
Ζητούνται:Τεχνολόγος, Μηχανολόγος, Τεχνολόγος
Ηλεκτρολόγος και οδηγός φορτηγού, για την κάλυψη
αναγκών της εταιρείας, στα Φάρσαλα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν το 
βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
epil@stiafilco.com ή στα γραφεία του εργοστασίου
Φαρσάλων, 7ο χλμ. Φαρσάλων – Λαρίσης, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 – 14:00).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24910-26101

Στη Βουλή ο πολύπαθοςΣτη Βουλή ο πολύπαθος

δρόμος Λάρισας –δρόμος Λάρισας –

Φαρσάλων από τονΦαρσάλων από τον

Χρήστο ΚέλλαΧρήστο Κέλλα

Ιστορική αναδρομή για τα 33Ιστορική αναδρομή για τα 33

χρόνια λειτουργίας τουχρόνια λειτουργίας του

Κέντρου ΥγείαςΚέντρου Υγείας

Αυτοί είναι οι νέοι Πρόεδροι και ταΑυτοί είναι οι νέοι Πρόεδροι και τα
Μέλη των Οργανισμών και τωνΜέλη των Οργανισμών και των

Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Επιτροπών 
((ΌλαΌλα τατα Ονόματα)Ονόματα)

CMYK

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 931 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΣελΣελ 2.2.

ΣελΣελ .5.5

ΣελΣελ 6.6.



Ο
ι δρόμοι Λάρισας –
Φαρσάλων και
Ελασσόνας –

Κοζάνης, είναι
κυριολεκτικά, δρόμοι –
σκοτώστρες! Περνούν οι
νταλίκες, για να
αποφύγουν τα διόδια και
έχουν καταστραφεί. Οι
δρόμοι αυτοί πρέπει να
γίνουν και θα το
συζητήσουμε και στην
Επιτροπή Οδικής
Ασφάλειας, κύριε Υπουργέ!
Μάς είπατε για τα μεγάλα
έργα, για τον Ε-65, την Ιόνια
Οδό, τον ΠΑΘΕ και αξίζουν
συγχαρητήρια σε όλες τις
κυβερνήσεις, που προχώρη-
σαν τα συγκεκριμένα έργα.
Πρέπει όμως να υπάρξει μέρι-
μνα και για τους επαρχιακούς
δρόμους!»
Τα ανωτέρω τόνισε, μεταξύ
άλλων, ο Προέδρος της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Οδικής Ασφάλειας της
Βουλής και αν. Γεν.

Γραμματέας της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της ΝΔ, Βουλευτής Ν.
Λάρισας, Χρήστος Κέλλας,
απευθυνόμενος προς τον
Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, Κ. Καραμανλή,
στην Επιτροπή ΔΕΚΟ, κατά
την ακρόαση και διατύπωση
γνώμης για τον διορισμό των
προταθέντων στις θέσεις του
Προέδρου του ΔΣ και του
Διευθύνοντος Συμβούλου της
«Εγνατίας Οδού ΑΕ».
Περαιτέρω, ο Λαρισαίος πολι-
τικός αναφέρθηκε στη λει-
τουργία των διοδίων συναρ-
τήσει της οδικής ασφάλειας,
επισημαίνοντας:
«Κανείς δεν έχει αντίρρηση
να πληρώσει, προκειμένου να
ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.
Όμως, τα διόδια πρέπει να
είναι σε λογικά πλαίσια και να
σταματήσει το χάλι, που
υπάρχει σήμερα. Εγώ είμαι
Βουλευτής Λάρισας. Δεν είναι
δυνατόν από την Αθήνα έως

τη Λάρισα, 355 χλμ., να στα-
ματάς επτά φορές! Σε αυτό
πρέπει να δοθεί λύση! 
Πρέπει να μεριμνήσετε, ώστε
να λειτουργήσουν τα ηλεκτρο-
νικά διόδια, που είναι και ανα-
λογικά. Οι Λαρισαίοι ξεκινούν
από τη Λάρισα προς Αθήνα
και, μέσα στα πρώτα 15 χλμ.,
πληρώνουν 3,5 ευρώ, γιατί;
Δεν βλέπω τον λόγο, που δεν
υλοποιούνται τα ηλεκτρονικά
διόδια».
Τέλος, ο αν. Γεν. Γραμματέας
της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της ΝΔ υπέμνησε το
έργο των κυβερνήσεων
Κώστα Καραμανλή και, ειδι-
κότερα, του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Δημοσίων
Έργων, Γιώργου Σουφλιά,
σημειώνοντας:  
«Η Εγνατία Οδός είναι ένα
διαμάντι για την Ελλάδα, αλλά
θύμιζε το γεφύρι της Άρτας. Η
κατασκευή της ξεκίνησε τη
δεκαετία του 1970 και αν δεν
υπήρχε η Κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Καραμανλή με
την επιμονή, τη μεθοδικότητα
και την εργατικότητα του
Γιώργου Σουφλιά, δεν ξέρω
αν θα τελείωνε ποτέ! Και
σήμερα έχουμε ένα οδικό
δίκτυο κόσμημα, σαν αυτά
που βλέπαμε τις προηγούμε-
νες δεκαετίες στην Ευρώπη
και ζηλεύαμε».

Ο
μήνας πλησιάζει
στο τέλος του και
όπως κάθε φορά

έτσι και τώρα αναμένεται
να πληρωθούν οι
συντάξεις Οκτωβρίου
2019.
Δείτε παρακάτω τις ακριβείς
ημερομηνίες πληρωμής για
όλους τους ασφαλισμένους
σε ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και
Δημόσιο.
Συντάξεις Οκτωβρίου 2019:
Εμείς σας παρουσιάζουμε
έναν πλήρη οδηγό με τις
ημερομηνίες πληρωμής σε
όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Από τις 25 Σεπτεμβρίου θα

ξεκινήσει η καταβολή των
συντάξεων Οκτωβρίου και
θα ολοκληρωθεί στις 2
Οκτωβρίου με την καταβολή
των επικουρικών συντάξε-
ων.
Αναλυτικότερα:
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Οκτωβρίου 2019
την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου
2019
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Οκτωβρίου 2019
την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου
2019
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα
καταβάλλει τις συντάξεις
Οκτωβρίου 2019 την

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου
2019
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Οκτωβρίου 2019
των Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων την Τετάρτη 25
Σεπτεμβρίου 2019
Την Παρασκευή 27
Σεπτεμβρίου το ΙΚΑ θα
καταβάλλει τις συντάξεις
Οκτωβρίου 2019
Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις
συντάξεις Οκτωβρίου 2019
την Παρασκευή 27
Σεπτεμβρίου 2019
Τα υπόλοιπα ταμεία του
ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα κατα-
βάλλουν τις συντάξεις
Οκτωβρίου 2019 την
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου
2019
-Οι προσωρινές συντάξεις
Ενόπλων Δυνάμεων,
Σωμάτων Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σώματος
του Οκτωβρίου 2019 θα
καταβληθούν την
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου
2019
Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει
τις επικουρικές συντάξεις
Οκτωβρίου 2019 την
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019.
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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 18/9/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 20/35c

Τρίτη 17/9/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 18/38c

Πέμπτη 19/8/2019
Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 19/26c

Παρασκευή 20/8/2019
Συννεφιά,  θερμοκρασία 15/25c

Σαββάτο 21/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 14/23c

Κυριακή 22/9/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 13/26c

Δευτέρα 23/9/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 15/25c

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

Στη Βουλή οΣτη Βουλή ο πολύπαθοςπολύπαθος

δρόμος Λάρισας – Φαρσάλωνδρόμος Λάρισας – Φαρσάλων

από τον Χρήστο Κέλλααπό τον Χρήστο Κέλλα

Συντάξεις Οκτωβρίου: ΠότεΣυντάξεις Οκτωβρίου: Πότε

μπαίνουν τα χρήματα στα μπαίνουν τα χρήματα στα ATMATM

– – Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ,Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ,

Δημόσιο, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤΔημόσιο, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ

protostypos.grprotostypos.gr



Σ
την 17η συνεδρίαση

του Δημοτικού

Συμβουλίου

Φαρσάλων το οποίο

πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου η 17η

Συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων με

τα 12 θέματα της

Συνεδρίασης να

εγκρίνονται από τους

Δημοτικούς Συμβούλους

και να περνάνε.

