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Σ
υνεδριάζει το Δ.Σ.

Φαρσάλων στο

Δημοτικό Κατάστημα

(Πατρόκλου 3) την Τρίτη 24

Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα

20:00 για συζήτηση και

λήψη αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

1.Ορισμός μελών και δημοτι-

κού υπαλλήλου ως γραμμα-

τέα για τη συγκρότηση του

Δ.Σ. της Δημοτικής

Επιτροπής Παιδείας.

2.Εκλογή δύο (2) τακτικών

δημοτικών συμβούλων με

τους αναπληρωτές τους, από

τις παρατάξεις της μειοψη-

φίας στην Εκτελεστική

Επιτροπή για τη συγκρότηση

ως Συλλογικό Πειθαρχικό

Όργανο.

3.Ορισμός τακτικών αιρετών

μελών και ενός (1) δημοτικού

υπαλλήλου ως γραμματέα,

με τους αναπληρωτές τους,

για τη συγκρότηση τριμελούς

Εκτιμητικής Επιτροπής του

Δήμου, για τον καθορισμό

τιμήματος ακινήτων.

4.Ορισμός τακτικών αιρετών

μελών με τους αναπληρωτές

τους, για τη συγκρότηση τρι-

μελούς επιτροπής διενέργει-

ας δημοπρασιών για την

εκποίηση ή εκμίσθωση πραγ-

μάτων του Δήμου.

5.Ορισμός δύο (2) τακτικών

αιρετών μελών, ενός (1)

δημότη και ενός (1) δημοτι-

κού υπαλλήλου ως γραμμα-

τέα, με τους αναπληρωτές

τους, για τη συγκρότηση τρι-

μελούς επιτροπής

Συμβιβαστικής Επίλυσης

Φορολογικών Διαφορών και

Αμφισβητήσεων του Δήμου.

6.Ορισμός δύο (2) τακτικών

αιρετών μελών και ενός (1)

δημοτικού υπαλλήλου ως

γραμματέα, με τους αναπλη-

ρωτές τους, για τη συγκρότη-

ση τριμελούς επιτροπής

Ανταλλαγής Ακινήτων του

Δήμου.

7.Ορισμός δύο (2) τακτικών

αιρετών μελών και ενός (1)

δημοτικού υπαλλήλου, με

τους αναπληρωτές τους, για

την συγκρότηση τριμελούς

επιτροπής καταστροφής αντι-

κειμένων του Δήμου που δεν

έχουν καμία αξία.

8.Επιβολή τέλους αυθαίρετης

χρήσης αγροτικών εκτάσεων

του Δήμου.

9.Επιβολή τέλους για παρά-

νομη χρήση δημοτικών ακι-

νήτων του Δήμου.

10.

Αντικατάσταση δημοτικού

συμβούλου ως Προέδρου της

κριτικής Επιτροπής καλλιτε-

χνικού έργου με τίτλο

«Φιλοτέχνηση ορειχάλκινης

Ασπίδας του Ομηρικού

Αχιλλέα».

11.Συγκρότηση Επιτροπής

σφράγισης καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος,

εκτέλεσης διοικητικών πράξε-

ων, ελέγχου παιδότοπων και

διενέργειας αυτοψιών σχετικά

με τη χρήση κοινόχρηστων

χώρων του Δήμου από κατα-

στήματα.

12.Ορισμός Υπευθύνου

Διανομών στο πλαίσιο υλο-

ποίησης έργου ΤΕΒΑ 2015 –

2016 MIS 5000152 και του

έργου ΤΕΒΑ 2018 – 2019 με

MIS 5029534, από τη

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

13.Έγκριση σύναψης

Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων

και του Υπουργείου

Πολιτισμού (Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας) για το

έργο: «Αγροτική Οδοποιία

Δημοτικής Ενότητας

Πολυδάμαντα στη θέση

Βλαχόστρατα του Δήμου

Φαρσάλων».

14.Έγκριση υπεργολαβίας

για τη σύμβαση του έργου με

τίτλο «Στερέωση και αποκα-

τάσταση του Πύργου

Καραμίχου στα Φάρσαλα».

15.Λήψη απόφασης για την

ίδρυση Βρεφικού Σταθμού (2

μηνών έως 2,5 ετών) στα

Φάρσαλα και χωροθέτησής

του.

16.Λήψη απόφασης για την

ίδρυση και χωροθέτησης

εγκαταστάσεων καταφυγίου

αδέσποτων ζώων συντρο-

φιάς

17.Έγκριση Τροποποίησης

Τεχνικού Προγράμματος του

Δήμου έτους 2019.

18.Καθιέρωση εξαίρεσης από

την εφαρμογή της πενθήμε-

ρης εργασίας υπηρεσιών του

Δήμου Φαρσάλων.
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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 25/9/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 13/25c

Τρίτη 24/9/2019
Βροχοπτώσεις,  θερμοκρασία 14/24c

Πέμπτη 26/9/2019
Άιθριος, θερμοκρασία 14/26c

Παρασκευή 26/8/2019
Αίθριος,  θερμοκρασία 12/25c

Σαββάτο 27/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 14/23c

Κυριακή 28/9/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 15/27c

Δευτέρα 29/9/2019
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

Συνεδριάζει την Τρίτη 24/9Συνεδριάζει την Τρίτη 24/9

το Δημοτικό Συμβούλιοτο Δημοτικό Συμβούλιο

protostypos.grprotostypos.gr

Σ
τη διεθνώς
καταξιωμένη έκθεση
Θεσσαλονίκης, που

διεξήχθη από 7 έως 15
Σεπτεμβρίου, στον τομέα
της ΑΠΕ έλαβε μέρος η
Βιομηχανία Παραγωγής
Πέλλετ & Μπρικέτας ALFA
WOOD Νευροκόπι και
κέρδισε τις εντυπώσεις.
Η ροή των επισκεπτών ήταν
συνεχόμενη στο περίπτερο
του ομίλου ALFA WOOD. Ο
καλαίσθητος διαμορφωμένος
χώρος με όλη την γκάμα των
προϊόντων πέλλετ και μπρικέ-
τας προσέλκυσαν το ενδιαφέ-
ρον πολλών επισκεπτών και
έδωσαν στην εταιρεία ηχηρό
προβάδισμα στην όλη διορ-
γάνωση.
Ο όμιλος ALFA WOOD
παρουσίασε το νέο του
πρoϊόν πέλλετ αρίστης ποιό-
τητας για καταναλωτές με
αυξημένες απαιτήσεις. Το νέο
ALFA WOOD GROUP
ENplus Α1 με πολλή χαμηλό-

τερη στάχτη (<0,4%) & υψη-
λότερη θερμιδική αξία
(>5Kwh/kg)  σε σχέση με τον
ανταγωνισμό. Επιπλέον
παρουσίασε τα Νο 1 σε
πωλήσεις Pellet της ALFA
WOOD το GruneHolz ΕNplus
A1 και το Premium Wood
Pellet ΕNplus A2. Tην γκάμα
των προϊόντων συμπληρώνει
η μπρικέτα GruneHolz Α1
Class αρίστης ποιότητας. 
Τα στελέχη του ομίλου ALFA
WOOD παρείχαν την απαραί-
τητη ενημέρωση στους επι-
σκέπτες, δίνοντας εξειδικευ-
μένες πληροφορίες και λύσεις
για όλα τα προϊόντα καύσης,
σε επαγγελματίες του κλάδου
αλλά και ιδιώτες αναλύοντας
διεξοδικά την κάθε περίπτω-
ση.
Η έκθεση ολοκληρώθηκε με
επιτυχία, ανανεώνοντας το
ραντεβού για την επόμενη
χρονιά. 

Ο όμιλος Ο όμιλος ALFAALFA

WOOD WOOD στην 84ηστην 84η

Διεθνή ΈκθεσηΔιεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. 



Μ
ε 48 νέα

περιπολικά, 16

δίκυκλες

μοτοσικλέτες, 3 οχήματα

διερεύνησης ατυχημάτων,

51 πομποδέκτες

αυτοκινήτων και 4

φορητά ραντάρ εξοπλίζει

η Περιφέρεια Θεσσαλίας

τις Αστυνομικές

Υπηρεσίες της Θεσσαλίας

μέσω του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα ο περιφερει-

άρχης Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός έδωσε την

έγκριση για την υπογραφή

σύμβασης του έργου, προ-

ϋπολογισμού 1,5 εκατ.

ευρώ. Στόχος είναι η περαι-

τέρω βελτίωση της ενεργη-

τικής ασφάλειας των μετα-

φορών, καθώς και η μείω-

ση, πρόληψη και αποτροπή

τροχαίων ατυχημάτων

μέσω της βελτίωσης της

τροχονομικής αστυνόμευ-

σης των ενδοπεριφερεια-

κών οδικών συνδέσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας,

καθώς και των συνδέσεών

τους με το διαπεριφερειακό

οδικό δίκτυο.

Σε δηλώσεις του ο περιφε-

ρειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός τόνισε

τα εξης: «Ως Περιφέρεια

Θεσσαλίας εκτός από τα

οδικά έργα, με τα οποία ενι-

σχύουμε την ασφαλή μετα-

κίνηση των ανθρώπινων

κοινοτήτων στο εθνικό και

επαρχιακό οδικό δίκτυο της

Θεσσαλίας, χρηματοδοτού-

με παράλληλα τον εκσυγ-

χρονισμό του στόλου των

Αστυνομικών Υπηρεσιών

Θεσσαλίας και την απόκτη-

ση ειδικού εξοπλισμού για

δράσεις οδικής ασφάλειας.

Πρόκειται για έργο ουσίας,

το οποίο ενισχύει την πρό-

ληψη και αποτροπή τροχαί-

ων ατυχημάτων. Σε συνερ-

γασία με τη Γενική

Περιφερειακή Αστυνομική

Διεύθυνση Θεσσαλίας προ-

χωράμε σε ένα σημαντικό

εργό που αφορά άμεσα

στην οδική ασφάλεια των

συμπολιτών μας».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ειδικότερα το έργο περι-

λαμβάνει:

* 15 Αστυνομικά αυτοκίνητα

τύπου SUV. Τα οχήματα θα

είναι υπηρεσιακού χρωματι-

σμού, τύπου 4X4, σύγχρο-

νης κατασκευής και αντιρ-

ρυπαντικής τεχνολογίας με

κλειστό, ενιαίο μεταλλικό

αμάξωμα και κατάλληλες

διαστάσεις για άνετη μετα-

φορά πέντε (5) ατόμων

(συμπεριλαμβανομένου και

του οδηγού) και θα διαθέ-

τουν φωτεινή και ηχητική

σήμανση μέσω ηλεκτρονι-

κής σειρήνας. Τα εν λόγω

μέσα λόγω τεχνικών χαρα-

κτηριστικών θα χρησιμοποι-

ούνται για τη μεταφορά

αστυνομικών δυνάμεων και

για τη λήψη μέτρων τροχαί-

ας αστυνόμευσης σε

δύσβατα σημεία του οδικού

σημείου ή σε επικίνδυνα

οδοστρώματα λόγω έργων

σε εξέλιξη, δυσμενών καιρι-

κών συνθηκών κ.λπ. Λόγω

της φύσης του οδικού δικτύ-

ου (ημιορεινές περιοχές με

μεγάλο χωμάτινο δίκτυο)

είναι απαραίτητα οχήματα

με δυνατότητα κίνησης

εκτός δρόμου.

* 16 Δίκυκλες Μοτοσικλέτες.

Πρόκειται για μοτοσικλέτες

τύπου δίκυκλης αστυνόμευ-

σης (on - off ή ισοδύναμο),

υπηρεσιακού χρωματισμού,

με όρθια θέση οδήγησης,

δύο (2) επιβαινόντων, με

βενζινοκινητήρα και με

περιμετρική φωτεινή και

ηχητική σήμανση.

* 33 Αστυνομικά

Αυτοκίνητα. Τα εν λόγω

αυτοκίνητα αναμένεται να

συμβάλλουν στην άμεση

ανταπόκριση των αστυνομι-

κών δυνάμεων. Πρόκειται

για επιβατικά αυτοκίνητα,

διασκευασμένα σε αστυνο-

μικά αυτοκίνητα υπηρεσια-

κού και ελεύθερου χρωματι-

σμού. Το κάθε όχημα θα

πρέπει να είναι επιβατικό

καινούριο, σύγχρονης κατα-

σκευής, αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας και κατάλληλο

μορφολογικά για αστυνομι-

κό αυτοκίνητο, για άνετη

μεταφορά τουλάχιστον (4)

ατόμων (συμπεριλαμβανο-

μένου του οδηγού).

* 3 Οχήματα διερεύνησης

τροχαίων ατυχημάτων.

Πρόκειται για αστυνομικά

οχήματα, υπηρεσιακού

χρωματισμού, που θα

έχουν φωτεινή σήμανση με

φάρο οροφής και ηχητική

σήμανση μέσω ηλεκτρονι-

κής σειρήνας, σύγχρονης

κατασκευής και αντιρρυπα-

ντικής τεχνολογίας. Θα

έχουν κλειστό ενιαίο αμά-

ξωμα και κατάλληλη δια-

μόρφωση για την επιτόπια

διερεύνηση ενός ατυχήμα-

τος και την άμεση μεταφορά

του αστυνομικού προσωπι-

κού στον τόπο αυτού.

