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Τ
ο δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό

στο Νομό Λάρισας κατέγραψε

στον Δήμο Φαρσάλων η Ν.Δ., σε

ποιες περιοχές “χτύπησε

σαραντάρια” και που ο ΣΥΡΙΖΑ

“κράτησε αντιστάσεις”
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Η
Νέα Δημοκρατία

αναδείχθηκε

νικήτρια των

εκλογών σε επίπεδο

εκλογικής περιφέρειας

Λάρισας, με διαφορά

οκτώ ποσοστιαίων

μονάδων σε σχέση με τον

ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική

περιφέρεια της Λάρισας.

Ωστόσο, η εικόνα που επι-

κράτησε ανά δήμο, έδειξε

ότι το κόμμα του Αλέξη

Τσίπρα κατάφερε να περιο-

ρίσει τις απώλειες καταγρά-

φοντας σημαντικές δυνάμεις

τόσο εντός της πόλης της

Λάρισας, όπου η διαφορά

ήταν μόλις 3.3% (37,17%

έναντι 33,87%) ;όσο και στο

δήμο Τυρνάβου όπου επί-

σης η διαφορά ήταν στο

3,01% (34,52% έναντι

31,51%).

Στους υπόλοιπους επαρχια-

κούς δήμους η Νέα

Δημοκρατία κέρδισε κατά

κράτος, χτυπώντας… σαρα-

ντάρια στους τέσσερις από

τους πέντε δήμους, με την

Ελασσόνα να της δίνει

43,94%! Ακολούθησαν τα

Φάρσαλα με 43,09%, το

Κιλελέρ με 42,64%, τα

Τέμπη με 40,7% και η Αγιά

με 38,87%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καλύτερη

επίδοση στο δήμο Λάρισας

με 33,87% και χειρότερη

στο δήμο Κιλελέρ με

25,79%.

Στα υπόλοιπα κόμματα το

ΚΙΝΑΛ ήταν τρίτο στους έξι

από τους επτά δήμους της

Λάρισας και μάλιστα σε

κάποιους από αυτούς με

διψήφια ποσοστά και καλύ-

τερη επίδοση το 12,28%

στα Φάρσαλα. Μόνο στο

δήμο Τυρνάβου το ΚΚΕ

αναδείχθηκε τρίτη δύναμη

με ποσοστό 9,32%.

Σε ότι αφορά τέλος την

αποχή, αυτή στην εκλογική

περιφέρεια της Λάρισας

κυμάνθηκε στο 37,21%,

αυξημένη σε σχέση με αυτή

των πρόσφατων ευρωεκλο-

γών που ήταν 34,76%.

Πηγή:onlarissa.gr

«
Η κοινωνία θέλει να

πάμε μπροστά όλοι

μαζί. Θα είμαι

πρωθυπουργός όλων

των Ελλήνων. Είμαι εδώ

για όλους» είπε ο νέος

πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης στις πρώτες

του δηλώσεις μετά τη

μεγάλη νίκη των εθνικών

εκλογών.

«Αναλαμβάνω τη διακυβέρ-

νηση, έχοντας επίγνωση της

εθνικής ευθύνης. Και στέκο-

μαι με σεμνότητα και σεβα-

σμό απέναντι στη λαϊκή ετυ-

μηγορία.

Δεν θα διαψεύσω τις ελπί-

δες σας» συμπλήρωσε.

«Απευθύνομαι στους

Έλληνες του εξωτερικού:

Δεν σας ζητάω να επιστρέ-

ψετε, αλλά να έχετε την καρ-

διά και το μυαλό σας εδώ.

Από σήμερα δουλεύουμε

για να αλλάξουμε τη χώρα

που αναγκαστήκατε να

εγκαταλείψετε» διευκρίνισε

και συνέχισε καθιστώντας

σαφές πως «το κύρος της

δημοκρατίας και των

θεσμών θα αποκατασταθεί.

Στόχος, να κάνουμε τη ζωή

κάθε Έλληνα και κάθε

Ελληνίδας καλύτερη».

«Η διαφάνεια, η λογοδοσία

και η αξιοκρατία επιστρέ-

φουν στη χώρα. Η Βουλή θα

δουλέψει όλο το καλοκαίρι

γιατί το μέλλον δεν μπορεί

να περιμένει» υπογράμμισε

και πρόσθεσε: «Από αύριο

ο ουρανός θα είναι πιο

γαλανός και ο ήλιος πιο

φωτεινός, ξημερώνει μια νέα

μέρα για την πατρίδα μας».
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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 10/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 20/40c

Τρίτη 9/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 22/40c

Πέμπτη 11/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 17/30c

Παρασκευή 12/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 17/32c

Σαββάτο 13/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 18/33c

Κυριακή 14/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 18/34c

Δευτέρα 15/7/2019
Τοπ. Καταιγίδες θερμοκρασία 17/32c

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

Μικρότερη η διαφορά τηςΜικρότερη η διαφορά της

“ψαλίδας” σε Λάρισα και“ψαλίδας” σε Λάρισα και

Τύρναβο “σαραντάρια σεΤύρναβο “σαραντάρια σε

Φάρσαλα και άλλους τρείςΦάρσαλα και άλλους τρείς

Δήμους για την Ν.Δ.Δήμους για την Ν.Δ.

KKυριάκος Μητσοτάκης:υριάκος Μητσοτάκης:

«Αναλαμβάνω τη «Αναλαμβάνω τη 

διακυβέρνηση έχοντας διακυβέρνηση έχοντας 

επίγνωση της εθνικής ευθύνης»επίγνωση της εθνικής ευθύνης»

protostypos.grprotostypos.gr



“
Οι πολίτες έκαναν

την επιλογή τους. Η

ετυμηγορία είναι

σεβαστή. Επικοινώνησα

με τον Κυριάκο

Μητσοτάκη για να τον

συγχαρώ” δήλωσε ο

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,

Αλέξης Τσίπρας, από το

Ζάππειο, μετά την

εκλογική νίκη της ΝΔ.

Όπως είπε «θα σεβαστώ

στην πράξη τη λαϊκή βούλη-

ση. Δεν θα επαναλάβω όσα

έκανε ο προκάτοχός μου.

Θα υποδεχθώ αύριο στο

Μαξίμου τον κύριο

Μητσοτάκη όπως αρμόζει

σε μια Δημοκρατία”.

Στο πλαίσιο αυτό συνεχάρη

όλα τα μέλη και τους φίλους

του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν

έναν τέτοιο αγώνα.

