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Δικάστηκε πρωτόδικα ημεδαπός Δικάστηκε πρωτόδικα ημεδαπός 

για αποπλάνηση ανηλίκουγια αποπλάνηση ανηλίκου
Στο σκαμνί του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βόλου κάθισε την

Παρασκευή 29 Μαρτίου ένας 35χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγο-

ρείται για αποπλάνηση ανήλικου που δεν έχει συμπληρώσει τα

δώδεκα έτη κατ’ εξακολούθηση.Η υπόθεση ξεσκεπάστηκε το καλο-

καίρι του 2015 στα Φάρσαλα μετά από μήνυση που κατέθεσε στην

Εισαγγελία Λάρισας η οικογένεια της ανήλικης...Σελ 7

CMYK
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Σ
τους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώθηκαν,

σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του

ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χρηματικά ποσά που περίμεναν οι

αγρότες για την συνδεδεμένη βάμβακος, τις

ενισχύσεις Μικρών Νησιών Αιγαίου αλλά και των

υπολοίπων της Βασικής Ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η συνολική πληρωμή αγγίζει τα

188 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η πληρωμές της ειδικής ενίσχυ-

σης βάμβακος αγγίζει τα 176.162.272,38 ευρώ, σε 44.429

δικαιούχους παραγωγούς.

Δήλωση Αραχωβίτη για την πληρωμή
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος

Αραχωβίτης, δήλωσε ότι «τα 176 εκατ. ευρώ ειδικής ενίσχυ-

σης βάμβακος που δόθηκαν συνδέονται  με την παραγωγή

προκειμένου οι βαμβακοπαραγωγοί της χώρας μας να

συνεχίζουν να παράγουν το εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό

βαμβάκι». Επιπλέον, για τους 1.774 βαμβακοπαραγωγούς

που δεν πληρώθηκαν χτες, ο Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι «θα πρέπει να γνωρί-

ζουν ότι ζήτησα σήμερα την άμεση συνεργασία μεταξύ των

συναρμόδιων οργανισμών, δηλαδή του  ΟΠΕΚΕΠΕ και του

ΕΛΓΑ, ώστε να επιλυθούν τυχόν τεχνικές λεπτομέρειες και

να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή, που οριοθε-

τείται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου».

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την πληρωμή άμεσων ενισχύσε-

ων και ειδικών μέτρων στήριξης για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου

για τις αιτήσεις ενίσχυσης έτους 2018 συνολικού ποσού

187.596.979,81 ευρώ.

Αναλυτικά, στις  28.3.2019 καταβάλλονται στους τραπεζι-

κούς λογαριασμούς των δικαιούχων γεωργών τα κάτωθι

ποσά.

Α. Πρώτη πληρωμή:

για την ειδική ενίσχυση βάμβακος ποσού 176.162.272,38

ευρώ σε 44.429 δικαιούχους

για τα ειδικά μέτρα στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

Πελάγους συνολικού ύψους 9.459.274 ευρώ σε 36.522

δικαιούχους, το οποίο αναλύεται σε:

8.400.538,19 ευρώ για τους παραδοσιακούς ελαιώνες σε

32.395 δικαιούχους

243.868,06 ευρώ για τα εσπεριδοειδή σε 1.404 δικαιούχους

370.978,96 ευρώ για την καλλιέργεια γεωμήλων σε 878

δικαιούχους

148.634,17 ευρώ για την καλλιέργεια φασολιού –βρώσιμο

λαθούρι (φάβα Σαντορίνης) σε 653 δικαιούχους

13.935,76 ευρώ για το τοματάκι Σαντορίνης σε 79 δικαιού-

χους

15.600,94 ευρώ για τα δαμάσκηνα Σκοπέλου σε 61 δικαιού-

χους

265.717,92 ευρώ για το κριθάρι Λήμνου σε 1.052 δικαιού-

χους Β. Συμπληρωματικές πληρωμές :

για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ποσού 1.098.542,46

ευρώ σε 3.098 δικαιούχους

για την πράσινη ενίσχυση ποσού 545.299,9 ευρώ σε 1.368

δικαιούχους

για τους νέους γεωργούς ποσού 25.632,59 ευρώ σε 118

δικαιούχους

για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ποσού

26.970,55 ευρώ σε 212 δικαιούχους

για βρώσιμα όσπρια ποσού 6.289,12 ευρώ σε 45 δικαιού-

χους

για τον σκληρό σίτο ποσού 65.009,41 ευρώ σε 296 δικαιού-

χους

για τα ζαχαρότευτλα ποσού 26.877,97 ευρώ σε 9 δικαιού-

χους

για τους καρπούς με κέλυφος ποσού 38.504,61 ευρώ σε

216 δικαιούχους

για τα μήλα ποσού 19.967,87 ευρώ σε 67 δικαιούχους

για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή

ποσού 103.641,13 ευρώ σε 332 δικαιούχους

για τα σπαράγγια ποσού 18.697,82 ευρώ σε 12 δικαιούχους

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των δια-

σταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποι-

ήθηκαν για την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος,

εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την

πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν

κυρίως σε :

Αιτούντες (418) που δεν παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι

Αιτούντες (1.774)που δεν πληρούν την προϋπόθεση της

ελάχιστης παράδοσης

Αιτούντα (109) μέλη από διάφορες Οργανώσεις

Παραγωγών, που δεσμεύτηκαν από την παρτίδα πληρωμής

για περαιτέρω έλεγχο, καθόσον είχαν παραδώσει σύσπορο

βαμβάκι (ατομικά) και εκτός Οργάνωσης Παραγωγών άνω

του επιτρεπτού ορίου με βάση το καταστατικό λειτουργίας

της Οργάνωσης.

Για τον έλεγχο της ελάχιστης παράδοσης θα αποσταλεί στον

ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερο αρχείο από εξατομικευμένες ζημιές από

τον ΕΛΓΑ για να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσία-

σαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό

έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενί-

σχυσης, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές

Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών

οδηγιών, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις

πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτο-

ματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέ-

τησης του ΥΠΑΑΤ (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες

ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης

πληροφόρησης των δικαιούχων με τους εξής τρόπους:

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2018 ή

συμμετέχουν σε κάποιο μέτρο αγροτικής ανάπτυξης ΔΕΝ

απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.Μέσω της ενότη-

τας Ψηφιακές Υπηρεσίες του portal ΙΡΙΣ με χρήση των κωδι-

κών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του

Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).
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ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 3/4/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 5/20c

Τρίτη 2/4/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/17c

Πέμπτη 4/42019
Συννεφιά, θερμοκρασία 3/14c

Παρασεκυή 5/4/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 8/18c

Σάββατο 6/4/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 5/15 c

Κυριακή 7/4/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 8/19c

Δευτέρα 8/4/2019
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

Πιστώθηκαν 188 εκατ. για συνδεδεμένη βάμβακοςΠιστώθηκαν 188 εκατ. για συνδεδεμένη βάμβακος

protostypos.grprotostypos.gr



Σ
τις 28/3 ανακοίνωσε

τους πρώτους 35

υποψηφίους, η

παράταξη της Λαϊκής

Συσπείρωσης στα

Φάρσαλα, για τις

επερχόμενες δημοτικές

εκλογές του Μαΐου, στο

παράρτημα του

Επιμελητηρίου (γραφεία

του Εμπορικού Συλλόγου)

με τον κ. Αποστόλη

Αναγνώστου να ηγείται

του συνδυασμού.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία,

ο απερχόμενος Κων/νος

Τασόκας τόνισε ότι η παρά-

ταξη μας έχει θέσει προτε-

ραιότητες με επίκεντρο τον

εργαζόμενο και τον τόπο.

Στην συνέχεια τον λόγο

πήρε ο υποψήφιος

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Αποστόλης Αναγνώστου, ο

οποίος κατά την ομιλία του

επεσήμανε την φιλοσοφία

και τις θέσεις της παράτα-

ξης, η οποία στηρίζεται στη

διεκδίκηση μαζί με το λαό

για λύση στα προβλήματα

των σχολείων, των παιδικών

σταθμών των αθλητικών

χώρων στα πραγματικά

έργα για υγιεινό πόσιμο

νερό, το οποίο αποτελεί κοι-

νωνικό αγαθό και κόντρα

στη λογική της εμπορευμα-

τοποίησης. Στα βασικά

σημεία λίγο αργότερα

σημείωσε ότι “εμείς θέλου-

με τη νεολαία όρθια και με

καθαρή συνείδηση για να

μπορεί να παλέψει για τη

ζωή που δικαιούται και της

αξίζει, εμείς είμαστε και θα

είμαστε στην πρώτη γραμ-

μή των αγώνων μπροστά

για τις ανάγκες του λαού

και της νεολαίας”.

Στην συγκέντρωση παρευ-

ρέθηκαν πλήθος φίλων της

παράταξης καθώς και η

υπ. περιφερειακή σύμβου-

λος Θεσσαλίας, με την

Λαϊκή Συσπείρωση κ. Μαρία

Ιωάννου Λαμπρούλη η

οποία παρέθεσε χαιρετισμό.

Οι πρώτοι 35 οι υποψήφιοι

είναι οι εξής:

Αθανασίου Χρυσούλα του

Βασιλείου (Συνταξιούχος

Δημοσίου)

Αλεξόπουλος Νικόλαος του

Αλεξάνδρου(Συνατξιούχος

ΙΚΑ, μέλος διοίκησης

Σ ω μ α τ ε ί ο υ

Συντ.Φαρσάλων)

Αναγνωστόπουλος Θωμάς

του Κων/νου (Καθηγητής)

Βακάλη Χρηστάκου Κυριακή

του Αποστόλου (οικιακά)

Βανέτη Δημήτριος του

Ιωάννη (Συνταξ. Αγρότης)

Γρίβας Βασίλειος του

Γεωργίου (Συνταξ. ΙΚΑ)

Γρίβα Μαρία του Βασιλείου

(Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ)

Γάκος Στέφανος του Φώτη

(αγροκτηνοτρόφος)

Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς

Ευθύμιος του Δημητρίου

(οικοδόμος)

Θεοχάρης Αθανάσιος του

Γρηγορίου (Συνταξιούχος

αγρότης)

Καραπιπέρης Ευάγγελος

(Αγροκτηνοτρόφος)

Καραγιάννης Κων/νος του

Νικ. (Αγροκτηνοτρόφος)

Καρπέτας Χρήστος του Στ.

(Αγρότης)

Κατσακιώρη Αικατερίνη του

Κων/νου (οικιακά)

Κούδας Μιλτιάδης

(Συνταξιούχος ΟΑΕΕ, μέλος

διοίκησης Αναγέννησης

Φαρσάλων)

Μολόχας Αστέριος του

Κων/νου (Καθηγητής –

Φιλόλογος)

Μπαλαμπάνης Γεώργιος

του Κων/νου

(Επιχειρηματίας)

Μπρέλλα Βάσω του

Νικολάου (Αγρότισσα, οικια-

κά)

Νταφόπουλος Γεώργιος του

Νικ. (Οικοδόμος)

Παλικαράς Αναστάσιος του

Γεωργίου (Αγρότης)

Παπάζογλου Κων/νος του

Γεωργίου (Ιχθυοπώλης)

Παπαδόπουλος Δημήτριος

του Διον. (Συνταξιούχος

ΙΚΑ)

Παφύλλα Δήμητρα του

Γεωργίου (Συνταξιούχος

ΙΚΑ)

Πουλαράκη Λαμπρινή του

Ευρ. (Αγρότισσα)

Ραζακιά Παναγιώτα του

Στεφ. (Οικιακά, αγρότισσα)

Σίσκου Δήμητρα του

Αθανασίου (Συνταξιούχος

δημοσίου)Σκάρλας Ανδρέας

του Κων/νου (Συνταξιούχος

ΙΚΑ)

Στεργίου Βάιος του Δημ.

