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Τ
ην δική του

τοποθέτηση μετά

την πανηγυρική

αθώωση των 10 αγροτών

του μπλόκου Νίκαιας

έκανε ο πρόεδρος του

Α.Σ. Κατωχωρίου και εκ

των κατηγορούμενων κ.

Σωκράτης Αλειφτήρας.

Αναλυτικά η τοποθέτηση
του
“Η ΑΘΩΩΣΗ των δέκα αγρο-

τών του μπλόκου Νίκαιας

παρά τις επίμονες προσπά-

θειες της κα Εισαγγελέως

για καταδικαστική απόφαση

μας έδειξε ακόμα μια φορά

ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για

μια πολιτική δίωξη που σαν

στόχο είχε να εκφοβίσει τους

αγρότες.

Και παραθέτω τα στοιχεία τα

οποία συνηγορούν υπέρ

αυτού.

Μια δικογραφία που στηρί-

χτηκε σε μία κατάθεση ενός

αστυνομικού, ο οποίος το

απόγευμα της 28

Ιανουαρίου έδωσε τα ονό-

ματα των αγροτών στην

Εισαγγελία αλλά στην ακρο-

αματική διαδικασία μπόρεσε

να αναγνωρίσει με τα ονό-

ματά τους μόνο τρεις κατη-

γορουμένους.

Και ποτέ δεν απάντησε στην

ερώτηση ποιος του έδωσε

τα ονόματα

Μια εισαγγελέας η οποία

κινήθηκε σε χρόνο «dt» και

ενώ το διαβιβαστικό της

Ελλ. Αστυνομίας πήγε στην

εισαγγελία Λάρισας το πρωί

της 29 Ιανουαρίου το μεση-

μέρι της ίδιας μέρας είχε

κινηθεί ένας ολόκληρος

μηχανισμός και είχε σχημα-

τιστεί δικογραφία και είχαν

παραδοθεί τα δικόγραφα

στους κατηγορουμένου, όλα

αυτά σε πέντε ώρες…

Μια εισαγγελέας η οποία

ενεργώντας κάτω από πολι-

τική(;;) πίεση άσκησε ποινι-

κή δίωξη σε αγρότες του

μπλόκου Νίκαιας για ηθική

αυτουργία σε κατάληψη

οδοστρώματος την πρώτη

ημέρα κιόλας των μπλόκων

όταν άλλοι συνάδελφοι της

σε όλη την Ελλάδα που

υπήρχαν μπλόκα δεν έκα-

ναν κάτι παρόμοιο και

κυρίως δεν το έκανε κανέ-

νας συνάδελφός της το

2016 όταν τα τρακτέρ έκα-

ναν (ΠΑΡΕΛΑΣΗ) στο

κέντρο των Αθηνών,το

Σύνταγμα.

Αλλά είπαμε το μπλόκο

Νίκαιας είναι το μπλόκο που

καμία κυβέρνηση δεν θέλει

να στηθεί και προσπαθεί με

κάθε τρόπο να αποτρέψει

του αγρότες… και ο τρόπος

φέτος ήταν η δίωξη.

Μια εισαγγελέας που ΟΜΟ-

ΛΟΓΗΣΕ ότι δεν προκύπτει

από την ακροαματική διαδι-

κασία ηθική αυτουργία και

μετέτρεψε την κατηγορία σε

φυσική αυτουργία προσπα-

θώντας με κάθε τρόπο να

καταδικάσει τους αγρότες.

Μια εισαγγελέας που ενώ

δεν αποδείχτηκε και πάλι

ούτε η φυσική αυτουργία

θεώρησε σωστό να πει στο

δικαστήριο  ότι παρενοχλού-

σαμε τις άλλες κοινωνικές

ομάδες και μάλιστα είχε το

θράσος να θέσει στους

αγρότες ένα ρητορικό ερώ-

τημα όπως η ίδια είπε.

Τι κέρδισαν οι αγρότες με

τους αγώνες τους τόσα χρό-

νια;;;

Και κατόπιν η εισήγηση της

προς τον Πρόεδρο της

έδρας ήταν η καταδίκη των

αγροτών!!!

Αξιότιμη κ.Εισαγγελεύς κερ-

δίσαμε τόσα χρόνια με τους

αγώνες μας την παραμονή

μας στα χωράφια μας, την

ύπαρξη μας μέχρι σήμερα.

Τα αιτήματα μας το 2014 τα

θεωρούσε δίκαια και ο σημε-

ρινός μας Πρωθυπουργούς

κ.Αλέξης Τσίπρας και μάλι-

στα μας καλούσε να συνεχί-

σουμε στον δρόμο τον

αγώνα μας.

Άρα είναι και αυτός ηθικός

αυτουργός, ΔΙΚΑΣΤΕ ΤΟΝ.

Ηθικοί αυτουργοί είναι όσοι

τόσα χρόνια δεν έλυσαν

ούτε ένα πρόβλημα μας και

όλος αυτός ο θυμός της

νέας κυρίως γενιάς οδήγησε

τους αγρότες στα μπλόκα.

Άρα εχθές έπρεπε να κάθο-

νται στο εδώλιο όλοι οι

Πρωθυπουργοί και  οι

Υπουργοί Γεωργίας από το

1995 μέχρι και σήμερα ως

ηθικοί αυτουργοί των

Μπλόκων και όχι οι δέκα

συνάδελφοι αγρότες κα.

Εισαγγελέα.

Προσπάθησαν οι κυβερνώ-

ντες μέσω της δικαιοσύνης

να δικάσουν την παραγωγι-

κή ραχοκοκαλιά της χώρας

μας, να δικάσουν όλο το

αγροτικό κίνημα το οποίο

έδειξαν για ακόμα μία φορά

ότι φοβούνται, να δικάσουν

το συνταγματικά κατοχυρω-

μένο δικαίωμα στο συνδικα-

λίζεσθαι.

Εξαιτίας όμως του αγροτι-

κού φρονήματος των συνα-

δέλφων οι οποίοι δεν δείλια-

σαν ούτε μια στιγμή και

λόγω της εξαιρετικής υπερα-

σπιστικής γραμμής των

δικηγόρων Ζωής

Κωνσταντοπούλου και

Γιάννη Μπαλασούλη τους

οποίους ευχαριστούμε ιδιαι-

τέρως όλες οι κατηγορίες

έπεσαν στο κενό…

Το αγροτικό κίνημα δεν

εκφοβίζεται, οι αγώνες για

επιβίωση δεν ποινικοποιού-

νται και θα συνεχίσουμε

όλος ο αγροτικός κόσμος να

παλεύει για το αυτονόητο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ.

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Σ.ΚΑΤΩΧΩ-
ΡΙΟΥ
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Πέμπτη 14/3/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 3/12c

Τετάρτη 13/3/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 1/11c

Παρασκευή 15/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/15c

Σάββατο 16/3/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 5/16c

Κυριακή 17/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/19 c

Δευτέρα 18/3/2012
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/19c

Κυριακή 19/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/17c

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

Σωκράτης Αλειφτήρας: «Το αγροτικό κίνημα δεν εκφοβίζεται,Σωκράτης Αλειφτήρας: «Το αγροτικό κίνημα δεν εκφοβίζεται,

οι αγώνες για επιβίωση δεν ποινικοποιούνται»οι αγώνες για επιβίωση δεν ποινικοποιούνται»

protostypos.grprotostypos.gr



Σ
ε 11 περιοχές

δόθηκε παράταση

στην προθεσμία

υποβολής δηλώσεων για

το κτηματολόγιο όσον

αφορά στους κατοίκους

εσωτερικού. 

Η αρχική προθεσμία έληγε

μετά την Καθαρά Δευτέρα

και τώρα έχουν τη δυνατότη-

τα δηλώσεων μέχρι τις 24

Απριλίου 2019.

Συγκεκριμένα η παράταση

αφορά στις Περιφερειακές

Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας,

Ιωαννίνων, Λευκάδας,

Α ι τ ω λ ο α κ α ρ ν α ν ί α ς ,

Ροδόπης, Θάσου, Λάρισας,

Θεσσαλονίκης, Γρεβενών

και Δυτικής Αττικής.

Για τους κατοίκους εξωτερι-

κού για τις περιοχές αυτές η

σχετική προθεσμία λήγει

στις 10 Ιουνίου 2019.

Από το Ελληνικό

Κτηματολόγιο, εκδόθηκε η

ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Κτηματολόγιο ολοκλη-

ρώνεται. Ξεκινά η συλλογή

δηλώσεων σε δύο ακόμα

Π.Ε. της χώρας  (Μαγνησία

και Σποράδες της

Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Παράλληλα παρατείνεται η

συλλογή δηλώσεων ιδιοκτη-

σίας στις Π.Ε. Άρτας,

Πρέβεζας, Ιωαννίνων,

Λ ε υ κ ά δ α ς ,

Α ι τ ω λ ο α κ α ρ ν α ν ί α ς ,

Ροδόπης, Θάσου, Λάρισας,

Θεσσαλονίκης, Γρεβενών

και Δ. Αττικής.

Ξεκίνησε από την Τρίτη 12

Μαρτίου 2019 η συλλογή

δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε

ακόμα δύο  περιφερειακές

ενότητες σε όλη τη χώρα.

