
Εγκαινίασε το εκλογικόΕγκαινίασε το εκλογικό

κέντρο η Μαρία Ίφουκέντρο η Μαρία Ίφου
Παρουσία πλήθους κόσμου και των υποψηφίων του συνδυασμού εγκαινίασε το
βράδυ της Παρασκευής 3 Μαΐου το εκλογικό της κέντρο η επικεφαλής της παράτα-
ξης «Δημοτική Αναγέννηση» και υποψήφια Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου, εν
όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου...

Δύο νέοι κυκλικοίΔύο νέοι κυκλικοί

κόμβοι σε Λάρισακόμβοι σε Λάρισα

και Φάρσαλακαι Φάρσαλα

ΦΑΡΣΑΛΙΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣΦΑΡΣΑΛΙΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ 

Γιόρτασαν καιΓιόρτασαν και

τίμησαν τον τίμησαν τον 

Άγιο Θωμά Άγιο Θωμά οιοι

Φαρσαλινοί Φαρσαλινοί έμποροιέμποροι

Γυμναστικός απόΓυμναστικός από

“ατσάλι”έκανε“ατσάλι”έκανε

άλμα παραμονής!!!άλμα παραμονής!!!

ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑΕΥΘΕΙΑ ΗΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ “ΜΑΧΗ”ΕΚΛΟΓΙΚΗ “ΜΑΧΗ”

Ό λ α  τ α  ο ν ό μ α τ α  τ ω ν  Ό λ α  τ α  ο ν ό μ α τ α  τ ω ν  

υ π ο ψ η φ ί ω νυ π ο ψ η φ ί ω ν ΔημάρχωνΔημάρχων

CMYK

Τρίτη 7 Μαΐου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 911 Τιμή: 0,60 ευρώ

protostyposprotostypos..grgr

ΣελΣελ 10.10.

ΣελΣελ 10.10.

ΣελΣελ 13.13.

ΣελΣελ 9.9.

ΣελΣελ 3,6,7.3,6,7.

ΣελΣελ 4,5.4,5.



Μ
ε δήλωση του, ο

ανεξάρτητος

δημοτικός

σύμβουλος Σταύρος

Πουλαράκης και πρ.

αντιδήμαρχος Φαρσάλων,

αναφέρει οτι, δεν θα

συμμετέχει ως

υποψήφιος δημοτικός

σύμβουλος, στις

προσεχείς δημοτικές

εκλογές στο Δήμο

Φαρσάλων.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει

«Θεωρώ ηθική μου υποχρέ-

ωση να μοιραστώ μαζί σας,

μαζί με τους συνδημότες

μου την απόφασή μου να

μην συμμετέχω ως υποψή-

φιος δημοτικός σύμβουλος

στις προσεχείς δημοτικές

εκλογές στο Δήμο

Φαρσάλων. Η απόφαση

μου αυτή αποτέλεσε προϊόν

ώριμης σκέψης. Ωστόσο, η

αγάπη  για τον τόπο μου

είναι πηγαία και σ’αυτό φιλο-

δοξώ να πιστεύω ότι θα

συμφωνήσουμε. Η επαρχία

μας είναι η κιβωτός μας και

με αυτήν τη δήλωση θέλω

να σας εκφράσω τις ειλικρι-

νείς μου ευχαριστίες που

μου δώσατε το βήμα να ενη-

λικιωθώ πολιτικά. Η

σύγκρουση είναι ο εύκολος

δρόμος της ολισθηρότητας,

η σύνθεση είναι ο δύσκολος

δρόμος της ωριμότητας.

Είμαστε συνοδοιπόροι με

κοινό βηματισμό και αμοι-

βαία εκτίμηση για το καλό

του τόπου μας και είμαι

βέβαιος ότι οι δρόμοι μας θα

ξανασυναντηθούν.

Εύχομαι τέλος, ολόψυχα

καλή επιτυχία στους υποψη-

φίους όλων των συνδυα-

σμών για έναν καλό

αγώνα».

Με ειλικρινείς ευχαριστίες,

Ανεξάρτητος Δημοτικός

Σύμβουλος & πρ.

Αντιδήμαρχος Δήμου

Φαρσάλων

Πουλαράκης Σταύρος

Σ
τον εορτάζοντα ναό

του Αγίου

Αθανασίου στον

Δασόλοφο Φαρσάλων

βρέθηκε η υποψήφια

βουλευτής με το Κίνημα

Αλλαγής Μαρία Γαλλιού.

Η κ. Γαλλιού μετά τη θεία

λειτουργία βρέθηκε και στο

καφενείο του χωριού όπου

είχε ζωηρή συζήτηση με

τους κατοίκους του χωριού

αλλά τους… απόδημους

Δασολοφίτες που βρέθηκαν

στο χωριό για να λάβουν τη

χάρη του Αγίου Αθανασίου.

Στη φωτογραφία μαζί με την

κ. Γαλλιού διακρίνονται η

αντιδήμαρχος Πολυδάμαντα

Ντίνα Μπένου, ο πρόεδρος

του Δημοτικού

Διαμερίσματος Δασόλοφου

Χρήστος Βασιλόπουλος,

ενώ η Μαρία Γαλλιού βρέ-

θηκε και με την πρόεδρο του

Συλλόγου Γυναικών

Ναρθακίου Μαρία Λιάπη για

θέματα του συλλόγου αφού

η κ. Γαλλιού είναι μέλος του.
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

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

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 8/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/23c

Τρίτη 7/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/22c

Πέμπτη 9/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 12/27c

Παρασκευή 10/5/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 12/27c

Σαββάτο 11/5/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 12/27c

Κυριακή 12/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 11/29c

Δευτέρα 13/5/2019
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

Στ. Πουλαράκης: Δεν θα συμμετέχω ως υποψήφιος στιςΣτ. Πουλαράκης: Δεν θα συμμετέχω ως υποψήφιος στις

δημοτικές εκλογές στο Δήμο Φαρσάλωνδημοτικές εκλογές στο Δήμο Φαρσάλων

Στο Δασόλοφο Φαρσάλων για τον Άγιο Αθανάσιο Στο Δασόλοφο Φαρσάλων για τον Άγιο Αθανάσιο 

η Μαρία Γαλλιούη Μαρία Γαλλιού

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 211 που ψήφισαν

οι 142 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 5%

είναι το πρόβλημα του

Πολιτισμού και της

Εκπαίδευσης.

Ενώ 3% ψήφισαν Δεν

Ξέρω/ Δεν Απαντώ.

Κατατέθηκε στο
Πρωτοδικείο ο συνδυασμός
της Δημοτικής παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων» με επικεφαλή
τον κ. Αποστόλη
Αναγνώστου.
Αναλυτικά:

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ»
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιος Δήμαρχος
Εκλογική Περιφέρεια
Ενιππέα
Υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι
1.ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ
2.ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4.ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6.ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7.ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια
Ναρθακίου (Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι)
1.ΣΙΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2.ΣΚΑΡΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια
Πολυδάμαντα (Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι)
1. ΓΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του
ΦΩΤΙΟΥ
2.ΓΑΚΟΥ ΒΑΪΑ του ΦΩΤΙΟΥ
3. ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ)
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4.ΜΠΡΕΛΛΑ – ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑ-

ΟΥ
5.ΠΟΥΛΑΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
6.ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑΚΗ – ΤΟΡΙ-
ΚΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΡΑΖΑΚΙΑ- ΜΑΚΡΗ ΛΟΥΪ-
ΖΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
8.ΤΕΡΖΗΔΕΛΛΗ – ΚΟΝΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια
Φαρσάλων (Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι)
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ
4.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ
6. ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ
8. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ – ΠΑΡΑΓΑ-
ΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ
10.ΚΟΥΔΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11.ΜΟΛΟΧΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12.ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1 3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙ-
ΟΥ
14.ΠΑΦΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15.ΤΑΣΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
16.ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ
17. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
18.ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕ-
ΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
19.ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΒΑΚΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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NEW COLLECTION

2019

Ο Συνδυασμός του Αποστόλη ΑναγνώστουΟ Συνδυασμός του Αποστόλη Αναγνώστου

“Λαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων” (Ονόματα)“Λαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων” (Ονόματα)

Πόσιμο νερό το πιοΠόσιμο νερό το πιο

άμεσο πρόβλημαάμεσο πρόβλημα

στην Επαρχία μας –στην Επαρχία μας –

ΣτοιχείαΣτοιχεία

ΔημοσκόπησηςΔημοσκόπησης



Π
αρουσία πλήθους
κόσμου και των
υποψηφίων του

συνδυασμού εγκαινίασε
το βράδυ της
Παρασκευής 3 Μαΐου το
εκλογικό της κέντρο η
επικεφαλής της
παράταξης «Δημοτική
Αναγέννηση» και
υποψήφια Δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μαρία
Ίφου, εν όψει των
αυτοδιοικητικών εκλογών
του Μαΐου.
Αρχικά τελέστηκε ο καθιε-
ρωμένος αγιασμός στο
εκλογικό κέντρο και μετέπει-
τα διεξήχθη η ομιλία της κ.
Μαρίας Ίφου.
Τον κόσμο καλωσόρισε η
υποψήφια του συνδυασμού
κ. Θεανώ Τσιώλη, ενώ την κ.
Ίφου προλόγισε ο κ.
Γιώργος Ευαγγελόπουλος.
Ο κ. Ευαγγελόπουλος είναι
Φαρσαλινός, σπούδασε
νομικά στην Αθήνα, ενώ
πήρε Master σε
Ευρωπαϊκές Σπουδές και
Διδακτορικό στις Διεθνείς
Σχέσεις από το London
School of Economics.
Πέρυσι εξελέγη αναπληρω-
τής καθηγητής το Γνωστικό
Αντικείμενο: «Πολιτική
Φιλοσοφία και Διεθνείς
Σχέσεις, στο τμήμα Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών
του Παντείου
Πανεπιστημίου.
Επίσης από τον Μάρτιο του
2019 και για ένα έτος είναι
Εταίρος του Κέντρου

Ελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Harvard και
έχει σημαντικότατο συγγρα-
φικό έργο.
Μετέπειτα στο βήμα ανέβη-
κε η κ. Μαρία Ίφου η οποία
στην ομιλία της τόνισε τα
εξής:
«Αγαπητοί μου συνδημότες, 
Ένα μεγάλο και εγκάρδιο
ευχαριστώ εκ μέρους μου
και εκ μέρους του συνδυα-
σμού της «Δημοτικής
Αναγέννησης» για την απο-
ψινή παρουσία σας στα
εγκαίνια του εκλογικού μας
κέντρου. 
Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω
τον συμπατριώτη μας
Γιώργο Ευαγγελόπουλο που
μου έκανε την μεγάλη τιμήν
να με προλογίσει καθώς και
όλους τους παρευρισκόμε-
νους αυτοδιοικητικούς υπο-
ψήφιους και τους εύχομαι
καλή επιτυχία.
Φίλες και φίλοι είμαστε
απόψε όλοι εδώ και σφραγί-
ζουμε με την παρουσία μας
την θέλησή μας να στρατευ-
τούμε και πάλι δίνοντας ένα
αγώνα για να κάνουμε καλύ-
τερο το δήμο μας, τα
Φάρσαλα και ολόκληρη την
επαρχία μας, τον τόπο μας
όπου γεννηθήκαμε, ζούμε
και εργαζόμαστε, αναλαμβά-
νοντας τον εγχείρημα να
πάρουμε ξανά τις τύχες του
και να τον πάμε μπροστά. 
Εγκαινιάζουμε σήμερα το
εκλογικό μας κέντρο και
στέλνουμε το μήνυμα ότι μια
περίοδος των καθαρών
λύσεων, της διαφάνειας και

