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Όλες οι αλλαγέςΌλες οι αλλαγές

και οι και οι 

διευκρινίσεις  διευκρινίσεις  

Για 8η χρονιά Για 8η χρονιά 

διεξήχθη σταδιεξήχθη στα

Φάρσαλα η Φάρσαλα η 

εθελοντική δράσηεθελοντική δράση

““Let’s do it”Let’s do it”

ΔΑΝ:«Δυναμικό παρων γιαΔΑΝ:«Δυναμικό παρων για
το μέλλον του Τόπου μας» το μέλλον του Τόπου μας» 

Συγκέντρωση των υποψηφίων του συνδυα-
σμού της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
πραγματοποίησε η υποψήφια δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου. 

Μέσα σε μια ζέστη και φιλική ατμόσφαιρα  οι

υποψήφιοι συζήτησαν για τους στόχους του

συνδυασμού καθώς και τα προβλήματα που

ταλαιπωρούν την τοπική μας κοινωνία.
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Η
περιπέτεια και η μαγεία ζουν και βασιλεύουν

Στο πανέμορφο δάσος με τις βαλανιδιές στους

Χαλκιάδες, από τον Απρίλιο φιλοξενείται ένα

ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται

σε μαθητές δημοτικού και υλοποιείται από τη

μουσειοπαιδαγωγό κ. Ελένη Μουσουλή.

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα γνωρίζονται με

τον θαυμαστό κόσμο του δάσους και προσεγγίζουν με ένα

διαφορετικό τρόπο κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η μουσειοπαιδαγωγός κ. Ελένη Μουσουλή που ανταποκρι-

νόμενη στο αίτημα της εποχής για την προστασία και την

ανάδειξη της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς και του

φυσικού περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Αναψυκτήριο

Χαλκιάδων, σχεδίασε και υλοποιεί στo δάσος με τις βελανι-

διές που βρίσκεται παράπλευρα στο αναψυκτήριο, μόλις

τριάντα λεπτά από τη Λάρισα και δεκαπέντε λεπτά από τα

Φάρσαλα, ανέφερε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Όπως εξομολογείται, η ιδέα της ήρθε όταν η ίδια επισκέφτη-

κε το δάσος πέρυσι το καλοκαίρι και μαγεύτηκε. «Αυτό το

δάσος έχει κάτι το μαγικό. Νιώθεις ότι από στιγμή σε στιγμή

θα ξεπηδήσει κάποια νεράιδα. Είναι σαν να είναι βγαλμένο

από τα παραμύθια».

Αναφερόμενη στις δράσεις που γίνονται στο δάσος σημείω-

σε «Είναι περιβαλλοντικά προγράμματα φτιαγμένα κυρίως

για να μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά, να δώσουμε και

να πάρουμε χαρά. Μέσα στο καταπράσινο δάσος, κάτω

από τα απλωμένα κλαδιά, παρέα με τις δρυάδες και τα που-

λιά, επιδιώξαμε η προσωπική εμπλοκή των παιδιών να

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν για τη

βελανιδιά και το δάσος γνώση συνυφασμένη με θετικά

συναισθήματα γι’ αυτά. Επειδή η μάθηση είναι καλύτερη

όταν βιώνεται και ίσως γιατί το να αισθάνεσαι, είναι πιο

σημαντικό από το να γνωρίζεις.

Όπως αναφέρει σκοπός των προγραμμάτων είναι, μέσα

από δραστηριότητες με βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτή-

ρα, να γνωρίσουν οι μαθητές τον θαυμαστό κόσμο του

δάσους της βελανιδιάς, να αντιληφθούν τη σημασία του, να

διαμορφώσουν κριτική στάση ως προς τη διαχείριση των

δασών, να συνεργαστούν, να εκφραστούν και να δημιουρ-

γήσουν. 

Στα προγράμματα αξιοποιούνται διάφορες τεχνικές και

μέθοδοι που καθορίζουν το μεθοδολογικό πλαίσιο της περι-

βαλλοντικής εκπαίδευσης, για μάθηση γύρω από το περι-

βάλλον, μέσα στο περιβάλλον και για το περιβάλλον, εξα-

σφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και ενθαρ-

ρύνοντας τον προβληματισμό και την κριτική προσέγγιση

των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Οι μαθητές ακολουθούν τις εξής δραστηριότητες κατά τη

διάρκεια της παραμονής τους στο δάσος:

-To σιωπηλό μονοπάτι πάντα κρύβει κάτι!

Οι μαθητές σε ομάδες, μέσα από ένα κυνήγι θησαυρού,

ανακαλύπτουν τα κρυμμένα κομμάτια ενός παζλ, που

δίνουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τη χρησιμό-

τητα της βελανιδιάς.

-Δρυς, η πράσινη βασίλισσα

Οι μαθητές σε ζευγάρια, καταγράφουν τον αριθμό των

δέντρων, υπολογίζουν με πρακτικό τρόπο την ηλικία και το

ύψος τους και στη συνέχεια δημιουργούν την ταυτότητά

τους.

-Τον Ερυσίχθονα κυνηγώ και τον τιμωρώ!

Οι μαθητές μέσα από παιχνίδι αναβιώνουν τον μύθο του

Ερυσίχθονα και προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους τιμω-

ρίας.

-Αγριόχοιροι vs Σκίουροι

Οι μαθητές σε δύο ομάδες, με το παιχνίδι της διελκυστίνδας

διεκδικούν ένα βελανίδι.

-Πράκτορες Δ.Ρ.Υ.Σ. σε δράση!

Όλοι μαζί φυτεύουν ένα βελανίδι και δίνουν τον όρκο των

πρακτόρων Δ.Ρ.Υ.Σ.

(Διασωστικός Ρόλος Υπό εξαφάνιση Σπάνιων ειδών). Με το

πέρας των προγραμμάτων, οι χώροι και οι παροχές του

αναψυκτηρίου είναι στη διάθεση μαθητών και εκπαιδευτι-

κών προσφέροντας φαγητό και χαλάρωση.
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

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

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 10/4/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 8/21c

Τρίτη 9/4/2019
Βροχόπτωαη, θερμοκρασία 9/16c

Πέμπτη 11/42019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 10/22c

Παρασκευή 12/4/2019
Πιθ, Καταιγίδας  θερμοκρασία 8/21c

Σάββατο 13/4/2019
Πιθ, Καταιγίδας  θερμοκρασία 8/19c

Κυριακή 14/4/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/19c

Δευτέρα 15/4/2019
Βροχόπτωση, 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

Μαθητές στο δάσος των Χαλκιάδων, σε πρόγραμμαΜαθητές στο δάσος των Χαλκιάδων, σε πρόγραμμα

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης φυτεύουν βελανίδια και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης φυτεύουν βελανίδια και 

"ορκίζονται" να τα προστατεύουν"ορκίζονται" να τα προστατεύουν

protostypos.grprotostypos.gr



Σ
ε ανακοίνωση

καταγγελία

προχώρησε το

συνδικάτο Οικοδόμων

Φαρσάλων.

Αναλυτικά τα όσα αναφέ-

ρει:

«Το Συνδικάτο Οικοδόμων

Φαρσάλων καταγγέλλει σε

όλους τους εργαζόμενους ,

συνταξιούχους, σε όλους

τους κατοίκους  της περιο-

χής Φαρσάλων ,τις μεθο-

δεύσεις της συνδικαλιστικής

μαφίας της ΓΣΕΕ να πραγ-

ματοποιήσουν Συνέδριο στη

Καλαμάτα και συνέχεια στη

Ρόδο σε πεντάστερα ξενο-

δοχεία ,μακρυά από τους

εργαζομένους και τα προ-

βλήματα τους, με νόθους

αντιπροσώπους ,εργοδότες,

μπράβους της νύχτας ,στο

πολυτελές πεντάστερο ξενο-

δοχείο . Καταγγέλλει επίσης

το Εργατικό ΄Κέντρο

Φαρσάλων  που πάντα

απεργοσπαστεί για τα δικαι-

ώματα των εργαζομένων ,

πρέπει έστω και τώρα να

σπάσει την ένοχη σιωπή του

που κρατά χρόνια τώρα  ,και

να πετάξει έξω τα σωματεία

σφραγίδα ((με τα  2.000

ανύπαρκτα μέλη του)) εργα-

ζόμενους -φαντάσματα  που

έχει ιδρύσει, όπως επίσης

να καταδικάσει τον νόθων

και συνταξιούχο εργατοπα-

τέρα  και τα τσιράκια του,

που τον επιτρέπουν να

βάζει υπογραφές για την

μείωση μισθών με τους βιο-

μηχάνους της περιοχής

Φαρσάλων και τους νόθους

αντιπροσώπους  που έχει

για τη ΓΣΕΕ.

Να καταδικάσει  τις μειώσεις

μισθών ,απολύσεων, απλη-

ρωσιάς, στα εργοστάσια της

πόλης μας που τόσα χρόνια

ανέχεται  και υποστηρίζει σε

βάρος   των

εργαζομένων.Να ακολουθή-

σει το παράδειγμα των 14

Εργατικών Κέντρων σε όλη

την Ελλάδα και δεκάδων

εκπροσώπων Σωματείων

και Ομοσπονδιών που

παλεύουν την εργοδοσία.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων

Φαρσάλων επισημαίνει ότι

(το μήνυμα) που στέλνουν

Ομοσπονδίες, Εργατικά

Κέντρα,Συνδικάτα, και χιλιά-

δες εργαζόμενοι  σε όλη τη

χώρα είναι ξεκάθαρο,διαρ-

κές και αφορά όλους τους

εργαζόμενους (Δεν θα

περάσουν οι άθλιες μεθο-

δεύσεις των εργατοπατέρων

και της εργοδοσίας για την

νομιμοποίηση των οργίων

νοθείας!)Συνάδελφοι εργα-

ζόμενοι,δυναμώνουμε  τα

Σωματεία μας ,γιατί παλεύ-

ουμε για Συλλογικές

Συμβάσεις Εργασίας με

αυξήσεις σε μισθούς για

όλους ,μόνιμη σταθερή

εργασία.

Στον αγώνα αυτόν δεν

χωρούν οι  εργατοπατέρες

και  τα  τσιράκια τους. 

Νόθοι,Φασίστες, μπράβοι,

εργοδότες με καριέρες, να

ποιοι είναι οι εργατοπατέ-

ρες!

Βάζουμε μπροστά τις εργα-

τικές – λαϊκές  δικές μας

Ανάγκες!»

Τ
ο εργαστήριο
Φυσιολογίας
Ζωικών

Οργανισμών του
Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας του
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στις 29/03/19
στα πλαίσια του
προγράμματος ‘’Βραδιά
του ερευνητή’’ και της
εξωστρεφούς διάθεσης
του Διευθυντή του
Εργαστηρίου κ. Δημήτρη
Κουρέτα, παρουσίασε σε
σχολεία της περιοχής
των Φαρσάλων το έργο
του εργαστηρίου αλλά και
τις προοπτικές που έχουν
οι απόφοιτοι του
τμήματος της Βιοχημείας. 
Συγκεκριμένα οι ομιλίες έγι-
ναν στα σχολεία 1ο και 2ο
Γυμνάσιο Φαρσάλων,
Γυμνάσιο Βαμβακούς
Φαρσάλων, ΕΠΑΛ
Φαρσάλων, 1ο και 2ο
Λύκειο Φαρσάλων.
Στα πλαίσια των ομιλιών
αυτών οι ερευνητές του
εργαστηρίου παρουσίασαν
στα παιδιά το έργο που επι-
τελείται καθημερινά στο
Eργαστήριο Φυσιολογίας
και τα προγράμματα που
συμμετέχει αυτό σε
Ελληνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Οι μαθητές γνώρι-
σαν τον κόσμο των αντιοξει-

δωτικών, των ελευθέρων
ριζών, το φαινόμενο του
οξειδωτικού στρες και έμα-
θαν για τροφές που βοη-
θούν τον οργανισμό να ενι-
σχύσει τον αντιοξειδωτικό
του μηχανισμό. Τέλος, οι
μαθητές ενημερώθηκαν για
νέες μεθόδους μετατροπής
των αποβλήτων από ελαιο-
τριβεία, τυροκομεία και οινο-
ποιεία σε πλούσιες σε θρε-
πτικά συστατικά ζωοτροφές,
αποφέροντας κέρδος τόσο
για τον παραγωγό όσο και
για το περιβάλλον.
Ο κ. Κουρέτας αναφέρει ‘’η
προσπάθεια μας αυτή έχει
στόχο να γνωρίσουν οι
μαθητές της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης την δου-
λειά που γίνεται σε κάποια
εργαστήρια της χώρας,
όπως το δικό μας, που αν
και βρίσκεται σε μία επαρ-
χιακή πόλη, καταφέρνει και
στέκεται επάξια απέναντι σε
κορυφαία ιδρύματα του
κόσμου.’’ Παράλληλα τόνισε
την ‘’ανάγκη για στενή
συνεργασία μεταξύ πανεπι-
στημίων και εταιριών καθώς
η γνώση δεν πρέπει να
μένει κλεισμένη στα συρτά-
ρια πανεπιστημίων αλλά να
εξάγεται στην αγορά προω-
θώντας την καινοτομία στην
Ελληνική αλλά και διεθνή
αγορά’’.
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NEW COLLECTION

2019

Ανακοίνωση – Καταγγελία ΣυνδικάτουΑνακοίνωση – Καταγγελία Συνδικάτου

Οικοδόμων ΦαρσάλωνΟικοδόμων Φαρσάλων

Στα Φάρσαλα τοΣτα Φάρσαλα το

εργαστήριοεργαστήριο

ΦυσιολογίαςΦυσιολογίας



Σ
υγκέντρωση των

υποψηφίων του

συνδυασμού της

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

πραγματοποίησε η

υποψήφια δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μαρία

Ίφου. 