* 51 Πομποδέκτες αυτοκι-

νήτων. Πρόκειται για

πομποδέκτες VHF/FM

Αδιαίρετου τύπου. Οι εν

λόγω συσκευές θα είναι και-

νούριες, αμεταχείριστες,

μελετημένες και κατασκευα-

σμένες για εγκατάσταση επί

αυτοκινήτων της Ελληνικής

Αστυνομίας, ιδιαίτερα ανθε-

κτικές σε μηχανική καταπό-

νηση και σε μεταβολές

περιβάλλοντος.

* 4 Φορητά ραντάρ.

Πρόκειται για συσκευή

φορητή χειρός, η οποία

μετά από τη σκόπευση θα

πρέπει να απεικονίζει σε

κατάλληλη οθόνη (Display)

την ταχύτητα του οχήματος

σε Km/h και την απόσταση

από αυτή. Θα πρέπει να

διαθέτει αισθητήριο τύπου

Lazer. Κάθε συσκευή θα

συνοδεύεται από βαλίτσα

ασφαλούς μεταφοράς επί

των οχημάτων που προα-

ναφέρονται, ιμάντα αναρτή-

σεως, καλώδιο τροφοδο-

σίας για σύνδεσή του με

τον συσσωρευτή του οχή-

ματος και τηλεσκοπικό τρί-

ποδα στιβαρής κατασκευής,

πάνω στον οποίο θα προ-

σαρμόζεται το Radar.
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Α
τζέντα με τα στρατηγικής σημασίας θέματα για

την ανάπτυξη της επαρχίας Φαρσάλων,

περιελάμβανε η συνάντηση του δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, με τον αν. γραμματέα

της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

και βουλευτή Λάρισας κ. Χρήστο Κέλλα, στο δημοτικό

κατάστημα της πόλης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι αντιδήμαρχοι κ.κ.

Σοφία Χατζηπλή και Νίκος Γκατζόγιας, ο πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος Μπασαγιάννης, καθώς και ο προϊστά-

μενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου κ. Αναστάσιος

Λιαπής, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά στον κ. Κέλλα τα

τωρινά δεδομένα και τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής

για μία σειρά έργων υποδομής.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πάγιο αίτημα

της κατασκευής νέου οδικού άξονα που θα συνδέει τα

Φάρσαλα με τη Λάρισα, με το δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Εσκίογλου να τονίζει την ανάγκη άμεσης έναρξης των εργα-

σιών στους επόμενους μήνες, σημειώνοντας πως «πλέον

έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ικανοποίηση του αυτο-

νόητου και καθολικού αιτήματος για την κατασκευή ενός

σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα».

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε και το πρόβλημα της ύδρευσης

της ευρύτερης περιοχής των Φαρσάλων, το οποίο όπως

επισημάνθηκε, μπορεί να λυθεί μόνον με ολιστική φιλοσο-

φία, προχωρώντας σε ένα από τα σχέδια που έχει στα χέρια

της η δημοτική αρχή, με δημιουργία φραγμάτων και ανόρυ-

ξη γεωτρήσεων σε στρατηγικής σημασίας σημεία.

Μετά το πέρας της  συνάντησης, ο βουλευτής κ. Κέλλας

έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είχα σήμερα την χαρά να

συναντήσω στο γραφείο του για πρώτη φορά θεσμικά το

νέο δήμαρχο Φαρσάλων, στον οποίο και εύχομαι μία γόνιμη

θητεία. Συζητήσαμε πολλά θέματα με σημαντικότερα φυσικά

αυτά της επίλυσης του υδρευτικού προβλήματος, αλλά και

της κατασκευής του νέου δρόμου Λάρισας – Φαρσάλων.

Όλο το προηγούμενο διάστημα με την κοινοβουλευτική μου

δραστηριότητα, αλλά και με τις επαφές μου με κυβερνητικά

στελέχη, συνδράμω ώστε να αναδειχθούν, προωθηθούν και

δρομολογηθούν ζητήματα που αφορούν την περιοχή και

στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσω, έχοντας αγαστή συνεργασία

με τον κ. Δήμαρχο και τα υπόλοιπα στελέχη της δημοτικής

αρχής».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Είχαμε μία εποικοδομητική

συνάντηση με τον βουλευτή κ. Κέλλα, στο πλαίσιο της στε-

νής συνεργασίας που επιδιώκουμε με όλα τα μέλη του κοι-

νοβουλίου με στόχο των προώθηση των τοπικών μας αιτη-

μάτων. Ο κ. Κέλλας είναι καλός γνώστης των θεμάτων που

απασχολούν την περιοχή μας και είμαι βέβαιος πως θα συν-

δράμει στην επίλυση μείζονος σημασίας προβλημάτων

όπως ο υδρευτικό, αλλά και ο οδικός άξονας που μας συν-

δέει με την πρωτεύουσα του νομού. Το επόμενο διάστημα

θα έχω συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς ώστε

από κοινού θα θέσουμε τον οδικό χάρτη για τα παραπάνω,

αλλά και για άλλα ζητήματα».

4
CMYK

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Συνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων Μάκη Εσκίογλου με τονΣυνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων Μάκη Εσκίογλου με τον

Βουλευτή Χρήστο ΚέλλαΒουλευτή Χρήστο Κέλλα

Τ
ο δήμαρχο

Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου

επισκέφθηκε το

διοικητικό συμβούλιο του

Συλλόγου Τριτέκνων

Επαρχίας Φαρσάλων,

αποτελούμενο από τον

πρόεδρο κ. Δημήτρη

Χατζημήτρο, τον

αντιπρόεδρο κ. Αχιλλέα

Δρόσο, τη γραμματέα κ.

Ιωάννα Κορλού, την ταμία

κ. Βίκυ Κωσταρέλου και

το μέλος κ. Ελένη

Στράτου.

Στη συνάντηση συμμετείχε

και η αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή.

Τα μέλη του Συλλόγου ευχή-

θηκαν καλή και δημιουργική

θητεία στη νέα δημοτική

αρχή, ενώ ενημέρωσαν τον

κ. Εσκίογλου για τα αιτήμα-

τά τους.

Από την πλευρά του, ο

δήμαρχος Φαρσάλων

δεσμεύτηκε για στενή

συνεργασία με όλες τις υπη-

ρεσίες του δήμου και τον

ίδιο, με στόχο την κατά το

δυνατό μέγιστη υποστήριξη

των τριτέκνων οικογενειών

της επαρχίας.

Συνάντηση του Δημάρχου κ. ΜάκηΣυνάντηση του Δημάρχου κ. Μάκη

Εσκίογλου με το Δ.Σ. του ΣυλλόγουΕσκίογλου με το Δ.Σ. του Συλλόγου

Τριτέκνων Επαρχίας ΦαρσάλωνΤριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων



Ο
Δήμος Φαρσάλων
διοργανώνει σε
συνεργασία με τον

Οργανισμό Πολιτισμού
Αθλητισμού Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης
Δήμου Φαρσάλων
(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.), την
Περιφέρεια Θεσσαλίας-
Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας, το Επιμελητήριο
Λάρισας και τη συμμετοχή
του Συλλόγου
Χαλβαδοποιών–
Ζαχαροπλαστών, την 14η
Γιορτή Χαλβά στα
Φάρσαλα.
Χορηγός των εκδηλώσεων
για 2η συνεχή χρονιά είναι η
Eurobank.
Ημερομηνία διεξαγωγής:
27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου
2019
Τόπος διεξαγωγής: Πλατεία
Δημαρχείου
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Οι εκδηλώσεις της 14ης
Γιορτής Χαλβά θα ξεκινή-
σουν την Παρασκευή 27
Σεπτεμβρίου, στις 18:30, με
την «1η Συνάντηση Τοπικών
Χορωδιών Φαρσάλων»,
στην οποία θα εμφανιστούν
οι:
Χορωδία ΚΑΠΗ του ΟΠΑΚ-
ΠΑ ΔΦ
Παραδοσιακή Χορωδία
Πολιτιστικού Συλλόγου
Ντόπιων «Ο
Ενιπέας»Χορωδία του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Μικρασιατών Επαρχίας
Φαρσάλων
To ίδιο βράδυ, με ώρα έναρ-
ξης 20:00, θα πραγματοποι-
ηθεί το «18ο Χορωδιακό
Φεστιβάλ Φαρσάλων»,

όπου θα εμφανιστούν κατά
σειρά οι:
Χορωδία Ομίλου Ερευνών
Πηλίου
Μικτή Πολυφωνική Χορωδία
«Λίγεια» Γρεβενών
Δημοτική Χορωδία
Τρικάλων
Δημοτική Χορωδία
Φαρσάλων
Το κοινό θα έχει τη δυνατό-
τητα να απολαύσει γνωστά
χορωδιακά τραγούδια του
ελληνικού και διεθνούς
ρεπερτορίου.
Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου
κορυφαία ημέρα των τριήμε-
ρων εορταστικών εκδηλώ-
σεων, το πρόγραμμα δια-
μορφώνεται ως εξής:
Ώρα 20:00 Προσέλευση επι-
σήμων
Ώρα 20:15 Ξενάγηση επισή-
μων στα περίπτερα
Ώρα 20:45 Χαιρετισμοί επι-
σήμων
Ώρα 21:00 : Συναυλία με τον
Δημήτρη Μπάση
«…Ο Δημήτρης Μπάσης,
είναι ένας γνήσιος λαϊκός
τραγουδιστής, από τους
σημαντικότερους της γενιάς
του, με πολλές επιτυχίες και
σπουδαίες συνεργασίες
στην μέχρι τώρα πορεία του.
Μετά από ένα χειμώνα
γεμάτο με εμφανίσεις σε
Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική
αλλά και την πρόσφατη
περιοδεία του στην
Αυστραλία, δίνει το καθιε-
ρωμένο του καλοκαιρινό
ραντεβού με το κοινό του
στα Φάρσαλα.
Παράλληλα, κυκλοφόρησε
το live cd 20 χρόνια
Δημήτρης Μπάσης.

Πρόκειται για τη ζωντανή
ηχογράφηση της επετειακής
συναυλίας του που πραγμα-
τοποιήθηκε το καλοκαίρι του
2017 στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων, μια
συναυλία γιορτή με αγαπη-
μένους φίλους- συνοδοιπό-
ρους στη μουσική του δια-
δρομή.
Με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα
της φωνής του και με ανανε-
ωμένη διάθεση ο Δημήτρης
Μπάσης, ερμηνεύει τραγού-
δια από την προσωπική του
δισκογραφία αλλά και αγα-
πημένα τραγούδια μεγάλων
δημιουργών.
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης,
με την υπέροχη φωνή
ενθουσιάζει το κοινό σε κάθε
του εμφάνιση προσφέρο-
ντας ένα ποιοτικό και
παράλληλα άκρως διασκε-
δαστικό πρόγραμμα.
Μαζί του η μοναδική
Δήμητρα Σταθοπούλου που
ξεχωρίζει για τη μοναδική
λαϊκή φωνή της και τις
σπουδαίες συνεργασίες
στην καλλιτεχνική της
πορεία…».
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνο-
νται την Κυριακή 29
Σεπτεμβρίου με το «11ο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών» (με ώρα έναρξης
19:00), στο οποίο θα εμφα-
νιστούν χορευτικά συγκρο-
τήματα συλλόγων του
Δήμου Φαρσάλων, με τη
συνοδεία της ορχήστρας
του Δημήτρη Χατζηπλή.
Το ίδιο βράδυ και μετά την

λήξη του Χορευτικού
Φεστιβάλ, στην Πλατεία
Λαού θα εμφανιστεί η
Ορχήστρα Νέων
Φαρσάλων», η οποία θα
παίξει ελληνική έντεχνη μου-
σική, υπό την διεύθυνση του
μαέστρου της, Κώστα
Χριστοδούλου.
Σε όλη τη διάρκεια των
εκδηλώσεων θα λειτουρ-
γούν:
α) εργαστήριο παρασκευής
Χαλβά Φαρσάλων,
β) περίπτερο όπου θα προ-
σφέρεται το φημισμένο
προϊόν,
γ) περίπτερο πώλησης του
παραδοσιακού προϊόντος,
δ) περίπτερα τοπικών
παραγωγών και
ε) περίπτερα συλλόγων και
φορέων.
Τα περίπτερα για το προ-
βαλλόμενο προϊόν, όσο και
τα περίπτερα της 7ης
Έκθεσης Τοπικών
Προϊόντων, θα εγκαταστα-
θούν επί της οδού Λαμίας.
Παράλληλα με τις εκδηλώ-
σεις της 14ης Γιορτής
Χαλβά, ο Οργανισμός
Πολιτισμού Αθλητισμού
Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης του Δήμου
Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ),
σε συνεργασία με τον
Γυμναστικό Σύλλογο
Φαρσάλων (Σκακιστικό
Τμήμα), συνδιοργανώνουν
το 40 Ανοιχτό Ατομικό
Τουρνουά Σκακιού
Φαρσάλων στο Πολιτιστικό
Κέντρο Φαρσάλων.
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Ξ
εκίνησε η

συγκομιδή των

πρώιμων

καλλιεργειών βαμβακιού

στην επαρχία Φαρσάλων,

εδώ και λίγες μέρες. Αν

και το δείγμα είναι πολύ

μικρό σε σχέση με την

αναλογία των

στρεμμάτων της

περιοχής, τα πρώτα

στοιχεία δίνουν καλές

παραγωγές από 400 έως

430 κιλά/στρέμμα, με τον

καιρό να έχει παίξει κατά

ώρας πρωταγωνιστικό

ρόλο κατά την διάρκεια

της παραγωγής του.

