
Πρότυπο ΟγκολογικόΠρότυπο Ογκολογικό

Κέντρο προανήγγειλε οΚέντρο προανήγγειλε ο

Περιφερειάρχης Κ.Περιφερειάρχης Κ.

ΑγοραστόςΑγοραστός

Κυκλικοί κόμβοιΚυκλικοί κόμβοι

στην Ε.Ο. στην Ε.Ο. 

Λάρισας-ΦαρσάλωνΛάρισας-Φαρσάλων

«Κανόνι» 100 τόνοι«Κανόνι» 100 τόνοι

φακή στα Φάρσαλαφακή στα Φάρσαλα

CMYK

Τρίτη 19 Μαρτίου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 905 Τιμή: 0,60 ευρώ

Σελ.6Σελ.6

Σελ.4Σελ.4

Θ
ύματα απάτης

έπεσαν στα

Φάρσαλα

καλλιεργητές φακής με

αποτέλεσμα να χάσουν

συνολικά περισσότερους

από 100 τόνους από την

παραγωγή τους. 

Η συγκεκριμένη ιστορία
ήρθε στην επιφάνεια μέσω

των δικαστηρίων της
Λάρισας, εκεί όπου καταδι-
κάστηκαν δύο άνδρες από
τη Βόρεια Ελλάδα διότι
κατάφεραν με έναν δελεα-
στικό και πονηρό τρόπο να
εξαπατήσουν τους ανυπο-
ψίαστους αγρότες και να
τους πάρουν τους κόπους
μιας χρονιάς.

ΣελΣελ 6.6.



Η
γνωστή σελίδα

farsaland που

ασχολείται εξ

ολοκλήρου με

φωτογραφίες της

Επαρχίας Φαρσάλων,

διοργανώνει τον πρώτο

διαγωνισμό φωτογραφίας

για την Επαρχία μας.

Μάλιστα η σελίδα προσκα-
λεί τους καταστηματάρχες
και τις επιχειρήσεις να
πάρουν μέρος ώστε να γίνει
ακόμη πιο γνωστός και πιο
δυναμικός και διαδραστικός
ο εν λόγω διαγωνισμός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
της σελίδας και οι τρόποι

συμμετοχής
«Αγαπητέ καταστηματάρχη
& επιχειρηματία με μεγάλη
χαρά ανακοινώνουμε τον 1ο
διαγωνισμό φωτογραφίας
που πραγματοποιούμε στα
Φάρσαλα και τα γύρω
χωριά. Προσκαλούμε μαγα-
ζιά, καταστήματα και επιχει-
ρήσεις να πάρουν μέρος.
Στείλε μας μήνυμα ή email
στο farsaland@yahoo.com ,
σχετικά με την πρόθεση σου
να συμμετέχεις στο διαγωνι-
σμό φωτογραφίας προσφέ-
ροντας συγκεκριμένα έπα-
θλα που επιθυμείς, στους
νικητές.

Τονίζουμε πως σε κάθε
φωτογραφία των διαγωνιζο-
μένων, σε ειδικό πρόσθετο
πλαίσιο, θα αναγράφεται
τόσο το λογότυπο της ομά-
δας μας όσο και το λογότυ-
πο του καταστήματος/επι-
χείρησης σου ως διαφήμι-
ση, φυσικά εντελώς δωρε-
άν.
Θέλουμε ο κόσμος να πάρει
μέρος στο διαγωνισμό αυτό,
ενισχύοντας την τοπική
ευσυνειδησία ενώ τα κατα-
στήματα και οι επιχειρήσεις
να ανταποκριθούν θετικά
προσφέροντας δελεαστικά
δώρα/δωροεπιταγές/εκπτώ-
σεις στους νικητές.
Συμπαραστάτες ελπίζουμε
πως θα είναι τόσο ο Δήμος
Φαρσάλων, όσο και ο
Εμπορικός Επιχειρηματικός
Σύλλογος Φαρσάλων.
Μετά την επεξεργασία των
προσφορών θα ανακοινω-
θεί το θέμα του διαγωνι-
σμού, τα ονόματα της κριτι-
κής επιτροπής και όλοι οι
όροι συμμετοχής.
Περιμένουμε την προσφορά
σου μέχρι την Κυριακή 31
Μαρτίου 2019 ενώ αν δεν
υπάρχει ικανοποιητικός
αριθμός προσφορών θα
δοθεί παράταση.
Καλή αρχή !»
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

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

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 20/3/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 9/20c

Τρίτη 19/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/22c

Πέμπτη 21/3/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 7/16c

Παρασκευή 22/3/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 6/16c

Σάββατο 23/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/18 c

Κυριακή 24/3/2012
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/19c

Δευτέρα 25/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/19c

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

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

11ος διαγωνισμός φωτογραφίαςος διαγωνισμός φωτογραφίας

για την Επαρχία Φαρσάλωνγια την Επαρχία Φαρσάλων

protostypos.grprotostypos.gr

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

«Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ»

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Δ.Σ. του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου - Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ιεράς

Μητροπόλεως Χαλκίδος κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 197/05-03-2019 αποφάσεως αυτού προ-

βαίνει εις την πώλησιν ακινήτου ιδιοκτησίας του διά πλειοδοτικής δημοπρασίας ευρισκο-

μένου εντός σχεδίου του Δημοτικού διαμερίσματος Νεράϊδας του Δήμου Πολυδάμαντος

του Νομού Λαρίσης εκτάσεως του μεν οικοπέδου 500,17 τετραγ. μέτρων της δε εντός

αυτού ευρισκομένης οικοδομής 63 τετραγ. μέτρων και συνορευομένου γύρωθεν βόρεια

σε πλευρά μήκους 19,70 μέτρων με κοινοτικήν έκτασιν και πέραν αυτής με ιδιοκτησίαν

κληρονόμων Βασιλ. Γκρίνια, ανατολικά σε πλευρά μήκους 23 μέτρων με ιδιοκτησίαν Ηλία

Γκρίνια, νότια σε πλευρά μήκους 21,50 μέτρων με δρόμον και πέραν αυτού με ιδιοκτη-

σίαν κληρονόμων Χρ. Γκρίνια και δυτικά σε πλευρά μήκους 24,87 μέτρων με κοινοτικό

δρόμο.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί ενώπιον επιτροπής στα γραφεία του Ιδρύματος του

Γηροκομείου στη Χαλκίδα και επί της οδού Τέρμα Βαλσαμά -Αλάτσατα - Καμάρες

Χαλκίδος την 20η-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:0μ., με τιμή εκκίνησης της δημο-

πρασίας πωλήσεως (α΄. Προσφορά) το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).

Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπος η ως άνω δημοπρασία την ανωτέρω ημερομηνία και

ώρα, η εν λόγω δημοπρασία του ως άνω ακινήτου θα πραγματοποιηθεί την 27ην-03-

2019, ημέραν Τετάρτην και ώραν 12:00μ. εις τον αυτόν τόπον.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22210 75926, 22210 25400 (fax)

Εκ του Δ.Σ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Ταχ. Διεύθυνσις: Βάκη 21 & Τζαβάρα- 341 33 Χαλκίδα, Τηλέφωνα: Ι. Ναού: 22210-22112

Γραφ./ Fax: 22210-25579, Ηλ. Ταχυδρομείο: inagparaskevi_xalkidos@yahoo.gr



Ο
ι νέες γενιές, για

να έχουν τα

εφόδια να

εξελιχθούν στη σύγχρονη

εποχή και σε ένα

συνεχώς μεταβαλλόμενο

περιβάλλον, σε όλους

τους τομείς της ζωής

τους, χρειάζονται τα

ανάλογα μαθήματα,

στήριξη και καθοδήγηση,

μέσα στην εκπαιδευτική

διαδικασία του σχολείου.

Το μέλλον απαιτεί την καλ-

λιέργεια δεξιοτήτων και γνώ-

σεων, που πρέπει να διδά-

σκονται με εργαλεία τη σύγ-

χρονη τεχνολογία και αυτό

επιτυγχάνεται μέσω των

εργαστηρίων πληροφορικής

που έχουν δημιουργηθεί σε

σχολικές αίθουσες.

Με αίσθημα ευθύνης, γι’

αυτήν την ανάγκη που δια-

μορφώνεται στην εκπαίδευ-

ση, ο Δήμος Φαρσάλων

προχώρησε στην ενίσχυση

των σχολείων

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς

Εκπαίδευσης με ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές, δίνοντας

την ευκαιρία στα παιδιά να

αναπτύξουν περισσότερο

τις δυνατότητες και ικανότη-

τές τους στη σύγχρονη

τεχνολογία.

Αυτό αποτέλεσε στόχο προ-

τεραιότητας για την εκπαι-

δευτικό Πληροφορικής κ.

Κυριακή Παναγιωτοπούλου,

που από την αρχή της θητεί-

ας της ως δημοτική σύμβου-

λος και πρόεδρος της

Σχολικής Επιτροπής

Μονάδων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, του Δήμου

Φαρσάλων (από τον

Σεπτέμβριο του 2014),

κατάφερε να ολοκληρώσει

με επιτυχία ένα μεγάλο πρό-

γραμμα προμήθειας ηλε-

κτρονικών υπολογιστών -και

όχι μόνο- σε όλα τα σχολεία

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς

Εκπαίδευσης.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η

λειτουργία εργαστηρίων

πληροφορικής σε όλες τις

σχολικές μονάδες, για την

εκπαίδευση των μαθητών

στη νέα τεχνολογία, που ενι-

σχύουν τις γνώσεις τους και

τις δεξιότητές τους, για την

καλύτερη προετοιμασία

τους στη σύγχρονη εποχή.

.Εφημερίδα Ελευθερία

Φ
αρσαλινός

τυχερός κέρδισε

«μποναμά»

10.000 ευρώ στην

κλήρωση του Εθνικού

Λαχείου που έγινε την

προηγούμενη

εβδομάδα!!!

Ο πρώτος λαχνός των δια-

δοχικών κληρώσεων του

Εθνικού Λαχείου, με αριθμό

52401, ο οποίος κερδίζει

20.000 ευρώ.

Την μια τυχερή πεντάδα

από την δεκάδα του αριθ-

μού, την έχει πουλήσει ο

λαχειοπώλης Αποστόλης

Θανασάκης σε Φαρσαλινό

συμπολίτη μας, ο οποίος θα

εισπράξει γενναίο «δώρο»

της τάξεως των 10.000

ευρώ.