Μέσα σε μια ζέστη και φιλική
ατμόσφαιρα  οι υποψήφιοι
συζήτησαν για τους στόχους
του συνδυασμού καθώς και
τα προβλήματα που ταλαι-
πωρούν την τοπική μας κοι-
νωνία. 
Η κ. Ίφου ευχαρίστησε τους
συνεργάτες της τόσο για την

εμπιστοσύνη προς το πρό-
σωπό της όσο και για την
μεταξύ τους σχέση αμοιβαί-
ας συνεργασίας και δήλωσε
αισιόδοξη ότι με την δυναμι-
κή του ψηφοδελτίου και την
οργανωμένη δουλειά που
απαιτείται, θα επιτευχθεί το
επιθυμητό αποτέλσμα της

Νίκης της Δημοτικής
Παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» που θα
ανταποκρίνεται επαρκως
στις ανάγκες του παρόντος
και  στις προοπτικές του
μέλλοντος κάνοντας τον
Τόπο μας αντάξιο της ιστο-
ρίας και της παράδοσής του.

Ο
κ. Γιώργος

Νταφόπουλος με

επιστολή του

γνωστοποίησε την

υποψηφιότητά του ως

υποψήφιος Δημοτικός

Σύμβουλος στο πλευρό

του υποψηφίου

Δημάρχου κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Αναλυτικά:

Αγαπητές συνδημότισσες –

Αγαπητοί Συνδημότες, οι

εκλογές πλησιάζουν.

Είναι γνωστό πως η εκλογι-

κή αυτή αναμέτρηση είναι

κρίσιμη, διότι καλούμαστε

να αναδείξουμε νέους τοπι-

κούς άρχοντες σε μια

συγκυρία η οποία χαρακτη-

ρίζεται από δύσκολο οικονο-

μικό περιβάλλον το οποίο

βιώνουμε όλοι μας.

Επί 22 έτη με την ψήφο σας

μου δώσατε το δικαίωμα να

συμμετάσχω στο Δημοτικό

Συμβούλιο τόσο του στον

Δήμο Ενιπέα, όσο και στον

Δήμο Φαρσάλων.

Γνωστοποιώ την υποψηφιό-

τητά μου σε όλους εσάς, όχι

από τοπική υποχρέωση.

Είναι αυτονόητη πράξη

καθήκοντος, επειδή μας

συνδέουν κοινοί αγώνες και

μοιραζόμαστε κοινές ελπί-

δες και οράματα για τον

Δήμο μας.

Ο Δήμος Φαρσάλων χρειά-

ζεται νέες νοοτροπίες και

αναγεννητικές πρακτικές,

χρειάζεται λόγο που να λέει

την αλήθεια όσο σκληρή και

αν είναι και λόγο που να μην

προσποιείται και να μην και-

ροσκοπεί.

Παράλληλα χρειάζεται πρά-

ξεις και έργα τα οποία θα

σέβονται τις ανάγκες και τις

ιδιαιτερότητες του κάθε

Δημοτικού Διαμερίσματος

που θα αντιμετωπίζουν τα

προβλήματα του καθενός

ισόρροπα, δίκαια, χωρίς

τοπικιστικές, πληθυσμιακές

ή ψηφοθηρικές διακρίσεις.

Όλοι μας αξίζουμε κάτι καλύ-

τερο.

Με τιμή 

Γιώργος Νταφόπουλος

Υποψήφιος Δημοτικός

Σύμβουλος με τον συν-

δυασμό του υποψηφίου

Δημάρχου κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Ν
ωρίτερα, λόγω του

Πάσχα, θα

καταβληθούν οι

συντάξεις του Μαΐου.

Αναλυτικά:
το Δημόσιο θα καταβάλλει
τις συντάξεις Μαΐου 2019
την Μεγάλη Τετάρτη, 24
Απριλίου 2019.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Μαΐου 2019 την
Μεγάλη Τετάρτη 24
Απριλίου 2019.
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι
συντάξεις του Μαΐου 2019

θα πληρωθούν ως εξής:
-Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Μαΐου 2019 την
Μεγάλη Τετάρτη 24
Απριλίου 2019
-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Μαΐου 2019 την
Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου
2019
-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Μαΐου 2019 την
Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου
2019
-Τα υπόλοιπα ταμεία του
Υπουργείου Εργασίας θα

καταβάλλουν τις συντάξεις
Μαΐου 2019 την Μεγάλη
Τετάρτη 24 Απριλίου 2019
-Οι προσωρινές συντάξεις
Ενόπλων Δυνάμεων,
Σωμάτων Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σώματος
του Μαΐου 2019 θα κατα-
βληθούν την Μεγάλη
Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.
Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει
τις επικουρικές συντάξεις
Μαΐου 2019 στις 3 Μαΐου
2019 ημέρα Παρασκευή
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ «Δυναμικό παρων για το μέλλον τουΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ «Δυναμικό παρων για το μέλλον του

Τόπου μας» Τόπου μας» 

ΣτοΣτο “πλευρό” του κ. Μάκη Εσκίογλου ο“πλευρό” του κ. Μάκη Εσκίογλου ο

κ. Γιώργος Νταφόπουλοςκ. Γιώργος Νταφόπουλος

Συντάξεις: νωρίτερα η Συντάξεις: νωρίτερα η 

πληρωμή τους, λόγω Πάσχαπληρωμή τους, λόγω Πάσχα



Τ
ην  Τετάρτη 3

Απριλίου

πραγματοποιήθηκε

στο 1ο  ΕΠΑ.Λ Φαρσάλων

άσκηση ετοιμότητας

σεισμού. Σκοπός της

άσκησης ήταν η

διασφάλιση υψηλού

επιπέδου ετοιμότητας και

συντονισμού για την

αποτελεσματική

αντιμετώπιση ενός

ενδεχομένου σεισμού. 

Οι μαθητές και οι εκπαιδευ-
τικοί του σχολείου, είχαν την
ευκαιρία να δοκιμάσουν την
ετοιμότητά τους και να αξιο-
λογήσουν στην πράξη το
σχετικό σχέδιο εκτάκτου
ανάγκης. 
Είχε προηγηθεί  ενημέρωση
των μαθητών και των εκπαι-
δευτικών για τις ενδεδειγμέ-
νες οδηγίες προστασίας

στην περίπτωση εκδήλωσης
σεισμού.
Το σενάριο της άσκησης
προέβλεπε εκτός από τις
απαραίτητες ενέργειες κατά
τη διάρκεια του σεισμού, την
ασφαλή εκκένωση του κτιρί-
ου αλλά και την παροχή
πρώτων βοηθειών σε μαθή-
τρια «τραυματία».
Όλοι ανταποκρίθηκαν όπως
είχε προγραμματιστεί και
όπως προβλέπεται από το
«Σχέδιο Ετοιμότητας
Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών» του σχολείου και
το  αποτέλεσμα της άσκη-
σης κρίθηκε κατά γενική
ομολογία ικανοποιητικό.

Τ
ην Παρασκευή 29

Μαρτίου 2019 ο

Σύλλογος

Ηπειρωτών Επαρχίας

Φαρσάλων και

Περιχώρων

πραγματοποίησε μια

απογευματινή

προσκυνηματική εκδρομή

για τους Γ' Χαιρετισμούς

στην Ιερά Μονή Οσίου

Εφραίμ Κονταριώτισσας.

Οι μοναχές υποδέχτηκαν

τους εκδρομείς πολύ ζεστά

και ευγενικά προσφέροντας

καφέ και γλυκό.

Η ομορφιά της Ιεράς Μονής

και του προαυλίου χώρου

της δεν περιγράφεται με

λόγια.

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του

συλλόγου ζητούν συγνώμη

από όσους δεν μπόρεσαν

να βρουν θέση στο λεωφο-

ρείο λόγω πληρότητας και

ευχαριστούν θερμά:

α) Τα μέλη και φίλους του

συλλόγου που συμμετείχαν

στην εκδρομή για την καλή

τους διάθεση, τη συνέπεια

τους, τη συνεργασία τους

και το κυριότερο απ'όλα, την

έμπρακτη στήριξη τους στις

δραστηριότητες του

Συλλόγου!!!

β) Τον κ. Αντώνη

Χατζημήτρο για το όμορφο κ

ασφαλές ταξίδι που είχαμε

και το τουριστικό του γρα-

φείο Nefeli Travel Farsala

για την άψογη συνεργασία!

γ) Τις κυρίες της εκδρομής

για τα πλούσια σπιτικά γλυ-

κίσματα και εδέσματα που

προσέφεραν σε όλους μας

κατά τη διάρκεια της εκδρο-

μής!

δ) Τις μοναχές της Ιεράς

Μονής Οσίου Εφραίμ

Κονταριώτισσας για την

εγκάρδια φιλοξενία!
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Άσκηση ετοιμότητας σεισμού στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΦαρσάλωνΆσκηση ετοιμότητας σεισμού στο 1ο ΕΠΑ.Λ Φαρσάλων

Εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου ΕφραίμΕκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ

Κονταριώτισσας για τον ΣύλλογοΚονταριώτισσας για τον Σύλλογο

ΗπειρωτώνΗπειρωτών

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



Τ
ο πλαίσιο της

προβολής των

υποψηφίων

επικεφαλής συνδυασμών

και συμβούλων σε έντυπα

και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για

τις αυτοδιοικητικές

εκλογές 2019 ορίζει η νέα

εγκύκλιος του

υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο,

το επομενο διάστημα θα

εκδοθεί σχετική απόφαση

του Υπουργού Εσωτερικών

µε την οποία καθορίζεται ο

τρόπος χρήσης των χώρων

για την προεκλογική προβο-

λή των συνδυασµών. 

Επισηµαίνεται ότι, εκτός των

χώρων αυτών, απαγορεύε-

ται η χρήση (ανάρτηση, επι-

κόλληση κλπ) πάσης φύσε-

ως εκλογικού υλικού.

Περιορισμοί στην προβολή

συνδυασμών και υποψη-

φίων κατά την προεκλογική

περίοδο

Ειδικότερα: 

-Για τους δηµοτικούς συν-

δυασµούς επιτρέπεται η

σύσταση ενός (1) εκλογικού

κέντρου για κάθε εκλογική

περιφέρεια. 

-Για τους περιφερειακούς

συνδυασµούς επιτρέπεται η

σύσταση ενός (1) εκλογικού

κέντρου για κάθε εκλογική

περιφέρεια µε εξαίρεση την

περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

που επιτρέπεται ένα ανά

νοµό. 

-Για τους δήµους µε πλη-

θυσµό άνω των εκατό χιλιά-

δων (100.000) κατοίκων ο

ανωτέρω περιορισµός ισχύ-

ει για κάθε κοινότητα 

-Απαγορεύεται η ανάρτηση

ή επικόλληση αεροπανώ,

πανώ, αφισών και κάθε

άλλου είδους υλικού προβο-

λής, πέραν των χώρων που

θα οριστούν για τους σκο-

πούς αυτού. Ωστόσο, επι-

τρέπεται η ανάρτηση αφι-

σών, µόνο στους χώρους

αυτούς, καθώς και µέσα στο

χώρο των εκλογικών

κέντρων. 

