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Φαρσάλων!!!Φαρσάλων!!!

ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 

ο Εσκίογλου!! !ο  Εσκίογλου!! !
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Τ
ο δικό του

ευχαριστήριο

μήνυμα έστειλε ο

εκλεγμένος Τοπικός

Σύμβουλος Φαρσάλων με

τον συνδυασμό του κ.

Μάκη Εσκίογλου

"Φάρσαλα Ανάπτυξη",

Θανάσης Γεροβασίλης.

“Θέλω να ευχαριστήσω

θερμά όλους τους πολίτες

των Φαρσάλων για την

ψήφο εμπιστοσύνης που

έδωσαν στον κ. Μάκη

Εσκίογλου και τον συνδυα-

σμό "Φάρσαλα Ανάπτυξη".

Ο κ. Εσκίογλου είναι ένας

άνθρωπος με όραμα,

αγάπη και πλάνο για τον

τόπο που γεννήθηκε και

μεγάλωσε και αυτό το τερά-

στιο ποσοστό νίκης μας

κάνει όλους χαρούμενους

και μας γεμίζει ευθύνη και

δημιουργικότητα. Η δουλειά

ξεκινάει για να κάνουμε όλοι

μαζί και ο καθένας ξεχωρι-

στά τα Φάρσαλα τον τόπο

που ονειρευόμαστε και αγα-

πάμε και να δώσουμε νέα

πνοή σε αυτή την νέα σελί-

δα του Δήμου Φαρσάλων.

Όσο για εμένα προσωπικά

θέλω να ευχαριστήσω

θερμά όλους όσους με

ψηφίσαν και με εξέλεξαν

στο Τοπικό Συμβούλιο

Φαρσάλων. Είναι μεγάλη

μου τιμή και σας υπόσχομαι

ότι θα είμαι πάντα δίπλα

σας, με σεβασμό, ανιδιοτέ-

λεια και το αίσθημα της

ευθύνης. Σας ευχαριστώ

από καρδιάς.”

Η
πρώτη εκλεγμένη

τοπική Σύμβουλος

με 940 ψήφους κ.

Θεοδώρα Πρεκατέ η

οποία προέρχεται από

τον συνδυασμό

«Φάρσαλα Ανάπτυξη»

του κ. Μάκη Εσκίογλου

έστειλε το δικό της

ευχαριστήριο μήνυμα

τόσο για την στήριξη στο

πρόσωπο της όσο

φυσικά και για την

στήριξη στον συνδυασμό.

Αναλυτικά η δήλωση της:

«Ευχαριστώ πολύ τους

συμπολίτες μου που με στή-

ριξαν με την ψήφο τους

εύχομαι να φανώ αντάξια

των προσδοκιών σας.

Ευχαριστώ τους συμπολίτες

μας που στήριξαν τον συν-

δυασμό μας «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» στην πρώτη

Κυριακή των εκλογών.

Επίσης τον κ. Μάκη

Εσκίογλου για την εμπιστο-

σύνη του στο πρόσωπο μου

και φυσικά όλους τους

ανθρώπους του συνδυα-

σμού μας «Φάρσαλα

Ανάπτυξη».

Μετά την μεγάλη νίκη του

Συνδυασμού μας “Φάρσαλα

Ανάπτυξη” είμαστε έτοιμοι

να δουλέψουμε σκληρά και

να δικαιώσουμε τους

συμπολίτες μας που μας

έδωσαν την μεγάλη αυτή

νίκη.

Με τον κ. Εσκίογλου

“οδηγό” μας είμαστε έτοιμοι

να οδηγήσουμε τα Φάρσαλα

σε μια νέα εποχή, όπως την

ονειρεύονται οι πολίτες των

Φαρσάλων.»

Τ
ο νέο επταμελές

συμβούλιο της

τοπικής κοινότητας

Φαρσάλων στη νέα

θητεία θα αποτελείται

από τρεις δημοτικές

παρατάξεις ως εξής: (4)

από τον πρώτο σε

σταυρούς συνδυασμό του

κ. Μάκη Εσκίογλου, (2)

από τον δεύτερο

συνδυασμό του κ. Άρη

Καραχάλιου και (1) από

το τρίτο συνδυασμό της

κ. Μαρίας Ίφου.

Αναλυτικά εκλέγονται ως

εξής: Στο συνδυασμό

«Φάρσαλα Ανάπτυξη»:

Πρεκατέ Θεοδώρα  (940),

Βαρακλιώτης Κων/νος

(768),  Πιτσιάβα Φωτεινή

(368) και Γεροβασίλης

Αθανάσιος(317). Στο συν-

δυασμό «Φαρσάλων

Όραμα» εκλέγονται:

Παύλου Βάια (618),

Βαγγελός Γεώργιος (376)

και στο τον συνδυασμό

«Δημοτική Αναγέννηση» ο

Πατσιούρας Δημήτριος με

(508) ψήφους. Ο νέος/α

πρόεδρος της δημοτικής

κοινότητας Φαρσάλων το

πιθανότερο είναι να προέρ-

χεται από τον πρώτο συν-

δυασμό που έχει την πλειο-

ψηφία
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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 5/6/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 13/28c

