
Τι ψήφισαν οιΤι ψήφισαν οι

Φαρσαλινοί ανάΦαρσαλινοί ανά

εκλογικό κέντροεκλογικό κέντρο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Απ’ όλα τα εκλογικάΑπ’ όλα τα εκλογικά

Με το τηλέφωνο Με το τηλέφωνο 

αγκαλιάαγκαλιά και την αγωνίακαι την αγωνία

στα κόκκινα στα κόκκινα 

επικεφαλής & επιτελείεπικεφαλής & επιτελείαα
Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό
Ραδιόφωνο (Web Radio)της εφημερίδας μας μπείτε
στο επίσημο site μας στο www.protostypos.gr

Εντυπωσιακή πρωτιά του ΜάκηΕντυπωσιακή πρωτιά του Μάκη

Εσκίογλου με 43,18%!Εσκίογλου με 43,18%!

Και  τώρα. . .  ΕσκίογλουΚαι  τώρα. . .  Εσκίογλου ήή Καραχάλιος;Καραχάλιος;

CMYK

Τρίτη 28 Μαΐου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 915 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΣελΣελ 6,7,10,116,7,10,11

ΣελΣελ 2.2.

ΣελΣελ 5.5.



Μ
ε το τηλέφωνο

ανά χείρας, όλο το

επιτελείο

ετοιμοπόλεμο και με

περίσσια αγωνία όλοι οι

επικεφαλής υποψήφιοι

των παρατάξεων,

έψαχναν από την ώρα

που έκλεισαν οι κάλπες

να μάθουν τα

αποτελέσματα των

εκλογών.

Η αγωνία «χτυπούσε κόκκι-

νο» σε όλα τα εκλογικά τμή-

ματα, τα συναισθήματα ήταν

πότε χαράς και πότε αγω-

νίας.

Τεράστια η δουλειά των επι-

τελείων που δεν σταμάτη-

σαν λεπτό να σηκώνουν

τηλέφωνα και να σημειώ-

νουν παρά την «βαβούρα»

και τον «πανικό» που επι-

κρατούσε γύρω τους.

Προφανώς και το μεγαλύτε-

ρο κλίμα ευφορίας και χαράς

επικρατούσε στο εκλογικό

κέντρο του μεγάλου νικητή

της πρώτης Κυριακής του κ.

Μάκη Εσκίογλου.
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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 29/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 13/31c

Τρίτη 28/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 14/31c

Πέμπτη 30/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 14/31c

Παρασκευή 31/5/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 13/30c

Σαββάτο 1/6/2019
Βροχόπτωση,  θερμοκρασία 13/29c

Κυριακή 2/6/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 14/27c

Δευτέρα 3/6/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 13/27c

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

Με το τηλέφωνο ανά χείρας και την “αγωνία” στα “κόκκινα”Με το τηλέφωνο ανά χείρας και την “αγωνία” στα “κόκκινα”

έζησαν τις εκλογές επικεφαλής και επιτελεία...έζησαν τις εκλογές επικεφαλής και επιτελεία...

protostypos.grprotostypos.gr



Η
εκλογική

διαδικασία

ολοκληρώθηκε με

κανονικούς ρυθμούς στην

Επαρχία Φαρσάλων με

χαμηλούς τόνους και

διάθεση από ψηφοφόρους

και υποψηφίους.

Πολλοί ήταν οι υποψήφιοι

που έδωσαν το παρών στα

εκλογικά κέντρα που ήτανιεγ-

γεγραμμένοι ώστε να ασκή-

σουν το εκλογικό τους δικαί-

ωμα και δέχθηκαν την ερώ-

τηση – πείραγμα «και για

πες, τι ψήφισες;» πάντα στα

πλαίσια του χιούμορ και της

διάθεσης που επικρατούσε

Δ
ύο από τους επτά

Δήμους του νομού

Λάρισας έχουν από

την πρώτη Κυριακή

Δήμαρχο.

Ο Θανάσης Νασιακόπουλος

επανεξελέγη στο Δήμο

Κιλελέρ και με διαφορά

μεγάλη από τον κύριο «διώ-

κτη» του τον Θανάση

Μούσιο και ο Γιώργος

Μανώλης στο Δήμο

Τεμπών, που κατέκτησε μία

σπουδαία νίκη επί του

Κώστα Κολλάτου κερδίζο-

ντας πραγματικά

στο...νήμα.

Στους υπόλοιπους πέντε

Δήμους εκ των οποίων και ο

Δήμος Φαρσάλων θα υπάρ-

χουν επαναληπτικές εκλο-

γές:

Δήμος Λαρισαίων:

Απόστολος Καλογιάννης

42,45% , Ρένα

Καραλαριώτου 39,84%

Δήμος Αγιάς: Αντώνης

Γκουντάρας 45,45 %,

Γιάννης Αγγελάκας 38,78%

Δήμος Ελασσόνας: Νίκος

Ευαγγέλου 41,95%, Νίκος

Γάτσας 35,09%.

Δήμος Φαρσάλων: Μάκης

Εσκίογλου 43,18 %, Άρης

Καραχάλιος 22,02%

Δήμος Τυρνάβου: Νίκος

Κόκουρας 23,61 %, Στέλιος

Ροντούλης 21,65%.

Από τους πέντε Δήμους που

θα έχουμε δεύτερη Κυριακή

εκλογών ο κ. Εσκίογλου

ξεκινάει με την πιο δυνατή

αφετηρία έχοντας υπέρ του

ένα πολύ δυναμικό ποσο-

στό και με διαφορά 2.866

ψήφων.
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NEW COLLECTION

2019

««Και για πες, τι ψήφισες;»Και για πες, τι ψήφισες;» Μεταξύ αυτών και στον Μεταξύ αυτών και στον 
Δήμο ΦαρσάλωνΔήμο Φαρσάλων

Τα «δίδυμα» που πάνε στηνΤα «δίδυμα» που πάνε στην

δεύτερη Κυριακή στον Νομόδεύτερη Κυριακή στον Νομό

ΛάρισαςΛάρισας



Ά
μεση προσφυγή

στις εθνικές

κάλπες

ανακοίνωσε ο Αλέξης

Τσίπρας μετά την βαριά

ήττα της κυβέρνησής του. 

«Δεν μου ταιριάζει να

αγνοήσω το αποτέλεσμα.

Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν

πορεύτηκα με κόλπα. Δεν

επέλεξα τον εύκολο δρόμο.