-∆εν επιτρέπεται η χρήση

µεγαφωνικών εγκαταστάσε-

ων σε χώρους που γειτνιά-

ζουν µε νοσηλευτικά

ιδρύµατα και σχολεία, ενώ οι

ώρες λειτουργίας και η

κλίµακα έντασης θα καθορι-

στούν µε κοινή απόφαση

των Υπουργών Εσωτερικών

και Προστασίας του Πολίτη. 

-Απαγορεύεται η διακίνηση

κάθε µορφής ένθετων φυλ-

λαδίων µέσω του τύπου

καθώς και η διανοµή τους

από υπηρεσίες του δηµόσι-

ου και του ευρύτερου δηµό-

σιου τοµέα. Ωστόσο, δεν

εµποδίζονται οι συνδυασµοί

να διακινούν οι ίδιοι το σχε-

τικό υλικό στους χώρους

αυτούς ή µέσω ταχυδροµι-

κών αποστολών, διαδικτύου

κλπ. 

– Δεν επιτρέπεται επίσης η

προώθηση προεκλογικού

υλικού µέσω του συστήµα-

τος διακίνησης της αλληλο-

γραφίας του ∆ηµοσίου, των

Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του

δηµόσιου τοµέα, των

Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των

επιχειρήσεών τους. 

-Την παραµονή και την

ηµέρα των εκλογών, απαγο-

ρεύονται οι προεκλογικές

συγκεντρώσεις, η πραγµα-

τοποίηση οµιλιών, η χρήση

κάθε µέσου διαφήµισης (π.χ

αφίσες, έντυπο υλικό),

ραδιοτηλεοπτικής προβολής

και προβολής στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, τίθενται απαγο-

ρεύσεις κατά την προεκλογι-

κή προβολή για τους υπο-

ψήφιους περιφερειακούς και

δηµοτικούς συµβούλους.

Ειδικότερα: 

•Απαγορεύεται η λειτουργία

εκλογικών κέντρων από

υποψηφίους ή από τρίτους

χάριν αυτών. 

•Απαγορεύεται η λειτουργία

εντευκτηρίων και εκλογικών

γραφείων από υποψηφίους

ή από τρίτους χάριν αυτών. 

•Για τους ανωτέρω αναφε-

ρόµενους υποψηφίους, δεν

επιτρέπεται επίσης η παρα-

χώρηση της χρήσης ή

µίσθωση υπαίθριων ή στε-

γαζόµενων χώρων, από και

προς τρίτους, για τη λειτουρ-

γία εκλογικών κέντρων, 

εκλογικών γραφείων και

εντευκτηρίων κάθε µορφής. 

•Απαγορεύεται η ανάρτηση

αφισών, γιγαντοαφισών,

πανώ, αεροπανώ, φωτο-

γραφιών και κάθε άλλου

είδους υλικού προβολής σε

εξωτερικούς δηµόσιους ή

ιδιωτικούς χώρους και σε

αυτοκινούµενα µέσα. 

•Απαγορεύεται η εγκατάστα-

ση πρόσκαιρων κατασκευ-

ών οποιασδήποτε µορφής. 

•Επίσης απαγορεύεται η

χρήση χρωστικών ουσιών

και η αναγραφή συνθηµά-

των σε οιονδήποτε εξωτερι-

κό χώρο. 

•Οι ανωτέρω περιορισµοί

που αναφέρονται στη διακί-

νηση φυλλαδίων και λοιπού

προεκλογικού υλικού από

τους συνδυασµούς, ισχύουν

και για τους υποψηφίους. 

•Απαγορεύεται η διακίνηση

κάθε µορφής ένθετων φυλ-

λαδίων µέσω του τύπου,

καθώς και η διανοµή τους

από τις υπηρεσίες του

δηµόσιου και του ευρύτερου

δηµόσιου τοµέα. Οι υποψή-

φιοι µπορούν όµως να διακι-

νούν το σχετικό υλικό προ-

βολής τους δια χειρός στους

ανωτέρω χώρους ή σε

άλλους χώρους ή µέσω

ταχυδροµικών αποστολών,

διαδικτύου κλπ. 

•∆εν επιτρέπεται επίσης η

προώθηση προεκλογικού

υλικού µέσω του συστήµα-

τος διακίνησης της αλληλο-

γραφίας του ∆ηµοσίου, των

Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του

δηµόσιου τοµέα, των

Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των

επιχειρήσεών τους.

Προβολή και εμφανίσεις

υποψηφίων στα ΜΜΕ και

στο Διαδίκτυο

Η προεκλογική περίοδος για

την προβολή και τις εµφανί-

σεις των επικεφαλής των

συνδυασµών, των υποψή-

φιων περιφερειακών και

δηµοτικών συµβούλων στα

ΜΜΕ και στο διαδίκτυο,

προσδιορίζεται στις τριάντα

(30) ηµέρες πριν από τη διε-

ξαγωγή των εκλογών.

Με τον όρο «εµφανίσεις»

νοούνται οι συνεντεύξεις, η

συµµετοχή σε κάθε είδους

εκποµπές όπως π.χ. πάνελ

διαλόγου, δελτία ειδήσεων,

ψυχαγωγικά προγράµµατα,

η κάλυψη της προεκλογικής

τους δραστηριότητας σε

περίπτωση υποβολής σχετι-

κού αιτήµατος κ.λπ.

Ε
πίδομα ενοικίου, αναδρομικά για τρεις μήνες,

θα εισπράξουν πριν από το Πάσχα 153.657

νοικοκυριά σε σύνολο 187.324 δικαιούχων, των

οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν.

Οι υπόλοιποι 15.231 δικαιούχοι θα εισπράξουν αναδρομικά

δύο μηνών, δηλαδή για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο,

αναδρομικά από την 1η Μαρτίου θα λάβουν 219 νοικοκυριά

που κατοικούν σε εκμισθωμένη κατοικία, ενώ δεν προβλέ-

πονται αναδρομικά ποσά για 17.152 δικαιούχους.

Οι συνολικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι και χθες

στο σύστημα ανέρχονται σε 369.252, εκ των οποίων οι

187.324 που εγκρίθηκαν αντιστοιχούν σε επίδομα συνολι-

κού μηνιαίου κόστους 23,2 εκατ. ευρώ, ενώ το ετήσιο

κόστος τους ανέρχεται σε 278,4 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις που

έχουν εγκριθεί αφορούν 508.122 άτομα (δικαιούχοι και μέλη

των οικογενειών).

Μέχρι στιγμής 50.744 αιτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ 27.980

έχουν απορριφθεί οριστικά. Να σημειωθεί ότι το επίδομα

ενοικίου κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα ανάλο-

γα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Αυτό σημαίνει ότι όσοι

λάβουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα

εισπράξουν πριν από τις γιορτές του Πάσχα από 210 έως

630 ευρώ.

Όσων δικαιούχων οι αιτήσεις εγκριθούν εντός του Απριλίου,

το επίδομα θα καταβληθεί τον Μάιο, όπως και τα αναδρομι-

κά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και

Απρίλιο. Στη συνέχεια, για όποιες νέες αιτήσεις εγκρίνονται,

το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος θα ισχύει από

την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα και το ποσό θα κατα-

βάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό

του δικαιούχου. Με την υποβολή των αιτήσεων να συνεχίζε-

ται, οι δυσκολίες που συναντούν οι δικαιούχοι αφορούν

κυρίως τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.
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- Το Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει από τις 26 έως

τις 29 Απριλίου  4ήμερο στην Κέρκυρα για το Πάσχα

- Το Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει από τις 26 έως

τις 29 Απριλίου  4ήμερο στην Χαλκιδική 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

Ο Πολ. Συλ. Φαρσάλων «Τα Τζουμέρκα» και το γραφείο

“Naselos Travel” διοργανώνουν το Σάββατο 11/5

μονοήμερη εκδρομή στην Καστοριά.

- Παρασκευή 12/4, Απογευματινή προσκυνηματική

εκδρομή Ι.Μ. Παναγίας Ελεούσας Ξυνιάδας

Δομοκού, για παρακολούθηση του “Ακάθιστου

Ύμνου”

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Πόσο και πώς μπορούν να Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Πόσο και πώς μπορούν να 

διαφημίζονται οι υποψήφιοι σε εκλογικά κέντρα, διαφημίζονται οι υποψήφιοι σε εκλογικά κέντρα, 

ΜΜΕ και φυλλάδιαΜΜΕ και φυλλάδια
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Δ
ιευκρινίσεις για τη

διαδικασία

διενέργειας των

αυτοδιοικητικών εκλογών

παρέχουν δύο εγκύκλιοι

του υπουργείου

Εσωτερικών -η μία για

την ανάδειξη των

δημοτικών και η άλλη των

περιφερειακών αρχών.

Οι εκλογές αυτές έχουν

ξεχωριστή σημασία λόγω

της εφαρμογής, για πρώτη

φορά, των διατάξεων του

ν.4555/2018 (πρόγραμμα

«Κλεισθένης I») και τη θέση

σε ισχύ του εκλογικού

συστήματος της απλής ανα-

λογικής.

Σύμφωνα με αυτό το εκλογι-

κό μέτρο, οι έδρες κάθε συμ-

βουλίου, αφού κατανεμη-

θούν στους οικείους συν-

δυασμούς με βάση το εκλο-

γικό μέτρο που προκύπτει

από τη διαίρεση των έγκυ-

ρων ψήφων με τις προς διά-

θεση έδρες, εν συνεχεία,

τυχόν αδιάθετες έδρες κατα-

νέμονται στους συνδυα-

σμούς με βάση τα αχρησι-

μοποίητα υπόλοιπά τους.

Το πρόγραμμα «Κλεισθένης

I» θεσπίζει ακόμα την επα-

ναφορά της τετραετούς

θητείας των αυτοδιοικητικών

αρχών και την αποσύνδεση

του χρόνου διεξαγωγής των

αυτοδιοικητικών εκλογών

από τις ευρωεκλογές.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για

την πρώτη εφαρμογή του

νόμου, ο πρώτος γύρος των

αυτοδιοικητικών εκλογών θα

διεξαχθεί στις 26 Μαΐου ταυ-

τόχρονα με τις ευρωεκλο-

γές.

Οι επαναληπτικές εκλογές,

όπου χρειαστεί, θα διεξα-

χθούν την επόμενη Κυριακή

2 Ιουνίου.

Επίσης, για πρώτη φορά,

εισάγεται το δικαίωμα του

εκλέγειν στους νέους 17

ετών.

Αποσυνδέεται η ανάδειξη

των οργάνων διοίκησης των

κοινοτήτων από τους συν-

δυασμούς, που μετέχουν

στη διαδικασία ανάδειξης

των δημοτικών αρχών, και

προβλέπεται η εκλογή των

οργάνων κοινότητας σε

χωριστή κάλπη.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης μπορούν να θέτουν

υποψηφιότητα και για μονο-

πρόσωπα όργανα διοίκησης

και ειδικότερα για το αξίωμα

του δημάρχου και του προέ-

δρου κοινότητας έως και

300 κατοίκους.

Δεν υφίσταται υποψηφιότη-

τα για το αξίωμα του «προέ-

δρου του συμβουλίου κοινό-

τητας άνω των 300 κατοί-

κων», καθώς όλοι ο υποψή-

φιοι στις κοινότητες αυτές

είναι υποψήφιοι σύμβουλοι.

Ο πρόεδρος του συμβουλί-

ου της κοινότητας άνω των

300 κατοίκων εκλέγεται

έμμεσα από τους συμβού-

λους της.

Προβλέπεται, επίσης, η

εκλογή προέδρων των κοι-

νοτήτων με μόνιμο πληθυ-

σμό έως 300 κατοίκων, με

χωριστή κάλπη και με ενιαίο

ψηφοδέλτιο όλων των μεμο-

νωμένων υποψηφίων, ενώ

λαμβάνεται, για πρώτη

φορά, υπόψη ο «μόνιμος

πληθυσμός» της χώρας για

την εφαρμογή των διατάξε-

ων που διέπουν την οργά-

νωση και λειτουργία της

τοπικής αυτοδιοίκησης, αντι-

καθιστώντας τον «πραγματι-

κό πληθυσμό», που ίσχυε

μέχρι σήμερα.