Όσοι έχουν ακίνητη περιου-

σία στις εν λόγω περιοχές

καλούνται να υποβάλουν

δήλωση της ακίνητης περι-

ουσίας τους στο Γραφείο

Κτηματογράφησης της

περιοχής που βρίσκεται το

ακίνητό τους ή και ηλεκτρο-

νικά μέσω της ιστοσελίδας

www.ktimatologio.gr

Η προθεσμία για την υποβο-

λή δηλώσεων για τις περιο-

χές αυτές αρχίζει στις 12-3-

2019 και λήγει στις 12-6-

2019 για τους κατοίκους της

ημεδαπής και στις 12-9-

2019 για τους κατοίκους της

αλλοδαπής και το Ελληνικό

Δημόσιο.

Η υποβολή της δήλωσης

είναι υποχρεωτική, άλλως

επέρχονται οι κατά το νόμο

προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι περιοχές (προκαποδι-

στριακοί ΟΤΑ) στις οποίες

πραγματοποιείται η συλλο-

γή δηλώσεων ιδιοκτησίας

και τα αρμόδια γραφεία

εμφανίζονται αναλυτικά

παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α) ΑΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑ-

ΦΗΣΗΣ:

Αγιά: Λαρίσης 11,ΤΚ 40003.

Τηλέφωνα: 24940 23525

Ωράριο λειτουργίας:

Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη,

Παρασκευή 8:30 με 15:30

και Τετάρτη 8:30 με 20:30

Β) ΚΙΛΕΛΕΡ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑ-

ΦΗΣΗΣ:

Κιλελέρ: Επί του 5ου χιλ.

Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών,

Νίκαια Λαρίσης, Τ.Κ. 40009.

Τηλέφωνα: 24106 63076

Ωράριο λειτουργίας:

Δεύτερα, Τρίτη, Τετάρτη,

Παρασκευή 8:30 με 15:30

και Πέμπτη 8:30 με 20:30

Γ) ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑ-

ΦΗΣΗΣ: 

Φάρσαλα: Επί των οδών

Αχιλλέως 8 και Καναδά 2,

Φάρσαλα Τ.Κ. 40300.

Τηλέφωνα: 24910 26566

Ωράριο λειτουργίας:

Δεύτερα, Τρίτη, Τετάρτη,

Παρασκευή 8:30 με 15:30

και Πέμπτη 8:30 με 20:30

Δ) Από τον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙ-

ΩΝ οι προ-καποδιστριακοί

ΟΤΑ: ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ, ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΟΣ, ΚΟΥ-

ΤΣΟΧΕΡΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ

(ΛΑΡΙΣΗΣ), ΜΑΝΔΡΑΣ,

ΡΑΧΟΥΛΑΣ και ΤΕΡΨΙΘΕ-

ΑΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑ-

ΦΗΣΗΣ:

Κιλελέρ: Επί του 5ου χιλ.

Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών,

Νίκαια Λαρίσης, Τ.Κ. 40009.

Τηλέφωνα: 24106 63076

Ωράριο λειτουργίας:

Δεύτερα, Τρίτη, Τετάρτη,

Παρασκευή 8:30 με 15:30

και Πέμπτη 8:30 με 20:30
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΛΕΛΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΛΕΛΕΡ

Παράταση Παράταση έως τις 24/4 έως τις 24/4 σε σε ΔΔήμους της Λάρισας ήμους της Λάρισας 

γιαγια το Εθνικό Κτηματολόγιοτο Εθνικό Κτηματολόγιο

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ 
ΤΙΜΕΣ



Μ
ε απόλυτη

επιτυχία διεξήχθη

η δεύτερη

Καρναβαλική Παρέλαση

στην πόλη μας με την

συμμετοχή συλλογών,

επαγγελματιών, σχολεία

και φυσικά κάτοικων του

Δήμου μας και όχι μόνο,

με κύριο θέμα:«μύθια,

αλήθεια, παραμύθια».

Μικροί και μεγάλοι πήραν

μέρος σε ένα όμορφο πάρτι,

γεμάτο μουσική, χρώματα

και ευρηματικότητα.

Η παρέλαση των πληρωμά-

των έγινε γίνει δια μέσου της

οδού Λαρίσης με εκκίνηση

το χώρο του Πολιτιστικού

Πάρκου (κτίριο ΚΑΠΗ) και

τερματισμό την Πλατεία

Δημαρχείου.

Μέρος πήραν αρκετές ομά-

δες, οι οποίες με τον δικό

τους μοναδικό τρόπο σατίρι-

σαν την κοινωνία περνώ-

ντας ταυτόχρονα διαφορά

μηνύματα, είδαμε το παλιό

ΠΑΣΟΚ το ορθόδοξο ντε…,

κηπουρούς, κουδουνάδες,

τον ξακουστό Ριχάρδο, το

παραλήρημα του

Σουλτάνου, την τέλεια

ληστεία (La Casa de Papel),

Τσιγκάνικους χορούς,

Beach Bar τα οποία έκαναν

υποβρύχιες καταστροφές,

και πολλά άλλα θέματα.

Έτσι λοιπόν για δεύτερη

συνεχή χρονιά, η οδός

Λαρίσης στα Φάρσαλα

«πλημμύρισε» από μικρούς

και μεγάλους όλων των ηλι-

κιών με αποκριάτικες στο-

λές, ξέφρενο κέφι, διασκέ-

δαση και καρναβαλικούς

ρυθμούς, που δημιούργη-

σαν τα τμήματα που συμμε-

τείχαν,στο Φαρσαλινό

Καρναβάλι για το 2019.

4
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Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Μικροί,  μεγάλοι στο Φαρσαλινό καρναβάλι!! !  (Μικροί,  μεγάλοι στο Φαρσαλινό καρναβάλι!! !  ( Photos)Photos)
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Επικαιρότητα

Οι "Ενεργοί Κηπουροί, τα "υποβρύχια", οι "τέλειοιΟι "Ενεργοί Κηπουροί, τα "υποβρύχια", οι "τέλειοι

ληστές" και ο "τσολιάς ληστές" και ο "τσολιάς paparazzi"!!!paparazzi"!!!

Π
λήθος κόσμου
έδωσε το παρών
στην Καρναβαλική

παρέλαση η οποία
διεξήχθη για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά στην
πόλη των Φαρσάλων.
Η οδός Λαρίσης γέμισε χρώ-
ματα, μουσικές, τραγούδια
ενώ μικροί και μεγάλοι έγι-
ναν μια μεγάλη παρέα σε

ένα ξέφρενο πάρτι.
Φυσικά στο τέλος της βρα-
διάς είχαμε και τις βραβεύ-
σεις σε τρείς κατηγορίες.
Αρχικά την βράβευση της
καλύτερης και πιο έξυπνης
στολής κέρδιαν οι “Ενεργοί
Κηπουροί”.
Οι Ενεργοί Πολίτες των
Φαρσάλων ντύθηκαν φυτά,
κηπουροί, ψαλιδοχέρηδες

και κάθε λογής κηπουρικά
εργαλεία και εντυπωσίασαν
με τις στολές τους.
Το βραβείο της καλύτερης
ιδέας το κέρδισε το “Beach
Bar - Τα Υποβρύχια”, καθώς
έστησαν ένα μπαρ σε μια
καρότσα και όταν λέμε μπαρ
εννοούμε κανονικό μπαρ, με
σταντ, Dj και όλα τα κομφόρ.
Το μοναδικό που έλειπε
ήταν η μπάρα, αλλά βάζου-
με στοίχημα ότι του χρόνου
θα έχουν και από δαύτη.
Ενώ το βραβείο της ομάδος
με την μεγαλύτερη συμμετο-
χή κέρδισαν οι “τέλειοι
ληστές”, εμπνευσμένοι από
την σειρά που... σαρώνει το
La Casa De Papel δηλαδή,
η ομάδα των καταστημάτων
“Βασιλικός, Τρόηκα, G Spot
και γυμναστηρίου Diaplasis
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγ. Γεώργιου και οι φίλοι
του” φόρεσαν κόκκινες στο-
λές, πήραν τα όπλα ανά χεί-
ρας και ετοιμάστηκαν για
την τέλεια ληστεία.

Τελικά όμως και ο “τσολιάς”
βρήκε τον δρόμο για το καρ-
ναβάλι των Φαρσάλων και
έδωσε το δικό του στίγμα,
καθώς όλοι τον σταματού-
σαν για να φωτογραφηθούν
μαζί του και να μάθουν τι
έγινε με την...μαντάμ.
Τον “πρόδωσε” η φωτογρα-
φική του μηχανή γιατί μπο-
ρεί να ήταν τσολιάς αλλά το
ifarsala.gr δεν μπορεί να
περιμένει και έτσι ο Γιώργος
Γκαντέλος συνδύασε δου-
λειά με διασκέδαση.
Το τι έγινε με την μαντάμ
τελικά θα μας το πει ο
ίδιος...
Φυσικά εντυπωσιακή ήταν
και η Βασίλισσα του φετινού
Καρναβαλιού, η Νάσια
Πελεκούδα, πάνω στο
όμορφο άρμα έδωσε το
σήμα για να ξεκινήσει το
μεγάλο πάρτι, το οποίο
κορυφώθηκε με το κάψιμο
του καρνάβαλου στην
Πλατεία Δημαρχείου.

