
Για 4η συνεχή χρονιά ηΓια 4η συνεχή χρονιά η

Λευκή ΝύχταΛευκή Νύχτα

Στον “πυρετό” των εκλογώνΣτον “πυρετό” των εκλογών

οι υπόψήφιοι, λίγο πριν τηνοι υπόψήφιοι, λίγο πριν την

“τελική ευθεία”“τελική ευθεία”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ στη βραδιά που διοργανώνω για 

γυναικες

την Τρίτη 25 Ιουνίου στις 21:00 στο ΚΟΝΑΚΙ, Λαμίας

162 στα Φάρσαλα.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για μένα.

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΖΙΟΥ

Υποψήφια Βουλευτής Ν.Δ. νομού Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος ALFA WOOD είναι από  τις πρώτες αδειοδοτημένες

μονάδες στον κλάδο της ανακύκλωσης – επεξεργασίας υπολειμμά-

των ξυλείας στην Ελλάδα.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ όλους όσους ενδιαφέρονται  ότι ο όμιλος μπορεί να

ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ κάθε είδους υπολειμμάτων ξυλείας, ξύλινων συσκευα-

σιών, παλετών, κ.α. υλικών προς Επεξεργασία & Ανακύκλωση στο

εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Τηλ. επικοινωνίας 2410 561232

Χειροπέδες σε δύο 36 χρονους Χειροπέδες σε δύο 36 χρονους 
για κατοχή ναρκωτικώνγια κατοχή ναρκωτικών

CMYK

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 91 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΣελΣελ 10.10.

ΣελΣελ 4,9,134,9,13



Μ
ε τις ευλογίες του

Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου

μας κ. Τιμοθέου και με

την αρωγή και ενεργό

συμπαράσταση των

μελών του Δ.Σ. του

Γενικού

ΦιλοπτώχουΤαμείου,

αλλά και των μελών των

Ενοριακών

ΦιλοπτώχωνΤαμείων της

Ιεράς Μητροπόλεώς μας

πραγματοποιήθηκαν με

μεγάλη επιτυχία τα «Δ΄

ΜΥΡΟΦΟΡΕΙΑ 2019».

Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας, την
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019,
μετέβη στον Ιερό
Προσκυνηματικό Ναό της
Παναγίας Δεμερλιωτίσσης
Σταυρού Φαρσάλων, όπου
και τέλεσε την Θεία
Λειτουργία υπέρ υγείας και
ενισχύσεως όλων όσοι

εργάζονται εθελοντικά και
προσφέρουν αφιλοκερδώς
τις υπηρεσίες τους στα
«Σπίτια Αγάπης» της
Μητροπολιτικής μας περιφέ-
ρειας, δηλαδή τους διακο-
νούντες ιερείς και τις εθελό-
ντριες κυρίες-διακόνισσες
και των πέντε «Σπιτιών
Αγάπης», των «Κοινωνικών
Παντοπωλείων» και γενικά,
όλων των δομών φιλανθρω-

πίας της Θεσσαλιώτιδος
Εκκλησίας.
Μετά το πέρας αυτής, έλαβε
χώρα η καθιερωμένη εορτα-
στική εκδήλωση, κατά την
διάρκεια της οποίας, ο
Σεβασμιώτατος απένειμε
αναμνηστικά δώρα σε
περισσότερες από τετρακό-
σιες εθελόντριες κυρίες για
την πολύτιμη προσφορά
τους και αποτελεσματική

συνδρομή τους στο πολυ-
σχιδές φιλανθρωπικό έργο
της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας.
Ο Σεβασμιώτατος με αισθή-
ματα ιδιαίτερης χαράς, ικα-
νοποίησης και ευγνωμοσύ-
νης εξήρε στο λόγο του την
σπουδαιότητα του επιτελού-
μενου έργου της φιλανθρω-
πίας από τα μέλη της τοπι-
κής μας Εκκλησίας και εξέ-
φρασε εκθύμως ειλικρινείς
ευχαριστίες σε όσους κοπιά-
ζουν και αφιερώνονται καθη-
μερινά, γιατί με τη δική τους
βοήθεια, με τα δικά τους
χαμόγελα προσφέρονται
συσσίτια στους «εν ανά-
γκαις ευρισκομένους» αδελ-
φούς μας και έτσι με τον
τρόπο αυτό, υλοποιείται η
ευαγγελική εντολή της α γ ά
π η ς και βιώνουμε τον
μακαρισμό του Κυρίου μας:
«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι

αὐτοὶ ἐλεηθήσονται».
Παράλληλα, ευχαρίστησε με
λόγια θερμά και ειλικρινή τον
π. Θεόκλητο Δήμου,
Υπεύθυνο του Γενικού
ΦιλοπτώχουΤαμείου Αυτής
για την μέριμνα, τη γενικότε-
ρη φροντίδα και την άρτια
οργάνωση της εκδήλωσης
που έχει πλέον καθιερωθεί
εδώ και τέσσερα χρόνια στις
καρδιές εκείνων που συνε-
πικουρούν το φιλανθρωπικό
έργο της Μητροπολιτικής
μας περιφερείας.
Στη Θεία Λειτουργία και στην
εκδήλωση παρέστη ο
Διοικητής της 61ΜΕ
Φ α ρ σ ά λ ω ν
Συνταγμάταρχης κ. Ιωάννης
Βακάκης.
Φωτογραφίες: Λάμπρος

Καρκαλέτσης –

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς

Κουλούμογλου
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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 26/6/2019
Πιθ. Βροχής, θερμοκρασία 22/31c

Τρίτη 25/6/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 21/31c

Πέμπτη 27/6/2019
Αραιή Συννεφιά, θερμοκρασία 23/32c

Παρασκευή 28/6/2019
Αραιή Συννεφιά,  θερμοκρασία 24/36c

Σαββάτο 29/6/2019
Αραιή Συννεφιά,  θερμοκρασία 23/30c

Κυριακή 30/6/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 19/31c

Δευτέρα 1/7/2019
Συννεφιά θερμοκρασία 24/37c

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

Σταυρός Φαρσάλων: Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχίαΣταυρός Φαρσάλων: Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία

τα «Δ΄ ΜΥΡΟΦΟΡΕΙΑ 2019»τα «Δ΄ ΜΥΡΟΦΟΡΕΙΑ 2019»

protostypos.grprotostypos.gr



«
Be cool, recycle in

school» είναι ο

τίτλος του

Ευρωπαϊκού eTwinning

Προγράμματος που

υλοποιήθηκε με επιτυχία

και παρουσιάστηκε από

την κ . Ειρήνη Μαυρίδου

νηπιαγωγό του 2ου

Νηπιαγωγείου Φαρσάλων

και την κ. Όλγα Παππά

νηπιαγωγό του 4ου

Νηπιαγωγείου.

Οι μαθητές που συμμετεί-
χαν επωφελήθηκαν από τη
συνεργασία με άλλα σχο-
λεία σε Ελλάδα και εξωτερι-
κό, βγήκαν από τα στενά
όρια της τάξης και το μάθη-
μα απέκτησε άλλη διάστα-
ση.

Μέσα από το πρόγραμμα
αυτό και με τη βοήθεια των
Τ.Π.Ε τα παιδιά ανέπτυξαν
στάσεις και αξίες που αφο-
ρούν στο περιβάλλον,
συμπεριφορές και δράσεις
που διαφυλάσσουν το φυσι-
κό κεφάλαιο, επινοώντας
και συμμετέχοντας σε δημι-
ουργικές δραστηριότητες
ανακύκλωσης και επανα-
χρησιμοποίησης διαφόρων
υλικών.
Στην παρουσίαση παρευρέ-
θηκαν η Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου κ.
Άρτεμις Παπαδημητρίου και
η Αντιδήμαρχος κ. Ντίνα
Μπένου.

Η
σφοδρή χαλαζόπτωση στα Φάρσαλα και

συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες Αγ.

Γεωργίου, Κατωχωρίου, Ανωχωρίου και

Σταυρού προκάλεσε τεράστιες καταστροφές που

φτάνουν ακόμη και στο 100% σε χιλιάδες στρέμματα

καλλιεργειών.

