόνια παντρεμένη

στην κουζίνα του μαγαζιού,

με τον Φαρσαλινό Νίκο

μίλησε με τους ιδιοκτήτες και

Πουλαράκη,

γεύτηκε τα… πεντανόστιμα

η

Μαρία

Γαλλιού άλλωστε λέει χαρα-

πιάτα του.

κτηριστικά ότι τα Φάρσαλα

Σε μια εποχή που η εμπι-

είναι η πατρίδα της αφού τα

στοσύνη στην πολιτική και

παιδιά της μεγαλώνουν κι

στους πολιτικούς έχει σοβα-

εκεί.

ρά κλονιστεί, μικρές ανθρώ-

Γι’ αυτό κατά την επίσκεψή

πινες στιγμές όπως αυτή

της

αποκαθιστούν την πίστη στο

με

τον

Νίκο

Παπανδρέου στα Φάρσαλα,

άνθρωπο, την πίστη στο

δεν κατάφερε να ακολουθή-

μέλλον.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Δέσποινα Συροπούλου: " Χαιρετισμός για την ημέρα της
γυναίκας".
Φίλες συνδημότισσες με
την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας,
θα ήθελα να επικοινωνήσω
μαζί σας για να τιμήσουμε
την γυναίκα που αγωνίζεται, που δημιουργεί, που
προσφέρει, που ελπίζει,
την γυναίκα που παλεύει
για την ζωή της, που αντιστέκεται και αντιμετωπίζει
τις δυσκολίες με αξιοπρέπεια.
Την γυναίκα που ανάμεσα σε
ένα δάκρυ και ένα χαμόγελο
βρίσκει την δύναμη και συνεχίζει να παλεύει.

Τιμούμε όλες τις γυναίκες και
την καθεμία χωριστά. Την
μάνα, την σύζυγο, την αδερφή, την φίλη, την εργαζόμενη,
την άνεργη.
Αυτή η ημέρα είναι ημέρα
τιμής και σεβασμού για όλες
τις γυναίκες με τους πολυδιάστατους ρόλους τους.
Είναι υποχρέωσή μας να
περιφρουρήσουμε τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα,
που με τόσους αγώνες και
θυσίες των γυναικών προηγούμενων γενεών κατακτήθηκαν και σήμερα απειλούνται
με συρρίκνωση ή κατάργηση.

Πρέπει επίσης να περιφρουρήσουμε τις κατακτήσεις μας
από λαθρεπιβάτες που προσεγγίζουν την ημέρα επικοινωνιακά, χτυπώντας μας
υποκριτικά στην πλάτη, για
καθαρά ιδιοτελείς σκοπούς.
Η 8 Μάρτη ας γίνει ημέρα ,
ορόσημο, προκειμένου να
επαναπροσδιορίσουμε
τις
απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις
μας.
Στεκόμαστε η μια δίπλα στην
άλλη έως την επίτευξη της
ουσιαστικής ισότητας. Πρέπει
να συνεχίσουμε να διεκδικούμε με αίσθημα ευθύνης, την

ελπίδα της νέας γενιάς που
βρέθηκε μετέωρη με ακυρωμένο μέλλον να αναζητεί την
πυξίδα της ζωής της σε
άλλους τόπους.
Οι πρωτοβουλίες και οι
παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών δεν είναι πολυτέλεια,
αλλά βασική προϋπόθεση
μιας ζωής με περισσότερη
ανθρωπιά και αξιοπρέπεια.
Χρόνια Πολλά σε ολες τις
Γυναίκες!!!
Συροπούλου
Δέσποινα
Ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος

Γιόρτασαν τον εθελοντισμό με μεγάλη επιτυχία στα Φάρσαλα!

Ο

Δήμος Φαρσάλων σε
συνεργασία με τον σύλλογο
Εθελοντών δοτών μυελού των
Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» διοργάνωσε
γιορτή Εθελοντισμού που
πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία
Δημαρχείου Φαρσάλων την Δευτέρα 4
Μαρτίου 2019 στις 12:00μ.μ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές σχολείων, αθλητικά σωματεία και σύλλογοι.
Η συντονίστρια της εκδήλωσης Κυριακή Π.
Παναγιωτοπούλου,
Πρόεδρος
της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, ευχαρίστησε θερμά τους διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων του
Δήμου μας οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκληση και συμμετείχαν πλήθος μαθητών
στην εκδήλωση. Επίσης ανέφερε ότι γιορτή

αυτή ονομάστηκε «Γίνε το κομμάτι που λείπει» για τον εξής απλό λόγο. Μπορεί ένας
από εμάς να είμαστε το κομμάτι που λείπει
από κάποιον άλλο άνθρωπο. Συνέχισε
λέγοντας ότι σκοπός της εκδήλωσης ήταν
η ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς
όλων των πολιτών του Δήμου μας έτσι
ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη του αισθήματος της κοινωνικής δράσης και ευθύνης.
Αμέσως μετά χαιρέτισε την εκδήλωση ο
Αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπαμπανίκας.
Στην συνέχεια η Παρασκευή Μπακαρού,
Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου
Κοινότητας, ανέφερε τον ρόλο της νέας
δομής και διάβασε μία ιστορία στους μαθητές των σχολείων, παροτρύνοντας τους να
την κάνουν εικόνα στο μυαλό τους.
Αμέσως μετά μαθητές του 2ου Γενικού
Λυκείου μίλησαν για τον εθελοντισμό μέσα
από ωραία κείμενα και μετά μίλησε για την
εθελοντική δωρεά μυελού των οστών η
Αναστασία Καραμπινά-Βησσαροπούλου
επισκέπτρια υγείας του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων. Στην συνέχεια για την εθελοντική αιμοδοσία μίλησε η Σούλα Λούκουτου Πρόεδρος του Αιμοδοτικού Συλλόγου
Φαρσάλων.
Και τέλος ο Κων/νος Βησσαρόπουλος αρχηγός του 2ου Συστήματος Προσκόπων
Φαρσάλων ανέφερε την ενεργή συμμετοχή
τους σε αυτή την εθελοντική δράση.
Τέλος όλοι μαζί οι μαθητές φώναξαν δυνατά
«Γίνε το κομμάτι που λείπει» και πέταξαν
στον ουρανό τα μπαλόνια τους. Ενώ 30
μαθητές παρέμειναν και έπαιξαν ένα παιχνί-

δι που διοργάνωσαν το τοπικό Τμήμα Φαρσάλων του
Σώματος
Ελληνικού
Οδηγισμού με θέμα την εθελοντική δωρεά Μυελού των
Οστών. Οι μαθητές πήραν
πολλές πληροφορίες σε ελάχιστο χρόνο και έφυγαν
ενθουσιασμένοι.
Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι
έγιναν 26 εθελοντές δότες
μυελού των οστών, από την
ομιλήτρια επισκέπτρια υγείας
και την Προϊσταμένη των
νοσηλευτριών
Ζέφη
Γιαννάκη-Γρηγορίου και τις
νοσηλεύτριες
Ανθούλα
Ζάμπαλου
και
Μαρία
Αντωνιάδου
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Ντέρμπι με τα όλα του, χωρίς νικητή στο Βασιλί