«Εύχομαι και ελπίζω η επά-

νοδος της ΝΔ στη διακυβέρ-

νηση του τόπου να μη γίνει

αφορμή ρεβανσισμού και

εκδικητικότητας, ιδίως απέ-

ναντι σε σημαντικές κατα-

κτήσεις υπέρ της κοινωνίας

και των εργαζομένων» τόνι-

σε και στη συνέχεια αναφέρ-

θηκε στο κυβερνητικό έργο

του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πριν τέσσερα χρόνια ανα-

λάβαμε με άγνοια κινδύνου

τη διακυβέρνηση και σήμε-

ρα παραδίδουμε την

Ελλάδα με το κεφάλι ψηλά.

Η Ελλάδα που παραλάβαμε

ήταν στο έλεος της χρεωκο-

πίας με άδεια ταμεία και

28% ανεργία. Σήμερα

παραδίδουμε μια χώρα

ελεύθερη ξανά, με 37 δις

στα ταμεία, με το χαμηλότε-

ρο επιτόκιο δανεισμού και

με το κύρος να έχει αποκα-

τασταθεί» είπε, σημειώνο-

ντας πως «το εκλογικό απο-

τέλεσμα δεν είναι στρατηγι-

κή ήττα, όπως πολλοί πολέ-

μησαν για να συμβεί».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 4,5 χρόνια,

από ένα κόμμα διαμαρτυ-

ρίας ανέλαβε κυβερνητικές

ευθύνες στην πιο δύσκολη

στιγμή της μεταπολιτευτικής

ιστορίας του τόπου.

Το 2015 λάβαμε ένα δάνειο

από τους δημοκρατικούς και

προοδευτικούς πολίτες της

πατρίδας μας που μας έφε-

ραν στην κυβέρνηση με

35%. Αξιοποιήσαμε αυτό το

δάνειο γιατί πετύχαμε τον

βασικό μας στόχο να βγά-

λουμε τη χώρα από το καθε-

στώς της επιτροπείας.

Απορροφημένοι στα καθή-

κοντα και τις δυσκολίες δεν

μπορέσαμε ταυτόχρονα να

κάνουμε τους εκατοντάδες

χιλιάδες από συνοδοιπό-

ρους συμμέτοχους στην

προσπάθειά μας» είπε,

προσθέτοντας:

«Μεγάλο μέρος των πολι-

τών, πολύ συνειδητά, ένα

μόλις 4% κάτω, μας καθιστά

τη μεγάλη δύναμη της δημο-

κρατικής και προοδευτικής

παράταξης στον τόπο. Αυτή

τη φορά δεν είναι δάνειο,

είναι εντολή μετασχηματι-

σμού. Να γίνουμε ένα σύγ-

χρονο, αριστερό, προοδευ-

τικό κίνημα με βαθιές ρίζες

στην κοινωνία. Αυτούς τους

δεσμούς θα σφυρηλατήσου-

με για να μετασχηματιστού-

με σε μια μεγάλη, δημοκρα-

τική παράταξη με ευθύνη

για το παρόν και το μέλλον

του τόπου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης

Τσίπρας τόνισε πως «θα

ασκήσουμε υπεύθυνη και

δυναμική αντιπολίτευση,

υπεράσπισης της φωνής

των αδυνάμων, των αξιών

μας και θα προετοιμαστού-

με ώστε πιο ώριμοι, με

μεγαλύτερη εμπειρία και

δύναμη να επιστρέψουμε

στη διακυβέρνηση όταν

έρθει το πλήρωμα του χρό-

νου. Θα αποτιμήσουμε με

νηφαλιότητα τα σωστά και

τα λάθη που κάναμε και

προσωπικά θα αναλάβω τις

ευθύνες που μου αναλο-

γούν. Στην πολιτική μου δια-

δρομή έχω μάθει να

παλεύω. Όποιος δεν αγωνί-

ζεται δεν κάνει λάθη.

Όποιος αγωνίζεται μαθαίνει

όταν πέφτει να σηκώνεται

και να συνεχίσει να μάχεται.

Από αύριο θα συνεχίσουμε

αυτόν τον όμορφο αγώνα

πιο έμπειροι, πιο δυνατοί»

κατέληξε.

Α
λλαγή σκυτάλης

στο Μέγαρο

Μαξίμου, όπου

ανέλαβε καθήκοντα

πρωθυπουργού ο

Κυριάκος Με την

αποχώρηση του κ.

Τσίπρα από το Μέγαρο

Μαξίμου ολοκληρώθηκε η

διαδικασία παράδοσης-

παραλαβής της

πρωθυπουργίας στον κ.

Μητσοτάκη. 

Ο κ. Μητσοτάκης, αμέσως

μετά την ορκωμοσία του στο

Προεδρικό Μέγαρο, κατευ-

θύνθηκε στο Μέγαρο

Μαξίμου, χωρίς τα μέλη της

οικογένειάς του. Στην είσοδο

του κτιρίου, στην κορυφή

της σκάλας, τον περίμενε ο

απερχόμενος πρωθυπουρ-

γός, Αλέξης Τσίπρας, με τον

οποίο αντήλλαξαν χειραψία

για τους φωτογράφους. 

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και

Τσίπρας κατευθύνθηκαν στο

πρωθυπουργικό γραφείο

για την παράδοση-παραλα-

βή, μια διαδικασία που έγινε

κεκλεισμένων των θυρών

και είχε διάρκεια περίπου 15

λεπτών. Μετά από λίγη

ώρα, οι δυο τους αντάλλα-

ξαν εκ νέου χειραψία στην

είσοδο, με τον κ. Τσίπρα να

μπαίνει στο αυτοκίνητό του

για να αποχωρήσει από το

Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία

του κ. Μητσοτάκη. 

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης

δήλωσε: «Ο ελληνικός λαός

μας έδωσε χθες εντολή να

αλλάξουμε την Ελλάδα, θα

την τηρήσουμε στο ακέραιο.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη

στις δυνάμεις μας». 

3
Τρίτη 9 Ιουλίου Επικαιρότητα

Αλέξης Τσίπρας: «Το αποτέλεσμαΑλέξης Τσίπρας: «Το αποτέλεσμα

δεν ήταν στρατηγική ήττα γιαδεν ήταν στρατηγική ήττα για

τον ΣΥΡΙΖΑ»τον ΣΥΡΙΖΑ»

Μαξίμου: Ο Αλέξης ΤσίπραςΜαξίμου: Ο Αλέξης Τσίπρας

παρέδωσε στον Κυριάκοπαρέδωσε στον Κυριάκο

ΜητσοτάκηΜητσοτάκη



Δ
εν υπήρξε στο

παρελθόν όσο και

αν προσπάθησαν

πολλές, γυναίκα να

καταφέρει να πάρει

βουλευτική έδρα της Νέας

Δημοκρατίας στην

Λάρισα.

