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Εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα Ποίησης από τον Πολ.
Σύλλογο Σταυρού

Ε

ντυπωσιακή, εκδήλωση για τη Παγκόσμια

Φουτζοπούλου, που μάγεψε με την υπέροχη φωνή της.

ημέρα Ποίησης πραγματοποιήθηκε στο

Την παράσταση παρακολούθησε πλήθος κόσμου και ανά-

Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου των Φαρσάλων

μεσα τους, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος, ο

με τη συνεργασία του Μορφωτικού Πολιτιστικού

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κώστας

Συλλόγου Σταυρού και τα βιβλιοπωλεία της πόλης.

Τυμπας, ο υποψήφιος Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης

Μέσα από μια οπτικοακουστική παράσταση, το κοινό είχε

Εσκίογλου, δημοτικοί και τοπ. σύμβουλοι, εκπρόσωποι

την ευκαιρία για ένα εκπληκτικό ταξίδι στο χώρο της ποίη-

φορέων και Συλλόγων. Την παράσταση χαιρέτησαν, εκ

σης και της μουσικής. Ακούστηκαν επιλεγμένα ποιήματα

μέρους των συνδιοργανωτών η Πρόεδρος του

που αγαπήθηκαν και μελοποιημένη ποίηση.Το μουσικό

Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού

πρόγραμμα επιμελήθηκε ο μαέστρος μουσικός κ. Κώστας

κ.Τσαλούκη Τσιμπίδα Γεωργία και ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Χριστοδούλου και στο τραγούδι ήταν η κ. Λένια

κ.Άρης Καραχάλιος.

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

Εκ της Διευθύνσεως

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

protostypos.gr
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ΦΑΡΣΑΛΩΝ
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Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος

Τετάρτη 27/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/17c

Πέμπτη 28/3/2019
Βροχές, θερμοκρασία 2/14c

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

Παρασκευή 29/3/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία -1/14c

Σαββάτο 30/3/2019
www.protostypos.gr
Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr
Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική,
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2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 5/15c

Κυριακή 31/3/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/15 c

Δευτέρα 1/4/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 5/19c

Τρίτη 2/4/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/19c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
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“Επεισόδιο” για το

Δενδροφύτευση στο ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Μακεδονικό στα
Φάρσαλα

Τ

καλλωπιστικά) που φυτεύ-

δας.

τηκαν

θα αποτελέσουν τα

Στη δράση συμμετείχε το

ο 1ο ΕΠΑΛ

Τροφίμων και Γεωργίας

θεμέλια για τη δημιουργία

σύνολο των μαθητών του

Φαρσάλων σε

(FAO) του ΟΗΕ το 1972.

βοτανικού κήπου στο συγκε-

σχολείου, ο διευθυντής και

συνεργασία με το

Σκοπός της δράσης ήταν η

κριμένο χώρο με πολλά είδη

οι εκπαιδευτικοί ενώ από

δήμο Φαρσάλων

ευαισθητοποίηση των μαθη-

δένδρων και θάμνων αλλά

την

πραγματοποίησαν

τών μας στην προστασία

και ποώδους βλάστησης. Ο

παραβρέθηκαν

δενδροφύτευση στον

των δασών και του φυσικού

χώρος θα είναι προσβάσι-

Παναγιωτοπούλου Κυριακή

ευρύτερο χώρο του

περιβάλλοντος γενικότερα

μος τόσο σε μικρούς και

(Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ &

σχολείου. Η δράση έγινε

και η καλλιέργεια οικολογι-

μεγάλους μαθητές όσο και

Σχολικής Επιτροπής του

με αφορμή την

κής- αειφορικής συνείδη-

για

οι

Δήμου Φαρσάλων) και οι

παγκόσμια ημέρα

σης.

οποίοι θα θελήσουν να γνω-

κ.κ. Βασιλόπουλος Ιωάννης

Δασοπονίας που

Ταυτόχρονα τα διαφορετικά

ρίσουν και να πάρουν πλη-

και Πελεκούδας Νικόλαος

καθιέρωσε ο Οργανισμός

είδη δένδρων (δασικά και

ροφορίες για τα διάφορα

από το τμήμα συντήρησης

είδη της ελληνικής χλωρί-

Πρασίνου.

ενδιαφερομένους

πλευρά

του

δήμου
οι

κα

Νέο Δ.Σ. για τον
Α. Σ. Κατωχωρίου

Ν

έο ΔΣ προέκυψε
για τον αγροτικό
Σύλλογο
Κατωχωρίου, έπειτα από
την εκλογική διαδικασία
που πραγματοποιήθηκε
σήμερα (24/3) στο χωριό
για την ανάδειξη νέων
μελών που θα
εκπροσωπήσουν τους
αγρότες.
Πρόεδρος:
Λελεντζής
Κωνσταντίνος
Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς :

Δημακόπουλος Χρήστος
Γραμματέας: Βασιλόπουλος
Βασίλειος
Ταμίας: Αργυράκης Βάιος
Μέλος:
Πατσιούρας
Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΣΤΗΝ
ΕΟΑΣΝΛ
Αλειφτήρας
Σωκράτης Μπαλαμπάνης
Αναστάσιος.
Καλή επιτυχία στο δύσκολο
έργο για την επίλυση των
προβλημάτων του αγροτικού τομέα

Σ

ε φραστικό
επεισόδιο
ενεπλάκη ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Παπαδόπουλος
στα Φάρσαλα.
Ο εν λόγω βουλευτής ο
οποίος έδωσε το παρών
στα Φάρσαλα για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
μετέπειτα κάθισε μαζί με την
οικογένεια του σε κεντρικό
κατάστημα εστίασης της

πόλης.
Πολίτες οι οποίοι βρισκόταν
στην περιοχή άσκησαν
δριμύ κατήγορο στον κ.
Παπαδόπουλο όσο αναφορά το Μακεδονικό ζήτημα.
Ο κ. Παπαδόπουλος και οι
υπόλοιποι του τραπεζιού
αντέδρασαν, τα "αίματα
άναψαν", όμως με την
παρέμβαση των ψυχραιμότερων, έπεσαν οι τόνοι.
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Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα τιμήθηκε
η 25 η Μαρτίου στα Φάρσαλα
του Πυροσβεστικού Κλιμακίου κ. Θεοδ.
Σταφύλης, ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου κ. Γιώργος Πιτσάβας, ο πρόεδρος
του ΤΟΕΒ Ενιπέα κ. Αναστ. Δραχμάνης, ο
πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου κ.
Γρηγόρης Γούσιας, ο εκπρόσωπος του συλλόγου
Νέων
Αγροτών
κ.
Νίκος
Παυλονάσιος, απόστρατοι στρατιωτικοί,
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και
πλήθος κόσμου.
Στην σελίδα 5 ακολουθούν χαρακτηριστικές
φωτογραφίες από την μαθητική παρέλαση

Μ

ε λαμπρότητα και επισημότητα
γιορτάστηκε στην πόλη των
Φαρσάλων, η Εθνική Επέτειος
της 25ης Μαρτίου του 1821, παρουσία
επισήμων και πλήθους κόσμου που
παρακολούθησε τις εκδηλώσεις, με
σύμμαχο τον καιρό.
Ανήμερα της εορτής στις 10.30 π.μ. στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας
Παρασκευής τελέστηκε θεία λειτουργία και
δοξολογία, ενώ στις 11.00 π.μ. τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των
Πεσόντων στην πλατεία Δημαρχείου, εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τον
εκπαιδευτικό του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Φαρσάλων Απεριάδου Ειρήνη, η οποία
στην ομιλία της, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι
την 25η Μαρτίου γιορτάζουν αδελφωμένες,
η θρησκεία και η πατρίδα μας. 198 χρόνια,
δύο αιώνες, χωρίζουν το μεγάλο ‘21 από τη
γενιά μας. Ζούμε σε διαφορετική εποχή.
Μέσα σε αυτή την εξέλιξη αλλάζει και η
πατρίδα μας, πνεύμα και όψη. Να αντισταθεί κανείς, στο πνεύμα των καιρών είναι
ματαιοπονία και άρνηση. Άρνηση, όμως
είναι και να αφήσει τον εαυτό του, να παρασυρθεί από το ρεύμα και να ξεριζωθεί από
τη ζωντανή παράδοση από τις εθνικές του
ρίζες. Για το λόγο αυτό η αναδρομή στις
Εθνικές μας Επετείους, είναι μία ευκαιρία να
αναβαπτίσουμε στις δροσερές πηγές της
εθνικής μας ζωής. Μέσα στη σκλαβιά των
400 περίπου χρόνων, θανάτου, μαρτυριών,