Δεν θα το πράξω και τώρα»

δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας

μετά την ευρεία διαφορά

στις Ευρωεκλογέ που αγγί-

ζει τις 9 ποσοστιαίες μονά-

δες.

«Μένω πιστός στις αρχές

μου και στις αρχές της

Αριστεράς. Η αφοσίωσή μας

στο λαό, δεν είναι τακτική

επιλογή αλλά ηθική υποχρέ-

ωση. Είναι απαράβατος

κανόνας. Το εκλογικό αποτέ-

λεσμα δίνει τη δυνατότητα

στην αντιπολίτευση να αμφι-

σβητήσει το σχέδιό μας.

«Παρά το ότι εμπεδωνει τη

θέση μας δεν είναι αντάξιο

των προσδοκιών μας. Δεν

μου ταιριάζει να αγνοήσω

αυτό το αποτέλεσμα. Ποτέ

δεν πορεύτηκα με κόλπα και

στρατηγήματα, δεν επέλεξα

ποτέ τον ευκολο δρόμο. Δεν

θα το κάνω ούτε τώρα.

Μένω πιστός στις Αρχές

μου και στις Αρχές της

Αριστεράς».

«Το σημερινό αποτέλεσμα

δίνει το δικαίωμα στην αντι-

πολίτευση να αμφισβητήσει

το σχέδιο μας και συνολικά

το ιστορικό εγχείρημα.

Όμως η τελική ετυμηγορία

ανήκει πάντα στο λαό. Δεν

πρόκειται να αποδράσω,

ούτε να το βάλω στα πόδια,

ούτε να παραιτηθώ από τη

μάχη για κοινωνική δικαιο-

σύνη. Θα δώσουμε αυτή τη

μάχη όπως κάναμε πάντα.

Αμέσως μετά τον β’ γυρο θα

ζητήσω από τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας την προκή-

ρυξη Εθνικών Εκλογών για

να είναι ο ελληνικός λαός

αυτός που θα πάρει την ορι-

στική απόφαση για το σχέ-

διο με το οποίο θα πορευτεί

η χώρα» ανακοίνωσε ο

Αλέξης Τσίπρας.

«Ζητάμε τη δική σας καθαρή

εντολή. Πορεύτηκα και

πορευτήκαμε με το κεφάλι

ψηλά, για να μπορούν οι

πολλοί να κάνουν το ίδιο. Σε

όλες τις κρίσιμες στιγμές της

ελληνικής ιστορίας την

έδωσε πάντα ο ελληνικός

λαός. Το μέλλον είναι στα

χέρια σας» κατέληξε ο

Πρωθυπουργός.

Τ
ην παραίτηση του

πρωθυπουργού

Αλέξη Τσίπρα και

την προκήρυξη εθνικών

εκλογών ζήτησε ο

πρόεδρος της Νέας

Δημοκρατίας Κυριάκος

Μητσοτάκης μετά την

πρόβλεψη εκτίμησης της

Singular για εννέα

μονάδες διαφορά στις

ευρωεκλογές.

Ο κ.Μητσοτάκης έκανε λόγο

για καθαρή νίκη της ΝΔ και

ξεκαθαρη αποδοκιμασία της

κυβέρνησης όχι μονο στις

ευρωεκλογές, αλλά και στις

αυτοδιοικητικές εκλογές.

Συνέστησε στα στελέχη της

ΝΔ σεμνότητα και θέλησε να

δείξει ότι δε θεωρεί το απο-

τέλεσμα των επόμενων εθνι-

κών εκλογών δεδομένο,

αλλά ότι δήλωσε ότι ξεκινά

νέο κύκλο περιοδειών για να

πείσει όσο περισσότερους

πολίτες. Θέλησε επίσης να

εμφανιστεί ενωτικός για να

διαμηνύσει ότι δεν έρχεται

με διάθεση ρεβανσισμού.

Το πλήρες κείμενο της

δήλωσης Μητσοτάκη έχει

ως εξής:

"Ελληνίδες, Έλληνες,

Σήμερα, με τη μεγάλη σας

συμμετοχή στις εκλογές,

επιβεβαιώσατε την αξία και

τη δύναμη της Δημοκρατίας

μας.

Μετά από 4 χρόνια η

Ελλάδα πήγε ξανά στις κάλ-

πες και έστειλε καθαρό

μήνυμα.

Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί,

πλέον, την πρώτη κι ενισχυ-

μένη πολιτική δύναμη της

χώρας. 

Οι πολίτες απαιτούν πολιτι-

κή αλλαγή. Και αυτή η αλλα-

γή, για την οποία μίλησα σε

όλη την προεκλογική περίο-

δο, ήδη ξεκίνησε. 

Στέκομαι μπροστά σας, με

απόλυτη επίγνωση της

πατριωτικής μου ευθύνης. 

Σας παρουσίασα το πρό-

γραμμά μας και σας υπο-

σχέθηκα ότι θα εργαστώ

σκληρά για να αλλάξω την

πορεία της πατρίδας μας.

Για μια ισχυρή Ελλάδα στην

Ευρώπη που αλλάζει.

Σας ευχαριστώ για την εμπι-

στοσύνη σας.  

Αντλώ δύναμη από όσους

μας τίμησαν, αλλά σέβομαι

απόλυτα τους συμπολίτες

μας που έκαναν άλλες επι-

λογές. 

Θα εξακολουθώ να αγωνίζο-

μαι για να κερδίσω την εμπι-

στοσύνη τους.  

Γιατί είμαι εδώ για να ενώσω

όλους τους Έλληνες και να

βάλουμε μαζί την πατρίδα

μας σε μια νέα, πιο αισιόδο-

ξη εποχή.  

Ταυτόχρονα, το αποτέλσμα,

τόσο των Ευρωεκλογών,

όσο και των εκλογών στις

περιφέρειες και στους μεγά-

λους δήμους, σηματοδοτεί

μία ισχυρή αποδοκιμασία

της σημερινής κυβέρνησης. 

Είναι φανερό ότι ο ελληνικός

λαός έχει αποσύρει τη στή-

ριξή του από την κυβερνητι-

κή πλειοψηφία.

Ο χρόνος μέχρι την τυπική

λήξη της θητείας της κυβέρ-

νησης φαίνεται μικρός, αλλά

είναι αρκετός για να γίνει

ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στη

χώρα.  

