
Δυο δυναμικές Δυο δυναμικές 

υποψηφιότητες στουποψηφιότητες στο

πλευρό της κ. Ίφουπλευρό της κ. Ίφου

Οι πρώτοι Οι πρώτοι 

υποψήφιοι με τονυποψήφιοι με τον

κ. Δημητρακόπουλοκ. Δημητρακόπουλο

Τρεις νέες Τρεις νέες 

υποψηφιότητες στουποψηφιότητες στο

“πλευρό” του“πλευρό” του

κ.Εσκίογλου κ.Εσκίογλου 

Σύμφωνα με γκάλοπ του protostypos.gr

Πόσιμο νερό το πιοΠόσιμο νερό το πιο

άμεσο πρόβλημαάμεσο πρόβλημα

στην Επαρχία  στην Επαρχία  

“Κόντρα” υποψηφιών Δημάρχων για“Κόντρα” υποψηφιών Δημάρχων για

τον δρόμο Φαρσάλων - Λάρισαςτον δρόμο Φαρσάλων - Λάρισας
Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις  για το θέμα της κατασκευής νέου δρόμου που θα συνδέει τα Φάρσαλα με τη

Λάρισα, ο επικεφαλής της παράταξης «Φάρσαλα Ανάπτυξη» και υποψήφιος δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, με δική του δήλωση τοποθετήθηκε επί του θέματος, με τους επίσης  υποψηφίους Δημάρχους

Φαρσάλων κ.κ. Κωνσταντίνο Τύμπα και Βαγγέλη Δημητρακόπουλο να απαντούν σε έντονο ύφος...
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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!
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Α
γαπητή Νέα, αγαπητέ Νέε, η πρώτη φορά που

συμμετέχεις στην εκλογική διαδικασία είναι η

πρώτη φορά που η γνώμη σου μπορεί να

μετατραπεί σε δύναμη αντίδρασης, δύναμη

ανατροπής.

Μπορείς να αναγνωρίσεις αυτούς που επιδιώκουν να σε

εγκλωβίσουν:

Από τη μία μεριά, εκείνους που  παγίδευσαν τον ελληνικό

λαό σε ονειρικές αυταπάτες προόδου και ευημερίας, μέσα

στην ευρωπαϊκή (οικονομική) ένωση και αφού τον εξαπάτη-

σαν με ‘’σοσιαλιστική’’ ρητορική,  τον μέθυσαν σε σύννεφα

καπνού πολιτικής ναρκω-κουλτούρας, εκμοντερνισμού των

θεσμών, της οικογένειας, της συμβίωσης, και τον παρέδω-

σαν ανίσχυρο στα συμφέροντα των τραπεζών και του μεγά-

λου κεφαλαίου. Στην κατάσταση δηλαδή, όπου η φορολογία

εξανεμίζει το οικογενειακό εισόδημα, πολλοί νέοι υποχρεώ-

νονται για οικονομικούς λόγους να διακόψουν τη φοίτηση

στο σχολείο και στις σχολές, ή να μεταναστεύσουν –άνερ-

γοι- μετά από το πτυχίο, ενώ κάθε δουλειά μοιράζεται σε

δυο και τρεις απασχολούμενους με ευτελισμό των αμοιβών

και των όρων εργασίας. Προοδευτικά εμπορευματοποιείται

κάθε κρατική παροχή στην παιδεία και στην υγεία και δυνα-

μιτίζεται η ολοκληρωμένη μόρφωση στα  σχολεία που μετα-

τρέπονται σε ανελέητα εξεταστικά κέντρα, για όσους βέβαια

μπορούν να αντέξουν το κόστος της ανθηρής παραπαιδεί-

ας.

Από την άλλη μεριά, παλαιοκομματικοί σχηματισμοί, λένε

πως μπορούν να νοικοκυρέψουν με καλύτερη διαχείριση

την χώρα και αποσιωπούν οτι -χάρις ΚΑΙ στη δική τους μνη-

μονιακή ψήφο- η Ελλάδα χρειάζεται 60 χρόνια πριν επανε-

ξεταστούν οι όροι οικονομικού στραγγαλισμού που της

έχουν επιβληθεί.

Εκεί, ανάμεσά τους, βλέπεις και όσους επενδύουν ύπουλα

στη δίκαιη αγανάκτηση και στο θυμό σου: αντιδραστικούς

δήθεν ανεξάρτητους, εθνικιστές, ρατσιστές, έτοιμους να

λιθοβολήσουν –σαν να φταίει αυτός για την κακοδαιμονία

τους- κάθε κατατρεγμένο, δυστυχή, φτάνει να μην έχει ελλη-

νικό όνομα.

Και όλοι οι παραπάνω μας δίνουν μαθήματα πολιτικής ανη-

θικότητας και συναλλαγής καθώς, στο απροκάλυπτο κυνήγι

των προσωπικών τους επιδιώξεων, προδίδουν τη βούληση

των ψηφοφόρων τους και μετατρέπουν τη θέση, που ο λαός

τους εμπιστεύθηκε με την ψήφο του, σε ανταλλακτική αξία

μέσα σε ένα ξεδιάντροπο πολιτικό παζάρι.

Αγαπητέ Νέε, Αγαπητή Νέα

Αυτή η κατάσταση δεν είναι νομοτέλεια! Αυτός ο κόσμος,

που δεν χωράει τα όνειρά σου ΔΕΝ είναι η μοναδική επιλο-

γή σου!

Στις πρώτες εκλογές της ζωής σου μην πέσεις στην παγίδα

της Αποχής. Η ζωή σου είναι πραγματικός αγώνας και όχι

Virtual Reality.

Άσε πίσω όσους ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση.

Μην αθωώσεις με την ψήφο σου ένα σάπιο πολιτικό σύστη-

μα που σε χρησιμοποιεί για την επιβίωσή του, απομυζώ-

ντας ζωή από τη γνήσια νεανική σου ορμή!

Αγαπητή Νέα αγαπητέ Νέε,

Η πρώτη ψήφος σου ας είναι κόκκινη! Διάλεξε την πολιτική

δύναμη που είναι ανυποχώρητη στους αγώνες του λαού

μας. Την μόνη πολιτική δύναμη που παλεύει για τις σύγχρο-

νες ανάγκες και  τα δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής οικο-

γένειας.

Διάλεξε τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για να δώσεις δύναμη στη

δύναμή σου και να νιώσεις τί είναι η γροθιά σου και της καρ-

διάς σου η φωτιά!

Με απεριόριστη ελπίδα και σεβασμό στους νέους
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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

Μ. Τετάρτη 24/4/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 9/21c

Μ. Τρίτη 23/4/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 8/21c

Μ. Πέμπτη 25/4/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 10/22c

Μ. Παρασκευή 26/4/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 11/25c

Μ. Σάββατο 27/4/2019
Καταιγίδες,  θερμοκρασία 11/26c

Κυριακή του Πάσχα 28/4/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 11/23c

Δευτέρα του Πάσχα 29/4/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 11/23c

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

Μαρία Ιωάννου: Προς τους νέους που ψηφίζουν για πρώτηΜαρία Ιωάννου: Προς τους νέους που ψηφίζουν για πρώτη

φοράφορά

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 191 που ψήφισαν

οι 132 ψήφισαν το πόσιμο

νερό.

Δεύτερο με ποσοστό 14%

είναι το πρόβλημα του

Κυκλοφορικού και των

Υποδομών στην πόλη των

Φαρσάλων. 

Τρίτο με ποσοστό 9% 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.

Θ
ετικά

ανταποκρίθηκαν

και με μεγάλη

συμμετοχή οι αιμοδότες

των Φαρσάλων, στο

κάλεσμα της εθελοντικής

αιμοδοσίας που

πραγματοποίησε ο

Σύλλογος

Σαρακατσαναίων

Επαρχίας Φαρσάλων, σε

συνεργασία με τον

Αιμοδοτικό Σύλλογο.

Οι φιάλες αίματος που
συγκεντρώθηκαν ήταν 62
φιάλες, και αναμένεται να
προωθηθούν στο Γενικό
νοσοκομείο Λάρισας για να
καλύψουν ασθενείς που
έχουν άμεση ανάγκη.
Η Πρόεδρος του αιμοδοτι-
κού συλλόγου Φαρσάλων κ.
Σούλα Λούκουτου τόνισε τη
σημασία της εθελοντικής
αιμοδοσίας και ευχαρίστησε
για την αμέριστη προσφορά
και την συνεργασία, τον
Σύλλογο Σαρακατσαναίων
Επαρχίας Φαρσάλων, και
όλους τους αιμοδότες, οι
οποίοι δίνουν το παρών
βοηθώντας τον συνάνθρω-
πο και άγνωστο που έχει
ανάγκη το αίμα τους.
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NEW COLLECTION

2019

Σαρακατσαναίοι και φίλοι τουΣαρακατσαναίοι και φίλοι του

Αιμοδοτικού πρόσφεραν 10 λεπτά απόΑιμοδοτικού πρόσφεραν 10 λεπτά από

την ζωή τουςτην ζωή τους

Πόσιμο νερό το πιοΠόσιμο νερό το πιο

άμεσο πρόβλημαάμεσο πρόβλημα

στην Επαρχία μας –στην Επαρχία μας –

ΣτοιχείαΣτοιχεία

ΔημοσκόπησηςΔημοσκόπησης

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!



Τ
ρεις ακόμη

αξιόλογοι

συμπολίτες από την

επαρχία Φαρσάλων

συντάσσονται στην

δημοτική κίνηση

«Φάρσαλα Ανάπτυξη»,

του υποψηφίου

δημάρχου Μάκη

Εσκίογλου.

Πρόκειται για τη ελεύθερη

επαγγελματία κ. Ευδοξία

Θεοδωροπούλου που θα

είναι υποψήφια στη δημοτι-

κή ενότητα Ενιπέα, την

εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης Msc κ.

Θεοδώρα Πρεκατέ που θα

είναι υποψήφια στη δημοτι-

κή κοινότητα Φαρσάλων και

τον ιδιωτικό υπάλληλο κ.

Ευθύμιο Γεροβασίλη ο οποί-

ος θα είναι υποψήφιος στη

δημοτική ενότητα

Φαρσάλων.

«Καλωσορίζουμε τρεις

ακόμη άξιους συμπολίτες

που συντάσσονται με το

όραμά μας και την προσπά-

θειά μας για τον τόπο μας.

Είμαι πεπεισμένος πως μαζί

με τους υπόλοιπους υποψη-

φίους αλλά και τους χιλιάδες

υποστηρικτές σε όλη την

επαρχία Φαρσάλων, θα

δώσουμε ενωμένοι τη μάχη,

ώστε η 26η Μάιου να είναι

ημέρα αλλαγής, ημέρα ελπί-

δας και ημέρα αναγέννησης

για τα Φάρσαλα» σημείωσε

σε δήλωσή του ο υποψή-

φιος δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Μάκης Εσκίογλου.

