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Α
ποκλεισμένη ήταν
από την Τετάρτη 10
Ιουλίου έως και την

Παρασκευή 12 Ιουλίου η
περιοχή του χωριού της
Ρευματιάς Φαρσάλων,
όταν αγρότης βρήκε μια
οβίδα, στο χωράφι του
και στην συνέχεια την
μετέφερε εν αγνοία του,

σε απόσταση αναπνοής
από το χωριό.
Μη γνωρίζοντας περί τίνος
πρόκειται, αρχικά την καθά-
ρισε, ενώ στην συνέχεια δια-
πίστωσε, ότι πρόκειται για
ένα στρατιωτικό βλήμα και
ειδοποίησε τις αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν δυνά-
μεις του στρατού, για την

απομάκρυνση του πυρομα-
χικού, ενώ αστυνομικοί απέ-
κλεισαν την πρόσβαση στην
περιοχή. Κατά την πρώτη
μέρα δεν κατέστη δυνατή η
εξουδετέρωση της, καθώς
στην περιοχή οι θερμοκρα-
σίες ήταν αρκετά υψηλές και
αποτρεπτικές για μια ανάλο-
γη επιχείρηση. Πρόκειται για
έναν μικρό όλμο μεγέθους
60 χιλιοστών, από την
εποχή του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε
επιτυχώς την Παρασκευή,
που ο υδράργυρος σημείω-
σε βουτιά, καθώς στην
περιοχή μετέβησαν συνερ-
γείο ειδικών πυροτεχνουρ-
γών από την μονάδα της
361 ΠΑΠ (Συκούριο), με
ασθενοφόρο και πυροσβε-
στικό όχημα για προληπτι-
κούς λόγους, όπως ορίζει η
διαδικασία, και στην συνέ-
χεια, μετέφεραν την οβίδα
για την ασφαλή απόσπαση
της, στην 657 ΠΑΠ στα
Φάρσαλα.

Κ
ατηγορούμενος

για παράβαση της

νομοθεσίας που

αφορά την προστασία

των αρχαιοτήτων και εν

γένει της πολιτιστικής

κληρονομιάς συνελήφθη

το πρωί ένας 44χρονος

στην ευρύτερη περιοχή

των Φαρσάλων Λάρισας

από αστυνομικούς της

Υποδιεύθυνσης

Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Σε έρευνα που πραγματο-

ποίησαν οι αστυνομικοί

στην οικία του κατηγορούμε-

νου βρήκαν και κατάσχεσαν:

-μαρμάρινη πλάκα, με αμφί-

πλευρη διακόσμηση, πιθα-

νόν τμήμα θρόνου ή κλίνης,

που χρονολογείται στους

ύστερους ελληνιστικούς ή

ρωμαϊκούς χρόνους,

-χάλκινη υδρία ή πρόχους,

ρωμαϊκών χρόνων,

-χάλκινη λαβή και δισκοει-

δής βάση, μέρη της ως άνω

χάλκινης υδρίας.

Τα αρχαία αντικείμενα που

εμπίπτουν στις προστατευ-

τικές διατάξεις της νομοθε-

σίας «για την προστασία

των αρχαιοτήτων και εν

γένει της πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς» κατασχέθηκαν

και φυλάσσονται προκειμέ-

νου να παραδοθούν στις

αρμόδιες υπηρεσίες του

υπουργείου Πολιτισμού για

περαιτέρω αξιολόγηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί

στον Εισαγγελέα

Πρωτοδικών Λάρισας ενώ η

αστυνομική έρευνα και το

προανακριτικό έργο, διενερ-

γούνται από την

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας

Ιωαννίνων.
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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 17/7/2019
Βροχές, θερμοκρασία 16/27c

Τρίτη 16/7/2019
Τοπ. Καταιγίδες θερμοκρασία 16/25c

Πέμπτη 18/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 17/30c

Παρασκευή 19/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 17/31c

Σαββάτο 20/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 18/32c

Κυριακή 21/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 18/32c

Δευτέρα 15/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 19/33c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Επανήλθε η κανονικότητα στην περιοχήΕπανήλθε η κανονικότητα στην περιοχή

Εξουδετερώθηκε Εξουδετερώθηκε επιτυχώςεπιτυχώς τοτο

βλήμα όλμου του Β’βλήμα όλμου του Β’

Παγκοσμίου Πολέμου στηνΠαγκοσμίου Πολέμου στην

Ρευματιά Ρευματιά ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Αναμένεται να οδηγηθεί στονΑναμένεται να οδηγηθεί στον

Εισαγγελέα, τι βρήκαν και κατέσχεσανΕισαγγελέα, τι βρήκαν και κατέσχεσαν

οι αρχές (Φωτογραφίες)οι αρχές (Φωτογραφίες)

Φάρσαλα: Συνελήφθη Φάρσαλα: Συνελήφθη 

44χρονος για αρχαιοκαπηλία44χρονος για αρχαιοκαπηλία

protostypos.grprotostypos.gr



Σε φάση υλοποίησης εισέρ-

χεται το έργο της κατασκευ-

ής δύο κυκλικών κόμβων σε

Λάρισα και Φάρσαλα από

την Περιφέρεια Θεσσαλίας,

καθώς η Οικονομική

Επιτροπή άναψε το πράσι-

νο φως για τη συμβασιοποί-

ηση του έργου, συνολικού

προϋπολογισμού 3.500.000

ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος

κόμβος θα κατασκευαστεί

στη διασταύρωση του

Περιφερειακού Δακτυλίου

Λάρισας με την οδό

Φαρσάλων και ο δεύτερος

στα Φάρσαλα στη διασταύ-

ρωση του Περιφερειακού

Δακτυλίου Φαρσάλων με

την Εθνική οδό Λάρισας –

Λαμίας.

«Προχωρά, πλέον, μετά τη

δημοπράτηση, η συμβασιο-

ποίηση ενός σημαντικού

συγκοινωνιακού έργου που

αφορά στην πόλη της

Λάρισας και των

Φαρσάλων» τόνισε σε

δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός και

συνέχισε: «Με στρατηγική

και σχεδιασμό αναβαθμίζου-

με τις οδικές υποδομές της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας, τις υποδομές της

Θεσσαλίας. Τροφοδοτούμε

την οικονομική ανάπτυξη

καθώς τα έργα δημιουργούν

μόχλευση στην τοπική

πραγματική οικονομία και

δημιουργούν  θέσεις εργα-

σίας. Ένα σύγχρονο οδικό

δίκτυο είναι απαραίτητο

τόσο για την σωστή εξυπη-

ρέτηση των αναγκών των

κατοίκων, των επισκεπτών

και των επιχειρήσεων, όσο

και για την αναπτυξιακή

πορεία της Περιφέρειάς

μας».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η διαμόρφωση του Ι/Κ στη

διασταύρωση του

Περιφερειακού Δακτυλίου

Λάρισας με την οδό

Φαρσάλων αποτελείται από

:

Την κεντρική νησίδα κυκλι-

κής μορφής (διαμέτρου

d=24.00m), που είναι η δια-

μορφωμένη περιοχή στο

κέντρο του κυκλικού κόμ-

βου, γύρω από την οποία

γίνεται η κυκλοφορία.

Το βατό κράσπεδο (apron

area) συνολικού πλάτους

2,50μ.

Το πλάτος του κυκλικού

δακτυλίου Wκ. Το κυκλικό

οδόστρωμα έχει πλάτος

b=10,0m όπως προκύπτει

βάσει των γερμανικών κανο-

νισμών και περιλαμβάνει

δύο λωρίδες κυκλοφορίας

από 5,00μ έκαστη.

Την εξωτερική διάμετρο του

εγγεγραμμένου κύκλου.

Έχει τιμή D=50.00m, μετρά-

ται από το εξωτερικό άκρο

του κυκλικού κόμβου και

αποτελεί το απαραίτητο

μέτρο για να περιγραφεί το

μέγεθος του κυκλικού κόμ-

βου.

Η αποχέτευση των ομβρίων

από το κατάστρωμα της

οδού γίνεται με ελεύθερη

ροή στο έρεισμά της και

κατόπιν στους υφιστάμε-

νους αποδέκτες παραπλεύ-

ρως της οδού και στο δίκτυο

αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ.

Η διαμόρφωση του Ι.Κ. στη

διασταύρωση του

Περιφερειακού Δακτυλίου

Φαρσάλων με την Εθνική

οδό Λάρισας – Λαμίας απο-

τελείται από:

Την κεντρική νησίδα (συνο-

λικής διαμέτρου d=22.00m),

που είναι η διαμορφωμένη

περιοχή στο κέντρο του

κυκλικού κόμβου, γύρω από

την οποία γίνεται η κυκλο-

φορία.

Το βατό κράσπεδο (apron

area) συνολικού πλάτους

μετά των κρασπεδόρειθρων

2,50μ.

Το πλάτος του κυκλικού

δακτυλίου Wκ. Το κυκλικό

οδόστρωμα έχει πλάτος

b=10,0m όπως προκύπτει

βάσει των γερμανικών κανο-

νισμών και περιλαμβάνει

δύο λωρίδες κυκλοφορίας

από 5,00μ έκαστη.

Την εξωτερική διάμετρο του

εγγεγραμμένου κύκλου.

Έχει τιμή D=48.00m.

Μετράται από το εξωτερικό

άκρο του κυκλικού κόμβου

και αποτελεί το απαραίτητο

μέτρο για να περιγραφεί το

μέγεθος του κυκλικού κόμ-

βου.

Η αποχέτευση των ομβρίων

από το κατάστρωμα της

οδού γίνεται με ελεύθερη

ροή στο έρεισμά της και

κατόπιν στους υφιστάμε-

νους αποδέκτες παραπλεύ-

ρως της οδού.