Πριν την έναρξη της ψήφισης
των θεματών ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Αποστόλης
Αναγνώστου έθεσε τρία ερω-
τήματα πριν την έναρξη του
συμβουλίου τα οποία αφο-
ρούσαν: Το πάρκο που
υπάρχει δίπλα στο 4ο
Δημοτικό σχολείο Φαρσάλων,
την εγκατάλειψη του πρασί-
νου και την μη λειτουργία
κάποιων οργάνων της παιδι-
κής χαράς. Το κανάλι που
ξεκινάει από τα Πολυμερέικα
και καταλήγει στις αποθήκες
της ΔΕΗ, το οποίο έχει γεμί-
σει χόρτα, δέντρα με τις
πρώτες βροχές θα υπάρξουν
τεράστια προβλήματα και το
τρίτο ερώτημα αφορούσε την
εικόνα του περιφερειακού
δρόμου ανεβαίνοντας από
τον κόμβο της Ανωχωρίου
προς το δρόμο Φαρσάλων –
Λάρισας καθώς δεν υπάρχει
μέριμνα και υπάρχουν παρα-
τημένα σίδερα αυτοκίνητα
σκουπιδότοπος κοντά στις
εργατικές κατοικίες στους
Ρομά.
Στα θέματα απάντησαν οι
αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Η κ.
Δέσποινα Συροπούλου ανέ-
φερε ότι έχουν καταγραφεί οι
ζημίες στις παιδικές χαρές.
Στην συγκεκριμένη αφαιρέθη-
καν τρία όργανα που δεν
δούλευαν και θα αφαιρεθούν

όλα τα παιχνίδια που δεν
δουλεύουν από όλες τις παι-
δικές χαρές, αντικαθιστώντας
με προσωρινά, έως ότου
ξεκινήσουν οι αναβαθμίσεις
των παιδικών χαρών
(Φεβρουάριος – Μάρτιος
2020).
Ο κ. Σταύρος Κουκουλιός
απάντησε, ότι η υπηρεσία
πρασίνου έχει καταγράψει τα
πάντα την συγκεκριμένη χρο-
νική στιγμή και έχει ρίξει το
βάρος στην έναρξη των σχο-
λείων, όσο αφορά το ρέμα,
θα καθαριστεί, όπως και
άλλα που έχουν καταγραφεί
ξεκινώντας από την πόλη και
συνεχίζοντας προς τα χωριά,
ενώ στο τελευταίο ερώτημα ο
κ. Νικ. Γκατζόγιας απάντησε
οτι έχει έρθει σε επαφή, ο
δήμος με το προεδρείο των
Ρομά, που τους έχει δώσει
μία προθεσμία 10 ημερών,
ώστε να απομακρυνθούν τα
αντικείμενα τα οποία βρίσκο-
νται πλάι του περιφερειακού
δρόμου.
Στο ερώτημα την κ. Μαρία
Ίφου για το πλύσιμο των
κάδων η κ. Δεσ. Συροπούλου
απάντησε οτι θα ξεκινήσει
από τον Οκτώβριο καθώς
δεν υπάρχει οδηγός, ο οποί-
ος να πληρεί τις προϋποθέ-
σεις για το συγκεκριμένο
όχημα. Η διάρκεια του πλυσί-
ματος όλων των κάδων της
επαρχίας υπολογίζεται στους
2 μήνες.
Στα θέματα του δημοτικού
συμβουλίου όλα πέρασαν
ομόφωνα εκτός από το 9
θέμα το οποίο αφορούσε την
αναμόρφωση προϋπολογι-
σμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2019 και καταψήφισε η
Λαϊκή Συσπείρωση
Φαρσάλων του Απ.
Αναγνώστου.

Αναλυτικά τα θέματα:
1. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-
σμός μελών στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. της
Σχολικής Επιτροπής, με την
επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φαρσάλων»
(Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών).
2. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-
σμός μελών στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. της
Σχολικής Επιτροπής, με την
επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  Δήμου
Φαρσάλων» (Εισηγητής :
Χατζηπλή Σοφία
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών).
3. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-
σμός μελών στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π. του
Οργανισμού, με την επωνυ-
μία: «Οργανισμός Πολιτισμού
– Αθλητισμού Κοινωνικής –
Προστασίας – Αλληλεγγύης
Δήμου Φαρσάλων
(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ΔΦ.)
(Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών).
4. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-
σμός μελών στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π. της
Δημοτικής Επιχείρησης, με
την επωνυμία: «Δημοτική
Κοινωφελής  Επιχείρηση
Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.)
(Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών).
5. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-
σμός μελών στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π. της
Δημοτικής Επιχείρησης, με
την επωνυμία: «Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Φαρσάλων
(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) (Εισηγητής :
Χατζηπλή Σοφία
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών).
6. Ορισμός δύο (2) δημοτι-
κών συμβούλων, στο
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
(Σ.Τ.Ο.) του Γραφείου
Πολιτικής Προστασίας του
Δήμο (Εισηγητής : Χατζηπλή
Σοφία Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών).
7. Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής έργων & εργα-
σιών αξίας έως 5.869,40€ για
το έτος 2019 (Εισηγητής :
Χατζηπλή Σοφία
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών).

8. Αποδοχή επιχορήγησης

ποσού 21.143,24€ από το

Υπ. Εσ. για την καταβολή

εκλογικής αποζημίωσης των

υπαλλήλων του Δήμου που

συμμετείχαν στην προπαρα-

σκευή και διεξαγωγή των

Δημοτικών και

Περιφερειακών Εκλογών και

των Εκλογών για την ανάδει-

ξη των μελών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

της 26ης Μαΐου 2019 και των

επαναληπτικών εκλογών της

2ας Ιουνίου 2019 (Εισηγητής

: Αλειφτήρας Σωκράτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Πρ/γισμού, Λογιστηρίου,

μισθοδοσίας και

Προμηθειών).

9. Αναμόρφωση προϋπολογι-

σμού του Δήμου οικονομικού

έτους 2019 (Εισηγητής :

Αλειφτήρας Σωκράτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Πρ/γισμού, Λογιστηρίου,

μισθοδοσίας και

Προμηθειών).

10. Ορισμός εκπροσώπου

(Δημοτικού Υπαλλήλου) για

το Τραπεζικό ίδρυμα

“EUROBANG ERGASIAS”

(Εισηγητής : Παπαδήμας

Γεώργιος, Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικών

Υπηρεσιών).

11. Ορισμός εκπροσώπου –

διαχειριστή (Δημοτικού

Υπαλλήλου) στην Τράπεζα

Ελλάδος (Εισηγητής :

Παπαδήμας Γεώργιος,

Προϊστάμενος

Δ/νσηςΟικονομικών

Υπηρεσιών).

12. Ορισμός Δημοτικών

Υπαλλήλων για την κίνηση

του λογαριασμού Ταμειακής

Διαχείρισης της Τράπεζας

Ελλάδος (Εισηγητής :

Παπαδήμας Γεώργιος,

Προϊστάμενος Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών).
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Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της ΤρίτηςΟι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης



Χ
τύπησε την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο

κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς σε όλα τα

σχολεία της χώρας με γονείς, δάσκαλους και

μαθητές να την αναμένουν με μεγάλη αγωνία.

Στο 1ο Γενικό Γυμνάσιο και Λύκειο και στο 1ο ΕΠΑΛ

Φαρσάλων o Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος

και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος τέλεσε τον αγιασμό

παρουσία του νέου Δημάρχου κ Μάκη Εσκίογλου.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η διανομή των βιβλίων

στους μαθητές και ξεκίνησαν τα… «βάσανα» και τα πρωινά

ξυπνήματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στον χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ο κ. Εσκίογλου

ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά γεμάτη υγεία και γνώση, για

να συμπληρώσει πως «ως νέα δημοτική αρχή της επαρ-

χίας, φροντίσαμε στο λίγο χρόνο που είχαμε στη διοίκηση,

να μεριμνήσουμε κατά το μέγιστο δυνατό ώστε σε ότι αφορά

τις δικές μας αρμοδιότητες, η νέα σχολική χρονιά να ξεκινή-

σει χωρίς προβλήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς

όμως, οι σχολικές επιτροπές, οι υπηρεσιακοί παράγοντες,

οι συνεργάτες μου κι εγώ θα βρισκόμαστε στο πλευρό

καθηγητών, γονέων και μαθητών, σε οτιδήποτε προκύψει.

Καλή επιτυχία και δύναμη στους μαθητές, σ’ αυτό το συναρ-

παστικό ταξίδι γνώσης που ξεκινά σήμερα».

Οι τελετές έγιναν χοροστατούντος του Σεβασμιότατου

Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ.