(Αγρότης)

Τασόκας Κων/νος

(Συνταξιούχος καθηγητής)

Τερζηδέλη Παναγιώτα του

Ιωάννη (Οικιακά)

Τουρικογλου -Πρεβελιανάκη

Παυλίνα του Γεωρ.

(Συνταξιούχος δημοσίου)

Τσιγάρας Αθανάσιος

(Συνταξιούχος ΔΕΗ)

Φασούλας Αθανάσιος

(Συνταξιούχος ιδ.τομέα)

Φερεντίνος Άγγελος του

Χρήστου (Οικοδόμος)

Χουλιάρας Φώτης

(Συνταξιούχος Αγρότης).

Ο
Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.) συνεχίζει το

πρόγραμμα

ενημερωτικών ομιλιών-

συζητήσεων οι οποίες

καλύπτουν ένα ευρύ

φάσμα θεμάτων και

απευθύνονται κυρίως στα

μέλη του ΚΑΠΗ. Οι

ομιλίες – συζητήσεις

γίνονται στο ΚΑΠΗ του

Δήμου Φαρσάλων (Τέρμα

Λαρίσης).

Την οργάνωση και τη διε-

νέργεια των ομιλιών έχει

αναλάβει το προσωπικό του

ΚΑΠΗ που απαρτίζουν οι:

Νεκταρία Τζιόλα (Κοινωνική

Λειτουργός), Ανυφαντής

Χ ρ ή σ τ ο ς

( Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε υ τ ή ς ) ,

Χαμτζούδη Αναστασία

(Ψυχολόγος) και Κοντονίκας

Άρης (Γυμναστής).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΠΗ

Από 3-4-2019 έως 24-4-

2019

Ώρα έναρξης ομιλιών 10:30

π.μ.

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

«Η θέση των ανθρώπων

της τρίτης ηλικίας στη σύγ-

χρονη ελληνική οικογένεια»

Νεκταρία Τζιόλα –

Κοινωνική Λειτουργός

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

« Αρθρίτιδα στην τρίτη ηλι-

κία»

Ανυφαντής Χρήστος –

Φυσικοθεραπευτής

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

«Κατάθλιψη στην τρίτη ηλι-

κία»

Χαμτζούδη Αναστασία –

Ψυχολόγος

Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

«Η άσκηση ως μέσο πρόλη-

ψης των καρδιαγγειακών

παθήσεων»

Κοντονίκας Άρης –

Γυμναστής

3
Τρίτη 2 Απριλίου Επικαιρότητα

NEW COLLECTION

2019

Αυτοί είναι οι πρώτοι 35 της ΛαϊκήςΑυτοί είναι οι πρώτοι 35 της Λαϊκής

Συσπείρωσης στα ΦάρσαλαΣυσπείρωσης στα Φάρσαλα

Ενημερωτικές Ενημερωτικές 

ομιλίες στο ΚΑΠΗομιλίες στο ΚΑΠΗ

του Δήμουτου Δήμου

ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Τ
ο βράδυ της Τρίτης

26/3  η Λαρισαία

δικηγόρος και

υποψήφια βουλευτής με

το ΚΙΝΑΛ Μαρία Γαλλιού

υποδέχθηκε σε γνωστή

ταβέρνα της πόλης

δεκάδες στελέχη του

εμπορικού κόσμου, της

επιχειρηματικότητας και

των παραγωγικών

δυνάμεων από όλο το

νομό.

Το δείπνο ήταν σε κλίμα

οικογενειακό, μια μάζωξη

πρωτίστως φιλική δίπλα

από το σπίτι της Μαρίας

Γαλλιού στη συνοικία

Λιβαδάκι.

Η κουβέντα φυσικά περι-

στράφηκε γύρω από την

πολυπόθητη επανεκκίνηση

της οικονομίας και τις συν-

θήκες που πρέπει να επι-

κρατήσουν για να επιτευ-

χθεί, με την υποψήφια βου-

λευτή του ΚΙΝΑΛ να τονίζει

χαρακτηριστικά:

«Τα τελευταία χρόνια απου-

σιάζει με τρόπο επικίνδυνο

κάθε πολιτική για την ενί-

σχυση της εξωστρέφειας,

της καινοτομίας και της

εμπορικής ταυτότητας των

ελληνικών προϊόντων κάτι

που φυσικά έχει αντίκτυπο

και στις μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις. Η πορεία των

μμε είναι σταθερά καθοδική,

το τεράστιο δημόσιο χρέος

είναι βαρίδι που τις οδηγεί

στον πάτο, ενώ η… ευαγγε-

λιζόμενη επιστροφή στην

κανονικότητα απέχει παρα-

σάγγας για τους επιχειρημα-

τίες, οι οποίοι σταθερά τα

τελευταία χρόνια έχουν δει

το κράτος να γίνεται συνε-

ταίρος και να έχει μερτικό

από τα γλίσχρα κέρδη τους.

Οι Έλληνες έμποροι και επι-

χειρηματίες έχουν αποδείξει

πολλάκις πως όταν τους

δίνεται η δυνατότητα μπο-

ρούν να μεγαλουργήσουν.

Μπορούν να προσδώσουν

την υπεραξία και να δημι-

ουργήσουν θέσεις εργασίας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος

που τόσο έχει στοχοποιηθεί

είναι αυτός που θα κάνει τις

απαραίτητες παραγωγικές

επενδύσεις που τόσο έχει

ανάγκη η χώρα. Η αλήθεια

είναι πως οι έμποροι και οι

επιχειρηματίες έχουν δεχτεί

πολλαπλά χτυπήματα, πρέ-

πει να βρεθεί όμως η φόρ-

μουλα να πιστέψουμε ξανά

στον εαυτό μας και στις

δυνάμεις μας. Οι άνθρωποι

αυτοί έχουν όλα τα εχέγγυα

για να αποτελέσουν την

ατμομηχανή της ανάπτυξης,

αρκεί να τους επιτραπεί.

Έχουν τον τρόπο, έχουν την

τεχνογνωσία, αυτό που τους

λείπει είναι το φιλικό περι-

βάλλον.»

Η
Πολιτική Ακαδημία

της ΟΝΝΕΔ και το

Konrad-Adenauer-

Stiftung Greece

διοργάνωσαν την τέταρτη

κατά σειρά KAS-ONNED

POLITICAL ACADEMY,

που έλαβ χώρα στη

Λάρισα από τις 29 έως τις

31 Μαρτίου , στο

ξενοδοχείο Dionissos

Hotel.

Στόχος της Πολιτικής

Ακαδημίας είναι η ανάπτυξη

των γνώσεων και των δεξιο-

τήτων των νέων που αναμέ-

νεται να ασχοληθούν με την

πολιτική.

Μέσω της Πολιτικής

Ακαδημίας οι συμμετέχοντες

θα έχουν την ευκαιρία να

αποκτήσουν μια ευρύτερη

κατανόηση σχετικά με το

σύνθετο πολιτικό, κοινωνικό

και οικονομικό περιβάλλον

της Ελλάδας και της ΕΕ και

να εξοικειωθούν με τις αξίες

του Ευρωπαϊκού

Κεντροδεξιού χώρου .

Ο στόχος της Πολιτικής

Ακαδημίας είναι να παρά-

σχει στους συμμετέχοντες

γνώσεις και τεχνική εμπει-

ρογνωμοσύνη για να ενι-

σχύσουν την ικανότητά τους

να διαμορφώνουν την πολι-

τική και την επιχειρηματολο-

γία τους .

Ανάμεσα σε αυτούς που

επιλέχθηκαν να συμμετά-

σχουν στην KAS-ONNED

POLITICAL ACADEMY στη

Λάρισα είναι και οι

Φαρσαλινοί Αλεξίου

Γεώργιος και Γιαννούλης

Γρηγόριος (Άκης).

Ο Αλεξίου Γεώργιος είναι

μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου του φοιτητικού

Συλλόγου Μηχανολόγων και

Αεροναυπηγών Μηχανικών

στο Πανεπιστήμιο Πατρών,

στο οποίο και φοιτεί. Έχει

διατελέσει υπεύθυνος στελ-

χοποιήσης της γραμματείας

της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πατρών.

Είναι ενεργό στέλεχος της

ΟΝΝΕΔ Φαρσάλων, με

δυναμική παρουσία ως

σύνεδρος στο Συνέδριο

επανίδρυσης της ΟΝΝΕΔ.

Ο Άκης Γιαννούλης είναι ο

αντιπρόεδρος του Συλλόγου

Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ και

στέλεχος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

και της ΟΝΝΕΔ. Παρά το

νεαρό της ηλικίας του, ο

εικοσιενάχρονος έχει ενα

αξιόλογο βιογραφικό, καθώς

είναι ήδη Αναπληρωτής

Διευθυντής Δημοσίων

Σχέσεων στο Ινστιτούτο

πολιτικών μελετών Κέντρο

Αστικής Μεταρρύθμισης

(ΚΕΑΣΜ), δόκιμο μέλος του

Ελληνικού Οργανισμού

Πολιτικών Επιστημών

(ΕΟΠΕ) και μέλος της

European Law Student’s

Association.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Μαρία Γαλλιού: Ως πότε θα είναι… συνεταίρος τωνΜαρία Γαλλιού: Ως πότε θα είναι… συνεταίρος των

επιχειρήσεων το Κράτος;επιχειρήσεων το Κράτος;

Με την συμμετοχή δυο Φαρσαλινών ηΜε την συμμετοχή δυο Φαρσαλινών η

Πολιτική Ακαδημία της ΟΝΝΕΔΠολιτική Ακαδημία της ΟΝΝΕΔ



Ο
Δήμος Φαρσάλων
για ακόμη μια
χρονιά τίμησε με

δυο ξεχωριστές
εκδηλώσεις την μνήμη
των εκτελεσθέντων από
τα Ιταλικά στρατεύματα το
1943.
76 χρόνια λοιπόν συμπλη-
ρώθηκαν από την 30
Μαρτίου του 1943, όταν 40
πατριώτες έχασαν την ζωή
τους από τα Ιταλικά στρα-
τεύματα της περιοχής τα
οποία τους εκτέλεσαν σε
αντίποινα για την κατάληψη
της πόλης των Φαρσάλων
στις 28 Μαρτίου 1943, από
ανταρτικές ομάδες και τη
σύλληψη της ιταλικής φρου-
ράς.