Μ
ε τον

Σεβασμιότατο

Μητροπολίτη

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.κ.

Τιμόθεο συναντήθηκε την

Κυριακή, ο υποψήφιος

δήμαρχος Φαρσάλων και

επικεφαλής της

παράταξης «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης,

ο κ. Εσκίογλου έλαβε την

ευχή του Μητροπολίτη, σε

μια συνάντηση που πραγ-

ματοποιήθηκε σε εγκάρδιο

κλίμα.

Επιπρόσθετα, συνοδευόμε-

νος από στελέχη της παρά-

ταξής του, συζήτησε με τον

Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων ζητήμα-

τα που άπτονται των σχέσε-

ων της Εκκλησίας με την

τοπική κοινωνία.

Μεταξύ άλλων, ο κ.

Εσκίογλου τόνισε πως «η

Ορθόδοξη Εκκλησία μας

ήταν, είναι και θα παραμείνει

βασικός πυλώνας στο

Ελληνικό έθνος. Οι σχέσεις

της με το κράτος και την κοι-

νωνία, είναι άρρηκτα συνδε-

δεμένες. Στο πλαίσιο αυτό,

ως επόμενη δημοτική αρχή

στην επαρχία Φαρσάλων,

θα επιδιώξουμε και είμαι

βέβαιος πως θα το πετύχου-

με, να έχουμε αγαστή

συνεργασία με τη

Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος

και Φαναριοφερσάλων

προς όφελος της κοινω-

νίας».
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Τρεις νέες υποψηφιότητες στο ψηφοδέλτιο του ΜάκηΤρεις νέες υποψηφιότητες στο ψηφοδέλτιο του Μάκη

ΕσκίογλουΕσκίογλου

Εσκίογλου με ΜητροπολίτηΕσκίογλου με Μητροπολίτη

Θεσσαλιώτιδος: Άρρηκτα συνδεδεμένεςΘεσσαλιώτιδος: Άρρηκτα συνδεδεμένες

οι σχέσεις Εκκλησίας και κοινωνίαςοι σχέσεις Εκκλησίας και κοινωνίας

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!



Υ
ποψηφιότητα που

σίγουρα δεν

περνά

απαρατήρητη αυτή της

γνωστής δικηγόρου

Ιουλίας (Λέτας)

Αγγελακοπούλου.

Η κα Αγγελακοπούλου έχο-

ντας στο επίκεντρο τον φαρ-

σαλινο πολίτη συμμετέχει

στη διαδικασία των δημοτι-

κών εκλογών με το ψηφο-

δέλτιο της «Δημοτικής

Αναγέννησης» της Μαριάς

Ίφου.

Η παραφιλολογία σχετικά με

την υποψηφιότητα της είχε

ξεκινήσει μήνες πριν με την

κ. Αγγελακοπούλου να είναι

«η επιθυμητή» τόσο στα

δημοτικά πεπραγμένα όσο

και στα της περιφέρειας.

Κατόπιν ώριμου σκέψεως εκ

μέρους της, τελικά ο κύβος

ερρίφθη. Η απόφαση είναι

οριστική και αμετάκλητη και

αυτη που απέσπασε το

μεγάλο ΝΑΙ είναι η Μαρία

Ίφου της οποίας η παράτα-

ξη ενδυναμώνεται και με τη

συγκεκριμένη υποψηφιότη-

τα.

Σ
το πλευρό της κ.

Μαρίας Ίφου (ΔΑΝ)

ως υποψήφιος

Δημοτικός Σύμβουλος

στις επερχόμενες

αυτοδιοικητικές εκλογές

του Μάιου θα είναι ο κ.

Βασίλης Ντούλας

(Πολιτικός Μηχανικός

Τ.Ε.)

Η δράση του κ. Ντούλα:
Διετέλεσα Αντιπρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας Παροχής Αερίου
(Ε.Π.Α) Θεσσαλίας την
περίοδο (2011-2017), (Στην
θητεία μου κορυφαία στιγμή
υπήρξε η έναρξη εργασιών
σύνδεσης της πόλης των
Φαρσάλων με το Δίκτυο
φυσικού αερίου το 2016 ).
Στα πλαίσια της ενεργής
συμμετοχής μου σε

Συλλόγους της Επαρχίας
συνέταξα την οικονομοτε-
χνική  μελέτη για την υλο-
ποίηση του έργου «Σχολικό
Μουσείο» στα Βρυσιά
Φαρσάλων από το Σύλλογο
«Ενεργοί Πολίτες». 
Δημοτικές Εκλογές 2019.
Για την νέα πορεία του
τόπου μας απαραίτητη και
κυρίαρχη πράξη είναι η
αλλαγή στο Δήμο. Για ένα
Δήμο που θα δράσει: 
Με προγραμματισμό. 
Με συγκεκριμένες αποτελε-

σματικές πολιτικές.
Με αξιοποίηση κάθε δυνα-

τότητας της κοινωνίας προ-

ωθώντας: 
•Τη συμμετοχή των πολι-
τών. 
•Τη συνεργασία και συνέρ-
γεια πολιτών, φορέων, συλ-
λογικοτήτων σε όλα τα επί-
πεδα. 

Δεσμεύομαι ότι θα συμβάλ-

λω με όλες τις δυνάμεις

μου, με την υποστήριξή σας

και τη συνεργασία σας για

τη νέα πορεία του Δήμου. 

Ως μέλος του συνδυασμού,

ως Δημοτικός Σύμβουλος,

στο Πλευρό της Μαρίας

Ίφου. 

Α
νακοινώθηκαν τα

πρώτα 15

ονόματα τα οποία

θα πλαισιώσουν την

παράταξη του Βαγγέλη

Δημητρακόπουλου για

τον Δήμο Φαρσάλων.

Αναλυτικά επισημαίνονται

τα εξής:

«Από την ανακοίνωση της

υποψηφιότητάς μου για το

δημαρχιακό αξίωμα προα-

νήγγειλα την ύπαρξη μιας

νεοσύστατης ομάδας με

όραμα για τον τόπο μας, με

όρεξη για δουλειά, με πίστη

στις αξίες και τον άνθρωπο.

Οι Αρσενόπουλος Γιώργος,

Αρμανίδης Χρήστος,

Γουδουλάκης Δήμος,

Γκουντής Παναγιώτης,

Δημακόπουλος Λάμπρος,

Δρόσος Κων/νος,

Θεοδώρου Δώρα,

Καλκαντέρα Μαίρη,

Νικόπουλος Νάσος,

Παναγιωτοπούλου Βάσω,

Ρουκάς Βασίλης,

Σκάνδαλος Τάσος,

Στεργιοπούλου Αγγέλα

Τοσιούδη Χρυσούλα και

Φουτζοπούλου Ιωάννα, τάσ-

σονται μαζί μου και στέλ-

νουν πρώτοι το μήνυμα της

αλλαγής στην πορεία του

δήμου μας….
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Υποψήφια στο πλευρό της ΜαρίαςΥποψήφια στο πλευρό της Μαρίας

Ίφου η Λέτα ΑγγελακοπούλουΊφου η Λέτα Αγγελακοπούλου

Υποψήφιος στο πλευρό της ΜαρίαςΥποψήφιος στο πλευρό της Μαρίας

Ίφου ο Βασίλης Ντούλας Ίφου ο Βασίλης Ντούλας 

Αυτοί είναι οι πρώτοι δίπλα στονΑυτοί είναι οι πρώτοι δίπλα στον

Βαγγέλη ΔημητρακόπουλοΒαγγέλη Δημητρακόπουλο

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!



Κ
όντρα ξέσπασε

ανάμεσα στον

Υπουργό

Υποδομών και

Μεταφορών κ. Χρήστο

Σπίρτζη και τον

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας κ. Κώστα

Αγοραστό με αφορμή τον

δρόμο Φαρσάλων -

Λαρίσης και το ποιος εν

τέλει είναι αρμόδιος για

το εν λόγω έργο.

Σπίρτζης: “Τα Φάρσαλα
είναι αρμοδιότητα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας”.
Στις 18 Απριλίου 2019, κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης

της Διαρκούς Επιτροπής
Παραγωγής και Εμπορίου,
με θέμα ημερήσιας διάταξης
την ενημέρωση των μελών
της Επιτροπής από τον
Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, κ. Χρήστο
Σπίρτζη, σύμφωνα με το
άρθρο 32§9 του
Κανονισμού της Βουλής,
σχετικά με τις συμβάσεις για
την κατασκευή του αυτοκι-
νητόδρομου Πάτρα –
Πύργος και συγκεκριμένα
για το Τμήμα 2 (Αμαλιάδα –
Δουναίικα), ο βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ.Νίκος
Παπαδόπουλος, έθεσε επί
τάπητος το φλέγον ζήτημα

του οδικού άξονα Λάρισας-
Φαρσάλων.
Συγκεκριμένα, σε ερώτησή
του προς τον Υπουργό, ανα-
φέρθηκε στη σύγκρουση
αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Ένας δρόμος ο
οποίος αποτελεί τον βασικό
άξονα που συνδέει την
κωμόπολη των Φαρσάλων
με την πόλη της Λάρισας,
καθώς επίσης χρησιμοποιεί-
ται κατά κόρον και από οχή-
ματα βαρέως τύπου για
παράκαμψη των διοδίων
της Εθνικής Οδού. Η σημε-
ρινή του χρήση λοιπόν
ουδεμία σχέση έχει με την
αρχική χάραξη και τον
σκοπό του εν λόγω έργου ,
έχοντας ως συνέπεια την
φθορά του οδοστρώματος
που σε συνδυασμό με την
αυξημένη κίνηση,  δεν πλη-
ροί τις κατάλληλες προϋπο-
θέσεις  ασφάλειας των οδη-
γών. Είναι λοιπόν επιτακτική
ανάγκη η αναβάθμιση και η
συντήρηση του συγκεκριμέ-
νου οδικού άξονα και για το
λόγο αυτό το Υπουργείο
οφείλει να λύσει τα ζητήματα
αρμοδιότητας τα οποία επι-

