
Μπαράζ ανακοινώσεων Μπαράζ ανακοινώσεων 

υποψηφίων στο πλευρό του κ. υποψηφίων στο πλευρό του κ. 

Μάκη ΕσκίογλουΜάκη Εσκίογλου
Επτά ακόμη αξιόλογοι συμπολίτες από την επαρχία Φαρσάλων συντάσσονται στην
δημοτική κίνηση «Φάρσαλα Ανάπτυξη», του υποψηφίου δημάρχου Μάκη Εσκίογλου.

Την δική του “αυτοψία” έκανε οΤην δική του “αυτοψία” έκανε ο

κ. Στέλιος Δημότσιοςκ. Στέλιος Δημότσιος

Αυτοψία στο Στάδιο, Αυτοψία στο Στάδιο, 

ξεκινάνε τα έργξεκινάνε τα έργαα

Δήλωση ανεξάρτητου Δήλωση ανεξάρτητου 

συνδυασμού  για την Τ.Κ.συνδυασμού  για την Τ.Κ.

ΕυΰδριουΕυΰδριου

“ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ”“ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ”

Εγκαινίασε το εκλογικό τουΕγκαινίασε το εκλογικό του

κέντρο και παρουσίασε κέντρο και παρουσίασε 

υποψηφίους ο Κώστας Τύμπαςυποψηφίους ο Κώστας Τύμπας

Σύμφωνα με γκάλοπ του protostypos.gr

Πόσιμο νερό το πιο άμεσοΠόσιμο νερό το πιο άμεσο

πρόβλημα πρόβλημα 

στην Επαρχία μαςστην Επαρχία μας

Δημοτικές εκλογές 2019:  Δημοτικές εκλογές 2019:  

Πως ψηφίζουμε και  πόσους Πως ψηφίζουμε και  πόσους 

σταυρούς βάζουμεσταυρούς βάζουμε
Αναλυτική παρουσίαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις δημοτικές εκλογές

CMYK

Τετάρτη 1 Μαΐου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 911 Τιμή: 0,60 ευρώ

protostyposprotostypos..grgr

ΣελΣελ 12.12.ΣελΣελ 2.2.

ΣελΣελ 3.3.ΣελΣελ 5.5.

ΣελΣελ 7.7.

ΣελΣελ 8.8.



Τ
ο παρών στο Δημοτικό Στάδιο των Φαρσάλων

έδωσε την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου ο

Υπεύθυνος αθλητικών έργων Περιφέρειας

Θεσσαλίας, ΠΕ Λάρισας και Υπ. Περιφερειακός

Σύμβουλος κ. Στέλιος Δημότσιος.

Ο κ. Δημότσιος συνομίλησε με τους ανθρώπους της

Διοίκησης του Αχιλλέα Φαρσάλων, έκανε «αυτοψία» του

Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων μιας και αναμένεται να ξεκι-

νήσουν τα έργα για την αποκατάσταση του χλοοτάπητα στο

Στάδιο των Φαρσάλων, ενώ είδε και την αναμέτρηση των

Φαρσαλινών με την Δόξα Αργυροπούλιου, όπου αποδεί-

χθηκε «γουρλής» καθώς οι Μυρμιδόνες κέρδισαν με σκορ 3

– 0 και εξασφάλισαν την παραμονή τους στην Α’ ΕΠΣΛ κατη-

γορία.

Ενεργειακή αναβάθμιση για αθλητικές εγκα-

ταστάσεις στο Νομό Λάρισα, μεταξύ αυτών

και το Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων
Με 60 εκατ. ευρώ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 58 έργα

στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση

Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές

Εγκαταστάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η Ειδική Γραμματέας ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα

αποφάσισε την ένταξη 51 προτάσεων που αφορούν σε

παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστή-

ρια προϋπολογισμού 55.6 εκατ. € και 7 προτάσεων που

αφορούν σε ανοικτά κολυμβητήρια προϋπολογισμού 4,8

εκατ. €.

Η δράση χρηματοδοτεί Επεμβάσεις Ενεργειακής

Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπως π.χ.

επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντι-

κατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέους υψηλής

ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυ-

στήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει

χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματι-

σμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ. Επίσης δράσεις

Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως

π.χ. εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και

θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή

εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής

ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης.

Στον Νομό Λάρισας πάνω από 2 εκ. για ενεργειακή αναβάθ-

μιση αθλητικών εγκαταστάσεων, αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 516.026,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 340.025,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

534.900,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ AΓΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 693.945,98
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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

Πέμπτη 2/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/23c

Τετάρτη  1/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/21c

Παρασκευή 3/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 10/27c

Σάββατο 4/5/2019
Συννεφιά,  θερμοκρασία 10/20c

Κυριακή 5/5/2019
Καταιγίδες,  θερμοκρασία 9/25c

Δευτέρα 6/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/21c

Τρίτη 7/5/2019
Ηλιοφάνεια, 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

ΤηνΤην δικήδική τουτου ““αυτοψίααυτοψία” ” έκανεέκανε οο κ. Στέλιος Δημότσιος λίγο πριν την έναρξη τωνκ. Στέλιος Δημότσιος λίγο πριν την έναρξη των
βελτιωτικών έργων στο Δημοτικό Στάδιο των Φαρσάλωνβελτιωτικών έργων στο Δημοτικό Στάδιο των Φαρσάλων

Αυτοψία στο Στάδιο, ξεκινάνε τα έργα…Αυτοψία στο Στάδιο, ξεκινάνε τα έργα…

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 67% καθώς

από τους 205 που ψήφισαν

οι 138 ψήφισαν το πόσιμο

νερό.

Δεύτερο με ποσοστό 16%

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 4%

είναι το πρόβλημα του

Πολιτισμού και της

Εκπαίδευσης.

Ενώ 3% ψήφισαν Δεν

Ξέρω/ Δεν Απαντώ.

Τ
ην Μεγάλη Πέμπτη

τα ξημερώματα

δέχθηκαν επίθεση

τα γραφεία του ΚΚΕ –

ΚΟΒ Φαρσάλων όπως

γνωστοποίησαν με

επιστολή – καταγγελία.

Αναλυτικά η καταγγελία ανα-

φέρει τα εξής.

«Με επίθεση εναντίον των

γραφείων του ΚΚΕ στα

Φάρσαλα επιδόθηκαν προ-

χθές τα ξημερώματα γνω-

στά φασιστοειδή της πόλης,

που κινούνται μόνο μέσα

στο σκοτάδι και τη νύχτα,

κρύβοντας την ταυτότητά

τους, εδώ και καιρό αποδει-

κνύουν το ρόλο τους, αφού

η κύρια δραστηριότητά τους

είναι να κατεβάζουν αφίσες

και πανό του ΚΚΕ και της

ΚΝΕ και να βάζουν φωτιά

μπροστά στην πόρτα των

γραφείων του ΚΚΕ με

σκοπό τον εμπρησμό τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που

συμβαίνει αυτό, στο παρελ-

θόν έχουν ξανακάνει ανάλο-

γες κινήσεις όπως το σπάσι-

μο των παραθύρων της

πόρτας κτλ.

Ενοχλούνται από την ιστορι-

κή αλήθεια και την δράση

του ΚΚΕ που την αποκαλύ-

πτει. Επειδή οι φασίστες

είναι παιδιά της σαπίλας

αυτού του συστήματος, τους

ενοχλεί που το Κόμμα μας

διαρκώς παλεύει με όλες

του τις δυνάμεις να αναδεί-

ξει ότι υπάρχει διέξοδος από

το ανθρωποφάγο σύστημα

που ζούμε σήμερα. Τους

ενοχλεί που μιλάμε για μια

άλλη κοινωνία, που δεν θα

υπάρχει εκμετάλλευση

ανθρώπου από άνθρωπο,

όπου την εξουσία θα έχει η

εργατική τάξη, ο λαός και όχι

τα αφεντικά τους, οι βιομή-

χανοι, οι εφοπλιστές, οι τρα-

πεζίτες. Γιατί οι φασίστες

είναι “γέννημα” των εκμεταλ-

λευτών. Τέτοιου είδους ενέρ-

γειες σε καμιά περίπτωση

δεν πρόκειται να φοβίσουν

τους κομμουνιστές, ούτε

τους ριζοσπάστες αγωνι-

στές του μαζικού – λαϊκού

κινήματος. Στο ΚΚΕ και την

ΚΝΕ, είναι αποδεδειγμένο

δεν πιάνουν απειλές».
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NEW COLLECTION

2019

Επίθεση εμπρησμού δέχθηκαν τα γραφεία του ΚΚΕΕπίθεση εμπρησμού δέχθηκαν τα γραφεία του ΚΚΕ
στα Φάρσαλα σύμφωνα με επίσημη καταγγελίαστα Φάρσαλα σύμφωνα με επίσημη καταγγελία

Βανδαλισμοί στα γραφεία του ΚΚΕ - ΚΟΒΒανδαλισμοί στα γραφεία του ΚΚΕ - ΚΟΒ

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Πόσιμο νερό το πιοΠόσιμο νερό το πιο

άμεσο πρόβλημαάμεσο πρόβλημα

στην Επαρχία μας –στην Επαρχία μας –

ΣτοιχείαΣτοιχεία

ΔημοσκόπησηςΔημοσκόπησης



Μ
ε την ακολουθία

του Επιταφίου

κορυφώθηκε το

βράδυ της Μεγάλης

Παρασκευής το Θείο

δράμα.