δακρύων, ταπεινώσεις και
εξευτελισμού,
οπλισμένοι
Έλληνες με την πίστη στο
Θεό και το δίκαιο αγώνα
τους, φλογισμένες οι καρδιές
από το κρυφό σχολειό τους
δασκάλους του Γένους και
τους φλογερούς κήρυκες, της
Φιλικής Εταιρείας, πήραν την
απόφαση του γενικού ξεσηκωμού, άδραξαν στα χέρια
τ’άρματα και μέσα στο πυκνό
το δάσος της σκλαβιάς άναψαν
τα
καριοφίλια,
“Ελευθερία ή Θάνατος” η
σπίθα της λευτεριάς άναψε
στα στήθη των σκλάβων και έγινε φλόγα και
έλαμψε και φώτισε τα κορφοβούνια στα
πελάγη της πατρίδας μας. “Ζήτω η επανάσταση τ’ αξέχαστου ‘21”.
Στην συνέχεια έγινε προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές, στρατιωτικές αρχές και τους φορείς της
πόλης, καθώς και ανάκρουση του εθνικού
ύμνου από τη φιλαρμονική Φαρσάλων.
Στις 12 πραγματοποιήθηκε παρέλαση στην
οδό Λαρίσης, των μαθητών δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, ΕΠΑΛ, των
οδηγών και προσκόπων, υπό τους ήχους
της Φιλαρμονικής Φαρσάλων. Την παρέλαση άνοιξε ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων «Το
Τσελιγκάτο» με παιδάκια τα οποία κρατούσαν την σημαία της Μακεδονίας, πεζοπόρο
τμήμα αλλά και με άλογο το οποίο παρέλασε, ενώ μαθητές τους 1ου Λυκείου
Φαρσάλων, πέρασαν τραγουδώντας το
“Μακεδονία Ξακουστή”.
Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο έκλεισαν στις 6 μμ, με την υποστολή της σημαίας
στην πλατεία Δημαρχείου, με τη φροντίδα
τιμητικού αποσπάσματος, της 61 Μ.Ε.
Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν, ο αρχιερατικός επίτροπος Φαρσάλων π. Βασίλειος
Αναστασόπουλος, ο δήμαρχος Φαρσάλων
κ. Άρης Καραχάλιος, ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Φαρσάλων κ. Βάιος Νικολάου, οι βουλευτές
κ.κ. Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος
Κατσιαντώνης, ο αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Απόστολος Μπίλλης, ο αντι-

πρόεδρος του περιφερειακού
συμβουλίου Θεσσαλίας κ.
Κώστας Τύμπας, οι αντιδήμαρχοι
κ.κ.
Δημ.
Μπαμπανίκας, Απ. Κυριαζής.
Η επικεφαλής της ελάσσονος
αντιπολίτευσης κ. Μαρία
Ίφου, η πρόεδρος της
Δημοτικής
Κοινότητας
Φαρσάλων κ. Βάια Παύλου, ο
πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ.
Κων/νος Δερλός, η πρόεδρος
της ΔΗΚΕΦΑ κ.
Κυρ.
Παναγιωτοπούλου, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ.
Γιώργος Αγγελακόπουλος, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος
Τριανταφύλλου,
Στ.
Πουλαράκης,
Νίκ.
Γκατζόγιας, Σοφ. Χατζηπλή,
Δημ.
Γκίζας,
Δέσ.
Συροπούλου,
Βασ.
Πατσιούρας,
Γ.
Αρσενόπουλος,
Ευάγ.
Κατσιαούνης.
Η
πρόεδρος
ΔΗΜΤΟ
Φαρσάλων
Μαργαρίτα
Γκότη, η υπ. βουλευτής με το
ΚΙΝΑΛ κ. Μ. Γαλλιού, ο υπ.
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου, οι τοπ.
σύμβουλοι
Φαρσάλων
κ.κ.Κων/νος Βαρακλιώτης
και Δημ. Πατσιούρας, Γ.
Βαγγελός, ο υποδιοικητής
της 61 Μ.Ε. κ. Παναγιώτης
Καρασιούτας, ο υποδιοικητής του Α.Τ. Φαρσάλων κ. Γ.
Γκούμας, ο προϊστάμενος

ΚΤΗΜΑ

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

6947638533
6ο
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Τίμησαν την 25η Μαρτίου στα Φάρσαλα ( Photos )

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr
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Το “εργαστήρι ζωής” έρχεται στα Φάρσαλα
Φάρσαλα”. Ο Δήμος από την πλευρά του, έχει την υποχρέωση να βρει ένα χώρο ή και αρκετούς χώρους και εμείς
είμαστε εδώ να δώσουμε εντελώς δωρεάν και τεχνογνωσία
να στήσουμε όλα τα τμήματα, ανέφερε μεταξύ άλλων η κα.
Λιακούλη. Επίσης σημείωσε ότι, αποτελεί υποχρέωση της
αυτοδιοίκησης, η οποία οφείλει να καινοτομεί και να ενισχύει
παρόμοιες προσπάθειες λέγοντας οτι ανάλογες ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν και πριν λίγες μέρες στα Δ.Σ.
Τεμπών και Τυρνάβου, όπου η απόφαση που πάρθηκε ήταν
ομόφωνη για την δημιουργία αυτών.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης
Καραχάλιος τόνισε ότι θα λυθούν όλα τα τεχνικά ζητήματα
του χώρου, ώστε να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δομή

Κ

ατά το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 19/3

τα στη ζωή των πολιτών και κυρίως των παιδιών μας. Παιδιά

στα Φάρσαλα, η πρόεδρος του Κέντρου

και ενήλικες, θα ενισχύσουν την μεταξύ τους επικοινωνία και

Πρόληψης Λάρισας του ΟΚΑΝΑ κ. Ευαγγελία

την αυτοεκτίμησή τους, θα μάθουν να διαχειρίζονται την

Λιακούλη, ενημέρωσε το σώμα για την επέκταση της

κατάθλιψη και το πένθος,θα κατευθύνουμε δημιουργικά τα

λειτουργίας του «Εργαστηρίου Ζωής» στους Δήμους

παιδιά στην τέχνη και στον πολιτισμό, θα προσφέρουμε

της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

νέες εμπειρίες με συμμετοχή όλων σε δρώμενα και προβά-

Στην εισηγητική τοποθέτηση της, προς το σώμα, η κ.

λουμε με εκδηλώσεις το υλικό που τα ίδια τα παιδιά και οι

Λιακούλη, ανέφερε οτι “η νέα κοινωνική δομή, η οποία ξεκί-

ενήλικες θα παράγουν, και θα το μεταφέρουμε παντού.

νησε από το μηδέν και δεν αφορά κάποιο εργαστήρι παιδι-

Στην συνέχεια έκανε λόγο ότι “τον περασμένο Νοέμβριο

κής απασχόλησης, αλλά ένα διαφορετικό επιστημονικά τεκ-

λαμβάνοντας το χρυσό βραβείο πρόληψης, θελήσαμε να το

μηριωμένο εργαλείο πρόληψης, το οποίο λειτουργεί στην

επεκτείνουμε το εργαστήρι”, ενώ παράλληλα διατύπωσε οτι

Λάρισα, με 29 τμήματα και περίπου 600 συμμετέχοντες, με

“με την εισήγηση μας και με τη μελέτη την οποία κάναμε να

δέκα θεματικά αντικείμενα (Μουσική-Ρυθμό-Χορό, Θέατρο

πείσουμε και την περιφέρεια Θεσσαλίας και τη διαχειριστική

Ενηλίκων- Παιδιών, Εικαστικά, Ιστορία και Πολιτισμό,

αρχή να κάνουν αναμόρφωση και τροποποίηση του προϋ-

Φωτογραφία, Παραμύθι, Εθελοντισμό, Τμήμα Mix tape,

πολογισμού και να εντάξουν μέσα τους περιφερειακούς

Δημιουργική Γραφή)”. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια

δήμους, με προτεραιότητα τους πιο απομακρυσμένους

συλλογική προσπάθεια που στοχεύει να προσφέρει ποιότη-

δήμους που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, όπως και τα

Στην 16η έκθεση IFFA της Αλβανίας ο
όμιλος ALFA WOOD

προς όφελος της κοινωνίας κάνοντας λόγο κατά την εισηγητική του πρόταση προς το σώμα, να υπερψηφιστεί η σύσταση αυτής της βάσης και να γίνει σεβαστή η επιθυμία του
Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία πάρθηκε ομόφωνα
προ-τετραετίας. Όσο αφορά, την υλοποίηση θα καταγραφούν οι ανάγκες και θα δημιουργηθούν διαφορετικά τμήματα σε παιδια, εφήβους και ενήλικες.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, εξήραν την πρωτοβουλία, της
Προέδρου του Κ.Π. ΟΚΑΝΑ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και αποδέχτηκαν την πρόταση για την υλοποίηση ενός
έργου που όπως επεσήμαναν θα λειτουργήσει προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου

- Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Φαρσάλων και
Περιχώρων και το Nefeli Travel διοργανώνουν την
Παρασκευή 29/3 απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ.
Οσίου Εφραίμ Κονταριώτισσας.
-Μονοήμερηημερη εκδρομή στις 29/3.
Έδεσσα - Νάουσα, Ι.Μ. Παναγίας Δοβράς για

- Το Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει από τις 26 έως τις 29
Απριλίου 4ήμερο στην Κέρκυρα για
το Πάσχα

παρακολούθηση των Γ Χαιρετισμών

O

όμιλος ΑLFA

παρουσίασαν ολόκληρο το

WOOD

φάσμα προϊόντων υψηλής

συμμετείχε στη

ποιότητας ξύλου του Ομίλου

μεγαλύτερη έκθεση της

Alfa Wood, προσελκύοντας

Αλβανίας, την 16η έκθεση

το ενδιαφέρον πολλών επι-

επίπλων & εξοπλισμού

σκεπτών και αποσπώντας

προμηθειών κατασκευής

πολλά θετικά σχόλια.

& μηχανημάτων κτιρίων,

H συμμετοχή μας στην έκθε-

που έλαβε χώρα στις 14

ση, μας έδωσε την ευκαιρία

έως 17 Μαρτίου στο

να συναντηθούμε με μακρο-

Συνεδριακό Μέγαρο

χρόνιους συνεργάτες μας

Τιράνων.

και να αναπτύξουμε περαι-

Η ομάδα μας και ο εκπρό-

τέρω τις επιχειρηματικές

σωπος μας στην αλβανική

μας σχέσεις σε Αλβανία και

αγορά

Κόσσοβο.