καλείται η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, προκειμένου να
ολοκληρωθεί το έργο.
Ο Υπουργός σε απάντησή
του, ανέφερε ρητά ότι «τα
Φάρσαλα είναι αρμοδιότητα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
θα συνδράμουμε στην ωρι-
μότητά τους αν ζητηθεί»,
καθιστώντας σαφές ότι
υπεύθυνος για την υλοποίη-
ση του έργου είναι η ίδια η
Περιφέρεια Θεσσαλίας και
ότι το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών μπορεί να
συνδράμει με οποιονδήποτε
τρόπο, αν και εφόσον του
ζητηθεί, κάτι το οποίο δεν
έχει γίνει ακόμα.
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Η
απόδειξη αληθείας απένα-
ντι στο ψέμα για την Ε.Ο.
Λάρισα-Φάρσαλα
Απαντώντας στην ανακοί-
νωση Παπαδόπουλου, ο κ.
Αγοραστός τονίζει πως
«παροδική σφαιρική αμνη-
σία έπαθε μάλλον ο υπουρ-
γός κ. Σπίρτζης», δίνοντας
στη δημοσιότητα «τις απα-
ντήσεις που έχουμε από το
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών του υπουργού
κ. Σπίρτζη, υπ. αριθμ.
4/8/2016 ΔΟΥ4171,

4/9/2017 ΔΟΥ4571 και
7/1/2019 ΔΟΥ6591 π.ε. και
το ενημερωτικό σημείωμα
21/9/2017». Προσθέτοντας
ότι «είναι αδιανόητο ο κ.
Σπίρτζης να μη γνωρίζει ότι
το Υπουργείο του εκπονεί τη
μελέτη της Ε.Ο. Λάρισα-
Φάρσαλα από τις
27/8/2009. Είναι αδιανόητο
κάθε χρόνο να δίνουν ένα
χρόνο παράταση για την
ολοκλήρωση της μελέτης.
Όπως αναφέρει το ίδιο το
Υπουργείο το 2016, η μελέ-
τη θα ολοκληρωνόταν το
2017, το 2017 το μετέθεσε
για το 2018 και το 2018 για
ένα χρόνο αργότερα, το
2019! Και δεν εξηγείται να
μη θυμάται ο κ. Σπίρτζης τι
είπε στο Αναπτυξιακό
Συνέδριο στη Λάρισα, το
2017, ενώπιον του πρωθυ-
πουργού. Δεν είναι λογικό
να μη γνωρίζει ότι ο οδικός
άξονας Λάρισα – Φάρσαλα
ορίστηκε ως εθνικού επιπέ-
δου έργο με σχετική απόφα-
ση του Υπουργείου του. Ας
ολοκληρώσει επιτέλους το
Υπουργείο τη μελέτη ώστε
αυτή να πληροί τις ικανές
και αναγκαίες προϋποθέ-
σεις για τη δημοπράτηση

του έργου και τότε η
Περιφέρεια Θεσσαλίας μπο-
ρεί να βοηθήσει το
Υπουργείο, χρηματοδοτώ-
ντας και κατασκευάζοντας το
έργο, παρότι είναι εθνικού
επιπέδου έργο, με σχετική
απόφαση του Υπουργείου
του κ. Σπίρτζη. Και βέβαια, ο
επί 5 χρόνια βουλευτής
Λάρισας κ. Ν.
Παπαδόπουλος, δεν γνωρί-
ζει ότι η αρμοδιότητα εκπό-
νησης της μελέτης ανήκει
στο Υπουργείο; Αν δεν γνω-
ρίζει, καλά θα έκανε να
ρωτήσει σύμφωνα με την
κανονική κοινοβουλευτική
διαδικασία όπως έκαναν
άλλοι 3 συνάδελφοι του
βουλευτές και όχι να ρωτή-
σει παρεμπιπτόντως σε
άλλο θέμα, υποβαθμίζοντάς
το. Η απόδειξη αλήθειας
απέναντι στο ψέμα είναι οι
διαχρονικές απαντήσεις του
Υπουργείου στις συνεχείς
πιέσεις της Περιφέρειας, τα
υπηρεσιακά σημειώματα και
οι απαντήσεις σε ερωτήσεις
βουλευτών» καταλήγει ο κ.
Αγοραστός δίνοντας επίσης
στη δημοσιότητα και τις
ερωτήσεις των βουλευτών.

Σ
το πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης για τον νέο οικισμό Ρομά στα
Φάρσαλα, η ειδική γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, κ. Αικατερίνη
Γιάντσιου με τους συνεργάτες της, επισκέφθηκε τα Φάρσαλα και σε συνεργασία με

το δήμο Φαρσάλων, διοργάνωσαν χθες στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων,
διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό Ρομά.
Αρχικά η Πρόεδρος ΔΗ.Κ.E.ΦΑ κ.Κυριακή Παναγιωτόπουλου έκανε λόγο για το στρατηγικό σχε-
διασμό και τις δράσεις και την ενσωμάτωση των Ρομά στο δήμο Φαρσάλων. Παρουσίασε την
κοινωνική πολιτική του δήμου, που έχει ως φυσικό αντικείμενο την εφαρμογή πολιτικών κοινω-

νικής προστασίας και ανάπτυ-
ξης. Επίσης αναλύθηκαν οι
προτεραιότητες, της δημοτικής
αρχής και του υπουργείου οι
οποίες στηρίζονται στους εξής
άξονες: Στέγαση και βασικές
υποδομές, εκπαίδευση απασχό-
ληση και επαγγελματική κατάρ-
τιση, υγεία και κοινωνική φρο-
ντίδα καθώς και οριζόντιες δρά-
σεις στην κοινωνία. Για τον κάθε
ένα άξονα δόθηκε η ιεράρχηση
των αναγκών και προτεραιοτή-
των, ενώ στη συνέχεια δόθηκαν
προτεινόμενα μέτρα για τον
κάθε ένα ξεχωριστά.
Η κ. Αικατερίνη Γιάντσιου στην
ομιλία της ανέφερε οτι πρόκειται
για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
ανάπλασης του υφιστάμενου
οικισμού λυομένων οικίσκων και
μετεγκατάστασης τμήματος των
Ρομά της πόλης, με στόχο την
πλήρη κοινωνική ενσωμάτωσή
τους και αφορά την  μετεγκατά-
σταση 31 νοικοκυριών Ρομά
που διαβιούν στο δήμο
Φαρσάλων, σε νέα έκταση που
ανήκει στον δήμο και παραχω-
ρήθηκε με απόφαση δημοτικού
συμβουλίου. Αναφέρθηκε στην
καλή συνεργασία που ξεκίνησε
πριν από ενάμιση χρόνο με τον
Δήμο Φαρσάλων και τις αρμό-
διες υπηρεσίες, λέγοντας οτι η
κεντρική κυβέρνηση σχεδιάζει
και χρηματοδοτεί προγράμματα
και ο δήμος τα υλοποιεί, σημει-
ώνοντας οτι ο Δήμος Φαρσάλων
αποτελεί τον πρώτο δήμο

πανελλαδικά που εντάσσεται
σε αυτό το πρόγραμμα.
Παράλληλα ανέλυσε τις τρεις
διαφορετικές συνοικίες που
υπάρχουν στην περιοχή (σπί-
τια, λυόμενα, παράγκες) και τα
προβλήματα τους.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Άρης Καραχάλιος απηύθυνε
χαιρετισμό, τονίζοντας την
σημασία αυτού το προγράμμα-
τος που δεν είναι άλλος από το
να βελτιωθεί η ζωή τους, δίνο-
ντας τους την ευκαιρία να απο-
κτήσουν ευπρεπή κατοικία σε
αναβαθμισμένο χώρο με υπο-
δομές, ύδρευση πράσινο και
συνθήκες καλού περιβάλλο-
ντος ώστε βελτιωθεί ο χώρος
συνολικά και να μπορέσουν να
ενταχθούν  ισότιμα στο κοινω-
νικό σύνολο.
Ακολούθησε συζήτηση με τους
κατοίκους, οι οποίοι έκαναν
ερωτήσεις για το πρόγραμμα
διατυπώνοντας παράλληλα τα
προβλήματα της καθημερινό-
τητας τους. Την διαβούλευση
από πλευράς δήμου παρακο-
λούθησε ο αντιδήμαρχος κ.
Δημ. Μπαμπανίκας, ο προϊ-
στάμενος της τεχνικής διεύθυν-
σης  κ. Λιαπής καθώς και στε-
λέχη του Δήμου.
Αξίζει να σημειωθεί οτι την
Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
και ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Φαρσάλων, ο Δήμος
Φαρσάλων διοργανώνει δημό-
σια διαβούλευση προς ενημέ-
ρωση όλων των πολιτών των
Φαρσάλων, για το επικείμενο
έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση
χώρου προσωρινής εγκατά-
στασης (Ρομά) του Δήμου
Φαρσάλων και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων οικί-
σκων.
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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

«Μετωπική σύγκρουση» Αγοραστού - Σπίρτζη με... φόντο τον δρόμο «Μετωπική σύγκρουση» Αγοραστού - Σπίρτζη με... φόντο τον δρόμο 

Φαρσάλων - ΛάρισαςΦαρσάλων - Λάρισας

Ενημέρωση για το πρόγραμμα  των  νοικοκυριών Ενημέρωση για το πρόγραμμα  των  νοικοκυριών 

Ρομά στο δήμο ΦαρσάλωνΡομά στο δήμο Φαρσάλων



Μ
ε αφορμή τις

π ρ ό σ φ α τ ε ς

εξελίξεις από

πλευράς υπουργείου

Υποδομών για το θέμα της

κατασκευής νέου δρόμου

που θα συνδέει τα

Φάρσαλα με τη Λάρισα, ο

επικεφαλής της

παράταξης «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» και

υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, με δική του

δήλωση τοποθετήθηκε επί

του θέματος, με τους

επίση;  υποψηφίους

Δημάρχους Φαρσάλων

κ.κ. Κωνσταντίνο Τύμπα

και Βαγγέλη

Δημητρακόπουλο να

απαντούν σε έντονο ύφος

στον κ. Εσκίογλου.