Τ
ην Πέμπτη 4

Απριλίου,

πραγματοποιήθηκε

η Ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση του Συλλόγου

Ηπειρωτών Φαρσάλων

και Περιχώρων στο

κατάστημα εστίασης

«Coffee Time» στην οδό

Λαμίας.

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνη-

σε βάσει καταστατικού με

την εκλογή προεδρείου.

Το προεδρείο έδωσε αρχικά

το λόγο στην Πρόεδρο του

Συλλόγου κα. Φούφα

Χρυσούλα για την παρου-

σίαση του Διοικητικού απο-

λογισμού 2018.

Ακολούθησε ο Οικονομικός

απολογισμός 2018 από τον

Ταμία του Συλλόγου κ.

Αλκιβιάδη Γκαβογιάννη.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρω-

ση για τις μελλοντικές δρά-

σεις του Συλλόγου από τον

Έφορο ψυχαγωγίας κ.

Τσούλη Ιωάννη.

Συζητήθηκαν ιδέες και προ-

τάσεις μεταξύ των μελών και

του Δ.Σ. του Συλλόγου σε

πολύ ευχάριστο κλίμα.

Όλα τα παρόντα μέλη του

συλλόγου ενέκριναν ομό-

φωνα τους παραπάνω απο-

λογισμούς.

Τέλος έγινε η απαλλαγή

προεδρείου της Γενικής

Συνέλευσης .

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του

Συλλόγου ευχαριστούν:

1) Tα μέλη του Συλλόγου

που ανταποκρίθηκαν στο

κάλεσμα και προσήλθαν στη

Γενική Συνέλευση.

2) Tον κ. Ευάγγελο

Παπαγεωργίου και το προ-

σωπικό του «Coffee Time»

για την άψογη εξυπηρέτηση.
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Γ
ια όγδοη συνεχή

χρονιά οι

Φαρσαλινοί

δείχνοντας το μεράκι και

την αγάπη τους για τον

τόπο συμμετείχαν στην

εθελοντική δράση «Let’s

do it» η οποία έχει γίνει

θεσμός και στόχο έχει τον

εθελοντισμό και το

σεβασμό προς το

περιβάλλον και τον τόπο

που ζούμε.

Το ραντεβού δόθηκε το

πρωινό της Κυριακής στην

πλατεία Δημαρχείου, με την

συμμετοχή τοπικών φορέ-

ων, μεταξύ των οποίων,

σχολεία Α’θμιας και Β’θμιας

εκπαίδευσης, πολιτιστικοί,

κοινωνικοί, αθλητικοί, επαγ-

γελματικοί σύλλογοι απ’ όλη

την πόλη, δράση την οποία

συντόνισε ο Δήμος

Φαρσάλων, με την συνδρο-

μή υπαλλήλων από τις υπη-

ρεσίες του Δήμου. 

Οι πολίτες καθάρισαν σε 15

διαφορετικούς άξονες,

στους οποίους είχε χωριστεί

η πόλη.

Τους εθελοντές που βρέθη-

καν στην πλατεία

Δημαρχείου, καλωσόρισε η

υπεύθυνη του προγράμμα-

τος και αντιδήμαρχος

Φαρσάλων κ. Σοφία

Ταστεμίρογλου, η οποία

τους ευχαρίστησε για την

συμμετοχή και τους έδωσε

τις απαραίτητες οδηγίες,

σημειώνοντας ταυτόχρονα

ότι πολλές ομάδες έχουν

ξεκινήσει ήδη τις εργασίες

από νωρίς το πρωί και βρί-

σκονται στα σημεία. Στην

ομιλία της ανέφερε “ότι όλοι

μαζί μπορούμε να ζήσουμε

σε ένα όμορφο και υγιές

περιβάλλον για εμάς και

τους συμπολίτες μας να

αλλάξουμε τον τρόπο σκέ-

ψης μας” ενώ παράλληλα

σημείωσε ότι “ας ξεκινήσει

από εμάς η αλλαγή που

θέλουμε”. Κλείνοντας ευχα-

ρίστησε τους υπαλλήλους

του Δήμου για την ουσιαστι-

κή συμβολή τους στην

δράση.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο

δήμαρχος κ. Άρης

Καραχάλιος τονίζοντας την

σπουδαιότητα του εθελοντι-

σμού και της ενεργής συμ-

μετοχής των πολιτών ενώ

και ο ίδιος δεν παρέλειψε να

ευχαριστήσει τους συμμετέ-

χοντες. Στην ομιλία του

μεταξύ άλλων τόνισε ότι, το

καθαρό περιβάλλον είναι

ευθύνη όλων μας, όπως και

η προστασία της δημοτικής

περιουσίας την οποία πρέ-

πει να διαφυλάξουμε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η

δράση θα επεκτάθηκε και

εκτός ορίων της πόλης σε

πολλά χωριά από εκπροσώ-

πους συλλόγων και φορέ-

ων. 

Όσον αφορά στην πόλη των

Φαρσάλων συμμετείχαν οι

παρακάτω φορείς και σύλ-

λογοι σε 15 άξονες:

Σύλλογος Σαρακατσαναίων,

Ηπειρωτών, Χαλικίου,

Αργιθεάτων, Ντόπιων,

Εμπορικός, Τρίτεκνοι,

Πολύτεκνοι, Ενεργοί πολί-

τες, Αιμοδοτικός,

Μικρασιατών, Ρομά, οδηγοί,

πρόσκοποι,  ΚΔΑΠ, Κέντρο

Κοινότητας, Ακαδημία

Αχιλλέα, Αθλητικός

Σύλλογος Φαρσάλων,

Αναγέννηση Φαρσάλων, 1ο

Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 3ο

Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 1ο

Γυμνάσιο-Λύκειο, 2ο

Γυμνάσιο-Λύκειο, ΕΠΑΛ.

Εκτός της συγκεκριμένης

εθελοντικής δράσης στην

Επαρχία Φαρσάλων είχα-

με και άλλες δράσεις κατά

την διάρκεια της εβδομά-

δος του εθελοντισμού.

Let’s do it στο Σταυρό

Φαρσάλων

Την Παρασκευή 5

Απριλίου, ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Σταυρού, σε

συνεργασία με την τοπική

αρχή και το δημοτικό σχο-

λείο συμμετείχε στην εθε-

λοντική δράση «Let’s do

it» με δενδροφύτευση στο

χωριό.

Με τη συμμετοχή μικρών και

μεγάλων για ακόμη μία χρο-

νιά, κάτοικοι του χωριού, έγι-

ναν αποδέκτες του μηνύμα-

τος για την προστασία του

περιβάλλοντος, όπως ορίζει

εθελοντική δράση Let’s do it.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Σταυρού κατά το τέλος της

δράσης, επιβράβευσε τα

παιδιά με κεράσματα προ-

σφορά του συλλόγου.

Σχολική Εβδομάδα

Εθελοντισμού “Let s do it,

Νοιάζομαι και δρω”

Το 2ο και 4ο Νηπιαγωγείο

Φαρσάλων στα πλαίσια

του Ευρωπαϊκού

eTwinning Προγράμματος

που υλοποιούν με τίτλο

“Be cool, recycle in

school” σε συνεργασία με

27 σχολεία στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό, συμμε-

τείχαν στη Σχολική

Εβδομάδα Εθελοντισμού

“Let s do it, Νοιάζομαι και

δρω”. Πρόκειται για μία

εβδομάδα δράσεων από τη

Σχολική κοινότητα με σκοπό

την Περιβαλλοντική ευαι-

σθητοποίηση και την εθελο-

ντική δράση για κοινοφελή

σκοπό. Η δράση που διορ-

γάνωσαν οι νηπιαγωγοί

Ειρήνη Μαυρίδου και

Παππά Όλγα σε συνεργα-

σία με τους γονείς των

μαθητών και την αντιδήμαρ-

χο καθαριότητας Ντίνα

Μπένου και τους γεωπό-

νους του Δήμου, αφορούσε

τον καθαρισμό του πάρκου

στον Απιδανό. Οι μικροί

μαθητές με την βοήθεια των

παρευρισκομένων καθάρι-

σαν το πάρκο και διαχώρι-

σαν τα απορρίμματα σε

πλαστικό, χαρτί, γυαλί και

αλουμίνιο  ώστε να ανακυ-

κλωθούν. Σκοπός της δρά-

σης ήταν η εμπέδωση των

στόχων του εθελοντισμού,

της συνεργασίας, της υπεύ-

θυνης στάσης και συμπερι-

φοράς ενεργού πολίτη.

CMYK
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Ολοκληρώθηκε το σκακιστικό πρωτάθλημα ΘεσσαλίαςΟλοκληρώθηκε το σκακιστικό πρωτάθλημα Θεσσαλίας

Π
ραγματοποιήθηκε

τα δύο τελευταία

Σαββατοκύριακα

στην νέα σκακιστική

λέσχη Φαρσάλων το

Ατομικό Πρωτάθλημα

Θεσσαλίας 2019 με πολύ

καλές επιδόσεις για τους

Φαρσαλινούς σκακιστές. 

Πρωταθλητής Ανδρών
Θεσσαλίας αναδείχθηκε ο
Μιχάλης Αγγελής και
Πρωταθλήτρια Γυναικών

Θεσσαλίας (για δεύτερη
συνεχή χρονιά) η
Κωνσταντίνα Δερέκα. Τρίτη
στις γυναίκες βγήκε η
Νεφέλη Μπιζούλα. Δεύτερος
στην κατηγορία κάτω των 14
ετών ο Θεοφάνης Κούκος.
Δεύτερος σ αυτή των 12
ετών ο Πέτρος
Βουβαλούδης και τρίτη η
Στεργιανή Σκουμποτή. Σ
εκείνη των 10 ετών πρώτη η
Συλια Λυκου δεύτερος ο

Δημήτρης Λύκος τρίτος ο
Βασίλης Στατήρης και
πρώτη στα κορίτσια η
Αποστολία Βαρσάμη. Η
αγωνιστική δραστηριότητα
του συλλόγου συνεχίζεται.
Το ερχόμενο Σ/Κ 13-14/4
στο Ομαδικό Κύπελλο
Θεσσαλίας ο ενήλικες σκακι-
στές του ΓΣΦ θα αγωνι-
στούν στον Αλμυρό με τον
τοπικό Σκακιστικό Ομιλο
ενώ ταυτόχρονα στη Λάρισα

θα γίνει το Ατομικό Νεανικό
Πρωτάθλημα Θεσσαλίας
2019 με τη συμμετοχή όλων
των παιδιών του συλλόγου.
Από 20 έως 23 Απριλίου θα
γίνουν οι τελικοί αγώνες των
Μ α θ η τ ι κ ώ ν
Πρωταθλημάτων στο
Περιστέρι με τη συμμετοχή -
ρεκόρ για τα Φάρσαλα - 16
μαθητών (από το σύνολο
των 46 Θεσσαλών που θα
λάβουν μέρος).

Π
λούσια η

αγωνιστική

δράση της ομάδα

Running Team Farsala η

οποία συμμετείχε την

Κυριακή στον 3ο ορεινό

αγώνα στην Λίμνη

Πλαστήρα στα 20

χιλιόμετρα και στα 10

χιλιόμετρα, σε αρκετά

δύσκολες συνθήκες όπου

σε κάποια σημεία οι

δρομείς βρήκαν και χιόνι.

Σειρά κατάταξης 20km

1ος Αρμανίδης Χρήστος

2:15:00, 2ος. Ζεϊκος Νίκος

2:17:00, 3η. Κατμέρου

Θώμη 2:21:00, 4ος.

Καψιώχας Άγγελος 2:23:00,

5ος. Κράβαρης Θανάσης

2:56:00, 6η. Ευθυμίου Ρέα

3:10:00

Στα 10Km

1ος. Φωτογιάννης Σωτήρης

0:45:00, 2η. Γεροδήμου

Όλγα 1:01:00, 3ος.

Παπαγεωργίου Γιώργος

1:04:00
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Α
Ο Ναρθακίου και

Ατρόμητος

Βαμβακούς

αναδείχθηκαν ισόπαλοι

δίχως τέρματα στο

ντέρμπι κορυφής του 2ου

ομίλου της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας με το Ναρθάκι

να φτάνει τους 49

βαθμούς να παραμένει

στην πρώτη θέση και

αήττητος όντας στο +6

από τον δεύτερο

Ατρόμητο Βαμβακούς.