Σε καλή μεριά!!!
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Αναβάθμιση εξοπλισμού ΣχολικώνΑναβάθμιση εξοπλισμού Σχολικών

Μονάδων δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΜονάδων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου ΦαρσάλωνΔήμου Φαρσάλων

10.000 ευρώ «10.000 ευρώ «

μποναμάς» σεμποναμάς» σε

Φαρσαλινό  από τοΦαρσαλινό  από το

Εθνικό Λαχείο!!!Εθνικό Λαχείο!!!



Τ
ην δημιουργία  Πρότυπου

Ογκολογικού Κέντρου  στη

Θεσσαλία, ανακοίνωσε  σήμερα ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός, προαναγγέλλοντας ένα

σημαντικό έργο που προσφέρει

πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες για

την φροντίδα των καρκινοπαθών, ενώ

παράλληλα αναδεικνύει τη Θεσσαλία σε

διεθνές κέντρο έρευνας και

αριστείας.

«Μπορούμε και θα το κάνου-

με, γιατί μας το ζητά η κοινω-

νία» δήλωσε ο κ. Αγοραστός

μιλώντας στο 1ο Αναπτυξιακό

Συνέδριο για τη Θεσσαλία, οι

εργασίες του οποίου ολοκλη-

ρώθηκαν σήμερα στη Λάρισα.

«Είμαστε αποφασισμένοι  και

θα  προχωρήσουμε με τόλμη,

με την κοινωνία των πολιτών

στο πλάι  μας, με εμπιστοσύ-

νη στο εξαιρετικό ανθρώπινο

δυναμικό της Περιφέρειας  και

με τη συνεργασία όλων των

υγιών δυνάμεων του δημόσι-

ου και ιδιωτικού τομέα».

Η δημιουργία του Κέντρου θα

προσδώσει μεγάλο κοινωνικό όφελος στις

χιλιάδες των καρκινοπαθών στην Ελλάδα

αλλά και στις όμορες χώρες της Βαλκανικής,

καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της

Τουρκίας, Μέσης Ανατολής και

Νοτιοανατολικής Μεσογείου, χάρη στη

μοναδικότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού

και στην ανάπτυξη και χρήση πρωτοπορια-

κών ιατρικών πρωτοκόλλων θεραπείας των

καρκινικών ιόντων.

Το κέντρο θα αποτελέσει διεθνή πόλο έρευ-

νας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην

Πυρηνική Ιατρική Φυσική, με τη δημιουργία

δεκάδων θέσεων υψηλού επιπέδου επιστη-

μόνων, ενώ ταυτόχρονα θα τονώσει την

εθνική και τοπική  οικονομία, χάρη στη

μόχλευση σημαντικών οικονομικών κεφα-

λαίων και  με τη  δημιουργία πολλών  θέσε-

ων απασχόλησης σε συνοδευτικούς κλά-

δους (όπως  ξενοδοχεία, εστίαση, πανεπι-

στήμια, κλπ).

Παράλληλα το Κέντρο  θα αποτελέσει και

ένα κέντρο αριστείας της

έρευνας και της γνώσης σε

εθνικό και διεθνές επίπεδο, με

στόχο τη δημιουργία νέων

ιατρικών υπηρεσιών υψηλής

προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με τη  μελέτη της

Περιφέρειας Θεσσαλίας, το

Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο

θα αποτελείται από 2 ορό-

φους, ισόγειο  και υπόγειο,

συνολικής επιφάνειας 5.500

τ.μ. Ο σχεδιασμός προβλέπει

ένα  φιλικό,  ευχάριστο, άνετο

και οικείο θεραπευτικό νοσο-

κομειακό περιβάλλον για τη φροντίδα των

ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους.

Το Κέντρο θα   διαθέτει: ογκολογική  νοση-

λευτική μονάδα 40 κλινών, χειρουργική

νοσηλευτική μονάδα 20 κλινών, μονάδα

ημερήσιας θεραπείας, ξενώνα υποστηρικτι-

κής και ανακουφιστικής φροντίδας, τμήμα

άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων, τμήμα

ενδοσκοπήσεων/σηπτικά χειρουργεία,

μονάδα εντατικής θεραπείας 6 κλινών, τμή-

ματα ακτινοθεραπείας, πυρηνικής ιατρικής,

διαγνωστικά και απεικονιστικά εργαστήρια.

Α
νακοινώθηκε το

πρόγραμμα

εορτασμού της

25ης Μαρτίου από τον

Δήμο Φαρσάλων

Αναλυτικά:
Γενικός Σημαιοστολισμός
από την 8η πρωινή ώρα της
22ης Μαρτίου μέχρι τη δύση
του ηλίου της 25ης Μαρτίου
2019.
Φωταγώγηση όλων των
δημοσίων, δημοτικών και
κοινοτικών καταστημάτων,
καθώς και των καταστημά-
των των Ν.Π.Δ.Δ και των
τραπεζών κατά τις βραδινές
ώρες της 24ης και 25ης
Μαρτίου 2018.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

2019
Ώρα 9:00  Ομιλίες και εορτα-
στικές εκδηλώσεις στα σχο-
λεία πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Δήμου Φαρσάλων.
Ώρα 12:00  Απότιση φόρου
τιμής και κατάθεση στεφά-
νων στο Ηρώο Πεσόντων
της πόλης, στην πλατεία
Δημαρχείου, από

μαθητές/τριες σχολείων,
τους Οδηγούς και τους
Προσκόπους, παρουσία
των τοπικών  Πολιτικών και
Στρατιωτικών Αρχών.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Μαρτίου 2019
Ώρα 7:30  Κωδωνοκρουσίες

από όλους τους Ιερούς
Ναούς της πόλης.
Ώρα 8:00  Έπαρση της
σημαίας στο Ηρώο
Πεσόντων της πόλης, στην
πλατεία Δημαρχείου, με
τιμητικό απόσπασμα της 61
Μ.Ε..
Ώρα 10:15  Προσέλευση
Επισήμων στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό της
Αγίας Παρασκευής.
Ώρα 10:30  Έναρξη επίση-
μης δοξολογίας, παρουσία
των Τοπικών Αρχών.
Ώρα 11:00  Συγκέντρωση
στο Ηρώο Πεσόντων της
πόλης και παράταξη των
σημαιοφόρων των
Γυμνασίων, Λυκείων και
ΕΠΑ.Λ., δυτικά, και των
Δημοτικών Σχολείων,
Οδηγών και Προσκόπων,
ανατολικά.

• Επιμνημόσυνη Δέηση.
• Εκφώνηση του
Πανηγυρικού της ημέρας
από την εκπαιδευτικό του
3ου Δημοτικού Σχολείου
Φαρσάλων Απεριάδου
Ειρήνη.
• Κατάθεση στεφάνων από
τις Αρχές και τους Φορείς
της πόλης.
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
στη μνήμη των ενδόξων
νεκρών. Εθνικός ύμνος.
`Ώρα 12:00 Παρέλαση των
μαθητών Σχολείων, των
Οδηγών  και των
Προσκόπων επί της οδού
Λαρίσης, με συμμετοχή της
Φιλαρμονικής Φαρσάλων.
Στη μικρή αναβαθμίδα παρί-
σταται ο  Δήμαρχος, αριστε-
ρά του ο Διοικητής της
61Μ.Ε. και δεξιά του ο
Εκπρόσωπος της
Εκκλησίας.
Βόρεια της αναβαθμίδας
παρίστανται οι Στρατιωτικές
Αρχές και νότια αυτής οι
Πολιτικές Αρχές του τόπου.  
Έναντι της αναβαθμίδας
παρίστανται οι ανάπηροι και

τα θύματα πολέμου και
βόρεια αυτών τα μέλη της
Φιλαρμονικής.
Ώρα 18:00  Υποστολή της
σημαίας. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ
ο κ. Αρχιερατικός
Επίτροπος τα της
Ιεροτελεστίας,
ο κ. Φρούραρχος τα της
συμμετοχής του Στρατού,
ο κ. Διοικητής του
Αστυνομικού Τμήματος τα
της Τάξεως
Τελετάρχης στις παραπάνω
εκδηλώσεις ορίζεται η κ.
Μπαλαμπάνη Παρασκευή,
υπάλληλος του Δήμου
Φαρσάλων.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο στη Θεσσαλία Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο στη Θεσσαλία 

προανήγγειλε ο Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστόςπροανήγγειλε ο Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός

Ανακοινώθηκε το προγραμμα του Ανακοινώθηκε το προγραμμα του 

εορτασμού της 25ης Μαρτίουεορτασμού της 25ης Μαρτίου



Ο
Μορφωτικός

Πολιτιστικός

Σύλλογος Αγ.

Γεωργίου Φαρσάλων

καλεί τα μέλη του σε

Γενική Συνέλευση την

Κυριακή 7 Απριλίου 2019

και ώρα 10:00 π.μ. που

θα γίνει στα γραφεία του

Συλλόγου που βρίσκονται

στον Αγ. Γεώργιο

Φαρσάλων με θέματα:

1)Εκλογή Πρόεδρου Γενικής
Συνέλευσης
2)Έκθεση πεπραγμένων
Δ/κου Συμβουλίου και ελε-
γκτικής επιτροπής
3)Έγκριση Απολογισμού
2018
4)Εισηγήσεις Προτάσεις
Μελών
5)Εκλογή εφορευτικής επι-

τροπής 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
14 Απριλίου 2019 στον ίδιο
τόπο και ίδια ώρα και με τα
ίδια θέματα χωρίς άλλη ειδο-

ποίηση.
Οι υποψήφιοι για τα αξιώμα-
τα του Διοικητικού
Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής μπο-
ρούν να υποβάλλουν αιτή-
σεις στα γραφεία του
Συλλόγου εως τις 22
Μαρτίου 2019.