Μικρή ανάπαυλα στην

συλλογή της παραγωγής,

τις προηγούμενες ημέρες,

λόγω των βροχοπτώσεων

και της πτώσης

θερμοκρασίας που

«φρενάρει» την

συγκομιδή, όμως τα

μετεωρολογικά στοιχεία

δίνουν βελτίωση και

σταδιακή άνοδο της

θερμοκρασίας, τις

επόμενες ημέρες, με

εξαίρεση την Τρίτη που ο

καιρός δείχνει αστάθεια.

Ανησυχία και αγωνία για
τις τιμές 
Τα «καλά» βαμβάκια σε

παραγωγές, συνήθως είναι

έτοιμα στις αρχές του

Οκτώβρη, όμως κανείς

φέτος δεν ανησυχεί για την

παραγωγή, όλοι κοιτούν την

καθημερινή διακύμανση της

τιμής, η οποία παραμένει

«χαμηλή» στα χρηματιστη-

ριακά ταμπλό, με το μέλλον

να προοιωνίζεται εξαιρετικά

δυσχερές και αβέβαιο. Όσον

αφορά στις τιμές που είναι

και το βασικό ζητούμενο για

τους παραγωγούς φαίνεται

πως θα «παίξουν» μεταξύ

38 και 42 λεπτών το κιλό,

γεγονός που δημιουργεί

αναστάτωση στις βαμβακο-

παραγωγικές περιοχές,

παρά το γεγονός μάλιστα ότι

αναμένονται υψηλές ποιότη-

τες και αποδόσεις σε όλες

σχεδόν τις περιοχές. Τις

ανησυχίες των παραγωγών

επιτείνει το γεγονός ότι η

διεθνής τιμή βάμβακος από

την οποία και εξαρτάται η

πρόσοδός τους σε μεγάλο

βαθμό, δεν έχει ξεπεράσει

τα 62 σεντς ανά λίμπρα,

αλλά και το γεγονός ότι ανα-

μένεται μια πρόσθετη απώ-

λεια στο εισόδημά τους

λόγω μείωσης της ειδικής

ενίσχυσης βάμβακος, η

οποία όπως όλα δείχνουν

δύσκολα θα κρατηθεί πάνω

από τα 65 ευρώ, δεδομένου

ότι εσπάρησαν γύρω στα

2,9 εκ. στρέμματα το 2019.

Τι ισχύει με την ειδική ενί-
σχυση βάμβακος
Βασική προϋπόθεση προ-

κειμένου να χορηγηθεί η

ειδική ενίσχυση στους

παραγωγούς, από τον

ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η παράδο-

ση στα εκκοκκιστήρια έως

το αργότερο έως τις 31

Ιανουαρίου 2020, προκειμέ-

νου να λάβουν την ειδική

ενίσχυση βάμβακος για την

περίοδο 2019 – 2020. Οι

παραγωγοί δεν πρέπει να

παραδίδουν σύσπορο βαμ-

βάκι με ποσοστό ξένων

υλών μεγαλύτερο του 10%,

διότι δεν θα λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό

της ελάχιστης στρεμματικής

απόδοσης, όπως επίσης και

ότι θα πρέπει να συνυπολο-

γίσουν την ελάχιστη στρεμ-

ματική απόδοση παράδο-

σης της καλλιεργητικής

ζώνης στην οποία ανήκουν.

Ε
ντός Οκτωβρίου

σχεδιάζεται να

τεθεί σε δημόσια

διαβούλευση το

πολυνομοσχέδιο του

υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

για τον αγροτικό τομέα

της χώρας. Σε αυτό θα

περιλαμβάνεται και ο

πολυαναμενόμενος νέος

νόμος για τους

αγροτικούς

συνεταιρισμούς.

Όπως αναφέρουν πηγές

του υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό

Πρακτορείο Ειδήσεων στο

πολυνομοσχέδιο θα περι-

λαμβάνονται επίσης μέτρα

που θα αντιμετωπίζουν το

μεγάλο ζήτημα των ελληνο-

ποιήσεων.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται

να νομοθετηθούν αυστηρό-

τερα πρόστιμα για τις επι-

χειρήσεις που παρανομούν.

Μάλιστα, όπως ανέφερε

πηγή του ΥΠΑΑΤ για τα

πρόστιμα αυτά υπάρχουν

σκέψεις να υπολογίζονται

επί του τζίρου των εν λόγω

επιχειρήσεων.Παράλληλα,

το νέο πολυνομοσχέδιο

κινείται στη φιλοσοφία της

ενοποίησης των ελεγκτικών

μηχανισμών (ΕΦΕΤ,

ΥπΑΑΤ, κ.λ.π.) καθώς

όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

στελέχη του υπουργείου

«δε γίνεται να ελέγχεται

ένας επαγγελματίας από 4-

5 διαφορετικά κλιμάκια.

Αυτό θα πρέπει να γίνεται

από ένα μικτό κλιμάκιο το

οποίο θα τα κάνει όλα».

Εξετάζεται η επιστροφή του

ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέ-

λαιο

Σύμφωνα με πηγή του

υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης, αυτό το διάστη-

μα η κυβέρνηση εξετάζει το

θέμα του Ειδικού Φόρου

Κατανάλωσης στο πετρέ-

λαιο για τους αγρότες.

Μέτρο που, μεταξύ άλλων,

σε συνδυασμό με την εγκα-

τάσταση φωτοβολταϊκών

συστημάτων καθώς και τη

συμμετοχή των παραγω-

γών σε συλλογικά σχήματα

θα μειώσει κατακόρυφα το

κόστος παραγωγής των

αγροτών.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το

γάλα, πηγές από το ΥΠΑΑΤ

επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

ότι γίνεται μια προσπάθεια

για οριστικοποίηση της

σύστασης

Διεπαγγελματικής

Οργάνωσης για τη Φέτα.

Μάλιστα, προς αυτή την

κατεύθυνση φέρεται να πιέ-

ζει και ο υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Μάκης Βορίδης,

ενώ έντονες αναμένονται να

είναι οι διεργασίες τις επό-

μενες μέρες.

Τέλος, εντός του Οκτώβρη

επίκειται η πρόσκληση του

Ευρωπαϊκού Ταμείου

Επενδύσεων προς τις τρά-

πεζες για την ενεργοποίηση

του Ταμείου Εγγυήσεων

Αγροτικής Ανάπτυξης,

μέσω του οποίου προβλέ-

πεται να «πέσουν» στην

αγορά περί τα 400 εκατ.

ευρώ. Τα δάνεια αυτά, τα

οποία θα είναι διαθέσιμα

μέσω των πιστωτικών ιδρυ-

μάτων σε φυσικά και νομικά

πρόσωπα, θα ξεκινούν από

τις 10.000 ευρώ, θα έχουν

χαμηλά επιτόκια και μεγα-

λύτερο χρόνο αποπληρω-

μής.
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Αγροτικά Νέα

Πότε έρχεται το νομοσχέδιο για τους Πότε έρχεται το νομοσχέδιο για τους 

αγροτικούς συνεταιρισμούςαγροτικούς συνεταιρισμούς

- Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel”
διοργανώνει την Κυριακή 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.

-Σάββατο 5/10 Μονοήμερη Εκδρομή ο

Σύνδεσμος Τρίτης Ηλικίας “Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ” 

διοργανώνει μονήμερη εκδρομή στην Αγιά

Ανατολής - Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Αγιόκαμπος.

- Κυριακή 6/10 Μονοήμερη Εκδρομή στην Αίγινα

- Άγιος Νεκτάριος

-Κυριακή 13/10 Μονοήμερη Προσκυνηματική

Εκδρομή Ι.Μ. Παναγίας Γοργοϋπήκοο - Ι.Μ. Αγίου

Κυπριανού - Άγιο Πορφύριο.

-Σάββατο 9/11 Παρακολούθηση Θεατρικής

Παράστασης “Ωνάσης: Τα θέλω όλα”, στο Θέατρο

Παλλάς στην Αθήνα.

*Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης

-Σάββατο 7/12 Παρακολούθηση Θεατρικής

Παράστασης “Κι απο Σμύρνη... Σαλονίκη”, στο

Θέατρο Ελληνικός Κόσμος στην Αθήνα.

*Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Μ
ε… αν και όταν
συνέδεσε ο
υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης,
Μάκης Βορίδης, την
υπόθεση
επαναχορήγησης του
αγροτικού πετρελαίου,
ένα θέμα το οποίο «καίει»
τους αγρότες για το
οποίο εξ αρχής έχει
επιδείξει κάποιο
ενδιαφέρον και το μέγαρο
Μαξίμου.
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας
σε πρωινή εκπομπή του
τηλεοπτικού σταθμού Ant1,
ο κ. Βορίδης συνέδεσε την
όποιο κυβερνητική παρέμ-
βαση επί του θέματος με τη
βελτίωση των μακροοικονο-
μικών μεγεθών και ειδικότε-
ρα με την δημιουργία δημο-
σιονομικού χώρου για
περαιτέρω μειώσεις φόρων.
Τόνισε μάλιστα με σαφήνεια
ότι προς το παρόν δεν
υπάρχει τέτοιος χώρος, η
μείωση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης δεν έχει
συμπεριληφθεί στα μέτρα

του υπουργείου
Οικονομικών για το 2020. Το
συμπέρασμα είναι ότι σε
ορατό χρόνο τουλάχιστον,
οι αγρότες δεν έχουν να
περιμένουν μια τέτοια από-
φαση.
Για τον κ. Βορίδη, από αυτά
που ανακοινώθηκαν και
αφορούν στους αγρότες,
είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η
μείωση του φορολογικού
συντελεστή ελευθέρων
επαγγελματιών και επιχει-
ρήσεων από το 28% στο
24% και η μείωση της φορο-
λογίας των συνεταιρισμών
και των ομάδων παραγω-
γών από το 13% στο 10%.
Αν κάτι έχει ενδιαφέρον στα
όσα είπε ο κ. Βορίδης, είναι
ό τρόπος με τον οποίο προ-
σεγγίζει τα φορολογικά
ζητήματα η κυβέρνηση,
δηλαδή, στηρίζω την ανά-
πτυξη, δημιουργώ δημοσιο-
νομικά περιθώρια, θεσπίζω
μέτρα φορολογικής ανακού-
φισης τα οποία επανατρο-
φοδοτούν, όσο αυτό είναι
δυνατό, την ανάπτυξη.

Δεν βλέπει Δεν βλέπει 

αγροτικό αγροτικό 

πετρέλαιο,ο πετρέλαιο,ο 

Μάκης ΒορίδηςΜάκης Βορίδης

Καλές παραγωγές στις πρωίμες Καλές παραγωγές στις πρωίμες 

καλλιέργειες... ανησυχία για τις τιμέςκαλλιέργειες... ανησυχία για τις τιμές
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Ν
έο σύστημα ασφα-

λιστικών εισφο-

ρών, με εξαιρετικά

πιθανή την αποσύνδεση

του υπολογισμού από το

δηλωθέν φορολογητέο

εισόδημα, επεξεργάζεται

το υπουργείο Εργασίας

για 1,4 εκατ. μη μισθω-

τούς.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει

όλα τα δεδομένα από την

τριετή εφαρμογή του καθε-

στώτος που εισήγαγε ο

νόμος Κατρούγκαλου, βάσει

του οποίου οι ελεύθεροι

επαγγελματίες, αυτοαπα-

σχολούμενοι και αγρότες

πληρώνουν εισφορές από

το 2017 με βάση το εισόδη-

μα που δηλώνουν στην

Εφορία, αρχικά του προ-

προηγούμενου έτους και

ακολούθως του προηγούμε-

νου. Ειδικοί και κύκλοι του

υπουργείου Εργασίας

κάνουν λόγο για ένα ισχύον

σύστημα που φαίνεται να

ανοίγει διπλή «τρύπα» στα

έσοδα, τόσο στα φορολογι-

κά όσο και στα ασφαλιστι-

κά, καθώς παρέχει «κίνη-

τρα» για φοροδιαφυγή και

εισφοροδιαφυγή.