Ιδίως όταν διαγράφονται

εθνικοί κίνδυνοι, αλλά και

νέες απειλές για την οικονο-

μία. 

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από

μια νέα ισχυρή κυβέρνηση

με νωπή την εμπιστοσύνη

του ελληνικού λαού. 

Που να διασφαλίζει τη στα-

θερότητα και την προοπτική

της χώρας σε αυτή την κρί-

σιμη συγκυρία.

Ο πρωθυπουργός  οφείλει

να αναλάβει τις ευθύνες του.

Για το καλό του τόπου πρέ-

πει να παραιτηθεί και η

χώρα να οδηγηθεί σε βου-

λευτικές εκλογές το συντο-

μότερο δυνατόν. 

Αυτή είναι η μόνη καθαρή

λύση. 

Η Ελλάδα δεν μπορεί να

περιμένει άλλο, δεν μπορεί

να υποχωρεί συνεχώς. 

4
CMYK

Τρίτη 28 Μαΐου
Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών έφεραν την ανακοίνωσηΤα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών έφεραν την ανακοίνωση

Εθνικών Εκλογών δια στόματος του πρωθυπουργούΕθνικών Εκλογών δια στόματος του πρωθυπουργού

Την παραίτηση του κ. Τσίπρα ζήτησε ο κ. ΚυριάκοςΤην παραίτηση του κ. Τσίπρα ζήτησε ο κ. Κυριάκος

Μητσοτάκης μετά την μεγάλη νίκη της Ν.Δ. στις ΕυρωεκλογέςΜητσοτάκης μετά την μεγάλη νίκη της Ν.Δ. στις Ευρωεκλογές



Ο
κ. Μάκης

Εσκίογλου ήταν

ο μεγάλος

νικητής της πρώτης

Κυριακής των εκλογών

για τον Δήμο Φαρσάλων.

Ο συνδυασμός «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» με επικεφαλή

των κ. Μάκη Εσκίογλου

κατάφερε να πάρει ποσοστό

43,18% και συγκεκριμένα με

5.849 ψήφους κατέλαβε την

πρώτη θέση και ξεκινά από

θέση ισχύος κόντρα στον κ.

Άρη Καραχάλιο του οποίου

η παράταξη «Φαρσάλων

Όραμα» κατέλαβε την 2η

θέση με ποσοστό 22,02%

και συγκεκριμένα 2.983.

Στην 3η θέση η κ. Μαρία

Ίφου με τον συνδυασμό

«Δημοτική Αναγέννηση» με

ποσοστό 19.12% και συγκε-

κριμένα 2.590 ψήφους.

Τέταρτη θέση για τον κ.

Κωνσταντίνο Τύμπα με τον

συνδυασμό «Δημοτική

Ενωτική Πρωτοβουλία» ο

οποίος πήρε 7,23% και

συγκεκριμένα 979 ψήφους.

Πέμπτη θέση για τον κ.

Βαγγέλη Δημητρακόπουλο

με τον συνδυασμό «Νέα

Εποχή», ο οποίος κατέλαβε

ποσοστό 5,97% έχοντας

πάρει 808 ψήφους.

Στην έκτη θέση ο κ.

Αποστόλης Αναγνώστου με

τον συνδυασμό «Λαϊκή

Συσπείρωση» με ποσοστό

2,48% και 336 ψήφους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-

νός ότι ο κ. Εσκίογλου σε 45

από τα 49 εκλογικά τμήματα

ήταν πρώτος και μάλιστα

σημείωσε επιμέρους νίκες

με μεγάλο ποσοστό από

τους διώκτες του, όπως πχ

στο Πολυδάμειο όπου και με

215 ψήφους κέρδισε το

61,19% με τον κ. Καραχάλιο

να βρίσκεται στην 2η θέση

με ποσοστό 12,18% και 43

ψήφους.

Ενώ και στην Υπέρεια κατά-

φερε με 181 ψήφους να κερ-

δίσει το 56,92% με την κ.

Μαρία Ίφου να βρίσκεται

στην 2η θέση με ποσοσττό

16,98% και 54 ψήφους.

Στα μοναδικά εκλογικά τμή-

ματα που ο κ. Εσκίογλου

υποχώρησε στην δεύτερη

θέση ήταν στον Σταυρό

Φαρσάλων εκεί όπου πρώ-

τος αναδείχθηκε με ποσο-

στό 50.92% και συγκεκριμέ-

να με 248 ψήφους.

Ενώ στις Χαλκιάδες ο κ.

Άρης Καραχάλιος αναδεί-

χθηκε 1ος με ποσοστό

31,43% και 132 ψήφους,

έναντι 30,48% του κ.

Εσκίογλου ο οποίος πήρε

128 ψήφους ενώ μόλις 2

ψήφους πίσω ήταν η κ.

Μαρία Ίφου.

Από τους πέντε Δήμους που

θα έχουμε δεύτερη Κυριακή

εκλογών ο κ. Εσκίογλου

ξεκινάει με την πιο δυνατή

αφετηρία έχοντας υπέρ του

ένα πολύ δυναμικό ποσοστό

και με διαφορά 2.866

ψήφων.

5
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Επικαιρότητα

Εντυπωσιακή πρωτιά του ΜάκηΕντυπωσιακή πρωτιά του Μάκη

Εσκίογλου με 43,18%!Εσκίογλου με 43,18%!

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



6
Τρίτη 28 Μαΐου

Επικαιρότητα

- Τετάρτη 29/5 Απογευματινή Προσκυνηματική

Εκδρομή Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Σπαρμού στην

Ελασσόνα

- 13/17 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, εκδρομή στην

Κωνσταντινούπολη - Πριγκιπόνησα.

3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό

(Αναχώρηση Πέμπτη Βράδυ)

-30/6 - 1/7 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.

Δωρεάν Επίσκεψη σρον χωριό Βώλακας και στην Αγ.

Πελαγία.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής θα

γίνονται με λεωφορεία του γραφείου μας.

-Πέμπτη 6/6 Απογευματινή Προσκυνηματική

Εκδρομή Ι.Μ. Αναλήψεως Χριστού Βόλου.

Προσκύνημα στην θαυματουργή εικόνα της Παναγίας

του Όρου Ελαίων από τα Ιεροσόλυμα.

-Σάββατο 8/6 Το Σωματείο Συνταξίουχων ΙΚΑ Επ.