Τρίτη 4/6/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 13/27c

Πέμπτη 6/6/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 16/32c

Παρασκευή 7/6/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 18/34c

Σαββάτο 8/6/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 19/35c

Κυριακή 9/6/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 19/35c

Δευτέρα 10/6/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 19/33c

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

ΕυχαριστήριοΕυχαριστήριο

μήνυμα τουμήνυμα του

Θανάση ΓεροβασίληΘανάση Γεροβασίλη

Θεοδώρα Πρεκατέ:Θεοδώρα Πρεκατέ:

«Ευχαριστώ για την«Ευχαριστώ για την

στήριξη, των στήριξη, των 

συμπολιτών μου»συμπολιτών μου»

Το επταμελές Το επταμελές 

συμβούλιο της συμβούλιο της 

τοπικής κοινότηταςτοπικής κοινότητας

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

protostypos.grprotostypos.gr



Σ
χεδόν οι μισοί Φαρσαλινοί που

είχαν δικαίωμα ψήφου επέλεξαν

την αποχή την δεύτερη Κυριακή

των εκλογών με αυτούς που ψήφισαν

να είναι μόλις το 52,14% όσων είχαν

δικαίωμα ψήφου.

Επίσης σαφώς μεγαλύτερη ήταν η αποχή

των Φαρσαλίνων στις Δημοτικές εκλογές

του 2019 συγκριτικά με τις εκλογές του

2014.

Συγκεκριμένα την πρώτη Κυριακή των εκλο-

γών του 2014 ψήφισαν 15.052 ψηφοφόροι

από τους 20.819 εγγεγραμμένους με

14.635 έγκυρα ψηφοδέλτια, 294 άκυρα και

96 λευκά με ποσοστό συμμετοχής της τάξε-

ως του 72,17% συγκριτικά με το ποσοστό

των κατοίκων που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Ενώ την πρώτη Κυριακή των εκλογών του

2019 ψήφισαν 13.972 ψηφοφόροι από τους

20.193 εγγεγραμμένους με 13.545 έγκυρα

ψηφοδέλτια, 339 άκυρα και 88 λευκά και

ποσοστό συμμετοχής της τάξεως του

69,19% συγκριτικά με το ποσοστό των

κατοίκων που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Την δεύτερη Κυριακή του 2014 το ποσοστό

συμμετοχής μειώθηκε από 72,17% σε

66,08% και συγκεκριμένα ψήφισαν 13.758

ψηφοφόροι με 12.893 έγκυρα ψηφοδέλτια,

477 άκυρα ενώ 388 ήταν τα λευκά ψηφο-

δέλτια.

Ενώ την δεύτερη Κυριακή του 2019 το

ποσοστό από 69,19% μειώθηκε σε 52,14%.

Συγκεκριμένα ψήφισαν 10.532 ψηφοφόροι

από τους 20.193 εγγεγραμμένους, με

10.625 ψηφοδέλτια να είναι έγκυρα, ενώ

υπήρχαν 116 άκυρα και 151 λευκά ψηφο-

δέλτια.

Σ
τη διαμόρφωση της

εισόδου του

δημοτικού

διαμερίσματος Βασιλή

του Δήμου Φαρσάλων

προχωρά η Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη

σύμβαση του έργου προϋ-

πολογισμού 270.000 ευρώ.

Το έργο αφορά τη διαμόρ-

φωση πεζοδρομίων στη

νότια πλευρά της

Επαρχιακής Οδού Βασιλή –

Ευϊδρίου. Στα πεζοδρόμια

θα τοποθετηθούν τυποποιη-

μένα φωτιστικά σώματα ενώ

θα αναπτυχθεί συστοιχία

δένδρων με εγκατάσταση

δικτύου στάγδην ύδρευσης.

Σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός τόνισε

τα εξής: «Προχωράμε στην

υλοποίηση ενός έργου που

αφορά τη διαμόρφωση

πεζοδρομίων στο Βασιλή

του Δήμου Φαρσάλων.

Πρόκειται για ένα έργο που

αντιμετωπίζει σοβαρά ζητή-

ματα ασφάλειας και είναι μια

αναγκαιότητα που επιλύεται

με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο. Είναι ένα έργο στο

οποίο διεισδύουν οι επιθυ-

μίες των κατοίκων της

περιοχής ενώ αλλάζει την

εικόνα στην νότια πλευρά

του οικισμού Βασιλή. Με

έργα συγχρονίζουμε τους

οικισμούς της Θεσσαλίας με

την εποχή μας».
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Σχεδόν στο 50% η αποχή σταΣχεδόν στο 50% η αποχή στα

Φάρσαλα την 2η ΚυριακήΦάρσαλα την 2η Κυριακή

Περιφέρεια Θεσσαλίας:Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Διαμορφώνει τη νότια είσοδοΔιαμορφώνει τη νότια είσοδο

στο Βασιλή Φαρσάλωνστο Βασιλή Φαρσάλων



Τ
α χαμόγελα και οι

πανηγυρισμοί

ξεκίνησαν από

νωρίς στο «στρατόπεδο»

του κ. Μάκη Εσκίογλου

μιας και από τα πρώτα

εκλογικά φάνηκε το

αποτέλεσμα και η μεγάλη

νίκη του.

Αμέσως μετά στήθηκε ένα

ξέφρενο πάρτι στο εκλογικό

κέντρο του νέου Δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Πρωταγωνιστής στην μεγά-

λη αυτή βραδιά ποιος άλλος

φυσικά από τον νέο

Δήμαρχο κ. Μάκη

Εσκίογλου!!!