Αναλυτικά η δήλωση του κ.
Εσκίογλου και οι απαντήσεις
των κ.κ. Τύμπα και
Δημητρακόπουλου.
Εσκίογλου: Οι εποχές των

λωτοφάγων τελείωσαν,

εδώ και τώρα ο νέος δρό-

μος Φαρσάλων – Λάρισας

«Οι κάτοικοι της επαρχίας
Φαρσάλων δυστυχώς βρί-
σκονται για μία ακόμη φορά
θεατές σε ένα θέατρο του
παραλόγου που περιλαμβά-
νει το προσφιλές «πινγκ –
πονγκ» ευθυνών μεταξύ
φορέων για το μείζον θέμα
της κατασκευής νέου οδικού
άξονα που θα συνδέει την
περιοχή με τη Λάρισα και
κατ’ επέκταση τη βόρεια
Ελλάδα.
Το υπουργείο μετά από τις

προ διετίας διαβεβαιώσεις
πως οι μελέτες ολοκληρώ-
νονται και πως εντός του
2018 θα προχωρήσει η
δημοπράτηση του νέου δρό-
μου Φαρσάλων – Λάρισας,
ξαφνικά αποφασίζει να
μεταθέσει τις ευθύνες στην
αυτοδιοίκηση.
Είναι όμως ξεκάθαρο πως
για ένα τόσο σημαντικό έργο
μείζονος αξίας για την ασφά-
λεια της μετακίνησης των
ανθρωπίνων κοινοτήτων,
αλλά και για την ανάπτυξη
της επαρχίας Φαρσάλων, η
αποκλειστική ευθύνη δια-
χρονικά ανήκει στην κορυφή
της διοικητικής πυραμίδας
της χώρας.
Απευθύνουμε ως δημοτική
παράταξη κάλεσμα, έστω
και την ύστατη στιγμή, να
δοθεί άμεσα μία οριστική
λύση στο πρόβλημα και να
ολοκληρωθούν τάχιστα οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες
για την υλοποίηση του
έργου.
Οι πολίτες των Φαρσάλων
έχουν πληρώσει δεκαετίες
τώρα, βαρύ φόρο αίματος
στο δρόμο Λάρισας –
Φαρσάλων, εξαιτίας της ολι-
γωρίας της πολιτείας. Ας το
βάλουν καλά στο μυαλό
τους οι εκάστοτε κυβερνώ-
ντες πως οι εποχές των
λωτοφάγων έχουν περάσει
ανεπιστρεπτί. Ως επόμενη
δημοτική αρχή των
Φαρσάλων θα διεκδικήσου-
με με κάθε θεμιτό μέσο την
άμεση κατασκευή του νέου
δρόμου. Είναι αυτονόητο,

δίκαιο και επιτακτικό το αίτη-
μά μας. Η ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής είναι
μακριά και πέρα από κόμμα-
τα και σκοπιμότητες.»
Απάντηση Κ. Τύμπα στον

Μ. Εσκίογλου για τον

δρόμο Φάρσαλα – Λάρισα

Ο κ. Τύμπας με δική του
ανακοίνωση απάντησε στον
κ. Εσκίογλου.
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:
«Με μεγάλη μας χαρά, αν
και με καθυστέρηση κάποι-
ων ετών, υποδεχθήκαμε την
ανακοίνωση του κ. Μάκη
Εσκίογλου για το δρόμο
Φάρσαλα-Λάρισα. Οι διαπι-
στώσεις των προβλημάτων
είναι πάντα χρήσιμες έστω
και αν αυτές για ένα πρό-
βλημα 20ετίας γίνονται στις
20/4/2019. 36 ημέρες πριν
τις εκλογές θυμάσαι τα
πάντα άλλωστε.
Το συγκεκριμένο θέμα ύψι-
στης σημασίας για την
επαρχία μας, έχει αναδειχτεί
επανειλημμένως από εμένα
στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Θεσσαλίας την
τελευταία πενταετία.
Αποκορύφωμα στον προ-
σωπικό μου αυτό αγώνα για
τον δρόμο Φάρσαλα-
Λάρισα ήταν η κινητοποίηση
πολιτών  στις 2/9/2018 με το
συμβολικό κλείσιμο του
συγκεκριμένου οδικού
άξονα στο ύψος του Εθνικού
Σταδίου Φαρσάλων. Δεν
θυμάμαι κύριε Εσκίογλου να
παρευρεθήκατε στην συγκε-
κριμένη διαμαρτυρία στην
οποία συμμετείχε πλήθος

δημοτών αλλά και τοπικών
φορέων. Ούτε όταν έφερα
το θέμα στις 28/8/2018 στο
δημοτικό συμβούλιο
Φαρσάλων ενόψει της
παραπάνω κινητοποίησης
θυμάμαι κάποια παρέμβαση
σας. Προφανώς έχετε δικαι-
ολογία ότι στο τέλος του
προηγούμενου καλοκαιριού
δεν είχε αποφασίσει το κον-
κλάβιο της Λάρισας και των
Αθηνών να σας κατεβάσει
για Δήμαρχο.
Καλοδεχούμενο το όψιμο
σας ενδιαφέρον και η αντι-
γραφή αλλά μάλλον εσείς
θεωρείτε λωτοφάγους τους
δημότες…»
ΤΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Ο Υποψ. Δήμαρχος

Φαρσάλων Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος«Περι

Λωτοφάγων»

Ενω και ο κ.
Δημητρακόπουλος έθιξε την
δήλωση του κ. Εσκίογλου
απαντώντας με δική του
τοποθέτηση.
Αναλυτικά τα όσα αναφέ-

ρει:

«Πολιτικό ατόπημα η δήλω-
ση του κ. Εσκίογλου για το
δρόμο Φαρσάλων-Λάρισας.
Πρώτον, επειδή αποκαλεί
την ομάδα του «δημοτική
παράταξη» πριν ακόμη
εκλεγεί. Θυμίζουμε στον
υποψήφιο δήμαρχο και στον
υπό σύσταση συνδυασμό

του, ότι «δημοτικές παρατά-
ξεις» είναι οι ομάδες των
εκλεγμένων μελών των συν-
δυασμών που συγκροτούν
το δημοτικό συμβούλιο. Οι
δημοτικές παρατάξεις του
Δήμου Φαρσάλων σήμερα
είναι αυτές που προέκυψαν
από τις εκλογές 2014. Ο κ.
Εσκίογλου δεν εκπροσωπεί
καμία δημοτική παράταξη,
ούτε φυσικά νομιμοποιείται
να κουνάει το δάκτυλο
στους εκάστοτε κυβερνώ-
ντες από μία θέση που
ακόμη δεν κατέχει.
Δεύτερο, και κύριο, επειδή ο
κ. Εσκίογλου επέλεξε να
ανοίξει την προεκλογική
ατζέντα  με το ζήτημα της
επαναχάραξης και ανακατα-
σκευής του δρόμου
Φαρσάλων – Λάρισας. Το
ατόπημα του κ. Εσκίογλου
είναι ότι το ζήτημα αυτό δε
θα έπρεπε να αποτελεί αντι-
κείμενο πολιτικής εκμετάλ-
λευσης, διότι πρόκειται για
ένα από τα τοπικά προβλή-
ματα που ανέκαθεν έβρισκε
ενωμένους όλους τους
δημότες και όλους τους
εκλεγμένους αντιπροσώ-
πους τους και ήταν το πάγιο
αίτημα των δημοτικών
αρχών  επί δύο τουλάχιστον
δεκαετίες.

Από την άλλη μεριά, η πολι-

τική εκμετάλλευση του ζητή-

ματος αυτού, δεν ευνοεί τον

κ. Εσκίογλου και την πολιτι-

κή παράταξη που εκπροσω-

πεί, ούτε αυτή που προσπα-

θεί να σφετεριστεί. Οι μεγα-

λύτεροι σε ηλικία δημότες

παρακολουθούμε επί τριά-

ντα χρόνια   γειτονικές

περιοχές της Θεσσαλίας και

του Νομού Λάρισας να ανα-

πτύσσονται, ενώ ο δικός

μας τόπος στερείται βασι-

κών αναπτυξιακών έργων.

Επί τριάντα χρόνια «μπλε»

και «πράσινοι» υπουργοί,

νομάρχες, περιφερειάρχες,

δήμαρχοι εναλλάχθηκαν στα

αξιώματα (μέχρι και συντο-

πίτη Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

αναδείξαμε). Επί τριάντα

χρόνια μας έσφιγγαν προε-

κλογικά το χέρι, μας χτυπού-

σαν φιλικά την πλάτη, μοί-

ραζαν αφειδώς υποσχέσεις

και έπειτα μας ξεχνούσαν ή

προσποιήθηκαν ότι μας

θυμούνται, όπως συνέβη

πρόσφατα με το κονδύλιο

που εξασφάλισε η

Περιφέρεια για την  ανάπλα-

ση της … πλατείας των

Φαρσάλων.

Είναι, λοιπόν, τουλάχιστον

άστοχο το θέμα και το ύφος

που επέλεξε ο κ. Εσκίογλου

για να  πείσει του πολίτες για

την αποφασιστικότητα με

την οποία θα αντιμετωπίσει

τα σημαντικά ζητήματα του

τόπου. Δυστυχώς για τον κ.

Εσκίογλου και τους συνο-

δοιπόρους του,  οι δημότες

δεν έχουν κοντή μνήμη. Ας

μην τους υποτιμάμε».

Ε υ ά γ γ ε λ ο ς

Δημητρακόπουλος

Υπ. Δήμαρχος Φαρσάλων
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Τ
ην αγορά των

Φαρσάλων επέλεξε

η υποψήφια

βουλευτής με το Κίνημα

Αλλαγής Μαρία Γαλλιού

για να κάνει τα

πασχαλινά της ψώνια.

Η κ. Γαλλιού κινήθηκε εκεί

που χτυπάει η καρδιά της

πόλης και μίλησε με τους

τοπικούς επιχειρηματίες για

τις ανάγκες τους, τα προ-

βλήματά τους, αλλά και το τι

πιστεύουν ότι χρειάζεται να

γίνει για να βγει η χώρα από

το σπιράλ της ύφεσης.

Άνθρωπος της αγοράς η

Μαρία Γαλλιού και με την

ιδιότητά της ως νομικού είχε

ένα γόνιμο διάλογο με τους

επιχειρηματίες των

Φαρσάλων, οι οποίοι βλέ-

πουν τη Μαρία να έχει συνε-

χή παρουσία στην πόλη και

την ευρύτερη επαρχία των

Φαρσάλων και να μην είναι

διάττων αστέρας.

«Η Μαρία είναι εδώ όχι μόνο

την περίοδο των εκλογών,

μας ξέρει και την ξέρουμε,

μας εμπιστεύεται και την

εμπιστευόμαστε. Κι η εμπι-

στοσύνη εύκολα μεταφράζε-

ται σε στήριξη…» έλεγε με

νόημα καταστηματάρχης

του κέντρου των Φαρσάλων

Ο
Φαρσαλινός

Γιάννης Αλεξίου

που υπηρετεί αυτό

τον καιρό την στρατιωτική

του θητεία στους εύζωνες

της προεδρικής

Φρουράς, παρέλασε χθες

σε μια από τις

μαζικότερες της

τελευταίας δεκαετίας στην

Εθνική Παρέλαση του

Ελληνισμού της

μητροπολιτικής περιοχής

Νέας Υόρκης, στην 5η

Λεωφόρο του Μανχάταν. 

Χιλιάδες άτομα κάθε ηλι-
κίας, παρέλασαν, την
Κυριακή 14 Απριλίου, με τις
κοινότητες, τα σχολεία, τους
συλλόγους κι άλλους οργα-
νισμούς της
Ε λ λ η ν ο α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς
Κοινότητας,
Δείτε τον Φαρσαλινό
Γιάννη Αλεξίου στην τρίτη
σειρά

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Γιώργος

Θεοδωρόπουλος Υπ.

