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«
Στην πρόσφατη

συνάντησή μου με

τον Υπουργό

Υποδομών Κώστα

Καραμανλή, είχα τη

δυνατότητα να συζητήσω

για την εξέλιξη της

μελέτης του δρόμου

Λάρισας – Φαρσάλων και

με ικανοποίηση

ενημερώθηκα πως

σύντομα θα είναι δυνατή

η ένταξη του έργου σε

επιχειρησιακό

πρόγραμμα, για να

εξασφαλισθεί

χρηματοδότηση και να

προχωρήσει σε πρώτη

φάση η δημοπράτηση της

δυτικής παράκαμψης

Νίκαιας, ας αποτελέσει

αυτή η εξέλιξη, το

έναυσμα για άνοιγμα

νέων δρόμων, πολύ

μακρύτερα από τα όρια

της επαρχίας, ακόμη και

από τα σύνορα της

Ελλάδας, για τη γιορτή

χαλβά και το πιο

φημισμένο και αγαπητό

προϊόν των Φαρσάλων».

Αυτά ανέφερε, μεταξύ

άλλων, στο σύντομο χαιρετι-

σμό του στην 14η Γιορτή

Χαλβά Φαρσάλων ο αν.

Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ

βουλευτής Ν. Λάρισας, κ.

Χρήστος Κέλλας, ο οποίος

συνεχάρη τους διοργανωτές

για τηδυναμική της εκδήλω-

σης, προσθέτοντας:

«Ο χαλβάς είναι κάτι περισ-

σότερο από ένα απλό τοπι-

κό γλύκισμα. Είναι ένα εργα-

λείο οικονομικής ανάπτυ-

ξης, με παραδοσιακά χαρα-

κτηριστικά, που εμπεριέχει

εκπαιδευτικές, εικαστικές και

άλλες δράσεις και συμβάλει

στην ευημερία της περιοχής.

Η γιορτή χαλβά αποτελεί

έναν σημαντικό θεσμό για

την επαρχία Φαρσάλων,

που αγκαλιάστηκε απ’

όλους και κρατά αμείωτο το

ενδιαφέρον των κατοίκων

και των επισκεπτών της

πόλης αδιάλειπτα από το

2005, προσδίδοντας πολλα-

πλασιαστικά οφέλη στον

ευλογημένο τούτο τόπο.

Προσωπικά, θα είμαι στο

πλευρό των διοργανωτών

και ιδιαίτερα της δημοτικής

αρχής και των χαλβδοποιών

στην κατεύθυνση της περαι-

τέρω ανάπτυξης και εξω-

στρέφειας της γιορτής. Καλή

επιτυχία».

Τ
ο παρόν στη 14η

Γιορτή Χαλβά

έδωσε το Σάββατο

28 Σεπτεμβρίου ο

αναπληρωτής τομεάρχης

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και

βουλευτής Λάρισας κ.

Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης ξεναγήθηκε

από το Δήμαρχο Φαρσάλων

κ. Μάκη Εσκίογλου και τα

υπόλοιπα στελέχη της δημο-

τικής αρχής στα περίπτερα

της Γιορτής, ενώ αργότερα,

χαιρετίζοντας από το βήμα

της εκδήλωσης, εξήρε την

προσπάθεια που πραγματο-

ποιούν για 14η συνεχόμενη

χρονιά οι Φαρσαλινοί φορείς

για την ανάδειξη του τοπικού

γλυκίσματος.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην

υφυπουργός ανέφερε στον

χαιρετισμό του τα εξής:

«Είναι πραγματικά εντυπω-

σιακή η αποψινή εικόνα εδώ

στην πλατεία των

Φαρσάλων, στα Φάρσαλα

που γιορτάζουν το ξακουστό

στα μήκη και τα πλάτη του

πλανήτη, γλύκισμά τους, τον

χαλβά.

Θέλω να δώσω συγχαρητή-

ρια στη δημοτική αρχή αλλά

και σε όλους όσους συμβάλ-

λουν σ’ αυτές τις τριήμερες

εκδηλώσεις, οι οποίες ας μην

ξεχνάμε, δεν αφορούν μόνον

την ανάδειξη του χαλβά και

την εξωστρέφεια της τοπικής

οικονομίας, αλλά της πολιτι-

στικής, ιστορικής κληρονο-

μιάς των Φαρσάλων μαζί με

τις παράλληλες εκδηλώσεις

και φυσικά με τον Αχίλλειο

Άθλο που όΠως διάβασα τα

πάει περίφημα φέτος από

συμμετοχές.

Λαός χωρίς παρελθόν δεν

έχει μέλλον. Και εδώ στα

Φάρσαλα με την πολυδρα-

στηριότητα του δήμου και

όλων των Φορέων, δείχνετε

καθημερινά το δρόμο για τη

διαφύλαξη αυτής της κληρο-

νομιάς μας συνολικά ως

χώρα.

Γι’ αυτό και για μία ακόμη

φορά αισθάνομαι την ανάγκη

να απονείμω τα εύσημα και

να υπενθυμίσω πως ως ανα-

πληρωτής τομεάρχης του

ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ως βουλευ-

τής της περιοχής, ήμουν,

είμαι και θα είμαι στο πλευρό

της Φαρσαλινής κοινωνίας».
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ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 2/10/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 20/30c

Τρίτη 1/10/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 21/31c

Πέμπτη 3/10/2019
Άιθριος - Πιθανότητα Βροχής, θερμοκρασία 19/26c

Παρασκευή 4/10/2019
Βροχοπτώσεις,  θερμοκρασία 18/25c

Σαββάτο 5/10/2019
Συννεφιά,  θερμοκρασία 17/23c

Κυριακή 6/10/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 15/23c

Δευτέρα 7/10/2019
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

Κόκκαλης: Τα Φάρσαλα δείχνουνΚόκκαλης: Τα Φάρσαλα δείχνουν

το δρόμο της εξωστρέφειαςτο δρόμο της εξωστρέφειας

Κέλλας: Να διευρύνει τους Κέλλας: Να διευρύνει τους 

ορίζοντες της η Γιορτή Χαλβάορίζοντες της η Γιορτή Χαλβά

protostypos.grprotostypos.gr



Ο
θρυλικός

Φαρσαλινός

Χαλβάς, που τιμά

τα Φάρσαλα και η φήμη

του έχει απλωθεί εντός

και εκτός Ελλάδας, είναι

το σήμα κατατεθέν της

πόλης.

Πότε, από ποιους, με τι

υλικά και πώς ξεκίνησε η

ιστορία του χαλβά στα

Φάρσαλα;

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

των ανθρώπων που χρόνια

τώρα συνέδεσαν τη ζωή

τους με τον Φαρσαλινό

Χαλβά, αυτός έχει τουρκική

προέλευση.

Πότε καθιερώθηκε το ανατο-

λίτικο αυτό γλύκισμα στην

περιοχή μας, δεν γνωρίζει

κανείς. Εφόσον όμως

δεχθούμε την τουρκική προ-

έλευσή του, ο χαλβάς έγινε

γνωστός στη Θεσσαλία με

τη διείσδυση των Τούρκων

το 1393.

Από τη διαθήκη του κατα-

κτητή της Θεσσαλίας

Τουρχάν Μπέη, το έτος

1446, είναι γνωστό, το

Εργαστήρι του Χαλβατζή

Χαλίλ στη Λάρισα. Στην ίδια

διαθήκη αναφέρονται επί-

σης οι χαλβατζήδες Ισά,

Σιάχης και Χαλίλης. Την

ύπαρξη 4 χαλβατζήδων στη

Λάρισα το 1446 επεσήμα-

ναν και οι Τουρκολόγοι N.

Beldicenu και P. Nasturel σε

δημοσίευμά τους.

Στα νεότερα χρόνια και

συγκεκριμένα το 1817 ανα-

φέρεται στον χαλβά και τα

στραγάλια των Φαρσάλων ο

Ιωάννης Οικονόμου ο

Λαρισαίος. Εξάλλου, ο Αλ.

Φιλαδελφεύς στα 1897 ανα-

φέρει ότι τα Φάρσαλα είναι

«γνωστότερα και φημίζονται

περισσότερον διά τον γευ-

στικότατον και μελισταγήν

χαλβά των, όστις είναι ο ανά

πάσην της Ελλάδος κάλλι-

στος και θαυμαστότατος».