Οι αγρότες είδαν τους κόπους της χρονιάς να πάνε χαμένοι,
να μένουν χωρίς παραγωγή και χωρίς εισόδημα ενώ έχουν
κάνει πολλά από τα καλλιεργητικά έξοδα και φροντίδες στα
πληγέντα από το χαλάζι χωράφια τους.
Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες της τεράστιας
καταστροφής και απροστάτευτοι στα καιρικά φαινόμενα ενώ
με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ο ΕΛΓΑ δεν ασφαλίζει
και δεν αποζημιώνει στο 100% την ζημιά.
Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο είναι βέβαιο ότι οι
πληγέντες αγρότες θα ακούσουν λόγια παρηγοριάς και
συμπόνιας που για να έχουν αντίκρισμα πρέπει να γίνουν
τα στοιχειωδών απαραίτητα που καμιά κυβέρνηση δεν
έκανε ως τώρα. Αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να
ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφά-
λαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και
νόσους. Να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση όταν χρειάζε-
ται αφού ο προϋπολογισμός δικά μας χρήματα είναι από
άμεση και έμμεση φορολογία. Καμιά κυβέρνηση από το
2011 που ψηφίστηκε  ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν έχει
δώσει ούτε ένα ευρώ ενώ είχαν την υποχρέωση να καλύ-
πτουν τον ΕΛΓΑ με 35 εκατ. Ευρώ τον χρόνο.
Μέτρα αντιχαλαζικής προστασίας αφού είναι γνωστό ότι ο
Νομός Λάρισας είναι απροστάτευτος από το χαλάζι και είναι

περιοχή που κάθε χρόνο μετράει πληγές από τις χαλαζο-
πτώσεις.
Άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία εκτιμήσεων από τον ΕΛΓΑ
και να είναι αντικειμενική που να αποτυπώνει το μέγεθος
της ζημιάς. Επειδή οι αγρότες δεν έχουν άλλο εισόδημα να
δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις ώστε να μπορούν να
καλύψουν τα βασικά οικογενειακά έξοδα. Να μην υπάρχει η
γνωστή καθυστέρηση που φτάνει μέχρι και 16 ολόκληρους
μήνες για την εξόφληση των αποζημιώσεων.
Πάγωμα των δανειακών υποχρεώσεων τους, των ασφαλι-
στικών εισφορών  ώσπου να δοθούν τα χρήματα των απο-
ζημιώσεων.
ΕΟΑΣΝΛ
Αγροτικοί Σύλλογοι Αγ. Γεωργίου και Κατωχωρίου
Φαρσάλων
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ΠαρουσίασηΠαρουσίαση

eTwinningeTwinning στο 2ο καιστο 2ο και

4ο Νηπιαγωγείο4ο Νηπιαγωγείο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

ΕΟΑΣΝΛ:Για μια ακόμη φορά γίναμεΕΟΑΣΝΛ:Για μια ακόμη φορά γίναμε

μάρτυρες τεράστιας μάρτυρες τεράστιας 

καταστροφής στα Φάρσαλακαταστροφής στα Φάρσαλα



«
Γεννήθηκα μέσα σε
μια οικογένεια που
ζει και αναπνέει μαζί

με τον Έλληνα

κτηνοτρόφο. Γνωρίζω
από πρώτο χέρι τα
προβλήματα και τις
αγωνίες του. Θα δώσω

όλες μου τις δυνάμεις για
να δώσω λύση στα
προβλήματα των 100.000
κτηνοτρόφων, οι οποίοι
μαζί με τις οικογένειες
τους αγγίζουν τις 500.000.
Δεν πρόκειται για μια
απλή υπόθεση. Αφορά
την επιβίωση της
ελληνικής υπαίθρου και
των χωριών μας». 
Τα παραπάνω δήλωσε η
υποψήφια βουλευτής της
ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου,
συνομιλώντας με κτηνοτρό-
φους σε χωριά του δήμου
Ελασσόνας και Τυρνάβου. Η
κα Μπίζιου στάθηκε στις
προγραμματικές θέσεις του
κόμματος της ΝΔ όσον
αφορά την κτηνοτροφία,
επαναλαμβάνοντας τις
δεσμεύσεις του Κυριάκου
Μητσοτάκη.

«Η ΝΔ δεσμεύεται για μείω-
ση της φορολογίας και των
ασφαλιστικών εισφορών,
που τόσο βαραίνουν τον
Έλληνα κτηνοτρόφο. Αυτό
αποτελεί προσωπική
δέσμευση του προέδρου
μας, όπως επίσης προσω-
πική του δέσμευση αποτελεί
η θέση για προστασία των
προϊόντων γάλακτος και
κρέατος, με αυστηρό έλεγχο
στα σύνορα του εισαγόμε-
νου γάλακτος καθώς και του
αιγοπρόβειου κρέατος,
ώστε να σταματήσουν αυτά
να χαρακτηρίζονται ως
«ελληνικά». Υπενθυμίζω
πως ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, πολλούς
μήνες πριν τις ευρωεκλογές,
ανέλαβε αυτές τις δεσμεύ-
σεις, επισκεπτόμενος το
Βλαχογιάννι και συνομιλώ-

ντας με τους κτηνοτρόφους
της περιοχής». 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η
κα Μπίζιου στη
Διεπαγγελματική Οργάνωση
της φέτας και του κρέατος,
τονίζοντας πως αποτελεί
«μονόδρομο για την προ-
στασία και την ανάπτυξη της
ελληνικής κτηνοτροφίας».
«Η Διεπαγγελματική
Οργάνωση της Φέτας είναι
έτοιμη, αλλά το αρμόδιο
υπουργείο δεν έχει υπογρά-
ψει ακόμα για τη λειτουργία
της. Κατά τα άλλα μας λένε
πως στηρίζουν την ελληνική
κτηνοτροφία. Δεσμεύομαι
προσωπικά πως σε όποια
θέση κι αν βρεθώ μετά τις
εκλογές, αυτός θα είναι ο
πρωταρχικός στόχος της
δράσης μου: να πιέσω την
κυβέρνηση της ΝΔ να προ-

χωρήσει άμεσα στη λειτουρ-
γία της Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης. Ταυτόχρονα,
έχουμε ακόμα τα χρονικά
περιθώρια, ώστε να δια-
πραγματευτούμε με την ΕΕ
και να σταματήσουμε τις
συμφωνίες με τον Καναδά
και τη Ν. Αφρική, επιτυγχά-
νοντας με τον τρόπο αυτό
την προστασία του ‘λευκού
χρυσού’ της πατρίδας μας.

Θα δώσω όλες μου τις

δυνάμεις ώστε τα κυρίαρχα

αυτά ζητήματα για τον

Έλληνα κτηνοτρόφο να

λυθούν προς όφελος, όχι

μόνο δικό τους, αλλά της

ελληνικής οικονομίας στο

σύνολο της», κατέληξε η κα

Μπίζιου.

Μ
ε τον πρόεδρο του

Σωματείου

Εργαζομένων

ΕΚΑΒ Θεσσαλίας κ.

Γιάννη Γούλα και τον

αντιπρόεδρο κ. Γιάννη

Μακρυγιάννη, καθώς και

εργαζομένους

συναντήθηκε η υποψήφια

βουλευτής της ΝΔ κα

Στέλλα Μπίζιου. Στη

συνάντηση ενημερώθηκε

για όλα τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν οι

εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ

και αμέσως μετά έκανε

την ακόλουθη δήλωση: 

«Θέλω να ευχαριστήσω
τόσο τον κ. Γούλα όσο και
τον κ. Μακρυγιάννη για τη
συνεργασία μας και την ενη-
μέρωση που είχα. Τα προ-
βλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι εργαζόμενοι στο
ΕΚΑΒ, τόσο ως προς τον
αριθμό του ανθρώπινου
δυναμικού που είναι απα-
ραίτητος για την εύρυθμη
λειτουργία, όσο και στον
τεχνικό εξοπλισμό, ειδικά
στον αριθμό των αναγκαίων
οχημάτων, είναι μεγάλα και

σημαντικά. 
Θα ήθελα με την ευκαιρία
αυτή, να επαναλάβω τη
θέση μου πως οι εργαζόμε-
νοι στο ΕΚΑΒ, αλλά και γενι-
κότερα στον τομέα υγείας
της χώρας μας, είναι ήρωες.
Παρά τις τεράστιες ελλεί-
ψεις, παρά τις μειώσεις που
δέχθηκαν στη μισθοδοσία
τους τα τελευταία χρόνια,
παρά τις αντίξοες συνθήκες
κάτω από τις οποίες καλού-

νται να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους, εκείνοι
ανταποκρίνονται με αυτα-
πάρνηση και προσωπικές
θυσίες, σώζοντας κυριολε-
κτικά ζωές. 
Η πολιτεία οφείλει να σταθεί
δίπλα τους και να συνδράμει
ώστε να λυθούν τα χρόνια
προβλήματα με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι
και η δέσμευση της ΝΔ.
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Τρίτη 25 Ιουνίου
Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Στέλλα Μπίζιου: "Θα δώσω τον προσωπικό μου αγώνα για τη λειτουργία τηςΣτέλλα Μπίζιου: "Θα δώσω τον προσωπικό μου αγώνα για τη λειτουργία της

Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, στηρίζοντας τον Έλληνα κτηνοτρόφο"Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, στηρίζοντας τον Έλληνα κτηνοτρόφο"

Στέλλα Μπίζιου: “Ήρωες οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ”Στέλλα Μπίζιου: “Ήρωες οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ”



Ο
Σύλλογος

Γυναικών

Αχιλλείου διορ-

γανώνει την Πέμπτη 27

Ιουνίου στο Αχίλλειο

Φαρσάλων λαϊκοδημοτική

βραδιά.