Τιμόθεου, ενώ μεταξύ άλλων παρέστησαν οι αντιδήμαρχοι

κ.κ. Σοφία Χατζηπλή, Δέσποινα Συροπούλου, Σταύρος

Κουκουλιός και Νίκος Γκατζόγιας.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Επιστροφή στα θρανία για τους Φαρσαλινούς μαθητές, Επιστροφή στα θρανία για τους Φαρσαλινούς μαθητές, 

χτύπησε το πρώτο κουδούνιχτύπησε το πρώτο κουδούνι



Σ
τις 13/9 του 2019
συμπληρώθηκαν 33
χρόνια από τα

εγκαίνια και την έναρξη
της λειτουργίας του
Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων το οποίο είχε
εγκαινιαστεί το 1986,
όντας το δεύτερο Κέντρο
Υγείας στον Νομό
Λάρισας μετά το Κέντρο
Υγείας Ελασσόνας το
οποίο είναι το πρώτο
Κέντρο Υγείας
Πανελληνίως.
Το Κέντρο Υγείας εγκαινιά-
στηκε επί κυβερνήσεως
ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό
τον Ανδρέα Παπανδρέου και
Υπουργό Υγείας τον Γιώργο
Γεννηματά, Υφυπουργός
Υγείας ήταν ο Λαρισαίος
Ιωάννης Φλώρος, ενώ τότε
Δήμαρχος Φαρσάλων ήταν
ο κ. Κωνσταντίνος
Μπούτης.
Η λειτουργία του Κ.Υ.
Φαρσάλων ξεκίνησε με για-
τρούς Παθολόγους,

Αγροτικούς Ιατρούς και
Παιδιάτρους.
Πολλοί μεγάλοι Ιατροί πέρα-
σαν από το Κέντρο Υγείας
των Φαρσάλων στο πέρα-
σμα των χρόνων
Από το 1986 μέχρι και σήμε-
ρα το Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων έχει συνεχή και
αδιάκοπη λειτουργία.
Σήμερα το Κέντρο Υγείας
παρά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει έχει υπό την
ομπρέλα του τρία
Περιφερειακά Ιατρεία
(Νίκαιας, Ζαππείου και
Αγίου Γεωργίου).
Συνομιλώντας με τον κ.
Γιώργο Μπρισίμη ο οποίος
είναι ο Πρόεδρος των
Εργαζομένων των Κέντρων
Υγείας Νομού Λάρισας
αντλήσαμε όλα τα ιστορικά
στοιχεία σε μια αναδρομή
από την ημέρα λειτουργίας
του Κέντρου Υγείας μέχρι
και σήμερα και μας ανέλυσε
και τα προβλήματα τα οποία
αντιμετωπίζει την δεδομένη

χρονική στιγμή το Κέντρο
Υγείας των Φαρσάλων.
Το μείζον πρόβλημα που
εντοπίσαμε είναι το γεγονός
ότι δεν υπάρχει κάλυψη επί
24ώρου βάσεως, στις βάρ-
διες των οδηγών. στον
Σταθμό του ΕΚΑΒ ο οποίος
βρίσκεται εντός του Κέντρου
Υγείας, ένα πρόβλημα το
οποίο είναι σοβαρό και γίνο-
νται προσπάθειες για την
άμεση επίλυση του μιας και
η ακτίνα που καλύπτει το
Κέντρο Υγείας είναι μεγάλη
και μόνιμα υπάρχουν επεί-
γοντα περιστατικά.
Επίσης ένα άλλο πρόβλημα
είναι η έλλειψη Παιδιάτρου
μιας και εδώ και αρκετό
καιρό δεν υπάρχει
Παιδίατρος.
Ενώ ένα άλλο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει το Κέντρο
Υγείας είναι η έλλειψη

μαιών. 
Υπάρχει αισιοδοξία όμως
ότι τα προβλήματα αυτά θα
λυθούν και θα συνεχιστεί σε
ακόμη καλύτερα επίπεδα και
με καλύτερη κάλυψη των
αναγκών η λειτουργία του
Κέντρου Υγείας που είναι
τόσο σημαντικό για την
Επαρχία μας.
Στις παρακάτω φωτογρα-
φίες οι οποίες είναι από τα
εγκαινία του Κέντρου Υγείας
και τις οποίες μας παραχώ-
ρησε ο κ. Γιώργος
Μπρισίμης διακρίνονται ο
Υφυπουργός Υγείας κ.
Ιωάννης Φλώρος, ο τότε
Πρόεδρος του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας κ.
Ιωάννης Καρακάσης, ο
Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος
Μπούτης και άλλα Πολιτικά
πρόσωπα της τότε εποχής.
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33 χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το33 χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων - Κέντρο Υγείας Φαρσάλων - 

Ιστορική αναδρομήΙστορική αναδρομή

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



Σ
την 17η συνεδρίαση

του Δημοτικού

Συμβουλίου

Φαρσάλων το οποίο

πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

υπήρξε ο ορισμός

Προέδρων και Μελών σε

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

(Οργανισμός Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων) και

ΔΗΚΕΦΑ (Δημοτική

Κοινωφελής Επιχείρηση

Φαρσάλων), όπως επίσης

και στην ΔΕΥΑΦ

(Δημοτική Επιχείρηση

Ύδρευσης Αποχέτευσης

Φαρσάλων).

Επίσης ορίστηκαν οι
Πρόεδροι και τα Μέλη που
θα απαρτίζουν τις
Επιτροπές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου

Φαρσάλων, οι οποίες θα
αποτελούνται από την πλει-
οψηφούσα παράταξη, του
νέου δημάρχου Μάκη
Εσκίογλου, την αντιπολίτευ-
ση (δημοτικούς συμβού-
λους), πολίτες, διευθυντές
σχολείων και μέλη από τον
σύλλογο μαθητών.
Αναλυτικά τα νέα όργανα
θα έχουν ως εξής:
ΟΠΑΚΠΑ (9 μέλη):
Μπασαγιάννης Χρήστος
(Πρόεδρος), Γούσιας
Δημήτριος (αντιπρόεδρος),
τακτικά μέλη, Τριάντης
Ιωάννης, Μπρόζος
Κων/νος, Αλεξοπούλου
Αθηνά, Μπένου
Κωνσταντίνα, Πατσιούρας
Βασίλης, Καλογεροπούλου
Χρυσούλα, Θανόπουλος
Γεώργιος.
Αναπληρωματικά μέλη:
Συροπούλου Δέσποινα,
Χαμορούσου Ευαγγελία,
Γκατζόγιας Νικόλαος,
Ιακωβάκη Μαρία –
Παναγιώτα, Ίφου Μαρία,
Γιακοβή Ολυμπία,
Σπανόπουλος Αχιλλέας.
ΔΗΚΕΦΑ (9 μέλη):
Μπαλατσός Κων/νος (πρόε-
δρος), Αρσενοπούλου Βάια
(αντιπρόεδρος), τακτικά

μέλη, Γούσιας Δημήτριος,
Χαμορούσου Ευαγγελία,
Κοντοπούλου Βασιλική,
Μανίκας Βασίλειος,
Παναγιωτοπούλου Κυριακή,
Αγγελακοπούλου Ιουλία,
Τσουμάνη Βασιλική.
Αναπληρωματικά μέλη:
Δαμιανός Κων/νος,
Τριάντης Ιωάννης,
Μπρόζος Κων/νος,
Κοντοπούλου Ευαγγελία,
Πάνου Αγγελική, Μπένου
Κων/να, Κατσιούνης
Ευάγγελος, Τριανταφύλλου
Νικόλαος.
ΔΕΥΑΦ (11 μέλη):
Εσκίογλου Μάκης (πρόε-
δρος), τακτικά μέλη,
Τριάντης Ιωάννης,
Μπασαγιάννης Χρήστος,
Μπαλατσός Κω/νος,
Αγγελακόπουλος Γεώργιος,
Ίφου Μαρί, Κωνσταντίνου
Γεώργιος, Γάκου
Χρυσούλα, Αϋφαντής
Ιωάννης, Παρδόδης
Κων/νος, Παπανικολάου
Κων/νος.
Αναπληρωματικά μέλη:
Χαμορούσου Ευαγγελία,
Χατζηπλή Σοφία, Μπρόζος
Κων/νος, Μπαμπανίκας
Δημήτριος, Λελεντζής
Ιωάννης, Γακόπουλος

Αθανάσιος, Χουλιάρα Ηρώ,
Πάνου Αγγελική,
Τασιοπούλου Αικατερίνη,
Θεοδωροπούλου Ευδοξία.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο
αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ
θα οριστεί στην πρώτη
συνεδρίαση του οργανι-
σμού, κατόπιν ψηφοφορίας
των μελών του οργανισμού.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ (9 μελή):
Κουκουλιός Σταύρος
(Πρόεδρος), Δαμιανός
Κων/νος (Αντιπρόεδρος),
τακτικά μέλη, Χαμορούσου
Ευαγγελία, Μπένου
Κων/να, Πατσιούρας
Βασίλειος, Θεοχάρη
Αθανασία, Τσέντζου
Ιωάννα.
Αναπληρωματικά μέλη:
Γκατζόγιας Νικόλαος,
Μπρόζος Νικόλαος,
Παναγιωτοπούλου Κυριακή,
Κατσιαούνης Ευάγγελος,
Θεοδωροπούλου Ευδοξία,

Πάνου Αγγελική. Τις δυο
θέσεις που απομένουν
τακτικών και αναπληρωμα-
τικών μελών θα τις καλύ-
ψουν Διευθυντές σχολείων.
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(9 μελή): Γούσιας
Δημήτριος (Πρόεδρος),
Αρσενοπούλου Βάια
(Αντιπρόεδρος),
Συροπούλου Δέσποινα,
Καρακώστα Βάνα, Γκέβρος
Ιωάννης, Δημητρακόπουλος
Ευάγγελος.
Αναπληρωματικά μέλη:
Τριάντης Ιωάννης,
Χαμορούσου Ευαγγελία,
Τζαμαλή Πολυξένη, Τύμπας
Κων/νος,
Παναγιωτοπούλου Κυριακή.
Τις τρεις θέσεις που απομέ-
νουν τακτικών και αναπλη-
ρωματικών μελών θα τις
καλύψουν Διευθυντές σχο-
λείων και μέλη από τον
σύλλογο μαθητών.
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Αυτοί είναι οι νέοι Πρόεδροι και τα Μέλη Αυτοί είναι οι νέοι Πρόεδροι και τα Μέλη 

των Οργανισμών και των Σχολικών Επιτροπών (Ονόματα)των Οργανισμών και των Σχολικών Επιτροπών (Ονόματα)

- Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel”
διοργανώνει την Παρασκευή 6/10 Μονοήμερη
προκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή
Παναγίας Εικοσιφοινίσσης και στην Ι.Μ. 
Αγίας Λυδίας

28η Οκτωβρίου στα Μικρασιατικά Παράλια

- 24-28/10 Μικρασιατικά Παράλια.