Ο κ. Μάκης Εσκίογλου

πέτυχε μια ιστορική νίκη με

το εντυπωσιακό ποσοστό

75,63% ο Μάκης Εσκίογλου

εκλέχθηκε πανηγυρικά

δήμαρχος Φαρσάλων, ένα-

ντι ποσοστού 24,37% του

Άρη Καραχάλιου.

Συγκεκριμένα, στο τέλος της

καταμέτρησης ο κ.

Εσκίογλου έλαβε 7769

ψηφοδέλτια, έναντι 2501

του κ. Καραχάλιου.

Υποψήφιοι και ψηφοφόροι

του συνδυασμού έστησαν

ένα ξέφρενο πάρτι με χορό,

τραγούδια και φυσικά πλημ-

μύρα από χαμόγελα, έχο-

ντας κάνει «κατάληψη» στην

οδό Πατρόκλου όπου και

στεγάζεται το εκλογικό του

Συνδυασμού «Φάρσαλα

Ανάπτυξη».

Στα decks βρισκόταν ο

εκλεγμένος στο τοπικό

Συμβούλιο Φαρσάλων με

τον συνδυασμό του κ.

Εσκίογλου και γνωστός Dj

της πόλης Θανάσης

Γεροβασίλης ο οποίος έχει

ξεσηκώσει τα πλήθη και το

πάρτι συνεχίστηκε με αμείω-

τους ρυθμούς μέχρι τις

πρωτες πρωινές ώρες!!!

Ο “Πρώτος Τύπος” ήταν εκεί

και σας μεταφέρουμε χαρα-

κτηριστικές εικόνες από

τους πανηγυρισμούς και την

ατμόσφαιρα που είχε δημι-

ουργηθεί.

Συνέχεια στην σελίδα 5.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Με μουσική, χορό, πανηγύρια και βεγγαλικά γιορτάστηκε ηΜε μουσική, χορό, πανηγύρια και βεγγαλικά γιορτάστηκε η

μεγάλη νίκη στο εκλογικό κέντρο του κ. Εσκίογλου!!!μεγάλη νίκη στο εκλογικό κέντρο του κ. Εσκίογλου!!!
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Τρίτη 4 Ιουνίου

CMYK

Επικαιρότητα

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

- 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.

Ο κ. Εσκίογλου και στα 49

εκλογικά κέντρα της

Επαρχίας ήταν πρώτος.

Στα Φάρσαλα το συνολικό

ποσοστό του νέου

Δημάρχου Φαρσάλων ήταν  

72,73% με 2.657 ψήφους,

έναντι 996 ψήφων και ποσο-

στό 27,27% του κ. Άρη

Καραχάλιου του απερχόμε-

νου Δημάρχου Φαρσάλων.

7
Τρίτη 4 Ιουνίου

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



Ο
Φαρσαλινός

πρόεδρος της

ΝΟΔΕ

Λάρισας έδωσε το

παρών στο εκλογικό

κέντρο του νεοεκλεγέντα

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου.

Μέσα σε κλίμα πανηγυρι-

σμών και συγκίνησης ο κ.

Χρήστος Καπέτανος έδωσε

θερμά συγχαρητήρια στον κ.

Μάκη Εσκίογλου για την

πανηγυρική εκλογή του και

φωτογραφήθηκε με πλήθος

κόσμου και στελεχών της

παράταξης «Φάρσαλα

Ανάπτυξη».

Ο
υποψήφιος

Δήμαρχος

Φαρσάλων κ.

Κώστας Τύμπας μαζί με

αντιπροσωπεία

εκπροσώπων του

συνδυασμού έδωσε το

παρών στο εκλογικό

κέντρο του νεοεκλεγέντα

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου και τον

συνεχάρη για την εκλογή

του, δείχνοντας δείγματα

πολιτικού πολιτισμού!!!

Η
κ. Μαρία Ίφου η

επικεφαλής της

παράταξης

«Δημοτική Αναγέννηση»

έδωσε το παρών στο

εκλογικό κέντρο του

μεγάλου νικητή κ. Μάκη

Εσκίογλου και τον

συνεχάρη για την νίκη

του δείχνοντας έτσι τον

πολιτικό πολιτισμό που

την διακατέχει.

Το παρών μαζί με την κ.

Ίφου έδωσε και ο πρώην

αντιδήμαρχος και νυν

Δημοτικός Σύμβουλος κ.

Βαγγέλης Κατσιαούνης ο

Δημοτικός Σύμβουλος κ.

Βασίλης Πατσιούρας, όπως

επίσης και οι υποψήφιοι του

Συνδυασμού κ. Λελεντζής

Ιωάννης και Ντίνος Θωμάς.

CMYK

8
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο εκλογικό κέντρο του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Φαρσάλων κ.Στο εκλογικό κέντρο του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Εσκίογλου βρέθηκε ο κ. Χρήστος Καπετάνος!Εσκίογλου βρέθηκε ο κ. Χρήστος Καπετάνος!

Ο κ. Κώστας Τύμπας,Ο κ. Κώστας Τύμπας,

έδωσε το παρώνέδωσε το παρών

στο εκλογικό του κ.στο εκλογικό του κ.

Μάκη Εσκίογλου!Μάκη Εσκίογλου!

