
Πόσιμο νερό το πιοΠόσιμο νερό το πιο

άμεσο πρόβλημα στηνάμεσο πρόβλημα στην

Επαρχία μας Επαρχία μας 

Στοιχεία ΔημοσκόπησηςΣτοιχεία Δημοσκόπησης

Άνοιξε το προεκλογικόΆνοιξε το προεκλογικό

κέντρο της Μαρίας Ίφου, κέντρο της Μαρίας Ίφου, 

αναμένονται και τα αναμένονται και τα 

επίσημα εγκαίνιαεπίσημα εγκαίνια

Εσκίογλου:“Θέλουμε έναν δήμοΕσκίογλου:“Θέλουμε έναν δήμο

ανοιχτό σε όλους τουςανοιχτό σε όλους τους πολίτες”πολίτες”

Έναν δήμο ανοιχτό σε όλους τους πολίτες και συνέργειες
ώστε τα Φάρσαλα και «τα χωριά της επαρχίας να ξαναγί-
νουν τόπος ζωής και ανάπτυξης», υποσχέθηκε το βράδυ
της Δευτέρας ο υποψήφιος δήμαρχος Φαρσάλων και επικε-
φαλής του συνδυασμού «Φάρσαλα Ανάπτυξη» κ. Μάκης
Εσκίογλου, κατά τα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου,
αλλά και την παρουσίαση των πρώτων 42 υποψηφίων του.

Ενώπιον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου επί του πεζο-

δρόμου της Πατρόκλου 11-13 στο κέντρο των Φαρσάλων, ο

κ. Εσκίογλου έδωσε το πρώτο «στίγμα» της προεκλογικής

του καμπάνιας...Σελ 4-5

CMYK
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Α
πό 1η ως 5η Απριλίου αποδεχτήκαμε στα

σχολεία και την πόλη μας αντιπροσωπείες

εκπαιδευτικών και μαθητών από 5 Ευρωπαϊκά

σχολεία (Εσθονία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Πολωνία και

Κύπρο) στο πλαίσιο του project “Lifeboats full of

hopes” του προγράμματος Erasmus+.

Οι εργασίες του προγράμματός μας πραγματοποιήθηκαν

στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων καθώς

και στην αίθουσα του 5ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων που

είναι και το συντονιστικό σχολείο.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έγιναν δεκτοί και από το

Δήμαρχο Φαρσάλων στον χώρο του Δημαρχείου όπου και

τους προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαιδευτικές επισκέψεις και

εκτός της πόλης των Φαρσάλων όπως στα Μετέωρα και στο

Δίον καθώς και δράση στη Δομή προσφύγων στο

Κουτσόχερο, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές συνάντησαν

πρόσφυγες, μίλησαν μαζί τους ,αφουγκράστηκαν τα προ-

βλήματά τους και όλοι μαζί

ένωσαν τις φωνές τους για να ακουστούν σε όλη την

Ευρώπη και να ευαισθητοποιήσουν πολίτες και πολιτείες ως

« Κύκνειο Άσμα» του προγράμματος.

Το κλείσιμο του project “ Lifeboats full of hopes” έλαβε χώρα

στην πόλη των Φαρσάλων όπου συγκέρασε με ένα δυναμι-

κό τρόπο τους παιδαγωγικούς στόχους και επικύρωσε

νοερά συμφωνίες αληθινής φιλίας.

Επίσης απέστειλαν ευχαριστήρια επιστολή στον Δήμαρχο

Φαρσάλων και στην πρόεδρο της ΔΗΚΕΦΑ

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε των Φαρσάλων

Αξιότιμο μέλος Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρε

ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ κ. Παναγιωτοπούλου Κική

Η Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων κ.

Θανοπούλου Χρυσούλα και η Νηπιαγωγός κ. Νάσιου

Ευτυχία Συντονίστριες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Erasmus+ “Lifeboats full of hopes” και οι καθηγητές του 2ου

Γυμνασίου Φαρσάλων κ. Ντούρας Κωνσταντίνος και κ.

Φώλια Πολυξένη εταίροι του ιδίου Προγράμματος, θα θέλα-

με να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, για την

έμπρακτη στήριξη που γενναιόδωρα μας προσφέρατε,

καθώς και για την αποφασιστική σας συμβολή στην επιτυχή

υλοποίηση της δράσης  (Θέατρο Φόρουμ) εκπαιδευτικών

και μαθητών των χωρών-εταίρων του project μας (Εσθονία,

Πορτογαλία, Ολλανδία, Πολωνία , Κύπρος) , παραχωρώ-

ντας την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων και

προσφέροντας γεύμα την πρώτη μέρα επίσκεψής τους στην

πόλη μας.

Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης

στην αξιόλογη και αξιέπαινη προσφορά σας.

Προσβλέπουμε στην εθελοντική σας αρωγή μελλοντικά.

Με εκτίμηση

Θανοπούλου Χρυσούλα, Νάσιου Ευτυχία, Ντούρας

Κωνσταντίνος, Φώλια Πολυξένη

Οι συντονίστριες εκπαιδευτικοί του προγράμματος.
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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 17/4/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/19c

Τρίτη 16/4/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 6/18c

Πέμπτη 18/4/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 6/17c

Παρασκευή 19/4/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 8/17c

Σάββατο 20/4/2019
Συννεφιά,  θερμοκρασία 5/15c

Κυριακή 21/4/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/16c

Δευτέρα 22/4/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 7/17c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Το 5ο Νηπιαγωγείο & 2ο Γυμνάσιο στο Το 5ο Νηπιαγωγείο & 2ο Γυμνάσιο στο project Erasmus+project Erasmus+

“Lifeboats full of hopes”“Lifeboats full of hopes”

protostypos.grprotostypos.gr



Τ
ο protostypos.gr

με δημοσκόπηση

σας δίνει εκ νέου

την δυνατότητα να πάρετε

την «κατάσταση» στα

χέρια σας διαδικτυακά

και να στείλετε το δικό

σας «μήνυμα» σε όποιον

εκλεγεί Δήμαρχος

Φαρσάλων στις

επερχόμενες εκλογές.

Το ερώτημα που θέτουμε

είναι απλό και νομίζουμε ότι

όλοι το έχετε θέσει στον

εαυτό και τον περίγυρό σας.

Συγκεκριμένα η ερώτηση

είναι η εξής: Ποιο από τα

παρακάτω θέματα πιστεύε-

τε ότι πρέπει να λύσει

άμεσα ο επόμενος δήμαρ-

χος Φαρσάλων;

Τα μέχρι στιγμής αποτελέ-

σματα πάντως δείχνουν

ξεκάθαρα τον «δρόμο»

καθώς οι πολίτες της

Επαρχίας Φαρσάλων θεω-

ρούν ως Νο1 πρόβλημα το

πόσιμο νερό με 69% καθώς

από τους 177 που ψήφισαν

οι 122 ψήφισαν το πόσιμο

νερό.

Δεύτερο με ποσοστό 14%

είναι το πρόβλημα του

Κυκλοφορικού και των

Υποδομών στην πόλη των

Φαρσάλων. 

Τρίτο με ποσοστό 10% είναι

το πρόβλημα των

Υποδομών και των

Πλατειών των χωριών της

Επαρχίας Φαρσάλων.

Τέταρτο με ποσοστό 5%

είναι το πρόβλημα του

Πολιτισμού και της

Εκπαίδευσης.

Ενώ 3% ψήφισαν Δεν

Ξέρω/ Δεν Απαντώ.

Μ
ε ανακοίνωσή

του ο κ.

Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος,

γνωστοποιεί την κάθοδό

του στις αυτοδιοικητικές

εκλογές, διεκδικώντας το

Δήμο Φαρσάλων:

«Συνδημότισσες και συνδη-

μότες, οι επερχόμενες αυτο-

διοικητικές εκλογές διεξάγο-

νται σε μια δύσκολη πολιτι-

κή, κοινωνική και οικονομική

συγκυρία για τη χώρα μας.

Σ’ αυτές τις ιδιαίτερες συν-

θήκες οι τοπικές κοινωνίες

καλούνται να επιλέξουν για

μια ακόμη φορά τους

ανθρώπους εκείνους που

θα καταφέρουν μέσα από

την κοινωνική και πολιτική

τους δράση να δημιουργή-

σουν το περιβάλλον που θα

επιτρέψει την πολυεπίπεδη

τοπική ανάπτυξη με επίκε-

ντρο τους πολίτες – και όχι

τους πολιτικούς.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται και

η δική μας ανησυχία,  αλλά

και το κίνητρο της πρωτο-

βουλίας   να  συγκροτήσου-

με μια ομάδα που θα μπο-

ρέσει να απαντήσει στις

προκλήσεις που οι καιροί

επιφυλάσσουν.

Η ίδρυση της δημοτικής μας

ομάδας δεν  είναι αποτέλε-

σμα προσωπικών φιλοδο-

ξιών ή προσωπικών συμφε-

ρόντων, αλλά είναι αναγκαι-

ότητα για τον τόπο μας.

Βασίζεται στις αρχές της

διαφάνειας, της συλλογικής

λειτουργίας και προπάντων

των δημοκρατικών διαδικα-

σιών. Στόχος της είναι να

αλλάξει το κοινωνικοπολιτι-

κό σκηνικό στο δήμο

Φαρσάλων και να αποδείξει

ότι οι ενεργοί πολίτες έχουν

τη δύναμη να συμβάλλουν

καθοριστικά στη χάραξη της

αναπτυξιακής πορείας του

δήμου μας.

Συμμεριζόμενος τις επιθυ-

μίες και τις ανησυχίες των

συμπολιτών μας, θέτω τον

εαυτό μου στην κρίση  τους

κατά τις επερχόμενες δημο-

τικές εκλογές και δηλώνω

ότι θα είμαι υποψήφιος

Δήμαρχος.

Τις επόμενες μέρες θα έχω

την χαρά και την τιμή να σας

γνωστοποιήσω τις προ-

γραμματικές   θέσεις, τους

στόχους και την πολιτική

θεώρηση, αλλά και τους

ανθρώπους με τους οποί-

ους, εφόσον η κοινωνία μας

επιλέξει, μαζί της ενωμένοι

θα δώσουμε τη μάχη για να

αποκτήσει σάρκα και οστά

το κοινό μας όραμα, το

όραμα για τον δήμο

Φάρσαλων».
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NEW COLLECTION

2019

Ο Βαγγέλης Δημητρακόπουλος Ο Βαγγέλης Δημητρακόπουλος 

ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του 

για Δήμαρχος Φαρσάλωνγια Δήμαρχος Φαρσάλων

Πόσιμο νερό το πιοΠόσιμο νερό το πιο

άμεσο πρόβλημαάμεσο πρόβλημα

στην Επαρχία μας –στην Επαρχία μας –

ΣτοιχείαΣτοιχεία

ΔημοσκόπησηςΔημοσκόπησης



Έ
ναν δήμο ανοιχτό

σε όλους τους

πολίτες και

συνέργειες ώστε τα

Φάρσαλα και «τα χωριά

της επαρχίας να

ξαναγίνουν τόπος ζωής

και ανάπτυξης»,

υποσχέθηκε το βράδυ της

Δευτέρας ο υποψήφιος

δήμαρχος Φαρσάλων και

επικεφαλής του

συνδυασμού «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» κ. Μάκης

Εσκίογλου, κατά τα

εγκαίνια του εκλογικού

του κέντρου, αλλά και την

παρουσίαση των πρώτων

42 υποψηφίων του.