Πλήθος πιστών κατέκλυσε

το κέντρο της πόλης, αλλά

και τις ενορίες, για να παρα-

κολουθήσει την περιφορά

των Επιταφίων.

Οι Επιτάφιοι από τις ενορίες

της πόλης των Φαρσάλων

(Αγίου Νικολάου, Αγίου

Γεωργίου, Παναγίας

Κοιμήσεως της Θεοτόκου

και Αγία Παρασκευής) συνα-

ντήθηκαν λίγο πριν τις 22:00

Μ.Μ. μέσα σε μια κατανυκτι-

κή ατμόσφαιρα, στην

Πλατεία Δημαρχείου στα

Φάρσαλα.

Το παρών έδωσαν πλήθος

επισήμων και κόσμου και

τελέστηκε μέσα σε κατανυ-

κτική ατμόσφαιρα η

Λειτουργία στο κέντρο της

πλατείας.

4
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Τετάρτη 1 Μαΐου 
Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Φάρσαλα: Η συνάντηση των Επιταφίων στην πλατείαΦάρσαλα: Η συνάντηση των Επιταφίων στην πλατεία

ΔημαρχείουΔημαρχείου



Τ
α Φάρσαλα

επισκέφθηκαν την

Μεγάλη Τετάρτη 24

Απριλίου ο Δήμαρχος

Αθηναίων και  υποψ.

Ευρωβουλευτή κ.

Γιώργος Καμίνης  και ο

Φαρσαλινός επίσης

υποψήφιος βουλευτής με

το ΚΙΝΑΛ κ. Γιώργος

Θεοδωρόπουλος.

Αμφότεροι οι δυο άντρες

συνομίλησαν σε φιλικό

κλίμα με πολίτες των

Φαρσάλων και αντάλλαξαν

ευχές για τις εορτές του

Πάσχα.

Επίσης ο κ.

Θεοδωρόπουλος ευχήθηκε

προσωπικά στον κ. Καμίνη,

καλή επιτυχία στον αγώνα

που δίνει για την

Ευρωβουλή.

Α
γαπητοί φίλες και

φίλοι, κάτοικοι των

πέντε χωριών της

κοινότητας Ευΰδριου. Στις

26 Μαΐου καλούμαστε να

ψηφίσουμε για τις

αυτοδιοικητικές εκλογές

στην επαρχία μας. 

Οι εκλογές αυτές είναι τόσο

σημαντικές για το μέλλον

της επαρχίας μας όσο και

για το μέλλον των χωριών

μας. Ο νέος νόμος για τα

συμβούλια των τοπικών κοι-

νοτήτων αποτελεί το πρώτο

βήμα εξόδου από το λήθαρ-

γο που οι ίδιες είχαν περιέλ-

θει εδώ και είκοσι χρόνια.

Πλέον τα τοπικά συμβούλια

φαίνονται ποιο ενισχυμένα

και δίνεται η δυνατότητα να

κατέλθουν στις εκλογές ανε-

ξάρτητα, κάτι το οποίο είναι

σημαντικό γιατί έτσι μπο-

ρούν να συσπειρώσουν και

να Στελεχωθούν με ενεργά

άτομα οποιασδήποτε πολιτι-

κής η τοπικής πεποίθησης

έχοντας ως στόχο την ανά-

πτυξη των χωριών μας.

Πιστεύουμε ότι μπαίνουν τα

θεμέλια ώστε τα τοπικά συμ-

βούλια να διαδραματίζουν

ουσιαστικό ρόλο στο μέλλον

των κοινοτήτων και όχι να

είναι διακοσμητικά. Έξαλλου

παρακολουθώντας όλα αυτά

τα χρόνια την πορεία της

αυτοδιοίκησης και έχοντας

καταλάβει τις παθογένειες

του συστήματος του

Καλλικράτη φτάνουμε στο

συμπέρασμα ότι για να λει-

τουργήσουν σωστά οι

Καλλικρατικοι δήμοι με

στόχο την ευημερία των

χωριών μας θα πρέπει να

βασίζονται σε δυναμικές κοι-

νότητες. Η αγάπη για τον

τόπο που γεννηθήκαμε,

μεγαλώσαμε και μένουμε

καθώς και το όραμα μας για

ένα καλύτερο μέλλον στη

κοινότητα μας, μας ώθησε

στην απόφαση να κατέλ-

θουμε στις εκλογές της 26ης

Μαΐου με τον ανεξάρτητο

συνδυασμό ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ έχοντας ως

στόχο όχι την κατάληψη

εξουσίας αλλά την ουσιαστι-

κή προσφορά στο τόπο μας.

Προσδοκούμε διεξάγοντας

έναν δημοκρατικό, μαχητι-

κό, ειλικρινή και έντιμο

αγώνα να είμαστε το επόμε-

νο τοπικό συμβούλιο της

τοπικής κοινότητας

Ευΰδριου. Πρόθεση μας

είναι με τον αγώνα μας να

αναδείξουμε ένα νέο ήθος

στα τοπικά πράγματα, ένα

νέο σύνολο αξιών και αρχών

που θα εκφράζει την δημο-

κρατία, την ισότητα, την

δικαιοσύνη και τη διαφάνεια.

Έτσι θέλουμε να δημιουργη-

θεί μια νέα γενιά ανθρώπων

της τοπικής αυτοδιοίκησης

που δεν θα επιζητά την

οικονομική εξασφάλιση και

το βόλεμα αλλά θα διακατέ-

χεται από το πνεύμα του

εθελοντισμού, της αλληλεγ-

γύης και της κοινωνικής

προσφοράς.

Καλούμε κάθε κάτοικο των

πέντε χωριών μας

(Ελληνικό, Πυργακια, Μικρό

Ευΰδριο, Λόφος, Μεγάλο

Ευΰδριο) να έρθει κοντά

μας, να στηρίξει τον ανεξάρ-

τητο συνδυασμό μας ανε-

ξάρτητα από κόμματα χρώ-

ματα και τοπικές πεποιθή-

σεις. Θα δώσουμε τον

αγώνα μας για την ευημερία

και ανάπτυξη των χωριών

μας και θα προσπαθήσουμε

με όλες μας τις δυνάμεις με

αξιοπρέπεια και εντιμότητα,

με ανιδιοτέλεια και ήθος, με

τόλμη και αποφασιστικότητα

να παλέψουμε για μια τοπι-

κή κοινωνία που παράγει

και προοδεύει και ειδικά για

τους νέους που είτε μένουν

στα χωριά μας είτε θέλουν

να γυρίσουν.

Οι υποψήφιοι του συν-
δυασμού
Σάββας Ποιμενίδης

Σπύρος Τσιτσικλής

Νικος Γούσιος

Ελένη Γκούνη-Καραντάκη
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Τα “είπαν” στα Φάρσαλα Καμίνης καιΤα “είπαν” στα Φάρσαλα Καμίνης και

ΘεοδωρόπουλοςΘεοδωρόπουλος

Δήλωση ανεξάρτητου συνδυασμούΔήλωση ανεξάρτητου συνδυασμού

ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ για την τοπικήΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ για την τοπική

κοινότητα Ευΰδριουκοινότητα Ευΰδριου
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Δ
ραματικές αλλαγές

προς όφελος των

βαμβακοπαραγωγ

ών αλλά και του συνόλου

της «αλυσίδας» στην

παραγωγή προϊόντος, οι

οποίες αφήνουν στο

παρελθόν το «θολό»

τοπίο και δημιουργούν

υγιείς συνθήκες στην

αγορά, φέρνει η υπό

τελική διαμόρφωση

Υπουργική Απόφαση του

υφυπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Βασίλη Κόκκαλη.

Πρόκειται για την ευόδωση

της πρωτοβουλίας που είχε

αναλάβει από το περασμένο

έτος ο κ. Κόκκαλης, αναζη-

τώντας τρόπους ώστε να

επιτευχθεί μεταξύ όλων των

εμπλεκόμενων φορέων μία

«συμφωνία κυρίων» η

οποία αφενός θα διασφαλί-

ζει ικανοποιητική τιμή στους

παραγωγούς βάζοντας

τέλος στο φαινόμενο των

ανοιχτών τιμών, αφετέρου

θα πριμοδοτεί την ποιότητα

στην καλλιέργεια, ισχυρο-

ποιώντας έτσι ακόμη περισ-

σότερο το «brand» του

ελληνικού «λευκού χρυσού»

στις διεθνείς αγορές.

Υπό το παραπάνω πρίσμα,

συνεδρίασε σήμερα

Δευτέρα 22 Απριλίου η

Ομάδα Εργασίας για το

Βαμβάκι, παρουσία του

Υφυπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων Β.

Κόκκαλη. Ο κ. Κόκκαλης

παρουσίασε στα μέλη της

Ομάδας τις προτεινόμενες

αλλαγές στην Υπουργική

Απόφαση για το Βαμβάκι και

έγινε συζήτηση όπου το

κάθε μέλος ανέπτυξε τις

θέσεις του.

Τρεις είναι οι κύριες παρεμ-

βάσεις στην ισχύουσα από-

φαση:

• Η πριμοδότηση της ποιό-

τητας του παραγόμενου

προϊόντος.