Στο εκλογικό κέντροΣτο εκλογικό κέντρο

του κ. Εσκίογλου η κ.του κ. Εσκίογλου η κ.

Μαρία ΊφουΜαρία Ίφου



Ο
κ. Μάκης

Εσκίογλου

πέτυχε μια

ιστορική νίκη με το

εντυπωσιακό ποσοστό

75,63% ο Μάκης

Εσκίογλου εκλέχθηκε

πανηγυρικά δήμαρχος

Φαρσάλων, έναντι

ποσοστού 24,37% του

Άρη Καραχάλιου.
Με αφορμή την εκλογή του
στο αξίωμα του δημάρχου
Φαρσάλων, ο κ. Μάκης
Εσκίογλου έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 

«Είναι μία ιστορική ημέρα
για τα Φάρσαλα. Μία ημέρα
που ο τόπος μας γυρίζει
σελίδα σε μία νέα, ελπιδο-
φόρα και φωτεινή εποχή.
Θέλω να ευχαριστήσω από
τα βάθη της καρδιάς μου
όλους τους δημότες της
επαρχίας Φαρσάλων που
τίμησαν το συνδυασμό μας.
Το πολύ μεγάλο αυτό ποσο-
στό που λάβαμε απόψε,
είναι για μένα τιμή αλλά και
βαριά ευθύνη για την επόμε-
νη ημέρα. Μία ημέρα που δε
θα περισσεύει κανείς, στην
προσπάθεια για την ανα-
πτυξιακή ανασυγκρότηση
της επαρχίας Φαρσάλων».

O
απερχόμενος

δήμαρχος

Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος

δήλωσε τα εξής: 

“Κατά το γνωστό, οι εκλογές

αποτελούν τον καθρέφτη

του σήμερα. Και η αποτύ-

πωση του εκλογικού αποτε-

λέσματος είναι ιδιαίτερα

αρνητική για μένα και την

παράταξή μου. Υποστήκαμε

μεγάλη εκλογική ήττα.

Συγχαίρουμε τον κ. Ιορδάνη

Εσκίογλου και την παράταξή

του για την πολύ μεγάλη

νίκη και του ευχόμαστε καλή

θητεία από την 1η

Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστούμε όλους εκεί-

νους τους συμπολίτες και

συνδημότες που μας στήρι-

ξαν τόσο κατά τις εκλογικές

διαδικασίες όσο και κατά την

οκτάχρονη δημαρχιακή μας

θητεία. Αλλά και όλους τους

συμπολίτες για τη συμμετο-

χή τους και την δημοκρατική

τους έκφραση.

Παραμένουμε ενεργοί πολί-

τες από την αιρετή θέση

που μας κατέταξε ο

Φαρσαλινός Δημότης και θα

τιμήσουμε την ψήφο του.

Άλλωστε μας εκφράζει από-

λυτα το «Δεν χάνω ποτέ.

Είτε κερδίζω, είτε μαθαίνω”.

Μ
έσω

τηλεφωνικής

στιχομυθίας

είχαμε τα εύσημα του

απερχόμενου Δημάρχου

κ. Άρη Καραχάλιου προς

τον νέο Δήμαρχο κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Ο απερχόμενος δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος συνεχάρη τηλε-

φωνικά τον νέο δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου για την μεγάλη

νίκη και του ευχήθηκε καλή

θητεία από 1η Σεπτεμβρίου.

9
Τρίτη 4 Ιουνίου

CMYK

Επικαιρότητα

Ενωτικός στις πρώτες δηλώσεις του ωςΕνωτικός στις πρώτες δηλώσεις του ως νέοςνέος

ΔημάρχοςΔημάρχος Φαρσάλων οΦαρσάλων ο κκ. . ΜάκηςΜάκης ΕσκίογλουΕσκίογλου!!

Άρης Καραχάλιος: “Δεν χάνω ποτέ. Άρης Καραχάλιος: “Δεν χάνω ποτέ. 

Είτε κερδίζω, είτε μαθαίνω”Είτε κερδίζω, είτε μαθαίνω”

Τηλεφωνικά δόθηκαν τα εύσημα της διαδοχής…Τηλεφωνικά δόθηκαν τα εύσημα της διαδοχής…



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)



Ο
κ. Μάκης Εσκίογλου πέτυχε μια ιστορική νίκη με

το εντυπωσιακό ποσοστό 75,63% και εκλέχθηκε

πανηγυρικά δήμαρχος Φαρσάλων, έναντι

ποσοστού 24,37% του Άρη Καραχάλιου.