Η Στέλλα Μπίζιου έγραψε

την δική της ιστορία , με την

νεαρή δικηγόρο να γίνεται η

πρώτη γυναίκα βουλευτής

που εκλέγει το κόμμα της

Νέας Δημοκρατίας στην

Λάρισας, από την ίδρυσή

του το 1974, δηλαδή χρειά-

στηκε να περάσουν 45 ολό-

κληρα χρόνια για να συμβεί

αυτό!

Σε μία σκληρή μάχη με τον

πρώην δήμαρχο Λαρισαίων,

Κώστα Τζανακούλη, η

Στέλλα Μπίζιου κατάφερε να

πάρει μία σεβαστή διαφορά

«κλειδώνοντας» τη τρίτη

θέση του κόμματος και την

είσοδό της στη Βουλή.

Συγκεκριμένα η κ. Μπίζιου

έλαβε 15.571 ψήφους έναντι

14.731 του κ. Τζανακούλη.

Θυμίζουμε πως οι άλλοι δύο

βουλευτές που θα βρεθούν

στη Βουλή από τη Νέα

Δημοκρατία θα είναι οι

Μάξιμος Χαρακόπουλος και

Χρήστος Κέλλας.

Αμέσως μετά την ιστορική

νίκη της η κ. Μπίζιου έκανε

την εξής δήλωση:

“Φίλες και φίλοι, η νίκη της

Νέας Δημοκρατίας σηματο-

δοτεί την επιστροφή στην

κανονικότητα που τόσο έχει

ανάγκη η χώρα μας. Ανοίγει

μια νέα σελίδα για την

Ελλάδα και δημιουργεί προ-

ϋποθέσεις ευημερίας. Η

κυβέρνηση του Κυριάκου

Μητσοτάκη κλήθηκε από

τον ελληνικό λαό να δώσει

την ελπίδα που χάθηκε την

τελευταία πενταετία και θα

τη δώσει.

Σ’ αυτή την προσπάθεια

έχουμε υποχρέωση να συμ-

βάλλουμε όλοι. Προσωπικά,

δεσμεύομαι ότι θα συμβάλ-

λω με όλες μου τις δυνάμεις

στην υπεράσπιση των συμ-

φερόντων της χώρας και

των συμπολιτών μου. Όχι

μόνον εκείνων που με τίμη-

σαν με την ψήφο τους, αλλά

και όλων όσοι εμπιστεύθη-

καν τους συνυποψήφιους

μου. Μετά από δέκα δύσκο-

λα χρόνια, μικρότητες δεν

επιτρέπονται.

Τους ψηφοφόρους που έδει-

ξαν εμπιστοσύνη στο πρό-

σωπό μου θερμά ευχαρι-

στώ.

Η ψήφος τους είναι ένα

μήνυμα ανανέωσης και

ελεύθερης σκέψης, καθώς η

εκλογή μου στο κοινοβούλιο

είναι η πρώτη γυναίκας βου-

λευτή της Ν.Δ. στον νομό

Λάρισας στα 45 χρόνια της

μεταπολίτευσης.

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή γι’

αυτό αλλά και μεγάλη ευθύ-

νη απέναντι στον καθένα και

την καθεμία από εσάς. Θα

προσπαθήσω να φανώ

αντάξια των προσδοκιών

σας.”

Σ
τον Πύργο

Καραμίχου

(ιστορικό

διατηρητέο μνημείο –

πυργόσπιτο των αρχών

του 18ου αι. μ.Χ.) στα

Φάρσαλα, κατά τις

εργασίες καθαρισμού των

χώρων του στις 2-7-2019,

βρέθηκαν:

α. ένα μαρμάρινο ακέφαλο

αγαλμάτιο, σωζόμενου

ύψους 0.45 μ., πιθανότατα

γυναικείας θεότητας ελληνι-

στικών χρόνων και

β. μία έλικα Ιωνικού κιονο-

κράνου, τα οποία παραδό-

θηκαν στην Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Το έργο ΕΣΠΑ «Στερέωση

και Αποκατάσταση του

Πύργου Καραμίχου στα

Φάρσαλα» υλοποιείται από

τον Δήμο Φαρσάλων, κατό-

πιν προγραμματικής σύμβα-

σης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και

του Δήμου Φαρσάλων

4
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Η πρώτη γυναίκα βουλευτής της Ν.Δ. στην Λάρισα έπειτα από 45 έτη!Η πρώτη γυναίκα βουλευτής της Ν.Δ. στην Λάρισα έπειτα από 45 έτη!

Ιστορία “έγραψε” η Στέλλα Μπίζιου - “Θα προσπαθήσω να φανώ Ιστορία “έγραψε” η Στέλλα Μπίζιου - “Θα προσπαθήσω να φανώ 

αντάξια των προσδοκιών σας” δήλωσε η βουλευτής της Ν.Δ.αντάξια των προσδοκιών σας” δήλωσε η βουλευτής της Ν.Δ.

Αυτά τα αρχαία βρέθηκαν στον Πύργο ΚαραμίχουΑυτά τα αρχαία βρέθηκαν στον Πύργο Καραμίχου



Σ
τα Φάρσαλα πρώτη

και με μεγάλη

δ ι α φ ο ρ ά

αναδείχθηκε η Νέα

Δημοκρατία με το κόμμα

του Κυριάκου Μητσοτάκη

να σημείωνει ποσοστό

43,09% (σ.σ. το δεύτερο

μεγαλύτερο στο Νομό

Λάρισας), έναντι 27,75%

του ΣΥΡΙΖΑ ενώ τρίτο ήταν

το Κίνημα Αλλάγης με

ποσοστό 12,28%.

Έχοντας ολοκληρώθει
στο 100% της σταυροδο-
σίας στον Δήμο
Φαρσάλων, μπορούμε να
δούμε με ξεκάθαρη εικόνα
ποιούς ψήφισαν οι
Φαρσαλινοί ανά κόμμα
από τα έξι εκλεγμένα κόμ-
ματα της νέας Βουλής.
Από το κυβερνών κόμμα της
Νέας Δημοκρατίας οι τρείς
υποψήφιοι που εκλέχθηκαν

στην Βουλή (σ.σ. Μάξιμος
Χαρακόπουλος, Χρήστος
Κέλλας και Στέλλα Μπίζιου)
αναδείχθηκαν πρώτοι και με
την συγκεκριμένη σειρά και
στον Δήμο Φαρσάλων.
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος
πήρε 2.630 ψήφους, ο
Χρήστος Κέλλας 2.482 και η
Στέλλα Μπίζιου 1.184
ψήφους.
Ο πρώην υπουργός και εκ
νέου εκλεγμένος βουλευτής
Βασίλης Κόκκαλης συγκέ-
ντρωσε 992 ψήφους όντας
ο πρώτος σε σταυρούς από
τον ΣΥΡΙΖΑ στην Επαρχία
Φαρσάλων με τον Νικόλαο
Παπαδόπουλο να παίρνει
747 και να αφήνει τρίτη την
Άννα Βαγενά με 739
ψήφους.
Εντυπωσιακή η πρωτιά της
υποψήφιας βουλευτή με το
Κίνημα Αλλαγής Μαρίας

Γαλλιού στην Επαρχία η
οποία πήρε 900 ψήφους
αφήνοντας στην δεύτερη
θέση τον Φίλιππο Σαχινίδη
με 438 σταυρούς.
Στην τρίτη θέση η εκλεγμένη
βουλευτής Ευαγγελία
Λιακούλη η οποία πήρε 357
ψήφους.