Ενώπιον ενός πολυπληθούς

ακροατηρίου επί του πεζο-

δρόμου της Πατρόκλου 11-

13 στο κέντρο των

Φαρσάλων, ο κ. Εσκίογλου

έδωσε το πρώτο «στίγμα»

της προεκλογικής του

καμπάνιας τονίζοντας σε

υψηλό τόνο, ότι «δεν αξίζει

στα Φάρσαλα μία διοίκηση

που προσβάλει τον δημότη,

που απαξιώνει τον τόπο και

που με την αδράνεια – αν

όχι την ανικανότητά της –

στερεί από την περιοχή

πολύτιμο χρόνο ανάπτυξης,

σε μία εξαιρετικά δυσμενή

συγκυρία για τη χώρα».

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο

υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων σημείωσε πως

«η παρουσία τόσων πολ-

λών καλών φίλων και υπο-

στηρικτών στο κάλεσμα της

παράταξής μας, Φάρσαλα

Ανάπτυξη, με αφορμή τα

εγκαίνια του εκλογικού μας

κέντρου, στέλνει στα

Φάρσαλα, αλλά και έξω από

τα στενά όρια της πόλης

μας,  σε όλη την επαρχία

μας, στα χωριά μας, ένα

ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυ-

μα. Στέλνει το μήνυμα ότι οι

πολίτες των Φαρσάλων

είναι ενεργοί πολίτες, πολί-

τες που νοιάζονται για την

πόλη τους, πολίτες που

απαιτούν να δουν την πόλη

τους, τα χωριά τους, τον

τόπο τους και τη ζωή τους

να γίνεται, κάθε μέρα που

περνά, καλύτερη».

Συμπλήρωσε δε, πως η

παρουσία αυτή, «στέλνει και

σε μας, την επόμενη

Δημοτική Αρχή των

Φαρσάλων, το μήνυμα ότι οι

προσδοκίες σας είναι μεγά-

λες. Και ότι περιμένετε από

μας να δουλέψουμε σκληρά,

για να ξανακάνουμε τα

Φάρσαλα  ανθρώπινη πόλη

και τα χωριά μας τόπο ζωής

κι ανάπτυξης».

Εξηγώντας την απόφασή

του να είναι υποψήφιος

δήμαρχος Φαρσάλων, ο κ.

Εσκίογλου υποστήριξε πως

«όντας γέννημα – θρέμμα

Φαρσαλινός, ζω εργάζομαι

και προσφέρω δεκαετίες

τώρα στον τόπο μου.  Για

μένα η πολιτική ουδέποτε

υπήρξε στόχος ή διέξοδος.

Σήμερα όμως βγαίνω μπρο-

στά ως επικεφαλής της

παράταξης Φάρσαλα

Ανάπτυξη και υποψήφιος

δήμαρχος Φαρσάλων.

Και η απόφαση που πήρα

έχοντας πλήρη επίγνωση

του βάρους της απέναντι σε

όλους εσάς, την κοινωνία

της επαρχίας Φαρσάλων και

στο μέλλον αυτού του

τόπου, είναι χωρίς τον

παραμικρό ενδοιασμό.

Δεν θα μπορούσε να γίνει

διαφορετικά όμως, το νιώθε-

τε κι εσείς πιστεύω, όταν

γύρω μας τα τελευταία χρό-

νια βιώνουμε ένα πρωτοφα-

νές αναπτυξιακό και ηθικό

τέλμα. 

Δεν αξίζει στα Φάρσαλα μία

διοίκηση που προσβάλει τον

δημότη, που απαξιώνει τον

τόπο και που με την αδρά-

νεια – αν όχι την ανικανότη-

τά της – στερεί από την

περιοχή πολύτιμο χρόνο

ανάπτυξης, σε μία εξαιρετι-

κά δυσμενή συγκυρία για τη

χώρα.

Το ξέρω πως όλα αυτά σας

απογοητεύουν, ίσως το ίδιο

συναίσθημα να διακατέχει κι

εμένα αυτή τη στιγμή. Γι’

αυτό όμως στη δημοκρατία

λέμε πως δεν υπάρχουν

αδιέξοδα. Γιατί στις εκλογές

της 26ης Μαΐου, οι δημότες

της επαρχίας Φαρσάλων θα

εκλέξουν μία δημοτική αρχή

που δε θα περιοριστεί στο

ρόλο του διαχειριστή των

πραγμάτων και μόνον».

«ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙ-

ΤΕΣ»

Αναλύοντας τη φιλοσοφία

διοίκησης, ο υποψήφιος

δήμαρχος Φαρσάλων εξή-

γησε ότι «θέλουμε το δήμο

Φαρσάλων να κάνει το απο-

φασιστικό βήμα προς την

ανάπτυξη κι αυτό θα γίνει:

Με έναν δήμαρχο που θα

είναι δήμαρχος όλων των

πολιτών, που θα σέβεται την

άποψη του καθένα από

εσάς και θα τιμά την ψήφο

ακόμη κι εκείνων που δεν

τον ψήφισαν.

Με ένα δημαρχείο ανοιχτό

σε όλους τους πολίτες,

Με έναν σχεδιασμό που θα

επέλθει μέσα από συνεργα-

σίες και διάλογο με όλους

τους πολίτες και τους φορείς

αυτού του τόπου, ακούγο-

ντας κάθε άποψη και σεβό-

μενοι κάθε διαφορετικότητα,

Με έναν δημοτικό συνδυα-

σμό όπου άπαντες αφήνου-

με στην άκρη της διαφορετι-

κές πολιτικές πεποιθήσεις

και κρατάμε όλα εκείνα που

μας ενώνουν για τα

Φάρσαλα, την έμπνευση, τη

διάθεση και την αποφασιστι-

κότητα για προσφορά.

Με άξιους υποψηφίους που

θα στελεχώσουν το ψηφο-

δέλτιό μας, ανθρώπους που

έχουν διακριθεί ο καθένας

στον τομέα του και είναι έτοι-

μοι να προσφέρουν από το

υστέρημα του χρόνου τους,

για να κτίσουμε όλοι μαζί

ένα καλύτερο αύριο για τα

Φάρσαλα».

«ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ

ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Ο κ. Εσκίογλου έκλεισε την

ομιλία του εν μέσω θερμών

χειροκροτημάτων, σημειώ-

νοντας πως «με τη δική σας

ψήφο εμπιστοσύνης στις 26

Μαΐου, θα ξεκινήσουμε την

εφαρμογή ενός νέου μοντέ-

λου διοίκησης στο Δήμο

Φαρσάλων, το οποίο θα

στηρίζεται σε αρχές, αξίες

και διαφάνεια.

Είμαστε ενωμένοι, είμαστε

αποφασισμένοι, είμαστε

έτοιμοι, να εφαρμόσουμε

μια νέα δημοτική πολιτική,

που στο επίκεντρο της θα

βρίσκεται ο άνθρωπος.

Μια νέα δημοτική πολιτική,

που θα υπερβαίνει τα κομ-

ματικά στεγανά και τις

μικροπαραταξιακές σκοπι-

μότητες. Μια νέα δημοτική

πολιτική με την οποία θα

κάνουμε πράξη τη δέσμευ-

σή μας για Δημοτική

Αλλαγή.

Απόψε, στέλνουμε απ’ την

καρδιά της πόλης μας σε

κάθε γειτονιά της επαρχίας

Φαρσάλων, ένα πολύ ισχυ-

ρό μήνυμα, το μήνυμα της

νίκης για το βράδυ της 26ης

Μαΐου, 

Μία δική σας νίκη, μία δική

μας νίκη, μία νίκη του τόπου

που ζούμε και τόσο αγαπά-

με.

Ενωμένοι και αποφασισμέ-

νοι θα πάμε τα Φάρσαλα

μπροστά, πρότυπη πόλη σε

όλο το νομό Λάρισας και τη

Θεσσαλία.

Ξεκινάμε μαζί, προχωράμε

μαζί, κερδίζουμε μαζί, διοι-

κούμε μαζί! Φτιάχνουμε μαζί

ένα καλύτερο μέλλον για τα

παιδιά μας και τον τόπο μας!

Σας ευχαριστώ μέσα από τα

βάθη της καρδιάς μου! Θα

νικήσουμε!» κατέληξε.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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έναν δήμο ανοιχτό σε όλους τους πολίτεςέναν δήμο ανοιχτό σε όλους τους πολίτες



Σ
το πλαίσιο των

εγκαινίων του

εκλογικού κέντρου,

ο επικεφαλής του

συνδυασμού «Φάρσαλα

Ανάπτυξη», ανακοίνωσε

τους πρώτους 42

υποψηφίους του, οι

οποίοι και είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αρσενοπούλου Βάια
Γιακοβής Δημήτριος
Δαμιανός Κωνσταντίνος
Δημουλάς Αθανάσιος
Θανόπουλος Γεώργιος

Καρακώστα Βάνα
Μητός Αθανάσιος
Μπούμπας Ιωάννης
Πάνου Αγγελική
Παπαδόπουλος Χρήστος
Συρόπουλου Δέσποινα
Τασιόπουλος Γεώργιος
Χαμορούσου Ευαγγελία
Χατζηπλή Σοφία
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Βαρακλιώτης Κωνσταντίνος
Γεροβασίλης Αθανάσιος
Κατσώρα Βούλα
Λούκουτος Αντώνιος
Μαλλιαρός Χρήστος

Παπαστεργίου Κωνσταντίνα
Πιτσάβα Φωτεινή
Τασούλας Ιωάννης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙ-
ΠΕΑ
Γούσιας Δημήτριος
Γκατζόγιας Νικόλαος
Δήμου Ολυμπία
Ευθυμιάδης Γεώργιος
Θεοχάρη Αθανασία
Καραμπάσης Κωνσταντίνος
Κυμουρέλης Κωνσταντίνος
Νταφόπουλος Γεώργιος
Σκαντζούρης Χαράλαμπος
Τσιούρης Βασίλειος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ

Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ

Κωνσταντίνος

Ταστεμίρογλου Γεώργιος

Τριάντης Ιωάννης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ

Βούλγαρης Κωνσταντίνος 

Ζαχόπουλος Ιωάννης

Κουκουλιός Σταύρος

Μπαλατσός Κωνσταντίνος

Μπρόζος Κωνσταντίνος

Σπανόπουλος Αχιλλέας

Φλώρος Ευάγγελος.
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Ο
Ιεραποστολικός

Σύλλογος

“Παναγία η

Ελεούσα” παρουσίασε το

Σάββατο 13/4 το

απόγευμα στον χώρο του

Πολιτιστικού Κέντρου των

Φαρσάλων το βιβλίο του

πατρός Θεοδώρου

Μπατάκα “Η Διέξοδος”

(από το πέλαγος των

αμαρτιών μου).