Συγκεκριμένα, στο τέλος της καταμέτρησης ο κ. Εσκίογλου

έλαβε 7769 ψηφοδέλτια, έναντι 2501 του κ. Καραχάλιου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και στα 49 Εκλογικά κέντρα

ο κ. Εσκίογλου ήταν πρώτος με μεγάλη διαφορά, μάλιστα σε 12

εκλογικά κέντρα είχε ποσοστό άνω του 80% έναντι του αντιπά-

λου του. Πιο συγκεκριμένα στα Βρυσιά ο κ. Εσκίογλου είχε

82,48%, στην Καλλιθέα 87,67%, στο Κατωχώρι 83,16%, στην

Κρήνη (2 εκλογικά κέντρα) 83,28%, στο Ναρθάκι (2 εκλογικά

κέντρα) 85%, στο Πολυδάμειο 85,08%, στο Πολυνέρι 80%,

στην Σκοτούσα σε ένα από τα δυο εκλογικά κέντρα 82,02%,

στον Σταυρό 81,58% (2 εκλογικά κέντρα) και στην Υπέρεια

83,15%.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο κ. Καραχάλιος με τους 2.502

ψήφους είχε 481 ψήφους λιγότερους από την Α Κυριακή
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ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869  |  Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ

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)

Πανηγυρική νίκη σε όλα τα εκλογικά κέντρα με τοΠανηγυρική νίκη σε όλα τα εκλογικά κέντρα με το
απόλυτο 49/49 και ποσοστά ρεκόρ!απόλυτο 49/49 και ποσοστά ρεκόρ!

“Σάρωσε” ο κ. Εσκίογλου!!!“Σάρωσε” ο κ. Εσκίογλου!!!



Ο
εκλεγμένος
Δημοτικός
Σύμβουλος με την

παράταξη “Φάρσαλα
Ανάπτυξη” του κ. Μάκη
Εσκίογλου κ. Κώστας
Δαμιανός εξέφρασε τις
ευχαριστίες του τόσο για
την εμπιστοσύνη στο
πρόσωπο του από τους
ψηφοφόρους όσο φυσικά
και για την ανάδειξη του
κ. Μάκη Εσκίογλου ως

νέο Δήμαρχο Φαρσάλων.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο
κ, Δαμιάνος: Θα ήθελα να
ευχαριστήσω θερμά όλους
τους ψηφοφορούς του συν-
δυασμού “Φάρσαλα
Ανάπτυξη” που στο πρόσω-
πο του κ. Μάκη Εσκίογλου
είδαν την αλλαγή στην αυτο-
διοίκηση της Επαρχίας
Φαρσάλων και εξέλεξαν τον
κ. Εσκίογλου με τόσο μεγά-
λο ποσοστό Δήμαρχο

Φαρσάλων. 
Είναι μια μεγάλη νίκη, μια
νίκη που μας γεμίζει ευθύ-
νες και μας κάνει δυνατούς
και έτοιμους να ανταπεξέλ-
θουμε στον δύσκολο αγώνα
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Έχοντας ως “οδηγό” έναν
άνθρωπο με αγάπη για τον
τόπο του, ανιδιοτέλεια και
όνειρα, όλοι μας πρέπει να
σταθούμε δίπλα του και να
δώσουμε τον καλύτερό μας

ευατό.

Επίσης θέλω να ευχαριστή-

σω από καρδιάς όλους τους

συμπολίτες μου που εμπι-

σεύτηκαν το πρόσωπό μου

και με εξέλεξαν στον

Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο στόχος μας είναι κοινός,

να δούμε τα Φάρσαλα,

όπως όλοι τα ονειρευόμα-

στε.

Ο
κ. Μάκης

Εσκίογλου

πέτυχε μια

ιστορική νίκη με το

εντυπωσιακό ποσοστό

75,63% και εκλέχθηκε

πανηγυρικά δήμαρχος

Φαρσάλων, έναντι

ποσοστού 24,37% του

Άρη Καραχάλιου.

Συγκεκριμένα, στο τέλος της

καταμέτρησης ο κ.

Εσκίογλου έλαβε 7769

ψηφοδέλτια, έναντι 2501

του κ. Καραχάλιου.

Το εν λόγω ποσοστό αποτε-

λεί την δεύτερη καλύτερη

επίδοση μετά τα τελικά απο-

τελέσματα και πώτη στην

Θεσσαλία για την δεύτερη

Κυριακή, για τις Δημοτικές

εκλογές του 2019.

Ο μοναδικός που εκλέχθηκε

με μεγαλύτερο ποσοστό

ήταν ο κ. Τριανταφύλλακης

Ιωάννης με ποσοστό

75,94% στον Δήμο

Ξηρόμερου, ενώ με το

75.63% ο κ. Εσκίογλου είναι

μπροστά από τον κ. Ιωάννη

Φωστηρόπουλο ο οποίος

στον Δήμο Παλαιού

Φαλήρου εκλέχθηκε

Δήμαρχος με ποσοστό

75,60% ενώ ο κ. Πελετίδης

Κωνσταντίνος στον Δήμο

Πατρέων εκλέχθηκε με

70.91%

Ο
Φαρσαλινός

υποψήφιος

Περιφειρεακός

Σύμβουλος με τον

Συνδυασμό “Η Θεσσαλία

στην Καρδία μας” του κ.

Νίκου Τσιλιμίγκα, κ.

Αλκιβιάδης Σπανός έκανε

την εξής ευχαριστήρια

δήλωση.

“Θέλω να ευχαριστήσω

θερμά όλους τους ψηφοφό-

ρους της Επαρχίας

Φαρσάλων και όχι μόνο για

την στήριξή τους και την

εμπιστοσύνη τους στο πρό-

σωπο μου και τον συνδυα-

σμό μας.

Ήσασταν δίπλα μας στον

πολύ όμορφο και καθαρό

αγώνα που κάναμε και σας

ευχαριστώ θερμά για την

υποστήριξη σας.

Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξί-

δι που με γέμισε εμπειρίες,

γνώσεις και με έκανε να

γνωρίσω εξαίρετους ανθρώ-

πους.”