Σ
τη συντήρηση και

βελτίωση του

δρόμου Φαρσάλων

– Λάρισας στο ύψος των

Χαλκιάδων προχωρά η

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε με

τον ανάδοχο τη σύμβαση

του έργου προϋπολογισμού

610.000 ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός τόνισε

τα εξής:

«Με σχέδιο και προγραμ-

ματισμό καταβάλουμε κάθε

δυνατή προσπάθεια για να

διασφαλίσουμε την οδική

ασφάλεια των πολιτών και

να διευκολύνουμε την επι-

κοινωνία των ανθρωπίνων

κοινοτήτων. Υπογράψαμε

σήμερα τη σύμβαση που

αφορά τη συντήρηση του

δρόμου Φαρσάλων –

Λάρισας στο ύψος των

Χαλκιάδων. Ένα έργο

ουσίας που βελτιώνει την

καθημερινότητα των κατοί-

κων της περιοχής. Τα έργα

είναι τα μόνα που λένε την

αλήθεια ενώ δημιουργούν

θέσεις εργασίας και μόχλευ-

ση στην τοπική πραγματική

οικονομία»

Οι εργασίες αποκατάστα-

σης διακρίνονται σε:

-χωματουργικές εργασίες

άρσης καταπτώσεων, απο-

μάκρυνσης των εδαφών

που έχουν καθιζήσει,

-συμπλήρωση με λιθορριπή

και κατάλληλα διαβαθμισμέ-

να επιχώματα της ολίσθη-

σης,

-κατασκευή τριγωνικής

τάφρου για την προστασία

της οδού,

-αποκατάσταση της οδο-

στρωσίας και των ασφαλτι-

κών στρώσεων της οδού,

-διαγράμμιση του οδοστρώ-

ματος.

Στην υπογραφή σύμβασης

παρευρέθηκαν ο αντιπερι-

φερειάρχης Δημόσιας

Υγείας και Πρόνοιας κ.

Βασ. Πινακάς, ο αντιπερι-

φερειάρχης  Τουρισμού,

Πολιτισμού και δια Βίου

Μάθησης κ. Νικ. Λιούπας, ο

νεοεκλεγείς περιφερειακός

σύμβουλος κ. Απ. Κομνός

και ο διευθυντής Τεχνικών

Υπηρεσιών Π.Ε. Λάρισας κ.

Χρ. Ντάγιας.
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Δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι σεΔύο νέοι κυκλικοί κόμβοι σε
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Συντηρεί το δρόμο Φαρσάλων –Συντηρεί το δρόμο Φαρσάλων –

Λάρισας στο ύψος των Χαλκιάδων ηΛάρισας στο ύψος των Χαλκιάδων η

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας



Τ
ο ζεστό
χειροκρότημα του
κοινού κέρδισαν οι

μουσικοί της Ορχήστρας
Νέων, στο προαύλιο
χώρο του Σχολικού
Μουσείου των Ενεργών
Πολιτών, στα Βρυσιά
Φαρσάλων, στην
πρόσφατη εκδήλωση που
έδωσαν από την
επανασύσταση τους, ως
σύλλογος.
Μία εκδήλωση η οποία προ-
ετοιμαζόταν εδώ και πολύ
καιρό, από τον μαέστρο της,
Κώστα Χριστοδούλου αλλά
και τα μέλη του συλλόγου,

με τα παιδιά εδώ και τρεις
μήνες να προετοιμάζονται
κάνοντας πρόβες, με στόχο
να δώσουν τον καλύτερό
τους εαυτό, στη σκηνή και
να αποζημιώσουν τους θεα-
τές, που έσπευσαν να τους
παρακολουθήσουν.
Το πρόγραμμα διήρκεσε
περισσότερο από δύο ώρες
ταξιδεύοντας τους 700 και
πλέον θεατές, οι οποίοι
κατέκλυσαν το πανέμορφο
σχολικό προαύλιο με μουσι-
κές από όλες τις εποχές και
τραγούδια, από τον Μάνο
Χατζιδάκι μέχρι και τα
Ξύλινα Σπαθιά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η
Ορχήστρα Νέων στηρίζεται
αποκλειστικά στη συνδρομή
όλων όσων θέλουν και μπο-
ρούν να βοηθήσουν, δίνο-
ντας της, το εισιτήριο να
εμφανιστεί και σε άλλες
πόλεις πέρα από τα
Φάρσαλα, προχωρώντας τις
εμφανίσεις της, ένα βήμα
παραπέρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τη Προσωρινή
Διοίκηση του Συλλόγου
“Ορχήστρα Νέων
Φαρσάλων” ανακοινώνεται
ότι στις 16 Ιουλίου από τις
18:00μ.μ. έως τις 21:00 μ.μ.
στην αίθουσα του
Εμπορικού Συλλόγου –

Επιμελητηρίου (Οδός
Καναδά), θα διεξαχθούν οι
αρχαιρεσίες για την εκλογή
μελών του πρώτου
Διοικητικού Συμβουλίου και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής
του Συλλόγου.
Εγγραφές μελών με δικαίω-
μα ψήφου γίνονται και κατά
την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Προσκαλούνται όλα τα μέλη
και οι φίλοι του Συλλόγου να
συμμετάσχουν στις αρχαιρε-
σίες.
Η συμμετοχή όλων μας
αποτελεί πράξη ευθύνης και
προσφοράς στο παρόν και
το μέλλον της ορχήστρας
μας.
Η Προσωρινή Διοίκηση

Γ
ια 15η συνεχή
χρονιά,
πραγματοποιήθηκε

με πολύ μεγάλη επιτυχία,
η καθιερωμένη
εκδήλωση, της γιορτής
ψωμιού, στη Σκοτούσσα
Φαρσάλων, παρουσία
πλήθους κόσμου και
φίλων του συλλόγου.
Τα μέλη του συλλόγου «Ο

ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ» και οι γυναί-
κες, κέρασαν τους κατοίκους
του χωριού και τους επισκέ-
πτες, στην κατάμεστη πλα-
τεία του χωριού από κόσμο,
από τα διάφορα είδη ψωμι-
ού που υπήρχαν φτιαγμένα
με τοπικές παραδοσιακές
συνταγές.
Καλωσόρισμα στην εκδήλω-
ση απηύθυνε, ο πρόεδρος

του συλλόγου κ. Νίκος
Φιλίππου καθώς και χαιρετι-
σμό, ο βουλευτής Λάρισας
κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος
και ο Αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλίας κ.Νίκος
Λιούπας. Την εκδήλωση
τίμησαν επίσης με την
παρουσία τους, από πλευ-
ράς δημάρχου Φαρσάλων η
κ. Ντίνα Μπένου καθώς και
ο νεοεκλεγείς δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου.
Την βραδιά υποστήριξε ο
χορευτικός σύλλογος
«Μυρμιδόνες», ενώ τα μέλη
του συλλόγου και ο πρόε-
δρος ευχαριστούν θερμά
τους χορηγούς για την μεγά-
λη στήριξη στο σύλλογο και
την προσφορά δώρων και
χορηγιών
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Εντυπωσιακό το «Εντυπωσιακό το «restartrestart» της Ορχήστρας Νέων Φαρσάλων!» της Ορχήστρας Νέων Φαρσάλων!

Με μεγάλη επιτυχία για ακόμη μια χρονιά Με μεγάλη επιτυχία για ακόμη μια χρονιά 

διεξήχθη η Γιορτή Ψωμιού στη Σκοτούσσαδιεξήχθη η Γιορτή Ψωμιού στη Σκοτούσσα



Ό
πως κάθε χρόνο,

έτσι και φέτος ο

Σύλλογος

Ηπειρωτών Επαρχίας

Φαρσάλων και

Περιχώρων

πραγματοποίησε το

καθιερωμένο εδώ και

πολλά χρόνια Ηπειρώτικο

Γλέντι για το κλείσιμο της

χρονιάς στην πλατεία

Βαρουσίου!!! 

Το Συμβούλιο του Συλλόγου

με ανακοίνωσή του ευχαρι-

στεί θερμά τον κόσμο που

τίμησε με την παρουσία του

την εκδήλωση αλλά και τους

χορηγούς.

Αναλυτικά

«Με μεγάλη χαρά και ικανο-

ποίηση είδαμε το χώρο της

πλατείας να γεμίζει με

κόσμο, να διασκεδάζει και

να χορεύει υπό τους ήχους

Ηπειρώτικης μουσικής από

την εκπληκτική ορχήστρα

μας!!!

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του

Συλλόγου θέλει να ευχαρι-

στήσει όσους βοήθησαν και

εργάστηκαν για να εξελιχθεί

και να ολοκληρωθεί άρτια

αυτή η πολύ όμορφη εκδή-

λωση και συγκεκριμένα: 

Τους χορηγούς  Τα καταστή-

ματα των κυρίων Αχιλλέα

Καταραχιά, Έφης Μολιού

και Δήμητρας

Αλμπανοπούλου για τις

πεντανόστιμες χειροποίητες

πίτες. 

Το κατάστημα του κ. Παϊπάη

Δημήτρη για τα υπέροχα

λουκούμια. 

Το κατάστημα του κ.

Κατσικόπουλου Ντίνου για

τα γλυκύτατα καρπούζια. 

Τις κυρίες του Συλλόγου για

το περιζήτητο γλυκό ραβανί

και το εξαίσιο λικέρ αρμπα-

ρόριζας.

Να ευχαριστήσουμε επίσης: 

Τον κ. Βασίλειο Ντίνο και το

προσωπικό του καταστήμα-

τος Αίγλη Βαρουσίου για την

εξαιρετική συνεργασία και

εξυπηρέτηση καθ' όλη τη

διάρκεια της βραδιάς. 

Τον κ. Αντωνόπουλο Κώστα

για τη βιντεοσκόπηση της

εκδήλωσης. 