της ευαισθησίας θα ανατεί-
λει στο Δήμο μας. 
Αγαπητοί μου φίλοι η δική
μας σχέση δεν αρχίζει με
την προεκλογική περίοδο
και δεν τελειώνει με την
Κυριακή των εκλογών.
Είναι μια σχέση βαθιά, μια
σχέση εμπιστοσύνης, αμοι-
βαίας εκτίμησης, μια σχέσης
συνεργασίας και προσπά-
θειας που έχει φέρει αποτε-
λέσματα, που άντεξε και
ωρίμασε μέσα στο χρόνο. 
Μια σχέση που ο χρόνος
την έκανε πιο σταθερή, πιο
στέρεα που οδηγεί στο
παρόν που θέλουμε και στο
μέλλον που ονειρευόμαστε.
Φίλες και φίλοι: Μας χωρί-
ζουν μόνο λίγες ημέρες από
τις εκλογές και παρακολου-
θείτε πως κινείται ο κάθε
υποψήφιος. 
Πρέπει σε αυτές τις εκλογές
να διεκδικήσουμε και να
κατοχυρώσουμε πρώτα και
πάνω από όλα την αξιοπρέ-
πεια της τοπικής μας κοινω-
νίας. 
Και κάνουμε τη διαφορά! 
Δεν τάζουμε, Δεν απειλούμε,
Δεν εγκλωβίζουμε τους
πολίτες θέτοντας εκβιαστικά
διλήμματα. 
Θα αποδείξουμε ότι και
μέσα από την διαδικασία
του έντιμου και καθαρού
προεκλογικού μας αγώνα
διαφέρουμε και αξίζουμε
ΚΑΙ για αυτό την ψήφο σας ! 
Είμαστε ένας συνδυασμός
πολιτών, ένα ψηφοδέλτιο
από τα σπλάχνα της κοινω-
νίας μας που από την

πρώτη στιγμή της εμφάνι-
σής μας πιστέψαμε στην
ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση
ξεκινώντας το 2002 με ένα
υπερκομματικό και πολυ-
συλλεκτικό ψηφοδέλτιο το
οποίο εκφράζει τον παλμό
της τοπικής κοινωνίας.»
Βάζουμε πάνω από όλα την
πόλη και τα χωριά μας και τη
θέλησή μας να προσφέρου-
με και αποδείξαμε κατά την
διάρκεια της θητείας μας ως
Δημοτική Αρχή ότι το συμφέ-
ρον του Δήμου και των
Δημοτών ήταν ο μοναδικός
γνώμονας των ενεργειών
μας. 
Ολόκληρη η επαρχία γνωρί-
ζει πως διοικήσαμε με εντι-
μότητα, διαφάνεια, εργατικό-
τητα και συνέπεια και παρα-
δώσαμε ένα εύρωστο δήμο
στην απερχόμενη δημοτική
αρχή με ένα αξιόλογο απο-
θεματικό της τάξης του
1.800.000 ευρώ 
Υπήρξαμε η δημοτική αρχή
των έργων και όχι των εγκαι-
νίων και σε αντίθεση με τον
απερχόμενο δήμαρχο
πάντα είχαμε το θάρρος να
αναγνωρίζουμε τα έργα που
βρήκαμε σε εξέλιξη από την
προηγούμενη δημοτική
αρχή και που εμείς ολοκλη-
ρώσαμε χωρίς να θέλουμε
να τα καρπωθούμε και να τα
παρουσιάσουμε ως δικά
μας έργα.
Τα έργα σε κάθε δήμο δεν
προέρχονται από παρθένο
γέννηση και απαιτείται θάρ-
ρος και πολιτισμός να ανα-
γνωρίζει κάθε καινούργιος

δήμαρχος το έργο της προη-
γούμενης δημοτικής αρχής
και να μην το μηδενίζει

Πόσο μάλλον τώρα που οι

εκλογές αυτές σηματοδο-

τούν το κλείσιμο της

Καλλικρατικής μεταρρύθμι-

σης και το άνοιγμα μιας νέας

σελίδας αυτής του

Κλεισθένη που στο νέο αυτό

αυτοδιοικητικό τοπίο θα

δοκιμαστούν ιδέες συμπερι-

φορές και κουλτούρες, και

τα άτομα που θα εκπροσω-

πούν τη δημοτική αρχή θα

πρέπει να επιδείξουν ωρι-

μότητα, εμπειρία, τόλμη και

διάθεση συνεργασίας. 

Είχα πάντα σαν αρχή το

καλό του τόπου μας.
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* Άριστη ποιότητα
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Μου δόθηκε η ευκαιρία με
την εκλογή μας ως
Δήμαρχος να αποκτήσω την
κατάλληλη εμπειρία και
γνώση που σε συνδυασμό
με την διάθεση προσφοράς
και μοναδικό γνώμωνα το
συμφέρον του Δήμου και όχι
τα προσωπικά και οικογενει-
ακά συμφέροντα θα είμαστε
σε θέση με την δική σας
στήριξη να διοικήσουμε και
πάλι με διαφάνεια, υπευθυ-
νότητα, ειλικρίνεια, τόλμη,
όρεξη εντιμότητα και ήθος. 
Υπήρξαμε και θα είμαστε
μια δημοτική αρχή που
συζητάμε με τον πολίτη, δεν
τον απαξιώνει, δεν αποφα-
σίζει και διατάζει και που θα
επιδιώκει συνεργασία με
όλες τις ομάδες της κοινω-
νίας μας με: 
Τους αγρότες και κτηνοτρό-
φους, τους επαγγελματίες,
τους εμπόρους, τους ανα-
ξιοπαθούντες, τη νεολαία
που θα μπορούν να ακου-
μπήσουν πάνω μας με εμπι-
στοσύνη. 
Έχουμε δώσει δείγματα
γραφής κατά την διάρκεια
της θητείας μας με έργα
πνοής για τα Φάρσαλα και
τα τότε τοπικά διαμερίσματα
κάνοντας καίριες παρεμβά-
σεις που συνέβαλαν στην
αναβάθμιση της καθημερι-
νότητας του δημότη.
Έργα που αφορούσαν: 
Την οργάνωση του δήμου,
την εκπαίδευση, το περιβάλ-
λον, τον αθλητισμό και τη
νεολαία, την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς,
τον πολιτισμό, την κοινωνι-
κή πολιτική και την ποιότητα
ζωής με ουσιαστικά έργα
υποδομής. 
Έχουμε περάσει στη συνεί-
δηση του κόσμου ως η
Δημοτική Αρχή των έργων
ουσίας και όχι των εγκαινίων
και των χιλιάδων αναθέσε-

ων για έργα βιτρίνες που
βιώσαμε τα τελευταία χρό-
νια στο δήμο μας έργα στην
πόλη, αδιαφορώ όντας πλή-
ρως για τα χωριά μας.
Στην σημερινή μας συγκέ-
ντρωση δεν θα υπεισέλθω
σε προγραμματικές λεπτο-
μέρειες, θα είμαστε όμως
σύντομα σε θέση να καταθέ-
σουμε το πρόγραμμα μας
και τους μεγάλους μας στό-
χους για την νέα μας θητεία
με άξονες:
Την κοινωνική πολιτική, την
στρατηγική ανάπτυξη, τον
πολιτισμό, την υγεία, την
παιδεία, τον αθλητισμό
περιβάλλον, τα έργα υποδο-
μής.
Με το χέρι στην καρδιά και
κοιτάζοντας ευθέως όλους
σας στα μάτια.
Με όπλα μας την παρρησία,
το πρόγραμμα μας, το αυξη-
μένο κύρος μας και τη θέλη-
ση μας να υπηρετήσουμε το
καλό του τόπου μας, κατ
ερχόμαστε στον αγωνιστικό
αυτό στίβο των εκλογών. 
Ο αγώνας μας θα είναι
συνεχής, πολιτισμένος,
ευγενικός.
Το εκλογικό κέντρο που
εγκαινιάζουμε απόψε θα
είναι το ορμητήριο του ευγε-
νούς αγώνα μας, ο φιλόξε-
νος χώρος όλων σας και η
αφετηρία των εξορμήσεων
μας για την μεγάλη νίκη της
« Δ η μ ο τ ι κ ή ς
Αναγέννησης»».
Μετέπειτα η κ. Ίφου ανακοί-
νωσε τα πρώτα ονόματα
υποψηφίων στο πλευρό
της, τονίζοντας χαρακτηρι-
στικά:
«Αγαπητοί μου φίλοι θα
ήθελα απόψε να κλείσω την
αποψινή μας συνάντηση με
την ανακοίνωση των ονομά-
των που απαρτίζουν το
ψηφοδέλτιο νίκης της
Δημοτικής Αναγέννησης:»

1.Αγγελακοπούλου Ιουλία -
Δικηγόρος 
2 Άγγελος Θύμιος – Αγρότης 
3 Αστάρας Κων/νος –
Έμπορος 
4 Γκέβρου Μαρία –
Απόφοιτος Λογιστικης 
5 Γκομοσίδης Σπύρος –
Συνταξιούχος Έμπορος 
6 Γράβας Αθανασίος –
Μηχανικός 
7 Γούσιου – Σούρλα Ιωάννα
– Γεωργικές Επιχειρήσεις 
8 Γώγος Χρήστος –
Αστυνομικός 
9 Δημητρόπουλος
Αθανάσιος – Πυρονόμος ΕΑ
Πυρός 
10 Δρόσος Χρήστος –
Επιχειρηματίας
11 Ευαγγελίδη Μαρία –
Ιδιωτική Υπάλληλος
12 Ευθυμιοπούλου –
Μυλωνά Αγλαΐα – Ιδ.
Υπάλληλος 
13 Ζαγγανά Ξυνογαλά
Σταυρούλα – Ιδ. Υπάλληλος 
14 Ιακωβάκης Λεωνίδας –
Στρατιωτικός 
15 Καραδήμα Παναγιώτα –
Διοικητικό Στέλεχος
Επιχειρήσεων 
16 Κατσιαούνης Ευαγγελος
– Συνταξιούχος ΕΑΣ 
17 Κάψος Απόστολος –
Πρώην Πρόεδρος
Εργατικού Κέντρου 
18 Κουτελου Ειρήνη – Ιδ.
Υπάλληλος 
19 Μακρυγιάννης Νικόλαος
– Ιδ. Υπάλληλος 
20 Μπαιράμογλου Χριστίνα
– Ιδ. Υπάλληλος 
21 Μπουτίνα Αλέκα –
Αγρότισσα 
22 Νάστου Βάια –
Εκπαιδευτικός
23 Νικολόπουλος
Ευάγγελος – Αγρότης
24 Ντίνος Θωμάς –
Οικοδόμος Πρώην
Αντιδήμαρχος
25 Ντούλας Βασίλειος –