Προλόγισε η πρόεδρος του

συλλόγου κ. Στέλλα

Τσαλούκη, η οποία καλωσό-

ρισε τον πατέρα Θεόδωρο

Μπατάκα που είναι εφημέ-

ριος του Ιερού ναού Αγίου

Νικολάου του Βόλου και

πρόεδρος του συλλόγου

Εσταυρωμένος που προ-

στατεύει και ενισχύει τους

φυλακισμένους αποφυλακι-

σμένους άστεγους άνερ-

γους, φτωχούς πρόσφυγες

και διάφορες κοινωνικές

υπηρεσίες στην περιοχή του

Νομού Μαγνησίας. Τα

έσοδα από την πώληση των

βιβλίων θα διατεθούν για

την ενίσχυση του έργου του.

Μετά  χαιρετισμό στην εκδή-

λωση απηύθυνε ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ Άρης

Καραχάλιος.

Κατόπιν η κυρία Κεράσια

Παπαγεωργίου -

Γκαβανούβη συνεργάτης

του πατρός Θεοδώρου,

παρουσίασε το περιεχόμενο

του βιβλίου που αναφέρεται

στην αξία του Ιερού μυστη-

ρίου της εξομολόγησης.

Η ομιλήτρια τόνισε ότι το

βιβλίο βασίζεται στην εμπει-

ρία του συγγραφέα εδώ και

40 χρόνια. Είναι χρήσιμο και

για τους πιστούς ώστε να

εξομολογούνται σωστά και

για τους εξομολόγους.

Πέρα από τα βιώματα και τις

συμβουλές του συγγραφέα,

παρατίθενται και εμπειρίες

από άλλους ιερείς, μονα-

χούς και πιστούς.

Στη συνέχεια ακούστηκαν

ύμνοι επίκαιροι της Μεγάλης

Σαρακοστής από μέλη του

παραρτήματος βυζαντινής

μουσικής Φαρσάλων “Άγιος

Ιωάννης Δαμασκηνός”.

Στο τέλος ο πατήρ

Θεόδωρος πήρε το λόγο και

αρχικά ευχαρίστησε την

πρόεδρο του συλλόγου για

την πρόσκληση και τη

συμπαράσταση, τα μέλη του

συλλόγου Βυζαντινής

Μουσικής και όλους τους

παρευρισκομένους. Στη

συνέχεια μεταξύ άλλων τόνι-

σε τα εξής: Με την συγγρα-

φή βιβλίων προσπαθεί να

βοηθήσει τους πιστούς ν’α-

ντιμετωπίσουν τις δυσκολίες

της ζωής. Πρέπει οι ιερείς να

πλησιάσουν τους πιστούς,

να θυσιάσουν τον προσωπι-

κό τους χρόνο. Στο τελευ-

ταίο βιβλίο παρουσιάζει με

απλό βιωματικό τρόπο την

αξία της εξομολόγησης. Οι

συγγενείς δεν πρέπει να

πιέζουν τους δικούς τους για

εξομολόγηση, ενώ ο ιερέας

διακονώντας αυτό το μυστή-

ριο, αντιμετωπίζει πολλές

δυσκολίες κούραση και

οδύνη καθοδηγώντας τους

πιστούς με σεβασμό και

αγάπη.

Οι πιστοί δεν πρέπει να ν’

αμφισβητούν το μυστήριο,

που προτάθηκε από τον ίδιο

τον Χριστό, που περιμένει

με υπομονή και ευγένεια τη

μετάνοια όλων μας και μας

δίνει πάντα ευκαιρίες για

αυτό. 

Οι πιστοί με το μυστήριο της

εξομολόγησης μειώνουν

σταδιακά τα πάθη τους και

τους κακούς λογισμούς που

τους οδηγούν στην αμαρ-

τία”.

Τέλος ο πατήρ Θεόδωρος

ανέφερε αρκετές εμπειρίες

από την εξομολόγηση

πιστών που συγκίνησαν το

κοινό και τον προβλημάτι-

σαν. Στην εκδήλωση επίση-

μοι και πλήθος κόσμου.

Ε
πισημοποιήθηκε η από ήμερων γνωστή

υποψηφιότητα του ιατρού Κωνσταντίνου Β.

Στατήρη με το συνδυασμό “Συμμαχία υπέρ των

πολιτών”,  του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστού.

Ο γνωστός παθολόγος συνεχίζει τις επαφές του με πρόσω-

πα, φορείς, εκπροσώπους φορέων και συλλογικότητες,

τονίζοντας σε κάθε περίπτωση την υπεροχή της πρότασης-

προοπτικής του Κώστα Αγοραστού, ιδιαίτερα τώρα, που

σχηματοποιείται το πελώριο έργο των προηγούμενων ετών

που τείνει να ολοκληρωθεί την ερχόμενη τετραετία.

Φυσικά, στις συζητήσεις πρωτεύοντα ρόλο κατέχουν τα κρί-

σιμα θέματα της επαρχίας Φαρσάλων, με ιδιαίτερη αναφο-

ρά στην ανάπτυξη, στην ανεργία των νέων ανθρώπων,

στην μεταποίηση, στον πρωτογενή τομέα και στα ζητήματα

των εμποροβιοτεχνών.
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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 Πολ. Συλ. Φαρσάλων «Τα Τζουμέρκα»

και το γραφείο “Naselos Travel” διοργανώ-

νουν το Σάββατο 11/5

μονοήμερη εκδρομή στην Καστοριά.

- Το Γραφείο “Nefeli Travel” διοργανώνει

από  13 έως 17 Ιουνίου εκδρομή στην

Κωνσταντινούπολη για του Αγίου

Πνέυματος.

*3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με 

πρωινό (Αναχώρηση Πέμπτη Βράδυ)

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Παρουσιαση βιβλιου του πατρός  Θεοδώρου ΜπατάκαΠαρουσιαση βιβλιου του πατρός  Θεοδώρου Μπατάκα

Εκδήλωση της Ιεραποστολής ΦαρσάλωνΕκδήλωση της Ιεραποστολής Φαρσάλων

Ο Φαρσαλινός ιατρός ΚωνσταντίνοςΟ Φαρσαλινός ιατρός Κωνσταντίνος

Στατήρης στο “πλευρό” του κ ΑγοραστούΣτατήρης στο “πλευρό” του κ Αγοραστού



Μ
ε επιστολή του ο

κ. Γιώργος

Τασιόπουλος,

σχολιάζει την δημοσίευση

για υποβολή της πρόταση

στο Πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του

Υπουργείου Εσωτερικών,

από τον Δήμο

Φαρσάλων,που αφορά

στη χρηματοδότηση

έργων βελτίωσης

αθλητικών χώρων, για

την υλοποίηση του

έργου: «Αναβάθμιση

αθλητικών

εγκαταστάσεων

Δημοτικού Σταδίου

Φαρσάλων», συνολικού

προϋπολογισμού

940.000€, όπου

προβλέπεται ο

εκσυγχρονισμός των

αθλητικών

εγκαταστάσεων του

Δημοτικού Σταδίου

Φαρσάλων.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

Τασιόπουλος: Ο Φιλόδημος

ως ψηφοθήρας!

«Διάβασα, την σε σωστή

κατεύθυνση υποβολή πρό-

τασης του Δήμου

Φαρσάλων για ένταξη στο

Φιλόδημο, που αφορά στην

αναβάθμιση του σταδίου και

τη μετατροπή του σε αθλητι-

κό κέντρο.

Ως απόφοιτος ΤΕΦΑΑ και

ως άνθρωπος που υπηρέ-

τησα τον αθλητισμό κάνο-

ντας πρωταθλητισμό στα

110μ με εμπόδια και κατόπιν

παίζοντας ποδόσφαιρο σε

εθνικές κατηγορίες, είμαι ιδι-

αίτερα ευαισθητοποιημένος

σε αθλητικά θέματα που

άπτονται του κοινωνικού

συνόλου!

Για να πάρουμε τα πράγμα-

τα από την αρχή λοιπόν:

Θα πρέπει να ξέρουν οι

άνθρωποι του Δήμου ότι δε

νοείται αθλητικό κέντρο

χωρίς κολυμβητήριο! Είναι

θεμελιώδες και αυτονόητο

για όσους γνωρίζουν από

αθλητικό marketing!

Άρα λοιπόν είναι άστοχη η

χρήση του όρου «αθλητικό

κέντρο».

Μιλάμε λοιπόν για αναβάθ-

μιση των εγκαταστάσεων,

γήπεδα τέννις και στίβο με

τάπητα.

Μιλάμε γι αυτά όταν σε γει-

τονικές πόλεις τα γήπεδα

τέννις αφενός υπάρχουν

χρόνια τώρα και είναι πολλά

και στην Ελασσόνα εδώ και

δύο χρόνια παραδόθηκε ο

στίβος με ελαστικό τάπητα

που κατασκευάστηκε από

ιδίους πόρους!

Όταν λοιπόν εμείς περιμέ-

νουμε τον κάθε Φιλόδημο να

μας εντάξει, οι άλλοι έχουν

ήδη κατασκευάσει και παρα-

δώσει προ πολλού!

Μιλάμε γι αυτά, όταν η

Ελάσσονα έχει εδώ και χρό-

νια πισίνα και ο Τύρναβος

ετοιμάζεται να λειτουργήσει

και δεύτερο κολυμβητήριο!

Ερωτώ τους αρμόδιους και

θα ήθελα μια απάντηση επ

αυτού: Πόσο δύσκολο ήταν

να γίνει ένα μικρό ανοιχτό

κολυμβητήριο, το οποίο

πέραν της αθλητικής κολύμ-

βησης θα είχε ώρες κοινού

και θα αποτελούσε διέξοδο

για τους δημότες τους καλο-

καιρινούς μήνες, στα πρότυ-

πα της δημοτικής πισίνας

στη Νεάπολη της Λάρισας?

Μια δημοτική πισίνα που

φέρνει έσοδα στο Δήμο και

θέσεις εργασίας!