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



Μ
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος

χορός του Συλλόγου Σαρακατσαναίων

Επαρχίας Φαρσάλων «Το Τσελιγκάτο» για το

2019. 

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών και πέρασε όμορφα δια-

σκεδάζοντας σε μια απόλυτα Σαρακατσάνικη βραδιά, με

πολύ τραγούδι, κέφι και χορό.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν επίσης ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος και αρκετοί πολιτικοί φορείς

του τόπου μας, πρόεδροι και μέλη Συλλόγων της Επαρχίας

Φαρσάλων και φυσικά πρόεδροι και μέλη Συλλόγων από

Συλλόγους Σαρακατσαναίων από διάφορα μέρη της

Ελλάδος.

Το Συμβούλιο του Συλλόγου

εξέδωσε το εξής ευχαριστή-

ριο: 

“Εμείς, βάλαμε την όρεξη για

να απολαύσετε μια αυθεντι-

κή, σαρακατσάνικη βραδιά.

Εσείς την παρουσία σας. 

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά γιατί γι'

ακόμη μια χρονιά η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά και το σημα-

ντικότερο, με παιδιά κάθε ηλικίας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης τους μεγάλους μας

χορηγούς:

Τον κύριο ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - βιοτεχνία Europlast.

Τον γεωπόνο & αντιπρόσωπο της New Holland-Kverneland

κύριο ΜΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Τον κύριο ΤΣΑΠΡΑΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟ - Krousta Bistro.

Και τον μεγάλο δωροθέτη του συλλόγου εδω κ πολλά χρό-

νια, την εταιρεία ΣΟΥΡΛΑΣ-ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ.

Φυσικά, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τους 120 καταστη-

ματάρχες, γεωργούς, κτηνοτρόφους και τις δωρεές τους

προς τον σύλλογο όπως και τους χορηγούς επικοινωνίας

ifarsala, ΝΕΑ ΦΑΡΣΑΛΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ fm 106.6.

Ευχαριστούμε τα 80 παιδιά των χορευτικών μας τμημάτων

και τους γονείς αυτών για την ώθηση τους στην συνέχεια

της παραδόσης.

Τέλος, τον Νίκο Γιαννακό, τον Γιάννη Γκόβαρη , τον

Αλέξανδρο Τσουμάνη, τον Θοδωρή Γκόβαρη, τον Κώστα

Κωσταγιώργο και τον Περικλή Ζήση που για ακόμη μια χρο-

νιά μας κράτησαν συντροφιά μέχρι το ξημέρωμα.

Θέλουμε να ενημερώσουμε πως τα γραφεία του συλλόγου

μας θα είναι ανοιχτά απο αύριο Τρίτη έως Πέμπτη & ώρες

7-9 για την επιστροφή των στολών.”

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ

ΕΙΝΑΙ: 

905, 2610, 3073, 1171, 1490, 2402, 3495, 1286, 1992,

1862, 809, 3856, 3278, 2566, 3650, 1211, 3440, 904, 1603,

2500, 1009, 1053, 2249, 2369, 2900, 1585, 1728, 1191,

3049, 1333, 3909, 2113, 1013, 1856, 2002, 821
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Επικαιρότητα

-Χαιρετισμοί Α’ την Παρασκευή 15/3,

στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην

Ομβριακή

-Χαιρετισμοί Β’ την Παρασκευή 22/3,

στην Ιερά Μονή Ολυμπιώτισσας στην

Ελασσόνα.

- 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

Στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία ο χορός των ΣαρακατσαναίωνΣτέφθηκε με απόλυτη επιτυχία ο χορός των Σαρακατσαναίων

του Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων “Το Τσελιγκάτο”του Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων “Το Τσελιγκάτο”



Μ
ε τον

καθιερωμένο

εορτασμό της

Καθαράς Δευτέρας και

την έναρξη της

Σαρακοστής

ολοκληρώθηκαν οι

τριήμερες εκδηλώσεις.

Στην Επαρχία Φαρσάλων ο

εορτασμός της Καθαράς

Δευτέρας πραγματοποιήθη-

κε στις εξής περιοχές :

Φ ά ρ σ α λ α - Π ά ρ κ ο

Πολιτιστικού Κέντρου,

Υπέρεια- θέση «Χτούρι»,

Ναρθάκιο-θέση «Πλατάνα»,

παρουσία πλήθους κόσμου

και επισήμων οι οποίοι γεύ-

τηκαν τα εδέσματα που επι-

βάλλει η ημέρα φασολάδα,

λαγάνα και άλλα νηστίσιμα

εδέσματα και διασκέδασαν

με χορό και τραγούδια από

νωρίς το πρωί μέχρι και το

απόγευμα.

Στο Ναρθάκι βρέθηκε ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος συνοδευ-

όμενος από αντιδημάρχους

και δημοτικούς σύμβουλους,

ενώ στην συνέχεια ξεκίνησε

ο χορός με τον πρόεδρο της

ΤΚ Ναρθακίου Θαν.

Λελεντζή, με αρκετό κέφι,

υπό την ηχητική επιμέλεια

του Κων/ Στατήρη.

Σε όλες τις εκδηλώσεις έδω-

σαν το παρών Δημοτικοί

Σύμβουλοι, πρόεδροι και

Συμβούλια των Συλλόγων

καθώς και πλήθος κόσμου.

Σ
ε πραγματική

απειλή για τους

αγρότες, με

αφορμή και τις ανάγκες

σε άρδευσης αυτή την

περίοδο, τείνει να

εξελιχθεί η δράση

αγνώστων που ξηλώνουν

μετασχηματιστές της ΔΕΗ,

στο ηλεκτροδοτούμενο

δίκτυο άρδευσης.

Μετά από μερικά χρόνια

απραξίας άγνωστοι επανήλ-

θαν στις κλοπές μετασχημα-

τιστών προκειμένου να απο-

σπάσουν χαλκό, τον οποίο

μεταπωλούν δρώντας αυτή

την περίοδο σε χωριά της

επαρχίας Φαρσάλων.

Μόνο το τελευταίο δεκαήμε-

ρο έχουν κλαπεί 15 μετα-

σχηματιστές της ΔΕΗ στελέ-

χη της οι οποίες εξετάζουν

σοβαρά το ενδεχόμενο να

κινηθούν νομικά εναντίον

των δραστών καταθέτοντας

μήνυση, ενώ την υπόθεση

εξετάζει το αστυνομικό

τμήμα Φαρσάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες

της “Ε” μέχρι την προηγού-

μενη Πέμπτη είχαν κλαπεί

15 μετασχηματιστές κοντά

σε γεωτρήσεις χωραφιών

στις περιοχές Βασίλη,

Βαμβακού, Βασιλικά.

Λόφος, αλλά και σε γύρω

περιοχές, όπου οι κλέφτες

προκειμένου να αποσπά-

σουν τα επίμαχα τμήματα

του του μετασχηματιστή,

προκαλούν σοβαρές ζημιές

υλικές ζημιές στο δίκτυο της

ΔΕΗ.

Να σημειωθεί τέλος, ότι οι

αγρότες καλούνται να ενη-

μερώνουν την ΕΛ.Α.Σ. στην

περίπτωση που διαπιστω-

θούν φαινόμενα κλοπών.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία
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Σε έξαρση οι κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ στα ΦάρσαλαΣε έξαρση οι κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ στα Φάρσαλα

Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας 

στην Επαρχία Φαρσάλωνστην Επαρχία Φαρσάλων

Αχιλλέως 9 - Φάρσαλα  Τηλ.2491400040



Η
Επέτειος της

Παγκόσμιας

Ημέρας της

Γυναίκας αποτελεί

υπενθύμιση του

καταλυτικού της ρόλου

στην εξέλιξη και

διαμόρφωση των

παγκόσμιων κοινωνιών

και βεβαίως της μεγάλης

της προσφοράς στον ιερό

χώρο της οικογένειας,

ρόλου ο οποίος είναι

πρωταγωνιστικός και

αδιαμφισβήτητος,

καθοριστικός,

πολυσήμαντος και

αποτελεσματικός.

Αποτελεί η ημέρα αυτή

φόρο τιμής στη Γυναίκα

εργαζόμενη, σύζυγο, μητέρα

που επιμένει να αγωνίζεται

και να προσφέρει διαθέτο-

ντας πέραν των ικανοτήτων

της φαντασία, ευαισθησία,

διορατικότητα, ποιότητα,

δημιουργικές δυνάμεις!

Η ισότητα ανδρών και γυναι-

κών, η αρμονική συνύπαρξή

τους στην νέα εποχή αποκα-

θίσταται στις μέρες μας όλο

και περισσότερο και αποτε-

λεί βεβαίως αναγκαία συν-

θήκη για να μπορούμε να

μιλάμε για κοινωνία με

περισσότερη ανθρωπιά.