• Ο ουσιαστικός έλεγχος των

ανοικτών τιμών

• Η εισαγωγή των όρων για

την απόδοση του ευρωπαϊ-

κού σήματος (European

Cotton Alliance)

Σε ότι αφορά την πριμοδό-

τηση της ποιότητας, η από-

φαση θα αναφέρει ρητά την

υποχρέωση σεβασμού και

εφαρμογής από όλους,

τυχόν συμφωνίας στο πλαί-

σιο της Διεπαγγελματικής

Οργάνωσης Βάμβακος η

οποία θα προβλέπει θετική

ή αρνητική πριμοδότηση

βάσει ποιοτικών χαρακτηρι-

στικών.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

θα μετρώνται στα εκκοκκι-

στήρια παρουσία των γεω-

πόνων του παραγωγού και

του εκκοκκιστή, ενώ σε

περίπτωση που προκύψει

άμεσα συμφωνία, ο

Υφυπουργός υποσχέθηκε

ότι θα υπάρξει ικανός αριθ-

μός συμβασιούχων στον

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να

προχωρήσει σε αιφνιδιαστι-

κούς επιτόπιους ελέγχους,

υπό την καθοδήγηση του

Εθνικού Κέντρου Βάμβακος,

που ανήκει στον ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέ-

φερε ο κ. Κόκκαλης «έχει

έρθει η ώρα για κρίσιμες

αποφάσεις οι οποίες θα

φέρουν όλους τους εμπλε-

κόμενους στη βαμβακοκαλ-

λιέργεια προ των ευθυνών

τους. Θέλουμε ο επιμελής

παραγωγός που με κόπο,

προσπάθεια και μελέτη

παράγει ποιοτικό προϊόν να

αμείβεται ξεκάθαρα καλύτε-

ρα σε σχέση με εκείνον που

φέρνει κατώτερο ποιοτικά

προϊόν. Επίσης επιθυμούμε

να θεραπεύσουμε τη στρέ-

βλωση της αγοράς η οποία

δημιουργείται από τη δρα-

στηριότητα πολλών μεσιτών

οι οποίοι ανακατεύουν ποιο-

τικό και υποβαθμισμένο

προϊόν, με ένα αποτέλεσμα

που η αποτίμησή του δεν

είναι δίκαια για κανέναν. Το

κράτος δηλώνει παρών

στην έμπρακτη στήριξη της

ποιότητας του προϊόντος,

είναι τώρα στο χέρι παρα-

γωγών και εκκοκκιστών η

ευθύνη να καταλήξουν σε

μια δίκαιη συμφωνία».

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Σε ότι αφορά το φαινόμενο

των ανοιχτών τιμών ηαπό-

φαση αυτή θέτει τις βάσεις

για τον πλήρη έλεγχο του

φαινομένου αφού καθίστα-

ται υποχρεωτική η υπογρα-

φή σύμβασης κατά την

παράδοση του προϊόντος. Ο

κ. Κόκκαλης δήλωσε ότι η

πρόβλεψη αυτή προστατεύ-

ει τον παραγωγό και εξαλεί-

φει το φαινόμενο της ύπαρ-

ξης φορτίων με βαμβάκι

παρατημένων στα εκκοκκι-

στήρια.Εξετάζεται το ενδε-

χόμενο να υπάρξει ειδική

σύμβαση-υπεύθυνη δήλω-

ση για όσους θέλουν να

επωμιστούν το ρίσκο της

ανοικτής τιμής αλλά ακόμη

είναι πρόωρη η όποια ανα-

κοίνωση.

Τέλος, η υιοθέτηση της

δυνατότητας απόδοσης του

ευρωπαϊκού σήματος

(European Cotton Alliance)

στους πιστοποιημένους

Έλληνες παραγωγούς,

προσδίδει τεράστια αναγνώ-

ριση και προστιθέμενη αξία

στο ποιοτικό βαμβάκι της

χώρας μας και «ξεκλειδώ-

νει» τις δύσκολες ξένες αγο-

ρές, βοηθώντας στην αντα-

γωνιστικότητα της ελληνικής

παραγωγής.

Έ
να βιωματικό ταξίδι στο παρελθόν, είχαν

την ευκαιρία να ζήσουν, οι μαθητές του

1ου Δημοτικού , του 3ου και του 4ου

Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων στην εκπαιδευτική

εκδρομή που προγραμμάτισαν οι συνοδοί-

εκπαιδευτικοί πριν

κλείσουν τα Σχολεία για τις

γιορτές του Πάσχα , στον

Πολυχώρο ΘΕΣΣΑΛΙΑ που

φιλοξενεί το Θεματικό

Πάρκο «οι  12 Άθλοι του

Ηρακλή».

Τους επισκέπτες καλωσόρι-

σαν οι σοφές κουκουβάγιες

της Θεάς Αθηνάς, οι μαθητές

ενθουσιάστηκαν με τα ρομπο-

τικά εκθέματα, γνώρισαν με

κάθε λεπτομέρεια την ζωή του

γενναίου και πολυδύναμου μυθικού Ήρωα Ηρακλή, έπειτα

μπήκαν σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και έκαναν οι ίδιοι .. τον

13ο Άθλο με την βοήθεια του Μάντη Τειρεσία, του Αδμήτου

και των Αμαζόνων!!!

Τέλος οι εκπαιδευτικοί και μαθητές ή απόλαυσαν τα γλυκί-

σματα του κ. ΑΡΧΟΝΤΗ Αθανασίου, ο οποίος είναι χορηγός

του Πολυχώρου Θεσσαλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κάνει κράτηση για να επι-

σκεφτούν τον Ηρακλή, όλα τα σχολεία των Φαρσάλων.

Επίσης οι επισκέπτες του

θεματικού πάρκο που φιλοξε-

νείται στον Πολυχώρο

Θεσσαλία έως τις 2 Ιουνίου,

έχουν ξεπεράσει τις 12.000

από τον Νομό Λάρισας και τις

γειτονικές πόλεις καθώς ανα-

μένεται να διπλασιαστεί ο

αριθμός των μαθητών έως τη

λήξη του.

*Φωτό από το 1ο Δημοτικό

Σχολείο Φαρσάλων.
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Επικαιρότητα

- Το Γραφείο “Naselos Travel” και το Σώμα

Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) διοργανώ-

νουν την Κυριακή 12/5, μονοήμερη εκδρομή

Θεσσαλονίκη - Άγιος Παίσιος

- Το Γραφείο “Naselos Travel” και ο Πολ.

Συλ. Φαρσάλων «Τα Τζουμέρκα» διοργα-

νώνουν 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

Τέλος στις ανοιχτές τιμές και πριμοδότηση της ποιότητας στο βαμβάκιΤέλος στις ανοιχτές τιμές και πριμοδότηση της ποιότητας στο βαμβάκι

φέρνει με Υπουργική Απόφαση ο Κόκκαληςφέρνει με Υπουργική Απόφαση ο Κόκκαλης

Τα σχολεία των Φαρσάλων επισκέπτονται τον ΗρακλήΤα σχολεία των Φαρσάλων επισκέπτονται τον Ηρακλή



Α
ναλυτική
παρουσίαση του
Υπουργείου

Εσωτερικών για τις
δημοτικές εκλογές
Αλλαγές στην εκλογική δια-
δικασία με το πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι (Ι)
Εφαρμόζεται για πρώτη
φορά το εκλογικό σύστημα
της απλής αναλογικής.
Αποσυνδέεται η ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης των
κοινοτήτων από τους συν-
δυασμούς που μετέχουν στη
διαδικασία ανάδειξης των
δημοτικών αρχών και προ-
βλέπεται η εκλογή των
οργάνων κοινότητας σε
χωριστή κάλπη.
Για πρώτη φορά εισάγεται
το δικαίωμα του εκλέγειν
στους νέους 17 ετών.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δύνανται να θέτουν
υποψηφιότητα και για μονο-
πρόσωπα όργανα διοίκη-
σης, και ειδικότερα για το
αξίωμα του Δημάρχου και
του Προέδρου Κοινότητας
έως και 300 κατοίκους.
Αλλαγές στην εκλογική δια-
δικασία με το πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι (ΙΙ)
Δεν υφίσταται υποψηφιότη-
τα για το αξίωμα του «προέ-
δρου του συμβουλίου κοινό-
τητας άνω των 300 κατοί-
κων», καθώς αυτός εκλέγε-
ται έμμεσα από τους συμ-
βούλους της οικείας κοινότη-
τας, μεταξύ των πρώτων
συμβούλων σε σταυρούς
προτίμησης των δύο πρώ-
των σε δύναμη συνδυα-
σμών της κοινότητας.
Προβλέπεται η εκλογή προ-
έδρων των κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό έως τρια-
κοσίων (300) κατοίκων, με
χωριστή κάλπη και με ενιαίο
ψηφοδέλτιο όλων των μεμο-
νωμένων υποψηφίων.
Λαμβάνεται για πρώτη φορά
υπόψη ο «μόνιμος πληθυ-