Την ορχήστρα μας (κ.

Μπακαγιάννη Βασίλη, κ.

Ρούμπο Θάνο, κ. Σαραντινό

Βασίλη, κ. Σβάρνα Τάσο) για

τα υπέροχα Ηπειρώτικα

μουσικά ακούσματα και για

όλη τη συνεργασία που

είχαμε.

Τέλος, θέλουμε να ευχαρι-

στήσουμε τους κυρίους

Γκρίτζαλη Νίκο (χοροδιδά-

σκαλο) και Μανετζή Χρήστο

(γυμναστή) για την τέλεια

συνεργασία που είχαμε καθ'

όλη τη διάρκεια της χρονιάς

που μας πέρασε.»
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Γλέντησε και ευχαριστεί ο Σύλλογος Ηπειρωτών!!!Γλέντησε και ευχαριστεί ο Σύλλογος Ηπειρωτών!!!

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



Η
Ειδική

Γραμματέας ΕΠ

ΕΤΠΑ & ΤΣ

Ευγενία Φωτονιάτα

ενέκρινε την ένταξη 51

προτάσεων που αφορούν

σε παρεμβάσεις

ενεργειακής απόδοσης σε

κλειστά γυμναστήρια

προϋπολογισμού 55.6

εκατ. ευρώ και 7

προτάσεων που αφορούν

σε ανοικτά κολυμβητήρια

προϋπολογισμού 4,8

εκατ. ευρώ.

Ο Δήμος Φαρσάλων εγκρί-

θηκε με το ποσό των

340.025 ευρώ για την ενερ-

γειακή αναβάθμιση του

Δημοτικού Σταδίου

Φαρσάλων.

Το Δημοτικό Στάδιο

Φαρσάλων (ΔΣΦ) αποτελεί

τον παλαιότερο και βασικό-

τερο αθλητικό χώρο του

Δήμου Φαρσάλων. Το

Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων

περιλαμβάνει ένα γήπεδο

ποδοσφαίρου, ένα κλειστό

Γυμναστήριο Βαρέων

Αθλημάτων (ΚΓΒΑ) και προ-

πονητήριο γυμναστήριο. Οι

εγκαταστάσεις αυτές αποτε-

λούν τις βασικές εγκαταστά-

σεις άθλησης της ευρύτερης

περιοχής. Το ΔΣΦ ανήκει

διοικητικά στον Ο.Π.Α.

Κ.Π.Α. Δ.Φ και έχει υπογρά-

ψει Προγραμματική

Σύμβαση – για τις ανάγκες

υλοποίησης του έργου - με

τον Δήμο Φαρσάλων ώστε

να προβεί η Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου στην

διαχείριση, υλοποίηση και

παρακολούθηση του έργου.

Οι εργασίες που θα πραγ-

ματοποιηθούν είναι:

- Σύστημα Εσωτερικής

Θερμομόνωσης.

- Αντικατάσταση

Κουφωμάτων και

Υαλοπινάκων.

- Προμήθεια και

Εγκατάσταση φωτιστικών

και Λαμπτήρων LED.

- Προμήθεια και

Εγκατάσταση καυστήρα

Φυσικού Αερίου.

- Προμήθεια και

Εγκατάσταση Φ/Β

Συστήματος ισχύος 20 kWp

με Ενεργειακό Συμψηφισμό.

- Διάχυση αποτελεσμάτων

έργου στο Δήμο Φαρσάλων

Κατά την υλοποίηση του

έργου θα εφαρμοστούν σύγ-

χρονες τεχνολογίες εξοικο-

νόμησης ενέργειας με ιδιαί-

τερη έμφαση στην εφαρμο-

γή ενός συστήματος θερμο-

μόνωσης το οποίο θα συνει-

σφέρει στην θερμική αποδο-

τικότητα των κτιριακών

εγκαταστάσεων. Οι παρεμ-

βάσεις αναμένεται να μειώ-

σουν την πρωτογενή παρα-

γωγή του κτιρίου κατά

76,7% ήτοι σε 807,4 kWh /

m2 και αντίστοιχα θα εξοικο-

νομηθούν 244,95 kg / m2

τόνοι εκπομπών CO2 ετη-

σίως.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος, δήλωσε

εμφανώς ικανοποιημένος.

"Ένα ενεργειακό σπουδαίο

έργο που υποβάλλαμε τον

Απρίλιο του 2018, αξιολογη-

θήκαμε θετικά από την

αρμόδια υπηρεσία του

Υπουργείου Οικονομικών

και εντάχθηκε με χρηματο-

δότηση για να εκτελεσθεί

προς όφελος της αθλούμε-

νης νεολαίας. Ένα σπου-

δαίο ενεργειακό και περι-

βαλλοντικό έργο για τον

Δήμο μας" ανέφερε χαρα-

κτηριστικά.

Δ
ήλωση για το

εκλογικό

αποτέλεσμα της

περασμένης Κυριακής,

εξέδωσε η υποψήφια με

το ψηφοδέλτιο του

Κινήματος Αλλαγής στη

Λάρισα κ. Μαρία Γαλλιού.

Αναλυτικά η δήλωση της κ.

Γαλλιού: “Με αίσθημα τιμής

και μεγάλης ευγνωμοσύνης

θα ήθελα να ευχαριστήσω

όλους όσοι στήριξαν την

πρώτη μου προσπάθεια να

εκλεγώ μέλος στο Εθνικό

Κοινοβούλιο.

Οι 4.278 ψήφοι αποτελούν

μεγάλη παρακαταθήκη και

διαρκής υπενθύμιση ότι η

σχέση μας δεν εξαντλείται

κατά τον προεκλογικό

αγώνα. Θα είμαι δίπλα σας

στον αγώνα για καλύτερο

αύριο, στον αγώνα για υπε-

ράσπιση των κοινωνικών

δικαιωμάτων, στον αγώνα

ελέγχου της εξουσίας.

Σας ευχαριστώ από καρ-

διάς.

Καλή και επωφελή θητεία

στους νεοεκλεγέντες βου-

λευτές.”
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ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΙΣ

ΜΝΗΜΗ 

ΒΙΚΥΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Για το σχολικό έτος 2018-19

χορηγήθηκε χρηματικό

ποσό προς τον πρώτο αρι-

στεύσαντα μαθητή της

Μουσικής Σχολής Δήμου

Φαρσάλων “ΟΠΑΚΠΑ”

Επικαιρότητα

-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.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργα-

νώνει την Κυριακή 28/7 μονοήμερη κρουαζιέρα

στην Σκίαθο

Αναλυτική παρουσίαση των εργασιών που θα διεξαχθούνΑναλυτική παρουσίαση των εργασιών που θα διεξαχθούν

Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου 

“Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων” “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων” 

Δήλωση Μαρίας Γαλλιού για τοΔήλωση Μαρίας Γαλλιού για το

εκλογικό αποτέλεσμαεκλογικό αποτέλεσμα



Ο
Δήμος Φαρσάλων,

ήταν εκ των δυο

δήμων σε όλη την

χώρα, που προσκλήθηκε

από τη Επιτροπή

Διαχείρισης του

Ευρωπαϊκού δικτύου για

την κοινωνική ένταξη των

Ρομά, για να παρουσιάσει

το έργο που υλοποιεί για

την μετεγκατάσταση των

Ρομά στην περιοχή του.

Τον εκπροσώπησε η

Κυριακή Π.

Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ ,

Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, η

οποία παρουσίασε σε

εκπροσώπους 15 χωρών,

αντιπρόσωπους της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

άλλων αρμόδιων φορέων

την κατάσταση του Δήμου

Φαρσάλων και το πρόγραμ-

μα της προσωρινή μετεγκα-

τάστασης.

Επίσης ανέφερε, τις προ-

σπάθειες και τον στρατηγικό

σχεδιασμό που γίνεται τα

τελευταία χρόνια στα

Φάρσαλα με Δήμαρχο τον

Άρη Καραχάλιο,  για την κοι-

νωνική ένταξη και ενσωμά-

τωση του πληθυσμού

ΡΟΜΑ. Η εν λόγω παρου-

σίαση πήρε πολύ καλές κρι-

τικές από τους διοργανωτές.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι

ότι μόνο δύο πόλεις από όλη

την Ελλάδα προσκλήθηκαν

για να παρουσιάσουν τις

καλές πρακτικές τους.

Με την φιλοξενία των

Ελλήνων εταίρων, την

Ειδική Υπηρεσία

Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ

(ΕΥΣΕΚΤ) και της Ειδικής

Γραμματεία για την

Κοινωνική Ένταξη των

Ρομά, η συνάντηση συγκέ-

ντρωσε τους εταίρους του

EURoma, την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, τον Οργανισμό

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(FRA) και άλλους αρμόδιους

Έλληνες φορείς για να αντι-

μετωπίσουν διάφορα θέμα-

τα που έχουν σημασία για τη

βελτίωση της χρήσης των

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών

και Επενδυτικών Ταμείων

(ΕΔΕΤ) για την προώθηση

της κοινωνικής ένταξης, των

ίσων ευκαιριών και την

καταπολέμηση των διακρί-

σεων της Κοινότητας των

Ρομά.

Στη συνάντηση  συμμετεί-

χαν  οι εταίροι του  Δικτύου

EURoma από 15 χώρες-

μέλη, αντιπρόσωποι της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

άλλων αρμόδιων φορέων,

καθώς και προσκεκλημένοι

εκπρόσωποι Ρομά. Τη

συνάντηση καλωσόρισαν η

Αναπληρώτρια Υπουργός

Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Θεανώ

Φωτίου, ο Ιωάννης

Φίρμπας, Γενικός

Διευθυντής της Εθνικής

Αρχής Συντονισμού, της

Γενικής Γραμματείας

Δημοσίων Επενδύσεων ο

Δημήτρης Τρουλάκης

Διευθυντής της ΕΥΣΕΚΤ και

η Ειδική Γραμματέας για την

Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Αικατερίνη Γιάντσιου.