Είναι καθήκον λοιπόν κάθε

υγιούς κοινωνίας και κάθε

ανθρώπου να τιμά και να

σέβεται τη Γυναίκα, να της

εκφράζει ευγνωμοσύνη και

σεβασμό, αναγνωρίζοντας

την προσφορά της στην

δημοκρατία και την ίδια τη

ζωή

Χρόνια μας πολλά.

Μαρία Ίφου Υποψήφια

Δήμαρχος Φαρσάλων

Επικεφαλής Δημοτικής

Παράταξης ΔΑ

Η
4η Διακρατική

συνάντηση

εταίρων του

προγράμματος

Erasmus+/δράση ΚΑ2

”lifeboats full of hopes”,

πραγματοποιήθηκε στην

πόλη της Λευκωσίας στη

Κύπρο τον Φεβρουάριο

του 2019.

Το πρόγραμμα υλοποιείται

με συντονιστή το 5ο

Νηπιαγωγείο Φαρσάλων και

τη συμμετοχή των γυμνα-

σίων έξι ευρωπαϊκών

χωρών (Ολλανδία, Κύπρο,

Πολωνία, Εσθονία,

Πορτογαλία, Ελλάδα). Το 2ο

Γυμνάσιο Φαρσάλων

εκπροσώπησαν οι καθηγη-

τές Κωνσταντίνος Ντούρας

και Φώλια Πολυξένη  καθώς

επίσης και οι μαθητές της Γ’

τάξης Γιακοβή Ελευθερία και

Οικονόμου Μαρία.

Κύρια δραστηριότητα της

4ης διακρατικής  συνάντη-

σης LTTA (Learning

,Teaching, Training Activity)

ήταν το βιβλίο «Μονόλογοι

από το Αιγαίο. Το ταξίδι και

τα όνειρα ασυνόδευτων

ανήλικων προσφύγων» ©

Πανελλήνιο Δίκτυο για το

Θέατρο στην Εκπαίδευση,

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

για τους Πρόσφυγες.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί

συμμετείχαν επίσης σε δρα-

στηριότητες και εργασίες

που είχαν οργανώσει οι

Κύπριοι εκπαιδευτικοί. Όλοι

οι μαθητές και οι εκπαιδευτι-

κοί   έτυχαν ζεστής φιλοξε-

νίας ενώ ξεναγήθηκαν σε

σημεία ιστορικού και φυσι-

κού ενδιαφέροντος της

Κύπρου. Οι μαθητές ενθου-

σιάστηκαν από την πρωτό-

γνωρη για αυτούς εμπειρία

ενώ δεσμοί φιλίας αναπτύ-

χθηκαν με τους μαθητές

όλων των αποστολών.

Οι στόχοι της συνάντησης

αυτής επιτεύχθηκαν και ορί-

στηκε η επόμενη συνάντηση

τον Απρίλιο  του 2019 στην

χώρα μας.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

44η Διακρατική Συνάντηση η Διακρατική Συνάντηση Erasmus+ Erasmus+ στη Κύπρο για το 2οστη Κύπρο για το 2ο

Γυμνάσιο ΦαρσάλωνΓυμνάσιο Φαρσάλων

Μήνυμα της κ. Μαρίας Ίφου για τηνΜήνυμα της κ. Μαρίας Ίφου για την

γιορτή της γυναίκαςγιορτή της γυναίκας



Τ
ο παρών στις

καθιερωμένες

εκδηλώσεις του

Δήμου Φαρσάλων έδωσε

ο υποψήφιος Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου την Καθαρά

Δευτέρα.

Ο κ. Εσκίογλου επισκεπτό-

μενος το Χτούρι στην

Υπέρεια Φαρσάλων και το

Πολιτιστικό Κέντρο των

Φαρσάλων εκεί όπου υπήρ-

χαν οι καθιερωμένες εκδη-

λώσεις είχε την ευκαιρία να

συνομιλήσει με τον κόσμο,

να ανταλλάξει ευχές για

Καλή Σαρακοστή και να δια-

σκεδάσει με γνωστούς και

φίλους.

Ο υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων κύριος

Εσκίογλου Μάκης μέσα σε

κλίμα εξαιρετικής αποδοχής

και διάθεσης επικοινωνίας

με τον κόσμο, επισκέφθηκε

την Καθαρά Δευτέρα το

Χτούρι και τον χώρο του

Πολιτιστικού κέντρου

Φαρσάλων, ανταλλάσσο-

ντας  ευχές με τους πολίτες

για καλή Σαρακοστή με

υγεία.
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CMYK

Επικαιρότητα

Σε Χτούρι και Πολιτιστικό Κέντρο γιόρτασε τα Κούλουμα ο Σε Χτούρι και Πολιτιστικό Κέντρο γιόρτασε τα Κούλουμα ο 

υποψήφιος Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλουυποψήφιος Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ
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Σ
ε ένα εξ’ αναβολής

παιχνίδι το οποίο

διεξήχθη το

Σάββατο 9/3 ο ΑΟ

Ναρθακίου κέρδισε με

σκορ 2-1 την Νίκη Κρήνης

και πλέον μετά από 15

αγωνιστικές έφτασε τους

41 βαθμούς και πλέον

βρίσκεται πέντε βαθμούς

μπροστά από τον

Ατρόμητο Βαμβακούς.

Από την άλλη η Νίκη

Κρήνης παρέμεινε στους

19 βαθμούς και την 8η

θέση σε ένα παιχνίδι στο

οποίο κέρδισε τις

εντυπώσεις όμως το

τρίποντο κατέκτησαν οι

γαλάζιοι.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το

σκορ μόλις στο πρώτο

λεπτό, όταν ο

Παπαθανασιου πίεσε τον

αμυντικό έκλεψε την μπάλα

και σε τετ-α-τετ πλάσαρε

ιδανικά για το 1-0.

Στο 24′ είχαμε την πρώτη

ευκαιρία για την ομάδα της

Κρήνης, όταν μετά από

κάθετη μπαλιά του Γιάννη

Τσιανάκα στον αδερφό του,

Χρήστο, αυτός βγήκε τετ α

τετ, ο Ζεμπέκης τον σταμά-

τησε και στην επαναφορά ο

Μαργαριτόπουλος σούταρε

ελάχιστα άουτ.

Ο ρυθμός της αναμέτρησης

ήταν υψηλός και πέντε

λεπτά αργότερα ο

Σιδηρόπουλος βρέθηκε σε

πλεονεκτική θέση όμως

αστόχησε.

Στο 35′ οι Νεγιάννης και

Τσάρας συνδυάστηκαν

όμορφα ο τελευταίος έκανε

το σουτ με την μπάλα να

κοντραρει στα σώματα και

να καταλήγει κόρνερ. Πέντε

λεπτά αργότερα ο Θοδωρής

Μαργαριτόπουλος βρέθηκε

απέναντι από τον Ζεμπέκη,

έκανε το σουτ ο τερματοφύ-

λακας του Ναρθακίου έδιω-

ξε, ενώ και στο ριμπάουντ

έσωσε με τα πόδια το πλασέ

του αρχηγού της Κρήνης και

εν συνεχεία οι αμυντικοί των

γηπεδούχων έδιωξαν πριν η

μπάλα περάσει την γραμμή.

Ο ΑΟ Ναρθακίου ξεκίνησε

το δεύτερο ημίχρονο όπως

και το πρώτο, δηλαδή με

γκολ από τα αποδυτήρια και

συγκεκριμένα στο 47′ πέτυ-

χε το 2-0, όταν έπειτα από

όμορφη σέντρα του

Σιδηρόπουλου ο

Κραβαγγέλης με έξυπνο

πλασέ στην κίνηση έγραψε

το 2-0.

Τρία λεπτά αργότερα η Νίκη

έχασε ακόμη μια καλή στιγ-

μή όταν έπειτα από απευθεί-

ας εκτέλεση φάουλ του

Γιάννη Τσανάκα, ο

Ζεμπέκης έδειξε την κλάση

του και με υπερένταση

πετάχτηκε στο παραθυράκι

του και έδιωξε σε κόρνερ.

Η πίεση των φιλοξενούμε-

νων απέδωσε καρπούς με

την συμπλήρωση μιας ώρας

αγώνα όταν ο Νεγιάννης

έκανε όμορφη ατομική ενέρ-

γεια έσπασε την κατάλληλη

στιγμή στον Θοδωρή

Μαργαριτόπουλο,και αυτός

με δυνατό σουτ έκανε το 2-

1.

Δέκα λεπτά αργότερα η Νίκη

έχασε την μεγαλύτερη ευκαι-

ρία της να επανέλθει στην

αναμέτρηση όταν ο Τσιάρας

με κοντινή κεφαλιά σημάδε-

ψε το δοκάρι του Ζεμπέκη.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν

με ένα φάουλ του Πρίφτη το

οποίο πέρασε ελάχιστα

άουτ λίγο αργότερα, ενώ ο

ίδιος παίκτης είδε την νέα

εκτέλεση φάουλ του να στα-

ματά στον τερματοφύλακα

των φιλοξενούμενων.Οι

φιλοξενούμενοι από την

άλλη είχαν ακόμη δύο καλές

στιγμές.

Αρχικά στο 80′ ο Τσιανάκας

έκανε το πλασέ μέσα από

την περιοχή με τον Ζεμπέκη

να διώχνει με τα πόδια.