Πώς έγινε και περιορίστηκε

η Παρασκευή του χαλβά στα

Φάρσαλα, όπου και πήρε

μεγάλη φήμη, ώστε να ονο-

μάζεται «Φαρσαλινός

Χαλβάς» δεν είναι επίσης

γνωστό. Είναι γνωστό όμως

ότι στα τέλη του προπερα-

σμένου αιώνα ο καλύτερος

τεχνίτης ήταν ο Τούρκος

Νουρής.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΧΑΛΒΑ
Στην αρχή οι χαλβατζήδες

παρασκεύαζαν τριών ειδών

χαλβά: τον «πίριντς», τον

«κόμματ» και τον

«Σαπουνέ». Ο «Πίριντς

παρασκευαζόταν κυρίως με

αλεσμένο ρύζι και ζάχαρη, ο

«κόμματ» γινόταν σε κομμα-

τάκια σαν λουκούμι και ήταν

λευκού χρώματος, σκληρός,

αλλά νόστιμος. Για τον εν

λόγω χαλβά δεν υπάρχουν

στοιχεία για τα υλικά που

χρησιμοποιούσαν οι χαλβα-

τζήδες, πουλιόταν όμως

μόνο στη διάρκεια του παζα-

ριού των Φαρσάλων, ως το

1960 περίπου. Ο

«Σαπουνέ» Χαλβάς με βού-

τυρο είναι γλύκισμα που δεν

αλλοιώνεται και ήταν νόστι-

μος και καλύτερος από τους

άλλους δύο. Υπήρξαν επί-

σης και δύο άλλες ποικιλίες

χαλβά, ο «Σουσάμ» από

σουσάμι ή στραγάλια,

άμυλο και ζάχαρη και ο

«Ασουτέ» που ήταν εύγευ-

στος, αλλά δύσκολα διατη-

ρητέος και παρασκευαζόταν

μέχρι το 1920.

Επικρατέστερος όλων όμως

ήταν ο «Σαπουνέ», το σήμα

κατατεθέν των Φαρσάλων,

ενώ τελευταία ο γνωστός

χαλβαδοποιός Δημήτρης

Αλεξόπουλος παρασκευάζει

χαλβά με περιτύλιγμα σοκο-

λάτα και φύλλο κρούστας.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Όπως αναφέρθηκε, ο καλύ-

τερος χαλβατζής ήταν ο

Νουρής. Αυτός πήρε συνε-

ταίρους στο μαγαζί του τον

Καλταμπάνη και τον

Οικονόμου αρχικά και τον

Σπανό αργότερα. Το μαγαζί

τους βρισκόταν εκεί που

είναι σήμερα το κατάστημα

Μητρογώγου. Αργότερα ο

Καλταμπάνης και ο

Οικονόμου άνοιξαν δικό

τους κατάστημα. Στον

Νουρή εργάστηκαν σαν

βοηθοί ο Γουβέλης και ο

Κουλιάμπας, οι οποίοι αργό-

τερα έγιναν κορυφαίοι τεχνί-

τες του χαλβά. Ο Νουρής

μετά τον Ελληνοτουρκικό

πόλεμο του 1897 έφυγε για

την Τουρκία και πούλησε το

μαγαζί του για 15 δρχ. σε

κάποιον Μπουλασίκη.

Στα 1908 ανοίγει δικό του

χαλβατζίδικο ο Α.

Συρόπουλος και αργότερα

τον ακολούθησαν και άλλοι,

όπως οι: Δημουλάς, Φέκκας,

Δεληδημητρίου, Καπιτσίνας,

Καταραχιάς, Π.

Αρβανιτοζήσης, Αρχοντής,

Μανετζής κ.ά.

Τους Φαρσαλινούς μαστό-

ρους μιμήθηκαν αργότερα

τεχνίτες από διάφορα μέρη

της Ελλάδος. Ο Φαρσαλινός

Χαλβάς όμως εξακολουθεί

να είναι ασυναγώνιστος.

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΛΒΑ
Από τους πιο παλιούς χαλ-

βατζήδες της πόλης, ο

Τάκης Δεληδημητρίου, που

ως γνωστόν, δώρισε όλη

την περιουσία του στον

Δήμο Φαρσάλων, έλεγε για

την τέχνη του χαλβά τα εξής:

«Το μυστικό του χαλβά είναι

στο ψήσιμο και σε ποια χρο-

νική στιγμή ρίχνονται τα

υλικά. Το ψήσιμο για να έχει

καλό αποτέλεσμα χρειάζεται

τουλάχιστον μία ώρα».

Πριν γίνει η νέα εθνική οδός

Αθηνών – Θεσσαλονίκης

στα μέσα της δεκαετίας του

1960, οι ταξιδιώτες που

πήγαιναν για τη Βόρεια

Ελλάδα ή αντίστοιχα τη

Νότια Ελλάδα, περνούσαν

από τα Φάρσαλα. Ήταν η

χρυσή εποχή για τον

Φαρσαλινό Χαλβά και για τα

εργαστήρια που εργάζονταν

επί 24ώρου βάσεως για την

εξυπηρέτηση των ταξιδιω-

τών. Όταν έγινε η νέα εθνική

οδός Αθηνών –

Θεσσαλονίκης από το 1966

και μετά άρχισε η μεγάλη

κρίση για τον Φαρσαλινό

Χαλβά και από τότε τον

περίφημο «Σαπουνέ»

Χαλβά μιμήθηκαν πολλοί και

σ’ άλλες περιοχές της

Ελλάδας με αποτέλεσμα

μαζί με τη γεύση του να

αλλοιώνεται και η φήμη του.

Η Δημοτική Αρχή

Φαρσάλων για 14η συνεχή

χρονιά σε συνεργασία με

τον Σύλλογο Χαλβαδοποιών

της πόλης και με τη στήριξη

της Περιφέρειας Θεσσαλίας

και του Επιμελητηρίου

Λάρισας διοργανώνουν τη

«Γιορτή Χαλβά» που συγκε-

ντρώνει χιλιάδες επισκε-

πτών, αλλά ακόμη δεν

έχουν βρει τη λύση. Κάποιοι

δεν θέλουν να κατοχυρωθεί

ο Φαρσαλινός Χαλβάς ως

τοπικό προϊόν των

Φαρσάλων.
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Κ
οσμοσυρροή
πραγματοποιήθηκε στις
τριήμερες εκδηλώσεις

στο πλαίσιο της 14ης Γιορτής
Χαλβά Φαρσάλων που
ολοκληρώθηκε την Κυριακή. 
Χιλιάδες επισκεπτών βρέθηκαν
στα Φάρσαλα είτε για να παρα-
κολουθήσουν, είτε για να συμμε-
τάσχουν σε κάποια από τις εκδη-
λώσεις, που διοργάνωσε και
φέτος ο δήμος Φαρσάλων με την
πολύτιμη συνδρομή πλήθους
φορέων.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την
Παρασκευή με το «18ο
Χορωδιακό Φεστιβάλ» και την

«1η Συνάντηση Τοπικών
Χορωδιών» και συνεχίστηκαν το
Σάββατο με τη μεγάλη συναυλία
του δημοφιλούς τραγουδιστή
Δημήτρη Μπάση, ενώ την
Κυριακή ολοκληρώθηκαν  με το
“11ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών” ,  συνοδεία της ορχή-
στρας του Δημήτρη Χατζηπλή,
ενώ την αυλαία έριξε η συναυλία
της Ορχήστρας Νέων του Δήμου
Φαρσάλων. 
Ο “Πρώτος Τύπος” ήταν παρών
σε όλες τις εκδηλώσεις και μέσα
στις σελίδες μας θα βρείτε 
πλούσιο ρεπορτάζ και φωτογρα-
φίες.

Μ
ε θετικότατους οιωνούς και τις καλύτερες
εντυπώσεις ξεκίνησε η 14η Γιορτή Χαλβά το
βράδυ της Παρασκευής στην Πλατεία

δημαρχείου στα Φάρσαλα στην εναρκτήρια εκδήλωση
της πρώτης ημέρας, των τριήμερων εκδηλώσεων για
την 14η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων.
Μέλη χορωδιών όλων των ηλικιών τόσο από την Επαρχία
Φαρσάλων αλλά και από άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα,
ένωσαν τις φωνές τους και παρουσίασαν μια υπέροχη μου-
σική βραδιά πλημμυρίζοντας την Πλατεία Δημαρχείου με
όμορφα τραγούδια και ερμηνείες, τόσο με όμορφες παρα-
δοσιακές αλλά και «ξένες» μουσικές, με το κοινό να καταχει-