Πολιτικός Μηχανικός 
26 Ντούρας Δημήτρης –
Λογιστής 
27 Ξανθόπουλος Αντώνης –
Αυτοκίνητιστης 
28 Παπαδόπουλος
Αθανάσιος – Αγρότης
29 Παπανικολάου Χρήστος
– Γεωπόνος
30 Παπακωνσταντίνου
Αθανασία – Ιδ. Υπάλληλος 
31 Πατσιούρας Βασίλης –
Αγρότης
32 Πατσιούρας Δημήτρης –
Αστυνομικός
33 Ρουκά Φεγγίτη Πολυξένη
– Αγρότισσα
34 Σουγιά Ευαγγελία –
Ανθυπαστυνομος Ελληνικής
Αστυνομίας
35 Τρελλόπουλος Γιώργος –
Εισαγωγές Αυτοκινήτων 
36 Τσαπραΐλης Χρήστος –
Επιχειρηματίας 
37 Τσαρτσάρα Ιωάννα –
Αγρότισσα
38 Τσιανάκα Μπακογιάννη
Χριστίνα
39 Τσίνη Πάνου Λαμπρινή –
Αγρότισσα Λογίστρια 
40 Τσιώλη Θεανώ – Ιδ.
Υπάλληλος
41 Τσούλης Ιωάννης –
Έμπορος
Κλείνοντας την ομιλία της
μετά την ανακοίνωση των
ονομάτων η κ. Ίφου τόνισε
τα εξής:
«Δηλώνω πανευτυχής που
έχω στο πλευρό μου άξιους
συνεργάτες καταξιωμένους
επαγγελματίες με κοινωνική
παρουσία, κοινωνική προ-
σφορά και καταξίωση και
που θα είναι οι πολύτιμοι
συμπαραστάτες συμβοηθοί
και συνοδοιπόροι στην
εργώδη προσπάθεια για ένα
καλύτερο Δήμο για μια λει-
τουργική πόλη και ουσιαστι-
κό έργο σε κάθε τοπική κοι-
νότητα.»
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Ν
ωρίς το μεσημέρι

της Κυριακής

κατατέθηκε στο

Πρωτοδικείο Λάρισας ο

Συνδυασμός «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» του

υποψηφίου δημάρχου

Φαρσάλων Μάκη

Εσκίογλου.

«Σήμερα είναι μία σημαντική
ημέρα, μία ημέρα ελπίδας
που σηματοδοτεί την πορεία
αλλαγής στην επαρχία
Φαρσάλων. Ο συνδυασμός
«Φάρσαλα Ανάπτυξη» έρχε-
ται να ενώσει όλους τους

Φαρσαλινούς και να κινητο-
ποιήσει όλες τις υγιείς δημι-
ουργικές δυνάμεις του
τόπου, για μία νέα αναπτυ-
ξιακή πορεία προς το μέλ-
λον» δήλωσε εξερχόμενος
του δικαστικού μεγάρου
Λάρισας ο κ. Μάκης
Εσκίογλου.
Αναλυτικά το ψηφοδέλτιο:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
(ΜΑΚΗΣ) του ΣΤΕΦΆΝΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος
Φαρσάλων)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
(ΝΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕ-
ΤΣΙΚΟΥ ΒΑΙΑ (ΒΑΙΤΣΑ) του
ΘΩΜΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
(ΜΑΚΗΣ) του ΗΛΙΑ
ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΓΙΩΡΓΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΠΡΟΣΜΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΙΑ (ΒΑΝΑ)
του ΝΙΚΗΤΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΛΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΗΡΩ)
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΡΙΣΙΜΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ)
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ του
ΛΕΩΝΙΔΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΝΙΠΠΕΑ (Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΓΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑ-
ΧΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ
ΒΑΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΥΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΤΣΕΝΤΖΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ (Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΑΣΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Π Ο Λ Υ Δ Α Μ Α Ν Τ Α
(Υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι)
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕ-
ΑΣ του ΒΑΙΟΥ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
του ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Κοινότητας ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΡΕΚΑΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κ
ατατέθηκε στο

πρωτοδικείο ο

συνδυασμός της

Δημοτικής παράταξης

«Ενωτική Δημοτική

Πρωτοβουλία» με

επικεφαλή τον κ. Κώστα

Τύμπα

Επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «ΕΝΩΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥ-
ΛΙΑ» ο υπ. δήμαρχος ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΥΜΠΑΣ.
Εκλογική Περιφέρεια
Ενιππέα
ΑΤΟΣΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΘΩΜΑΗ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΪΑ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια
Ναρθακίου
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΤΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια
Πολυδάμαντα
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΣΙΔΩ-
ΡΟΥ

ΘΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΟΥΣΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ του
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥ-
ΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΗΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του
ΔΗΜΟΥ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΗΛΙΑ
ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια
Φαρσάλων
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π ΟΥΛ ΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
του ΗΛΙΑ
ΛΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του

ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥ-
ΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΣΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΡΙΖΟΥ-ΝΕΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΡΑΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ
ΤΥΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ του ΜΙΛ-
ΤΙΑΔΗ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΝΑΚΙ-
ΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ

Μπορεί να βρισκόμαστε
λίγες μέρες πριν τις αυτο-
διοικητικές εκλογές, στα
Φάρσαλα όμως κυριαρχεί
ο πολιτικός πολιτισμός
μεταξύ υποψηφίων περι-
φερειακών συμβούλων,

αντίπαλων παρατάξεων
σε περιφερειακό πεδίο.
Οι υποψήφιοι περιφερειακοί
σύμβουλοι, Άλκης Σπανός
και Κώστα Στατήρης, της
παράταξης του Νίκου
Τσιλιμίγκα και του Κώστα
Αγοραστού αντίστοιχα, βρέ-
θηκαν τυχαία σε γνωστό
καφέ της πόλης, συνομίλη-
σαν ενόψει εκλογών και
αντάλλαξαν ευχές για καλή
επιτυχία.
Αντίπαλοι για λίγες μέρες
λοιπόν…
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Επικαιρότητα

-Ο Συλ. Γυν. Αχιλλείου και το Γραφείο

“Naselos Travel” διοργανώνουν την Πέμπτη

9/5 μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στα

Βούναινα Λάρισας.

- 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» διοργανώ-

νουν το Σάββατο 11/5 μονοήμερη εκδρομή

στην Καστοριά.

-15/17 Ιουνίου 3ήμερη εκδρομή στην Νάξο

από το Γραφείο “Νaselos Travel”

-Τετάρτη 8/5 Απογευματινή

Προσκυνηματική Εκδρομή στον Ι.Ν. Αγίου

Νικολάου του Νέου Βούναινα Λάρισας.

-Κυριακή 19/5 Το Σωματείο Συνταξιούχων

Ο.Α.Ε.Ε. Επ. Φαρσάλων διοργανώνει

μονοήμερη εκδρομή.

Ι.Μ. Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα -

Βοϊδομάτης - Καλπάκι - Γιάννενα

- 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

Ο Συνδυασμός του Μάκη Εσκίογλου “Φάρσαλα Ανάπτυξη” (Ονόματα)Ο Συνδυασμός του Μάκη Εσκίογλου “Φάρσαλα Ανάπτυξη” (Ονόματα)

Ο Συνδυασμός του Κώστα Τύμπα “Ενωτική Δημοτική Πρωτοβουλία” (Ονόματα)Ο Συνδυασμός του Κώστα Τύμπα “Ενωτική Δημοτική Πρωτοβουλία” (Ονόματα)

Πολιτικός πολιτισμός!!!Πολιτικός πολιτισμός!!!



Κ
ατατέθηκε στο

Πρωτοδικείο ο

Συνδυασμός του

Άρη Καραχάλιου

(Φαρσάλων Όραμα.)

Αναλυτικά
Καραχάλιος Αριστομένης
(Άρης) του Κωνσταντίνου –
Υποψήφιος Δήμαρχος
Εκλογική Περιφέρεια Ενιπέα
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
του Δημητρίου
Γιαχνής Κωνσταντίνος του
Δημητρίου
Γ κ ο υ ν τ α ρ ό π ο υ λ ο ς

Απόστολος του Σπυρίδωνα
Κ ο υ τ σ ι κ ο π ο ύ λ ο υ
Κωνσταντίνα του Αχιλλέα
σύζυγος Ιωάννου
Δημητρίου
Μ α ρ γ α ρ ι τ ο π ο ύ λ ο υ
Παρασκευή (Βίκυ) του
Δημητρίου σύζυγος Κεχαγιά
Νικολάου
Μπόγκας Χρήστος του
Χαραλάμπους
Σωτηρίου Μαρία του
Γεωργίου σύζυγος Μάκη
Δημητρίου
Τριανταφύλλη Ειρήνη του
Γεωργίου σύζυγος
Καρακότσογλου Αναστασίου
Εκλογική Περιφέρεια
Ναρθακίου
Τεριζής Ευστάθιος του
Μιχαήλ
Τριανταφύλλου Δημήτριος
του Νικολάου
Φλιώκας Κωνσταντίνος του

Νικολάου
Εκλογική Περιφέρεια
Πολυδάμαντα
Δαμιανίδης Χαράλαμπος
του Μηνά
Καρακώστα Χρυσούλα του
Κωνσταντίνου σύζυγος
Α γ γ ε λ ο σ ό π ο υ λ ο υ
Κωνσταντίνου
Κόκκαλης Νικόλαος του
Ευθυμίου
Μανίκα Γεωργία του
Δημητρίου σύζυγος
Παπαγεωργίου Γεωργίου
Μπένου Κωνσταντία (Ντίνα)
του Θωμά σύζυγος
Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ
Χρήστου
Μπουμπουλάς Γεώργιος
του Αναστασίου
Ντόβα Βάια (Βάνα) του
Νικολάου
Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ
Χριστόδουλος (Λάκης) του

Αποστόλου
Παπαθανασίου Ευαγγελία
του Αθανασίου σύζυγος
Σταυραντώνη Ιωάννη
Εκλογική Περιφέρεια
Φαρσάλων
Βακούλα Σωτηρία (Σώση)
του Βησσαρίωνος σύζυγος
Γκίκα Κωνσταντίνου
Βασιλείου Ιωάννης του
Αθανασίου
Βουλγαράκης Κωνσταντίνος
του Αποστόλου
Δερλός Κωνσταντίνος του
Ιωάννη
Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς
Γεώργιος του Νικολάου
Εσερμπέκογλου Ιωάννα του
Χαραλάμπους σύζυγος
Λάμπρου Χρυσοστόμου
Ζαχόπουλος Μιχαήλ του
Χριστόφορου
Καρακώστας Απόστολος
του Αθανασίου

Κλέτσα Αγαθή του
Δημητρίου σύζυγος
Γκομοσίδη Αγγελή
Κυζιρίδη Όλγα του
Αθανασίου σύζυγος
Παπαγεωργίου Γεωργίου
Κυριαζής Απόστολος του
Βασιλείου
Λεβή Νίκη (Νινέτα) του
Ματθαίου-Δημητρίου
Νασιώκας Ευάγγελος του
Νικολάου
Μπαμπανίκας Δημήτριος
του Κωνσταντίνου
Νικολάου Βάιος του Κοσμά
Παναγιωτοπούλου Κυριακή
(Κική) του Παναγιώτη σύζυ-
γος Χαραχούσου Στέργιου
Παπατσιτζές Παναγιώτης
του Γεωργίου
Ρουκά Ελένη (Λένα) του
Νικολάου σύζυγος Γάκη
Ηλία
Ρόφαλης Δημήτριος του