Φαρσάλων διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή σε

Γόννους Λάρισας (Μουσείο Σχολικής Ζωής),

Αμπελάκια, Ραψάνη.

-Κυριακή 9/6, Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Φαρσάλων

“Φίλες της Αγάπης” διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή

σε Καμμένα Βούρλα Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του

Σωτήρος.

- Κυριακή 9/6, Μονοήμερη Προσκυνηματική

Εκδρομή στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, Μαψού

Κορινθίας.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει

διήμερη εκδρομή στις 23 και 24/6, στην Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 22/6 το βράδυ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει

από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

τριήμερη εκδρομή στην Νάξο.

Δείτε τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στα εκλογικά κέντρα των χωριών της Επαρχίας Δείτε τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στα εκλογικά κέντρα των χωριών της Επαρχίας 

Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό κέντρο στην ΕπαρχίαΤι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό κέντρο στην Επαρχία

(Μέρος 1ο) - Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα(Μέρος 1ο) - Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα



Μ
εγάλη η

επικράτηση του κ.

Εσκίογλου και

εντός της πόλης των

Φαρσάλων καθώς και στα

14 Εκλογικά κέντρα ήταν

ο μεγάλος νικητής.

Σε 13 από τα 14 εκλογικά

κέντρα της πόλης των

Φαρσάλων δεύτερος ήταν ο

κ. Άρης Καραχάλιος ενώ σε

ένα ήταν η κ. Μαρία Ίφου.

Το συνολικό αποτέλεσμα

είχε τον κ. Εσκίογλου πρώτο

με ποσοστό 42,07%, και τον

κ. Καραχάλιο δεύτερο με

ποσοστό 23,33%
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Δείτε τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στα εκλογικά κέντρα της πόλης των ΦαρσάλωνΔείτε τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στα εκλογικά κέντρα της πόλης των Φαρσάλων

Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό κέντρο - Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό κέντρο - 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματαΣυγκεντρωτικά αποτελέσματα



Α
ίσθημα

ικανοποίησης

αλλά και

ευγνωμοσύνης προς τους

συμπολίτες μας,

δημιουργεί το χθεσινό

αποτέλεσμα, τόσο των

ευρωεκλογών όσο και

των αυτοδιοικητικών της

26ης Μαΐου, καθώς

αποδεικνύεται με τον

πλέον απόλυτο τρόπο,

πως οι Έλληνες πολίτες

είναι αποφασισμένοι  για

την μεγάλη πολιτική

αλλαγή.

Επέλεξαν με ξεκάθαρο και

σαφή τρόπο τη Νέα

Δημοκρατία και τον Κυριάκο

Μητσοτάκη, επειδή έχουν

πειστεί πως αξίζουμε καλύ-

τερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο

Αλέξης Τσίπρας υπέστησαν

μια στρατηγική συντριπτική

ήττα.

Σε επίπεδο επικράτειας οι

Έλληνες πολίτες επέλεξαν

τον Κυριάκο Μητσοτάκη και

τη Νέα Δημοκρατία, δίνο-

ντας μια σαρωτική νίκη με

9,5 μονάδες διαφορά με το

ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και σε επίπε-

δο Ν.Λάρισας οι συμπολίτες

μας εμπιστεύθηκαν τη Νέα

Δημοκρατία, επιφυλάσσο-

ντας ποσοστό μεγαλύτερο

του πανελλαδικού και δια-

φορά πλέον των 11 μονά-

δων από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Συνάμα, σε αυτοδιοικητικό

επίπεδο οι επιλογές της

Παράταξής μας δικαιώθη-

καν πανηγυρικά. Φυσικά,

ακόμη δεν θριαμβολογούμε

ούτε εφησυχάζουμε.

Το μήνυμα των συμπολιτών

μας στην κάλπη είναι δου-

λειά και σοβαρότητα, για να

φέρουμε την Πατρίδα μας

εκεί που της αξίζει, στηρίζο-

ντας τη Νέα Δημοκρατία και

τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις

επικείμενες Εθνικές

Εκλογές.

Το μέλλον της Πατρίδας

μας δεν μπορεί να περιμέ-

νει.

Χρήστος Δ. Καπετάνος

Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε.

Λάρισας Ν.Δ.

«
Ευχαριστώ όλες τις

Θεσσαλές και τους

Θεσσαλούς  μέσα

από την καρδιά μου, για

τη μεγάλη αγάπη, την

εκτίμηση και την

εμπιστοσύνη.

Υποκλίνομαι στην εντολή

τους. Απέδειξαν ότι η

Δημοκρατία της

Αυτοδιοίκησης νίκησε.

Απέδειξαν ότι όπως λέει

και ο Αριστοτέλης

πολιτικά ενωμένοι

μπορούμε να κάνουμε

θαύματα, να

κυριαρχήσουμε και να

προοδεύσουμε.

Ευχαριστώ όλους τους υπο-

ψήφιους περιφερειακούς

συμβούλους, που ήταν η

δύναμη  και  ο πυρήνας της

Συμμαχίας υπέρ των

Πολιτών. Μια δύναμη που

εξαπλώθηκε παντού απ

άκρη σε άκρη της

Θεσσαλίας.

Σήμερα ανανεώνουμε το

νήμα της συνέργειας, της

συνεργασίας, της αποτελε-

σματικότητας, της δημιουρ-

γίας και της κοινωνικής

συνοχής.  Ανανεώνουμε το

νήμα της   Θεσσαλικής ιστο-

ρίας που σήμερα ξαναγρά-

φεται δημοκρατικά, ελεύθε-

ρα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς

αποκλεισμούς. Μια διαφο-

ρετική Αυτοδιοίκηση όπως

την θέλει ο κάθε άνθρωπος.

Αυτοί είμαστε.

Η ευθύνη μας είναι μεγάλη.

Εμείς υποσχόμαστε να

ανταποκριθούμε στο ακέ-

ραιο και να επιστρέψουμε

στο πολλαπλάσιο την

αγάπη και την εμπιστοσύνη

των Θεσσαλών.

Σήμερα  νίκησε η Θεσσαλία.

Σήμερα οι Θεσσαλοί γράψα-

με ιστορία.