ροκροτεί το όμορφο αυτό μουσικό «ταξίδι».
Συγκεκριμένα τρεις ξένες χορωδίες από το Πήλιο, τα
Τρίκαλα και τα Γρεβενά καθώς και οι τοπικές, χορωδίες
συμμετείχαν στο “18ο Χορωδιακό Φεστιβάλ” και στην “1η
Συνάντηση Τοπικών Χορωδιών”, στο πλαίσιο των εορταστι-
κών εκδηλώσεων της “14ης Γιορτής Χαλβά” στα Φάρσαλα.
Στην “1η Συνάντηση Τοπικών Χορωδιών” έλαβαν μέρος, οι
χορωδίες του ΚΑΠΗ του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων, η
παραδοσιακή χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Ντόπιων «Ο
Ενιπέας» και η Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου
Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων.
Στην συνέχεια ακολούθησε το “18ο Χορωδιακό Φεστιβάλ”,
όπου φέτος συμμετείχαν, η δημοτική χορωδία Φαρσάλων, η
χορωδία Ομίλου Ερευνών Πηλίου, η μικτή πολυφωνική
χορωδία, «Λίγεια» Γρεβενών και η δημοτική χορωδία
Τρικάλων.
Όλες οι χορωδίες εντυπωσίασαν το κοινό που έσπευσε να
τις παρακολουθήσει.
Την έναρξη των εκδηλώσεων της «14ης Γιορτής Χαλβά»,
χαιρέτισε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, ενώ
χαιρετισμό παρέθεσε ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ κ.
Χρήστος Μπασαγιάννης και ο πρόεδρος συλλόγου φίλων
μουσικής Δήμου Φαρσάλων κ. Γιάννης Μαλέτσικας.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν Αντιδήμαρχοι, Τοπικοί
Σύμβουλοι, Μέλη Τοπικών Συλλόγων και Φορέων της
Επαρχίας μας καθώς και πλήθος κόσμου.
γων και φορέων.
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Τρίτη 1 Οκτωβρίου
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Εντυπωσίασαν οι χορωδίες την πρώτη ημέρα της Εντυπωσίασαν οι χορωδίες την πρώτη ημέρα της 

«14ης Γιορτής Χαλβά»«14ης Γιορτής Χαλβά»

Κοσμοσυρροή στις τριήμερες Κοσμοσυρροή στις τριήμερες 

εκδηλώσεις της 14ης Γιορτής Χαλβάεκδηλώσεις της 14ης Γιορτής Χαλβά



Τ
ο Σάββατο 28

Σεπτεμβρίου στην

Πλατεία Δημαρχείου

πραγματοποιήθηκε η

κορυφαία εκδήλωση του

τριήμερου για την 14η

Γιορτή Χαλβά με την

συναυλία του Δημήτρη

Μπάση.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγου-

διστής Δημήτρης Μπάσης

βρέθηκε στα Φάρσαλα και

με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα

της φωνής του και με ανανε-

ωμένη διάθεση ερμήνευσε

τραγούδια από την προσω-

πική του δισκογραφία αλλά

και αγαπημένα τραγούδια

μεγάλων δημιουργών, κερ-

δίζοντας το χειροκρότημα

και ενθουσιάζοντας το πολυ-

πληθέστατο κοινό που

παρευρέθηκε στην άκρως

επιτυχημένη εκδήλωση.

Μαζί του στην σκηνή ήταν

και η Δήμητρα Σταθοπούλου

η οποία με την μοναδική

λαϊκή φωνή της έδωσε τον

δικό της ξεχωριστό τόνο

στην εκδήλωση.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση

πραγματοποίησαν ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, ο περιφερειάρ-

χης Θεσσαλίας κ. Κώστας

Αγοραστός, οι βουλευτές

κ.κ. Μάξιμος

Χαρακόπουλος, Χρήστος

Κέλλας και Βασίλης

Κόκκαλης, ο πρόεδρος του

επιμελητηρίου Λάρισας κ.

Σωτήρης Γιαννακόπουλος, ο

διευθυντής του καταστήμα-

τος EUROBANK Φαρσάλων

(χορηγού της εκδήλωσης) κ.

Ριζούλης και ο πρόεδρος

ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, ενώ στις

εκδηλώσεις μεταξύ άλλων

παρέστησαν, ο αντιπεριφε-

ρειάρχης ν. Λάρισας κ.

Χρήστος Καλομπάτσιος, ο

πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαρσάλων κ. Δαμιανός, ο

συντονιστής της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θεσσαλίας – Στερεάς

Ελλάδας Νικόλαος

Ντίτορας, αντιδήμαρχοι

δημοτικοί και τοπικοί σύμ-

βουλοι, επίσημοι, πλήθος

κόσμου και φορέων του

τόπου.
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CMYK

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε, ηΜε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε, η

μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάσημεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση



Ε
θιμοτυπικού

χαρακτήρα επίσκεψη

στο δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου,

πραγματοποίησε ο

Αστυνομικός Διευθυντής

Λάρισας κ. Χρήστος

Σιμούλης.

Οι δύο άντρες συζήτησαν

όλα τα ζητήματα που άπτο-

νται της συνεργασίας δήμου

και αστυνομίας, με τον κ.

Εσκίογλου να ενημερώνει

αναλυτικά το στέλεχος της

ΕΛ.ΑΣ. για τις ανάγκες και τα

προβλήματα της περιοχής.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων επε-

σήμανε επίσης στον

Αστυνομικό Διευθυντή

Λάρισας πως η δημοτική

αρχή, θα καταβάλει κάθε

δυνατή προσπάθεια για να

διευκολύνει το έργο των

αρχών, προς όφελος της

τοπικής κοινωνίας, ενώ συμ-

φωνήθηκε αυτή η σχέση να

είναι αμφίδρομη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν

επίσης ο διοικητής του

Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων κ. Θωμάς

Γκούτας, ο πρόεδρος του

δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων κ. Κώστας

Δαμιανός, ο δημοτικός σύμ-

βουλος και αστυνομικός του

Α.Τ. Φαρσάλων κ. Γιάννης

Τριάντης, ο αστυνομικός του

Α.Τ. Φαρσάλων κ. Δημήτρης

Σακάς και η υπασπίστρια του

Αστυνομικού Διευθυντή κ.

Ρωξάνη Ζησάκη.

Σ
τα Φάρσαλα

βρίσκεται από την

Κυριακή, κλιμάκιο

των «Γιατρών του

Κόσμου» προκειμένου

από την Δευτέρα 31/9,

έως και την Τετάρτη 2/10,

να προχωρήσουν σε

εξετάσεις μαθητών.

Οι εξετάσεις γίνονται στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

με ραντεβού και αφορούν

μαθητές της πρώτης και

τετάρτης τάξης του δημοτι-

κού και της πρώτης γυμνα-

σίου και λυκείου, των σχο-

λείων της επαρχίας.

Οι μαθητές θα εξεταστούν

από παιδίατρο, οφθαλμία-

τρο, καρδιολόγο και οδο-

ντίατρο, με τη βοήθεια του

νοσηλευτικού προσωπικού

του Κέντρου Υγείας, έτσι

ώστε να δοθεί το Ατομικό

Δελτίο Υγείας του κάθε

μαθητή που απαιτείται.

Με την αποστολή στη οποία

συμμετέχουν δύο παιδία-

τροι, ένας οφθαλμίατρος,

ένας καρδιολόγος κι ένας

οδοντίατρος, συναντήθηκε

σήμερα Δευτέρα ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, μαζί με τις αντι-

δημάρχους κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή και Δέσποινα

Συροπούλου. Χθες Κυριακή

εξάλλου, στα Φάρσαλα εκ

μέρους του δήμου

Φαρσάλων τους γιατρούς

υποδέχθηκαν ο πρόεδρος

της ΔΗΚΕΦΑ κ. Κώστας

Μπαλατσός και ο αντιδή-

μαρχος κ. Σταύρος

Κουκουλιός.

Σημειώνεται πως ο δήμος

Φαρσάλων συνδράμει στο

έργο των «Γιατρών του

Κόσμου» καλύπτοντας τα

έξοδα της διαμονής τους

στην περιοχή.

Σ
υνάντηση εργασίας

έλαβε χώρα την

Τετάρτη μεταξύ του

δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου και του

Γενικού Γραμματέα

Υποδομών κ. Γιώργου

Καραγιάννη, παρουσία

του προέδρου της ΝΟΔΕ

Λάρισας κ. Χρήστου

Καπετάνου και της

αντιδημάρχου κ. Σοφίας

Χατζηπλή.

Στη συνάντηση ο κ.

Εσκίογλου πρότεινε σε ότι

αφορά την αναγκαιότητα

εκκίνησης του έργου κατα-

σκευής νέου οδικού άξονα

που θα συνδέει τα

Φάρσαλα με τη Λάρισα,

πριν τη δυτική παράκαμψη

της Νίκαιας η οποία ως

μεμονωμένη εργολαβία

κοστολογείται στα 63 εκ.