Βουλευτής Ν. Λάρισας με

το Κίνημα Αλλαγής με

καταγωγή από τον

Δασόλοφο Φαρσάλων 

εύχεται σε όλους τους 

συντοπίτες του

Καλή Ανάσταση και 

Καλό Πάσχα.

Με τον εμπορικό κόσμο των Φαρσάλων η Μαρία ΓαλλιούΜε τον εμπορικό κόσμο των Φαρσάλων η Μαρία Γαλλιού

ΦαρσαλινόςΦαρσαλινός

Εύζωνας παρέλασεΕύζωνας παρέλασε

στην 5η Λεωφόροστην 5η Λεωφόρο

του Μανχάταντου Μανχάταν

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!



MMουσικοθεολογική εκδήλωση στα Φάρσαλαουσικοθεολογική εκδήλωση στα Φάρσαλα

Συζητήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα οιΣυζητήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα οι

“άξονες” “άξονες” στηνστην πρώτηπρώτη συνάντησησυνάντηση της ΔΑΝτης ΔΑΝ

Μ
ε την ευλογία του

Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμοθέου, την Τρίτη 16

Απριλίου 2019, στον Ιερό

Ναό Αγίας Παρασκευής

Φαρσάλων, ο Χορός του

Παραρτήματος

Φαρσάλων της Σχολής

Βυζαντινής Μουσικής

«Άγιος Ιωάννης ο

Δαμασκηνός» της Ιεράς

Μητροπόλεως,

συνεπικουρούμενος από

καθηγητές, σπουδαστές

και σπουδάστριες της

Σχολής της Καρδίτσας,

πραγματοποίησε

μουσικοθεολογική

εκδήλωση με θέμα:

«Σταυροαναστάσιμο οδοι-
πορικό προς μια συνάντηση
με τον αναστημένο Ιησού
Χριστό».
Τον Σεβασμιώτατο εκπρο-
σώπησε ο
Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς
Αρχιμανδρίτης π.
Αμφιλόχιος Παπανδρέου,
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς
μας Μητροπόλεως.
Τη χορωδία διηύθυνε ο

Ι ε ρ ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς
Αρχιδιάκονος π. Θωμάς
Κάιας, καθηγητής του
Παραρτήματος στα
Φάρσαλα.
Το θεολογικό περιεχόμενο
των ύμνων ανέπτυξε ο
Α ι δ ε σ ι μ ώ τ α τ ο ς
Πρωτοπρεσβύτερος π.
Β α σ ί λ ε ι ο ς
Αναστασόπουλος, αρχιερα-
τικός επίτροπος Φαρσάλων
και εφημέριος του ως άνω
Ιερού Ναού.
Στην εκδήλωση παρέστη-
σαν:

–  ο Δήμαρχος Φαρσάλων
κ. Αριστομένης Καραχάλιος,
–  ο Πρόεδρος του
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ.
Κωνσταντίνος Δερλός,
–  η Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ.
και Πρόεδρος Β/μιας
Σχολικής Επιτροπής κ.
Κυριακή Παναγιωτοπούλου
και
–  η Πρόεδρος της Τοπικής

Κοινότητας Φαρσάλων κ.
Βαΐα Παύλου.
Μήνυμα απέστειλε ο
Βουλευτής Λαρίσης κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Σ
ύμπνοια,

Συνενόηση και

καλή Συνεργασιά

είναι τα χαρακτηριστικά

που διέπουν το

ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο

της «Δημοτικής

Αναγέννησης».

Στη συνάντηση των υποψη-

φίων που πραγματοποιήθη-

κε σε γνωστό χώρο εστία-

σης των Φαρσάλων την

περασμένη Παρασκευή

συζήτηθηκαν οι άξονες προ-

τεραιότητας της παράταξης

για την νέα περίοδο ως

Δημοτική Αρχή που σύντο-

μα θα κατατεθούν στο πρό-

γραμμα του συνδυασμού

«Δημοτική Αναγέννηση»

που είναι: 

-Κοινωνική Πολιτική 

-Στρατηγική Ανάπτυξη 

-Πολιτισμός 

-Υγεία 

-Αθλητισμός 

-Παιδεία - Νεολαία 

-Τεχνολογία 

-Περιβάλλον 

-Έργα Υποδομής 

Η επικεφαλής κ. Μαρία Ίφου

δήλωσε πανευτυχής που

έχει στο πλευρό της άξιους

συνεργάτες, με κοινωνική

παρουσία, προσφορά και

καταξίωση και που θα είναι

πολύτιμοι συμπαραστάτες

στην εργώδη προσπάθεια

για ένα καλύτερο δήμο για

μια λειτουργική πόλη με

ουσιαστικό έργο σε κάθε

τοπική κοινότητα.
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Η
Δόξα Υπέρειας

έψαχνε την νίκη

που θα της

«κλείδωνε» την τρίτη

θέση και την απευθείας

άνοδο στην Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορία αν η

Αναγέννηση Φαρσάλων

είχε απώλεια βαθμών.

Κάτι που έγινε μιας και η
Αναγέννηση ηττήθηκε από
τον ΑΟ Ναρθακίου και η
Δόξα Υπέρειας κατάφερε να
επιβληθεί του Μυραϊκού με
το άνετο 0-3 και να κλειδώ-
σει πλέον και μαθηματικά

την άνοδο στην Α1 κατηγο-
ρία. καθώς έφτασε τους 46
βαθμούς.

Οι προθέσεις των αετών
φάνηκαν από τα πρώτα
λεπτά της αναμέτρησης με
τον Παπαδόπουλο να απει-
λεί δις, στο 11’ και στο 17’,
χωρίς όμως να καταφέρει να
βρει δίχτυα.
Την ίδια τύχη είχε και το
σουτ το Κερμελίδη στο 18’
αφού πέρασε μόλις άουτ.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία για
την Δόξα ήρθε στο 27’ με το
κεραυνοβόλο σουτ του
Δημητρίου, το οποίο σταμά-
τησε στο οριζόντιο δοκάρι
ύστερα από την ενστικτώ-
δης αντίδραση του τερματο-
φύλακα.
Εντείνοντας την πίεσή τους
οι μαυραετοί  βρέθηκαν και
πάλι σε θέση βολής στο 28’,
με τον Κερμελίδη αυτή τη
φορά να σημαδεύει άουτ.
Η πίεση όμως, απέδωσε
καρπούς, αφού με την
συμπλήρωση του ημίωρου,
ο Γκατζόγιας ύστερα από
κλέψιμο χρήστηκε σκόρερ
και με δυνατό ψηλοκρεμα-
στό σουτ σημείωσε το 1-0.

Οι γηπεδούχοι προσπάθη-
σαν να βρουν απάντηση στο
32’ αλλά ο Ευθυμιάδης ήταν
εκεί για να σταματήσει το

επικίνδυνο τετ α τετ.
Με την έναρξη του δευτέρου
ημιχρόνου η Δόξα έπιασε
στον ύπνο την άμυνα του
Μυραϊκού και ο Κερμελίδης
με προσωπική ενέργεια και
έξοχο τελείωμα με το μυτάκι
ανέβασε τον δείκτη του
σκορ στο 0-2.
Ο ίδιος παίχτης σημείωσε
και δεύτερο προσωπικό
τέρμα στο 75’ ύστερα από
συνεργασία με τον
Γκατζόγια.
Το 3-0 παρέμεινε ως το
τέλος αφού και η τελευταία
προσπάθεια του Κερμελίδη
σταμάτησε στο οριζόντιο
στο 87’.
Έτσι η Υπέρεια είναι η τρίτη
ομάδα μετά από τον ΑΟ
Ναρθακίου και τον Ατρόμητο
Βαμβακούς που την νέα
σεζόν θα βρεθεί στα «σαλό-
νια» της Α1 ΕΠΣΛ κατηγο-
ρίας.
Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Ευθυμιάδης
Μ., Ευθυμιάδης Β.,
Τσιούρης, Παπαδόπουλος
Απ. (51’  Λαυδής),
Παπαδόπουλος Απ.(45’
Φιτσόπουλος), Κερμελίδης,
Γκατζόγιας, Τσούνι,
Καλφόγλου, Δημητρίου (66’
Γ ε ω ρ γ ο λ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Τσακίρης.

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς στο

τελευταίο του

παιχνίδι μπροστά στο

κοινό του και τελευταίο

για την φετινή σεζόν (σ.σ.

την τελευταία αγωνιστική

παίρνει άνευ αγώνος

τρίποντο) κέρδισε με

σκορ 2 – 0 την Νίκη

Κρήνης, «κλείδωσε» την

δεύτερη θέση και την

απευθείας άνοδο στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία και οι

άνθρωποι της ομάδος το

«γιόρτασαν» με την ψυχή

τους μετά την λήξη του

αγώνα.

Ο Ατρόμητος ο οποίος με 52

βαθμούς θα βρίσκεται στην
δεύτερη θέση κατάφερε να
ανοίξει το σκορ μόλις το 20′
όταν ο Αρσενόπουλος έκανε
την σέντρα και ο
Τασιόπουλος με κεφαλιά
άνοιξε το σκορ.
Δυο λεπτά αργότερα και
έπειτα από εκτέλεση κόρνερ
του Μουτκανά, ο Ηλίας
Ξυνογαλάς δεν κατάφερε να
σπρώξει στα δίχτυα την
μπάλα από πολύ κοντά.
Ενώ ένα σουτ του Βόπη
κατέληξε άουτ στο 30′ όπως
ίδια κατάληξη είχε και το
σουτ του Τασιόπουλου μετά
από σέντρα του
Αρσενόπουλου στο 40′.