Θ

ύελλα Βασιλί και
Ατρόμητος
Βαμβακούς
αναδείχθηκαν ισόπαλοι
με σκορ 1 – 1 σε ένα
παιχνίδι που τα είχε όλα,
ένταση, δυνατές
μονομαχίες, δυο μίνι
διακοπές με απόφαση
του διαιτητή, δυο τέρματα,
χαμένο πέναλτι και πολλά
ακόμη. Έτσι ο Ατρόμητος
έφτασε τους 36 βαθμούς
και βρίσκεται στην 2η
θέση, ενώ η Θύελλα με 22
είναι 7η.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τον Ατρόμητο να πιέζει και
να χάνει δυο καλές στιγμές
με τους Μουτκανά και

Τασιόπουλο. Στο 25′ ο
Μουτκανάς εκτέλεσε έξυπνα
και με πολλά φάλτσα ένα
φάουλ από μακρινή απόσταση ο Αποστολάκης έκανε
λάθος υπολογισμό της μπάλας και έτσι αυτή κατέληξε
στα δίχτυα για το 0 – 1.
Στο 30′ είχαμε την πρώτη
διακοπή όταν ο κ. Ζαχαρός
διέκοψε την αναμέτρηση για
τις πολλές διαμαρτυρίες και
συνομίλησε με τους αρχηγούς για να συνεχιστεί
ομαλά η αναμέτρηση. Στο
πρώτο μέρος ο Ατρόμητος
είχε την πρωτοβουλία των
κινήσεων ενώ η Θύελλα
απείλησε με δυο μακρινά
σουτ.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα
στον αγωνιστικό χώρο,
πήραν μέτρα και πίεσαν
περισσότερο. Αρχικά μια
προσπάθεια του Κούρο και
μια προβολή του Τσιάμπα
δεν βρήκαν στόχο, όμως
στο 63′ ο Τσιάμπας εκτέλεσε
το κόρνερ από τα δεξιά και ο
Βάιος Αγγελουσόπουλος με
καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον
Σακελλαρίου και πέτυχε το 1
– 1.
Οι γηπεδούχοι πίεσαν εκ
νέου και είχαν κάποιες καλές
στιγμές με τους Σουλιώτη
και Αγγελουσόπουλο, ενώ ο
Ατρόμητος απείλησε με
κάποιες προσπάθειες των

Τασιόπουλο και Αζά. Στο 75′
και σε μια φάση που έγινε
ένα «μπέρδεμα» για μια
εκτέλεση ενός πλαγίου
άουτ, ο διαιτητής της αναμέτρησης διέκοψε άνευ λόγου
το παιχνίδι για παραπάνω
από ένα τέταρτο και ενώ
όλοι οι ποδοσφαιριστές
προσπαθούσαν να τον
μεταπείσουν και να λύσουν
την όποια παρεξήγηση την
οποία κανείς δεν κατάλαβε.
Μετά από ένα τέταρτο και
αφότου «ηρέμησε» ο κ.
Ζαχαρός ο οποίος σε όλη
την διάρκεια της διακοπής
έλεγε «θέλω δέκα λεπτά να
ηρεμήσω» η αναμέτρηση
συνεχίστηκε.

Δέκα λεπτά πριν την λήξη ο
Βασιλόπουλος
κέρδισε
πέναλτι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μουτκανά και
«αναμπουμπούλα» μέσα
στην περιοχή.
Οι άνθρωποι της Θύελλας
διαμαρτυρήθηκαν, ο κ.
Ζαχαρός έδειξε την εσχάτη
των ποινών, ο Μουτκανάς
εκτέλεσε
όμως
ο
Αποστολάκης έδιωξε με τα
πόδια και κράτησε το 1 – 1.
Η τελευταία καλή στιγμή
ανήκε στους γηπεδούχους
όταν ο Σουλιώτης εκτέλεσε
το
φάουλ
με
τον
Σακελλαρίου να μπλοκάρει
και έτσι οι δυο ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς και εντυ-

πώσεις.
Οι Συνθέσεις
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας
Βαΐτσης): Αποστολάκης,
Τριανταφύλλου, Μπόγκας,
Λιτσόπουλος, Σουλιώτης,
Συργκάνης (43′ Κούρο),
Τσιάμπας (70′ Αλεξίου),
Βαρσάμης, Καραγιάννης,
Ακρίβος, Αγγελουσόπουλος.
Ατρόμητος
Βαμβακούς
(Χρήστος Ανδρεόπουλος):
Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,
Αρσενόπουλος, Ξυνογαλάς
Ηλ.,
Γκούνης,
Βασιλόπουλος, Μπερσιάνης
(68′
Χρόνης),
Βόπης,
Μουτκανάς, Αζάς, Φλώρος,
Τασιόπουλος.

«Εξάποντο» δια ποδός Γκατζόγια, για την Υπέρεια στο ντέρμπι!

Μ

εγάλο «διπλό»
για την Δόξα
Υπέρειας η
οποία «απέδρασε» με
σκορ 0 – 1 από έδρα του

Μέγα Αλέξανδρου
Χαλκιάδων.
Πλέον οι αετοί έφτασαν τους
30 βαθμούς και βρίσκονται
στην 4η θέση και στο -1 από

την Αναγέννηση Φαρσάλων
ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος
παρέμεινε στην 4η θέση με
24 βαθμούς, όντας ισόβαθμος με την Αναγέννηση
Ζαππείου.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους
γηπεδούχους να έχουν
δοκάρι στο 2′ όταν το σουτ
του Πέτσα σταμάτησε στο
οριζόντιο
δοκάρι
του
Ευθυμιάδη.
Ενώ στο 25′ ο Ευθυμιάδης
σταμάτησε το τετ α τετ του
Σταύρου Γκουνάρα, όπως
και το δυνατό απευθείας
φάουλ του Αντωνιάδη στο
40′.
Από την άλλη η Δόξα έχασε
δυο καλές στιγμές με σουτ
του Γκατζόγια που πέρασαν
λίγο
άουτ,
ενώ
ο
Χαρισούλης σταμάτησε το
τετ α τετ του Κερμελίδη.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται ότι
ακυρώθηκε καθαρό γκολ με
υπόδειξη οφσάιντ στον
Τασιόπουλο.
Οι γηπεδούχοι απείλησαν
με κεφαλιά του Ιορδανίδη
που πέρασε άουτ.
Ενώ η Δόξα είχε ένα κόρνερ
του
Αποστόλη