ευρώ ενώ ακόμη δεν έχει

ολοκληρωθεί το γραφειο-

κρατικό έργο, να ξεκινήσει ο

νέος δρόμος από το τμήμα

που αφορά την είσοδο των

Φαρσάλων μέχρι τους

Χαλκιάδες. Έτσι, όπως εξή-

γησε ο δήμαρχος, «το έργο

μπορεί να χρηματοδοτηθεί

σταδιακά και να μη χαθεί

άλλος πολύτιμος χρόνος,

μέχρι να ολοκληρωθεί η

απαιτούμενη διαδικασία

που αφορά την άλλη άκρη

του άξονα, δηλαδή την

παράκαμψη της Νίκαιας».

Ο Γενικός Γραμματέας από

την πλευρά του δεσμεύτηκε

να εξετάσει την πρόταση

του δημάρχου Φαρσάλων

και να τον ενημερώσει το

συντομότερο δυνατό.

Εκκίνηση του νέου δρόμου

Φαρσάλων – Λάρισας από

τα Φάρσαλα ζήτησε ο

δήμαρχος από το Γενικό

Γραμματέα Υποδομών

Επιπρόσθετα, τέθηκε το

θέμα της κατασκευής φραγ-

μάτων στα χωριά Δίλοφο

και Ναρθάκιο με στόχο την

επίλυση του αρδευτικού

αλλά και την υποβοήθηση

του υδρευτικού, ενώ τέλος,

έγινε εκτενής αναφορά

τόσο από το δήμαρχο

Φαρσάλων, όσο και από

τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, για

την αναγκαιότητα και σκοπι-

μότητα του έργου που

αφορά στην κατασκευή

φράγματος στη Σκοπιά.

Ένα έργο που όπως επιση-

μάνθηκε «θα δώσει πνοή

ζωής σε όλη την επαρχία

Φαρσάλων, τόσο υδρευτικά

όσο και αρδευτικά».
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Εκκίνηση του νέου δρόμου Φαρσάλων –Εκκίνηση του νέου δρόμου Φαρσάλων –

Λάρισας από τα Φάρσαλα ζήτησε οΛάρισας από τα Φάρσαλα ζήτησε ο

Δήμαρχος κ. Μάκης Εσκίογλου από τοΔήμαρχος κ. Μάκης Εσκίογλου από το

Γενικό Γραμματέα ΥποδομώνΓενικό Γραμματέα Υποδομών

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel”
διοργανώνει την Κυριακή 6/10 Μονοήμερη 
προκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή
Παναγίας Εικοσιφοινίσσης και στην Ι.Μ. 
Αγίας Λυδίας.
-Ο Ιερος Ναος Αγιου Νικολαου Ρευματιας
Φαρσαλων μαζι με το “Naselos Travel”
διοργανώνουν το Σάββατο 12/10 μονοημερη
εκδρομη στην
Φλωρινα, στο Νυμφαίο του “Αρκτουρου” και στην
Ιερα Μονη Αγιου Αυγουστινου

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 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

Τον Δήμαρχο ΦαρσάλωνΤον Δήμαρχο Φαρσάλων

επισκέφθηκε οεπισκέφθηκε ο

ΑστυνομικόςΑστυνομικός

Διευθυντής ΛάρισαςΔιευθυντής Λάρισας

Στα Φάρσαλα για να εξετάσουν μαθητέςΣτα Φάρσαλα για να εξετάσουν μαθητές

οι «Γιατροί του Κόσμου»οι «Γιατροί του Κόσμου»



Σ
το χαιρετισμό του ο

δήμαρχος

Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου

σημείωσε μεταξύ άλλων

ότι «όπως έχω πει από

την αρχή της θητείας μας

που δεν έχει κλείσει

ακόμη μήνα, ο στόχος

μας ήταν φέτος να

διοργανώσουμε μέσα σε

ελάχιστο χρόνο μία

γιορτή, αντάξια της φήμης

και της ιστορίας του

Φαρσαλινού χαλβά. Αν

κρίνω από την παρουσία

σας, νομίζω πως το

πετύχαμε. 

Ας ευχηθούμε πως στην

επόμενη γιορτή Χαλβά, θα

ευτυχήσουμε όλοι μας και

περισσότερο οι επισκέπτες,

να δουν από κοντά λειτουρ-

γικό το μουσείο χαλβά. Το

ξέρω πως έχει εξαγγελθεί

πολλές φορές στο παρελ-

θόν. Θα προσπαθήσουμε

να το κάνουμε πράξη, να

στεγάσουμε στο Πύργο του

Δεληδημητρίου, όλη την

ιστορία του Φαρσαλινού

Χαλβά, δημιουργώντας

έναν ακόμη πόλο επισκεψι-

μότητας στην πόλη.

Το ερώτημα βέβαια δεν

είναι μόνον πώς θα αξιο-

ποιήσουμε ως Φάρσαλα

ιστορικά αυτό το ισχυρό

brand name που λέγεται

«Χαλβάς Φαρσάλων». Το

μείζον θέμα για εμάς και για

την τοπική οικονομία είναι

πως θα συνεισφέρουμε

στην εμπορική του ενδυνά-

μωση, η οποία μπορεί να

έρθει μέσα από την – με

κάποιο τρόπο – κατοχύρω-

ση του προϊόντος. Τα έχου-

με συζητήσει με τους χαλ-

βαδοποιούς, δεν είναι εύκο-

λη υπόθεση καθώς πρόκει-

ται για ένα πολυσύνθετο

ζήτημα. Υπάρχει όμως

πλειάδα ιδεών που εάν τις

αντιμετωπίσουμε με θετική

διάθεση κα προπαντός με

συνεργατικότητα, μπορούν

να ευοδωθούν και να μας

οδηγήσουν σε θετικό απο-

τέλεσμα.

Γι’ αυτό και θα ξαναπώ ότι

ο αγώνας για εμάς δεν ολο-

κληρώνεται, με το πέρας

των τριήμερων εκδηλώσε-

ων που βρίσκονται υπό την

αιγίδα της Γιορτής Χαλβά.

Συνεχίζεται καθ’ όλη τη

διάρκεια της χρονιάς, ώστε

η επόμενη και οι επόμενες

γιορτές Χαλβά, να γίνουν

μεγαλύτερες, καλύτερες, να

φέρουν περισσότερο κόσμο

στην πόλη μας και να

κάνουν τον χαλβά

Φαρσάλων γνωστό σε όλα

τα μήκη και τα πλάτη».
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Η
γιορτή χαλβά

Φαρσάλων να

γίνει του χρόνου

στην πλατεία

Συντάγματος και να

εξεταστεί η διερεύνηση

της δυνατότητας

κατοχύρωσης του χαλβά

ως ΠΓΕ ή ΠΟΠ πρότεινε

από το βήμα της 14ης

Γιορτής Χαλβά

Φαρσάλων ο πρόεδρος

της Διαρκούς Επιτροπής

Δημόσιας Διοίκησης,

Δημόσιας Τάξης και

Δικαιοσύνης της Βουλής,

βουλευτής Λαρίσης της

Νέας Δημοκρατίας, κ.

Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο Θεσσαλός πολιτικός,

απευθυνόμενος στον νέο

δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, στην

κατάμεστη πλατεία της

πόλης είπε, μεταξύ άλλων,

τα εξής:

«Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα

καθόλου μέλι. Η λαϊκή ρήση

δήμαρχε ταιριάζει γάντι στη

γιορτή του ξακουστού χαλβά

Φαρσάλων, που η φήμη του

δεν περιορίζεται στα σύνο-

ρα της χώρας. Ο χαλβάς

Φαρσάλων είναι το σήμα

κατατεθέν της επαρχίας

Φαρσάλων, που τα μυστικά

της παρασκευής του περ-

νούν από γενιά σε γενιά.

Αξίζουν πραγματικά συγχα-

ρητήρια στους διοργανωτές

της γιορτής που γίνεται τα

τελευταία χρόνια, αλλά νομί-

ζω ότι ήρθε η ώρα να κάνου-

με βήματα μπροστά.

Προτείνω να δημιουργηθεί

μια ομάδα εργασίας με

πρωτοβουλία του δήμου και

τη συμμετοχή της περιφέρει-

ας Θεσσαλίας, του επιμελη-

τηρίου και των χαλβαδοποι-

ών με διττή αποστολή.

Πρώτον, τη διερεύνηση τρό-

πων περαιτέρω ανάδειξης

του προϊόντος. Καλή η γιορ-

τή εδώ στα Φάρσαλα, αλλά

θα ήθελα του χρόνου να δω

τους πάγκους των χαλβαδο-

ποιών με τα ταψιά με χαλβά-

δες στην πλατεία

Συντάγματος, στην Αθήνα.