Ο Σύλλογος σας προσκα-

λεί να περάσετε μια όμορ-

φη βραδιά, με κέφι, χορό

και διασκέδαση με τους

Γιώργο Βελισσάρη, Τζένη

Κατσίγιαννη, Γιάννη

Γκόβαρη και Νεκτάριο

Κοκκώνη στην πλατεία

Αχιλλείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ στη βραδιά

που διοργανώνω για 

γυναικες

την Τρίτη 25 Ιουνίου στις

21:00 στο ΚΟΝΑΚΙ, Λαμίας

162 στα Φάρσαλα.

Η παρουσία σας θα αποτελέ-

σει ιδιαίτερη τιμή για μένα.

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΖΙΟΥ

Υποψήφια Βουλευτής Ν.Δ.

νομού Λάρισας
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CMYK

Επικαιρότητα

Χορεύει το Αχίλλειο Φαρσάλων!!!Χορεύει το Αχίλλειο Φαρσάλων!!!

Στα Φάρσαλα η κ. Στέλλα Μπίζιου Στα Φάρσαλα η κ. Στέλλα Μπίζιου 

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



Α
λλαγή του

κανονισμού

λειτουργίας του

ΕΛΓΑ για την άμεση και

ορθή αποζημίωση των

ανθρώπων της

παραγωγής που

επλήγησαν από τα

πρόσφατα ακραία καιρικά

φαινόμενα ζήτησε ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.

«Τα έντονα καιρικά φαινόμε-

να τείνουν να γίνουν  μόνι-

μα. Δημιουργούν προβλή-

ματα στην παραγωγή και

μειώνουν το εισόδημα των

καλλιεργητών.  Σήμερα πρέ-

πει να προχωρήσουμε σε

μια ριζική αλλαγή. Όχι με

λόγια αλλά με πράξεις.

Ήρθε η ώρα οι ιθύνοντες να

τολμήσουν και να προχωρή-

σουν στην αλλαγή του κανο-

νισμού αποζημίωσης των

παραγωγών από τον ΕΛΓΑ»

δήλωσε ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας και συνέχισε.

«Υπάρχει η ανάγκη ενός

νέου κανονισμού ο οποίος

θα σέβεται τους ανθρώπους

της παραγωγής και θα απο-

ζημιώνει άμεσα τους

ανθρώπους του μόχθου.

Δεν πρέπει οι αποζημιώσεις

να αφήνονται για το απώτε-

ρο μέλλον. Πρέπει να υπάρ-

ξουν συγκεκριμένοι κανόνες

και χρονοδιαγράμματα.

Ένας κανονισμός που θα

αφορά το παρόν και θα

δημιουργεί μέλλον και θα

διέπεται από σοβαρότητα,

συγχρονίζοντας τον οργανι-

σμό με την εποχή μας.

Άμεσα να προχωρήσει η

διαδικασία των αποζημιώ-

σεων σ’ όλους όσους «χτυ-

πήθηκαν» από τα ακραία

καιρικά φαινόμενα» τόνισε ο

κ. Αγοραστός.

Σχετικά με τα έντονα καιρικά

φαινόμενα που έπληξαν τα

την επαρχία Φαρσάλων ο κ.

Αγοραστός σημείωσε τα

εξής «τα έντονα καιρικά φαι-

νόμενα, σύμφωνα με τα κλι-

μάκια της Περιφέρειας

Θεσσαλίας που επισκέφτη-

καν τις περιοχές που επλή-

γησαν, δημιούργησαν

σοβαρό πρόβλημα ενώ σε

ορισμένες περιπτώσεις δεί-

χνει να υπάρχει ολοκληρωτι-

κή καταστροφή. Σεβασμός

στους ανθρώπους που

παράγουν με γρήγορες

αποζημιώσεις και σωστές

εκτιμήσεις».

Ξ
εκίνησαν από την

Πέμπτη 20 Ιουνίου

στο Δημαρχείο της

πόλης, οι δηλώσεις για

τις καλλιέργειες που

επλήγησαν από το χαλάζι

στην επαρχία Φαρσάλων.

Σύμφωνα με τους

αρμόδιους υπαλλήλους

την Τρίτη το μεσημέρι, το

ΕΛΓΑ έκανε την αποδοχή

της αναγγελίας, ώστε να

ξεκινήσει η διαδικασία

των δηλώσεων. Από χθες

νωρίς το πρωί

προσέρχονταν στο

Δημαρχείο αγρότες, από

τα δημοτικά διαμερίσματα

του Αγίου Γεωργίου,

Σταυρού και Κατωχωρίου,

των οποίων οι

καλλιέργειες

καταστράφηκαν από το

χαλάζι αλλά και άλλων

χωριών με μικρότερες

ζημιές. Οι περισσότεροι

αγρότες που

προσέρχονταν δήλωναν

ζημιές από 80 έως 100%.

Σύμφωνα με την πρώτη

εκτίμηση υπολογίζεται ότι θα

δηλωθούν περίπου 5.000

στρέμματα στην περιοχή

Φαρσάλων. Αρκετοί αγρότες

δήλωσαν στην «Ε» ότι ανα-

μένουν δίκαιες και εξατομι-

κευμένες εκτιμήσεις, από

έμπειρο προσωπικό του

ΕΛΓΑ, το οποίο θα δώσει

λύσεις και θα τους βοηθήσει

σε μια δύσκολη στιγμή με

σκοπό να παραμείνουν στα

χωράφια τους και να μπορέ-

σουν να αντεπεξέλθουν στα

έξοδα και στις υποχρεώσεις,

όπως υποσχέθηκε ο υφυ-

πουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης κ. Βασίλης

Κόκκαλης με τα κλιμάκια του

ΕΛΓΑ τις προηγούμενες

μέρες από την περιοχή με

τις πληρωμές να γίνουν

μέχρι τέλος του έτους. Οι

παραγωγοί που επλήγησαν

από το χαλάζι μπορούν να

απευθύνονται στους αντα-

ποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου,

εντός 15 ημερών από την

ημερομηνία της ζημιάς,

δηλώνοντας τις καλλιέργειες

που υπέστησαν καταστρο-

φές.

Πηγή: Εφημερίδα

“Ελευθερία” 
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Επικαιρότητα

-30/6 - 1/7 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.

Δωρεάν Επίσκεψη στο χωριό Βώλακας και στην Αγ.

Πελαγία.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής θα

γίνονται με λεωφορεία του γραφείου μας.

-Από την Δευτέρα 1/7 καθημερινά θαλάσσια μπά-

νια σε Ν. Αγχίαλο, Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατήρ -

Αγά)

-29/6 Μονοήμερη εκδρομή στο Δροσοχώρι

(Τυφλοσέλι) Τρικάλων στο Πανηγύρι των Αγιών

Αποστόλων.

Δωρεάν φαγητό και ζωντανή μουσική στην πλατεία του

χωριού.

3-4/8 Διήμερη εκδρομή σε Επίδαυρο - Τολό.

Παρακολούθηση παράστασης στην Επίδαυρο

“Νεφέλες του Αριστοφάνη”.

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο 3* στο

Τολό.

Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης

-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” ενημερώνει

ότι από την 1/7 θα διεξάγονται καθημερινά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια σε Ν. Αγχίαλο,

Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατηρ - Αγά)

Ώρα Αναχώρησης:8:00 π.μ.

Κ. Αγοραστός: «Εκσυγχρονισμός τώρα του κανονισμού Κ. Αγοραστός: «Εκσυγχρονισμός τώρα του κανονισμού 

αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ»αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ»

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για το χαλάζι στοΞεκίνησαν οι δηλώσεις για το χαλάζι στο

Δημαρχείο ΦαρσάλωνΔημαρχείο Φαρσάλων



Έ
πειτα από

διεργασίες και

ενέργειες που

άρχισαν το έτος 2012 και

διήρκησαν περισσότερα

από εφτά χρόνια,

υπογράφηκε σήμερα,

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019,

μεταξύ του Δημάρχου

Φαρσάλων Άρη

Καραχάλιου και της

αναδόχου εταιρείας

«ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με νόμιμο

εκπρόσωπο τον

Γρηγοριάδη Γεώργιο, η

σύμβαση για την

υλοποίηση του έργου

«Στερέωση και

αποκατάσταση του

Πύργου Καραμίχου στα

Φάρσαλα».