Πόσο δύσκολο θα ήταν να

γίνουν δύο γηπεδάκια

beach volley(μόνο άμμο

χρειάζεται και φιλέ) , στα

οποία θα μπορούσαν να

διοργανωθούν και τουρνουά

το καλοκαίρι με συμμετοχές

από παντού?

Πόσο δύσκολο είναι να γίνει

ένας στίβος με τάπητα έστω

200μ από ιδίους πόρους

αντί να περιμένουμε τον

κάθε Φιλόδημο?

Και τέλος πόσο δύσκολο

είναι και πότε θα βάλουμε

μυαλό για να μη λειτουργού-

με ψηφοθηρικά με λογικές

Μαυρογυαλούρων με μεγα-

λόσχημες εξαγγελίες παρα-

μονές των εκλογών?

Αγαπητοί μου φίλοι, τίποτα

δεν είναι δύσκολο όταν

υπάρχει όραμα και δημιουρ-

γικές ιδέες!

Τίποτα δεν είναι δύσκολο

όταν ξεφύγουμε από τη

λογική του» διαχειρίζομαι το

σήμερα» και περάσουμε στη

λογική του χτίζω το αύριο».

Και τίποτα δεν είναι δύσκολο

όταν ο μόνιμος παρονομα-

στής της δραστηριότητάς

μας είναι η αγάπη για τον

τόπο μας!»

Τασιόπουλος Γιώργος

Ε
πιτυχημένη κρίθηκε

η παρουσία

μαθητών και

εκπαιδευτικών του 1ου

Επαγγελματικού Λυκείου

Φαρσάλων στο

διαγωνισμό φωτογραφίας

για μαθητές Α’ και Β’

Λυκείου, που

διοργανώθηκε στα

πλαίσια του

εκπαιδευτικού

προγράμματος “Τέχνης

Γυρίσματα” και

υλοποιήθηκε από τη

Δευτεροβάθμια Διεύθυνση

Εκπαίδευσης Λάρισας και

την Δημοτική Πινακοθήκη

Λάρισας – Μουσείο

Γ.Ι.Κατσίγρα.

Το πρόγραμμα αποσκοπού-

σε στη βιωματική γνωριμία

των μαθητών/τριών των

σχολείων με τη Δημοτική

Πινακοθήκη Λάρισας –

Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα και

στη συμμετοχή μαθητών και

εκπαιδευτικών στην εκστρα-

τεία ανάδειξης της νέας

έκθεσης της Πινακοθήκης με

τη διοργάνωση του διαγωνι-

σμού φωτογραφίας.

Σκοπός αυτού του διαγωνι-

σμού ήταν, οι ομάδες μαθη-

τών από σχολεία της

Λάρισας να αναπαραστή-

σουν έναν πίνακα από τη

μόνιμη συλλογή της

Δημοτικής Πινακοθήκης

Λάρισας – Μουσείο

Γ.Ι.Κατσίγρα με τη μέθοδο

tableau vivant.

Οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ.

Φαρσάλων, με την καθοδή-

γηση της εκπαιδευτικού

Σταματίας Φουρκιώτου,

συμμετείχαν στο διαγωνι-

σμό με την αναπαράσταση

πινάκων της συλλογής της

Δημοτικής Πινακοθήκης με

τη μέθοδο tableau vivant και

το αποτέλεσμα της δουλειάς

τους κρίθηκε επιτυχημένο

και για τον λόγο αυτό τους

απονεμήθηκε βραβείο σε

σχετική τελετή βράβευσης

που πραγματοποιήθηκε την

Παρασκευή 8 Μαρτίου

2019, το οποίο παρέλαβε ο

Διευθυντής του σχολείου κ.

Κωνσταντίνος Β. Πάνος.

Θερμά συγχαρητήρια στην

εκπαιδευτικό Σταματία

Φουρκιώτου και τις μαθή-

τριες που συμμετείχαν στο

διαγωνισμό εκπροσωπώ-

ντας επάξια το σχολείο τους

σε ένα πρόγραμμα πολιτι-

σμού και υποστήριξης της

τέχνης όπου αποτελεί ένα

άλλο εργαλείο  μάθησης και

εκπαίδευσης των μαθητών.

Η επιτυχημένη ομάδα απο-

τελείται από τους: Σταματία

Φουρκιώτου, υπεύθυνη

εκπαιδευτικός, Τασούλα

Βασιλική, Μαυρομύτη

Ευθυμία, Τασούλα

Παρθένα, Ξανθοπούλου

Φιλίτσα, Μανίκα Ευθυμία,

Μπαράι Γεωργία, Ξυνογαλά

Ευαγγελία

7
Τρίτη 16 Απριλίου

Γιώργος Τασιόπουλος για την αναβάθμιση του ΔημοτικούΓιώργος Τασιόπουλος για την αναβάθμιση του Δημοτικού

Σταδίου Φαρσάλων: «Ο Φιλόδημος ως ψηφοθήρας»Σταδίου Φαρσάλων: «Ο Φιλόδημος ως ψηφοθήρας»

Βράβευση του ΕΠΑΛ Φαρσάλων στο διαγωνισμό Βράβευση του ΕΠΑΛ Φαρσάλων στο διαγωνισμό 

φωτογραφίας “Τέχνης Γυρίσματα”φωτογραφίας “Τέχνης Γυρίσματα”

Αχιλλέως 9 - Φάρσαλα  Τηλ.2491400040



Τ
ο προεκλογικό της

κέντρο στον

πεζόδρομο της

Πατρόκλου άνοιξε κι

επίσημα η υποψήφια

δήμαρχος Φαρσάλων

Μαρία Ίφου. 

Ένας ζεστός και φιλόξενος

χώρος με όλα τα μέσα της

τεχνολογίας είναι το ορμητή-

ριο της “Δημοτικής

Αναγένησης” όπου οι υπο-

ψήφιοι και ψηφοφόροι αλλη-

λεπιδρούν μεταξύ τους με

κοινο στόχο την επικρατήση

του συνδυασμού στις επικεί-

μενες εκλογές. 

Από το πρωί αρκετοί φίλοι

και υποψήφιοι του συνδυα-

σμού “Δημοτική

Αναγέννηση” έχουν επισκε-

φτεί το προεκλογικό κέντρο

της κ. Ίφου ευχόμενοι καλή

επιτυχία στην νέα αυτη προ-

σπάθεια ενώ σύντομα θα

έχουν τη δυνατότητα να

παραλάβουν ενημερωτικό

υλικό με τους στόχους και το

πρόγραμμα του συνδυα-

σμού.

Μέσα στις επόμενες μέρες

θα ανακοινωθεί και η ημερο-

μηνία των επίσημων εγκαι-

νίων.

Α
ίσθηση

προκάλεσε στην

κοινωνία των

Φαρσάλων –και όχι μόνο-

η κυριακάτικη συνέντευξη

στην εφημερίδα

«Ελευθερία» η

συνέντευξη της

υποψήφια βουλευτή με

το Κίνημα Αλλαγής

Μαρίας Γαλλιού. 

Συγκεκριμένα σε ερώτηση

για το ποιος βουλευτής του

νόμου άφησε το πολιτικό

του αποτύπωμα η Μαρία

Γαλλιού επέλεξε την εμβλη-

ματική μορφή του

Φαρσαλινού Ιωάννη

Κυρώζη που διετέλεσε βου-

λευτής επί σειρά ετών. Η

Μαρία Γαλλιού ως…

Φαρσαλινή πια γνωρίζει τη

μεγάλη δυναμική της επαρ-

χίας Φαρσάλων, δυναμική

που η πόλη των Φαρσάλων

οφείλει να εκμεταλλευτεί…

Κι όπως έλεγαν Φαρσαλινοί

χθες το πρωί σε καφέ στον

πεζόδρομο «πάνε πολλά

χρόνια που τα Φάρσαλα δεν

έχουν δικό τους βουλευτή,

έφτασε η ώρα να στείλουμε

ένα δικό μας παιδί στη

Βουλή που να ξέρει τα προ-

βλήματα και τις αγωνίες

όλης της επαρχίας…».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Άνοιξε το προεκλογικό κέντρο της Μαρίας Ίφου, Άνοιξε το προεκλογικό κέντρο της Μαρίας Ίφου, 

αναμένονται και τα επίσημα εγκαίνιααναμένονται και τα επίσημα εγκαίνια

ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΑΝΕΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΑΝΕ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΛΛΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΛΛΙΟΥ

«Εφτασε η ώρα τα Φάρσαλα να βγάλουν«Εφτασε η ώρα τα Φάρσαλα να βγάλουν

δικό τους βουλευτή»δικό τους βουλευτή»



““Έσπασε” ρεκόρ το “Έσπασε” ρεκόρ το “Milko 3x3” Milko 3x3” σταστα ΦάρσαλαΦάρσαλα!!!!!!

Μ
ε μεγάλη

συμμετοχή και

πάρα πολλά νέα

παιδιά διεξήχθη για

δεύτερη σερί χρονιά στα

Φάρσαλα το

Σαββατοκύριακο 13-14

Απριλίου  το τουρνουά

μπάσκετ «MILKO

τουρνουά 3Χ3»

Ο Οργανισμός Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚ-

ΠΑ ΔΦ) και ο Γυμναστικός

Σύλλογος Φαρσάλων (ΓΣΦ)

συνδιοργάνωσαν το εν

λόγω τουρνουά  για δεύτερη

συνεχόμενη χρονιά που

είναι ένα από τα πιο επιτυ-

χημένα τουρνουά μπάσκετ

3Χ3 για αγόρια και κορίτσια

8 έως 18 ετών, που διοργα-

νώνει η Ελληνική

Ο μ ο σ π ο ν δ ί α

Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.).

Συνολικά 416 παιδιά (304

αγόρια και 112 κορίτσια)

πήραν μέρος στο τουρνουά.

Νικητής στον διαγωνισμό

ελεύθερων βολών ήταν ο

Δημοσθένης Γκανίδης και

σε αυτόν των τριών πόντων

ο Δημήτρης Κατμέρος.

Παραβρέθηκαν και έκαναν

τις απονομές ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κος Άρης

Καραχάλιος, ο

Αντιδήμαρχος κος

Απόστολος Κυριαζής, ο

Πρόεδρος του Ο.ΠΑ.Κ.ΠΑ.

κος Κώστας Δέρλος, η πρό-

εδρος του Γ.Σ. Φαρσάλων

Krousta κα Έρη Σιώμου  και

άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Όλα τα παιδιά έπαιξαν με

την ψυχή τους και ευχαρι-

στήθηκαν το μπάσκετ και

τον αθλητισμό καθώς ούτε

τα... τερτίππια του καιρού

σταμάτησαν τους μικρούς

αθλητές.