Και ταυτόχρονα να γίνεται η

παρασκευή χαλβά που θα

κεντρίσει την περιέργεια των

διερχόμενων από τον σταθ-

μό του μετρό, αλλά θα προ-

καλέσει και ζωντανές συνδέ-

σεις με τις πρωινές τηλεο-

πτικές εκπομπές, τα λεγόμε-

να “πρωινάδικα”, διαφημίζο-

ντας τον χαλβά Φαρσάλων

πανελληνίως.

Το δεύτερο που πιστεύω

αξίζει τον κόπο να διεκδικη-

θεί είναι η κατοχύρωση του

χαλβά Φαρσάλων ως

Προϊόν Γεωγραφικής

Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Προϊόν

Ονομασίας Προέλευσης

(ΠΟΠ). Και στο τελευταίο

πανηγύρι της χώρας πωλεί-

ται χαλβάς Φαρσάλων που

είναι απομίμηση του γνήσι-

ου χαλβά που παρασκευά-

ζεται στην επαρχία μας.

Έτσι θα αποκτήσει μεγαλύ-

τερη προστιθέμενη αξία το

προϊόν και θα στηριχθεί η

τοπική οικονομία!

Και πάλι συγχαρητήρια

στους διοργανωτές!

Εύχομαι αγαπητέ δήμαρχε,

η θητεία σου, που μόλις

ξεκίνησε, να είναι λαμπρή

και γλυκιά όπως ο χαλβάς

Φαρσάλων!»

Νωρίτερα, ο Μάξιμος

Χαρακόπουλος ξεναγήθηκε

από τον δήμαρχο στα περί-

πτερα των χαλβαδοποιών,

ενώ δεν αρνήθηκε την πρό-

σκληση-πρόκληση να συμ-

μετάσχει στην παρασκευή

χαλβά ανακατεύοντας με

την ξύλινη κουτάλα τα υλικά

στο καζάνι για τον περιβόη-

το χαλβά Φαρσάλων.

ΜάκηςΜάκης ΕσκίογλουΕσκίογλου: : ΣυνεχίζουμεΣυνεχίζουμε τον “αγώνα” μας με στόχο νατον “αγώνα” μας με στόχο να

δυναμώσουμεδυναμώσουμε τοτο “brand name”“brand name”του Χαλβά Φαρσάλων και νατου Χαλβά Φαρσάλων και να

στεγαστεί το μουσείο Χαλβά στον Πύργο Δεληδημητρίουστεγαστεί το μουσείο Χαλβά στον Πύργο Δεληδημητρίου

ΧαρακόπουλοςΧαρακόπουλος:«:«Χαλβά Φαρσάλων ΠΟΠ και Χαλβά Φαρσάλων ΠΟΠ και 

γιορτή στην πλατεία Συντάγματος!»γιορτή στην πλατεία Συντάγματος!»
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Μ
ε καλοκαιρία

πραγματοποιήθη

κε, στα Φάρσαλα,

για έβδομη συνεχή

χρονιά ο «7ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ

ΑΘΛΟΣ» –

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ, με συμμετοχή

άνω των 1000 αθλητών

στις τρεις κατηγορίες 21,2

και 5,2 και χιλίων μέτρων,

σημειώνοντας μεγάλη

συμμετοχή.

Η μεγάλη επιτυχία διαφαι-

νόταν από τις δηλώσεις

συμμετοχών άλλωστε

καθώς υπήρξε ρεκόρ την

φετινή χρονιά και στις δύο

κατηγορίες με τον ημιμαρα-

θώνιο των 21,2χλμ να τρέ-

χουν 376 αθλητές ενώ στην

διαδρομή των 5,2 χιλιομέ-

τρων 275, ενώ το μεγαλύτε-

ρο κέρδος ήταν η συμμετο-

χή των παιδιών καθώς

πάνω από 600 έτρεξαν και

στη διαδρομή των χιλίων

μέτρων.

Η εκκίνηση δόθηκε στις

9:30 π.μ. από το Πάρκο

Απιδανού και ο τερματι-

σμός στην πλατεία

Δημαρχείου (Άγαλμα

Αχιλλέα), ενώ λίγα λεπτά

αργότερα οι άλλοι δύο αγώ-

νες. Τον αγώνα οργάνωσαν

ο Δήμος Φαρσάλων και ο

Οργανισμός Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.), σε

συνεργασία με την

Ελληνική Ομοσπονδία

Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού

Αθλητισμού –

Υπεραποστάσεων

(ΕΟΣΛΜΑ-Υ).

Η διαδρομή των 21,2 χλμ.

που ακολούθησαν οι αθλη-

τές, που συμμετείχαν στον

αγώνα ήταν: Εκκίνηση ->

Φάρσαλα , Πηγές Απιδανού

ποταμού -> οδός Θέτιδος

προς Λαμία -> οδός Λαμίας

-> Αρχαϊκός Θολωτός

Τάφος -> δεξιά οδός

Αθηνών -> οδός Λαρίσης

αριστερά προς Λάρισα

(Πεδιάδα των Φαρσάλων –

Σιδηροδρομική Γραμμή –

Βασιλί – Γέφυρα Ενιπέα –

Δενδράκια) -> Μετά το

εργοστάσιο «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ»

δεξιά προς Βαμβακού ->

Βαμβακού -> Ρευματιά ->

Ρευματιά (τελευταίος δρό-

μος δεξιά) -> οδός Βόλου –

Φαρσάλων -> οδός Βόλου

– Φαρσάλων δεξιά προς

Φάρσαλα -> Φάρσαλα,

οδός Βόλου -> οδός

Θέτιδος δεξιά -> οδός

Λαρίσης αριστερά ->

Τερματισμός Πλατεία

Δημαρχείου – Άγαλμα

Αχιλλέα. Κατά μήκος της

διαδρομής υπήρχαν σταθ-

μοί υποστήριξης των δρο-

μέων, στην εκκίνηση στον

τερματισμό και στους ενδιά-

μεσους σταθμούς, διατίθετο

εμφιαλωμένο νερό, ενώ σε

όλους τους αθλητές που

τερμάτισαν δόθηκαν συλλε-

κτικά μετάλλια και αναμνη-

στικά, γεύμα αποκατάστα-

σης και μπλουζάκι του

αγώνα.

Οι απονομές στους νικητές

και τις νικήτριες της γενικής

κατάταξης και των επί

μέρους ηλικιακών κατηγο-

ριών έγιναν μετά την λήξη

του αγώνα στη πλατεία

Δημαρχείου (Άγαλμα

Αχιλλέα). Nικητές του ημι-

μαραθωνίου ήταν οι εξής

αθλητές: Πρώτος ο Νικόλας

Τσικούρας 1:12:22 (Γ.Σ.

Γλυφάδας – EXALCO) και

ακολουθούν ο Δημήτρης

Φράγκος 1:20:14 (ΣΔΥ

ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) και ο

Κοσμάς Κωνσταντινίδης

1:23:12 (ανεξάρτητος), ο

οποίος έλαβε την ίδια θέση

και στον περσινό αγώνα

βελτιώνοντας τον χρόνο του

κατά ένα λεπτό, στις γυναί-

κες οι αθλήτριες, πρώτη η

Κρυσταλία Κουτσιμάνη με

χρόνο 1:43:46 και ακολου-

θούν Χριστίνα

Χατζηγιαννίδου 1:45:55

(ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ) και η

Χριστίνα Τσαγγάρη 1:50:23

(ΣΔΥΒ).

Την ίδια μέρα παράλληλα

με τον «7ο ΑΧΙΛΛΕΙΟ

ΑΘΛΟ» ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

ΔΡΟΜΟ, διοργανώθηκε, ο

αγώνας δρόμου 5,2 χλμ. Η

εκκίνηση έγινε από το

Πάρκο Απιδανού και η από-

σταση του αγώνα ήταν

5.200 μέτρα καθώς και ο

αγώνας των 1.000 μέτρων,

με μεγάλη συμμετοχή παι-

διών. 

Μεγάλη ήταν η συνεισφορά

των εθελοντών (πολιτών

συλλόγων και εργαζομένων

του Δήμου Φαρσάλων) που

εργάστηκαν για την πραγ-

ματοποίηση του 7ου

Αχίλλειου Άθλου. Επίσης,

πολύ σημαντική ήταν η

συνεισφορά του

Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων, της πυροσβε-

στικής, του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων, των διασω-

στών, της Φιλαρμονικής

των γιατρών (Λ. Γκόβαρη.

Μ. Παπαδόπουλου και Στ.

Γουργούλια) αλλά και του

φυσικοθεραπευτή Βασίλη

Καραδήμα με την ομάδα

του που πρόσφερε αποκα-

τάσταση στους αθλητές που

το είχαν ανάγκη.