Παπαδόπουλου το οποίο
πέρασε λίγο άουτ.
Εν τέλει στο 82′ ο Γκατζόγιας
ήταν ο «λυτρωτής» όταν με
δυνατό σουτ έξω από την
περιοχή
νίκησε
τον
Χαρισούλη και πέτυχε το
«χρυσό γκολ» δίνοντας το
«εξάποντο» στην ομάδα
του.
Οι άνθρωποι της Υπέρειας
ευχαριστούν θερμά τους
γηπεδούχους για την άψογη
φιλοξενία τους.
Οι Συνθέσεις
Μέγας
Αλέξανδρος
Χαλκιάδων
(Βασίλης
Τσιανάκας): Χαρισούλης,
Βαρσάμης,
Τσιανάκας,
Ζαχόπουλος
(83′
Κο υ τσ όπο υ λο ς ) ,
Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας,
Πέτσας (75′ Κυριάκου),
Γκουνάρας Στ., Νασιούλας,
Ιορδανίδης, Τασιόπουλος.
Δόξα Υπέρειας (Γιάννης
Βασιλείου): Ευθυμιάδης,
Τσιούρης, Ευθυμιάδης Β.,
Δημητρίου,
Τσούνι,
Ντραμπάκουλος,
Δημητρίου, Γκατζόγιας (83′
Κέτσι),
Τσακίρης,
Κερμελίδης, Λαυδής (46′
Παπαδόπουλος Απ.).

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
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Απώλεσε βαθμούς στο Στάδιο η Αναγέννηση Φαρσάλων,
κόντρα στον Μυραικό

Μ

ε ενδεκάδα ανάγκης και χωρίς εναλλακτικές
λύσεις παρουσιάστηκε στο σημερινό του
Σαββάτου η Αναγέννηση Φαρσάλων, η οποία
υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 1-1 στο Δημοτικό στάδιο,
απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα του Μυραϊκού.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το παιχνίδι, υποτονικά έχοντας
όμως την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 15′ όταν από
φάουλ του Μπούλαρι ο Καρακώστας με κεφαλιά έστειλε την
μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Ρέντζιου.
Οι φιλοξενούμενοι που στεκόντουσαν καλύτερα στην αναμέτρηση στο πρώτο μέρος, άνοιξαν το σκορ στο 35′ με τον
Καραβιδέ, που εκμεταλλεύτηκε ασθενή απόκρουση του
Ζάντζα σε σουτ του Λυμτσιούλη.
Στην επανάληψη η Αναγέννηση Φαρσάλων, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έκλεισε στα καρέ της, την
ομάδα του Μυραϊκού, όπου και ισοφάρισε στο 57΄με κεφαλιά του Καρακώστα έπειτα από σέντρα του Μπούλαρι.
Οι γηπεδούχοι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού έχασαν αρκετές ευκαιρίες από πλεονεκτικές θέσεις που είτε της απέκρουσε ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας είτε

πέρασαν άουτ.
Επίσης διαμαρτύρεται εντόνως για μη καταλογισμό πέναλτι
στο 75′ σε ανατροπή του Καρακώστα.
Οι Συνθέσεις
Αναγέννηση Φαρσάλων (Νίκος Θεοχαρόπουλος):
Ζάντζας, Μπουλάρι, Σακελλαρίου, Δημουλάς, Πατσιούρας,
Μπανιάς, Χρ. Ζαγγανάς, Καρακώστας, Θεοχαρόπουλος
(68′ Κουκουτής), Σαλής, Γιαχνής
Μυραϊκός (Νίκος Αλεξούλης): Ρέντζιος, Μπέσας,
Πουρουτίδης, Βλάνδος, Σκαραφίγκας, Σπανός, Τζιόλης (87′
Χασιώτης), Σεμελιέτοφ, Καραβιδές (53′ Μαμάκος), Ντέφας
(75′ Ζαρκαδούλας), Λυμτσιούλης.
Εκδρομή στο ΟΑΚΑ για την Ακαδημία ποδοσφαίρου
της Αναγέννησης Φαρσάλων
Η Ακαδημία της Αναγέννησης Φαρσάλων διοργανώνει
εκδρομή στην Αθήνα για την παρακολούθηση του αγώνα
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ - ΆΡΗΣ το Σάββατο 6 Απριλίου στο
Ολυμπιακό Στάδιο!
Για πληροφορίες και δήλωση συμετοχής, μπορέιτε να καλείτε στο 6981132171

« Ανατρεπτική» ήττα για την Ακαδημία Αχιλλέως

Η

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων προηγήθηκε
στην έδρα του Ζαππείου, όμως οι γηπεδούχοι
εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια των
κιτρινόμαυρων σε δυο περιπτώσεις και ανέτρεψαν το
σκορ, παίρνοντας το τρίποντο με σκορ 2 – 1.
Πλέον η Ακαδημία βρίσκεται με 10 βαθμούς στην 10η θέση
του πρωταθλήματος.
Αρχικά στο 20′ ο Τζιτζιφλής εκτέλεσε το φάουλ και ο
Χαμορούσος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.
Στο 35′ και έπειτα από αδράνεια της άμυνας της Ακαδημίας
οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με κοντινή προβολή παρά την

αρχική επέμβαση του Κατσανάκη.
Ενώ στο 60′ ο Χαμορούσος υπέπεσε σε πέναλτι, με τους
γηπεδούχους να ευστοχούν και να πετυχαίνουν την ολική
ανατροπή.
Η Σύνθεση
Ακαδημία
Αχιλλέως
Φαρσάλων:
Κατσανάκης,
Χαμορούσος, Γιαννούλας, Τζιτζιφλής, Πανάγος, Δημουλάς,
Ζαφειρούλης, Αλμυριώτης (75′ Γεωργόπουλος), Βαγγελός
(46′ Βαινάς), Μπαιράμι, Κυριαζόπουλος (50′ Τσιανάκας).