Την ερχόμενη Κυριακή 24
Μαρτίου και ώρα 11:00
στο ισόγειο του
Δημαρχείου Φαρσάλων
θα διεξαχθεί η ημερίδα
πρόληψης και ευαισθητο-
ποίησης για τον καρκίνο

του παχέος εντέρου εις
μνήμη του του γνωστού
Ιατρού κ. Δημήτρη Γ.
Καραμανώλη.
Στην ημερίδα θα συμμετέ-
χουν κορυφαίοι επιστήμονες
της Ελληνικής γαστρεντερο-

λογικής εταιρίας και του
ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.Ο Φαρσαλινός
Ιατρός κ. Καραμανώλης διε-
τέλεσε διευθυντής Β’
Γ α σ τ ρ ε ν τ ε ρ ο λ ο γ ι κ ή ς
Κλινικής του Νοσοκομείου
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Σ

Αθηνών.Ηταν εκδότης και
πρόεδρος του Δ.Σ. του
περιοδικού «Ευεξία και
Διατροφή», μια τριμηνιαία
έκδοση του ελληνικού ιδρύ-
ματος Γαστρεντερολογίας
και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.)

Π
αρά τις αντίξοες

καιρικές συνθήκες,

πραγματοποιήθηκε

με πολύ μεγάλη

συμμετοχή στις 12

Μαρτίου 2019, η

προαναγγελθείσα

Ιδρυτική Γενική

Συνέλευση, όπου

αποφασίστηκε ομόφωνα

η ίδρυση συλλόγου για τη

συνέχιση της λειτουργίας

της Ορχήστρας Νέων του

Δήμου Φαρσάλων.

Έγινε διεξοδική συζήτηση
σχετικά με το καταστατικό
του συλλόγου και εγκρίθη-
καν ομόφωνα οι σχετικές
διατάξεις αυτού. Ο υπό
ίδρυση σύλλογος αποφασί-
στηκε, ύστερα από ψηφο-
φορία των παρόντων ιδρυτι-
κών μελών, να φέρει την
επωνυμία «ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ΝΕΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ».
Εκλέχτηκε εννιαμελής
Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή για την ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών δικα-
στικής αναγνώρισης του
συλλόγου.
Η λειτουργία της Ορχήστρας
συνεχίζεται υπό την καθο-
δήγηση του μαέστρου κ.
Κώστα Χριστοδούλου και
σύντομα θα ανακοινωθεί η
πρώτη μουσική εκδήλωση.
Σημειωτέον ότι οι εγγραφές
μελών συνεχίζονται. Για την
εγγραφή σας μπορείτε να
απευθύνεστε στα τηλέφω-
να:
Η Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή: Αθανάσιος
Γεροβασίλης, Αθανάσιος
Ανδρεόπουλος, Νικόλαος
Πελεκούδας, Κατερίνα
Ζαρογιάννου, Δέσποινα
Συροπούλου, Μαρία
Γκαραβέλα, Αθανάσιος
Πλατής, Θεοδώρα Πρεκατέ,
Αχιλλέας Γεωργακόπουλος.

Στις 17 Μαρτίου 2019 πραγ-
ματοποιήθηκε και η πρώτη
συνάντηση των μελών της
Προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής του υπό-ίδρυση
συλλόγου με την επωνυμία
«ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΦΑΡ-
ΣΑΛΩΝ», κατά την οποία
συζητήθηκαν θέματα σχετι-
κά με τη διαδικασία αναγνώ-
ρισης του συλλόγου και
προγραμματισμού και την
λειτουργία αυτής.
Προσκαλούνται όλοι όσου
ενδιαφέρονται να στηρίξουν
την ορχήστρα, να γίνουν
μέλη του συλλόγου, να
απευθύνονται στα τηλέφω-
να: Ανδρεόπουλος Θανάσης
– 6949988115, Πελεκούδας
Νίκος – 6934594320-
Πλατής Θανάσης –
6937229601,  Γεροβασίλης
Θανάσης – 6976439116-
Συροπούλου Δέσποινα –
6978890645 καθώς και στο
e - m a i l :
onfarsala@gmail.com
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Πρόσκληση για εκλογές στον Σύλλογο Αγίου ΓεωργίουΠρόσκληση για εκλογές στον Σύλλογο Αγίου Γεωργίου

Ημερίδα στην μνήμη του ιατρού κ.Ημερίδα στην μνήμη του ιατρού κ.

Καραμανώλη Καραμανώλη 

Νέα ημέρα και πρώτη συνάντησηΝέα ημέρα και πρώτη συνάντηση

για την «Ορχήστρα Νέωνγια την «Ορχήστρα Νέων

Φαρσάλων»!Φαρσάλων»!

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



Θ
ύματα απάτης

έπεσαν στα

Φάρσαλα

καλλιεργητές φακής με

αποτέλεσμα να χάσουν

συνολικά περισσότερους

από 100 τόνους από την

παραγωγή τους. 

Η συγκεκριμένη ιστορία
ήρθε στην επιφάνεια μέσω
των δικαστηρίων της
Λάρισας, εκεί όπου καταδι-
κάστηκαν δύο άνδρες από
τη Βόρεια Ελλάδα διότι
κατάφεραν με έναν δελεα-
στικό και πονηρό τρόπο να
εξαπατήσουν τους ανυπο-
ψίαστους αγρότες και να
τους πάρουν τους κόπους
μιας χρονιάς.
Οι “έμποροι” προσέγγισαν

τέσσερις παραγωγούς στα
Φάρσαλα και συμφώνησαν
να αγοράσουν φακή δίνο-
ντας το 30% μετρητοίς, ως
προκαταβολή, ενώ για το
υπόλοιπο έδωσαν επιταγές
που όμως αποδείχτηκαν
ακάλυπτες.
Τελικά συνελήφθησαν δύο
“έμποροι” ενώ ένας τρίτος
έφυγε από τη ζωή. 
Ο πρώτος καταδικάστηκε σε
5 χρόνια και 3 μήνες κάθειρ-
ξη και ο δεύτερος σε 6 χρό-
νια και 3 μήνες κάθειρξη. 
Η ποινή τους έχει αναστέλ-
λουσα δύναμη μέχρι η τύχη
τους να κριθεί οριστικά σε
δεύτερο βαθμό.
Πηγή: Κώστας Γκιάστας –
Εφημερίδα Ελευθερία

Τ
ην κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην

Επαρχιακή Οδό Λάρισας – Φαρσάλων

δημοπρατεί  η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ.
Ο πρώτος θα βρίσκεται στη διασταύρωση του
Περιφερειακού Δακτυλίου Λάρισας με την οδό Φαρσάλων
και ο δεύτερος  στην διασταύρωση του Περιφερειακού
Δακτυλίου Φαρσάλων με την Εθνική οδό Λάρισας – Λαμίας.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής: «

«Ένα σημαντικό οδικό έργο που αφορά την πόλη της
Λάρισας και των Φαρσάλων προχωρά σε δημοπράτηση.
Πρόκειται για την κατασκευή δυο κυκλικών κόμβων στην
Επαρχιακή Οδό Λάρισας – Φαρσάλων που πρόκειται να
διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχήματος και να ενισχύ-
σουν την οδική ασφάλεια. Με στρατηγική και σχεδιασμό
αναβαθμίζουμε τις υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας, τις υποδομές της Θεσσαλίας. Τροφοδοτούμε την
οικονομική ανάπτυξη καθώς τα έργα δημιουργούν μόχλευ-
ση στην τοπική πραγματική οικονομία και διατηρούν θέσεις
εργασίας. Υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, τον πρω-
τογενή τομέα, τις εξαγωγές. Ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο
είναι κομβικό τόσο για την σωστή εξυπηρέτηση των ανα-
γκών των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων,
όσο και για την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειάς μας».
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για την κατασκευή των κυκλικών κόμβων δεν απαιτούνται
πρόσθετες απαλλοτριώσεις, διότι τα προτεινόμενα έργα θα
κατασκευαστούν εντός της υφιστάμενης απαλλοτρίωσης
της ΕΟ Λάρισας – Φαρσάλων.
Η διαμόρφωση του Ι/Κ στη διασταύρωση του
Περιφερειακού Δακτυλίου Λάρισας με την οδό Φαρσάλων
αποτελείται από :
Την κεντρική νησίδα κυκλικής μορφής (διαμέτρου
d=24.00m), που είναι η διαμορφωμένη περιοχή στο κέντρο
του κυκλικού κόμβου, γύρω από την οποία γίνεται η κυκλο-
φορία.
Το βατό κράσπεδο (apron area) συνολικού πλάτους 2,50μ.
Το πλάτος του κυκλικού δακτυλίου Wκ. Το κυκλικό οδό-
στρωμα έχει πλάτος b=10,0m όπως προκύπτει βάσει των
γερμανικών κανονισμών και περιλαμβάνει δύο λωρίδες

κυκλοφορίας από 5,00μ έκαστη.
Την εξωτερική διάμετρο του εγγεγραμμένου κύκλου. Έχει
τιμή D=50.00m, μετράται από το εξωτερικό άκρο του κυκλι-
κού κόμβου και αποτελεί το απαραίτητο μέτρο για να περι-
γραφεί το μέγεθος του κυκλικού κόμβου.
Η αποχέτευση των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού
γίνεται με ελεύθερη ροή στο έρεισμα της και κατόπιν στους
υφιστάμενους αποδέκτες παραπλεύρως της οδού και στο
δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ.
Η διαμόρφωση του Ι.Κ. στη διασταύρωση του
Περιφερειακού Δακτυλίου Φαρσάλων με την Εθνική οδό
Λάρισας – Λαμίας αποτελείται από:
Την κεντρική νησίδα (συνολικής διαμέτρου d=22.00m), που
είναι η διαμορφωμένη περιοχή στο κέντρο του κυκλικού
κόμβου, γύρω από την οποία γίνεται η κυκλοφορία.
Το βατό κράσπεδο (apron area) συνολικού πλάτους μετά
των κρασπεδόρειθρων 2,50μ.
Το πλάτος του κυκλικού δακτυλίου Wκ. Το κυκλικό οδό-
στρωμα έχει πλάτος b=10,0m όπως προκύπτει βάσει των
γερμανικών κανονισμών και περιλαμβάνει δύο λωρίδες
κυκλοφορίας από 5,00μ έκαστη.
Την εξωτερική διάμετρο του εγγεγραμμένου κύκλου. Έχει
τιμή D=48.00m. Μετράται από το εξωτερικό άκρο του κυκλι-
κού κόμβου και αποτελεί το απαραίτητο μέτρο για να περι-
γραφεί το μέγεθος του κυκλικού κόμβου.
Η αποχέτευση των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού
γίνεται με ελεύθερη ροή στο έρεισμα της και κατόπιν στους
υφιστάμενους αποδέκτες παραπλεύρως της οδού.
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-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.

- Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Φαρσάλων

και Περιχώρων και το Nefeli Travel

διοργανώνουν την Παρασκευή 29/3

απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου

Εφραίμ Κονταριώτισσας.

-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

Δύο κυκλικούς κόμβους κατασκευάζει η ΠεριφέρειαΔύο κυκλικούς κόμβους κατασκευάζει η Περιφέρεια

Θεσσαλίας στην Ε.Ο. Λάρισας – ΦαρσάλωνΘεσσαλίας στην Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων

«Κανόνι» 100 τόνοι φακή στα Φάρσαλα«Κανόνι» 100 τόνοι φακή στα Φάρσαλα

Αχιλλέως 9 - Φάρσαλα  Τηλ.2491400040





Σ
τις 16 και 17

Μαρτίου

πραγματοποιήθηκε

στο 2ο Λύκειο Φαρσάλων

το Μαθητικό Σκακιστικό

Πρωτάθλημα Θεσσαλίας

2019 με πολύ μεγάλη

επιτυχία.

Η διοργάνωση έγινε με τη

συνεργασία της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, του ΟΠΑΚΠΑ

του Δήμου Φαρσάλων και

του Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Τους συμμετέχοντες καλω-

σόρισαν με ομιλίες του ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος, ο πρόε-

δρος του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.

Κών/νος Δερλός, ο έφορος

σκάκι του Γ.Σ. Φαρσάλων κ.

Δήμος Δερέκας και ο πρόε-

δρος Σκακιστών Θεσσαλίας

κ. Τάζαρος Χρήστος

Το Σάββατο διεξήχθη το

Ομαδικό (κατά σχολείο)

Πρωτάθλημα με τη συμμετο-

χή 102 μικρών σκακιστών. 

Σε αυτό πρώτευσε το 12ο

Δημοτικό Βόλου και δεύτερο

βγήκε το 4ο Δημοτικό

Σχολείο Φαρσάλων, την

ομάδα που κατέκτησε το

αργυρό μετάλλιο αποτελού-

σαν έξι μαθητές, οι :

Στατήρης Βασίλης,

Μπανάκας Γιώργος,

Μπανάκας Κων/νος,

Σκουμποτή Στεργιανή,

Σκουμποτή Γεωργία και

Κοντόπουλο Χρήστο. 

Στο ομαδικό έλαβαν μέρος

τα τέσσερα σχολεία των

Φαρσάλων και το Δημοτικό

της Βαμβακούς με αξιόλογη

παρουσία και καλές εμφανί-

σεις εναντίον δύσκολων

αντιπάλων. 

Την Κυριακή έγινε το

Ατομικό με τη συμμετοχή

274 παιδιών από όλες τις

τάξεις των Δημοτικών,

Γυμνασίων και Λυκείων της

Θεσσαλίας. 

Νικητής στην Α' Δημοτικού

ήταν ο Κοσμάς Κουντριας

με 6 νίκες σε 6 αγώνες. 

Στη Β' Δημοτικού ο Γιώργος

Μπουγάς με 5,5/6. 

Στη Γ' Δημοτικού πρώτος ο

Αντώνης Γκαβαρδίνας με

6/6, τρίτος ο Κων/νος

Μπανάκας με 4,5/6 και

πρώτο κορίτσι η Αποστολία

Βαρσάμη με 4/6. 

Στη Δ' Δημοτικού ο Βασίλης

Γιαννόπουλος με 6/7,  εδώ

ισοβάθμησε στην πρώτη

θέση με 6 νίκες σε 7 αγώνες

και ο Φαρσαλινός Βασίλης

Στατήρης παίρνοντας όμως

τα αργυρό μετάλλιο. 

Στην ίδια κατηγορία η Συλια

Λυκου με 5/7 ισοβάθμησε

επίσης με το πρώτο κορίτσι

κι έχασε το μετάλλιο μετά

την εφαρμογή των κριτη-

ρίων ισοβαθμίας. Στην Ε'

Δημοτικού ο Χρήστος

Τσαρσιταλίδης με 6/6, η

Νίκη Αποστολοπούλου ισο-

βάθμησε με το πρώτο κορί-

τσι με 4/6 αλλά έχασε το

μετάλλιο. 

Στην ΣΤ' Δημοτικού ο

Νεοκλής Δριστελλας με 6/6

και δεύτερος ο Κων/νος

Δίκαρος με 4,5/6. 

Στην Α' και Β' Γυμνασίου

πρώτη βγήκε η Φαρσαλινή

Κωνσταντίνα Δερέκα με 6

στα 6. 

Τρίτος ο Αλέξανδρος

Γεροβασίλης με 2/6 και

πρώτο κορίτσι η Ιωάννα

Αγγελακοπούλου με 3/6. 

Και τέλος στην κατηγορία Γ'

Γυμνασίου και Λυκείων

πρώτος ο Κωνσταντίνος

Τσαρσιταλίδης και πρώτο

κορίτσι η Νεφέλη Μπιζούλα.

Όλοι αυτοί δικαιούνται πρό-

κρισης στα Πανελλήνια

Μαθητικά Πρωταθλήματα

2019 που θα γίνουν στο

Περιστέρι Αττικής λίγο πριν

το Πάσχα. Από την πόλη

μας έλαβαν μέρος συνολικά

63 μαθητές κατακτώντας

οκτώ μετάλλια. Όλοι έπαιξαν

το αγαπημένο τους παιχνίδι

επιδεικνύοντας ενθουσια-

σμό, ταλέντο, ήθος, άμιλλα,

επιμονή και υπομονή. Οι

χαρές και τα γέλια τους

ακούστηκαν σε ολόκληρη

την πόλη.  Το σκακιστικό

τμήμα του ΓΣΦ ευχαριστεί

θερμά τους χορηγούς της

εκδήλωσης, τις επιχειρήσεις

ΚΡΟΥΣΤΑ - ΧΡΉΣΤΟΣ

ΤΣΑΠΡΑΪΛΗΣ και ΓΑΛΑ-

ΚΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΑΝΟΣ οι

οποίοι προσέφεραν τα εκλε-

κτά τους εδέσματα σε όλους

τους μαθητές καθώς και τον

Διευθυντή του 2ου Λυκείου

Φαρσάλων κ. Βάιο

Καρακοντάκη για την ευγενι-

κή παραχώρηση των

χωρών του σχολείου.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με τεράστια επιτυχία διεξήχθη στα Φάρσαλα το ΜαθητικόΜε τεράστια επιτυχία διεξήχθη στα Φάρσαλα το Μαθητικό

Σκακιστικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας!Σκακιστικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας!



Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

έπρεπε να πάρει την νίκη

στην έδρα του Μυραικού,

ώστε να παραμείνει

«ζωντανός» στο «κυνήγι»

της 4ης θέσης στον 2ο

όμιλο της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας και το έκανε

καθώς οι «ροσονέρι» του

Βασίλη Τσιανάκα

κατάφεραν σκοράροντας

δις στο τελευταίο τέταρτο

να πετύχουν την νίκη με

σκορ 0 – 2.

Πλέον οι Χαλκιάδες μετά

από 16 αγωνιστικές βρίσκο-

νται στην 5η θέση με 27

πόντους όντας στο -4 από

την τετράδα.

Σε ένα παιχνίδι με αρκετές

μονομαχίες και δυνατά μαρ-

καρίσματα οι φιλοξενούμε-

νοι είχαν από την αρχή τον

έλεγχό του και έχασαν

κάποιες καλές στιγμές με

τους Άκη Νεμπεγλέρα,

Σταύρο Γκουνάρα, Τάκη

Αντωνιάδη και Άγγελο

Τασιόπουλο.

Εν τέλει, ο Ιορδανίδης στο

75′ ήταν αυτός που έλυσε

τον «γόρδιο δεσμό», όταν

βρέθηκε σε θέση τετ α τετ

και με όμορφο πλασέ πέτυ-

χε το 0 – 1.

Ενώ στο 89′ ο Σταύρος

Γκουνάρας με δυνατό αρι-

στερό σουτ έστειλε την

μπάλα στο «παραθυράκι»

του Μυραικού και σημείωσε

το τελικό 0 – 2.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης,

Βαρσάμης, Κυριάκου (30′

Κ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης

(60′ Πέτσας), Νεμπεγλέρας,

Γκουνάρας Χρ. (46′

Τασιόπουλος), Τσιανάκας,

Νασιούλας, Ιορδανίδης,

Γκουνάρας Στ.

Σ
ε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με

αρκετή ένταση, δύναμη και δυο

κόκκινες κάρτες (σ.σ. από μια για

κάθε ομάδα), ο Ατρόμητος Βαμβακούς

έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε

σκοράροντας στο 80′ να πάρει το

τρίποντο με σκορ 2 – 1 κόντρα στην

Αναγέννηση Ζαππείου και

εκμεταλλευόμενος την ισοπαλία στο

ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΟ Ναρθακίου και

Δόξα Υπέρειας μείωσε την διαφορά από

τον πρωτοπόρο ΑΟΝ στους 3 βαθμούς.

Πλέον το συγκρότημα του Χρήστου

Ανδρεόπουλου έφτασε τους 39 βαθμούς

μετά από 16 αναμετρήσεις, στον 2ο

όμιλο της Β ΕΠΣΛ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το Ζάππειο να

χάνει μια καλή στιγμή όταν στο 10΄η κεφαλιά

του Τσιγάρα η μπάλα θα περάσει λίγο άουτ.

Οκτώ λεπτά αργότερα και μετά από σύγχυ-

ση στα καρέ του Γκατζανά ο Βασιλόπουλος

με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα για το 1 – 0 της Βαμβακούς.

Εν συνεχεία οι δυο ομάδες αναλώθηκαν σε

παιχνίδι κέντρου με πολλά δυνατά μαρκαρί-

σματα και το 1 – 0 ήταν το σκορ του πρώτου

μέρους.

Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 50′ ο

Νέλι Χουσενάι σημείωσε για την

Αναγέννηση Ζαππειου φανταστικό γκολ

ίσως το καλύτερο της σεζόν (σ.σ. επιπέδου

Champions League) με σουτ από τα 40

μέτρα με την μπάλα να παίρνει «τρελή

κλίση» καταλήγοντας στα δίχτυα του

Σακελλαρίου.