Η Tereza Epalza από τη

Γενική Διεύθυνση Εργασίας,

Κοινωνικών Υποθέσεων και

Ένταξης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής και η Dora Husz

από τη Γενική Διεύθυνση

Δικαιοσύνης – τμήμα

Συντονισμού κατά των

Διακρίσεων, στο πλαίσιο της

συζήτησης για την

Ευρωπαϊκή στρατηγική για

την κοινωνική ένταξη των

Ρομά μέχρι το 2020 ανέπτυ-

ξαν θέματα για το σχεδια-

σμό της στρατηγικής για

μετά το 2020. Ανέλυσαν επί-

σης την πρόοδο που έχει

σημειωθεί μέχρι σήμερα στα

κράτη μέλη, τα επόμενα

βήματα  και τις  προτεραιό-

τητες που πρέπει να τεθούν

στο σχεδιασμό της

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής

για την υλοποίηση της σε

εθνικό επίπεδο.

Ο Dominique Be από τη

Γενική Διεύθυνση Εργασίας,

Κοινωνικών Υποθέσεων και

Ένταξης – τμήμα Αναπηρίας

και Ένταξης, μίλησε για την

προστασία των ευάλωτων

παιδιών στην ΕΕ, ενώ η

κυρία Katja Vauhkonen από

το Υπουργείο Κοινωνικών

Υποθέσεων και Υγείας της

Φινλανδίας ενημέρωσε τους

συμμετέχοντες για την επερ-

χόμενη προεδρία της

Φινλανδίας και τα ζητήματα

των Ρομά.

Τη δεύτερη μέρα παρουσιά-

στηκε  η  περίπτωση της

Ελλάδας. Η Αλεξάνδρα

Καραγιάννη, επιστημονική

συνεργάτιδα νομικών επι-

στημών της Ειδικής

Γραμματείας, παρουσίασε

την εθνική στρατηγική για

την κοινωνική ένταξη των

Ρομά, με ιδιαίτερες αναφο-

ρές στο ρόλο της Ειδικής

Γραμματείας και στις δρά-

σεις του επιχειρησιακού,

ενώ ανέλυσε την υφιστάμε-

νη κατάσταση,  την πρόοδο

που έχει σημειωθεί μέχρι

σήμερα, τις προκλήσεις, τις

ευκαιρίες και τα μελλοντικά

σχέδια. Στη συνέχεια η

Μαρία Ζαμπέλη από την

Ειδική Υπηρεσία

Συντονισμού και

Παρακολούθησης Δράσεων

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού

Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), ανέλυσε

τις χρηματοδοτούμενες δρά-

σεις και τη χρήση των οικο-

νομικών πόρων για την κοι-

νωνική ένταξη των Ρομά

σύμφωνα με τους βασικούς

θεματικούς άξονες.

Ο Ιωάννης

Δημητρακόπουλος από τον

Οργανισμό Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

ανέλυσε τις προσεγγίσεις

και τις στρατηγικές σχετικά

με τη βελτίωση των συνθη-

κών διαβίωσης των Ρομά.

Στο τελευταίο πάνελ της

ημέρας συμμετείχαν εκπρό-

σωποι της Ελλάδας, της

Ουγγαρίας και της

Σλοβακίας, οι οποίοι αποτύ-

πωσαν τις εμπειρίες που

αντλούμε σε εθνικό και τοπι-

κό επίπεδο από την υλοποί-

ηση των δράσεων που στο-

χεύουν στην κοινωνική έντα-

ξη των Ρομά. Στη συζήτηση

συμμετείχαν: Η Ειδική

Γραμματέας, Αικατερίνη

Γιάντσιου, η Ελένη

Δεσιώτου, Διαμεσολαβήτρια

στο Παράρτημα Ρομά

Χαλανδρίου και η Κυριακή

Παναγιωτοπούλου από το

Δήμο Φαρσάλων. O κύριος

Janos Szabo από τη διαχει-

ριστική αρχή του

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού

Ταμείου της Ουγγαρίας, ο

κύριος Tamas Szondy από

το Υπουργείο Εσωτερικών

της Ουγγαρίας και ο Matej

Mikuska από το Υπουργείο

Εσωτερικών της Σλοβακίας.

Ακολούθησε ανοικτός διάλο-

γος.

Μ
αρμάρινο

αγαλματίδιο

γυναικείας

θεότητας, που πιθανά

χρονολογείται στην

ελληνιστική περίοδο, (ο

εικονογραφικός του

τύπος όμως, ανάγεται

στον ύστερο 5ο – πρώιμο

4ο αι. π. Χ.), βρέθηκε την

Τρίτη 2 Ιουλίου στο

υπόγειο του Πύργου

Καραμίχου, στα

Φάρσαλα.

Το εύρημα ανακαλύφθηκε

κατά τις εργασίες καθαρι-

σμού του κτηρίου, οι οποίες

ξεκίνησαν το τελευταίο

δεκαήμερο του Ιουνίου, και

εντάσσονται στο πλαίσιο

του έργου συνολικής αποκα-

τάστασης του κηρυγμένου

ως μνημείο πολιτιστικής

κληρονομιάς Πύργου, χρο-

νολογούμενου στις αρχές

του 18ου αιώνα.

Το αρχαίο αγαλματίδιο βρέ-

θηκε από τους εργάτες που

ανέλαβαν τον καθαρισμό

του Πύργου εντός ενός

σωρού παλαιών αντικειμέ-

νων που βρίσκονταν στον

υπόγειο χώρο του κτηρίου.

Ειδοποιήθηκε αμέσως, ο

Δήμος Φαρσάλων και η

Εφορεία Αρχαιοτήτων

Λάρισας, και το εύρημα

παραδόθηκε στην

Αρχαιολογική Υπηρεσία το

πρωί της Τετάρτης, 3

Ιουλίου από τον Δήμαρχο

Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο.

Σύμφωνα με την προϊσταμέ-

νη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

Σταυρούλα Σδρόλια και τον

αρχαιολόγο της Εφορείας

Γιώργο Τουφεξή, πρόκειται

για ένα σημαντικό εύρημα,

το σωζόμενο ύψος του οποί-

ου φθάνει τα 45 εκατοστά,

ενώ αναπαριστά γυναικεία

θεότητα.

Δυστυχώς, έχει σωθεί μόνο

ο κορμός του, καθώς λεί-

πουν το κεφάλι, τα χέρια και

τα πόδια. Ο κορμός, που

είναι ντυμένος με χιτώνα και

ιμάτιο, διατηρείται σε καλή

κατάσταση. Τα αγαλματίδιο

μεταφέρθηκε στα εργαστή-

ρια συντήρησης της

Εφορείας Αρχαιοτήτων

Λάρισας, όπου καθαρίστηκε

και θα μελετηθεί περαιτέρω

ενώ οι αρχαιολόγοι ευελπι-

στούν, με την περαιτέρω

μελέτη του, να απαντήσουν

στο ερώτημα της ταυτότητας

της θεάς.

Να σημειωθεί ότι το έργο

αποκατάστασης και ανάδει-

ξης της γνωστής αρχοντικής

οικίας των Φαρσάλων, η

οποία θεωρείται το παλαιό-

τερο σωζόμενο κτήριο της

πόλης, εκτελείται από τον

Δήμο Φαρσάλων, ο οποίος

συνέταξε και τη σχετική

μελέτη, σε συνεργασία με

την Εφορεία Αρχαιοτήτων

Λάρισας και το ενέταξε σε

ευρωπαϊκό πρόγραμμα

χρηματοδότησης του

Υπουργείου Οικονομικών.
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Κ
ατασκήνωση

πραγματοποίησε η

2η Αγέλη

Λυκοπούλων Φαρσάλων

και η 2η Ομάδα

Προσκόπων Φαρσάλων

στο κατασκηνωτικό

κέντρο της Περιφερειακής

Εφορείας Κεντρικής και

Δυτικής Θεσσαλίας στην

Καλλιπεύκη (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ)

για μια εβδομάδα.

Τα Λυκόπουλα πέρασαν μια

υπέροχη εβδομάδα που

μέσα από το παιχνίδι απέ-

κτησαν νέες γνώσεις και

βιώματα με την συντροφιά

του ΑΣΤΕΡΙΞ  του ΟΒΕΛΙΞ

και την παρέα τους .

Οι Πρόσκοποι εμπλούτισαν

τις γνώσεις  τους, έπαιξαν,

μαγείρεψαν και σαν γνήσιοι

δαμαστές του ξύλου έφτια-

ξαν διάφορες κατασκευές.

Στην κατασκήνωση της 2ης

Αγέλης Λυκοπούλων αρχη-

γός ήταν ο Δρόσος Αχιλλέας

και μαζί του οι Γκούνη

Φωτεινή, Πανιάς Κων/νος,

Βασιλείου Γεωργία, Δρόσου

Κατερίνα, Φιλιπόπουλος

Βασίλειος, Κάψου Μαίρη,

Μερεντίτη Θεοφανεία,

Σόρκου Δήμητρα, που πλαι-

σίωσαν το επιτελείο της

Αγέλης, ενώ στην κατασκή-

νωση της 2ης Ομάδας

Προσκόπων, αρχηγός ήταν

ο Βησσαρόπουλος

Κων/νος, και μαζί του οι

Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς

Δημήτριος και

Παπαδόπουλος Νώντας,

που πλαισίωσαν το επιτε-

λείο της Ομάδας.

Μαγείρισσες στην κατασκή-

νωση ήταν οι κ.κ.

Καραπατάκη Ταξιαρχία και

Παπαδοπούλου Σοφία, οι

οποίες με τα εδέσματα τους,

ξετρέλαναν καθημερινά τους

κατασκηνωτές.