Κωνσταντίνου
Τάσιος Απόστολος του
Χρυσοβαλάντη
Ταστεμίρογλου Σοφία του
Ιωάννη σύζυγος
Δεληθεοδώρου Εμμανουήλ
Υποψήφιοι Τοπικοί
Σύμβουλοι Φαρσάλων
Αρσενοπούλου Βασιλική –
Μαρία του Χαραλάμπους
Βαγγελός Γεώργιος του
Θωμά
Λέφας Αθανάσιος του
Βασιλείου
Λιάπης Χρυσοβαλάντης του
Βάϊου
Παπαδοπούλου Δήμητρα
(Μιμή) του Κωνσταντίνου
Παύλου Βάια του
Κωνσταντίνου
Ρόφαλης Κωνσταντίνος του
Δημητρίου
Σταυρόπουλος Βασίλειος
του Φωτίου

Κατατέθηκε στο
Πρωτοδικείο ο Συνδυασμός
της «Δημοτικής
Αναγέννησης Φαρσάλων»
της Υποψηφίας Δημάρχου
κ. Μαρίας Ιφού.
Υποψήφια Δήμαρχος
ΜΑΡΙΑ ΙΦΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΝΙΠΕΑ (Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι)

1. ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ
2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3.ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του
ΕΥΘΥΜΙΟΥ (συζ. ΤΣΙΡΙΜΩ-
ΝΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
5.ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ
6.ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του
ΒΑΙΟΥ (συζ.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝ-
ΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
7.ΤΣΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του
ΙΩΑΝΝΗ  (συζ. ΠΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ (Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι)
1 . Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΥ
2. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΚΩΝ/ΝΟΥ
3.ΦΙΛΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του
ΦΙΛΙΠΠΑ (συζ. ΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ).
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Π Ο Λ Υ Δ Α Μ Α Ν Τ Α
(Υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι)
1.ΓΚΟΜΟΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ
3 . Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ
ΑΓΛΑΙΑ (ΛΙΛΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
(συζ. ΜΥΛΩΝΑΒΑΙΟΥ)
4.ΖΑΓΓΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
του ΗΛΙΑ (συζ. ΞΥΝΟΓΑΛΑ
ΘΩΜΑ)
5.ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
6.ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ
8.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
9.ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι)
1.ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥ-
ΛΙΑ (ΛΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2.ΑΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4.ΓΟΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (συζ. ΣΟΥΡΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
5.ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7.ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του ΣΩΚΡΑΤΗ
8.ΚΑΨΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9.ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (συζ.
ΣΙΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
11.ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΑΛΕΚΑ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ (συζ. ΜΑΚΡΥ-
ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
12. ΝΑΣΤΟΥ ΒΑΙΑ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13. ΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14. ΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ
15. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
16. ΠΑΣΣΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙ-
ΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
17. ΡΟΥΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
(ΤΖΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(συζ. ΦΕΓΓΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑ-
ΝΟΥ)
18. ΣΟΥΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
19. ΤΣΑΠΡΑΪΛΗΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20. ΤΣΙΩΛΗ ΘΕΑΝΩ του

ΧΡΗΣΤΟΥ
21. ΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιοι σύμβουλοι
Κοινότητας Φαρσάλων
1.ΓΡΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
3. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

4. ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ
7. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8. ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του
ΙΩΑΝΝΗ (συζ. ΣΟΦΟΚΛΗ
ΣΟΦΟΚΛΗ)

Κ
ατατέθηκε στο
Πρωτοδικείο
Λάρισας το

ψηφοδέλτιο του
συνδυασμού «Νέα
Εποχή» του υποψηφίου
Δημάρχου Φαρσάλων
Ευάγγελου

Δημητρακόπουλου
Αναλυτικά:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ –
«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
(υποψήφιος Δήμαρχος)
Εκλογική Περιφέρεια
Ενιππέα
ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑ – ΚΟΥΡ-
ΔΟΥΚΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΗΤΣΙΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-
ΕΡΜΙΟΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΕΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια
Ναρθακίου
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΡΗΣ του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια
Πολυδάμαντα
ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΑΧΙΛΛΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  του

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
(ΔΩΡΑ)  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ-
ΔΟΥΛΑ του ΘΩΜΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΣΙΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του
ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια
Φαρσάλων
ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟ-
ΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ του
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΑΠ)

ΜΠΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΥΡΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΡΗΝΑ (ΕΙΡΗΝΗ) του
ΚΙΤΣΟΥ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΝΑΣΟΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ – ΨΑΛΛΙΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7
Τρίτη 7 Μαΐου 

Ο Συνδυασμός του Άρη Καραχάλιου “Φαρσάλων Όραμα” (Ονόματα)Ο Συνδυασμός του Άρη Καραχάλιου “Φαρσάλων Όραμα” (Ονόματα)

Ο Συνδυασμός της Μαρία Ίφου “Δημοτική Αναγέννηση” (Ονόματα)Ο Συνδυασμός της Μαρία Ίφου “Δημοτική Αναγέννηση” (Ονόματα)

Ο Συνδυασμός του Βαγγέλη Δημητρακόπουλου “Νέα Εποχή” (Ονόματα)Ο Συνδυασμός του Βαγγέλη Δημητρακόπουλου “Νέα Εποχή” (Ονόματα)
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Τ
ην υποψηφιότητα

του στην Κοινότητα

Φαρσάλων στο

πλευρό του υποψηφίου

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου με τον

συνδυασμό «Φάρσαλα

Ανάπτυξη»,

γνωστοποίησε ο κ.

Κωνσταντίνος

Βαρακλιώτης.

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος
Βαρακλιώτης.
Είμαι παντρεμένος με την
Ξένια Τζιαμαλή και πατέρας
2 παιδιών του Αχιλλέα και
της Ευαγγελίας. Γεννήθηκα,
ζω  κι εργάζομαι στην πόλη
των Φαρσάλων ως υπάλλη-
λος του Υπουργείου
Δικαιοσύνης στο

Ειρηνοδικείο της πόλης μας.
Η συμμετοχή μου στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση ξεπερνά
ιδεολογικές και προσωπικές
φιλοδοξίες και έχει ως
σκοπό να υπηρετήσει τα
συμφέροντα των δημοτών,
τα οποία και θα στηρίξω με
ειλικρίνεια , με εντιμότητα
και αξιοπρέπεια.
Σε μία περίοδο όπου η νέα
γενιά δοκιμάζεται κι αυτή
από την οικονομική κρίση,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
βγουν μπροστά οι νέοι
άνθρωποι και να διεκδική-
σουν ένα καλύτερο αύριο
για τον τόπο και όλους εμάς.
Είμαι ήδη εκλεγμένος
Τοπικός Σύμβουλος της
Δημοτικής Κοινότητας

Φαρσάλων στις προηγούμε-
νες αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2014 .Στα χρόνια της
θητείας μου ως Τοπικός
σύμβουλος προχώρησα σε
πλήθος τοποθετήσεων-
επερωτήσεων για θέματα
μείζονος σημασίας για την
πόλη μας, καθώς ως γέννη-
μα θρέμμα Φαρσαλινός,
είμαι πολύ καλός γνώστης
των προβλημάτων, που
αντιμετωπίζει ο τόπος μας.
Η δράση και η συμμετοχή σε
θέματα αθλητισμού και πολι-
τισμού είναι γνωστή στους
συμπολίτες μου.
Στις επικείμενες δημοτικές
εκλογές της 26ης Μαΐου
διεκδικώ εκ νέου την ψήφο
σας και την εμπιστοσύνη
σας, ως υποψήφιος στη
Κοινότητα Φαρσάλων  με το
συνδυασμό «Φάρσαλα
Ανάπτυξη», που ηγείται ο κ.
ΜΑΚΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ, ένα
συνδυασμό ανθρώπων με
αγωνίες, ανησυχίες και όνει-
ρα για τον τόπο μας. Μια
νέα «κοινωνική συμμαχία»
που δεν θα απορρίπτει τις
αντίθετες κινήσεις, τις δια-
φορετικές προτάσεις τις
άλλες σκέψεις αλλά θα στο-
χεύει στη σύνθεση της δια-
φορετικότητας. Η

Αυτοδιοίκηση απαιτεί συνεν-
νόηση και συνεργασία,
απαιτεί όρεξη για δουλειά
και διάθεση προσφοράς,
γνωρίσματα που θέλω να
πιστεύω πως αναγνωρίζουν
στο πρόσωπο μου οι
συμπολίτες μας. Θα διεκδι-
κήσω θα παλέψω για μια
αυτοδιοίκηση που έχει σαν
όραμα την αναγέννηση της
πόλης μας, καταθέτοντας
νέες ιδέες, εργατικότητα και
θετική ενέργεια. Είμαι απο-
φασισμένος να συνεχίσω να
δίνω τον καλύτερό μου
εαυτό προκειμένου να εκλεί-
ψουν τα τόσα όσα  προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η
πόλη μας!
Σκοπός μου είναι ο τόπος
μας πλέον να τύχει της προ-
σοχής που του αρμόζει και
να αναδειχθεί η ιστορία του,
ο πολιτισμός του , ο φυσικός
πλούτος του καθώς και να
κάνουμε  την καθημερινότη-
τα των κατοίκων της περιο-
χής αλλά και των επισκε-
πτών της πιο εύκολη, άνετη,
να παρέχουμε υψηλότερη
ποιότητα ζωής μέσα από
παρεμβάσεις φιλικές προς
το περιβάλλον, να γίνει η
πόλη πιο φιλική και προσιτή
σε κάθε κάτοικο.

Κρίνω όμως ότι είναι απολύ-
τως χρήσιμο να κάνω γνω-
στό από την αρχή ότι κατα-
νοώ εκείνους που δεν θα
στηρίξουν την υποψηφιότη-
τα μου και ευχαριστώ εκ
προοιμίου εκείνους που κρί-
νουν ότι η παρουσία μου
στη Κοινότητα Φαρσάλων
θα είναι χρήσιμη.
Σας ευχαριστώ όλες και
όλους για τη μέχρι σήμερα
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό

μου κι εύχομαι κι ελπίζω να
τύχω εκ νέου αυτής!!

Ήρθε η ώρα να αλλάξει

σελίδα ο τόπος μας! Ήρθε η

ώρα για τα Φάρσαλα να

γνωρίσουν την ανάπτυξη

και τη θέση που τους αξί-

ζουν!!

«Εκείνος που θέλει να ταρα-

κουνήσει τον κόσμο, ας

ταρακουνήσει τον εαυτό

του.» (Σωκράτης).

Τ
ην υποψηφιότητα

του στην

Κοινότητα

Φαρσάλων στο πλευρό

του υποψηφίου

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Άρη Καραχάλιου με τον

συνδυασμό «Φαρσάλων

Όραμα», γνωστοποίησε ο

κ. Βαγγελός Γεώργιος.

Ονομάζομαι Βαγγελός

Γεώργιος και εργάζομαι ως

βοηθός μικροβιολόγου στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων. 

Είμαι παντρεμένος με την

Ευθυμίου Ευαγγελία η

οποία εργάζεται επίσης στο

μικροβιολογικό τμήμα του

Κ.Υ. Φαρσάλων και έχω δύο

παιδιά.

Την προηγούμενη 5ετία

συμμετείχα στην δημοτική

αρχή ως σύμβουλος της

τοπικής αυτοδιοίκησης

Φαρσάλων. 