Το τουρνουά λόγω των και-

ρικών συνθηκών διεξήχθη

στην Κλειστή Λαική αγορά

των Φαρσάλων και η συμμε-

τοχή του ήταν μεγάλυτερη

από την πρώτη χρόνια.

Όλα τα παιδιά ανανεώσαν

το ραντεβού τους για του

χρόνου.
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Σ
ε ένα παιχνίδι που

είχε σκορ, θέαμα και

αρκετό ενδιαφέρων

η Δόξα Υπέρειας πέτυχε

την νίκη με σκορ 3 – 2

κόντρα στη Θύελλα

Βασιλί και έτσι έφτασε

τους 43 βαθμούς και

παρέμεινε στην 3η θέση.

Η Δόξα αντιμετωπίζει πλέον

τους Μυραικό και Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων όπου

τους αρκεί μια νίκη για να

“κλειδώσουν” την τρίτη θέση

και την άνοδο, καθώς και σε

περίπτωση ισοβαθμίας με

την Αναγέννηση Φαρσάλων

οι αετοί έχουν το προβάδι-

σμα.

Από την άλλη η Θύελλα

παρέμεινε στους 28 βαθ-

μούς και την 7η θέση του

2ου ομίλου της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Υπέρεια να ανοίγει το

σκορ μόλις στο 1′ όταν μετά

από την σέντρα του αγώνα

ο Καλφόγλου έβγαλε κάθετη

πάσα στον Γκατζόγια αυτός

βρέθηκε τετ α τετ και με

πλασέ άνοιξε το σκορ.

Στο 15΄και με παρόμοια

φάση ο Καλφόγλου έβγαλε

με πάσα τον Κερμελίδη αυτή

την φορά σε θέση τετ α τετ

και αυτός δεν λάθεψε και

πέτυχε το 2 – 0.

Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι

είχαν διπλό δοκάρι στο 30′

όταν αρχικά ο

Παπαδόπουλος έστειλε την

μπάλα στο δοκάρι και ο

Αποστολάκης έδιωξε σε

κόρνερ.

Μετά την εκτέλεση κόρνερ ο

Γκατζόγιας πλάσαρε με την

μπάλα να διώχνει αρχικά ο

Αποστολάκης και εν συνε-

χεία η μπάλα σταμάτησε και

στο δοκάρι, ενώ οι

Παπαδόπουλος και

Φιτσόπουλος αστόχησαν

από θέση τετ α τετ.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι αρχικά μείωσαν

στο 60′ με πλασέ του

Καραγιάννη ο οποίος έκλε-

ψε την μπάλα από τον

Τσακίρη και πλάσαρε εύστο-

χα.

Στο 70′ ο ίδιος παίκτης και

πάλι έκανε το σουτ ο

Ευθυμιάδης έκανε λάθος

υπολογισμό και η μπάλα

κατέληξε στα δίχτυα για το

2-2.

Εν τέλει όμως οι γηπεδούχοι

στο 88′ πέτυχαν το νικητήριο

τέρμα με σκόρερ τον

Αποστόλη Παπαδόπουλο ο

οποίος πλάσαρε εύστοχα

μέσα από την περιοχή.

Οι άνθρωποι του Βασιλί

ευχαριστούν θερμά τους

ανθρώπους της Υπέρειας

για την άψογη φιλοξενία.

Οι Συνθέσεις
Θύελλα Βασιλί (Βαίτσης):
Α π ο σ τ ο λ ά κ η ς ,

Λιτσόπουλος, Αλεξίου Γ.,

Μπόγκας Θ. (46′ Βαίτσης

Λ.), Μπόγκας Θ.,

Συργκάνης, Κούρο,

Ακρίβος, Καραγιάννης,

Β α ρ σ ά μ η ς ,

Μαργαριτόπουλος.

Δόξα Υπέρειας
(Βασιλείου): Ευθυμιάδης

Μ., Ευθυμιάδης Β.,

Τσιούρης Γ. (55′ Τσακίρης),

Παπαδόπουλος Απ., Τσούνι,

Δημητρίου Απ., Γκατζόγιας,

Καλφόγλου, Φιτσόπουλος

(70′ Γεωργολόπουλος),

Κ ε ρ μ ε λ ί δ η ς ,

Παπαδόπουλος Απ.,

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς πήρε

«χρυσό» τρίποντο

στην έδρα του στο

ντέρμπι της 25ης

αγωνιστικής στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία κόντρα

στον ΑΟ Μαυροβουνίου

με σκορ 1 – 0. Με

«λυτρωτή» τον Νίκο

Κολοβό στο 77′ η

Αμπελιά πέτυχε την

σπουδαία νίκη, με την

οποία έφτασε τους 49

βαθμούς, προσπέρασε το

Μαυροβούνι το οποίο

παρέμεινε στους 48 και

πλέον φιγουράρει στην

δεύτερη θέση της

βαθμολογίας.

Σε μια κρίσιμη καμπή λοι-

πόν το συγκρότημα των κ.κ.

Μπρισίμη και Εμμανουήλ

πήρε τεράστια νίκη και

μεγάλη ψυχολογική ώθηση.

Σε απόσταση αναπνοής

από την τριάδα είναι πλέον

τα ομάδες τα Βούναινα, τα

οποία πέρασαν με σκορ 1-2

από την Νεάπολη, με την

ΑΕΒ να έχει 47 βαθμούς,

αλλά και ο Πύρρος μετά το

εντυπωσιακό πέρασμα του

με 5-1 από την έδρα της

Γιάννουλης και έφτασε τους

46 βαθμούς.

Απώλεια βαθμών για τον

πρωτοπόρο ΠΑΟΛ Αβέρωφ

ο οποίος αναδείχθηκε ισό-

παλος 2-2 με το πάντα επι-

κίνδυνο Μελισσοχώρι, με

τον ΠΑΟΛ να φτάνει τους 52

βαθμούς.

Ο Νίκος Κολοβός ήταν

αυτός λοιπόν που έκρινε το

παιχνίδι και το σημερινό

ντέρμπι ανάμεσα στις δύο

ομάδες, καθώς στο 77′ με

σουτ από θέση βολής μετά

από στρώσιμο της μπάλας

με το στήθος από τον

Στέφανο Σουλτούκη κέρδισε

τον Δημήτρη Μαγαζιώτη και

έκανε το 1 – 0!

Πάντως, αμφότερες οι δύο

ομάδες έχασαν σημαντικές

ευκαιρίες στον αγώνα με

τους Νίκο Φαρμάκα και

Κώστα Κολοβό για την

Αμπελιά όπως και οι

Γιάννης Κολιοφούτης και

Βασίλης Σπανός για λογα-

ριασμό του Α.Ο.

Μαυροβουνίου.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Γεωργούλας Θωμ.,

Λαζαρίδης, Σελήνης,

Κολοβός Κ., Αγγέλης,

Κολοβός Ν., Γεωργούλας

Θοδ., Σαμαράς –

Καμηλαράκης (90′ Σαΐτης),

Σουλτούκης (87′

Γαρουφαλιάς), Κιούσσης

(68′ Κόκκινος), Φαρμάκας

(85′ Βέης).

Α.Ο. Μαυροβουνίου

(Γιάννης Σιάρκος):

Μαγαζιώτης, Νότας,

Σάπιος, Παπαμάνος,

Κολιοφούτης, Τατσέλος (90′

Μαντζαφούλης), Μπατζέλας

Β., Μπατζέλας Ν., Μπάγκας

Αρ. (85′ Βαλώζος),

Τριάντης, Σπανός.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Στάικος, Πατέτσος,

Παραφέστας.
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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

«Έβαψε» ερυθρόλευκο το ντέρμπι με «λυτρωτή» τον Νίκο«Έβαψε» ερυθρόλευκο το ντέρμπι με «λυτρωτή» τον Νίκο

Κολοβό η Αμπελιά!!!Κολοβό η Αμπελιά!!!

Ματσάρα και παραμονή στην τρίτη θέση Ματσάρα και παραμονή στην τρίτη θέση 

για την Δόξα Υπέρειας!για την Δόξα Υπέρειας!



Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων ήταν η

κερδισμένη της

20ης αγωνιστικής στον 2ο

όμιλο της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας, καθώς

κατάφερε να πετύχει το

«εξάποντο» στο ντέρμπι

της τετράδας κόντρα στον

Μέγα Αλέξανδρο

Χαλκιάδων. Με αυτή την

νίκη η Αναγέννηση

Φαρσάλων έφτασε τους

40 βαθμούς και βρίσκεται

στην 4η θέση, ενώ ο

Μέγας Αλέξανδρος με 36

είναι μια θέση πίσω.

Να σημειώσουμε ότι η

Αναγέννηση ακόμη και αν

χάσει από τον ΑΟ

Ναρθακίου την ερχόμενη

αγωνιστική είναι στην 4η

θέση πλέον καθώς την

τελευταία αγωνιστική θα

πάρει άνευ αγώνος τρίπο-

ντο, κόντρα στον Άγιο

Γεώργιο και έτσι θα φτάσει

τους 43 βαθμούς.

Οι κόκκινοι όντας ανώτεροι

σε όλη την διάρκεια στον

αγώνα του Σταδίου πέτυχαν

την νίκη με σκορ 4 – 1 στο

ντέρμπι της τετράδας και

ξέφυγαν τέσσερις βαθμούς

από τον Μέγα Αλέξανδρο

Χαλκιάδων.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Αναγέννηση να είναι

πολύ καλύτερη και μόλις στο

10′ έχασε μεγάλη ευκαιρία,

όταν ο ο Μπανιάς έσπασε

την μπάλα στον Σαλή, αυτή

ήρθε με δύναμη στον επιθε-

τικό της Αναγέννησης ο

οποίος προσπάθησε να την

σπρώξει στα δίχτυα και με

τους αμυντικούς των

Χαλκιάδων να διώχνουν με

την βοήθεια του δοκαριού.

Στο 13′  από ωραία μεταβί-

βαση του Αρβανιτοζήση  ο

Τσούλης βρέθηκε απέναντι

από τον Χαρισούλη, πλάσα-

ρε κάτω από τα πόδια του

και άνοιξε το σκορ.

Η Αναγέννηση συνέχισε να

πιέζει και είχε δοκάρι με

κεφαλιά του Αρβανιτοζήση

στο 20′ μετά από σέντρα του

Ζαγγανά. Στο 23′ ο Χρήστος

Ζαγγανάς σούταρε από

πλάγια θέση δυνατά η

μπάλα κόντραρε σε πόδια

αμυντικού και κατέληξε στα

δίχτυα για το 2 – 0. Οι

Χαλκιάδες προσπάθησαν

να αντιδράσουν είχαν

κάποιες προσπάθειες δίχως

όμως να απειλήσουν τον

Ζάντζα και έτσι το 2 – 0 ήταν

το σκορ του πρώτου

μέρους. Στο 33′ ο Σαλής

από πλάγια θέση σούταρε,

η μπάλα βρήκε το κάθετο

δοκάρι του Χαρισούλη και

κατέληξε άουτ.

