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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “Ε”

Η
αναδιοργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών,

η βελτίωση του συστήματος ύδρευσης και η

καθημερινότητα του πολίτη αποτελούν τις

άμεσες προτεραιότητες των νεοεκλεγέντων

δημάρχων, οι οποίοι ετοιμάζονται να αναλάβουν τη

διοίκηση των δήμων τους από την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι δήμαρχοι Τεμπών Γιώργος Μανώλης, Ελασσόνας

Νίκος Γάτσας και Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου (σ.σ.: ο

κ. Ι. Κόκκουρας δεν μπόρεσε να απαντήσει) ανοίγουν τα

χαρτιά τους στην «Ε» και απαντούν σε 4 κοινές ερωτή-

σεις για τη νέα εποχή στους Δήμους τους.

Στον Δήμο Τεμπών η διάδοχη κατάσταση φαντάζει

«βελούδινη», ενώ στους Δήμους Ελασσόνας και

Φαρσάλων, οι νέοι δήμαρχοι εμφανίζονται παραπονού-

μενοι για τη στάση των απερχόμενων δημάρχων.

Αναφορικά με την επιλογή των αντιδημάρχων και του

προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η τρόικα των

δημάρχων καταλήγει σε επιλογές με βάση τα κριτήρια

της γνώσης, της εμπειρίας και του ελεύθερου χρόνου

που διαθέτει ο καθένας.

Όσον αφορά στην κυβερνησιμότητα των δήμων, ο Γ.

Μανώλης μπορεί να έχει εξασφαλίσει την αυτοδυναμία

από την πρώτη Κυριακή, ωστόσο επιζητεί τη μέγιστη

δυνατή συναίνεση της αντιπολίτευσης, ο Ν. Γάτσας

φέρεται να έχει συμφωνήσει με την παράταξη του Δ.

Καρανίκα, ενώ ο Μ. Εσκίογλου μιλά για «την ανάγκη να

διαμορφωθεί ένα πλατύ και αρραγές μέτωπο».

Οι ερωτήσεις που έθεσε η «Ε» και στους τρεις

δημάρχους:

1 . Έχετε ενημερωθεί για την κατάσταση που θα παρα-

λάβετε την 1η Σεπτεμβρίου; Είδατε κάτι που σας ανησύ-

χησε; Υπάρχει διάθεση συνεργασίας από τους απερχό-

μενους;

2. Ποιες θα είναι οι πρώτες σας αποφάσεις-ενέργειες.

Έχετε κάποιο «σχέδιο 100 ημερών»;

3: Με ποια κριτήρια θα επιλέξετε τους αντιδημάρχους-

πρόεδρο Δ.Σ.;

4: Προφανώς το σχέδιο κυβερνησιμότητας του ΥΠΕΣ

Τάκη Θεοδωρικάκου σας αφήνει ικανοποιημένο.

Παρόλαυτα θα επιχειρήσετε κάποιο άνοιγμα στην αντι-

πολίτευση ή σε σύμβουλο αυτής, για συνεργασία;

Αυτές είναι οι απαντήσεις που έδωσε ο νεοεκλεγέ-

ντας Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου όσο

αφορά την Επαρχία μας.

1.: Από το πέρας της εκλογικής διαδικασίας οι συνεργά-

τες μου κι εγώ είμαστε διαρκώς σε επαφή με υπηρεσια-

κούς παράγοντες στον δήμο, προκειμένου να αποκομί-

σουμε μία αρκούντως ικανοποιητική εικόνα για την κατά-

σταση που επικρατεί, να δούμε τα προβλήματα και να

ακούσουμε προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας

του δήμου. Βέβαια απόλυτα ακριβής εικόνα θα αποκομί-

σουμε με την ανάληψη της διοίκησης στις αρχές του

ερχόμενου μήνα. Δε σας κρύβω ωστόσο πως μας προ-

βλημάτισε η προσπάθεια από πλευράς του απερχόμε-

νου δημάρχου να υπερβεί τα στενά πλαίσια διοίκησης

που ορίζει ο νομοθέτης από την ημέρα των εκλογών,

μέχρι και την παράδοση της διοίκησης στη νέα δημοτική

αρχή.

2.: Αν κάτι εκτιμήθηκε περισσότερο από τους πολίτες

κατά την προεκλογική περίοδο, θεωρώ πως αυτό είναι η

διαύγεια και η μεστότητα στο πρόγραμμά μας. Δεν χαθή-

καμε δηλαδή στη… «μετάφραση» δεκάδων ή και εκατο-

ντάδων σελίδων με πλειάδα ζητημάτων, αλλά εστιάσαμε

στον πυρήνα των προβλημάτων. Υπό αυτό ακριβώς το

πρίσμα, θα επαναλάβω πως η άμεση βελτίωση της

καθημερινότητας του πολίτη, όπως αυτή είναι άρρηκτα

συνδεδεμένη με τις δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και το

πρόβλημα της ύδρευσης, είναι τα πρώτιστα μελήματά

μας.

3.: Αυτό φυσικά θα αποτελέσει μία συνεκτίμηση παραγό-

ντων, με πρώτιστο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την

προσωπικότητα του κάθε συνεργάτη. Το μόνο σίγουρο

είναι – όπως προείπα πολλάκις προεκλογικώς – πως θα

αξιοποιηθεί το σύνολο των συνδημοτών που έχει διάθε-

ση για προσφορά, γιατί η προσφορά δεν είναι μόνον στα

οφίτσια.

4.: Με βρίσκει απολύτως σύμφωνο οτιδήποτε αποπνέει

δημοκρατία στη ζωή μας, αλλά πάντοτε εφόσον ο νομο-

θέτης έχει μεριμνήσει όχι μόνον για τη θεωρία, αλλά και

για την πράξη. Έτσι, εκτιμώ πως ο «Κλεισθένης» ως

έχει, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από

εκείνα που επιχειρεί να λύσει με την εισαγωγή της απλής

αναλογικής. Νομίζω πως η νομοθετική πρωτοβουλία

που ετοιμάζεται από τη νέα κυβέρνηση κινείται προς

αυτή την κατεύθυνση: Να δώσει δηλαδή μέσα από την

απλή αναλογική, τη δυνατότητα σ’ εκείνους που επέλε-

ξαν οι πολίτες, να εφαρμόσουν το πρόγραμμα για το

οποίο προτιμήθηκαν από την κοινωνία. Σε κάθε περί-

πτωση όμως, αυτό που εσείς αποκαλείτε «άνοιγμα»

εμείς το λέμε ανάγκη. Ανάγκη για να δημιουργήσουμε

ένα πλατύ και αρραγές μέτωπο, μέσα από το οποίο θα

δώσουμε τις μάχες για τα κοινά προβλήματα της επαρ-

χίας Φαρσάλων.

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΤΑΣ
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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 7/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 20/34c

Τρίτη 6/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 20/34c

Πέμπτη 8/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 21/39c

Παρασκευή 9/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 23/36c

Σαββάτο 10/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 23/37c

Κυριακή 11/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 24/36c

Δευτέρα 12/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 25/38c

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

Οι προτεραιότητες του νέου Δημάρχου Μάκη ΕσκίογλουΟι προτεραιότητες του νέου Δημάρχου Μάκη Εσκίογλου

protostypos.grprotostypos.gr



«
Ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι “όλα είναι

θέμα Παιδείας”. Κάνουμε πράξη ένα αίτημα της

ισχυρής πλειοψηφίας της κοινωνίας μας.

Βάζουμε τέλος στην ανομία, την παραβατικότητα και

την εγκληματικότητα σε ακαδημαϊκούς χώρους και

εγκαταστάσεις. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα βρει τους

φοιτητές και τους καθηγητές ελεύθερους,

απαλλαγμένους, όχι μόνο από την ανομία, αλλάτην

ψυχολογική βία και την ιδεολογική τρομοκρατία, που

ασκούν συγκεκριμένες ομάδες, για πολλά χρόνια.

Αποκαθιστούμε το άσυλο ιδεών, την ελευθερία του

λόγου και της έκφρασης της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Συγχρόνως, εξασφαλίζουμε τις πιστώσεις για την πληρωμή

των αναπληρωτών, των ωρομίσθιων καθώς και του ειδικού

και βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε η νέα

σχολική χρονιά να ξεκινήσει χωρίς κανένα λειτουργικό

εμπόδιο.»

Τα ανωτέρω επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο αν. Γεν.

Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Βουλευτής Ν. Λάρισας,

Χρήστος Κέλλας, κατά την ομιλία του, στην κοινή συνεδρία-

ση των Διαρκών Επιτροπών Δημ. Διοίκησης, Δημ. Τάξης και

Δικαιοσύνης και Μορφωτικών Υποθέσεων επί του πολυνο-

μοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προσθέτως, ο Λαρισαίος πολιτικός τόνισεσε σχέση με τις

ρυθμίσεις για την Αυτοδιοίκηση:

«Αποτρέπουμε την ακυβερνησία και εξασφαλίζουμε τη λει-

τουργικότητα των δημοτικών και περιφερειακών διοικήσε-

ων, αντιμετωπίζοντας το “μπάχαλο”, που ψήφισε η προη-

γούμενη Κυβέρνηση με τον ν. 4555/2018. Οι συμπράξεις

δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων θα προωθή-

σουν τη συνεργασία συναρτήσει της κυβερνησιμότητας,

ενώ η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Οικονομικών

Επιτροπών θα προσφέρει μεγαλύτερη διοικητική αποτελε-

σματικότητα».

Περαιτέρω, ο κ. Κέλλας εστίασε στις διατάξεις του νομοσχε-

δίου, που αφορούν την υγεία, υπογραμμίζοντας:

«Η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκο-

μείων, η πληρωμή δαπανών ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ

καθώς και η προμήθεια φαρμάκων συμβάλλουν άμεσα στην

αναδιάταξη του τομέα της υγείας με μοναδικό σκοπό τη

διευκόλυνση του ασθενούς πολίτη. 

Όπως, επίσης, είναι απαραίτητη η ρύθμισησε δόσεις

τουclawbackγια τους γιατρούς και η μείωσή τουγια διαγνω-

στικά κέντρα και ιατρικά εργαστήρια, διότι η επιβίωση των

ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών τίθεται εν αμφιβόλω». 

Κλείνοντας την ομιλία του ο αν. Γεν. Γραμματέας της ΚΟ της

ΝΔ σημείωσε: 

«Μέσα σε 20 μέρες, από τότε που αναλάβαμε τη διακυβέρ-

νηση του τόπου, αποδεικνύεται – και με αυτό το νομοσχέδιο

– πως κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη με ταχύτητα, αμε-

σότητα και αποτελεσματικότητα».   

3
Τρίτη 6 Αυγούστου Επικαιρότητα

Κέλλας: «Τέλος στο άσυλο ανομίας στα πανεπιστήμια-Ρύθμιση καιΚέλλας: «Τέλος στο άσυλο ανομίας στα πανεπιστήμια-Ρύθμιση και

μείωση του μείωση του clawbackclawbackγια τους γιατρούς»για τους γιατρούς»



Φ
ωτιά ξέσπασε,

στο

Ναρθακιώτικο

Όρος, λίγο έξω από το

χωριό Κιτίκι Φαρσάλων

το μεσημέρι του

Σαββάτου 3 Αυγούστου.

Η φωτιά ξεκίνησε να καίει

από το μεσημέρι του

Σαββάτου, ξέσπασε και

συνέχισε μέχρι και τις πρώ-

τες βραδινές ώρες.

Στο σημείο επιχείρησαν από

την πρώτη στιγμή με 3 οχή-

ματα από το Πυροσβεστικό

κλιμάκιο Φαρσάλων και ένα

από την Λάρισα, πεζοπόρα

τμήματα καθώς και αερο-

σκάφη PZL.

Μετά από μεγάλη μάχη με

τις φλόγες κατάφεραν να

σβήσουν την φωτιά η οποία

κατά βάση έκαψε ξερά

χόρτα και χαμηλή βλάστηση,

χαρακτηρίστηκε όμως μεγά-

λη.

Ευτυχώς παρά το μέγεθος

της φωτιάς με την άμεση

δράση της Πυροσβεστικής

δεν υπήρξε κάποιο δυσάρε-

στο απρόοπτο γεγονός και η

φωτιά περιορίστηκε και

έκαψε μόνο κάποιες εκτά-

σεις ξερόχορτων και πουρ-

ναριών δίχως να απειλη-

θούν περιουσίες, σπίτια και

άνθρωποι.

Πλέον ερευνούνται τα αίτια

της Πυρκαγιάς από τα αρμό-

δια όργανα.

Υ
πογράφηκε η

σύμβαση για την

εκτέλεση του

έργου "Αποκατάσταση

του Παλαιού Δημοτικού

Σχολείου Φαρσάλων και

επανάχρησή του, ως

χώρου αρχαιολογικής

συλλογής" μεταξύ του

δημάρχου Φαρσάλων

Άρη Καραχάλιου και του

αναδόχου του έργου

Παπακώστα

Κωνσταντίνου.

Το συμφωνητικό εκτέλεσης

του έργου ανέρχεται σε

394.566,07 ευρώ πλέον

Φ.Π.Α., ενώ δόθηκε έκπτω-

ση 53,40 % επί του συνολι-

κού προϋπολογισμού του

έργου και σύμφωνα με τις

τιμές τιμολογίου της μελέ-

της, ο δε προϋπολογισμός

του έργου ανέρχεται σε

846.774,19 ευρώ, πλέον

Φ.Π.Α.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των

Ν.Δ. 4412/2016 και

3852/2010 και χρηματοδο-

τείται από το Επιχειρησιακό

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

« Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ,

Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία», του

Υπουργείου Οικονομίας και

Ανάπτυξης, με συγχρηματο-

δότηση από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ναρθακιώτικο όροςΦωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ναρθακιώτικο όρος

Το παλιό σχολείο γίνεται ΜουσείοΤο παλιό σχολείο γίνεται Μουσείο



Σ
το έλεος του Θεού

βρίσκεται το

τελευταίο διάστημα

το Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων.

Ένας χώρος άθλησης στον

οποίο περνάνε ώρες και

προσπαθούν να αθληθούν

τόσο πολίτες της Επαρχίας

όσο και σωματεία και σύλ-

λογοι στίβου κλπ μιας και ο

αγωνιστικός χώρος βρίσκε-

ται υπό κατασκευή δείχνει

να μαραζώνει και να υπάρ-

χει πλήρης αδιαφορία.

Εκτός όμως από τον μαρα-

σμό πλέον έχει γίνει και επι-

κίνδυνο για τους παρευρι-

σκόμενους και τους αθλητές

μιας και τα χορτάρια είναι

άκοπα εδώ και μεγάλο χρο-

νικό διάστημα, υπάρχουν

σπασμένα τζάμια από το

καμαράκι το οποίο βρίσκεται

εντός του Σταδίου, ενώ ένα

δέντρο έχει ξηλωθεί και κρα-

τιέται κυριολεκτικά από ένα

κλαράκι.

Επίσης τώρα με τις εργασίες

στον αγωνιστικό χώρο

υπάρχουν σκαμμένα αρκετά

σημεία περιμετρικά του

Σταδίου όπου και υπάρχει

κίνδυνος τραυματισμού αν

κάποιος τρέχει περιμετρικά

του Σταδίου, ενώ ανά

σημεία υπάρχουν σπασμέ-

νοι σωλήνες ύδρευσης και

αντικείμενα.

Και επειδή ο φωτογραφικός

φακός είναι ο καλύτερος

μάρτυρας σας παραθέτουμε

φωτογραφίες ώστε να

«απολαύσετε» το θέαμα.

Δυστυχώς όμως αυτή την

στιγμή το Δημοτικό Στάδιο

των Φαρσάλων μόνο χώρο

άθλησης δεν θυμίζει και

όσοι πηγαίνουν εκεί για

άθληση μάλλον είναι

«ήρωες»…
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Ε
ίναι σημαντικό τα

έργα που γίνονται

να καλύπτουν τις

ανάγκες των πολιτών και

επί της ουσίας να

απαντούν στις

πραγματικές ανάγκες των

κατοίκων. Τον ερχόμενο

Σεπτέμβριο

αναλαμβάνουν οι νέες

δημοτικές αρχές και είναι

μια καλή ευκαιρία να

δούμε τι λαμβάνουν ως

προίκα από το ΕΣΠΑ και

την Περιφέρεια

Θεσσαλίας σε έργα που

έγιναν και άλλα που

βρίσκονται σε εξέλιξη σε

διαφορετικά στάδια το

καθένα. Πρόκειται για

έργα που αφορούν τις

μετακινήσεις των

πολιτών, έργα ύδρευσης,

αποχετευτικά, πολιτισμού,

έργα αποκατάστασης και

καθαρισμού ρεμάτων,

δημιουργία ταμιευτήρων

και πολλά άλλα. Το ποσό

που έχει δαπανηθεί γι’

αυτά τα έργα ανέρχεται

στα 498.914.910,67 ευρώ.

Φαίνεται ότι την μερίδα

του λέοντος παίρνει

δικαιωματικά ο Δήμος

Λαρισαίων, που είναι και

ο μεγαλύτερος και

ακολουθούν οι υπόλοιποι

Δήμοι.

Αγοραστός: Αυτά τα έργα

ανήκουν σε όλους τους

πολίτες

«Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας

έχουμε ως αδιαπραγμάτευ-

τη προτεραιότητα τον

άνθρωπο και τις ανάγκες

του. Σε συνεργασία με τους

Δήμους και τους υπόλοι-

πους φορείς της Θεσσαλίας

καταρτίσαμε ένα στρατηγικό

σχέδιο με δράσεις και έργα

σε όλους τους τομείς.

Προβάλαμε το μέλλον στο

παρόν και είδαμε τις ανά-

γκες της Θεσσαλίας σε υπο-

δομές για τις επόμενες

δεκαετίες» δήλωσε στη

larissanet ο περιφερειάρχης

Θεσσαλίας κ. Κώστας

Αγοραστός και συμπλήρω-

σε:

«Παρά το δύσκολο γραφειο-

κρατικό καθεστώς, ωριμά-

σαμε τις μελέτες, εντάξαμε

έργα, τα υλοποιούμε και

ετοιμάζουμε και νέα. Όλα

αυτά ήταν αποτέλεσμα

σκληρής δουλειάς, αποτελε-

σματικότητας και συνεργα-

σίας. Στα έργα αυτά διεισδύ-

ουν οι ανθρώπινες επιθυ-

μίες και είναι έργα που ανή-

κουν σε όλους τους πολίτες.

Συνεχίζουμε απερίσπαστοι

την προσπάθειά μας με

μοναδικό αντίπαλό μας το

χρόνο. Θέλουμε γρήγορους

ρυθμούς, ταχύτατες διαδικα-

σίες για να έρθουν γρηγορό-

τερα τα αποτελέσματα στην

κοινωνία και την οικονομία». 

ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ

ΔΗΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δήμος Αγιάς: 99.481.004,45

€

Δήμος Ελασσόνας:

70.601.100,67

Δήμος Κιλελέρ:

35.602.893,93 €

Δήμος Λαρισαίων:

201.112.294,98 €

Δήμος Τεμπών:

32.038.936,98 €

Δήμος Τυρνάβου:

29.236.621,75 €

Δήμος Φαρσάλων:

30.842.057,91 €

Aναλυτικά τα έργα ανά Δήμο

στην Π.Ε. Λάρισας:

4.999.999,90 €.

Δήμος Φαρσάλων

Στο Δήμο Φαρσάλων εκτε-

λούνται έργα ύψους

30.842.057,91 € σε συνολι-

κά 57 παρεμβάσεις.

Πρόκειται για έργα που

αφορούν την Γεωργία

όπως η δημιουργία ταμι-

ευτήρων αλλά και αστικές

αναπλάσεις μέσα στα

Φάρσαλα. Επίσης η

Περιφέρεια Θεσσαλίας

προχωρά σε κατασκευή

κόμβων Επί της Ε.Ο

Λάρισας – Φαρσάλων

ύψους 6,5 εκ. ευρώ.

Υ
πογράφηκε η

σύμβαση για την

εκτέλεση του

έργου «Αγροτική

Οδοποιία Δ.Ε.

Πολυδάμαντα στη θέση

"Βλαχόστρατα" του

Δήμου Φαρσάλων»

μεταξύ του δημάρχου

Φαρσάλων Άρη

Καραχάλιου και του

αναδόχου του έργου

Νικόλαου Νικολάου,

νόμιμου εκπροσώπου της

εταιρείας «Λατομεία Ν.

Νικολάου Α.Ε.».

Το συμφωνητικό εκτέλεσης

του έργου ανέρχεται σε

448.941,94 ευρώ, πλέον

Φ.Π.Α., ενώ δόθηκε έκπτω-

ση 57,18% επί του συνολι-

κού προϋπολογισμού του

έργου, σύμφωνα με τις τιμές

τιμολογίου της μελέτης, ο δε

προϋπολογισμός του έργου

ανέρχεται σε 1.048.387,10

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των

Ν.Δ. 4412/2016 και

3852/2010 και χρηματοδο-

τείται από πόρους του προ-

γράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Τo έργο αφορά στη βελτίω-

ση της λειτουργικότητας και

την ασφαλτόστρωση της

αγροτικής οδού στη θέση

«Βλαχόστρατα», η οποία

βρίσκεται εντός αναδασμού

των Τ.Κ. Χαλκιάδων,

Βαμβακούς, Σιτοχώρου,

Δασολόφου και Σκοτούσσας

της Δημοτικής Ενότητας

Πολυδάμαντα του Δήμου

Φαρσάλων, συνολικού

μήκους περί τα 7.500 μέτρα

(7,5 χλμ).

H αγροτική οδός είχε διανοι-

χθεί το έτος 1964, όταν ολο-

κληρώθηκαν τα έργα αναδα-

σμού της Κοινότητας

Σκοτούσσας Φαρσάλων,

βρίσκεται ανατολικά του

οικισμού Χαλκιάδων με

σημείο έναρξης το σημείο

διασταύρωσης με την

παλαιά εθνική οδό

Φαρσάλων – Λάρισας και

καταλήγει στον οικισμό Άνω

Δασολόφος.

Διατρέχει τα αγροτεμάχια

των Κτηματικών

Περιφερειών Χαλκιάδων,

Βαμβακούς, Σιτοχώρου,

Δασολόφου και Σκοτούσσας

και ενώνεται με τις εγκάρ-

σιες αγροτικές οδούς των

οικισμών, εξασφαλίζοντας

τη μεταξύ τους οδική σύνδε-

ση, την προσπέλαση και την

προσβασιμότητα του πλη-

θυσμού της περιοχής, από

και προς τις αγροτικές τους

ιδιοκτησίες, αλλά και την

οδική σύνδεση των οικι-

σμών Χαλκιάδων –

Δασολόφου.
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Επικαιρότητα

-Από την Δευτέρα 1/7 καθημερινά θαλάσσια 

μπάνια σε Ν. Αγχίαλο, Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατήρ - Αγά).

ΠΕΜΠΤΗ 8/8: Μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή

Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Σουρωτής

(Άγιος Παίσιος) και Ι.Μ. Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτρας

-Κυριακή 11/8 Μονοήμερη Προσκυνηματική εκδρομή στην

Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιώτισσας.

-30/8 - 31/8 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 γίνο-

νται με λεωφορεία του γραφείου μας.

-Κυριακή 8/9 Μονοήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη.

Παρακολούθηση συναυλίας

Γιώργος Νταλάρας - Μίλτος Πασχαλίδης.

Στο θέατρο Γης.

(Εξασφαλισμένα τα εισιτήρια της συναυλίας)

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει

διήμερη εκδρομή στις 4 και 5/8, στην Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 3/8 το βράδυ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημερώνει

ότι από την 1/7 θα διεξάγονται καθημερινά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια σε Ν. Αγχίαλο,

Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατηρ - Αγά)

Ώρα Αναχώρησης:8:00 π.μ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημερώνει

ότι από τις 6/8 θα διεξάγονται καθημερινά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια στα Λουτρά

Δαμάστας.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει

διήμερη εκδρομή στις 4 και 5/9, στην Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 3/9 το βράδυ.

Πόσα χρήματα θα πάρει για έργα ο Δήμος ΦαρσάλωνΠόσα χρήματα θα πάρει για έργα ο Δήμος Φαρσάλων

Υπογράφηκε σύμβαση για έργο ΑγροτικήςΥπογράφηκε σύμβαση για έργο Αγροτικής

ΟδοποιίαςΟδοποιίας



Α
νοιχτή

αντιπαράθεση

μέσω

ανακοινώσεων είχαμε

ανάμεσα στον

απερχόμενο  κ. Άρη

Καραχάλιο και στον

νεοεκλεγέντα Δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου με «φόντο»

την αγορά ενός

οικοπέδου.

Ένα μήνα πριν ξεκινήσει η

θητεία του νεοεκλεγέντα

δημάρχου Φαρσάλων, με

ανακοίνωσή του ο κ.

Μάκης Εσκίογλου κάλεσε

τον απερχόμενο δήμαρχο

κ. Άρη Καραχάλιο να

ματαιώσει τη σχεδιαζόμενη

αγορά οικοπέδου η οποία

θα περνούσε από την

οικονομική επιτροπή.

Από την πλευρά του ο κ.

Καραχάλιος αντίτεινε ότι το

όλο θέμα της αγοράς θα

αποφασιστεί σε τρεις

μήνες, οπότε δεν υφίσταται

καμία δέσμευση για τον

επερχόμενο δήμαρχο.

Πιο συγκεκριμένα ο κ.

Εσκίογλου στη δήλωσή

του αναφέρει: «Αν και επι-

δίωξή μας ήταν να μιλή-

σουμε ως επόμενη δημοτι-

κή αρχή Φαρσάλων από

την ημέρα ανάληψης των

καθηκόντων μας, την 1η

Σεπτεμβρίου 2019, ωστό-

σο οι εξελίξεις στον δήμο

επιβάλλουν τη σημερινή

μας παρέμβαση.

Παρά το γεγονός πως ο

απερχόμενος δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος είναι αρκετά

έμπειρος στα αυτοδιοικητι-

κά, όντας στο αξίωμα τα

τελευταία εννέα χρόνια,

αλλά και γνώστης του

θεσμικού πλαισίου, στην

αυριανή (σ.σ.: σημερινή)

Οικονομική Επιτροπή την

οποία συγκάλεσε εκτά-

κτως, φέρνει ένα θέμα που

εγείρει ζητήματα νομιμότη-

τας και όχι μόνον.

Κατά την πληροφόρηση

που είχαμε, ο κ.

Καραχάλιος επισπεύδει

διαδικασία αγοροπωλη-

σίας οικοπέδου, χωρίς να

προκύπτει από πουθενά

το «κατεπείγον» που προ-

βλέπει ο νομοθέτης για το

μεσοδιάστημα από τις

τελευταίες εκλογές, μέχρι

την παράδοση της διοίκη-

σης. Το θέμα ωστόσο λαμ-

βάνει και ηθικές διαστά-

σεις, τις οποίες θα αναδεί-

ξουμε στον κατάλληλο

χρόνο.

Την ίδια ώρα, όπως πλη-

ροφορούμαστε από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας, η οποία αποφαί-

νεται της νομιμότητας των

αποφάσεων των δήμων, ο

Δήμος Φαρσάλων επιχει-

ρεί αναμορφώσεις στον

προϋπολογισμό του, οι

οποίες όμως επίσης δεν

μπορούν να δικαιολογή-

σουν τον χαρακτήρα της

«επείγουσας και απρόβλε-

πτης ανάγκης» και γι’

αυτόν τον λόγο είτε ακυ-

ρώνονται, είτε ζητούνται

περαιτέρω εξηγήσεις.

Κατόπιν των παραπάνω,

καλούμε τον κ. Καραχάλιο

να ματαιώσει την προ-

γραμματισμένη για αύριο

(σ.σ.: σήμερα) Οικονομική

Επιτροπή στην οποία

περιλαμβάνεται το προα-

ναφερθέν θέμα της αγορα-

πωλησίας του οικοπέδου

και δηλώνουμε ξεκάθαρα

ότι όλες οι αποφάσεις μετά

τις εκλογές θα επανεξετα-

στούν από τη νέα δημοτική

αρχή».

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε

πρόσφατη συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου,

προ-εκλογών (23/4), είχε

συζητηθεί το θέμα, περί

αναγκαιότητας αγοράς ακι-

νήτου (οικοπέδου) για

δημιουργία κοινόχρηστου

χώρου πάρκου πρασίνου-

αναψυχής στην ευρύτερη

περιοχή του Βαρουσίου. 

Στην εισηγητική πρόταση

του δημάρχου κ. Άρη

Καραχάλιου προς το

σώμα, είχε προτείνει μετα-

ξύ άλλων ότι, θα ήταν θετι-

κό για τον τόπο, η κάθε

δημοτική αρχή που πέρα-

σε, να επένδυε σε χώρους

πρασίνου, ανά διετία, εξα-

γοράζοντας ιδιωτικές εκτά-

σεις, αναφέροντας ταυτό-

χρονα, ότι το συγκεκριμένο

οικόπεδο, είναι ενός

στρέμματος και βρίσκεται

στην περιοχή του

Βαρουσίου, η οποία στε-

ρείται ανάλογου χώρου,

δίνοντας υπογραφές κατοί-

κων της περιοχής που

ζητούσαν την παραπάνω

εξαγορά. 

Το συγκεκριμένο θέμα είχε

περάσει κατά πλειοψηφία,

καθώς το είχαν καταψηφί-

σει οι δημοτικοί σύμβουλοι

της μείζονος αντιπολίτευ-

σης (παράταξης Χρ.

Καπετάνου) κ. Νίκος

Γκατζόγιας και ο επικεφα-

λής της Λαϊκής

Συσπείρωσης Φαρσάλων

κ. Κων/νος Τασόκας.

Ο ΑΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Άμεση ήταν η απάντηση

του δημάρχου Φαρσάλων

κ. Άρη Καραχάλιου στον κ.

Εσκίογλου.

Σε δήλωσή του αναφέρει:

“Λανθασμένη πρακτική

εγκαινιάζει ο νεοεκλεγείς

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Εσκίογλου, με αντιπαράθε-

ση αντίδρασης που δεν

αποτυπώθηκε στα αρμό-

δια δημοτικά όργανα αλλά

απευθείας στον Τύπο.

Ίσως για να σπάσει τη

δίμηνη σιωπή του.

Επί του θέματος: προ

έτους και πλέον, τριάντα

συμπολίτες μας περίοικοι

στη γειτονιά του

Βαρουσίου και δυτικά του

Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου

εζήτησαν εγγράφως και

ενυπογράφως τη δημιουρ-

γία πλατείας - χώρου πρα-

σίνου και αναψυχής σε

ακάλυπτη περιοχή παρα-

κείμενη της υφιστάμενης

μικρής παιδικής χαράς. Το

αίτημα υιοθετήθηκε και

αναζητήθηκε από τη διεύ-

θυνση προγραμματισμού

του Δήμου η διαδικασία

της δημόσιας διακήρυξης

προς απόκτηση του ιδιωτι-

κού ακινήτου. Λήφθηκε

από το δημοτικό συμβού-

λιό μας η κατ' αρχήν από-

φαση εξαγοράς οικοπέ-

δου, με ορισμό μελών επι-

τροπής αξιολόγησης προ-

σφορών, επακολούθησε

δημόσια διακήρυξη, υπο-

βλήθηκε προσφορά πώλη-

σης συνιδιοκτητών ακινή-

του, επιλήφθηκε η επιτρο-

πή και συνέταξε σχετικό

πρακτικό, απομένει η

έγκριση ή μη του πρακτι-

κού, μένει να ακολουθήσει

η υποβολή οικονομικής

προσφοράς του ιδιώτη,

επιπλέον η οικονομική

αξιολόγηση από ανεξάρτη-

το εκτιμητή και εν τέλει η

απόφαση εξαγοράς από το

Δημοτικό Συμβούλιο.

Δηλαδή, απόφαση μετά

χρονικό διάστημα τουλάχι-

στον τριών μηνών από

σήμερα. Τότε θα διατυπω-

θεί και αποτυπωθεί η

άποψη και εισήγηση της

νέας Δημοτικής Αρχής επί

του θέματος, όπως βεβαί-

ως και του επερχόμενου

Δημάρχου.

Η δική μας άποψη είναι

διαχρονικά διατυπωμένη

με την πληθώρα των

έργων ανάπλασης και

δημιουργίας κοινόχρηστων

χώρων που έγιναν επί

οκτώ συνεχόμενα χρόνια

αλλά ακόμη και σήμερα

εκτελούνται. Θα αντικρί-

σουμε και την άποψη του

επερχόμενου και θα κρί-

νουμε τόσο εμείς όσο και

οι αιτούντες συνδημότες

μας. Οψόμεθα”.
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Μ
ια μεταγραφή που

αναμένεται να

προκαλέσει

μεγάλη αίσθηση

ανακοίνωσε ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων.

Οι Φαρσαλινοί τα βρήκαν σε

όλα με τον πολύπειρο μπα-

σκετμπολίστα Γιάννη

Παπαχρήστο οποίος μέχρι

πρότινος ανήκε στην ομάδα

του ΑΣ Καρδίτσας και αγω-

νιζόταν στην Α2 Εθνική

κατηγορία.

Ένα «όνομα βαρύ σαν ιστο-

ρία» λοιπόν αναμένεται να

φορέσει την φανέλα του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων και να προσδώ-

σει ποιότητα, ανεβάζοντας

παράλληλα το επίπεδο της

ομάδος στην Β Εθνική κατη-

γορία.

Το βιογραφικό του 39 χρό-

νου με ύψος 1,92 σμολ φόρ-

γουορντ «μιλάει» από μόνο

του.:

Στα 39 του χρόνια, ο ύψους

1,92 αθλητής είναι ένας παί-

κτης πρώτης γραμμής που

έχει διαγράψει τη δική του

ξεχωριστή πορεία στο ελλη-

νικό μπάσκετ. Μετράει έξι

σεζόν στην Α1 Εθνική με

ΠΑΟΚ, Γ.Σ. Λάρισας,

Τρίκαλα και Ολύμπια

Λάρισας με 122 ματς στην

κορυφαία κατηγορία, 428

πόντους και 390 ριμπάουντ.

Στην Α2 Εθνική αγωνίστηκε

9 σεζόν με Σπόρτιγκ,

Γ.Σ.Λάρισας, Πιερικό,

Τρίκαλα και Α.Ε.Λ. και σε

περισσότερες από 240 συμ-

μετοχές στην κατηγορία,

έχει πάνω από 1.800

πόντους και 1.100 ριμπάου-

ντ με πολλές σημαντικές

ατομικές και συλλογικές δια-

κρίσεις. Μετρά δυο ανόδους

στην Α1 με Γ.Σ.Λάρισας και

Τρίκαλα (με την καθοδήγη-

ση του Γιάννη Τζήμα και στις

δυο περιπτώσεις), αλλά και

ανόδους σε Β’ Εθνική με το

Φοίνικα Λάρισας και σε Α2

Εθνική με Τρίκαλα και

Γ.Σ.Λάρισας, μετέπειτα αγω-

νίστηκε στην Α2 με την ΑΕΛ

όπου και μεταγράφηκε στον

Α.Σ Καρδίτσας όπου και

αγωνιζόταν μέχρι σήμερα.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

Γ.Σ. Φαρσάλων τον καλω-

σορίζει στην οικογένεια της

και του εύχεται καλή αγωνι-

στική σεζόν με υγεία και επι-

τυχίες σε όλα τα επίπεδα.

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

προχωράει τον

σχεδιασμό του για

την νέα σεζόν στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία και έδωσε

τα χέρια με ακόμη δυο

ποδοσφαιριστές που την

περσινή σεζόν συνέβαλαν

τα μέγιστα ώστε να πετύχει

η ομάδα του ΑΟΝ την

ιστορική άνοδο, ενώ οι

άνθρωποι του ΑΟΝ

ανακοίνωσαν και τις

πρώτες τους προσθήκες.

Με τα γαλάζια του Ναρθακίου

θα αγωνίζονται για ακόμη μια

σεζόν ο επιθετικός και περσι-

νός πρώτος σκόρερ της ομά-

δος Δημήτρης Παπαθανασίου

και ο δυναμικός κεντρικός

μέσος Αποστόλης

Ρεντινόπουλος (φωτός)

Με αυτές τις δυο ανανεώσεις

φαίνεται να κλείνει και αυτό το

κομμάτι για το Ναρθακί, ενώ η

Διοίκηση της ομάδος μαζί με

τον νέο τεχνικό κ. Δημήτρη

Δανιλούλη ρίχνουν πλέον το

βάρος στις προσθήκες και τις

μεταγραφές που θα δυναμώ-

σουν την ομάδα εν όψει της

νέας σεζόν.

Σύσσωμη η ομάδα του ΑΟΝ

εύχεται στους δυο ποδοσφαι-

ριστές καλή αγωνιστική σεζόν

με υγεία και επιτυχίες.

Μετά τις ανανεώσεις του ήδη

υπάρχοντος ρόστερ ο ΑΟ

Ναρθακίου ανακοίνωσε την

απόκτηση δυο ποδοσφαιρι-

στών.

Ο λόγος για τους Γιώργος

Νταϊάκη (φωτό) ο οποίος είναι

17 ετών, μέχρι πρότινος

ανήκε στην ομάδα της

Ομόνοιας Λάρισας και αγωνί-

ζεται ως αριστερός μπακ

(φωτός) και τον Θανάση

Καλόγηρο ο οποίος είναι 26

ετών, αγωνίζεται ως κεντρικός

αμυντικός και μέχρι πρότινος

αγωνιζόταν στον Βλοχό

Καρδίτσας ομάδα η οποία

αγωνίζεται στην Α ΕΠΣ

Καρδίτσας.

Έτσι το «χτίσιμο» των μετα-

γραφών ξεκινά από τα μετό-

πισθεν για τους γαλάζιους

ενώ συνεχίζεται ο μεταγραφι-

κός σχεδιασμός.

Η Διοίκηση της ομάδος εύχε-

ται στους δυο νέους ποδο-

σφαιριστές καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

««Μπαμ» στον Γ.Σ. Φαρσάλων, έντυσε σταΜπαμ» στον Γ.Σ. Φαρσάλων, έντυσε στα

μπλε τον Παπαχρήστο!!!μπλε τον Παπαχρήστο!!!

Ανανεώσεις και μεταγραφές για τον Ανανεώσεις και μεταγραφές για τον 

ΑΟ Ναρθακίου!ΑΟ Ναρθακίου!



Κ
ρατώντας την
περσινή «συνταγή»
με νέα Φαρσαλινά

ταλαντούχα παιδιά σε
συνδυασμό με έμπειρους
ποδοσφαιριστές
«μπαρουτοκαπνισμένους»
και τον νεαρό αλλά συνάμα
φέρελπι και φιλόδοξο
τεχνικό Αρίστο
Παπαγεωργίου στον πάγκο
του ξεκίνησε το «ταξίδι»
του στην φετινή Α ΕΠΣΛ
κατηγορία ο Αχιλλέας
Φαρσάλων.
Την Δευτέρα 5/8 διεξήχθη η
πρώτη προπόνηση της ομά-
δος, στο βοηθητικό Στάδιο
των Φαρσάλων εκεί όπου θα
διεξαχθεί όλη η προετοιμασία
των κιτρινόμαυρων.
Με λίγα λόγια, αρκετή διάθε-
ση για δουλειά, μεράκι και
όρεξη οι Μυρμιδόνες μπήκαν
«στα βάσανα» με σκοπό την
παρουσίαση μιας ανταγωνι-
στικής και δυναμικής ομάδος
και στόχο το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.
Στην κεφαλή της Διοίκησης
παραμένει ο κ. Αθανάσιος
Λέφας ενώ το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο έχει εμπλουτιστεί
με νέους και συνάμα φιλόδο-
ξους παράγοντες.
Στις πρώτες του δηλώσεις ο κ.
Λέφας τόνισε: “Αρχικά να
ευχηθώ υγεία και καλή σεζόν
σε όλες τις ομάδες.
Εμείς έχοντας το περσινό

μοντέλο στο μυαλό μας συνε-
χίζουμε με σκοπό το κάτι
καλύτερο και την παρουσίαση
μιας ανταγωνιστικής ομάδος.
Να ευχαριστήσω θερμά
όλους τους συνεργάτες μου
που βρίσκονται πάντα δίπλα
στην ομάδα με ανιδιοτέλεια,
αγάπη, διάθεση και μεράκι για
προσφορά στον Αχιλλέα
Φαρσάλων, όπως φυσικά και
όλο τον κόσμο της πόλης για
την στήριξή του.
Εγώ μιας και λύθηκαν τα προ-
σωπικά μου ζητήματα και οι
άνθρωποι της Διοίκησης μου
έδειξαν την πίστη τους στο
πρόσωπό μου ανακάλεσα την
παραίτηση μου και παραμένω
στον προεδρικό θώκο της
ομάδος.
Ο σχεδιασμός μας προχωρά-
ει κανονικά, είμαστε όλοι ενω-
μένοι και έτοιμοι να δώσουμε
τον καλύτερο εαυτό μας για
τον Αχιλλέα Φαρσάλων,
όντας πιστοί στρατιώτες του.»
Αρίστος Παπαγεωργίου
(Προπονητής): «Καλή αγωνι-
στική σεζόν σε όλες τις ομά-
δες με υγεία και δίχως τραυ-
ματισμούς.
Ξεκινάμε με το ίδιο πλάνο το
οποίο δουλέψαμε και πέρυσι
και ανταμειφθήκαμε και πάνω
σε αυτό το πλάνο θα προ-
σπαθήσουμε να το εξελίξουμε
και να δουλέψουμε.
Ξεκινά ένας μαραθώνιος η
βάση μας είναι τα νέα
Φαρσαλινά ταλαντούχα παι-

διά, με διάθεση και όρεξη και
σε συνδυασμό με έμπειρους
ποδοσφαιριστές τόσο από
την Επαρχία αλλά και γενικό-
τερα να δώσουμε τον καλύτε-
ρο ευατό μας.
Ξεκινά ένας «μαραθώνιος» ο
Αχιλλέας Φαρσάλων είναι
«αναγκασμένος» να πρωτα-
γωνιστεί και νομίζω ότι στο
τέλος θα πάνε όλα καλά και
θα είμαστε αυτοί που πρέπει.
Η ενίσχυση της ομάδος συνε-
χίζεται δυναμικά, βρισκόμα-
στε σε συζητήσεις με έμπει-
ρους ποδοσφαιριστές ώστε η
ομάδα να καλύψει τα όποια
κενά υπάρχουν και να παρου-
σιαστεί ανταγωνιστική και
δυνατή.»
Γιώργος Κομισόπουλος
(Ποδοσφαιριστής): «Αρχικά
να ευχηθώ καλή σεζόν με
υγεία σε όλα τα σωματεία.
Εγώ επέστρεψα την περσινή
σεζόν μετά από δυο χρόνια
όπου και ταλαιπωρήθηκα από
τραυματισμούς.
Ευχαριστώ θερμά την οικογέ-
νεια μου, τους οικείους μου
και τους ανθρώπους του
Αχιλλέα για την στήριξη τους.

Φέτος θα προσπαθήσουμε να
πάμε ένα βήμα παραπάνω με
τους ταλαντούχους νεαρούς
ποδοσφαιριστές της
Επαρχίας μας που πλέον
είναι και πιο έμπειροι αλλά και
παιδιά με εμπειρίες να υπάρ-
χει μια καλή χημεία, να γίνου-
με μια παρέα και να τα
δώσουμε όλα για να πετύχου-
με τους στόχους μας.»
Δημήτρης Ζιώγας
(Ποδοσφαιριστής): «Εύχομαι
καλή σεζόν με υγεία σε όλες
τις ομάδες.
Εμείς έχουμε την «συνταγή»
από την περσινή σεζόν,
πλέον θα προσπαθήσουμε να
πάμε ένα βήμα πιο ψηλά με
την ίδια αγάπη, το ίδιο μεράκι
και τον ίδιο σεβασμό στην
ομάδα.
Εγώ αποχώρησα από την
ομάδα και έκανα κάποιες
άλλες σκέψεις ώστε να στα-
ματήσω την ενεργό δράση
ώστε να ασχοληθώ με την
προπονητική ή κάτι παρό-
μοιο, όμως εδώ νιώθω ένα
«δέσιμο» και μια αγάπη στην
ομάδα οι άνθρωποι της
Διοίκησης με κέρδισαν και
είμαι πάλι εδώ.
Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε
τον καλύτερο εαυτό μας, για
τον ιστορικό Αχιλλέα
Φαρσάλων και θα προσπα-
θήσουμε να πετύχουμε τους
στόχους μας όλοι ενωμένοι
και δυνατοί»
Χρήστος Μπερσιάνης
(Ποδοσφαιριστής): «Εύχομαι
υγεία και καλή σεζόν σε όλες
τις ομάδες.
Για εμένα ένα όνειρο έγινε
πραγματικότητα και ευχαρι-
στώ τους ανθρώπους του
Αχιλλέα για την εμπιστοσύνη
και την στήριξή τους.
Ελπίζω να τους δικαιώσω και
εύχομαι η ομάδα να πετύχει
όλους τους στόχους της, να
γίνουμε μια παρέα και να
κάνουμε μια καλή πορεία,
όπως αρμόζει στον Αχιλλέα
Φαρσάλων.»
Το μεταγραφικό “παζάρι”
Ήρθαν: Δημήτρης Τσούλης
(Αναγέννηση Φαρσάλων),
Κώστας Αρσενόπουλος (ΑΟ
Ναρθακίου), Αλέξης
Παπαδημητρίου (Προμηθέα
Λάρισας), Μιχάλης
Κουτσογιάννης (Σκιάθο),
Πετράκης Μάνος (Σμόλικα
Φαλάνης).
Έφυγαν: Χρήστος Τλούπας,
Φίλιππος Ταστεμερίδης.
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Ξεκίνησε το “ταξίδι” με την ίδια συνταγή καιΞεκίνησε το “ταξίδι” με την ίδια συνταγή και

περισσότερη εμπειρία ο Αχιλλεάς Φαρσάλων!περισσότερη εμπειρία ο Αχιλλεάς Φαρσάλων!



Μια μεταγραφική «βόμβα»

ολκής «έσκασαν» οι

Μυρμιδόνες που σίγουρα

προκαλεί αίσθηση και

δεδομένα προσδίδει ποιό-

τητα και ανεβάζει αυτόμα-

τα το επίπεδο της ομάδος

του Αχιλλέα Φαρσάλων.

Οι Φαρσαλινοί «απασφά-

λισαν» την πρώτη

«βόμβα» καθώς τα βρή-

καν σε όλα με τον πολύ-

πειρο ποδοσφαιριστή

Μιχάλη Κουτσογιάννη.

Ο Κουτσογιάννης είναι 34

ετών αγωνίζεται στον

χώρο του κέντρου αλλά

και ως κεντρικός αμυντι-

κός.

Πρόκειται για έναν ποδο-

σφαιριστή με 110 συμμε-

τοχές σε επαγγελματικές

κατηγορίες στην Β&Γ

Εθνική με την Νίκη Βόλου

και με τεράστια εμπειρία.

Αναλυτικά το βιογραφι-

κό του Μιχάλη

Κουτσογιάννη.

Ξεκίνησε την καριέρα του

το 2003 στον Κένταυρο

Βόλου στην Δ Εθνική

κατηγορία όπου και αγω-

νίστηκε για δύο σεζόν. Οι

πολύ καλές εμφανίσεις

του έκαναν την ομάδα της

Νίκης Βόλου να τον απο-

κτήσει την σεζόν 2005

όπου και αγωνίστηκε για

δύο χρόνια στην Β Εθνική

κατηγορία. Ενώ την φανέ-

λα της ιστορικής Νίκης την

φόρεσε συνολικά 5 χρόνια

αγωνιζόμενος και τρεις

σεζόν 2007-2010 στην Γ

Εθνική κατηγορία.

Μετέπειτα μεταγράφηκε

στον ΑΟ Καρδίτσας όπου

αγωνιζόταν στην Δ Εθνική

κατηγορία, όμως επέστρε-

ψε και πάλι στην Νίκη

Βόλου για μισή σεζόν στην

Γ Εθνική κατηγορία. Την

σεζόν 2011 πήρε μεταγρα-

φή στην ομάδα της ΑΕ

Διμηνίου όπου και αγωνί-

στηκε για δύο χρονιές στο

Α τοπικό Βόλου. Την σεζόν

2013 φόρεσε την φανέλα

του Εθνικού Βόλου στην Α

τοπική κατηγορία, ενώ την

ερχόμενη σεζόν μεταγρά-

φηκε στην Σκιάθο. Την

σεζόν 2017-18 φόρεσε την

φανέλα του Πηλέα και την

ομάδα των Λιβανάτων

στην Α τοπική κατηγορία.

Μέχρι πρότινος ανήκε

στην ομάδα της Σκιάθου

όπου αγωνιζόταν στην Α

τοπική κατηγορία του

Βόλου.

Ο ίδιος στις πρώτες του

δηλώσεις του τόνισε χαρα-

κτηριστικά: «Είμαι πολύ

χαρούμενος που θα φορέ-

σω την φανέλα του ιστορι-

κού Αχιλλέα Φαρσάλων,

είμαι έτοιμος να δώσω τον

καλύτερο μου εαυτό και να

βοηθήσω την ομάδα να

πετύχει τους στόχους της.

Ευχαριστώ θερμά την

Διοίκηση και τον προπο-

νητή της ομάδος για την

εμπιστοσύνη τους στο

πρόσωπό μου και είμαι

έτοιμος να τους δικαιώσω.

Σημαντικό ρόλο στην από-

φαση μου έπαιξε και ο

φίλος μου Δημήτρης

(Ζιώγας) ο οποίος μου

μιλούσε πάντα με τα καλύ-

τερα λόγια για τον Αχιλλέα

Φαρσάλων και με επηρέα-

σε θετικά.

Όλοι μαζί ενωμένοι μπο-

ρούμε να πετύχουμε τους

στόχους μας, με υγεία,

δουλειά και σεβασμό.»

Σύσσωμη η ομάδα καλω-

σορίζει τον Μιχάλη στην

οικογένεια του Αχιλλέα

Φαρσάλων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες τόσο

σε ομαδικό όσο και σε

προσωπικό επίπεδο.

Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

συνεχίζει την μεταγραφή

ενίσχυσή του δίνοντας

βάση σε νεαρούς και

συνάμα ταλαντούχους

αθλητές και μετά την

απόκτηση του Τσούμα

Σίλα, έκανε δικό του

ακόμη έναν νεαρό

μπασκετμπολίστα με

υψηλές εμπειρίες και

παραστάσεις.

Ο λόγος για τον Βασίλη

Βρεττά ο οποίος είναι 22

ετών και μέχρι πρότινος

ήταν συμπαίκτης του

Τσούμα στον Ερμή Αγιάς

στην Α2 Εθνική κατηγορία.

Ο Βρεττάς έχει ύψος 1,95

και αγωνίζεται ως φόργου-

ορντ, ενώ παρά το νεαρό

της ηλικίας του έχει προλά-

βει να αγωνιστεί για δυο

σεζόν με την Ερμή Αγιάς

στην Α2 Εθνική κατηγορία,

αφήνοντας θετικότατες εντυ-

πώσεις  ενώ νωρίτερα

φόρεσε την φανέλα του

ΣΑΑΚ Ανατόλια.

Δεν προκαλεί εντύπωση το

γεγονός ότι ο Γυμναστικός

έχει απλώσει τα «δίχτυα»

του προς τον Ερμή Αγιάς

μιας και ο νέος κόουτς τον

Φαρσαλινών Γρηγόρης

Γιασσάρης γνωρίζει άριστα

το σωματείο του Ερμή.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

Συλλόγου τον καλωσορίζει

στην οικογένεια του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Ο σχεδιασμός συνεχίζεται

δυναμικά για τους ανθρώ-

πους του Γυμναστικού

καθώς σύμφωνα με το

ρεπορτάζ Διοίκηση και προ-

πονητές έχουν απλώσει τα

«δίχτυα» τους και προχωρά-

νε μεθοδικά και εντός των

επόμενων ημερών αναμένο-

νται και άλλες ανακοινώσεις

από συμφωνίες με αθλητές

που θα ανεβάσουν το επί-

πεδο και θα παρουσιαστεί

ένα δυναμικό και άκρως

ανταγωνιστικό σύνολο στην

Β Εθνική κατηγορία.

Π
αρελθόν από την
ομάδα του
Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων απο-
τελούν τρεις μπασκετμπο-
λίστες της ομάδος.

Ο λόγος για τους Χρήστο
Αναγνωστόπουλο, Γιώργο
Λεπενώτη και Λάζαρο
Χαιρετίδη.
Η Διοίκηση του Γ.Σ.
Φαρσάλων ευχαρίστησε με
ξεχωριστές ανακοινώσεις
και τους τρεις αθλητές για
την προσφορά τους στον
Σύλλογο
Ο Χρήστος
Αναγνωστόπουλος αποτέ-
λεσε σημαντικό κεφάλαιο
για την ομάδα του
Γυμναστικού από τις τοπι-

κές κατηγορίες ενώ σημα-
ντική ήταν και η συμβολή
του στις Εθνικές κατηγο-
ρίες, όντας και ο μέχρι πρό-
τινος αρχηγός της ο οποίος
μετά από πέντε συναπτά
έτη έλυσε την συνεργασία
του με τους μπλε.
Η Διοίκηση του
Γυμναστικού εξέδωσε ευχα-
ριστήρια ανακοίνωση
Αναλυτικά:
«Προτεραιότητα μας ήταν
να παραμείνει ο Χρήστος
Αναγνωστόπουλος στην
ομάδα μας όντας ένας από
τους βασικούς συντελεστές
τα τελευταία χρόνια στην
πορεία μας.
Παρά τις υπερβάσεις και
την επιθυμία μας για συνέ-

χιση της συνεργασίας μας
που εκφράστηκαν έμπρα-
κτα τόσο στον αθλητή όσο
και στον μάνατζερ του κάτι
τέτοιο δεν έγινε.
Τον ευχαριστούμε για όλα
όλα προσέφερε όλα αυτά τα
χρόνια στην ομάδα του
Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων και του ευχόμα-
στε από καρδιάς κάθε επι-
τυχία τόσο σε προσωπικό
όσο και σε αθλητικό επίπε-
δο.»
Ο Γιώργος Λεπενιώτης
στην επιστροφή του στα
Φάρσαλα ήταν εκ των δια-
κριθέντων την περσινή
σεζόν και η Διοίκηση του
Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων τον ευχαριστεί

θερμά για την προσφορά
του και τον άψογο επαγγελ-
ματισμό του στην ομάδα
την περσινή σεζόν.
Ο «Λέπε» αποτελεί παρελ-
θόν από τα Φάρσαλα και
θα συνεχίσει την καριέρα
του στον ΑΟ Τρικάλων με
τον οποίο συμφώνησε σε
όλα.
Σύσσωμη η Διοίκηση του
Γυμναστικού του εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες και ότι
καλύτερο τόσο στην καριέ-
ρα του όσο και στην προ-
σωπική του ζωή.
Ο Χαιρετίδης αγωνίστηκε
δυο σεζόν στην ομάδα αφή-
νοντας θετικές εντυπώσεις.
Αναλυτικά το ευχαριστήριο
του Γ.Σ.Φ.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων τον ευχαριστεί

θερμά για την παρουσία

του και την προσφορά του

στην ομάδα και του εύχεται

ότι καλύτερο τόσο στην

καριέρα του όσο και στην

προσωπική του ζωή με

υγεία και πολλές επιτυχίες.
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««Βόμβα» για τον Αχιλλέα Φαρσάλων, έντυσε στα Βόμβα» για τον Αχιλλέα Φαρσάλων, έντυσε στα 

κιτρινόμαυρα τον Κουτσογιάννη!!!κιτρινόμαυρα τον Κουτσογιάννη!!!

Βασίλης Βρεττάς ο δεύτερος στον Γ.Σ Φαρσάλων!Βασίλης Βρεττάς ο δεύτερος στον Γ.Σ Φαρσάλων!

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων ευχαριστείΟ Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων ευχαριστεί



Μ
ετά τις

ανανεώσεις και

την ανακοίνωση

των πρώτων

ποδοσφαιριστών που θα

συμμετάσχουν στην

προετοιμασία της ομάδος

η Αναγέννηση Φαρσάλων

ανακοίνωσε και την

πρώτη της μεταγραφή.

Ο έμπειρος 34 χρόνος γκολ-

κίπερ Φώτης Γκατζανάς δεν

είναι κάποιος άγνωστος

στους «κόκκινους» καθώς

έχει φορέσει και στο παρελ-

θόν με μεγάλη επιτυχία την

φανέλα της Αναγέννησης.

Οι άνθρωποι της ομάδος

κινήθηκαν ταχύτατα και απέ-

σπασαν την θετική απάντη-

ση ενός τερματοφύλακα

που μέχρι πρότινος ανήκε

στην Αναγέννηση Ζαππείου

και ήταν εκ των διακριθέ-

ντων την περσινή σεζόν

στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία.

Έτσι οι άνθρωποι της

Αναγέννησης αναμένεται να

έχουν «ήσυχο το κεφάλι

τους» σε μια νευραλγική

θέση έχοντας κάτω από τα

δοκάρια έναν έμπειρο και

πολύ καλό τερματοφύλακα

στην προσπάθεια που θα

κάνουν στην Α1 ΕΠΣΛ κατη-

γορία.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

Αναγέννησης τον καλωσορί-

ζει πίσω και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Σ
υνεχίζεται η

«κινητικότητα» στο

κομμάτι της

ενίσχυσης και του

σχεδιασμού για την

Αναγέννηση Φαρσάλων.

Οι κόκκινοι μετά την από-

κτηση του τερματοφύλακα

Φώτη Γκατζανά κατάφεραν

να ανανεώσουν την συνερ-

γασία τους και με τον πολύ-

πειρο κίπερ Γιώργο Τέρπο ο

οποίος την περσινή σεζόν

βοήθησε τα μέγιστα ειδικό-

τερα στους αγώνες μπαράζ

όπου και έκανε εξαιρετικές

εμφανίσεις, ώστε η ομάδα

του να πετύχει την άνοδο

στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία.

Έτσι η Αναγέννηση θα έχει

πλέον στον «άσσο» δυο

πολύ έμπειρους τερματοφύ-

λακες έχοντας ασφάλεια σε

μια νευραλγική και καίρια

θέση.

Τ
α κόκκινα της

Αναγέννησης

Φαρσάλων θα

συνεχίσει να φοράει ο

δυναμικός αμυντικός

μέσος και αρχηγός της

ομάδος Γιάννης

Πατσιούρας.

Ο Πατσιούρας ο οποίος την

περσινή σεζόν ήταν εκ των

κομβικών παικτών της

Αναγέννησης Φαρσάλων

ώστε να επιτευχθεί η άνο-

δος επήλθε σε συμφωνία με

τη Διοίκηση του συλλόγου

και επεκτείνει την συνεργα-

σία του για ακόμη μια σεζόν

Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων

ανακοίνωσε 16

ποδοσφαιριστές που θα

συμμετέχουν στο ρόστερ

της φετινής χρονιάς.

Αναμένονται και οι ανακοι-

νώσεις ποδοσφαιριστών

που θα αποκτηθούν από

σωματεία της περιοχής των

Φαρσάλων και όχι μόνο. Η

προετοιμασία για τη νέα

περίοδο ποδοσφαιρική

περίοδο θα αρχίσει στις 12

Αυγούστου και ώρα 5:30

μ.μ. στο βοηθητικό γήπεδο

της οδού Βόλου. Οι 16

ποδοσφαιριστές που ανα-

κοινώθηκαν είναι οι εξής:

Πατσιούρας, Mπούλαρι,

Λάμπρου Χρ. Ζαγγανάς,

Μπανιάς, Μουτκανάς,

Σαλής, Γιαχνής,

Κ α ρ α κ ώ σ τ α ς ,

Αγγελακόπουλος Ρούμπας,

Θεοχαρόπουλος, Σ.

Δημουλάς, Θεός, Σακκάς, Δ.

Δημουλάς.
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«Θωρακίζει» τον «άσσο» με«Θωρακίζει» τον «άσσο» με

Γκατζανά η Αναγέννηση!Γκατζανά η Αναγέννηση!

Στην Αναγέννηση και την νέαΣτην Αναγέννηση και την νέα

σεζόν ο Γιώργος Τέρποςσεζόν ο Γιώργος Τέρπος

Ανακοίνωσε ρόστερ και Ανακοίνωσε ρόστερ και 

έανρξη προετοιμασίας ηέανρξη προετοιμασίας η

Αναγέννηση Φαρσάλων Αναγέννηση Φαρσάλων 

ΣταΣτα κόκκινακόκκινα καικαι τηντην νέανέα σεζόνσεζόν

ο Γιάννης Πατσιούρας!ο Γιάννης Πατσιούρας!



Δ
υο προσθήκες

νεαρών και συνάμα

ταλαντούχων

Φαρσαλινών

ποδοσφαιριστών

ανακοίνωσε η Διοίκηση

του Αχιλλέα Φαρσάλων

καθώς στα κιτρινόμαυρα

ντύθηκαν οι Δημήτρης

Τσούλης και Κώστας

Αρσενόπουλος, με τον

μεταγραφικό σχεδιασμό

να συνεχίζεται δυναμικά

για τους κιτρινόμαυρους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Αχιλλέα Φαρσάλων:

Η Διοίκηση της ομάδος μας

βρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσει την

απόκτηση δυο νεαρών και

συνάμα ταλαντούχων

Φαρσαλινών ποδοσφαιρι-

στών.

Ο λόγος για τους Δήμητρη

Τσούλη και Κώστα

Αρσενόπουλο.

Ο Δημήτρης Τσούλης είναι

25 ετών, αγωνίζεται ως

δημιουργικός μεσοεπιθετι-

κός μέχρι πρότινος ανήκε

στην Αναγέννηση

Φαρσάλων πανηγυρίζοντας

την άνοδο στην Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορία, όντας ένας εκ

των βασικών συντελεστών

της.

Επίσης κατά το παρελθόν

έχει φορέσει την φανέλα της

Ακαδημίας Αχιλλέως

Φαρσάλων, του Ατρόμητου

Βαμβακούς, του Άρη

Διλόφου και του ΑΟ

Ναρθακίου.

Ο Κώστας Αρσενόπουλος

είναι επίσης 25 ετών και

αγωνίζεται στον χώρο του

κέντρου ως αμυντικό χαφ.

Μέχρι πρότινος ανήκε στην

ομάδα του ΑΟ Ναρθακίου

στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία,

όπου και πανηγύρισε την

κατάκτηση του πρωταθλή-

ματος και την άνοδο στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος τους καλωσορίζει

στην οικογένεια του Αχιλλέα

Φαρσάλων εύχεται στους

δυο ποδοσφαιριστές καλή

αγωνιστική σεζόν με υγεία

και επιτυχίες τόσο σε αγωνι-

στικό όσο και σε προσωπικό

επίπεδο.«

Σ
την απόκτηση ενός

νεαρού και συνάμα

ταλαντούχου

τερματοφύλακα

προχώρησε ο Αχιλλέας

Φαρσάλων καθώς οι

κιτρινόμαυροι έκαναν

δικό τους τον Αλέξανδρο

Παπαδημητρίου.

Ο 20 χρόνος

Παπαδημητρίου μόνο άγνω-

στος δεν είναι στον Αχιλλέα

Φαρσάλων καθώς έχει

φορέσει την φανέλα του

Αχιλλέα την σεζόν της Γ

Εθνικής κατηγορίας, ενώ

μέχρι πρότινος ανήκε στον

Προμηθέα Λάρισας διανύο-

ντας μια άκρως θετική σεζόν

και πλέον καλείται να υπε-

ρασπιστεί εκ νέου την εστία

των Μυρμιδόνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση της ομάδος μας

βρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσει την

απόκτηση του νεαρού και

ταλαντούχου τερματοφύλα-

κα Αλέξανδρου

Παπαδημητρίου.

Ο Παπαδημητρίου είναι 20

ετών και ανήκε μέχρι πρότι-

νος στην ομάδα του

Προμηθέα Λάρισας όπου

και προέρχεται από μια

γεμάτη σεζόν στην Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορία αφήνοντας θετι-

κότατες εντυπώσεις.

Την σεζόν 2017/18 ανήκε

στην ομάδα του Αχιλλέα

Φαρσάλων στην Γ Εθνική

κατηγορία.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος μας τον καλωσορί-

ζει στην οικογένεια του

Αχιλλέα Φαρσάλων και του

εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες.«

Π
αρελθόν από τον

Αχιλλέα

Φαρσάλων

αποτελεί ο Χρήστος

Τλούπας με τις δυο

πλευρές να λύνουν κοινή

συναινέσει την

συνεργασία τους.

Ο Τλούπας μέχρι πρότινος

ήταν εκ των αρχηγών του

Αχιλλέα Φαρσάλων και προ-

έρχεται από μια γεμάτη

σεζόν, ψάχνοντας πλέον τον

νέο σταθμό της καριέρας

του.

Σε επικοινωνία που είχαμε

μαζί του τόνισε τα εξής: «Θα

ήθελα να ευχαριστήσω

θερμά την ομάδα του

Αχιλλέα Φαρσάλων για την

άψογη συνεργασία μας.

Από τον κ. Λέφα και όλη την

Διοίκηση της ομάδος, τον

προπονητή κ.

Παπαγεωργίου, όλους τους

συμπαίκτες μου και όλους

όσους συνεργάστηκα στην

ομάδα του Αχιλλέα.

Ο Αχιλλέας αποτελεί μεγάλο

κεφάλαιο στην καριέρα μου

και θέλω να ευχηθώ από

καρδιάς τα καλύτερα στην

ομάδα και την νέα σεζόν»

Ενώ και η ομάδα του

Αχιλλέα Φαρσάλων εξέ-

δωσε ευχαριστήρια ανα-

κοίνωση:

«Η Διοίκηση της ομάδος μας

ευχαριστεί τον Χρήστο

Τλούπα για τις υπηρεσίες

που προσέφερε στην ομάδα

του Αχιλλέα Φαρσάλων.

Του ευχόμαστε τα καλύτερα

τόσο στην καριέρα του όσο

και στην προσωπική του

ζωή.»
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Συνεχίζει να επενδύει στο Φαρσαλινό στοιχείο ο Αχιλλέας Φαρσάλων!Συνεχίζει να επενδύει στο Φαρσαλινό στοιχείο ο Αχιλλέας Φαρσάλων!

ΠαπαδημητρίουΠαπαδημητρίου γιαγια τοντον ““άσσοάσσο” ” τουτου ΑχιλλέαΑχιλλέα ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Παρελθόν από τον Αχιλλέα Φαρσάλων οΠαρελθόν από τον Αχιλλέα Φαρσάλων ο
ΤλούπαςΤλούπας



Ο
Ολυμπιακός
Αμπελιάς ζει
ιστορικές στιγμές

καθώς για πρώτη φορά
στην ιστορία του θα
αγωνίζεται στην Α ΕΠΣΛ
κατηγορία.
Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού
πάντοτε έθεταν υψηλούς στό-
χους και με λίγα λόγια, πολύ
δουλειά και αγάπη για αυτό
που κάνουν κατάφερναν να
τους πετυχαίνουν και έτσι η
ομάδα μέσα σε λίγα χρόνια
έχει κάνει «άλματα» ευρισκό-
μενη πλέον στα «σαλόνια»
των τοπικών πρωταθλημά-
των.
Την Πέμπτη 1 Αυγούστου
ξεκίνησε η προετοιμασία της
ομάδος για την δύσκολη
σεζόν στην Α ΕΠΣΛ.
Με τον κ. Πέτρο Μπανιά στην
«κεφαλή» της Διοίκησης, το
επιτυχημένο δίδυμο των κ.κ.
Βαγγέλη Μπρισίμη και
Θοδωρή Εμμανουήλ στον
πάγκο και με ποδοσφαιριστές
με ταλέντο, «δίψα» και όρεξη
για δουλειά και με λίγα λόγια
οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν το
δικό τους «ταξίδι» με υψηλούς
στόχους και για την φετινή
σεζόν.
Πριν την έναρξη της προετοι-
μασίας τελέστηκε ο καθιερω-
μένος αγιασμός, στο γήπεδο
«στολίδι» της Αμπελιάς.
Το παρών έδωσε σύσσωμη η
Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο
και οι ποδοσφαιριστές της
ομάδος.
Τόσο ο πρόεδρος κ. Πέτρος

Μπανιάς, όσο και οι προπο-
νητές κ.κ. Βαγγέλης
Μπρισίμης, Θοδωρής
Εμμανουήλ, όσο φυσικά και οι
ποδοσφαιριστές που έκαναν
δηλώσεις: Δημήτρης Αγγέλης,
Θωμάς Γεωργούλας και
Αντώνης Γκαραλιάκος στις
δηλώσεις τους εμφανίστηκαν
ανυπόμονοι, αισιόδοξοι και
πανέτοιμοι για την νέα σεζόν
και τις νέες προκλήσεις.
Πέτρος Μπανιάς:
«Καλή αγωνιστική σεζόν σε
όλες τις ομάδες, μακριά από
τραυματισμούς και κακοτο-
πιές.
Εμείς είμαστε μια νέα και
φιλόδοξη ομάδα, στόχο έχου-
με να φτάσουμε όσο πιο ψηλά
είναι εφικτό, στην Α ΕΠΣΛ
DETOX, είναι κάτι πρωτόγνω-
ρο για εμάς, όμως είμαστε
έτοιμοι.
Με υγεία, δουλειά και χαμηλά
το κεφάλι θα προσπαθήσου-
με για το καλύτερο δυνατό.»
Βαγγέλης Μπρισίμης:
«Εύχομαι σε όλες τις ομάδες
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία.
Φέτος είναι μια ιστορική σεζόν
για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς
καθώς η ομάδα θα αγωνιστεί
για πρώτη φορά στην Α ΕΠΣΛ
κατηγορία.
Ενισχυθήκαμε σωστά και με
απόλυτη σύμπνοια με την
Διοίκηση καταφέραμε να
έχουμε στα χέρια μας τους
παίκτες που θέλουμε.
Η ομάδα άλλαξε κατά 80%
έχουν έρθει νέα παιδιά με

όρεξη, με βλέψεις, στόχους
και όνειρα.
Στόχος μας να παίξουμε καλό
ποδόσφαιρο και να τερματί-
σουμε όσο ψηλότερα γίνεται,
κοιτάζοντας στα μάτια όλες τις
ομάδες.
Ενώ αναφορικά με το αν έχει
ολοκληρωθεί το ροστερ
δήλωσε τα εξής: «Σχεδόν, όχι
ολοκληρωτικά σχεδόν».
Θοδωρής Εμμανουήλ:
«Καλή σεζόν με υγεία σε
όλους.
Φέτος είναι μια πρωτόγνωρη
σεζόν για τον Ολυμπιακό
Αμπελιάς και ταυτόχρονα
ιστορική.
Κινηθήκαμε μεταγραφικά
ακριβώς όπως θέλαμε σε
συνεργασία με την Διοίκηση,
στόχος είναι να κοιτάζουμε
κάθε ομάδα στα «μάτια» και
μέσα από το καλό ποδόσφαι-
ρο να πλασαριστούμε όσο
ψηλότερα γίνεται και γιατί όχι
μέσα στην τετράδα.
Υπάρχει ταλέντο, όρεξη, δίψα
και με δουλειά και σκυμμένα
κεφάλια θα δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας».
Θωμάς Γεωργούλας:
«Να ευχηθώ και εγώ με την
σειρά μου καλή αγωνιστική
σεζόν με υγεία σε όλες τις
ομάδες.
Εμείς είμαστε μια νέα ομάδα
που γράφει την δική της ιστο-
ρία καθώς η Αμπελιά είναι για
πρώτη φορά στην Α ΕΠΣΛ
κατηγορία.
Υπάρχει κίνητρο, διάθεση,
ταλέντο και όρεξη για δουλειά.

Την περσινή σεζόν η ομάδα
πέτυχε την άνοδο ξεπερνώ-
ντας όλες τις δυσκολίες γιατί
όλοι μας δουλέψαμε σωστά
από την Διοίκηση μέχρι και
του φροντιστές.
Φέτος είναι νέα τα δεδομένα,
όμως αν είμαστε αυτοί που
πρέπει θα τα καταφέρουμε
και πάλι».
Δημήτρης Αγγέλης:
«Θα ήθελα να ευχηθώ καλή
αγωνιστική σεζόν σε όλους
και να ευχαριστήσω την
Διοίκηση που με εμπιστεύτη-
κε για ακόμη μια σεζόν.
Φέτος έχουμε μια νέα ομάδα,
με ταλέντο, διάθεση και στό-
χους, όλοι μαζί ενωμένοι
θέλουμε να πετύχουμε το
καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα.
Υπάρχει πίστη και νομίζω ότι
αν δουλέψουμε σωστά και
δώσουμε τον καλύτερο μας
εαυτό θα καταφέρουμε να
πλασαριστούμε ψηλά και γιατί
όχι στην τετράδα της κατηγο-
ρίας.»
Αντώνης Γκαραλιάκος:
«Καλή χρονιά με υγεία σε
όλους, ο Ολυμπιακός είναι για

πρώτη φορά στην Α ΕΠΣΛ
κατηγορία, υπάρχει ενθουσια-
σμός και διάθεση, όλοι οι οιω-
νοί είναι θετικοί, «καθρέφτης»
όμως παραμένει το γήπεδο.
Εκεί πρέπει να αποδείξουμε
όλοι μας με δουλειά και λίγα
λόγια το θετικό κλίμα, την διά-
θεση και φυσικά το ταλέντο
που υπάρχει.
Ευχαριστώ την Διοίκηση και
τους προπονητές για την επι-
λογή τους στο πρόσωπό μου
και ελπίζω να τους δικαιώ-
σω.»
Το πάρε – δώσε του
Ολυμπιακού Αμπελιάς
Ήρθαν:
Τερματοφύλακας: Αλέξανδρος
Τσαρτσάρας.
Αμυντικοί: Σωτήρης Περδίκης
(Αετός Αμυγδαλέας), Γιάννης
Μαγγόλας (Ηρακλής
Λάρισας), Παναγιώτης
Κ α ρ α γ ι ά ν ν η ς
(Αμπελωνιακός), Γιάννης
Δάσσιος (Ελεύθερος).
Μέσοι: Δημήτρης Καλούσης
(Αετός Μακρυχωρίου),
Κώστας Πράπας (Κ19

Απόλλων Λάρισας),
Δημήτρης Σταθάκος
(Αστραπή Νέας Πολιτείας),
Κώστας Ζάχος (Όλυμπος
Αιγάνης), Βαγγέλης
Παρασκευούδης (Αετός
Αμυγδαλέας).
Επιθετικοί: Σωκράτης
Φακίτσας (Αστραπή Νέας
Πολιτείας), Αλέξης Σαλοκανάς
(Ιπποκράτη), Άγγελος
Κορδαλής (Προοδευτική
Ανάβρας), Αντώνης
Γκαραλιάκος (Προοδευτική
Ανάβρας).
Έφυγαν: Σαίτης, Κολοβός
Κώστας, Φαρμάκας Νίκος,
Γκρίτσας, Σουλτούκης,
Λαζαρίδης, Ζαφειρούλης
(Ελεύθεροι), Κολοβός Νίκος
(Φαλανιακό), Κόκκινος
Γιάννης (Ατρόμητο
Δασοχωρίου) , Γαρουφαλιάς
(Μαυροβούνι), Σαμαράς –
Καμηλαράκης (Αγγλία),
Τα φιλικά:
13/8: Αχιλλέας Φαρσάλων,
22/8: Βούναινα, 27/8: Δωτιέας
Αγιάς, 29/8: Δαμασιακός, 5/9:
Τσαριτσάνη, 8/9: Νίκαια.
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Αθλητικά
CMYK

Έτοιμος να ζήσει το όνειρο και να… γράψει ιστορίαΈτοιμος να ζήσει το όνειρο και να… γράψει ιστορία

ξεκίνησε ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!ξεκίνησε ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος μεταπτυ-

χιακού διπλώματος, με διδακτική

εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού, γυμνάσιου,

λυκείου και σε φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων

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 συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου 125

τ.μ. , κατασκευής 1992 στο κέντρο

των Φαρσάλων. Διαθέτει μόνωση,

διπλά τζάμια, τζάκι, κουζίνα ενιαία

με σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια, δύο

μπάνια και είναι σε άριστη κατά-

σταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία

στα Βρυσιά Φαρσάλων, 85τ.μ.,

με αποθήκη 50τ.μ. εντός οικοπέ-

δου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο: 6978189427

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 60τ.μ.

με πρόσοψη στον δρόμο, εντός

οικοπέδου 300τ.μ. επί της οδού

Κελευστή Μαυρογιώργου στα

Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλ:

6978155277

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρ-

κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και

ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω μετακόμισης,

ψυγείο Princess, κουζίνα

Princess, τραπεζαρία με πέντε

καρέκλες, 2πλο ξύλινο κρεβάτι

με δύο κομοδίνα και τηλεόραση

με έπιπλο τηλεόρασης.

Τηλ.Επικοινωνίας:

6908673788

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 14 στρεμμάτων

ποτιστικός στον Σταυρό

Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6974373995

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ το κατάστημα

“ΙΛΙΟΝ” επι της Οδού Λαμίας

170 στα Φάρσαλα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 24910-26155

& 6909412525

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος

για Κεντρική Ψαροταβέρνα στην

Αμαλιάπολη (ΡΕΠΑΚΗΣ)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6974775157

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 16 στρεμμάτων

ποτιστικά στην τοποθεσία

“Μεριάς” στην Βαμβακού

Φαρσάλων.

Τηλ Επικοινωνίας: 6980969591

& 24910 - 23011

Ώρες Επικοινωνίας: 8:00 - 14:30

π.μ. & 17:30 - 22:00 μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αμεταχείριστα 

1) Αναπηρικό Καροτσάκι

2) Αερόστρωμα μονό με μηχάνη-

μα κομπρεσέρ και αναδιπλούμε-

νο 

κρεβάτι

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

31029

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δυάρι 60

τ.μ. επί της οδού Στρατηγού

Μακρυγιάννη 10 στα Φάρσαλα

με αυτόνομη 

θερμάνση.

Πληροφορίες στο τηλ:

6973746675

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 70

ΤΜ (Σαλόνι, Τραπεζαρία,

Κρεβατοκαμάρα, Μπάνιο και

Κουζίνα), πλήρως ανακαινισμέ-

νο, χωρίς κοινόχρηστα και με

αυτόνομη θέρμανση, στην οδό

Θέτιδος με Λαρίσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:,

24910 22335 & 6932237600.

ΔΑΣΚΑΛΑ με ειδίκευση στην 

ειδική αγωγή, αναλαμβάνει την

μελέτη παιδιών Δημοτικού -

Γυμνασίου.

Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και

ιδιαίτερη υποστήριξη στα μαθη-

ματικά και την έκθεση.

Τηλέφωνο: 6977082890
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6 / 8 :  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

7 / 8 :  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

8 / 8 :  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

9 / 8 :  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

1 0 / 8 :  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

11 / 8 : Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς  Β ά ι ο ς  Δ / ν σ η :  Μ .

Ι ε ζ ε κ ι ή λ  7  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 3 4 2

1 2 / 8 :  Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  2 8  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 4 1 6  /  2 4 9 1 0 -

2 4 4 5 5

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

22:00 21:00

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

Μαθηματικός  με
εμπειρία  
παραδίδει 
ιδιαίτερα 
μαθήματα σε
μαθητές
Γυμνασίου –
Λυκείου.  
Τιμές προσιτές. 
Επικοινωνία:
6979030589

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργά-

τες για εποχιακή απασχόληση

σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας.

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 24910-25600 &

25601 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΣΑΒΕΤΑ ΕΡΙΣ του ΜΙΤΙ  και της ΒΑΣΙΛΕΙΕ , το γένος ΣΑΒΕΤΑ

που γεννήθηκε στο ΛΟΥΣΝΙΕ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και κατοικεί  στα Φάρσαλα

– Λάρισας και η ΡΑΜΑΖΑΝΑΙ ΑΝΤΟΝΕΤΑ του ΒΟΥΛΛΝΕΤ και της

ΑΛΚΕΤΑ , το γένος ΡΑΜΑΖΑΝΑΙ που γεννήθηκε στο Ελμπασάν της

Αλβανίας και κατοικεί στα Φάρσαλα Λάρισας πρόκειται να έλθουν σε

Α΄ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΌ ΓΆΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΊ ΣΤΟΝ I.N. Αγίων

Αναργύρων στο Πολυνέρι Φαρσάλων. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΝΙΚΟΣ – ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ

το γένος ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και

της ΜΑΡΟΥΣΑΣ το γένος ΖΗΚΟΥΛΗ που γεννήθηκε στην Αθήνα και

κατοικεί στα Φάρσαλα, πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο

στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Φάρσαλα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ το γένος

ΣΤΕΦΑΝΗ που γεννήθηκε και κατοικεί στα Βρυσιά Φαρσάλων και η

ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το

γένος ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο

Ριζαριό Τρικάλων πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο στον

Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Φάρσαλα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το

γένος ΜΑΚΡΗ που γεννήθηκε στον Βόλο και κατοικεί στα Κάτω

Λεχώνια Βόλου και η ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΔΟΥΛΚΙΑΡΟΓΛΟΥ που γεννήθηκε

στην Λάρισα και κατοικεί στον Βόλο πρόκειται να έλθουν σε Α’

Θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στα Πυργάκια

Φαρσάλων



Τ
ην πρώτη της μεταγραφική κίνηση ανακοίνωσε

η ομάδα του Ατρομήτου Βαμβακούς καθώς

έκανε δικό της τον Λευτέρη Θανόπουλο.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία

καθώς μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί στην ΑΕΛ, στον

Απόλλων Λάρισας, τον Αχιλλέα Φαρσάλων, την

Αναγέννηση Φαρσάλων, την Θήβα, τον Θεσπρωτό και

άλλες ομάδες.

Ο Θανόπουλος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν με την

φανέλα του Ατρόμητου Βαμβακούς και πλέον επιστρέφει

σε… «γνώριμα λημέρια».

Σύσσωμη η ομάδα της Βαμβακούς τον καλωσορίζει και του

εύχεται καλή αγωνιστική σεζόν με υγεία και επιτυχίες.

Η
Δόξα Υπέρειας

αρχικά αφότου

αρχικά κινήθηκε

ταχύτατα και έκλεισε δυο

μεταγραφές που

προκάλεσαν μεγάλη

αίσθηση στο ποδόσφαιρο

του Νομού Λάρισας

(Αλέξης Τζατζάκης, Φάνης

Πρίφτης) και ανανέωσε

την συνεργασία της με

όλους τους

ποδοσφαιριστές που της

έδωσαν την περσινή

σεζόν την άνοδο στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία,

συνεχίζει δυναμικά τις

ποιοτικές προσθήκες τις.

Οι «αετοί» με αστραπιαίες

κινήσεις και κάτω από άκρα

μυστικότητα απέσπασαν το

πολυπόθητο ναι από έναν

άκρως ποιοτικό ποδοσφαι-

ριστή.

Ο λόγος για τον 30 χρόνο

μεσοεπιθετικό Κώστα

Κουσιώρα.

Ο Κουσιώρας τα τελευταία

χρόνια αγωνιζόταν στην

ομάδα του Κιλελέρ στην Α1

και την Α ΕΠΣΛ κατηγορία,

ενώ κατά το παρελθόν έχει

φορέσει την φανέλα του

Ηρακλή Χάλκης και του

Αετού Μακρυχωρίου στην Α

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Πρόκειται για έναν ποδο-

σφαιριστή ο οποίος είναι

χαρισματικός τόσο στον

τομέα του σκοραρίσματος,

όσο και στην δημιουργία και

αναμένεται να «δέσει» από-

λυτα με τον Τζατζάκη στην

επιθετική γραμμή των «μαυ-

ραετών»

Σύσσωμη η Διοίκηση της

Δόξας Υπέρειας καλωσορί-

ζει τον Κουσιώρα και του

εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες.

Μ
πορεί στην

Δόξα Υπέρειας

οι «βόμβες» να

πέφτουν «βροχή» και να

συνεχίζεται ο σχεδιασμός

στα… «κόκκινα» όμως οι

αετοί γνωρίζοντας πολύ

καλά ότι ομάδα που

κερδίζει και μάλιστα

πετυχαίνει και άνοδο δεν

αλλάζει ανακοίνωσαν την

ανανέωση όλων των

ποδοσφαιριστών που την

περσινή σεζόν έδωσαν

στην ομάδα την άνοδο

στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία.

Συγκεκριμένα με την φανέλα

της Δόξας την νέα σεζόν θα

αγωνίζονται οι: Τσιούρης Γ.,

Τσιούρης Ν., Ευθυμιάδης

Μ., Ευθυμιάδης Β.,

Παπαδόπουλος Απ.,

Παπαδόπουλος Απ.,

Κερμελίδης, Γκατζόγιας,

Καλφόγλου, Τσιούνι,

Φ ι τ σ ό π ο υ λ ο ς ,

Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς ,

Γεωργολόπουλος, Λαυδής,

Κέτσι, Τραμπάκουλος,

Δημητρίου και Σκαντζούρης.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

Δόξας εύχεται σε όλους τους

ποδοσφαιριστές καλή αγω-

νιστική σεζόν με υγεία και

επιτυχίες.

Μ
ε τους τελικούς
εφήβων και ανδρών
που διεξήχθησαν

την Τρίτη 30/7
ολοκληρώθηκε το 15ο
πρωτάθλημα 5Χ5 του
ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. στα
Φάρσαλα.
Και οι δυο τελικοί έκρυβαν
συγκινήσεις και δυνατές στιγ-
μές με την ομάδα του «THE
EDISON BAR» να παίρνει το
βαρύτιμο τρόπαιο στους έφη-
βους, ενώ στους άνδρες οι

«ΜΑΧΗΤΕΣ» κατάφεραν να
βγουν νικητές και να σηκώ-
σουν την κούπα.
Στον τελικό εφήβων είδαμε
ένα κλειστό παιχνίδι με τις
δυο ομάδες να παίζουν με το
μυαλό τους περισσότερο στην
άμυνα.
UNICORNS και EDISON
πήγαν στο ημίχρονο όντας
ισόπαλοι με σκορ 0 – 0.
Στο δεύτερο μέρος ο
Ντινιαρόπουλος με κοντινό
δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ

μετά από όμορφο συνδυα-
σμό.
Οι UNICORNS πίεσαν για την
ισοφάριση, όμως ο Δρόσος
βρήκε χώρο και με όμορφο
τελείωμα πέτυχε το τελικό 2 –
0 και έδωσε την νίκη στην
ομάδα του και παράλληλα την
κούπα.
Στον τελικό ανδρών αντιμέτω-
ποι βρέθηκαν οι ΜΑΧΗΤΕΣ
με τους ΜΠΙΑΝΚΟΝΕΡΙ.
Οι Μπιανκονέρι κατάφεραν να
ανοίξουν το σκορ με τον

Γεωργολόπουλο, όμως ο
Παρασκευάς Δημητρίου ισο-
φάρισε και οι δυο ομάδες
πήγαν με σκορ 1 – 1 στο ημί-
χρονο.
Στο δεύτερο μέρος οι ΜΑΧΗ-
ΤΕΣ πέτυχαν γρήγορα δυο
τέρματα με τον Πολύζο και τον
Δημητρίου Παρασκευά και
πήραν κεφάλι με 3 – 1.
Ο Καλφόγλου μείωσε σε 3 – 2
για τους ΜΠΙΑΝΚΟΝΕΡΙ,
όμως δυο τέρματα του
Πολύζου ο οποίος πέτυχε χατ

τρικ έγραψαν το τελικό 5 – 2
και έδωσαν το τρόπαιο στους
ΜΑΧΗΤΕΣ.

Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ. κ. Κώστας Δερλός, οι

διοργανωτές και όσοι συμμε-

τείχαν στο πρωτάθλημα συγ-

χαίρουν όλες τις ομάδες για

την προσπάθειά τους και την

αγωνιστικότητα τους και τους

νικητές για την κατάκτηση των

τροπαίων.
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Θανόπουλος ο πρώτος στην ΒαμβακούΘανόπουλος ο πρώτος στην Βαμβακού

Συνεχίζει να ψωνίζει ποιοτικά καιΣυνεχίζει να ψωνίζει ποιοτικά και

από το «πάνω ράφι» από το «πάνω ράφι» 

η Δόξα Υπέρειας!η Δόξα Υπέρειας!

Δεν το «κουνάει» κανείς απόΔεν το «κουνάει» κανείς από

την Δόξα Υπέρειας!την Δόξα Υπέρειας!

ΤΤhe Edison Bar he Edison Bar και Μαχητές οι μεγάλοι νικητές!!!και Μαχητές οι μεγάλοι νικητές!!!

Αθλητικά



Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων μετά

την ανανέωση με τον

Δημήτρη Δέσπο

ανακοίνωσε και την

πρώτη του μεταγραφική

κίνηση η οποία

αναμένεται να

προκαλέσει αίσθηση.

Ο λόγος για τον νεαρό και

άκρως ταλαντούχο γκαρντ

Σίλα Τσούμα, ο οποίος από

την στιγμή που αποχώρησε

από τον Ερμή Αγιάς βρέθη-

κε στο στόχαστρο πολλών

ομάδων του Νομού Λάρισας

όμως οιι Φαρσαλινοί ήταν

αυτοί που απέσπασαν το

πολυπόθητο «ναι»

Ο Τσούμας είναι 21 ετών

έχει ύψος 1.90 και αγωνίζε-

ται στην περιφέρεια ως

γκαρντ, αγωνίστηκε για δυο

σεζόν στον Ερμή Αγιάς ενώ

νωρίτερα φόρεσε την φανέ-

λα του Γ.Σ. Λάρισας στην Α2

Εθνική κατηγορία.

Σημειωτέον πως ο Σίλας

είναι γιος του παλαίμαχου

καλαθοσφαιριστή Τάκη

Τσούμα.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

Συλλόγου τον καλωσορίζει

στην οικογένεια του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.
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Τσούμας ο πρώτος για τον Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων!Τσούμας ο πρώτος για τον Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων!