Για ακόμη μια χρονιά ο

Σύλλογος

Μαραθωνοδρόμων

Λάρισας, αναδείχθηκε η

πολυπληθέστερη ομάδα με

την μεγαλύτερη συμμετοχή,

όπου και παρέλαβε το βρα-

βείο ο πρόεδρος

Απόστολος Γούλας. Επίσης

δυναμική συμμετοχή είχε η

Φαρσαλινή ομάδα

FARSALA RUNNING

TEAM, καθώς και αθλητές

Φαρσαλινών συλλόγων της

επαρχίας. Τον αγώνα παρα-

κολούθησαν πλήθος

κόσμου και επισήμων.

Φωτογραφίες απονομών

στην σελίδα 12.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μεγάλη επιτυχία στην γιορτή του «7ου Αχίλλειου Άθλου»! Μεγάλη επιτυχία στην γιορτή του «7ου Αχίλλειου Άθλου»! 



Τ
ο εθελοντικό τους
πρόσωπο έδειξαν
για ακόμη μια φορά

οι Σύλλογοι, οι Φορείς και
οι πολίτες της Επαρχίας
Φαρσάλων, βοηθώντας
τα μέγιστα για την
διεξαγωγή της 14ης
Γιορτής Χαλβά και του
7ου Αχιλλείου Άθλου.
Σε όλη την διάρκεια της
γιορτής Χαλβά συμμετείχαν
με περίπτερα οι εξής
Σύλλογοι της Επαρχίας
Φαρσάλων: Αιμοδοτικός
Σύλλογος Επαρχίας
Φαρσάλων, Εμπορικός
Επιχειρηματικός Σύλλογος
Επαρχίας Φαρσάλων και το
2o Σύστημα Προσκόπων
Φαρσάλων. 
Παράλληλα στην γιορτή
συμμετείχαν και τοπικοί
παραγωγοί της επαρχίας
Φαρσάλων πλαισιώνοντας
την «7η Έκθεση Τοπικών
Προϊόντων» και ήταν οι
εξής: Aγγελουσόπουλος
Χρήστος /Οικοτεχνία: Κτήμα
Αγγελουσόπουλος (προϊό-
ντα αμυγδάλου),
Γιωτόπουλος Ευάγγελος
(Κτήματα Οικογένειας

Γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ - φ υ σ τ ί κ ι
Φ α ρ σ ά λ ω ν ) ,
Δημητρακοπούλου Άρτεμις
– Βιοτεχνία ζυμαρικών «Το
Σπιτικό», Κομψαρά Ειρήνη
(φιστίκι αράπικο και φυστι-
κοβούτηρο), Μυργιώτη
Ηλιάδα – Οικοτεχνία «Το
Κτήμα της Ηλιάδας»,
Οινοποιείο Οικογένειας
Παπαθανασίου, Παϊπάης
Δημήτριος (παραδοσιακά
σουτζούκια και λουκούμια),
Παϊπάη Ελευθερία (παρα-
δοσιακά λουκούμια και κου-
λούρια), Στράτου Αναστασία
«ΦΘΙΑΣ ΓΗ» (φιστίκι με
κέλυφος, αμύγδαλα, μέλι),
Στράτος Κ. Βασίλειος –
«Βιολογικός Αμπελώνας»,
καθώς και τα εργαστήρια
χαλβαδοποιών τα οποία
είναι τα εξής: Αζάς
Αυγουστίνος, Αλεξόπουλος
Δημήτρης, Αρχοντής
Αθανάσιος, Γούναρης
Χρήστος, Καταραχιάς
Αχιλλέας, Κυρίτσης
Κωνσταντίνος, Μόκας
Γεώργιος, Παϊπάης
Δημήτριος, Σιαμέτης
Κωνσταντίνος, Σίμος
Βασίλης.

Σε όλη τη διάρκεια των
εκδηλώσεων του τριημέρου
λειτουργούσε επίσης: εργα-
στήριο παρασκευής Χαλβά
Φαρσάλων, περίπτερο
όπου και προσφερόταν στον
κόσμο το φημισμένο προϊ-
όν, περίπτερο πώλησης του
παραδοσιακού προϊόντος,
περίπτερα τοπικών παρα-
γωγών και περίπτερα συλ-
λόγων.
Μεγάλη ήταν η συνεισφορά
των εθελοντών, πολιτών
συλλόγων και εργαζομένων
του Δήμου Φαρσάλων, που
εργάστηκαν για την πραγ-
ματοποίηση του 7ου
Αχίλλειου Άθλου. 

Επίσης, πολύ σημαντική

ήταν η συνεισφορά του

Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων, της

Πυροσβεστικής, του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων,

των διασωστών, της

Φιλαρμονικής των γιατρών

(Λ. Γκόβαρη. Μ.

Παπαδόπουλου και Στ.

Γουργούλια) αλλά και του

φυσικοθεραπευτή Βασίλη

Καραδήμα με την ομάδα του

που πρόσφερε αποκατά-

σταση στους αθλητές που

το είχαν ανάγκη.

Οι Σύλλογοι και οι Φορείς

που συμμετείχαν στην

πραγματοποίηση του 7ου

Αχιλλείου Άθλου ήταν οι

εξής: Εμπορικός Σύλλογος,

Αιμοδοτικός Σύλλογος,

Σύλλογος Τριτέκνων,

Σύλλογοι Γονέων και

Κηδεμόνων, Αθλητικός

Σύλλογος Φαρσάλων,

Πολιτιστικός Σύλλογος

«Τζουμέρκα», Σύλλογος

Ντόπιων Ενιπέα, Σύλλογος

Μικρασιατών, Σύλλογος

Σαρακατσαναίων, Σύλλογος

Χαλικίου – Ασπροποτάμου,

Σύλλογος Ηπειρωτών, 2ο

Σύστημα Προσκόπων

Φαρσάλων, Σώμα Ελλήνων

Οδηγών, Ενεργοί Πολίτες

και Σύλλογοι Γυναικών,

Ευιδρίου, Βαμβακούς και

Βασιλί και απλοί πολίτες.

Μάλιστα αξιοσημειώτο είναι

το γεγονός ότι φέτος υπήρξε

ρεκόρ συμμετοχών εθελο-

ντών οι οποίοι ξεπέρασαν

τους 120.
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Έ
να από τα

κεντρικά

πρόσωπα της

14ης Γιορτής Χαλβά

Φαρσάλων ήταν ο νέος

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, ο οποίος

ήταν υπεύθυνος για όλες

τις εκδηλώσεις του

τριημέρου.

Μέσα στο ελάχιστο χρονικό

διάστημα είχε στην διάθεσή

του κατάφερε να εμπλουτί-

σει την Γιορτή Χαλβά πραγ-

ματοποιώντας την έναρξη

με την 1η συνάντηση

Τοπικών Χορωδιών και την

λήξη της γιορτής με την

Ορχήστρα Νέων που έκλε-

ψε την παράσταση.

Οι νεοτερισμοί σε συνεργα-

σία με τους διοργανωτές

(Τμήμα Σκάκι Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων και

τον πρόεδρο κ. Δήμο

Δερέκα) στο 4ο Σκακιστικό

τουρνουά εντυπωσίασαν

τους σκακιστές και τους

συνοδούς τους σε μια εκδή-

λωση η οποία συνοδεύτηκε

από ρεκόρ συμμετοχών.

Τέλος η οργάνωση του

Αχιλλείου Άθλου την οποία ο

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

σχεδίασε λεπτομερώς,

ξεπέρασε κάθε προηγούμε-

νο παροχών προς τους

αθλητές με αποτέλεσμα να

έχουμε ρεκόρ συμμετοχών,

με τους συμμετέχοντες να

ξεπερνούν τους 1.200.

Με τον ημιμαραθώνιο των

21,2χλμ να τρέχουν 376

αθλητές ενώ στην διαδρομή

των 5,2 χιλιομέτρων 275,

ενώ το μεγαλύτερο κέρδος

ήταν η συμμετοχή των παι-

διών καθώς πάνω από 600

έτρεξαν και στη διαδρομή

των χιλίων μέτρων.

Επίσης η σκέψη του να

προσκαλέσει επίσημα τον

πρωταθλητή μεγάλων απο-

στάσεων Νίκο Τσεκούρα

είχε ως αποτέλεσμα να

συνοδευτεί ο ημιμαραθώ-

νιος με νέο ρεκόρ αγώνα.

Επίσης οι συνεχείς συνα-

ντήσεις με φορείς και εθελο-

ντικές ομάδες και η σημασία

που δόθηκε στην αξία του

εθελοντισμού για τον αγώνα

είχε ως αποτέλεσμα να επι-

τευχθεί ρεκόρ συμμετοχών

εθελοντών οι οποίοι ξεπέρα-

σαν τους 120.