Οι νέες παρεμβάσεις
Στόχος είναι να θεσμοθετη-

θεί ένα δικαιότερο πλαίσιο,

πιθανότατα με δημοσιονομι-

κά ουδέτερο τρόπο, που

δεν θα ευνοεί την απόκρυ-

ψη εισοδημάτων. Σε κάθε

περίπτωση, οι νέες παρεμ-

βάσεις στο Ασφαλιστικό θα

πρέπει να αναμένονται μετά

τη δημοσίευση των πολυα-

ναμενόμενων αποφάσεων

της Ολομέλειας του ΣτΕ για

τη συνταγματικότητα του

νόμου Κατρούγκαλου.

Ο τρόπος υπολογισμού
και το νέο «ταβάνι»
Υπό επεξεργασία και σε

φάση εντατικής μελέτης βρί-

σκονται διάφορα σενάρια,

με κυρίαρχη τη λογική ανε-

ξαρτητοποίησης των εισφο-

ρών από το δηλωθέν εισό-

δημα. Στο τραπέζι έχουν

βρεθεί:

1.Αποσύνδεση των ασφαλι-

στικών εισφορών των μη

μισθωτών από τη φορολο-

γική βάση. Στόχος είναι οι

εισφορές να υπολογίζονται

και να εισπράττονται ανε-

ξάρτητα από το δηλωθέν

φορολογητέο εισόδημα.

2.Μείωση κατ’ αρχάς του

ανώτατου πλαφόν που

ισχύει σήμερα για το ασφα-

λιστέο εισόδημα και θέσπι-

ση ενός χαμηλότερου ανώ-

τατου ορίου. Με τον τρόπο

αυτό θα «πλαφονάρουν»

χαμηλότερα οι εισφορές

(σήμερα το ανώτατο ετήσιο

ασφαλιστέο εισόδημα είναι

στα 78.000 ευρώ, καθώς

υπολογίζεται στο δεκαπλά-

σιο του κατώτατου μισθού).

3.Κατάργηση της ρύθμισης

με την οποία οι εισφορές

του προηγούμενου έτους

συνυπολογίζονται στο

εισφοροδοτηθέν εισόδημα

της επόμενης χρονιάς.

Μελετάται, δηλαδή, η

έκπτωση των ασφαλιστικών

εισφορών από το εισόδημα,

ώστε να υπολογίζονται στη

συνέχεια οι εισφορές της

επόμενης χρονιάς. Σήμερα

οι εισφορές υπολογίζονται

στο 100% του καθαρού

φορολογητέου εισοδήματος,

συν τις καταβλητέες εισφο-

ρές του προηγούμενου

έτους. Κύκλοι του υπουργεί-

ου Εργασίας αποδίδουν

στο ισχύον σύστημα εισφο-

ροδότησης των μη μισθω-

τών μερίδιο της ευθύνης για

τα οικονομικά αποτελέσμα-

τα του ΕΦΚΑ, που περνούν

και επίσημα, όπως φαίνε-

ται, σε ελλειμματικό πρόση-

μο. Οι ίδιες πηγές, βέβαια,

υποστηρίζουν πως οι προϋ-

πολογισμοί του ΕΦΚΑ δεν

ήταν ποτέ στην πραγματι-

κότητα πλεονασματικοί και

κάνουν λόγο για «εικονικά

πλεονάσματα». Ιδιαίτερη

βαρύτητα δίνουν οι αξιωμα-

τούχοι του υπουργείου

Εργασίας στη νομοθετική

ρύθμιση που έχει ενσωμα-

τωθεί στο αναπτυξιακό

πολυνομοσχέδιο και υπο-

χρεώνει τον ΕΦΚΑ σε ανα-

δρομική κατάρτιση ισολογι-

σμών για τα έτη 2017, 2018

και 2019 έως τις 30 Ιουνίου

του 2021. Μέχρι τον Ιούνιο

του 2021, μάλιστα, ο ΕΦΚΑ

υποχρεούται να καταρτίσει

τους εκκρεμείς ισολογι-

σμούς και όλων των εντα-

χθέντων σε αυτόν φορέων

για τα έτη πριν από το

2017.

Υπενθυμίζεται πως η εκκα-

θάριση του 2018 κατέληξε

σε πιστωτικό υπόλοιπο

συνολικής αξίας 215 εκατ.

ευρώ, το οποίο πρέπει να

επιστραφεί εφάπαξ ή με

συμψηφισμούς σε 264.600

μη μισθωτούς ασφαλισμέ-

νους. Όπως παρατηρούν

ειδικοί, τα αποτελέσματα

δεν είναι δραματικά για τον

ΕΦΚΑ, ωστόσο απαιτείται

παρέμβαση, καθώς όσο

εμπεδώνεται η λειτουργία

και τα «κενά» του συστήμα-

τος, τόσο περισσότερο φαί-

νεται πως αυξάνονται οι…

αλχημείες στις δηλώσεις

εισοδημάτων. Οι παρεμβά-

σεις στις εισφορές των μη

μισθωτών είναι, φυσικά,

διαφορετικό κεφάλαιο από

το σχέδιο για σταδιακές μει-

ώσεις των εισφορών στη

μισθωτή απασχόληση, που

αναμένεται να ξεκινήσουν

από τον Ιούλιο του 2020.

Αλλάζει το σύστημα ασφαλιστικών εισφορών – Αλλάζει το σύστημα ασφαλιστικών εισφορών – 

Πώς θα υπολογίζονται τα ποσάΠώς θα υπολογίζονται τα ποσά

Α
πό την επόμενη

χρονιά αλλάζει ο

φορολογικός χάρτης

της χώρας, με δεκάδες

παρεμβάσεις για τα φυσικά

πρόσωπα και τις

επιχειρήσεις που

στοχεύουν αφενός στη

μείωση των επιβαρύνσεων

και αφετέρου στη

δημιουργία φιλικού

περιβάλλοντος.

Με ένα πολυσέλιδο νομοσχέ-

διο 72 άρθρων η κυβέρνηση

τροποποιεί τις διατάξεις για τη

φορολογία εισοδήματος,

χωρίς να αποκλείεται τα

άρθρα να αυξηθούν, εφόσον

αποφασισθεί να προστεθούν

και οι διατάξεις για το πλαστι-

κό χρήμα.

Ολες οι αλλαγές που προω-

θούνται αναμένεται να κλει-

δώσουν στα δύο ραντεβού

που θα έχει την ερχόμενη

εβδομάδα (Δευτέρα και

Τετάρτη) ο υπουργός

Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας

με τους επικεφαλής των

θεσμών στην Αθήνα. Στο τρα-

πέζι των διαπραγματεύσεων

μπαίνουν όλες οι διατάξεις

από τη νέα φορολογική κλίμα-

κα, την πάγια ρύθμιση οφει-

λών, ακόμα και αυτές που

περιλαμβάνουν κίνητρα μετα-

φοράς της φορολογικής κατοι-

κίας (Non Dom) στην Ελλάδα

για φυσικά πρόσωπα και επι-

χειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται στο εξωτερικό. Αν και

φαίνεται θεσμοί και Αθήνα να

έχουν κατ’ αρχήν συμφωνήσει

στις αλλαγές που θα επέλ-

θουν, δεν έχουν φθάσει

ακόμη στον υπολογισμό του

κόστους των μέτρων και

πόσο αυτές θα επιβαρύνουν

τον προϋπολογισμό του επό-

μενου έτους.

Πάντως, ήδη οι θεσμοί προ-

βάλλουν ενστάσεις για τη

ρύθμιση των 120 δόσεων

υπολογίζοντας ότι θα δημι-

ουργήσει κενό ύψους 200

εκατ. ευρώ. Βέβαια, μερικούς

μήνες νωρίτερα υπολόγιζαν

το κενό αυτό από 0,3 έως

0,6% του ΑΕΠ.

Το κενό, που βλέπουν οι

θεσμοί, εκτιμούν από την

κυβέρνηση ότι θα μηδενισθεί,

υποστηρίζοντας μάλιστα ότι

στα ταμεία του κράτους θα

εισέλθουν 200 εκατ. ευρώ

περισσότερα από τον αρχικό

στόχο. Το νομοσχέδιο που θα

κατατεθεί στις 15 Οκτωβρίου

στη Βουλή θα προβλέπει:

1. Αφορολόγητο όριο εισοδή-

ματος: Παραμένει στα επίπε-

δα των 8.636 ευρώ για

μισθωτούς και συνταξιούχους

και κατά κύριο επάγγελμα

αγρότες. Η έκπτωση φόρου

διαμορφώνεται στα 777 ευρώ

για όλους, ωστόσο ακόμη δεν

έχει αποφασισθεί από ποιο

ποσό και πάνω θα περιορίζε-

ται η έκπτωση φόρου. Σήμερα

η έκπτωση μειώνεται για εισο-

δήματα πάνω από 20.000

ευρώ

2. Μισθωτοί με παιδιά:

Πρόσθετο αφορολόγητο

1.000 ευρώ για κάθε παιδί ή

διαφορετικά αυξάνεται η

έκπτωση φόρου κατά 90

ευρώ για το πρώτο παιδί, επι-

πλέον 90 για το δεύτερο παιδί

και 220 ευρώ για το τρίτο

παιδί και τα επόμενα.

3.Φορολογική κλίμακα: Ο

εισαγωγικός συντελεστής

22% μειώνεται σε 9% για

εισοδήματα έως 10.000 ευρώ.

Διατηρούνται οι ίδιοι συντελε-

στές για τα εισοδήματα άνω

των 10.000 ευρώ.

4. Αγρότες: Φόρος 10% για

νέα αγροτικά σχήματα.

5. ΦΠΑ ακινήτων: Τριετής

αναστολή της επιβολής ΦΠΑ

24% για μεταβιβάσεις νέων

οικοδομών. Δεν έχει αποφα-

σισθεί ακόμη εάν θα αφορά

αδιάθετα ακίνητα με οικοδομι-

κή άδεια του 2006 ή αυτά που

θα κατασκευαστούν από το

2020 και μετά.

6. Αναβάθμιση κατοικίας:

Εκπτωση φόρου 40% για

δαπάνες ενεργειακής, λει-

τουργικής και αισθητικής ανα-

βάθμισης, συντήρησης και

αξιοποίησης κτιρίων.

7.Φόρος υπεραξίας: Τριετές

«πάγωμα» στις αγοραπωλη-

σίες ακινήτων.

8.Επιχειρήσεις: Μείωση

φόρου στο 24% από 28% για

τα κέρδη του 2019.

9.Μερίσματα: Μείωση φόρου

στο 5% από 10% για τα μερί-

σματα που θα διανεμηθούν το

2020.

10.Φορολογική κατοικία:

Θεσπίζονται κίνητρα μεταφο-

ράς της φορολογικής κατοι-

κίας στην Ελλάδα για φυσικά

πρόσωπα και επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στο

εξωτερικό. Ουσιαστικά η διά-

ταξη στοχεύει σε επιχειρήσεις

και φυσικά πρόσωπα με πολύ

μεγάλους λογαριασμούς και

κίνητρο για να τους εντάξει

στο ελληνικό φορολογικό

σύστημα θα είναι η ευνοϊκή

φορολογική μεταχείρισή τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του

υπουργείου Οικονομικών εξε-

τάζουν διάφορα μοντέλα που

εφαρμόζονται στη Μάλτα, την

Κύπρο και την Πορτογαλία

προκειμένου να συνθέσουν

την ελληνική πρόταση που θα

παρουσιασθεί και στους

θεσμούς.

11. Πάγια ρύθμιση: Το σχέδιο

της κυβέρνησης προβλέπει

την πληρωμή των τακτικών

οφειλών (φόρος εισοδήματος,

ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε 24 δόσεις

(από 36 που προέβλεπε το

αρχικό σχέδιο) και την απο-

πληρωμή των έκτακτων οφει-

λών (φόρος κληρονομιάς) σε

έως και 48 δόσεις, υπό προϋ-

ποθέσεις.
Συγκεκριμένα, θα θεσπιστούν
εισοδηματικά κριτήρια.
Δηλαδή, θα συνδεθεί ο αριθ-
μός των δόσεων με το δηλω-
θέν εισόδημα αλλά και το
περιεχόμενο των τραπεζικών
λογαριασμών όσων αιτούνται
διευκόλυνση στην καταβολή
των φόρων.

Αλλάζει ο φορολογικός χάρτης της ΕλλάδαςΑλλάζει ο φορολογικός χάρτης της Ελλάδας

Επικαιρότητα



Α
πεβίωσε την

Κυριακή 22

Σεπτεμβρίου σε

ηλικία 81 ετών ο πρώην

Δήμαρχος και

Κοινοτάρχης Ναρθακίου

Δημήτρης Καπετάνος.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας

από τους πλέον πολυδρα-

στήριους στο χώρο της

αυτοδιοίκησης, έχοντας

παράλληλα διατελέσει

νομαρχιακός σύμβουλος

Λάρισας ενώ είχε «βαριά

γαλόνια» στην

Αυτοδιοίκηση όντας ένας

από τους Δημάρχους με

ρεκόρ θητειών στην ιδιαίτε-

ρη πατρίδα του το Ναρθάκι.

Εξελέγη Νομαρχιακός

Σύμβουλος το 1981 και

θήτευσε τρία χρόνια σε

αυτή την θέση.