σμός» της χώρας, για την
εφαρμογή των διατάξεων
που διέπουν την οργάνωση
και λειτουργία της τοπικής
αυτοδιοίκησης, αντικαθι-
στώντας τον «πραγματικό
πληθυσμό», που ίσχυε
μέχρι σήμερα.
Χρόνος διενέργειας των
εκλογών
• Οι εκλογές για την ανάδει-
ξη των δημοτικών αρχών
της νέας δημοτικής περιό-
δου θα διεξαχθούν την
Κυριακή 26 Μαΐου 2019.
• Σε περίπτωση επανάλη-
ψης της ψηφοφορίας, αυτή
θα διεξαχθεί την επόμενη
Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
• Η εγκατάσταση των νέων
δημοτικών αρχών θα πραγ-
ματοποιηθεί την 1
Σεπτεμβρίου 2019 και η
θητεία τους θα λήξει την 31
Δεκεμβρίου 2023.
Εκλογές 26 Μαΐου 2019
Στις εκλογές αυτές ψηφίζου-
με για την ανάδειξη:
• δημάρχων
• δημοτικών συμβούλων
• συμβούλων κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων
• προέδρων κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό έως και
τριακοσίων (300) κατοίκων
Εκλογικό δικαίωμα (Ι)
Δικαίωμα ψήφου στις δημο-
τικές εκλογές έχουν: α) όλοι
οι δημότες του Δήμου που
σωρευτικά:
• έχουν συμπληρώσει το 17
έτος της ηλικίας τους, δηλα-
δή έχουν γεννηθεί μέχρι
31.12.2002.
• είναι εγγεγραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο του
Δήμου.
– Για συμβούλια και προέ-
δρους κοινοτήτων ψηφίζουν
μόνο οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλό-
γους της οικείας κοινότητας.
Εκλογικό δικαίωμα (ΙΙ)
β. οι πολίτες των λοιπών 27
κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
οποίοι δεν έχουν την ελληνι-
κή ιθαγένεια, αλλά που
σωρευτικά:
• κατοικούν στην Ελλάδα,
• έχουν συμπληρώσει το 17
έτος της ηλικίας τους, δηλα-
δή έχουν γεννηθεί μέχρι
31.12.2002,
• είναι εγγεγραμμένοι στους
ειδικούς εκλογικούς καταλό-
γους του Δήμου όπου κατοι-
κούν, μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου 2019.

Προσόντα εκλογιμότητας
• Δήμαρχος μπορεί να εκλε-
γεί ο δημότης και ο συμπλη-
ρώσει το 21ο έτος της ηλι-
κίας του κατά την ημέρα της
διενέργειας των εκλογών,
δηλ. έχει γεννηθεί μέχρι τις
25.05.1998.
• Δημοτικός σύμβουλος,
σύμβουλος κοινότητας ή
πρόεδρος κοινότητας μπο-
ρεί να εκλεγεί ο δημότης ή ο
πολίτης κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
έχει την ικανότητα να εκλέγει
και έχει συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του
κατά την ημέρα διενέργειας
των εκλογών, δηλ. έχει γεν-
νηθεί μέχρι 25.05.2001.
Υποψηφιότητες – κατάρτιση
συνδυασμών
• Η εκλογή των συμβούλων
κοινότητας γίνεται με χωρι-
στή κάλπη.
Εκλογικές περιφέρειες για
την ανάδειξη μελών του
δημοτικού συμβουλίου
• Είναι οι δημοτικές ενότητες
του κάθε δήμου, δηλαδή οι
δήμοι ή κοινότητες που
καταργήθηκαν και συγχω-
νεύθηκαν με τον Καλλικράτη
(π.χ. οι εκλογικές περιφέρει-
ες του Δήμου Αργιθέας, είναι
οι δημοτικές ενότητες
Αχελώου, Αργιθέας και
Ανατολικής Αργιθέας).
• Δήμοι, οι οποίοι δεν προ-
έρχονται από συνένωση
Δήμων και Κοινοτήτων απο-
τελούν μία ενιαία εκλογική
περιφέρεια, π.χ. ο Δήμος
Βόρειας Κυνουρίας.
Κατάρτιση συνδυασμών για
το δημοτικό συμβούλιο (Ι)
• Η εκλογή του δημάρχου
και των δημοτικών συμβού-
λων γίνεται κατά συνδυα-
σμούς.
Υποψηφιότητες εκτός συν-
δυασμών αποκλείονται.
• Κάθε συνδυασμός περι-
λαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο
β) Τους υποψήφιους δημοτι-
κούς συμβούλους ανά εκλο-
γική περιφέρεια, σε αριθμό
ίσο τουλάχιστον με τον αριθ-
μό των εδρών κάθε εκλογι-
κής περιφέρειας με δυνατό-
τητα προσαύξησης έως και
πενήντα τοις εκατό (50%).
Κατάρτιση συνδυασμών για
το δημοτικό συμβούλιο (ΙI)
• Ο αριθμός των υποψήφιων
δημοτικών συμβούλων από
κάθε σαράντα τοις εκατό
(40%).
• Η δήλωση συνδυασμού

πρέπει να περιλαμβάνει
υποψήφιους για το σύνολο
των εκλογικών περιφερειών.
• Υποψηφιότητα από το ίδιο
πρόσωπο για την εκλογή
του ως δημάρχου, ως
μέλους δημοτικού συμβουλί-
ου, ως μέλος συμβουλίου
κοινότητας ή ως προέδρου
κοινότητας δεν επιτρέπεται.
• Κανείς δεν επιτρέπεται να
συμμετέχει σε περισσότε-
ρους συνδυασμούς.
Κοινότητες
• Καταργείται η διάκριση, σε
δημοτικές και τοπικές κοινό-
τητες, βάσει πληθυσμιακών
κριτηρίων.
• Με την εφαρμογή του προ-
γράμματος «Κλεισθένης I»,
νέος θεσμός ενδοδημοτικής
αποκέντρωσης καθίσταται η
κοινότητα.
Κατάρτιση συνδυασμών για
συμβούλια κοινοτήτων άνω
των 300 κατοίκων
Γίνεται με ανάλογο τρόπο με
την κατάρτιση συνδυασμού
για το δημοτικό συμβούλιο.
– Ο συνδυασμός περιλαμ-
βάνει:
• ποσόστωση 40% ανά
φύλο.
Εκλογές κοινοτήτων κάτω
των 300 κατοίκων
• Διεξάγονται με χωριστή
κάλπη και με ενιαίο ψηφο-
δέλτιο όλων των μεμονωμέ-
νων υποψηφίων.
• Οι υποψηφιότητες κατατί-
θενται με γραπτή δήλωση
κάθε υποψηφίου, στην
οποία αναγράφεται η κοινό-
τητα για την οποία κατατίθε-
ται υποψηφιότητα. Το ψηφο-
δέλτιο περιλαμβάνει τα ονό-
ματα όλων των υποψηφίων
με αλφαβητική σειρά.
Κατανομή εδρών δημοτικού
συμβουλίου (I)
Το σύνολο των εδρών του
δημοτικού συμβουλίου
κατανέμεται στους συνδυα-
σμούς, ανάλογα με τον
αριθμό των έγκυρων ψηφο-
δελτίων που έλαβαν, σύμ-
φωνα με το εκλογικό σύστη-
μα της «απλής αναλογικής
των υπολοίπων».
Επανάληψη ψηφοφορίας
• Εφόσον κανείς συνδυα-
σμός δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψηφοδελτίων κατά
την πρώτη Κυριακή, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνε-
ται μεταξύ των επικεφαλής
των 2 πρώτων συνδυα-
σμών.
• Το σύνολο των μελών του

δημοτικού συμβουλίου
(τακτικά και αναπληρωματι-
κά) εκλέγονται αναλογικά
από τον πρώτο γύρο, σύμ-
φωνα με τους σταυρούς
προτίμησης που συγκέ-
ντρωσε κάθε υποψήφιος.
Εκλογή δημάρχου
– Δήμαρχος εκλέγεται ο επι-
κεφαλής του συνδυασμού
που έλαβε το 50% των έγκυ-
ρων ψήφων συν μία, είτε
στον πρώτο γύρο, είτε στο
δεύτερο γύρο.
– Τα αποτελέσματα του δεύ-
τερου γύρου κρίνουν απο-
κλειστικά το πρόσωπο του
δημάρχου.
Εκλογή δημοτικών συμβού-
λων
Τακτικοί δημοτικοί σύμβου-
λοι εκλέγονται, από τους
υποψήφιους των συνδυα-
σμών που δικαιούνται έδρα,
αυτοί που έλαβαν τους
περισσότερους σταυρούς
προτίμησης, συμπεριλαμ-
βανομένης της διασταυρού-
μενης ψήφου, στην εκλογική
περιφέρεια όπου θέτουν
υποψηφιότητα.
Κατανομή εδρών συμβου-
λίων κοινοτήτων άνω των
300 κατοίκων
Ανάλογα με την εκλογική
δύναμη κάθε συνδυασμού
στην οικεία κοινότητα και με
το εκλογικό σύστημα της
απλής αναλογικής.
Εκλογή προέδρου συμβου-
λίου κοινότητας άνω των
300 κατοίκων:
• Σε περίπτωση που συν-
δυασμός έλαβε το 50%+1
ψήφο, ο πρώτος σε σταυ-
ρούς σύμβουλός του ανα-
δεικνύεται πρόεδρος της
κοινότητας.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση,
ο πρόεδρος εκλέγεται έμμε-
σα, από το ίδιο το συμβού-
λιο κοινότητας, με μυστική
ψηφοφορία.
• Υποψήφιοι για το αξίωμα
θα είναι οι πρώτοι σε σταυ-
ρούς προτίμησης σύμβου-
λοι από τους δύο πρώτους
κατά σειρά εκλογής συνδυα-
σμούς.
Εκλογή προέδρου κοινότη-
τας κάτω των 300 κατοίκων.
• Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο,
πρόεδρος εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει τους περισ-
σότερους σταυρούς.
Μετά την ονομασία του συν-
δυασμού, αναγράφονται
όπως αναφέρονται στην
απόφαση ανακήρυξης:
– το επώνυμο, το κύριο