12
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Επικαιρότητα

Κωνσταντίνος Δαμιανός: “Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη καιΚωνσταντίνος Δαμιανός: “Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και

την στήριξη στο πρόσωπο μου, ο αγώνας μας είναι κοινός”την στήριξη στο πρόσωπο μου, ο αγώνας μας είναι κοινός”

Πανθεσαλλική πρωτιά και δέυτερο Πανελλήνιο ρεκόρ τοΠανθεσαλλική πρωτιά και δέυτερο Πανελλήνιο ρεκόρ το

ποσοστό της δεύτερης Κυριακής του κ. Μάκη Εσκίογλου!!!ποσοστό της δεύτερης Κυριακής του κ. Μάκη Εσκίογλου!!!

Ευχαριστήριο μήνυμα του κ. ΑλκιβιάδηΕυχαριστήριο μήνυμα του κ. Αλκιβιάδη

Σπανού, υπ. περιφερειακού συμβούλουΣπανού, υπ. περιφερειακού συμβούλου



Ο
πρόεδρος

του

Αχιλλέα

Φαρσάλων κ.

Αθανάσιος Λέφας

έδωσε το παρών

στο εκλογικό

κέντρο του κ.

Μάκη Εσκίογλου

όπου και τον

συνεχάρη για την

εκλογή του ως

Δήμαρχος

Φαρσάλων.

Οι δύο άντρες τα

είπανε σε πολύ

φιλικό κλίμα και

φυσικά έβγαλαν την

αναμνηστική φωτο-

γραφία

Τ
ο νέο δημοτικό

συμβούλιο

Φαρσάλων

απαρτίζεται από 27 έδρες,

από τις τέσσερις

δημοτικές ενότητες του

Δήμου Φαρσάλων.

Σας παρουσιάζουμε τα ονό-

ματα των Δημοτικών

Συμβούλων  βάση ανεπίση-

μων στοιχείων και με «ανοι-

χτές» δυο έδρες.

Η παράταξη «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» του νέου

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, καταλαμ-

βάνει 12 έδρες στο δημοτικό

συμβούλιο. 

Ανά δημοτική ενότητα εκλέ-

γονται οι εξής:

Δ . Ε . Φ Α Ρ Σ Α Λ Ω Ν :

Αρσενοπούλου Βάια,

Χατζηπλή Σοφία,

Συροπούλου Δέσποινα,

Δαμιανός Κων/νος,

Χαμορούσου Ευαγγελία,

ενώ οι Μπασαγιάννης

Χρήστος και ο Μητός

Αθανάσιος είναι ισόψηφοι

για την έκτη και τελευταία

έδρα του Δημοτικού

Συμβουλίου στην Δ.Ε.

Φαρσάλων.

Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ:

Κουκουλιός Σταύρος,

Μπαλατσός Κων/νος και

Μπρόζος Κων/νος.

Δ.Ε.ΕΝΙΠΕΑ: Γκατζόγιας

Νικόλαος, Γούσιας

Δημήτριος.

Δ.Ε. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ: Τριάντης

Ιωάννης.

Ο συνδυασμός «Φαρσάλων

Όραμα» του κ. Άρη

Καραχάλιου καταλαμβάνει

(6) έδρες: 

Δ.Ε.ΦΑΡΣΑΛΩΝ:  Άρης

Καραχάλιος, Μπαμπανίκας

Δημήτριος, Κυριακή

Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ

Χαραχούσου 

Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ:

Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ς

Παπαγεωργίου και ακολου-

θεί η  Κων/να Μπένου

Παπακωνσταντίνου. 

Δ . Ε . Ε Ν Ι Π Ε Α :

Αγγελακόπουλος Γεώργιος

Δ.Ε. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ:

Τριανταφύλλου Δημήτριος.

Στον συνδυασμό

Φαρσάλων Όραμα είναι

«ανοιχτή» μια έδρα ανά-

μεσα στην Δ.Ε. Ναρθακίου

και τον κ. Τριανταφύλλου

και στην δεύτερη έδρα

στην Δ.Ε. Πολυδάμαντα

και την κ. Μπένου

Παπακωνσταντίνου.

Ο συνδυασμός «Φαρσάλων

Όραμα» του κ. Άρη

Καραχάλιου καταλαμβάνει

(6) έδρες: 

Από τον συνδυασμό

«Δημοτική Αναγέννηση» της

κ. Μαρίας Ίφου με (5) έδρες:

Προηγούνται σε ψήφοι οι

εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

Δ.Ε. ΦΑΡΣΑΛΩΝ: Μαρία

Ίφου, Ιουλία

Αγγελακοπούλου και

Χρήστος Γώγος  

Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ:

Κατσιαούνης Ευάγγελος.

Δ.Ε. ΕΝΙΠΕΑ: Πατσιούρας

Βασίλης.

Από τον συνδυασμό

«Ενωτική Δημοτική

Πρωτοβουλία» του κ.

Κώστα Τύμπα, ο οποίος θα

έχει (2) έδρες μια θα καταλά-

βει ο επικεφαλής της δημοτι-

κής παράταξης και μία έδρα

ο πρώτος σε ψήφους στην

Δ.Ε. Φαρσάλων κ. Γκέβρος

Ιωάννης.

Οι δημοτικές παρατάξεις

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» του κ.