Στο 60′ οι δυο ομάδες έμειναν

με δέκα παίκτες με τον Αζά να

αντικρίζει απευθείας κόκκινη

κάρτα και για το Ζάππειο ο

Παυλίδης είδε δεύτερη κίτρινη

κάρτα.

Στο 72′ ο Φλώρος έπεσε στην

περιοχή ζητώντας πέναλτι με

τον διαιτητή να του δείχνει την

κίτρινη κάρτα και να δείχνει

«παίζεται».

Εν τέλει το νικητήριο γκολ και

την λύτρωση για την

Βαμβακού πέτυχε στο 80′ ο

Τασιόπουλος, ο οποίος αρχι-

κά είδε το πλασέ του να στα-

ματά στο οριζόντιο δοκάρι

του Γκατζανά και ο ίδιος παί-

χτης στην επαναφορά με

ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε θα

το 2-1 και έδωσε την μεγάλη

νίκη στην ομάδα του.

Η Σύνθεση

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σακελλαρίου, Βασιλόπουλος,

Γκούνης, Μπερσιάνης,

Αρσενόπουλος Β.,

Μακρυγιάννης (50′

Τασιόπουλος), Μουτκανάς,

Φλώρος, Αζάς, Χρόνης (60′

Θανόπουλος), Βόπης.
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Αθλητικά

««Διπλό» και συνεχίζουν το «κυνήγι» οι Χαλκιάδες!Διπλό» και συνεχίζουν το «κυνήγι» οι Χαλκιάδες!

««Τρίποντο χρυσάφι» με λυτρωτή τονΤρίποντο χρυσάφι» με λυτρωτή τον

Τασιόπουλο για την Βαμβακού!Τασιόπουλο για την Βαμβακού!



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς,

επέστρεψε στα

τρίποντα με «ξέσπασμα»

με 0 – 4 στην έδρα της

Νεάπολης Λάρισας,

έφτασε τους 44 βαθμούς,

εκμεταλλεύτηκε στο

έπακρο την ισοπαλία της

ΑΕ Βουναίνων και

παρέμεινε στην 2η θέση,

όντας στο +3 από

Βούναινα και

Μαυροβούνι οι οποίοι

ισοβαθμούν στην τρίτη

θέση.

Το σκορ για τους φιλοξενου-

μένους άνοιξε στο 21′ ο

Γιάννης Κόκκινος, με τον

Στέφανο Σουλτούκη στο 44′

να παίρνει τη σκυτάλη στο

σκοράρισμα, ενώ ένα λεπτό

αργότερα ο Νίκος

Φαρμάκας διαμόρφωσε το

σκορ ημιχρόνου (0 – 3).

Στην επανάληψη και στο 78′

με αυτογκόλ του Χρήστου

Μέκρα, το παιχνίδι ολοκλη-

ρώθηκε με 4 – 0 υπέρ του

συγκροτήματος των

Μπρισίμη – Εμμανουήλ.

Η Σύνθεση

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Γεωργούλας Θωμ.,

Λαζαρίδης, Σελήνης,

Αγγέλης, Περήφανος,

Σαΐτης (55′ Κιούσσης),

Γεωργούλας Θοδ.,

Φαρμάκας (65′

Ζαφειρούλης), Σαμαράς –

Καμηλαράκης, Σουλτούκης

(68′ Βέης), Κόκκινος (72′

Γκρίτζιας).

Διαιτητική Τριπλέτα:

Νίτσας, Δεληγιάννη,

Αναστασίου.

Α
Ο Ναρθακίου και

Δόξα Υπέρειας

αναδείχθηκαν

ισόπαλοι δίχως τέρματα

στο ντέρμπι της 16ης

αγωνιστικής της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας. 

Έτσι ο ΑΟ Ναρθακίου παρέ-
μεινε μόνος, πρώτος και
αήττητος με 42 βαθμούς
όμως είδε τον Ατρόμητο
Βαμβακους να τον πλησιά-
ζει στους τρεις πόντους. 
Από την άλλη η Δόξα με 31
πόντους βρίσκεται στην 4η
θέση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους γηπεδούχους να
χάνουν απίστευτη ευκαιρία
στο πρώτο λεπτό όταν ο
Πίρε βρέθηκε σε θέση τετ α
τετ απέναντι από τον
Ευθυμιάδη έπειτα από μπα-
λιά τρύπα του
Σιδηρόπουλου όμως νομίζο-
ντας ότι είναι εκτεθειμένος
απλά έσκαψε την μπάλα
πάνω στον Ευθυμιάδη.
Εν συνεχεία η Δόξα είχε δύο
καλές στιγμές με τον
Κερμελίδη αρχικά να πλα-
σάρει άουτ από πλεονεκτική
θέση, ενώ ένα φάουλ του
Παπαδόπουλου έδιωξε ο

Ζειμπέκης.
Ο τερματοφύλακας του
Ναρθακίου έκανε εντυπω-
σιακή επέμβαση σε σουτ το
οποίο κόντραρε σε πόδια
και εκτινάχθηκε εντυπωσια-
κά διώχνοντας σε κόρνερ.
Οι γηπεδούχοι είχαν ακόμη
δύο καλές στιγμές με τον
Παπαθανασίου να σουτάρει
λίγο άουτ, ενώ η απευθείας
εκτέλεση φάουλ του
Καψιώχα κατέληξε στην
αγκαλιά του Ευθυμιάδη.
Στο δεύτερο μέρος η είσο-
δος του Πρίφτη από πλευ-
ράς Ναρθακίου έκανε πιο

επιθετικούς τους γηπεδού-
χους οι οποίοι πίεσαν αρκε-
τά και έχασαν δύο καλές
στιγμές όταν το πλασέ του
Πίρε από καλή θέση πέρασε
λίγο άουτ, ενώ ένα σουτ του
Ρεντινόπουλου έδιωξε ο
Ευθυμιάδης.
Ο τερματοφύλακας της
Δόξας απέκρουσε και την
απευθείας εκτέλεση φάουλ
του Σιδηρόπουλου.
Από την άλλη η Δόξα στις
καθυστερήσεις της αναμέ-
τρησης έχασε μεγάλη ευκαι-
ρία όταν ο Κερμελίδης βρέ-

θηκε σε θέση τετ α τετ με τον
Ζειμπέκη όμως να δείχνει
την εμπειρία του και να τον
σταματά και έτσι η αναμέ-
τρηση έληξε δίχως τέρματα
με τις δύο ομάδες να μοιρά-
ζονται από έναν βαθμό και
χαμένες ευκαιρίες.
Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):
Ζειμπέκης, Λελεντζής,
Μπουλούτσος (46′
Πρίφτης), Δημακόπουλος,
Κ α τ σ ι κ ό π ο υ λ ο ς ,
Αρσενόπουλος, Καψιώχας,

Παπαθανασίου (70′
Μ ι σ α η λ ί δ η ς ) ,
Ρεντινόπουλος, Πίρε,
Σιδηρόπουλος.
Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Ευθυμιάδης
Μ., Ευθυμιάδης Β.,
Παπαδόπουλος Απ.,
Ν τ ρ α μ π ά κ ο υ λ α ς ,
Δημητρίου, Τσιούρης Γ.,
Γεωργολόπουλος (82′
Πολύζος Δ.), Γκατζόγιας,
Παπαδόπουλος Απ.,
Κερμελίδης, Φιτσόπουλος
(87′ Λαυδής).
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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

Τα είχε όλα εκτός από γκολ το ντέρμπι του ΝαρθακίουΤα είχε όλα εκτός από γκολ το ντέρμπι του Ναρθακίου

««Τετρακίνητη» και προχωράει η Αμπελιά!Τετρακίνητη» και προχωράει η Αμπελιά!



Μ
ετά από πολύ καλή εμφάνιση η Αναγέννηση

Φαρσάλων επικράτησε με σκορ 1-4, της

γηπεδούχου Ακαδημίας Αχιλλέως Φαρσάλων

στο Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων. Έτσι οι κόκκινοι μετά

από την 16η αγωνιστική έφτασαν τους 34 βαθμούς και

παρέμειναν στην 3η θέση, όντας στο +3 από την 4η

Δόξα Υπέρειας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Αναγέννηση να χάνει μόλις
στο 2′ μεγάλη ευκαιρία, με τον Θεοχαρόπουλο, ο οποίος
σούταρε από ευνοϊκή θέση με την μπάλα να πηγαίνει άουτ.
Η Αναγέννηση πίεσε και μέσα σε 2′ σημείωσε δυο τέρματα,
όταν αρχικά στο 17’  o Aρβανιτοζήσης σπάζοντας το τεχνικό
οφσάιντ των γηπεδούχων με πλασέ σημείωσε το 0-1.
Ενώ δυο λεπτά αργότερα και μετά από σέντρα του Σαλή και
καταπληκτική ενέργεια τον Αρβανιτοζήση ο πολύπειρος
ποδοσφαιριστής της Αναγέννησης πέτυχε το 0 – 2 και ταυ-
τόχρονα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Το τελικό σκορ του ημιχρόνου
σημειώθηκε στο 38′ όταν ο Γιαχνής εκτέλεσε το κόρνερ με
τον Σακελλαρίου να σημειώνει το 0-3.
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυνατά το
παιχνίδι και στο 52΄ ο  Μπαϊράμι με ωραία ενέργεια και δια-
γώνιο σουτ μείωσε σε 1-3.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Βαλαβάνης από πολύ κοντά
σούταρε μόλις άουτ.
Στο 54΄ακυρώθηκε γκολ του Κουκουτή από τον επόπτη της
αναμέτρησης, ο οποίος σημείωσε σε θέση οφσάιντ τον
Αρβανιτοτοζήση, παρά τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμε-
νων.
Το πιο όμορφο τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 65′
όταν μετά από «τριγωνάκι», Πατσιούρα, Αρβανιτοζήση και
Τσούλη, ο τελευταίος με πλασέ σημείωσε το 1-4.
Στο 75΄ο Χρ. Ζαγγανάς συνδυάστηκε με τον Αρβανιτοζήση,
ο οποίος από τη μικρή περιοχή σούταρε στο οριζόντιο δοκά-

ρι του Μαργαρίτη.
Στο 76’ και στο 87’ ο Μαργαρίτης έκανε δυο φοβερές απο-
κρούσεις σε σουτ των Σαλή και Κουκουτή από το ύψος του
πέναλτι και έτσι παρέμεινε το 1 – 4.