Μετέπειτα από το 1986 έως

και το 1998 12 συνολικά

χρόνια δηλαδή θήτευσε ως

Πρόεδρος της Κοινότητας

Ναρθακίου.

Ενώ από το 2002 έως και

το 2010 ήταν στον

Δημαρχιακό θώκο του

Ναρθακίου, όντας και ο

τελευταίος Δήμαρχος μέχρι

και την αλλαγή του Νόμου

και τους Καλλικρατικούς

Δήμους που ισχύει από το

2010 και έπειτα.

Στην εξόδιο ακολουθία του

η οποία τελέστει την

Δευτέρα 23/9 στον Ιερό

Ναό Αγίου Αθανασίου στο

Ναρθάκι παρευρέθηκε πλή-

θος κόσμου, μεταξύ αυτών

ο Υπουργός Αθλητισμού κ.

Αυγενάκης, ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, καθώς επίσης

και βουλευτές, δημοτικοί και

τοπικοί σύμβουλοι και πλή-

θος επισήμων και κόσμου,

στο τελευταίο αντίο του

εκλιπών.

Αμέσως μετά την είδηση

του θανάτου του το

Δημοτικό Συμβούλιο των

Φαρσάλων , συνήλθε έκτα-

κτα, εκφράζοντας τη βαθιά

του θλίψη, για τον θάνατο

ενός συνεπούς αυτοδιοικη-

τικού λειτουργού, τονίζοντας

ότι ο Δημήτριος Καπετάνος

είχε ταυτίσει τη συμμετοχή

του, στα κοινά του τόπου

μας, με την προσφορά

πολύτιμων υπηρεσιών,

στην ευρύτερη περιοχή του

Δήμου Φαρσάλων.

Ο θάνατός του αποτελεί

πλήγμα για την οικογένειά

του και σημαντική απώλεια

για το Δήμο και την κοινω-

νία.

Αναφέρθηκε ιδιαιτέρως

στην εργατικότητα, στην

εντιμότητα, στο προσωπικό

ήθος του εκλιπόντος και

επεσήμανε την υποχρέωση

του Δήμου να τιμήσει

αυτόν,  με τιμές εν ενεργεία

Δημάρχου, ως ελάχιστη

ένδειξη αναγνώρισης της

προσφοράς του.

Επίσης αποφάσισε ομόφω-

να 

Η κηδεία να γίνει με δαπά-

νη του Δήμου ενώ κατατέ-

θηκε και στεφάνι στη σορό

του εκλιπόντος.

Ο Δημήτρης Καπετάνος

ήταν πατέρας δύο παιδιών,

του προέδρου της ΝΟΔΕ

Λάρισας της Ν.Δ. Χρήστου

Καπετάνου και του γιατρού

Γιώργου Καπετάνου, από

τους οποίους ευτύχησε να

δει πολλά εγγόνια.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Απεβίωσε ο πρώην Δήμαρχος Ναρθακίου κ. ΔημήτρηςΑπεβίωσε ο πρώην Δήμαρχος Ναρθακίου κ. Δημήτρης

Καπετάνος, πλήθος επισήμων και κόσμου στο Καπετάνος, πλήθος επισήμων και κόσμου στο 

“τελευταίο αντίο”“τελευταίο αντίο”

Η
εταιρία »ΓΕΩΡΓΙΚΑ

ΕΦΟΔΙΑ

ΣΟΥΡΛΑΣ-

ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ» σε

συνεργασία με την

εταιρία »ΕΛΑΝΚΟ

ΕΛΛΑΣ» παρουσίασαν σε

εκδήλωση στα Φάρσαλα

τα κυριότερα σημεία για

την καλλιέργεια της

ελαιοκράμβης.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον

των παρευρισκόμενων

παραγωγών ενόψει της

νέας καλλιεργητικής περιό-

δου.

Παρουσιάστηκαν τα κυριότερα σημείαΠαρουσιάστηκαν τα κυριότερα σημεία

για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβηςγια την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης



Α
γροτικό

συλλαλητήριο με

τρακτέρ

πραγματοποίησαν το

πρωί της Δευτέρας

δεκάδες Λαρισαίοι

αγρότες,

διαμαρτυρόμενοι για τις

χαμηλές τιμές στο

βαμβάκι.

Όπως σημειώνουν οι αγρό-

τες, “οι χαμηλές και εξευτελι-

στικές τιμές στο βαμβάκι τα

τελευταία χρόνια και φέτος

οι οποίες δεν ανταποκρίνο-

νται στην χρηματιστηριακή

τιμή αλλά κυρίως στην εξαι-

ρετική ποιότητα του βαμβα-

κιού. Τιμές που δεν καλύ-

πτουν καν το κόστος παρα-

γωγής, είναι 20% χαμηλότε-

ρες σε σχέση με πέρυσι ενώ

ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η

απώλεια εισοδήματος

καθώς εμφανίζονται πολύ

περισσότερα καλλιεργούμε-

να στρέμματα βαμβακιού με

συνέπεια να μειωθεί ακόμη

περισσότερο η συνδεδεμένη

ενίσχυση”.

Οι αγρότες καλούν τους

συναδέλφους τους να μην

παραδώσουν το προϊόν

τους σε αυτές τις τιμές και

ζητούν επίσης “άμεση και

κατεπείγουσα συνάντηση με

τον υπουργό αγροτικής ανά-

πτυξης κ. Βορίδη στον

οποίο θα θέσουμε τα αιτή-

ματα για την εμπορία και

τιμή του βαμβακιού.”

Σε δήλωσή του το μέλος της

Ομοσπονδίας Αγροτικών

Συλλόγων Νομού Λάρισας,

Ντάντης Αχιλλέας, χαρακτή-

ρισε «απαράδεκτες» τις

τιμές του βαμβακιού, σημει-

ώνοντας πως «για την κατά-

σταση ευθύνονται οι εκκοκι-

στές και η κυβέρνηση».

Σύσκεψη βαμβακοπαρα-

γωγών στον Πλατύκαμπο

Η ΕΟΑΣΝΛ και ο Αγροτικός

Σύλλογος πρώην δήμου

Πλατυκάμπου «χαιρετίζουν

τους συναδέλφους βαμβα-

κοπαραγωγούς που αντα-

ποκρίθηκαν στο κάλεσμα

τους και έδωσαν μαζικά

μαχητικό παρών με τρακτέρ

στον κόμβο Πλατυκάμπου-

Αγιάς.

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου

στις 8.30 το βράδυ θα

πραγματοποιηθεί σύσκε-

ψη στην αίθουσα

Συνεταιρισμού στον

Πλατύκαμπο που θα γίνει

ενημέρωση των παραγω-

γών για την συνάντηση

της αντιπροσωπείας με το

υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης».

9
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου

CMYK

Αγροτικά Νέα

Οι χαμηλές τιμές στο βαμβάκι έβγαλανΟι χαμηλές τιμές στο βαμβάκι έβγαλαν

τα τρακτέρ στους δρόμους τα τρακτέρ στους δρόμους 

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



Α
κόμη μια

μεταγραφή

ανακοίνωσε ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων ντύνοντας στα

μπλε τον Δημήτρη

Στάνκοβιτς.

Ο Στάνκοβιτς αγωνίζεται ως

γκάρντ, είναι γεννημένος

στις 29 Δεκεμβρίου 1998,

έχει ύψος 1,93μ. και ξεκίνη-

σε την μπασκετική του

καριέρα το 2008 στην ομά-

δας της Αχαγιάς ’82, ενώ

έχει αγωνιστεί ακόμα στην

ομάδα του Απόλλωνα

Πατρών, Απολλωνιάδα και

Α.Ο.Αγρινίου.

Μέχρι πρότινος ανήκε στην

ομάδα των Ίκαρων

Τρικάλων.

Με την συγκεκριμένη προ-

σθήκη αναμένεται να ενι-

σχυθεί, ακόμα περισσότερο

το ρόστερ του Γρηγόρη

Γιασσάρη, στο ανταγωνιστι-

κό πρωτάθλημα της Β’

Εθνικής κατηγορίας.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος τον καλωσορίζει

στην οικογένεια του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Α
κόμη μια

μεταγραφική

προσθήκη

ανακοίνωσε ο Ατρόμητος

Βαμβακούς.

Οι μπλε τα βρήκαν σε όλα

με τον 19 χρόνο εξτρέμ

Βαγγέλη Αρσενόπουλο ο

οποίος μέχρι πρότινος αγω-

νιζόταν στην ομάδα της ΑΕ

Κιλελέρ.

Επίσης την περσινή σεζόν

αγωνίστηκε και στον

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Ουσιαστικά πρόκειται για

μια… επιστροφή καθώς ο

Αρσενόπουλος ξεκίνησε την

καριέρα του στον Ατρόμητο.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

Ατρόμητου τον καλωσορίζει

και του εύχεται καλή αγωνι-

στική σεζόν με υγεία και

επιτυχίες.

Μ
εταγραφική

ενίσχυση εις

διπλούν για την

Νίκη Κρήνης η οποία τα

βρήκε σε όλα με τον

πολύπειρο επιθετικό

Κώστα Φανίδη και τον

μεσοεπιθετικό Παναγιώτη

Αλεξανδράκη.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις

του Συλλόγου:

Για τον Κώστα Φανίδη:

«Η ομάδα μας βρίσκεται

στην πολύ ευχάριστη θέση

να, ενεργοποιήσει την

βόμβα του καλοκαιριού για

εμάς, καλωσορίζοντας στην

Κρήνη τον 24χρονο σέντερ

φορ, Κώστα Φανίδη!

Ο Κώστας αποκτήθηκε από

την ομάδα της Τερψιθέας,τη

φανέλα της οποίας φόρεσε

και τίμησε για 5 χρόνια, από

την Γ Εθνική κατηγορία,ως

την τελευταία τοπική, έχο-

ντας και 2 δανεισμούς σε

Κοιλάδα και Ελευθεραί,

αντίστοιχα!

Τα πρώτα του ποδοσφαιρι-

κά βήματα τα έκανε στην

ακαδημία του ΑΡΗ Λάρισας,

ενώ αργότερα έφτασε κοντά

στη μεταπήδησή του στις

ακαδημίες του

Παναθηναϊκού!!! Έχει ακο-

λουθήσει από την αρχή την

προετοιμασία της ομάδας,

και αμέσως μπήκε στο οικο-

γενειακό κλίμα αυτής! 

Κώστα καλωσόρισες στη

Νίκη Κρήνης, την υγεία σου

να έχεις και θα καταφέρουμε

πολλά.»

Για τον Παναγιώτη

Αλεξανδράκη:

«Ο Α.Ο.Νίκη Κρήνης βρί-

σκεται στην πολύ ευχάριστη

θέση να ανακοινώσει την

συμφωνία για επιστροφή

στην ομάδα μας, ενός ποδο-

σφαιριστή που εκτός του ότι

συντέλεσε τα μέγιστα στην

ουσιαστική προπέρσινη

άνοδο, αποδεδειγμένα

πονάει και την φανέλα μας,

και αυτός είναι και ο λόγος

επιστροφής του!

Παναγιώτη Αλεξανδράκη

καλωσόρισες σπίτι σου.

Υ.γ: Για την επίτευξη της

συμφωνίας ευχαριστούμε

θερμά τον

Α.Ο.Αμπελοκήπων, προη-

γούμενη ομάδα του ποδο-

σφαιριστή.»

Α
ν ρίξουμε μια ματιά, τον

τελευταίο καιρό, στις

αθλητικές στήλες των

εφημερίδων, θα

παρατηρήσουμε κάτι που

πραγματικά προκαλεί

εντύπωση. Αρκετές ομάδες

στον νομό Λάρισα, γνωστές,

παραδοσιακές και ιστορικές,

που επί σειρά ετών

πρωταγωνιστούν στα τοπικά

πρωταθλήματα και όχι μόνο,

αλλά και άλλες λιγότερο

γνωστές αντιμετωπίζουν

προβλήματα επιβίωσης, δεν

ενδιαφέρεται κανείς

παράγοντας να συμμετάσχει

στις διοικήσεις τους, ενώ

άλλες έχουν σταματήσει την

αθλητική τους δράση.