Αποφάσισα να συμμετέχω

ξανά στις εκλογές για να

συνεχίσω το έργο και τον

αγώνα μου για την πόλη και

τους πολίτες των

Φαρσάλων από τη θέση

που ήδη γνωρίζω.

Εμπιστεύομαι την επιλογή

σας και ζητώ την ψήφο σας. 

Με εκτίμηση 

Βαγγελός Γεώργιος.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

««Εκείνος που θέλει να ταρακουνήσει τον κόσμο, Εκείνος που θέλει να ταρακουνήσει τον κόσμο, 

ας ταρακουνήσει τον εαυτό του»ας ταρακουνήσει τον εαυτό του»

Εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο κ. Εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο κ. 

Γεώργιος ΒαγγελόςΓεώργιος Βαγγελός



ΦΑΡΣΑΛΙΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΡΣΑΛΙΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ 

«Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΗΝ «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»

Σ
τις 26 Μάιου 2019
καλούμαστε όλοι
μας να ψηφίσουμε

ώστε να αναδείξουμε τις
νέες τοπικές αρχές
αυτοδιοίκησης. 

Στόχος μας η καλυτέρευση
της ποιότητας ζωής των
πολιτών, τα προβλήματα
της καθημερινότητας είναι
πολλά και σημαντικά, γι’αυ-
τό οι δράσεις μας πρέπει να
έχουν ως επίκεντρο τον
άνθρωπο που πνίγεται από
τον αγώνα της βιοπάλης.
Τα κοινωνικό περιβάλλον
πρέπει να διακατέχεται από
ορισμένους κανόνες και
νόμους. Χρέος της πολιτείας
είναι να ορίζει αυτούς τους
κανόνες με κάποια κριτήρια
ώστε η ζωή του καθενός να
γίνεται άνετη, χωρίς άγχος
και χωρίς ανισότητες, οι
νόμοι να εφαρμόζονται για
όλους , για όλες τις κοινωνι-
κές ομάδες, για όλες τις ηλι-
κίες , για όλες τις ιδιαιτερό-
τητες ανθρώπων. 

Η δρομολόγηση έργων υπο-
δομής βοηθά στο να υπάρ-
ξει ανάπτυξη σε ένα μέρος.
Είναι γνωστό ότι η επαρχία
σε σχέση με τον υπόλοιπο
Νομό έχει μείνει πολύ πίσω
, χιλιόμετρα πίσω σε αυτό
τον τομέα. Η οδοποιία της
επαρχίας μας είναι σε άθλια
κατάσταση , έτσι η μετακίνη-
ση των πολιτών μας προς
τα διάφορα κέντρα είτε του
νομού μας είτε των γειτονι-
κών νομών , να είναι χρονο-
βόρα και πολλές φόρες επι-
κίνδυνη. Χρειάζεται άμεση
αναβάθμιση της υπάρχου-
σας οδοποιίας και σχεδια-
σμός εθνικών δρόμων ώστε
η επαρχία μας να βγει από
την απομόνωση. Οι παρεμ-
βάσεις της Περιφέρειας σ’
αυτή την περίπτωση είναι
ιδιαίτερα σημαντικές.
1.Χρειάζονται έργα υποδο-
μής για την βελτίωση του
αγροτικού εισοδήματος ,
φράγματα , αγροτικοί δρό-
μοι, προώθηση προγραμ-

μάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ώστε να αυξηθεί το
εισόδημα των αγροτών.
2.Αναβάθμιση του ΕΣΥ και
βελτίωση των κέντρων υγεί-
ας των επαρχιακών πόλεων
για καλύτερη  και αμεσότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών
και σίγουρα επάνδρωση
νοσοκομείων των Νομών
μας με πρόσληψη ικανού
αριθμού γιατρών , νοσηλευ-
τών καθώς και συγχρόνων
τεχνολογικού εξοπλισμού.
3.Μεγάλη βαρύτητα στην
ανάπτυξη του πολιτισμού
του τόπου μας , με ανάδειξη
και καταγραφή της ιστορίας
μας , αξιοποίηση της παρά-
δοσης και της ιδιαιτερότητας
των κοινωνιών της επαρχίας
μας. Ενίσχυση όλων των
πολιτιστικών συλλόγων
σωματείων και οργανώσε-
ων που σκοπό έχουν την
ανάδειξη του πολιτισμού
των επαρχιών και ολοκλή-
ρου του Νόμου.
Η αγωνία μας για τα προ-

βλήτα του τόπου μας , μας
ώθησε να πάρουμε την
απόφαση. Θα είμαστε υπο-
ψήφιοι για την καινούρια
Περιφέρεια, είμαστε έτοιμοι
να εκπροσωπήσουμε την
επαρχία μας και την
Περιφέρεια μας.
Υποσχόμαστε να εργαστού-
με με μεράκι, με υπευθυνό-
τητα με αγάπη για τον τόπο
μας, θα προσπαθήσουμε
ώστε η επαρχία μας να βγει
από την απομόνωση ,
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ. Και
επειδή πιστεύουμε ότι όλοι
αγαπάμε τον τόπο μας σας
καλούμε να στηρίξετε την
προσπάθεια μας με την
ψήφο σας, στις επερχόμε-
νες εκλογές για την ανάδειξη
της νέας Περιφερειακής
Αρχής.
Με εκτίμηση 
Αρμανίδη Ελισαίου
Γιαννούλα
Σπανός Γεωργίου
Αλκιβιάδης.
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Επικαιρότητα



Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

πραγματοποίησε την

καθιερωμένη λειτουργία

για την γιορτή των

εμπόρων την Κυριακή

του Θωμά, στην εκκλησία

του Αγίου Νικολάου

Φαρσάλων.

Στη θεία λειτουργία και στην

αρτοκλασία χοροστάτησε ο
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμόθεος. Αξίζει να σημειω-

θεί οτι την συγκεκριμένη
Κυριακή ήταν η μοναδική
εκκλησία στην πόλη, η
οποία είχε θεία λειτουργία.
Στην συνέχεια το Διοικητικό

Συμβούλιο του Συλλόγου
μοίρασε γλυκά σε όλους
τους παρευρισκομένους
στον προαύλιο χώρου του
Ιερού Ναού. Στην λειτουργία
παρευρέθησαν σύσσωμο το

Δ.Σ. Φαρσάλων, πλήθος
κόσμου και επισήμων. Στη
συνέχεια, προσφέρθηκε
καφές μετά από πρόσκληση
του Συλλόγου στα μέλη του
στο καφέ BLA BLA.

Ξ
εκινά η κατασκευή

δύο κυκλικών

κόμβων σε Λάρισα

και Φάρσαλα, καθώς η

Περιφέρεια Θεσσαλίας

δημοπράτησε το έργο

κατασκευής των

κυκλικών κόμβων στην

Επαρχιακή Οδό Λάρισας

– Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος
κόμβος θα κατασκευαστεί
στη διασταύρωση του
Περιφερειακού Δακτυλίου
Λάρισας με την οδό
Φαρσάλων και ο δεύτερος
στα Φάρσαλα στη διασταύ-

ρωση του Περιφερειακού
Δακτυλίου Φαρσάλων με
την Εθνική οδό Λάρισας –
Λαμίας.
Σε δηλώσεις του ο περιφε-
ρειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός τόνισε
τα εξής: «Ως Περιφέρεια
Θεσσαλίας δημοπρατήσαμε
ένα σημαντικο οδικό έργο
που αφορά στην πόλη της
Λάρισας και των
Φαρσάλων. Με την κατα-
σκευή των δύο κυκλικών
κόμβων στην Επαρχιακή
Οδό Λάρισας – Φαρσάλων
διευκολύνουμε την κυκλο-

φορία των οχημάτων και ενι-
σχύουμε την ασφαλή μετακί-
νηση των ανθρώπινων κοι-
νοτήτων και τη διακίνηση
των προϊόντων».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η διαμόρφωση του Ι/Κ στη
διασταύρωση του
Περιφερειακού Δακτυλίου
Λάρισας με την οδό
Φαρσάλων αποτελείται από
:
* Την κεντρική νησίδα κυκλι-
κής μορφής (διαμέτρου
d=24.00m), που είναι η δια-
μορφωμένη περιοχή στο
κέντρο του κυκλικού κόμ-
βου, γύρω από την οποία
γίνεται η κυκλοφορία.
* Το βατό κράσπεδο (apron
area) συνολικού πλάτους
2,50μ.
* Το πλάτος του κυκλικού
δακτυλίου Wκ. Το κυκλικό
οδόστρωμα έχει πλάτος
b=10,0m όπως προκύπτει
βάσει των γερμανικών κανο-
νισμών και περιλαμβάνει
δύο λωρίδες κυκλοφορίας
από 5,00μ έκαστη.
* Την εξωτερική διάμετρο
του εγγεγραμμένου κύκλου.
Έχει τιμή D=50.00m, μετρά-
ται από το εξωτερικό άκρο

του κυκλικού κόμβου και
αποτελεί το απαραίτητο
μέτρο για να περιγραφεί το
μέγεθος του κυκλικού κόμ-
βου.
* Η αποχέτευση των
ομβρίων από το κατάστρω-
μα της οδού γίνεται με ελεύ-
θερη ροή στο έρεισμά της
και κατόπιν στους υφιστάμε-
νους αποδέκτες παραπλεύ-
ρως της οδού και στο δίκτυο
αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ.
Η διαμόρφωση του Ι.Κ. στη
διασταύρωση του
Περιφερειακού Δακτυλίου
Φαρσάλων με την Εθνική
οδό Λάρισας – Λαμίας απο-
τελείται από:
* Την κεντρική νησίδα
(συνολικής διαμέτρου
d=22.00m), που είναι η δια-
μορφωμένη περιοχή στο
κέντρο του κυκλικού κόμ-
βου, γύρω από την οποία
γίνεται η κυκλοφορία.
* Το βατό κράσπεδο (apron
area) συνολικού πλάτους
μετά των κρασπεδόρειθρων
2,50μ.
* Το πλάτος του κυκλικού
δακτυλίου Wκ. Το κυκλικό
οδόστρωμα έχει πλάτος
b=10,0m όπως προκύπτει

βάσει των γερμανικών κανο-
νισμών και περιλαμβάνει
δύο λωρίδες κυκλοφορίας
από 5,00μ έκαστη.

* Την εξωτερική διάμετρο
του εγγεγραμμένου κύκλου.
Έχει τιμή D=48.00m.
Μετράται από το εξωτερικό
άκρο του κυκλικού κόμβου
και αποτελεί το απαραίτητο

μέτρο για να περιγραφεί το
μέγεθος του κυκλικού κόμ-
βου.
* Η αποχέτευση των
ομβρίων από το κατάστρω-
μα της οδού γίνεται με ελεύ-
θερη ροή στο έρεισμά της
και κατόπιν στους υφιστάμε-
νους αποδέκτες παραπλεύ-
ρως της οδού.
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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

Γιόρτασαν και τίμησαν τον Άγιο Θωμά Γιόρτασαν και τίμησαν τον Άγιο Θωμά 

οι έμποροι των Φαρσάλωνοι έμποροι των Φαρσάλων

Δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι σε Λάρισα και ΦάρσαλαΔύο νέοι κυκλικοί κόμβοι σε Λάρισα και Φάρσαλα



Η
Δόξα Υπέρειας

έκανε το καθήκον

της και την

τελευταία αγωνιστική

στην «φιέστα» της καθώς

κέρδισε με σκορ 3- 1 την

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων και με 49

βαθμούς είναι 3η και

πλέον στην Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορία.