Την κατασκήνωση επίσης

στήριξαν με την βοήθεια

τους, ο Δήμος Φαρσάλων,

αλλαντοβιομηχανία «ΑΡΓΥ-

ΡΑΚΗΣ», και οι γονείς των

κατασκηνωτών με την συνε-

χή προσφορά τους.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λυκόπουλα και πρόσκοποι Λυκόπουλα και πρόσκοποι 

στην Καλλιπεύκηστην Καλλιπεύκη



Έ
νας μακρύς

δρόμος

εντατικών,

απαιτητικών και

σύνθετων ενεργειών, που

ξεκίνησε από το 2012,

έφθασε στην ευτυχή

κατάληξη της υπογραφής

σύμβασης υλοποίησης

του έργου "Στερέωση και

αποκατάσταση του

Πύργου Καραμίχου στα

Φάρσαλα", την Πέμπτη,

20 Ιουνίου 2019. Η

σύμβαση υπογράφηκε

μεταξύ του Δημάρχου

Φαρσάλων Άρη

Καραχάλιου και της

αναδόχου εταιρείας

"ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με νόμιμο

εκπρόσωπο τον

Γρηγοριάδη Γεώργιο.

Το συμφωνητικό εκτέλεσης

έργου ανέρχεται σε

109.153,40 ευρώ πλέον

Φ.Π.Α., ο προϋπολογισμός

του έργου 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.

Οι εργασίες στο μνημείο

ξεκίνησαν άμεσα με καθαρι-

σμό του περιβάλλοντος

χώρου για την εύκολη πρό-

σβαση των εργατών, καθαι-

ρέσεις των κονιαμάτων

εσωτερικά και εξωτερικά του

κτηρίου και την τοποθέτηση

κιγκλιδωμάτων.

Η πρόοδος των εργασιών

είναι γρήγορη.

Μ
ε την έκδοση των

οριστικών

αποτελεσμάτων

των εθνικών εκλογών, ο

επανεκλεγείς Βουλευτής

Ν. Λάρισας, Χρήστος

Κέλλας, ευχαρίστησε τους

πολίτες, που τον τίμησαν

με την ψήφο τους, και

ευχήθηκε καλή επιτυχία

στη νέα Κυβέρνηση,

σημειώνοντας:

«Οι Ελληνίδες και οι

Έλληνες σφράγισαν την

πολιτική αλλαγή, που ξεκί-

νησε με τις Ευρωεκλογές,

δίνοντας ισχυρή λαϊκή εντο-

λή στον Πρωθυπουργό,

Κυριάκο Μητσοτάκη, και τη

Νέα Δημοκρατία, προκειμέ-

νου να αποφύγουμε την

πολιτική αστάθειακαι να

φέρουμε τη χώρα σε τροχιά

ισχυρής ανάπτυξης,καθι-

στώντας την αυτοδύναμη.

Τους ευχαριστούμε όλες και

όλους, από βάθους καρδιάς,

ενώ ξεκινάμε, από σήμερα

κιόλας, με σκληρή δουλειά,

να υλοποιήσουμε το πρό-

γραμμά μας και να κάνουμε

τις δεσμεύσεις μας πράξη.

Εύχομαι ολόψυχα στον

Πρωθυπουργό και σε όλα τα

μέλη της Κυβέρνησής μας,

καλή επιτυχία και ταχεία

ανόρθωση της Πατρίδας

μας! Όλες και όλοι μαζί θα

είμαστε αρωγοί στην υλο-

ποίηση του κυβερνητικού

μας σχεδίου, δίδοντας καθη-

μερινά μάχες στις μπροστι-

νές θέσεις των κοινοβουλευ-

τικών εδράνων!

Ειδικότερα, θέλω μέσα απ’

την ψυχή μου να πω ένα

πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε

όλες τις συμπατριώτισσες

και όλους τους συμπατριώ-

τες μου, σε κάθε πόλη και

χωριό του Νομού μας, που-

είναι η δύναμή μου και με

τίμησαν με την εμπιστοσύνη

τους,ανανεώνοντας την

εντολή προς το πρόσωπό

μου, σε ποσοστό, που είναι

πολύ υψηλότερο, από αυτό

της προηγούμενης αναμέ-

τρησης, δίνοντάς μου

24.649 ψήφους. Όπως είπα

και κατά την προεκλογική

περίοδο, συνεχίζω να είμαι

δίπλα τους, όπως είναι και

εκείνοι για εμένα! Η σχέση,

που έχουμε χτίσει αυτά τα

χρόνια,συνεχίζεται και τα

καλύτερα είναι μπροστά

μας! Ένα νέο κεφάλαιο στην

ιστορία της χώρας, γεμάτο

από φως και αισιοδοξία,

μόλις άνοιξε! Προχωράμε,

όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι,

για να αναστήσουμε την

Πατρίδα μας! Μαζί συνεχί-

ζουμε!».
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Κέλλας: «Με σκληρή δουλειά, να κάνουμε τιςΚέλλας: «Με σκληρή δουλειά, να κάνουμε τις

δεσμεύσεις μας πράξη, μαζί συνεχίζουμε!»δεσμεύσεις μας πράξη, μαζί συνεχίζουμε!»

Ξεκίνησαν οι εργασίες στερέωσης και Ξεκίνησαν οι εργασίες στερέωσης και 

αποκατάστασης του Ιστορικού Πύργου Καραμίχουαποκατάστασης του Ιστορικού Πύργου Καραμίχου



Σ
υνεχίζεται με

γοργούς ρυθμούς η

καταγραφή των

ζημιών στις καλλιέργειες

σε όλες τις πληγείσες,

από τα πρόσφατα ακραία

καιρικά φαινόμενα,

περιοχές.

Αναλυτικοί πίνακες με τις

εκτάσεις και τις πληγείσες

περιοχές ανά περιφερειακή

ενότητα. 

Ο Υπουργός

ΑγροτικήςΑνάπτυξης και

Τροφίμων, Μάκης Βορίδης,

σε σχετικές δηλώσεις του

επεσήμανε ότι «έως τη

Δευτέρα θα υπάρχει μια

συνολικότερη εικόνα της

ζημιάς στις καλλιέργειες και

εν συνεχεία θα ξεκινήσει η

διαδικασία για τις αποζημιώ-

σεις με τις δηλώσεις των

πληγέντων ώστε να προχω-

ρήσει ο καθορισμός των

αποζημιώσεων και της πλη-

ρωμής». 

Παράλληλα, πρόσθεσε, για

μιαν ακόμη φορά, ότι «θα

δοθεί προτεραιότητα στις

καλλιέργειες που βρίσκονται

στο στάδιο συγκομιδής»,

διευκρινίζοντας ότι «η διαδι-

κασία των αποζημιώσεων

χρειάζεται κάποιον χρόνο

αλλά κάνουμε το καλύτερο

δυνατό» ενώ κατέληξε τονί-

ζ ο ν τ α ς :

«Συμπεριφερθήκαμε σαν να

είναι όλες οι περιοχές σε

κατάσταση έκτακτης ανά-

γκης, επειδή τα φαινόμενα

ήταν ιδιαίτερα έντονα».

Σύμφωνα με την τελευταία

ενημέρωση των εκτιμητών

του ΕΛΓΑ, το μεσημέρι της

Παρασκευής (12/7/2019)

πληγείσες περιοχές υπάρ-

χουν στις περιφερειακές

ενότητες Έβρου, Ροδόπης,

Καβάλας, Χαλκιδικής,

Θεσσαλονίκης, Πιερίας,

Φλώρινας, Καστοριάς,

Λάρισας, Μαγνησίας,

Καρδίτσας, Βοιωτίας,

Πέλλας και Ημαθίας. Η έκτα-

ση σε στρέμματα των πλη-

γεισών περιοχών ανέρχεται,

μέχρι στιγμής, στα 378.500. 

Ε
γγύηση καλύτερης

τιμής και στις

εκπτώσεις, που δεν

θα βρείτε πουθενά αλλού

παρά μόνο στην

Electronet B.K. Καζάνα!

Τα θέλετε όλα; Τα έχετε

όλα!

Στο μεγαλύτερο υπερκατά-

στημα ηλεκτρικών της

πόλης μας, οι καλύτερες

τιμές συνδυάζονται με τις

καλύτερες παροχές: άμεση

παράδοση οπουδήποτε

θελήσετε, εγγυημένη τοπο-

θέτηση και ενημερωμένοι

πωλητές. Έτσι μπορείτε να

αποκτήσετε τα προϊόντα

που ανταποκρίνονται στις

ανάγκες σας, άμεσα μιας και

είναι όλα ετοιμοπαράδοτα

και το κυριότερο, με εγγύη-

ση καλύτερης τιμής αποκλει-

στικά και μόνο στην

Electronet B.K. Καζάνα.

Μάλιστα, για τις μέρες των

εκπτώσεων η Electronet

Β.Κ. Καζάνα προσφέρει

όλες τις ηλεκτρικές συσκευ-

ές έως και στη μισή τιμή.

Επιλέξτε μέσα από χιλιάδες

ετοιμοπαράδοτα προϊόντα

όλων των επώνυμων εται-

ριών και αποκτήστε τα σε

τιμές συγκλονιστικά χαμη-

λές. Αλλά και για τις καυτές

μέρες του καλοκαιριού, η

Electronet Β.Κ. Καζάνα συν-

δυάζει τις εκπτωσιακές τιμές

με τη δωρεάν τοποθέτηση

επιβεβαιώνοντας για άλλη

μια φορά πως είναι το

πρώτο κατάστημα σε πωλή-

σεις κλιματιστικών στη

Θεσσαλία.