Έ
να πολύ

δημιουργικό και

ευχάριστο

Σάββατο πέρασαν στο

βιβλιοπωλείο «Πρότυπο»

πολλοί μικροί και

μεγαλύτερους

«ζωγράφοι» οι οποίοι με

τη βοήθεια του ζωγράφου

Απόστολου Μακρή και

των νεαρών βοηθών του,

δημιούργησαν με

λαδοπαστέλ

μαρκαδόρους και

ξυλομπογιές όμορφες

ζωγραφιές τις οποίες

πήραν μαζί τους.

Η ιδέα του ζωγράφου και

των ιδιοκτητών του

Βιβλιοπωλείου κ.κ.

Νικολάου Αγγελόπουλου και

Όλγας Θεοδωροπούλου

πραγματοποιήθηκε με τη

συμπαράσταση της κ.

Σώσης Βακούλα και του κ.

Γιώργου Νταραγιάννη και

πάνω απ’ όλα με την συμμε-

τοχή των παιδιών και των

γονιών τους.

Ήταν μια εκδήλωση στα

πλαίσια των εκδηλώσεων

της 14ης Γιορτής Χαλβά και

του Αχιλλείου Άθλου.

Το παρών σε αυτή την

όμορφη και ξεχωριστή εκδή-

λωση έδωσε και ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου ο οποίος

ζωγράφισε με τα μικρά παι-

διά.

Ενώ υπόσχεση είναι ότι θα

ακολουθήσουν και άλλες

ευχάριστες ημέρες ζωγραφι-

κής.

Έ
ργα ύψους

1.125.804,71€

προχωράει η

Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε, σε

συνεργασία με  Δήμους

και Φορείς της Π.Ε

Λάρισας, σύμφωνα με τα

αποτελέσματα του

Διοικητικού Ελέγχου

Αιτήσεων στήριξης, στο

πλαίσιο της 1ης

Πρόσκλησης Δημοσίων

του Τοπικού

Προγράμματος

CLLD/LEADER του ΠΑΑ

2014-2020.

Ο Πρόεδρος της Α.Ε.ΝΟ.Λ

Α.Ε Λευτέρης Φουρκιώτης

σε δήλωσή του τόνισε:

«Είμαστε κοντά στους

Δήμους και τους Φορείς της

ευρύτερης περιοχής, στηρί-

ζοντας έργα που στοχεύουν

στην ανάπτυξη των τοπικών

κοινωνιών. Δίνουμε πνοή

στην Π.Ε Λάρισας με υποδο-

μές μεγάλης σημασίας για

την εκπαίδευση, τον αθλητι-

σμό και τον πολιτισμό. Η

ΑΕΝΟΛ Α.Ε θα συνεχίσει να

βρίσκεται δίπλα στους

φορείς και τους πολίτες, γιατί

η ανάπτυξη αποτελεί πρω-

ταρχικό μας καθήκον.

Μέλημα μας είναι να συνεχι-

στούν και να αναβαθμιστούν

οι συνέργειες με τους τοπι-

κούς φορείς για τη δημιουρ-

γία αναπτυξιακών πρωτο-

βουλιών παρέχοντας συνά-

μη τεχνική στήριξη για την

κατάρτιση και υποβολή

επενδυτικών σχεδίων και

προτάσεων».

Τα έργα που θα υλοποιη-

θούν σύμφωνα με τον προ-

σωρινό πίνακα, καθώς ο

οριστικός θα υποβληθεί με

τη λήξη της περιόδου των

ενστάσεων, είναι:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡ-

ΓΕΤΟΥ, ΥΨΟΥΣ

299.999,66€ (ΔΗΜΟΣ

ΤΕΜΠΩΝ)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙ-

ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙ-

ΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΩΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ –

ΥΨΟΥΣ 175.805,05€

(ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ –

ΥΨΟΥΣ 50.000,00€

(ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-

ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ

ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΥΨΟΥΣ

600.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΤΥΡ-

ΝΑΒΟΥ)

Επιπλέον, η Εταιρεία αναμέ-

νει τη διαδικασία υπερδέ-

σμευσης με την οποία θα

δοθεί η δυνατότητα να προ-

χωρήσουν και άλλα έργα σε

Δήμους και Φορείς της ΠΕ

Λάρισας ύψους

3.054.253,78€.
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““ΊδρωσεΊδρωσε τηντην φανέλαφανέλα” ” οο νέοςνέος πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑπρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

Τόλμησε και τα κατάφερε!Τόλμησε και τα κατάφερε!

Μια ξεχωριστή εκδήλωση Μια ξεχωριστή εκδήλωση 

διοργάνωσε το βιβλιοπωλείο «Πρότυπο»διοργάνωσε το βιβλιοπωλείο «Πρότυπο»

Έργα ύψους 1.125.804,71Έργα ύψους 1.125.804,71€€ προχωράει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομούπροχωράει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού

Λάρισας (Α.Ε.ΝΟ.Λ ΑΕ) σε ΟΤΑ και Φορείς της ΠΕ ΛάρισαςΛάρισας (Α.Ε.ΝΟ.Λ ΑΕ) σε ΟΤΑ και Φορείς της ΠΕ Λάρισας

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
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Το 11ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και η Ορχήστρα ΝέωνΤο 11ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και η Ορχήστρα Νέων

Φαρσάλων έριξαν την αυλαία της 14ης Γιορτής Χαλβά!Φαρσάλων έριξαν την αυλαία της 14ης Γιορτής Χαλβά!

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

Ο
ι εκδηλώσεις της

14ης Γιορτής

Χαλβά

ολοκληρώθηκαν την

Κυριακή το βράδυ με το

«11ο Φεστιβάλ

Παραδοσιακών Χορών»

στο οποίο συμμετείχαν

και χόρεψαν χορευτικά

από την επαρχία

Φαρσάλων, υπό τους

ήχους της ορχήστρας του

Φαρσαλινού Δημήτρη

Χατζηπλή. Συγκεκριμένα

συμμετείχαν τα εξής

χορευτικά: Πολιτιστικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων «Τα

Τζουμέρκα», Μορφωτικός-

Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Σταυρού, Χορευτικό

Τμήμα ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων, Σύλλογος

Ηπειρωτών Φαρσάλων &

Περιχώρων, Πολιτιστικός

Σύλλογος Ντόπιων

Επαρχίας Φαρσάλων «Ο

Ενιπέας, Πολιτιστικός

Σύλλογος Μικρασιατών

Επαρχίας Φαρσάλων,

Σύλλογος

Σαρακατσαναίων

Επαρχίας Φαρσάλων «To

Tσελιγκάτο».

Μετά τη λήξη του Φεστιβάλ

η Ορχήστρα Νέων

Φαρσάλων, στην πλατεία

Λαού διασκέδασε τους

παρευρισκόμενους με έντε-

χνη μουσική, υπό τη διεύ-

θυνση του μαέστρου Κώστα

Χριστοδούλου.



Nικητές του ημιμαραθωνί-

ου ήταν οι εξής αθλητές:

Πρώτος ο Νικόλας

Τσικούρας 1:12:22 (Γ.Σ.

Γλυφάδας – EXALCO) και

ακολουθούν ο Δημήτρης

Φράγκος 1:20:14 (ΣΔΥ

ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) και

ο Κοσμάς Κωνσταντινίδης

1:23:12 (ανεξάρτητος), ο

οποίος έλαβε την ίδια θέση

και στον περσινό αγώνα

βελτιώνοντας τον χρόνο του

κατά ένα λεπτό, στις γυναί-

κες οι αθλήτριες, πρώτη η

Κρυσταλία Κουτσιμάνη με

χρόνο 1:43:46 και ακολου-

θούν Χριστίνα

Χατζηγιαννίδου 1:45:55

(ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ) και η

Χριστίνα Τσαγγάρη 1:50:23

(ΣΔΥΒ).
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CMYK

Αθλητικά

Φωτογραφίες απονομών από Φωτογραφίες απονομών από 

τον 7ο Αχίλλειο Άθλοτον 7ο Αχίλλειο Άθλο



Σ
ε ένα παιχνίδι με
ένταση, πάθος,
δύναμη και πολλές

μονομαχίες ο Αχιλλέας
Φαρσάλων αν και
προηγήθηκε δυο φορές
δεν κατάφερε να κρατήσει
το υπέρ του αποτέλεσμα
και αναδείχθηκε
ισόπαλος με σκορ 2 – 2
με την ομάδα του
Δαμασιακού στο γήπεδο
της Βαμβακούς για την 3η
αγωνιστική της Α ΕΠΣΛ
DETOX κατηγορίας.
Έτσι τόσο ο Αχιλλέας όσο