Οι αετοί επιβλήθηκαν από

το πρώτο μέρος με αυτό το

σκορ και πλέον βρίσκονται

μαζί με ΑΟ Ναρθακίου και

Ατρόμητο Βαμβακούς στα

«σαλόνια» της Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

γκολ από τα «αποδυτήρια»

για την Δόξα Υπέρειας όταν

ο Παπαδόπουλος «σέρβι-

ρε» στον Γκατζόγια και

αυτός με πλασέ πέτυχε το 1

– 0.

Η Ακαδημία είχε «απάντη-

ση» σε αυτό το γκολ καθώς

ο Κυριαζόπουλος με όμορ-

φο σουτ πέτυχε το 1 – 1.

Λίγα λεπτά αργότερα όμως

και πάλι από ασσίστ του

Παπαδόπουλου ο

Κερμελίδης πέτυχε το 2 – 1

με όμορφο πλασέ.

Ενώ στο 40′ ο ίδιος παίκτης

ανέβασε τον δείκτη του

σκορ στο 3-1 το οποίο ήταν

και το τελικό σκορ.

Το δεύτερο μέρος δεν είχε

κάτι ιδιαίτερο και έτσι η ανα-

μέτρηση ολοκληρώθηκε με

σκορ 3-1.

Αμέσως μετά την λήξη του

αγώνα ακολούθησε η φιέστα

όπου Διοίκηση προπονητές

και παίκτες έγιναν ένα «κου-

βάρι» πανηγυρίζοντας έξαλ-

λα αυτή την πολυπόθητη

άνοδο.

Φυσικά είχε σαμπάνιες,

πυροτεχνήματα, barbeque

party με τον κόσμο να παίρ-

νει μέρος στην μεγάλη αυτή

γιορτή!!!

Οι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Γιάννης

Βασιλείου): Σκαντζούρης,

Ευθυμιάδης, Τσιούρης,

Παπαδόπουλος Απ. (46’

Γ ε ω ρ γ ο λ ό π ο υ λ ο ς ) ,

Τσακίρης Γ. ( 46’ Πολύζος,

Κερμελίδης, Καλφόγλου,

Τσούνι (46’ Δημητρίου),

Κέτσι (46’ Φιτσόπουλος),

Λαυδής, Γκατζόγιας.

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων: Κατσανάκης,

Χαμορούσος Κ. (46’

Δημουλάς Δ.), Τσιανάκας,

Βαγγελός (70’ λ.τ. Δημουλάς

Σ.), Γιαννούλας, Μπαιράμι,

Αλμυριώτης, Ζαφειρούλης,

Κ υ ρ ι α ζ ό π ο υ λ ο ς ,

Γ κ ο υ ν τ ό π ο υ λ ο ς ,

Γεωργόπουλος (46’

Καρακώστας).
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Αθλητικά

Γιορτάζει η Υπέρεια την άνοδο της Δόξας Γιορτάζει η Υπέρεια την άνοδο της Δόξας 

στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία!!! (στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία!!! (photosphotos))



Μ
ε τον Γιάννη Κόκκινο να πετυχαίνει το «χρυσό γκολ» στο 85ο λεπτό, ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς έκαμψε την αντίσταση του Φιλοκτήτη Μελιβοίας και
πανηγύρισε μία πολύ σημαντική νίκη που τον φέρνει σε απόσταση

αναπνοής από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Το συγκρότημα των Βαγγέλη Μπρισίμη – Θοδωρή Εμμανουήλ πήρε αυτό που ήθελε στην
αγωνιστική αυτή χάρη στο γκολ του έμπειρου μεσοεπιθετικού κι έφθασε έτσι τους πενήντα

πέντε βαθμούς, όντας στην
δεύτερη θέση και στο -1 από
την πρώτη θέση και τον
ΠΑΟΛ Αβέρωφ ο οποίος ανα-
δείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕ
Βουναίνων.
Στον αντίποδα, η ομάδα του

Νίκου Παπανικολάου παρά τη προσπάθεια για το θετικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι αυτό, δεν
αποκόμισε το θετικό αποτέλεσμα και παρέμεινε στους είκοσι έξι βαθμούς και μία θέση πάνω
από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Στον αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο της Αμπελιάς χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες από τις
δύο ομάδες, ωστόσο, το μοναδικό γκολ του Γιάννη Κόκκινου στο 85′ ήταν αυτό που έδωσε
την πολύτιμη νίκη στο συγκρότημα των Βαγγέλη Μπρισίμη – Θοδωρή Εμμανουήλ.
H Σύνθεση
Ολυμπιακός Αμπελιάς (Βαγγέλης Μπρισίμης – Θοδωρής Εμμανουήλ):Γεωργούλας
Θωμ., Λαζαρίδης, Σελήνης, Κολοβός Κ., Αγγέλης, Κιούσης (46′ Σαμαράς – Καμηλαράκης),
Γεωργούλας Θοδ. (66′
Φαρμάκας), Σουλτούκης (46′
Σαΐτης), Κόκκινος, Κολοβός Ν.,
Γαρουφαλιάς.

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

έχοντας διώξει

από πάνω του το άγχος

της παραμονής πήγε

στην Αγιά να παίξει ένα

παιχνίδι χωρίς

βαθμολογικό «βάρος» για

καμία από τις δυο ομάδες

και κατάφερε με

πρωταγωνιστή τον

Δημήτρη Ζιώγα ο οποίος

σημείωσε και τα δυο

τέρματα να φύγει με το

«διπλό» με σκορ 1-2 στο

τελευταίο εκτός έδρας

παιχνίδι του στην φετινή

Α ΕΠΣΛ κατηγορία.

Πλέον οι Φαρσαλινοί με 39

βαθμούς είναι στην 9η θέση

και την τελευταία αγωνιστική

αντιμετωπίζουν εντός έδρας

τον ΠΟ Ελασσόνας.

Ο Αχιλλέας έχασε μεγάλη

ευκαιρία μόλις στο 13′ όταν

το πλασέ του

Γιαννολόπουλου κόλλησε

στις λάσπες του βαρύ αγω-

νιστικού χώρου πριν περά-

σει την γραμμή.

Δέκα λεπτά αργότερα ο

Γιαννολόπουλος τροφοδό-

τησε τον Ζιώγα και αυτός με

σουτ πέτυχε το 0 – 1.

Οι γηπεδούχοι σκόραραν

και πέτυχαν το 1-1 με τον

Γελαλή στο 55′.

Ο Αχιλλέας είχε τον έλεγχο

της αναμέτρησης σε όλη την

διάρκειά του και στο 75′

κατάφερε να πετύχει το

τέρμα της νίκης, όταν ο

Ζιώγας πέρασε τον προσω-

πικό του αντίπαλο από τα

αριστερά και με πλασέ στην

απέναντι γωνία πέτυχε το

τελικό 1-2 και έδωσε τους

τρεις βαθμούς στην ομάδα

του Αρίστου Παπαγεωργίου.

Η Σύνθεση

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Αρίστος Παπαγεωργίου):

Κ α ρ α κ ώ σ τ α ς ,

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ,

Ζησόπουλος, Ταστεμερίδης,

Τσούλης, Κομισόπουλος,

Τλούπας, Γιαννολόπουλος

(33’ Ντινιαρόπουλος),

Γαγάρας (46’ Καναβός),

Κούμρια (26’ Δημόπουλος),

Ζιώγας.
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««Διπλό» στην τελευταία εξόρμηση με μπροστάρη τον Ζιώγα!!!Διπλό» στην τελευταία εξόρμηση με μπροστάρη τον Ζιώγα!!!

««Καθάρισε» ο Κόκκινος και πλέον βρίσκεται σε απόσταση Καθάρισε» ο Κόκκινος και πλέον βρίσκεται σε απόσταση 

αναπνοής από την κορυφή ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!!!αναπνοής από την κορυφή ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!!!



Γ
υμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων Krousta

και Ελευθερούπολη

έδιναν τον “τελικό” τους

για διαφορετικούς

σκοπούς η κάθε ομάδα με

τους Φαρσαλινούς να

ψάχνουν την νίκη

παραμονής και την

Ελευθερούπολη νίκη για

να συνεχίζει να ελπίζει σε

άνοδο απευθείας.

Ο Γυμναστικός σε ένα ντέρ-
μπι με τα όλα του ήταν
αυτός που χαμογέλασε
καθώς επιβλήθηκε με σκορ
70-60 και έκανε “άλμα

παραμονής” στην Β Εθνική
κατηγορία, καθώς με 40
βαθμούς είναι πλέον στην
10η θέση.
Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι
από την αρχή ως το τέλος
της οι δύο ομάδες πήγαιναν
συνεχώς πόντο πόντο.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τους Φαρσαλινούς να σκο-
ράρουν κατά ριπάς με τους
Λεπενιώτη και Γκιουλέκα
μπροστάρηδες, όμως σε
ένα δεκάλεπτο με φρενήρη
επιθετικά ρυθμό οι
Κελεσίδης και Χαρισμίδης
από πλευράς
Ελευθερούπολης ήταν αυτοί

που τράβηξαν επιθετικά το
«κουπί» και το πρώτο δεκά-
λεπτο βρήκε τους φιλοξε-
νούμενους μπροστά με 21-
24.
Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν
πολύ πιο χαμηλό σε σκορ
και θέαμα όμως με επιμέ-
ρους σκορ 14 – 11 οι δυο
ομάδες πήγαν στα αποδυ-
τήρια όντας ισόπαλες με 35-
35.
Η αναμέτρηση συνέχισε να
είναι ντέρμπι για γερά
νεύρα, όμως πλέον είχε
περάσει στον ρυθμό των
Φαρσαλινών οι οποίοι είχαν
σε όλη την διάρκεια βραχεία

κεφαλή και η λήξη του τρίτου
δεκαλέπτου βρήκε τον
Γυμναστικό μπροστά με
σκορ 50-46.
Στο τέταρτο και τελευταίο
δεκάλεπτο όμως οι παίκτες
του κ. Φόρου με ρεσιτάλ
συγκέντρωσης και ομαδικό-
τητας σε άμυνα και επίθεση
μπήκαν στο παρκέ έτοιμοι
να «καθαρίσουν» την υπό-
θεση νίκη.
Αν και η αρχή δεν ήταν η
ιδανική με τους φιλοξενού-
μενους να περνάνε μπρο-
στά με σκορ 50 – 51 από
εκεί και έπειτα όλο το παιχνί-
δι είχε Γυμναστικό.