Επτά λεπτά αργότερα μετά

από εκτέλεση κόρνερ του

Τσιάρα, ο Γιάννης Τσανάκας

έπιασε καρφωτή κεφαλιά

απ’την μικρή περιοχή, αλλά

σαν από μηχανής Θεός

πετάχτηκε με δυσκολία ο

Πρίφτης πάνω στη γραμμή

και αποσώβησε την ισοφά-

ριση και έτσι ο ΑΟ

Ναρθακίου πέτυχε την νίκη

με σκορ 2-1 σε ένα παιχνίδι

στο οποίο τις εντυπώσεις

κέρδισε η Νίκη Κρήνης.

Από το 85′ η Νίκη έπαιξε με

παίκτη λιγότερο ελέω απο-

βολής του τερματοφύλακα

της Παπαιωάννου ο οποίος

έπιασε την μπάλα εκτός

περιοχής.

Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Ζεϊμπέκης, Λελεντζής (46′

Πρίφτης), Δημακόπουλος,

Α ρ σ ε ν ό π ο υ λ ο ς ,

Κατσικόπουλος,Καψιώχας ,

Μ π ο υ λ ο ύ τ σ ο ς ,

Σ ι δ η ρ ό π ο υ λ ο ς ,

Ρεντινοπουλος (87′

Κόκκαλης), Καραβαγγέλης,

Παπαθανασίου (70′

Μισαηλίδης)

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Παπαιωάννου,

Σελήνης, Κανατούλας,

Διαμαντής, Νεγιάννης,

Μαργαριτόπουλος Θ.,

Μαργαριτόπουλος Γ.,

Τσιάρας, Τσιανάκας Χρ.,

Τσιανάκας Γ., Τσαρδάκας

(85′ Νταφόπουλος)

Μ
ε επιτυχία

πραγματοποιήθη

κε ο 2ος

Κραυξίδειος Αγώνας

Δρόμου στον Κραννώνα

Λάρισας. Εκατοντάδες

αθλητές έτρεξαν στην

κοινότητα Κραννώνα για

καλό σκοπό αφού όλα τα

έσοδα του αγώνα

δίνονται για τους

σκοπούς  και τις δράσεις

της Ελληνικής

Αντικαρκινικής Εταιρείας

– Παράρτημα Λάρισας.

Από την συγκεκριμένη

δράση δεν θα μπορούσαν

φυσικά να λείπουν οι

Φαρσαλινοί δρομείς οι οποί-

οι έχουν δείξει κατά καιρούς

τόσο την ευαισθησία τους

σε τέτοιου είδους εκδηλώ-

σεις, όσο και την προσφορά

τους σε αυτές, διαφημίζο-

ντας για ακόμη μια φορά την

Επαρχία Φαρσάλων.

Στον εν λόγω αγώνα συμμε-

τείχαν οι εξής Φαρσαλινοί

δρομείς: Καρνάβας Χρ,,

Αργυρόπουλος Γ.,

Αγγελόπουλος Ν.,

Παπαγεωργίου Γ.,

Φουντζόπουλος Τ.,

Αγγελακόπουλος Α.,

Τσιάμπας Β.,

Τριανταφύλλου Β.,

Καψιώχας Α.,

Ανδρεόπουλος Δ.,

Σφακιανός Ν.,

Μαργαριτόπουλος Χ. ενώ

στις γυναίκες έτρεξαν οι

Ευθυμίου Ρ., Αργυράκη Κ.

και η Θ. Κατμέρου

Για την ιστορία οι 3 πρώτοι

νικητές του 2ου Κραυξίδειου

Αγώνα Δρόμου είναι οι

Τσικούρας Νίκος του ΓΣ

Γλυφάδας, Καγιάννης

Σωκράτης και Ντικούδης

Χρήστος του Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας. Στις γυναίκες νική-

τριες είναι οι Τσανάβα

Θεοφανία από Λάρισα,

Τραίκου Αθηνά και

Κατμέρου Θώμη από

Φάρσαλα.

Πολύτιμη ήταν η προσφορά

του Απολλώνειου θεραπευ-

τήριου και το ασθενοφόρο

που διέθεσε καθώς επίσης

και οι ομάδες Ερυθρός

Σταυρός, ΕΟΔ και ΕΟΔΥΑ.
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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

Μεγάλη συμμετοχή των Φαρσαλινών δρομέων Μεγάλη συμμετοχή των Φαρσαλινών δρομέων 

στον 2ο Κραυξίδειο Αγώνα στον 2ο Κραυξίδειο Αγώνα 

Ο ΑΟ Ναρθακίου το τρίποντο, η Κρήνη τις εντυπώσειςΟ ΑΟ Ναρθακίου το τρίποντο, η Κρήνη τις εντυπώσεις



Π
ραγματοποιήθηκε στα Φάρσαλα το

προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το Σκακιστικό

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας (ΠΟΑ

2019) με την συμμετοχή επτά συλλόγων, ΣΣ Λάρισας,

ΣΕ Βολου, ΣκαΚι Τρικάλων, Φοίνικα Βόλου,

ΣΟΦαλάνης, ΣΟ Αλμυρού και ΓΣ Φαρσάλων.

Η πόλη μας έγινε το επίκεντρο του σκακιού της Θεσσαλίας.

Στο ομαδικό σκάκι κάθε ομάδα αποτελείται από δέκα σκακι-

στές από τους οποίους οι πέντε πρέπει να είναι παιδιά των

ακαδημιών. Η ομάδα μας, το ΣΚΑΚΙ-ΓΣΦ κατέλαβε την τρίτη

θέση και το χάλκινο μετάλλιο κάνοντας τρεις νίκες και δύο

ήττες. Έχασε μόνον από την πρωταθλήτρια ομάδα του

ΣΣΛάρισας και από την δευτεραθλήτρια ΣΕΒολου.

Ειδικά με τον Βόλο έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση χάνοντας

με 6-4. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ομάδες έχουν

παράδοση πάνω των 50 ετών στο σκάκι και έχουν αναδείξει

πολύ ισχυρούς σκακιστές. Το ΣΚΑΚΙ-ΓΣΦ κατάφερε μόλις

σε τρία χρόνια να τους αντιμετωπίζει ισάξια.

Οι 16 συνολικά σκακιστές της πόλης μας που έλαβαν μέρος

στους πέντε αγώνες ήταν, Ευσταθίου Αθανάσιος, Λούκας

Δημήτρης, Παγούνης Ηλίας, Παπαποστόλου Κων/νος,

Κωστής Απόστολος, Αθανασοπουλος Γιώργος, Δαρδούμα

Ζωή, Σκουμποτή Γεωργία, Σκουμποτή Στεργιανή, Δίκαρος

Κων/νος, Κούκος Θεοφάνης, Βουβαλούδης Πέτρος,

Μπιζούλα Νεφέλη, Λύκου Σύλια, Στατήρης Βασίλης και

Μπανάκας Κων/νος.

Οι απονομές έγιναν από την Πρόεδρο του ΔΗΚΕΦΑ κ. Κική

Παναγιωτοπούλου μπροστά στο άγαλμα του Αχιλλέα χαρί-

ζοντας πολύ όμορφες εικόνες στους σκακιστές και στις οικο-

γένειές τους.

Είσαι μαθητής; Παίξε Σκάκι… στα Φάρσαλα – 16 & 17

Μαρτίου

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαρτίου, θα πραγ-

ματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του 2ου Λυκείου

Φαρσάλων το Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα

Θεσσαλίας 2019, μια συνδιοργάνωση του ΟΠΑΚΠΑ (του

Δήμου Φαρσάλων), της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του

Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων.

Το Σάββατο στις 14.00 θα γίνουν οι ομαδικοί – κατά σχολείο

– αγώνες και την Κυριακή στις 10 οι ατομικοί. Αναμένονται

πάνω από 250 μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

της Θεσσαλίας.

Όσοι μαθητές επιθυμούν, μπορούν να παίξουν είτε ατομικά

είτε ομαδικά φτιάχνοντας παρέες από το ίδιο σχολείο τεσσά-

ρων έως έξι παιδιών με τουλάχιστον ένα κορίτσι δηλώνο-

ντας τη συμμετοχή τους έως και το Σάββατο στις 22.00 στο

τηλέφωνο 693677877.

Χορηγοί των αγώνων είναι ο Χρήστος Τσαπραΐλης και το

κατάστημα του «ΚΡΟΥΣΤΑ» και ο Δημήτρης Τανός και το

κατάστημα «γάλα moo» οι οποίοι θα κεράσουν όλα τα παι-

διά με τα εξαιρετικά προϊόντα τους.
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Αθλητικά

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ΠανθεσσαλικόΜε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Πανθεσσαλικό

πρωτάθλημα Σκάκι στα Φάρσαλαπρωτάθλημα Σκάκι στα Φάρσαλα



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

κοίταξε στα μάτια

τον πρωτοπόρο Ηρακλή

Λάρισας, είχε ενέργεια,

πάλεψε όμως μια διπλή

αμφισβητούμενη φάση

στο 75′ η οποία σύμφωνα

με την άποψή μας

ξεκινάει από θέση

οφσάιντ ενώ δίνεται πολύ

εύκολα πέναλτι υπέρ του

Ηρακλή στην συνέχεια

της οι φιλοξενούμενοι

κατάφεραν να πάρουν το

τρίποντο με σκορ 0 – 1 σε

ένα παιχνίδι στο οποίο οι

άνθρωποι του Αχιλλέα

Φαρσάλων έχουν πολλά

παράπονα από τον

διαιτητή κ. Κουκούλη και

τον βοηθό κ. Νίκζα.