Το συμφωνητικό εκτέλεσης
έργου ανέρχεται σε
109.153,40 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α., ο προϋπολογισμός
μελέτης ανέρχεται σε
303.000 € και δόθηκε
έκπτωση από τον ανάδοχο
55,33 % επί του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου

και σύμφωνα με τις τιμές
τιμολογίου της μελέτης.
Το έργο θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των Ν.
4412/2016 & 3852/2010,
μέσα σε προθεσμία δεκαο-
κτώ (18) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης,
ενώ επίκειται η άμεση έναρ-
ξη των εργασιών.
Το έργο χρηματοδοτείται
από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ‘Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020’ του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, στον Άξονα
Προτεραιότητας 14
‘Διατήρηση και Προστασία
του Περιβάλλοντος -
Προαγωγή της Αποδοτικής
Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)’ με
κωδικό ΟΠΣ 5001884.
Ο πύργος Καραμίχου, λόγω
του ενδιαφέροντος που
παρουσιάζει από αρχιτεκτο-
νικής άποψης, έχει κηρυχθεί
ιστορικό διατηρητέο μνη-
μείο, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 52 του Κ.Ν.
5351/1932 «περί

Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν » ,
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/24345/
593/2-7-1986 (ΦΕΚ
598/Β/1-6-1988 ΥΑ).
Είναι ένα συμπαγές λιθόκτι-
στο κτίριο, εμβαδού 214,53
τ.μ., που δεσπόζει επιβλητι-
κό στο πρανές έδαφος της
περιοχής του Αγίου
Γεωργίου, της πόλης των
Φαρσάλων, με ελεύθερη
θέα προς όλες τις πλευρές.
Αποτελείται από ισόγειο και
δύο ορόφους και μέχρι πρό-
σφατα επιστεφόταν με
τετράρριχτη στέγη, η οποία
έχει ολοκληρωτικά κατα-
στραφεί, με συνέπεια το κτί-
ριο να παρουσιάζει δομικά
προβλήματα και να χρήζει
στερέωσης, εξυγίανσης και
αποκατάστασης. Όλα τα
στοιχεία μαρτυρούν ότι το
αρχικό κτίσμα ήταν ένα
ορθογώνιο συμπαγές κτί-
σμα με τετράρριχτη κεραμο-
σκέπαστη στέγη και τους
δύο εξώστες να προβάλ-
λουν κατά τη διαγώνιο από
δύο από τις γωνίες του.
Οι εργασίες που θα εκτελε-
στούν αφορούν την αποκα-

τάσταση του μνημείου στην
αρχική του μορφή.
Προβλέπονται:
– Χωματουργικές εργασίες
– Αποξηλώσεις / καθαιρέ-
σεις
– Λιθοδομές
– Σκυροδέματα
– Επισκευή ρηγματώσεων
με ενέματα
– Αρμολογήματα
– Ξυλουργικές εργασίες –
συντηρήσεις
– Ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες
Σημειώνεται ότι οι μεγάλες
κλίσεις που παρουσιάζει ο
περιβάλλων χώρος του κτί-
σματος και η υπερυψωμένη
νότια κλίμακα εισόδου στον
Πύργο, δεν επιτρέπουν την
εύκολη πρόσβαση των
ΑΜΕΑ. Με δεδομένο τη στε-
νότητα του περιβάλλοντος
χώρου του πύργου, υπάρχει
μόνο η δυνατότητα τα ΑΜΕΑ
να φθάνουν μπροστά από
τον πύργο, όπου υπάρχει
ένα μικρό πλάτωμα για τη
θέαση του κτιρίου από τη
μία και της πόλης των
Φαρσάλων από την άλλη.

Τ
η χορήγηση

τεσσάρων (4)

χρηματικών

επαίνων αριστείας για

τους τέσσερις

Φαρσαλινούς

υποψηφίους των

Πανελλαδικών Εξετάσεων

έτους 2019 που θα

συμπληρώσουν τις

απόλυτα υψηλότερες

βαθμολογίες εισαγωγής

σε Πανεπιστημιακά

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης,

προκηρύσσουν ο πρ.

διπλωμάτης καθηγητής

Δρ. Παναγιώτης

Κυζερίδης και ο

δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος, όπου

τα χρηματικά βραβεία των

επαίνων θα διατεθούν

από τον Δρ. Παναγιώτη

Κυζερίδη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αίτηση μπορούν να υποβά-
λουν όσοι πληρούν τις δύο
ακόλουθες προϋποθέσεις:
να είναι δημότες Φαρσάλων
και κατά το σχολικό έτος
2018 – 2019 να αποφοίτη-
σαν από Λύκειο των
Φαρσάλων.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
* Αντίγραφο Αστυνομικού
Δελτίου Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου, στοιχεία επι-
κοινωνίας (όνομα, τηλέφω-
νο και e-mail), αντίγραφο
απολυτηρίου Λυκείου και
βεβαίωση βαθμολογίας
πρόσβασης στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
συμπληρωμένο και υπογε-
γραμμένο το ειδικό έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης.
ΕΠΙΛΟΓΗ
Ο Δήμος Φαρσάλων
συγκροτεί ειδική τριμελή
επιτροπή κρίσης και ελέγ-
χου των δικαιολογητικών
αποτελούμενη από τους:
Μπένου Κωνσταντία, αντι-
δήμαρχο Φαρσάλων,
Τασιόκα Κωνσταντίνο,
δημοτικό σύμβουλο και
Κυζερίδη Όλγα, εκπρόσωπο
του Δρ. Παναγιώτη
Κυζερίδη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν
ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά,
από τη Δευτέρα 8 Ιουλίου

έως και την Παρασκευή 12
Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00.
ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Οι τέσσερις χρηματικοί έπαι-
νοι που θα χορηγηθούν
στους τέσσερις αριστεύσα-
ντες υποψηφίους του 2019
είναι ισόποσοι και ανέρχο-
νται στα 1.000 ευρώ
(1.000€) έκαστος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για επιπλέον πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με την
Ειδική Συνεργάτιδα του
Δημάρχου Βάσω Νούλα στα
τηλέφωνα 24913-50118 και
6932-330438 ή στο e-
mail:vasso.noula@gmail.co
m
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Ξεκινάει η αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου Ξεκινάει η αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου 

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα

Χρηματικοί Επαινοι Αριστείας Κυζερίδη 2019Χρηματικοί Επαινοι Αριστείας Κυζερίδη 2019



Ο
Εμπορικός
Επιχειρηματικός
Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων
συνεχίζοντας τις δράσεις
του για τη στήριξη  και
τόνωση της τοπικής
αγοράς διοργανώνει για
4η  συνεχή χρονιά  την
« Λευκή Νύχτα » που θα

πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 28 Ιουνίου
2019.
Μια βραδιά κατά την οποία
η αγορά των Φαρσάλων θα
λειτουργήσει  έως τις 12:00
τα μεσάνυχτα, με όλα τα
είδη σε προνομιακές τιμές,
με εκπτώσεις έως και 70%,
με μουσική  από τους dj που
θα ακούγεται σε όλους τους
κεντρικούς δρόμους της
πόλης, με face painting , και
πολλές ακόμη εκπλήξεις για
τους μικρούς μας φίλους !!!
Οι πανύψηλοι  ξυλοπόδα-
ροι, οι ζογκλέρ και οι μάγοι
θα  εντυπωσιάσουν μικρούς
και μεγάλους με ένα φαντα-
σμαγορικό  υπερθέαμα!!
Τις εκδηλώσεις της βραδιάς
θα παρουσιάζει ο ηθοποιός
Δημήτρης Φωτίου.
Oι μικροί μας φίλοι θα γνω-
ρίσουν το σκάκι και θα
έχουν τη δυνατότητα να παί-
ξουν πάνω σε μια επιδαπέ-
δια σκακιέρα!
Διάφορες εκπλήξεις κι εκδη-
λώσεις που θα πραγματο-
ποιηθούν σε κάθε γειτονιά,
θα λειτουργήσουν ως
«μαγνήτης» στο καταναλω-
τικό κοινό.
Επίσης με κάθε αγορά, οι
καταναλωτές θα μπαίνουν
στην κλήρωση, για να κερδί-
σουν δωροεπιταγές από τις
επιχειρήσεις που θα συμμε-
τέχουν. 
Η κλήρωση θα πραγματο-
ποιηθεί στις 12:00  τα μεσά-
νυχτα!!
Πρόκειται για μια βραδιά
που θα μετατρέψει « την
πόλη σε μια γιορτή » και έχει
σκοπό να προσελκύσει επι-
σκέπτες από τις γειτονικές
περιοχές.
Ελάτε να στηρίξουμε όλοι
μαζί την αγορά μας και να
ζωντανέψουμε την πόλη
μας!!!
Παρασκευή 28 Ιουνίου
2019.
Ώρα έναρξης εκδηλώσεων
8:00 μ.μ.
Με εκτίμηση, 
Το ΔΣ του Εμπορικού
Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ύ
Συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων 

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Για 4η συνεχή χρονιά Λευκή Νύχτα στα ΦάρσαλαΓια 4η συνεχή χρονιά Λευκή Νύχτα στα Φάρσαλα



“Αυτό που συμβαίνει

τρεις μέρες τώρα στις

όχθες του Πηνειού, ξεπερ-

νάει κατά πολύ τα στενά

όρια της πόλης. Αξίζουν

πραγματικά συγχαρητή-

ρια στην δημοτική αρχή

του κ. Καλογιάννη, στην

Αντιδημαρχία Πολιτισμού

και στον κ. Σάπκα, σε

όλους όσους εργάστηκαν,

υπαλλήλους του δήμου

και εθελοντές, για την

πραγματοποίηση ενός

ακόμη Φεστιβάλ Πηνειού.

Το Φεστιβάλ αυτό δείχνει

την πόλη που θέλουμε: τη

Λάρισα της εξωστρέφειας,

των μεγάλων πολιτιστι-

κών γεγονότων, της

συνέργειας και της συνερ-

γασίας”

Τα παραπάνω δήλωσε η
υποψήφια βουλευτής του
Κινήματος Αλλαγής κ.
Μαρία Γαλλιού, επισκεπτό-
μενη το Φεστιβάλ Πηνειού.

Η κα Γαλλιού συνομίλησε με
δεκάδες πολίτες που βρέθη-
καν στις όχθες του Πηνειού
καθώς και με εθελοντές του
Φεστιβάλ, ενώ δεν παρέλει-
ψε να επισκεφτεί περίπτερα
και να παρακολουθήσει τις
αντίστοιχες δράσεις
Συλλόγων της πόλης.

Ο
ι εκλογές της 7ης
Ιουλίου είναι οι πιο
κρίσιμες εκλογές

για την πορεία του τόπου
μας. 
Μετά την κατάρρευση των

μύθων της τελευταίας δεκα-
ετίας, στους Έλληνες πολί-
τες τίθεται, τεχνηέντως, ένα
ψεύτικο δίλημμα. Έχουν να
διαλέξουν, υποτίθεται, ανά-
μεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη

ΝΔ. Δηλαδή από τη μια τους
πολιτικούς που γέμισαν
τους Έλληνες με απατηλές
ελπίδες, χρεώνοντας τους
τελικά με ένα αχρείαστο
τρίτο μνημόνιο με το οποίο
δεσμεύτηκε η περιουσία της
χώρας για 99 χρόνια και
από την άλλη τους νεοφιλε-
λεύθερους που έρχονται
σαν «οδοστρωτήρες» για να
ξεθεμελιώσουν κάθε λαϊκή
κατάκτηση.
Η επιλογή του σκεπτόμενου
πολίτη είναι μια: ισχυρό
Κίνημα Αλλαγής! Ισχυρό
Κέντρο ώστε να αποφευχθεί
το δίπολο της καταστροφής.
Ισχυρή Δημοκρατική παρά-
ταξη για ενότητα και σύνθε-
ση».
Τα παραπάνω τόνισε, μιλώ-
ντας στα εγκαίνια του πολιτι-
κού της γραφείου στην
Ελασσόνα, η υποψήφια
βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ κα
Μαρία Γαλλιού, απευθυνό-
μενη σε πλήθος κόσμου
που έδωσε το «παρών».
«Οι Έλληνες πολίτες γνωρί-
ζουν πλέον καλά. Ήταν
αυτοί που ανέδειξαν το
Κίνημα Αλλαγής σε τρίτη

πολιτική δύναμη της χώρας,
στις πρόσφατες ευρωεκλο-
γές, και θα είναι οι ίδιοι που
πολύ πιο αποφασιστικά θα
ανεβάσουν τα ποσοστά του
Κινήματος, δίνοντας του την
εντολή του «πολιτικού ρυθ-
μιστή»”, συμπλήρωσε η κα
Γαλλιού.
«Σε όλες μου τις περιοδείες
αυτό το διάστημα, γυρνώ-
ντας απ’ άκρη σ’ άκρη ολό-
κληρο το νομό της Λάρισας,
από το τελευταίο χωριό
μέχρι την μεγαλύτερη κωμό-
πολη της επαρχίας, συνα-
ντώ ανθρώπους που έχουν
κουραστεί από τα ψέματα
και τις ανέξοδες, απατηλές,
υποσχέσεις. Συναντώ σκε-
πτόμενους πολίτες που είναι
έτοιμοι να επανέλθουν στον
φυσικό τους χώρο, στη
μεγαλη Δημοκρατική παρά-
ταξη, αναγνωρίζοντας τη
συμβολή της στην
Μεταπολιτευτική ιστορία της
πατρίδας μας. Το μήνυμα θα
είναι ισχυρό και αποφασιστι-
κό: το ΚΙΝ.ΑΛ θα είναι ο
ρυθμιστής των πολιτικών
εξελίξεων στη χώρα μας»,
κατέληξε η κα Γαλλιού.
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Μαρία Γαλλιού από την Ελασσόνα: Το ΚΙΝ.ΑΛ θαΜαρία Γαλλιού από την Ελασσόνα: Το ΚΙΝ.ΑΛ θα

είναι ο ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεωνείναι ο ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων

Μαρία Γαλλιού: “Το φεστιβάλ ΠηνείουΜαρία Γαλλιού: “Το φεστιβάλ Πηνείου

δείχνει την Λάρισα που θέλουμε”δείχνει την Λάρισα που θέλουμε”



Σ
υνελήφθησαν, στις

21 Ιουνίου το

μεσημέρι στα

Φάρσαλα, από

αστυνομικούς του

Τμήματος Δίωξης

Ναρκωτικών Λάρισας,

δύο 36χρονοι.

Στην κατοχή τους, καθώς

και σε νομότυπες έρευνες

που διενεργήθηκαν σε οικία

και κατάστημα παροχής

υπηρεσιών διαδικτύου, βρέ-

θηκαν συνολικά και κατα-

σχέθηκαν μικροποσότητες

κοκαΐνης, κάνναβης, μείγμα-

τος κάνναβης και καπνού,

δύο ζυγαριές, ένα γκλοπ και

το χρηματικό ποσό των

(3.135) ευρώ.  

Τ
ο Σάββατο 22/6 στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων διεξήχθη

η πρώτη καλοκαιρινή

συναυλία της χορωδίας

του ΚΑΠΗ Φαρσάλων σε

συνεργασία με τον

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.

Στην εν λόγω εκδήλωση
συμμετείχε και η χορωδία
του ΚΑΠΗ του Αγίου

Γεωργίου Βόλου σε μια
πολύ όμορφη και πετυχήμε-
νη εκδήλωση από το άκρως
δραστήριο ΚΑΠΗ της
Επαρχίας μας.
Το παρών στην εν λόγω
εκδήλωση έδωσε ο πρόε-
δρος του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.
Κώστας Δερλός, η πρόε-
δρος της τοπικής
Κοινότητας Φαρσάλων κ.

Παύλου Βάια Δημοτικοί και
τοπικοί Σύμβουλοι και πλή-
θος κόσμου.
Οι χορωδίες διασκέδασαν
τους παρευρισκόμενους με
όμορφα παλιά τραγούδια
και κέρδισαν το θερμό χει-

ροκρότημα όλων στο τέλος
της βραδιάς.
Κατά την διάρκεια της εκδή-
λωσης οι δυο σύλλογοι
αντάλλαξαν αναμνηστικά
δώρα ενώ ο κ. Δερλός χάρι-
σε και τρια βιβλία του Δήμου

Ο
ι φυγόποινοι

είχαν

καταδικαστεί στο

παρελθόν για ληστεία και

ναρκωτικά

Στα Φάρσαλα εντοπίστηκε

από αστυνομικούς του τοπι-

κού τμήματος ένας 34χρο-

νος Έλληνας φυγόποινος

και συνελήφθη, καθώς δια-

πιστώθηκε από τον έλεγχο

των στοιχείων του ότι σε

βάρος του εκκρεμούσε

καταδικαστική απόφαση του

Μονομελούς Εφετείου

Κακουργημάτων Λάρισας. 

Ο φυγόποινος είχε καταδι-

καστεί για παράβαση του

νόμου περί ναρκωτικών, και

με την δικαστική απόφαση

του είχε επιβληθεί ποινή

φυλάκισης τριών ετών. Ο

ε ι σ α γ γ ε λ έ α ς

Πλημμελειοδικών Λάρισας

στον οποίο παραπέμφθηκε,

διέταξε τον εγκλεισμό του σε

σωφρονιστικό κατάστημα

για να την εκτίσει.

Στην Κρυσταλλοπηγή της

Φλώρινας, αστυνομικοί του

Τμήματος Συνοριακής

Φύλαξης σε συνεργασία με

συναδέλφους τους του

Τμήματος Διαβατηριακού

Ελέγχου πέρασαν χειροπέ-

δες σε έναν 29χρονος

Αλβανό, σε βάρος του οποί-

ου εκκρεμούσε καταδικαστι-

κή απόφαση του Τριμελούς

Εφετείου Κακουργημάτων

Λάρισας, για απόπειρα

ληστείας με την οποία του

επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης

πέντε ετών. Και αυτός, οδη-

γήθηκε στη φυλακή με εντο-

λή του εισαγγελέα

Π λ η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ώ ν

Φλώρινας.