Οι Φαρσαλινοί με φοβερή
συγκέντρωση σε άμυνα και
επίθεση και τον κόσμο στην
εξίσωση «έτρεξαν» σερί 12-
2 πέρασαν μπροστά με
σκορ 62-53 και με τους
Συνετό και Τσιώγκα να πετυ-
χαίνουν δυο τρίποντα
«καθάρισαν» την σπουδαία
νίκη και πήραν το ροζ φύλλο
με σκορ 70 – 60.
Πρώτος σκόρερ ο Γιώργος
Λεπενιώτης με 19 πόντους
σπουδαίο παιχνίδι επιθετικά
από τον Σωτήρη Γκιουλέκα
με 13 πόντους και τον Άρη
Συνετό που σημείωσε 11.
Τα Δεκάλεπτα: 21-24, 35-
35, 50- 46, 70-60
Οι Συνθέσεις
Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
(Χάρης Φόρος): Λεπενιώτης
19 (2), Χαιρετίδης 9 (1),
Αλεξόπουλος, Λιούπης,
Αναγνωστόπουλος 2,
Τσιώγκας 5 (1), Συνετός 11
(2), Γκιουλέκας 13 (1),
Φαρμάκης, Δέσπος 7 ,
Φιλιππόπουλος 4.
Γ.Σ. Ελευθερούπολης
(Λογοθέτης Κ.): Κελεσίδης
17(2), Γκέλιος 14 (2),
Κωνσταντάρας, Μουλλάκης
1, Μπέσσας, Μπουτσακτσή
2, Ιωάννου 9 (1), Απαζίδης
2, Σταμπουλής 1,
Λαζαρίδης, Χαρισμίδης 12,

Καραγιώργος 2.
Η Βαθμολογία (Σε 28 αγώ-
νες): 
1. Ανατόλια 53 (25-3)
2. Αγρίνιο 48 (20-8)
3. Ελευθερούπολη 47 (19-9)
4. Φίλιππος Βέροιας 45 (17-
11)
5. Ερμής Λαγκαδά 44 (16-
12)
6. ΧΑΝΘ 44 (16-12)
7. Μαχητές-Πειραματικού 43
(15-13)
8. Χαλκηδόνα 42 (14-14)
9. Έσπερος Λαμίας 41 (13-
15)
10. Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta
40 (12-16)
11. Γέφυρα 39 (11-17)
12. Στρατώνι 39 (11-17)
13. Νίκη Βόλου 39 (11-17)
14. Ίκαροι Σερρών 38 (10-
18)
15. Φαίακας Κέρκυρας 38
(10-18)
16. Μακεδονικός 33 (5-23)
Η Επόμενη αγωνιστική
(29η, 12/05):
ΧΑΝΘ – Φίλιππος Βέροιας
Ικαροι Σερρών – Γέφυρα
Ελευθερούπολη – Αγρίνιο
Ανατόλια – Φάρσαλα
Ερμής Λαγκαδά – Μαχητές
Πειραματικού Πεύκων
Χαλκηδόνα – Νίκη Βόλου
Εσπερος Λαμίας –
Μακεδονικός

Μ
ε εκτός έδρας

ήττα

αποχαιρέτησε η

Νίκη Κρήνης το φετινό

πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας, καθώς έχασε

με σκορ 3 – 1 στην έδρα

της Αναγέννησης

Ζαππείου.

Στο πρώτο ημίχρονο η Κρήνη

έπαιξε στο μισό γήπεδο την ομάδα του

Ζαππείου, αλλά υστέρησε στην τελική προ-

σπάθεια χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες με

Τσίαρα, Νεγιάννη και Τσανάκα Χ. που απο-

σόβησε τελευταία στιγμή ο  Γκατζανάςπου

χωρίς υπερβολή έπαιζε μόνος του απέναντι

στην επιθετική γραμμή της Νίκης, ενώ τον

βοήθησε και το δοκάρι σε ένα σουτ του

Μαργαριτόπουλου Γιάννη!

Από κει και πέρα στο 60' οι

γηπεδούχοι προηγήθηκαν,

μετά από σύγχυση στην

περιοχή της Κρήνης, αλλά

η φιλοξενούμενη ομάδα

ισοφάρισε άμεσα, στο 65',

μετά από υπέροχη προσω-

πική ενέργεια του Νεγιάννη

ο οποίος άδειασε 2 αντιπά-

λους και έσπασε την μπάλα

στον αμαρκάριστο Τσίαρα

και με πλασέ στην κίνηση

έγραψε το 1-1.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το

παιχνίδι θα έληγε μ' αυτό το

σκορ ,η έλλειψη εναλλακτι-

κών λύσεων και η κόπωση

των παιχτών της Κρήνης,

όπως επίσης και η πραγ-

ματικά πολύ μεγάλη ποιό-

τητα του Νέλι, πετυχαίνο-

ντας 2 γκολ,  στο 87' και στο 89', έκανε το 3-

1,σ'ένα κατά τ' άλλα αδιάφορο βαθμολογικά

ματς, το οποίο έγινε σε άριστο κλίμα και από

τις δύο ομάδες.

Νίκη Κρήνης (Σάκης Τσιάρας) :

Νταφόπουλος - Σελήνης - Κανατούλας -

Κόκκινος - Βάτσικας - Διαμαντής -

Νεγιάννης - Τσανάκας Ι. - Τσίαρας -

Τσανάκας Χ. - Μαργαριτόπουλος Ι.
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Γυμναστικός από “ατσάλι” υπέταξε την Ελευθερούπολη καιΓυμναστικός από “ατσάλι” υπέταξε την Ελευθερούπολη και

έκανε άλμα παραμονής!!!έκανε άλμα παραμονής!!!

Με ήττα το φινάλε της σεζόν για την Νίκη ΚρήνηςΜε ήττα το φινάλε της σεζόν για την Νίκη Κρήνης



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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μινι μάρκετ:

ψυγείο, ράφια, ταμείο και ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

14
Τρίτη 7 Μαΐου 

Τ Ρ Ι Τ Η  7 / 5 :  Κ α ρ α κ ο ν τ ά κ η  Φ ω τ ε ι ν ή

Δ / ν σ η : Θ έ τ ι δ ο ς  1 4 5  ( Τ ρ ί γ ω ν η  Π λ α τ ε ί α )

Τη λ : 2 4 9 1 0  2 6 3 0 3

Τ Ε ΤΑ Ρ Τ Η  8 / 5 : Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς  Β ά ι ο ς

Δ / ν σ η :  Μ .  Ι ε ζ ε κ ι ή λ  7  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 3 4 2

Π Ε Μ Π Τ Η  9 / 5 : Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς

Δ / ν σ η :  Λ α μ ί α ς  2 8  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 4 1 6  /

2 4 9 1 0 - 2 4 4 5 5

Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η  1 0 / 5 : Κ ό κ κ ι ν ο ς  Δ η μ ή τ ρ η ς :

Λ α ρ ί σ η ς  2 4  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 0 1 2

Σ Α Β Β ΑΤ Ο  11 / 5 : Σ ε ρ α σ κ έ ρ η  Μ α ρ ί α

Δ / ν σ η :  Κ α ν α δ ά  4  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 4 6 5

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 2 / 5 : Ζ α χ ο π ο ύ λ ο υ  Στ υ λ ι α ν ή

Δ / ν σ η :  Π λ α τ ε ί α  Λ α ο ύ  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 2 5 1

Δ Ε Υ Τ Ε ΡΑ  1 3 / 5 :  Γ ι α κ ο ύ λ α  Σ ο φ ί α  Δ / ν σ η

Κ α ν α δ ά    2 7   Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 3 2 1

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργά-

τες για εποχιακή απασχόληση

σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας.

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 24910-25600 και

25601 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολιτι-

κός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την

τεχνική υποστήριξη. 

Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου

μας συζύγου, πατέρα και παππού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ τελούμε το

Σάββατο 11/5  στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Πολυνερίου μνημόσυνο

για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η Σύζυγος: Ειρήνη

Τα Τέκνα: Κων/νος και Αλκιβιάδης

Τα Εγγόνια: Γεώργιος, Χρυσαυγή, Ειρηναίος και Βασιλεία - Μαρία

Τα Αδέλφια

Οι Λοιποί Συγγενείς

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!

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Βαΐτσης Στάυρος του Χαρίση και της Χρυσούλας

το γένος Ντίνου που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στα Φάρσαλα και η Κράβαρη Ηλιάνα του

Κωνσταντίνου και της Ανθούλας το γένος Ζαγγανά

που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα

Φάρσαλα.

Πρόκειται να έλθουν σε Α Θρησκευτικό γάμο στον

Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Φάρσαλα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα Φάρσαλα

οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθε-

ση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Ο
ΑΟ Ναρθακίου την φετινή σεζόν «έσπασε» όλα

τα ρεκόρ και κατέκτησε απολύτως δίκαια την

άνοδο στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία ως

πρωταθλητής έχοντας την καλύτερη επίθεση

πετυχαίνοντας 54 τέρματα, ενώ είναι και η 2η καλύτερη

άμυνα με παθητικό 12 τερμάτων.

Το συγκρότημα του Παναγιώτη Κορδαλή τερμάτισε στην
πρώτη θέση με 58 βαθμούς και αήττητοι με ρεκόρ 17 νίκες
και 4 ισοπαλίες σε 21 αναμετρήσεις.
Ο Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων ήταν το τελευταίο εμπόδιο
για το φετινό «τρένο» του Ναρθακίου.
Οι γαλάζιοι με μπροστάρη τον Σιδηρόπουλο ο οποίος σημεί-
ωσε χατ τρικ πέρασαν με σκορ 1-3 από την έδρα των
Χαλκιάδων και πλέον είναι και επίσημα αήττητοι πρωταθλη-
τές!!!
Ο ΑΟΝ άνοιξε το σκορ μόλις στο 5′ με τον Σιδηρόπουλο να
ανοίγει το σκορ μετά από όμορφη κούρσα και πλασέ μέσα
από την περιοχή.
Στο 20′ οι Χαλκιάδες έμειναν με παίκτη λιγότερο όταν απο-
βλήθηκε ο Κουτσόπουλος.
Στο 50′ όμως ισοφάρισαν χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλ-
τι του Αντωνιάδη.

Ο Σιδηρόπουλος προειδοποίησε για το δεύτερο τέρμα του
στο 55′ όταν και σημάδεψε το δοκάρι με σουτ.
Πέντε λεπτά αργότερα όμως ήταν εύστοχος και πέτυχε το 1-
2.
Στο 70′ το δοκάρι του στέρησε την χαρά να πανηγυρίσει
νωρίτερα το χατ τρικ.
Εν τέλει στο 75′ και αφότου έκανε όμορφη ατομική ενέργεια,
βρέθηκε απέναντι στον Χαρισούλη και με πλασέ πέτυχε το
τελικό 1-3 και παράλληλα το προσωπικό του χατ τρικ.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το περιβραχιόνιο του
αρχηγού για τον ΑΟ Ναρθακίου φορούσε ο μόλις 14 ετών
και απόλυτα ταλαντούχος Γιώργος Καραβαγγέλης.
Οι Συνθέσεις
Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων (Βασίλης Τσιανάκας):
Χαρισούλης, Βαρσάμης, Κυριάκου, Ζαχόπουλος,
Αντωνιάδης, Κουτσόπουλος, Γκουνάρας Στ., Ντριτάν,
Νασιούλας, Τασιόπουλος (60’ Αναγνώστου), Γκουνάρας Χρ.
ΑΟ Ναρθακίου (Παναγιώτης Κορδαλής): Ζειμπέκης,
Λελεντζής, Κατσικόπουλος, Μπουλούτσος, Καψιώχας,
Καπετάνος (70’ Κόκκαλης), Σιδηρόπουλος, Καραβαγγέλης,
Μισαηλίδης.