Τσανάκαλε -Αϊβαλί - Σμύρνη - Τροία - Έφεσος -

Κουσάντασι - Πέργαμος.

*4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με ημιδια-

τροφή.

- 21-24/9 Τετραήμερη εκδρομή στη Ζάκυνθο.

*3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* με πρωι-

νό.

- Κυριακή 6/10 Μονοήμερη Εκδρομή στην

Αίγινα - Άγιος Νεκτάριος

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ





Τ
ην Κυριακή 15

Σεπτεμβρίου στην

Πλατεία Δημαρχείου

υποδέχθηκαν τα

Φάρσαλα την φλόγα της

17ης Λαμπαδηδρομίας

Εθελοντών αιμοδοτών.

Η φλόγα των

Λαμπαδηδρόμων μεταφέρει

σε όλα τα μέρη της

Ελλάδος, το μήνυμα της

Εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η διαδρομή ξεκίνησε από

τον χώρο του Απιδανού

ποταμού και μέσω των

οδών Δαόχου και Λαμίας

άναψε στον βωμό που θα

βρισκόταν στην πλατεία

Δημαρχείου, δίπλα από το

ιστορικό άγαλμα του

Αχιλλέα.

Την φλόγα μετέφεραν οι

δρομείς της πόλης, μαθητές

σχολείων, φροντιστηρίων

και αθλητές.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση

παρέθεσε η πρόεδρος του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων κ. Σούλα

Λούκουτου και ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης.

Αμφότεροι στάθηκαν στην

σημασία του εθελοντισμού

και της αιμοδοσίας.

Η κ. Λούκουτου ευχαρίστη-

σε τον Δήμο Φαρσάλων ο

οποίος είναι αρωγός σε

όλες τις προσπάθειες του

Συλλόγου, ενώ ο κ.

Μπασαγιάννης χαρακτήρισε

«στολίδι» της Επαρχίας

Φαρσάλων τον Αιμοδοτικό

Σύλλογο, ενώ κάλεσε όλους

τους συμμετέχοντες να

δώσουν το παρών και να

συμμετάσχουν στον

Αχίλλειο Άθλο.

Το παρών έδωσαν οι

Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή και Σταύρος

Κουκουλιός, ο πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Κωνσταντίνος Δαμιανός,

ο Τοπικός Σύμβουλος της

Κοινότητας Φαρσάλων κ.

Ντίνος Βαρακλιώτης, η

πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων και επικεφαλής

της παράταξης «Δημοτική

Αναγέννηση» κ. Μαρία

Ίφου, σύσσωμο το Δ.Σ. του

ο Αιμοδοτικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων και

πλήθος κόσμου.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Άναψε στην πλατεία Δημαρχείου η φλόγαΆναψε στην πλατεία Δημαρχείου η φλόγα

της 17ης Λαμπαδηδρομίας της 17ης Λαμπαδηδρομίας 

εθελοντών αιμοδοτώνεθελοντών αιμοδοτών

Αστέριος Κ. Μολόχας
Φιλολογικό Φροντιστήριο
Λαμίας 91-Φάρσαλα

Σε έναν, ζεστό και φιλικό χώρο, σε ένα σύγ-
χρονο και λειτουργικό περιβάλλον για μεθο-

δική δουλειά.
Τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή 
ή ιδιαίτερα μαθήματα για μαθητές: 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΠΑΛ
Διδάσκονται:
- Όλα τα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου-Λυκείου
- Θεωρητική κατεύθυνση Λυκείου
- Νεοελληνική Γλώσσα όλων των κατευθύνσεων
- Προετοιμασία μαθητών Δημοτικού στην παραγωγή 
γραπτού λόγου (έκθεση)
Προετοιμασία στα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ για μαθητές που
θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου.

Παροχή δωρεάν σημειώσεων στους μαθητές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6972333669
e-mail: asteris.molohas@gmail.com



Φ
οιτητές από τη

Σχολή

Αρχαιολογίας του

Ιταλικού Πανεπιστημίου

της Μεσίνα υποδέχθηκαν

στη Σκοτούσσα ο

αντιδήμαρχος Φαρσάλων

κ. Σταύρος Κουκουλιός

και τοπικοί φορείς την

Κυριακή. Η Ιταλική

αποστολή έφθασε στην

περιοχή των Φαρσάλων

στο πρόγραμμα του

ειδικού προγράμματος

που χρηματοδοτεί

ερευνητικές ομάδες με

στόχο την πρόοδο των

ανασκαφών σε περιοχές

ιδιαίτερου αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος.

Στην ομάδα των Ιταλών
σπουδαστών, θα ενσωμα-
τωθούν τις επόμενες ημέρες
επιβλέποντες καθηγητές
τους καθώς και περισσότε-
ροι φοιτητές, ώστε να ξεκι-
νήσει ένας νέος γύρος ερευ-
νών στην περιοχή της
αρχαίας Σκοτούσσας.
Το πρόγραμμα «τρέχει» με
επιτυχία για τα τελευταία
πέντε χρόνια, έχοντας να
επιδείξει σημαντική πρόοδο
και σπουδαίες ανακαλύψεις
σχετικά με την ανθρώπινη

δραστηριότητα στην περιο-
χή, η οποία φθάνει στον 12ο
αιώνα π.Χ., αλλά και σημα-
ντικά ευρήματα όπως δημό-
σια κτήρια της αρχαίας επο-
χής, λατρευτικοί βωμοί κ.α.
«Ως δήμος Φαρσάλων σε
συνεργασία με την οικεία
Εφορία Αρχαιοτήτων, στεκό-
μαστε αρωγοί σε οτιδήποτε
αφορά στην ανάδειξη της
πλούσιας αρχαιολογικής και
ιστορικής κληρονομιάς της
επαρχίας Φαρσάλων»
σημείωσε μεταξύ άλλων ο
αντιδήμαρχος, υπεύθυνος
για τη δημοτική ενότητα
Πολυδάμαντα κ.
Κουκουλιός.

Ο
Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης κ.

Τιμόθεος

συναντήθηκε με τους

νεοεισαχθέντες φοιτητές

και φοιτήτριες πριν την

αναχώρησή τους για τις

κατά τόπους Σχολές τους.

Τους νεοεισαχθέντες φοιτη-

τές και φοιτήτριες της

περιοχής των Φαρσάλων

συνάντησε την Δευτέρα 9

Σεπτεμβρίου 2019 στον

Ιερό Ναό Αγίας

Παρασκευής Φαρσάλων.

Ενώ τους νεοεισαχθέντες

φοιτητές και φοιτήτριες του

Νομού Καρδίτσης συνάντη-

σε την Πέμπτη 12

Σεπτεμβρίου στο

Πνευματικό Κέντρο της

Ιεράς μας Μητροπόλεως

επί της οδού Μ.

Αλεξάνδρου 16-18.

Ανταποκρινόμενοι στο

κάλεσμα του Σεπτού

Ποιμενάρχου τους οι νεοει-

σαχθέντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

της χώρας συναναστράφη-

καν μαζί του ανταλλάσσο-

ντας απόψεις και σκέψεις.

Τους προέτρεψε να απο-

κτήσουν όσες περισσότερες

γνώσεις μπορούν και θα

τους προσφερθούν, ώστε

να τις έχουν εφόδιο στην

ζωή τους. Τους τόνισε να

μην ξεχνούν τον Χριστό και

την εκκλησία Του και τους

υπενθύμισε ότι η τοπική

μας Εκκλησία θα βρίσκεται

στο πλευρό τους. Τέλος,

ευχαρίστησε όλους για την

παρουσία και το Συμβούλιο

του Γραφείου Νεότητος της

Ιεράς μας Μητροπόλεως

για την διοργάνωση αυτών

των συναντήσεων.