Η Βαμβακού μετά από

αυτόν τον βαθμό εξασφάλι-

σε και μαθηματικά την δεύ-

τερη θέση και την άνοδο

(σ.σ. έχει δυο αναμετρήσεις

άνευ αγώνος στα τρία παι-

χνίδια που απομένουν), ενώ

ο ΑΟ Ναρθακίου θα πρέπει

να περιμένει λίγο ακόμη για

να στεφθεί πρωταθλητής.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους γηπεδούχους να έχουν

την πρωτοβούλια και στο 5′

έχασαν μεγάλη ευκαιρία,

όταν μετά από κάθετη πάσα

στον Παπαθανασίου αυτός

πέρασε τον Σακελλαρίου

πλάσαρε όμως την μπάλα

έδιωξαν πάνω στην γραμμή

οι αμυντικοί του Ατρομήτου.

Ένα τέταρτο αργότερα ο

Σιδηρόπουλος κέρδισε

φάουλ λίγο έξω από την

περιοχή,  εκτέλεσε δυνατά ο

Πρίφτης ο Σακελλαρίου

έδιωξε με υπερένταση.

Λίγο αργότερα έπειτα από

εκτέλεση κόρνερ του

Σιδηρόπουλου η κεφαλιά

του Πρίφτη πέρασε μόλις

άουτ.

Ο Ατρόμητος είχε κάποιες

καλές στιγμές οι οποίες

όμως δεν έφτασαν σε τελική

προσπάθεια, με κορυφαία

στο 35′ όταν ο Τασιόπουλος

δεν πρόλαβε την μπάλα

μετά από γύρισμα του

Βόπη.

Πέντε λεπτά αργότερα και

μετά από σέντρα από δεξιά

του Μισαηλίδη και ανάποδο

ψαλιδάκι του

Παπαθανασίου η μπάλα

κόντραρε και το σουτ του

Ρεντινόπουλου μπλόκαρε ο

Σακελλαρίου.

Στο δεύτερο μέρος ο

Ατρόμητος είχε μια απευθεί-

ας εκτέλεση φάουλ του

Βόπη που πέρασε λίγο

πάνω από τα δοκάρια, ενώ

ο Χρόνης δεν κατάφερε να

ολοκληρώσει την προσπά-

θειά του με τους αμυντικούς

να κόβουν.

Οι γηπεδούχοι έχασαν μεγά-

λη ευκαιρία στο 70′ όταν το

σουτ του Ρεντινόπουλου

έδιωξε εντυπωσιακά ο

Σακελλαρίου.

Στο 80′ μετά από σέντρα του

Πρίφτη ο Παπαθανασίου

έπιασε ένα μονοκόμματο

σουτ με το εξωτερικό φάλ-

τσο με την μπάλα να περνά-

ει μόλις άουτ, ενώ ο

Σακελλαρίου κράτησε το

μηδέν και στο 85′ όταν

μπλόκαρε το πλασέ του

Καραβαγγέλη.

Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Ζειμπέκης, Λελεντζής,

Κατσικόπουλος, Πρίφτης,

Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς ,

Ρ ε ν τ ι ν ό π ο υ λ ο ς ,

Μπουλούτσος, Μισαηλίδης

(60′ Καραβαγγέλης),

Α ρ σ ε ν ό π ο υ λ ο ς ,

Σ ι δ η ρ ό π ο υ λ ο ς ,

Παπαθανασίου (85′

Μπίνας).

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,

Βασιλόπουλος, Γκούνης,

Α ρ σ ε ν ό π ο υ λ ο ς ,

Μακρυγιάννης, Ξυνογαλάς

Ηλ. Ξυνογαλάς Αλ. (60′

Τσιτσικλής), Χρόνης (58′

Αζάς), Τασιόπουλος, Βόπης,

Μακρυγιάννης.

Σ
το ντέρμπι του

Βασιλί η

Αναγέννηση

Φαρσάλων (4η – 37β.)

σκοράροντας σε καίρια

χρονικά σημεία πήρε το

«διπλό» κόντρα στην

τοπική Θύελλα (7η – 28β)

με σκορ 0 – 2, επέστρεψε

στα τρίποντα και

παρέμεινε στην 4η θέση.

Πλέον οι κόκκινοι αντιμετω-

πίζουν την ερχόμενη εβδο-

μάδα στην έδρα τους την

ομάδα του Μέγα

Αλέξανδρου Χαλκιάδων ο

οποίος είναι 5ος με έναν

βαθμό λιγότερο, σε ένα παι-

χνίδι που αναμένεται να κρί-

νει εν πολύς την ομάδα που

θα βρεθεί στα μπαράζ της

ανόδου για τον 2ο όμιλο της

Β ΕΠΣΛ.

Η Αναγέννηση ευτύχησε να

ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς

καθώς στην πρώτη της επί-

σκεψη και στο 5′ ο

Καρακώστας έβγαλε όμορ-

φη σέντρα για το κεφάλι του

Αρβανιτοζήση και αυτός με

καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον

Αποστολάκη και άνοιξε το

σκορ.

Οι γηπεδούχοι έχασαν δυο

καλές στιγμές, όταν το

μακρινό σουτ του Σουλιώτη

μπλόκαρε ο Ζάντζας, ενώ

ένα γύρισμα του Αλεξίου

πέρασε λίγο άουτ.

Η Αναγέννηση είχε την

κυκλοφορία της μπάλας και

έχασε μια καλή στιγμή όταν

ο Σαλής σούταρε δυνατά με

την μπάλα να περνάει πάνω

από τα δοκάρια, όπως και η

προσπάθεια του

Αρβανιτοζήση στο 40′.

Στο δεύτερο μέρος το Βασιλί

πίεσε και δοκίμασε να ανέ-

βει στο γήπεδο, όμως η

Αναγέννηση εκμεταλλεύτηκε

το αμυντικό κενό και στο 60′

διπλασίασε τα τέρματα της

όταν ο Ζαγγανάς «έσπασε»

την μπάλα στο ύψος του

πέναλτι και ο Σαλής με

ψύχραιμο πλασέ χαμηλά

νίκησε τον Αποστολάκη και

πέτυχε το 0 – 2.

Από εκεί και πέρα ο Σαλής

έχασε τρία τετ α τετ, με τον

Αποστολάκη να τον νικάει

εντυπωσιακά στο 65′, ενώ

δυο ακόμη φορές και μετά

από όμορφες ομαδικές

συνεργασίες ο νεαρός επι-

θετικός της Αναγέννησης

έστειλε την μπάλα άουτ,

από θέση τετ α τετ.

Οι γηπεδούχοι από την άλλη

έχασαν δυο καλές στιγμές

με τους Σουλιώτη και

Μαργαρίτοπουλο και έτσι το

0 – 2 παρέμεινε μέχρι την

λήξη.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαίτσης): Αποστολάκης,

Τριανταφύλλου Β.,

Μπόγκας Θ. (60′ Βαίτσης

Λ.), Κούρο (70′

Τριανταφύλλου Γ.),

Λιτσόπουλος, Συργκάνης

(46′ Μαργαριτόπουλος Κ.),

Τσιάμπας, Αλεξίου (55′

Μπόγκας Θ.), Σουλιώτης,

Καραγιάννης, Ακρίβος.

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Ζάντζας, Σακελλαρίου,

Δημουλάς, Μπούλαρι,

Καρακώστας, Ζαγγανάς(86′

Α γ γ ε λ α κ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Αγγελάκης, Τσούλης (85′

Θεοχαρόπουλος), Σαλής

(85′ Κουκουτής), Μπανιάς,

Αρβανιτοζήσης.

10
Τρίτη 9 Απριλίου

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

Επιστροφή στα «τρίποντα» με «διπλό» και παραμονή σε τροχιάΕπιστροφή στα «τρίποντα» με «διπλό» και παραμονή σε τροχιά

τετράδας για την Αναγέννηση!τετράδας για την Αναγέννηση!

««Χ»αρούμενοι και οι δυο στο ντέρμπι κορυφής!Χ»αρούμενοι και οι δυο στο ντέρμπι κορυφής!



Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

«πλήρωσε με το ίδιο

νόμισμα» την

Αναγέννηση Ζαππείου

(σ.σ. στο παιχνίδι του

πρώτου γύρου οι

ροσονέρι ηττήθηκαν με

ανατροπή) καθώς έδειξε

σπουδαίο χαρακτήρα,

ανέτρεψε το 0 – 1 του

πρώτου μέρους σε 2 – 1

στο 90 + 3′ και με «χρυσό

σκόρερ» τον Νεμπεγλέρα,

παρέμεινε σε απόσταση

«αναπνοής» από την

Αναγέννηση Φαρσάλων

και την προνομιούχο

τετράδα και πλέον η

αναμέτρηση κόντρα στην

Αναγέννηση Φαρσάλων

στο Στάδιο των

Φαρσάλων το ερχόμενο

Σάββατο 13/4 αναμένεται

πολύ κρίσιμη για την

μάχη της 4αδας.

Οι Χαλκιάδες με αυτό το τρί-

ποντο έφτασαν τους 36 βαθ-

μούς, ξέφυγαν με 6 βαθ-

μούς από την Αναγέννηση

Ζαππείου και παρέμειναν

σε απόσταση βαθμού από

την Αναγέννηση Φαρσάλων

και την προνομιούχο τετρά-

δα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τις Χαλκιάδες να χάνουν μια

καλή στιγμή στο 5′ όταν το

σουτ του Πέτσα έδιωξε εντυ-

πωσιακά ο Γκατζανάς.

Οι φιλοξενούμενοι στην

μοναδική ευκαιρία τους

κατάφεραν να ανοίξουν το

σκορ όταν μετά από εκτέλε-

ση φάουλ από τα αριστερά

η μπάλα πήρε περίεργη

τροχιά πέρασε πάνω από

τον Χαρισούλη και κατέληξε

στα δίχτυα.

Οι Χαλκιάδες δεν πανικο-

βλήθηκαν από το τέρμα που

δέχθηκαν, πίεσαν ορθολογι-

κά και με όμορφο ποδό-

σφαιρο προσπάθησαν να

αναπτυχθούν, φθάνοντας

στην «πηγή» με τον

Γκατζανά όμως να έχει στή-

σει «τείχος».

Αρχικά στο 25′ ο Γκουνάρας

είδε τον τερματοφύλακα του

Ζαππείου να τον σταματά

σε τετ α τετ ενώ και ο

Ζαχόπουλος νίκηθηκε σε

πανομοιότυπη φάση.

Στο 30′ μια απευθείας εκτέ-

λεση φάουλ του Αντωνιάδη

πέρασε λίγο άουτ, ενώ ίδια

κατάληξη είχε και το σουτ

του Τασιόπουλου λίγο πριν

την λήξη του πρώτου

μέρους.

Στο δεύτερο μέρος οι

Χαλκιάδες μπήκαν ακόμη

πιο δυναμικά, έκλεισαν το

Ζάππειο στα καρέ του και με

σωστή κυκλοφορία προ-

σπάθησαν να βρουν τους

κενούς χώρους.

Αρχικά στο 52′ ο

Αντωνιάδης είδε το φάουλ

που εκτέλεσε να περνάει

άουτ, ενώ λίγο αργότερα το

πλασέ του Τασιόπουλου

μετά από σέντρα του

Βαρσάμη είχε την ίδια κατά-

ληξη.

Στο 70′ οι γηπεδούχοι κέρδι-

σαν πέναλτι σε μαρκάρισμα

πάνω στον Πέτσα λίγο πριν

πλασάρει.

Ο Αντωνιάδης εκτέλεσε

στην αριστερή γωνία του

Γκατζανά, ο οποίος όμως

έδιωξε με τα πόδια, ο

Βαρσάμης πήρε το ριμπά-

ουντ και με πλασέ εξ επα-

φής έφερε το παιχνίδι στα

ίσια.

Τα τελευταία είκοσι λεπτά

ήταν φινάλε «ακατάλληλο

για καρδιακούς», καθώς οι

γηπεδούχοι «σφυροκοπού-

σαν» το Ζάππειο με τον

Γκατζανά να κρατάει όρθια

την ομάδα του, όταν αρχικά

στο 75′  ο Τασιόπουλος βρέ-

θηκε τετ α τετ με τον έμπειρο

τερματοφύλακα να τον στα-

ματάει, ενώ πέντε λεπτά

αργότερα έβαλε στοπ και

στο σουτ του Νεμπεγλέρα.