Ο λόγος που τα περισσότερα
σωματεία έχουν πάρει την κατη-
φόρα ή είναι ανενεργά πλέον δεν
είναι άλλος από τα οικονομικά
προβλήματα, που ανάγκασαν
τους παράγοντες που τα διοικού-
σαν να αποχωρήσουν από το
χώρο του ερασιτεχνικού ποδο-
σφαίρου. Επειδή βαρέθηκαν ή
δεν άντεχαν πλέον να βάζουν το
χέρι στην τσέπη για να συντηρή-
σουν τα σωματεία και αφού δεν
υπήρχε διάδοχη κατάσταση, αυτά
διαλύθηκαν ή απλώς υπάρχουν.
Οι εποχές είναι δύσκολες και για
τους λίγους ρομαντικούς που
απέμειναν στο ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο.
Τα χρήματα που χρειάζεται μια
ομάδα για να τα βγάζει πέρα είναι
πάρα πολλά. Οι σύλλογοι, όπως
προαναφέρθηκε, στηρίζονται
αποκλειστικά στην «τρέλα» και
στην «τσέπη» κάποιων παραγό-
ντων, που όταν αποχωρούν αφή-
νουν συνήθως συντρίμμια. Η
βοήθεια και η στήριξη από την
Πολιτεία είναι πολύ μικρή ή καθό-
λου. Κάποιοι δήμοι βοηθούν τις
ομάδες, αλλά δεν φτάνει, ενώ
έχουν αντιμέτωπο και τον επίτρο-
πο που δεν υπογράφει τα εντάλ-
ματα, αν και οι σύλλογοι, εκτός
των άλλων, προσφέρουν κοινωνι-

κό και πολιτιστικό έργο. Η ΕΠΟ
περισσότερο και οι Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων λιγό-
τερο, συνέχεια απαιτούν και το
πρόβλημα μεγαλώνει.
Κάποιοι νέοι παράγοντες εισχω-
ρούν στο χώρο του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου, έχουν τη διάθεση
να προσφέρουν, αλλά βλέποντας
οτι παλεύουν μόνοι τους και
συναντώντας την αδιαφορία των
υπευθύνων, απογοητευμένοι
αποχωρούν. Η εποχή που ζούμε
είναι από οικονομικής άποψης
πολύ δύσκολη, Το ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αυτο-
συντηρηθεί, αφού δεν έχει την
ανάλογη προβολή. Αποτελεί,
όμως, την βάση του ελληνικού
ποδοσφαίρου, τον αιμοδότη του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου
και των εθνικών ομάδων. Από το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ξεπη-
δούν οι αυριανοί άσοι, ενώ
παράλληλα εκατοντάδες παιδιά
αθλούνται και δεν στρέφονται σε
άλλα πράγματα, επικίνδυνα, για
την σημερινή εποχή (ναρκωτικά,
αλκοολισμός κλπ). Είναι επιτακτι-
κή ανάγκη να βοηθήθει το ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο από την
Πολιτεία, ηθικά και οικονομικά,
για να μην απαξιωθεί και όταν
κάποιοι Δήμοι βοηθούν οικονομι-
κά τα σωματεία δεν θα πρέπει
κάποιος δημόσιος υπάλληλος
(επίτροπος) να μην εγκρίνει τις
επιχορηγήσεις χωρίς λόγο.
Οι παράγοντες μόνο με την
«τρέλα» τους δεν μπορούν να
στηρίξουν το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο, γιατί το οικονομικό
κόστος είναι δυσβάσταχτο στις
μέρες μας.
Αχιλλέας Μπακαλέξης 
Συντ. Δημοσιογράφος
Γεν. Γραμματέας Αναγέννησης
Φαρσάλων
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Ενίσχυση στην περιφέρεια μεΕνίσχυση στην περιφέρεια με

Στάνκοβιτς για τον ΓυμναστικόΣτάνκοβιτς για τον Γυμναστικό

Σύλλογο Φαρσάλων!Σύλλογο Φαρσάλων!

Διπλή μεσοεπιθετική ενίσχυσηΔιπλή μεσοεπιθετική ενίσχυση

για την Νίκη Κρήνης!για την Νίκη Κρήνης!

Απαξιώνεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιροΑπαξιώνεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ενίσχυση με Αρσενόπουλο γιαΕνίσχυση με Αρσενόπουλο για

τον Ατρόμητο Βαμβακούς!τον Ατρόμητο Βαμβακούς!
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““ΠερίπατοςΠερίπατος” ” γιαγια τοντον ΓυμναστικόΓυμναστικό κόντρακόντρα στο Πευκοχώρι, εντός έδραςστο Πευκοχώρι, εντός έδρας

“δοκιμασία”με τον Χαρίλαο Τρικούπη για την “δοκιμασία”με τον Χαρίλαο Τρικούπη για την 

επόμενη φάση του Κυπέλλουεπόμενη φάση του Κυπέλλου

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

Σ
ε παράσταση για
έναν ρόλο
αποδείχθηκε η

αναμέτρηση της πρώτης
φάσης του Κυπέλλου
Ελλάδος για τον
Γυμναστικό Σύλλογο
Φαρσάλων μιας και οι
Φαρσαλινοί έκαναν πάρτι
στο Κλειστό Γυμναστήριο
της πόλης και
επικράτησαν με σκορ 73-
44 της ομάδος του
Πευκοχωρίου μια ομάδα
την οποία θα
αντιμετωπίσουν και στο
πρωτάθλημα της Β’
Εθνικής κατηγορίας.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τις δύο ομάδες να πηγαί-
νουν πόντο πόντο στο
πρώτο δεκάλεπτο οι επιθέ-
σεις είχαν τον πρώτο λόγο
και οι φιλοξενούμενοι ήταν
αυτοί που πήγαν στον

πάγκο έχοντας βραχεία
κεφαλή με 18-19.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο
Γυμναστικός έπαιξε άμυνα
που «τσάκιζε κόκκαλα» από
την αρχή του δεκαλέπτου
και η ομάδα του
Πευκοχωρίου έκανε να βρει
τον δρόμο για το καλάθι έξι
λεπτά, από την άλλη οι παί-
κτες του Γρηγόρη Γιασσάρη
με συγκέντρωση και προσή-
λωση και στο επιθετικό μισό
τους πέτυχαν σερί 16-0 και
πέρασαν μπροστά με σκορ
34-19. Από εκεί και έπειτα το
νερό είχε μπει στο αυλάκι
και οι Φαρσαλινοί έκαναν
πάρτι στο παρκέ με το ημί-
χρονο να λήγει με σκορ 45-
23 και επιμέρους σκορ
περιόδου, 27-4!!!
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο
Γυμναστικός συνέχισε την
τρομερή άμυνα του και

δέχθηκε μόλις οκτώ
πόντους, ενώ σημείωσε 12
και το τρίτο δεκάλεπτο έκλει-
σε με τους Φαρσαλινούς να
είναι μπροστά με 26
πόντους (57-31).
Το τέταρτο και τελευταίο
δεκάλεπτο ήταν τυπικής δια-
δικασίας μιας και ο αγώνας
είχε κριθεί ήδη. Το μοναδικό
που έμενε ήταν το τελικό
σκορ και η ψαλίδα της δια-
φοράς η οποία εν τέλει
έκλεισε στο +29 και οι παί-
κτες του Γρηγόρη Γιασσάρη
πανηγύρισαν την νίκη με
σκορ 73-44.
Πρώτος σκόρερ της αναμέ-
τρησης από πλευράς
Φαρσαλινών ήταν ο Μουλάς
με 15 πόντους, ενώ διψήφι-
οι ήταν οι Παπαχρήστος με
14 πόντους, Τσούκας και
Βρεττάς με 11 πόντους αντί-
στοιχα.

Διαιτητές: Πιτσίλκας-
Παζώλης-Κοντογ ιάννης
(Βαρνάς)
Δεκάλεπτα: 18-19, 45-23,
57-31, 73-44.
Οι Συνθέσεις
Γ . Σ . Φ α ρ σ ά λ ω ν
(Γιασάρης): Πεταλωτής 8,
Στάνκοβιτς 5(1), Τσούμας Σ.
7, Βρεττάς 11, Τσούκας
11(1), Βασιλείου,
Παπαχρήστος 14(1),
Μουλάς 15, Δέσπος 2.
Ευρώπη Πευκοχωρίου
( Π α ν α γ ι ωτ όπο υ λ ο ς ) :
Σελεμενάκης, Σμυρλής,
Φιλοξενίδης 15(1), Τσίνας,
Βλαγκόγιας 12(1), Ευγενίου
6, Χαρταβέλλας, Τογανίδης
2, Κωνσταντινίδης 4,
Ζαχαρής 5, Κανακόγλου,
Τύπος.
Γρηγόρης Γιασσάρης:
«Συγχαρητήρια στα παι-
διά για την προσπάθεια»

Ο προπονητής του
Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων κ. Γρηγόρης
Γιασσάρης έκανε δηλώ-
σεις αμέσως μετά την
λήξη της αναμέτρησης
των Φαρσαλινών κόντρα
στο Πευκοχώρι που βρήκε
νικητές τους μπλε με σκορ
73-44 και έτσι οι
Φαρσαλινοί πέτυχαν την
πρόκριση στην επόμενη
φάση του Κυπέλλου
Ελλάδος.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε
ο έμπειρος τεχνικός.
«Αρχικά να δώσουμε συγ-
χαρητήρια και στις δύο ομά-
δες για την προσπάθεια
τους στον χώρο του μπά-
σκετ και τον αγώνα που
έγινε. Αυτή η αναμέτρηση
περισσότερο υπολογίζεται
ως ένα δυνατό φιλικό προε-
τοιμασίας καθώς κακά τα
ψέματα καμία από τις δύο
ομάδες δεν έχει σαν στόχο
το Κύπελλο. Εμείς από την
πλευρά μας τις τελευταίες
ημέρες έχει συμπληρωθεί το
ρόστερ και είμαστε πιο
γεμάτοι, πλέον ψάχνουμε
μια μεταγραφική κίνηση
ακόμη, ώστε να ολοκληρω-
θεί στο έπακρο το ρόστερ
της ομάδας. Τα παιδιά
κάνουν μια μεγάλη προσπά-
θεια ειδικά όσοι είναι από
την αρχή της προετοιμασίας

και στο διάστημα που μας
απομένει θα προσπαθήσου-
με να βρούμε τις συνεργα-
σίες, τις σχέσεις και να δου-
λέψουμε ώστε να είμαστε
έτοιμοι για την εκκίνηση του
πρωταθλήματος.»
Ενώ για την αναμέτρηση
δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Είχαμε αρκετή ενέργεια, τα
παιδιά είναι κουρασμένα
ελέω της προετοιμασίας
όμως τους αξίζουν συγχα-
ρητήρια για την προσπά-
θεια. Προχωράμε με δουλειά
και προσήλωση ώστε να
είμαστε έτοιμοι με την εκκί-
νηση του πρωταθλήματος.»
Εντός έδρας με τον
Χαρίλαο Τρικούπη για την
επόμενη φάση
Πλέον οι Φαρσαλινοί αντιμε-
τωπίζουν εντός έδρας και
πάλι την Τετάρτη 25
Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00
την ομάδα του Χαρίλαου
Τρικούπη Μεσολογγίου για
την τρίτη φάση του
Κυπέλλου Ελλάδος μιας και
ο Χαρίλαος Τρικούπης
πέρασε το εμπόδιο του
Δούκα με σκορ 49 - 85.
Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτε-
λείο και οι αθλητές του Γ.Σ.
Φαρσάλων καλούν τον
κόσμο  της ομάδος να δώσει
δυναμικό παρών και να βοη-
θήσει την ομάδα να πετύχει
ακόμη μια νίκη - πρόκριση



Μ
ε το «δεξί» και

μάλιστα με

ανατροπή

ξεκίνησε την σεζόν ο

Ατρόμητος Βαμβακούς ο

οποίος πέτυχε διπλό

ουσίας και ψυχολογίας

στην έδρα του ΑΟ

Ναρθακίου με σκορ 1 – 2

και με μεγάλο

πρωταγωνιστή τον

Θεοδόση Τσιτσικλή και

έτσι πέτυχε την νίκη στο

τοπικό ντέρμπι της

πρεμιέρας στην Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορία.

Αμφότερες οι δυο ομάδες

είχαν από ένα καλό ημίχρο-

νο με τον ΑΟ Ναρθακίου να

είναι καλύτερος στο πρώτο

μέρος και να πιέζει από την

αρχή του. Με τους Βράκα

και Καραβαγγέλη να είναι οι

κινητήριοι μοχλοί επιθετικά

οι γηπεδούχοι είχαν δυο

καλές στιγμές όταν αρχικά

το πλασέ του πρώτου

πέρασε λίγο άουτ στο 6′

ενώ λίγο αργότερα ο

Σακελλαρίου πρόλαβε τον

Καραβαγγέλη και έσωσε

την εστία του.

Στο 25′ ο Βράκας πάτησε

περιοχή από τα αριστερά,

έσπασε στον Βαρελά και

αυτός με πλασέ πέτυχε το 1

– 0. Σε αυτή την φάση ο

τερματοφύλακας της

Βαμβακούς τραυματίστηκε

στον ώμο και αγωνίστηκε

για πέντε λεπτά ακόμη με

πρόβλημα κάνοντας μάλι-

στα δυο μεγάλες επεμβά-

σεις, όταν αρχικά στο 38′ ο

Βράκας εκτέλεσε το φάουλ,

ο Σακελλαρίου έκανε

δύσκολη επέμβαση, ενώ

δυο λεπτά αργότερα έδιωξε

με υπερένταση το συρτό

σουτ του Βαρέλα.