Electronet Β.Κ. Καζάνα:

Εγγύηση καλύτερης τιμής &

Εκπτώσεις έως 50%

Ψάξτε, γυρίστε και ανακα-

λύψτε πως τις καλύτερες

τιμές της αγοράς θα τις βρεί-

τε αποκλειστικά και μόνο

στην Electronet B.K.

Καζάνα! Η Electronet B.K.

Καζάνα δε φοβάται τη

σύγκριση αλλά την επιδιώ-

κει γιατί είναι η μόνη που

μπορεί και προσφέρει

εγγύηση καλύτερης τιμής.

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

Ε
πίσκεψη σε

Αργυροπούλι,

Δελέρια και

Τύρναβο

πραγματοποίησε την

Παρασκευή ο Πρόεδρος

της ΝΟΔΕ Λάρισας της

Νέας Δημοκρατίας

Χρήστος Καπετάνος στις

πληγείσες από χαλάζι και

ανεμοθύελλα περιοχές

του δήμου Τυρνάβου

όπου ενημερώθηκε από

τον δήμαρχο Γιάννη

Κόκουρα, τον πρόεδρο

της ΔΗΜ.Τ.Ο. Τυρνάβου

Ανδρέα Γιαννόπουλο και

παραγωγούς για το

μέγεθος των ζημιών.

Να σημειωθεί ότι κατά την

διάρκεια της επίσκεψης

υπήρξε νέα χαλαζόπτωση

και επιπλέον ζημιές σε

αχλάδια, αμπέλια, βαμβάκια

κλπ.

Ο κ. Καπετάνος τόνισε ότι

«απαιτείται νέο πλαίσιο λει-

τουργίας του ΕΛΓΑ και οι

αρμόδιες υπηρεσίες θα

προβούν σε σύντομο χρονι-

κό διάστημα σε πληρωμές

των αποζημιώσεων που

βρίσκονται πρωτίστως στο

στάδιο της συγκομιδής,

όπως άλλωστε επεσήμανε

και ο αρμόδιος Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης κ.

Βορίδης που ενεργοποιήθη-

κε άμεσα για το θέμα αυτό,

που έπληξε χιλιάδες παρα-

γωγούς σε πολλούς νομούς

της χώρας»
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Στα 378.500 στρέμματα η ζημιά στιςΣτα 378.500 στρέμματα η ζημιά στις

καλλιέργειες από τα ακραία καλλιέργειες από τα ακραία 

καιρικά φαινόμενακαιρικά φαινόμενα

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: Εγγύηση Β.Κ. Καζάνα: Εγγύηση 

καλύτερης τιμής & Εκπτώσεις έως 50%καλύτερης τιμής & Εκπτώσεις έως 50%

Τις χαλαζόπληκτεςΤις χαλαζόπληκτες

περιοχές στονπεριοχές στον

Τύρναβο Τύρναβο 

επισκέφθηκε οεπισκέφθηκε ο

Χρήστος ΚαπετάνοςΧρήστος Καπετάνος



Η
Διοίκηση του

Αχιλλέα

Φαρσάλων

γνωστοποίησε μια

ανανέωση

ποδοσφαιριστή και μια…

προσθήκη και συνεχίζει

να κινείται δυναμικά στο

κομμάτι της ανανέωσης

και της ενίσχυσης του

ρόστερ !

Η Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων λοιπόν γνωστο-

ποίησε την ανανέωση της

συνεργασίας της με τον

νεαρό αμυντικό Νίκο

Γκαραβέλα για ακόμη μια

σεζόν.

Ενώ οι Μυρμιδόνες ανακοί-

νωσαν και την προσθήκη

του Φαρσαλινού ποδοσφαι-

ριστή Χρήστου Μπερσιάνη.

Ο Μπερσιάνης είναι 23

ετών, αγωνίζεται ως αμυντι-

κό χαφ και ξεκίνησε την

καριέρα του από την ομάδα

του Απόλλων Βρυσιών.

Μετέπειτα αγωνίστηκε σε

ομάδες της Κρήτης όπου και

βρισκόταν τα τελευταία χρό-

νια ως φοιτητής.

Μέχρι πρότινος ανήκε στην

ομάδα του Γόρτη η οποία

αγωνίζεται στην Α τοπική

κατηγορία της Κρήτης.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο

Μπερσιάνης είχε ανακοινω-

θεί και την περσινή σεζόν

στον Αχιλλέα Φαρσάλων

όμως ελέω φοιτητικών και

επαγγελματικών υποχρεώ-

σεων δεν αγωνίστηκε με τα

κιτρινόμαυρα.

Σύσσωμη η ομάδα του

Αχιλλέα Φαρσάλων εύχεται

και στους δυο ποδοσφαιρι-

στές καλή αγωνιστική σεζόν

με υγεία και επιτυχίες

Τ
α ψώνια από

Ανάβρα συνέχισε ο

Ολυμπιακός

Αμπελιάς, αποκτώντας

τον μέχρι πρότινος

αρχηγό της

Προοδευτικής, Άγγελο

Κορδαλή!

Το δρομολόγιο του

Γκαραλιάκιου ακολούθησε

και ο Άγγελος Κορδαλής,

που τη νέα ποδοσφαιρική

σεζόν θα αγωνίζεται με τα

χρώματα του Ολυμπιακού

Αμπελιάς στο πρωτάθλημα

της Α ΕΠΣ Λάρισας.

Τόσο ο ποδοσφαιριστής

όσο και η διοίκηση του

Ολυμπιακού Αμπελιάς

αισθάνονται την ανάγκη να

ευχαριστήσουν τη διοίκηση

της Προοδευτικής Ανάβρας

για την άψογη συνεργασία.
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ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869  |  Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ

Αθλητικά

Τα νέα της εβδομαδιαίας εφημερίδας
μας όπως και όλα τα φύλλα που κυκλο-
φορούν κάθε Τρίτη στα περίπτερα των
Φαρσάλων, θα μπορείτε να τα διαβά-
σετε στο ανανεωμένο site μας
www.protostypos.gr.

Ανανέωση και προσθήκηΑνανέωση και προσθήκη

στον Αχιλλέα Φαρσάλωνστον Αχιλλέα Φαρσάλων

Συνέχισε τα… «ψώνια» Συνέχισε τα… «ψώνια» 

από Ανάβρααπό Ανάβρα



Ο
ι «Άσχετοι» ήταν

οι μεγάλοι νικητές

του τελικού στο

πρωτάθλημα Παίδων του

15ου Πρωταθλήματος 5Χ5

του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων.

Οι Άσχετοι κέρδισαν με

σκορ 6 – 0 τους Trendy

Boys και κατέκτησαν δίκαια

την κούπα στον τελικό που

διεξήχθη το Σάββατο 13

Ιουλίου και ώρα 20:00.

Στο τέλος της αναμέτρησης

ο πρόεδρος του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Κώστας

Δερλός συνεχάρη και τις

δύο ομάδες για την προ-

σπάθειά τους και μετέπειτα

έκανε την απονομή του

Κυπέλλου στους νικητές.

Μεγάλος πρωταγωνιστής

για την ομάδα των Άσχετων

ήταν ο μικρότερος ηλικιακά

ποδοσφαιριστής ο

Βαγγέλης Νταφόπουλος ο

οποίος σκόραρε 3 γκολ, ενώ

2 πέτυχε ο Βάιος

Νταφόπουλος και 1 ο

Λεωνίδας Κάψος.

Τα πρωταθλήματα Εφήβων

και Ανδρών συνεχίζονται με

την φάση των ομίλων με το

ενδιαφέρον να κορυφώνεται

τόσο για τα ζευγάρια που θα

προκύψουν στα προημιτελι-

κά της διοργάνωσης, όσο

και για το ποίες ομάδες στο

Εφηβικό πρωτάθλημα δεν

θα καταφέρουν να πάρουν

το “εισιτήριο” της πρόκρι-

σης.

Οι Συνθέσεις των δυο ομά-

δων στον τελικό Παίδων:

ΑΣΧΕΤΟΙ: ΚΑΨΟΣ, ΝΤΑ-

ΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ,

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ,

ΚΑΝΑΒΟΣ, ΑΝΑΓΝΩ-

ΣΤΟΥ, ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ,

ΦΟΥΣΑ, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥ-

ΛΟΣ

TRENDY BOYS: ΣΥΟΡ-

ΛΑΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΚΑΠΕΤΑ-

ΝΟΣ Ι., ΜΑΛΙ, ΔΗΜΗΤΡΟ-

ΠΟΥΛΟΣ.
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CMYK

Αθλητικά

Οι Άσχετοι κατέκτησαν την κούπα στο πρωτάθλημαΟι Άσχετοι κατέκτησαν την κούπα στο πρωτάθλημα

Παίδων στο 15ο τουρνούα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.!Παίδων στο 15ο τουρνούα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.!



CMYK



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος μετα-

πτυχιακού διπλώματος, με διδα-

κτική εμπειρία, παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές δημοτι-

κού, γυμνάσιου, λυκείου και σε

φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

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 κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητή-

σιμη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου

125 τ.μ. , κατασκευής 1992

στο κέντρο των Φαρσάλων.

Διαθέτει μόνωση, διπλά τζά-

μια, τζάκι, κουζίνα ενιαία με

σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια,

δύο μπάνια και είναι σε άριστη

κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοι-

κία 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 καταστή-

ματα 30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκα-

στο 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,  εμβαδού

45 τ.μ. στον 1ο όροφο οικο-

δομής με πρόσοψη στην

κεντρική πλατεία 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 ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω μετακόμι-

σης, ψυγείο Princess, κουζί-

να Princess, τραπεζαρία με

πέντε καρέκλες, 2πλο ξύλινο

κρεβάτι με δύο κομοδίνα και

τηλεόραση με έπιπλο τηλεό-

ρασης.