G&Y

Company,

- Χαιρετισμοί Γ’ 29/3 στην Ιερά Μονή Ταξιάρχου
Πήλιο
- Ο Πολ. Σύλλογος Γυναικών Βασιλή διοργανώνει
απογευματινή εκδρομή Γ Χαιρετισμοί - Ι.Μ. Παναγίας
Δαμάστας - Λαμία την Παρασκευή 29/3.
ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ
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Πέρασαν όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου
της Τρίτης 19/3

Μ

ε δυο ξεχωριστές συνεδριάσεις
ολοκληρώθηκε, το Δ.Σ. Φαρσάλων, το
απόγευμα της Τρίτης 19/3, στην αίθουσα
δημοτικού συμβουλίου. Η πρώτη συνεδρίαση
αφορούσε την έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου
πλαισίου δράσης για το οικονομικό έτος 2019, θέμα το
οποίο το σώμα ψήφισε κατά πλειοψηφία στην
εισήγηση του Γ. Παπαδήμα.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ.
Βάιος Νικολάου ξεκίνησε τη συνεδρίαση με 21 θέματα, δίνοντας αρχικά τον λόγο στους δημοτικούς συμβούλους για
ερωτήματα.
Ο κ. Νίκος Γκατζόγιας έθεσε δύο ερωτήματα, το πρώτο αφορούσε την διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των
περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» ώστε να
ενταχθούν και οι οικισμοί της επαρχίας στο πρόγραμμα, με
τον Δήμαρχο να απαντά ότι έχει πάρει παράταση το συγκεκριμένο πρόγραμμα (5 μήνες) και οτι θα ενταχθούν και οι
οικισμοί σε αυτό, ενώ στο επόμενο ερώτημα του δημοτικού
συμβούλου που αφορούσε τους οδούς χωρίς όνομα (ανώνυμες), και στην επισήμανση της κ. Σοφ. Χατζηπλή, για την
διπλή ονομασίας αυτών, ο Δήμαρχος απάντησε ότι δύο
χρόνια πριν κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν μία σειρά
πινακίδων στο κέντρο της πόλης, ενώ απομένει η υλοποίηση για το ευρύτερο κέντρο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.Όσον αφορά το ερώτημα του Δημοτικού συμβούλου
κ.Γιώργου Αρσενόπουλου για τις παιδικές ανέφερε ότι κατά
την πρόσφατη δημοπρασία πριν από λίγες μέρες δεν έστειλε προσφορά κανένας από τους πέντε ενδιαφερόμενους,
γιατί η τεχνική υπηρεσία είχε βάλει τιμές πάρα πολύ χαμηλές. Κανείς από τους πέντε κατασκευαστές δεν εκδήλωσε
ενδιαφέρον και δεν απέστειλε σχετική προσφορά. Θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση στην τεχνική περιγραφή και να
ξανά ψηφιστεί ώστε να δοθεί ξανά ο διαγωνισμός, ο οποίος
αφορά την συντήρηση και επισκευή 46 παιδικών χαρών (40
στα χωριά και 6 στην πόλη).
Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης απασχόλησε το δημο-

τικό συμβούλιο και αφορούσε την αλλαγή χρήσης και υποβολής αιτήματος εξαγοράς δημοτικών ακινήτων εκμισθωμένων. οι οποίες προσδιορίζονται ως δασικά με αποτέλεσμα
να υπάρχει περίπτωση να χαθούν οι επιδοτήσεις των αγροτών – παραγωγών. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να γίνει
εξαγορά της χρήσης των αγροτεμαχίων αυτών από χορτολιβαδική σε καλλιεργητική, ώστε να δοθεί λύση στους αγρότες
της επαρχίας, οι οποίοι μισθώνουν τα δημοτικά αγροτεμάχια.
Στα υπόλοιπα θέματα, το τέταρτο θέμα που αφορούσε την
έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου
οικον. έτους 2019, πέρασε κατά πλειοψηφία, ενώ τα υπόλοιπα ομόφωνα.
Αναλυτικά τα θέματα:
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση –
Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Διλόφου».
Έγκριση της με αριθμό 4/2019 μελέτης του έργου με τίτλο
«Διαμόρφωση και διασύνδεση της πλατείας Τ.Κ. Ναρθακίου
έως την Εκκλησία» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με
συνοπτικό διαγωνισμό (Π = 12.000,00€ με ΦΠΑ).
Έγκριση επέμβασης αλλαγής χρήσης και υποβολής αιτήματος εξαγοράς δημοτικών ακινήτων εκμισθωμένων σε τρίτους παραγωγούς.
Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου
οικον. έτους 2019.
Έγκριση απόδοσης αναδρομικής εισφοράς από τον Δήμο
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π).
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΟΚΑΝΑ για δημιουργία τοπικής δράσης «Εργαστηρίου ζωής» και εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 167/26.06.2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά το τέλος
άρδευσης σουσαμιού.
Έγκριση αποδοχής ποσού 62.605,95€ από το ΥΠ.ΕΣ. και
κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
Έγκριση της αριθμ. 36/19.02.2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έλεγχος υλοποίησης
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του προϋπολογισμού και υποβολή έκθεσης Δ’ τριμήνου
έτους 2018».
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο
της 25ης Μαρτίου & εξειδίκευση πίστωση
Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
την 26η.03.2019 αγροτικής ημερίδας με θέμα : «ψεκασμός
και φυτοφάρμακα» και εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης εκτελεσθέντων πατριωτών την 30η.03.2019 στους οικισμούς του
Δήμου Φαρσάλων, Δενδράκια και Σιδηροδρομικό Σταθμό
αντίστοιχα και εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης την 31η.03.2019 στην
Τ.Κ. Βαμβακούς για τον αγρότη αγωνιστή Ευάγγελο
Κομισόπουλο και εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο εθελοντικό πρόγραμμα «let’s do it 2019» την 12η.04.2019 και εξειδίκευση
πίστωσης.
Έγκριση συνδιοργάνωσης σκακιστικής εκδήλωσης με
Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων και Πανθεσσαλικού μαθητικού πρωταθλήματος και εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση διοργάνωσης δράσης υγείας του Δήμου
Φαρσάλων με τίτλο: «Ημέρα Ιατρικών Εξετάσεων» σε
συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης – Κένταυρος, την Κυριακή 14.04.2019 και
εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Γυμναστικό Σύλλογο
Φαρσάλων την 14η.04.2019 τοπικού τουρνουά Basket
(3χ3) και εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου με την
επωνυμία: «Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Φαρσάλων» και
εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου με την
επωνυμία : «Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων Κέντρο
Προβληματισμού και Διαλόγου» για τη λειτουργία του
Σχολικού Μουσείου Δημοτικής Εκπαίδευσης και εξειδίκευση
πίστωσης.
Έγκριση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη και εξειδίκευση πίστωσης.

CMYK
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Τίμησαν την μνήμη του Δημήτρη Καραμανώλη στα Φάρσαλα

Τ

ο Κέντρο
Πρόληψης Υγείας
(ΚΕΠ Υγείας) του
Δήμου Φαρσάλων την
Κυριακή 24 Μαρτίου
πραγματοποίησε ημερίδα
πρόληψης και
ευαισθητοποίησης για τον
καρκίνο του παχέος
εντέρου, εις μνήμη του
αείμνηστου συντοπίτη
Φαρσαλινού Ιατρού

Δημήτρη Γ. Καραμανώλη,
στο ισόγειο του
Δημαρχείου Φαρσάλων
(Πλατεία Δημαρχείου).
Η ημερίδα έγινε σε συνεργασία με την Ελληνική
Γαστρεντερολογική Εταιρεία
και το Ελληνικό Ίδρυμα
Γαστρεντερολογίας
και
Διατροφής
(ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.),
παρουσία μελών της οικογένειας του.

Κατά την έναρξη της ημερίδα, η υπεύθυνη δράσης σε
θέματα υγείας στο Δήμο
Φαρσάλων και πρόεδρος
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. κ. Κυριακή
Παναγιωτοπούλου, παρουσίασε τους καλεσμένους της
ιατρικής ημερίδας και έκανε
λόγο για τον οραματιστή
Δημήτρη Καραμανώλη, ενώ
στην συνέχεια αναφέρθηκε
στις δράσεις που έχει πραγματοποιήσει
ο
Δήμος

Φαρσάλων έως σήμερα και
ακολούθως ως ΚΕΠ Υγείας.
Στην ημερίδα συμμετείχαν,
ώστε να τιμήσουν με την
παρουσία τους, οι έγκριτοι
και καταξιωμένοι επιστήμονες από τον ιατρικό κλάδο:
Θεόδωρος Κοντονίκας –
Ιατρός
Ακτινολόγος,
Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης
–
Καθηγητής
Γαστρεντερολογίας
–
Ηπατολογίας, Ιατρική Σχολή

Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθυντής
Πανεπιστημιακής
Γαστρεντερολογικής
Κλινικής
Γ.Ν.Α. Λαϊκό,
Γρηγόριος Πασπάτης –
Συντονιστής
Διευθυντής
Γαστρεντερολογικού
Τμήματος, Γ.Ν. Ηρακλείου
«Βενιζέλειο – Πανάνειο»,
Γεώργιος Καραμανώλης –
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γαστρεντερολογίας
–
Ηπατολογίας, Ιατρική Σχολή

Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή
Γαστρεντερολογική Κλινική
Γ.Ν.Α. Λαϊκό, Κωνσταντίνος
Τριανταφύλλου
–
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γαστρεντερολογίας
–
Ηπατολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Νικόλαος Βιάζης –
Γαστρεντερολόγος
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ,
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός».