όνομα και το πατρώνυμο
του υποψήφιου δημάρχου,
με την αντίστοιχη ένδειξη, η
οποία τίθεται είτε δίπλα είτε
κάτω από το όνομα του
υποψήφιου δημάρχου,
– το επώνυμο, το κύριο
όνομα και το πατρώνυμο
των υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων, με αλφαβητική
σειρά, της αντίστοιχης εκλο-
γικής περιφέρειας,
– το επώνυμο, το κύριο
όνομα και το πατρώνυμο
των υποψηφίων, με αλφα-
βητική σειρά, όλων των
υπόλοιπων εκλογικών περι-
φερειών και, εντός παρενθέ-
σεως, η εκλογική περιφέρεια
στην οποία είναι υποψήφιοι.
Σταυροί προτίμησης
• Ο εκλογέας εκφράζει την
προτίμησή του σε υποψήφιο
συνδυασμού, σημειώνοντας
στο ψηφοδέλτιο σταυρό
παραπλεύρως του ονόμα-
τός του.
• Για την εκλογή δημοτικών
συμβούλων σε δήμους που
αποτελούν ενιαία εκλογική
περιφέρεια ο εκλογέας μπο-
ρεί να εκφράσει την προτί-
μησή του υπέρ ενός ή δύο ή
τριών υποψηφίων.
Σταυροί προτίμησης
Σε δήμους που αποτελού-
νται από περισσότερες
εκλογικές περιφέρειες ο
εκλογέας μπορεί να εκφρά-
σει την προτίμησή του:
• Στις μονοεδρικές, διεδρικές
και τριεδρικές εκλογικές
περιφέρειες: υπέρ ενός
υποψηφίου της εκλογικής
περιφέρειας στους καταλό-
γους της οποίας είναι γραμ-
μένος και υπέρ ενός υποψη-
φίου μίας από τις άλλες
εκλογικές περιφέρειες του
δήμου.
• Στις υπόλοιπες εκλογικές
περιφέρειες: υπέρ ενός ή
δύο ή τριών υποψηφίων της
εκλογικής περιφέρειας
στους καταλόγους της οποί-
ας είναι γραμμένος και υπέρ
ενός υποψηφίου μίας από
τις άλλες εκλογικές περιφέ-
ρειες του οικείου δήμου.
Σταυροί προτίμησης – κοι-
νότητες
• Για την εκλογή συμβου-
λίων κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων
ο εκλογέας μπορεί να θέσει
έως δύο (2) σταυρούς προ-
τίμησης.
• Για την εκλογή προέδρων
κοινότητας έως τριακοσίων
(300) κατοίκων, ο εκλογέας
μπορεί να εκφράσει την
προτίμησή του υπέρ ενός
(1) υποψηφίου.
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Ε
πτά ακόμη

αξιόλογοι

συμπολίτες από την

επαρχία Φαρσάλων

συντάσσονται στην

δημοτική κίνηση

«Φάρσαλα Ανάπτυξη»,

του υποψηφίου

δημάρχου Μάκη

Εσκίογλου.

Πρόκειται για την ιδιωτική

υπάλληλο Αθηνά

Αλεξοπούλου υποψήφια στη

δημοτική ενότητα

Φαρσάλων, την ιδιωτική

υπάλληλο Μαρία Ιακωβάκη

υποψήφια στη δημοτική

ενότητα Φαρσάλων, τον

ιδιωτικό υπάλληλο και

πρώην εργαζόμενο στην

ΕΑΣ Φαρσάλων Δημήτρη

Αγγελούση, υποψήφιο στη

δημοτική ενότητα

Πολυδάμαντα και τον συντα-

ξιούχο δικαστικό υπάλληλο

στο Ελεγκτικό Συνέδριο και

πρώην δημοτικό υπάλληλο

στον Πολυδάμαντα, Κώστα

Μπελιώκα, υποψήφιο στη

δημοτική ενότητα

Φαρσάλων.

Το γνωστό Φαρσαλινό επι-

χειρηματία στο χώρο του

φαρμάκου, πρώην προέ-

δρου του Αχιλλέα

Φαρσάλων και προέδρου

της υγειονομικής επιτροπής

της Ένωσης

Ποδοσφαιρικών Σωματείων

της ΕΠΣ Λάρισας Χρήστο

Μπασαγιάννη που θα είναι

υποψήφιος στη δημοτική

ενότητα Φαρσάλων, την

ψυχολόγο απόφοιτο του

ΑΠΘ Ιωάννα Τσέντζου –

Τσιριμώνα που θα είναι

υποψήφια στη δημοτική

ενότητα Ενιπέα και την

νοσηλεύτρια Γεωργία

Θεοδώρου που θα είναι

υποψήφια στη δημοτική κοι-

νότητα Φαρσάλων.

CMYK
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Άρθρου του κ. Κωνσταντίνου Β. ΣτατήρηΆρθρου του κ. Κωνσταντίνου Β. Στατήρη

ΣκέψειςΣκέψεις γιαγια τοντον τόποτόπο μαςμας......

Η
καλή μας τύχη

θέλησε να

βρισκόμαστε σε

ένα μέρος προικισμένο

από την φύση και

ευνοημένο από την

γεωγραφία.

Κατοικούμε στο κεντρικότε-

ρο σημείο της χώρας, σταυ-

ροδρόμι συγκοινωνιακό και

μια από τις ευφορότερες

πεδιάδες ολόγυρά του. Η

εργατικότητα παράλληλα

των ανθρώπων μας κατέ-

στησε την αγροτική παρα-

γωγή αιχμή της τοπικής μας

οικονομίας, η οποία δέχθηκε

ισχυρές δόσεις τονωτικών

ενέσεων από την εξωστρέ-

φεια και τον δυναμισμό των

εμποροβιοτεχνών μας.

Ευτυχής συγκυρία υπήρξε

και η επιστροφή στον τόπο

μας αρκετών από τους

νέους μας που ακολούθη-

σαν και αποπεράτωσαν

σπουδές στον ανώτατο

τεχνολογικό και πανεπιστη-

μιακό τομέα.

Στις μέρες μας κομβική

σημασία έχει ο συντονισμός

όλων των δράσεων και η

υιοθέτηση πρωτοβουλιών

που θα θέσουν την πόλη και

την επαρχίας μας στην

αιχμή των εξελίξεων και

στην πρωτοπορία των και-

νοτομιών.

•Η μεταποίηση πρέπει να

γίνει σημείο αναφοράς και η

έκφραση της εξωστρέφειας

μας, καθώς μπορεί να κατα-

στήσει τα εξαιρετικά μας

προϊόντα του πρωτογενούς

τομέα πραγματικά ασυνα-

γώνιστα τόσο στην εγχώρια,

όσο και στην ευρωπαϊκή

αγορά.

•Τα ζητήματα ανεργίας των

νέων ανθρώπων, μόνιμα

πρέπει να απασχολούν την

σκέψη μας, τα οποία παρα-

γωγικά θα μπορούσαν να

αντιμετωπιστούν με την εξά-

ντληση των δυνατοτήτων

που παρέχουν τα ευρωπαϊ-

κά  προγράμματα απασχό-

λησης, αλλά και την ώθηση

που όπως τονίσαμε η μετα-

ποίηση μπορεί να αποφέρει

ενισχύοντας το δυναμισμό

του ήδη δραστήριου εμπο-

ροβιοτεχνικού μας κόσμου.

•Στις παραπάνω δράσεις

πολλαπλασιαστής ισχύος

μπορεί να σταθεί η βελτίω-

ση – ενίσχυση – αναβάθμι-

ση των οδικών δικτύων που

διασχίζουν την επαρχίας

μας. Με δεδομένη την αγα-

στή συνεργασία δημοτικής

αρχής, εμποροβιοτεχνικών

επιμελητηρίων, φορέων

δράσεις και αιχμή του δόρα-

τος την περιφέρεια

Θεσσαλίας, πρέπει να στα-

θούμε διεκδικητικά έναντι

των αρμόδιων υπουργείων,

ώστε άμεσα να χρηματοδο-

τηθούν και να υλοποιηθούν

τα μεγάλα έργα που θα

καταστήσουν τον τόπο μας

εκτός από γεωγραφικό

κέντρο και συγκοινωνιακό

κόμβο της πατρίδας μας.

Επικροτούμε λοιπόν τις

προσπάθειες για τη σύγχρο-

νη οδική σύνδεση

Φαρσάλων – Λάρισας και

τονίζουμε την ανάγκη λει-

τουργικής μας πρόσβασης

στην Ε65.

•Μεγάλο στοίχημα αποτελεί

και η εξέλιξη της εξαιρετικής

προσπάθειας ανάδειξης των

αρχαιοτήτων, η τόνωση του

θρησκευτικού τουρισμού,

οικολογικές δράσεις στην

κοίτη του Ενιππέα, η ανά-

δειξη του φυσικού περιβάλ-

λοντος και η ενίσχυση του

αγροτουρισμού, ιδιαίτερα

στις ημιορεινές μας περιο-

χές.

Ας σταθούν αυτές οι σκέ-

ψεις μας αφετηρία μιας

περισσότερο παραγωγικής

θεώρησης των πραγμάτων,

κάτι που φυσικά προϋποθέ-

τει και απαιτεί λειτουργική

ώσμωση απόψεων και

φυσικά πνεύμα συνεργα-

σίας.