Στο 89′ ο Αντωνιάδης δοκί-

μασε να στείλει την μπάλα

στα δίχτυα με απευθείας

εκτέλεση κόρνερ με την

μπάλα να περνάει λίγο

δίπλα από το κάθετο δοκά-

ρι.

Οι Χαλκιάδες συνέχισαν να

«παλεύουν» μέχρι το τελευ-

ταίο λεπτό και δικαιώθηκαν

με «buzzer beater», όταν

στο 93′ και έπειτα από εκτέ-

λεση φάουλ του Αντωνιάδη,

και πρώτη κεφαλιά πάσα

του Κουτσόπουλου,η μπάλα

κατέληξε στον Νεμπεγλέρα,

αυτός με πλάτη στην εστία

δοκίμασε το γυριστό σουτ

και κρέμασε τον Γκατζανά,

πέτυχε το 2 – 1 και έδωσε το

σπουδαίο τρίποντο στην

ομάδα του μέσα σε ντελίριο.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης,

Βαρσάμης, Κυριάκου (75′

Κ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Νεμπεγλέρας, Γκουνάρας

Στ. (88′ Γκουνάρας Χρ.),

Τσιανάκας, Νασιούλας,

Πέτσας (90 + 2′

Αναγνώστου), Τασιόπουλος

Αγγ. (90 + 4′ Σκέγια)
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Αθλητικά

Ανατρεπτικό τρίποντο «χρυσάφι» και τώρα «τελικός» για τιςΑνατρεπτικό τρίποντο «χρυσάφι» και τώρα «τελικός» για τις

Χαλκιάδες!!!Χαλκιάδες!!!



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

γνώρισε βαριά

ήττα με σκορ 5 – 1 στο

Ζάππειο κόντρα στον

Αετό Μακρυχωρίου

παρέμεινε στους 30

βαθμούς και πλέον είδε

τον Τύρναβο να τον

φτάνει στην 10η θέση

(σ.σ. αναδείχθηκε

ισόπαλος με τον Σμόλικα

Φαλάνης) και πλέον οι

δυο ομάδες βρίσκονται με

30 βαθμούς «αγκαζέ»

στην 10η θέση με το

παιχνίδι στον Τύρναβο

την μεθεπόμενη

αγωνιστική να φαίνεται

πλέον «τελικός».

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Αετό να ανοίγει το σκορ

στο 10′ όταν ο Γκαμπέτας

ανατράπηκε μέσα στην

περιοχή από τον Θανάση

Τσούλη και ο διαιτητής

Αντωνίου έδειξε την εσχάτη

των ποινών.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Φουσίκας νίκησε τον

Κουτσογιαννούλη και πέτυ-

χε το 1 – 0.

Ο Αχιλλέας προσπάθησε να

αντιδράσει έχασε μια καλή

στιγμή όταν το σουτ του

Κούμρια στο 20′ πέρασε

λίγο πάνω από τα δοκάρια

και στο 30′ πέτυχε την ισο-

φάριση.

Μετά από όμορφη ομαδική

συνεργασία ο

Παπακωνσταντίνου βρέθη-

κε μέσα στην περιοχή, «τσί-

μπησε» την μπάλα, ο

Σιάτρας τον ανέτρεψε και ο

Αντωνίου έδωσε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Ζιώγας ο οποίος δεν λάθεψε

και έφερε το παιχνίδι στα

ίσια.

Η χαρά των Φαρσαλινών

όμως ανατράπηκε γρήγορα

καθώς στο 38′ ο Μπόντε

πάτησε περιοχή από τα αρι-

στερά και με πλασέ έστειλε

την μπάλα στα δίχτυα για το

2 – 1 του Αετού το οποίο

ήταν και το σκορ του πρώ-

του  μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο

Αχιλλέας μπήκε πιο πιεστι-

κά, δίχως όμως να απειλή-

σει.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν

να πάρουν αέρα δυο τερμά-

των στο 58′ και στην πρώτη

τους επίσκεψη στα καρέ του

Αχιλλέα πέτυχαν το 3 – 1.

Ο Φουσίκας εκτέλεσε με

δύναμη προς την εστία ένα

φάουλ αριστερά της περιο-

χής, η μπάλα με περίεργη

τροχιά και μετά από κόντρες

μπέρδεψε τον

Κουτσογιαννούλη και κατέ-

ληξε στα δίχτυα.

Αυτό το τέρμα έφερε την

«κατάρρευση» στον Αχιλλέα

Φαρσάλων ενώ ο Αετός

όντας πλέον απαλλαγμένος

από το άγχος κατάφερε να

πετύχει ακόμη δυο τέρματα.

Αρχικά στο 62’ ο Μπόντε

έβγαλε τη σέντρα μέσα στην

περιοχή και ο Μάρκο με

κεφαλιά πέτυχε το 4-1.

Ο Αχιλλέας έχασε μια καλή

στιγμή στο 68′ όταν ο

Ζιώγας από πλεονεκτική

θέση έστειλε την μπάλα ελά-

χιστα άουτ.

Δυο λεπτά αργότερα ο

Πούτας έβγαλε όμορφη

σέντρα ακριβείας και ο

Φουσίκας με κεφαλιά πέτυ-

χε το 5-1 που ήταν και το

τελικό σκορ και παράλληλα

σημείωσε χατ τρικ.

Στα εναπομείναντα λεπτά

δεν άλλαξε κάτι και έτσι ο

Αετός πανηγύρισε τρίποντο

που τον κρατάει στην

«μάχη» της τετράδας.

Την ερχόμενη Κυριακή 14/3

οι Φαρσαλινοί αντιμετωπί-

ζουν εντός έδρας στο Στάδιο

των Φαρσάλων στις 17:00

τον δεύτερο της βαθμολο-

γίας Φαλανιακό σε ένα παι-

χνίδι το οποίοι ο μεν

Αχιλλέας «καίγεται» για βαθ-

μούς πριν την «μάχη» του

Τυρνάβου ο δε Φαλανιακός

μετά την ισοπαλία με τον

Αμπελωνιακό έρχεται με την

«πλάτη στον τοίχο» καθώς

οποιαδήποτε απώλεια σε

συνδυασμό με νικηφόρο

αποτέλεσμα του Ηρακλή

Λάρισας τον «πετά» εκτός

διεκδίκησης των Play Off

της ανόδου.

Οι Συνθέσεις

Αετός Μακρυχωρίου

( Δ η μ ή τ ρ η ς

Κ α π ε τ α ν ό π ο υ λ ο ς ) :

Σταμέλος (72′

Σουπεκιώτης), Τσιαντούλης,

Μπέτσιος, Σιάτρας,

Σουφχάρας (67′ Πούτας),

Τζίκα Ι. (58′ Καλούσης),

Γκαμπέτας, Μάρκο,

Φουσίκας, Μπόντε (75′

Λάλλας), Κολοβός.

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Αρίστος Παπαγεωργίου):

Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο ύ λ η ς ,

Τσούλης, Κατσανάκης,

Ζησόπουλος (71′ Σαμαράς),

Κομισόπουλος, Ζιώγας,

Τ α σ τ ε μ ε ρ ί δ η ς ,

Γιαννολόπουλος, Κούμρια

(65′ Γκαραβέλας), Γαγάρας,

Παπακωνσταντίνου (82’

Καναβός).

Δ
ιακρίσεις και εκτός

του χορταριού και

των τεσσάρων

γραμμών πανηγυρίζει το

τελευταίο διάστημα η

οικογένεια του Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Ο Φαρσαλινός και

Πρόεδρος του Αχιλλέα

Φαρσάλων κ. Αθανάσιος

Λέφας συμμετείχε στο

Πανελλήνιο πρωτάθλημα

νεφροπαθών και μεταμο-

σχευμένων το οποίο διεξή-

χθη από τις 27 έως τις 30

Μαρτίου στο Στάδιο

Αλκαζάρ

Ο κ. Αθανάσιος Λέφας

«σάρωσε» τα μετάλλια

καθώς στις δυο κατηγορίες

αγωνισμάτων που συμμετεί-

χε κατέκτησε δυο χρυσά

μετάλλια, τον αγώνα των

100 μέτρων τρέξιμο και της

ελαστικής σφαίρας με βολή

στα 60 μέτρα.

Όλοι οι συμμετέχοντες κέρ-

δισαν εμπειρίες και μας

έδωσαν ακόμη ένα μάθημα,

ότι όταν κάτι το αγαπάς και

αγωνίζεσαι για αυτό τίποτα

δεν μπορεί να σου σταθεί

εμπόδιο.

Το εν λόγω πρωτάθλημα

διεξήχθη υπό την αιγίδα της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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Αθλητικά

Βαριά ήττα για τον Αχιλλέα Φαρσάλων από το Μακρυχώρι…Βαριά ήττα για τον Αχιλλέα Φαρσάλων από το Μακρυχώρι…

««Σάρωσε» τα μετάλλια ο πρόεδρος του Αχιλλέα Φαρσάλων κ.Σάρωσε» τα μετάλλια ο πρόεδρος του Αχιλλέα Φαρσάλων κ.

Αθανάσιος Λέφας!!!Αθανάσιος Λέφας!!!



Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

γνώρισε την ήττα με σκορ

71 – 63 στην έδρα του

Φίλιππου Βέροιας για την

25η αγωνιστική του 2ου

ομίλου της Β Εθνικής

κατηγορίας.

Οι Φαρσαλινοί παρά την
ήττα παρέμειναν στην 10η
θέση καθώς καμία από τις
ομάδες που βρίσκονται
κάτω από το συγκρότημα
του κ. Φόρου δεν κέρδισε
αυτή την αγωνιστική.
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι
Φαρσαλινοί με πρωταγωνι-
στές τους Γκιουλέκα και
Δέσπο προηγήθηκαν με 8-
11 στο 5’ και μετέπειτα με 13
– 18 στο 8′, αλλά με δυο τρί-
ποντα ο Κοθράς μείωσε σε
19-20, που ήταν και το σκορ
του πρώτου δεκαλέπτου.
Η ομάδα του Φίλιππου
πέρασε μπροστά με 24-20

στο 12′ όμως οι παίκτες του
κ. Φόρου με σερί 0 – 6,
πέρασαν μπροστά με 24-
26.
Με σουτ από την περιφέρεια
ο Φίλιππος πήρε και πάλι
προβάδισμα με 37-30 στο
18’ αλλά οι Φάρσαλινοί με
νέο σερί 0 – 5, μείωσαν σε
37-35 το οποίο ήταν το σκορ
του ημιχρόνου.
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι
γηπεδούχοι με ένα γρήγορο
9 – 3 πέρασαν μπροστά με
+8 (46-38) και λίγο αργότε-
ρα με +9 (51-42) με τον
Φίλιππο με πολύ καλή
άμυνα να έχει σε εκείνο το
σημείο τον έλεγχο του παι-
χνιδιού.
Με δικό του μίνι σερί 0 – 5 ο
Γυμναστικός μείωσε σε 51 –
47 με το οποίο και έληξε το
τρίτο δεκάλεπτο.
Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκί-
νησε ιδανικά για τους παί-
κτες του κ. Φόρου οι οποίοι

αν και βρέθηκαν πίσω με 55
– 47, με σερί 0-12 πέρασαν
μπροστά με 55-59, πέντε
λεπτά πριν την λήξη.
Οι γηπεδούχοι σκόραραν με
βολές 4 πόντους και μείω-
σαν σε 59 – 61, ενώ ο
Κοθράς στην αμέσως επό-
μενη φάση έκλεψε την
μπάλα και ισοφάρισε σε 61-
61.
Από εκεί και πέρα ο παιχνίδι
κρίθηκε στις λεπτομέρειες
με τον Φίλιππο να παραμέ-
νει πιο ψύχραιμος και εκμε-
ταλλευόμενος τα λάθη στην
επίθεση των Φαρσαλινών
πήρε την νίκη με 71-63.
Πρώτος σκόρερ του αγώνα
ήταν ο Κοθράς του
Φίλιππου με 37 πόντους,
ενώ για τον Γυμναστικό ο
Γκιουλέκας σημείωσε 19
πόντους, ενώ διψήφιος ήταν
και ο Τοπουζίδης με 17.
Την ερχόμενη Κυριακή ο
Γυμναστικός δίνει μεγάλο
παιχνίδι εντός έδρας
καθώς αντιμετωπίζει την
ομάδα της Γεφύρας με την
οποία είναι ισόβαθμος
στην βαθμολογία.
Δεδομένα πρόκειται για
μια αναμέτρηση που ανα-
μένεται να κρίνει πολλά εν
όψει της δύσκολης συνέ-
χειας στο πρωτάθλημα
της Β Εθνικής.
Οι άνθρωποι του Γ.Σ.
Φαρσάλων Krousta
καλούν τον κόσμο να
δώσει δυναμικό παρών
στο Κλειστό Γυμναστήριο
των Φαρσάλων  την
Κυριακή 14/4 και ώρα
17:00 και να βοηθήσει
τους μπλε να φτάσουν σε
μια σημαντική νίκη.
Δεκάλεπτα: 19-20, 37-35,
51-47, 71-63
Οι Συνθέσεις
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας
– Μπλατσιώτης):
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ,
Τσεσμετζιδης, Σισμανης
5(1), Πονοπουλος,
Γιαντσιδιώτης, Βαλλιος 3(1),
Τσιακλαγκανος 3,
Καβαργυρης, Κοθρας 37(5),
Παραπουρας 8(2),
Σουτζοπουλος 6, Κανταρκος
9.
Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