Θα μας συντροφεύουν

πάντα οι μεγάλες αγκαλιές

σας, η δύναμη που μας

δώσατε σήμερα. Δεν  περι-

γράφεται το συναίσθημα,

δεν περιγράφεται αυτή η

στιγμή. Ευχαριστώ την οικο-

γένεια μου και  όλους τους

εθελοντές για τον μεγάλο

αγώνα τους. Ευχαριστώ

όλους όσοι πήγαν στην

κάλπη αλλά και  όσους δεν

πήγαν. Είμαστε εδώ για

όλους. Σήμερα είναι μια

μέρα ενότητας. Ανεβάζουμε

τη Θεσσαλίας πιο ψηλά.

Υποκλίνομαι σε όλους σας

για την βοήθεια και την

αγάπη σας.

Είμαστε η παράταξη της

δημιουργικής ανατροπής.

Και σήμερα ανατρέψαμε το

ρητό «ουδείς προφήτης

στον τόπο του». Θα είμαστε

συνοδοιπόροι σε αυτή την

πορεία για τα επόμενα τέσ-

σερα χρόνια. Γιατί στη ζωή

μετράνε οι συνοδοιπόροι και

όχι οι γκεστ σταρ. Σε αυτό

τον αγώνα της ζωής ήμα-

σταν  εδώ και θα είμαστε

όλοι εδώ…»

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δήλωση Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας κ.Χρήστου Καπετάνου για τοΔήλωση Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας κ.Χρήστου Καπετάνου για το

αποτέλεσμα των αποτέλεσμα των EEυρωεκλογών και υρωεκλογών και 

των των AAυτοδιοικητικών υτοδιοικητικών EEκλογών.κλογών.

Δήλωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. ΚώσταΔήλωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα

Αγοραστού για το εκλογικό αποτέλεσμαΑγοραστού για το εκλογικό αποτέλεσμα



Ω
ς επιτακτικό

μήνυμα για

δημοτική αλλαγή,

ερμηνεύει ο υποψήφιος

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, την

μεγάλη πρωτιά του

Συνδυασμού του στον

πρώτο γύρο.

Αναλυτικά η δήλωση του κ.

Εσκιογλου: “Φαίνεται ξεκά-

θαρα πως ο Φαρσαλινός

λαός στέλνει επιτακτικό

μήνυμα για δημοτική αλλα-

γή. Και το στέλνει δείχνο-

ντας ισχυρά και αποφασιστι-

κά την προτίμησή του, στο

συνδυασμό μας, τον

«Φάρσαλα Ανάπτυξη».

Θέλω να τους ευχαριστήσω

γι’ αυτή τη σπουδαία πρωτιά

και να τους καλέσω να

δώσουμε τον αγώνα όλοι

μαζί, ακόμη κι αυτοί που δε

μας προτίμησαν σήμερα με

την ψήφο τους, ώστε η επό-

μενη Κυριακή, να κερδηθεί η

τελική μάχη για να γυρίσει

σελίδα η επαρχία

Φαρσάλων.”

Κ
άλεσμα

συστράτευσης των

προοδευτικών

συμπολιτών για την Β’

Κυριακή απηύθυνε ο κ.

Άρης Καραχάλιος

δηλώνοντας τα εξής:

«Τα αποτελέσματα δείχνουν

ότι είμαστε στην δεύτερη

θέση, με ελεγχόμενη διαφο-

ρά από τον πρώτο συνδυα-

σμό του κ. Εσκίογλου

Ιορδάνη. 

Στην πορεία για την δεύτερη

Κυριακή και για διαφύλαξη

του σπουδαίου έργου που

μέχρι σήμερα επιτεύχθηκε

στο Δήμο μας, αλλά και της

προόδου και της προοπτι-

κής του τόπου μας, καλώ σε

συστράτευση κάθε δημο-

κράτη, προοδευτικό και

φιλοπρόοδο συμπολίτη για

την επίτευξη της ανατροπής

και της τελικής νίκης στην Β’

Κυριακή»

Α
μέσως μετά την

ανακοίνωση των

αποτελέσματων

όπου και ο Φαρσαλινός

λαός τον εξέλεξε στην 5η

θέση ο κ. Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος ο

επικεφαλής της

παράταξης “Νέα Εποχή”

τόνισε τα εξής: “Ήταν ένα

όμορφο ταξίδι, τώρα έχει

σειρά το επόμενο, μαζί

μου ήταν άτομα νέα με

όρεξη για δουλειά στην

Αυτοδιοίκηση και με

αγάπη για τον τόπο τους.

Ήταν ένα ωραίο ταξίδι και

πραγματικά δώσαμε το

έναυσμα για μια “Νέα

Εποχή”.

Προχωράμε, με πλάνο,

πίστη και αγάπη για τον

τόπο μας έχοντας δίπλα μας

νέους αλλά δημιουργικούς

και ζωντανούς ανθρώπους.”
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Επικαιρότητα

Εσκίογλου: Νίκη – ισχυρό μήνυμα γιαΕσκίογλου: Νίκη – ισχυρό μήνυμα για

επιτακτική αλλαγή στο δήμο Φαρσάλωνεπιτακτική αλλαγή στο δήμο Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος: Κάλεσμα ενότητας Άρης Καραχάλιος: Κάλεσμα ενότητας 

και ανατροπήςκαι ανατροπής

Β. Δημητρακόπουλος: Ήταν ένα όμορφο ταξίδιΒ. Δημητρακόπουλος: Ήταν ένα όμορφο ταξίδι



Τ
ο δεύτερο μέρος της
συγκεντρωτικής
ψηφοφορίας για τις

Δημοτικές εκλογές στα
χωριά της Επαρχίας

Φαρσάλων.
Αναλυτικά με πίνακες όλα
τα αποτελέσματα ανά
εκλογικό τμήμα.
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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

Δείτε τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στα εκλογικά κέντρα των χωριών της Επαρχίας Δείτε τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στα εκλογικά κέντρα των χωριών της Επαρχίας 

Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό κέντρο στην Επαρχία (Μέρος 2ο)Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό κέντρο στην Επαρχία (Μέρος 2ο)



Σ
το εκλογικό τμήμα 542 των Χαλκιάδων

σημειώθηκε στην πρώτη θέση των υποψηφίων η

μοναδική ισοπαλία σε εκλογική μάχη που

υπήρχε για την πρώτη θέση στις Δημοτικές εκλογές

του Δήμου Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα με 61 ψήφους ισοψήφησαν οι κ.κ. Μαρία

Ίφου και Μάκης Εσκίογλου και με αποστό 30,65%.