Αρχικά στα Δενδράκια
Φαρσάλων και στη συνέχεια
στον Σταθμό Φαρσάλων,
παρουσία του
Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο υ
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμοθέου, τοπικών αρχών,
συγγενών των εκτελεσθέ-
ντων και κατοίκων τιμήθηκε
η μνήμη των ηρώων.
Αρχικά τελέστηκε η επιμνη-
μόσυνη δέηση στον οικισμό
Δενδράκια Φαρσάλων, στο
Ηρώο των Πεσόντων, πλη-
σίον του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
εκ Βουναίνοις. 
Ο αντιδήμαρχος Φαρσάλων
κ. Απ. Κυριαζής αφηγήθηκε
το ιστορικό εκείνης της επο-

χής, δηλώνοντας ταυτόχρο-
να οτι ανάμεσα στους εκτε-
λεσθέντες βρίσκονται και
συγγενείς του. 
Ακολούθησε κατάθεση στε-
φάνων από τον Δήμαρχο
Φαρσάλων κ. Άρη
Καραχάλιο, από τον εκπρό-
σωπο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Περ.
Σύμβουλο κ. Γ. Λαδόπουλο,
από τον εκπρόσωπο τον
πρόεδρο της τοπικής κοινό-
τητας Βαμβακούς κ.
Ξυνογαλά και από εκπρό-
σωπο των κατοίκων κ. Δημ.
Κωστή.
Λίγη ώρα αργότερα στον
προαύλιο χώρο του Ι.Ν. της
Αναλήψεως του Σωτήρος,
μπροστά στο μνημείο, του
οποίου τα αποκαλυπτήρια
έγιναν πριν 2 χρόνια τελέ-
στηκε επιμνημόσυνη δέηση,
παρουσία του
Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμοθέου.
Ομιλήτρια της εκδήλωσης
ήταν η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας
Φαρσάλων κ. Βάια Παύλου,
η οποία ανέφερε οτι:  «Πριν
από δύο χρόνια δημιουργή-
θηκε τούτο το μνημείο ώστε
να υπενθυμίζει σε όλους
εμάς τον ανιδιοτελή αγώνα
των πεσόντων προς το
δύσβατο δρόμο της λευτε-
ριάς. Kάθε χρόνο την ημέρα
αυτή θα δηλώνουμε παρών
για να αποδώσουμε τον
ελάχιστο φόρο τιμής. Δεν
αποτελεί υποχρέωση αλλά

ανάγκη κατάθεσης ευγνω-
μοσύνης».
Χαιρετισμό στις εκδηλώσεις
απηύθυναν ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ Άρης
Καραχάλιος,  ο εκπρόσω-
πος της Περιφέρειας
Θεσσαλίας κ. Γ.
Λαδόπουλος, και ο κ. Δημ.
Αθανασίου, όπου αναφέρ-
θηκαν στο ιστορικό και στα
γεγονότα της εποχής και στη
μάχη των Φαρσάλων στις
28 Μαρτίου 1943 και στα
αντίποινα των Ιταλών στις
30 Μαρτίου 1943.
Ακολούθησε κατάθεση στε-
φάνων, από το Δήμαρχο
Φαρσάλων κ. Άρη
Καραχάλιο, τον εκπ. της
Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γ.
Λαδόπουλο,  την πρόεδρο
της Δημοτικής Κοινότητας
Φαρσάλων κ Βάια Παύλου,
το κ. Δημήτρη Αθανασίου
δωρητή του μνημείου που
στεγάζεται εντός του προαυ-
λίου χώρου του Ιερού ναού
και εκπροσώπου κατοίκων
του Παχτουρίου Τρικάλων.
Στις εκδηλώσεις επίσης
παρευρέθηκαν οι αντιδή-
μαρχοι Φαρσάλων κ.κ. Δημ.
Μπαμπανίκας, Απ.
Κυριαζής, Σ.
Ταστεμίρογλου, Κων/να
Μπένου, ο πρόεδρος
ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ κ. Κων/νος
Δερλός, η πρόεδρος ΔΗΚΕ-
ΦΑ κ. Κυριακή
Παναγιωτοπούλου, οι δημο-
τικοί  συμβούλοι κ.κ. Ν.
Γκατζόγιας, Δ. Συροπούλου
και οι τοπ. Σύμβουλοι κ.κ. κ.
Κων/νος Βαρακλιώτης, Γ.
Βαγγελός.
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O
όμιλος ΑLFA

WOOD συμμετείχε

στην ετήσια

έκθεση Big Show στο

Muscat στο Σουλτανάτο

του Ομάν. 

Στο εκθεσιακό κέντρο

Muscat παρουσιάστηκαν

στις 25 έως 27 Μαρτίου τα

προϊόντα του ομίλου ΑLFA

WOOD σε συνεργασία με

τον αντιπρόσωπό μας στο

Ομάν, προσελκύοντας το

ενδιαφέρον πολλών επισκε-

πτών και  αποσπώντας

πολλά θετικά σχόλια για την

ποιότητα και την γκάμα των

προϊόντων.

Η έκθεση αποτέλεσε για την

ALFA WOOD GROUP μία

γέφυρα για την προώθηση

επωφελών συνεργασιών &

μία  ουσιαστική πλατφόρμα

επικοινωνίας & ανάπτυξης

επιχειρηματικών σχέσεων

αλλά και ενημέρωσης για τις

εξελίξεις του κλάδου.

Ο όμιλος με  την δυναμική

του παρουσία επιβεβαίωσε

για άλλη μια φορά τις δυνα-

τότητες που έχει να διακρί-

νεται επάξια και σε διεθνή

forum.

Τ
ην Τρίτη 26

Μαρτίου 2019, στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων,

πραγματοποιήθηκε

εκπαιδευτική ημερίδα

που συνδιοργάνωσε το

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

ο Δήμος Φαρσάλων και η

εταιρία Syngenta με θέμα

«Ορθή χρήση ψεκαστικών

μηχανημάτων» και

αντικείμενο την

προστασία των χρηστών

φυτοπροστατευτικών

προϊόντων και του

υδάτινου περιβάλλοντος,

τις πηγές κινδύνου, την

έκθεση του χρήστη, τον

ορθό τρόπο μεταφοράς

και αποθήκευσης, τον

χειρισμό, την εφαρμογή,

την ασφαλή διάθεση του

ψεκαστικού διαλύματος

που απομένει μετά την

εφαρμογή, τη διαχείριση

των κενών συσκευασίας

καθώς και την

παρουσίαση σύγχρονων

μεθόδων ψεκασμού.

Ομιλητές ήταν ο Καθηγητής

Ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν η ς

Εντομολογίας Χρήστος

Αθανασίου, το Μέλος

Ε.ΔΙ.Π. Γεωργικής

Μηχανολογίας Χρήστος

Καβαλάρης, το Μέλος

Ε.ΔΙ.Π. Γενικής και Ειδικής

Γεωργίας Δημήτριος

Μπαρτζιάλης, από το Τμήμα

Γεωπονίας Φυτικής

Παραγωγής και Αγροτικού

Περιβάλλοντος του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

και ο Junior Regulatory &

Stewardship Manager,

Φώτης Ανδρινόπουλος από

την εταιρία Syngenta.

Συντονιστής της συζήτησης

ήταν ο Επίκουρος

Καθηγητής Αγροτικής

Οικονομίας του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γεώργιος Βλόντζος.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο

Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης

Καραχάλιος, ο οποίος καλω-

σόρισε τους ομιλητές και

τους προσκεκλημένους και

αναφέρθηκε στην σπουδαι-

ότητα των εξεταζόμενων

θεμάτων για την υγεία όλων

και για την προστασία του

περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

με ερωτήσεις από το κοινό

και αναδείχτηκαν προβλή-

ματα και ανησυχίες των

παραγωγών και επαγγελμα-

τιών της περιοχής.
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- Το Γραφείο “Naselos Travel” διοργα-

νώνει από τις 26 έως τις 29 Απριλίου

4ήμερο στην Κέρκυρα για το Πάσχα

- Ο Συλλογος Γυναικων Αχιλλειου σε

συνεργασία με το “Naselos Travel”

διοργανώνει  την Κυριακή 14/4 μονοήμε-

ρη εκδρομη στην Ιερά Μονή Τιμίου

Προδρόμου Ναυπακτίας και Τροιζόνια

- Το Σαββάτο 6/4 η Ιεραποστολή

Φαρσάλων 

διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στην

Ι.Μ. Αγίων Νηπίων στην Οινόη Αττικής και

στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα “Αγία Ταβιθά”

στην Λειβαδιά.

- Την Κυριακή 7/4 ο Σύλλογος

Γυναικών Κρήνης 

διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή σε

Πηγές Αγγίτη - Λιοντάρι Αμφίπολης -

Δράμα - Ι.Μ. Παναγίας Εικοσιφοίνισσας.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Εκπαιδευτική ημερίδα στα Φάρσαλα για την ορθή χρήσηΕκπαιδευτική ημερίδα στα Φάρσαλα για την ορθή χρήση

ψεκαστικών μηχανημάτωνψεκαστικών μηχανημάτων

ΣΤΣΤO BIG SHOW TOY O BIG SHOW TOY ΟΜΑΝ Ο ΟΜΙΛΟΣΟΜΑΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ

ALFA WOOD ALFA WOOD 



Στο σκαμνί του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βόλου κάθι-

σε την Παρασκευή 29 Μαρτίου ένας 35χρονος ημεδαπός, ο

οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικου που δεν έχει

συμπληρώσει τα δώδεκα έτη κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση ξεσκεπάστηκε το καλοκαίρι του 2015 στα

Φάρσαλα μετά από μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία

Λάρισας η οικογένεια της ανήλικης. Ο κατηγορούμενος είχε

κληθεί τότε να απολογηθεί στον Ανακριτή και στη συνέχεια

είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να

γίνει η δίκη.

Ο κατηγορούμενος είχε κληθεί τότε να απολογηθεί στον

Ανακριτή και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιο-

ριστικούς όρους μέχρι να γίνει η δίκη.

Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργή-

ματος και με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

Λάρισας παραπεμπόταν για να δικαστεί στο ακροατήριο

Κακουργιοδικείου.

Ο 35χρονος φέρεται να θώπευε την ανήλικη ανιψιά του και

μάλιστα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εκμεταλλευόμενος

την απουσία των συγγενών του κοριτσιού από το σπίτι έβρι-

σκε τρόπο να προσεγγίζει την ανήλικη κόρη του αδερφού

και να βάζει σε εφαρμογή τα αρρωστημένα σχέδιά του.

Συνέχιζε αυτές τις πράξεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα

μέχρι που το κοριτσάκι δεν άντεξε πλέον και έλυσε τη σιωπή

του για τις πράξεις φρίκης στις οποίες υποβαλλόταν. Μετά

την έκδοση βουλεύματος ο 35χρονος βαρύνεται με την

κατηγορία της αποπλάνησης ανήλικης νεότερης των δώδε-

κα ετών κατ’ εξακολούθηση.

Να επισημανθεί ότι την Παρασκευή δικάστηκε σε πρώτο

βαθμό.

Α
πό το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι

με Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκε το

πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων

Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2019.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για

τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέ-

τασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Για τους μαθητές ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ ως

ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέ-

τασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε

μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδι-

κότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια

εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Πίνακας 1: Πρόγραμμα εξετάσεων Γενικών Λυκείων

Πίνακας 2: Πρόγραμμα εξετάσεων Επαγγελματικών

Λυκείων.

Σ
τις 26/3 διαξήχθησαν οι εκλογές για το νέο

Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου

Επαρχίας Φαρσάλων “Οι Φίλες της Αγάπης”

με την κ. Ελένη Στράτου να εκλέγεται πρόεδρος.

Μετά τις εκλογές της 26/2/2019 το νέο Συμβούλιο  του

Φιλανθρωπικού Σωματείου Φαρσάλων «Οι Φίλες της

Αγάπης» έχει ως εξής : 

Πρόεδρος : Ελένη Στράτου

Αντιπρόεδρος : Ιουλία Πατλιτζάνα

Γενική Γραμματέας : Κωνσταντίνα Μπαράκου

Ειδική Γραμματέας : Ανθούλα Κωνσταντίνου – Δογάνη

Ταμίας : Βάσω Μάνη

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων : Ελένη Χλαπανίδα

Μέλη : Καίτη Σακκά, Τζένη Μάνη

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ανακηρύχτηκε η κα Ελένη

Σίμου Επίτιμη πρόεδρος για την πολυετή προσφορά της

στο σωματείο και στο κοινωνικό σύνολο.  
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Δικάστηκε πρωτόδικα ημεδαπός για αποπλάνηση ανηλίκου –Δικάστηκε πρωτόδικα ημεδαπός για αποπλάνηση ανηλίκου –

Στα Φάρσαλα είχε συμβεί το γεγονός…Στα Φάρσαλα είχε συμβεί το γεγονός…

Το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 Γ.ΕΛ και ΕΠΑ.Λ.Το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 Γ.ΕΛ και ΕΠΑ.Λ.