Δ
εύτερη περίοδο

Ηλεκτρονικών

Αιτήσεων

Εγγραφής για τους

μαθητές/τριες ανοίγει από

την Τρίτη 25/6 έως την

Παρασκευή 28/6.

Συγκεκριμένα οι
μαθητές/τριες που δεν πρό-
λαβαν να κάνουν την
Ηλεκτρονική Αίτηση
Εγγραφής τους μπορούν να

την υποβάλουν κατά τη δεύ-
τερη περίοδο των
Ηλεκτρονικών Αιτήσεων
Εγγραφής μέσω της εφαρ-
μογής e-eggrafes στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση
h t t p s : / / e -
eggrafes.minedu.gov.gr
από την Τρίτη 25 Ιουνίου
2019 (09.00) έως και την
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019
(23.59).
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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

Χειροπέδες σε δύοΧειροπέδες σε δύο

36χρονους στα36χρονους στα

Φάρσαλα για Φάρσαλα για 

κατοχή ναρκωτικώνκατοχή ναρκωτικών

Συλλήψεις φυγόποινωνΣυλλήψεις φυγόποινων

για διάφορα αδικήματαγια διάφορα αδικήματα

σε Λάρισα και Φάρσαλασε Λάρισα και Φάρσαλα

Απόλυτα επιτυχημένη η πρώτη καλοκαιρινή συναυλία της χορωδίας τουΑπόλυτα επιτυχημένη η πρώτη καλοκαιρινή συναυλία της χορωδίας του

ΚΑΠΗ Φαρσάλων, στο Πολιτιστικό ΚέντροΚΑΠΗ Φαρσάλων, στο Πολιτιστικό Κέντρο

Δεύτερη περίοδοςΔεύτερη περίοδος

Ηλεκτρονικών ΑιτήσεωνΗλεκτρονικών Αιτήσεων

Εγγραφής Εγγραφής 

για τους μαθητέςγια τους μαθητές
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Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Λευκή ΝύχταΟι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Λευκή Νύχτα



Τ
ο Σάββατο 22
Ιουνίου 2019 στο
Πάρκο των Πηγών

του Απιδανού στα
Φάρσαλα
πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία η
προγραμματισμένη
εκδήλωση «Ας παίξουμε
παραδοσιακά» 
Η εκδήλωση ήταν μια συν-
διοργάνωση του Συλλόγου

Αργιθεατών Επαρχίας
Φαρσάλων και των
Ενεργών Πολιτών
Φαρσάλων με την υποστή-
ριξη της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Από νωρίς το απόγευμα οι
οργανωτές επιμελήθηκαν
του χώρου του πάρκου,
στον οποίο θα ακολουθούσε
η  παρουσίαση των παλαι-
ών παραδοσιακών παιχνι-

διών. Μικροί και μεγάλοι
κατέφθασαν και το μέρος
γέμισε από ανυπόμονα παι-
διά με όρεξη για παιχνίδι.
Και τα παιχνίδια ξεκίνησαν!
Οι εθελοντές των δυο συλ-
λόγων ήταν «μάχιμοι», ώστε
να εξηγήσουν και να δείξουν
στα μικρά παιδιά τον τρόπο
και τους κανονισμούς των
παιχνιδιών.  
Με την καθοδήγηση της
γυμνάστριας καςΒιβής
Τσελεπίδη που είχε και την
γενική επιμέλεια και τον
συντονισμό των παιχνιδιών
κατάφεραν όλοι μαζί και
έπαιξαν και δοκίμασαν τις
δεξιότητές τους, παρά την
απειρία τους αφού για
πρώτη φορά έβλεπαν τα
περισσότερα παιχνίδια.
Παρόντες ήταν και «μεγά-
λα» παιδιά που με όρεξη και
ενθουσιασμό έδειξαν στους
μικρούς πώς να πετάν τη
σβούρα ή πώς να  κυλούν
την γκίλα…  
Τα παιχνίδια που παρουσιά-
στηκαν ήταν: τριότα, κου-
τσό, μέλισσα, σβούρα, μπί-
λιες, κουρατζέλια,επτάπε-
τρο, μηλάκια,, διελκυστίν-
δα,λάστιχο, σχοινάκι, γκίλα
και βαρελάκια.
Ήταν ένα όμορφο ταξίδι
αναμνήσεων, στις παλιές
εποχές, τότε που τα παιδιά
είχαν ελεύθερο χώρο για να
παίζουν. Τότε που δεν

υπήρχαν παιχνίδια για τα
παιδιά και με απλά υλικά οι
γονείς κατασκεύαζαν χειρο-
ποίητα παιχνίδια. Τότε που η
φαντασία και η δημιουργικό-
τητα «κατασκεύαζε εκ του
μη όντος» ποικίλα παιχνίδια,
που γέμιζαν ζωτικότητα τα
παιδιά. Εκείνα τα παιδιά
που ήταν παρόντες στην
εκδήλωση ως γονείς ή παπ-
πούδες και γιαγιάδες για να
θυμηθούν, να αναπολή-
σουν, να προσθέσουν τη
δική τους εμπειρία και ανά-
μνηση.
Έπαιξαν όλοι! Και ήθελαν να
παίζουν για πολλή ώρα
ακόμη, γιατί ενθουσιάστη-
καν από το ωραίο περιβάλ-
λον και την ομαδικότητα.
Ήταν μια επιτυχημένη εκδή-
λωση που ξεπέρασε κάθε
πρόβλεψη των συμμετεχό-
ντων αλλά και ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΩΝ, αφού ήταν μια
συνέργεια των δύο πολύ
δραστήριων συλλόγων της
πόλης μας. 
Η δράση αυτή δίνει προσδο-
κίες για την συνεργασία και
άλλων τοπικών συλλόγων
για παρόμοιες ενέργειες.
Εκ μέρους των Ενεργών
Πολιτών και του Συλλόγου
Αργιθεατών, πολλές ευχαρι-
στίες σε όλους που συμμε-
τείχαν σ΄αυτή την όμορφη
εκδήλωση.

12
Τρίτη 25 Ιουνίου

CMYK

Επικαιρότητα

Ενεργοί Πολίτες και Αργιθεάτες αναβίωσαν σε μια πανέμορφη εκδήλωσηΕνεργοί Πολίτες και Αργιθεάτες αναβίωσαν σε μια πανέμορφη εκδήλωση

τα παλιά παιχνίδια!!!τα παλιά παιχνίδια!!!



Τ
ο Ναρθάκι, τα
Βρυσιά, το Αχίλλειο
και το Δίλοφο

επισκέφτηκε ο αν.
Τομεάρχης Παιδείας της
ΝΔ, Βουλευτής Ν.

Λάρισας, Χρήστος
Κέλλας, όπου ενημέρωσε
τους κατοίκους για την

οικονομική πολιτική της
επόμενης κυβέρνησης με
επίκεντρο την αγροτική

ανάπτυξη, σημειώνοντας:
«Η ανάπτυξη της αγροτικής
μας παραγωγής και, εν
γένει, του πρωτογενούς
τομέα διασυνδέεται με τον
πυρήνα της οικονομικής
πολιτικής που θα ακολουθή-
σουμε. Ο Πρόεδρός μας,
Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά
την παρουσίαση των πυλώ-
νων τους κυβερνητικού μας
σχεδίου, εστίασε στη μείω-
ση της φορολογίας, που θα
προκαλέσει την αναθέρμαν-
ση της οικονομίας μας.
Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο
εισαγωγικός φορολογικός
συντελεστής φυσικών προ-
σώπων, για εισοδήματα έως
10.000 ευρώ, θα μειωθεί
από 22% σε 9% και θα εισα-
γάγουμε μία νέα προοδευτι-
κή φορολογική κλίμακα με
πολύ χαμηλότερο ανώτατο
συντελεστή από τον σημερι-
νό, ενώ θα μειώσουμε στα-
διακά τις ασφαλιστικές
εισφορές για κύρια σύνταξη
από 20% σε 15%.
Αναλόγως, θα μειώσουμε
τον συντελεστή φορολογίας
επιχειρήσεων από 28% σε
20% και θα προχωρήσουμε
στην αντιμετώπιση του προ-
βλήματος των “κόκκινων
δανείων”, την αποπληρωμή
των οφειλών του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες και την
πλήρη αξιοποίηση του
Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων, το οποίο η
απερχόμενη Κυβέρνηση
περιέκοψε για να δημιουρ-
γήσει αντιαναπτυξιακά
υπερπλεονάσματα.
Ειδικότερα, για τους συνε-
ταιρισμούς, θα φέρουμε νέο
νόμο και θα μειώσουμε τη
φορολογία στο 10% για
ομάδες παραγωγών και
συνεργατικά σχήματα, ενώ
θα μειώσουμε τους συντελε-
στές ΦΠΑ από 24% και
13%, που βρίσκονται σήμε-
ρα, σε 22% και 11%.
Έχουμε επισημάνει επανει-
λημμένα την αναγκαιότητα
εκσυγχρονισμού του
Κανονισμού του ΕΛΓΑ, την
οποία θα κάνουμε πράξη,
προκειμένου οι αγρότες μας
να είναι θωρακισμένοι απέ-
ναντι σε καταστροφές, όπως
αυτή που έπληξε τον Νομό
μας την προηγούμενη εβδο-
μάδα.
Περαιτέρω, θα προάγουμε
την αλληλεπίδραση μεταξύ
Κεντρικής Κυβέρνησης και
Περιφερειών, με το
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης να αναλαμβάνει
επιτελικό ρόλο, και τις γεω-
πονικές υπηρεσίες κάθε
περιφέρειας να βρίσκονται
διαρκώς δίπλα στον αγρότη,
ενώ η Κυβέρνηση θα βρί-
σκεται σε διαρκή επικοινω-
νία με τις διεπαγγελματικές
οργανώσεις παραγωγών».