Φωτογραφίες:

Κωνσταντίνος Μανταλιάς –

Παναγιώτης Αγραφιώτης

9
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CMYK

Τοπικά Νέα

Με νεοεισαχθέντες φοιτητές Με νεοεισαχθέντες φοιτητές 

συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Τιμόθεοςσυναντήθηκε ο Μητροπολίτης Τιμόθεος

Στην αρχαία Σκοτούσσα ερευνητικήΣτην αρχαία Σκοτούσσα ερευνητική

ομάδα από το Ιταλικό ομάδα από το Ιταλικό 

Πανεπιστήμιο της ΜεσίναΠανεπιστήμιο της Μεσίνα



Τ
ο πρώτο κουδούνι

στο 2ο Λύκειο

Φαρσάλων έφερε

με μια ευχάριστη είδηση.

Η νέα σχολική χρονιά

ξεκίνησε ευοίωνα με την

αναγόρευση, του 2ου

Λυκείου Φαρσάλων, ως

Σχολείου Πρέσβη του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου για τρίτη

συνεχή χρονιά.

Το Πρόγραμμα Σχολικοί

Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου συνιστά μια

πρωτοβουλία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

που υλοποιείται σε όλα τα

κράτη μέλη της Ευρωπαικης

Ένωσης και υποστηρίζεται

από το Υπουργείο Παιδείας

και την Βουλή των Ελλήνων.

Μέσω των διαφόρων δρά-

σεων, τα σχολεία που δρα-

στηριοποιούνται στο πρό-

γραμμα έχουν την ευκαιρία

να γνωρίσουν καλύτερα την

Ευρωπαϊκή Ένωση, τις

αξίες και στόχους της,

καθώς και να ενημερωθούν

για το ρόλο, τις αρμοδιότη-

τες και τη δομή του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

αναβαθμίζοντας τις γνώσεις

τους για την ΕΕ και ενισχύο-

ντας τον Ευρωπαϊκό δημο-

κρατικό κοινοβουλευτισμό.

Στο πρόγραμμα δραστηριο-

ποιήθηκε πλήθος μαθητών

όλων των τάξεων του σχο-

λείου, συμμετέχοντας δυνα-

μικά και με ενθουσιασμό σε

μια μεγάλη ποικιλία δράσε-

ων, όπως η διοργάνωση

ενημερωτικής εκδήλωσης

για τις Ευρωεκλογές σε

συνεργασία με το

Europedirect Θεσσαλίας, η

δημιουργία πρωτότυπων

πολυτροπικών κειμένων για

την αναγκαιότητα της ενερ-

γού δημοκρατικής συμμετο-

χής στα κοινά, η συμμετοχή

των μαθητών της Α’ Τάξης

στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο

των Σχολείων – Πρέσβεων

του ΕΚ και η συμμετοχή

στην ενέργεια του

Europedirect Θεσσαλονίκης

για την αντιμετώπιση του

σχολικού εκφοβισμού. Την

ευθύνη για την υλοποίηση

του προγράμματος είχαν οι

ακόλουθοι εκπαιδευτικοί του

σχολείου: Ιωάννα Βόντσα

(μαθηματικός), Ζησούλα

Γκουτσιουκώστα (φιλόλο-

γος), Ελένη Μαγαλιού (βιο-

λόγος), Φωτεινή

Κουτσοπούλου (κοινωνιολό-

γος) και Βίκυ Σαμαρίνα

(καθηγήτρια αγγλικών).

Ι
διαίτερα

προβληματισμένοι

βρίσκονται τις

τελευταίες ημέρες, οι

Φαρσαλινοί αγρότες,

εξαιτίας του «χαμηλού»

που καταγράφει η

διεθνής τιμή του

βαμβακιού, λίγες μέρες

πριν την επίσημη έναρξη

της συγκομιδής του

«λευκού χρυσού», ο

οποίος άρχισε να χάνει

την παλαιά του αίγλη,

σωρεύοντας μεγάλο

κόστος παραγωγής και

εισπράττοντας από

ελάχιστα κέρδη έως και

μεγάλες ζημιές.

Στην αγορά και σε κάθε
σημείο συνάντησης των
αγροτών κυριαρχεί η συζή-
τηση για το μέλλον του
Φαρσαλινού και κατ’ επέ-
κταση του Θεσσαλικού βαμ-
βακιού, που, με την υπάρ-
χουσα οικονομική συγκυρία
προοιωνίζεται ακόμα και η
εξαφάνισή του.

Οι παραγωγοί θεωρούν τη
φετινή χρονιά κομβική για τη
συνέχιση της καλλιέργειας
στη περιοχή, προειδοποιώ-
ντας από την πλευρά τους,
ότι το βαμβάκι θα εξαφανι-
στεί από την Θεσσαλία, σε
περίπτωση που πουλήσουν
με την σημερινή τιμή, η
οποία προκύπτει κατά προ-
σέγγιση από αναγωγή μετα-
τροπής του εκκοκκισμένου
βάμβακος στο σύσπορο,
κυμαίνοντας οριακά πάνω
από τα 40 λεπτά (39-41
λεπτά/κιλό), μειωμένη κατά
20% σε σχέση με την περσι-
νή τιμή πώλησης.
Καθοριστικό ρόλο στην δια-
μόρφωση της τιμής παίζουν
τρεις παράγοντες και είναι οι
εξής: η διεθνής τιμή, η ισοτι-
μία Δολαρίου – Ευρώ και η
τιμή του βαμβακόσπορου
που πουλούν τα εκκοκκιστή-
ρια, ο οποίος είναι το 50%
του σύσπορου και παίζει
καθοριστικό στην τελική
τιμή.

«Αυξήσαμε την παραγωγή
μας, από τα 300 κιλά/στρέμ-
μα που ήταν παλαιότερα
ένας μέσος όρος μια παρα-
γωγής βαμβακιού, επενδύ-
σαμε αγοράζοντας αγροτικό
εξοπλισμό, ώστε να
συμπληρώσουμε το απολε-
σθέν εισόδημα από την
απόδοση μικρότερης τιμή,
σε 400 ακόμα και 500
κιλά/στρέμμα», τονίζει
Φαρσαλινός αγρότης και
προσθέτει: «ανεβάσαμε το
κοστολόγιο με μεγαλύτερη
ποσότητα λίπανσης, όμως
δεν γίνεται κάθε χρόνο να
καλλιεργούμε προσδοκώ-
ντας υψηλές παραγωγές
καθώς ουσιαστικό και πρω-
ταγωνιστικό ρόλο σε μια
καλή παραγωγή, έχουν οι
καιρικές συνθήκες κάθε
χρονιάς, δεν μπορούμε να
καλλιεργούμε σε συνθήκες
τζόγου».
Στη χαμηλή τιμή προσθέτετε
το υψηλό κόστος παραγω-
γής π.χ. πετρελαίου, άρδευ-
σης, γεωργικών εφοδίων,
της μειωμένης ΚΑΠ και της
φορολογίας. στους αγρότες.
Ενδεικτικό της φετινής κατά-
στασης είναι ότι πολλοί
αγρότες εφόσον πουλήσουν
την φετινή παραγωγή τους
και πληρώσουν τα χρέη που
έχουν σε γεωπόνους και
τράπεζες κ.α., να μην κατα-
φέρουν να εισπράξουν, ούτε
ένα ευρώ ως κέρδος.
Πηγή: Εφημερίδα

Ο
Εμπορικός
Επιχειρηματικός
Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων στα
πλαίσια στήριξης της

τοπικής αγοράς ενόψει
της νέας σχολικής
χρονιάς συνεχίζει για 2η
χρονιά τις  ενέργειες
προώθησης & στήριξης

των βιβλιοπωλείων της
πόλης.
Ο κάθε καταναλωτής , με
αγορές των 20 € από οποι-
οδήποτε βιβλιοπωλείο της
πόλης μας θα λαμβάνει
κουπόνια και θα μπαίνει
στην κλήρωση για τα δώρα
της προωθητικής ενέργειας
της τοπικής αγοράς που
είναι τρία (3) Tablet.
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει
από τις 26 Αυγούστου και

θα λήξει  την Δευτέρα 30
Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση
θα πραγματοποιηθεί στα
γραφεία του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων την
1η Οκτωβρίου στις 14.00
μμ. Στο τέλος του διαγωνι-
σμού, οι τυχεροί θα ενημε-
ρωθούν από τη γραμματεία
του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου.
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22ο Λύκειο Φαρσάλων: Γιαο Λύκειο Φαρσάλων: Για

τρίτη συνεχή χρονιά Σχολείο –τρίτη συνεχή χρονιά Σχολείο –

Πρέσβης του Πρέσβης του 

Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ανησυχία των παραγωγών γιαΑνησυχία των παραγωγών για

την τιμή του βαμβακιούτην τιμή του βαμβακιού

Καμπάνια στήριξης των βιβλιοπωλείων στα ΦάρσαλαΚαμπάνια στήριξης των βιβλιοπωλείων στα Φάρσαλα

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ





Η
Δόξα Υπέρειας την

φετινή σεζόν έχει

βαλθεί να ταράξει

τα… «νερά» στην

μεταγραφική περίοδο του

καλοκαιριού μιας και οι

μαυραετοί εκεί που

δείχνουν ότι έχουν κλείσει

τις μεταγραφές τους

απασφαλίζουν τις

«βόμβες» και παραμένουν

στο επίκεντρο των

ποδοσφαιρικών

συζητήσεων.