Μέσα από το πρίσμα αυτό

πρέπει να πορευτούμε και

στις αυτοδιοικητικές εκλο-

γές, συνειδητοποιώντας ότι

οι εντάσεις της στιγμής δεν

πρέπει να επισκιάσουν την

διάθεση προσφοράς όλων

μας. Τελικά ίσως ο μεγαλύ-

τερος αντίπαλός μας είναι ο

χρόνος, γιατί πρέπει σε

μικρό χρονικό διάστημα να

συμπυκνώσουμε κορυφαίες

δράσεις που θα καταστή-

σουν τον τόπο μας πρωτα-

γωνιστή των εξελίξεων.

Κωνσταντίνος Β.
Στατήρης
Ιατρός – Ειδικός
Παθολόγος
ΥποψήφιοςΠεριφερειακός
Σύμβουλος με τη
«Συμμαχία υπέρ των
Πολιτών»
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Σ
τα πλαίσια της

παρουσίασης της

Αγροτικής

Καινοτομίας στον

αγροτικό κόσμο, την

Παρασκευή 19 Απριλίου

2019 πραγματοποιήθηκε

εκδήλωση στα Φάρσαλα,

στο κατάστημα «Aigli

Gusto», στην Πλατεία

Λαού.

H εκδήλωση πραγματοποιή-

θηκε υπό την αιγίδα του

Αγροτικού Συνεταιρισμού

«Φαρσάλων Γη», του πρώ-

του θεσσαλικού συνεταιρι-

σμού που συμμετέχει στη

μετοχική σύνθεση της εται-

ρείας.

Στόχος των διοργανωτών

ήταν η προβολή της εταιρεί-

ας σε επιστημονικό προσω-

πικό, επιχειρηματίες και

φορείς της περιοχής.

Στην εκδήλωση, την οποία

παρουσίασε ο δημοσιογρά-

φος και εκδότης της εφημε-

ρίδας κ. Αθανασιάδης

Χρήστος, παραβρέθηκαν

διοικητικά στελέχη εξαγωγι-

κών επιχειρήσεων και αγρο-

τικών συνεταιρισμών,

εκπρόσωποι εκκοκκιστη-

ρίων και άλλων μεταποιητι-

κών βιομηχανιών, γεωπόνοι

προμηθευτές εφοδίων και

υπηρεσιών, αλλά  και αγρό-

τες του Νομού.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις

παρουσιάσεις, οι οποίες

ανέδειξαν τις προτεραιότη-

τες και τις υπηρεσίες της

εταιρείας σε σχέση με τις

καινοτόμες τεχνολογίες που

αναπτύσσει.

Αρχικά, ο κ. Στουπής

Νικόλαος, Διευθύνων

Σύμβουλος της εταιρείας,

παρουσίασε το όραμα και

τους στόχους της εταιρείας.

Αναφέρθηκε με λεπτομέρεια

στη δομή της εταιρείας, τους

συμμετέχοντες σε αυτήν και

τις δυνατότητες συνεργα-

σίας με νέους φορείς και

επιστήμονες ανά την

Ελλάδα. Ανέπτυξε τη φιλο-

σοφία της εταιρείας για την

αναγκαιότητα της ανάπτυ-

ξης ενός Εθνικού συστήμα-

τος Γεωργικών Συμβουλών

και τις πρωτοβουλίες που η

Αγροτική Καινοτομία ανα-

λαμβάνει. Ιδιαίτερα αναφέρ-

θηκε στον τρόπο με τον

οποίο η Ευφυής

Συμβουλευτική ανταποκρί-

νεται στο γράμμα και το

πνεύμα των συζητήσεων για

τη νέα ΚΑΠ και πώς καλύ-

πτει τις απαιτήσεις της.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο

κ. Μίχος Κωνσταντίνος,

Τεχνικός Διευθυντής των

υπηρεσιών gaia sense, και

ανέπτυξε με λεπτομέρεια το

τεχνολογικό υπόβαθρο των

υπηρεσιών της εταιρείας. Η

παρουσίαση της δομής του

συστήματος και των τεχνο-

λογικών εργαλείων που

αξιοποιούνται, απέδειξαν

στους παρευρισκόμενους

πως οι καινοτόμες ψηφιακές

υπηρεσίες, οι τεχνολογίες

αιχμής και η σύγχρονη συμ-

βουλευτική μπορούν να

συμβάλλουν καθοριστικά

στην ποιοτική και ποσοτική

βελτίωση του γεωργικού

αποτελέσματος, στην ανα-

λογική μείωση του κόστους

παραγωγής, και σε μειωμέ-

νο περιβαλλοντικό αποτύ-

πωμα. Παρουσίασε και

συγκεκριμένα παραδείγματα

από την εφαρμογή του

συστήματος σε καλλιέργειες

και τα οφέλη που προέκυ-

ψαν από την εφαρμογή.

Η τρίτη παρουσίαση πραγ-

ματοποιήθηκε από τον κ.

Τζιόλα Νικόλαο, υποψήφιο

διδάκτωρα, γεωπόνο, νόμι-

μο εκπρόσωπο της εταιρεί-

ας AgroKat, με έδρα την

Ελασσόνα, και αφορούσε

την αναγκαιότητα προκήρυ-

ξης του Μέτρου 2 του ΠΑΑ,

το οποίο είναι απαραίτητο

εργαλείο για την ορθή ανά-

πτυξη ενός Εθνικού

Συστήματος Συμβουλών το

οποίο θα αποτελέσει κατα-

λύτη ανάπτυξης της πρωτο-

γενούς παραγωγής. Η

παρουσίαση ανέδειξε τις

σημερινές ελλείψεις που

υπάρχουν στην παραγωγή

αγροτικών προϊόντων και

την αναγκαιότητα να εισα-

χθεί στην αλυσίδα παραγω-

γής η Ευφυής

Συμβουλευτική που πρε-

σβεύει η εταιρεία με σκοπό

την ριζική αναδιαμόρφωση

του τρόπου παραγωγής

αγροτικών προϊόντων.

Ακολούθησαν  ερωτήσεις

των παρευρισκομένων και

συζήτηση.

Τ
α Φάρσαλα

επισκέφθηκε το

μεσημέρι της Τρίτης

30/4, η γνωστή

Δημοσιογράφος και

καθηγήτρια

Πανεπιστημίου κ. Άννα

Παναγιωταρέα

προσκεκλημένη του

Φαρσαλινού Προέδρου

της ΝΟΔΕ Λάρισας κ.

Χρήστου Καπετάνου,

καθώς τους συνδέει

στενή φιλία.

Το παρών στην συνάντηση

που έγινε σε κεντρικό καφέ

της πόλης μας έδωσαν ο

υποψήφιος Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, η πρόεδρος της

ΔΗΜ.ΤΟ Φαρσάλων κ.

Μαργαρίτα Γκότη, η υποψή-

φια Δημοτική Σύμβουλος με

τον συνδυασμό του κ.

Εσκίογλου κ. Σοφία

Χατζηπλή και πλήθος

κόσμου που πέρασε να χαι-

ρετήσει και να συνομιλήσει

με την φιλική και πολύ

ευδιάθετη κ. Παναγιωταρέα.
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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 

Επικαιρότητα

Παρουσιάστηκε η Αγροτική Καινοτομία στα Φάρσαλα από τονΠαρουσιάστηκε η Αγροτική Καινοτομία στα Φάρσαλα από τον

Α.Σ. «Φαρσάλων Γη»Α.Σ. «Φαρσάλων Γη»

Στα Φάρσαλα η κ. Άννα ΠαναγιωταρέαΣτα Φάρσαλα η κ. Άννα Παναγιωταρέα



Τ
ο τριήμερο 20-22

Απριλίου

πραγματοποιήθηκα

ν στο Περιστέρι Αττικής

τα Μαθητικά

Πρωταθλήματα 2019 με τη

συμμετοχή 1700 μαθητών

συνολικά.

Το Σάββατο έγινε το

Ομαδικό Πρωτάθλημα όπου

έπαιξε το 4ο Δημοτικό

Φαρσάλων με τους :

Μπανάκα Γιώργο, Στατήρη

Βασίλη, Μπανάκα Κων/νο

και Σκουμποτή Γεωργία οι

οποίοι με πολύ καλή απόδο-

ση σε έξι αγώνες σημείωσαν

μια νίκη τρεις ισοπαλίες και

δύο ήττες.

Στο Ατομικό έλαβαν μέρος

δεκατέσσερις φαρσαλινοί

μαθητές (μια από τις πιο

πολυπληθείς αποστολές)

δίνοντας τον καλύτερο

εαυτό τους σε εννέα αγώνες

και αποκομίζοντας πολύ

σημαντικές εμπειρίες έναντι

ισχυρών αντιπάλων.

Η μικρότερη όλων, η

Προσμίτη Αθανασία έπαιξε

στην Α’ Δημοτικού.

Στη Β’ ο Δημήτρης Λύκος

έκανε 4 νίκες και η

Κωνσταντίνα Προσμίτη 2,5.

Στη Γ’ αγωνίστηκαν ο

Κων/νος Μπανάκας με 4,5

και η Αποστολία Βαρσάμη

με 4 πόντους.

Στη Δ’ Δημοτικού η Σύλια

Λύκου βγήκε όγδοη (8η) στα

κορίτσια με 5 νίκες, η

Γεωργία Σκουμποτή δέκατη

(10η) με 4,5 βαθμούς, ο

Πέτρος Βουβαλουδης 4,5

επίσης, ο Βασίλης Στατήρης

3,5 και ο Γιώργος

Μπανάκας 3 πόντους.