Βαγγέλη Δημητρακόπουλου

και της Λαϊκής

Συσπείρωσης του κ.

Αποστόλη Αναγνώστου,

από μια (1) έδρα που έχουν

θα καταλάβουν οι ίδιοι οι

επικεφαλής των παρατάξε-

ων.

Πλέον αναμένονται τα επί-

σημα αποτελέσματα τα

οποία θα κοινοποιηθούν

από το Πρωτοδικείο. 
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Επικαιρότητα
CMYK

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο των ΦαρσάλωνΤο νέο Δημοτικό Συμβούλιο των Φαρσάλων

Ο πρόεδρος τουΟ πρόεδρος του

Αχιλλέα Φαρσάλων κ.Αχιλλέα Φαρσάλων κ.

Αθανάσιος Λέφας στοΑθανάσιος Λέφας στο

εκλογικό εκλογικό 

του κ. Εσκίογλου!του κ. Εσκίογλου!



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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4 / 6 : Δ α μ ι α ν ό ς  Δ η μ ή τ ρ η ς  Δ / ν σ η :  Ν .

Κ ο υ κο υ φ λ ή  7  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 1 5 4    

5 / 6 : Μ α υ ρ α ν τ ώ ν η ς  Χ ρ ή σ τ ο ς  Δ / ν σ η :

Θ έ τ ι δ ο ς  7 0  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 4 6 5        

6 / 6 : Μ α ρ γ α ρ ι τ ο π ο ύ λ ο υ  Β ι ρ γ ι ν ί α

Δ / ν σ η :  Λ α ρ ί σ η ς  2 6  κα ι  Θ έ τ ι δ ο ς  Τη λ :

2 4 9 1 0 - 2 3 0 1 2

7 / 6 : Μ π α σ α γ ι α ν ν η  Α γ γ ε λ ι κ ή  Δ / ν σ η :

Π α τ ρ ό κ λ ο υ  11  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 2 2 5

8 / 6 :  Π α π α π ο σ τ ό λ ο υ  Σ ω τ η ρ ί α

Δ / ν σ η : Λ α ρ ί σ η ς  κ α ι  Λ ε ω ν ί δ ο υ

Τη λ : 2 4 9 1 0 2 6 1 8 3

9 / 6 : Κ ο ν τ ο ν ί κ α ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  2 8  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 4 4 5 5  /  2 4 9 1 0 -

2 2 4 1 6

1 0 / 6 : Ζ α χ α ρ ά κ η  Ε λ έ ν η  Δ / ν σ η :

K 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

14 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

ΑΙΜΟΔΟΤΗ

Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓ-

ΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 9:30 ΕΩΣ ΤΙΣ

13:00 ΣΤΗΝ ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ.

ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΛΕΙ

ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:30 Μ.Μ. ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΠΟΥ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΟ Δ.Σ.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Θωμόπουλος Βασίλειος του γένους Τσιόκου, του

Δημητρίου και της Ευαγγελίας που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η

Ευθυμιοπούλου Ευαγγελία γένους Καραγιάννη, του

Αριστείδη και της Παναγιώτας που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται να

έλθουν σε Πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Φαρσάλων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα Φάρσαλα

οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθε-

ση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Ό
ποιος ψάχνει τα καλύτερα, τα βρίσκει μόνο

στους καλύτερους και στην καλύτερη τιμή!

Για άλλη μια φορά η Electronet Β.Κ. Καζάνα

μας βάζει στο κλίμα των μεγάλων προσφορών με όλες

τις συσκευές Bosch, Siemens, Pitsos, Neff, να

διατίθενται έως και 30% φθηνότερα!

Πλυντήρια, στεγνωτήρια, ψυγεία, κουζίνες, σκούπες, πρεσ-

σοσυστήματα και όλες οι μικροσυσκευές των μεγαλύτερων

εταιριών, είναι όλα ετοιμοπαράδοτα και  συνθέτουν την πλη-

ρέστερη γκάμα συσκευών που θα καλύψουν κάθε απαίτη-

ση. Οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν την πιο ενη-

μερωμένη έκθεση εντοιχιζόμενων και ελεύθερων συσκευών,

να τα δουν όλα από κοντά, να συζητήσουν με τους πωλητές

τις ανάγκες τους και να αποκτήσουν τις συσκευές που

θέλουν όχι μόνο στην καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής

αλλά και έως 30% φθηνότερα. Μόνο για λίγες Μέρες!

Επιλέξτε προϊόντα των BOSCH, SIEMENS, PITSOS, NEFF

και συνδυάστε την σύγχρονη τεχνολογία με το κέρδος, τις

τιμές και τις μεγάλες προσφορές.

Άλλωστε, χρόνια τώρα το μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλε-

κτρικών στη Θεσσαλία με τις προσφορές, τις προνομιακές

τιμές και την προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που διατηρεί

με τους καταναλωτές του, φροντίζει για τα καλύτερα στις

καλύτερες τιμές! 

Electronet Β. Κ. Καζάνα, Διονύσου και Παπαδοπούλου,

πίσω από τα ΚΤΕΛ

Σ
ε εύκολη υπόθεση

αποδείχθηκε η νίκη

για την Αναγέννηση

Φαρσάλων στο παιχνίδι

του περασμένου Σαββάτου

στο Βιολογικό σύμφωνα

με το τελικό 5-0 επί της

Βερδικούσιας. Έτσι το

συγκρότημα των

Φαρσάλων έκανε ένα

σημαντικό βήμα για την

επίτευξη του στόχου της

ανόδου σε αντίθεση με τη

Βερδικούσια που

βρίσκεται σε μειονεκτική

θέση έναντι των

υπολοίπων ομάδων.