Σε αυτή την φάση ζήτησε

αλλαγή λόγω τραυματισμού

με τον Αλέξη Μακρή να στέ-

κεται για το υπόλοιπο της

αναμέτρησης κάτω από τα

δοκάρια! Στο δεύτερο μέρος

οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το

δεύτερο τέρμα όταν στο 47′

ο Βράκας έκανε το σουτ,

όμως ο Μακρής έδιωξε

εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο Ατρόμητος πέτυχε μέσα

σε δέκα λεπτά ολική ανα-

τροπή, όταν αρχικά στο 50′

ο Τσιτσικλής με πλασέ

πέτυχε το 1 – 1 έπειτα από

γρήγορη αντεπίθεση και

έπειτα από πάσα του

Μουτκανά, ενώ δέκα λεπτά

αργότερα ο Αζάς βρήκε τον

Τσιτσικλή από τα αριστερά,

αυτός γύρισε την μπάλα και

ο Τσαπέπας στην προσπά-

θειά του να διώξει έστειλε

άθελα του την μπάλα στα

δίχτυα της ομάδος του για

το 1 – 2.

Στα εναπομείναντα λεπτά η

αναμέτρηση είχε αρκετές

δυνατές μονομαχίες στον

χώρο του κέντρου με τον

ΑΟ Ναρθακίου να έχει τον

έλεγχο του αγώνα όμως

δεν κατάφερνε να σπάσει

την πολυπρόσωπη άμυνα

της Βαμβακούς. Στα τελευ-

ταία λεπτά όμως οι γηπε-

δούχοι έχασαν δυο μεγάλες

στιγμές να πετύχουν την

ισοφάριση. Αρχικά στο 85′

ο Ρεντινόπουλος σούταρε

δυνατά με τον Μακρή να

διώχνει δύσκολα σε κόρνερ,

ενώ στο 90+3′ και έπειτα

από αναταραχή στα καρέ

του Ατρόμητου, ο Νταιάκης

έπιασε το σουτ με τον Ηλία

Ξυνογαλά να σώζει πάνω

στην γραμμή και να παρα-

μένει έτσι το 1 – 2 μέχρι την

λήξη του αγώνα. 

Πριν την έναρξη της αναμέ-

τρησης τηρήθηκε ενός

λεπτού σιγή στην μνήμη

του πρώην Δημάρχου

Ναρθακίου Δημήτρη

Καπετάνου ο οποίος έφυγε

από την ζωή την Κυριακή

22/9.

Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου (Δημήτρης

Δανιλούλης): Ζειμπέκης,

Τσαπέπας, Δημακόπουλος,

Κατσικόπουλος, Λελεντζής,

Ρεντινόπουλος, Βαρελάς,

Καψιώχας, Βράκας,

Καραβαγγέλης,

Παπαθανασίου (70′

Νταιάκης).

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος

Ανδρεόπουλος):

Σακελλαρίου (42′ λ.τ.

Μπερσιάνης),

Βασιλόπουλος, Μακρής,

Ξυνογαλάς Η., Βόπης

Μουτκανάς, Αζάς (65′

Ξυνογαλάς Αλ.), Φλώρος,

Θανόπουλος Λ. (85′

Χρόνης), Τσιτσικλής,

Αρσενόπουλος (46′

Τασιόπουλος).
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««Ανατρεπτικό διπλό» για τον ΑτρόμητοΑνατρεπτικό διπλό» για τον Ατρόμητο

Βαμβακούς στο ντέρμπι της πρεμιέρας μεΒαμβακούς στο ντέρμπι της πρεμιέρας με

τον ΑΟ Ναρθακίου!τον ΑΟ Ναρθακίου!



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς

μετέτρεψε σε

«υγιεινό περίπατο» την

αναμέτρηση με την ομάδα

της Λάρισας 2012 καθώς

επιβλήθηκε με σκορ 6 – 1

και πανηγύρισε τους

πρώτους του βαθμούς

στο πρωτάθλημα της Α

ΕΠΣΛ DETOX κατηγορίας

και παράλληλα τους

πρώτους βαθμούς στην

ιστορία του στο

πρωτάθλημα της μεγάλης

κατηγορίας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Ολυμπιακό να έχει την

υπεροχή να πιέζει και να

χάνει δυο καλές στιγμές

όταν αρχικά ο Γκαραλιάκος

αστόχησε από πλεονεκτική

θέση με τον Νίκο Ιορδανίδη

να μπλοκάρει, ενώ η κεφα-

λιά του Πλιάγκα πέρασε

λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Στο 30′ ο Γκαραλιάκος σκό-

ραρε όμως το τέρμα του

ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 40′ ο ίδιος παίκτης έγινε

αποδέκτης όμορφης

σέντρας από τα δεξιά και

αυτή την φορά βρήκε

δίχτυα και έβαλε σε θέση

οδηγού την ομάδα της

Αμπελιάς.

Αυτό ήταν το τέρμα που

«έλυσε» τα πόδια των

ποδοσφαιριστών των κ.κ.

Μπρισίμη και Εμμανουήλ

καθώς δυο λεπτά αργότερα

ο Γκαραλιάκος «όπλισε» και

πάλι και πέτυχε το 2 – 0 με

δυνατό σουτ, σκορ με το

οποίο οι δυο ομάδες πήγαν

στα αποδυτήρια για την

ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Με το «καλημέρα» του δευ-

τέρου μέρους ήταν η σειρά

του Πλιάγκα να πετύχει

γκολ, όταν με φαλτσαριστό

σουτ έξω από την περιοχή

πέτυχε το 3 – 0 στο 55′.

Δυο λεπτά αργότερα ο

Πράπας εκμεταλλεύτηκε την

λάθος εκτίμηση του

Ιορδανίδη και με κοντινό

πλασέ πέτυχε το 4 – 0.

Στο 65′ οι φιλοξενούμενοι

μείωσαν προσωρινά σε 4 –

1 όταν ο Κίτσιος κέρδισε

την κόντρα βγήκε απέναντι

από τον Κουκουτσή και με

πλασέ έστειλε την μπάλα

στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

πίεσε και έχασε άλλες δυο

καλές στιγμές όταν αρχικά

το φάουλ του Φακίτσα έδιω-

ξε με υπερένταση ο

Ιορδανίδης, ενώ ο Πράπας

έστειλε την μπάλα άουτ

από πλεονεκτική θέση.

Τα… «δίλεπτα επιθετικά

ξεσπάσματα» των γηπε-

δούχων συνεχίστηκαν και

στο 85′ ο Καλούσης κέρδισε

τις κόντρες από τα αριστε-

ρά και με πλασέ πέτυχε το

5 – 1.

Διαστάσεις θριάμβου πήρε

η νίκη των γηπεδούχων στο

87′ όταν ο Σαλοκανάς πάτη-

σε περιοχή, κέρδισε τον

προσωπικό του αντίπαλο

και με σουτ στην γωνία του

Ιορδανίδη έβαλε το «κερα-

σάκι στην τούρτα» για το

τελικό σκορ 6 – 1.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουκούτσης, Καραγιάννης

(38′ λτ. Σταθάκος), Σελήνης,

Αγγέλης, Περδίκης,

Παρασκεούδης (66′

Μαγγόλας), Πλιάγκας (66′

Σαλοκανάς), , Κορδαλής,

Καλούσης, Γκαραλιάκος

(58′ Φακίτσας), Πράπας.

Λάρισα 2012 (Δημήτρης

Καπετανόπουλος):

Ιορδανίδης Ν., Φλώρος Α.,

Γκουτζαμπασούλης,

Τσιτσόπουλος (40′ λτ.

Φλώρος Μ.), Σκέντζας Π

(80′ Δόνος), Δημόπουλος,

Ελιζόπουλος (75′ Σκέντζας

Ε.), Φλώρος Π., Ιορδανίδης

Δ., Κίτσιος, Κίτσος.

Διαιτητές: Αντωνίου –

Κοτούμπας Δ. – Μίχος

Π
λήθος κόσμου

βρέθηκε στο

γήπεδο του

Ναρθακίου προκειμένου

να δει από κοντά το τοπι-

κό ντέρμπι της πρεμιέρας

στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία

ανάμεσα σε ΑΟ

Ναρθακίου και Ατρόμητος

Βαμβακούς.

Φίλαθλοι τόσο από το

Ναρθάκι όσο και από την

Βαμβακού παράγοντες και

ποδοσφαιριστές έδωσαν το

παρών στο γήπεδο και από-

λαυσαν μια όμορφη αναμέ-

τρηση με πάθος, ανατροπές

και πολλές συγκινήσεις.
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««Εξάσφαιρο» το πρώτο «τρίποντο» στην ιστορία της ΑμπελιάςΕξάσφαιρο» το πρώτο «τρίποντο» στην ιστορία της Αμπελιάς

στην «μεγάλη» κατηγορία!στην «μεγάλη» κατηγορία!

Σε κερκ(είδα) στο Ναρθάκι!Σε κερκ(είδα) στο Ναρθάκι!

6948443179



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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 80τμ, πίσω από το
Σούπερ Μάρκετ “Σκλαβενίτης,
επί της οδού Βίκτωρος Ουγκό
11.
Δυο κρεβατοκάμαρες, χώλ, μπά-
νιο, κουζίνα και σαλονοτραπεζα-
ρία.
Αυτόνομη Θέρμανση: Αέριο και
Ηλιακό
Πληροφορίες στο τηλ:
6993765544

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ ZETOR
7745, 80 ίππους, 1.200 ώρες,
εντελώς καινούργιο.
Φυλαγμένο μέσα σε γκαράζ.
Τηλέφωνα: 6974836102 &
2410781253

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικία προς ενοικίαση
στην περιοχή από Πλαστήρα και
προς την Τρίγωνη πλατεία.
Τηλέφωνο: 6940914260
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Τ
ο Διοικητικό

Συμβούλιο του

Συνδικάτου

οικοδόμων Φαρσάλων,

θα πραγματοποιήσει την

ερχόμενη Κυριακή 29

Σεπτέμβρη στις 10:00 το

πρωί στα γραφεία του

Συνδικάτου Οικοδόμων

εκλογοαπολογιστική

συνέλευση και θα

παρουσιάσει το

πρόγραμμα δράσης για

το επόμενο διάστημα. 

Θα εκλεγεί επίσης εφορευ-

τική επιτροπή, και θα

γίνουν οι αρχαιρεσίες, για

το νέο Διοικητικό

Συμβούλιο του Συνδικάτου

Οικοδόμων.

24/9: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

13 Τηλ: 24910-23089

25/9:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

26/9:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 7

Τηλ: 24910-22154   

27/9:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465 

28/9:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 26

και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

29/9:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

30/9:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 - 26183

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

Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Βαμβακούς

Φαρσάλων.

Εορτή Παναγίας Γοργοϋπήκοου - Ιερά Αγρυπνία

Η Ορθόδοξος εκκλησία μας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

εορτάζει την Εφέστια και Θαυματουργό Ιερά Εικόνα της

Υπεραγίας Δεσποίνις Ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου

Μαρίας της επονομαζόμενης Γοργοϋπήκοου.

Επί τη ευκαιρία της ανωτέρω εορτής την Δευτέρα το βράδυ

30 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό μας του Αγίου Χαράλαμπου

Βαμβακούς θα τελεσθεί κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία

(Πανηγυρικός  Εσπερινός, Πανηγυρικός  Όρθρος  και Θεία

Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και μετά Θείου Κηρύγματος).

Ανήμερα το απόγευμα στις 6:00 μ.μ. θα ψαλεί Εσπερινός

και Ιερά Παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο την

Γοργοϋπήκοο

Εκ του Ιερού Ναού

Συνέλευση για τοΣυνέλευση για το

συνδικάτο συνδικάτο 

οικοδόμων οικοδόμων 



Μ
παράζ μεταγραφών

ανακοίνωσε ο

Αχιλλέας

Φαρσάλων με τους

Μυρμιδόνες να ενισχύονται

με τέσσερις νέες

προσθήκες.

Ο λόγος για τους Λάμπρο

Παρθένη, Σπύρο Παρθένη,

Πάολο Εμεράι και Γιώργο

Γκούνη.

Ο Λάμπρος Παρθένης είναι

32 ετών και μέχρι πρότινος

ανήκε στον ΑΟ Καρδίτσας,

αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός

και έχει μεγάλες εμπειρίες και

παραστάσεις έχοντας αγωνι-

στεί μεταξύ άλλων σε

Πανναξιακό (Δ’ Εθνική),

Ηρακλή Σοφάδων (Δ’ Εθνική

και Α’ ΕΠΣΚ), Λαμία (Α’

ΕΠΣΦ) και Αγρότη

Λιανοκλαδίου (Δ’ Εθνική), ΑΟ

Λεονταρίου (Α ΕΠΣΚ) και

Σώκρατες (Α ΕΠΣΚ).

Ο Σπύρος Παρθένης είναι 34

ετών αγωνίζεται ως τερματο-

φύλακας και μέχρι πρότινος

ανήκε στην ομάδα του

Σώκρατες.

Επίσης κατά το παρελθόν

έχει υπερασπιστεί επίσης τις

εστίες της ΑΕ Λεονταρίου, του

Ηρακλή Σοφάδων του

Όμβρου Ομβριακής, του

Καπαδοκικού και άλλων ομά-

δων.