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869 | Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ
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Ήττα στο Βλαχογιάννι για τον Αχιλλέα Φαρσάλων

Ο

Αχιλλέας
Φαρσάλων
έψαχνε στο
Βλαχογιάννι κόντρα στην
τοπική Δόξα το
«τρίποντο» που θα του
έδιωχνε εντελώς το άγχος
εν όψει της συνέχειας του
πρωταθλήματος της Α
ΕΠΣΛ κατηγορίας σε ένα
παιχνίδι που οι
γηπεδούχοι έπαιζαν τα
«ρέστα» τους και εν τέλει
κατάφεραν με
πρωταγωνιστή τον
Βρασίδα Κοντοθανάση ο
οποίος σκόραρε δυο
τέρματα να πάρουν την

νίκη με σκορ 2 – 0.
Πλέον οι «Μυρμιδόνες» με
τους 27 βαθμούς βρίσκονται
στην 8η θέση και το ερχόμενο Σάββατο αντιμετωπίζουν
εντός έδρας τον πρωτοπόρο
Ηρακλή Λάρισας.
Το παιχνίδι είχε από ένα ημίχρονο για κάθε ομάδα δίχως
όμως να υπάρξει κάποια
συνταρακτική
ευκαιρία
πέραν των δυο τερμάτων.
Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και
πίεζαν χάνοντας κάποιες
καλές στιγμές με τους
Αλεξίου και Κοντοθανάση.
Στο
25′
ο
Αρίστος

Παπαγεωργίου είδε τον
Κομισόπουλο να βγαίνει
εκτός με τραυματισμό και
την θέση του πήρε ο
Κούμρια.
Εν τέλει στο 40′ ο
Κοντοθανάσης έγινε αποδέκτης της μπάλας μετά από
ολιγωρία στην άμυνα του
Αχιλλέα και με σουτ νίκησε
τον Καρακώστα για το 1 – 0.
Στο δεύτερο μέρος ο
Αχιλλέας είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έγινε
πιο επιθετικός και έχασε
κάποιες καλές στιγμές με
τον Κατσανάκη να αστοχεί
σε δυο περιπτώσεις με

Απώλεσε βαθμούς και κορυφή
η Αμπελιά

Ο

Ολυμπιακός
Αμπελιάς
αναδείχθηκε
ισόπαλος με σκορ 1 – 1
στην έδρα του Ατρομήτου
Αγίων Αναργύρων και
έτσι απώλεσε δυο
βαθμούς στην μάχη της
ανόδου στην Α1 ΕΠΣΛ
κατηγορία.
Στην κορυφή πλέον βρίσκεται μόνος ο ΠΑΟΛ Αβέρωφ
μετά τη νίκη του με 3-1 στην
έδρα
του
Φιλοκτήτη
Μελιβοίας καθώς έφτασε
τους 42 βαθμούς και εκμεταλλεύτηκε την απώλεια
βαθμών του Ολυμπιακού
Αμπελιάς, οι «ερυθρόλευκοι» με 40 βαθμούς υποχώρησαν στη δεύτερη θέση.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση καθώς
μόλις στο 9ο λεπτό του
αγώνα
ο
Κώστας
Γαρουφαλιάς βρήκε τον
δρόμο προς τα δίχτυα με
σουτ από πλεονεκτική θέση
και πέτυχε το 0 – 1 αποτέλεσε σκορ ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος και στο
76′, ο Σάκης Δάσσιος, πέτυχε το 1 – 1 με πλασέ από το
σημείο του πέναλτι στην
αντίπαλη περιοχή και έδωσε
τον βαθμό της ισοπαλίας

στους Αγίους Αναργύρους.
Οι Συνθέσεις
Ατρόμητος
Αγίων
Αναργύρων
(Γιάννης
Τσιφλίζογλου): Ιγούμενος,
Παναγιώτου,
Αντωνίου,
Γκούγκλας
(66′
Δοξαριώτης), Κατσογιάννης
(52′ λ.τ. Ντουρουντάκης),
Τσιρβούλης,
Νούσιος,
Μητρακούλης
(90′
Γκαραβέλης Ευθ.), Δάσσιος,
Αμαρλαριώτης, Τζεμολάρι.
Ολυμπιακός
Αμπελιάς
(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):
Γεωργούλας Θωμ., Σερίφης,
Σελήνης,
Περήφανος,
Αγγέλης,
Σαΐτης,
Γεωργούλας Θοδ. (70′
Λαζαρίδης), Σαμαράς –
Κ α μ η λ α ρ ά κ η ς ,
Γαρουφαλιάς, Φαρμάκας
(65′ Κόκκινος), Σουλτούκης.
Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς
είναι η μοναδική ομάδα
της Επαρχίας Φαρσάλων
που
συνεχίζει
στο
Κύπελλο
της
ΕΠΣ
Λάρισας και στην φάση
των «16» έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή
Λάρισας.
Στο ντεμπούτο λοιπόν των
κ.κ. Βαγγέλη Μπρισίμη και
Θοδωρή Εμμανουήλ οι ερυ-

θρόλευκοι αντιμετωπίζουν
στο γήπεδο της Αμπελιάς
τον πρωτοπόρο στην Α ΕΠΣ
Λάρισας Ηρακλή Λάρισας
σε παιχνίδι νοκ άουτ για την
φάση των «16» του
Κυπέλλου.
Η εν λόγω αναμέτρηση θα
διεξαχθεί στην Αμπελιά την
Τετάρτη 6/3 και ώρα 15:00.

μακρινά σουτ (54′ και 65′)
ενώ κάποιες κεφαλιές των
Σαμαρά και Τσούλη δεν ανησύχησαν την εστία της
Δόξας.
Στο 85′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ έξω από την
περιοχή.
Ο Κοντοθανάσης εκτέλεσε
και έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα για το τελικό 2 – 0.
Οι Συνθέσεις

Δόξα
Βλαχογιαννίου
(Νίκος
Φακίτσας):
Παπαϊωάννου, Μητούλας,
Τσ ο ύ ν τ ζ ο υ ρ α ς ,
Δραγατσίκης, Κουτσοκέρας,
Χριστοδούλου (83′ Πέτρου),
Βίδρας (77′ Γεωργούλης),
Κοντοθανάσης Βρ. (90′
Μητούλας
Άγγ.),
Αθανασούλης,
Ιγγλέζος,
Αλεξίου (85′ Γκουρομπίνος
Δ.).

Αχιλλέας
Φαρσάλων
(Αρίστος Παπαγεωργίου):
Καρακώστας,
Σαμαράς,
Κομισόπουλος (25′ λ.τ.
Κούμπρια), Γκαραβέλας (88′
Καναβός),
Τσούλης,
Κατσανάκης,
Τλούπας,
Ταστεμερίδης,
Γαγάρας,
Γιαννολόπουλος, Ζιώγας.

CMYK
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Έστησε εκτός έδρας «πάρτι» με… καλεσμένο τον Μακεδονικό
ο Γ.Σ. Φαρσάλων!!!