Οι Συνθέσεις

Ακαδημία Φαρσάλων: Μαργαρίτης, Γιαννούλας, Πανάγος,

(50′ Χαμορούσος Γ.), Χαμορούσος Θ., Δημουλάς Δ.,

Μπαϊράμι, Βαλαβάνης, Γκουντόπουλος, Βαγγελός(78′

Κατμέρος), Δημουλάς Σ.(48′ Καρακώστας), Κυριαζόπουλος

(57′ Τσανάκας).

Αναγέννηση Φαρσάλων (Θεοχαρόπουλος): Ζάντζας,

Μπουλάρι, Δημουλάς, Κ. Σακελλαρίου, Πατσιούρας (75′

Αγγελακόπουλος), Γιαχνής (46 λτ Κουκουτής), Χρ.

Ζαγγανάς (83′ Θέος), Αρβανιτοζήσης, Τσούλης,

Θεοχαρόπουλος.
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Ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων
παίζοντας

συγκεντρωμένα και όντας
πιστός στο πλάνο του
τεχνικού του Αρίστου
Παπαγεωργίου έφυγε με
σπουδαίο διπλό από την
έδρα του Σμόλικα
Φαλάνης με σκορ 0-1.
Χρυσός σκόρερ των
Μυρμιδόνων ήταν ο Νίκος
Γαγάρας ο οποίος
εκμεταλλεύτηκε την
πανέξυπνη πάσα του
Δημήτρη Ζιώγα και με
πλασέ νίκησε τον
Γραβάνη με την
συμπλήρωση μιας ώρας
αγώνα.
Μέχρι τότε ο Αχιλλέας είχε
προλάβει να χάσει δύο πολύ
καλές στιγμές όταν αρχικά
στο 25 ο Γαγάρας έγινε
αποδέκτης της μπάλας από
την πάσα του Ζησόπουλου
έκανε το σουτ με την μπάλα
να κοντράρει ελάχιστα και
να περνά μόλις δίπλα από

τα δοκάρια του Γραβάνη.
Στο 42′ και μετά από εκτέλε-
ση φάουλ του Κατσανάκη ο
Ζιώγας έσπασε με το κεφάλι
στον Κούμρια με την κεφα-
λιά του τελευταίου να περ-
νάει ελάχιστα πάνω από τα
δοκάρια.
Ο Σμόλικας από την πλευρά
του είχε δύο καλές στιγμές
με τον Πετράκη, με τον υψη-
λόσωμο επιθετικό των πρά-
σινων να αστοχεί σε σουτ
στο 30 της αναμέτρησης,
ενώ λίγο αργότερα η προβο-
λή που επιχείρησε πέρασε
παράλληλα από την εστία.
Στο δεύτερο μέρος ο
Σμόλικας μπήκε δυνατά και
πίεσε δίχως όμως να απει-
λήσει την εστία του
Καρακώστα.
Οι φιλοξενούμενοι στην
πρώτη τους επίσκεψη στα
καρέ του Σμόλικα στο δεύτε-
ρο μέρος πέτυχαν το χρυσό
γκολ, όταν ο Ζιώγας είδε
μπαλιά τρύπα στον Γαγάρα
και αυτός με ψύχραιμο

πλασέ έστειλε την μπάλα
στο βάθος της εστίας του
Σμόλικα.
Οι γηπεδούχοι προσπάθη-
σαν να πιέσουν, ανέβασαν
στροφές και ο Αχιλλέας
προσπάθησε στην αντεπί-
θεση να κλειδώσει την νίκη.
Αρχικά στο 65′ ένα πλασέ
του Κούμρια μπλόκαρε
εύκολα ο Γραβάνης, ενώ
ίδια κατάληξη είχε και το
σουτ του Γιαννολόπουλου.
Από την άλλη οι γηπεδούχοι
είχαν μια μεγάλη χαμένη
ευκαιρία όταν ο Κακαζούκης
έπιασε την εξ επαφής κεφα-
λιά με την μπάλα να περνάει
ελάχιστα άουτ, ενώ δύο
φορές ο Κομισόπουλος
έδιωξε σε καίρια σημεία με
το κεφάλι.
Η τελευταία καλή στιγμή
ανήκε στον Αχιλλέα όταν ο
Καναβός βρέθηκε απέναντι
στον Γραβάνη όμως δεν
πρόλαβε την κακή έξοδο του
τερματοφύλακα του Σμόλικα
και η μπάλα πέρασε άουτ.

Έτσι οι Μυρμιδόνες πανηγύ-
ρισαν μια σπουδαία νίκη η
οποία τους φέρνει στην
όγδοη θέση με 30 βαθμούς
και τους δίνει τεράστια
ψυχολογική και βαθμολογι-
κή ανάσα.
Πλέον ο Αχιλλέας έχει δυο
εντός έδρας αναμετρήσεις,
αρχικά το Σάββατο 23/3 και
ώρα 15:30 αντιμετωπίζει
εντός έδρας την ομάδα της
ΑΕ Κιλελέρ την οποία και
είχε κερδίσει με σκορ 0 – 3
εκτός έδρας.

Σύσσωμη η ομάδα του
Αχιλλέα Φαρσάλων καλεί
τον κόσμο να δώσει δυναμι-
κό παρών και να στηρίξει σε
αυτό το κομβικό σημείο τους
«Μυρμιδόνες» για να φτά-
σουν σε μια νίκη «εξάπο-
ντο».
Οι Συνθέσεις
Σμόλικας Φαλάνης
(Βασίλης Μπακογιάννης):
Γραβάνης, Τσιρογιάννης,
Σέτζας, Σκούπρας,
Καρέντζος, Γκατζιούρας,
Ζαμπέτας (70′ Σαμαράς),

Ντούρας (60′ Γκατζούλης),
Μπέτσης, Κακαζούκης,
Πετράκης.
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Αρίστος Παπαγεωργίου):
Κ α ρ α κ ώ σ τ α ς ,
Γιαννολόπουλος (60′
Κ ο μ ι σ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Ζησόπουλος, Γκαραβέλας,
Σαμαράς, Κατσανάκης,
Τσούλης, Ταστεμερίδης,
Γαγάρας, Κούμρια (90′
Ντινιαρόπουλος), Ζιώγας
(75′ Κανναβός).

Ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων πήρε
«διπλάρα»

τεράστιας βαθμολογικής
και ψυχολογικής
σημασίας με σκορ 0-1
στην έδρα του Σμόλικα
Φαλάνης για την 22
αγωνιστική της Α ΕΠΣΛ
κατηγορίας.
Πλέον οι Μυρμιδόνες έφτα-
σαν τους 30 βαθμούς, έπια-
σαν την 8η θέση και πήραν
μεγάλη βαθμολογική
«ανάσα», κερδίζοντας τον
τρίτο Σμόλικα Φαλάνης.
Το αξιοσημείωτο της υπόθε-
σης είναι ότι οι Φαρσαλινοί

«έσπασαν» μια μεγάλη
«κατάρα» που τους κυνη-
γούσε από την 9η αγωνιστι-
κή όταν στις 10/11 είχαν κερ-
δίσει με σκορ 0 – 3 την
ομάδα της ΑΕ Κιλέλερ εκτός
έδρας.
Από τότε μέχρι και την
Κυριακή 17/3 ο Αχιλλέας όχι
απλά δεν είχε πετύχει νίκη
εκτός έδρας αλλά δεν είχε
πάρει ούτε βαθμό, μιας και
είχε γνωρίσει 5 σερί ήττες.
Πλέον όμως αυτό «έσπασε»
οι παίκτες του Αρίστου
Παπαγεωργίου έδειξαν
μαχητικότητα, σοβαρότητα
και όντας απόλυτα πιστοί

στο πλάνο πήραν ένα μεγά-
λο «διπλό» που πρέπει να
είναι οδηγός για την απαιτη-
τική συνέχεια 
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Έσπασε την εκτός έδραςΈσπασε την εκτός έδρας

«κατάρα» ο Αχιλλέας«κατάρα» ο Αχιλλέας

Φαρσάλων!Φαρσάλων!



O
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

Krousta πήρε φόρα και…

»σαρώνει», καθώς οι

μπλε το Χάρη Φόρου

πέτυχαν την τρίτη σερί

νίκη τους και το δεύτερο

συνεχόμενο «διπλό» τους

και μάλιστα στην έδρα

των Μαχητών

Πειραματικού Πεύκων με

σκορ 73 – 77.

Η αναμέτρηση στο πρώτο

μέρος ήταν για… «γερά

νεύρα» με τις δυο ομάδες να

πηγαίνουν σε όλη την διάρ-

κεια του «χέρι – χέρι».

Στην πρώτη περίοδο, οι

μπλε παρουσιάστηκαν

σοβαροί και πήραν μικρή

διαφορά τριών πόντων

υπέρ τους (23-26).

Στην δεύτερη περίοδο οι

Μαχητές πήραν κεφάλι στο

σκορ με ένα πόντο (42-41)

και με αυτό το σκορ οι δύο

ομάδες στα αποδυτήρια για

την ανάπαυλα του ημιχρό-

νου.

Στην επανάληψη οι γηπε-

δούχοι μπήκαν πιο συγκε-

ντρωμένοι στο παρκέ, είχαν

την υπεροχή και αύξησαν

την υπέρ τους διαφορά

καθώς με σκορ δεκαλέπτου

22 – 14 πέρασαν μπροστά

με + 8, με την περίοδο να

λήγει με σκορ 64-55.

Οι Φαρσαλινοί στην τέταρτη

και καθοριστική περίοδο,

“πάτησαν γκάζι”, έβγαλαν

τρομερή ενέργεια στην

άμυνα τους, δεν άφησαν σε

κανένα σημείο τον αντίπαλο

να βρει ρυθμό και στην επί-

θεση πέτυχαν 22 πόντους

όντας εύστοχοι και στα

«μεγάλα» σουτ με τους

Τοπουζίδη, Γκιουλέκα και

Λεπενιώτη και με επιμέρους

σκορ 22 – 9 πήραν τεράστιο

«διπλό» και δείχνουν «αφη-

νιασμένοι» για την δύσκολη

συνέχεια.