Δυο ψήφους πίσω βρέθηκε ο κ. Άρης Καραχάλιος με 58

ψήφους και ποσοστό 29,15%.

Από εκεί και έπειτα εννέα ψήφους είχε ο κ. Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος και ποσοστό 4,52%, ενώ ισοπαλία είχα-

με και στην πέμπτη θέση εκεί όπου οι κ.κ. Κώστας Τύμπας

και Αποστόλης Αναγνώστου πήραν από 5 ψήφους και έτσι

ήταν και αυτοί ισόπαλοι στην πέμπτη και έκτη θέση.

Το πιο “αναποφάσιστο” εκλογικό τμήμα της Επαρχίας είναι

λοιπόν το τμήμα 542 των Χαλκιάδων.

Δείτε τα αποτέλεσματα στην εικόνα αριστέρα.
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Επικαιρότητα

Δείτε τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στα εκλογικά κέντρα των χωριών της Επαρχίας Δείτε τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στα εκλογικά κέντρα των χωριών της Επαρχίας 

Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό κέντρο στην Επαρχία (Μέρος 3ο)Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό κέντρο στην Επαρχία (Μέρος 3ο)

“Ισοπαλία είχαμε στην πρώτη θέση των υποψηφιών“Ισοπαλία είχαμε στην πρώτη θέση των υποψηφιών
σε ένα εκλογικό τμήμασε ένα εκλογικό τμήμα

“Αναποφάσιστες” οι Χαλκιάδες...“Αναποφάσιστες” οι Χαλκιάδες...



Σ
ε δήλωσή του ο

Νίκος Τσιλιμίγκας,

υποψήφιος

περιφερειάρχης

Θεσσαλίας και

επικεφαλής της

παράταξης «Η Θεσσαλία

στην Καρδιά μας»,

αναφέρεται στο εκλογικό

αποτέλεσμα και

επισημαίνει τα εξής:

«Θέλω να συγχαρώ τον κ.

Αγοραστό για τη νίκη που

επέτυχε  στις περιφερειακές

εκλογές και να του ευχηθώ

δημιουργική θητεία για το

καλό και την προοπτική της

Θεσσαλίας.

Ευχαριστώ θερμά όλες και

όλους τους Θεσσαλούς που

εμπιστεύθηκαν το συνδυα-

σμό μας, εκτιμώντας την

λιτή μας παρουσία και τον

μεστό και καθαρό προγραμ-

ματικό μας λόγο.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω και να συγχαρώ τους

υποψηφίους περιφερεια-

κούς συμβούλους για τον

όμορφο αγώνα που  δώσα-

με μαζί. Και βέβαια τους

συνεργάτες μου και την

νομική μου σύμβουλο, κ.

Μπουρνόβα Νικολέττα, που

αδιάκοπα πλαισίωσαν την

προσπάθειά μου.

Είμαι βέβαιος ότι μαζί και με

τους  επικεφαλής των άλλων

παρατάξεων, θα πράξουμε

το καλύτερο δυνατό για τον

τόπο μας, από τις θέσεις

που η ψήφος των

Θεσσαλών πολιτών μας ορί-

ζει».

Ο
Κώστας

Αγοραστός ήταν

ο μεγάλος

νικητής στις

Περιφερειακές εκλογές

του 2019 καθώς κατάφερε

να πάρει από την πρώτη

Κυριακή να πάρει την

πρωτιά και να πετύχει μια

μεγάλη νίκη όντας εκ

νέου Περιφέρειαρχης

Θεσσαλίας για τρίτη

συνεχή φορά.

Ο κ. Αγοραστός πήρε την

πρωτιά και στην Επαρχία

Φαρσάλων όπου με 6.783

ψήφους ππηρε ποσοστό

52,88%.

Στην δεύτερη θέση ο κ.

Τσιλιμίγκας με 4.456

ψήφους και ποσοστό

34,74%.

Στα 38 από τα 39 εκλογικά

τμήματα από τους 19.000

εγγεγραμένους ψήφισαν οι

13.380.

Α
υτοδυναμία

δείχνουν τα μέχρι

στιγμής

αποτελέσματα για την

«Συμμαχία Υπέρ των

Πολιτών» και τον Κώστα

Αγοραστό

συγκεντρώνοντας 28

έδρες.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις

καταλαμβάνουν 23 έδρες.
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Επικαιρότητα

Δηλώσεις του επικεφαλή του συνδυασμού “Η Θεσσαλία στηνΔηλώσεις του επικεφαλή του συνδυασμού “Η Θεσσαλία στην

Καρδιά μας” κ. Νίκου ΤσιλιμίγκαΚαρδιά μας” κ. Νίκου Τσιλιμίγκα

Πρωτιά και στην Επαρχία Φαρσάλων για τον κ. Κώστα ΑγοραστόΠρωτιά και στην Επαρχία Φαρσάλων για τον κ. Κώστα Αγοραστό

Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στις Περιφερειακές εκλογέςΤι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί στις Περιφερειακές εκλογές

Κατανομή εδρών στην ΠεριφέρειαΚατανομή εδρών στην Περιφέρεια



Ό
ταν πετύχεις

στην δουλειά

που θα σου

ανατεθεί επιβραβεύεσαι

στις περισσότερες των

περιπτώσεων.

Αυτό το δόγμα ακολούθησε

και η Διοίκηση του

Ολυμπιακού Αμπελιάς η

οποία ανακοίνωσε την ανα-

νέωση του τεχνικού διδύ-

μου για τον πάγκο της.

Έτσι οι Βαγγέλης

Μπρισίμης και Θοδωρής

Εμμανουήλ δυο προπονη-

τές που ανέλαβαν την

ομάδα στα μέσα της σεζόν

και πέτυχαν τον στόχο της

ανόδου στην Α ΕΠΣΛ κατη-

γορία, θα παραμείνουν στο

«τιμόνι» των ερυθρολεύ-

κων και στην «μεγάλη’

κατηγορία.

Ο
Δημήτρης

Δέσπος ο

«στυλοβάτης»

του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων

Krousta την φετινή σεζόν,

μιλάει σπάνια, δεν του

αρέσει η αυτοπροβολή

και προτιμάει να τα «λέει»

μέσα στο παρκέ.

Εμείς μετά το τέλος της φετι-

νής σεζόν καταφέραμε να

του αποσπάσουμε κάποιες

δηλώσεις για την δύσκολη

χρονιά, την επίτευξη του

στόχου της παραμονής και

την εικόνα του για το πρωτά-

θλημα της Β Εθνικής κατη-

γορίας.