Μεγαλώνει η “παρέα” γύρω από τον
υποψήφιο Δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Εσκίογλου Μάκη

Μ

εγαλώνει η
παρέα γύρω από
τον υποψήφιο
δήμαρχο κ.Μακη
Εσκιογλου ενόψει των

επικείμενων
αυτοδιοικητικών εκλογών
του Μαίου.
Το μεσημέρι της 25ης
Μαρτίου και μετά την μαθη-

τική παρέλαση ο κ. Μάκης
Εσκίογλου και αρκετοί φίλοι
και εν δυνάμει υποψήφιοι
του συνδυασμού έδωσαν το
παρών σε κεντρικό κατά-

στημα της πόλης, συζητώντας αρκετά πράγματα,
μεταξύ αυτών φυσικά και οι
επερχόμενες εκλογές.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Η Μαρία Γαλλιού για την 25η Μαρτίου

Η

Ελλάδα στη
σημερινή εποχή
διάγει τη
μεγαλύτερη περίοδο
ειρήνης στη σύγχρονη
ιστορία της, παρ’ όλα
αυτά η ανάγκη για
ομοψυχία, αλληλεγγύη
και συνεννόηση είναι πιο
επίκαιρη από ποτέ,
αναφέρει μεταξύ άλλων η
υποψήφια βουλευτής με
το Κίνημα Αλλαγής Μαρία
Γαλλιού για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου.
Αναλυτικά στο μήνυμα της
Μαρίας Γαλλιού αναφέρεται
ότι «Οι Ελληνες έχουν αποδείξει πολλάκις πως όταν
είναι ενωμένοι είναι ικανοί
για το μεγαλύτερο, το πιο
σπουδαίο. Η εθνική παλιγγενεσία του 1821 είναι η
μεγαλύτερη απόδειξη, όταν
μια χούφτα Ελλήνων τα

έβαλε μια αυτοκρατορία,
κόντρα στα διεθνή κελεύσματα.
Η Ελλάδα σήμερα διάγει τη
μεγαλύτερη περίοδο ειρήνης
στη σύγχρονη ιστορία της,
παρ’ όλα αυτά η ανάγκη για
ομοψυχία, αλληλεγγύη και
συνεννόηση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Έχουμε
μπροστά μας ανοιχτά εθνικά
θέματα, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, ένα
σύνθετο και ευμετάβλητο
περιβάλλον από το οποίο
απουσιάζουν οι σταθερές
του παρελθόντος.
Εμείς, οι Ελληνες, έχουμε
κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για το παρελθόν μας,
ας δώσουμε κάθε ικμάδα
των δυνάμεών μας να είμαστε περήφανοι για το παρόν
και το μέλλον μας» κατέληξε
η κ. Γαλλιού.

Διακρίσεις για Φαρσαλινές μαθήτριες σε
σχολικούς αγώνες στίβου

Σ

ε σχολικούς αγωγές
στίβου που
διεξήχθησαν στην
Λάρισα στις 21-3-2019
συμμετείχαν παιδιά του 1
& 2 Λυκείου Φαρσάλων,
εκ των οποίων κάποια
όχι μόνο πέρασαν στην
επόμενη φάση αλλά
πετυχαίνοντας και
ατομικό ρεκόρ.
Την 1η θέση στη δισκοβολία
κατέλαβε
η
Μαργαριτοπούλου Άννα με
βολη 41,94μ, την 2η θέση η
Σουφλέρη Εύα με 39,24μ
και την 3 η Μουχτή Άννα με
32,08, ενώ στο άλμα εις
μήκους την 1η θέση η
Μαγαλιού Διαμαντούλα με
άλμα στα 5 μ.
Ολοι οι Φαρσαλινοί συμμετέχοντες έδειξαν ζήλο και
προσπάθησαν, δείχνοντας
ότι ο αθλητισμός στα
Φάρσαλα προοδεύει συνεχώς και πλέον όλο και
περισσότερα
αθλήματα
κάνουν την εμφανισή τους
και κερδίζουν “πόντους”
στην συνείδηση των παιδιών.

9

10

Αθλητικά

Τετάρτη 27 Μαρτίου

« Διπλό ανόδου» στο Στάδιο για τον Ατρόμητο Βαμβακούς!

Δ

ιπλό ανόδου έκανε
ο Ατρόμητος
Βαμβακούς ο
οποίος πέρασε με σκορ 0
– 2 από την έδρα της
Αναγέννησης Φαρσάλων
για την 17η αγωνιστική
της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας,
στο ντέρμπι του Σταδίου.
Πλέον ο Ατρόμητος έφτασε
τους 42 βαθμούς, βρίσκεται
στην 2η θέση, όντας στο -3
από την κορυφή και ξέφυγε
με οκτώ βαθμούς από
Αναγέννηση Φαρσάλων και
Δόξα Υπέρειας οι οποίες
ισοβαθμούν στην 3η και 4η
θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
αρκετή δύναμη και φάουλ
εκατέρωθεν
με
την
Αναγέννηση να χάνει την
πρώτη καλή στιγμή, όταν το
σουτ του Τσούλη στο 10′
πέρασε λίγο άουτ, ενώ λίγο
αργότερα το γυριστό του
Αρβανιτοζήση πέρασε λίγο
πάνω από τα δοκάρια του
Σακελλαρίου.
Ο Ατρόμητος στο 20′ κατάφερε να ανοίξει το σκορ,
όταν ο Βόπης εκτέλεσε
όμορφα το φάουλ λίγο έξω
από την περιοχή, άφησε
«άγαλμα» τον Ζάντα και
πέτυχε το 0 – 1.

Λίγο αργότερα είχαμε μια
φάση για την οποία οι
άνθρωποι της Αναγέννησης
διαμαρτύρονται για πέναλτι,
όταν ο Τσούλης με τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου
Σακελλαρίου διεκδίκησαν
την μπάλα μέσα στην περιοχή με τον μεσοεπιθετικό της
Αναγέννησης να βρίσκεται
στο έδαφος. Ο Γρηγοριάδης
έδειξε παίζεται και οι άνθρωποι της Αναγέννησης διαμαρτυρήθηκαν εντόνως για
πέναλτι.
Πέντε λεπτά αργότερα ο
Ζάντας κράτησε «ζωντανή»
την Αναγέννηση όταν έδιωξε

με υπερένταση την γυριστή
κεφαλιά του Τασιόπουλου.
Στα εναπομείναντα λεπτά
του πρώτου μέρους η
Αναγέννηση πίεσε δίχως
όμως να απειλήσει.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι δοκίμασαν να πιέσουν ακόμη περισσότερο
για την ισοφάριση και είχαν
κάποιες καλές στιγμές με
τους
Τσούλη
και
Αρβανιτοζήση. Η καλύτερη
στιγμή για την Αναγέννηση
καταγράφηκε στο 69′ όταν ο
Γιαχνής έπιασε ένα δυνατό
σουτ στην κίνηση έξω από
την περιοχή, με τον

Σακελλαρίου να διώχνει
εντυπωσιακά σε κόρνερ.
Ο Ατρόμητος είχε κάποιες
καλές στιγμές στην αντεπίθεση με τους Τασιόπουλο
και Βόπη δίχως όμως να
σκοράρει. Εν τέλει στο 85′
και μετά από εκτέλεση
φάουλ
του
Βόπη,
ο
Τασιόπουλος «τσίμπησε»
την μπάλα με το κεφάλι και ο
Βασιλόπουλος με κοντινή
προβολή προ κενής εστίας
«κλείδωσε» το τρίποντο
πετυχαίνοντας το 0 – 2.
Οι Συνθέσεις
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Ζάντζας,
Μπούλαρι,
Σακελλαρίου, Δημουλάς (85′
Θεοχαρόπουλος, Γιαχνής
(70′
Αγγελάκης),
Πατσιούρας
(32′
λ.τ.
Μπανιάς),
Ζαγγανάς,
Καρακώστας,
Σαλής,
Τσούλης, Αρβανιτοζήσης.
Ατρόμητος
Βαμβακούς
(Χρήστος Ανδρεόπουλος):
Σακελλαρίου,
Γκούνης,
Β α σ ι λ ό π ο υ λ ο ς ,
Μ π ε ρ σ ι ά ν η ς ,
Αρσενόπουλος, Ξυνογαλάς,
Βόπης,
Χρόνης
(70′
Λούκουτος), Θανόπουλος,
Μουτκανάς, Τασιόπουλος.

Ε»χ»ασε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή η Αμπελιά…
πρωτοπόρος

Ο

καθώς την ίδια ώρα ο

Οι δύο ομάδες ήθελαν τη

μπάλα άουτ, ενώ στο 86′

ΠΑΟΛ Αβέρωφ

Ολυμπιακός Αμπελιάς

νίκη για τους δικούς τους

υπήρξε ακόμη ένα δοκάρι,

έμεινε στο 0-0

παραχωρούσε ισοπαλία

λόγους, ωστόσο το τελικό

για λογαριασμό των φιλοξε-

στην έδρα της

με σκορ 1-1 στην έδρα

σκορ έδωσε από ένα βαθμό

νουμένων με πρωταγωνιστή

Προοδευτικής Ανάβρας

του με το Ελευθεραί και η

σε κάθε σύλλογο.

τον Θέμη Παιδή.

αλλά παραμένει στη

διαφορά των δύο βαθμών

Έτσι, η ομάδα των Βαγγέλη

Πάντως, οι φιλοξενούμενοι

κορυφή με 47 βαθμούς

δεν άλλαξε.