Πρώτος σκόρερ για τον

Γυμναστικό ο «μπομπέρ»

Σωτήρης Γκιουλέκας με 24

πόντους, άξιοι συμπαρα-

στάτες του οι Τοπουζίδης με

17 πόντους και Λεπενιώτης

με 16.

Tα Δεκάλεπτα: 23-26, 42-

41, 64-55, 73-77

Μαχητές-Πειραματικού

( Χ α τ ζ η κ υ ρ ι α κ ί δ η ς ) :

Β ο γ ι α τ ζ ή ς

3(1),Καραγιαννίδης 6(2),

Δήμας 2, Μαυρίδης 11,

Χατζημιχαηλίδης 10(1),

Κλωνάρας 5, Βαϊντερλής 2,

Μητσάκης 23(4), Λαζάρου 6,

Ελευθεριάδης 5.

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

(Φόρος): Λεπενιώτης 16(2),

Αναγνωστόπουλος 6(2),

Τσιώγκας 3, Συνετός 6(1),

Τοπουζίδης 17(3),

Γκιουλέκας 24(1), Δέσπος 5,

Φιλιππόπουλος

Έπιασαν» οκτάδα και

«πάρταραν» οι παίκτες

του Γ.Σ. Φαρσάλων!

Ο Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων Krousta μετά το

τεράστιο «διπλό» που πέτυ-

χε στην έδρα των Μαχητών

«έπιασε» την όγδοη θέση

και πήρε τεράστια βαθμολο-

γική ανάσα εν όψει της

δύσκολης συνέχειας στην Β

Εθνική κατηγορία.

Οι Φαρσαλινοί με 32 βαθ-

μούς και ρεκόρ 10 νίκες και

12 ήττες βρίσκονται στην

όγδοη θέση και πλέον ξεμα-

κραίνουν όλο και περισσότε-

ρο από την επικίνδυνη

ζώνη, μετρώντας τρεις σερί

νίκες και δυο διπλά.

Μετά την νίκη οι παίκτες του

κ. Χάρη Φόρου έστησαν

«πάρτι» στα αποδυτήρια

των Πεύκων, με μπουγελώ-

ματα και πειράγματα.

H Βαθμολογία

1) Ανατόλια 42

2) ΑΟ Αγρινίου 37

3) Ελευθερούπολη 37

4) Φίλιππος Βέροιας 35

5) ΧΑΝΘ 34

6) Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων 34

7) Ερμής Λαγκαδά 33

8) ΓΣ Φαρσάλων Krousta 32

9) Χαλκηδόνα 32

10) Φαίακας Κέρκυρας 32

11) Εσπερος Λαμίας 32

12) Στρατώνι 31

13) Νίκη Βόλου 31

14) ΚΣ Γέφυρας 30

15) Ικαροι Σερρών 29

16) Μακεδονικός 27

Την ερχόμενη Κυριακή 24/3

οι Φαρσαλινοί ταξιδεύουν

στην έδρα των Ίκαρων

Σερρών με την ψυχολογία

στα ύψη και στόχο φυσικά

ένα μεγάλο “διπλό” ακόμη το

οποίο θα τοους εδραιώσει

στην μέση της βαθμολογίας.

Βέβαια η αναμέτρηση μόνο

εύκολη δεν θα είναι και ο

Χάρης Φόρος με τους παί-

κτες του το γνωρίζουν καλύ-

τερα από τον καθένα αυτό.

Στο παιχνίδι του πρώτου

γύρου ο Γυμναστικός είχε

επικρατήσει με σκορ 54 -

52.

Αναλυτικά η Επόμενη

Αγωνιστική (23η, 24/03):

ΧΑΝΘ – Φαίακας Κέρκυρας

Γέφυρα – Μακεδονικός

Φίλιππος Βέροιας – Νίκη

Βόλου

Αγρίνιο – Μαχητές-

Πειραματικού

Ίκαροι Σερρών – Γ.Σ.

Φαρσάλων Krousta

Ελευθερούπολη – Στρατώνι

Ανατόλια – Έσπερος

Λαμίας

Ερμής Λαγκαδά –

Χαλκηδόνα
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Ασταμάτητο «τρένο» ο Γ.Σ. Φαρσάλων Ασταμάτητο «τρένο» ο Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta, «Krousta, «άλωσεάλωσε» » καικαι

τους Μαχητές!!!τους Μαχητές!!!
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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€

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)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
ισόγειο τριάρι στα Φάρσαλα
με παρκινγκ και αυτόνομη
θέρμανση .Πληροφορίες
στο τηλ. : 6977328307

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοι-
κία 50 τ.μ. (δυάρι) με αυτό-
νομη κεντρική θέρμανση ,
πάρκινγκ και αποθήκη
εντός οικοπέδου 290 τ.μ.
επί της οδού πάροδος
Καραϊσκάκη 44 στα
Φάρσαλα. Πληροφορίες
στα τηλ. : 6907637654 &
2410 623873
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ΤΡΙΤΗ 19/3: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως

& Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

ΤΕΑΡΤΗ 20/3: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά

23 Τηλ: 24910-22501

ΠΕΜΠΤΗ 21/3: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση :

Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

ΠΕΜΠΤΗ 25/3: 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

Ενημερώνω τους αγαπητούς μου φίλους και φιλους των

φίλων μου οτι, αναλαμβάνω παντώς τύπου εργασία για

το καθαρισμό οικοπέδων , κήπων και ότι έχει σχέση με

το κόψιμο αγριόχορτων. Εγγυημένη δουλεία και λογικές

τιμές με σύγχρονα μηχανήματα. Σας ευχαριστώ και περι-

μένω την ανταπόκρισή σας. 

Δημήτρης Ντάφος

Θα με βρείτε ότι ώρα θέλετε στο τηλέφωνο 6907819366.

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



Η
Θύελλα Βασιλί

κατάφερε να

πετύχει μεγάλη

νίκη στο τοπικό ντέρμπι

κόντρα στην Νίκη Κρήνης

με σκορ 1 – 4 στο τοπικό

ντέρμπι και να

«σκαρφαλώσει» στην

έκτη θέση με 25 βαθμούς.

Από την άλλη η Νίκη παρέ-

μεινε στους 19 και την 8η

θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Νίκη Κρήνης να μπαίνει

καλύτερα στον αγωνιστικό

χώρο και να χάνει δυο καλές

στιγμές όταν αρχικά στο 5′

μετά από κάθετη πάσα του

Μαργαριτόπουλου Θοδωρή

στον Τσιάρα, αυτός βρέθηκε

σε θέση τετ α τετ με τον

Αποστολάκη να διώχνει

εντυπωσιακά.

Ενώ στο 18′ σουτ μέσα από

την περιοχή του Χρήστου

Τσανάκα με την μπάλα να

περνάει λίγο άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο

ουσιαστικοί και στο 20′

πέτυχαν το 0 – 1 όταν ο

Βαρσάμης είδε εκτός θέσης

τον τερματοφύλακα και τον

κρέμασε με όμορφο μακρινό

πλασέ ανοίγοντας έτσι το

σκορ.

Οι γηπεδούχοι έχασαν

ακόμη δυο καλές στιγμές με

τον Χρήστο Τσανάκα αρχικά

στο 25′ να αστοχεί και πάλι

από θέση βολής, ενώ στο

30′ ο ίδιος παίκτης έστειλε

την μπάλα άουτ.

Στο δεύτερο μέρος ήταν η

σειρά της Θύελλας να ανε-

βάσει στροφές και να επι-

βάλλει τον ρυθμό της.

Οι φιλοξενούμενοι «χτύπη-

σαν» σε καίριο χρονικά

σημείο καθώς στο 50′ ο

Σουλιώτης με καρφωτή

κεφαλιά πέτυχε το 0 – 2

μετά από εκτέλεση κόρνερ

του Αγγελουσόπουλου.

Στο 55′ η Νίκη μείωσε προ-

σωρινά σε 1-2 με πέναλτι

που κέρδισε ο

Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς

Θοδωρής, και εκτέλεσε

εύστοχα ο Νεγιάννης, σε μια

φάση στην οποία οι άνθρω-

ποι της Θύελλας θεωρούν

ότι δεν υπάρχει παράβαση.

Όμως οι πορτοκαλί του

Λεωνίδα Βαίτση δέκα λεπτά

αργότερα σημείωσαν και

τρίτο τέρμα, όταν ο

Αγγελουσόπουλος και πάλι

«κέρασε» και ο Βασίλης

Τριανταφύλλου με καρφωτή

κεφαλιά πέτυχε το 1 – 3.

Το «κερασάκι στην τούρτα»

της αναμέτρησης έβαλε ο

Βαρσάμης δέκα λεπτά

αργότερα με απευθείας

εκτέλεση φάουλ πετυχαίνο-

ντας το 1 – 4 και παράλληλα

το δεύτερο προσωπικό του

τέρμα.

Στο 80′ η Θύελλα έχασε

μεγάλη ευκαιρία να πετύχει

και πέμπτο τέρμα όταν το

σουτ του Αλεξίου τράνταξε

το οριζόντιο δοκάρι της

Νίκης.

Ενώ δυο ευκαιρίες από

θέση τετ α τετ του Βαρσάμη

δεν βρήκαν στόχο.

Οι άνθρωποι της Θύελλας

ευχαριστούν θερμά την Νίκη

Κρήνης για την άψογη φιλο-

ξενία.

Η Διοίκηση, το τεχνικό

επιτελείο και οι ποδο-

σφαιριστές της Θύελλας

Βασιλί αφιερώνουν στο

μέλος της Διοίκησης κ.

Βησσάρη Μπόγκα την

νίκη της ομάδος με σκορ 1

– 4 στην έδρα της Νίκης

Κρήνης.

Η σύζυγος του , Μαρία

έφερε στον κόσμο το

Σάββατο 16/3 ένα υγιέστατο

κοριτσάκι με τον Βησσάρη

να δηλώνει πλέον «χαζο-

μπαμπάς»!!!

Η μικρή έφερε γούρι στην

ομάδα του μπαμπά της

καθώς οι πορτοκαλί πέτυ-

χαν μεγάλη νίκη στο ντέρ-

μπι.