Ένας άνθρωπος, ευθύς,

ειλικρινής που δεν «μασάει»

τα λόγια του και δεν «στρογ-

γυλεύει» τις «γωνίες».

Ας δούμε τι δήλωσε λοιπόν:

«Φέτος ήταν μια δύσκολη

σεζόν σε ένα πρωτάθλημα

που από την αρχή μέχρι το

τέλος του ήταν δύσκολο,

δυνατό και ανταγωνιστικό.

Εμείς μπορεί να ξεκινήσαμε

καλά την σεζόν, όμως μετά

ήρθαν οι δυσκολίες και είχα-

με ένα κακό διάστημα ενός

και παραπάνω μήνα.

Βλέποντας τώρα απ’ έξω τα

πράγματα θα σας πω ότι η

διαφορά μας με τις ομάδες

των πιο υψηλών στρωμά-

των ήταν ένας με δυο το

πολύ παίκτες διαφορά.

Σε κανένα παιχνίδι δεν δια-

συρθήκαμε σε κανένα παι-

χνίδι δεν κάναμε κακή εμφά-

νιση, σε κανένα παιχνίδι δεν

πέσαμε «αμαχητί».

Όμως είχαμε τις δυσκολίες

μας, είχαμε τους τραυματι-

σμούς στην αρχή του

Γιώργου (σ.σ. Λεπενιώτης)

μετά έσπασα και εγώ το χέρι

και όλο αυτό μας πήγε

πίσω.

Νομίζω ότι αν είχαμε δυο

παίκτες «πρώτης γραμμής»

ακόμη θα ήμασταν πολύ

καλύτερα.

Τα νέα παιδιά δεν έδωσαν

αυτό που βάση ταλέντου και

προσδοκιών περιμέναμε

όλοι μας και σε αυτό έχουμε

όλοι μας ευθύνες και εμείς οι

πιο «μεγάλοι» και έμπειροι

που ίσως δεν είχαμε τον

σωστό τρόπο προσέγγισης

και οι ίδιοι που δεν έδειξαν

τον ζήλο και το πάθος που

θα περιμέναμε βάση ταλέ-

ντου και ηλικίας και φιλοδο-

ξιών.

Πολλοί νομίζουν ότι εμείς

αλλάξαμε κάτι και ξαφνικά η

ομάδα ξεκίνησε να κερδίζει

παιχνίδια, όμως δεν ισχύει

αυτό.

Εμείς κάναμε ακριβώς τα

ίδια πράγματα, απλά είχαμε

λίγο περισσότερη βοήθεια

από τα πιο νέα παιδιά,

«ξεμπούκωσαν» ενδεχομέ-

νως και φυσικά την στήριξη

της Διοίκησης, των προπο-

νητών και του κόσμου μας

που μας έδωσε την ώθηση.

Το πρωτάθλημα φέτος ήταν

πολύ ανταγωνιστικό και

δυνατό αλλά αυτό δεν

σημαίνει ότι είχε και μεγάλη

ποιότητα, όταν καταφέρνου-

με αθλητές ηλικιών 35+

ετών να έχουμε πρωταγωνι-

στικούς ρόλους σε ομάδες,

αυτό πρέπει να προβληματί-

σει τα νέα παιδιά και να τα

κάνει να σκεφτούν καλύτε-

ρα.

Τέλος καλό, όλα καλά, εύχο-

μαι σε όλο τον κόσμο καλό

καλοκαίρι και σε όλες τις

ομάδες που πέτυχαν τους

στόχους τους συγχαρητήρια

και καλή επιτυχία σε όλους

την νέα σεζόν.»

13
Τρίτη 28 Μαΐου

Αθλητικά
CMYK

Δημήτρης Δέσπος: «Δύο παίκτες η διαφορά μας από τις ομάΔημήτρης Δέσπος: «Δύο παίκτες η διαφορά μας από τις ομά--

δες των υψηλών στρωμάτων»δες των υψηλών στρωμάτων»

Παραμένει το Παραμένει το 

“δίδυμο της επιτυχίας”“δίδυμο της επιτυχίας”



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 απο-

θήκη 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 εκμετάλλευση

με ζώα ή πουλερικά (έχει ελεύθερο

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-

σμα τριάρι στα Φάρσαλα με πάρ-

κινγκ και αυτόνομη θέρμανση.

Πληροφορίες στο τηλ: 6977328307

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μινι μάρκετ:

ψυγείο, ράφια, ταμείο και ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκατοικία 50 τ.μ.

και οικόπεδο 261 τ.μ. στα

Φάρσαλα , οδός :Πάροδος

Καραϊσκάκη 44, με 2 δωμάτια,

χωλ, κουζίνα, λουτρό, γκαράζ και

αποθήκη. Είναι πρόσφατα ανακαι-

νισμένο, με αυτόνομη κεντρική θέρ-

μανση .πληροφορίες στο τηλ.:

6907637654 & 2410623873 (απο-

γευματινές ώρες).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χωράφι για αγορά στην

επαρχία Φαρσάλων , προσβάσιμο

, έως 20 στρέμματα, ποτιστικό ή

ξηρικό. Πληρωμή μετρητοίς. 

Επικοινωνία στο τηλ. : 6985733172

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-

σμα τριάρι 80 τ.μ. επί της οδού

Φιλελλήνων 7 στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλ. 6977863805

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα  επι

της οδού Κανάρη 14 στα Φάρσαλα,

50 τ.μ. με 1 δωμάτιο, καθιστικό ,

κουζίνα, μπάνιο, θέρμανση και

θέση παρκινγκ. Πληροφορίες στα

τηλ. 24910 22263, και στο

6932237600

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο

Δασόλοφο Φαρσάλων, επιπλωμέ-

νη με καλοριφέρ, αποθήκη εντός

οικοπέδου 2 στρεμμάτων στην

άκρη του χωριού δίπλα στο Λιβάδι.

Πληροφορίες στο τηλ: 6982191292
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2 8 / 5 : Γ ε ω ρ γ όπο υ λ ο ς  Ν ι κό 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

2 9 / 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

3 0 / 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

3 1 / 5 : Ζ α χοπο ύ λ ο υ  Σ τ 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

1 / 6 : Γ ι α κο 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   

2 / 6 : Αν τ ω ν ι ά δ η ς  Ν ι κό λ α ο ς  Δ / ν σ η :  Ν .