Ο

Γυμναστικός
Σύλλογος
Φαρσάλων
Krousta ταξίδευε στην
Θεσσαλονίκη για να
αντιμετωπίσει τον
Μακεδονικό σε ένα
παιχνίδι «τελικό» εν όψει
της συνέχειας στην Β
Εθνική κατηγορία.
Πλέον οι μπλε με ρεκόρ 8
νίκες και 12 ήττες βρίσκονται
στην 11η θέση με 28 βαθμούς.
Οι Φαρσαλινοί παίζοντας με
το «μαχαίρι στα δόντια» από
την αρχή μέχρι και το τέλος
της αναμέτρησης κατάφεραν να πάρουν ένα σπουδαίο διπλό με σκορ 49 – 67
κάνοντας «πάρτι» σε άμυνα
και επίθεση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τον Γυμναστικό να είναι οδηγός της και σε ένα παιχνίδι
στο οποίο το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά κλειστό
όμως οι Φαρσαλινοί πέρα-

σαν μπροστά με σκορ 10 –
14.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο
Γυμναστικός με φοβερή
προσήλωση στην άμυνα και
σωστές επιλογές στην επίθεσή του κατάφερε όχι μόνο
να παραμείνει σε θέση οδηγού αλλά και με επιμέρους
σκορ 14 – 23, πέρασε
μπροστά με 13 πόντους (24
– 37).
Οι βάσεις είχαν τεθεί και το
μόνο που έπρεπε να κάνουν
οι παίκτες του κ. Χάρη
Φόρου ήταν να συνεχίσουν
στο ίδιο μομέντουμ και στο
δεύτερο ημίχρονο.
Οι γηπεδούχοι έκαναν την
δική τους αντεπίθεση προσπάθησαν να μειώσουν και
κατάφεραν με επιμέρους
σκορ 16 – 12 να μειώσουν
στους εννέα (40 – 49).
Στην τελική ευθεία της αναμέτρησης οι μπλε εμφανίστηκαν στο παρκέ ακριβώς
όπως και στην αρχή της, με

άψογη αμυντική λειτουργία
και καθαρό μυαλό στις επιθετικές τους επιλογές,
δέχθηκαν
μόλις
εννέα
πόντους ενώ σημείωσαν 18
και έτσι πήραν το σπουδαίο
ροζ φύλο με σκορ 49 – 67.
Πρώτοι
σκόρερ
των
Φαρσαλινών
ήταν
οι
Τοπουζίδης και Γκιουλέκας
με 19 πόντους αμφότεροι.
Τα Δεκάλεπτα: 10 – 14, 24 –
37, 40 – 49, 49 – 67.
Οι Συνθέσεις
Μακεδονικός: Χαλάτσης 6
(1), Κοντές 2, Μπαρζού 2,
Μπουντουρατζόγλου
2,
Τσινόπουλος
8
(2),
Καραθανάσης
2,
Ουλουσίδης 5, Καλογεράτος
3
(1),
Χατζίδης
3,
Διαμαντής,
Κομματάς,
Ιωαννίδης.
Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
(Χάρης
Φόρος):
Λεπενιώτης 6, Γκιουλέκας
19 (2), Τοπουζίδης 19 (2),
Τσιώγκας
5
(1),
Φιλιπόπουλος
6,
Αλεξόπουλος
2,
Αναγνωστόπουλος
2,
Χαιρετίδης 8 (1), Συνετός,
Φαρμάκης,
Δέσπος,
Λούτας.
Την ερχόμενη Κυριακή
10/3 και ώρα 17:00 οι
Φαρσαλινοί δίνουν έναν
“τελικό” με την Νίκη
Βόλου εντός έδρας στο
Κλειστό Γυμναστήριο των
Φαρσάλων.
Σύσσωμη η ομάδα του Γ.Σ.
Φαρσάλων καλεί τον κόσμο
να δώσει δυναμικό παρών
και να στηριξεί την ομάδα σε
αυτή την αναμέτρηση που
αναμένεται να κρίνει πολλά
εν όψει της συνέχειας στο
συναρπαστικό πρωτάθλημα
της Β Εθνικής κατηγορίας.
Σημειώνεται ότι το εισιτήριο
του αγώνα θα είναι 3 ευρώ
ενώ οι μαθητές θα έχουν
δωρεάν είσοδο.
Σωτήρης
Γκιουλέκας:
“Πρέπει να κοιτάζουμε
μόνο τα δικά μας παιχνίδια, μόνο έτσι θα βελτιωθούμε και θα πετύχουμε”
Ο πολύπειρος μπασκε-

τμπολίστας και πρώτος
σκόρερ της φετινής σεζόν
του
Γ.Σ.
Φαρσάλων
Krousta,
Σωτήρης
Γκιούλεκας, έκανε δηλώσεις στην αθλητική εκπομπή του Web Radio του
protostypos.gr
«Μια
Μπάλα απ’ όλα – Pre
Game».
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα
συζήτηση ο πολύπειρος
μπασκετμπολίστας, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά
ζητήματα, τόσο όσο αναφορά τον Γυμναστικό, την Β
Εθνική κατηγορία, αλλά και
όσο αναφορά την δεύτερη
καριέρα του ως προπονητής
ακαδημιών στο μπάσκετ.
Για την πορεία του Γ.Σ.
Φαρσάλων μέχρι τώρα
στην Β Εθνική κατηγορία
σχολίασε τα εξής:
«Είμαστε σε μια δύσκολη
βαθμολογική θέση, προσπαθούμε, παλεύουμε σε
κάθε αγώνα και αυτό θα
συνεχίσουμε να κάνουμε.
Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάζουμε πίσω, δεν έχουμε
την πολυτέλεια να κοιτάζουμε τι κάνουν οι αντίπαλοί μας.
Πρέπει να κοιτάζουμε
μόνο την δική μας βελτίωση, να διορθωθούμε και
να δώσουμε τον καλύτερο
εαυτό μας για να πετύχουμε τον στόχο μας.»
Αναφορικά με την Β
Εθνική κατηγορία τόνισε: «Είναι μια κατηγορία
με πολλά σκαμπανεβάσματα φέτος, δεν υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ, δεν υπάρχει καμία
ομάδα που να κερδίζει
χωρίς να παίζει.
Πρέπει να είσαι 100%
συγκεντρωμένος στο παιχνίδι σου και να προσπαθείς για το καλύτερο δυνατό, έχουν έρθει αθλητές
από τις παραπάνω κατηγορίες και σε συνδυασμό
φυσικά με το ταλέντο των
νέων παιδιών που υπάρχουν στις ομάδες έχει γίνει
πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής.
Δεν υπάρχει καμία ομάδα

που να θεωρείται από τώρα
ούτε ανεβασμένη, ούτε
πεσμένη, μένουν πολλά
παιχνίδια και όλα θα κριθούν στο νήμα.
Για την δεύτερη καριέρα
του ως προπονητής ακαδημιών στο μπάσκετ,
τόνισε: «Το μπάσκετ το
λατρεύω και σκέφτομαι τρόπους να παραμείνω σε
αυτό.
Έχοντας αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες υψηλού επιπέδου και σε συνδυασμό με το
δίπλωμα ΤΕΦΑΑ που κατέχω μου αρέσει πολύ που
έχω την ευκαιρία να ασχολούμαι και να προπονώ παιδιά σε ακαδημίες.
Ταλέντο υπάρχει, προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αλλά στόχος μας δεν είναι
να βγάλουμε μόνο μπασκετμπολίστες αλλά κατά κύριο