«Θέλουμε να αποκαταστή-
σουμε την αγροτική οικο-
νομία και να στηρίξουμε
τους αγρότες μας. Αυτό
που ζήσαμε τις τελευταίες
μέρες στον Νομό μας, με
την χαλαζόπτωση, δεν
περιγράφεται. Βρέθηκα
από την πρώτη στιγμή
στις πληγείσες περιοχές
και είδα ανθρώπους σε
απόγνωση, καθώς έβλε-
παν την παραγωγή τους
να έχει καταστραφεί ολο-
σχερώς.
Στα Φάρσαλα, την
Ελασσόνα, την Ολυμπιάδα,

την περιοχή του Τυρνάβου,
χιλιάδες στρέμματα βαμβα-
κιού, ντομάτας και άλλων
καλλιεργειών έχουν υποστεί
τρομακτική ζημιά.  
Τα ανωτέρω τόνισε, μεταξύ
άλλων, ο αν. Τομεάρχης
Παιδείας της ΝΔ, Βουλευτής
Ν. Λάρισας, Χρήστος
Κέλλας, στην τηλεόραση του
ΑΝΤ 1 και τον Γ. Παπαδάκη,
στην εκπομπή «Καλημέρα
Ελλάδα, προσθέτοντας:
«Οι επαναλαμβανόμενες
χαλαζοπτώσεις κατέστρε-
ψαν την αγροτιά μας, που
έχει εξαντληθεί από την
υπερφορολόγηση, την
αύξηση της προκαταβολής
φόρου στο 100%, τις υψη-
λές ασφαλιστικές εισφορές,
την κατάργηση του αγροτι-
κού πετρελαίου και, βέβαια,
από το γεγονός ότι, 5 χρόνια
τώρα, ο κανονισμός του
ΕΛΓΑ δεν εκσυγχρονίστηκε,
προκειμένου να αντιμετωπί-
σει τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα.
Ο κ. Τσίπρας υπερφορολό-
γησε συνειδητά τη μεσαία
τάξη, τους εργαζομένους,
τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, τους αγρότες και
τους επιχειρηματίες, για να
δημιουργήσει υπερπλεόνα-
σμα και να διανείμει επιδό-
ματα σε συγκεκριμένες
συντεχνίες, ενώ ήρθε παρα-
μονές Ευρωεκλογών να
δώσει τη “δήθεν” 13η σύντα-
ξη. Ο κόσμος χόρτασε ψέμα
τα προηγούμενα χρόνια και
κατάλαβε την κοροϊδία, για
αυτό και τον έσυρε σε εθνι-
κές εκλογές, με ποσοστά,

που – κατά ομολογία του –
ούτε ο ίδιος περίμενε.
Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα
φωτεινή, που θα δώσει ελπί-
δα στη νέα γενιά, με νέες
δουλειές  και ευκαιρίες σε
όλους. Θα στηρίξουμε τη
μεσαία τάξη εφαρμόζοντας
ένα διαφορετικό μείγμα
οικονομικής πολιτικής, που

προβλέπει τη μείωση της
φορολογίας και των ασφαλι-
στικών εισφορών, τη μείωση
του εισαγωγικού συντελεστή
για εισοδήματα μέχρι 10 χιλ.
ευρώ στο 9%, την αύξηση
του αφορολόγητου στα 1000
ευρώ για κάθε παιδί, τη μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ και της
προκαταβολής φόρου».
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Επικαιρότητα
CMYK

Κέλλας από Ναρθάκι, Βρυσιά, Αχίλλειο και Δίλοφο: Κέλλας από Ναρθάκι, Βρυσιά, Αχίλλειο και Δίλοφο: 

«Η αγροτική ανάπτυξη στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής»«Η αγροτική ανάπτυξη στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής»

Κέλλας: Ο ΣΥΡΙΖΑ αφάνισε τη μεσαία τάξηΚέλλας: Ο ΣΥΡΙΖΑ αφάνισε τη μεσαία τάξη



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος

μεταπτυχιακού διπλώματος,

με διδακτική εμπειρία, παρα-

δίδει μαθήματα σε μαθητές

δημοτικού, γυμνάσιου, λυκεί-

ου και σε φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικό-

πεδο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο

65τμ επι της οδού 25ης

Μαρτίου 10 στα Φάρσαλα

στον 2ο όροφο (πάνω  από

το καφενείο του κου

Γκουντόπουλου). Τιμή 200

ευρώ. 

Πληροφορίες: 2421215133,

6982163000.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Πολυνέρι

Φαρσάλων κτήμα 12

στρεμμάτων στην αγροτική

θέση «Τριαντάρια», κατάλ-

ληλο για όλες τις καλλιέρ-

γειες 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 κατά-

στημα 28τ.μ. σε καλή

περιοχή και σε καλή κατά-

σταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορό-
φου 125 τ.μ. , κατασκευής
1992 στο κέντρο των
Φαρσάλων. Διαθέτει μόνω-
ση, διπλά τζάμια, τζάκι,
κουζίνα ενιαία με σαλόνι,
τρία υπνοδωμάτια, δύο
μπάνια και είναι σε άριστη
κατάσταση. Τιμή συζητήσι-
μη.  Πληροφορίες στο
τηλ. :  6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονο-

κατοικία 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

επιπλωμένη ,  με καλορι-

φέρ και  με ξεχωριστή

αποθήκη   σε δύο (2)

στρέμματα οικόπεδο  ,

ακριβώς στην άκρη του

χωριού  για εκμετάλλευση

με ζώα ή πουλερικά (έχει

ελεύθερο λιβάδι), στο

Δασόλοφο Φαρσάλων .

Πληροφορίες στο τηλ.:

6982191292.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπω-

λείο πλήρες εξοπλισμένο

επί της οδού Λαμίας 64.

Πληροφορίες στα τηλ. :

24910 22531 &

6934106129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 κατα-
στήματα 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
στο Δασόλοφο
Φαρσάλων, επιπλωμένη
με καλοριφέρ, αποθήκη
εντός οικοπέδου 2 στρεμ-
μάτων στην άκρη του
χωριού δίπλα στο Λιβάδι.
Πληροφορίες στο τηλ:
6982191292

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
60τ.μ. με πρόσοψη στον
δρόμο, εντός οικοπέδου
300τ.μ. επί της οδού
Κελευστή Μαυρογιώργου
στα Φάρσαλα.
Πληροφορίες στο τηλ:

6978155277
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
1) επαγγελματική στέγη –
γραφείο, γωνιακό,  εμβα-
δού 45 τ.μ. στον 1ο
όροφο οικοδομής με πρό-
σοψη στην κεντρική πλα-
τεία της πόλης. Είσοδος
από την οδό
Θεοτοκοπούλου. Διαθέτει
δύο ξεχωριστούς χώρους,
wc και γωνιακή βεράντα.
Για πληροφορίες τηλ.:
6944635670

2) Γωνιακό κατάστημα 60
τ.μ. με πατάρι 60 τ.μ. και
υπόγειο 60 τ.μ. Πρόσοψη
προς την κεντρική πλατεία
και είσοδος από την οδό
Θεοτοκοπούλου.
Για πληροφορίες τηλ.:
6944635670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
μίνι μάρκετ: ψυγείο,
ράφια, ταμείο και ψωμιέ-
ρα.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6939018026
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου και της Ιωάννας

το γένος Θεολόγου Σταματοπούλου που γέννηθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στον Νέο Κόσμο Αττικής και η 

ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου και της Βασιλικής το

γέννος Κούτρα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στην Δάφνη πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην

Δάφνη - Υμηττό στην Αθήνα.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου και της

Μαρίας το γέννος Κύρκου που γεννήθηκε και κατοικεί στα

Ιωάννινα και η ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου και

της Δήμητρας το γέννος Παπαλάιου που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στα Ιωάννινα πρόκειται να έλθουν σε

θρησκευτικό γάμο στις 27/7/2019 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της

Θεοτόκου στα Φάρσαλα.