Σύσσωμη η Θύελλα Βασιλί

εύχεται τα καλύτερα στην

μικρή και την οικογένεια με

υγεία, τύχη και χαμόγελα.

Να σας ζήσει Βησσάρη και

Μαρία να είναι γερή και

καλότυχη!!!

Οι Συνθέσεις

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Παπαδόπουλος,

Σελήνης, Κανατούλας,

Διαμαντής, Τσαρδάκας (46′

Βάτσικας) –

Μαργαριτόπουλος Θ.,

Νεγιάννης(75′ λ.τ.

Κόκκινος), Τσανάκας Ι.,

Τσιάρας (85′ Γιαχνής),

Τσανάκας Χ.,

Μαργαριτόπουλος Ι.

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαίτσης): Αποστολάκης,

Λιτσοπουλος, Αλεξίου,

Τριανταφύλλου Β.,

Μπογκας Θ., Καραγιάννης,

Αγγελουσοπουλος,

Σουλιώτης, Βαρσαμης,

Ακρίβος, Τσιαμπας.

Έπαιξαν και οι:

Τριανταφύλλου Γ., Μπογκας

Θ., Μαργαριτοπουλος,

Κουρος.

O
Α.Σ. Φαρσάλων

γνώρισε την

ήττα με σκορ 60

– 61 στην παράταση (σ.σ.

για δεύτερο σερί παιχνίδι)

στο τελευταίο εντός έδρας

παιχνίδι για την Α2

ΕΣΚΑΘ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους φιλοξενούμενους του

B.C. Volos να είναι μπροστά

με 7-12, ενώ το ημίχρονο

τους βρήκε μπροστά με 20 –

25.

Στο δεύτερο μέρος οι

Φαρσαλινοί μείωσαν στο

καλάθι 31 – 33.

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε

επιθετικό κρεσέντο εκατέ-

ρωθεν με τους φιλοξενούμε-

νους να είναι μπροστά με

σκορ 49 – 52.

Εκεί ο Ζάγκας κέρδισε

φάουλ σε τρίποντο, εκτέλε-

σε εύστοχα και τις τρεις

βολές και πήγε το παιχνίδι

στην παράταση με σκορ 52

– 52.

Εκεί και με το σκορ στο 59 –

61 ο Θεοχάρης κέρδισε

φάουλ.

Εκτέλεσε εύστοχα την μια

βολή, όμως στην δεύτερη

βολή αστόχησε και ο

Ρούμπας «άγγιξε» την

μπάλα μετά από ριμπάουντ

με αυτή να καταλήγει στο

στεφάνι και έτσι οι φιλοξε-

νούμενοι πήραν την

συγκλονιστική νίκη στο

φινάλε.

Δεκάλεπτα: 7-12, 20-25,

31-33, 52-52κ.α. , 60-61

παρ.

Α . Σ . Φ α ρ σ ά λ ω ν

( Μ α ν ε τ ζ ή ς -

Γ κ ο υ ν τ ό π ο υ λ ο ς ) :

Θεοχάρης 3,

Καλογερόπουλος , Ζάγκας

35(1), Γκουντόπουλος ,

Γιαννούλης , Μάρκος 2,

Μανετζής , Παπατζελίδης ,

Χρόνης 1, Ζαχαρής 9(1),

Ρούμπας 10.

BC Volos :

(Καρακατσούνης Ι.-

Κ α ρ α κ α τ σ ο ύ ν η ς

Κ.)Σταύρου , Μακρής ,

Καλλέργης 13(1),

Εκατομάτης , Στρούμπελος ,

Λάμπης , Κορεντης ,

Καλικος 15(1) , Φιλίππου

10, Πλιάτσικας 23,

Λωριδόπουλος, Γκόγκου 
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«Τετρακίνητη» στο ντέρμπι και ανεβαίνει η Θύελλα Βασιλί!«Τετρακίνητη» στο ντέρμπι και ανεβαίνει η Θύελλα Βασιλί!

Ήττα στο “νήμα” για τον Α.Σ. Φαρσάλων, πάλι στην παράτασηΉττα στο “νήμα” για τον Α.Σ. Φαρσάλων, πάλι στην παράταση

Τα Αποτελέσματα - 21η
Αγωνιστική
Δήμητρα Γιάννουλης - Αστραπή
Ν. Πολιτείας 1-1
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
Αστήρ Μελισσοχωρίου 1-3
Φιλοκτήτης Μελιβοίας - ΑΟ
Μαυροβουνίου 0-3
ΑΕ Βουναίνων - Προμηθέας ΑΕ
Λάρισας 0-0
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο
Πύρρος" - Παναγροτικός Νίκαιας
0-0
Νεάπολη Λάρισας - Ολυμπιακός
Αμπελιάς 0-4
Ελπίς Μεσοχωρίου - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ 2-5
ΑΟ Ελευθερών - Προοδευτική
Ανάβρας 0-0

Η Eπόμενη 22η Αγωνιστική (24/3.

15:30)
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
Δήμητρα Γιάννουλης
Αστραπή Ν. Πολιτείας - Φιλοκτήτης
Μελιβοίας
Αστήρ Μελισσοχωρίου - ΑΕ
Βουναίνων
ΑΟ Μαυροβουνίου - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας -
Νεάπολη Λάρισας
Παναγροτικός Νίκαιας - Ελπίς
Μεσοχωρίου
Ολυμπιακός Αμπελιάς - ΑΟ
Ελευθερών
Προοδευτική Ανάβρας - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ

Βαθμολογία:
1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 46
2. Ολυμπιακός Αμπελιάς 44
3. Βούναινα 41
4. Μαυροβούνι 41
5. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 37
6. Προοδευτική Ανάβρας 33
7. Αστέρας Μελισσοχωρίου 33
8. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 30
9. Ελευθεραί 29
10. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 28
11. Δήμητρα Γιάννουλης 25
12. Αστραπή Νέας Πολιτείας 23
13. Παναγροτικός Νίκαιας 20
14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 19
15. Νεάπολη 16
16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 16η
Αγωνιστική
Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων -
Σταυραετός 0-3 (α.α.)
Νίκη Κρήνης - Θύελλα Βασιλή 1-
4
Ατρόμητος Βαμβακούς -
Αναγέννηση Ζαππείου 2-1
Ακαδημία Αχιλλέως -
Αναγέννηση Φαρσάλων 1-4
ΑΟ Ναρθακίου - Δόξα Υπέρειας
0-0
Μυραϊκός - Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων 0-2

Η Επόμενη 17η αγωνιστική (24/3,

15:30

Δόξα Υπέρειας - Άγιος Γεώργιος

Φαρσάλων 3-0 (α.α.)

Θύελλα Βασιλή - Αναγέννηση

Ζαππείου

Σταυραετός - Νίκη Κρήνης

Αναγέννηση Φαρσάλων - Ατρόμητος

Βαμβακούς

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων

Μυραϊκός - ΑΟ Ναρθακίου

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 42

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 39

3. Αναγέννηση Φαρσάλων 34

4. Δόξα Υπέρειας 31

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων

27

6. Θύελλα Βασιλή 25

7. Αναγέννηση Ζαππείου 24

8. Νίκη Κρήνης 19

9. Μυραϊκός 18

10. Ακαδημία Αχιλλέως 10

11. Σταυραετός 4

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 22η

Αγωνιστική

Αμπελωνιακός - ΑΕ Κιλελέρ 0-1

Σμόλικας Φαλάνης - Αχιλλέας

Φαρσάλων 0-1

Δωτιέας Αγιάς - Δαμασιακός 1-1

Ηρακλής Λάρισας - Αετός

Μακρυχωρίου 4-0

Δόξα Αργυροπουλίου - Λάρισα

2012 2-1

Δόξα Βλαχογιαννίου - Φαλανιακός

0-1

Αετός Αμυγδαλέας - Τύρναβος

2005 1-0

Eπόμενη 23η Αγωνιστική (24/3.

15:30)

Αχιλλέας Φαρσάλων - Αμπελωνιακός

Δαμασιακός - ΠΟ Ελασσόνας

Αετός Μακρυχωρίου - Σμόλικας

Φαλάνης

Λάρισα 2012 - Δωτιέας Αγιάς

Φαλανιακός - Ηρακλής Λάρισας

Αετός Αμυγδαλέας - Δόξα

Αργυροπουλίου

Τύρναβος 2005 - Δόξα

Βλαχογιαννίου

Βαθμολογία
1. Ηρακλής Λάρισας 56
2. Φαλανιακός 53
3. Σμόλικας Φαλάνης 44
4. ΠΟ Ελασσόνας 39
5. Αετός Μακρυχωρίου 38
6. Δωτιέας Αγιάς 33
7. Αμπελωνιακός 31
8. Αχιλλέας Φαρσάλων 30
9. Κιλελέρ 29
10. Τύρναβος 2005 28
11. Δαμασιακός 28
12. Δόξα Αργυροπουλίου 25
13. Δόξα Βλαχογιαννίου 24
14. Αετός Αμυγδαλέας 20
15. Λάρισα 2012 19

A ΕΠΣΛ



Γ
ια ακόμη μια

χρόνια αρκετοί

Φαρσαλινοί

δρομείς βρέθηκαν στον

Ημιμαραθώνιο που

διεξάγεται από

Καλαμπάκα με

τερματισμό τα Τρίκαλα,

όπου πραγματοποιείτε

για 12η συνεχή χρονιά.

Οι Φαρσαλινοί αθλητές που

τερμάτισαν ήταν οι εξής:

Στατήρης Κώστας,

Αργυρόπουλος Γιώργος,

Μπουλούτσος Σωτήρης,

Κατμέρου Θώμη, Γάκης

Κώστας, Μαργαριτόπουλος

Μ π ά μ π η ς ,

Α ν α γ ν ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ

Φωτεινή, Αργυράκη

Κατερίνα, Φουτζόπουλος

Τάσος, Παπαγεωργίου

Γιώργος, Σφακιανός

Νικόλαος και Γωγώ

Παλιούρα στα 5 χιλιόμετρα.

16
Τρίτη 19 ΜαρτίουΕπικαιρότητα

Με Φαρσαλινές συμμετοχές ο Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκας –Με Φαρσαλινές συμμετοχές ο Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκας –

ΤρικάλωνΤρικάλων

CMYK

Κ. ΚΛΗΜΕΝΩΒ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

6973743018, 24910 - 22210