Μπρισίμη

είχαν

–

Θοδωρή

κι

άλλες

Εμμανουήλ έφθασε τους

ευκαιρίες στο παιχνίδι με

σαράντα πέντε βαθμούς και

πρωταγωνιστές

η ομάδα συνεχίζει στη δεύ-

Καλφούντζο (25′), Μασρί

τερη θέση της βαθμολογίας.

(28′), Βαγγέλη Θεοδώρου

Στο 49ο λεπτό η μπάλα από

(32′), (62′) (79′) και Θέμη

την εκτέλεση φάουλ του

Παιδή (38′), (42′).

Νίκου Φαρμάκα σταμάτησε

Οι Συνθέσεις

στο

Ολυμπιακός

κάθετο

δοκάρι

της

τους

Αμπελιάς

εστίας του Άρη Μόσιαλου,

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

ενώ τρία λεπτά μετά, ο

Θ

Βαγγέλης Θεοδώρου «χρί-

Εμμανουήλ):Γεωργούλας

στηκε» σκόρερ, καθώς με

Θωμ., Λαζαρίδης, Σελήνης,

κοντινή προβολή κέρδισε

Αγγέλης,

τον Μάκη Γεωργούλα για το

Σαΐτης,

0 – 1.

Ζαφειρούλης), Γεωργούλας

Επτά λεπτά μετά, ο Στάυρος

Θοδ., Σουλτούκης, Σαμαράς

Σαμαράς – Καμηλαράκης

– Καμηλαράκης, Φαρμάκας.

έφθασε στην ισοφάριση του

Α.Ο.

σκορ με σουτ από θέση

(Δημήτρης Δανιλούλης):

βολής, ενώ στο 72′ ο Μασρί

Μόσιαλος, Βασιλόπουλος,

σούταρε από θέση βολής

Δάσσιος, Μάστορας (65′

και σημάδεψε το δοκάρι της

Μαυρουδής Αντ.), Κολοβός,

εστίας των γηπεδούχων.

Χατζής Γ., Καλφούντζος,

Στο 80ο λεπτό της αναμέ-

Καραγκιόζης,

τρησης,

Θοδωρής

(83′ Βλησαρούλης), Μασρί

Γεωργούλας είχε μοναδική

(78′ Χατζής Κ.), Παιδής (90′

χαμένη

Ζησόπουλος).

ο

ευκαιρία,

καθώς

από θέση βολής έστειλε τη

ο

δ

ω

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

χαμένες

ρ

ή

ς

Περήφανος,
Κιούσσης

(55′

Ελευθερών

Θεοδώρου

Μάθετε το αγαπημένο σας
όργανο εύκολα, γρήγορα
και προπάντων σωστά!
Πιάνο, Αρμόνιο, Ακορντεόν,
Βιολί, Κιθάρα.
Σχολή Σύγχρονης Μουσικής

Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό
Μπάσο, Ντραμς.
Σχολή Λαϊκής – Ρεμπέτικης
Μουσικής

Μπουζούκι, Τζουράς,
Μπαγλαμάς.
Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής

Κλαρίνο, Κρουστά,
Παραδοσιακό Βιολί.
Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη,
Φούγκα,
Ενοργάνωση Πνευστών,
Σύνθεση.
Νέα τμήματα:

Φωνητική με Ελληνικό & Ξένο
ρεπερτόριο.

Ούτι,

Παραδοσιακό Βιολί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ρ. Φεραίου 3 (έναντι Ι. Ν. Αγ.
Παρασκευής) Φάρσαλα Τηλ: 24910
26656, Fax: 24910 26656
Email: odeioperitexnon@yahoo.gr
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Ασταμάτητο «τρένο»
ο ΑΟ Ναρθακίου!!!

Α

σταμάτητο το «τρένο» του ΑΟ
Ναρθακίου πέρασε και από την
έδρα του Μυραικού με σκορ 0 –
3 και παραμένει αήττητος και
πρωτοπόρος με 45 βαθμούς μετά από
17 αναμετρήσεις.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΑΟΝ να πιέζει από την αρχή και μόλις στο 10′ άνοιξε το
σκορ, όταν ο Αρσενόπουλος έκανε την
σέντρα ο Παπαθανασίου βρέθηκε στην
περιοχή και με πλασέ πέτυχε το 0 – 1.
Ένα τέταρτο αργότερα ο Αρσενόπουλος
ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και κέρδισε
πέναλτι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Παπαθανασίου ο
οποίος δεν λάθεψε πέτυχε το 0 – 2 και ταυτόχρονα το δεύτερο προσωπικό του γκολ.
Δέκα λεπτά αργότερα οι γαλάζιοι έχασαν

σπουδαία ευκαιρία να πετύχουν και τρίτο
τέρμα, όμως ο «κεραυνός» του Μισαηλίδη
σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του
Μυραικού.
Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 65′
οι παίκτες του Παναγιώτη Κορδάλη πέτυχαν
και τρίτο τέρμα, «καθαρίζοντας» την «μπουγάδα», όταν ο Πρίφτης έγινε αποδέκτης της
μπάλας έξω από την περιοχή και με βολέ
στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
για το 0 – 3.
Η Σύνθεση
ΑΟ Ναρθακίου (Παναγιώτης Κορδαλής):
Ζειμπέκης, Δημακόπουλος, Μπουλούτσος
(46′ Κατσικόπουλος), Λελεντζής (65′
Καραβαγγέλης), Πρίφτης, Ρεντινόπουλος,
Καψιώχας, Αρσενόπουλος, Παπαθανασίου
(75′ Μπίνας), Σιδηρόπουλος, Μισαηλίδης

11

Ευρεία νίκη και γερά στο
«κόλπο» της τετράδας οι
Χαλκιάδες!

Μ

ε νίκη προχώρησε ο Μέγας
Αλέξανδρος Χαλκιάδων ο
οποίος κέρδισε με σκορ 6 – 1
την ομάδα της Ακαδημίας Αχιλλέως
Φαρσάλων, έφτασε τους 30 βαθμούς,
όντας στο -4 από την τετράδα μετά από
17 αγωνιστικές.
Πρωταγωνιστές της ευρείας νίκης για την
ομάδα του Βασίλη Τσιανάκα ήταν οι
Σταύρος Γκουνάρας και Νασιούλας οι οποίοι σημείωσαν από δυο τέρματα έκαστος.
Αρχικά στο 30′ και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Αντωνιάδη ο Τσιανάκας με κεφαλιά
άνοιξε το σκορ.
Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κατσιάβα στο 40′.
Τρία λεπτά αργότερα μετά από σέντρα του
Σταύρου Γκουνάρα ο Νασιούλας με σουτ
στην κίνηση πέτυχε το 2 – 1.
Με το «καλημέρα» του δευτέρου μέρους ο
Ιορδανίδης με ψηλοκρεμαστό πλασέ πέτυχε

το 3 – 1.
Στο 55′ ο Σταύρος Γκουνάρας με όμορφη
ατομική ενέργεια και πλασέ πέτυχε το 4 – 1,
ενώ ένα τέταρτο αργότερα ο ίδιος παίκτης
με ψηλοκρεμαστή λόμπα σημείωσε το 5 – 1.
Το τελικό 6 – 1 πέτυχε ο Νασιούλας με
απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 80′.
Οι Συνθέσεις
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων (Βασίλης
Τσιανάκας): Χαρισούλης, Βαρσάμης,
Κυριάκου (55′ Ντριτάν), Ζαχόπουλος,
Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας, Γκουνάρας Χρ.
(46′ Πέτσας), Τσιανάκας (55′ Στεφανίδης),
Νασιούλας, Αναγνώστου (46′ Ιορδανίδης),
Γκουνάρας Στ.
Ακαδημία
Αχιλλέως
Φαρσάλων:
Κατσανάκης, Γιαννούλας, Χαμορούσος
(Τσιανάκας),
Καρακώστας,
Πανάγος
(Τζιτζιφλής), Αλμυριώτης, Ζαφειρούλης,
Βαγγελός (75′ Γεωργόπουλος), Δημουλάς,
Κατσιάβας (75′ Κυριαζόπουλος), Μπαιράμι
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Πλήρωσε τα λάθη του ο Αχιλλέας Φαρσάλων...