- Αναλυτικοί πίνακες- Αναλυτικοί πίνακες

Το νέο Συμβούλιο των “Φίλων της Αγάπης”Το νέο Συμβούλιο των “Φίλων της Αγάπης”
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Ο
Δήμος Φαρσάλων

σε συνεργασία με

το Σύλλογο

Γυναικών Βαμβακούς  –

τίμησε την Κυριακή 31

Μαρτίου στη Βαμβακού

Φαρσάλων τον αγωνιστή

του Αγροτικού Κινήματος

Ευάγγελο Κομισόπουλο

οργανώνοντας εκδήλωση

αφιερωμένη στη μνήμη

του.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμε-

νη χρονιά που διοργανώθη-

κε η εν λόγω εκδήλωση,

στην μνήμη του αγωνιστή

του Αγροτικού Κινήματος,

του οποίου η προτομή βρί-

σκεται στην πλατεία του

χωρίου από το 1984, αφιε-

ρωμένη στην μνήμη του.

Ο Ευάγγελος Κομισόπουλος

(1888-1912) υπήρξε πρόε-

δρος του Συλλόγου

Γεωργών Φαρσάλων (1910-

12), υπέρμαχος και αγωνι-

στής της ιδέας απαλλοτρίω-

σης των τσιφλικιών του

Θεσσαλικού κάμπου. 

Ο δήμαρχος Φαρσάλων

κ.Άρης Καραχάλιος στην

ομιλία του ανέφερε ότι ο

πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ κ.

Κωνσταντίνος Δερλός, είχε

την ιδέα να πραγματοποιη-

θεί η εκδήλωση για έναν

μεγάλο και σπουδαίο αγωνι-

στή, του αγροτικού κινήμα-

τος, εκδήλωση την οποία

συνδιοργανώνουν για τρίτη

συνεχή χρονιά από κοινού ο

Δήμος Φαρσάλων και ο

Σύλλογος Γυναικών

Βαμβακούς. Στην συνέχεια

έκανε λόγο για έναν από

τους  πρωτοπόρους νέους

του στησίματος της νέας

Ελλάδας, ο οποίος έπαιξε

σημαντικό ρόλο στην ανά-

πτυξη του αγροτικού κινή-

ματος και στην εξάλειψη τον

τσιφλικιών από τους ολίγους

και την απόδοσή τους,

στους καλλιεργητές κολί-

γους. Αναφέρθηκε στη

σύντομη δράση του καθώς

έχασε τη ζωή του μόλις στα

24 έτη. Επίσης, κατά την

ομιλία του, τόνισε τη σημα-

σία να μνημονεύονται οι

πράξεις, εν ζωή και όχι μετά

θάνατον, αναδεικνύοντας

ταυτόχρονα την τοπική ιστο-

ρία.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο

συγγενής του Ευάγγελου

Κομισόπουλου κ. Θανάσης

Κομισόπουλος, εκ μέρους

της οικογένειας, δίνοντας τα

εύσημα στο Δήμο

Φαρσάλων και το δημοτικό

συμβούλιο, αλλά και στο

σύλλογο γυναικών

Βαμβακούς, για τη λιτή

εκδήλωση, ενώ αναφέρθηκε

στη ζωή του νεαρού αγωνι-

στή, σημειώνοντας μεταξύ

άλλων ότι οι τσιφλικάδες

ανησύχησαν με την πλούσια

δράση του, φυλακίζοντας

τον, για να ανακόψουν τον

αγώνα του, να δει τους κολί-

γους απελευθερωμένους,

στα σπίτια τους, στις οικογέ-

νειές τους και στα χωράφια

τους, που όλα αυτά τα χρό-

νια δούλευαν σκληρά και οι

τσιφλικάδες εσόδευαν.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη

δέηση και στην συνέχεια

πραγματοποιήθηκε κατάθε-

ση στεφάνων στην προτομή

του αγροτικού αγωνιστή του

Αγροτικού Κινήματος

Ευάγγελου Κομισόπουλου,

από τον Δήμαρχο κ. Άρη

Καραχάλιο, η πρόεδρος του

Συλλόγου γυναικών

Βαμβακούς κ. Μ. Φλώρου,

τον πρόεδρο Τ.Κ.

Βαμβακούς κ. Κων/νος

Ξυνογαλάς, και εκπρόσω-

πος της οικογένειας

Κομισόπουλου, ενώ την

παρουσίαση της εκδήλωσης

έκανε η αντιπρόεδρος του

συλλόγου γυναικών

Βαμβακούς κ. Ηλιάνα

Φαφουτοπούλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσίας τους, ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος, η αντιδή-

μαρχος κ. Κων/να Μπένου,

ο πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ κ.

Κων/νος Δερλός, η πρόε-

δρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. κ. Κυρ.

Παναγιωτοπούλου, οι δημο-

τικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Χρ.

Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ,

Νικ.Γκατζόγιας, Γ.

Αρσενόπουλος, ο πρόεδρος

της τκ Βαμβακούς

κ.Κων/νος Ξυνογαλάς, η

πρόεδρος του συλλόγου

γυναικών Βαμβακούς κ.

Μαίρη Φλώρου και αρκετοί

κάτοικοι.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τιμήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά ο Φαρσαλινός αγωνιστήςΤιμήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά ο Φαρσαλινός αγωνιστής

του Αγροτικού Κινήματος Ευάγγελος Κομισόπουλος του Αγροτικού Κινήματος Ευάγγελος Κομισόπουλος 



Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων

γνώρισε την ήττα

με σκορ 1 – 0 στην έδρα

του Ζαππείου και πλέον

βρίσκεται στην 4η θέση

με 34 βαθμούς και όντας

στο +1 από τον Μέγα

Αλέξανδρο Χαλκιάδων.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Αναγέννηση να χάνει

κάποιες καλές στιγμές όταν

αρχικά το σουτ του Τσούλη

πέρασε άουτ στο 20′ ενώ

ίδια κατάληξη είχε και η προ-

σπάθεια του Σαλή στο 30′.

Λίγο αργότερα ο Ζαγγανάς

από πλεονεκτική θέση

αστόχησε.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι συνέχισαν να

έχουν τον έλεγχο και δημι-

ούργησαν κάποιες καλές

στιγμές με τος

Αρβανιτοζήση και Σαλή οι

οποίες δεν βρήκαν στόχο.

Στο 65′  οι φιλοξενούμενοι

έχασαν σπουδαία ευκαιρία,

όταν ο Σαλής τροφοδότησε

τον Τσούλη, αυτός αφότου

αρχικά του έφυγε ελάχιστα

το κοντρόλ πριν πλασάρει

σούταρε σθεναρά, ο

Γκατζανάς έχασε την μπάλα

όμως και ο επερχόμενος

Ζαγγανάς έκανε το σουτ με

τον κίπερ του Ζαππείου να

τον σταματά εντυπωσιακά

και εν συνεχεία ο

Αρβανιτοζήσης έστειλε την

μπάλα λίγο άουτ.

Πέντε λεπτά αργότερα οι

γηπεδούχοι μετά από αντε-

πίθεση και χαμένη ευκαιρία

όταν η μπάλα σταμάτησαν

στο δοκάρι πέτυχαν το

μοναδικό τέρμα της αναμέ-

τρησης.

Η Σύνθεση

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Ζάντζας, Σακελλαρίου,

Δημουλάς, Αγγελάκης (70′

Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Μπούλαρι, Αρβανιτοζήσης

Γ., Τσούλης, Καρακώστας,

Ζαγγανάς, Μπανιάς, Σαλής.

Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

αγωνιζόμενος με έξι!!!

μπασκετμπολίστες

(Αντώνης Μανετζής,

Ζάγκας, Ζαχαρής,

Μάρκος, Θεοχάρης και

Ρούμπας) πήρε τεράστια

νίκη κόντρα στην Ιωλκία

Βόλου με σκορ 38 – 50

και παρέμεινε στην Α2

ΕΣΚΑΘ κατηγορία και την

νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα το Σάββατο

30/3 οι Φαρσαλινοί αντιμε-

τώπισαν σε παιχνίδι νοκ

άουτ εκτός έδρας και συγκε-

κριμένα στο Κλειστό της

Αγριάς Βόλου την Ιωλκία

Βόλου και πέτυχαν σπου-

δαία νίκη με σκορ 38 – 50.

Έτσι λοιπόν κατάφεραν να

πάρουν το ροζ φύλλο και να

παραμείνουν και την νέα

σεζόν στην Α2 ΕΣΚΑΘ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με

πολύ καλή άμυνα από τους

Φαρσαλινούς και η λήξη της

πρώτης περιόδου βρήκε τον

Αθλητικό μπροστά με σκορ

8 – 14.

Στην αρχή της δεύτερης

περιόδου οι γηπεδούχοι

είχαν τον απόλυτο έλεγχο

του αγώνα και κατάφεραν

να τρέξουν ένα σερί 10 – 0

πέρασαν μπροστά με σκορ

18 – 14.

Ο Αθλητικός με δικό του

σερί 7 – 14 κατάφερε να

περάσει μπροστά με σκορ

25 – 28 με το οποίο οι δυο

ομάδες πήγαν στα αποδυ-

τήρια για το ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι δυο

ομάδες πήγαιναν συνεχώς

πόντο, πόντο και με σκορ

δεκαλέπτου 11 – 10 οι

Φαρσαλινοί μπήκαν στην

τελική ευθεία όντας μπρο-

στά με δυο πόντους (36 –

38).

Στο τέταρτο και τελευταίο

δεκάλεπτο οι έξι «ήρωες»

του Α.Σ. Φαρσάλων μάζε-

ψαν όλες τις δυνάμεις τους,

συγκεντρώθηκαν απόλυτα

και έπαιξαν φοβερή άμυνα

καθώς δέχθηκαν μόλις δυο

πόντους!!! ενώ στην επίθε-

ση με σωστές επιλογές

πέτυχαν 12 πόντους και

πήραν το σημαντικότατο

ροζ φύλλο και ταυτόχρονα

κλείδωσαν την παραμονή

στην Α2 ΕΣΚΑΘ με σκορ 38

– 50.

Σε μια αναμέτρηση που δεν

υστέρησε κανείς από τους

έξι των Φαρσαλινών ο

Γιώργος Ζάγκας σημείωσε

15 πόντους και ο Κώστας

Ρούμπας 11.

Τα Δεκάλεπτα: 8 – 14, 25 –

28, 36 – 38, 38 – 50.

Η Σύνθεση
A.Σ.ΦAPΣAΛΩN(MANETZ
HΣ ANT.): ΘEOXAPHΣ 5,

ZAΓKAΣ 15(2), MAPKOΣ 7,

MANETZHΣ A. 6(2),

ZAXAPHΣ 6, POYMΠAΣ 11.
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Αθλητικά

Ήττα και τώρα… «τρέχει» η Αναγέννηση Φαρσάλων…Ήττα και τώρα… «τρέχει» η Αναγέννηση Φαρσάλων…

Διπλό με έξι «ήρωες» και παραμονή στηνΔιπλό με έξι «ήρωες» και παραμονή στην

Α2 ΕΣΚΑΘ για τον Αθλητικό ΣύλλογοΑ2 ΕΣΚΑΘ για τον Αθλητικό Σύλλογο

Φαρσάλων!!!Φαρσάλων!!!