Η τελευταία μεταγραφική
βόμβα των αετών ακούει στο

όνομα Στέφανος Σουλτούκης.
Ο Σουλτούκης είναι γνωστός
για την έφεση του στο σκορά-
ρισμα και για την ποιότητα
του μιας και μέχρι πρότινος
ανήκε στον Ολυμπιακό
Αμπελιάς με τον οποίο και
πανηγύρισε την άνοδο στην Α
ΕΠΣΛ κατηγορία.
Πρόκειται για έναν επιθετικό
με μεγάλες εμπειρίες και
παραστάσεις ο οποίος αναμέ-
νεται να προσδώσει ποιότητα
στα «γρανάζια» της Δόξας
Υπέρειας και μαζί με τον
Αλέξη Τζατζάκη το «φονικό

δίδυμο» ήδη αρχίζει να… τρο-
μάζει σαν σκέψη!!!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της

ομάδος:

«Ο Α.Ο Δόξα Υπέρειας βρί-

σκεται στην ευχάριστη θέση

να ανακοινώσει ότι ο έμπει-

ρος επιθετικός Στέφανος

Σουλτούκης θα αγωνίζεται

την φετινή σεζόν στην ομάδα

μας.

Του ευχόμαστε μια υγιή και

πετυχημένη ποδοσφαιρική

σεζόν

Μ
ε το «αριστερό»

ξεκίνησε το

πρωτάθλημα της Α

ΕΠΣΛ DETOX κατηγορίας ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς ο

οποίος δεν κατάφερε να

κάμψει την αντίσταση της

ΑΕ Κιλελέρ και έτσι

γνώρισε την ήττα με σκορ 2

-1.

Να σημειώσουμε ότι για τον
Ολυμπιακό Αμπελιάς αυτό
ήταν το πρώτο παιχνίδι της
ιστορίας του στην μεγάλη
κατηγορία.
Το συγκρότημα του Γιάννη
Τσαλάγγα με το τελικό σκορ
πανηγύρισε τους τρεις πρώ-
τους βαθμούς, ενώ στον αντί-
ποδα η ομάδα των Βαγγέλη
Μπρισίμη – Θοδωρή
Εμμανουήλ στην επανάληψη
του αγώνα είχε καλύτερη
παρουσία στο γήπεδο από
τον αντίπαλο και θα μπορού-

σε να είχε πάρει κάτι θετικό
στο παιχνίδι.
Οι γηπεδούχοι αγωνίζονται
για δεύτερη συνεχόμενη
ποδοσφαιρική χρονιά στη
«μεγάλη» τοπική κατηγορία,
ενώ ο Ολυμπιακός Αμπελιάς
παίζει για πρώτη φορά στην
ιστορία του συλλόγου στη
πρώτη κατηγορία.
Στο αγωνιστικό κομμάτι και
στο 11ο λεπτό, ο Δημήτρης
Πλιάγκας δοκίμασε ένα σουτ
έξω από τη μεγάλη περιοχή
του Κιλελέρ και ο Γιώργος
Παναγιωτόπουλος με από-
κρουση αντέδρασε σωστά
βγάζοντας τη μπάλα σε κόρ-
νερ.
Επτά λεπτά μετά, οι γηπε-
δούχοι πήραν προβάδισμα
στο σκορ και ο Κώστας
Χατζής σημείωσε το πρώτο
γκολ στο νέο πρωτάθλημα! Ο
επιθετικός του συνόλου του

Γιάννη Τσαλάγγα πλάσαρε
από πλάγια θέση μέσα στη
περιοχή και η μπάλα κατέλη-
ξε στα δίχτυα του Σωτήρη
Κουκούτση για το 1 – 0.
Στο 27ο λεπτό το Κιλελέρ
διπλασίασε τα τέρματα του.
Ο Αποστόλης Ζιόμπουρας
έκανε τη σέντρα από τα αρι-
στερά, ο Σωτήρης
Κουκούτσης έκανε λάθος
έξοδο από την εστία του και
ο Βαγγέλης Παπαχρήστος σε
κενή εστία με ψύχραιμο
πλασέ πέτυχε το 2 – 0.
Έπειτα από δύο λεπτά ήρθε
η απάντηση στα γκολ από
την Αμπελιά. Ο Αντώνης
Γκαραλιάκος εκτέλεσε το
φάουλ που κέρδισαν οι φιλο-
ξενούμενοι, ο Γιώργος
Χατζής πήρε τη πρώτη κεφα-
λιά μέσα στη περιοχή και ο
Σωτήρης Περδίκης με κεφα-

λιά στο δεύτερο δοκάρι κέρ-
δισε τον Γιώργο
Παναγιωτόπουλο για το 2 – 1
που ήταν και το σκορ του
πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξε-
νούμενοι είχαν την υπεροχή
της μπάλας και προσπαθού-
σαν να μπουν στα αντίπαλα
καρέ, με τους γηπεδούχους
να κρατούν τις γραμμές τους
και να βγαίνουν στις αντεπι-
θέσεις.
Στο 70ο λεπτό, ο Γιώργος
Χατζής εκτέλεσε φάουλ για
τους γηπεδούχους και ο
Σωτήρης Κουκούτσης έβγαλε
τη μπάλα σε κόρνερ.
Τέσσερα λεπτά μετά και στο
74′ ο Ανδρέας Φορτομάρης
βγήκε στη «κόντρα» για το
Κιλελέρ και σούταρε από
θέση βολής, όμως η μπάλα
σταμάτησε στο οριζόντιο

δοκάρι της εστίας του
Σωτήρη Κουκούτση.
Η Αμπελιά απάντησε στις
ευκαιρίες στο 85′ με σουτ του
Αντώνη Γκαραλιάκου, ωστό-
σο ο Γιώργος
Παναγιωτόπουλος δήλωσε
παρών κι έβγαλε τη μπάλα
κόρνερ.
Με τη συμπλήρωση των
ογδόντα λεπτών αγώνα, ο
Κωνσταντίνος Πράπας έκανε
το σουτ μέσα από τη περιοχή
του Κιλελέρ και η μπάλα
κατέληξε λίγο πάνω από την
εστία των γηπεδούχων.
Στο υπόλοιπο του αγώνα δεν
άλλαξε κάτι προς το σκορ κι
έτσι το Κιλελέρ μπήκε με το
«δεξί» στο νέο πρωτάθλημα
της Α΄DE-TOX Λάρισας,
καθώς κέρδισε με 2 – 1 τον
Ολυμπιακό Αμπελιάς…
Οι Συνθέσεις

Α.Ε. Κιλελέρ (Γιάννης
Τσαλάγγας):
Παναγιωτόπουλος, Πατρίκης,
Ζιόμπουρας Απ., Τζαβέλλας,
Χατζής Γ., Γουρνάρης,
Παπαχρήστος (90′
Νασιούλας), Φορτομάρης,
Λένας (82′ Βέης), Κολοβός
(90’+2′ λ.τ. Ντελόπουλος),
Χατζής Κ. (43′ λ.τ. Κασσιός).
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Βαγγέλης Μπρισίμης –
Θοδωρής Εμμανουήλ):
Κουκούτσης, Καραγιάννης
(46′ Παρασκευούδης),
Σελήνης, Αγγέλης, Περδίκης,
Κορδαλής, Πλιάγκας,
Καλούσης (81′ Σερίφης),
Σταθάκος (60′ Φακίτσας),
Γκαραλιάκος, Πράπας (87′
Δάσσιος).
Διαιτητική Τριπλέτα:
Κουκούλης, Νίκζας, Νάκας.
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««Μαυραετός» και ο Σουλτούκης, δεν σταΜαυραετός» και ο Σουλτούκης, δεν στα--

ματά τις «βόμβες» η Δόξα Υπέρειας!!!ματά τις «βόμβες» η Δόξα Υπέρειας!!!

Στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας του στην Α ΕΠΣΛ κατηγορίαΣτο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας του στην Α ΕΠΣΛ κατηγορία
Με εκτός έδρας ήττα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός ΑμπελιάςΜε εκτός έδρας ήττα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

Τ
ο πρωτάθλημα της Α΄DE-

TOX Λάρισας ξεκίνησε το

Σαββατοκύριακο και στην

πρεμιέρα του είχαμε αρκετά

ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Όσο αφορά τις ομάδες της
Επαρχίας μας Αχιλλέας
Φαρσάλων και Ολυμπιακός
Αμπελιάς ηττήθηκαν με το ίδιο
σκορ στην πρεμιέρα 1-2 και 2 –
1 από Αβέρωφ και Κιλελέρ αντί-
στοιχα και έτσι ξεκίνησαν με το
«αριστερό» στην νέα σεζόν.