2 5 / 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  κ α ι  Θ έ τ ι δ ο ς  Τη λ :

2 4 9 1 0 - 2 3 0 1 2

2 6 / 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

2 7 / 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

2 8 / 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

2 9 / 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

3 0 / 6 :  Κ α ρ α κ ο ν τ ά κ η  Μ α ρ ί α  Δ / ν σ η :

Α χ ι λ λ έ ω ς  &  Ρ.  Φ ε ρ α ί ο υ   Τη λ :  2 4 9 1 0 -

2 3 0 2 3

1 / 7 :  Λ ε β έ ν τ η ς  Κ ω ν / ν ο ς  Δ / ν σ η :  Κ α ν α δ ά

2 3  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 5 0 1

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα Φάρσαλα

οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθε-

ση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Η
Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 20/6 απέφερε

καρπούς για τον Γυμναστικό Σύλλογο

Φαρσάλων Krousta καθώς μετά από συζητήσεις

και τρεις άκαρπες συνελεύσεις υπάρχει «λευκός

καπνός»!!!

Έχουν ήδη υπάρξει ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πλαισιώ-
σουν το υπάρχων Δ.Σ. και ήδη είναι σε προχωρημένες επα-
φές και συναντήσεις με την πρόεδρο του Γυμναστικού κ.

Έρη Σιώμου και το υπόλοιπο Συμβούλιο.
Ήδη έχει τεθεί επί τάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν,
έγινε η πρώτη επαφή με τον τεχνικό της ομάδος κ. Χάρη
Φόρο και εντός των επόμενων ημερών θα γίνει και νέα
Συνέλευση στην οποία θα διεξαχθούν και οι εκλογές ώστε
να ανακοινωθεί η σύσταση του νέου Συμβουλίου.
Η κ. Σιώμου μετά την συνέλευση της Πέμπτης τόνισε τα
εξής: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που βρέθη-
καν οι λύσεις και η ομάδα θα συνεχίσει την άρτια λειτουργία
της που την έχει κάνει παράδειγμα προς μίμηση.
Θέλουμε όλο τον κόσμο δίπλα μας αρωγό σε αυτή την νέα
προσπάθεια, οι πόρτες μας είναι ανοικτές για όλο τον κόσμο
από τον πιο ισχυρό επιχειρηματία μέχρι και κάποιον που
θέλει να βοηθήσει και να είναι δίπλα μας έμπρακτα και όχι
μόνο οικονομικά.
Ο Γυμναστικός είναι μια μεγάλη οικογένεια και με αυτές τις
αρχές θα συνεχίσει να πορεύεται.»

Τ
ο περασμένο

τριήμερο

πραγματοποιήθηκε

σκακιστικό σεμινάριο για

όλα τα μέλη του ΣΚΑΚΙ-

ΓΣΦ υπό τις οδηγίες του

Fide Master Ανέστη

Μιχαηλίδη. 

Όλα τα παιδιά αλλά και τα
ενήλικα μέλη του συλλόγου
που παρακολούθησαν το
σεμινάριο διάρκειας 22
ωρών, εντυπωσιάστηκαν
από την άρτια παρουσίαση

και τις γνώσεις του επαγγελ-
ματία προπονητή. Ο ίδιος
δήλωσε ιδιαίτερα ευχαρι-
στημένος από το σκακιστικό
τους επίπεδο, από την πρό-
οδο που έκαναν κατά το
τριήμερο και εγκωμίασε τον
τοπικό σύλλογο για την
οργάνωση και τις εγκατα-
στάσεις του. Το ΣΚΑΚΙ-ΓΣΦ
ευχαριστεί το Restaurant
Βασιλικός για την φιλοξενία
που παρείχε στον διακεκρι-
μένο σκακιστή. Η σεζόν
τελειώνει για το τμήμα με τη
συμμετοχή στην "Λευκή
Νύχτα" της πόλης μας την
Παρασκευή με σκακιστικό
παιχνίδι στην κεντρική πλα-
τεία. 

Τ
ην παραίτησή του

από το αξίωμα του

πρόεδρου του Δ.Σ.

του Αχιλλέα Φαρσάλων

υπέβαλε ο κ. Αθανάσιος

Λέφας.

Σε δήλωσή του ο
Φαρσαλινός παράγοντας
επισημαίνει τα εξής:
«Παραιτούμαι από το προε-
δρικό αξίωμα γιατί βρίσκο-
μαι σε πραγματική αδυναμία

να ασκήσω επαρκώς τα
καθήκοντά μου λόγω των
σοβαρών προβλημάτων
υγείας που αντιμετωπίζω,
όπως είναι γνωστό σε όλους
σας.
Οφείλω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ για την άριστη συνερ-
γασία στους κ. Π.
Γιαννακόπουλο ταμία και
Ηλ. Γιαννουλόπουλο αντι-
πρόεδρο, καθώς επίσης

στους ακούραστους συνερ-
γάτες μου Θ. Γκόβαρη γενι-
κό αρχηγό, Χρ. Σκαντζούρη
γεν. γραμματέα και Ρ.
Δημακόπουλο μέλος. Τέλος
ευχαριστώ από καρδιάς τον
Αλ. Γκαβογιάννη για την
αμέριστη βοήθειά του, τους
χορηγούς της ομάδας και
τον διοικητικό της ΕΠΣΛ Χρ.
Μπασαγιάννη»
Μετά την παραίτηση του
κ. Αθανασίου Λέφα η
Διοίκηση του Αχιλλέα
Φαρσάλων ανακοίνωσε
Γενική Συνέλευση την
Τρίτη 25/6 και ώρα 20:30 
Θέματα γενικής συνέλευ-
σης:
Ανακατατάξεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Διεύρυνση του υπάρχοντος
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σ
τις ανατολικές

απολήξεις του

Ολύμπου στο

γραφικό Λιτόχωρο

Πιερίας, βρέθηκε την

Τετάρτη το απόγευμα

ομάδα αθλητών της Γ. Ε.

Φαρσάλων «Η ΦΘΙΑ», για

να συμμετάσχει στο

τουρνουά στίβου

ΟΛΥΜΠΙΑ 2019!

Η Σπυριδούλα Γκομοσίδη
έπιασε το όριο στο άλμα εις
ύψος στη κατηγορία των
Παγκορασίδων Α και με επί-
δοση 1,46μ θα ταξιδέψει στη
Καβάλα, όπου θα διεξαχθεί

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Παμπαίδων και
Παγκορασίδων Α το
Σαββατοκύριακο 13-14
Ιουλίου!
Στις Παγκορασίδες Β η
Ελένη Βασιλείου συμμετείχε
στο άλμα εις μήκος κι έκανε
επίδοση 5 μέτρα! Στο ίδιο
αγώνισμα η Εύα
Χαμορούσου έκανε επίδοση
4,65 μέτρα!
Ο Αλέξανδρος Γεροβασίλης
συμμετείχε στα 80 μέτρα
ταχύτητας στους Παμπαίδες
Α.
Συγχαρητήρια στα παιδιά!
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««Λευκός καπνός» στον Γυμναστικό, εντός των επόμενων Λευκός καπνός» στον Γυμναστικό, εντός των επόμενων 

ημερών η σύσταση νέου Δ.Σ.!!!ημερών η σύσταση νέου Δ.Σ.!!!

Με επιτυχία το Με επιτυχία το 

σεμινάριο σκάκι του Γ.Σ. Φαρσάλωνσεμινάριο σκάκι του Γ.Σ. Φαρσάλων

Παραίτηση Λέφα και Γ.Σ. στον ΑχιλλέαΠαραίτηση Λέφα και Γ.Σ. στον Αχιλλέα

Στο Λιτόχωρο αθλητές της Γ.Ε. Φαρσάλων «Η ΦΘΙΑ»Στο Λιτόχωρο αθλητές της Γ.Ε. Φαρσάλων «Η ΦΘΙΑ»

Επικαιρότητα



Την Κυριακή (23/06) πραγ-
ματοποιήθηκε η δεύτερη
εκδήλωση του Ωδείου
«ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ» όπου  με
τις μουσικές και φωνητι-
κές τους ικανότητες
“μάγεψαν” τους παρευρι-
σκόμενους οι μαθητές των
τμημάτων φωνητικής,
μπουζουκιού και κλαρί-

νου.
Αυτή ήταν η τελευταία εκδή-
λωση του Ωδείου για φέτος
καθώς πλέον υπάρχουν οι
καθερωμένες εξετάσεις και
μετέπειτα σταματά για καλο-
καίρι η λειτουργία του
Ωδείου.
Σε μια πολύ όμορφη εκδή-
λωση οι μικροί μαθήτες και

οι δάσκαλοί τους εντυπω-
σίασαν τους παρευρισκόμε-

νους και κέρδισαν άξια το
θερμό χειροκρότημα
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protostypos.gr

Επικαιρότητα

CMYK

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η τελευταία καλοκαιρινή εκδήλωση του “Ωδείου ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ”Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η τελευταία καλοκαιρινή εκδήλωση του “Ωδείου ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ”