Τ

ην ήττα με σκορ 1 –
2 γνώρισε ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων στην έδρα του
απέναντι στον
Αμπελωνιακό για την 23η
αγωνιστική της Α ΕΠΣΛ
κατηγορίας. Σε μια
αγωνιστική στην οποία
έξι ισοπαλίες σε επτά
αναμετρήσεις με τον
Αμπελωνιακό να είναι η
μοναδική ομάδα που
πήρε την νίκη!
Tο συγκρότημα του Αρίστου
Παπαγεωργίου παρέμεινε
στους 30 βαθμούς και βρίσκεται στην 9η θέση όντας
στο +4 από την «επικίνδυνη
ζώνη».
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τον Αχιλλέα Φαρσάλων να
χάνει δυο καλές στιγμές με
τους
Γαγάρα
και
Παπακωνσταντίνου να μην
σημαδεύουν σωστά. Οι
φιλοξενούμενοι στο 30′ άνοι-

ξαν το σκορ όταν ο
Μεσημέρης εκμεταλλεύτηκε
την αδράνεια στην άμυνα
των γηπεδούχων πάτησε
περιοχή, «έσπασε» στο
πέναλτι και ο Αλεξανδρής
έσπρωξε την μπάλα στα
δίχτυα.
Ο Αχιλλέας προσπάθησε να
«απαντήσει» άμεσα και τρία
λεπτά
αργότερα
ο
Παπακωνσταντίνου σέντραρε από τα δεξιά, ο
Φαρμάκας πρόλαβε τον
Ζιώγα και ο επερχόμενος
Γαγάρας δεν σημάδεψε
σωστά, ενώ λίγο αργότερα
και μετά από αντεπίθεση ο
Γαγάρας έκανε το σουτ με
την μπάλα να κοντράρει και
να καταλήγει κόρνερ.Στο
δεύτερο μέρος ο Αχιλλέας
μπήκε με όρεξη να πιέσει
και να κυνηγήσει την ισοφάριση, όμως ο Αμπελωνιακός
όντας καλά κλεισμένος στο
δικό του μισό δεν απειλήθη-

κε.
Μάλιστα στο 60′ και μετά
από λάθος υπολογισμό του
Σαμαρά ο Αλεξανδρής κυνήγησε την μπάλα, πρόλαβε
τον Καρακώστα και με
πλασέ πέτυχε το 0 – 2 και
ταυτόχρονα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.
Στα εναπομείναντα λεπτά ο
Αχιλλέας προσπάθησε να
πιέσει και να κυνηγήσει την
ισοφάριση. Στο 75′ και μετά
από όμορφο συνδυασμό ο
Παπακωνσταντίνου με έναν
κεραυνό μέσα από την
περιοχή
νίκησε
τον
Φαρμάκα και μείωσε.
Στο τελευταίο τέταρτο που
απέμεινε οι φιλοξενούμενοι
προσπαθούσαν να «ροκανίσουν» τον χρόνο, ο
Αχιλλέας πίεσε, οι «πράσινοι» του Αμπελωνιακού
βρήκαν χώρους στην αντεπίθεση όμως δεν κατάφεραν
να κάνουν κάποια αξιόλογη

" Έσπασε" ρεκόρ
στην Α ΕΠΣΛ κατηγορία!!!

Σ

Οι έξι ισοπαλίες σε μια αγω-

την 23η αγωνιστική

την φετινή σεζόν μιας και

είχαμε έξι ισοπαλίες σε

μέχρι στιγμής το υψηλότερο

ε επτά συνολικά

από το πρωτάθλημα.

αναμετρήσεις στην

Α ΕΠΣ Λάρισας για

νιστική αποτελούν ρεκόρ για

μια αγωνιστική στην

ποσοστό ισοπαλιών σε επτά

οποία μοναδικός

αναμετρήσεις ήταν τρεις και

κερδισμένος ήταν ο

καταγράφηκαν δυο φορές

Αμπελωνιακός ο οποίος

αρχικά την 7η και μετέπειτα

κέρδισε τον Αχιλλέα

την 18η αγωνιστική.Μοιάζει

Φαρσάλων με σκορ 1 - 2

σχεδόν απίθανο να "σπά-

και η ΑΕ Κιλελέρ η οποία

σει" το συγκεκριμένο ρεκόρ

επικράτησε άνευ αγώνος

όχι μόνο φέτος αλλά γενικό-

με σκορ 3 - 0 του

τερα αλλά στο ποδόσφαιρο

Κίσσαβου Συκουρίου ο

δεν υπάρχει το ποτέ.

οποίος έχει αποχωρήσει

τελική. Η τελευταία καλή
στιγμή του αγώνα καταγράφηκε στο 90+2 όταν ο
Κατσανάκης εκτέλεσε το
πλάγιο, ο Γαγάρας βρέθηκε
έξω από την περιοχή με το
σουτ να περνάει πάνω από
τα δοκάρια και έτσι παρέμεινε το 1 – 2.
Πλέον οι Φαρσαλινοί έχουν
μπροστά τους ένα παιχνίδι
που αναμένεται να κρίνει
πολλά καθώς αντιμετωπίζουν στνη έδρα τους την
ομάδα της ΑΕ Κιλελέρ την

ερχόμενη Κυριακή 31/3 και
ώρα 16:30.
Το Κιλελέρ βρίσκεται μια
θέση και δυο βαθμούς πάνω
από
τον
Αχιλλέα
Φαρσάλων.
Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας
Φαρσάλων
(Αρίστος Παπαγεωργίου):
Καρακώστας
Ν.,
Παπακωνσταντίνου
Σ.,
Ζησόπουλος
Η.
(89′
Καναβος Α.), Γκαραβέλας
Ν., Σαμαράς Α. (75′ Κούμρια
Σ.),
Κομισόπουλος
Γ.,

Ζιώγας Δ., Ταστεμερίδης Φ.,
Τσουλης Α., Γαγάρας Ν.,
Κατσανάκης Κ.
Αμπελωνιακός: Φαρμάκας
Ε., Καραγιάννης Π. (90′
Gjona D.), Γούτος Ν.,
Δαλακώνης Χ., Μητρούσκας
Ι., Μεσημέρης Β., Καραλής
Γ.
(76′
Κατσης
Κ.),
Χατζούλης Ε., Βούκιας Σ.
(72′
Κόκκινος
Σ.),
Αλεξανδρής Δ. (87′ Αλατάς
Δ.), Αλεξόπουλος Α.

CMYK
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Στις Σέρρες σταμάτησε το αήττητο σερί των τριών
αγωνιστικών του Γ . Σ . Φαρσάλων Krousta...

Ο

Γυμναστικός

ρια όντας μπροστά με τρείς

νέρχονται

Σύλλογος

πόντους 30-27.

Γυμναστήριο

στο

Κλειστό
των

Χαιρετίδης 4,
Φιλιππόπουλος,

οι

Φαρσάλων για να αντιμετω-

Αναγνωστόπουλος 16(2),

Krousta γνώρισε την ήττα

γηπεδούχοι με επιμέρους

πίσουν το δεύτερο Αγρίνιο

Τσιώγκας, Συνετός,

με σκορ 71-65 στην έδρα

σκορ 22-12 πέρασαν μπρο-

για την 24η αγωνιστική της

Τοπουζίδης 4, Γκιουλέκας

του Ίκαρου Σερρών και

στά με δέκα πόντους 52-42.

Β Εθνικής.

18(1), Δέσπος 11.

έτσι έσπασε το αήττητο

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι

Η εν λόγω αναμέτρηση θα

Στην όγδοη θέση ο Γ.Σ.

σερί τριών αγώνων των

Φαρσαλινοί πίεσαν, προ-

διεξαχθεί την Κυριακή 31/3

Φαρσάλων Krousta μετά

μπλε.

σπάθησαν να επανέλθουν

και ώρα 17:00.

Πλέον ο Γυμναστικός με

στο παιχνίδι όμως οι γηπε-

Τα Δεκάλεπτα: 14 – 13, 42

ρεκόρ 10 νίκες και 13 ήττες

δούχοι που έπαιζαν την

– 41, 64 – 55, 71 – 65.

βρίσκεται στην 8η θέση με

ύπαρξη τους στην κατηγο-

Οι Συνθέσεις

33 βαθμούς.

ρία πήραν το ροζ φύλλο με

Ίκαροι Σερρών (Σίσκος):

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις

σκορ 71-65.

Γεωργιανός 13(2),

δύο ομάδες να είναι πολύ

Πρώτος σκόρερ της ομάδας

Δαλαγκόζης,

κοντά στο σκορ σε κλειστό

του

Κουτσοκώστας 1,

παιχνίδι με τους γηπεδού-

Σωτήρης Γκιουλέκας με 18

Γκούτζιας, Καραμπέκης

χους να παίρνουν κεφάλι με

πόντους ενώ ο Χρήστος

16(1), Θολιώτης 9(2),

έναν πόντο 14-13.

Αναγνωστόπουλος με 16, ο

Φώτογλου 5 (1), Κακιούζης

την ήττα στις Σέρρες
Στις Σέρρες σταμάτησε το
αήττητο
σερί
του
Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων Krousta με
τους Φαρσαλινούς να
ηττούνται με σκορ 71 – 65,
με τους μπλε να γνωρίζουν την ήττα μετά από 3
σερί νικηφόρα αποτελέσματα.
Πλέον ο Γυμναστικός με
ρεκόρ 10 νίκες και 13 ήττες
βρίσκεται στην 8η θέση με
33 βαθμούς.
Αναλυτικά
τα
Αποτελέσματα της 23ης
αγωνιστικής:

Φαρσάλων

Στο

τρίτο

κ.

δεκάλεπτο

Φόρου

ήταν

ο

Στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν

Γιώργος Λεπενιώτης με 13

17, Κάτος 3(1), Σιδερίδης

άλλαξε κάτι σε ένα παιχνίδι

και ο Δημήτρης Δέσπος με

7(2), Παπαδόπουλος,

με χαμηλό σκορ και οι γηπε-

11 ήταν επίσης διψήφιοι.

Ζαρίμπας.

δούχοι πήγαν στα αποδυτή-

Πλέον οι Φαρσαλινοί επα-

Γ.Σ.Φαρσάλων (Φόρος):
Λεπενιώτης 13(2),

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Παύση αγωνιστικών
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

υποχρεώσεων για
τον «Σταυραετό»

Μ

ετά τον Άγιο
Γεώργιο
Φαρσάλων ακόμη
μια ομάδα του 2ου ομίλου
της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας
ανακοίνωσε επίσημα την
παύση των αγωνιστικών
υποχρεώσεών της στην
Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Λάρισας.
Ο λόγος για τον Σταυραετό
Σταυρού ο οποίος δεν
κατήλθε να αγωνιστεί με τον

ΑΟ Ναρθακίου, πήρε άνευ
αγώνος νίκη με τον Άγιο
Γεώργιο Φαρσάλων, και δεν
κατήλθε ούτε στην αναμέτρηση με την Νίκη Κρήνης
και πλέον ανακοίνωσε την
παύση των αγωνιστικών
υποχρεώσεών του.
Πλέον στον 2ο όμιλο της Β
ΕΠΣΛ παραμένουν 10 ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν
στο πρωτάθλημα.