Το ΚΚΕ εξελέγη ως τέταρτο

κόμμα στην εξακομματική

Βουλή και στον Νομό

Λάρισας εξελέξε έναν βου-

λευτή και αυτός είναι ο

Γιώργος Λαμπρούλης ο

οποίος και στην Επαρχία

Φαρσάλων αναδείχθηκε

πρώτος με 201 ψήφους.

Το πέμπτο κόμμα της

Βουλής η “Ελληνική Λύση”

κέρδισε μια έδρα στον Νομό

Λάρισας όπου υποψήφιος

ήταν ο αρχηγός του κόμμα-

τος Κυριάκος Βελλόπουλος

ο οποίος και στα Φάρσαλα

αναδείχθηκε πρώτος με 181

ψήφους αν όμως επιλέξει να

αφήσει την έδρα του στον

Νομό Λάρισας ο δεύτερος

σε ψήφους είναι ο Νασίκας

Νασιούλας ο οποίος στα

Φάρσαλα συγκέντρωσε 44

ψήφους και αναδείχθηκε

πέμπτος.

Τέλος το κόμμα “ΜέΡα 25”

του Γιάνη Βαρουφάκη το

οποίο δεν εξέλεξε κάποιον

βουλευτή από τον Νομό

Λάρισας, στην Επαρχία

Φαρσάλων είδε την

Αναστάσια Διαμαντώ

Ιωάννου να βγαίνει πρώτη

με 76 σταυρούς.
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Ποιούς ψήφισαν οι Φαρσάλινοι από τα έξι κόμματαΠοιούς ψήφισαν οι Φαρσάλινοι από τα έξι κόμματα

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



Π
ρώτη με

ποσοστό

43,09% (σ.σ. το

δεύτερο μεγαλύτερο στον

Νομό Λάρισας)

αναδείχθηκε στην

Επαρχία Φαρσάλων η

Νέα Δημοκρατία, με τον

ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει

27,75% και να βρίσκεται

δεύτερος και τρίτο το

Κίνημα Αλλαγής με

12,28%.

Εμείς βρήκαμε και σας

παρουσιάζουμε τι ψήφισαν

οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό

τμήμα σε όλη την Επαρχία

Φαρσάλων.
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-19/7 - 20/7 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 γρα-

φείου μας.

-Από την Δευτέρα 1/7 καθημερινά θαλάσ-

σια μπάνια σε Ν. Αγχίαλο, Χρυσή Ακτή

Παναγίας (Κατήρ - Αγά)

- Κυριακή 21/7 Μονοήμερη κρουαζιέρα στην

Σκιάθο

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” διοργα-

νώνει διήμερη εκδρομή στις 4 και 5/8, στην

Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 3/8 το βράδυ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημε-

ρώνει ότι από την 1/7 θα διεξάγονται καθημερι-

νά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια σε Ν.

Αγχίαλο, Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατηρ - Αγά)

Ώρα Αναχώρησης:8:00 π.μ.

Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό τμήμα (Α ΜΕΡΟΣ)Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό τμήμα (Α ΜΕΡΟΣ)
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Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό τμήμα (Β ΜΕΡΟΣ)Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό τμήμα (Β ΜΕΡΟΣ)

Επικαιρότητα



Μ
εγάλη επιτυχία

σημείωσαν οι

καλοκαιρινές

γιορτές των τεσσάρων

ΚΔΑΠ του Δήμου

Φαρσάλων που

πραγματοποιήθηκαν στις

κατά τόπους έδρες των

δομών.

Συγκεκριμένα το ΚΔΑΠ1

πραγματοποίησε την εκδή-

λωσή του στον εσωτερικό

χώρο του Πολιτιστικού

Κέντρου στα Φάρσαλα, το

ΚΔΑΠ3 στην πλατεία του

χωριού Σταυρός, το ΚΔΑΠ2

στην αυλή της δομής στο

Βασιλί και το ΚΔΑΠ4 στον

εσωτερικό χώρο της δομής

στην Ρευματιά λόγω του

κακού καιρού.

Τέσσερις διαφορετικές εκδη-

λώσεις δώσανε χαρά στους

κατοίκους του Δήμου μας

που καταχειροκρότησε τους

μικρούς πρωταγωνιστές. Οι

γιορτές αποτελούνταν από

θεατρικά δρώμενα, τραγού-

δια και χορό.

Στις εκδηλώσεις παρευρέ-

θηκαν η Πρόεδρος της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κυριακή Π.

Παναγιωτοπούλου, η δημο-

τική σύμβουλος Σοφία

Χατζηπλή και ο Πρόεδρος

της Τοπικής Κοινότητας

Βασιλί Γεώργιος Μπόγκας.

Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Κυριακή Π.

Παναγιωτοπούλου μεταξύ

άλλων ανέφερε: «Ο Δήμος

Φαρσάλων δίνει προτεραιό-

τητα στη νέα γενιά, προσφέ-

ροντας ποιοτική ζωή στα

μικρά παιδιά μέσω των τεσ-

σάρων ΚΔΑΠ που διαθέτει.

Τα τελευταία δύο χρόνια τα

ΚΔΑΠ του Δήμου μας

εμπλούτισαν το πρόγραμμά

τους με δράσεις για την Υγιή

γήρανση, σε συνεργασία με

το ΚΑΠΗ της πόλης των

Φαρσάλων και των ηλικιω-

μένων στα χωριά, δράσεις

με τον Αιμοδοτικό Σύλλογο,

δράσεις για την διατροφή με

τον διαιτολόγο Ανδρέα

Αναγνωστόπουλο, μαθήμα-

τα Ρομποτικής στο ιδιωτικό

εργαστήριο της Ιουλία

Εγγλέζου. Επίσης η κοινω-

νική λειτουργός Παρασκευή

Μπακαρού έκανε δράσεις

στα παιδιά των τεσσάρων

δομών για την διαφορετικό-

τητα δίνοντας έμφαση στο

φάσμα του αυτισμού».