Τηλ.Επικοινωνίας:

6908673788

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 14 στρεμ-

μάτων ποτιστικός στον

Σταυρό Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6974373995

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ το κατάστη-

μα “ΙΛΙΟΝ” επι της Οδού

Λαμίας 170 στα Φάρσαλα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2491- -

26155 & 6909412525
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1 6 / 7 :  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  T η λ :  2 4 9 1 0  -

2 6 1 8 3

1 7 / 7 :  Κ ο ν τ ο ν ί κ α ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Δ / ν σ η :

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

2 2 4 1 6

1 8 / 7 :  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

1 9 / 7 :  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

2 0 / 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

2 1 / 7 :  Κ ο υ κ ο υ φ λ ή  Α θ η ν ά  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 2 / 7 :  Κ α ρ α κ ο ν τ ά κ η  Φ ω τ ε ι ν ή  Δ / ν σ η  :

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

Τη λ : 2 4 9 1 0  2 6 3 0 3

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 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια Ιωάννου, που στην

μνήμη της ΒΙΚΥΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, καθηγήτριας πιάνο της

Μουσικής Σχολής Φαρσάλων απένεμειμε το χρηματικό βρα-

βείο “ΒΙΚΥ ΙΩΑΝΝΟΥ” ύψυος 300ευρώ στον Αριστεύσαντα

Μαθητή της Σχολής ΧΑΜΠΙΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Ειμαστε ευγνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσου-

με αυτόν τον αξιόλογο άνθρωπο την Βίκυ μας, που πέρα

από Μουσική παιδεία δίδαξε στα παιδιά μας, το Ήθος την

Ευγένεια και την Αξιοπρέπεια που την διέκριναν.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΠΙΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της

Μελπομένης το γένος Ρίζου που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου και της Παναγιώ το γένος

Ντόβα που γεννήθηκε και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης

πρόκειται να έλθουν σε πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο

Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΧΑΜΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Απόστολου και της

Αποστολίας το γένος Γιαννόπουλου που γεννήθηκε στην

Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Σιτόχωρο και η 

ΤΖΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη και της Αναστασίας το γένος

Ζήγρα που γεννήθηκε και κατοικεί στα Βρυσιά πρόκειται να

έλθουν σε πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Φαρσάλων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Φροντιστήριο

«Πρότυπο» και τους καθηγητές μου κ. Αντωνόπουλο

Ευάγγελο, κ. Τασόκα Δήμητρα και τον κ. Κατσιαούνη

Χρήστο για την αμέριστη βοήθεια τους τόσο στο κομμάτι

των γνώσεων όσο και την στήριξη τους στην δύσκολη προε-

τοιμασία  για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, με την δική τους

βοήθεια κατάφερα να πετύχω τον στόχο που είχα θέσει

(16.378 μόρια) και να εισαχθώ στο τμήμα «Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών». 

Χρήστος Ντέμκας



Ο
Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων κινήθηκε

ταχύτατα για την απόκτηση νέου προπονητή

μετά το «διαζύγιο» με τον κ. Χάρη Φόρο και

κατάφερε να αποσπάσει θετική απάντηση από έναν

προπονητή ο οποίος θεωρείται δικαίως άκρως

πετυχημένος, έχοντας πετύχει σπουδαία κατορθώματα

στις περισσότερες ομάδες που έχει κοουτσάρει.

Ο λόγος για τον πολύπειρο Γρηγόρη Γιασσάρη ο οποίος

είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των Φαρσαλινών.

«Ο Γρηγόρης Γιασσάρης αγωνίστηκε σαν αθλητής στην

Ολύμπια Λάρισας (1985-2002 σε Γ’-Β’-Α2 και Α1 Εθνική).

Ως προπονητής εργάστηκε στους Περσέα Λάρισας,

Ολύμπια Λάρισας, ΑΕΛ ( Γ’ Εθνική-Α1), Αίολο Τρικάλων

(δύο συνεχόμενες ανόδους σε Γ’ και Β’ Εθνική), Φοίνικα

Λάρισας και το 2014 ανέλαβε τον Ερμή Αγιάς, οδηγώντας

τον από την Α1 ΕΣΚΑΘ στην Α2 Εθνική. Στο πρώτο μισό

της φετινής σεζόν ήταν προπονητής στην Δόξα Λευκάδας,

τερματίζοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στον

πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, ενώ μέχρι

πρότινος ήταν προπονητής στην Νίκη Βόλου.

Η Διοίκηση του Συλλόγου καλωσορίζει τον κ. Γιασσάρη και

του εύχεται καλή αγωνιστική σεζόν με υγεία και επιτυχίες.»

Τ
ην ανανέωση της

συνεργασίας με τον

«ακούραστο εργάτη»

Σωτήρη Ρίζο ανακοίνωσε ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων.

Ο κ. Ρίζος παραμένει για ακόμη

μια σεζόν στο τεχνικό επιτελείο

του Γυμναστικού στο πλευρό του

κ. Γρηγόρη Γιασσάρη ο οποίος

είναι ο νέος τεχνικός των

Φαρσαλινών.

Ο Σωτήρης Ρίζος βρίσκεται στον

Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων

από τα «χαμηλά στρώματα» των

τοπικών κατηγοριών όντας ένας

άνθρωπος με σημαντικό μερίδιο

στις επιτυχίες των μπλε όλα αυτά

τα χρόνια.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

Γυμναστικού εύχεται στον κ.

Σωτήρη Ρίζο καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες.

Μ
ετά το κύμα

ανανεώσεων ο

Αχιλλέας

Φαρσάλων ξεκίνησε πολύ

δυναμικά και στις

προσθήκες καθώς οι

Μυρμιδόνες ανακοίνωσαν

το πρώτο τους

μεταγραφικό απόκτημα,

το οποίο ακούει στο

όνομα Μάνος Πετράκης.

Θα μπορούσαμε να χαρα-
κτηρίσουμε αυτή την μετα-
γραφή και ως… «επιστρο-
φή» καθώς ο νεαρός υψη-
λόσωμος επιθετικός ήταν
μέλος της ομάδος του

Αχιλλέα Φαρσάλων την
σεζόν που πέτυχε την ιστο-
ρική άνοδο στην Γ Εθνική
κατηγορία.
Δεδομένα πρόκειται για μια
μεταγραφή ουσίας που δεί-
χνει τις διαθέσεις των κιτρι-
νόμαυρων για την φετινή
σεζόν και αναμένεται να
βοηθήσει αρκετά στον
τομέα του σκοραρίσματος
το συγκρότημα του Αρίστου
Παπαγεωργίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«H Διοίκηση της ομάδος
μας βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει

το πρώτο μεταγραφικό μας
απόκτημα.
Ο λόγος για τον Μάνο
Πετράκη.
Ο Πετράκης αγωνίζεται ως
σέντερ φορ και μέχρι πρότι-
νος ανήκε στην ομάδα του
Σμόλικα Φαλάνης.
Ενώ το πρώτο μισό της
περσινής σεζόν αγωνίστηκε
στην Γ Εθνική κατηγορία με
τον Οικονόμο Τσαριτσάνης.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά
που ο Μάνος θα φορέσει
την φανέλα του Αχιλλέα
Φαρσάλων καθώς είχε
υπάρξει μέλος της ομάδος
που πέτυχε την άνοδο στην
Γ Εθνική κατηγορία, έχο-
ντας μάλιστα και καθοριστι-
κή συμβολή.
Μετέπειτα μεταγράφηκε
στον Κίσσαβο Συκουρίου.
Τον Πετράκη υποδέχθηκε
το νέο μέλος της Διοίκησης
ο κ. Βάιος Ζητούνης.
Σύσσωμη η Διοίκηση του
Αχιλλέα Φαρσάλων εύχεται
στον Μάνο Πετράκη καλή
αγωνιστική σεζόν με υγεία
και επιτυχίες σε όλους τους
τομείς.

Σ
ε μια σπουδαία

μεταγραφική κίνηση

προχώρησε η

ομάδα του Πανσερραϊκού

αφού απέκτησε τον

Φαρσαλινό νεαρό και

ταλαντούχο Λεωνίδα

Ντίνο από τη Χ.Α.Ν.Θ.

για 2 χρόνια!

Ο Ντίνος ξεκίνησε την

καριέρα του στον

Γυμναστικό Σύλλογο

Φαρσάλων και οι πολύ

καλές εμφανίσεις του έδω-

σαν το «διαβατήριο» μετα-

γραφής στην μεγάλη

«σχολή» της Χ.Α.Ν.Θ.

όπου την περσινή σεζόν

αντιμετώπισε ως αντίπαλος

την ομάδα των Φαρσάλων.

Πλέον ο Ντίνος έγινε «λιο-

ντάρι» και επίσημα και για

τα επόμενα δυο χρόνια θα

φορά την φανέλα του

Πανσερραϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο 19χρονος καλαθοσφαι-

ριστής με Κροατικές ρίζες

από τη μεριά της μητέρας

του, έλκει την καταγωγή του

από τα Φάρσαλα, έχει ύψος

1.96 μέτρα και αγωνίζεται

ως guard.

Σε ηλικία 16 μόλις ετών όχι

μόνο έπαιξε στον τοπικό

Γυμναστικό, αλλά αποτέλε-

σε και έναν από τους βασι-

κούς συντελεστές της ανό-

δου του στη Β’ Εθνική στην

οποία αγωνίστηκε μάλιστα

την επόμενη χρονιά.

Πέρυσι μεταγράφηκε στη

Χ.Α.Ν.Θ. με την οποία αγω-

νίστηκε στην ίδια κατηγορία

κατακτώντας την πέμπτη

θέση στο Πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διά-

γει το 2ο έτος των σπουδών

του στο ΤΕΦΑΑ Σερρών και

έρχεται στην ομάδα μας με

τις καλύτερες των συστάσε-

ων από τους πρώην προ-

πονητές και συναθλητές

του, όχι μόνο για το ταλέντο

και την αφοσίωση του στο

μπάσκετ, αλλά και για τον

χαρακτήρα του!