Ο Αχιλλέας Φαρσάλων έτσι

παρέμεινε στους 27 βαθ-

μούς και βρίσκεται στην 9η

θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Αχιλλέα να έχει διάθεση

να είναι πιεστικός και στο 28′

να φτάνει κοντά στο γκολ,

όταν το πλασέ του

Ταστεμερίδη σταμάτησε στο

οριζόντιο δοκάρι του

Καραναστάση.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν

κάποιες καλές στιγμές με

τους Νάστα και Ζαφειρίου

όμως το 0 – 0 ήταν το σκορ

του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος ο

Ηρακλής προσπάθησε να

πιέσει και να πάρει τα ηνία

της αναμέτρησης, δίχως

όμως να κάνει κάποια ευκαι-

ρία, με τον Αχιλλέα να είναι

πολύ καλά στημένος στο

δικό του μισό και να προ-

σπαθεί να χτυπήσει στην

αντεπίθεση.

Στο 75′ είχαμε την φάση που

ξεσήκωσε θύελλα αντιδρά-

σεων όταν έπειτα από ένα

γέμισμα στην περιοχή του

Αχιλλέα Φαρσάλων, η

μπάλα έφτασε στον

Κακαβίτση ο οποίος ήταν

εκτεθειμένος, ο

Παπακωνσταντίνου προ-

σπάθησε να διώξει ο επιθε-

τικός του Ηρακλή βρέθηκε

στο έδαφος και ο κ.

Κουκούλης σφύριξε από τον

χώρο του κέντρου σχεδόν

όπου και βρισκόταν την

εσχάτη των ποινών.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Ψωμολιάς ο οποίος νίκησε

τον Καρακώστα και πέτυχε

το 0 – 1.

Στα εναπομείναντα λεπτά ο

Αχιλλέας πίεσε ο Ηρακλής

είχε δοκάρι σε πλασέ του

Γκιουρσάνη και το 0 – 1

παρέμεινε μέχρι την λήξη

της αναμέτρησης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι

πλην της φάσης του πέναλτι

οι άνθρωποι του Αχιλλέα

διαμαρτύρονται για το γεγο-

νός ότι ο κ. Κουκούλης έδει-

χνε με χαρακτηριστική ευκο-

λία κίτρινες κάρτες στους

παίκτες του Αρίστου

Παπαγεωργίου μην ακολου-

θώντας όμως την ίδια τακτι-

κή και για τον Ηρακλή, ενώ

για τον κ. Νίκζα διαμαρτύρο-

νται ότι… «έχασε» πέντε

φάσεις στις οποίες δεν ήταν

στην ίδια ευθεία με τον επιτι-

θέμενο του Ηρακλή Λάρισας

και φυσικά μια από αυτές

ήταν και το πέναλτι.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Αρίστος Παπαγεωργίου):

Κ α ρ α κ ώ σ τ α ς ,

Κομισόπουλος (10′ λ.τ.

Κούμρια), Σαμαράς,

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ,

Ζησόπουλος, Ταστεμερίδης

(70′ Γκαραβέλας), Τλούπας,

Κατσανάκης, Τσούλης (75′

Καναβός), Γαγάρας,

Ζιώγας.

Ηρακλής Λάρισας

(Χρήστος Χατζηλιάδης):

Καραναστάσης, Λάμπρου,

Φορτομάρης (86′ Δολιάνης),

Ψωμολιάς, Γιαννακόπουλος,

Μανιώτης, Γκιουρσάνης (90′

Ράχης), Ντιντής (46′

Φώτος), Ζαφειρίου, Νάστας,

Κακαβίτσης.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Κουκούλης, Νίκζας,

Παπαγεωργίου

Τ
ην προηγούμενη

Δευτέρα έφυγε από

την ζώη ο γνωστός

Φαρσαλινός Δικηγόρος κ.

Γεώργιος

Αγγελακόπουλος.

Ο κ. Αγγελακόπουλος υπη-

ρέτησε για πολλά χρόνια την

ομάδα του Αχιλλέα

Φαρσάλων τόσο από την

θέση του Προέδρου όντας

απόλυτα επιτυχημένος, όσο

και ως φίλαθλος και υποστη-

ρικτής της.

Πριν την έναρξη της αναμέ-

τρησης Αχιλλέας Φαρσάλων

- Ηρακλής Λάρισας κρατή-

θηκε ενός λεπτού σιγή ως

ελάχιστος φόρος τιμής.

Η Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων εξέδωσε συλλη-

πητήρια ανακοίνωση ενώ

μέλη της ομάδος του

Αχιλλέα Φαρσάλων έδωσαν

το παρών και στην κηδεία

του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

των Μυρμιδόνων

“Σύσσωμη η οικογένεια του

Αχιλλέα Φαρσάλων εκφρά-

ζει τα θερμά της συλλυπητή-

ρια στους οικείους του κ.

Γεωργίου Αγγελακόπουλου

ο οποίος έφυγε αιφνίδια από

την ζωή.

Ο κ. Αγγελακόπουλος υπήρ-

ξε επί σειρά ετών επιτυχημέ-

νος Πρόεδρος του Αχιλλέα

Φαρσάλων και θερμός υπο-

στηρικτής του.”
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Αθλητικά

Ήττα με παράπονα για Κουκούλη, Νίκζα για τον Αχιλλέα...Ήττα με παράπονα για Κουκούλη, Νίκζα για τον Αχιλλέα...

Ενός λεπτού σιγή και Ενός λεπτού σιγή και 

συλληπητήρια ανακοίνωση συλληπητήρια ανακοίνωση 



Σ
ε ένα Κλειστό

Γυμναστήριο που

θύμιζε το «κάστρο»

με τον κόσμο να δίνει

δυναμικό παρών, ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων Krousta

αποδίδοντας εξαιρετικό

μπάσκετ σε άμυνα και

επίθεση στην μεγαλύτερη

διάρκεια του και με

τρομερή ευστοχία από

την γραμμή των 6.75μ

έκανε… “σκόνη” την Νίκη

Βόλου και πήρε το

σπουδαίο ροζ φύλλο

αγώνα με σκορ 92 – 76,

κερδίζοντας έτσι το

Θεσσαλικό ντέρμπι της

ουσίας και των

εντυπώσεων.

Οι Φαρσαλινοί ξεκίνησαν

την αναμέτρηση όντας με το

πόδι στο “γκάζι” και στα

πρώτα λεπτά της αναμέτρη-

σης ήταν μπροστά με σκορ

19 – 12. Η Νίκη με δικό της

σερί 0 – 10 πέρασε μπρο-

στά με 19 – 22 στο τέλος του

πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι

παίκτες του κ. Χάρη Φόρου

με κύριο… “όπλο” τους την

ευστοχία στα τρίποντα και

με κύριο εκφραστή τον

Βασίλη Τσιώγκα, ο οποίος

ευστόχησε σε 4 τρίποντα…

έτρεξε ένα σερί 16 – 6 πέρα-

σαν μπροστά με 35 – 28 στα

μισά της περιόδου, ενώ

συνεχίζοντας τον ίδιο φρενή-

ρη ρυθμό και με μίνι σερί 10

– 7, η λήξη του ημιχρόνου

τους βρήκε μπροστά με

δέκα πόντους 45 – 35.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι

Φαρσαλινοί έβαλαν την Νίκη

για τα καλά στο παιχνίδι και

τον ρυθμό τους, “πυροβο-

λούσαν” τόσο από την

γραμμή των 6,75μ., ενώ

κυριάρχησαν και κάτω από

το καλάθι και στο 25’ το

σκορ με 58 – 47.

Η Νίκη όσο και να προσπα-

θούσε να βρει λύσεις ήταν

“εγκλωβισμένη” από τον

ρυθμό των Φαρσαλινών οι

οποίοι… “έτρεξαν” ένα σερί

12 – 1 και άνοιξαν την ψαλί-

δα της διαφοράς στο +21

(70 – 49) με το δεκάλεπτο

να λήγει με σκορ 72 – 51

υπέρ των γηπεδούχων.

Στο τέταρτο και τελευταίο

δεκάλεπτο οι Φαρσαλινοί

έπρεπε απλά να συνεχίσουν

το απόλυτα δουλεμένο

πλάνο τους και να απαντή-

σουν στην αντεπίθεση της

Νίκης Βόλου.

Οι Βολιώτες μείωσαν μέχρι

και στους 15 (70 – 58),

όμως οι Φαρσαλινοί με

σωστές επιλογές σε άμυνα

και επίθεση διατήρησαν

μέχρι το τέλος την υπέρ τους

διαφορά και πήραν την

τεράστια βαθμολογική και

ψυχολογική νίκη με σκορ 92

– 76.