Ο Πάολο Εμεράι είναι 15 ετών

αγωνίζεται στον χώρο του

κέντρου και έχει αφήσει θετι-

κότατα δείγματα στην ομάδα

της Χαραυγής στην οποία και

ανήκε μέχρι πρότινος.

Ενώ ο Γιώργος Γκούνης είναι

27 ετών αγωνίζεται ως κεντρι-

κός αμυντικός και μέχρι πρό-

τινος ανήκε στην ομάδα του

Ατρόμητου Βαμβακούς με την

οποία και πανηγύρισε την

άνοδο από την Β στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Δεδομένα με αυτές τις τέσσε-

ρις προσθήκες η ομάδα του

Αχιλλέα Φαρσάλων προσθέ-

τει άκρως ποιοτικές λύσεις

στο ρόστερ της και τα χέρια

του νεαρού τεχνικού Αρίστου

Παπαγεωργίου «λύνονται» σε

σημαντικές και καίριες θέσεις.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

Συλλόγου καλωσορίζει τους

τέσσερις ποδοσφαιριστές

στην οικογένεια του Αχιλλέα

Φαρσάλων και τους εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Τ
ην ήττα με σκορ 4 – 0 γνώρισε η

Αναγέννηση Φαρσάλων στην έδρα

της Δάφνης Γλαύκης στην

πρεμιέρα της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους κόκκινους

να πιέζουν και να χάνουν δυο καλές στιγμές

όταν αρχικά στο 5′ και έπειτα από γύρισμα

του Καρακώστα ο Σαλής αστόχησε από

πλεονεκτική θέση.

Ενώ στο 7′ ο Καρακώστας δεν κατάφερε να

σκοράρει όταν το σουτ που επιχείρησε

πέρασε λίγο άουτ.

Στο 33′ ο Τζιότζιος με κεφαλιά πέτυχε το 1 –

0 για την Γλαύκη σκορ με το οποίο ολοκλη-

ρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο μέρος και στο 55′ ο

Μπατζογιάννης σημείωσε με πλασέ το 2 – 0

για τους γηπεδούχους, ενώ δέκα λεπτά

αργότερα ο Τζιότζιος με σουτ πέτυχε το 3 –

0 και παράλληλα το δεύτερο προσωπικό

του τέρμα.

Στο 80′ ο Μπατζογιάννης με πανομοιότυπο

τρόπο και πάλι πέτυχε το 4 – 0 βάζοντας και

αυτός για δεύτερη φορά το όνομα του στον

πίνακα των σκόρερ.

Η Σύνθεση
Αναγέννηση Φαρσάλων (Νίκος
Θεοχαρόπουλος): Γκατζανάς, Μπούλαρι,

Μπανιάς (65′ λ.τ Θλιβερός), Πατσιούρας,

Δημουλάς Π., Τσακαβίτης, Καρακώστας,

Ζαγγανάς Χρ., Δημουλάς Δ., Σαλής,

Κατμέρος (70′ Τσιοβάρας).

Τ
ην ήττα με σκορ 5 – 0 γνώρισε ο

Αχιλλέας Φαρσάλων κόντρα στο ΠΟ

Ελασσόνας για την δεύτερη

αγωνιστική της Α ΕΠΣΛ DETOX

κατηγορίας και έτσι παρέμεινε στους

μηδέν βαθμούς συγκομιδή.

Το φιλμ του αγώνα:
2’ Σουτ του Ματούλα από αριστερά, μπλόκα-

ρε ο Παπαδημητρίου.

5’ Σουτ του Ματούλα πάλι από αριστερά θα

βρει στο αριστερό κάθετο δοκάρι του

Πααπαδημητρίου.

9’ Φάουλ του Πεπκολάι με τον

Παπαδημητρίου αρχικά να αποκρούει και στη

συνέχεια θα κοντράρει σε παίκτη του ΠΟΕ

και θα περάσει άουτ.

11’ Σέντρα σουτ Ζηρδέλη από αριστερά με τη

μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο και να περνά-

ει άουτ.

22’ Σέντρα Πετκολάι από αριστερά με την

μπάλα να φτάνει Λαζαρίδη που θα σπρώξει

τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0

30’ Πάσα του Ματούλα στον Ζηρδέλη με τον

Παπαδημητρίου να διώχνει σε κόρνερ πλασέ

του τελευταίου.

31’ Αντεπίθεση για τον Αχιλλέα Φαρσάλων με

τον Γαγάρα που θα σουτάρει από αριστερά

και τον Γούπο να μπλοκάρει τη μπάλα.

36’ Με δυνατό σουτ ο Πεπκολάι από δεξιά θα

νικήσει τον Παπαδημητρίου για το 2-0 του

ΠΟΕ.

47’ Δυνατό σουτ του Χάμου μετά από πάσα

του Ματούλα θα περάσει λίγο πάνω από το

οριζόντιο δοκάρι του Παπαδημητρίου.

51’ Σέντρα σουτ του Νταμπώση από αριστε-

ρά με τη μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά

και να καταλήγει στα δίχτυα του

Παπαδημητρίου για το 3-0 του ΠΟΕ.

63’ Ο Ματούλας θα περάσει και τον τερματο-

φύλακα και με πλασέ θα στείλει τη μπάλα στα

δίχτυα για το 4-0 του ΠΟΕ.

71’ Σουτ του Ζηρδέλη από το ύψος της

περιοχής θα περάσει άουτ.

74’ Εκτέλεση φάουλ του Χάμου με τον

Παπαδημητρίου να αποκρούει πέφτοντας στη

δεξιά του γωνία, θα αποκρούσει και κοντινή

προβολή, με τη μπάλα να φτάνει στο

Ζηρδέλη που με κοντινό πλασέ θα ανεβάσει

το δείκτη του σκορ στο 5-0.

Οι Συνθέσεις
ΠΟ Ελασσόνας (Ζήσης Ζιάγκας): Γούπος,

Μπούσιας, Νταμπώσης, Σουγλής, Περτζιόνι

(72’ Μπαρλαγιάννης Ν.), Πετάνι, Χάμος,

Πεπκολάι (56’ Παναγιώτου), Ζηρδέλης (78’

Χατζηβασίλης), Ματούλας, Λαζαρίδης (67’

Μουστάκας).

Αχιλλέας Φαρσάλων (Αρίστος
Παπαγεωργίου): Παπαδημητρίου Α.,

Παπακωνσταντίνου, Γκούνης Μπερσιάνης,

Καναβός (45’ – 87’ Τσούλης), Αναγνώστης,

Ζιώγας, Τλούπας, Κούμρια, Γαγάρας (58’

Πετράκης Μ.), Εμεράι (45’ Μπαιράμης).

Διαιτητική Τριπλέτα:Ντελέζος Ι.,

Παραφέστας, Νάκας.
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Πρεμιέρα με το «αριστερό» για τηνΠρεμιέρα με το «αριστερό» για την

Αναγέννηση ΦαρσάλωνΑναγέννηση Φαρσάλων

Αθλητικά

Ήττα εκτός έδρας για τον Ήττα εκτός έδρας για τον 

Αχιλλέα Φαρσάλων…Αχιλλέα Φαρσάλων…

Δ
ώδεκα χρόνια

πέρασαν από την

τελευταία παρουσία

της Δόξας Υπέρειας στην

Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία.

Συνεπώς η σημερινή

μέρα ήταν μέρα γιορτής

συνοδευόμενη μάλιστα με

το καλύτερο δώρο, αφού

βρήκε την Δόξα νικήτρια

με το φτωχό πλην τίμιο 1-

0.

Η ομάδα του κ. Πλίτση είχε

την πρωτοβουλία των κινή-

σεων στο πρώτο ημίχρονο

άλλα λόγω της δεν κατάφε-

ρε να αξιοποίησε τις ευκαι-

ρίες που δημιουργήθηκαν.

Έτσι οι προσπάθειες του

Κερμελίδη στο 8′,στο 14′

και στο 21′ δεν κατάφεραν

να βρουν στόχο.

Ίδια κατάληξη είχε και η

προσπάθεια του Τζατζάκη

στο 33′, ύστερα από κόρ-

νερ του Κουσιώρα.

Η ανάπαυλα του ημιχρόνου

φαίνεται πως λειτούργησε

ως αφύπνιση για τους

ποδοσφαιριστές της Δόξας,

αφού το δεύτερο ημίχρονο

τους βρήκε εμφανώς απο-

φασιστίκους και αποτελε-

σματικούς.

Ο Κουσιώρας στο 46′ και

στο 47′, ύστερα από πάσες

του Τσούνι και του

Γκατζογιά αντίστοιχα, βρέ-

θηκε πρόσωπο με το

τέρμα, εκτελώντας όμως και

τις 2 φορές λίγο άουτ.

Οκτώ λεπτά αργότερα ήρθε

το γκολ της λύτρωσης για

τους αετούς αφού ο

Τζατζάκης ήταν εύστοχος

σε πέναλτι που κέρδισε ο

ίδιος.

Στο 63′ η Δόξα καρδιοχτύ-

πησε στη μοναδική φορά

που η Γαλήνη απείλησε,

αλλά ο Σκαντζούρης κατά-

φερε να απομακρύνει τον

κίνδυνο.

Η είσοδος του Σουλτούκη

όμως στο 69′ βοήθησε στη

διατήρηση του έλεγχου του

παιχνιδιού και στη δημιουρ-

γία ευκαιριών.

Στο 73′ ύστερα από εκτέλε-

ση φάουλ του Πρίφτη ο

Μαργαριτόπουλος με κεφα-

λιά αστόχησε από πλεονε-

κτική θέση.

Στο 76′ ο Γκατζόγιας πάσα-

ρε στον Σουλτούκη με τον

τελευταίο όμως να μην βρί-

σκει στόχο και να στέλνει

την μπάλα άουτ.

Η Δόξα έφτασε κοντά στο

δεύτερο τέρμα όμως η προ-

σπάθεια του Τζατζάκη μετά

από εκτέλεση κόρνερ του

Κουσιώρα κατέληξε στο

δοκάρι.

Η τελευταία ευκαιρία του

παιχνιδιού άνηκε και πάλι

στην Δόξα Υπέρειας .

Ο Σουλτουκης στο 89′

«βασάνισε» 4 αντιπάλους

και βρέθηκε να σουτάρει 3

φορές, πάνω στα σώματα

των αμυντικών

Η Σύνθεση
Δόξα Υπέρειας (Φώτης
Πλίτσης): Σκαντζούρης,

Παπαδόπουλος Απ. Τσούνι,

Πρίφτης Δημητρίου

Ντόντος,

Μαργαριτόπουλος,

Γκατζόγιας ( 92′ Τσιούρης

Γ.), Κουσιώρας ( 69′

Σουλτούκης), Τζατζάκης (

93′ Τσιούρης Ν.),

Κερμελίδης (77′

Γεωργολόπουλος).

Με το «δεξί» η Δόξα Υπέρειας!Με το «δεξί» η Δόξα Υπέρειας!

««Μπαράζ» ενίσχυσης για τονΜπαράζ» ενίσχυσης για τον

Αχιλλέα Φαρσάλων!Αχιλλέα Φαρσάλων!



Γ
ια τρίτη χρονιά η

Φαρσαλινή

δισκοβόλος Κρίστυ

Αναγνωστοπούλου θα

εκπροσωπήσει την χώρα

μας στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα που θα γίνει

στην Ντόχα.

Η Κρίστυ μαζί με άλλους 16

αθλητές θα ταξιδέψουν

στην Ντόχα με στόχο να

διακριθούν και να φέρουν

επιτυχίες και μετάλλια στην

χώρα μας σε ακόμη μια

διοργάνωση.

Η ψυχολογία της

Φαρσαλινής πρωταθλή-

τριας είναι στα ύψη και

δηλώνει έτοιμη να τα δώσει

όλα για να πετύχει τους

στόχους και τις φιλοδοξίες

της και να εκπροσωπήσει

επάξια την Ελλάδα.

Την ερχόμενη Τετάρτη 2

Οκτωβρίου είναι οι προκρι-

ματικοί αγώνες ενώ την

Παρασκεύη 4 Οκτωβρίου

είναι ο τελικός.

Τα προηγούμενα

Παγκόσμια Πρωταθλήματα

που έχει συμμετάσχει η

Αναγνωστοπούλου ήταν το

2015 στο Πεκίνο και το

2017 στο Λονδίνο.

Επίσης μετα απο αυτη την

διοργάνωση η Κρίστυ θα

συμμετάσχει και στο

Παγκόσμιο Στρατιωτικό

πρωτάθλημα που θα γίνει

στη Κίνα 18 με 27

Οκτωβρίου.

Εμείς ευχόμαστε καλή επι-

τυχία στην Κρίστυ και σε

όλους τους αθλητές μας

που θα συμμετάσχουν σε

μια τόσο απαιτητική διοργά-

νωση.

16
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου

protostypos.gr

Αθλητικά

CMYK

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Φαρσαλινή πρωταθλήτρια Κρίστι Αναγνωστοπούλου!Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Φαρσαλινή πρωταθλήτρια Κρίστι Αναγνωστοπούλου!