Στην ΣΤ’ τάξη ο Κων/νος

Δίκαρος με 5,5 νίκες (κατα-

πληκτική επίδοση). Στη Β’

Γυμνασίου η Κωνσταντίνα

Δερέκα ήρθε τέταρτη (4η)

στα κορίτσια με 4,5 νίκες και

η Ιωάννα Αγγελακοπούλου

με 3 βαθμούς.

Και στη Γ’ Γυμνασίου η

Νεφέλη Μπιζούλα με 3

νίκες.

Τα παιδιά κυκλοφορούσαν

επί δύο ημέρες στους

χώρους των αγώνων με τα

μπλουζάκια που δώρισε ο

Δήμος Φαρσάλων κάνοντας

ιδιαίτερα αισθητή την

παρουσία τους και διαφημί-

ζοντας τα Φάρσαλα, τη

Γιορτή Χαλβά και το ομώνυ-

μο σκακιστικό τουρνουά σε

όλη την Ελλάδα.

Όλα τα παιδιά έφυγαν με τις

καλύτερες εντυπώσεις και

ανανέωσαν το ραντεβού

τους για την επόμενη χρο-

νιά.
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ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869  |  Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ

Αθλητικά

Συμμετοχή 14 φαρσαλινών μαθητών στο ΠανελλήνιοΣυμμετοχή 14 φαρσαλινών μαθητών στο Πανελλήνιο

Σκακιστικό Πρωτάθλημα 2019Σκακιστικό Πρωτάθλημα 2019



Σ
τα Φάρσαλα
βρέθηκε για άλλη
μία χρονιά η

υποψήφια με το Κίνημα
Αλλαγής Μαρία Γαλλιού
το βράδυ τηςΜεγάλης
Παρασκευής. 
Η κ. Γαλλιού από την πολι-

ούχο των Φαρσάλων Αγία
Παρασκευή ακολούθησε την
περιφορά των Επιταφίων
και τη συνάντησή τους μέσα
σε μια άκρως κατανυκτική
ατμόσφαιρα στην πλατεία
Δημαρχείου.

Ε
γκαινίασε το

βράδυ της

Δευτέρας το

εκλογικό κέντρο του, ο

αντιπρόεδρος του

Περιφερειακού

Συμβουλίου Θεσσαλίας

και υποψήφιος Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Κώστας

Τύμπας, επικεφαλής της

Δημοτικής Παράταξης

Ενωτική Δημοτική

Πρωτοβουλία, για τις

αυτοδιοικητικές εκλογές

του Μαΐου. 

Παρουσία πλήθους κόσμου

και των υποψηφίων του

συνδυασμού, ο κ. Τύμπας

κάλεσε τους πολίτες να τον

εμπιστευτούν, για μια δημο-

τική αρχή με καθαρό λόγο

και ρεαλισμό, εντιμότητα και

εργατικότητα. 

Αναφέρθηκε στην προσπά-

θεια την οποία θα καταβάλει

και στους λόγους που τον

οδήγησαν, τόσο τον ίδιο

όσο και τους συνεργάτες

του σε αυτή την απόφαση.

Ανέλυσε τους άξονες που θα

κινηθεί αυτός και η παράτα-

ξή του με την βαρύτητα να

πέφτει στο ζήτημα του

νερού στην πόλη των

Φαρσάλων και τον δρόμο

Φαρσάλων – Λάρισας και

μάλιστα για το θέμα του

νερού τόνισε χαρακτηριστι-

κά «αν δεν πετύχουμε την

επίλυση του ζητήματος του

νερού δεσμεύομαι ενώπιων

σας ότι δεν θα είμαι ποτέ

ξανά υποψήφιος

Δήμαρχος.»

Στην συνέχεια παρουσίασε

παρουσίασε τους πρώτους

δημοτικούς συμβούλους

που θα απαρτίζουν τον συν-

δυασμό του.

Οι 26 δημοτικοί σύμβουλοι

είναι οι εξής: Ανδρεόπουλος

Αθανάσιος, Βαρελά Θωμαή,

Βασιλόπουλος Φώτης,

Βρυσιώτης Ανδρέας,

Γκανίδου Γεωργία, Γκέβρος

Γιάννης, Γκριτζαλής

Δημήτριος, Δημοπούλου

Παναγιώτα, Θάνου Βάσω,

Κασνακίδη Χριστίνα,

Κούκος Κων/νος,

Κουτούλας Περικλής, Λέφας

Αθανάσιος, Μακρής

Αριστίδης, Μπάτζιος

Αριστοτέλης, Πάσσιος

Κων/νος, Παπαδημητρίου

Χρυσούλα, Παπαδόπουλος

Αλέξανδρος, Πρασάς

Χρήστος, Πατσιαούρας

Ιωάννης, Ρίζου Παναγιώτα,

Σακελλαρίου Βάνα, Τράντος

Λ ά μ π ρ ο ς ,

Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ό π ο υ λ ο ς

Νικόλαος, Τσαμουρέλης

Βασίλειος, Τύμπας Κων/να.
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CMYK

Επικαιρότητα

Εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο και παρουσίασε τους Εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο και παρουσίασε τους 

πρώτους υποψηφίους του ο Κώστας Τύμπαςπρώτους υποψηφίους του ο Κώστας Τύμπας

Στα Φάρσαλα γιαΣτα Φάρσαλα για

τον Επιτάφιο Θρήνοτον Επιτάφιο Θρήνο

η Μαρία Γαλλιούη Μαρία Γαλλιού



Η
Μεγάλη

Παρασκευή είναι,

ημέρα θλίψης,

πόνου και κορύφωσης

του Θείου δράματος με

την αποκαθήλωση του

Χριστού, το στόλισμα και

την περιφορά του

Επιταφίου.

Σε όλους τους Ναούς ο

Επιτάφιος ανθοστόλιστος,

έτοιμος να δεχθεί το Σώμα

του Ιησού, στη μεγαλύτερη

εκδήλωση αγάπης και

θυσίας του Θεανθρώπου για

τον άνθρωπο.

Το στόλισμα του Επιταφίου

ξεκίνησε αργά το βράδυ της

Μεγάλης Πέμπτης, αμέσως

μετά την Ακολουθία των

Αγίων Παθών και συνεχί-

στηκε σε πολλές εκκλησίες

μέχρι τις πρωινές ώρες.

Οι Επιτάφιοι των Ιερών

Ναών της περιοχής μας

στολίστηκαν πολύχρωμα

ανοιξιάτικα λουλούδια από

τις γυναίκες και τα κορίτσια

της κάθε Ενορίας, μια ιερο-

τελεστία που αποτελεί ιερή

παρακαταθήκη και ένα τάμα

συνάμα, ενώ οι καμπάνες

ηχούσαν πένθιμα. Μικροί

και μεγάλοι πέρασαν κάτω

από τους Επιταφίους.

Επισκεφθήκαμε, φωτογρα-

φίσαμε και σας τους παρου-

σιάζουμε:
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Επικαιρότητα
CMYK

Φωτογραφιές των στολισμένων επιταφίων από τα ΦάρσαλαΦωτογραφιές των στολισμένων επιταφίων από τα Φάρσαλα

και τον Άγιο Χαράλαμπο Βαμβακούςκαι τον Άγιο Χαράλαμπο Βαμβακούς



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις

21/4 οι εκλογές του Κυνηγετικού

Συλλόγου Φαρσάλων για την ανάδειξη

του νέου Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί

θερμά όλους όσους προσήλθαν στην κάλπη

για την πραγματοποίηση του σκοπού.

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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ΤΕΤΑΡΤΗ 1 /5 :  ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΥ  -  ΟΔΟΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2 /5  ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ –  ΟΔΟΣ

ΛΑΜΙΑΣ 28

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 /5 :  ΖΑΧΑΡΑΚΗ –  ΟΔΟΣ

ΚΑΝΑ 27

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 /5 :  ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ Μ.  –

ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 42

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/5:  ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΟΔΟΣ ΚΑΝΑ-

ΔΑ 23

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 /5 :  ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ –  ΟΔΟΣ

ΛΑΜΙΑΣ 28

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 ορισμένοι

φούρνοι στην πόλη μας, πωλούν ψωμί, κριτσίνια

και άλλα αρτοσκευάσματα ως ΖΕΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟ-

ΠΟΥΛΟΥ 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 γλουτένης και άλλα αυτοά-

νοσα νοσήματα.

Το ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ επεδίωξε συνερ-

γασία με τους τοπικούς φούρνους αλλά  κανείς δεν

ενδιαφέρθηκε.

Ο νοών νοείτω! 

Με εκτίμηση!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα Φάρσαλα

οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθε-

ση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Τ
ην παραμονή στην Α΄τοπική κατηγορία

«κλείδωσε» ο Αχιλλέας Φαρσάλων ο οποίος με

τεράστιο πρωταγωνιστή τον «μπόμπερ» του

Δημήτρη Ζιώγα ο οποίος σημείωσε χατ τρικ έκανε

«περίπατο» στον «τελικό» παραμονής κόντρα στην

Δόξα Αργυροπούλιου την οποία και κέρδισε με σκορ 3

– 0 για την 28η «στροφή» της Α΄τοπικής κατηγορίας!!!