Ο
λοκληρώθηκε την

1η Ιουλίου, μετά

την πάροδο του

χρονικού διαστήματος

των 15 ημερών από την

αποδοχή της αναγγελίας,

το μεγαλύτερο μέρος της

διαδικασίας συλλογής

των δηλώσεων του ΕΛΓΑ,

από τους ανταποκριτές

του Δήμου Φαρσάλων,

για αγρότες που

επλήγησαν από το

καταστροφικό χαλάζι της

16ης Ιουνίου, αλλά και

άλλες καταστροφές

(πλημμύρες), που

έπληξαν τις επόμενες

ημέρες την επαρχία.

Το μεγαλύτερο μέρος των

δηλώσεων, περίπου 200,

αφορά στις περιοχές στο

Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου,

Κατωχωρίου και Σταυρού.

Σύμφωνα με την πρώτη

εκτίμηση, υπολογίζεται ότι οι

πληγείσες περιοχές είναι

περίπου 5.000 στρέμματα

στην περιοχή Φαρσάλων.

Οι αγρότες από την πλευρά

τους περιμένουν δίκαιες

εκτιμήσεις από το προσωπι-

κό του ΕΛΓΑ, καθώς και

γρήγορες αποζημιώσεις, οι

οποίες θα βοηθήσουν 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, κατά την αυτοψία

του, τις προηγούμενες ημέ-

ρες από την περιοχή.

Πηγή: Εφημερίδα
Ελευθερία

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μεγάλη επιτυχία στις καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ ΦαρσάλωνΜεγάλη επιτυχία στις καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ Φαρσάλων

Κατατέθηκαν στον ΕΛΓΑ δηλώσεις για 5.000 χαλαΚατατέθηκαν στον ΕΛΓΑ δηλώσεις για 5.000 χαλα--

ζόπληκτα στρέμματα από αγρότες των Φαρσάλωνζόπληκτα στρέμματα από αγρότες των Φαρσάλων



Μ
ε θεία κατάνυξη

τιμήθηκε

παραμονή της

εορτής (06/07), η μνήμη

της Αγίας Κυριακής στο

εκκλησάκι που βρίσκεται

στην περιοχή «Θωμαΐδη»

στα Φάρσαλα, όπου

αρχικά τελέστηκε ο

καθιερωμένος εσπερινός,

ενώ ανήμερα της εορτής

της, πραγματοποιήθηκε

θεία λειτουργία και

αρτοκλασία.

Πλήθος πιστών από τα

Φάρσαλα και τα γύρω

χωριά, βρέθηκαν το από-

γευμα στο ξωκλήσι, ψηλά

στο βουνό, ώστε να τιμή-

σουν την μνήμη της Αγίας

Κυριακής, η οποία έζησε τον

3ο αιώνα και μαρτύρησε επί

εποχής Διοκλητιανού, λίγα

χρόνια πριν ο Μέγας

Κωνσταντίνος καθιερώσει

την ανεξιθρησκεία. Η Αγία

Κυριακή πήρε το όνομά της

επειδή γεννήθηκε ημέρα

Κυριακή.

Πηγή:ifarsala.gr

Φ
ωτιά ξέσπασε στις

8 το βράδυ του

Σαββάτου, σε

αποθήκες

συνεταιριστικής

αποθήκης στη Σκοπιά

Φαρσάλων, όπου

αγρότες είχαν

αποθηκευμένα δέματα με

άχυρο και τριφύλλι. Για

άγνωστη μέχρι στιγμής

αιτία, η πυρκαγιά

επεκτάθηκε αστραπιαία,

με 20.000 περίπου

δέματα, γρήγορα να

γίνονται παρανάλωμα της

φωτιάς.

Αμέσως στο σημείο έσπευ-

σαν δύο οχήματα με άνδρες

του Πυροσβεστικού

Κλιμακίου Φαρσάλων, αλλά

και ένα όχημα με άνδρες

από τη Λάρισα, για την

κατάσβεσή της, αλλά και να

σώσουν τα ζώα και τον στά-

βλο που ήταν δίπλα, ωστό-

σο η συγκεκριμένη αποθήκη

καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά συνέχισε να καίει

και την επόμενη μέρα, με τις

δυνάμεις της

Πυροσβεστικής να παραμέ-

νουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τους κατοίκους

στην αποθήκη είχαν αποθη-

κευμένα δέματα με άχυρο

αλλά και τριφύλλι (μπάλες

άλλα και μεγάλα δέματα), με

τη ζημία να υπολογίζεται σε

πολλές χιλιάδες ευρώ.

Πολλοί από τους κατοίκους

κάνουν λόγο για εμπρησμό.

Για τις συνθήκες και τα αίτια

που προκάλεσαν τη φωτιά,

θα διενεργηθεί προανάκρι-

ση από την Πυροσβεστική

Υπηρεσία.
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Σε συνεταιριστικές αποθήκες στη ΣκοπιάΣε συνεταιριστικές αποθήκες στη Σκοπιά
Φαρσάλων *Αναφορές για εμπρησμόΦαρσάλων *Αναφορές για εμπρησμό

Κάηκαν 20.000 δέματα άχυρο και τριφύλλιΚάηκαν 20.000 δέματα άχυρο και τριφύλλι

Με θεία κατάνυξη και πλήθος πιστών,Με θεία κατάνυξη και πλήθος πιστών,

τιμήθηκε η Αγία Κυριακή στα Φάρσαλατιμήθηκε η Αγία Κυριακή στα Φάρσαλα



Π
ρώτη με ποσοστό

43,09% (σ.σ. το

δεύτερο

μεγαλύτερο στον Νομό

Λάρισας) αναδείχθηκε στην

Επαρχία Φαρσάλων η Νέα

Δημοκρατία, με τον ΣΥΡΙΖΑ

να συγκεντρώνει 27,75%

και να βρίσκεται δεύτερος

και τρίτο το Κίνημα

Αλλαγής με 12,28%.

Εμείς βρήκαμε και σας
παρουσιάζουμε τι ψήφι-
σαν οι Φαρσαλινοί ανά
εκλογικό τμήμα σε όλη
την Επαρχία Φαρσάλων
(Μέρος 3,4)
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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

Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό τμήμα (Γ ΜΕΡΟΣ)Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό τμήμα (Γ ΜΕΡΟΣ)
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Επικαιρότητα

Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό τμήμα (Δ ΜΕΡΟΣ)Τι ψήφισαν οι Φαρσαλινοί ανά εκλογικό τμήμα (Δ ΜΕΡΟΣ)



Α
νακοινώθηκε χθές

8/7 από τον Στέλιο

Πέτσα, σύμβουλο και

μέχρι πρότινος διευθυντή

του γραφείου του Κυριάκου

Μητσοτάκη, ο οποίος θα

αναλάβει χρέη

κυβερνητικού εκπροσώπου

η σύνθεση της Νέας
Κυβέρνησης.
Αναλυτικά
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑ-

ΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙ-
ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΑΒΒΟΣ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ –

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ-
ΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑ-
ΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