(Χάρης Φόρος):
Λεπενιώτης 8, Χαιρετίδης 2,
Αναγνωστόπουλος 6(2),
Τσιόγκας, Συνετός 2,
Τοπουζίδης 17(3),
Γκιουλέκας 19, Δέσπος 6,
Φιλιππόπουλος 4
Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα της 25ης αγωνιστικής:
ΧΑΝΘ – Νίκη Βόλου 67-65
Γέφυρα – Μαχητές-
Πειραματικού 67-68
Φίλιππος Βέροιας – Γ,Σ,
Φαρσάλων Krousta 71-63
Ίκαροι Σερρών – Αγρίνιο 67-
80
Ελευθερούπολη –
Μακεδονικός 70-57
Ανατόλια – Φαίακας 88-42
Ερμής Λαγκαδά – Στρατώνι
68-59
Χαλκηδόνα – Έσπερος
Λαμίας 70-66
Η Βαθμολογία (Σε 25 αγώ-
νες):
1. Ανατόλια 48 (23-2)
2. Αγρίνιο 43 (18-7)
3. Ελευθερούπολη 43 (18-7)
4. Φίλιππος Βέροιας 41 (16-
9)
5. ΧΑΝΘ 40 (15-10)
6. Ερμής Λαγκαδά 38 (13-
12)
7. Μαχητές-Πειραματικού 38
(13-12)
8. Χαλκηδόνα 37 (12-13)
9. Έσπερος Λαμίας 36 (11-
14)
10. Γ.Σ. Φαρσάλων
Krousta 35 (10-15)
11. Γέφυρα 35 (10-15)
12. Φαίακας Κέρκυρας 35
(10-15)
13. Στρατώνι 34 (9-16)
14. Νίκη Βόλου 34 (9-16)
15. Ίκαροι Σερρών 33 (8-17)
16. Μακεδονικός 30 (5-20)

Η επόμενη αγωνιστική
(26η, 14/04):
Μαχητές-Πειραματικού –
ΧΑΝΘ
Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta –
Γέφυρα
Μακεδονικός – Ανατόλια
Φαίακας Κέρκυρας – Ερμής
Λαγκαδά
Στρατώνι – Χαλκηδόνα
Νίκη Βόλου –
Ελευθερούπολη
Έσπερος Λαμίας – Ίκαροι
Σερρών
Αγρίνιο – Φίλιππος Βέροιας

Χάρης Φόρος: “Κάθε παι-

χνίδι είναι τελικός για

εμάς”

Μετά την λήξη της αναμέ-

τρησης ο προπονητής του

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

τόνισε τα εξής: “Αρχικά να

δώσω συγχαρητήρια για

την δίκαιη νίκη στον

Φίλιππο Βέροιας και στον

κ. Γκίμα τον οποίο εκτιμώ

και σέβομαι.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τις δυο ομάδες να έιναι

κοντά στο σκορ, ξέραμε ότι

έχουμε να αντιμετωπίσουμε

μια επιθετική ομάδα και τα

δώσαμε όλα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο μπήκα-

με νωθρά, ο Φίλλιπος πέρα-

σε μπροστά.

Εκεί κάναμε την αντεπίθεσή

μας, καταφέραμε να πάρου-

με εμείς το προβάδισμα,

όμως μετέπειτα ο Φίλιππος

με κάποια μεγάλα σουτ και

δικά μας λάθη σε άμυνα και

επίθεση κέρδισε δίκαια το

παιχνίδι.

Εμείς αντιμετωπίζουμε κάθε

παιχνίδι σαν τελικό, πρέπει

να παίζουμε έτσι και πρέπει

να συνεχίσουμε έτσι.

Το πρωτάθλημα είναι πάρα

πολύ δύσκολο και με πολλά

σκαμπανεβάσματα, πρέπει

να προχωρήσουμε και να

δώσουμε τον καλύτερο

εαυτό μας ώστε να πετύχου-

με τον στόχο μας.

Και πάλι συγχαρητήρια στην

ομάδα του Φίλιππου για την

νίκη της, εύχομαι ολόψυχα

να πετύχει τους στόχους

της”.
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ΓυμναστικόΓυμναστικό ΣύλλογοΣύλλογο Φαρσάλων Φαρσάλων KroustaKrousta



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος μετα-

πτυχιακού διπλώματος, με διδα-

κτική εμπειρία, παραδίδει μαθή-

ματα σε μαθητές δημοτικού,

γυμνάσιου, λυκείου και σε φοιτη-

τές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 65τμ

επι της οδού 25ης Μαρτίου 10

στα Φάρσαλα στον 2ο όροφο

(πάνω  από το καφενείο του

κου Γκουντόπουλου). Τιμή 200

ευρώ. 

Πληροφορίες: 2421215133,

6982163000.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 54 στρεμμά-

των στη θέση 15άρια Σταυρός.

Διαθέτει γεώτρηση και ηλε-

κτρικό ρεύμα, με μήκος 300 μ.

Επικοινωνία: 6937418834 -

Τιμή 2.500€

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Πολυνέρι

Φαρσάλων κτήμα 12 στρεμμά-

των στην αγροτική θέση

«Τριαντάρια», κατάλληλο για

όλες τις καλλιέργειες με νερό

από πομόνα  εμπρός  του  κτή-

ματος . Πληροφορίες  στον κ.

Σωτήρη Δημόπουλο στο τηλ.

6944396286 και στον κ.

Μαντζαρίδη Θανάση στο τηλ.

24910 31225

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητή-

σιμη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου

125 τ.μ. , κατασκευής 1992

στο κέντρο των Φαρσάλων.

Διαθέτει μόνωση, διπλά τζά-

μια, τζάκι, κουζίνα ενιαία με

σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια,

δύο μπάνια και είναι σε άριστη

κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοι-

κία στα Βρυσιά Φαρσάλων,

85τ.μ., με αποθήκη 50τ.μ.

εντός οικοπέδου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο:

6978189427

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

ισόγειο τριάρι στα Φάρσαλα

με παρκινγκ και αυτόνομη

θέρμανση .Πληροφορίες  στο

τηλ. : 6977328307

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 οικό-

πεδο  , ακριβώς στην άκρη

του χωριού  για εκμετάλλευ-

ση με ζώα ή πουλερικά (έχει

ελεύθερο λιβάδι), στο

Δασόλοφο Φαρσάλων .

Πληροφορίες στο τηλ.:

6982191292.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο

πλήρες εξοπλισμένο επί της

οδού Λαμίας 64.

Πληροφορίες στα τηλ. :

24910 22531 & 6934106129

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράγος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
6974355254
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ΤΡΙΤΗ 9/4: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

ΤΕΤΑΡΗ 10/4: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΠΕΜΠΤΗ 11/4: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση :

Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση:

Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24

Τηλ: 24910-23012

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά

4 Τηλ: 24910-22465

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 πολιτικός 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, αναλαμβά-
νω παντώς τύπου εργασία για το καθαρι-
σμό οικοπέδων , κήπων και ότι έχει σχέση
με το κόψιμο αγριόχορτων. Εγγυημένη
δουλεία και λογικές τιμές με σύγχρονα
μηχανήματα. 
Σας ευχαριστώ και περιμένω την ανταπό-
κρισή σας. 
Δημήτρης Ντάφος
Θα με βρείτε ότι ώρα θέλετε στο 
τηλέφωνο 6907819366.

Ιερά Μητρόπολη της αρχιερατικής περι-
φέρειας Φαρσάλων

Συνδιοργάνωση συλλόγων «Παναγία
Ελεούσα» Φάρσαλα και «Ο

Εσταυρωμένος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση
παρουσίασης του βιβλίου «Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
ΜΟΥ» του πατρός Θεόδωρου Μπατάκα ,
έκδοση συλλόγου συμπαράστασης «Ο
Εσταυρωμένος».
Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13
Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο και ώρα
7:00 το απόγευμα.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Το Δ.Σ.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Μάρτιν Βούρτσερ του Αλεξάντερ και της
Εύας, το γένος Χούσσλ που γεννήθηκε στο
Ρούμ και κατοικεί στο Φούλπμες της
Αυστρίας και η Ηλιάνα Πολυμέρου του
Μιχαήλ και της Σπυριδούλαςτο γένος
Βαγιοπούλου που γεννήθηκε στα Φάρσαλα
και κατοικεί στο Ίννσμπρουκ της Αυστρίας
πρόκειται να έλθουν σε θρησκευτικό γάμο
που θα τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων
Πορταριάς Πηλίου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα
Φάρσαλα οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απα-
ραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος διπλώμα-
τος Γ κατηγορίας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Σ
κορ και θέαμα είχαμε στο παιχνίδι γοήτρου
ανάμεσα στον Μυραικό και την Νίκη Κρήνης με
τις δυο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με

σκορ 2 – 2.
Έτσι η Κρήνη με 23 βαθμούς είναι στην 8η θέση.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 8′ όταν μετά από γέμι-
σμα στην περιοχή από φάουλ και κεφαλιά του Μαμάκου και
απόκρουση του Νταφόπουλου στο δοκάρι,στην επαναφορά
ο Σπανός έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Μυραικός δεν είχε άλλες ευκαιρίες,
ενώ η Κρήνη είχε 2 καλές ευκαιρίες με αντίστοιχες βολίδες
των Νεγιάννη και Τσιάρα που όμως δεν βρήκαν στόχο, στο
24′ και 37′.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο 52′ μεγάλη
ευκαιρία χαμένη για την Κρήνη,όταν μόνος πάνω στην
γραμμή ο Τσαρδάκας δεν καταφέρνει να σπρώξει τη μπάλα
στα δίχτυα, ενώ σπρωχτηκε απ’τους αμυντικούς.
Ότι δεν κατάφερε όμως ο Τσαρδάκας,το κατάφερε ο συνή-
θης ύποπτος, Μάριος Νεγιάννης, στο 61′,όταν μετά από
έναν περίφημο συνδυασμό μεταξύ των Τσανάκα Χρήστου
και Γιάννη, η μπάλα πήγε στον Νεγιάννη, και αυτός με υπο-
δειγματικό σουτ στην κίνηση κάνει το 1-1.
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το μομέντουμ ήταν με τη μεριά της
Κρήνης,μια κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της
Κρήνης, έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον ταχύτατο Βουγιαντζή,ο
οποίος δεν λάθεψε και έκανε το 2-1 στο 70′.
Στο 75′ ο Μυραικός έχασε την μεγάλη ευκαιρία να κάνει το

3-1 και να κλειδώσει ουσιαστικά το τρίποντο ,όταν μετά από
1-2 των παιχτών του, έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή
ο Σαμαράς, αλλά ο Νταφόπουλος έδιωξε σε κόρνερ.
Στα επόμενα λεπτά η Κρήνη πίεσε, έχασε ευκαιρίες με
Τσανάκα Χρήστο και Νεγιάννη, αλλά το γκολ για την ισοφά-
ριση σε 2-2 πέτυχε ο Γιάννης Μαργαριτόπουλος, όταν
πολλά μέτρα έξω απ’την περιοχή του Μυραίκού, κάνοντας
μια σέντρα σουτ, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και πέρασε
πάνω από τον τερματοφύλακα.
Η τελευταία ευκαιρία ανήκε στην Κρήνη όταν μετά από
σέντρα του Τσανάκα Χρήστου,ο Τσιάρας δεν μπόρεσε μέσα
από τη μικρή περιοχή να πετύχει το γκολ και την ολική ανα-
τροπή.
Οι Συνθέσεις
Μυραικός: Ρέτζιος – Δημοβέλης – Πουρουτίδης – Μπέτσας
– Σεπιλιέτοφ – Βλάνδος – Σαμαράς – Βουγιαντζής (70′
Χασιώτης) – Σπανός – Μαμάκος – Λυμτσιούλης( 63’Ζιώγας
Γ).
Νίκη Κρήνης (Σάκης Τσιάρας): Νταφόπουλος – Σελήνης –
Κανατούλας – Μαργαριτόπουλος Κ. – Τσαρδάκας (60′
Κόκκινος) – Μαγαλιός – Νεγιάννης – Τσανάκας Ι. – Τσιάρας
– Τσανάκας Χ. – Μαργαριτόπουλος Ι.