ΧΑΝΘ – Φαίακας Κέρκυρας
100-60
Γέφυρα – Μακεδονικός 9255
Φίλιππος Βέροιας – Νίκη
Βόλου 69-63
Αγρίνιο
–
ΜαχητέςΠειραματικού 70-57
Ίκαροι Σερρών – Γ.Σ.
Φαρσάλων Krousta 71-65
Ελευθερούπολη – Στρατώνι
75-64
Ανατόλια – Έσπερος Λαμίας
92-73
Ερμής
Λαγκαδά
–
Χαλκηδόνα 67-60
Η Βαθμολογία (Σε 23 αγώνες):
1. Ανατόλια 44 (21-2)
2. Αγρίνιο 39 (16-7)
3. Ελευθερούπολη 39 (16-7)
4. Φίλιππος Βέροιας 37 (149)
5. ΧΑΝΘ 36 (13-10)
6. Ερμής Λαγκαδά 35 (1211)
7. Μαχητές-Πειραματικού 35

(12-11)
8. Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
33 (10-13)
9. Χαλκηδόνα 33 (10-13)
10. Έσπερος Λαμίας 33 (1013)
11. Φαίακας 33 (10-13)
12. Γέφυρα 32 (9-14)
13. Στρατώνι 32 (9-14)
14. Νίκη Βόλου 32 (9-14)
15. Ίκαροι Σερρών 31 (8-15)
16. Μακεδονικός 26 (5-18)
Η Επόμενη Αγωνιστική
(24η, 31/03)
Μακεδονικός – ΧΑΝΘ
Νίκη Βόλου – Γέφυρα
Μαχητές-Πειραματικού –
Φίλιππος Βέροιας
Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta –
Αγρίνιο
Χαλκηδόνα
–
Ίκαροι
Σερρών
Φαίακας
Κέρκυρας
–
Ελευθερούπολη
Στρατώνι – Ανατόλια
Έσπερος Λαμίας – Ερμής
Λαγκαδά
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κατάσταση.

Αγγελίες

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
06:15
06:45
07:45
09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
10:45
13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
15:00
16:45
19:30
21:30 ΤΡΙΤΗ &
ΠΕΜΠΤΗ
22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
07:45
10:00
12:00
14:30
16:30
18:30
20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ
& ΑΡΓΙΕΣ
08:45
10:45
13:15
16:30
18:30
20:30

χιακού διπλώματος, με διδακτική

ΛΑΡΙΣΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
05:15
05:45
06:45
09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
11:00

12:00
13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
15:00
17:00
19:15
20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ
ΣΑΒΒΑΤΟ
06:45
09:00 ΑΧ
11:00
13:30 ΑΧ
15:00
17:00
19:30

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

εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε
μαθητές

δημοτικού,

γυμνάσιου,

λυκείου και σε φοιτητές.

τηλ.

:

τ.μ. , κατασκευής 1992 στο κέντρο
των Φαρσάλων. Διαθέτει μόνωση,
διπλά τζάμια, τζάκι, κουζίνα ενιαία
μπάνια και είναι σε άριστη κατάσταση.

χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου 125

με σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια, δύο

Τηλ.6974519288
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

συζητήσιμη.

στο

6955980502.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος μεταπτυ-

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

Τιμή

Πληροφορίες

Τιμή

Πληροφορίες

συζητήσιμη.
στο

τηλ.

ευχαριστεί θερμά τις οικογένειες Βασιλικής και
Δημητρίου Καψάλη, Αικατερινής και Χρήστου
Παπαδόπουλου για την δωρεά στον Σύλλογο μας εις
μνήμη του εξαδέλφου τους Μάκη Ζήσιμου.
Θερμά συλληπητηρία

:

6955980502.

Το Δ.Σ.

επί της οδού Λαρίσης , ( πλησίον
εγκαταστάσεις

Σούρλας

Τσοπανάκης)

.

Ταστεμίρογλου

–

Πληροφορίες
Γεώργιος

:

6951866000
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 65τμ επι

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία
στα Βρυσιά Φαρσάλων, 85τ.μ.,
με αποθήκη 50τ.μ. εντός οικοπέδου 850τ.μ.
Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.
Τιμή 5.000
Πληροφορίες στο: 6978189427

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Κων/νου Κυζιρίδη για τη
δωρεά στο σύλλογό μας του ποσού των 100,00 ευρώ
αντί στεφάνου εις μνήμην της αδελφής και θείας
ΜΠΛΙΖΩΤΟΥ ΠΟΠΗ.

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
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

μονοκατοικία 50 τ.μ., με αυτόνομη
κεντρική θέρμανση, αποθήκη,
parking και οικόπεδο.
Πάροδος Καραϊσκάκη 44
Τηλέφωνα

Επικοινωνίας:

6934257987,2410 623873
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 54 στρεμμάτων
στη

θέση

15άρια

Σταυρός.

Διαθέτει γεώτρηση και ηλεκτρικό
ρεύμα,

με

μήκος

300

μ.

Επικοινωνία: 6937418834 - Τιμή
2.500€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

στο

Πολυνέρι

Φαρσάλων κτήμα 12 στρεμμάτων
στην αγροτική θέση «Τριαντάρια»,
κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες με νερό από πομόνα εμπρός
του κτήματος . Πληροφορίες στον
κ. Σωτήρη Δημόπουλο στο τηλ.
6944396286

και

στον

κ.

Μαντζαρίδη Θανάση στο τηλ.
24910 31225

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ισόγειο

κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε καλή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και
οικοδομίσιμο, 218 τ.μ. επι της
Οδού Βασιλέως Παύλου (Παλαιό
Γήπεδο).
Ευκολίες πληρωμής.
Πληροφορίες στο: 6978084870
(απογευματινές ώρες)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ισόγειο τριάρι στα Φάρσαλα με
παρκινγκ και αυτόνομη θέρμανση .Πληροφορίες στο τηλ. :
6977328307
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα τριάρι, 80 τ.μ. επί της οδού
Φιλελλήνων 7 στα Φάρσαλα.
Πληροφορίες στο τηλ.
6977863805
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι επί της οδού Δαόχου 3 στα
Φάρσαλα με αυτόνομη θέρμανση αερίου. Πληροφορίες τηλ.
24910 25271
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία επιπλωμένη , με καλοριφέρ και με
ξεχωριστή αποθήκη σε δύο (2)
στρέμματα οικόπεδο , ακριβώς
στην άκρη του χωριού για εκμετάλλευση με ζώα ή πουλερικά
(έχει ελεύθερο λιβάδι), στο
Δασόλοφο Φαρσάλων .
Πληροφορίες στο τηλ.:
6982191292.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
Σας προσκαλούμε στην απογευματινή εκδήλωσή μας
που θα γίνει στις 30/3/2019 , ήμέρα Σάββατο και ώρα
5:00 μ.μ. στον χώρο του coffe bar ‘’Sguare’’ στην
πλατεία Λαού στα Φάρσαλα , με ομιλήτρια την ιατρό –
παθολόγο κα. Σοφία Αθανασιά και με θέμα :
«Λοιμώξεις στην κοινότητα»
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΓΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου και της Μαρίας , το
γένος Αλεξόγλου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί
στον Αγ. Γεώργιο Φαρσάλων και η ΓΡΙΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
–ΔΑΝΑΗ του Χαραλάμπους και της Τάνια –Γιασμίν ,το
γένος Φράντς , που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί
στα Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε πολιτικό γάμο που
θα τελεστεί στο Δημαρχείο Φαρσάλων.
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 περιμένω την ανταπόκρισή σας.
Δημήτρης Ντάφος
Θα με βρείτε ότι ώρα θέλετε στο τηλέφωνο 6907819366.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα
Φάρσαλα οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολιτικός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την
τεχνική υποστήριξη.
Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά
4 Τηλ: 24910-22465
ΠΕΜΠΤΗ 28/3: Ζαχοπούλου Στυλιανή

Δ/νση:

Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29/3: Γιακούλα

Σοφία

Δ/νση

Καναδά 27 Τηλ: 24910-22321
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.
Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/3: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση:
Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/4: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία
Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225
ΤΡΙΤΗ 2/4: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.
Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154

ΚΙΤΣΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538
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Εντός έδρας ήττα για την

« Καμπάνα» του Πειθαρχικού

Θύελλα Βασιλί

της ΕΠΣ Λάρισας
στον Αχιλλέα Φαρσάλων

Τ

ην ήττα με σκορ 0

θέση τετ α τετ.

θηκε με δεύτερη κίτρινη

– 1 γνώρισε η

Από εκεί και πέρα ο αγώνας

κάρτα
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Η Σύνθεση
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Έπαιξαν και οι:Μπόγκας
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Αχιλλέας
Φαρσάλων
αφότου αρχικά

έχασε τον αρχηγό του
Χρήστο Τλούπα με 4
αγωνιστικές και δέχθηκε

50 ευρώ πρόστιμο για
συμπεριφορά φιλάθλου
του στην αναμέτρηση με
τον Ηρακλή Λάρισας
δέχθηκε ακόμη μια ποινή
από το Πειθαρχικό της
ΕΠΣ Λάρισας για την
ανακοίνωση που εξέδωσε
μετά το παιχνίδι με τον
Ηρακλή Λάρισας.
Οι κιτρινόμαυροι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 250 ευρώ
για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις του σε βάρος της διοργανώτριας καθώς και του
διαιτητή του αγώνα της
09.03.2019 με το σωματείο
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (παράβαση άρθρου 20Α παρ. 1, 2,
3α’, 5β’ ΠΚ).