Η
Δόξα Υπέρειας

μετέτρεψε τον

«εφιάλτη» του

πρώτου ημιχρόνου όπου

και βρέθηκε να χάνει με

σκορ 2 – 0 από την Νίκη

Κρήνης (11′ Νεγιάννης,

19′ Κανατούλας) σε

όμορφο «όνειρο» καθώς

με τον Γκατζόγια να

σημειώνει δυο τέρματα

(55′, 70′) και τον

Κερμελίδη στο 84′ να

πετυχαίνει την ολική

ανατροπή έφυγε με

«διπλό» ζωτικής

σημασίας καθώς έφτασε

τους 37 βαθμούς και

πλέον έμεινε μόνη στην

τρίτη θέση, όντας στο +3

από την Αναγέννηση

Φαρσάλων, ενώ και στην

ισοβαθμία υπερτερεί η

Υπέρεια.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδα-
νικά για τους γηπεδούχους
καθώς μόλις στο 11′ ο
Νεγιάννης έγινε αποδέκτης
της ασσίστ του Τσιάρα και
με πλασέ πέτυχε το 1 – 0.
Επτά λεπτά αργότερα και
μετά από σύγχυση στα καρέ
της Δόξας ο Κανατούλας με
μονοκόμματο σουτ πέτυχε
το 2 – 0.
Εν συνεχεία ο ρυθμός έπεσε
η Δόξα προσπάθησε να
σπάσει την «πολυπρόσω-
πη» άμυνα της Κρήνης με
δυο καλές στιγμές των
Κερμελίδη και Γκατζόγια
όμως το 2 – 0 παρέμεινε
μέχρι την λήξη του πρώτου
μέρους.
Στο δεύτερο μέρος η
Υπέρεια μπήκε από την
αρχή πολύ δυνατά και στο
55′ μείωσε σε 2 – 1, όταν ο
Τσιούρης Νίκος έκανε την
σέντρα, ο Καλφόγλου σού-
ταρε  στην κίνηση και μετά
από ασθενή επέμβαση του
κιπερ της Κρήνς ο

Γκατζόγιας πήρε το «ριμπά-
ουντ» και με πλασέ πέτυχε
το 2 – 1.
Στο 60′ η Δόξα έμεινε με
δέκα παίκτες καθώς ο
Μίλτος Ευθυμιάδης ο τερμα-
τοφύλακας των αετών έπια-
σε την μπάλα με τα χέρια
εκτός περιοχής σε μια φάση
στην οποία ο Τσιάρας έφευ-
γε μόνος του και αποβλήθη-
κε.
Το αριθμητικό μειονέκτημα,
όχι μόνο δεν αποθάρρυνε
τους φιλοξενούμενους αλλά
τους έκανε ακόμη πιο δρα-
στήριους και απειλητικούς,
καθώς στο 70′ ο Γκατζόγιας
κατάφερε με πλασέ μέσα
από την περιοχή να πετύχει
το 2 – 2 και με το δεύτερο
προσωπικό του τέρμα να
φέρει το παιχνίδι στα ίσια.
Στα εναπομείναντα λεπτά η
Δόξα πίεσε για την μεγάλη
ανατροπή, όμως σε δυο
περιπτώσεις ο Κερμελίδης
από θέση τετ α τετ δεν κατά-
φερε να σκοράρει.
Εν τέλει στο 83′ και μετά
από ατομική ενέργεια του
Καλφόγλου ο οποίος «άδει-
ασε» τρεις ποδοσφαιριστές,
«σέρβιρε» στον Κερμελίδη
και αυτός με πλασέ πέτυχε
την ολική ανατροπή και η
Δόξα έφυγε με σπουδαίο
τρίποντο με σκορ 2 – 3.
Οι άνθρωποι της Δόξας
ευχαριστούν θερμά τους
ανθρώπους της Νίκης
Κρήνης για την άψογη φιλο-
ξενία, ενώ αφιερώνουν την
νίκη στον ποδοσφαιριστή
της ομάδος Ντραμπάκουλο
ο οποίος υποβλήθηκε σε
επέμβαση, την προηγούμε-
νη εβδομάδα. Σύσσωμη η
ομάδα της Δόξας Υπέρειας
του εύχεται περαστικά,
ταχεία ανάρρωση και γρή-
γορη επιστροφή.
Οι Συνθέσεις

Νίκη Κρήνης (Σάκης
Τσιάρας): Παπαιωάννου,
Σελήνης (72′ λ.τ. Κόκκινος),
Κανατούλας, Διαμαντής,
Μ α γ α λ ι ό ς ,
Μαργαριτόπουλος Θ. (30′
λ.τ. Τσαρδάκας), Νεγιάννης,
Τσανάκας Χρ., Τσανάκας Ι.,
Τσιάρας, Μαργαριτόπουλος
Ι.
Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Ευθυμιάδης,
Τσιούρης Γ., Δημητρίου Απ.,
Τσούνι, Ευθυμιάδης Β.,
Παπαδόπουλος Απ.,
Καλφόγλου, Γκατζόγιας (80′
λ.τ. Κέτσι), Κερμελίδης,
Φιτσόπουλος (46′ Τσιούρης
Ν., 60′ Σκαντζούρης),
Γεωργολόπουλος (46′
Τσακίρης)

Σ
ε ένα ντέρμπι με τα

όλα του ο

Ολυμπιακός

Αμπελιάς κατάφερε να

επανέλθει από το 2 – 0

(18′ Μπαρούτας, 45′

Μπαστούνης) του πρώτου

μέρους, πέτυχε την

ισοφάριση σε 2 – 2 με

τους Περήφανο στο 50′

και Κώστα Κολοβό στο

83′ να φέρνουν το

παιχνίδι στα ίσια, όμως ο

Λιλολάρι στο 90+3 έδωσε

το σπουδαίο τρίποντο

στην ομάδα του Αβέρωφ.

Έτσι ο ΠΑΟΛ Αβέρωφ έφτα-

σε τους 50 βαθμούς, παρέ-

μεινε στην 1η θέση και ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς ο

οποίος παρέμεινε στους 45

βαθμούς υποχώρησε στην

τρίτη θέση καθώς το

Μαυροβούνι νίκησε σχετικά

εύκολα το υποβιβασμένο

Μεσοχώρι με 2-0 εκτός

έδρας και έφτασε έτσι τους

47 βαθμούς.

Η ομάδα του Αβέρωφ έστει-

λε «προειδοποιητική βολή»

στο 9′ όταν ο Κουσιάς σκό-

ραρε όμως το τέρμα ακυρώ-

θηκε ως οφσάιντ.

Δέκα λεπτά αργότερα όμως

ο Μπαρούτας με ωραία

κεφαλιά σημείωσε το 1-0 για

τους γηπεδούχους.

Στο 23΄ο Φαρμακάς έχασε

την πρώτη καλή στιγμή για

την Αμπελιά.

Στις καθυστερήσεις του Α’

μέρους ο Μπαστούνης

πέτυχε το 2 – 0 όταν αρχικά

έκανε φανταστική κούρσα

από το κέντρο του γηπέδου

διέσχισε όλη την αριστερή

πτέρυγα και με υποδειγματι-

κό σουτ νίκησε τον

Γεωργούλα και πέτυχε το 2

– 0.

Στην επανάληψη ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς έδει-

ξε να «πατάει» καλύτερα και

με τον Περήφανο στο 50΄με

πλασέ μείωσε σε 2-1, βάζο-

ντας φωτιά στην αναμέτρη-

ση.

Ενώ ένα τέταρτο αργότερα

και μετά από του

Γεωργούλα ο Σουλτούκης

βρέθηκε απέναντι από τον

κίπερ του Αβέρωφ όμως δεν

σημάδεψε σωστά και έστει-

λε την μπάλα στην αγκαλιά

του.

Στο 80΄ο Ελευθερόγλου

αποβλήθηκε με δεύτερη

κίτρινη αφήνοντας τους

γηπεδούχους με δέκα.

Ο Ολυμπιακός το εκμεταλ-

λεύτηκε άμεσα καθώς στο

83΄ο Κολοβός βρήκε δίχτυα

και έφερε την αναμέτρηση

στα ίσια (2 – 2).

Στα τελευταία λεπτά ο αγώ-

νας είχε απίστευτη ένταση

και πάθος για την νίκη και

από τις δυο πλευρές.

Εν τέλει στο 90+3′, οι γηπε-

δούχοι πήραν το σπουδαίο

τρίποντο,  τους βαθμούς με

λυτρωτή τον Λιλολάρι, με

κεφαλιά μετά από εκτέλεση

φάουλ του Παρλάντζα.

Στο 94′ ο διαιτητής απέβαλε

τον Περήφανο για διαμαρτυ-

ρία και οι δυο ομάδες ολο-

κλήρωσαν την αναμέτρηση

με 10 παίκτες.

Οι Συνθέσεις

Αβέρωφ (Κουκουλιάφκας):

Μάνος, Πατρίκης,  Μούτσα,

Μητσιός, Μπαστούνης,

Κοτρώτσιος Χ. (46΄λ.τ

Παρλάντζας), Κυριάκος

(71΄Ντέκας), Λιλολάρι,

Μ π α ρ ο ύ τ α ς

(83΄Σγουραλής), Κουσιάς

( 9 5 ΄ Δ ε λ η τ ζ ά ν η ς ) ,

Ελευθέρογλου.

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Μπρισίμης-Εμμανουήλ):

Γεωργούλας, Βέης

(46΄Λαζαρίδης), Σελήνης,

Κόκκινος (46΄Κολοβός Ν.),

Περήφανος, Σαϊτης (56΄λ.τ

Κιούσης), Φαρμάκας,

Σουλτούκης, Γεωργούλας,

Αγγέλης, Σαμαράς-

Καμηλαράκης
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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

Ήττα στο φινάλε του ντέρμπι και τρίτη θέση για τηνΉττα στο φινάλε του ντέρμπι και τρίτη θέση για την

Αμπελιά…Αμπελιά…

Ο «εφιάλτης» έγινε «όνειρο» για την Δόξα Υπέρειας!!!Ο «εφιάλτης» έγινε «όνειρο» για την Δόξα Υπέρειας!!!



Ο
ΑΟ Ναρθακίου με

μεγάλο

πρωταγωνιστή

τον Παπαθανασίου ο

οποίος σημείωσε χατ

τρικ, ενώ το «κερασάκι»

έβαλε ο Μισαηλίδης,

πέρασε με σκορ 0 – 4

από την έδρα της

Ακαδημίας Αχιλλέως

Φαρσάλων, έφτασε τους

48 βαθμούς και παρέμεινε

πρώτος και αήττητος

αυξάνοντας εκ νέου την

διαφορά του από τον

δεύτερο Ατρόμητο

Βαμβακούς στο +6.

Η Ακαδημία στην εν λόγω

αναμέτρηση παρατάχθηκε

με εννέα συνολικά ποδο-

σφαιριστές 14 ετών. Η ανα-

μέτρηση ξεκίνησε με τους

γαλάζιους να πιέζουν, όμως

η καλή αμυντική λειτουργία

της Ακαδημίας Αχιλλέως δεν

τους έδωσε το δικαίωμα να

δημιουργήσουν κάτι απειλη-

τικό.

Στο 15′ ο Μισαηλίδης ανα-

τράπηκε μέσα στην περιοχή

και κέρδισε πέναλτι. Την

εκτέλεση ανέλαβε ο

Παπαθανασίου ο οποίος

δεν λάθεψε και άνοιξε το

σκορ.

Δέκα λεπτά αργότερα και

μετά από όμορφη ομαδική

συνεργασία ο

Παπαθανασίου με προβολή

στην κίνηση πέτυχε το 0 – 2

και παράλληλα το δεύτερο

προσωπικό του τέρμα.

Λίγο πριν την λήξη του πρώ-

του μέρους ο ίδιος παίκτης

από θέση βολής νίκησε τον

Μαργαρίτη και σημείωσε το

0- 3 και παράλληλα πέτυχε

χατ-τρικ.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός

του αγώνα έπεσε αισθητά,

οι φιλοξενούμενοι είχαν

κάποιες καλές στιγμές με

τους Ρεντινόπουλο και

Μισαηλίδη, ενώ η Ακαδημία

απείλησε με τον Κατσιάβα

και τον Δημουλά.