Ι
σόπαλοι με σκορ 1 – 1

αναδείχθηκαν

Παναγροτικός Νίκαιας

και Ολυμπιακός Αμπελιάς

στη μεταξύ τους

αναμέτρηση για την 24η

αγωνιστική του

πρωταθλήματος της Α΄1

ΕΠΣ Λάρισας.

Οι δύο ομάδες πήραν τον

βαθμό της ισοπαλίας, με την

Αμπελιά να φθάνει τους

σαράντα έξι πόντους και

βρίσκεται στην 3η θέση,

όντας στο -2 από το δεύτερο

Μαυροβούνι το οποίο αντι-

μετωπίζει το ερχόμενο

Σάββατο 13/4 στην Αμπελιά

Η ομάδα των Βαγγέλη

Μπρισίμη – Θοδωρή

Εμμανουήλ από τη πλευρά

της έχασε ευκαιρία να ανέβει

και πάλι στη δεύτερη θέση

με την ισοπαλία του

Μαυροβουνίου, ενώ στον

αντίποδα, το συγκρότημα

του Βαγγέλη Μπρισίμη και η

ομάδα της Νίκαιας πήρε

σημαντικό βαθμό στη προ-

σπάθεια που κάνει για

παραμονή στη κατηγορία.

Μόλις στο 3ο λεπτό του

αγώνα ο Ηλίας

Χριστοδούλου με πλασέ

από γύρισμα του Σώκου

ευτύχησε να βάλει μπροστά

τον Παναγροτικό στο σκορ

και το 1 – 0 ήταν το σκορ του

πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος και στο

49′ ο Νίκος Φαρμάκας με

μία όμορφη απευθείας εκτέ-

λεση φάουλ κέρδισε τον

Σδούγκα και έφερε το ματς

στα ίσια.

Προς το φινάλε και συγκε-

κριμένα στο 86′ ο Κώστας

Κολοβός σημάδεψε το ορι-

ζόντιο δοκάρι της εστίας του

Παναγροτικού Νίκαιας με

κεφαλιά από εκτέλεση

φάουλ του Νίκου Φαρμάκα

και η Αμπελιά έχασε μοναδι-

κή ευκαιρία για να πετύχει

την ολική ανατροπή με τον

έμπειρο κεντρικό αμυντικό.

Πάντως, στο παιχνίδι και οι

«πράσινοι» είχαν τις δικές

τους χαμένες ευκαιρίες με

τον Ηλία Χριστοδούλου (15′)

και (89′), με το 1 – 1 όμως

να είναι το τελικό σκορ.

Οι Συνθέσεις

Παναγροτικός Νίκαιας

( Β α γ γ έ λ η ς

Στ ε φ α ν ή ς ) : Σ δ ο ύ γ κα ς ,

Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς ,

Χονδρονάσιος (60′ Ψαθάς),

Πανδρεμένος, Ψαρούλης

Αντ., Σώκος, Φουρίκης,

Δημόπουλος (85′

Γκουντίκας), Χριστοδούλου,

Καφαντάρης (80′

Νικολακούλης), Βλαχάκης

(90′ Γκερλιώτης).

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Γεωργούλας Θωμ.,

Λαζαρίδης (85′ Κιούσσης),

Σελήνης, Κολοβός Κ.,

Αγγέλης, Κολοβός Ν.,

Σαΐτης (46′ Σουλτούκης),

Γαρουφαλιάς, Σαμαράς –

Καμηλαράκης, Γεωργούλας

Θοδ., Φαρμάκας.

Διαιτητική Τριπλέτα

Μ π ο υ μ α ρ σ ό π ο υ λ ο ς ,

Ντελέζος Θ., Μπράμης

15
Τρίτη 9 Απριλίου

Σκορ και θέαμα για Μυραικό και Κρήνη!Σκορ και θέαμα για Μυραικό και Κρήνη!

““ΧΧ””αμένηαμένη ευκαιρίαευκαιρία για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς πριν το εντόςγια τον Ολυμπιακό Αμπελιάς πριν το εντός

έδρας ντέρμπι με το Μαυροβούνιέδρας ντέρμπι με το Μαυροβούνι

Τα Αποτελέσματα - 24η
Αγωνιστική
ΑΕ Βουναίνων - Δήμητρα
Γιάννουλης 2-2
Φιλοκτήτης Μελιβοίας - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" 0-
3
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
Νεάπολη 5-6
Αστραπή Ν. Πολιτείας - Ελπίς
Μεσοχωρίου 2-1
Αστήρ Μελισσοχωρίου - ΑΟ
Ελευθερών 1-0
ΑΟ Μαυροβουνίου - Προοδευτική
Ανάβρας 1-1
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας - ΠΑΟΛ
Αβέρωφ 0-0
Παναγροτικός Νίκαιας -
Ολυμπιακός Αμπελιάς 1-1

Η Eπόμενη 25η Αγωνιστική (13/4.

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

Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 51

2. Μαυροβούνι 48

3. Ολυμπιακός Αμπελιάς 46

4. Βούναινα 44

5. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 43

6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 38

7. Προοδευτική Ανάβρας 36

8. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 35

9. Ελευθεραί 31

10. Δήμητρα Γιάννουλης 30

11. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 29

12. Αστραπή Νέας Πολιτείας 29

13. Παναγροτικός Νίκαιας 25

14. Νεάπολη 20

15. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 20

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 19η

Αγωνιστική

Δόξα Υπέρειας - Σταυραετός 3-0

(α.α.)

Ακαδημία Αχιλλέως - Άγιος

Γεώργιος Φαρσάλων 3-0 (α.α.)

Θύελλα Βασιλί - Αναγέννηση

Φαρσάλων 0-2

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων -

Αναγέννηση Ζαππείου 2-1

Μυραϊκός - Νίκη Κρήνης 2-2

ΑΟ Ναρθακίου - Ατρόμητος

Βαμβακούς 0-0

Η Επόμενη 20η αγωνιστική

Σταυραετός - Μυραϊκός 0-3 (α.α.)

Ατρόμητος Βαμβακούς - Άγιος

Γεώργιος Φαρσάλων 3-0 (α.α.)

13/4, 17:00

Αναγέννηση Φαρσάλων - Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων

14/4, 17:00

Δόξα Υπέρειας - Θύελλα Βασιλί

Αναγέννηση Ζαππείου - ΑΟ Ναρθακίου

Νίκη Κρήνης - Ακαδημία Αχιλλέως

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 49

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 43

3. Δόξα Υπέρειας 40

4. Αναγέννηση Φαρσάλων 37

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων

36

6. Αναγέννηση Ζαππείου 30

7. Θύελλα Βασιλί 28

8. Νίκη Κρήνης 23

9. Μυραϊκός 22

10. Ακαδημία Αχιλλέως 13

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 25η

Αγωνιστική

ΑΕ Κιλελέρ - Δαμασιακός 1-1

Αετός Μακρυχωρίου - Αχιλλέας

Φαρσάλων 5-1

Φαλανιακός - Αμπελωνιακός 1-1

Αετός Αμυγδαλέας - ΠΟ

Ελασσόνας 1-4

Τύρναβος 2005 - Σμόλικας

Φαλάνης 0-0

Δόξα Βλαχογιαννίου - Δωτιέας

Αγιάς 0-1

Δόξα Αργυροπουλίου - Ηρακλής

Λάρισας 0-2

Eπόμενη 25η Αγωνιστική (14/4.

17:00)

Κίσσαβος Συκουρίου - Αετός

Αμυγδαλέας 0-3 (α.α.)

Αετός Μακρυχωρίου - ΑΕ Κιλελέρ

Δαμασιακός - Λάρισα 2012

Αχιλλέας Φαρσάλων - Φαλανιακός

Αμπελωνιακός - Τύρναβος 2005

ΠΟ Ελασσόνας - Δόξα

Βλαχογιαννίου

Σμόλικας Φαλάνης - Δόξα

Αργυροπουλίου

Δωτιέας Αγιάς - Ηρακλής Λάρισας

Βαθμολογία
1. Ηρακλής Λάρισας 63
2. Φαλανιακός 58
3. Σμόλικας Φαλάνης 46
4. Αετός Μακρυχωρίου 45
5. ΠΟ Ελασσόνας 44
6. Δωτιέας Αγιάς 38
7. Κιλελέρ 36
8. Αμπελωνιακός 35
9. Δαμασιακός 33
10. Αχιλλέας Φαρσάλων 30
11. Τύρναβος 2005 30
12. Δόξα Βλαχογιαννίου 28
13. Δόξα Αργυροπουλίου 26
14. Λάρισα 2012 24
15. Αετός Αμυγδαλέας 22

A ΕΠΣΛ



Η
ομάδα farsaland,

πραγματοποιεί τον

πρώτο

Διαγωνισμό

Φωτογραφίας για τα

Φάρσαλα και τα γύρω

χωριά. Θέμα του 1ου

διαγωνισμού

φωτογραφίας ορίζεται ως

το «Πάσχα στα

Φάρσαλα». Περίοδος

Θρησκευτικής κατάνυξης

αλλά και οικογενειακών

παραδόσεων. Η

εβδομάδα των Παθών, η

συνεύρεση στο

οικογενειακό τραπέζι

αλλά και η προετοιμασία

του, όπως και οι

διακοπές για μικρούς και

μεγάλους στην εξοχή και

στον κάμπο.

Με τη συμμετοχή του

κόσμου αναμένεται να ενι-

σχυθεί η τοπική ευσυνειδη-

σία ενώ με τη θετική αντα-

πόκριση των χορηγών

μέσω των δελεαστικών

δώρων/δωροεπιταγών που

προσφέρουν, θα ενισχυθεί

η τοπική αγορά και επιχει-

ρηματικότητα. Πρόκειται για

μια νέα αρχή για τον τόπο

μας και με τη βοήθεια όλου

του πληθυσμού θα καθιε-

ρωθεί ως ένας τοπικός

θεσμός αλλά και δεσμός με

τους πολίτες κάθε ηλικίας.

Η κριτική επιτροπή αποτε-

λείται από τους :

α) Γιάννης Ζαμπέλης /

Φωτογράφος

β) Ευσταθία

Παπαδολιοπούλου /

Φωτογράφος

γ) Ανδρέας Θεολογίτης /

Αρχιτέκτονας –

Φωτογράφος

δ) Ιωάννα Ντόβα /

Φωτογράφος

Χορηγοί είναι : 1) Το μεσιτι-

κό γραφείο «View

Properties», 2) Το κατάστη-

μα «Aigli Gusto», 3) Το cafe

«Baristas», 4) Το κατάστη-

μα «Lena Rouka Arte Verde

–

Γαμος,Βαπτιση,Διακοσμησ

η», 5) Το κατάστημα «της

φύσης τα καμώματα», 6) Το

κατάστημα «Κουκουφλής –

Γεράκας» και 7) Το κατά-

στημα «Δώρο».

Ο κάθε διαγωνιζόμενος

παρακαλείται να στείλει

μέχρι την Κυριακή 5 Μαΐου

2019 σε ένα e-mail στο

farsaland@yahoo.com τη

φωτογραφία που επιθυμεί

έχοντας πρώτα διαβάσει

τους όρους συμμετοχής οι

οποίοι αναγράφονται ανα-

λυτικά και στη σελίδα

http://www.farsaland.gr/pho

to1

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες email:

farsaland@yahoo.com
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protostypos.gr

Επικαιρότητα

11ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Πάσχα στα Φάρσαλα» απόος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Πάσχα στα Φάρσαλα» από

την ομάδα την ομάδα FarsalandFarsaland!!

CMYK