Κ ο υ κο υ φ λ ή  1 3  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 0 8 9

3 / 6 : Κ α ρ ά μ π α ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  5  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 9 3 9

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων ευχα-

ριστεί θερμά την οικογένεια ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑ-

ΖΟΠΟΥΛΟΥ για την δωρεά της σύλλογο εις μνήμη

της μητέρας και γιαγιάς κ. ΔΡΟΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. 

Θερμά συλλυπητήρια

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος “Παναγία η Ελεούσα”

ευχαριστεί θερμά τα μέλη του Συνδυασμού

“Φάρσαλα Ανάπτυξη” του κ. Μάκη Εσκίογλου για

την προσφορά 140 ευρώ εις μνήμη του Στέφανου

Εσκίογλου.

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Το Δ.Σ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ

Ευχόμαστε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον εγγονό

μας Οδυσσέα - Γεώργιο Στεργιό Στεργιόπουλο ο

οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα

σκάκι στα Φάρσαλα και το χρυσό μετάλλιο.

Ευχόμαστε πάντα χαμόγελα και επιτυχίες.

Ο παππούς Γεώργιος Στεργιόπουλος και η γιαγιά

Φωτεινή Στεργιοπούλου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα Φάρσαλα

οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθε-

ση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Σ
ύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε στο ταμείο

της Κοινότητας των Ρομά Φαρσάλων  μετά από

την τελευταία καταμέτρηση που έγινε στα ταμεία

της Κοινότητας για τον Μάιο, έπρεπε να υπάρχουν 350

ευρώ βρέθηκε έλλειμμα της τάξεως των 75 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ρομά Φαρσάλων κ. Μπάμπης

Δημητρίου σε επικοινωνία που είχαμε επιβεβαίωσε το εν

λόγω περιστατικό και μας δήλωσε τα εξής: 

«Ο Πρόεδρος και η κοινότητα δεν λειτουργούν με αυτά τα

συστήματα και τα πρότυπα, θέλω να υπάρχει βάση και

σωστοί συνεργάτες δίπλα μου, διότι τόσα χρόνια που βρί-

σκομαι στο τιμόνι της Κοινότητας, ουδέποτε δώσαμε δικαι-

ώματα και πάντα δουλεύουμε με ψηλά το κέφαλι και έχοντας

ως άξονα μας την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της

Κοινότητας.

Μετά από αυτή την διαπίστωση η μόνη μου λύση είναι να

αφαιρέσω τα καθήκοντα του ταμία από τον κ. Βαλάντη

Ταφίλη μιας και είναι ο κύριος υπεύθυνος για το ταμείο άρα

και για την απώλεια των χρημάτων.

Πρέπει να πάρει το μάθημα του, το «γκάζι» του γιατί αυτές

οι τακτικές δεν συγχωρούνται και δεν τις υιοθετήσαμε ποτέ.

Ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους της Κοινότητας γιατί

εμπιστεύτηκα τον κ. Ταφίλη και του έδωσα έναν τόσο σημα-

ντικό ρόλο και αυτός απέδειξε ότι δεν ήταν άξιος να υπερα-

σπιστεί τα συμφέροντα της Κοινότητας μας.»

Μετά τιμής: Μπάμπης Δημητρίου

Κ
λείνοντας το φύλλο

της Τρίτης και

πάντα με γνώμονα

την καλύτερη ενήμερωση

για τους αναγνώστες μας

επιλέξαμε να περάσουμε

τους πίνακες των

περιφερειακών

συμβούλων για τις

παρατάξεις των κ.κ.

Τσιλιμίγκα και Αγοραστού

με των συνδυασμό των

οποίων είχαμε και

αρκετές Φαρσαλινές

υποψηφιότητες.

Μέχρι εκείνη την στιγμή

είχαμε την αναμονή να ολο-

κληρωθεί η καταμέτρηση

των ψηφοδελτίων για τις

περιφερειακές εκλογές στην

περιφερειακή ενότητα

Λάρισας. Η καταμέτρηση

των σταυρών από την άλλη,

βρίσκεται αυτή στιγμή λίγο

πάνω από το 50%.

Όσον αφορά τα αποτελε-

σματα σε 555 από το 558

εκλογικά τμήματα, το ποσο-

στό του Κώστα Αγοραστού,

άγγιξε το 54,43% και ακο-

λουθούν οι: Νίκος

Τσιλιμίγκας με 27,22%, ο

Τάσος Τσιαπλές με 7,45%, ο

Δημήτρης Κουρέτας με

5,30%,  η Μαρία Μπίλλη με

2,56%, ο Θανάσης Ακρίβος

με 1,26%, ο Στάθης

Ντούρος με 1,01% και ο

Κώστας Δελημήτρος με

0.77%.
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Μπάμπης Δημητρίου: “Ο Πρόεδρος και η Κοινότητα Ρομά, δενΜπάμπης Δημητρίου: “Ο Πρόεδρος και η Κοινότητα Ρομά, δεν

λειτουργούν με τέτοια κριτήρια”λειτουργούν με τέτοια κριτήρια”

Οι σταυροί των Λαρισαίων υποψήφιων περιφερειακών Οι σταυροί των Λαρισαίων υποψήφιων περιφερειακών 

συμβούλων στο 50% της καταμέτρησηςσυμβούλων στο 50% της καταμέτρησης

Επικαιρότητα



Δ
είτε τα τελικά αποτελέσματα στους επτά δήμους

της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Ήδη, από την πρώτη Κυριακή επανεξελέγη Δήμαρχος

Κιλελέρ ο κ. Θανάσης Νασιακόπουλος, ενώ στο Δήμο

Τεμπών ο κ. Γιώργος Μανώλης έκανε την ανατροπή κερδί-

ζοντας τον νυν δήμαρχο κ. Κώστα Κολλάτο.

Αναλυτικά, όλα τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα.

Στο Δήμο Κιλελέρ, δεν ενσωματώθηκε ένα τμήμα, αλλά δεν

επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
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protostypos.gr

Επικαιρότητα

CMYK

"ΜΑΧΗ" ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ"ΜΑΧΗ" ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τα τελικά αποτελέσματα στους Δήμους της ΠΕ ΛάρισαςΤα τελικά αποτελέσματα στους Δήμους της ΠΕ Λάρισας