Λεωνίδα, καλωσόρισες στην

πόλη μας και στη μεγάλη

οικογένεια του

Πανσερραϊκού! Να είσαι

υγιής για να συμπορευτούμε

στον κοινό δρόμο που ονει-

ρευόμαστε! »

Ε
γκρίθηκαν από το

Δ.Σ. της ΕΠΣΛ οι

προτάσεις της

Επιτροπής

Πρωταθλημάτων σχετικά

με τις αλλαγές που θα

γίνουν στα τοπικά

πρωταθλήματα

ποδοσφαίρου της νέας

αγωνιστικής περιόδου

2019-20 και οι οποίες

αφορούν στον αριθμό

των ομάδων που θα

προβιβασθούν και θα

υποβιβασθούν ανά

κατηγορία.

Το μόνο που ακόμα απομέ-

νει να οριστικοποιηθεί είναι

εάν θα διεξαχθούν ή όχι πλέι

οφ και πλέι άουτ σε Α’ και Α1

αντίστοιχα, αλλά και ποιο θα

είναι το βαθμολογικό όριο.

Την απόφαση θα πάρουν τα

ίδια τα σωματεία. Για τον

λόγο θα πραγματοποιηθούν

δύο συγκεντρώσεις με τους

εκπροσώπους των σωματεί-

ων της Α’ ΕΠΣΛ και της Α1

ΕΠΣΛ.

ΑΝΟΔΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Σύμφωνα με το γενικό πλαί-

σιο των αλλαγών που θα

συμπεριληφθούν στις προ-

κηρύξεις των πρωταθλημά-

των της νέας αγωνιστικής

περιόδου, από την Α’ ΕΠΣΛ

θα προβιβασθεί μία ομάδα,

δηλαδή ο πρωταθλητής

(που θα κερδίσει την άνοδο

στη Γ’ Εθνική). Εάν γίνουν

πλέι οφ θα ισχύσει ό,τι και

φέτος. Οι ομάδες που θα

υποβιβασθούν θα είναι τρεις

συν όσες λαρισινές ομάδες

υποβιβασθούν από τη Γ’

Εθνική (τη νέα σεζόν στη Γ’

Εθνική η Λάρισα θα εκπρο-

σωπηθεί από δύο ομάδες,

τον Ηρακλή Λάρισας και τον

Οικονόμο Τσαριτσάνης).

Εάν διεξαχθούν πλέι άουτ

τότε θα υποβιβασθούν

απευθείας οι δύο τελευταίες

και η άλλη μία ή όσες επι-

πλέον απαιτηθεί λόγω Γ’

Εθνικής, θα βγουν από τη

διαδικασία των πλέι άουτ

στα οποία θα μετέχουν ο

14ος, ο 13ος, ο 12ος και ο

11ος. Από την Α1 ΕΠΣΛ θα

προβιβασθούν στην Α’

ΕΠΣΛ συνολικά 4 ομάδες.

Οι δύο πρώτες από κάθε

όμιλο εάν δεν γίνουν πλέι

οφ, ενώ στην αντίθετη περί-

πτωση τότε θα προβιβα-

σθούν άμεσα οι δύο πρωτα-

θλητές των δύο ομίλων και

σε κάθε όμιλο ξεχωριστά θα

παίξουν πλέι οφ οι ομάδες

που κατέλαβαν θέσεις από

2 έως 5. Από τα πλέι οφ θα

προκύψουν δύο ακόμη ομά-

δες, μία από κάθε όμιλο,

προκειμένου να συμπληρω-

θεί η τετράδα της ανόδου.

Από την Α1 ΕΠΣΛ στη Β’

ΕΠΣΛ θα υποβιβασθούν

συνολικά 7 ομάδες. Εάν δεν

διεξαχθούν πλέι άουτ θα

υποβιβασθούν οι 3 τελευταί-

ες ομάδες από κάθε όμιλο,

ενώ οι ομάδες που θα τερ-

ματίσουν στην 13η θέση θα

παίξουν αγώνα μπαράζ για

τον υποβιβασμό μιας ακόμα

ομάδας. Αγώνας κατάταξης

θα γίνει και μεταξύ των ομά-

δων που θα τερματίσουν

στη 12η θέση για να είναι

γνωστή -εάν χρειαστεί- η

ομάδα που θα υποβιβασθεί

στη Β’ ΕΠΣΛ στην περίπτω-

ση που υποβιβασθούν και οι

δύο ομάδες της Λάρισας

από τη Γ’ Εθνική (το χειρότε-

ρο σενάριο). Από τη Β’

ΕΠΣΛ θα προβιβασθούν 8

συνολικά ομάδες. Στην περί-

πτωση που το πρωτάθλημα

της Β’ ΕΠΣΛ διεξαχθεί σε 4

ομίλους τότε θα προβιβα-

σθούν οι 2 πρώτες ομάδες

από κάθε όμιλο. Εάν το

πρωτάθλημα –λόγω μικρού

αριθμού συμμετοχής ομά-

δων- διεξαχθεί σε 3 ομίλους

τότε θα προβιβασθούν οι 2

πρώτες από κάθε όμιλο,

ενώ οι τρίτες θα παίξουν

αγώνες μπαράζ για την

άνοδο άλλων 2 ομάδων.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι ημερομηνίες δηλώσεων

συμμετοχής ανά κατηγορία

έχουν ως εξής:

Α’ ΕΠΣΛ: Μέχρι 9

Αυγούστου (παράβολο

150+50 ευρώ)

Α1 ΕΠΣΛ: Μέχρι 19

Αυγούστου (παράβολο

150+50 ευρώ)

Β’ ΕΠΣΛ: Μέχρι 2

Σεπτεμβρίου (παράβολο

100+50 ευρώ)

Οι ημερομηνίες έναρξης των

πρωταθλημάτων ορίστηκαν

ως εξής: Α’ και Α1 ΕΠΣΛ:

Εάν έχουμε πλέι οφ και πλέι

άουτ στις 14-15

Σεπτεμβρίου. Εάν δεν διεξα-

χθούν πλέι οφ και πλέι άουτ

στις 21-22 Σεπτεμβρίου.

Β’ ΕΠΣΛ: Στις 5-6

Οκτωβρίου

15
Τρίτη 16 Ιουλίου

Στον πολύπειρο και πετυχημένο ΓρηγόρηΣτον πολύπειρο και πετυχημένο Γρηγόρη

Γιασσάρη τα ηνία του Γυμναστικού!Γιασσάρη τα ηνία του Γυμναστικού!

Ανανέωσε ο Ανανέωσε ο 

“ακούραστος εργάτης”“ακούραστος εργάτης”

Σωτήρης ΡίζοςΣωτήρης Ρίζος

“Μυρμιδόνας” ξανά ο “Μυρμιδόνας” ξανά ο 

Μάνος Πετράκης!Μάνος Πετράκης!

Στον Πανσερραϊκό για δυοΣτον Πανσερραϊκό για δυο

χρόνια ο Φαρσαλινόςχρόνια ο Φαρσαλινός

Λεωνίδας Ντίνος!Λεωνίδας Ντίνος!

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΛ…Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΛ…

Αθλητικά



Α
κόμη μια σεζόν

στα κιτρινόμαυρα

παραμένουν δυο

εκ των «στυλοβατών» και

εκ των αρχηγών του

Αχιλλέα Φαρσάλων την

περσινή σεζόν.

Ο λόγος για τους Γιώργο

Κομισόπουλο και

Κωνσταντίνο Κατσανάκη.

Με τον Αχιλλέα στο στήθος

θα συνεχίσουν να αγωνίζο-

νται λοιπόν οι δυο ποδο-

σφαιριστές και την νέα

σεζόν.

Το ακούραστο «μηχανάκι»

Γιώργος Κομισόπουλος,

προέρχεται από μια γεμάτη

σεζόν με την φανέλα του

Αχιλλέα Φαρσάλων, τα

βρήκε σε όλα με τους

Διοικούντες και είναι έτοιμος

να δώσει τον καλύτερο του

εαυτό για να δικαιώσει την

Διοίκηση και το τεχνικό επι-

τελείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση της ομάδος μας

ανακοινώνει την επέκταση

της συνεργασίας της με τον

πολύπειρο Γιώργο

Κομισόπουλο.

Ο Κομισόπουλος αγωνίζεται

τόσο στον χώρο της μεσαίας

γραμμής, όσο και στην αμυ-

ντική γραμμή.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος μας εύχεται στον

Γιώργο καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες

τόσο σε αγωνιστικό όσο και

σε προσωπικό επίπεδο.»

Ενώ και ο δυναμικός κεντρι-

κός μέσος Κωνσταντίνος

Κατσανάκης ο οποίος την

περσινή σεζόν ήταν και εκ

των αρχηγών του Συλλόγου

και «στυλοβάτης» του θα

συνεχίσει να φοράει τα κιτρι-

νόμαυρα του Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

των «Μυρμιδόνων»:

«Την φανέλα της ομάδος

μας  θα συνεχίσει να φοράει

και την νέα αγωνιστική

σεζόν ο Κωνσταντίνος

Κατσανάκης ο οποίος προ-

έρχεται από δυο γεμάτες σε

συμμετοχές σεζόν με τον

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Ευχόμαστε στον

Κωνσταντίνο καλή αγωνιστι-

κή σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες»
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protostypos.gr

Αθλητικά

CMYK

Με τον Αχιλλέα στο στήθος για ακόμη μια σεζόν οι αρχηγοί!Με τον Αχιλλέα στο στήθος για ακόμη μια σεζόν οι αρχηγοί!