3.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝ-

ΔΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ:
ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗ-
ΝΙΣΜΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑ-

ΤΑΡΗΣ

4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥ-

ΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑ-

ΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙ-
ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΑΛΚΙΒΙΑ-

ΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑ-

ΜΕΩΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘ-
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑ-
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΟΦΙΑ

ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

7.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕ-
ΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗ-

ΛΙΔΟΥ

8.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙ-

ΛΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΟΥ

10.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩ-

ΝΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑ-

ΚΗΣ

11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥ-
ΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑ-

ΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥ-
ΝΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗΣ

12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ-
ΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙ-
ΚΑΣΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΑΝΤΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ-
ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙ-
ΚΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΕΙΦΟ-

ΠΟΥΛΟΣ

14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛ-

ΛΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟ-

ΓΙΑΝΝΗΣ

15.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑ-

ΚΙΩΤΑΚΗΣ

16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙ-

ΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕ-

ΚΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑ-

ΤΖΗ

17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟ-
ΧΑΡΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΝΟΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ
18. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ-
ΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙ-
ΤΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ: ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΕΤΣΑΣ

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΣΟΥΛΑ
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑ-

ΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΡΙΟ στις

12:00 ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥ-

ΘΗΣΕΙ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-

ΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10

ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ.
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CMYK

Επικαιρότητα

Αυτή είναι η νέα Κυβέρνηση του Αυτή είναι η νέα Κυβέρνηση του 

Κυριάκου ΜητσοτάκηΚυριάκου Μητσοτάκη



Μ
ε την κ. Έρη

Σιώμου στον

προεδρικό θώκο

και πλαισιωμένη από

«μπαρουτοκαπνισμένους

» παράγοντες αλλά και

νέους με διάθεση και

μεράκι θα είναι

πλαισιωμένο το νέο

Διοικητικό Συμβούλιο του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα μετά την νέα

Γ.Σ. που διεξήχθη και τις

εκλογές το νέο Διοικητικό

Συμβούλιο θα αποτελείται

από τους εξής:

Πρόεδρος: Έρη Σιώμου,

Αντιπρόεδρος: Βαίος

Νικολάου, Ταμίας: Κώστας

Γούσιας, Γραμματέας: Φανή

Κουρεμένου, Έφορος

Μπάσκετ: Τάκης Μόκας,

Έφορος Σκάκι: Δήμος

Δερέκας.

Μέλη: Γκόβαρης Λεωνίδας,

Κόκκινος Δημήτρης,

Αλεξόπουλος Κώστας,

Μουστάκας Γεώργιος,

Τασιόπουλος Αποστόλης.

Ουσιαστικά μετά τις παραι-

τήσεις των κ.κ. Λιούπη

Κώστα, Ζαχαρή Αλέκου και

Παπαδόπουλου Αποστόλη

στην Διοίκηση, πλαισιώθη-

καν ως νέα μέλη οι κ.κ.

Νικολάου Βάιος, Γούσιας

Κώστας και Κόκκινος

Δημήτρης, ενώ ο πρώην

πρόεδρος του Γυμναστικού

κ. Λεωνίδας Γκόβαρης θα

βρίσκεται στο νέο

Συμβούλιο ως μέλος.

Πλέον και μετά την σύσταση

της Διοίκησης οι άνθρωποι

του Γυμναστικού ξεκινάν τον

σχεδιασμό τους έχοντας σε

πρώτο πλάνο την εύρεση

νέου προπονητή μετά την

αποχώρηση του κ. Χάρη

Φόρου και μετέπειτα το χτί-

σιμο της ομάδος για την νέα

σεζόν.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

ήδη έχουν δρομολογηθεί
κάποιες επαφές για τον αντι-
καταστάτη του κ. Φόρου και
έτσι εντός των επόμενων
ημερών αναμένονται εξελί-
ξεις.

Μ
ε ανακοίνωση στα
social media,  ο
Χάρης Φόρος,

έκανε γνωστό ότι δεν θα
συνεχίσει στο πάγκο του
Γ.Σ.Φαρσάλων,
ευχαριστώντας παίκτες
και διοίκηση για την
συνεργασία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Χάρη Φόρου:
«Μετά από σχεδόν 1.5
χρόνο παραμονής στον
πάγκο του Γ.Σ.Φαρσάλων
έφτασε η ώρα να ολοκληρώ-
σω την παρουσία μου.

Έδωσα τον καλύτερό μου
εαυτό για να φανώ αντάξιος
της εμπιστοσύνης που μου

έδειξαν οι άνθρωποι της και
θεωρώ ότι έκανα μόνο
φίλους.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω
την διοίκηση και τον πρόε-
δρό της κ.Κώστα Λιούπη για
την εμπιστοσύνη και την
στήριξη που μου έδειξαν
καθώς επίσης και τον άμεσο
συνεργάτη μου Σωτήρη Ρίζο
για την άψογη συνεργασία
μας.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στους ΠΑΙΧΤΕΣ για την
μεγάλη προσπάθεια που
κατέβαλαν για την επίτευξη
των στόχων που θέσαμε».
Από την πλευρά της η
Διοίκηση του Γυμναστικού
Συλλόγου Φαρσάλων εξέ-
δωσε ευχαριστήρια ανακοί-
νωση για την προσφορά του
κ. Χάρη Φόρου ο οποίος

αποτελεί παρελθόν από τον
πάγκο της ομάδος μετά από
ενάμιση χρόνο συνεργα-
σίας.
Aναλυτικά:«Η Διοίκηση του
Γυμναστικού Συλλόγου
ευχαριστεί θερμά τον μέχρι
πρότινος προπονητή κ.
Χάρη Φόρο για την συνερ-
γασία μας επί ενάμιση
χρόνο.
Ο κ. Φόρος βοήθησε τα
μέγιστα από την πλευρά του
ώστε η ομάδα μας να πετύ-
χει τον στόχο της παραμο-
νής και τις δυο σεζόν και να
βρίσκεται στην Β Εθνική
κατηγορία.
Του ευχόμαστε τα καλύτερα
τόσο σε προπονητικό, όσο
και σε προσωπικό επίπε-
δο.»

Τ
ο διήμερο 4 & 5

Ιουλίου

πραγματοποιήθηκε

το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Κ18 στα

Τρίκαλα. Η Γ. Ε.

Φαρσάλων «Η ΦΘΙΑ»

έδωσε το παρών και σε

αυτούς τους αγώνες.

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου η

Άννα Μαργαριτοπούλου,

Εύα Σουφλέρη και η Άννα

Μουχτή συμμετείχαν στο

αγώνισμα της δισκοβολίας

Κορασίδων.

Η Άννα Μαργαριτοπούλου

κατετάγη στη 5η θέση με

βολή 39,73 μ στον τελικό

του αγωνίσματος, που διε-

ξήχθη το απόγευμα της ίδιας

ημέρας. Η Εύα Σουφλέρη

συμμετείχε κι αυτή στον

τελικό και κατετάγη 7η με

βολή 38,15 μ. Η Άννα

Μουχτή με βολή στα 27,82μ

κατετάγη στην 20η θέση.