Η πολύ ανώτερη Θύελλα
Βασιλί ολοκλήρωσε με νίκη
τις αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις της στην Β ΕΠΣΛ κατη-
γορία κερδίζοντας με σκορ 3
– 2 τον Μυραικό την τελευ-
ταία αγωνιστική.
Έτσι οι πορτοκαλί ολοκλή-
ρωσαν την σεζόν με 32 βαθ-

μούς στην 7η θέση.
Η Θύελλα είχε πολλές καλές
στιγμές με Τριαντάφυλλου
Καράγιαννη και Σουλιώτη
μέχρι το 15′ όταν μετά από
σέντρα του
Αγγελουσόπουλου ο
Σουλιώτης με κεφάλια στο
παραθυράκι της εστίας

πέτυχε το 1 – 0.
Πέντε λεπτά αργότερα ένα
σουτ του Καραγιάννη πέρα-
σε λίγο άουτ.
Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρι-
σαν σε 1 – 1 στο 30′ όταν
μετά από ένα σουτ η μπάλα
γλίστρησε από τα χέρια του
Αποστολάκη και κατέληξε

στα δίχτυα.
Ακόμη μια μεγάλη χαμένη
ευκαιρία είχε το Βασιλί στο
42′ όταν ο Κούρο δοκίμασε
να κρεμάσει τον τερματοφύ-
λακα όμως αυτός έσωσε
λίγο πριν η μπάλα περάσει
την γραμμή.
Στο δεύτερο μέρος η αναμέ-

τρηση έγινε παιχνίδι με
σκληρά μαρκαρίσματα από
τον Μυραικό και την Θύελλα
να απειλεί στην κόντρα.
Στο 50′ οι γηπεδούχοι πέτυ-
χαν το 2 – 1 όταν ο
Καραγιάννης με σουτ έξω
από την περιοχή έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα.
Οι φιλοξενούμενοι όμως
είχαν και πάλι απάντηση
καθώς στο 60′ ισοφάρισαν
με κοντινό πλασέ.
Η Θύελλα δεν το έβαλε κάτω
είχε μια καλή στιγμή όταν
μια εκτέλεση φάουλ του
Βαΐτση πέρασε λίγο άουτ.
Εν τέλει στο 80′ ο
Καραγιάννης λύτρωσε την
Θύελλα, όταν εκμεταλλεύτη-
κε την σέντρα του Βαΐτση και
με όμορφη κεφαλιά πέτυχε
το 3 – 2 και το δεύτερο προ-

σωπικό του τέρμα.
Στο 85′ και μετά από φάουλ
με σκληρό τάκλιν πάνω
στον Τριανταφύλλου Βασίλη
οι δυο ομάδες έμειναν με
παίκτη λιγότερο καθώς
τιμωρήθηκε και ο αμυντικός
του Μυραικού και ο παίκτης
της Θύελλας ο οποίος δια-
μαρτυρήθηκε έντονα είδε
την δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Η Σύνθεση
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας
Βαΐτσης): Αποστολάκης,
Τσιάμπας (46′ Μπόγκας),
Λιτσόπουλος, Αλεξίου,
Κούρο (50′
Μ α ρ γ α ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Μπόγκας, Βαΐτσης,
Σ ο υ λ ι ώ τ η ς
Α γ γ ε λ ο υ σ ό π ο υ λ ο ς ,
Κ α ρ α γ ι ά ν ν η ς ,
Τριανταφύλλου.
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Με Με show show του Σιδηρόπουλου είναι και επίσημα αήττητος του Σιδηρόπουλου είναι και επίσημα αήττητος 

πρωταθλητής ο ΑΟ Ναρθακίου!!!πρωταθλητής ο ΑΟ Ναρθακίου!!!

Αποχαιρέτησε με νίκη την σεζόν η Θύελλα Βασιλί!Αποχαιρέτησε με νίκη την σεζόν η Θύελλα Βασιλί!

Τα Αποτελέσματα - 27η
Αγωνιστική
Δήμητρα Γιάννουλης - Ελπίς
Μεσοχωρίου 3-1
ΑΟ Ελευθερών - Νεάπολη 0-3
Προοδευτική Ανάβρας - Α.Σ.
Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" 0-
3
ΠΑΟΛ Αβέρωφ - ΑΕ Βουναίνων
1-1
Ολυμπιακός Αμπελιάς -
Φιλοκτήτης Μελιβοίας 1-0
Παναγροτικός Νίκαιας -
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 2-2
Προμηθέας ΑΕ Λάρισας -
Αστραπή Ν. Πολιτείας 1-1
ΑΟ Μαυροβουνίου - Αστήρ
Μελισσοχωρίου 3-2    

Η Eπόμενη 27η Αγωνιστική (12/5.

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 56

2. Ολυμπιακός Αμπελιάς 55

3. Μαυροβούνι 54

4. ΑΣ Βορειοηπειρωτών ο Πύρρος 52
5. Βούναινα 51
6. Αστέρας Μελισσοχωρίου 40
7. Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 37
8. Προοδευτική Ανάβρας 36
9. Δήμητρα Γιάννουλης 36
10. Αστραπή Νέας Πολιτείας 33
11. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων 33
12. Ελευθεραί 31
13. Παναγροτικός Νίκαιας 28
14. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 26
15. Νεάπολη 23

16. Ελπίς Μεσοχωρίου 6

Α1 ΕΠΣΛ

Τα Αποτελέσματα - Τελευταία

Αγωνιστική

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

Στην Α1 ΕΠΣΛ προβιβάζονται ο ΑΟ

Ναρθακίου ο Ατρόμητος Βαμβακούς,

και η Δόξα Υπέρειας, ενώ στα 

μπαράζ ανόδου θα συμμετάσχει η

Αναγέννηση Φαρσάλων.

Διακόπη αγωνιστικών υποχρεώσε-

ων κατά την διάρκεια του πρωταθλή-

ματος δήλωσαν ο Άγιος Γεώργιος

Φαρσάλων και ο Σταυραετός και

αποχώρησαν από το πρωτάθλημα.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΟ Ναρθακίου 58

2. Ατρόμητος Βαμβακούς 52

3. Δόξα Υπέρειας 49

4. Αναγέννηση Φαρσάλων 43

5. Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων

37

6. Αναγέννηση Ζαππείου 36

7. Θύελλα Βασιλί 32

8. Νίκη Κρήνης 26

9. Μυραικός 25

10. Ακαδημία Αχιλλέως 16

Β ΕΠΣΛ – 2ος Όμιλος

Τα Αποτελέσματα - 29η
Αγωνιστική
Σμόλικας Φαλάνης - Κίσσαβος
Συκουρίου 3-0 (α.α.)
ΑΕ Κιλελέρ - Αετός Αμυγδαλέας 7-
1
Τύρναβος 2005 - Φαλανιακός 1-0
Δόξα Βλαχογιαννίου - Λάρισα
2012 2-2
Δόξα Αργυροπουλίου - Αετός
Μακρυχωρίου 2-3
Ηρακλής Λάρισας - Δαμασιακός 1-
0
Δωτιέας Αγιάς - Αχιλλέας
Φαρσάλων 1-2
ΠΟ Ελασσόνας - Αμπελωνιακός 2-
0

Eπόμενη 30η Αγωνιστική (11/5.

17:00)

Τύρναβος 2005 - ΑΕ Κιλελέρ

Αετός Αμυγδαλέας - Δόξα

Βλαχογιαννίου

Φαλανιακός - Δόξα Αργυροπουλίου

Λάρισα 2012 - Ηρακλής Λάρισας

Αετός Μακρυχωρίου - Δωτιέας Αγιάς

Δαμασιακός - Σμόλικας Φαλάνης

Αχιλλέας Φαρσάλων - ΠΟ

Ελασσόνας

Βαθμολογία:
1. Ηρακλής Λάρισας 75
2. Φαλανιακός 67
3. Αετός Μακρυχωρίου 54
4. ΠΟ Ελασσόνας 53
5. Σμόλικας Φαλάνης 50
6. Δωτιέας Αγιάς 44
7. Αμπελωνιακός 41
8. Κιλελέρ 40
9. Αχιλλέας Φαρσάλων 39
10. Δαμασιακός 37
11. Δόξα Βλαχογιαννίου 35
12. Τύρναβος 2005 33
13. Λάρισα 2012 29
14. Δόξα Αργυροπουλίου 27
15. Αετός Αμυγδαλέας 26

A ΕΠΣΛ



Κ
αι σε αυτές τις

εκπτώσεις, η

Electronet

B.K.Καζάνα, συνεχίζει

δυναμικά με όφελος που

φτάνει έως τα 1000 ευρώ

σε όλα τα νέα μοντέλα

τηλεοράσεων

SamsungQLEDκαι

χάρισμα τον Φ.Π.Α.σε

επιλεγμένες  νέες σειρές

Samsung!

Με 5 καινοτομίες που βασί-

ζονται στην εξελιγμένη

τεχνητή νοημοσύνη, την

ποιότητα εικόνας και τη χρη-

στικότητα, η QLED διευρύ-

νει τα όρια στην εμπειρία

θέασης. Εξοπλισμένη με

τεχνολογία panel QLED,

που επίσης αποδίδει σε

ανάλυση Ultra HD 4K, προ-

σφέρει ζωηρά χρώματα,

άψογη αντίθεση για καθαρή

εικόνα σε απόλυτο σκοτάδι

ή σε πολύ φωτεινό χώρο,

υψηλής ποιότητας HDRκαι

βαθύ μαύρο, και πάντοτε με

την δυνατότητα να μην

χάνετε την παραμικρή οπτι-

κή λεπτομέρεια χάρις στο Q

ViewingAngle, που κρατά

την ποιότητα σταθερή από

κάθε οπτική γωνία.Επιλέξτε

την SamsungQLED τηλεό-

ραση που ανταποκρίνεται

στις ανάγκες και τις απαιτή-

σεις σας και αποκτήστε την

με όφελος έως 1000 ευρώ

και πάντα ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ-

ΔΟΤΑ!!!

Καινοτομία και προσφορές

όμως δε σταματούν εδώ

στην ElectronetΒ.Κ. Καζάνα.

Επιλέγοντας  τις νέες σειρές

SamsungRU8002 &RU7402

κερδίζετε την αξία του

Φ.Π.Α!Δείτε από πρώτο χέρι

πώς το δυναμικό, κρυστάλ-

λινο χρώμα ζωντανεύει τις

εικόνες. Όταν ζήσετε την

εμπειρία της ευρύτερης γκά-

μας χρωμάτων, δε θα θέλετε

να κοιτάξετε

πίσω.Ταυτόχρονα ο μοντέρ-

νος, προσεγμένος & κομ-

ψός σχεδιασμός της, ολο-

κληρώνει την αισθητική του

χώρου σας

Ελάτε σήμερα στην

ElectronetΒ.Κ. Καζάνα και

βρείτε αυτό που ταιριάζει

στις δικές σας ανάγκες.

Άλλωστε, χρόνια τώρα με

τις προσφορές, τις προνο-

μιακές τιμές και την προσω-

πική σχέση εμπιστοσύνης

που διατηρεί με τους κατα-

ναλωτές του, φροντίζει για

τα καλύτερα στις καλύτερες

τιμές!

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω

από τα ΚΤΕΛ,

www.kazanas.gr

Για οτιδήποτε παραμένου-

με στη διάθεσή σας

Με εκτίμηση

Φανή Κωνσταντινίδη
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Επικαιρότητα

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: Ανακαλύψτε όλα τα νέα μοντέλα τηλεοράσεωνΒ.Κ. Καζάνα: Ανακαλύψτε όλα τα νέα μοντέλα τηλεοράσεων

SamsungQLEDSamsungQLEDμε όφελος έως και 1000 ευρώμε όφελος έως και 1000 ευρώ

CMYK