Με το «καλημέρα» του δευ-

τέρου ημιχρόνου στο 49′ η

Αναγέννηση πήρε «αέρα»

τριών τερμάτων, όταν ο

Μπούλαρι σούταρε δυνατά

έξω από την περιοχή, ο

Χαρισούλης δεν έδιωξε

σωστά την μπάλα και ο

Σαλής με κοντινό πλασέ στο

«ριμπάουντ» πέτυχε το 3 –

0.

Οι Χαλκιάδες μείωσαν στο

55′ όταν έπιασαν στον

«ύπνο» την άμυνα της

Αναγέννησης, μετά από

μακρινή μπαλιά στην πλάτη

ο Βαρσάμης πρόλαβε την

έξοδο του Ζάντζα και με

ψηλοκρεμαστό πλασέ πέτυ-

χε το 3 – 1. Λίγο αργότερα ο

Σταύρος Γκουνάρας βρέθη-

κε σε καλή θέση, δεν «έσπα-

σε» την μπάλα στον επερ-

χόμενο Τασιόπουλο και η

μπάλα πέρασε άουτ από το

πλασέ του.

Στο 66′ είχαμε το τελικό 4 –

1, όταν ο Σαλής ανατράπηκε

από τον Ζαχόπουλο με τον

κ. Σάρρο να δείχνει πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Τσούλης ο οποίος νίκησε

τον Χαρισούλη πέτυχε το 4

– 1 και παράλληλα το δεύτε-

ρο προσωπικό του τέρμα.

Στο 70′ ο Αγγελάκης είδε

δεύτερη κίτρινη κάρτα για

μαρκάρισμα και αποβλήθη-

κε, ενώ στο 89′ ο

Καρακώστας με δεύτερη

κίτρινη κάρτα άφησε την

Αναγέννηση με εννέα ποδο-

σφαιριστές. Από πλευράς

ρυθμού μετά το 4 – 1 δεν

υπήρξε κάποια συνταρακτι-

κή στιγμή και έτσι η

Αναγέννηση πέτυχε την

μεγάλη νίκη.

Η διοίκηση της Αναγέννησης

Φαρσάλων διαμαρτύρεται

για τον διαιτητή της αναμέ-

τρησης κ. Σάρρο, όσο

αφορά τις αποβολές των

ποδοσφαιριστών της.

Οι Συνθέσεις

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Ζάντζας, Σακελλαρίου,

Δημουλάς, Αγγελάκης,

Μπούλαρι, Καρακώστας,

Ζαγγανάς (54 λ.τ. ‘

Πατσιούρας), Τσούλης (85′

Θέος), Σαλής, , Μπανιάς

(80′ Γιαχνής),

Αρβανιτοζήσης (60’ λ.τ.

Θεοχαρόπουλος).

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης,

Βαρσάμης, Ζαχόπουλος,

Κυριάκου (86′ Ντριτάν),

Κ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς ,

Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας,

Γκουνάρας Στ., Νασιούλας

(57′ Σκέγια), Τασιόπουλος,

Αναγνώστου (57′

Γκουνάρας Χρ.).
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Αθλητικά

««Κλείδωσε» τετράδα με τεσσάρα στο ντέρμπι η ΑναγέννησηΚλείδωσε» τετράδα με τεσσάρα στο ντέρμπι η Αναγέννηση

Φαρσάλων!Φαρσάλων!



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων ήταν

ανώτερος στο

παιχνίδι με τον

Φαλανιακό, είδε την τύχη

να του «γυρίζει την

πλάτη» σε δυο

περιπτώσεις όπου η

μπάλα κατέληξε στο

δοκάρι των

φιλοξενούμενων και

«πλήρωσε» ένα δίλεπτο

αδράνειας όπου

δεχόμενος δυο τέρματα

ηττήθηκε με σκορ 0 – 2.

Οι Φαρσαλινοί έμειναν

στους 30 βαθμούς και

πλέον πάνε στον Τύρναβο

την ερχόμενη εβδομάδα για

να παίξουν «τελικό» μιας και

οι δυο ομάδες είναι ισόβαθ-

μες και στο +2 από την ζώνη

των Play Out.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Αχιλλέα να είναι πολύ

καλύτερος και να πιέζει από

το πρώτο λεπτό.

Στο 5′ χάθηκε η πρώτη καλή

στιγμή, όταν η κεφαλιά του

Κομισοπούλου μετά από

εκτέλεση φάουλ του Τσούλη

κόντραρε η μπάλα πήρε

περίεργη τροχιά, σταμάτησε

στο δοκάρι του Μαλτζάρη

και εν συνεχεία απομάκρυ-

ναν οι φιλοξενούμενοι.

Πέντε λεπτά αργότερα ο

Ζιώγας εκτέλεσε το κόρνερ

ο Τλούπας έπιασε την καρ-

φωτή κεφαλιά με την μπάλα

να περνάει μόλις άουτ.

Στο 20′ και μετά από εκτέλε-

ση φάουλ του Τσούλη και

πάλι ο Ζιώγας με κεφαλιά εξ

επαφής έστειλε την μπάλα

λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Στο 30′ ο Κούμρια ανατρά-

πηκε μέσα στην περιοχή, με

τον κ. Μπουρουζίκα να δεί-

χνει «παίζεται» παρά τις δια-

μαρτυρίες των γηπεδούχων.

Στο 35′ ο Γαγαράς σκόραρε

με πλασέ με το τέρμα του να

ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Και ενώ ο Αχιλλέας είχε τον

απόλυτο έλεγχο της κατοχής

και του ρυθμού ο

Φαλανιακός κατάφερε να

ανοίξει το σκορ, στο 38′ όταν

ο Δημητρέλης έκανε το σουτ

έξω από την περιοχή, η

μπάλα άλλαξε πορεία και

καρφώθηκε στην αριστερή

γωνία του Καρακώστα.

Αυτό το γκολ έφερε «παγω-

μάρα» στους γηπεδούχους

και οι φιλοξενούμενοι πέτυ-

χαν και δεύτερο τέρμα στο

40′ όταν ο Δημητρέλης

έκανε όμορφη ενέργεια από

τα αριστερά, ο Καρακώστας

δεν έκανε καλή έξοδο, αυτός

«έσπασε» στον Χρήστο

Λυγούρα και ο τελευταίος

προ κενής εστίας σημείωσε

το 0 – 2.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας μπήκε εκ νέου

δυνατά, πίεσε ακόμη ψηλό-

τερα και στο 50′ σκόραρε με

τον Ζιώγα με δυνατό σουτ

με το τέρμα να ακυρώνεται

και πάλι ως οφσάιντ.

Στο 60′ οι γηπεδούχοι έχα-

σαν ακόμη μια τεράστια

ευκαιρία, όταν ο Ζιώγας

έσπασε στον Γαγάρα, αυτός

πάτησε περιοχή, όμως αντί

να πασάρει και πάλι Στον

Ζιώγα που έμπαινε μόνος

του επέλεξε να εκτελέσει με

την μπάλα να περνάει λίγο

άουτ.

Στο 70′ οι παίκτες του

Αρίστου Παπαγεωργίου

σημάδεψαν εκ νέου το

δοκάρι του Μάλτζαρη, όταν

ο Κατσανάκης εκτέλεσε το

φάουλ από τα δεξιά και ο

Σαμαράς είδε την κεφαλιά

του να σταματά στο κάθετο

δοκάρι.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι

φιλοξενούμενοι είχαν κάποι-

ες καλές στιγμές με τον

Λεσάι και τον Λύγουρα,

όπως και ο Αχιλλέας με ένα

σουτ του Κατσανάκη που

μπλόκαρε ο Μάλτζαρης και

ένα σουτ του Γαγαρά που

πέρασε άουτ και το 0 – 2

παρέμεινε μέχρι την λήξη

του αγώνα.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Αρίστος Παπαγεωργίου):

Καρακώστας, Ζησόπουλος,

Κ ο μ ι σ ό π ο υ λ ο ς ,

Κατσανάκης, Τλούπας,

Τσούλης, Ταστεμερίδης (80′

Καναβός), Γιαννολόπουλος

(46′ Γκαραβέλας), Γαγάρας,

Κούμρια (46′ Σαμαράς),

Ζιώγας.

Φαλανιακός (Τάσος

Μπεριτζάς – Μιχάλης

Μαλαμάς): Μάλτζαρης,

Μάνικος, Αλατάς

(85΄Βαρσάμης), Παππάς

(70΄λ.τ Φατούρας) ,

Μαχαίρας, Πανταζής Ηλ.,

Δ η μ η τ ρ έ λ η ς

( 6 5 ΄ Α κ ρ ι β ό π ο υ λ ο ς ) ,

Ιωαννίδης (80΄Καρακίτσος),

Λυγούρας Χρ., Τσιάκος,

Λεσάι.

Διαιτητική Τριπλέτα

Μπουρουζίκας, Δεδικούσης,

Γκαρέλης.

Πλέον ο Αχιλλέας

Φαρσάλων έχει ντέρμπι

στον Τύρναβο καθώς οι δυο

ομάδες έχουν 30 βαθμούς

και βρίσκονται στο +2 από

την ζώνη των Play Out και

είναι δεδομένο ότι όποια

ομάδα και αν ηττηθεί θα

βρεθεί στην ζώνη των μπα-

ράζ καθώς η Δόξα

Βλαχογιαννίου θα πάρει

άνευ αγώνος τρίποντο

κόντρα στον Κίσσαβο

Συκουρίου ο οποίος έχει

αποχωρήσει από το πρωτά-

θλημα.

Στο παιχνίδι του πρώτου

γύρου οι δυο ομάδες είχαν

αναδειχθεί ισόπαλες με

σκορ 1-1.