λόγο «μαχητές», παιδιά
δηλαδή που ότι και αν αποφασίσουν να κάνουν στην
ζωή τους να μάχονται για
αυτό και να κυνηγάνε τα
όνειρά τους.
Τα παιδιά έχουν πολλά να
σου πούν, αρκεί να τα ακούς
και είμαι ευλογημένος που
βρίσκομαι δίπλα τους.
Είναι το καλύτερο συναίσθημα για εμένα, ότι τα παιδιά
με βλέπουν πρώτα σαν φίλο
τους.
Το κάθε παιδί πρέπει να
αποφασίζει μόνο του τι του
αρέσει να κάνει και δίνει τον
καλύτερο του εαυτό για
αυτό.
Πρέπει να δώσουμε στα
παιδιά την δυνατότητα και
την εμπιστοσύνη που τους
αξίζει και όχι να τα έχουμε
στο περιθώριο.”
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Αγγελίες
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18
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

ΚΥΡΙΑΚΗ
& ΑΡΓΙΕΣ
08:45
10:45
13:15
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

ΚΥΡΙΑΚΗ
& ΑΡΓΙΕΣ
07:45
09:45
12:00
15:00
17:00
19:30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ,
κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος, με
διδακτική εμπειρία, παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνάσιου, λυκείου και σε
φοιτητές.
Τηλ.6974519288
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο συνολικής έκτασης 6
στρεμμάτων επί της οδού
Λαρίσης , ( πλησίον εγκαταστάσεις
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.

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

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 εργασία Delivery στο κατάστημα
Michalis
Barbeque.
Πληροφορίες στα τηλ. :
6989992195
& 24910
28098

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 54 στρεμμάτων στη θέση 15άρια
Σταυρός. Διαθέτει γεώτρηση
και ηλεκτρικό ρεύμα, με
μήκος 300 μ. Επικοινωνία:
6937418834 - Τιμή 2.500€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ανεξάρτητες
οριζόντιες ιδιοκτησίες, ισογεί-

ου (105,94 τ.μ.) και 1ου ορόφου (117,50 τ.μ.) σε γωνιακό
οικόπεδο εκτάσεως 266,0
τ.μ. βρίσκονται σε ήσυχη γειτονιά, στην περιοχή του 2ου
Γυμνασίου-Λυκείου
Φαρσάλων. Έτος κατασκευής 1980. Υπάρχει δυνατότητα συνένωσης ώστε να μετατραπούν σε μία λειτουργική
μονοκατοικία.
Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε στο τηλέφωνο
2109713272, 6946639659
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Πολυνέρι
Φαρσάλων κτήμα 12 στρεμμάτων στην αγροτική θέση
«Τριαντάρια», κατάλληλο για
όλες τις καλλιέργειες με νερό
από πομόνα εμπρός του
κτήματος . Πληροφορίες
στον κ. Σωτήρη Δημόπουλο
στο τηλ. 6944396286 και
στον κ. Μαντζαρίδη Θανάση
στο τηλ. 24910 31225
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα 28τ.μ. σε καλή περιοχή
και σε καλή κατάσταση. Τιμή
συζητήσιμη. Πληροφορίες
στο τηλ. : 6955980502.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου
125 τ.μ. , κατασκευής 1992
στο κέντρο των Φαρσάλων.
Διαθέτει μόνωση, διπλά τζάμια, τζάκι, κουζίνα ενιαία με
σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια,
δύο μπάνια και είναι σε άριστη κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Πληροφορίες στο
τηλ. : 6955980502.

Γραφείο παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών στα Φάρσαλα, ΖΗΤΑ να προσλάβει:Βοηθό
Λογιστή µε πλήρη απασχόληση.
Επιθυµητά προσόντα υποψηφίου:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. (Οικονοµικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
• Γνώση Ε.Λ.Π.
• Γνώση τήρησης διπλογραφικών-απλογραφικών
βιβλίων.
• ∆ιεκπεραίωση µισθοδοσιών επιχειρήσεων
• Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ – VIES – INTRASTAT – ΜΥΦ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
• Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
• Εµπειρία σε προγράµµατα Μηχανογραφηµένης
Λογιστικής
• Γνώση και τήρηση διαδικασιών Λογιστηρίου
• Προϋπηρεσία σε Λογιστική εταιρία ή σε οργανωµένο
λογιστήριο
Απαιτούµενες ατοµικές δεξιότητες – χαρακτηριστικά:
• ∆υναµική προσωπικότητα και διάθεση για µάθηση
• Αξιοπιστία – Εχεµύθεια - Επικοινωνιακή ικανότητα
• Οµαδικό πνεύµα
• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου / προθεσµιών και πλάνων
• Ικανότητα διαχείρισης της πίεσης στην εργασία και
ανταπόκρισης σε επείγοντα ζητήµατα.
Παρακαλούµε στείλτε το βιογραφικό σας σηµείωµα
στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: inbox4jobs.info@gmail.com
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σηµειωµάτων, θα
επικοινωνήσουµε µε τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σηµειωµάτων θα γίνει σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού ΕΕ
2016/679 για την προστασία
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 20 στρεμάτων
στο
Θετίδιο
Φαρσάλων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6972026490

Ευχαριστώ θερμά την κ. Αριάδνη Μήτα για την συμ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική
Τεχνική Εταιρία στα
ΦάρσαλαΟδηγός
για
εξωτερικές
εργασίες,
απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος
διπλώματος Γ κατηγορίας.

Ευχαριστώ πολύ κυρία. Γιώργος Κυραζής.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
24910-28018

βολή της στην απόκτηση του πτυχίου αγγλικών ECPE
Proficiency of Michigan και την συμπαράστασή της σε
αυτή την προσπάθειά μου.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βησσαρίων και
της Σοφίας , το γένος Θώδου, που γεννήθηκε στη
Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου και της Ουρανίας , το γένος
Χατούπη, που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στα
Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε πολιτικό γάμο που
θα τελεστεί στο Δημαρχείο Φαρσάλων.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολιτικός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την
τεχνική υποστήριξη.
Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

ΤΡΙΤΗ 5/3:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:
Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225
TETAΡΤΗ 6/3:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.
Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154
ΠΕΜΠΤΗ 7/3:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση:
Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/3: Μαργαριτοπούλου Βιργινία
Δ/νση: Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:
Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/3: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση:
Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/3: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση: Kαναδά
27 Τηλ: 24910-22321

ΚΙΤΣΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538
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Τρίτη 5 Μαρτίου

« Διαζύγιο» με Τσιβόπουλο και τεχνικό δίδυμο στην επόμενη
ημέρα του Ολυμπιακού Αμπελιάς