Η Νίκη Κρήνης είχε δυο
καλές στιγμές στο πρώτο με
ένα σουτ του Νεγιάννη,και
ένα του Τσίαρα που πέρα-
σαν άουτ.
Στο δεύτερο μέρος ο
Μπερσιάνης έκανε όμορφη
ατομική ενέργεια και
σέντραρε στον Τασιόπουλο
με την κεφαλιά του τελευταί-
ου να περνάει λίγο άουτ.
Το τελικό 2 – 0 πέτυχε στο
70′ ο Ανδρεόπουλος ο οποί-
ος συνδυάστηκε άψογα με
τον Τασιόπουλο σε μικρό
χώρο και με πλασέ πέτυχε
όμορφο τέρμα.
Ενώ οι φιλοξενούμενοι απεί-
λησαν σε δυο περιπτώσεις,

όταν αρχικά μια εκτέλεση
φάουλ του Βάτσικα πέρασε
λίγο άουτ, ενώ μετά από
διαγώνια μπαλιά του
Κόκκινου στον Τσίαρα,
αυτός πήγε να την σπάσει
στον μόνο σε άδεια εστία
Νεγιάννη, αλλά τελευταία
στιγμή αμυντικός άλλαξε την
πορεία της μπάλας.
Με το πέρας της αναμέτρη-
σης στήθηκε ένα «πάρτι»
από τους ανθρώπους του
Ατρομήτου Βαμβακούς με
βεγγαλικά, σαμπάνιες και
πολλά πανηγύρια.
Οι άνθρωποι του Ατρομήτου
Βαμβακούς ευχαριστούν
θερμά όλο τον κόσμο για την

στήριξη και την βοήθειά
τους όλη την σεζόν και εύχο-
νται σε όλο τον κόσμο καλό
Πάσχα και καλό Καλοκαίρι!!!
Οι άνθρωποι της Νίκης
Κρήνης ευχαριστούν θερμά
για την φιλοξενία τον
Ατρόμητο Βαμβακούς και
δίνουν τα συγχαρητήρια
τους στην ομάδα του
Ατρόμητου, για την δίκαιη
άνοδο, ευχόμενοι καλή
πορεία στην παραπάνω
κατηγορία!
Οι Συνθέσεις
Ατρόμητος Βαμβακούς
( Χ ρ ή σ τ ο ς
Ανδρεόπουλος):Σακελλαρί
ου, Ξυνογαλάς Ηλ, Γκούνης,
Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς ,
Αρσενόπουλος (75′
Φλώρος), Βόπης,
Ξυνογαλάς Αλ., Μουτκανάς
(75′ Μακρής), Φάτσης (65′
Α ν δ ρ ε ό π ο υ λ ο ς ) ,
Τασιόπουλος.
Νίκη Κρήνης (Σάκης
Τσιάρας): Νταφόπουλος Α.
– Σελήνης – Διαμαντής –
Μαργαριτόπουλος Κ –
Νταφόπουλος Α. –
Μαγαλιός – Νεγιάννης –
Βάτσικας – Τσιάρας (60′
Τσαρδάκας) – Τσανάκας(45′
Κόκκινος) –

Μαργαριτόπουλος Ι.
Πάτησε χορτάρι και 
αποθεώθηκε ο Αλέξης
Μακρής!!!
Ο Αλέξης Μακρής την φετι-
νή σεζόν ταλαιπωρήθηκε
από έναν τραυματισμό που
τον κράτησε μακριά από την
μεγάλη του «καψούρα» το
ποδόσφαιρο, για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Ο αρχηγός του Ατρόμητου
Βαμβακούς ήταν πάντα
παρών δίπλα στην ομάδα
στην φετινή δύσκολη σεζόν
και χάρηκε με την ψυχή του
την σπουδαία άνοδο των
μπλε στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγο-
ρία.
Ο «Μάκρο» στο τελευταίο
παιχνίδι της φετινής σεζόν
με αντίπαλο την Νίκη
Κρήνης, φόρεσε ποδοσφαι-
ρικά και πάτησε χορτάρι,
μετά από αποχή μακράς
διαρκείας, για ένα τέταρτο
γνωρίζοντας την αποθέωση.
Εμείς του ευχόμαστε να
είναι πάντα υγιής, δυνατός
και πάντα στις επάλξεις
εντός αγωνιστικών χώρων
πλέον με την μεγάλη του
αγάπη τον Ατρόμητο
Βαμβακούς!!!
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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

««Κλείδωσε» άνοδο και καλό καλοκαίρι για τον ΑτρόμητοΚλείδωσε» άνοδο και καλό καλοκαίρι για τον Ατρόμητο

Βαμβακούς!!!Βαμβακούς!!!

««Διπλό» με τριάρα και άνοδος για την Δόξα Υπέρειας!!!Διπλό» με τριάρα και άνοδος για την Δόξα Υπέρειας!!!



Ο
πρωταθλητής και

αήττητος ΑΟ

Ναρθακίου στην

τελευταία εντός έδρας

«παράσταση» του

κέρδισε με σκορ 4 – 1 την

Αναγέννηση Φαρσάλων

έφτασε τους 55 βαθμούς

και πλέον το μοναδικό

εμπόδιο για να

κατακτήσει αήττητος το

πρωτάθλημα είναι ο

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων.

Από την άλλη η Αναγέννηση
Φαρσάλων παρέμεινε στους
40 βαθμούς θα είναι οριστι-
κά στην 4η θέση και θα
παλέψει για την άνοδο στην
Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία στα
μπαράζ ανόδου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
την Αναγέννηση να είναι
καλύτερη και στο 5′ είχε
μεγάλη χαμένη ευκαιρία
όταν μετά από σουτ του
Ζαγγανά ο Ζειμπέκης έδιω-
ξε εντυπωσιακά.
Ενώ 20′ αργότερα μια κεφα-
λιά του Τσούλη πέρασε λίγο
άουτ.
Ενώ δέκα λεπτά αργότερα
πλασέ του ίδιου παίκτη
μπλόκαρε ο Ζειμπέκης, ενώ
ίδια κατάληξη είχε και το
πλασέ του Θεοχαρόπουλου.
Στο 40′ οι γηπεδούχοι άνοι-
ξαν το σκορ, όταν ο Πρίφτης
εκτέλεσε το φάουλ και ο
Παπαθανασίου με κεφαλιά
πέτυχε το 1 – 0.
Οι φιλοξενούμενοι απάντη-

σαν με το «καλημέρα» του
δευτέρου μέρους σε αυτό το
γκολ, όταν ο Γιαχνής έβγαλε
όμορφη σέντρα και ο
Ζαγγανάς με σουτ στην
κίνηση πέτυχε το 1 – 1.
Τρία λεπτά αργότερα όμως
ο ΑΟ Ναρθακίου πήρε και
πάλι προβάδισμα, όταν ο
Καψιώχας σούταρε η μπάλα
κόντραρε άλλαξε πορεία και
κατέληξε στα δίχτυα για το 2
– 1.
Ενώ στο 60′ ο
Σιδηρόπουλος εκμεταλλεύ-
τηκε το λάθος του Ζάντζα και
προ κενής εστίας δεν λάθε-
ψε ανεβάζοντας τον δείκτη
του σκορ στο 3 – 1.
Το τελικό 4 – 1 σημείωσε
στο 70′ με όμορφο δυνατό

σουτ έξω από την περιοχή ο
Καραβαγγέλης.
Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Ζειμπέκης, Δημακόπουλος,
Πρίφτης (80′ Κόκκαλης),
Λελεντζής, Μπουλούτσος
(65′ Μισαηλίδης),
Ρεντινόπουλος, Καψιώχας,
Αρσενόπουλος (60′
Κ α τ σ ι κ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Κ α ρ α β α γ γ έ λ η ς ,
Σιδηρόπουλος (70′ Μπίνας),
Παπαθανασίου.
Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Ζάντζας,  Μπούλαρι,
Μπανιάς, Δημουλάς,
Σακελλαρίου Πατσιούρας,
Ζαγγανάς, Τσούλης (75′

Ά γ γ ε λ α κ ο π ο υ λ ο ς ) ,
Θεοχαρόπουλος, Σαλής,
Αρβανιτοζήσης (46′
Γιαχνης).
Πρόωρη φιέστα για τον

ΑΟ Ναρθάκιου!!!

Ο ΑΟ Ναρθακίου στο τελευ-
ταίο του εντός έδρας παιχνί-
δι, κέρδισε με σκορ 4 – 1 την
Αναγέννηση Φαρσάλων,
έχοντας «κλειδώσει» και την
άνοδο στην Α1 ΕΠΣΛ και
τον τίτλο του πρωταθλητή
συνεχίζει αήττητος και
πλέον με μια αγωνιστική να
απομένει έχει 55 βαθμούς
και έχει ακόμη μια αγωνιστι-
κή ώστε να πάρει και αήττη-
τος το φετινό πρωτάθλημα.
Οι «γαλάζιοι» αμέσως μετά
την λήξη της αναμέτρησης

έκαναν μια άτυπη φιέστα
μπροστά στον κόσμο τους,
με σαμπάνιες, βεγγαλικά και
πολλά πανηγύρια.
Οι άνθρωποι του ΑΟ
Ναρθακίου ευχαριστούν
θερμά τον κόσμο της ομά-
δος για την στήριξή τους όλη
την σεζόν και για την βοή-
θειά τους ώστε να φτάσουν
σε αυτό το όμορφο φινάλε
στον «μαραθώνιο» της Β
ΕΠΣΛ κατηγορίας.
Επίσης ενημερώνουν τον
κόσμο της ομάδος, ότι μετά
από το τέλος της αγωνιστι-
κής περιόδου θα γίνει φιέ-
στα και απονομή πρωταθλή-
ματος, στο γήπεδο του
Ναρθακίου.
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Αθλητικά

Με εμφάνιση πρωταθλητή οι “γαλάζιοι” στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τουςΜε εμφάνιση πρωταθλητή οι “γαλάζιοι” στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τους

««Τετρακίνητος» στην φιέστα του ο ΑΟ Ναρθακίου!Τετρακίνητος» στην φιέστα του ο ΑΟ Ναρθακίου!



Σ
ε έναν πραγματικό

«τελικό» με «φόντο»

την απευθείας

παραμονή στην Α ΕΠΣΛ

κατηγορία ο Αχιλλέας

Φαρσάλων πέτυχε

σπουδαίο «διπλό» με

σκορ 0 – 1 στην έδρα του

Τυρνάβου για την 27η

αγωνιστική της Α ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Έτσι οι Φαρσαλινοί έφτασαν

τους 33 βαθμούς, βρίσκο-
νται στην 10η θέση και
έστειλαν τον Τύρναβο στην
επικίνδυνη ζώνη με 30 βαθ-
μούς παίρνοντας τεράστια
«ανάσα», βαθμών και ψυχο-
λογίας, τρεις στροφές πριν
το τέλος του πρωταθλήμα-
τος.
Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη
άγχος και για τις δυο ομάδες
με το διακύβευμα της να
είναι άκρως σημαντικό.
Η νευρικότητα στις τελικές
προσπάθειες των παικτών
του Αχιλλέα ήταν εμφανής
στην αρχή του αγώνα όταν
οι παίκτες του Αρίστου
Παπαγεωργίου είχαν τον
έλεγχο όμως στην τελική
προσπάθεια δεν είχαν καθα-
ρό μυαλό.
Ο Τύρναβος πήρε για λίγο
τον έλεγχο της αναμέτρησης
από το 20′ έως και το 30′ και
απείλησε με κάποια στημέ-
να τα οποία όμως δεν βρή-
καν στόχο.
Ο Αχιλλέας σκόραρε στο 40′