Με αυτή την νίκη και σε συνδυασμό με την ήττα του

Τυρνάβου κόντρα στο Μακρυχώρι ο Αχιλλέας Φαρσάλων

των 36 βαθμών είναι στην 10η θέση όντας στο +6 από τον

Τύρναβο και τα Play Out ενώ και σε περίπτωση ισοβαθμίας

οι Φαρσαλινοί έχουν το «πάνω χέρι» και έτσι μπορούν από

αυτή την αγωνιστική και δυο αγώνες πριν το φινάλε να

πανηγυρίσουν την παραμονή στην κατηγορία.

Πλέον ο Αχιλλέας Φαρσάλων “χτίζει” την επόμενη ημέρα

του και οι δυο επόμενες αγωνιστικές με Δωτιέα Αγιάς εκτός

έδρας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και ΠΟ Ελασσόνας

εντός έδρας για την τελευταία αγωνιστική θα έιναι ένα καλό

τεστ για τον Αρίστο Παπαγεωργίου και τους ποδοσφαιρι-

στές του να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να κοιτάξουν

την επόμενη ημέρα.

Στο παιχνίδι με το Αργυροπούλι οι Φαρσαλινοί σκόραραν με

τον Δημήτρη Ζιώγα στο 5’ με όμορφη κεφαλιά μετά από

σέντρα του Κούμρια, ενώ στο 47’ ο Κομισόπουλος “σέρβιρε”

και ο Ζιώγας τελείωσε υποδειγματικά με πλασέ την φάση

για το 2 - 0.

Το τελικό σκορ σημείωσε ο ίδιος ποδοσφαιριστής ο οποίος

παράλληλα πέτυχε και χατ τρικ όταν στο 85’ και με όμορφη

ατομική ενέργεια από τον χώρο του κέντρου σφράγισε την

νίκη και την παραμονή του Αχιλλέα Φαρσάλων στην Α

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Μ
ετά την ήττα

από την ΧΑΝΘ

εκτός έδρας ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων Krousta με

ρεκόρ 11 νίκες και 16

ήττες βρίσκεται στην 10η

θέση με 38 βαθμούς.

Στις 5 Μαίου και ώρα 17:00

ο Γυμναστικός αντιμετωπίζει

εντός έδρας την 3η της βαθ-

μολογίας Ελευθερούπολη

σε ένα παιχνίδι που αμφότε-

ρες οι δυο ομάδες “καίγο-

νται” για βαθμούς για διαφο-

ρετικούς λόγους η κάθε μια.

Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτε-

λείο και οι αθλητές των

Φαρσαλινών καλούν τον

κόσμο να δώσει δυναμικό

παρών στο Κλειστό

Γυμναστήριο των

Φαρσάλων για να βοηθήσει

την ομάδα του Γυμναστικού

να πετύχει αυτή την πολυ-

πόθητη νίκη.

Μετά από την αναμέτρηση

με την Ελευθερούπολη οι

Φαρσαλινοί αντιμετωπίζουν

εκτός έδρας την ομάδα του

Ανατολία η οποία είναι

πρώτη και έχει ήδη πετύχει

την άνοδο στην Α2 Εθνική

κατηγορία, ενώ το πρωτά-

θλημα ολοκληρώνεται στα

Φάρσαλα με τον Ερμή

Λαγκαδά.

Ο Γυμναστικός αντιμετωπί-

ζει ομάδες που είναι ψηλά

στην βαθμολογία όμως στό-

χος έιναι να έρθουν τα επι-

θυμητά αποτελέσματα και οι

Φαρσαλινοί να πετύχουν

τον στόχο τους.

Τρεις “τελικοί” λοιπόν για

τον κ. Χάρη Φόρο και την

ομάδα του και οι δυο στο

“κάστρο” του Κλειστού των

Φαρσάλων.
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Και του χρόνου στα «σαλόνια» με χατ τρικ του «μπόμπερ»Και του χρόνου στα «σαλόνια» με χατ τρικ του «μπόμπερ»

Δημήτρη Ζιώγα!!!Δημήτρη Ζιώγα!!!

Ακόμη έναν εντός έδρας “τελικό” δίνει την Κυριακή 5/5 οΑκόμη έναν εντός έδρας “τελικό” δίνει την Κυριακή 5/5 ο

Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων KroustaKrousta

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 - 28η
Αγωνιστική
Κίσσαβος Συκουρίου - Ηρακλής
Λάρισας 0-3 (α.α.)
Φαλανιακός - ΑΕ Κιλελέρ 1-0
Λάρισα 2012 - Αετός Αμυγδαλέας
2-1
Αετός Μακρυχωρίου - Τύρναβος
2005 1-0
Δαμασιακός - Δόξα Βλαχογιαννίου
1-2
Αχιλλέας Φαρσάλων - Δόξα
Αργυροπουλίου 3-0
Αμπελωνιακός - Δωτιέας Αγιάς 0-3
ΠΟ Ελασσόνας - Σμόλικας
Φαλάνης 2-0

Eπόμενη 29η Αγωνιστική (5/5.

17:00)

Σμόλικας Φαλάνης - Κίσσαβος

Συκουρίου 3-0 (α.α.)

ΑΕ Κιλελέρ - Αετός Αμυγδαλέας

Τύρναβος 2005 - Φαλανιακός

Δόξα Βλαχογιαννίου - Λάρισα 2012

Δόξα Αργυροπουλίου - Αετός

Μακρυχωρίου

Ηρακλής Λάρισας - Δαμασιακός

Δωτιέας Αγιάς - Αχιλλέας Φαρσάλων

ΠΟ Ελασσόνας - Αμπελωνιακός

Βαθμολογία:
1. Ηρακλής Λάρισας 72

2. Φαλανιακός 67

3. Αετός Μακρυχωρίου 51

4. ΠΟ Ελασσόνας 50

5. Σμόλικας Φαλάνης 47

6. Δωτιέας Αγιάς 44

7. Αμπελωνιακός 41

8. Κιλελέρ 37

9. Δαμασιακός 37

10. Αχιλλέας Φαρσάλων 36

11. Δόξα Βλαχογιαννίου 34

12. Τύρναβος 2005 30

13. Λάρισα 2012 28

14. Δόξα Αργυροπουλίου 27

15. Αετός Αμυγδαλέας 26

A ΕΠΣΛ



Μ
ια δυναμική και

συνάμα

«φρέσκια»

υποψηφιότητα στην

Επαρχία Φαρσάλων

ανακοίνωσε ο υποψήφιος

Περιφερειάρχης κ. Νίκος

Τσιλιμίγκας.

Πιο συγκεκριμένα ο

Φαρσαλινός εργολάβος κ.

Αλκιβιάδης Σπανός θα είναι

υποψήφιος περιφερειακός

Σύμβουλος στο πλευρό του

κ. Νίκου Τσιλιμίγκα στον

συνδυασμό «Η Θεσσαλία

στην καρδιά μας».

Πρόκειται για μια δυναμική

και «φρέσκια» υποψηφιότη-

τα καθώς ο κ. Σπανός είναι

πολύ γνωστός και αγαπητός

στην Επαρχία Φαρσάλων

και είναι η πρώτη φορά που

ασχολείται με τα κοινά από

θέση υποψηφίου, με τον κ.

Τσιλιμίγκα να αποσπά το

πολυπόθητο ναι

Η εν λόγω υποψηφιότητα

έχει ήδη προκαλέσει αίσθη-

ση και αποτελεί ένα «ισχυρό

χαρτί» στα χέρια του κ.

Τσιλιμίγκα στην επαρχία

μας.

Ο κ. Σπανός κατάγεται από

το Πολυνέρι Φαρσάλων,

είναι παντρεμένος και έχει

δυο παιδιά, ασκεί το επάγ-

γελμα του εργολάβου δημο-

σίων έργων τα τελευταία

είκοσι χρόνια.

Σε ερώτημα για την απόφα-

ση του να ασχοληθεί με τον

συγκεκριμένο τομέα και να

πορευτεί στο πλευρό του κ.

Τσιλιμίγκα τόνισε τα εξής:

«Ήταν μια πολύ τιμητική και

ενδιαφέρουσα πρόταση, ο

κ. Τσιλιμίγκας μου ανέλυσε

το πλάνο του και φυσικά δεν

μπορούσα να αρνηθώ.

Ο κ. Τσιλιμίγκας είναι ένας

εξαίρετος άνθρωπος με

τεράστια κοινωνική δράση.

Θα ήθελα να τονίσω ότι ο

κόσμος της Επαρχίας

Φαρσάλων πρέπει να ψηφί-

σει ανθρώπους που κατάγο-

νται και ζουν εδώ διότι γνω-

ρίζουν πολύ καλά τα προ-

βλήματα του τόπου μας και

έτσι θα έχουμε δυνατή φωνή

στα περιφερειακά συμβού-

λια.

Εύχομαι σε όλους τους υπο-

ψηφίους περιφερειακούς

συμβούλους της Επαρχίας

Φαρσάλων καλή δύναμη και

καλή επιτυχία στον αγώνα

τους.»

16
Τετάρτη 1 Μαΐου 

protostypos.gr

Επικαιρότητα
Μια δυναμική και συνάμα “φρέσκια” υποψηφιότητα στο πλευρό του κ. ΤσιλίμιγκαΜια δυναμική και συνάμα “φρέσκια” υποψηφιότητα στο πλευρό του κ. Τσιλίμιγκα

Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος ο Φαρσαλινός Αλκιβιάδης Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος ο Φαρσαλινός Αλκιβιάδης ΣπανόςΣπανός
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