Η

ισοπαλία με σκορ 1
– 1 κόντρα στους
Αγίους
Αναργύρους ήταν το
«κύκνειο άσμα» του
Αχιλλέα Τσιβόπουλου
στον πάγκο του
Ολυμπιακού Αμπελιάς.
Οι ερυθρόλευκοι έλυσαν την
συνεργασία τους με τον
τεχνικό
κ.
Αχιλλέα
Τσιβόπουλο, σε ένα κοινή
συναινέσει «διαζύγιο».
Οι
άνθρωποι
του
Ολυμπιακού Αμπελιάς ευχαριστούν θερμά τον κ.
Τσιβόπουλο για την προσφορά του στην ομάδα και
του εύχονται καλή συνέχεια
στην προπονητική του

καριέρα.
Ο κ. Αχιλλέας Τσιβόπουλος
κάθισε στον ερυθρόλευκο
πάγκο ενάμιση χρόνο και
αφήνει την ομάδα στην 2η
θέση της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας με 40 βαθμούς.
Η Διοίκηση του Ολυμπιακού
Αμπελιάς κινήθηκε ταχύτατα
και λίγες ώρες μετά το «διαζύγιο» με τον μέχρι πρότινος προπονητή κ. Αχιλλέα
Τσιβόπουλο
ανακοίνωσε
τους διαδόχους του στον
ερυθρόλευκο πάγκο.
Η Αμπελιά λοιπόν τα βρήκε
σε όλα με το τεχνικό δίδυμο
των κ.κ. Βαγγέλη Μπρισίμη
και Θοδωρή Εμμανουήλ οι
οποίοι θα είναι οι νέοι προ-

πονητές των ερυθρόλευκων
με σκοπό πάντα την επίτευξη της ανόδου στην Α ΕΠΣΛ
κατηγορία στόχος που έχει
τεθεί από την αρχή της
σεζόν.
Ο κ. Βαγγέλης Μπρισίμης
είναι 49 ετών και μέχρι πρότινος ήταν προπονητής στην
Αστραπή Νέας Πολιτείας,
ενώ κατά το παρελθόν έχει
περάσει
από
την
Αναγέννηση Καλοχωρίου,
τον Αετό Μακρυχωρίου, τον
Ηρακλή Λάρισας, τον ΠΑΟΛ
Αβέρωφ και άλλες ομάδες
των «μεγάλων» κατηγοριών
του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
του
Νομού
Λάρισας.

Θεωρείται ένας «μπαρουτοκαπνισμένος» προπονητής
με αρκετές επιτυχίες και διακρίσεις στο παλμαρέ του.
Ενώ ο κ. Θεόδωρος
Εμμανουήλ, ο οποίος είναι
45 ετών μέχρι πρότινος ήταν
προπονητής στην ομάδα
της ΑΕ Βουναίνων, ενώ
κατά το παρελθόν έχει καθίσει
στον
πάγκο
της
Κοιλάδας, της Μελίας και
άλλων ομάδων.
Σύσσωμη η Διοίκηση του
Ολυμπιακού
Αμπελιάς
καλωσορίζει το νέο τεχνικό
δίδυμο και τους εύχεται κάθε
επιτυχία τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε προσωπικό
επίπεδο.

Δεν αρκούσε η αντεπίθεση στο τέλος για τον Αθλητικό
Σύλλογο Φαρσάλων

Τ

ην ήττα με σκορ 52

Οι γηπεδούχοι ήταν από την

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

27.

φερε να πετύχει το κάτι

16(3),

– 43 γνώρισε ο

αρχή μπροστά με σκορ 16 –

δούχοι κατάφεραν να διατη-

Στο τέταρτο και τελευταίο

παραπάνω και ηττήθηκε με

ΔAΦKOΣ 7, KAPANAΣIOΣ

Α.Σ. Φαρσάλων

8, ενώ η λήξη του ημιχρόνου

ρήσουν την υπέρ τους δια-

δεκάλεπτο

σκορ 52 – 43.

1,

στην έδρα της Ιωλκίας

τους βρήκε μπροστά με 32 –

φορά και το τρίτο δεκάλεπτο

έκανε «αντεπίθεση διαρκεί-

Πρώτος σκόρερ ήταν ο

KAPAMΠEΛIAΣ

Βόλου.

17.

τους βρήκε μπροστά με 42 –

ας» μείωσε όμως δεν κατά-

Ζάγκας με 21 πόντους ενώ

ΓEΩPΓAΛOΠOYΛOΣ 8.

διψήφιος

τους

A . Σ . Φ A P Σ A Λ Ω N

Φαρσαλινούς ήταν και ο

(MANETZHΣ): ΘEOXAPHΣ

Ζαχαρής ο οποίος σημείωσε

1, KAΛOΓEPOΠOYΛOΣ ,

10 πόντους.

ΠAΠATZEΛIΔHΣ , ZAΓKAΣ

ΔEKAΛEΠTA: 16-8, 32-17,

2

42-27, 52-43.

ΓEΩPΓOΛOΠOYΛOΣ,

I Ω Λ K I A ( K O N TA K H Σ )

ΓIANNOYΛHΣ ,

A ΕΠΣΛ

Α1 ΕΠΣΛ

ο

Αθλητικός

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 20η
Αγωνιστική
Σμόλικας Φαλάνης - ΑΕ Κιλελέρ 30
Δωτιέας Αγιάς - ΠΟ Ελασσόνας 10
Ηρακλής Λάρισας - Αμπελωνιακός
0-0
Δόξα Βλαχογιαννίου - Αχιλλέας
Φαρσάλων 2-0
Τύρναβος 2005 - Δαμασιακός 1-2
Αετός Αμυγδαλέας - Αετός
Μακρυχωρίου 1-2
Λάρισα 2012 - Φαλανιακός 1-0

Τα Αποτελέσματα - 19η
Αγωνιστική
Δήμητρα Γιάννουλης - ΑΟ
Μαυροβουνίου 0-0
Αστήρ Μελισσοχωρίου Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 1-0
Αστραπή Ν. Πολιτείας Παναγροτικός Νίκαιας 0-1
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων Ολυμπιακός Αμπελιάς 1-1
Φιλοκτήτης Μελιβοίας - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ 1-3
ΑΕ Βουναίνων - Προοδευτική
Ανάβρας 0-0
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο
Πύρρος" - ΑΟ Ελευθερών 1-3
Νεάπολη Λάρισας - Ελπίς
Μεσοχωρίου 3-0

Τα Αποτελέσματα - 15η
Αγωνιστική
Σταυραετός - ΑΟ Ναρθακίου 0-3
(α.α.)
Νίκη Κρήνης - Άγιος Γεώργιος
Φαρσάλων 3-0 (α.α.)
Θύελλα Βασιλί - Ατρόμητος
Βαμβακούς 1-1
Αναγέννηση Ζαππείου Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων
2-1
Αναγέννηση Φαρσάλων Μυραϊκός 1-1
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων Δόξα Υπέρειας 0-1