Στο 70′ ο Μισαηλίδης ανα-

τράπηκε από τον

Μαργαρίτη και κέρδισε και

δεύτερο πέναλτι. Την εκτέλε-

ση ανέλαβε ο ίδιος με τον

νεαρό τερματοφύλακα της

Ακαδημίας να τον σταματάει

όμως. Πέντε λεπτά αργότε-

ρα ο Μισαηλίδης κατάφερε

να σκοράρει για το τελικό 0

– 4 με δυνατό σουτ μέσα

από την περιοχή.

Οι Συνθέσεις

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων: Μαργαρίτης,

Αλμυριώτης, Μπαιράμι (70′

Χαμορούσος Κ.), Βαγγελός,

Τσιανάκας (75′

Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Κ α ρ α κ ώ σ τ α ς ,

Γ κ ο υ ν τ ό π ο υ λ ο ς ,

Ζαφειρούλης (46′ Βαινάς),

Πανάγος, Δημουλάς Δ.,

Κατσιάβας (60′

Κυριαζόπουλος).

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Ζειμπέκης, Πρίφτης,

Δημακόπουλος (70′

Κόκκαλης), Κατσικόπουλος

(70′ Λελεντζής Στ.),

Μ π ο υ λ ο ύ τ σ ο ς ,

Α ρ σ ε ν ό π ο υ λ ο ς ,

Ρ ε ν τ ι ν ό π ο υ λ ο ς ,

Παπαθανασίου (46′

Μπίνας), Σιδηρόπουλος,

Μισαηλίδης, Καραβαγγέλης.
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Αθλητικά

Με «σούπερ» Παπαθανασίου πέρασε και από το Στάδιο τοΜε «σούπερ» Παπαθανασίου πέρασε και από το Στάδιο το

«τρένο» του Ναρθακίου!!!«τρένο» του Ναρθακίου!!!



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

ηττήθηκε με σκορ

0 – 2 στην έδρα του από

την ΑΕ Κιλελέρ παρέμεινε

στους 30 βαθμούς και

είδε την υπέρ του

διαφορά από την ζώνη

των Play Out να…

«ψαλιδίζεται» στους 2

βαθμούς καθώς βρίσκεται

στην 10η θέση ενώ η 12η

Δόξα Βλαχογιάννιου (σ.σ.

από την θέση 12 έως 15

θα είναι οι ομάδες των

μπαράζ) κέρδισε την Δόξα

Αργυροπούλιου και

έφτασε τους 28 βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Αχιλλέα να έχει την

πρωτοβουλία των κινήσεων

δίχως όμως να απειλήσει.

Από την άλλη η ΑΕ Κιλέλερ

είχε δυο καλά σουτ με τους

Καρβούνη και Κολιό στην

αντεπίθεση. Ο Αχιλλέας

απάντησε με ένα γυριστό

σουτ του Γαγάρα μετά από

σέντρα του Γιαννολόπουλου

το οποίο πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος οι δυο

ομάδες συνέχισαν να ανα-

λώνονται σε παιχνίδι

κέντρου με αρκετές μονομα-

χίες, με τους φιλοξενούμε-

νους να δίνουν την κατοχή

στον Αχιλλέα και να προ-

σπαθούν να χτυπήσουν

στην κόντρα.

Αρχικά οι φιλοξενούμενοι

έχασαν μεγάλη διπλή ευκαι-

ρία στο 55′ όταν αρχικά ο

Παπαχρήστος έκανε το σουτ

μέσα από την περιοχή με

τον Κουτσογιαννούλη να

διώχνει εντυπωσιακά σε

κόρνερ, ενώ και μετά την

εκτέλεση κόρνερ του

Καρβούνη ο νεαρός τερμα-

τοφύλακας του Αχιλλέα στα-

μάτησε την προβολή του

Κολιού.

Οι φιλοξενούμενοι σε

κόντρα επίθεση κατάφεραν

να ανοίξουν το σκορ στο 61′

όταν μετά από ένα λάθος

στον χώρο του κέντρου ο

Ζηροκώστας έφτασε ανενό-

χλητος μέχρι τα όρια της

περιοχής, συνδυάστηκε με

τον Καρβούνη, ο τελευταίος

έσπασε την μπάλα στο

πέναλτι και ο Παπαχρήστος

με πλασέ άνοιξε το σκορ.

Ο Αχιλλέας προσπάθησε να

πιέσει και να φτάσει στην

ισοφάριση, ο Αρίστος

Παπαγεωργίου «ανακάτεψε

την τράπουλα», οι γηπεδού-

χοι έκλεισαν το Κιλελέρ στα

καρέ του, όμως στο 78′ έχα-

σαν μεγάλη ευκαιρία, όταν ο

Τσούλης έκανε την σέντρα,

ο Ζιώγας έπιασε την καρ-

φωτή κεφαλιά με τον

Παναγιωτόπουλο να του

λέει όχι.

Τα αμυντικά κενά που μοι-

ραία υπήρχαν μετά την

πίεση ψηλά για ισοφάριση

απέφεραν και το δεύτερο

τέρμα στην ΑΕ Κιλελέρ, όταν

μετά από σέντρα πίσω από

τον χώρο του κέντρου ο

Κουγιώρας βρέθηκε σε θέση

τετ α τετ, πλάσαρε εύστοχα

τον Κουτσογιαννούλη και

έτσι πέτυχε το 2 – 0.

Η τελευταία καλή στιγμή για

τον Αχιλλέα καταγράφηκε

στις καθυστερήσεις, όταν ο

Ζιώγας κατέβασε την μπάλα

μέσα στην περιοχή, πλάσα-

ρε η μπάλα πέρασε από τον

Παναγιωτόπουλο, όμως

κόλλησε στις λάσπες, ο

Κολιός έδιωξε με υπερέντα-

ση πάνω στην γραμμή και η

μπάλα από κόντρες κατέλη-

ξε άουτ και έτσι παρέμεινε

το 0 – 2 στο Στάδιο.

Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Αρίστος Παπαγεωργίου):
Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο ύ λ η ς ,

Σαμαράς, Κομισόπουλος,

Ζησόπουλος, Τσούλης,

Ταστεμερίδης, Κατσανάκης,

Γιαννολόπουλος, Κούμρια

(70′ Γκαραβέλας), Γαγάρας,

Παπακωνσταντίνου (60′

Ζιώγας).

ΑΕ Κιλελέρ (Φώτης
Π λ ί τ σ η ς ) :
Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς ,

Ζηροκώστας, Ζιομπούρας,

Κολιός, Παλάσκας,

Αργύρης, Καρακάνος,

Καρβούνης, Παπαχρήστος,

Κουγιώρας (90′

Α ρ σ ε ν ό π ο υ λ ο ς ) ,

Λαβαντσιώτης (80′

Παπαγιαννούλης).

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων μετά

τις δυο σερί ήττες

εντός έδρας με

Αμπελωνιακό και Κιλελέρ

παρέμεινε στους 30

βαθμούς και την 10η θέση

όντας στο +2 από την

ζώνη των Play Out.

Οι Φαρσαλινοί πλέον ταξι-

δεύουν στο Μακρυχώρι το

ερχόμενο Σάββατο για να

αντιμετωπίσουν τον τοπικό

Αετό Μακρυχωρίου ο οποί-

ος είναι στην 4η θέση.

Σίγουρα ένα δύσκολο έργο

για τους παίκτες του

Αρίστου Παπαγεωργίου οι

οποίοι όμως πρέπει να διεκ-

δικήσουν το καλύτερο δυνα-

τό.

Το πρόγραμμα για τον

Αχιλλέα στις έξι αγωνιστικές

που απομένουν έχει ως

εξής

Αετός Μακρυχωρίου (εκτός

έδρας), Φαλανιακός (εντός

έδρας), Τύρναβος 2005

(εκτός έδρας), Δόξα

Αργυροπουλίου (εντός

έδρας), Δωτιέας Αγιάς

(εκτός έδρας), ΠΟ

Ελασσόνας (εντός έδρας)
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Αθλητικά

Έχασε και τώρα «τρέχει» για να μην μπλέξει ο Αχιλλέας…Έχασε και τώρα «τρέχει» για να μην μπλέξει ο Αχιλλέας…

Το πρόγραμμα του ΑχιλλέαΤο πρόγραμμα του Αχιλλέα

Φαρσάλων στην τελική ευθείαΦαρσάλων στην τελική ευθεία



Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

Krousta κοίταξε στα μάτια

τον δεύτερο της

βαθμολογίας ΑΟ

Αγρινίου, στρίμωξε στα

«σχοινιά» τους

φιλοξενούμενους όμως

στα τελευταία

δευτερόλεπτα οι

φιλοξενούμενοι

κατάφεραν να πάρουν το

ροζ φύλλο στο «θρίλερ»

του Κλειστού

Γυμναστηρίου των

Φαρσάλων με σκορ 77 –

81.

Έτσι μετά την 24η αγωνιστι-

κή οι Φαρσαλινοί με ρεκόρ

10 νίκες και 14 ήττες βρίσκο-

νται στην 10η θέση με 34

βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Γυμναστικό να ξεκινάει

με φοβερή ενέργεια σε

άμυνα και επίθεση και βρέ-

θηκε μπροστά, κρατώντας

την διαφορά και πηγαίνο-

ντας στον πάγκο όντας

μπροστά με 7 πόντους (21 –

14). Στο δεύτερο δεκάλεπτο

οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν

δικό τους σερί και πέρασαν

μπροστά με το παιχνίδι να

γίνεται… «θρίλερ».

Το Αγρίνιο με σερί 16 – 25

πέρασε μπροστά με σκορ

37 – 39 στο ημίχρονο. Από

εκεί και πέρα το παιχνίδι

ήταν πραγματικό θρίλερ με

το προβάδισμα να αλλάζει

χέρια σχεδόν σε κάθε κατο-

χή.Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν

απόλυτα ισορροπημένο με

τις δυο ομάδες να είναι ισό-

παλες δίνοντας σκορ και

θέαμα καθώς με σκορ

περιόδου 19 – 19 οι δυο

ομάδες μπήκαν στην «τελι-

κή ευθεία» με το Αγρίνιο να

είναι μπροστά με δυο

πόντους (56 – 58). Όλα έδει-

χναν ότι το παιχνίδι θα κρι-

θεί στο νήμα και στις λεπτο-

μέρειες κάτι που εν τέλει

συνέβη.

Οι δυο ομάδες μπήκαν στο

τελευταίο λεπτό με το

Αγρίνιο να είναι μπροστά με

σκορ 75 – 78. Σε εκείνο το

σημείο ο Λεπενιώτης έκλεψε

την μπάλα από τους φιλοξε-

νούμενους και έφυγε σαν

βέλος στον αιφνιδιασμό

κάνοντας το 77-78.

Στην επόμενη επίθεση, η

ομάδα του Γυμναστικού

έπαιξε πολύ καλή άμυνα και

εν τέλει αφότου η μπάλα

πάτησε παρκέ ο Δέσπος

έκανε φάουλ με τον

Μιχαλόγλου να πετυχαίνει

μόλις μια βολή κάνοντας το

77-79.

Με 15» στο ρολόι ο

Λεπενιώτης είχε την μπάλα

στα χέρια του στην τελευ-

ταία και καθοριστική επίθε-

ση, πραγματοποίησε το

τελευταίο σουτ, η μπάλα

βρήκε «σίδερο» χάνοντας

έτσι οι Φαρσαλινοί ουσιαστι-

κά τον αγώνα. Στα εναπο-

μείναντα δευτερόλεπτα ο

Τασόπουλος από την γραμ-

μή των βολών θα διαμορ-

φώσει το τελικό 77-81, με

δυο εύστοχες βολές. 