Έκλεισε με ήττα την χρονιά και τώρα ετοιμάζεται
για τα Play Out o Α.Σ. Φαρσάλων
A ΕΠΣΛ
Τα Αποτελέσματα - 23η
Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων Αμπελωνιακός 1-2
Δαμασιακός - ΠΟ Ελασσόνας 0-0
Αετός Μακρυχωρίου - Σμόλικας
Φαλάνης 0-0
Λάρισα 2012 - Δωτιέας Αγιάς 1-1
Φαλανιακός - Ηρακλής Λάρισας 00
Αετός Αμυγδαλέας - Δόξα
Αργυροπουλίου 1-1
Τύρναβος 2005 - Δόξα
Βλαχογιαννίου 0-0

Τα Αποτελέσματα - 22η
Αγωνιστική
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων Δήμητρα Γιάννουλης 0-3
Αστραπή Ν. Πολιτείας Φιλοκτήτης Μελιβοίας 1-0
Αστήρ Μελισσοχωρίου - ΑΕ
Βουναίνων 1-1
ΑΟ Μαυροβουνίου - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" 30
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας Νεάπολη Λάρισας 3-0
Παναγροτικός Νίκαιας - Ελπίς
Μεσοχωρίου 2-1
Ολυμπιακός Αμπελιάς - ΑΟ
Ελευθερών 1-1
Προοδευτική Ανάβρας - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ 0-0

Βαθμολογία
1. Ηρακλής Λάρισας 57
2. Φαλανιακός 54
3. Σμόλικας Φαλάνης 45
4. ΠΟ Ελασσόνας 40
5. Αετός Μακρυχωρίου 39
6. Δωτιέας Αγιάς 34
7. Αμπελωνιακός 34
8. Κιλελέρ 32
9. Αχιλλέας Φαρσάλων 30
10. Τύρναβος 2005 29
11. Δαμασιακός 29
12. Δόξα Αργυροπουλίου 26
13. Δόξα Βλαχογιαννίου 25
14. Αετός Αμυγδαλέας 21
15. Λάρισα 2012 20

Βαθμολογία:
1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 47
2. Ολυμπιακός Αμπελιάς 45
3. Μαυροβούνι 44
4. Βούναινα 42
5. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 37
6. Προοδευτική Ανάβρας 34
7. Αστέρας Μελισσοχωρίου 34
8. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 33
9. Ελευθεραί 30
10. Δήμητρα Γιάννουλης
11. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 28
12. Αστραπή Νέας Πολιτείας 26
13. Παναγροτικός Νίκαιας 23
14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 19
15. Νεάπολη 16
16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Eπόμενη 24η Αγωνιστική (31/3.

Η Eπόμενη 23η Αγωνιστική (30/3.

16:30)

16:00)
Δήμητρα Γιάννουλης - Φιλοκτήτης
Μελιβοίας
ΑΕ Βουναίνων - Ατρόμητος Αγίων
Αναργύρων
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"
- Αστραπή Ν. Πολιτείας
Νεάπολη Λάρισας - Αστήρ
Μελισσοχωρίου
Ελπίς Μεσοχωρίου - ΑΟ
Μαυροβουνίου
ΑΟ Ελευθερών - Προμηθέας ΑΕ
Λάρισας
Προοδευτική Ανάβρας Παναγροτικός Νίκαιας
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Ολυμπιακός
Αμπελιάς

Αχιλλέας Φαρσάλων - ΑΕ Κιλελέρ
Αμπελωνιακός - Αετός Μακρυχωρίου
ΠΟ Ελασσόνας -

Λάρισα 2012

Σμόλικας Φαλάνης - Φαλανιακός
Δωτιέας Αγιάς - Αετός Αμυγδαλέας
Ηρακλής Λάρισας - Τύρναβος 2005
Δόξα Αργυροπουλίου - Δόξα
Βλαχογιαννίου
Κίσσαβος Συκουρίου - Δαμασιακός
0-3 (α.α.)

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 17η
Αγωνιστική
Δόξα Υπέρειας - Άγιος Γεώργιος
Φαρσάλων 3-0 (α.α.)
Σταυραετός - Νίκη Κρήνης 0-3
(α.α.)
Θύελλα Βασιλί - Αναγέννηση
Ζαππείου 0-1
Αναγέννηση Φαρσάλων Ατρόμητος Βαμβακούς 0-2
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων
6-1
Μυραϊκός - ΑΟ Ναρθακίου 0-3
Βαθμολογία:
1. ΑΟ Ναρθακίου 45
2. Ατρόμητος Βαμβακούς 42
3. Αναγέννηση Φαρσάλων 34
4. Δόξα Υπέρειας 34
5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων
30
6. Αναγέννηση Ζαππείου 27
7. Θύελλα Βασιλί 25
8. Νίκη Κρήνης 22
9. Μυραϊκός 18
10. Ακαδημία Αχιλλέως 10
Η Επόμενη 18η αγωνιστική (30/3,
16:00
Σταυραετός - Θύελλα Βασιλί 0-3 (α.α.)
Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων - Μυραϊκός
0-3 (α.α.)
Αναγέννηση Ζαππείου - Αναγέννηση
Φαρσάλων
Νίκη Κρήνης - Δόξα Υπέρειας
Ατρόμητος

Βαμβακούς

-

Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων
Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων - ΑΟ
Ναρθακίου

Ο

Α.Σ. Φαρσάλων
ολοκλήρωσε τις
υποχρεώσεις του
στο πρωτάθλημα της Α2
ΕΣΚΑΘ με εκτός έδρας
ήττα με σκορ 69 – 62 στην
έδρα της Νίκαιας 2012 και
πλέον στρέφει την
προσοχή του στα Play
Out τα οποία θα
αναγκαστεί να δώσει για
να σώσει την κατηγορία.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
την Νίκαια να περνάει μπροστά με εννέα πόντους αρχικά με σκορ 25 – 16, ενώ στο
ημίχρονο οι γηπεδούχοι
ήταν μπροστά με σκορ 47 –
23.
Ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο
κατάφεραν να κρατήσουν
την διαφορά σε υψηλά επίπεδα όντας μπροστά με
δεκαπέντε πόντους 60 – 45.
Στο τέταρτο και τελευταίο

δεκάλεπτο ο Αθλητικός
έκανε την αντεπίθεσή του
και με επιμέρους σκορ 9 –
18 μείωσε στους 7 (69 – 62).
Πλέον οι Φαρσαλινοί θα
αντιμετωπίσουν αρχικά σε
παιχνίδι νοκ άουτ εκτός
έδρας την Ιωλκία Βόλου αν
κερδίσουν θα παραμείνουν
στην κατηγορία, αν όμως
ηττηθούν θα παίξουν εντός
έδρας παιχνίδι με το
Αρμένιο με τον νικητή να
παραμένει στην Α2 και τον
χαμένο να υποβιβάζεται.
Τα Δεκάλεπτα: 25-16,4723,60-45,69-62.
Η Σύνθεση
Α.Σ. Φαρσάλων (Αντώνης
Μανετζής):
Ζαγκας
27(2),Μάρκος 4, Ζαχαρης 5,
Χρόνης 11(1), Θεοχάρης
15(2),
Παπατζελιδης,
Καλογερόπουλος.

CMYK
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Ετήσια Συνέλευση για τον Σύλλογο
Ηπειρωτών Επαρχίας Φαρσάλων
και Περιχώρων

Κ. ΚΛΗΜΕΝΩΒ ΣΙΑ ΙΚΕ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Ο Ι Ε Ν Δ Ι ΑΦ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
Μ Π Ο Ρ ΟΥ Ν Ν Α
Α Π Ε ΥΘΥ Ν Θ ΟΥ Ν Σ ΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
6973743018, 24910 - 22210

Ο

Σύλλογος
Ηπειρωτών
Φαρσάλων και
Περιχώρων θα
πραγματοποιήσει την
Ετήσια Γενική Συνέλευση
του, η οποία θα γίνει στην
καφετέρια "Coffee Time"
στην οδό Λαμίας 114 στα
Φάρσαλα.

protostypos.gr

Η Γενική Συνέλευση ορίζεται
την Πέμπτη 28 Μαρτίου και
ώρα 6:00 μ.μ.
Εφόσον όμως μετά από την
παραπάνω
Γενική
Συνέλευση δε θα υπάρξει η
προβλεπόμενη από το
καταστατικό απαρτία και
προς αποφυγή ταλαιπωρία
σας, θα πρέπει να έλθετε

στη Γενική Συνέλευση που
θα γίνει οριστικά στις 4
Απριλίου
2019
ημέρα
Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ.
στην καφετέρια "Coffee
Time" στην οδό Λαμίας 114
στα Φάρσαλα με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων
μελών.
Τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης είναι τα εξής:
1) Διοικητικός Απολογισμός
2018
2)
Οικονομικός
Απολογισμός 2018
3) Προσεχείς Εκδηλώσεις
4) Άλλα Θέματα - Προτάσεις
Μελών
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών
Φαρσάλων και Περιχώρων
καλεί όλα τα μέλη του συλλόγου να παρευρεθούν
στην Γενική Συνέλευση για
την καλύτερη ενημέρωση
τους για τα θέματα του συλλόγου.