Το ντέρμπι στον Τύρναβο πήρε ο
Αετός Μακρυχωρίου και ο
Φαλανιακός επιβλήθηκε της
Λάρισα 2012 με εμφατικό σκορ.
Με το «δεξί» στο πρωτάθλημα
μπήκαν Βλαχογιάννι, Κιλελέρ,
Αβέρωφ και Αργυροπούλι, ενώ
ισόπαλο δίχως τέρματα έληξε το
ματς στην Αγιά.
Η πρώτη αγωνιστική του νέου
πρωταθλήματος ολοκληρώνεται
το απόγευμα της Τετάρτης
(18/09) με το ματς στη Φαλάνη

ανάμεσα σε Σμόλικα & ΠΟΕ.
Τα αποτελέσματα
Βλαχογιάννι-Δαμασιακός 2-0
Δωτιεας Αγιάς-Μαυροβούνι 0-0
Σμόλικας-Π.Ο.Ε (Τετάρτη 18/9,
17:00)
Κιλελέρ – Ολυμπιακός Αμπελιάς
2-1
Αχιλλέας Φαρσάλων – Αβέρωφ
1-2
Λάρισα 2012 – Φαλανιακός 0-7
Αργυροπούλι-Αμπελωνιακός 1-0
Τύρναβος-Μακρυχώρι 0-2

Επόμενη αγωνιστική (Σάββατο
21/9, 17:00)
Δωτιέας Αγιάς-Βλαχογιάννι
Δαμασιακός-Σμόλικας
Μαυροβούνι-Κιλελέρ
Ολυμπιακός Αμπελιάς-Λάρισα
2012
Αβέρωφ-Αργυροπούλι
Φαλανιακός-Μακρυχώρι
(Κυριακή 22/9, 17:00)
ΠΟ Ελασσόνας-Αχιλλέας
Φαρσάλων
Αμπελωνιακός-Τύρναβος 

Με το «αριστερό» Αχιλλέας και Αμπελιά στην πρεμιέραΜε το «αριστερό» Αχιλλέας και Αμπελιά στην πρεμιέρα



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων μπορεί

να άνοιξε το σκορ

κόντρα στον ΠΑΟΛ

Αβέρωφ όμως μέσα σε ένα

πεντάλεπτο οι

φιλοξενούμενοι κατάφεραν

να ανατρέψουν τα

δεδομένα και με δύο

τέρματα κατάφεραν να

φύγουν με ένα «χρυσό

τρίποντο» στις αποσκευές

τους από το γήπεδο της

Βαμβακούς με σκορ 1 – 2,

σε ένα παιχνίδι με αρκετή

δύναμη και πολλές καλές

στιγμές εκατέρωθεν, στην

πρεμιέρα της Α ΕΠΣΛ

DETOX κατηγορίας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις
δυο ομάδες να προσέχουν τα
μετόπισθεν τους και να προ-
σπαθούν να αναπτυχθούν
κυρίως από τα άκρα δίχως
όμως να υπάρχει κάποια
καλή στιγμή στα πρώτα 15
λεπτά.
Στο 18′ είχαμε την πρώτη
καλή στιγμή όταν ο Λιλολάρι
έπιασε την κεφαλιά μέσα
από την περιοχή με την
μπάλα να περνάει άουτ.
Ο Αχιλλέας απάντησε με
μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο

25′ όταν ο Μάνος Πετράκης
έκανε το σουτ, ο Μάνος έδιω-
ξε και στην επαναφορά ο
Παπακωνσταντίνου έστειλε
την μπάλα λίγο άουτ, ενώ
στο 35′ και πάλι από αέρος
απείλησε το Αβέρωφ με την
κεφαλιά του Κουσιά να κατα-
λήγει άουτ.
Η τελευταία καλή στιγμή του
πρώτου μέρους ήταν και η
καλύτερη και ανήκε στον
Αχιλλέα Φαρσάλων, όταν στο
42′ ο Ζιώγας επωφελήθηκε
από τις κόντρες, πάτησε
περιοχή έκανε και το πλασέ
με την μπάλα να σταματά
στο κάθετο δοκάρι του

Μάνου και έτσι να παραμένει
το 0 – 0.
Στο δεύτερο μέρος το παιχνί-
δι ήταν αρκετά δυνατό με
μαρκαρίσματα στον χώρο του
κέντρου και λίγες καλές στιγ-
μές.
Μια από αυτές σημειώθηκε
στο 60′ όταν αρχικά ο
Τλούπας και εν συνεχεία ο
Πετράκης είδαν τις προσπά-
θειες τους με σουτ να σταμα-
τούν στα σώματα αμυντικών
του Αβέρωφ.
Πέντε λεπτά αργότερα οι
γηπεδούχοι κατάφεραν να
ανοίξουν το σκορ, όταν ο
πλέον κινητικός ποδοσφαιρι-

στής τους
Παπακωνσταντίνου κέρδισε
το φάουλ σε καλό σημείο
έπειτα από ατομική ενέργεια.
Την εκτέλεση του φάουλ ανέ-
λαβε ο Ζιώγας, ο Μάνος απέ-
κρουσε προς στιγμήν και ο
Παπακωνσταντίνου ο οποίος
καιροφυλακτούσε πήρε το
ριμπάουντ και με δυνατό
σουτ άνοιξε το σκορ.
Η χαρά των παικτών του
Αχιλλέα δεν κράτησε για
πολύ όμως καθώς στο 76′ ο
Λιλολάρι με δυνατή κεφαλιά
νίκησε τον Παπαδημητρίου
και σημείωσε το 1 – 1 φέρνο-
ντας το παιχνίδι σε απόλυτη
ισορροπία εκ νέου.
Ενώ στο 80′ και έπειτα από
πολύ γρήγορη αντεπίθεση ο
Μπαρούτας εκμεταλλεύτηκε
την αμυντική ανισορροπία
των γηπεδούχων και με
ψύχραιμο πλασέ μέσα από
την περιοχή πέτυχε το 1 – 2
και την ολική ανατροπή του
σκορ.
Στα εναπομείναντα λεπτά
χάθηκαν τρεις καλές στιγμές
από πλευράς Αβέρωφ με

τους Αλατά, Κουσιά και
Μπαρούτα.
Ο Αχιλλέας πίεσε και προ-
σπάθησε να ισοφαρίσει όμως
δεν τα κατάφερε και έτσι το
Αβέρωφ έφυγε με ένα πολύ
σημαντικό τρίποντο στην
πρεμιέρα από το γήπεδο της
Βαμβακούς με σκορ 1 – 2.
Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Αρίστος Παπαγεωργίου):
Παπαδημητρίου, Καναβός,
Μπερσιάνης, Πετράκης Χ.,
Κατσανάκης, Τλούπας,
Βαλαβάνης,
Παπακωνσταντίνου,
Κούμρια, Ζιώγας, Πετράκης
Μ.
ΠΑΟΛ Αβέρωφ (Δημήτρης
Κουκουλιάφκας): Μάνος,
Ντέκας Χρ., Κουσιάς (83′
Κυριάκος), Μούτσα, Αλατάς,
Παρλάντζας, Μπαρούτας (92′
Ταστεμερίδης), Λιλολάρι,
Γραμμένος, Χάνι (65′ Ντέκας
Θ.), Μητσιός (70′
Μπαντέλας).
Διαιτητής: Στάικος Κων/νος
– Βοηθοί: Καραγιάννης
Χρήστος, Μίχος Δημήτρης

Π
λήθος κόσμου

βρέθηκε στο

γήπεδο της

Βαμβακούς προκειμένου

να δει από κοντά την

αναμέτρηση Αχιλλέας

Φαρσάλων – ΠΑΟΛ

Αβέρωφ για την πρεμιέρα

της Α ΕΠΣΛ DETOX

κατηγορίας.

Ο καιρός βοηθούσε, οι συν-

θήκες ήταν ιδανικές και έτσι

αρκετός κόσμος επέλεξε το

γήπεδο της Βαμβακούς για

την Κυριακάτικη εξόρμηση

του με μπαλίτσα, καφεδάκι

και ωραία ατμόσφαιρα να

δημιουργείται στις κερκίδες.
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Προηγήθηκε αλλά ηττήθηκε και έκανε ξεκίνημα με τοΠροηγήθηκε αλλά ηττήθηκε και έκανε ξεκίνημα με το

«αριστερό» ο Αχιλλέας Φαρσάλων…«αριστερό» ο Αχιλλέας Φαρσάλων…

Σε κερκ(είδα) στην Βαμβακού!Σε κερκ(είδα) στην Βαμβακού!



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων

επί της οδού Λαρίσης , ( πλησίον

εγκαταστάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

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

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.