Η ομάδα του Νίκου

Θεοχαρόπουλου με αυτή τη

νίκη έφθασε τους τέσσερις βαθμούς, ενώ το συγκρότημα

του Κώστα Μπακλαβά συνεχίζει χωρίς βαθμό μετά και το

πέρας της τρίτης αγωνιστικής.

Πρωταγωνιστές για την Αναγέννηση ήταν ο Ζαγγανάς που

σκόραρε στο 11’ και στο 38’ ανοίγοντας τον δρόμο για τη

νίκη και ο Σαλής που πέτυχε τα υπόλοιπα τέρματα της ομά-

δας του στο 68’, στο 78’ και στο 84’.

Η Αναγέννηση θα αγωνιστεί με τον Λαρισαικό το Σάββατο

(08/06) και ώρα 6 μμ στη Νίκαια.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ν. Θεοχαρόπουλος):

Τέρπος, Μπουλάρι, Μπανιάς, Σακελλαρίου Κ., Δημουλάς,

Πατσιούρας, Σαλής (86΄Θεοχαρόπουλος), Καρακώστας,

Αρβανιτοζήσης (88΄Θέος), Τσούλης (85′ Αγγελάκης),

Ζαγγανάς (79′ Λάμπρου).

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ (Κ. Μπακλαβάς):

Νυχτερίδας, Μούμος (81΄Πουρνάρας), Ζερδαλής Σπ./Δημ.,

Φραγκογούλας, Ζερδαλής Σπ./Χρ., Καρκατσέλας, Τέλιος

(75΄Γκουρνέλης), Οικονόμου Ν/Γ (81΄Γκουντιλιάνης),

Νανούλης (59΄ Χατζής), Οικονόμου Ν/Αθ., Στατήρης.

Η
Interzum, η

κορυφαία

εμπορική έκθεση

παγκοσμίως για την

κλάδο των επίπλων και

εσωτερικού σχεδιασμού,

που πραγματοποιήθηκε

στην Κολωνία, έληξε την

Παρασκευή 24 Μαΐου

2019 με εξαιρετικά

αποτελέσματα για τον

ελληνικό όμιλο Alfa Wood

που συμμετείχε και φέτος

στα πλαίσια της

εξωστρέφειας και της

πολιτικής επέκτασης του

και σε νέες αγορές .

Πάνω από 70.000 επισκέ-

πτες, επαγγελματίες αλλά

και εκπρόσωποι τάσεων

από όλο τον κόσμο, επισκέ-

φτηκαν την έκθεση στις 4

ημέρες λειτουργίας της και

το περίπτερο του ομίλου

πλημμύρισε από κόσμο,

δίνοντας την ευκαιρία στην

Alfa Wood  να επιδείξει όλα

τα νέα & καινοτόμα προϊό-

ντα της . 

Το επόμενο ραντεβού στην

Κολωνία το 2021.
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Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμήΒ.Κ. Καζάνα: Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή

ΟΛΑ τα ΟΛΑ τα Bosch, Siemens, Pitsos, Neff  Bosch, Siemens, Pitsos, Neff  με -30%!!με -30%!!

“καθάρισε” με πεντάρα και έκανε σημαντικό βήμα ανόδου η“καθάρισε” με πεντάρα και έκανε σημαντικό βήμα ανόδου η

Αναγέννηση Φαρσάλων!!!Αναγέννηση Φαρσάλων!!!

Alfa Wood Group:H Alfa Wood Group:H μοναδική ελληνικήμοναδική ελληνική

συμμετοχή στη συμμετοχή στη 

διεθνή έκθεση ΙΝδιεθνή έκθεση ΙΝTERZUMTERZUM

protostypos.gr

Επικαιρότητα



Ο
λοκληρώθηκαν οι δημοτικές εκλογές στο νομό

Λάρισας με την ενσωμάτωση όλων των

εκλογικών τμημάτων και πλέον έχουμε την

επτάδα των νέων δημάρχων.

Ως γνωστόν από τον πρώτο γύρο είχαν επικρατήσει οι

Θανάσης Νασιακόπουλος (Δήμος Κιλελέρ) και Γιώργος

Μανώλης (Δήμος Τεμπών) και σήμερα εκλέχθηκαν οι

Απόστολος Καλογιάννης (Δήμος Λαρισαίων), Αντώνης

Γκουντάρας (Δήμος Αγιάς), Νίκος Γάτσας (Δήμος

Ελασσόνας), Μάκης Εσκίογλου (Δήμος Φαρσάλων) και

Γιάννης Κόκουρας (Δήμος Τυρνάβου).
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protostypos.gr

Επικαιρότητα

CMYK

Αναλυτικά η επτάδα των νέων Δημάρχων σε όλους τους ΔήμουςΑναλυτικά η επτάδα των νέων Δημάρχων σε όλους τους Δήμους

Τα τελικά αποτελέσματα στο Νομό ΛάρισαςΤα τελικά αποτελέσματα στο Νομό Λάρισας