Πρώτος σκόρερ των

Φαρσαλινών ήταν ο

Σωτήρης Γκιουλέκας με 24

πόντους όπου μαζί με τον

Μιχαλόγλου ήταν οι πρώτοι

σκόρερ και της αναμέτρη-

σης.

Ενώ διψήφιοι επιθετικά ήταν

και οι Δημήτρης Δέσπος με

18 πόντους και Γιώργος

Λεπενιώτης και Χρήστος

Αναγνωστόπουλος με 10

πόντους.

*Στο ημίχρονο της αναμέ-
τρησης έγινε κλήρωση για
2 αρνιά, οι τυχεροί ήταν ο
κ. Β.Ζαχαρής με το Νο391,
και η κ. Λ. Γκόβαρη με το
Νο15.

Τα Δεκάλεπτα: 21-14, 37-

39, 56-58, 77-81

Διαιτητές:Τσιρτσιμάλης-

Κοϊμτζόγλου

Οι Συνθέσεις
Γ.Σ.Φαρσάλων Krousta
(Φόρος): Λεπενιώτης 10,

Χαιρετίδης, Φιλιππόπουλος,

Λ ι ο ύ π η ς ,

Αναγνωστόπουλος 10,

Τσιώγκας 2, Δέσπος 18,

Γκιουλέκας 24 (2),

Τοπουζίδης 6 (2), Συνετός 7

(1), Λούτας, Φαρμάκης

Αγρίνιο (Διαμαντάκος):
Τασσόπουλος 9 (1),

Μπερερής 8, Μιχάλογλου

24 (4), Καπνιάρης 17 (2),

Τσάτας, Χρήστου, Γκρέκας

10 (2), Μήτσου 5 (1),

Σταμούλης 6 (2), Ψάρρας.

Δηλώσεις συμμετοχής για
τουρνούα μπάσκετ με 
προσκλεκλήμενο τον Γ.Σ.
Φαρσάλων
TA EKΠAIΔEYTHPIA

MANTOYΛIΔH ΣTHN

Θ E Σ Σ A Λ O N I K H

ΔIOPΓANΩNOYN TOYP-

NOYA MΠAΣKET ΓIA

ΠAIΔIA TOY 2006 KAI

MIKPOTEPA AΠO 2-

5/5/2019.

H AKAΔHMIA TOY ΓΣΦ

E I N A I

ΠPOΣKEKΛHMENH.TO

KOΣTOΣ ΣYMMETOXHΣ

EINAI 92 EYPΩ KAI

ΠEPIΛAMBANEI ΔIAMONH

ΣTO hotel Athina airport

hotel KAI ΠΛHPH

ΓEYMATA - ΔEN

ΠEPIΛAMBANETAI H

METAKINHΣH ΠPOΣ

ΘEΣΣAΛONIKH KAI H

EΠIΣTPOΦH. OI

E N Δ I A Φ E P O M E N O I

ΠPEΠEI AMEΣA ( MEXPI

TETAPTH 3/4 /19)NA

ΔHΛΩΣOYN ΣYMMETOXH

ΣTON K ΛIOYΠH-

6932308200

Δέκατος ο Γ.Σ. Φαρσάλων
Krousta, ταξιδεύει στην
Βέροια την ερχόμενη
Κυριακή 
Μετά από 24 αγωνιστικές οι

Φαρσαλινοί με ρεκόρ 10

νίκες και 14 ήττες βρίσκονται

στην 10η θέση με 34 βαθ-

μούς.

Την ερχόμενη εβδομάδα το

συγκρότημα του κ. Χάρη

Φόρου αντιμετωπίζει εκτός

έδρας τον Φίλιππο Βέροιας

ο οποίος είναι 4ος στην

κατηγορία.

Τα Αποτελέσματα 24η
Αγωνιστική
Μακεδονικός – ΧΑΝΘ 63-67

Νίκη Βόλου – Γέφυρα 75-83

Μαχητές Πεύκων –

Φίλιππος Βέροιας 81-84

(72-72κ.α.)

Γ.Σ.Φαρσάλων Krousta –
Αγρίνιο 77-81
Χαλκηδόνα – Ικαροι Σερρών

80-72

Φαίακας Κέρκυρας –

Ελευθερούπολη 44-101

Στρατώνι – Ανατόλια 66-75

Εσπερος Λαμίας – Ερμής

Λαγκαδά 65-58

Βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

1. Ανατόλια 46 (22-2)

2. Ελευθερούπολη 41 (17-7)

3. Αγρίνιο 41 (17-7)

4. Φίλιππος Βέροιας 39 (15-

9)

5. ΧΑΝΘ 38 (14-10)

6. Ερμής Λαγκαδά 36 (12-

12)

7. Μαχητές-Πειραματικού 36

(12-12)

8. Χαλκηδόνα 35 (11-13)

9. Έσπερος Λαμίας 35 (11-

13)

10. Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

34 (10-14)

11. Γέφυρα 34 (10-14)

12. Φαίακας Κέρκυρας 34

(10-14)

13. Στρατώνι 33 (9-15)

14. Νίκη Βόλου 33 (9-15)

15. Ίκαροι Σερρών 32 (8-16)

16. Μακεδονικός 29 (5-19)

Η επόμενη αγωνιστική 
ΧΑΝΘ – Νίκη Βόλου

Γέφυρα – Μαχητές

Πειραματικού Πεύκων

Φίλιππος Βέροιας – Γ.Σ.

Φαρσάλων Krousta

Ικαροι Σερρών – Αγρίνιο

Ελευθερούπολη –

Μακεδονικός

Ανατόλια – Φαίακας

Κέρκυρας

Ερμής Λαγκαδά – Στρατώνι

Χαλκηδόνα – Εσπερος

Λαμίας
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Έχασε στο τελευταίο σουτ το «θρίλερ» με το Αγρίνιο ο Γ.Σ.Έχασε στο τελευταίο σουτ το «θρίλερ» με το Αγρίνιο ο Γ.Σ.

Φαρσάλων Φαρσάλων Krousta…Krousta…



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος μεταπτυχια-

κού διπλώματος, με διδακτική εμπειρία,

παραδίδει μαθήματα σε μαθητές

δημοτικού, γυμνάσιου, λυκείου και σε

φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο  συνο-

λικής έκτασης 6 στρεμμάτων επί της

οδού Λαρίσης , ( πλησίον εγκαταστά-

σεις   Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 65τμ επι της

οδού 25ης Μαρτίου 10 στα Φάρσαλα

στον 2ο όροφο (πάνω  από το καφε-

νείο του κου Γκουντόπουλου). Τιμή

200 ευρώ. 

Πληροφορίες: 2421215133,

6982163000.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Φάρσαλα μονο-

κατοικία 50 τ.μ., με αυτόνομη κεντρι-

κή 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα 28τ.μ.

σε καλή περιοχή και σε καλή κατά-

σταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. : 6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου 125 τ.μ.

, κατασκευής 1992 στο κέντρο των

Φαρσάλων. Διαθέτει μόνωση, διπλά

τζάμια, τζάκι, κουζίνα ενιαία με σαλό-

νι, τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και

είναι σε άριστη κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη.  Πληροφορίες στο τηλ.

: 6955980502.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και οικο-

δομίσιμο, 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 διαμέρι-

σμα 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  επιπλω-

μένη ,  με καλοριφέρ και  με ξεχω-

ριστή αποθήκη   σε δύο (2) στρέμ-

ματα οικόπεδο  , ακριβώς στην

άκρη του χωριού  για εκμετάλλευ-

ση με ζώα ή πουλερικά (έχει ελεύ-

θερο λιβάδι), στο Δασόλοφο

Φαρσάλων . Πληροφορίες στο

τηλ.:  6982191292.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλή-

ρες εξοπλισμένο επί της οδού

Λαμίας 64. Πληροφορίες στα τηλ. :

24910 22531 & 6934106129

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράγος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6974355254
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ΤΡΙΤΗ 2/4: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

ΤΕΤΑΡΗ 3/4: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος

70 Τηλ: 24910-23465       

ΠΕΜΤΗ 4/4: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4: Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/4: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως

& Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων ευχαριστεί τους καθηγητές του

2ου Λυκείου Φαρσάλων για την δωρεά τους

στον Σύλλογο εις μνήμη Γιακουμή Ζήσιμου.

Θερμά συλληπητήρια 

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ”

Α) Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος «Παναγία
Ελεούσα» ευχαριστεί θερμά την οικογένεια
Σαρηγιάννη Ευάγγελου για την προσφορά
σεβαστού ποσού στην μνήμη ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΡΟΣΟΥ. 
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή αυτού και
να δώσει παρηγοριά στην οικογένειά του.    

Το Δ.Σ.

Β)Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος «Παναγία
Ελεούσα» ευχαριστεί θερμά την  κα Ειρήνη
Δρόσου του Γεωργίου για την προσφορά
των 50,00 ευρώ στη μνήμη ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΡΟΣΟΥ. 
Ευχόμαστε ο Θεός να κατατάξει την ψυχή
αυτού κοντά στην δόξα Του.   

Το Δ.Σ.

Γ) Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος «Παναγία
Ελεούσα» ευχαριστεί θερμά την  Νίκη ΦΥΤΙ-
ΛΉ για την προσφορά των τριάντα ευρώ στη
μνήμη ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ. Ευχόμαστε ο
Θεός να αναπαύσει την ψυχή αυτού κοντά
στη δόξα Του.   

Το Δ.Σ.

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



Ο
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων όχι μόνο πήρε
σπουδαίο «διπλό» με σκορ 0 – 1 με χρυσό
σκόρερ τον Σταύρο Γκουνάρα στην έδρα του

Ατρομήτου Βαμβακούς φτάνοντας έτσι τους 33
βαθμούς και αφήνοντας τον Ατρόμητο στους 42 και
την δεύτερη θέση, αλλά είδε την Αναγέννηση
Ζαππείου να του κάνει «δώρο» πλέον οι ροσονέρι
μείωσαν στον έναν πόντο την διαφορά από την
τετράδα.
Οι Χαλκιάδες άνοιξαν το σκόρ μόλις στο 10′ όταν ο
Νασιουλας έκανε συρτή σέντρα με όμορφη προσποίηση ο

Πέτσας άνοιξε την άμυνα και
ο επέρχομενος Σταύρος
Γκουνάρας με πλασέ άνοιξε
το σκορ.
Από εκεί και έπειτα ο
Ατρόμητος πίεσε και έχασε
αρκετές ευκαιρίες, όταν αρχι-
κά οι προσπάθειες των
Μουτκανά, Θανόπουλου και
Αζά στο πρώτο μέρος δεν
βρήκαν στόχο.
Στην καλύτερη στιγμή στα
πρώτα σαρανταπέντε λεπτά
για τους γηπεδούχους η
απευθείας εκτέλεση φάουλ
του Βόπη σταμάτησε πάνω
στην γραμμή από τον
Νασιούλα.

Στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος πίεσε κυρίως με τα στημένα
του και αρχικά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μουτκανά η
κεφαλιά του Τασιόπουλου σταμάτησε σε αμυντικούς πάνω
στην γραμμή.
Λίγο αργότερα μετά από εκτέλεση φάουλ του Μουτκανά και
πάλι χάθηκε διπλή ευκαιρία, όταν η μπάλα αρχικά κόντραρε
από την προβολή του Βασιλόπουλου σε σώματα, ενώ ίδια
κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Τασιόπουλου με την μπάλα
να περνάει κόρνερ.
Εν συνεχεία ένα σουτ του Μουτκανά σταμάτησε στα σώμα-

τα και ο Χρόνης εν συνεχεία αστόχησε από θέση τετ α τετ.
Οι Χαλκιάδες έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 70′ όταν ο
Τασιόπουλος βγήκε στην αντεπίθεση τετ α τετ με τον
Σακελλαρίου να τον σταματά εντυπωσιακά.
Από την άλλη ο Ατρόμητος δέκα λεπτά αργότερα είχε και
δοκάρι, όταν ο Μουτκανάς εκτέλεσε το φάουλ και ο
Τασιόπουλος είδε την κεφαλιά του να σταματά στο δοκάρι.
Τέλος στο 83′ ο Νασιούλας έστειλε την μπάλα λίγο άουτ από
πλεονεκτική θέση στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.
Οι άνθρωποι του Μέγα Αλέξανδρου Χαλκιάδων ευχαρι-
στούν θερμά τους ανθρώπους της Βαμβακούς για την
άψογη φιλοξενία τους, ενώ η ομάδα του Ατρόμητου
Βαμβακούς ευχαριστεί θερμά τον κ. Σταύρο Πουλάρακη τον
αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ για την προσφορά της εκδρομής
των Ακαδημιών του Ατρομήτου Βαμβακούς στο AEL FC
Arena, όπου και παρακολούθησαν ζωντανά τα παιδιά των
Ακαδημιών την αναμέτρηση ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης.
Οι Συνθέσεις
Ατρόμητος Βαμβακούς (Χρήστος Ανδρεόπουλος):
Σακελλαρίου, Μπερσιάνης, Γκούνης (60′ Ξυνογαλάς Ηλ.),
Βασιλόπουλος, Αρσενόπουλος Β. (80′ Μακρυγιάννης),
Βόπης, Μουτκανάς, Χρόνης (65′ Ξυνογαλάς Αλ.), Αζάς (80′
Ανδρεόπουλος).
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων (Βασίλης Τσιανάκας):
Χαρισούλης, Βαρσάμης, Κυριακού, Ζαχόπουλος (55′
Κουτσόπουλος), Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας, Γκουνάρας Στ.,
Τσιανάκας, Νασιούλας, Πέτσας (90+1′ Γκουνάρας Χρ.),
Τασιόπουλος (90+2′ Αναγνώστου).

Η
μάχη της τετράδας

στον 2ο όμιλο της

Β ΕΠΣΛ κατηγορίας

έχει φουντώσει για τα

καλά και μετά τα

τελευταία αποτελέσματα

φαίνεται ότι πάμε για

φινάλε θρίλερ.

Την ερχόμενη αγωνιστική

έχουμε παιχνίδια που ανα-

μένεται να κρίνουν πολλά

όσο αναφορά την μάχη

κορυφής αλλά και της 4ης

θέσης.

Ο ΑΟ Ναρθακίου ο οποίος

είναι πρώτος με 48 βαθμούς

και αήττητος αντιμετωπίζει

τον δεύτερο με 42 βαθμούς

Ατρόμητο Βαμβακούς εντός

έδρας σε ένα παιχνίδι το

οποίο θα κρίνει εν πολύς την

μάχη του τίτλου.

Ντέρμπι με φόντο την τετρά-

δα έχουμε στις Χαλκιάδες

εκεί όπου ο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων ο

οποίος είναι 5ος με 33 βαθ-

μούς αντιμετωπίζει την 6η

και στο -3 Αναγέννηση

Ζαππείου.

Ενώ η 4η με 34 βαθμούς

Αναγέννηση Φαρσάλων έχει

τοπικό ντέρμπι στο Βασιλί

με αντίπαλο την Θύελλα

Βασιλί η οποία είναι 6η με

28 βαθμούς και όσο κερδί-

ζει… ελπίζει.

Ξεκούραστα τρίποντα για

την τρίτη Δόξα Υπέρειας η

οποία θα φτάσει τους 40

βαθμούς και την 10η

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων.

Ματς γοήτρου ανάμεσα σε

Μυραικό και Νίκη Κρήνης.

Προσδεθείτε φεύγουμε για

την τελική ευθεία με το

ενδιαφέρον να «χτυπάει

κόκκινο»!!!

Όλες οι αναμετρήσεις θα

διεξαχούν την Κυριακή 7/4

11 το πρωί
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Τρίτη 2 Απριλίου

Έβαλαν «φωτιά» στην τετράδα με «διπλάρα» οι Χαλκιάδες!!!Έβαλαν «φωτιά» στην τετράδα με «διπλάρα» οι Χαλκιάδες!!!

““Φωτιά” για την τετράδα στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία - Φωτιά” για την τετράδα στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία - 

Κρίσιμη η ερχόμενη αγωνιστική!!!Κρίσιμη η ερχόμενη αγωνιστική!!!

Τα Αποτελέσματα - 23η
Αγωνιστική
Δήμητρα Γιάννουλης - Φιλοκτήτης
Μελιβοίας 0-0
ΑΕ Βουναίνων - Ατρόμητος Αγίων
Αναργύρων 2-2
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο
Πύρρος" - Αστραπή Ν. Πολιτείας
4-1
Νεάπολη Λάρισας - Αστήρ
Μελισσοχωρίου 2-2
Ελπίς Μεσοχωρίου - ΑΟ
Μαυροβουνίου 0-2
ΑΟ Ελευθερών - Προμηθέας ΑΕ
Λάρισας 1-1
Προοδευτική Ανάβρας -
Παναγροτικός Νίκαιας 2-2
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Ολυμπιακός
Αμπελιάς 3-2

Η Eπόμενη 24η Αγωνιστική (7/4.

17:00)
ΑΕ Βουναίνων - Δήμητρα
Γιάννουλης
Φιλοκτήτης Μελιβοίας - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος"
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
Νεάπολη Λάρισας
Αστραπή Ν. Πολιτείας - Ελπίς
Μεσοχωρίου
Αστήρ Μελισσοχωρίου - ΑΟ
Ελευθερών
ΑΟ Μαυροβουνίου - Προοδευτική
Ανάβρας
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ
Παναγροτικός Νίκαιας - Ολυμπιακός
Αμπελιάς

Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 50

2. Μαυροβούνι 47

3. Ολυμπιακός Αμπελιάς 45

4. Βούναινα 43

5. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 40

6. Προοδευτική Ανάβρας 35

7. Αστέρας Μελισσοχωρίου 35

8. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 34

9. Ελευθεραί 31

10. Δήμητρα Γιάννουλης 29

11. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 29

12. Αστραπή Νέας Πολιτείας 26

13. Παναγροτικός Νίκαιας 24

14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 20

15. Νεάπολη 17

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 18η
Αγωνιστική
Σταυραετός - Θύελλα Βασιλή 0-3

(α.α.)

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων -

Μυραϊκός 0-3 (α.α.)

Αναγέννηση Ζαππείου -

Αναγέννηση Φαρσάλων 1-0

Νίκη Κρήνης - Δόξα Υπέρειας 2-

3

Ατρόμητος Βαμβακούς - Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων 0-1

Ακαδημία Αχιλλέως - ΑΟ

Ναρθακίου 0-4

Η Επόμενη 19η αγωνιστική (7/4,

11:00

Δόξα Υπέρειας - Σταυραετός 3-0 (α.α.)

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων - Άγιος

Γεώργιος Φαρσάλων 3-0 (α.α.)

Θύελλα Βασιλή - Αναγέννηση

Φαρσάλων

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Αναγέννηση Ζαππείου

Μυραϊκός - Νίκη Κρήνης

ΑΟ Ναρθακίου - Ατρόμητος Βαμβακούς

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 48

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 42

3. Δόξα Υπέρειας 37

4. Αναγέννηση Φαρσάλων 34

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων

33

6. Αναγέννηση Ζαππείου 30

7. Θύελλα Βασιλή 28

8. Νίκη Κρήνης 22

9. Μυραϊκός 21

10. Ακαδημία Αχιλλέως 10

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 24η

Αγωνιστική

Αχιλλέας Φαρσάλων - ΑΕ Κιλελέρ

0-2

Αμπελωνιακός - Αετός

Μακρυχωρίου 0-3

ΠΟ Ελασσόνας - Λάρισα 2012 0-0

Σμόλικας Φαλάνης - Φαλανιακός

1-2

Δωτιέας Αγιάς - Αετός Αμυγδαλέας

0-0

Ηρακλής Λάρισας - Τύρναβος

2005 2-0

Δόξα Αργυροπουλίου - Δόξα

Βλαχογιαννίου 1-2

Eπόμενη 25η Αγωνιστική (6/4.

17:00)

Λάρισα 2012 - Κίσσαβος Συκουρίου

3-0 (α.α.)

ΑΕ Κιλελέρ - Δαμασιακός

Αετός Μακρυχωρίου - Αχιλλέας

Φαρσάλων

Φαλανιακός - Αμπελωνιακός

Αετός Αμυγδαλέας - ΠΟ Ελασσόνας

Τύρναβος 2005 - Σμόλικας Φαλάνης

Δόξα Βλαχογιαννίου - Δωτιέας Αγιάς

Δόξα Αργυροπουλίου - Ηρακλής

Λάρισας

Βαθμολογία
1. Ηρακλής Λάρισας 60

2. Φαλανιακός 57

3. Σμόλικας Φαλάνης 45

4. Αετός Μακρυχωρίου 42

5. ΠΟ Ελασσόνας 41

6. Κιλελέρ 35

7. Δωτιέας Αγιάς 35

8. Αμπελωνιακός 34

9. Δαμασιακός 32

10. Αχιλλέας Φαρσάλων 30

11. Τύρναβος 2005 29

12. Δόξα Βλαχογιαννίου 28

13. Δόξα Αργυροπουλίου 26

14. Αετός Αμυγδαλέας 22
15. Λάρισα 2012 21

A ΕΠΣΛ



Ο
Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας

κ.Αγοραστός

πραγματοποίησε το

Σάββατο 30/3 στο

γραφείο του στην

Περιφέρεια συνάντηση με

τον Πρόεδρο της ΕΠΣΝ

Λάρισας κ.

Μπουχλαριώτη και τον

Σύμβουλο της Ένωσης κ.

Μπασαγιάννη.

Το παρών στη συνάντηση

έδωσε και ο κ. Δημότσιος Σ.

στέλεχος Περιφέρειας

Θεσσαλίας και υπεύθυνος

Αθλητικών Έργων.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν

η πρόοδος ανακατασκευής

των γηπέδων αλλά και το

χρονοδιάγραμμα παράδο-

σής τους.

Επιπλέον, συζητήθηκε το

θέμα της χρηματοδότησης

της κατασκευής του

Ενωσιακού γηπέδου μετά

και την παραχώρηση της

έκτασης που αποφάσισε το

Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Λαρισαίων.

Οι διοικούντες της ΕΠΣΝ

Λάρισας παρουσίασαν στον

Περιφερειάρχη και στον κ.

Δημότσιο τα σχέδια για την

υλοποίηση αυτού του εγχει-

ρήματος, που θα αποτελέ-

σει ένα από τα μεγαλύτερα

έργα σε ολόκληρη τη

Θεσσαλία και ανανέωσαν

το ραντεβού τους για την

Παρασκευή 5 Απριλίου

2019 όταν θα γίνει η παρου-

σίαση των ανακατασκευα-

σμένων ποδοσφαιρικών

γηπέδων του Νομού.
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Τετάρτη 27 Μαρτίου

protostypos.gr

Επικαιρότητα

Συνάντηση ΕΠΣ Λάρισας με τον Περιφερειάρχη για τα γήπεδαΣυνάντηση ΕΠΣ Λάρισας με τον Περιφερειάρχη για τα γήπεδα

και το Ενωσιακόκαι το Ενωσιακό

CMYK