Βαθμολογία
1. Ηρακλής Λάρισας 50
2. Φαλανιακός 47
3. Σμόλικας Φαλάνης 41
4. Αετός Μακρυχωρίου 34**
5. ΠΟ Ελασσόνας 33
6. Αμπελωνιακός 31
7. Δωτιέας Αγιάς 29
8. Αχιλλέας Φαρσάλων 27
9. Τύρναβος 25
10. Κιλελέρ 25
11. Δαμασιακός 24
12. Δόξα Βλαχογιαννίου 23
13. Δόξα Αργυροπουλίου 22
14. Λάρισα 2012 19**
15. Αετός Αμυγδαλέας 17

Βαθμολογία:
1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 42
2. Ολυμπιακός Αμπελιάς 40
3. Βούναινα 39
4. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 35
5. Μαυροβούνι 35
6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 30
7. Προοδευτική Ανάβρας 29
8. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 28
9. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 26
10. Ελευθεραί 25
11. Αστραπή Νέας Πολιτείας 22
12. Δήμητρα Γιάννουλης 21
13. Παναγροτικός Νίκαιας 19
14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 16
15. Νεάπολη 16
16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Βαθμολογία:

ματς λιγότερο

Eπόμενη 21η Αγωνιστική (9/3.

Η Eπόμενη 20η Αγωνιστική (9/3.

14η αγωνιστική (εξ αναβολής)

15:30)

15:30)

Σάββατο 9 Μαρτίου - 15:30

ΑΕ Κιλελέρ - ΠΟ Ελασσόνας
Αμπελωνιακός - Σμόλικας Φαλάνης
Αχιλλέας Φαρσάλων - Ηρακλής
Λάρισας
Δαμασιακός - Δόξα Αργυροπουλίου
Αετός Μακρυχωρίου - Δόξα
Βλαχογιαννίου
Λάρισα 2012 - Τύρναβος 2005
Φαλανιακός - Αετός Αμυγδαλέας

Αστήρ Μελισσοχωρίου - Δήμητρα
Γιάννουλης
ΑΟ Μαυροβουνίου - Αστραπή Ν.
Πολιτείας
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - Ατρόμητος
Αγίων Αναργύρων
Παναγροτικός Νίκαιας - Φιλοκτήτης
Μελιβοίας
Ολυμπιακός Αμπελιάς - ΑΕ
Βουναίνων
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"
Προοδευτική Ανάβρας - Νεάπολη
Λάρισας
Ελπίς Μεσοχωρίου - ΑΟ Ελευθερών

1. ΑΟ Ναρθακίου 38**
2. Ατρόμητος Βαμβακούς 36
3. Αναγέννηση Φαρσάλων 31
4. Δόξα Υπέρειας 30
5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων 24
6. Αναγέννηση Ζαππείου 24
7. Θύελλα Βασιλί 22
8. Νίκη Κρήνης 19**
9. Μυραϊκός 18
10. Ακαδημία Αχιλλέως 10
11. Σταυραετός 1**
** Ναρθάκι και Νίκη Κρήνης έχουν ένα

Ναρθάκι - Νίκη Κρήνης
16η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαρτίου- 15:30
Νίκη Κρήνης - Θύελλα Βασιλή
Ατρόμητος Βαμβακούς - Αναγέννηση
Ζαππείου
Ακαδημία Αχιλλέως - Αναγέννηση
Φαρσάλων
ΑΟ Ναρθακίου - Δόξα Υπέρειας
Μυραϊκός
Χαλκιάδων

-

Μέγας

Αλέξανδρος

για

MΠABETΣIAΣ
ΦAΣOYΛAΣ

1

(

5,
,

6(2),

5

)

,

MAPKOΣ

KOKKAΛHΣ 1, KΛEITΣAΣ

4,

1,

XPONHΣ 4, ZAXAPHΣ 10,

MΠETAΣ

TΣAΓKΛHΣ ,

7(1),
KIΣKINHΣ

MANETZHΣ

POYMΠAΣ 3.

ANT.,

CMYK

16

Επικαιρότητα

Τρίτη 5 Μαρτίου

Με μεγάλη επιτυχία η 4η γιορτή της Γυναίκας στα Φάρσαλα

Ο

Δήμος Φαρσάλων με αφορμή τον εορτασμό της
παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, διοργάνωσε
για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, την Κυριακή 3
Μαρτίου, εκδήλωση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, με
στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού φαρμακείου,
βασισμένη στην θεατρική παράσταση, στην γυναίκα
σύμβολο την πολυσυζητημένη ηρωίδα του
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «η φόνισσα» με την
Φωτεινή Φιλοσόφου, στο «Κτήμα Χαμορoύσου», σε
σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη, από τον οργανισμό
Ελληνικού Θεάτρου ΑΙΧΜΗ, σε μία κατάμεστη αίθουσα
από γυναίκες όλων των ηλικιών και με την συμμετοχή
πολλών πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, όπως
αρμόζει σε μια γιορτή πλαισιωμένη στο χαρακτήρα και

την προσωπικότητά της γυναίκας.
Την εκδήλωση παρουσίασε, η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Φαρσάλων κ. Βάια Παύλου, η οποία μεταξύ άλλων
ανέφερε ότι: "αυτή η μέρα είναι μία μέρα χαράς για τους στόχους που έχουν επιτευχθεί, αλλά και αναστοχασμού για τα
όσα ακόμα δυστυχώς, παραμένουν στάσιμα, εις βάρος της
ισότητας των δύο φύλων. Η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία
καλείται να φέρει εις πέρας ρόλους σύνθετους κρατώντας
λεπτές ισορροπίες και έχοντας επωμιστεί το βάρος της οικογενειακής συνοχής. Σήμερα τιμούμε την γυναίκα αγρότισσα,
την γυναίκα νοικοκυρά, την
εργαζόμενη γυναίκα, την γυναίκα επιστήμονα, την γυναίκα
πολιτικό, την γυναίκα επιχειρηματία
την
γυναίκα
μητέρα...όλες εμάς”.
Στην συνέχεια χαιρετισμό στην
εκδήλωση,
παρέθεσε
ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης
Καραχάλιος και στην συνέχεια
η φιλόλογος κ. Ιουλία Τσάτσου
έκανε αναφορά στον ρόλο της
φόνισσας Φραγκογιαννούς.
Ακολούθησε μουσικό γλέντι με
τον Δημήτρη Φωτίου, την
Ελπινίκη Τσομάκα και το
συγκρότημά τους. Η είσοδος
ήταν ελεύθερη, αντί εισιτηρίου,
οι γυναίκες ενίσχυαν το
Κοινωνικό Φαρμακείο του
Δήμου Φαρσάλων με φάρμακα.