με τον Ζιώγα με απευθείας
εκτέλεση φάουλ όμως το
τέρμα ακυρώθηκε καθώς ο
Κούμρια ο οποίος ήταν εκτε-
θειμένος έκανε κίνηση προς
την μπάλα.
Στο δεύτερο μέρος ο
Αχιλλέας είχε και πάλι την
πρωτοβουλία των κινήσεων
όμως κάποιες προσπάθειες
των Ζιώγα και Κούμρια έμει-
ναν ημιτελής.
Στο 72′ ο Κούμρια έβγαλε
όμορφη σέντρα από τα
δεξιά, ο Ζιώγας έπιασε
όμορφη κεφαλιά στην γωνία
του ανήμπορου να αντιδρά-
σει Χαλκιά και άνοιξε το
σκορ μέσα σε έξαλλους
πανηγυρισμούς.
Εν συνεχεία ο Τύρναβος
ανέβηκε για να πιέσει όμως
ο Αχιλλέας έχοντας πολύ
καλά κλεισμένους τους
χώρους του δεν δέχθηκε
καμία φάση ενώ σε δυο
περιπτώσεις με τους
Γαγάρα και Γκαραβέλα είχε

δυο καλές στιγμές για αντε-
πίθεση όμως δεν ολοκλη-
ρώθηκαν.
Έτσι το σφύριγμα της λήξης
βρήκε τον Αχιλλέα
Φαρσάλων να φεύγει με
τεράστιο «διπλό» και να βρί-
σκεται πλέον στην 10η θέση
με 33 βαθμούς.
Και ώρα ακόμη ένας “τελι-

κός” με το Αργυροπούλι

Την Μεγάλη Τρίτη 23
Απριλίου και ώρα 17:00 ο
Αχιλλέας Φαρσάλων αντιμε-
τωπίζει εντός έδρας στο
Δημοτικό Στάδιο των
Φαρσάλων την Δόξα
Αργυροπουλίου σε ένα παι-
χνίδι στο οποίο οι
“Μυρμιδόνες” θέλουν το τρί-
ποντο που σε μεγάλο βαθμό
θα “κλειδώσει” την απευθεί-
ας παραμονή τους στην Α
ΕΠΣΛ κατηγορία.
Σύσσωμη η ομάδα του
Αχιλλέα Φαρσάλων καλέι
τον κόσμο να δώσει δυναμι-
κό παρών και να στηρίξει
την ομάδα σε αυτό το κρίσι-

μο παιχνίδι.
Δ ι α ι τ η τ ή ς :

Μπουμαρσόπουλος Α., Α’
Βοηθός: Ντελέζος Θ., Β’
Βοηθός: Παπαγεωργίου Μ.
Οι Συνθέσεις

Τύρναβος 2005: Χαλκιάς
Α., Πάτσης Σ. (73′ Τσέζμα
Α.), Κατσαβός Β., Κόκκας Β.
(90′ Μπάκος Κ.), Καρράς Λ.,
Ντουνούδης Γ., Κατσαρός-
Βέρρος., Λιάκος Α.,
Νταναβάρας Δ., Μπάκος Ι.
(88′ Δασκαλόπουλος ),
Κοκομπέλης Α. (80′
Ιωαννίδης Σ.).
Αχιλλέας Φαρσάλων

(Αρίστος Παπαγεωργίου):

Κουτσογιαννούλης Ρ.,
Τσουλης Α., Κατσανάκης Κ.,
Τλούπας Χ., Ζησόπουλος
Α., Κομισόπουλος Γ.,
Ζιώγας Δ. (89′ Καναβός Α.),
Ταστεμερίδης Φ., Κούμρια
Σ. (90’ Σαμαράς Α.),
Γιαννολόπουλος Δ. (86′
Γκαραβέλας Ν.),
Παπακωνσταντίνου Σ. (λ.τ.
55′ Γαγαράς Ν.).
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Αθλητικά

Με «λυτρωτή» Ζιώγα, «διπλάρα» στον Τύρναβο για τον ΑχιλλέαΜε «λυτρωτή» Ζιώγα, «διπλάρα» στον Τύρναβο για τον Αχιλλέα

Φαρσάλων!!!Φαρσάλων!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!



Τ
ην ήττα γνώρισε ο

Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων Krousta στην

έδρα της ΧΑΝΘ με σκορ

78-70, για το πρωτάθλημα

της Β’ Εθνικής

κατηγορίας ανδρών.

Πλέον οι Φαρσαλινοί με
ρεκόρ 11 νίκες και 16 ήττες
βρίσκονται στην 10η θέση
με 38 βαθμούς.
Οι Φαρσαλινοί βρέθηκαν
πίσω στο σκορ με 6
πόντους στη λήξη της πρώ-
της περιόδου (21 - 15) και
με 11 πόντους στη λήξη του
ημιχρόνου (43 - 32).
Στην τρίτη περίοδο οι γηπε-
δούχοι συνέχισαν να έχουν
τον έλεγχο και κατάφεραν να
διατηρήσουν το προβάδι-
σμά τους σε διψήφια διαφο-
ρά (61 - 49).

Στο τέταρτο και τελευταίο
δεκάλεπο ο Γυμναστικός
προσπάθησε να αντιδράσει
ήταν πολύ επιθετικός σημει-
ώνοντας 21 πόντους όμως
οι γηπεδούχοι συνέχισαν να
έχουν το προβάδισμα και
πήραν την νίκη με σκορ 78 -
70.
Πρώτος σκόρερ της αναμέ-
τρησης για την ΧΑΝΘ ο
Δεληγιώργης με 19
πόντους, ενώ από πλευράς
Γυμναστικού ο Τοπουζίδης
με 17 πόντους.
Στις 5 Μαίου ο Γυμναστικός
αντιμετωπίζει εντός έδρας
την 3η της βαθμολογίας
Ελευθερούπολη σε ένα παι-
χνίδι που αμφότερες οι δυο
ομάδες “καίγονται” για βαθ-
μούς για διοαφορετικούς
λόγους η κάθε μια.

Δεκάλεπτα: 21-15, 43-32,
61-49, 78-70
Χ.Α.Ν.Θ.(Ζαφειρούδης,

Τζιόμαλος): Βαζούκης,
Ντίνος 6(2), Χονδρόπουλος
12(4), Παπαδόπουλος 6,
Ζαφειρούδης 10(2),
Γεωργάκης 2, Πέτροβιτς
6(2), Καραγεωργίου,
Δεληγεώργης 19(1),
Βλαγκόγιας 8, Τσάμης 9
Γ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ KROUSTA

(Φόρος): Λεπενιώτης 12(3),
Χαιρετίδης 13(3),
Αλεξόπουλος, Βασιλείου,
Αναγνωστόπουλος 9(2),
Τσιώγκας 3(1), Τοπουζίδης
17(5), Λούτας, Γκιουλέκας
12(2), Φαρμάκης, Δέσπος 2,
Φιλιππόπουλος 2.

Η βαθμολογία (σε 27 αγώ-

νες):

1. Ανατόλια (25-2) 52

2. Αγρίνιο (19-8) 46

3. Ελευθερούπολη (19-8) 46

4. Φίλιππος Βέροιας (16-11)

43

5. ΧΑΝΘ (16-11) 43

6. Ερμής Λαγκαδά (15-12)

42

7. Μαχητές Πειραματικό

Πευκών (14-13) 41

8. Χαλκηδόνα/Προποντίς

(13-14) 40

9. Έσπερος Λαμίας (12-15)

39

10. Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta

(11-16) 38

11. Γέφυρα (11-16) 38

12. Νίκη Βόλου (10-17) 37

13. Στρατώνι (10-17) 37

14. Ίκαροι Σερρών (10-17)

37

15. Φαίακας Κέρκυρας

(10-17) 37

16. Μακεδονικός (5-22) 32
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CMYK

Ήττα στην ΧΑΝΘ και τώρα εντός έδρας “τελικός” με τηνΉττα στην ΧΑΝΘ και τώρα εντός έδρας “τελικός” με την

Ελευθερούπολη για τον Γ.Σ. Φαρσάλων Ελευθερούπολη για τον Γ.Σ. Φαρσάλων KroustaKrousta

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!



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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ: 6977030707

και 6978833011

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες

για εποχιακή απασχόληση σε

εργοστάσιο κονσερβοποιίας.

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 24910-25600 και 25601 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μινι μάρκετ:

ψυγείο, ράφια, ταμείο και ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026
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Μ. ΤΡΙΤΗ 23/4: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 25/4: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:

Kαναδά   27  Τηλ: 24910-22321

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση:

Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/4: Λεβέντης Κων/νος

Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/4: Κουκουφλή Αθηνά

Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 30/4: Καρακοντάκη Φωτεινή

Δ/νση : Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910

26303

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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ενημερωθήκαμε από καταναλωτές ότι ορι-

σμένοι φούρνοι στην πόλη μας, πωλούν

ψωμί, κριτσίνια και άλλα αρτοσκευάσματα ως

ΖΕΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩ-

ΝΟΠΟΥΛΟΥ δεν έχει καμία συνεργασία με

αυτούς τους φούρνους. Πρόκειται για μια μεγάλη

απάτη εις βάρος της δημόσιας υγείας και ειδικά

σε άτομα που πάσχουν από δυσανεξία γλουτέ-

νης και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα.

Το ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ επεδίωξε

συνεργασία με τους τοπικούς φούρνους αλλά

κανείς δεν ενδιαφέρθηκε.

Ο νοών νοείτω! 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Με εκτίμηση!

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Ζήσης Ευάγγελος του Πέτρου και της

Ειρήνης, το γένος Νάνη και η Θωμαή

Δημακοπούλου του Βασιλείου και της

Κωνσταντίας, το γένος Νταραγιάννη, πρόκει-

ται να έλθουν σε Α΄ θρησκευτικό γάμο στον

Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φαρσάλων.

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
Σταύρος Σαμαράς – Καμηλαράκης ήταν αυτός

που βρήκε δύο φορές απέναντι στη Νέα

Πολιτεία (30′) και (65′) κι έτσι η Αμπελιά πήρε

τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην 26η αγωνιστική

της Α΄1 ΕΠΣ Λάρισας.

Η ομάδα των Βαγγέλη Μπρισίμη – Θοδωρή Εμμανουήλ

επικράτησε εκτός έδρας της Αστραπής λοιπόν κι έφθασε

τους πενήντα δύο βαθμούς, ενώ το σύνολο του Κώστα

Τσότσου δεν αποκόμισε κάτι θετικό από το ματς και έμεινε

στους τριάντα δύο πόντους και την ενδέκατη θέση της βαθ-

μολογίας.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Νίκος Φαρμάκας

τροφοδότησε τον Σταύρο Σαμαρά – Καμηλαράκη και ο

τελευταίος με πλασέ κέρδισε τον Σκάρλο κι έκανε το 0 – 1

για την Αμπελιά!