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου

στα προκριματικά του

μήκους των Παίδων, ο

Βασίλης Καραμητράκης

κατετάγη στην 39η θέση με

άλμα στα 5,66 μ. Ενώ η

Διαμαντούλα Μαγαλιού στα

προκριματικά του μήκους

Κορασίδων κατετάγη στην

29η θέση μα άλμα στα 4,97

μ.

Συγχαρητήρια στα παιδιά,

για την προσπάθεια!
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Επικαιρότητα
CMYK

Ανακοινώθηκε η νέα Διοίκηση και «φουλάρει» για νέο Ανακοινώθηκε η νέα Διοίκηση και «φουλάρει» για νέο 

προπονητή και σχεδιασμό ο Γ.Σ. Φαρσάλωνπροπονητή και σχεδιασμό ο Γ.Σ. Φαρσάλων

Παρελθόν αποτελεί ο Χάρης Φόρος απόΠαρελθόν αποτελεί ο Χάρης Φόρος από

τον πάγκο του Γυμναστικού με τον πάγκο του Γυμναστικού με 

εκατέρωθεν ευχαριστίεςεκατέρωθεν ευχαριστίες

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα συμμετείχε «Η ΦΘΙΑ»!Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα συμμετείχε «Η ΦΘΙΑ»!



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 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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω μετα-
κόμισης, ψυγείο Princess,
κουζίνα Princess, τραπε-
ζαρία με πέντε καρέκλες,
2πλο ξύλινο κρεβάτι με
δύο κομοδίνα και τηλεόρα-
ση με έπιπλο τηλεόρασης.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6908673788
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 14
στρεμμάτων ποτιστικός
στον Σταυρό Φαρσάλων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6974373995

14
Τρίτη 9 Ιουλίου

9 / 7 :  Γ ι α κ ο ύ λ α  Σ ο φ ί α  Δ / ν σ η   Κ α ν α δ ά

2 7   Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 3 2 1   

1 0 / 7 :  Α ν τ ω ν ι ά δ η ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :  Ν .

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

1 1 / 7 :  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

1 2 / 7 :  Δ α μ ι α ν ό ς  Δ η μ ή τ ρ η ς  Δ / ν σ η :  Ν .

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

1 3 / 7 :  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        

1 4 / 7  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

1 5 / 7 :  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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ και της Μαρίας το

γένος Τσαντοπούλου, που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στην Κρήνη Φαρσάλων και η ΓΙΑΧΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

του Κωνσταντίνου και της Ελένης το γένος Τσιάμπα που

γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στο Μ. Ευίδριο

Φαρσάλων πρόκειται να έλθουν σε Α Θρησκευτικό γάμο

στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος στο Μ. Ευίδριο

Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ και της Αρετής

το γένος Βαλαβάνη που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στο Πολυνέρι και η ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ευαγγέλου και της Ιωάννας το γένος

Ανυφαντή που γεννήθηκε στην Λαμία Φθιώτιδας και

κατοικεί στην Ξενιάδα Δομοκού πρόκειται να έλθουν σε

πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Φαρσάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 11/7 και από τις 21:00 έωςτις 00:15 θα τελε-

στεί Ιερά Αγρυπνία επι τη μνήμη του Οσίου Πατρός

ημών Παισίου του Αγιορείτου στον Ι.Ν. Αγίου

Χαραλάμπους στην Βαμβακού Φαρσάλων.



Μ
ισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν

τοποθέτηση στα κλιματιστικά! Ό,τι θέλεις το

έχεις στην Electronet B.K. Καζάνα! Οι μεγάλες

εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές ξεκίνησαν στο

μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών στη Θεσσαλία.

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές από ψυγεία, κουζίνες, πλυντή-

ρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια μέχρι μικρο-

συσκευές και αξεσουάρ, διατίθενται έως και στη μισή τιμή.

Αλλά και τηλεοράσεις με φανταστικές προσφορές, ΗΥ,

gadget είναι πρώτα στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές, επιλέξτε μέσα από

χιλιάδες ετοιμοπαράδοτα προϊόντα όλων των επώνυμων

εταιριών και αποκτήστε τα σε τιμές συγκλονιστικά χαμηλές.

Ειδικότερα στον τομέα των κλιματιστικών οι εκπτωσιακές

τιμές συνδυάζονται και με δωρεάν τοποθέτηση επιβεβαιώ-

νοντας για άλλη μια φορά πως η  Electronet Β.Κ. Καζάνα

είναι το πρώτο κατάστημα σε πωλήσεις κλιματιστικών στη

Θεσσαλία. Επιλέξτε κλιματιστικά όλων των επώνυμων εται-

ριών, inverter, ενεργειακής κλάσης έως Α+++, για ασύγκριτη

οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος και μέγιστη απόδο-

ση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με δωρεάν τοποθέ-

τηση από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο μέσα σε 48

ώρες.

Εκπτώσεις έως και μισοτιμής και μοναδικές προσφορές μας

περιμένουν και φέτος το καλοκαίρι στην Electronet Β. Κ.

Καζάνα. Όλα τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα και  συνθέ-

τουν την πληρέστερη γκάμα συσκευών που θα καλύψουν

κάθε απαίτηση. Γιατί εδώ «παίρνεις αυτό που θέλεις στην

τιμή που θέλεις και το παίρνεις τώρα»!!!

Electronet Β. Κ. Καζάνα, Διονύσου και Παπαδοπούλου,

πίσω από τα ΚΤΕΛ

“Καυτός”έχει μπει στο
μεταγραφικό “παζάρι” ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς,
καθώς οι ερυθρόλευκοι
μετά την άνοδό τους στην
Α ΕΠΣΛ κατηγορία δεί-
χνουν με τις κινήσεις
τους ότι θέλουν να δημι-
ουργήσουν ένα ανταγωνι-
στικό σύνολο και ήδη
κινούνται μεθοδικά και με
ταχύτητα ως προς αυτή
την κατεύθυνση.
Έτσι λοιπόν οι
«κόκκινοι”πραγματοποίη-
σαν τριπλό μεταγραφικό
«μπαμ» καθώς έκαναν
δικούς τους Βαγγέλη
Παρασκευούδη Αντώνη
Γκαραλιάκο και Σωτήρη