Με την παραμονή να αναμέ-

νεται να κριθεί στους 35

περίπου βαθμούς ο

Αχιλλέας πρέπει να πάρει

νίκες εκτός έδρας στον

Τύρναβο και να κερδίσει

μετέπειτα στο Στάδιο το

Αργυρόπουλι σε δυο σερί

παιχνίδια.
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Αθλητικά

««Πλήρωσε» την δίλεπτη αδράνεια του ο ανώτερος ΑχιλλέαςΠλήρωσε» την δίλεπτη αδράνεια του ο ανώτερος Αχιλλέας

Φαρσάλων και πάει για “τελικό σωτηρίας” στον ΤύρναβοΦαρσάλων και πάει για “τελικό σωτηρίας” στον Τύρναβο



Ο
Γυμναστικός
Σύλλογος
Φαρσάλων

Krousta έκανε επίδειξη
δύναμης και ισχύος στην
έδρα του κόντρα στην
Γέφυρα και επικράτησε
πολύ εύκολα με σκορ 90-
69, για το πρωτάθλημα
της Β’ Εθνικής
κατηγορίας.
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι,
όμως ο Γυμναστικός το
μετέτρεψε» σε πάρτι και έτσι
οι Φαρσαλινοί επανήλθαν
στις νίκες και τα θετικά απο-
τελέσματα και κατάφεραν με
ρεκόρ 11 νίκες και 16 ήττες
να «σκαρφαλώσουν» στην
9η θέση της βαθμολογίας
μετά από 26 αγωνιστικές.
Στην πρώτη περίοδο οι δύο
ομάδες πήγαιναν πόντο-
πόντο, ενώ στα τελευταία
λεπτά ο Γυμναστικός πήρε
προβάδισμα έξι πόντων
(21-15).
Στη δεύτερη περίοδο οι

Φαρσαλινοί “πάτησαν γκάζι”
και δεν το άφησαν καθόλου,
καθώς πετούσαν «φωτιές»
σε άμυνα και επίθεση και με
επιμέρους σκορ 28 – 14
βρέθηκαν να κερδίζουν με
20 πόντους (49-29), 2’ πριν
τη λήξη του ημιχρόνου, εν
τέλει το ημίχρονο έκλεισε με
το Γυμναστικό να βρίσκεται
μπροστά με 55-34.
Στην επανάληψη οι φιλοξε-
νούμενοι παίζοντας καλό
μπάσκετ ψαλίδισαν την δια-
φορά στους 13 πόντους (68-
55), στην λήξη της περιό-
δου.
Στο σημείο αυτό οι γηπεδού-
χοι παρουσιάστηκαν σοβα-
ροί στην τέταρτη και καθορι-
στική περίοδο χωρίς να
αντιμετωπίσουν καμία
δυσκολία πετυχαίνοντας μία
άνετη και καθοριστική νίκη
στην έδρα τους για την
συνέχεια του πρωταθλήμα-
τος.
Πρώτος σκόρερ για τον

Γυμναστικό ήταν ο Γιώργος
Λεπενιώτης με 24 πόντους,
με άξιους συμπαραστάτες
επιθετικά τον «συνήθη ύπο-
πτο» Σωτήρη Γκιουλέκα με
22 πόντους και τους
Δημήτρη Δέσπο και Χρήστο
Αναγνωστόπουλο οι οποίο
σημείωσαν από 12 πόντους
αμφότεροι, ενώ από την
Γέφυρα ο Αποστολίδης με
15 πόντους
Τα Δεκάλεπτα: 21-15, 54-37,
68-55, 90-69
Διαιτητές: Ταρενίδης Κ.,
Παπαγερίδης
Οι Συνθέσεις
ΓΣ Φαρσάλων Krousta
(Φόρος): Λεπενιώτης 24 (3),
Χαιρετίδης 9,
Αναγνωστόπουλος 12 (2),
Τσιώγκας 2. Φιλιπόππουλος
4, Τοπουζίδης 5 (1),
Γκιουλέκας 22 (2), Δέσπος
12, Αλεξόπουλος, Λιούπης,
Λούτας, Φαρμάκης.
ΚΣ Γέφυρας (Παράδας):
Ψευτόγκας, Πουλιανίτης 9,

Καταβαίνης 3(1),
Αποστολίδης 15 (2), Ζιάκας
11 (2), Κουτουξίδης 3 (1),
Καραγιαννάκης 2,
Ευσταθιάδης, Σιώμος 13,
Κοτσάνος 7,
Παπαδόπουλος 6 (1)
Σωτήρης Γκιουλέκας:
«Αφιερώνω την νίκη στον
πατέρα μου, προχωράμε
σαν μια γροθιά»
Ο Σωτήρης Γκιουλέκας είναι
εκ των κορυφαίων την φετι-
νή σεζόν για την ομάδα του
Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων και στο παιχνίδι
κόντρα στην ομάδα
Γέφυρας συνέχισε τις
εκπληκτικές εμφανίσεις του
και ήταν από τους κορυφαί-
ους των μπλε στην μεγάλη
νίκη με σκορ 90-69.
Ο πολύπειρος αθλητής του
Γυμναστικού αμέσως μετά
την λήξη της αναμέτρησης
δήλωσε τα εξής.
“Αρχικά θα ήθελα να δώσω
πολλά συγχαρητήρια σε

όλους τους ανθρώπους της
ομάδος για την μεγάλη νίκη
μας.
Μπήκαμε από την αρχή
μέχρι το τέλος σαν μια γρο-
θιά και δείξαμε ότι όταν είμα-
στε ενωμένοι και με τον
κόσμο δίπλα μας δεν έχουμε
τίποτα να φοβηθούμε.
Ο κόσμος ήταν συγκλονιστι-
κός και μας βοήθησε σε όλα
τα σημεία του αγώνα και του
αξίζει αυτή η νίκη απολύ-
τως.Θα ήθελα να αφιερώσω
αυτή την νίκη στον πατέρα
μου ο οποίος έχει υποβληθεί
σε μια χειρουργική επέμβα-
ση.Του αφιερώνω αυτή την
μεγάλη νίκη και η θετική μου
ενέργεια βρίσκεται δίπλα
του.
Όσο αναφορά την συνέχεια
του πρωταθλήματος, εμείς
κοιτάζουμε μόνο το επόμενο
παιχνίδι με την ομάδα της
ΧΑΝΘ.
Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο,
αθλητές και κόσμος προχω-

ράμε όλοι μαζί, ώστε να
πετύχουμε τον στόχο μας
και θα τα δώσουμε όλα για
αυτό.”
«Σας ευχαριστούμε που
μας πιστεύετε!!!»
Η Διοίκηση της ομάδος του
Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων Krousta αμέσως
μετά την λήξη της αναμέτρη-
σης κόντρα στην Γέφυρα με
τους Φαρσαλινούς να ανα-
δεικνύονται μεγάλοι νικητές
με σκορ 90-69 εξέδωσε για
την στήριξη του κόσμου ο
οποίος γέμισε το Κλειστό
Γυμναστήριο των
Φαρσάλων και έδωσε μεγά-
λη ώθηση στους παίκτες του
κ. Χάρη Φόρου.
Η ανακοίνωση αναφέρει
χαρακτηριστικά:
«Το παλέψαμε, ιδρώσαμε
και τελικά νικήσαμε!
Συγχαρητήρια στην ομάδα
και τους φιλάθλους μας.
Σας ευχαριστούμε όλους
που μας πιστεύετε!»
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CMYK

“Πάρτι” στο Κλειστό, με “καλέσμενη” την Γεφύρα και μεγάλη“Πάρτι” στο Κλειστό, με “καλέσμενη” την Γεφύρα και μεγάλη

“ανάσα” για τον Γ.Σ. Φαρσάλων “ανάσα” για τον Γ.Σ. 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 γκαρσονιέρα στην

Οδό Αθηνάς 106 στα Φάρσαλα, με

φυσικό αέριο.

Πληροφορίες στο τηλ:24910 22770

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

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  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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στην

Οδό Κανάρη 14 στα Φάρσαλα,  50

τ.μ., 1 Δωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα,

μπάνι, θέρμανση και θέση Parking

Πληροφορίες στα τηλ:

2491022263, 2491022263 και στο

6932237600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε

κεντρικό καφέ στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλ: 6985978143

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-

σμα τριάρι, 80 τ.μ. επί της οδού

Φιλελλήνων 7 στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλ. 6977863805
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ΤΡΙΤΗ 16/4:Ζαχοπούλου Στυλιανή    Δ/νση:

Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά

27  Τηλ: 24910-22321  

ΠΕΜΠΤΗ 18/4:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση:

Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία

Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση:

Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465

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 πολιτι-

κός 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 αγριόχορ-

των. Εγγυημένη δουλεία και λογικές τιμές με σύγχρονα μηχανή-

ματα. 

Σας ευχαριστώ και περιμένω την ανταπόκρισή σας. 

Δημήτρης Ντάφος

Θα με βρείτε ότι ώρα θέλετε στο 

τηλέφωνο 6907819366.

Αιμοδοτικός και Σαρακατσαναίοι συνδιοργανώνουν αιμοδοσία

Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων και ο Σύλλογος

Σαρακατσαναίων επαρχίας Φαρσάλων συνδιοργανώνουν αιμοδο-

σία την Πέμπτη 18 Απριλίου στο κέντρο υγείας Φαρσάλων από τις

9 έως τις 13:30.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με   την υπ’  αριθ.  60/2019 Διάταξη Αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδίκη

του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων κ. Αθανασίου Μπλάντα,  αναγνωρίσθηκε το

από12-3-2019 καταστατικό του μη  κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυ-

μία «ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», που  εδρεύει στα  Φάρσαλα  και έχει

σκοπό   τον αναγραφόμενο στο καταστατικό.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Α.Μ. 277

Φάρσαλα 13 Απριλίου 2019

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΜΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεφάνου και

της  Μαρίας , το γένος Πιγιαδά , που γεννήθηκε

και κατοικεί στη Λάρισα και η 

ΑΛΒΙΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη και της

Καλλιόπης , το γένος Μανίκα, που γεννήθηκε και

κατοικεί στη Λάρισα πρόκειται να έλθουν σε

πολιτικό γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο

Αγιάς.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

και της Ελένης του γένους Ρομπότη που γεννή-

θηκε  και κατοικεί στο Μόναχο Γερμανίας και η

ΤΣΙΩΛΗ ΝΙΚΗ του Ιωάννη και της Κρυσταλίας

του γένους Πολυμέρου που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στο Μόναχο Γερμανίας πρό-

κειται να έρθουν σε πολιτικό γάμο στο Προξενείο

του Μονάχου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα Φάρσαλα

οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθε-

ση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Ο
ΑΟ Ναρθακίου πέτυχε το τρίποντο που

έψαχνε ώστε να «κλειδώσει» και μαθηματικά

τον τίτλο στον 2ο όμιλο της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας καθώς επικράτησε με σκορ 0 – 1 της

Αναγέννησης Ζαππείου και πλέον οι Ναρθακιώτες με

52 βαθμούς είναι μόνοι πρώτοι, αήττητοι και

πρωταθλητές καθώς και σε περίπτωση ισοβαθμίας με

τον Ατρόμητο Βαμβακούς αν δηλαδή χάσουν τα

επόμενα δυο παιχνίδια έχουν το αβαντάζ.

«Χρυσός» σκόρερ ο συνήθης ύποπτος Παπαθανασίου.

Η αναμέτρηση είχε από την αρχή μέχρι και το τέλος τον ΑΟ

Ναρθακίου κυρίαρχο με του φιλοξενούμενους να χάνουν

την πρώτη καλή στιγμή στο 25′ όταν μετά από σέντρα του

Σιδηρόπουλου ο Ρεντινόπουλος έπιασε την κεφαλιά με τον

Γκατζανά να μπλοκάρει, ενώ στο 30′ ο τερματοφύλακας του

Ζαππείου είπε όχι σε πλασέ του Μπουλούτσου μετά από

όμορφη ατομική ενέργεια.

Στο 35′ ένα σουτ του Παπαθανασίου πέρασε λίγο δίπλα

από το δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι πίεσαν

και έχασαν ακόμη μια καλή στιγμή στο 55′ όταν το πλασέ

του Σιδηρόπουλου πέρασε λίγο άουτ.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Σιδηρόπουλος έβγαλε την σέντρα

από τα αριστερά και μετά από όμορφη κίνηση και κεφαλιά ο

Παπαθανασίου έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του

Γκατζανά για το 0 -1.

Εν συνεχεία οι φιλοξενούμενοι έχασαν ακόμη μια καλή στιγ-

μή στο 70′ όταν το πολύ δυνατό σουτ του Καραβαγγέλη

έδιωξε με υπερένταση ο Γκατζανάς.

Στο 85′ ο Μπίνας είδε την κεφαλιά του να σταματά στο δοκά-

ρι μετά από σέντρα του Παπαθανασίου στην τελευταία καλή

στιγμή του αγώνα.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου (Παναγιώτης Κορδαλής): Ζειμπέκης,

Πρίφτης, Δημακόπουλος, Κατσικόπουλος, Μπουλούτσος,

Καψιώχας, Ρεντινόπουλος (70′ Μπίνας), Αρσενόπουλος,

Μισαηλίδης (46′ Καραβαγγέλης), Σιδηρόπουλος,

Παπαθανασίου (90′ Λελεντζής Στ.)

Ο
Δήμος Φαρσάλων

υποβάλλει

πρόταση στο

Πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του

Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά στη

χρηματοδότηση έργων

βελτίωσης αθλητικών

χώρων, για την

υλοποίηση του έργου:

«Αναβάθμιση αθλητικών

εγκαταστάσεων

Δημοτικού Σταδίου

Φαρσάλων», συνολικού

προϋπολογισμού

940.000€, όπου

προβλέπεται ο

εκσυγχρονισμός των

αθλητικών

εγκαταστάσεων του

Δημοτικού Σταδίου

Φαρσάλων.

Ήδη κατατέθηκε στη Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού η

μελέτη με αριθμό 9/2019 του

Τμήματος Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου, για

τη χορήγηση της σύμφωνης

γνώμης για τη σκοπιμότητα

υλοποίησής του.

Επεμβάσεις στο στάδιο

είναι:

1) Στίβος: Περιμετρικά του

γηπέδου κατασκευάζεται

στίβος συνθετικού τάπητα

έξι διαδρομών, με στρώσεις

υποδομής, 2) Δίκτυο απο-

στράγγισης, 3) Διαχωριστικό

κιγκλίδωμα, 4) Φωτισμός: Ο

φωτισμός του γηπέδου θα

επιτευχθεί με την τοποθέτη-

ση 4 ιστών φωτισμού ύψους

30,00 μ, που θα τοποθετη-

θούν στις γωνίες του γηπέ-

δου, 5) Δημοσιογραφικά

θεωρεία: Εγκαθίσταται προ-

κατασκευασµένος οικίσκος

τύπου ISOBOX διαστάσεων

2,40χ5,00μ. για την στέγαση

χώρου δημοσιογραφικών

θεωρείων, 6) Φυσούνα

γηπέδου: Η υφιστάμενη

φυσούνα αντικαταθίσταται

από νέα, ειδικά κατασκευα-

σμένη για χρήση σε αγωνι-

στικούς χώρους, 7) Πάγκοι

αναπληρωματικών: Οι υφι-

στάμενοι πάγκοι αναπληρω-

ματικών αντικαθίστανται με

νέους, βιομηχανικής κατα-

σκευής χωρητικότητας έντε-

κα (11) θέσεων, 8)

Οικοδομικές εργασίες.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος δήλωσε

απόλυτα ικανοποιημένος με

την εξέλιξη της μελέτης και

της διαδικασίας εντάξεως

του έργου, καθόσον μετά

την ολοκλήρωση των εργα-

σιών στο Κλειστό

Γυμναστήριο και τη δημι-

ουργία δύο γηπέδων αντι-

σφαίρισης (tennis), αναβαθ-

μίζεται συνολικά και ο

χώρος του δημοτικού σταδί-

ου και επιτυγχάνεται η

κεντρική στόχευση της δημι-

ουργίας ενός άρτιου αθλητι-

κού κέντρου στην πόλη.
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Μόνος πρώτος, αήττητος και πρωταθλητής ο ΑΟ Ναρθακίου!!!Μόνος πρώτος, αήττητος και πρωταθλητής ο ΑΟ Ναρθακίου!!!

Αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων σε αθλητικόΑναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων σε αθλητικό

κέντρο – Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»κέντρο – Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Τα Αποτελέσματα - 25η
Αγωνιστική
Δήμητρα Γιάννουλης - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" 1-
5
Νεάπολη - ΑΕ Βουναίνων 1-2
Ελπίς Μεσοχωρίου - Φιλοκτήτης
Μελιβοίας 0-3
ΑΟ Ελευθερών - Ατρόμητος
Αγίων Αναργύρων 1-3
Προοδευτική Ανάβρας - Αστραπή
Ν. Πολιτείας 0-2
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - Αστήρ
Μελισσοχωρίου 2-2
Ολυμπιακός Αμπελιάς - ΑΟ
Μαυροβουνίου 1-0
Παναγροτικός Νίκαιας -
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 0-0

Η Eπόμενη 26η Αγωνιστική (21/4.

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

Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 52

2. Ολυμπιακός Αμπελιάς 49

3. Μαυροβούνι 48

4. Βούναινα 47

5. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 46

6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 39

7. Προοδευτική Ανάβρας 36

8. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 36

9. Αστραπή Νέας Πολιτείας 32

10. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 32

11. Ελευθεραί 31

12. Δήμητρα Γιάννουλης 30

13. Παναγροτικός Νίκαιας 26

14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 23

15. Νεάπολη 20

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 20η

Αγωνιστική

Αναγέννηση Φαρσάλων – Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων 4 – 1

Νίκη Κρήνης – Ακαδημία

Αχιλλέως 3 – 0

Δόξα Υπέρειας – Θύελλα Βασιλί

3 – 2

Αναγέννηση Ζαππείου – ΑΟ

Ναρθακίου 0 – 1

Η Επόμενη 21η αγωνιστική (20/4,

17:00)

Θύελλα Βασιλί - Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

Μυραϊκός - Δόξα Υπέρειας

ΑΟ Ναρθακίου - Αναγέννηση

Φαρσάλων

Ατρόμητος Βαμβακούς - Νίκη Κρήνης

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 52

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 46

3. Δόξα Υπέρειας 43

4. Αναγέννηση Φαρσάλων 40

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων

36

6. Αναγέννηση Ζαππείου 30

7. Θύελλα Βασιλί 28

8. Νίκη Κρήνης 26

9. Μυραικός 25

10. Ακαδημία Αχιλλέως 13

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 26η

Αγωνιστική

Αετός Μακρυχωρίου - ΑΕ Κιλελέρ

2-1

Δαμασιακός - Λάρισα 2012 3-2

Αχιλλέας Φαρσάλων - Φαλανιακός

0-2

Αμπελωνιακός - Τύρναβος 2005 1-

0

ΠΟ Ελασσόνας - Δόξα

Βλαχογιαννίου 2-1

Σμόλικας Φαλάνης - Δόξα

Αργυροπουλίου 0-0

Δωτιέας Αγιάς - Ηρακλής Λάρισας

0-2

Eπόμενη 27η Αγωνιστική (20/4.

17:00)

ΑΕ Κιλελέρ - Λάρισα 2012

Φαλανιακός - Αετός Μακρυχωρίου

Αετός Αμυγδαλέας - Δαμασιακός

Τύρναβος 2005 - Αχιλλέας

Φαρσάλων

Δόξα Αργυροπουλίου -

Αμπελωνιακός

Ηρακλής Λάρισας - ΠΟ Ελασσόνας

Δωτιέας Αγιάς - Σμόλικας Φαλάνης

Δόξα Βλαχογιαννίου - Κίσσαβος

Συκουρίου 3-0 (α.α.)

Βαθμολογία
1. Ηρακλής Λάρισας 66
2. Φαλανιακός 61
3. Αετός Μακρυχωρίου 48
4. Σμόλικας Φαλάνης 47
5. ΠΟ Ελασσόνας 47

6. Αμπελωνιακός 38

7. Δωτιέας Αγιάς 38

8. Δαμασιακός 36

9. Κιλελέρ 36

10. Τύρναβος 2005 30

11. Αχιλλέας Φαρσάλων 30

12. Δόξα Βλαχογιαννίου 28
13. Δόξα Αργυροπουλίου 27
14. Λάρισα 2012 24
15. Αετός Αμυγδαλέας 25

A ΕΠΣΛ



Η
Διοίκηση του
Αχιλλέα Φαρσάλων
δείχνοντας για

ακόμη μια φορά την
ευαισθησία της και το
κοινωνικό της πρόσωπο
ανακοίνωσε ότι στην
εντός έδρας αναμέτρηση
στο Στάδιο των
Φαρσάλων με τον
Φαλανιακό είχε είσοδος
είναι ελεύθερη και οι
φίλαθλοι αντί εισιτηρίου

καλέστηκαν να
προσφέρουν τρόφιμα
μακράς διάρκειας για την
ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου της πόλης
μας.
Η ανταπόκριση ήταν άμεση
καθώς όλοι οι φίλαθλοι προ-
σέφεραν τρόφιμα γεμίζοντας
έτσι ένα καρότσι.
Η Διοίκηση της ομάδος
ευχαριστεί θερμά τους φιλά-
θλους οι οποίοι έδειξαν το

κοινωνικό τους πρόσωπο
και προσέφεραν με την
καρδιά τους τρόφιμα.
Το παρών έδωσε και η

υποψήφια Βουλευτής του
Κινήματος Αλλαγής
Λάρισας κ. Μαρία Γαλλιού
με τον σύζυγο της κ.

Νικόλαο Πουλαράκη, οι
οποίοι αρχικά προσέφεραν
σακούλες με τρόφιμα και εν
συνεχεία παρακολούθησαν

την αναμέτρηση του
Αχιλλέα Φαρσάλων και
συζητήσαν σε πολύ ζεστό
κλίμα με τον κόσμο.
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Επικαιρότητα
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