Πρώτος σκόρερ της αναμέ-

τρησης ήταν ο Βασίλης

Τσιώγκας με 22 πόντους,

ενώ 18 είχε ο Λεπενιώτης,

13 ο Γκιουλέκας και 11 ο

Δέσπος, σε μια αναμέτρηση

στην οποία οι Φαρσαλινοί

ευστόχησαν σε 10 τρίποντα.

Τα Δεκάλεπτα: 19 – 22, 48

– 37, 72 – 51, 92 – 76.

Οι Συνθέσεις
Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
(Χάρης Φόρος):
Λεπενιώτης 18(1),

Φιλιππόπουλος 8,

Αλεξόπουλος, Λιούπης,

Αναγνωστόπουλος 9(2),

Τσιώγκας 22(6), Συνετός 6,

Τοπουζίδης 3, Λούτας,

Γκιουλέκας 13(1),

Φαρμάκης, Δέσπος 11

Νίκη Βόλου(Στρατίκης):
Καραγεώργος 7(1),

Βερτζάγιας, Γιωτόπουλος 2,

Κουτίνας 19, Τσαβές,

Τασιούδης 10, Τσώλης 3,

Τάσσος 6, Φρουσκλιάς

29(4), Διγενής

Γ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ: “M.V.P. ο
κόσμος μας”
Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτε-

λείο και οι αθλητές του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων ευχαριστούν τον

κόσμο που έδωσε το παρών

στο Κλειστό Γυμναστήριο

των Φαρσάλων και βοήθησε

τους Φαρσαλινούς να

πάρουν την σπουδαία νίκη

κόντρα στην Νίκη Βόλου.

Αναλυτικά το ευχαριστήριο:

«Σύσσωμη η οικογένεια του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων Krousta ευχαρι-

στεί θερμά τον υπέροχο

κόσμο μας ο οποίος σήμερα

έδωσε δυναμικό παρών και

με τον δικό του μοναδικό

τρόπο έγινε για ακόμη μια

φορά ο έκτος παίκτης μας

και μας βοήθησε να φτάσου-

με σε αυτή την σπουδαία και

τεράστια νίκη, όντας ο MVP

μας!!!

Με άψογη συμπεριφορά και

την δυναμική και την φωνή

του συνέβαλε τα μέγιστα,

ώστε η ομάδα μας να κάνει

εκπληκτική εμφάνιση και να

κερδίσει την Νίκη Βόλου στο

μεγάλο αυτό ντέρμπι.
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Έκανε “σκόνη” την Νίκη Βόλου με Έκανε “σκόνη” την Νίκη Βόλου με MM..VV..PP. . τον κόσμο του οτον κόσμο του ο

Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων!!!Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων!!!



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 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 54 στρεμ-

μάτων στη θέση 15άρια

Σταυρός. Διαθέτει γεώτρηση

και ηλεκτρικό ρεύμα, με

μήκος 300 μ. Επικοινωνία:

6937418834 - Τιμή 2.500€

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 πληροφο-
ρίες και ραντεβού επικοινω-
νήστε στο τηλέφωνο
2109713272, 6946639659

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Πολυνέρι

Φαρσάλων κτήμα 12 στρεμ-

μάτων 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 κατάστη-

μα 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 τζά-

μια, τζάκι, κουζίνα ενιαία με

σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια,

δύο μπάνια και είναι σε άρι-

στη κατάσταση. Τιμή συζητή-

σιμη.  Πληροφορίες στο

τηλ. : 6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκα-

τοικία στα Βρυσιά

Φαρσάλων, 85τ.μ., με απο-

θήκη 50τ.μ. εντός οικοπέ-

δου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν

άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο:

6978189427

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο

και οικοδομίσιμο, 218 τ.μ.

επι της Οδού Βασιλέως

Παύλου (Παλαιό Γήπεδο).

Ευκολίες πληρωμής.

Πληροφορίες στο:

6978084870 (απογευματι-

νές ώρες)
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ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά

23 Τηλ: 24910-22501

ΠΕΜΠΤΗ 14/3: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση :

Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/3: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/3 Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24

Τηλ: 24910-23012

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολι-
τικός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την
τεχνική υποστήριξη. 
Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ   ΓΑΜΟΥ
Ο ΜΠΕΡΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σεραφείμ και της

Ευαγγελίας , το γένος Περιτογιάννη, που γεννήθηκε

στη Λάρισα και κατοικεί  στα Φάρσαλα και η   ΓΙΑΝ-
ΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κων/νου και της Ευαγγελίας

, το γένος Ζαρζαρή, που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε πολιτικό

γάμο που θα τελεστεί  στο Δημαρχείο Φαρσάλων.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΑΣ (MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ)
Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩ-

ΝΕΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΟ

M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ “ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ 2019 ” .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ

SUPER  MARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ 6:00π.μ.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ 15€
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝ-
ΘΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Φαρσάλων καλεί τα μέλη
του Συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει & έχουν
δικαίωμα να μετέχουν στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση ( άρθρα 6 έως 8 του καταστατικού) την
Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ. που
θα γίνει στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου
Φαρσάλων με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

2) Έκθεση πεπραγμένων Δ/κου Συμβουλίου και ελε-

γκτικής επιτροπής

3) Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 και

Προϋπολογισμού έτους 2019

4) Εισηγήσεις – Προτάσεις Μελών

5) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή

εκλογών

6) Εκλογές για την ανάδειξη Δ/κου Συμβουλίου και

Ελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναλη-

φθεί την επόμενη Κυριακή 21 Απριλίου 2019 στον ίδιο

τόπο και ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη

ειδοποίηση.

Τα μέλη πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια κυνηγίου

της κυνγ/τική περιόδου 2018-2019

Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Διοικητικού

Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν

να υποβάλλουν αιτήσεις στο Λογιστικό Γραφείο του

Κατσαούνη Κων/νου μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου

2019 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα
Φάρσαλα οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απα-
ραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος διπλώμα-

τος Γ κατηγορίας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Σ
ε ένα

συναρπαστικό

παιχνίδι με

φοβερές διακυμάνσεις ο

Κένταυρος Ζαγοράς

επικράτησε στην

παράταση (73-73κ.α.) ,

του ΑΣ Φαρσάλων με

σκορ 75-85 στο εξ

αναβολής παιχνίδι για

την 15η αγωνιστική της

Α2 ΕΣΚΑΘ.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν

μπροστά σε όλη την διάρ-

κεια του αγώνα, έφτασαν

μάλιστα στα μέσα της τρίτης

περιόδου ακόμα και στο

+18, με το δεκάλεπτο τελικά

να τελειώνει στο +14 (43-

57).

Στην 4η περίοδο όμως όλα

άλλαξαν.

Οι παίκτες του Tσιντσίνη ,

πίστεψαν ότι αγώνας είχε

τελειώσει, αλλά ο

A.Σ.Φαρσάλων είχε άλλη

γνώμη και με αντεπίθεση

διαρκείας με φοβερή ευστο-

χία κυρίως από το τρίποντο,

γύρισε το ματς και πέρασε

μάλιστα και μπροστά με 6

πόντους 1,30′ πριν τη λήξη.

Τελικά όμως δεν κατάφερε

να πάρει την νίκη , αφού

αρχικά οι φιλοξενούμενοι

μείωσαν στους 3 πόντους

με γκολ φάουλ στα 45″ και

ισοφάρισαν με τρίποντο του

Καραθανάση στα 12″ πριν

το τέλος, στα δευτερόλεπτα

που απέμειναν δεν άλλαξε

κάτι και το παιχνίδι οδηγή-

θηκε στην παράταση!

Παίζοντας πολύ καλή άμυνα

στην παράταση η Ζαγορά

πήρε το ροζ φύλλο αγώνα

με επιμέρους σκορ 2 – 10

και 75 – 85 τελικό σκορ.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα

ήταν ο Γιώργος

Γκουντόπουλος με 29

πόντους, ενώ 28 είχε ο

Γιώργος Ζάγκας.

Τα Δεκάλεπτα: 18-22, 30-

40, 43-57, 73-73, 75-85

παρ.

Διαιτητές: Γεωργούλης –

Κίσσας

Οι Συνθέσεις

Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής

– Γκουντόπουλος):

Θ ε ο χ ά ρ η ς ,

Καλογερόπουλος, Ζάγκας

28(4), Γκουντόπουλος

29(4), Μανετζής,

Γιαννούλης, Παπατζελίδης,

Χρόνης 9(1), Ζαχαρής 5(1),

Ρούμπας 4.

Κένταυρος Ζαγοράς

(Tσιντσίνης): Ρουσιώτης 4,

Λάσκος 4, Κλειτσογιάννης

10(2), Νικολόπουλος 19(2),

Βασδέκης 8, Καραθανάσης

24(4), Γαβαλάς 14,

Μουχάρεμ 2

Τ
ο γκολ του Νίκου

Κορδέλα (44′)

ισοφάρισε ο

Γρηγόρης Περήφανος

(76′) κι έτσι Αμπελιά και

Βούναινα μοιράστηκαν

βαθμούς και εντυπώσεις

στην 20η αγωνιστική της

Α΄1 τοπικής κατηγορίας.

Το ντέρμπι ανάμεσα στις

δύο ομάδες δεν είχε νικητή

και το τελικό 1 – 1 έδωσε τον

βαθμό της ισοπαλίας στους

δύο συλλόγους που βρίσκο-

νται στη δεύτερη και τρίτη

θέση της βαθμολογίας.

Συγκεκριμένα, με αυτό τον

βαθμό η ομάδα των

Βαγγέλη Μπρισίμη –

Θοδωρή Εμμανουήλ έφθα-

σε τους σαράντα ένα βαθ-

μούς, ενώ ένα λιγότερο έχει

το σύνολο του Λάζαρου

Αγγλόπουλου μετά από

αυτή την αγωνιστική.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το

πρώτο ημίχρονο, τα

Βούναινα ευτύχησαν να

μπουν μπροστά στο σκορ,

με τον Νίκο Κορδέλα να κερ-

δίζει με έξοχο σουτ τον

Μάκη Γεωργούλα και το 0 –

1 να αποτελεί το σκορ του

πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος και στο

76ο λεπτό, η Αμπελιά έφερε

το ματς στα ίσια και πέτυχε

το 1 – 1. Ο Γιάννης Κόκκινος

κέρδισε πέναλτι σε ανατρο-

πή από τον Κώστα

Νεστορίδη και ο Γρηγόρης

Περήφανος με εύστοχη

εκτέλεση πέναλτι έφερε το

παιχνίδι στα ίσια.

Μάλιστα, προς το φινάλε, οι

γηπεδούχοι είχαν και δύο

καλές στιγμές με τους

Ζαφειρούλη (86′) και Νίκο

Φαρμάκα (90′), ωστόσο το 1

– 1 ήταν το τελικό αποτέλε-

σμα στο ντέρμπι της 20ης

αγωνιστικής στην Α΄1 τοπι-

κή κατηγορία.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Γεωργούλας Θωμ., Σερίφης,

Σελήνης, Αγγέλης,

Περήφανος, Βέης (46′

Κόκκινος), Σαΐτης,

Γεωργούλας Θοδ. (72′

Ζαφειρούλης), Σουλτούκης

(85′ Κιούσσης), Σαμαράς –

Καμηλαράκης, Φαρμάκας.

Α.Ε. Βουναίνων (Λάζαρος

Αγγλόπουλος):Χαβίλας,

Βλησαρούλης, Κατσιώτης,

Χατζηλιάδης, Νεστορίδης,

Κυπαρίσσης, Μερτζανίδης

Ηλ. (80′ Βράκας), Μούμος,

Κορδέλας, Ρουμελιώτης (63′

Μερτζανίδης Φ.), Τζατζάκης

(84′ Ραπτόπουλος).
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““Λύγισε στην παράταση μετά από φοβερή ανατροπή οΛύγισε στην παράταση μετά από φοβερή ανατροπή ο

Αθλητικός Σύλλογος ΦαρσάλωνΑθλητικός Σύλλογος Φαρσάλων

Μοιράστηκαν βαθμούς & εντυπώσεις στην ΑμπελιάΜοιράστηκαν βαθμούς & εντυπώσεις στην Αμπελιά

Τα Αποτελέσματα - 20η
Αγωνιστική
Αστήρ Μελισσοχωρίου - Δήμητρα
Γιάννουλης 1-2
ΑΟ Μαυροβουνίου - Αστραπή Ν.
Πολιτείας 1-0
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας -
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 4-0
Παναγροτικός Νίκαιας -
Φιλοκτήτης Μελιβοίας 0-1
Ολυμπιακός Αμπελιάς - ΑΕ
Βουναίνων 1-1
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" 1-
1
Προοδευτική Ανάβρας - Νεάπολη
Λάρισας 2-0
Ελπίς Μεσοχωρίου - ΑΟ
Ελευθερών 0-3

Η Eπόμενη 21η Αγωνιστική (16/3.

15:30)
Δήμητρα Γιάννουλης - Αστραπή Ν.

Πολιτείας

Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων - Αστήρ

Μελισσοχωρίου

Φιλοκτήτης Μελιβοίας - ΑΟ

Μαυροβουνίου

ΑΕ Βουναίνων - Προμηθέας ΑΕ

Λάρισας

Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" -

Παναγροτικός Νίκαιας

Νεάπολη Λάρισας - Ολυμπιακός

Αμπελιάς

Ελπίς Μεσοχωρίου - ΠΑΟΛ Αβέρωφ

ΑΟ Ελευθερών - Προοδευτική

Ανάβρας

Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 43

2. Ολυμπιακός Αμπελιάς 41

3. Βούναινα 40

4. Μαυροβούνι 38

5. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 36

6. Προοδευτική Ανάβρας 32

7. Αστέρας Μελισσοχωρίου 30

8. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 29

9. Ελευθεραί 28

10. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 28

11. Δήμητρα Γιάννουλης 24

12. Αστραπή Νέας Πολιτείας 22

13. Παναγροτικός Νίκαιας 19

14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 19

15. Νεάπολη 16

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 15η

Αγωνιστική

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

Ναρθάκι - Νίκη Κρήνης 2 - 1

Η Επόμενη 16η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαρτίου- 15:30

Νίκη Κρήνης - Θύελλα Βασιλή

Ατρόμητος Βαμβακούς - Αναγέννηση

Ζαππείου

Ακαδημία Αχιλλέως - Αναγέννηση

Φαρσάλων

ΑΟ Ναρθακίου - Δόξα Υπέρειας

Μυραϊκός - Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 41

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

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 21η

Αγωνιστική

ΑΕ Κιλελέρ - ΠΟ Ελασσόνας 0-1

Αμπελωνιακός - Σμόλικας

Φαλάνης 0-3

Αχιλλέας Φαρσάλων - Ηρακλής

Λάρισας 0-1

Δαμασιακός - Δόξα

Αργυροπουλίου 1-0

Αετός Μακρυχωρίου - Δόξα

Βλαχογιαννίου 0-0

Λάρισα 2012 - Τύρναβος 2005 2-3

Φαλανιακός - Αετός Αμυγδαλέας

3-0

Eπόμενη 22η Αγωνιστική (17/3.

15:30)

Αμπελωνιακός - ΑΕ Κιλελέρ

Σμόλικας Φαλάνης - Αχιλλέας

Φαρσάλων

Δωτιέας Αγιάς - Δαμασιακός

Ηρακλής Λάρισας - Αετός

Μακρυχωρίου

Δόξα Αργυροπουλίου - Λάρισα 2012

Δόξα Βλαχογιαννίου - Φαλανιακός

Αετός Αμυγδαλέας - Τύρναβος 2005

Βαθμολογία
1. Ηρακλής Λάρισας 53

2. Φαλανιακός 50

3. Σμόλικας Φαλάνης 44

4. Αετός Μακρυχωρίου 38

5. ΠΟ Ελασσόνας 36

6. Δωτιέας Αγιάς 32

7. Αμπελωνιακός 31

8. Τύρναβος 2005 28

9. Αχιλλέας Φαρσάλων 27

10. Δαμασιακός 27

11. Κιλελέρ 26

12. Δόξα Βλαχογιαννίου 24

13. Δόξα Αργυροπουλίου 22

14. Λάρισα 2012 19

15. Αετός Αμυγδαλέας 17

A ΕΠΣΛ



Σ
την χρηματοδότηση και υλοποίηση δυο νέων

οδικών έργων συνολικού προϋπολογισμού

3.950.000 ευρώ προχωρά το αμέσως επόμενο

χρονικό διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την

διάθεση των πιστώσεων από πόρους του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για τα έργα:

– «Κατασκευή κυκλικών κόμ-

βων επί της Ε.Ο. Λάρισας –

Φαρσάλων», συνολικού προϋ-

πολογισμού 3.450.000 ευρώ

– «Συντήρηση και κατασκευή

τεχνικών στο δρόμο Ροδιά-

Γόννοι», συνολικού προϋπο-

λογισμού 400.000 ευρώ

Σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός επισήμανε

ότι «σε συνεργασία με τους

Περιφερειακούς Συμβούλους

και με τις Υπηρεσίες της

Περιφέρειας σχεδιάζουμε και

υλοποιούμε έργα χρήσιμα,

έργα ουσίας για τους πολίτες

του νομού Λάρισας. Κάθε νέο

έργο αποτελεί και μια στοχευ-

μένη παρέμβαση για τη διευ-

κόλυνση της καθημερινότη-

τας των πολιτών.

Ενισχύουμε την ασφάλεια

στη μετακίνηση των ανθρώ-

πινων κοινοτήτων και τη

μεταφορά των εμπορευμά-

των, σε ένα οδικό δίκτυο

5.500 χλμ στην Θεσσαλία, το

οποίο μας παραδόθηκε

χωρίς όμως τους αντίστοι-

χους πόρους για την συντή-

ρησή του. Τα έργα αυτά

πέραν της χρησιμότητάς

τους στηρίζουν θέσεις εργα-

σίας και δημιουργούν

μόχλευση στην τοπική οικο-

νομία.».
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Στην κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Ε.Ο. Λάρισας –Στην κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Ε.Ο. Λάρισας –

Φαρσάλων προχωρά η Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΦαρσάλων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας
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