Στο δεύτερο μέρος και στο 65′ ο Γιάννης Κόκκινος αυτή τη

φορά βρήκε με κάθετη πάσα τον Σταύρο Σαμαρά –

Καμηλαράκη κι εκείνος με νέο σουτ έκανε δύο τα τέρματα

για τους φιλοξενούμενους, όπως και τα προσωπικά του

γκολ στο παιχνίδι.

Στο 73ο λεπτό ο Σωκράτης Φακίτσας «άγγιξε» το γκολ με

ωραίο σουτ, όμως η μπάλα από τη προσπάθεια του σταμά-

τησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μάκη Γεωργούλα.

Οι Συνθέσεις

Αστραπή Νέας Πολιτείας (Κώστας Τσότσος): Σκάρλος,

Σκόμπας, Χλωρός, Κατσιάνος, Ζήσης, Καφφές, Καλτσάς,

Γερακίνης, Σταθάκος (75′ Σιώκας), Φακίτσας (80′

Θεοχάρης), Πράπας (60′ Μητάκος).

Ολυμπιακός Αμπελιάς (Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):Γεωργούλας Θωμ., Λαζαρίδης,

Σελήνης, Κολοβός Κ., Αγγέλης, Γεωργούλας Θοδ. (72′

Γκρίτζας), Κολοβός Ν., Φαρμάκας (60′ Γαρουφαλιάς),

Κόκκινος, Σαμαράς- Καμηλαράκης, Σουλτούκης (65′

Κιούσσης).

Ι
σόπαλο δίχως τέρματα

ολοκληρώθηκε το

ντέρμπι γοήτρου

ανάμεσα στην Θύελλα

Βασιλί και τον Μέγα

Αλέξανδρο Χαλκιάδων

για τον 2ο όμιλο της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Έτσι οι Χαλκιάδες με 37

βαθμούς παρέμειναν στην

5η θέση ενώ η Θύελλα με 29

βαθμούς είναι στην 7η θέση.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν

πρώτοι όταν μόλις στο 5′ ο

Βαρσαμης είχε ένα σουτ

που πέρασε λίγο άουτ.

Ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο

Καραγιάννης μετά από

λάθος πάσα του τερματοφύ-

λακα βρέθηκε τετ α τετ αλλά

το σουτ του έδιωξε ο

Χαρισούλης.

Οι Χαλκιάδες απάντησαν με

τον Αναγνώστου να κάνει

μια πάσα στον κενό χώρο

και τον Σταύρο Γκουνάρα να

αστοχεί από πλεονεκτική

θέση.

Η Θύελλα είχε μια καλή στιγ-

μή στο 30′ όταν μετά από

κόρνερ ο Τριανταφύλλου

έπιασε κεφαλιά που πέρασε

λίγο άουτ.

Οι ροσονέρι και πάλι είχαν

μια καλή στιγμή με τους

Αναγνώστου και Γκουνάρα

Σταύρο να συνδυάζονται και

ο τελευταίος να βλέπει τον

Αποστολάκη να τον σταμα-

τά.

Ενώ ακόμη μια καλή στιγμή

του Σταύρου Γκουνάρα

πέρασε λίγο άουτ.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι απέιλησαν και πάλι

όταν μετά από εκτέλεση

φάουλ του Βαΐτση ο

Καραγιάννης έπιασε την

κεφαλιά με τον Χαρισούλη

να μπλοκάρει.

Ενώ ένα σουτ του Βαρσάμη

πέρασε λίγο άουτ.

Η τελευταία καλή στιγμή

ανήκε στις Χαλκιάδες όταν

στο 90′ ένα σουτ του

Νεμπεγλέρα στην κίνηση

πέρασε λίγο άουτ με τις δυο

ομάδες να μοιράζονται βαθ-

μούς και εντυπώσεις.

Οι άνθρωποι των

Χαλκιάδων ευχαριστούν

θερμά τους ανθρώπους της

Θύελλας Βασιλί για την

άψογη φιλοξενία.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Αποστολάκης.

Τσιάμπας. Μπογκας Θ.

Τριανταφύλλου. Αλεξίου.

Κουρο. Ακρίβος. Βαΐτσης.

Καραγιάννης. Βαρσαμης.

Συργκανης

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης,

Βαρσάμης, Κυριάκου,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Νεμπεγλέρας, Γκουνάρας

Στ., Γκουνάρας Χρ. (46′

Κ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Νασιούλας, Αναγνώστου

(90′ Σκέγια), Τασιόπουλος

(78′ Ντριτάν)
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««Καθάρισε» ο Σαμαράς – Καμηλαράκης για το Καθάρισε» ο Σαμαράς – Καμηλαράκης για το 

«διπλό» της Αμπελιάς!!!«διπλό» της Αμπελιάς!!!

Όλα μοιρασμένα για Βασιλί και Χαλκιάδες Όλα μοιρασμένα για Βασιλί και Χαλκιάδες 

στο ντέρμπι του γοήτρουστο ντέρμπι του γοήτρου

Τα Αποτελέσματα - 26η
Αγωνιστική
Νεάπολη - Δήμητρα Γιάννουλης
2-4
Α.Σ. Βορειοηπειρωτών "Ο
Πύρρος" - Ελπίς Μεσοχωρίου 3-0
ΑΕ Βουναίνων - ΑΟ Ελευθερών
2-0
Φιλοκτήτης Μελιβοίας -
Προοδευτική Ανάβρας 3-2
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων -
ΠΑΟΛ Αβέρωφ 0-1
Αστραπή Ν. Πολιτείας -
Ολυμπιακός Αμπελιάς 0-2
Αστήρ Μελισσοχωρίου -
Παναγροτικός Νίκαιας 1-1
ΑΟ Μαυροβουνίου - Προμηθέας
ΑΕ Λάρισας 1-0

Η Eπόμενη 26η Αγωνιστική (4/5.

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

Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 55

2. Ολυμπιακός Αμπελιάς 52

3. Μαυροβούνι 51

4. Βούναινα 50
5. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 49
6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 40
7. Προοδευτική Ανάβρας 36
8. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 36
9. Δήμητρα Γιάννουλης 33
10. Αστραπή Νέας Πολιτείας 32
11. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 32
12. Ελευθεραί 31
13. Παναγροτικός Νίκαιας 27
14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 26
15. Νεάπολη 20

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - 21η

Αγωνιστική

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

Η Επόμενη 22η - Τελευταία 

Αγωνιστική (5/5, 17:00)

Αναγέννηση Φαρσάλων - Άγιος

Γεώργιος Φαρσάλων 3-0 (α.α.)

Σταυραετός - Ατρόμητος Βαμβακούς 0-

3 (α.α.)

Θύελλα Βασιλί - Μυραϊκός

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων - ΑΟ

Ναρθακίου

Δόξα Υπέρειας - Ακαδημία Αχιλλέως

Αναγέννηση Ζαππείου - Νίκη Κρήνης

Βαθμολογία:

1. ΑΟ Ναρθακίου 55

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 49

3. Δόξα Υπέρειας 46

4. Αναγέννηση Φαρσάλων 40

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων

37

6. Αναγέννηση Ζαππείου 33

7. Θύελλα Βασιλί 29

8. Νίκη Κρήνης 26

9. Μυραικός 25

10. Ακαδημία Αχιλλέως 16

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 27η
Αγωνιστική
Δόξα Βλαχογιαννίου - Κίσσαβος
Συκουρίου 3-0 (α.α.)
ΑΕ Κιλελέρ - Λάρισα 2012 3-3
Φαλανιακός - Αετός Μακρυχωρίου
2-1
Αετός Αμυγδαλέας - Δαμασιακός
2-2
Τύρναβος 2005 - Αχιλλέας
Φαρσάλων 0-1
Δόξα Αργυροπουλίου -
Αμπελωνιακός 1-2
Ηρακλής Λάρισας - ΠΟ
Ελασσόνας 4-0
Δωτιέας Αγιάς - Σμόλικας Φαλάνης
3-2

Eπόμενη 28η Αγωνιστική (23/4.

17:00)

Κίσσαβος Συκουρίου - Ηρακλής

Λάρισας 0-3 (α.α.)

Φαλανιακός - ΑΕ Κιλελέρ

Λάρισα 2012 - Αετός Αμυγδαλέας

Αετός Μακρυχωρίου - Τύρναβος

2005

Δαμασιακός - Δόξα Βλαχογιαννίου

Αχιλλέας Φαρσάλων - Δόξα

Αργυροπουλίου

Αμπελωνιακός - Δωτιέας Αγιάς

ΠΟ Ελασσόνας - Σμόλικας Φαλάνης

Βαθμολογία:
1. Ηρακλής Λάρισας 69
2. Φαλανιακός 64
3. Αετός Μακρυχωρίου 48
4. Σμόλικας Φαλάνης 47
5. ΠΟ Ελασσόνας 47
6. Αμπελωνιακός 41
7. Δωτιέας Αγιάς 41
8. Κιλελέρ 37
9. Δαμασιακός 37
10. Αχιλλέας Φαρσάλων 33
11. Δόξα Βλαχογιαννίου 31
12. Τύρναβος 2005 30
13. Δόξα Αργυροπουλίου 27
14. Αετός Αμυγδαλέας 26
15. Λάρισα 2012 25

A ΕΠΣΛ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!



Τ
ην Τρίτη 16

Απριλίου 2019 και

ώρα 19:30 στην

αίθουσα εκδηλώσεων του

Πολιτιστικού Κέντρου

Δήμου Φαρσάλων

πραγματοποιήθηκε η 1η

μαθητική συναυλία της

Μουσικής Σχολής του

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ.

Η επιτυχία της ήταν τερά-
στια καθώς πλήθος κόσμου
έδωσε το παρών σε αυτή

την πολύ όμορφη εκδήλω-
ση.
Γονείς, φίλοι των παιδιών
αλλά και επίσημοι φορείς και
σύλλογοι έδωσαν το παρών
για να απολαύσουν μια
πολύ όμορφη μουσική
παράσταση.
Στην εκδήλωση εμφανίστη-
καν το τμήμα μουσικής
Προπαιδείας (Προωδειακό
τμήμα) της Αρετής Γκατζώνη
καθώς και οι τάξεις:

Αρμονίου της Αρετής
Γκατζώνη και Ηλεκτρικής
Κιθάρας του Γιώργου

Δραγάζη.

Η εκδήλωση έκλεισε με το

μουσικό σύνολο και τη

συνοδεία των δασκάλων της

σχολής και όλοι απέσπασαν

θετικά σχόλια και ζεστά χει-

ροκροτήματα από μια κατά-

μεστη αίθουσα.
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protostypos.gr

Επικαιρότητα

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η 1η μαθητική συναυλία τηςΜε απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η 1η μαθητική συναυλία της

Μουσικής Σχολής του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦΜουσικής Σχολής του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

CMYK

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!