Περδίκη.
Ο Παρασκευούδης αγωνίζε-
ται ως αμυντικό χαφ μέχρι
πρότινος ήταν παίκτης του
Αετού Αμυγδαλέας όπου
έχει αγωνιστεί σε Δόξα
Δράμας, Α.Ο. Κέρκυρα,Ο
Γκαραλιάκος ανήκε μέχρι
πρότινος στην Προοδευτική
Ανάβρας και μάλιστα τη
χρονιά που πέρασε πρόλα-
βε να σημειώσει οκτώ τέρ-
ματα στο δεύτερο μισό ενώ
την περασμένη σεζόν ανα-
δείχθηκε πρώτος σκόρερ
του 3ου ομίλου της
Β΄ΕΠΣΛ, πετυχαίνοντας 31
γκολ και συνέβαλε τα μέγι-
στα στην άνοδο της
Προοδευτικής στην Α1

ΕΠΣΛ.
Επίσης έχει αγωνιστεί στον
Διαγόρα Στεφανοβικείου,
τον Αετό Μακρυχωρίου και
άλλες ομάδες.
Ενώ η πιο «ηχηρή» μέχρι
στιγμής μεταγραφή ακούει
στο όνομα Σωτήρης
Περδίκης.
Ο πολύπειρος ποδοσφαιρι-
στής ανήκε μέχρι πρότινος
στον Αετό Αμυγδαλέας και
πρόκειται για ένα «πολυμη-
χάνημα» στον χώρο της
άμυνας το οποίο αναμένε-
ται να «λύσει τα χέρια» των
κ.κ. Μπρισίμη και
Εμμανουήλ.

Μ
ε τον Αρίστο

Παπαγεωργίου

στον πάγκο του

θα πορευτεί και την νέα

σεζόν ο Αχιλλέας

Φαρσάλων.

Η Διοίκηση των

Μυρμιδόνων τα βρήκε σε

όλα με τον νεαρό τεχνικό ο

οποίος την περσινή σεζόν

έφερε εις πέρας μια δύσκο-

λη αποστολή από την μέση

της σεζόν και έτσι “κέρδισε

την ψήφο εμπιστοσύνης”

των Διοικούντων.

Ο Αρίστος Παπαγεωργίου

τόνισε απόλυτα ικανοποιή-

μενος από αυτή την εξέλιξη

και έτοιμος για την νέα αυτή

πρόκληση ενώ ευχαρίστησε

τους ανθρώπους της

Διοίκησης για την εμπιστο-

σύνη στο πρόσωπό του.

Μαζί με τον Αρίστο

Παπαγεωργίου ανανέωσαν

και τέσσερις ποδοσφαιρι-

στές καθώς με τα κιτρινό-

μαυρα θα αγωνίζονται την

νέα σεζόν οι Σκερντιάν

Κούμρια, Ηλίας

Ζησόπουλος, Ανδρέας

Καναβός και Δημήτρης

Γιαννολόπουλος.

Ενώ το αμέσως επόμενο

διάστημα αναμένονται τόσο

και άλλες ανανεώσεις αλλά

και προσθήκες στο έμψυχο

υλικό του Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Μ
ε τους τελικούς

ανδρών και

γυναικών

ολοκληρώθηκε το

τουρνουά τένις στα

Φάρσαλα το οποίο

διεξήχθη με απόλυτη

επιτυχία.

Νικητές στους άνδρες ο

Κυριάκος Παπαγεωργίου ο

οποίος κέρδισε με 2 - 0 σέτ

6 - 0 και 6-4 τον Κώστα

Σιούτογλου.

Στον τελικό των γυναικών

μεγάλη νικήτρια αναδείχθη-

κε η Βαίτσα Νικολοπούλου

με 2 - 0 σετ (6-2 και 6-4)

κόντρα στην Ντίνα

Αδαμοπούλου.

Με τον τελικό των γυναικών

ολοκληρώθηκε και το φετινό

Οι διοργανωτές του τουρ-

νουά συγχαίρουν θερμά

τους νικητές και τους φιναλί-

στ και ευχαριστούν τους

προπονητές  κ. Νικο

Γκρίτζαλη και  κ. Αντώνη

Μανεντζή για την άψογη διε-

ξαγωγη του αγώνα. 

και όλους όσους παρευρέ-

θηκαν στους αγώνες καθ'

ολη τη διάρκεια του τουρ-

νουά.

Στο τελος έγινε και η απονο-

μή των βραβείων
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ΕΕlectronet lectronet Β.Κ. ΚαζάναΒ.Κ. Καζάνα

Εκπτώσεις έως 50% & Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά!Εκπτώσεις έως 50% & Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά!

““Καυτός” ξεκίνησε το μεταγραφικόΚαυτός” ξεκίνησε το μεταγραφικό

“παζάρι” ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!“παζάρι” ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!

Προχωράει με τον ΑρίστοΠροχωράει με τον Αρίστο

Παπαγέωργιου στο τιμόνι του οΠαπαγέωργιου στο τιμόνι του ο

Αχιλλέας Φαρσάλων - Αχιλλέας Φαρσάλων - 

Ανανέωσαν και οι τέσσερις πρώτοιΑνανέωσαν και οι τέσσερις πρώτοι

Ολοκληρώθηκε το τουρνούα τένις στα Φάρσαλα!!!Ολοκληρώθηκε το τουρνούα τένις στα Φάρσαλα!!!

Επικαιρότητα



Τ
ον Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστό

επισκέφτηκε ο

νεοεκλεγείς Δήμαρχος

Φαρσάλων Μάκης

Εσκίογλου.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας προχώρησε σε

λεπτομερή και αναλυτική

ενημέρωση για τις δυνατό-

τητες που υπάρχουν και για

τα έργα που έχουν υλοποι-

ηθεί αλλά και που έχουν

σχεδιαστεί ή είναι σε φάση

υλοποίησης για τα

Φάρσαλα. Επιβεβαιώθηκε η

βούλησή τους για στενή

συνεργασία ώστε να αντιμε-

τωπιστούν ζητήματα που

αφορούν τους πολίτες της

περιοχής.

Στη συνάντηση υπήρξε

εκτενής  αναφορά στο θέμα

της ανακατασκευής του

δρόμου Λάρισας –

Φαρσάλων όπου ζητήθηκε

από το υπουργείο να ολο-

κληρώσει άμεσα  τη μελέτη

– εκκρεμεί πάνω από μια

δεκαετία- προκειμένου η

Περιφέρεια να ολοκληρώσει

το έργο.

«Είχαμε μια εποικοδομητική

συνάντηση με τον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κώστα Αγοραστό όπου

συμφωνήσαμε  για τη θεμε-

λίωση μίας παραγωγικής

συνεργασίας προς όφελος

των δημοτών των

Φαρσάλων» τόνισε σε

δηλώσεις του ο νέος

Δήμαρχος Φαρσάλων

Μάκης Εσκίογλου.
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Επικαιρότητα
CMYK

Με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Φαρσάλων συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης ΘεσσαλίαςΜε τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Φαρσάλων συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας


