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Σ
οβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 13:40’ το

μεσημέρι της Παρασκευής στο Νέο Μοναστήρι

Φθιώτιδας.

Μία κάτοικος του χωριού κατέβηκε από το αυτοκίνητο της

στον κεντρικό δρόμο για να πάρει τσιγάρα και την ώρα που

έβγαινε από αυτό, διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε για

τουλάχιστον 20 μέτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο οδηγός του

δεύτερου αυτοκινήτου φέρεται να τον είχε πάρει ο ύπνος και

μετά την παράσυρση, έπεσε στο πίσω μέρος ενός ακόμη

σταθμευμένου ΙΧ.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκει-

μένου να την μεταφέρει στο Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Η κατάστασή της 55χρόνης κρίνεται σοβαρή. 

Για τα αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου, προανάκριση διε-

νεργεί το ΑΤ Δομοκού.

Όπως είπαν κάτοικοι του χωριού στην ηλεκτρονική μας εφη-

μερίδα, ήταν θέμα χρόνου να γίνει κάποιο σοβαρό τροχαίο

στο Νέο Μοναστήρι, καθώς η περίοδος παραγωγής των

αγροτικών προϊόντων επιβάλλει την παρουσία μεγάλων

οχημάτων στους δρόμους του. Το κακό, όπως λένε, είναι ότι

κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες, μετατρέποντας τους

ήσυχους επαρχιακούς δρόμους σε καρμανιόλα.

Στη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση το σοβαρό τροχαίο

ήρθε από ΙΧ, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει για τους κατο-

κους της συγκεκριμένης ΔΕ του Δήμου Δομοκού.

Μετά το εν λόγω τροχαίο στο Δημοτικό Σύμβουλιο του
Δομοκού εξέδωσε ψήφισμα για τη λήψη μέτρων από τις
αρμόδιες αρχές ώστε να αποφευχθούν περιστατικά

όπως αυτό της περασμένης Παρασκευής.
Αναλυτικά το ψήφισμα:
«Το ατύχημα που προκλήθηκε, την Παρασκευή 9

Αυγούστου και ώρα 13:40’ με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυ-

ματισμό 55χρονης κατοίκου της Τοπικής Κοινότητας Νέου

Μοναστηρίου Δομοκού, από διερχόμενο αυτοκίνητο, επιβε-

βαίωσε και ενέτεινε τους φόβους των κατοίκων της κοινότη-

τας για σοβαρά τροχαία ατυχήματα στην επαρχιακή οδό

που διέρχεται εντός του οικισμού.

Η ύπαρξη διοδίων έχει εκτρέψει την κίνηση μεγάλου αριθ-

μού οχημάτων από την Ε-65 και την ΠΑΘΕ στην Παλαιά

Επαρχιακή Οδό Λαμίας – Λάρισας, η οποία, πλέον, αποτε-

λεί την προτίμηση πολλών οδηγών όλων των τύπων οχημά-

των, ακόμη και βαρέων οχημάτων διεθνών μεταφορών,

αποτελώντας διαρκή κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοί-

κων της κοινότητας.

Τα θεσμοθετημένα όρια ταχύτητας των 50 χιλ./ώρα έχουν

αποδεδειγμένα οδηγήσει σε πολλά τροχαία ατυχήματα,

καθώς η ακινητοποίηση οχήματος, και δη βαρέου τύπου,

είναι αδύνατη στο ξαφνικό γεγονός διέλευσης ενός πεζού

από το οδόστρωμα.

Επίσης, η περίοδος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων

επιβάλλει την παρουσία μεγάλων οχημάτων στους δρό-

μους, τα οποία κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες, μετα-

τρέποντας τους ήσυχους επαρχιακούς δρόμους σε καρμα-

νιόλα.

Συνεπεία των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

αποφασίζει την έκδοση ψηφίσματος ως κατωτέρω:

1. Καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για άμεσες ενέργειες σχετι-

κά με την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων που αφορούν

την τήρηση των ορίων ταχύτητας, τη συντήρηση του οδο-

στρώματος και των γενικότερων κανόνων ασφαλείας για την

προστασία των κατοίκων της περιοχής και της περιουσίας

τους.

2. Αποστέλλει το παρόν ψήφισμα για σχετικές ενέργειες στο

αστυνομικό Τμήμα Δομοκού και στη Διεύθυνση Τεχνικών

Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στα

ΜΜΕ.

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Δομοκού για κάθε σχετική ενέρ-

γεια.»
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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 14/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 22/38c

Τρίτη 13/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 22/36c

Πέμπτη 15/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 21/37c

Παρασκευή 16/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 21/34c

Σαββάτο 17/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 20/34c

Κυριακή 18/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 20/35c

Δευτέρα 12/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 20/36c

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

Νέο Μοναστήρι Δομοκού: Κατέβηκε να πάρει τσιγάρα και τηνΝέο Μοναστήρι Δομοκού: Κατέβηκε να πάρει τσιγάρα και την

παρέσυρε αυτοκίνητοπαρέσυρε αυτοκίνητο

protostypos.grprotostypos.gr



Α
λλαγές σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη

θητεία των αντιδημάρχων έρχονται με

διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που

συζητείται στη Βουλή.

-Η θητεία των Αντιδημάρχων –η οποία ξεκινά την 1η

Σεπτεμβρίου- δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

-Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάρο-

δο έξι μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη

απόφαση του Δημάρχου.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα προβλεπόταν πως:

-Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη

των δύο ετών.

-Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας

του είναι δυνατή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του

Δημάρχου.

Η υποχρεωτική παραμονή του Αντιδημάρχου για έξι μήνες

ό,τι κι αν γίνει, συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του

Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ως διάταξη που πρακτικά μπορεί να προκα-

λέσει σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας στη διακυβέρ-

νηση των Δήμων.

Να σημειωθεί ότι στην ίδια διάταξη παραμένει η ισχύουσα

πρόβλεψη ότι «κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι

Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του

Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου».

ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Βάσει του Κλεισθένη, αυτή τη στιγμή ισχύει ότι

“Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανή-

κει σε διαφορετική δημοτική Παράταξη από αυτή του

Δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία

των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο

Σύμβουλος αυτός.”

Στο σημείο αυτό, η Κυβέρνηση έρχεται τώρα και κάνει δύο

προσθήκες, ορίζοντας ότι:

-Η ανωτέρω έγκριση (η έγκριση δηλαδή της Παράταξής του)

δεν ανακαλείται.

-Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από

την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του

Αντιδημάρχου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τέλος, σημειώνεται πως με την περ.ε’ της παρ.2 του αρ.5

δημιουργείται μία επιπλέον θέση Αντιδημάρχου. Αφορά

στους Δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού

«Πολιτιστική Πρωτεύουσα Της Ευρώπης». Εκεί θα μπορεί

να ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζόμενων

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικά για θέματα

πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης

και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους, προκαλείται “ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολο-

γισμών των Δήμων που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του

θεσμού, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 27.500 ευρώ περί-

που ετησίως κατ’ ανώτατο όριο».
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Θ
ρησκευτικές

εκδηλώσεις θα

διοργανωθούν για

τον εορτασμό της

Κοιμήσεως της Θεοτόκου

και της Απελευθέρωσης

της πόλης των

Φαρσάλων (15-8-1881)

και θα

πραγματοποιηθούν στις

14 και 15 Αυγούστου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

των εκδηλώσεων θα έχει ως

εξής:

19:30: Μέγας Πανηγυρικός

Εσπερινός και τα Εγκώμια

του Επιταφίου της

Παναγίας.

20:45: Προσέλευση

Επισήμων στον Ιερό Ναό.

21:15: Περιφορά του

Επιταφίου της Παναγίας σε

οδούς της ενορίας. Εν συνε-

χεία, επιστροφή του

Επιταφίου στον προαύλιο

χώρο του Ιερού Ναού,

Αρτοκλασία και Θείο

Κήρυγμα.

23:00: Νυκτερινή

Κατανυκτική Θεία

Λειτουργία.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

2019

07:00: Έναρξη Όρθρου –

Πανηγυρική  Θεία

Λειτουργία.

08:00: Έπαρση Σημαίας

στην πλατεία Δημαρχείου.

10:00: Προσέλευση

Επισήμων στον Ιερό Ναό.

10:15: Επίσημη Δοξολογία.

Εκφώνηση του

Πανηγυρικού της ημέρας

από τον εκπαιδευτικό του

4ου Δημοτικού Σχολείου

Φαρσάλων, κ.Νταραγιάννη

Ιωάννη.

Συγκέντρωση στην Πλατεία

«15ης Αυγούστου» (παρα-

πλεύρως του Ι.Ν), όπου θα

ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση,

παρουσία των Τοπικών

Αρχών και θα κατατεθούν

στεφάνια από τους:

Δήμαρχο Φαρσάλων,

Εκπρόσωπο της

Περιφέρειας, Ανώτερο

Στρατιωτικό Διοικητή

Φρουράς Φαρσάλων,

Διοικητή Αστυνομικού

Τμήματος, Προϊστάμενο

Πυροσβεστικού Κλιμακίου

Φαρσάλων

19:30: Υποστολή Σημαίας.

Ο
Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος

και Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεος την Πέμπτη 15

Αυγούστου, εορτή της

κοιμήσεως και

μεταστάσεως της

Υπεραγίας Θεοτόκου, θα

χοροστατήσει στην

ακολουθία του Όρθρου, θα

τελέσει τη Θεία Λειτουργία

και θα ομιλήσει στον Ιερό

Ναό Κοιμήσεως της

Θεοτόκου Φαρσάλων.

Ο Πανοσιολογιώτατος

Αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος

Δήμου, Καθηγούμενος της

Ιεράς Μονής Γενεσίου της

Θεοτόκου Πετρίλου, την

Τετάρτη 14 Αυγούστου και

ώρα 7:30΄μ.μ., θα προστεί

της ακολουθίας του

Εσπερινού, επί τη εορτή της

κοιμήσεως και μεταστάσεως

της Υπεραγίας Θεοτόκου και

θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό

Κοιμήσεως Θεοτόκου

Φαρσάλων.

Τ
ην Παρασκευή 23

Αυγούστου και ώρα

19:00 θα

πραγματοποιηθεί

σύμφωνα με επίσημη

ανακοίνωση η ορκωμοσία

του νεοεκλεγέντα

Δημάρχου του Δήμου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Παράλληλα θα γίνει και η

ορκωμοσία του νέου

Δημοτικού Συμβουλίου που

θα εκπροσωπήσει τον δήμο

Φαρσάλων την θητεία από

την 1η Σεπτεμβρίου 2019

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η ορκωμοσία του νέου

δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων θα γίνει την

Παρασκευή 23 Αυγούστου

και ώρα 19.00, στο

Πολιτιστικό Κέντρο των

Φαρσάλων.

Αναλυτικά η πρόσκληση
του νέου Δημάρχου
Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου
Σας προσκαλούμε να

παραστείτε και να τιμήσετε

με την παρουσία σας την

τελετή ορκωμοσίας του

Δημάρχου, των Δημοτικών

Συμβούλων, των Προέδρων

και Συμβούλων Κοινοτήτων,

του Δήμου Φαρσάλων, που

θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 23 Αυγούστου

2019 και ώρα 19:00, στην

αίθουσα εκδηλώσεων του

Πολιτιστικού Κέντρου

Φαρσάλων (οδός

Λεωνίδου) και θα τελεστεί

από τον Σεβασμιότατο

Μητροπολίτη

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.κ.

Τιμόθεο.

Ο εκλεγείς Δήμαρχος
Φαρσάλων
Ιορδάνης (Μάκης)
Εσκίογλου
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Πρόγραμμα Θρησκευτικών Πρόγραμμα Θρησκευτικών 

εκδηλώσεων εκδηλώσεων 

για τον Δεκαπενταύγουστογια τον Δεκαπενταύγουστο

Στα Φάρσαλα ανήμερα τηςΣτα Φάρσαλα ανήμερα της

Παναγίας ο Παναγίας ο 

Μητροπολίτης ΤιμόθεοςΜητροπολίτης Τιμόθεος

Ορίστηκε η ορκωμοσία του νέου ΔημοτικούΟρίστηκε η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων - Συμβουλίου Φαρσάλων - 

Πρόσκληση κ. Μάκη ΕσκίογλουΠρόσκληση κ. Μάκη Εσκίογλου



T
ην «άκρως…

ξεκαρδιστική» και

πολύ γνωστή στο

ευρύ θεατρόφιλο κοινό,

Κωμωδία του  Zώρζ

Φεϋντώ: «Ράφτης Κυριών»

από το «Θέατρο Τεχνών

Λάρισας», είχαν την

ευκαιρία να

παρακολουθήσουν την

Κυριακή 11/8 στο

Πολιτιστικό Κέντρο των

Φαρσάλων στα πλαίσια

των εκδηλώσεων του

Πολιτιστικού Αυγούστου

του Δήμου Φαρσάλων,

μικροί και μεγάλοι.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυ-

σαν μια όμορφη παράσταση

με συνεχή γέλιο και ευτράπε-

λα μπερδέματα και στο τέλος

οι ηθοποιοί κέρδισαν δίκαια

το θερμό χειροκρότημα του

κοινού.

Υπόθεση: Ο Ζεράρ Μουλινό,

επιφανής γιατρός, είναι

παντρεμένος με την Υβόν,

ενώ παράλληλα διατηρεί ερω-

τική σχέση με τη Σουζάν,

σύζυγο του Ωμπέν. 

Ο Ωμπέν απατά τη Σουζάν με

τη Ρόζα, σύζυγο του

Μπασσινέ, φίλου του

Μουλινό. 

Ο Μουλινό προκειμένου να

μπορεί ανενόχλητος να ζήσει

τον παράνομο έρωτά του, νοι-

κιάζει από τον Μπασσινέ ένα

διαμέρισμα το οποίο μέχρι

πρότινος λειτουργούσε ως

ραφτάδικο κι εκεί κανονίζει να

συναντήσει τη Σουζάν. 

Όμως μόνο την ησυχία του

δεν θα βρει! Από το «αμαρτω-

λό» διαμέρισμα περνάνε νόμι-

μοι σύζυγοι και παράνομοι

εραστές, μια πελάτισσα του

πρώην ραφτάδικου η οποία

επιμένει να της πάρει ο

«ράφτης» Μουλινό μέτρα για

το καινούριο της φόρεμα, η

μητέρα της Υβόν, κυρία

Αιγκρεβίλ, υποψιασμένη για

τις πονηρές προθέσεις του

γαμπρού της και φυσικά ο

μπάτλερ του Μουλινό, Ετιέν,

το πρόσωπο που θα ανακα-

τώσει ακόμα περισσότερο τα

νερά προκαλώντας ξεκαρδι-

στικές καταστάσεις.

Συναντήσεις που δεν έπρεπε

να συμβούν, αλήθειες που

καταλήγουν σε κατά συνθήκη

ψέματα, συνεχείς εναλλαγές

ρόλων και κωμικά απρόοπτα,

συνθέτουν μια εικόνα απόλυ-

της φάρσας. 

Ο Ζωρζ Φεϋντώ, όπως και ο

Ευγένιος Λαμπίς, είναι ανατό-

μος της συζυγικής απιστίας,

διεισδύει και κριτικάρει τα ήθη

της αστικής τάξης με τρόπο

ανελέητο αλλά ταυτόχρονα

εξαιρετικά χιουμοριστικό

Έπαιξαν οι Ηθοποιοί: ΣΤΕ-

ΛΙΟΣ  ΝΤΙΚΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ

ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΜΑΡΑ-

ΓΔΑ ΧΑΤΖΗ, ΕΛΕΝΑ  ΓΡΑ-

ΒΑΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΛΙΑΝΑ

ΔΑΚΤΥΛΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΣΙ-

ΚΡΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΜΠΑΤΑ-

ΤΟΛΗ
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Εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους ο “ΡάφτηςΕντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους ο “Ράφτης

Κυριών” από το “Θέατρο Τεχνών Λάρισας”!Κυριών” από το “Θέατρο Τεχνών Λάρισας”!

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



Η
νέα παράταση για
το Κτηματολόγιο
δίνεται με διάταξη

του πολυνομοσχεδίου
που κατατέθηκε την
περασμένη Παρασκευή
στη Βουλή. Η δεύτερη
ευκαιρία δίνεται σε
ακίνητα «αγνώστου
ιδιοκτήτη».
Από τη ρύθμιση επωφελού-

νται περίπου 15.000 ιδιο-
κτήτες, των οποίων οι προ-
θεσμίες διόρθωσης των
αρχικών εγγραφών στο
Κτηματολόγιο έληξαν μέχρι
τον Νοέμβριο του 2018,
αναφέρει ο Ελεύθερος
Τύπος.
Πλέον, οι πολίτες μπορούν
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2020 να διεκδικήσουν ξανά

τις περιουσίες τους.
Πρόκειται για τις 21 περιο-
χές που η προθεσμία έληξε
το 2017 αλλά και για τις 14
που έληξαν μεταξύ 2
Οκτωβρίου και 19
Νοεμβρίου 2018.
Επίσης, δίνεται οριζόντια
παράταση ενός χρόνου για
όσες ιδιοκτησίες κτηματο-
γραφήθηκαν από το 2008

και μετά. Τα συγκεκριμένα
προγράμματα χαρακτηρίζο-
νταν ως «ορφανά» όταν
συμπληρώνονταν 7 χρόνια
από την έναρξη λειτουργίας
του Κτηματολογικού
Γραφείου, ωστόσο με τη
ρύθμιση πλέον θα λήγουν
κάθε 31 Δεκεμβρίου όπου
και θα συμπληρώνονται τα 8
χρόνια.
Για τα προγράµµατα κτηµα-
τογράφησης της περιόδου
1997-1999 ο χαρακτηρι-
σμός «αγνώστου ιδιοκτήτη»
προσδίδεται σε ένα ακίνητο
εφόσον δεν δηλώθηκε για
15 χρόνια (14 της αρχικής
προθεσμίας συν 1 της
παράτασης), ενώ για τα
προγράµµατα από το 2008
και µετά ως «αγνώστου»
χαρακτηρίζονται όσα δεν
έχουν δηλωθεί 7 χρόνια
(τώρα 8) µετά την έναρξη
της λειτουργίας του
Κτηµατολογικού Γραφείου
σε κάθε περιοχή.
Από τον Αύγουστο έως τον

Δεκέμβριο του 2017 περί-
που 9.850 ακίνητα που είτε
δεν δηλώθηκαν στο
Κτηματολόγιο είτε δηλώθη-
καν με σφάλματα περιήλθαν
τυπικά στο Δημόσιο. Το ίδιο
συνέβη και το επόμενο έτος,
αφού τουλάχιστον 5.000
ακίνητα έμειναν μετέωρα.
Από το Κτηματολόγιο σημεί-
ωναν πως ήταν κυρίως ορει-
νές περιοχές και δεν είχαν
ιδιαίτερες αξιώσεις οι ιδιο-
κτήτες τους. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται τα
Βριλήσσια και η Ελευσίνα
από την Αττική, το Άστρος
και διάσπαρτες περιοχές,
κυρίως πιλοτικά προγράμ-
ματα σε Κιλκίς, Δράμα,
Φθιώτιδα, Ξάνθη,
Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή,
Καλαμάτα, Καβάλα, Άρτα,
Τρίκαλα, Αμαλιάδα, Βέροια,
Θεσπρωτία, Λάρισα και
Πιερία.
Σε περίπτωση που οι εν
λόγω ιδιοκτήτες δεν εκμε-
ταλλευτούν και τη νέα ευκαι-

ρία που τους δίνεται, μετά το
πέρας της προθεσμίας θα
έχουν το δικαίωμα δικαστι-
κής προσφυγής αλλά µόνο
για να διεκδικήσουν αποζη-
μίωση και όχι για την επι-
στροφή της κυριότητας του
ακινήτου.
Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθ-
μός των ακινήτων που
εμφανίζονται ως ορφανά ή
έχουν δηλωθεί µε σφάλµατα
ανέρχεται σε 171.552, εκ
των οποίων τα περίπου
35.000 είναι κτίσµατα. Τα
περισσότερα από τα ακίνη-
τα που περιλαµβάνονται στη
λίστα «Αγνώστου Ιδιοκτήτη»
είναι µικρής έκτασης, µε το
58% να µην ξεπερνά το 1
στρέµµα. Παράλληλα,
εντάσσονται και γεωτεµάχια
µεγάλης έκτασης, τα οποία
εκτιμάται πως είναι νεκροτα-
φεία, γήπεδα κ.τ.λ. και φτά-
νουν τα 24.500 στρέμματα.

Σ
υνάντηση με

τον

νεοεκλεγέντα

Δήμαρχο Φαρσάλων

κ.Ιορδάνη Εσκίογλου,

είχαν τα μέλη του

Διοικητίκου

συμβουλίου του

συλλόγου της

Ορχήστρας Νέων

Φαρσάλων, την

Παρασκευή 9/8/2019.

Τα μέλη του Δ.Σ.ευχήθη-

καν στον Δήμαρχο καλή

θητεία σταγια νέα του

καθήκοντα και συζήτη-

σαν σε ιδιαίτερα καλό

κλίμα θέματα που αφο-

ρούν την Ορχήστρα

Νέων.

Στη συνάντηση παρευ-

ρέθηκε και η δημοτική

σύμβουλος Δέσποινα

Συροπούλου,η οποία

στηρίζει την ορχήστρα

απο την δημιουργία της.
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Επικαιρότητα

-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

γίνονται με λεωφορεία του γραφείου μας.

2/3-9 Διήμερη εκδρομή στην Ι.Μ. Παναγίας Μαλεβής

- Αγία Θεοδώρα.

*1 διανυκτέρευση στα κελιά της Μονής

-Κυριακή 8/9 Μονοήμερη εκδρομή στην

Θεσσαλονίκη.

Παρακολούθηση συναυλίας

Γιώργος Νταλάρας - Μίλτος Πασχαλίδης.

Στο θέατρο Γης.

(Εξασφαλισμένα τα εισιτήρια της συναυλίας)

Κυριακή 8/9 Μονοήμερη Κρουαζιέρα στην Σκόπελο

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημε-

ρώνει ότι από τις 6/8 θα διεξάγονται καθημερινά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια στα Λουτρά

Δαμάστας.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργα-

νώνει διήμερη εκδρομή στις 4 και 5/9, στην

Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 3/9 το βράδυ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” 

διοργανώνει την Πέμπτη 22/8 μονοήμερη

εκδρομή στην Παναγια Ξενιά και στο Παζαρι

Αλμυρου

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel”

διοργανώνει την Κυριακή 15/9 μονοήμερη

εκδρομή στην Αίγινα

Κτηματολόγιο: Έρχεται παράταση έως το τέλος του 2020 – Ποιους αφοράΚτηματολόγιο: Έρχεται παράταση έως το τέλος του 2020 – Ποιους αφορά

Συνάντηση της Ορχήστρας ΝέωνΣυνάντηση της Ορχήστρας Νέων

Φαρσάλων με τον κ. Μάκη ΕσκίογλουΦαρσάλων με τον κ. Μάκη Εσκίογλου



Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων στα

πλαίσια της των

προσπαθειών του για την

εξυπηρέτηση και την

αναβάθμιση των

επαγγελματικών

δεξιοτήτων των μελών

του συλλόγου,

ανακοινώνει ότι σε

συνεργασία με το ΚΑΕΛΕ

της Ελληνικής

Συνομοσπονδίας

Εμπορίου κι

Επιχειρηματικότητας

(ΕΣΕΕ) υλοποιεί τα

κάτωθι προγράμματα

κατάρτισης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΕΤ

Συνεχίζονται τα προγράμμα-

τα που αφορούν το προσω-

πικό των επιχειρήσεων που

παράγουν, επεξεργάζονται,

αποθηκεύουν, μεταφέρουν,

διακινούν τρόφιμα ή ασχο-

λούνται με το λιανικό εμπό-

ριο, τη διάθεση τροφίμων,

τη μαζική εστίαση και ζαχα-

ροπλαστική ή είναι εργαστή-

ρια παραγωγής ή μεταποίη-

σης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν

υποχρέωση να καταρτίζουν

όλο το προσωπικό τους που

ασχολείται με χειρισμό τρο-

φίμων, βάσει της διαδικα-

σίας που περιγράφεται στην

Υπουργική Απόφαση

14708/17-08-07.

Υπεύθυνος για την εκπαί-

δευση του προσωπικού

είναι ο υπεύθυνος της επι-

χείρησης.

Τα προγράμματα αυτά απο-

σκοπούν στη διασφάλιση

της ποιότητας, την παραγω-

γή ασφαλών προϊόντων και

την προστασία του κατανα-

λωτή σύμφωνα με τον

Κανονισμό 852/2004 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της

29ης Απριλίου 2004 για την

υγιεινή των τροφίμων.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από τις 25/7/2018 με τη νέα

υπουργική απόφαση

39278/1823, του ΥΠΑΚΠ

υπήρξε αλλαγή στην υλο-

ποίηση των προγραμμάτων:

«Επιμόρφωση εργοδοτών

για θέματα άσκησης καθη-

κόντων τεχνικού ασφάλειας

στις επιχειρήσεις τους εφό-

σον αυτές υπάγονται στην

Β΄ και  Γ΄ κατηγορία σύμφω-

να με το άρθρο 10 του κώδι-

κα νόμων για την υγεία και

την ασφάλεια των εργαζομέ-

νων και απασχολούν λιγότε-

ρους από 50 εργαζόμε-

νους»

Επισημαίνεται ότι η μη

τήρηση των διατάξεων και

των ρυθμίσεων της νομοθε-

σίας για την υγιεινή και

ασφάλεια της εργασίας από

τις επιχειρήσεις, επιβάλλει

ποινικές και διοικητικές

κυρώσεις του Ν.2639/1998.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

να προσκομίσουν τα κάτωθι

στοιχεία για  να υπογρά-

ψουν τη σχετική αίτηση:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,

ΑΔΤ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΗΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΗΣ.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η/Υ 

Ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

σε συνεργασία με το

ΚΑΕΛΕ Τρικάλων προτίθε-

ται να υλοποιήσει   προ-

γράμματα κατάρτισης –

προετοιμασίας  για τα μέλη

του , που θα οδηγεί στην

απόκτηση πιστοποιητικού

γνώσεων Η/Υ για τις  ενότη-

τες:

WORD – EXCEL –

INTERNET

Το πρόγραμμα απευθύνεται

σε όσους επιθυμούν, ως

επιπλέον προσόν,  να απο-

κτήσουν πιστοποίηση γνώ-

σεων Η/Υ, βασικού επιπέ-

δου, στις παραπάνω ενότη-

τες.

Η διάρκεια του  συγκεκριμέ-

νου προγράμματος  είναι 40

ώρες και μετά την ολοκλή-

ρωση του, οι καταρτιζόμενοι

θα συμμετέχουν στις εξετά-

σεις για την απόκτηση του

πιστοποιητικού. Η διαδικα-

σία ολοκληρώνεται σε διά-

στημα λιγότερο του μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μαθή-

ματα είναι δωρεάν και οι

συμμετέχοντες επιβαρύνο-

νται μόνο με τα εξέταστρα.

Σημειώνεται ότι το πρό-

γραμμα δωρεάν κατάρτισης

για την απόκτηση πιστοποι-

ητικού απευθύνεται μόνο

στα μέλη του Συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες και δηλώσεις συμμετο-

χής,  μπορείτε να απευθυν-

θείτε στα γραφεία του

Εμπορικού Επιχειρηματικού

Συλλόγου ή  στα τηλ.

24910-26511 & 24910-

26512 (κα. Μπακαλέξη

Έλενα) και ώρες 8:30 έως

14:00.

Σ
ε παρεμβάσεις στο

οδικό δίκτυο της

Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας

προχώρά η Περιφέρεια

Θεσσαλίας, κόβοντας

χόρτα, καθαρίζοντας

τάφρους σε επικίνδυνα

σημεία και υλοποιώντας

εργασίες συντήρησης

ασφαλτικών στρώσεων

σε σημεία που

εμφανίζονται

ρηγματώσεις-καθιζήσεις

ή φυσιολογική φθορά με

την πάροδο του χρόνου.

Συγκεκριμένα η Οικονομική

Επιτροπή της Περιφέρειας

ενέκρινε το αποτέλεσμα

τριών διαγωνισμών για έργα

συνολικού προϋπολογισμού

470.000 ευρώ, για τον

βόρειο και νότιο τομέα του

οδικού δικτύου της Π.Ε

Λάρισας.

Σε δηλώσεις του ο κ.

Κώστας Αγοραστός σημείω-

σε τα εξής: ««Πρόκειται για

χρήσιμες παρεμβάσεις που

αφορούν την ασφαλή μετα-

κίνηση των ανθρώπινων

κοινοτήτων. Η καθημερινή

δουλειά που γίνεται από τις

Υπηρεσίες τις Περιφέρειας

Θεσσαλίας έχει σαν στόχο

την καλυτέρευση της καθη-

μερινότητας των πολιτών.

Μετά τις έντονες βροχοπτώ-

σεις του Ιουνίου και του

Ιουλίου, ιεραρχήσαμε τις

ανάγκες και προβήκαμε

στην υλοποίηση έργων που

έχουν ως στόχο την αύξηση

της οδικής ασφάλειας.

Συνεχίζουμε με παρεμβά-

σεις σε όλο το οδικό δίκτυο,

και όπου υπάρχει ανάγκη».

Με την παρούσα εργολαβία,

προβλέπεται ο καθαρισμός

και η διαμόρφωση των ερει-

σμάτων τάφρου, σε τμήματα

εκατέρωθεν του εθνικού και

επαρχιακού οδικού δικτύου

της ΠΕ Λάρισας.

Συγκεκριμένα στο Βόρειο

τμήμα Θα γίνουν εργασίες

σε τμήματα, στο οδικό

δίκτυο της Π.Ε.Ο. Τύρναβος

Ελασσόνα, Επ Οδό Λάρισα

– Ελασσόνα – έως τα όρια

του Νομού Λάρισας,  στην

Επ.Ο. Ελασσόνα Αγ.

Δημήτριο, Ελασσόνα

Δεσκάτη, Δαμάσι –

Κουτσόχερο, Κεφαλόβρυσο

Βερδικούσια, Ροδιά Καρυά

Γόννοι – Καλλιπεύκη,

Τύρναβος, Αμπελώνα ,

καθώς και σε όποιο οδικό

τμήμα απαιτηθεί να γίνει

καθαρισμός πρανών, σε

τμήμα του Δ. Τεμπώ , Δ.

Τυρνάβου και Δ.

Ελασσόνας.

Στο νότιο τμήμα θα πραγμα-

τοποιηθούν παρεμβάσεις,

στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ο.

Βόλου – Λάρισας ( έως τα

όρια του Νομού Λάρισας),

στην Επ.Ο. Λάρισα- Αγιά –

Αγιόκαμπο – Κόκκινο Νερό

– Στόμιο –Ομόλιο, στον

παραλιακό άξονα από το

ύψος του Αγιοκαμπου μέχρι

το Ρακοπόταμο, το οδικό

τμήμα Λάρισα – Φάρσαλα

και στην Επ.Ο Λάρισα

Καρδίτσα, καθώς και σε

όποιο οδικό τμήμα απαιτη-

θεί να γίνει καθαρισμός

πρανών, στο ΔΤεμπών , Δ.

Αγιάς, Δ Κιλελέρ και Δ

Φαρσάλων.

Ενώ προβλέπεται και ο

καθαρισμός και η διαμόρ-

φωση των ερεισμάτων –

τάφρου, σε τμήματα εκατέ-

ρωθεν του εθνικού και

επαρχιακού οδικού δικτύου

στο Βόρειο τμήμα της ΠΕ

Λάρισας. Συγκεκριμένα θα

γίνουν εργασίες σε τμήματα

, στο οδικό δίκτυο της

Π.Ε.Ο. Λάρισα – Τύρναβος

– Ελασσόνα, Σαραντάπορο

& Ελασσόνα – μέχρι όρια Ν.

προς Δεσκάτη.

Τα ακριβή τμήματα των

οδών στα οποία Θα

πραγµατοποιηθούν επεμ-

βάσεις (καθαρισµός από

αυτοφυή βλάστηση, κοπή

χόρτων, κλάδεμα δένδρων –

θάµνων καθώς και η δια-

μόρφωση τάφρου σε επι-

λεγμένα σημεία, κλπ) θα

οριστικοποιηθούν μετά από

υπόδειξη της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων της Π.Ε.

Λάρισας.
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Προγράμματα κατάρτισης από τονΠρογράμματα κατάρτισης από τον

Εμπορικό Σύλλογο ΦαρσάλωνΕμπορικό Σύλλογο Φαρσάλων
Κοπή χόρτων σε όλο το οδικόΚοπή χόρτων σε όλο το οδικό

δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας 

πραγματοποιεί η πραγματοποιεί η 

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας



Τ
ο Α και το Ω σε

έναν αθλητικό

σύλλογο είναι οι

εγκαταστάσεις του γιατί

αυτές είναι η «ψυχή» του

και ο «καθρέφτης» του.

Στον Ολυμπιακό Αμπελιάς

μπορούν να φουσκώνουν

από υπερηφάνεια για τις

άψογες αθλητικές εγκατα-

στάσεις που διαθέτουν, ένα

γήπεδο πραγματικό «στολί-

δι» το οποίο πλέον έχει και

κερκίδες με καρεκλάκια

πλαστικά στα χρώματα της

ομάδος, ενώ υπάρχουν και

κερκίδες VIP για τους φιλο-

ξενούμενους παράγοντες

και τους επίσημους προσκε-

κλημένους.

Όσο αφορά τον αγωνιστικό

χώρο μιλάμε για ένα «χαλί»

πραγματικό στο οποίο οι

ποδοσφαιριστές χαίρονται

να κάνουν προπόνηση και

να αγωνίζονται και δεδομέ-

να πρόκειται για ένα από τα

πιο όμορφα και προσεγμένα

γήπεδα του Νομού Λάρισας.

Για να συμβεί αυτό βέβαια

και να υπάρχει αυτή η εικό-

να στο γήπεδο οι άνθρωποι

της Αμπελιάς δεν ανακάλυ-

ψαν κάποιο «αρχέγονο»

μυστικό, ούτε βρήκαν

κάποιο «μαγικό φίλτρο».

Με τεράστια αγάπη και

μεράκι και συνεχές τρέξιμο

τόσο από τους ανθρώπους

που βρίσκονται κοντά στην

ομάδα όσο φυσικά και από

το υπόλοιπο χωριό και τους

φορείς έχουν παρουσιάσει

αυτό το εκπληκτικό αποτέ-

λεσμα.

Οι φωτογραφίες είναι από

την έναρξη της προετοιμα-

σίας της ομάδος για την νέα

σεζόν όπου θα αγωνίζεται

στην Α ΕΠΣΛ κατηγορία.

Φ
ουλ των

ανανεώσεων για

τον Μέγα

Αλέξανδρο Χαλκιάδων ο

οποίος μετά την

ανανέωση του

προπονητή Βασίλη

Τσιανάκα και την

απόκτηση των

Μπατζιανούλη και

Σιδηρόπουλου

ανακοίνωσε και τις

ανανεώσεις με τους

περισσότερους

ποδοσφαιριστές που

ανήκαν στο ροστερ την

περσινή σεζόν.

Συγκεκριμένα την «ψήφο

εμπιστοσύνης» από την

Διοίκηση και το τεχνικό επι-

τελείο πήραν και για την νέα

σεζόν οι: Χαρισούλης,

Κυριάκου, Ζαχόπουλος,

Αντωνιάδης, Νεμπεγλέρας,

Αναγνώστου, Γκουνάρας

Χρ, Νασιούλας, Γκουνάρας,

Στ, Σκεγια, Ντριτάν,

Κουτσόπουλος, Στεφανίδης,

Λαζαρίδης, Τασιόπουλος,

Πέτσας.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος εύχεται σε όλους

τους ποδοσφαιριστές καλή

αγωνιστική σεζόν με υγεία

και επιτυχίες.

CMYK

8
Τρίτη 13 ΑυγούστουΑθλητικά

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το υπέροχο στολίδι τουΤο υπέροχο στολίδι του

Ολυμπιακού Αμπελιάς!!!Ολυμπιακού Αμπελιάς!!!

Ανανεώσεις και προχωράει ο Ανανεώσεις και προχωράει ο 

σχεδιασμός για τον Μέγασχεδιασμός για τον Μέγα

Αλέξανδρο ΧαλκιάδωνΑλέξανδρο Χαλκιάδων



Λ
ίγες ημέρες

απέμειναν για το

μέγιστο

καλοκαιρινό γεγονός στα

Φάρσαλα. 

Το Παζάρι, η ετήσια συνά-

ντηση της τοπικής και όχι

μόνο κοινωνίας, ετοιμάζεται

να δεχθεί τους χιλιάδες επι-

σκέπτες που κάθε χρόνο

κατακλύζουν τα Φάρσαλα.

Ο ιστορικός αυτός οικονομι-

κό – κοινωνικός θεσμός

οκταήμερης διάρκειας, ξεκι-

νά από την παραμονή της

εορτής της Παναγίας 14

Αυγούστου και ολοκληρώνε-

ται στις 21 Αυγούστου, γνω-

στός από παλιά ως «παναΐα

παζάρ», μετρά περισσότερα

από 400 χρόνια ζωής και

παραμένει ζωντανός και

δραστήριος, αναπόσπαστο

κομμάτι του ετήσιου ρυθμού

της πόλης των Φαρσάλων.

Ο Δήμος Φαρσάλων από

την πλευρά του, στηρίζει

σταθερά την ύπαρξη του

παζαριού και με τις αρμόδιες

υπηρεσίες και φρόντισε επι-

μελώς και φέτος, για την

εύρυθμη και παραγωγική

λειτουργία του. Σύμφωνα με

την διευθύντρια προγραμ-

ματισμού του Δήμου

Φαρσάλων κ. Βούλα

Μπαλαμπάνη, ήδη 200

επαγγελματίες, έχουν απευ-

θυνθεί στο Δήμο Φαρσάλων

και έχουν αιτηθεί την εκμί-

σθωση χώρων για να

πάρουν μέρος στο παζάρι,

αιτήσεις οι οποίες καλύ-

πτουν το 85% της πληρότη-

τας, ενώ η ειδική επιτροπή

εμποροπανήγυρης, θα

δέχεται αιτήσεις μέχρι και

την τελευταία μέρα από

εμπόρους.

Ήδη, ένα μεγάλο μέρος των

εμπόρων βρίσκεται στα

Φάρσαλα ερχόμενοι από το

παζάρι της Αταλάντης.

Οι περισσότεροι από

αυτούς είναι επαγγελματίες,

οι οποίοι έχουν επισκεφθεί

το Φαρσαλινό παζάρι και

κατά το παρελθόν, πιστοί

στο ραντεβού τους, όπως

και κάθε χρόνο από διάφο-

ρα μέρη της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, αιτήσεις

έχουν υποβληθεί από επαγ-

γελματίες που δραστηριο-

ποιούνται σε Λάρισα, Βόλο,

Τρίκαλα, Καρδίτσα, Αθήνα,

Κ ο μ ο τ η ν ή ,

Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ,

Αλεξάνδρεια και από άλλες

πόλεις της Ελλάδας. 

Στους πλανόδιους πωλητές

και εμπόρους λαϊκών αγο-

ρών προστέθηκαν και οι

καταστηματάρχες, εδώ και

δύο χρόνια, με την ετήσια

βεβαίωση που τους χορηγεί

ο δήμος στον οποίο έχουν

δηλώσει έδρα εργασίας,

έχοντας το δικαίωμα να

συμμετάσχουν σε υπαίθριες

αγορές, όπως ορίζει η σχετι-

κή νομοθεσία. Το κόστος

ενοικίασης των χώρων

κυμαίνεται από 300 έως 400

ευρώ, ανάλογα την θέση και

περιλαμβάνει τις παράγκες,

ρεύμα αλλά και το ενοίκιο

του δήμου.

Το λούνα παρκ περιμένει

τους μικρούς φίλους, για να

διασκεδάσουν με τον δικό

τους τρόπο στα γνωστά και

στα νέα παιχνίδια, όντας το

σημείο από το οποίο περ-

νούν όλοι οι επισκέπτες. 

Στην είσοδο του παζαριού οι

παράγκες με τον ξακουστό

Χαλβά Φαρσάλων, και φυσι-

κά οι ψησταριές με τα ψητά

εδέσματα, βρίσκονται ήδη

επί ποδός για να υποδε-

χθούν την εξαιρετικά αυξη-

μένη πελατεία.

Οι χιλιάδες επισκέπτες τόσο

από την πόλη και τα χωριά

των Φαρσάλων όσο φυσικά

και από την ευρύτερη περιο-

χή βολτάρουν, ψάχνουν τις

εκπλήξεις και τις ευκαιρίες

ώστε να κάνουν τα ψώνια

τους και να διασκεδάσουν

στο ξακουστό παζάρι των

Φαρσάλων.
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Σ
ε σημαντικές
συμφωνίες ήρθε η
Ακαδημία της

Αναγέννησης Φαρσάλων
τόσο στο κομμάτι της
εκγύμνασης, όσο και σε
αυτά της υγείας και της
διατροφής των αθλητών
ήρθαν οι υπεύθυνοι των
Ακαδημιών της
Αναγέννησης Φαρσάλων
κ.κ. Τάκης και Κώστας
Ρόφαλης με τρεις
επαγγελματίες που ο
καθένας από το πόστο του
αναμένεται να βοηθήσει
στην εξέλιξη και την
φροντίδα των αθλητών.
Πιο συγκεκριμένα οι άνθρω-
ποι των Ακαδημιών συμφώ-
νησαν με τον φυσικοθερα-
πευτή κ. Βασίλη Κατσιαούνη,
τον Διαιτολόγο –
Διατροφολόγο κ. Ανδρέα
Αναγνωστόπουλο και τον
γυμναστή κ. Αχιλλέα Νώτη.
Αναλυτικά οι ανακοινώ-
σεις.
Για τον κ. Κατσιαούνη: «Η
Ακαδημία μας ανακοινώνει
την συμφωνία με τον φυσικο-
θεραπευτή Βασίλη
Κατσιαούνη .
Τον καλωσορίζουμε στη

μεγάλη οικογένεια της
Αναγέννησης και του ευχόμα-
στε καλή επιτυχία στο έργο
του.»
Ο κ. Κατσιαούνης είναι από-
φοιτος φυσικοθεραπευτής
από το Πανεπιστήμιο
Στερεάς Ελλάδος και από το
2014 είναι ιδιοκτήτης στο
φυσικοθεραπευτήριο
«ERGON – PHΥSIO –
CENTER – FARSALA» και
είναι Master Trainer της
Τεχνικής Εrgon Τechnique σε
42 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Έχει εξειδίκευση πάνω στην
μυοσκελετική και αθλητική
φυσικοθεραπεία και είναι
Manual Therapist
(Χειροπράκτης).
Για τον κ.
Αναγνωστόπουλο: «Με
μεγάλη χαρά θα θέλαμε να
ανακοινώσουμε την έναρξη
συνεργασίας με τον
Διατροφολόγο – Διαιτολόγο
κ. Ανδρέα Αναγνωστόπουλο.
Η σημαντική και η διαρκής
προσπάθεια για την αναβάθ-
μιση της ακαδημίας μας
προς όφελος των παιδιών
μας ήταν,είναι και θα είναι ο
απόλυτος και πρωταρχικός
μας στόχος!

Ο κ. Αναγνωστόπουλος με
τις εξειδικευμένες γνώσεις
του, θα αποτελέσει βασικό
κομμάτι συμβουλής και στή-
ριξης των νεαρών αθλητών
μας επάνω στο θέμα της
σωστής και υγιεινής διατρο-
φής τους.
Τον καλωσορίζουμε και του
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
έργο του.»
O Ανδρέας
Αναγνωστόπουλος γεννήθη-
κε στην Αθήνα το 1981.
Σπούδασε Διατροφή
Διαιτολογία στο ΑΤΕΙ Σητείας,
έπειτα στο ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης και πήρε το
πτυχίο του το 2008.
Την περίοδο 2005-2006
έκανε την πρακτική του
άσκηση στο νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης
όπου ασχολήθηκε με άτομα
με κλινικά προβλήματα
καθώς και θέματα παχυσαρ-
κίας.
Η τοποθέτηση του στο διαιτο-
λογικό τμήμα του νοσοκομεί-
ου του προσκόμισε πολύτι-
μες γνώσεις πάνω στον
τομέα της κλινικής διατροφής
και διαιτολογίας.
Τον Δεκέμβριο του 2009 ολο-
κλήρωσε τις μεταπτυχιακές
του σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Σκωτίας
(University of Glasgow) από
όπου και του απονεμήθηκε
το μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης πάνω στην
ανθρώπινη διατροφή με εξει-
δίκευση στην Αθλητική
Διατροφή (M.Sc in Human
Nutrition with specialisation
in Exercise and Sports
Nutrition).
Η μεταπτυχιακή του εργασία
είχε θέμα “Τα αποτελέσματα

ενός συμπληρώματος δια-
τροφής με κρεατίνη και γλυ-
κερόλη στην θερμορύθμιση
και την οικονομία στο τρέξιμο
σε συνθήκες ζέστης σε αθλη-
τές αντοχής” και εκδόθηκε το
2011 στο περιοδικό Journal
of the International Society of
Sports Nutrition. Έχει συντά-
ξει από τότε άρθρα τα για
ηλεκτρονικά περιοδικά όπως
το e-food for e-thought και
έχει παρακολουθήσει αρκετά
συνέδρια και ημερίδες που
αφορούν στην διατροφή.
Είναι συνεργάτης της ομάδας
The Health Lab όπου αρθρο-
γραφεί για θέματα διατροφής
και άσκησης.
Από το 2010 διατηρεί
Διαιτολογικό γραφείο στα
Φάρσαλα και στην Λάρισα.κ
Το 2018 συνεργάστηκε με το
ΙΕΚ Δήμητρα στην Λάρισα
όπου και δίδαξε Αθλητική
Διατροφή στην Προπονητική.
Για τον κ. Νώτη:
“Βρισκόμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσουμε
την έναρξη της συνεργασίας
μας με τον γυμναστή κ.
Αχιλλέα Νώτη 
Ο κ. Νώτης είναι 34 ετών
απόφοιτος του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ήταν ξανά στην
ακαδημία της Αναγέννησης
Φαρσάλων το 2012 και είχε
συνεργαστεί με απόλυτη επι-
τυχία με τους υπεύθυνους
ακαδημίας που είναι τώρα
στην Αναγέννηση Τάκη και
Κώστα Ρόφαλη όπως επίσης
και πριν δύο χρόνια πάλι σε
τμήματα υποδομής πάλι με
τούς ίδιους.
Τον καλωσορίζουμε στην
οικογένεια της Αναγέννησης.”

Η
Διοίκηση του

Γυμναστικού

Συλλόγου

Φαρσάλων ανακοινώνει

την επέκταση της

συνεργασίας της για

ακόμη μια σεζόν τόσο με

τον φυσικοθεραπευτή

όσο και με την

διατροφολόγο του

Συλλόγου.

Συγκεκριμένα στο επιτε-

λείο του Γ.Σ. Φαρσάλων

θα βρίσκονται και την νέα

σεζόν ο φυσικοθεραπευ-

τής της ομάδος κ. Βασίλης

Κατσιαούνης και η διατρο-

φολόγος κ. Σέργια

Κοντοπούλου.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

Γ.Σ. Φαρσάλων νιώθει την

ανάγκη να τους ευχαριστή-

σει για τις άψογες υπηρε-

σίες που παρέχουν σε όλα

τα τμήματα του Συλλόγου.

Η
Ακαδημία

Αχιλλέως

Φαρσάλων

βρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσει

σημαντικές συμφωνίες

και προσθήκες στο

προπονητικό και στο

κομμάτι της εκγύμνασης

των αθλητών εν όψει της

νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων βρίσκεται στην

ευχάριστη θέση να ανακοι-

νώσει την έναρξη της

συνεργασίας της τόσο με

τον κ. Γιάννη Βασιλείου ο

οποίος μόνο άγνωστος δεν

είναι στην οικογένεια της

Ακαδημίας μας όσο και με

τον κ. Ανδρέα

Κυριαζόπουλο.

Υπεύθυνος των Ακαδημιών

είναι ο κ. Αρίστος

Παπαγεωργίου.

Το who is who των προ-
πονητών της Ακαδημίας:
ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
– ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗ-
ΜΙΩΝ
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ

με ειδικότητα στο ποδό-

σφαιρο, κάτοχος διπλώμα-

τος UEFA B, 5 χρόνια προ-

πονητής στα τμήματα της

Ακαδημίας Αχιλλέως

Φαρσάλων και εν ενεργεία

προπονητής του Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Επίσης έχει εργαστεί και ως

γυμναστής στον Αχιλλέα

Φαρσάλων κατά το παρελ-

θόν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδι-

κότητα στο ποδόσφαιρο, 23

χρόνια προπονητής στην

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων, γυμναστής

στον Αχιλλέα Φαρσάλων

για αρκετά χρόνια μεταξύ

αυτών και την σεζόν της

ανόδου στην Γ Εθνική

κατηγορία αλλά και στην Γ

Εθνική κατηγορία.

Επίσης μεταξύ άλλων έχει

πετύχει ως Α προπονητής

την άνοδο τόσο του Μέγα

Αλέξανδρου Χαλκιάδων

όσο και της Δόξας Υπέρειας

την περσινή σεζόν στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ με

ειδικότητα στο ποδόσφαιρο,

έχει εργαστεί ως γυμναστής

στην ομάδα του Εννιπέα,

έχει εργαστεί για δυο χρό-

νια στην Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων και

για δυο χρόνια επίσης στην

Ακαδημία της Αναγέννησης

Φαρσάλων.

Στις Ακαδημίες μας λειτουρ-

γούν τα εξής τμήματα

ΑΝΔΡΩΝ (Το οποίο θα

αγωνίζεται στην Β ΕΠΣΛ

την νέα σεζόν), Κ16, Κ14,

Κ12, Κ10, Κ8 και Κ6.

Εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένονται και άλλες

συνεργασίες με ανθρώπους

του χώρου με σκοπό την

καλύτερη προπόνηση, την

καλύτερη δυνατή μάθηση

και τον σωστό τρόπο λει-

τουργίας των νέων αθλη-

τών, μέσα από την μεγάλη

οικογένεια της Ακαδημίας

μας.
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Σημαντικές συμφωνίες σε όλους τουςΣημαντικές συμφωνίες σε όλους τους

τομείς για την Ακαδημία τηςτομείς για την Ακαδημία της

Αναγέννησης ΦαρσάλωνΑναγέννησης Φαρσάλων

Ανανέωσε Ανανέωσε 

σημαντικές σημαντικές 

συνεργάσιες οσυνεργάσιες ο

ΓυμναστικόςΓυμναστικός

ΣύλλογοςΣύλλογος

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων:Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων:

«Σημαντικές συμφωνίες για το καλύτερο«Σημαντικές συμφωνίες για το καλύτερο

των παιδιών μας»των παιδιών μας»



Μ
ια σπουδαία

μεταγραφική

κίνηση

ανακοίνωσε η Διοίκηση

του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων

καθώς την νέα σεζόν τα

μπλε θα φοράει ο

Τριαντάφυλλος

Πεταλωτής.

Ο 26χρονος (1.98μ.) παί-

κτης τα βρήκε σε όλα με

τους Φαρσαλινούς και

πλέον ανήκει και αυτός στον

Γ.Σ. Φαρσάλων.

Ο Τριαντάφυλλος

Πεταλωτής έκανε τα πρώτα

του βήματα και ανδρώθηκε

μπασκετικά στα τμήματα

Μίνι και Παμπαίδων του ΓΑΣ

Κουφαλίων.

Μάλιστα προπονητής του

στα πρώτα του βήματα στην

ομάδα ήταν ο πατέρας του,

Χαρίλαος Πεταλωτής.

Το 2008 μετακόμισε στον

Ηρακλή και έπαιξε στην παι-

δική ομάδα του Γηραιού με

την οποία έφτασε στην

πρώτη του χρονιά στο φάι-

ναλ φορ της ΕΚΑΣΘ.

Την σεζόν 2009-10 άρχισε

να παίζει και σε παιχνίδια

της πρώτης ομάδας του

Ηρακλή (έπαιζε στην Α2,

αλλά κέρδισε την άνοδο

στην Α1) και την επόμενη

χρονιά (2010-11) έπαιξε 5

ματς με τον Γηραιό στην Α1.

Εμεινε στον Ηρακλή μέχρι

το 2012.

Στην συνέχεια μετακόμισε

στην Χαλκίδα (2012-13), τα

Πεύκα (2013-14), τον

Φίλιππο Βέροιας (2014-15),

την Δόξα Λευκάδας (2015-

17).

Μετέπειτα φόρεσε την φανέ-

λα του ΓΑΣ Χαλκηδόνας,

ενώ μέχρι πρότινος ανήκε

στον Φαίκα Κέρκυρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Γ.Σ. Φαρσάλων για τον

Πεταλωτή:

«Η Διοίκηση της ομάδος μας

ανακοινώνει την απόκτηση

του Τριαντάφυλλο

Πεταλώτη.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος καλωσορίζει τον

Τριαντάφυλλο στην οικογέ-

νεια του Γ.Σ. Φαρσάλων και

του εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες».

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς

απασφάλισε

«βόμβα ολκής» καθώς

κατάφερε να ντύσει στα

ερυθρόλευκα τον

πολύπειρο εκρηκτικό

εξτρέμ Δημήτρη Πλιάγκα.

Έτσι μετά τις άκρως ποιοτι-

κές προσθήκες οι άνθρωποι

του Ολυμπιακού έβαλαν και

το «κερασάκι στην τούρτα»

τους ανακοινώνοντας μια

πολύ σπουδαία μεταγραφι-

κή κίνηση!

Ο 34 χρόνος ποδοσφαιρι-

στής τα βρήκε σε όλα με την

Διοίκηση της ομάδος και

αναμένεται να βοηθήσει και

αυτός ώστε η ομάδα να

πετύχει τους στόχους που

έχει θέσει την φετινή σεζόν.

Μέχρι πρότινος ανήκε στην

ομάδα του ΑΟ Μαρκό η

οποία ανέβηκε από την Α

ΕΠΣ Αθηνών στην Γ Εθνική

κατηγορία.

Ο Δημήτρης Πλιάγκας, έχει

γεννηθεί στις 26 Μαρτίου

1985. Άρχισε την καριέρα

του από τις ακαδημίες του

Παναθηναϊκού, απ όπου

προωθήθηκε στην πρώτη

ομάδα και στη συνέχεια

αγωνίστηκε ως δανεικός

στη Μαρκό, την

Προοδευτική, τον

Θρασύβουλο και τον

Λεβαδειακό.

Στην συνέχεια πήγε στον

ΟΦΗ, τον Ιωνικού, τον

Ολυμπιακού Βόλου, ενώ

από το Γενάρη του 2011

μέχρι τον Ιούνιο του 2012

ανήκε στην ΑΕΛ, το

Σεπτέμβριο του 2012 βρέ-

θηκε στην Καβάλα για να

επιστρέψει και πάλι στην

ΑΕΛ το καλοκαίρι του 2013,

με την οποία την σεζόν

2013-2014.

Μετέπειτα αγωνίστηκε στον

Δωτιέα Αγιάς.

Εν συνεχεία μεταγράφηκε

στον Αχιλλέα Φαρσάλων

στην Α ΕΠΣΛ κατηγορία,

ενώ φόρεσε την φανέλα του

Κίσσαβου Συκουρίου.

Την περσινή σεζόν υπήρξε

ένα από τα βασικά «γρανά-

ζια» της ομάδος του ΑΟ

Μαρκό στην Α ΕΠΣ Αθηνών

με την ομάδα του να πετυ-

χαίνει την άνοδο στην Γ

Εθνική κατηγορία.
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Σπουδαία κίνησε με ΠεταλωτήΣπουδαία κίνησε με Πεταλωτή

για τον Γ.Σ. Φαρσάλων!!!για τον Γ.Σ. Φαρσάλων!!!

«Βόμβα» Πλιάγκα απασφάλισε«Βόμβα» Πλιάγκα απασφάλισε

ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!



Σ
ε έναν εκπληκτικό

αγώνα με

συγκινήσεις,

ανατροπές και μεγάλη

ένταση η Φαρσαλινή

δισκοβόλος Κρίστυ

Αναγνωστόπουλου

εντυπωσίασε για ακόμη

μια φορά και με βολή στα

59.02 μέτρα κατέκτησε την

τρίτη θέση και το χάλκινο

μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Ομάδων στο

Μπίντγκοζ της Πολωνίας.

Να σημειώσουμε ότι η

συγκεκριμένη βολή ήταν η

καλύτερη φετινή βολή της

Φαρσαλινής πρωταθλήτριας

η οποία δείχνει όλο και πιο

ανεβασμένη και έτοιμη να

πετύχει τον στόχο της που

δεν είναι άλλος από το

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της

Ντόχα, εκεί όπου το όριο για

να συμμετάσχει είναι 61.20

μέτρα.

Στην συγκεκριμένη διοργά-

νωση η κάθε αθλήτρια εκτε-

λούσε έως 3 βολές και μετέ-

πειτα οι τέσσερις καλύτερες

είχαν ευκαιρία για ακόμη μια

βολή.

Οι βολές τις Κρίστυ είχαν ως

εξής: Ξεκίνησε με 56.80 στη

1η βολή μετά 57.12 στην 2,

ενώ στην 3η βολή έφτασε τα

58.92μ sb με την 4η βολή να

φτάνει στα 59.02μ και να

πετυχαίνει νέο SB καλύτερη

φετινή βολή δηλαδή.

Με την τρίτη θέση η Κρίστυ

χάρισε 10 πολύτιμους βαθ-

μούς στην Ελλάδα και παίζει

σημαντικό ρόλο η θέση που

έχει η κάθε χώρα καθώς

μετράει η συνολική βαθμο-

λογία.

Η Ελλάδα βρίσκεται από το

2015 στην Super League

στην καλύτερη δηλαδή κατη-

γορία από το 2015 όπου

είχαμε ανέβει στο Ηράκλειο

της Κρήτης.

Όσον αφορά την Κρίστυ

πλέον συνέχεια έχει το

Βαλκανικό Πρωτάθλημα

στις 2-3 Σεπτεμβρίου και τα

Σιθωνία στις 6 Σεπτεμβρίου

όπου κυνηγά το όριο για το

Παγκόσμιο.

Μ
έχρι το μεσημέρι

της Παρασκευής

(09/08) είχε

οριστεί από την ΕΠΣΛ η

τελευταία ημέρα για τις

ομάδες της Α’ τοπικής

κατηγορίας που θα

έπρεπε να δηλώσουν

συμμετοχή για τη νέα

ποδοσφαιρική χρονιά.

Να σημειωθεί πως όλες οι

ομάδες που αναμενόταν να

αγωνιστούν στο πρωτάθλη-

μα έκαναν τη δήλωση τους.

Έτσι λοιπόν έχουμε τις ομά-

δες: Αετό Μακρυχωρίου,

Αμπελωνιακό, Αχιλλέα

Φαρσάλων, Δαμασιακό,

Δόξα Αργυροπουλίου, Δόξα

Βλαχογιαννίου, Δωτιέα

Αγιάς, Κιλελέρ, Λάρισα

2012, Μαυροβούνι,

Ολυμπιακό Αμπελιάς,

ΠΑΟΛ Αβέρωφ, ΠΟΕ,

Σμόλικα, Τύρναβο και

Φαλανιακό.

Παράλληλα με τις δηλώσεις

συμμετοχής στο πρωτάθλη-

μα, οι σύλλογοι δήλωσαν

και τη συμμετοχή τους στο

Κύπελλο ΕΠΣΛ, με αυτή να

είναι υποχρεωτική για την

ερχόμενη αγωνιστική περίο-

δο.
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Εντυπωσιακή επίδοση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Εντυπωσιακή επίδοση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, συνεχίζεισυνεχίζει τηντην

ανοδικήανοδική πορεία τηςπορεία της

Καλύτερη φετινή βολή και χάλκινο μετάλλιο για τηνΚαλύτερη φετινή βολή και χάλκινο μετάλλιο για την
Φαρσαλινή πρωταθλήτρια Φαρσαλινή πρωταθλήτρια 

Κρίστυ Αναγνωστοπούλου!!!Κρίστυ Αναγνωστοπούλου!!!

Αυτές είναι οι ομάδες της Α ΕΠΣΛ – Αυτές είναι οι ομάδες της Α ΕΠΣΛ – DETOX DETOX 
για την νέα σεζόνγια την νέα σεζόν



Τ
α… «βάσανα»

ξεκίνησαν την

Δευτέρα 12

Αυγούστου για την ομάδα

της Αναγέννησης

Φαρσάλων η οποία την

ερχόμενη σεζόν θα

αγωνίζεται στο

πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Οι κόκκινοι κρατώντας τον

βασικό «κορμό» της με τον

οποίο την περσινή σεζόν

πέτυχε μέσω των μπαράζ την

άνοδο στην κατηγορία (σ.σ. οι

μόνοι που αποχώρησαν από

την ομάδα είναι ο Δημήτρης

Τσούλης ο οποίος θα αγωνι-

στεί στον Αχιλλέα Φαρσάλων

και ο Γιάννης Αρβανιτοζήσης

ο οποίος θα φορέσει την

φανέλα των Αμπελόκηπων

Θεσσαλονικής), και προσθέ-

τοντας όσο ποιότητα (σ.σ.

ήδη με την ομάδα συμφώνη-

σαν οι Δημήτρης και

Σωκράτης Δημούλας από την

Ακαδημία Φαρσάλων,

Γιώργος Γκούνης από τον

Ατρόμητο Βαμβακούς και

Φώτης Γκατζανάς από την

Αναγέννηση Ζαππείου) αλλά

και δίνοντας βάση στα νέα

ταλέντα καθώς προωθήθηκαν

ήδη οκτώ ποδοσφαιριστές

από την Ακαδημία έχει ως

στόχο μέσα από το καλό

ποδόσφαιρο και την συνοχή

να πετύχει το καλύτερο δυνα-

τό αποτέλεσμα.

Μάλιστα όπως τονίζουν οι

άνθρωποι της Αναγέννησης ο

σχεδιασμός προχωράει και

βρίσκονται σε αναζήτηση

ακόμη τεσσάρων ποδοσφαι-

ριστών (σ.σ. ενός κεντρικού

αμυντικού, ενός αμυντικού

χάφ και δυο επιθετικών),

ώστε το ρόστερ να είναι πλή-

ρης εν όψει της νέας δύσκο-

λης και απαιτητικής σεζόν.

Στις πρώτες τους δηλώσεις οι

άνθρωποι της ομάδος παρου-

σιάστηκαν προσγειωμένοι και

έτοιμοι για την νέα αυτή πρό-

κληση.

Αχιλλέας Μπακαλέξης

(Γενικός Γραμματέας):

«Καλή αγωνιστική σεζόν θα

ήθελα να ευχηθώ σε όλες τις

ομάδες. Για την Αναγέννηση

Φαρσάλων η νέα σεζόν μας

βρίσκει σε ένα δύσκολο πρω-

τάθλημα αυτό της Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορίας με αρκετές καλές

ομάδες.

Στόχος μας είναι με τους

έμπειρους ποδοσφαιριστές

και τα νέα παιδία από την

Ακαδημία μας και μέσω καλού

ποδοσφαίρου να προσπαθή-

σουμε για το καλύτερο δυνα-

τό.

Η Διοίκηση είχε ανάγκη την

ανανέωση η οποία έχει έρθει

με τα νέα παιδιά που ασχο-

λούνται με την ομάδα από

διάφορα πόστα και όλοι μαζί

θα προσπαθήσουμε για το

καλύτερο δυνατό αποτέλε-

σμα»

Νίκος Θεοχαρόπουλος

(Προπονητής): «Εύχομαι

καλή αγωνιστική σεζόν σε

όλες τις ομάδες, στόχος μας

είναι μέσα από καλό ποδό-

σφαιρο να πάμε για το καλύ-

τερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η φετινή νέα προσπάθεια σε

όλους τους τομείς θα δώσει

νέα ώθηση και νέα νοοτροπία

πάντα με σεβασμό στην ιστο-

ρία και την δυναμική που

αρμόζει στην Αναγέννηση

Φαρσάλων.»

Τάκης Ρόφαλης (Γενικός

Αρχηγός): «Καλή σεζόν με

υγεία σε όλες τις ομάδες, όσο

αφορά την δική μας ομάδα

στόχος είναι να εμπλουτιστεί

η ομάδα με νέο αίμα τόσο

στην Διοίκηση, όσο φυσικά

και στον αγωνιστικό χώρο.

Με στοχευόμενες κινήσεις ενί-

σχυσης και δίνοντας βάση

στις ευκαιρίες που θα έχουν

τα νέα παιδιά τα οποία και

είναι το μέλλον, ως πρώτο

στόχο θα έχουμε την σταθε-

ροποίηση της ομάδος και το

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

σε μια αν μη τι άλλο απαιτητι-

κή κατηγορία.»

Κώστας Ρόφαλης (Βοηθός
Προπονητή): «Εύχομαι σε

όλους όσους ασχολούνται με

το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

από όλους τους τομείς καλή

αγωνιστική σεζόν με υγεία.

Καταφέραμε να κρατήσαμε

τον κορμό της ομάδος εκεί

όπου δώσαμε βάρος και μετέ-

πειτα να πλαισιωθούν με παι-

δία από τις Ακαδημίες για

αυτό και υπάρχει ανοικτό το

ενδεχόμενο λειτουργίας και

Εφηβικού τμήματος ώστε να

είναι έτοιμοι οι νέοι ποδοσφαι-

ριστές να πλαισιώσουν την

ομάδα στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγο-

ρία.

Υπάρχουν ανοικτές συζητή-

σεις με ποδοσφαιριστές και

ελπίζουμε στην θετική έκβαση

τους.

Από εκεί και πέρα είναι θετικό

το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι

έχουν διάθεση να εμπλακούν

Διοικητικά με την ομάδα και

γενικώς με τον αθλητισμό

ερασιτεχνικά.

Με νέες ιδέες και σεβασμό

στην ιστορία και την δυναμική

της Αναγέννησης μέσα από

πολύ δουλειά θα προσπαθή-

σουμε για το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα.»

Γιάννης Πατσιούρας

(Ποδοσφαιριστής): «Αρχικά

να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες

καλή αγωνιστική σεζόν χωρίς

τραυματισμούς.

Όσο για την Αναγέννηση

Φαρσάλων φέτος βρισκόμα-

στε στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία

και υπάρχει μια νέα πρόκλη-

ση μπροστά μας.

Όλοι μας πρέπει να δουλέ-

ψουμε σκληρά με γνώμονα

να σταθούμε αντάξια ο καθέ-

νας από το πόστο του όπως

αρμόζει στην Αναγέννηση και

την ιστορία της.»

Γιώργος Γκούνης

(Ποδοσφαιριστής): «Καλή

αγωνιστική σεζόν με υγεία σε

όλα τα σωματεία, όσο αφορά

την νέα μου ομάδα την

Αναγέννηση Φαρσάλων έρχο-

μαι σε μια ομάδα με στόχους,

όνειρα και φιλοδοξίες και

ευελπιστώ να βοηθήσω και

εγώ ώστε να γίνουν πραγμα-

τικότητα αυτοί οι στόχοι»

Φιλικά προετοιμασίας:

24/8 με τον ΑΟ Ναρθακίου

στο Ναρθάκι, 7/9 με την Νίκη

Κρήνης στην Κρήνη και στις

14/9 με τον Μέγα Αλέξανδρο

Χαλκιάδων στις Χαλκιάδες.
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Αθλητικά
CMYK

Ξεκίνησαν τα... “βάσανα” για την Ξεκίνησαν τα... “βάσανα” για την 

ανανεωμένη Αναγέννηση Φαρσάλωνανανεωμένη Αναγέννηση Φαρσάλων



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 ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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 κατάσταση. 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 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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου

ορόφου , 90 τ.μ. με 2 κρεβατοκά-

μαρες , χωλ, άνετη κουζίνα, τρα-

πεζαρία και αυτόνομη θέρμανση

, επί της οδού Βενιζέλου 90 στα

Φάρσαλα. Πληροφορίες στο τηλ.

: 24910 23102 & 6938749948

Τ
ην Πέμπτη 22 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί

Αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας των Φαρσάλων.

Οι ανάγκες σε αίμα δεν σταματούν ποτέ και η έλλειψη λόγω

του καλοκαιριού είναι μεγάλη.

Ας είμαστε όλοι παρόντες την ημέρα αυτή ώστε κανένας

συνανθρώπος μας να μην υποφέρει.

14
Τρίτη 13 Αυγούστου

1 3 / 8 :  Κ ό κ κ ι ν ο ς  Δ η μ ή τ ρ η ς :  Λ α ρ ί σ η ς  2 4

Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 0 1 2

1 4 / 8 :  Σ ε ρ α σ κ έ ρ η  Μ α ρ ί α  Δ / ν σ η :  Κ α ν α δ ά

4  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 4 6 5

1 5 / 8 :  Ζ α χ ο π ο ύ λ ο υ  Σ τ υ λ ι α ν ή     Δ / ν σ η :

Π λ α τ ε ί α  Λ α ο ύ  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 2 5 1

1 6 / 8 :  Γ ι α κ ο ύ λ α  Σ ο φ ί α  Δ / ν σ η   Κ α ν α δ ά

2 7   Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 3 2 1

1 7 / 8 :  Α ν τ ω ν ι ά δ η ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :  Ν .

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

1 8 / 8  Κ α ρ ά μ π α ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  5  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 9 3 9

1 9 / 8 :  Δ α μ ι α ν ό ς  Δ η μ ή τ ρ η ς  Δ / ν σ η :  Ν .

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

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

Αιμοδοσία σταΑιμοδοσία στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΝΑΚΟΣ 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 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, το γένος ΤΣΟΥΚΑΝΑΚΗ, που γεννήθηκε και κατοικεί

στην Λάρισα και η ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ , το γένος ΚΑΒΡΕΝΤΖΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα

και κατοικεί στη Λάρισα πρόκειται να έλθουν σε  Α΄ θρησκευτικό

γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στα Φάρσαλα. 



Ο
Ατρόμητος Βαμβακούς προχωράει τον

σχεδιασμό του ώστε να είναι έτοιμος στην

έναρξη της νέας σεζόν που θα τον βρει στην

Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία.

Έτσι οι μπλε ανακοίνωσαν 16 συνολικά ανανεώσεις του ήδη

υπάρχοντος ρόστερ.

Με την φανέλα του Ατρόμητου θα αγωνίζονται την νέα σεζόν

οι: Σακελλαρίου, Μητσόπουλος, Μέτσε, Ξυνογαλάς

Αλέξανδρος, Ξυνογαλάς Ηλίας, Μακρής, Φλώρος,

Αρσενόπουλος Βασίλης, Μπερσιάννης, Θανόπουλος, Αζάς,

Τσιτσικλής, Μουτκανάς, Βόπης, Τασιόπουλος,

Μακρυγιάννης και Φάτσης.

Η Διοίκηση της ομάδος εύχεται σε όλους τους ποδοσφαιρι-

στές καλή αγωνιστική σεζόν με υγεία και επιτυχίες.

Να σημειώσουμε ότι από την προηγούμενη Πέμπτη 8

Αυγούστου ξεκίνησε και η προετοιμασία της ομάδος ενώ

μέχρι στιγμής οι μπλε ανακοίνωσαν και δυο φιλικά προετοι-

μασίας με τον ΑΟ Ναρθακίου και την Θύελλα Βασιλί.

Ο
ι «Πράσινοι» του

Ατρόμητου

Παλαμά οι οποίοι

την νέα σεζόν θα

αγωνίζονται υπό τις

οδηγίες του Τάκη

Παραφέστα στην Γ Εθνική

κατηγορία συμφώνησαν

με τον Φαρσαλινό

Χρήστο Τλούπα.

Ο Τλούπας είναι 29 ετών και

αγωνίζεται ως αμυντικός.

Τη σεζόν 2011-12 κατέγρα-

ψε 4 συμμετοχές στη

Football League με τη φανέ-

λα του Εθνικού Αστέρα, ενώ

μία χρονιά νωρίτερα φόρεσε

τη φανέλα του

Απεραντιακού.

Η πρώτη του θητεία στον

Αχιλλέα Φαρσάλων ήταν τη

διετία 2012-14 σε επίπεδο

Α’ ΕΠΣΛ, ενώ στους

«Μυρμιδόνες» επέστρεψε

το καλοκαίρι του 2014 για να

τους ενισχύσει στην ίδια

κατηγορία. Μαζί τους πέτυ-

χε την άνοδο στη Γ’ Εθνική

τη σεζόν 2016-17, ακολού-

θησε παρουσία σε αυτή την

κατηγορία υπό τις οδηγίες

του Τάκη Παραφέστα και

πέρυσι η επιστροφή της

ομάδας στην Α’

Ερασιτεχνική όπου παρέμει-

νε στις τάξεις της.

Ξεκίνησε από τους Νέους

του Λεβαδειακού για να

φορέσει επίσης τη φανέλα

του  Αχιλλέα Δομοκού στο β’

μισό της σεζόν 2013-14 στη

Γ’ Εθνική.

Στον Παλαμά ο Τλούπας θα

συνεργαστεί εκ νέου με τον

κ. Παραφέστα αλλά και με

τους Χρήστο Οικονόμου και

Άκη Μίχο με τους οποίους

ήταν συμπαίκτης στον

Αχιλλέα Φαρσάλων

Η
Δόξα Υπέρειας
συνεχίζει δυναμικά
τις προσθήκες τις

και προχωράει με
απόλυτη ακρίβεια και
προσοχή την ενίσχυσή
της εν όψει της νέας
σεζόν στην Α1 ΕΠΣΛ
κατηγορία.
Οι μαυραετοί μετά την ανα-
κοίνωση της απόκτησης του

κ. Φώτη Πλίτση στον πάγκο
της ομάδος και τις μεταγρα-
φές των Τζατζάκη, Πρίφτη
και Κουσιώρα κατάφεραν να
προσθέσουν ακόμη έναν
ποιοτικό ποδοσφαιριστή
στο ρόστερ τους.
Ουσιαστικά μιλάμε για…
«επαναπατρισμό» καθώς η
Διοίκηση της ομάδος τα
βρήκε σε όλα με τον

Θοδωρή Μαργαριτόπουλο
έναν ποδοσφαιριστή που
μόνο άγνωστος δεν είναι
στην Δόξα Υπέρειας καθώς
ανήκε στην Δόξα μέχρι και
πριν δυο χρόνια όπου και
έφυγε αγωνιζόμενος στην
Νίκη Κρήνης.
Ο 23χρόνος
Μαργαριτόπουλος αγωνίζε-
ται στον χώρο του κέντρου
και ως κεντρικός αμυντικός
και μεταξύ άλλων έχει φορέ-
σει και την φανέλα του
Αχιλλέα Φαρσάλων ενώ
μέχρι πρότινος ανήκε στην
Νίκη Κρήνης.
Πρόκειται για έναν ποδο-
σφαιριστή ο οποίος δεδομέ-
να γνωρίζει και τον γνωρί-
ζουν στην Υπέρεια και με
την ποιότητα του αναμένεται
να ανεβάσει ακόμη περισ-
σότερο το επίπεδο της
Δόξας.
Σύσσωμη η Διοίκηση της
ομάδος τον καλωσορίζει
στην οικογένεια της Δόξας
Υπέρειας και του εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.

Α
λλαγή σκυτάλης

είχαμε στον πάγκο

της Δόξας

Υπέρειας με τους

«μαυραετούς» να

ανακοινώνουν αρχικά το

«κοινή συναινέσει

διαζύγιο» με τον μέχρι

πρότινος τεχνικό τους κ.

Γιάννη Βασιλείου, ο

πάγκος της Δόξας όμως

έμεινε για λίγες ώρες

“ακέφαλος” μιας και την

αμέσως επόμενη ημέρα

ανακοινώθηκε ο

«διάδοχός» του κ. Φώτης

Πλίτσης.

Με τον Βασιλείου στο «τιμό-

νι» τους οι «αετοί» την περ-

σινή σεζόν πέτυχαν την

άνοδο από την Β στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Δ.Σ. της Δόξας

Υπέρειας:

«Ο Α.Ο Δόξα Υπερειας ανα-

κοινώνει την κοινή συναινέ-

σει λύση της συνεργασίας

της με τον προπονητή

Γιάννη Βασιλείου.

Σύσσωμη η Διοίκηση ευχα-

ριστεί τον κ Βασιλείου για

την προσφορά του στην

ομάδα και του εύχεται κάθε

προσωπική και επαγγελμα-

τική επιτυχία.»

Η Διοίκηση της Δόξας

Υπέρειας κινήθηκε ταχύτατα

μετά το διαζύγιο με τον

Γιάννη Βασιλείου και εντός

μόλις λίγων ωρών ανακοί-

νωσε τον διάδοχό του στον

πάγκο.

Ο λόγος για τον πολύπειρο

τεχνικό Φώτη Πλίτση ο οποί-

ος την περσινή σεζόν ήταν

στον πάγκο της ΑΕ Κιλελέρ

στην Α ΕΠΣΛ κατηγορία.

Ένας προπονητής «μπα-

ρουτοκαπνισμένος» τόσο

στα υψηλά στρώματα των

τοπικών πρωταθλημάτων

του Νομού Λάρισας με

θητεία μεταξύ άλλων στο

Αβέρωφ, τα Βουναίνα, τον

Βουκεφάλα Λάρισας, τον

Λαρισαικό και άλλες ομάδες

του Νομού Λάρισας, τόσο

και γνώστης των ακαδημιών

καθώς έχει διατελέσει προ-

πονητής και στην Ακαδημία

του αδερφού του Γιώργου

Πλίτση.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

Δόξας Υπερείας καλωσορί-

ζει τον κ. Φώτη Πλίτση και

του εύχεται καλή θητεία και

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Να σημειώσουμε ότι από

την Δευτέρα 12/8 ξεκίνησε

και η προετοιμασία της ομά-

δος ενώ αναμένονται να

ανακοινωθούν και τα φιλικά

παιχνίδια
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Φουλ των ανανεώσεων στΦουλ των ανανεώσεων στην Βαμβακούην Βαμβακού!!

Στον Ατρόμητο Παλαμά ο Στον Ατρόμητο Παλαμά ο 

Χρήστος Τλούπας!Χρήστος Τλούπας!
Ακόμη μια ποιοτική προσθήκηΑκόμη μια ποιοτική προσθήκη

στα «γρανάζια» της Υπέρειας!στα «γρανάζια» της Υπέρειας!

Παρελθόν ο Γιάννης Βασιλείου, στον Φώτη Πλίτση Παρελθόν ο Γιάννης Βασιλείου, στον Φώτη Πλίτση 

τα “ηνία” της Δόξας Υπέρειαςτα “ηνία” της Δόξας Υπέρειας

Αθλητικά



Η
Φαρσαλινή

δισκοβόλος Κρίστυ

Αναγνωστοπούλου

μετά την μεγάλη της

επιτυχία στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Ομάδων στο

Μπίντγκοζ της Πολωνίας,

όπου με την καλύτερη

φετινή βολή της στα 59.02

μέτρα κατέκτησε την τρίτη

θέση και το χάλκινο

μετάλλιο, συνεχίζει

δυναμικά την

προετοιμασία της με

στόχο φυσικά το όριο

των 61.20 μέτρων το

οποίο θα της δώσει την

δυνατότητα να

συμμετάσχει στο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα

της Ντόχα.

Έτσι η Κρίστυ στις 20

Αυγούστου αναχωρεί για

συμπληρωματική προετοι-

μασία στην Ουγγαρία και

μετέπειτα θα επιστρέψει

στην βάση της ώστε αρχικά

να λάβει μέρος στο

Βαλκανικό Πρωτάθλημα

στις 2-3 Σεπτεμβρίου και τα

Σιθωνία στις 6 Σεπτεμβρίου

όπου κυνηγά το όριο για το

Παγκόσμιο.

Να σημειώσουμε ότι εδώ

και λίγο καιρό η Κρίστυ έχει

στο πλευρό της νέον προ-

πονητή ο λόγος για τον

πρώην σφυροβόλο

Αλέξανδρο Παπαδημητρίου

με αρκετές διακρίσεις στο

βιογραφικό του.

Η Κρίστυ με θετική διάθεση

και πίστη προχωράει δυνα-

μικά και είναι έτοιμη να

πετύχει τον στόχο της και

να παρευρεθεί στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
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protostypos.gr
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CMYK

Δεν σταματά να δουλεύει με στόχο το Παγκόσμιο η Κρίστυ!Δεν σταματά να δουλεύει με στόχο το Παγκόσμιο η Κρίστυ!