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 600 τμ στην
περιοχή “Θωμαίδη” στα
Φάρσαλα.
Τιμή λογική.
Τηλ Επικοινωνίας: 6938178243
& 6944307126

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιουχος του
Πανεπιστημίου Αθηνών παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Γυμνασίου - Λυκείου.
ΤΙμές προσιτές.
Τηλ Επικοινωνίας: 6984135084

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική 
παγομηχανή Scotsman και
Ψυγείο Βιτρίνας συντήρησης σε
άριστη κατάσταση
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6933330373

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη
γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην
οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα
Πληροφορίες στο τηλέφωνo:
6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τ.μ.
(δυάρι) με αυτόνομη κεντρική
θέρμανση, πάρκινγκ, αποθήκη
εντός οικοπέδου 290 τ.μ., επί της
οδού πάροδος Γεωργίου
Καραισκάκη 44 στα Φάρσαλα
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
6907637654 & 2410623873

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2ου
ορόφου δυάρι 48 τ.μ επί της
οδού Βόλου 9.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε
κεντρικό σημείο της πόλης των
Φαρσάλων στον πεζόδρομο της
Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.
Κινητό: 6932660809

14
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου

ANAΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ
Ο ΒΑΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
και της ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ το γένος ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα
Φάρσαλα και η ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ το γένος ΚΛΑΨΑ που γεννή-
θηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στην
Καρδίτσα πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό
Γάμο στο Δημαρχείο Φαρσάλων.

17/9: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) 

Τηλ:24910 26303

18/9: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 

Τηλ: 24910-22342

19/9: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28 

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

20/9: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 

Τηλ: 24910-23012

21/9: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 

Τηλ: 24910-22465

22/9: Ζαχοπούλου Στυλιανή Δ/νση: Πλατεία Λαού 

Τηλ: 24910-22251

23/9: Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά 27  

Τηλ: 24910-22321 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
10:15
13:30 (ΤΡ-ΠΕ)
15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:15

15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)
12:20
ΣΑΒΒΑΤΟ
05:15
12:20
ΚΥΡΙΑΚΗ
12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

Φιλολόγος Απόφοιτος του Α.Π.Θ
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου -
Λυκείου.
Τιμές πολύ προσιτές.
Τηλ Επικοινωνίας: 6934838389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Φαρσάλων σας

ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για την εκμάθηση

όλων των μουσικών οργάνων για το έτος 2019 -

2020, θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου

και ώρες 5 - 7 μ.μ., καθημερινά στο Πολιτιστικό

Κέντρο Φαρσάλων.

Έναρξη μαθημάτων: 16 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες: 

6938185183 (Γιάννα Αρμανίδη)

6973239426 (Ζαρογιάννου Κατερίνα)

Για το Δ.Σ. η Πρόεδρος: Αρμανίδη Γιάννα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 24 Σεπτεμβρίου και ημέρα Τρίτη ανήμερα

της εορτής της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου

Αχιλλείου Φαρσάλων όπου βρίσκεται η εικό-

να της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Παραμονή της εορτής θα τελεστεί

Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος

του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη

Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ.

Τιμόθεου και ανήμερα της Εορτής θα τελεστεί

Θεία Λειτουργία.



Ο
ΑΟ Ναρθακίου την
περσινή σεζόν
έγραψε ιστορία και

πέτυχε την άνοδο από
την Β στην Α1 ΕΠΣΛ
κατηγορία όντας αήττητος
και πρωταθλητής.
Φέτος οι γαλάζιοι με νέο
προπονητή στο «τιμόνι»
τους τον κ. Δημήτρη
Δανιλούλη και νέα φιλοσο-
φία είναι έτοιμοι να αντιμε-
τωπίσουν τα νέα δεδομένα
και τον ανταγωνισμό στην
Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία.
Η προετοιμασία της ομάδος

φτάνει σιγά σιγά στο τέλος
της, το «παζλ» ολοκληρώνε-
ται και πλέον μπαίνει σε
δεδομένα πρωταθλήματος
μιας και την ερχόμενη
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου
έχει οριστεί η σέντρα της
νέας Α1 ΕΠΣΛ.
Οι άνθρωποι της ομάδος
δηλώνουν έτοιμοι για την
νέα αυτή πρόκληση και με
δουλειά και σωστή προσέγ-
γιση, είναι πεπεισμένοι ότι
θα πετύχουν τους στόχους
που έχουν τεθεί για την νέα
σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν
ο τεχνικός του ΑΟ
Ναρθακίου κ. Δημήτρης
Δανιλούλης και οι ποδο-
σφαιριστές Καραβαγγέλης,
Νταιάκης και Καψιώχας:
Δημήτρης Δανιλούλης
(Προπονητής): “Εύχομαι σε
όλους καλή ποδοσφαιρική
χρονιά, κλείνοντας ένα μήνα
από την έναρξη προετοιμα-
σίας ειμαστε σε ευχάριστη
θέση να πούμε ότι το υλικό,
το αξιολογήσαμε και το φτά-
σαμε σε ένα σημείο που

είναι ικανοποιητικό.

Βέβαια υπάρχουν κενά
ακόμη στην ομάδα τα οποία
προσπαθήσουμε να τα
καλύψουμε, πήραμε κάποι-
ους παίκτες, οι οποίοι θα
βοηθήσουν, αλλά μέχρι
τελευταία στιγμή θα
ψάχνουμε για το καλύτερο
και πιστεύουμε να έχουμε
καλό ξεκίνημα και ανάλογη
συνέχεια.
Το πρωτάθλημα της Α1’
κατηγορίας, θα είναι ένα

πρωτάθλημα τριών ταχυτή-
των, εμείς ως ομάδα θα
προσπαθήσουμε να είμαστε
ψηλά και ανταγωνιστικοί και
να είμαι στο πρώτο γκρουπ
δυναμικότητας.»
Γιώργος Καραβαγγέλης
( Π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ή ς ) :
«Αγωνίζομαι για δεύτερη
συνεχή χρονιά στον Α.Ο.
Ναρθακίου, είμαι 15 χρονών
η θέση μου είναι δεξιά και
αριστερά εξτρέμ, ο κόουτς
μου έχει δώσει ευκαιρίες να
αγωνιστώ στα φιλικά και
πιστεύω θα έχω ανάλογες
ευκαιρίες και στο πρωτάθλη-
μα της Α1’ ΕΠΣΛ.»
Νταϊάκης Γιώργος
(Ποδοσφαιριστής): «Η
ομάδα είναι πολύ δυνατή και
πιστεύω θα έχουμε μία καλή
ποδοσφαιρική χρονιά, θα
προσπαθήσουμε να κάνου-
με όσο το δυνατόν καλύτερο
πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι το
πρωτάθλημα είναι ανταγω-
νιστικό και θέτω την ομάδα

του Ναρθακίου σε πρωτα-
γωνιστική τροχιά.«
Λευτέρης Καψιώχας
( Π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ή ς ) :
«Εύχομαι καλή ποδοσφαιρι-
κή χρονιά χωρίς τραυματι-
σμούς, φέτος πάμε να
κάνουμε ένα ανταγωνιστικό
σύνολο, ασχέτως αν πέρυσι
προερχόμαστε από μία
καλή πορεία, χωρίς ήττα και
χωρίς προβλήματα.
Φέτος πιστεύω σε μία καλή
χρονιά είναι ένα σκαλοπάτι
πιο δύσκολα, αλλά θα προ-
σπαθήσουμε για το καλύτε-
ρο.»
Τα φωτογραφικά στιγμιότυ-
πα είναι από το τελευταίο
φιλικό προετοιμασίας των
ΑΟ Ναρθακίου και Δόξα
Υπέρειας οι οποίες βρέθη-
καν αντιμέτωπες στο γήπε-
δο του Ναρθακίου.
Οι γαλάζιοι ήταν αυτοί που
πήραν την νίκη με σκορ 1 –
0 με τον Ηλία Βαρελά να
χρίζεται σκόρερ.
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Με δουλειά και προσήλωση ξεκινά το «ταξίδι» του ο ΑΟ ΝαρθακίουΜε δουλειά και προσήλωση ξεκινά το «ταξίδι» του ο ΑΟ Ναρθακίου

Αθλητικά
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Η
Ευρώπη
Πευκοχωρίου θα
είναι ο αντίπαλος

στην πρώτη φάση του
Κυπέλλου Ελλάδος για
τον Γυμναστικό Σύλλογο
Φαρσάλων. Η
αναμέτρηση θα
πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη (18/9) στα
Φάρσαλα.
Ο Γ.Σ. Φαρσάλων σε περί-
πτωση που κερδίσει την
πρώτη αγωνιστική θα βρει
μπροστά του τον ΑΣΚ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.
Οι ομάδες της Baskeleague
θα μπουν στη Β’ Φάση του
θεσμού, επίσης σε νοκ-άουτ
αγώνες.
Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτε-
λείο και οι αθλητές του
Συλλόγου καλούν τον κόσμο
να δώσει δυναμικό παρών
στο Κλειστό Γυμναστήριο
των Φαρσάλων την Τετάρτη
18/9 και ώρα 17:00 ώστε να
βοηθήσει την ομάδα μας να
πετύχει την πρόκριση!
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Αθλητικά

CMYK

Σε ρυθμούς Κυπέλλου κινείται ο Γυμναστικός, κάλεσμα στον κόσμο της ομάδος!Σε ρυθμούς Κυπέλλου κινείται ο Γυμναστικός, κάλεσμα στον κόσμο της ομάδος!

697284116 ΧΡΗΣΤΟΣ

6973307903 ΑΝΤΩΝΗΣ