και ο Δαμασιακός πήραν
τους πρώτους βαθμούς
τους στο φετινό πρωτάθλη-
μα.
Ρεσιτάλ ατυχίας και κακο-
δαιμονίας για το συγκρότη-
μα του Αρίστου
Παπαγεωργίου καθώς έγι-
ναν τρεις αναγκαστικές
αλλαγές λόγω τραυματι-
σμού στην αναμέτρηση ενώ
από το 78′ ο Αχιλλέας έπαιζε
με δέκα ποδοσφαιριστές
καθώς ο Κούμρια δεν μπό-
ρεσε να συνεχίσει λόγω
τραυματισμού, όμως είχαν

συμπληρωθεί οι τέσσερις
αλλαγές.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
θετικότατους οιωνούς για
τον Αχιλλέα Φαρσάλων
καθώς μόλις στο 5′ και έπει-
τα από συνεργασία των
Γαγάρα, Ζιώγα και Παρθένη
Λάμπρου η μπάλα έφτασε
στον Παπακωνσταντίνου και
αυτός με πλασέ από τα αρι-
στερά νίκησε τον Μιγδάνη
και άνοιξε το σκορ.
Στο πρώτο μέρος ο Αχιλλέας
είχε τον έλεγχο της αναμέ-
τρησης και απείλησε με

κάποια σουτ των Τσούλη,
Κούμρια και Παρθένη, ενώ
δεν απειλήθηκε σχεδόν
καθόλου.
Όλα αυτά μέχρι το 45+3′
όταν έπειτα από εκτέλεση
φάουλ και γύρισμα του
Ραπτοτάσιου ο Καρακάνος
βρέθηκε σε θέση βολής και
με πλασέ νίκησε τον Σπύρο
Παρθένη ισοφαρίζοντας το
παιχνίδι.
Στο δεύτερο μέρος ο
Αχιλλέας είχε και πάλι τον
έλεγχο στην εκκίνησή του
και έχασε δυο πολύ καλές
στιγμές όταν αρχικά στο 50′
ο Ζιώγας έγινε αποδέκτης
της σέντρας του Κατσανάκη,
όμως η εξ επαφής κεφαλιά
του από κοντινή απόσταση
πέρασε άουτ.
Ενώ στο 60′ ο Γαγάρας
πάτησε περιοχή, έκανε και
το σουτ με την μπάλα να
μην βρίσκει στόχο.
Στο 75′ ο Πετράκης ο οποίος
μόλις είχε περάσει στον
αγωνιστικό χώρο έγινε απο-
δέκτης της μπάλας και με
ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον
Μιγδάνη για το 2 – 1.
Τρία λεπτά αργότερα ο
Κούμρια σε μια κούρσα για
διεκδίκηση της μπάλας

ένιωσε ενοχλήσεις και δεν
μπόρεσε να συνεχίσει και
έτσι ο Αχιλλέας αγωνίστηκε
με παίκτη λιγότερο για το
υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Στο 85′ οι φιλοξενούμενοι το
εκμεταλλεύτηκαν αυτό και
ισοφάρισαν και πάλι όταν ο
Γεωργαντζάς έκανε την
σέντρα και ο Καρακάνος με
κεφαλιά από την καρδιά της
περιοχής έστειλε την μπάλα
στα δίχτυα για το 2 – 2,
πετυχαίνοντας παράλληλα
και το δεύτερο προσωπικό
του τέρμα.
Σε αυτή την φάση ο
Καρακάνος χτύπησε στην
μύτη και αντικαταστάθηκε
και αυτός λόγω τραυματι-
σμού.
Στα εναπομείναντα λεπτά ο
Δαμασιακός δημιούργησε
κάποιες προϋποθέσεις με
κορυφαία αυτή του 89′ όταν
ο Μπουκουβάλας έκανε την
σέντρα και ο Λέτσος δεν
κατάφερε να βρει την μπάλα
με κεφαλιά όντας μόνος του
στο ημικύκλιο της περιοχής.
Έτσι παρέμεινε το τελικό 2 –
2 και οι δυο ομάδες μοιρά-
στηκαν βαθμούς και εντυ-

πώσεις σε ένα παιχνίδι που
κράτησε το ενδιαφέρον των
φιλάθλων μέχρι και το τελευ-
ταίο δευτερόλεπτο.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Αρίστος Παπαγεωργίου):

Σπύρος Παρθένης,

Αρσενόπουλος (20′ λ.τ.

Γκούνης), Μπερσιάνης,

Κατσανάκης,

Παπακωνσταντίνου,

Τλούπας, Λάμπρος

Παρθένης (46′ λ.τ.

Αναγνώστης), Τσούλης (60′

Βαλαβάνης), Γαγάρας (70′

λ.τ. Πετράκης), Κούμρια,

Ζιώγας.

ΑΟ Δαμασιακός

(Δημήτρης

Μπουκουβάλας):Μιγδάνης

, Καρακάνος (86′ λ.τ.

Δαουλάς), Ιωαννίδης,

Γεωργατζιάς, Μουσιάρης

Θ., Μουσιάρης Δ. (83′

Μπαΐκάμης), Τσιάλτας (67′

Λέτσιος), Δούκας, Λούτσος,

Λόλας, Ραπτοτάσιος (78′

Μπουκουβάλας).

Α
κόμη μια

μεταγραφική κίνηση

η οποία ενισχύει

ακόμη περισσότερο την

γραμμή «αέρος» του

ανακοίνωσε ο Γυμναστικός

Σύλλογος Φαρσάλων μιας

και οι μπλε τα βρήκαν σε

όλα με τον νεαρό και

φέρελπι μπασκετμπολίστα

Χρήστο Καλτσουνά.

Ο Καλτσουνάς είναι 22 ετών

έχει ύψος 2.03μ και αγωνίζε-

ται κυρίως ως «τριάρι» και

«τεσσάρι».

Μεταξύ άλλων έχει φορέσει

την φανέλα του Φοίβου

Γιάννουλης και του Πιερικού

Αρχέλαου.

Σύσσωμη η Διοίκηση της ομά-

δος καλωσορίζει τον Χρήστο

στην οικογένεια του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες!

Την ερχόμενη Κυριακή 6/10

θα διεξαχεί η πρώτη αγωνιστι-

κή του δευτέρου ομίλου της Β

Εθνικής κατηγορίας με τον

Γυμναστικό Σύλλογο

Φαρσάλων θι εκτός έδρας τον

Π.Σ. Ευκαρπίας.

Η πρώτη «παράσταση» των

Φαρσαλινών στο Κλειστό

Γυμναστήριο των Φαρσάλων

και μπροστά στο κοινό τους

αναμένεται στις 13

Οκτωβρίου όπου και θα αντι-

μετωπίσουν τον ΑΠΣ ΑΙΑ

Εύοσμου.

Η εταιρία Braco Sport ντύνει

την φετινή σεζόν στην Β

Εθνική κατηγορία την ομάδα

του Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Οι νέες εμφανίσεις δίνουν

έμφαση στις λεπτομέρειες και

στην κομψότητα.

Η λευκή εμφάνιση θα έχει

μπλε και μαύρε λεπτομέρειες

ενώ το όνομα του Συλλόγου

και ο αριθμός θα αναγράφο-

νται με μπλε γράμματα.

Ενώ στην μπλε εμφάνιση θα

έχει μαύρες και λευκές λεπτο-

μέρειες με το όνομα του

Συλλόγου και τον αριθμό να

αναγράφονται με λευκά γράμ-

ματα.
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Αθλητικά
CMYK

Τα βάζει με την τύ»Χ»η του ο Αχιλλέας Φαρσάλων…Τα βάζει με την τύ»Χ»η του ο Αχιλλέας Φαρσάλων…

Μεταγραφική ενίσχυση και νέες φανέλεςΜεταγραφική ενίσχυση και νέες φανέλες

λίγο πριν την πρεμιέρα του λίγο πριν την πρεμιέρα του 

πρωταθλήματος για τον Γ.Σ. Φαρσάλωνπρωταθλήματος για τον Γ.Σ. Φαρσάλων



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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρίκυκλο ηλεκτρικό
μηχανάκι ελαφρώς μεταχειρισμέ-
νο, σχεδόν καινούργιο.
Τηλ: 24910 - 61077

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πρόβατα στην
περιοχή των Φαρσάλων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6973083597

ΦΑΡΜΑ ΤΑΝΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο κατά προτίμηση
Άνδρας με δίπλωμα αυτοκινήτου
και γνώσεις Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών για την θέση του
λογιστηρίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6970363554 & email:
tanos.kon.dimitris@gmail.com
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1/10: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

2/10: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

3/10: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

4/10: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

5/10: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

6/10: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

7/10: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7

Τηλ: 24910-22342

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ 14Ο

ΕΥΡΩ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ

ΤΟ Δ.Σ.

Μ
ε ένα party

ξέφρενων

προσφορών και

δώρων γιορτάζει τα

γενέθλιά της η Electronet

B.K.Καζάνακαι για 10

μέρες προσφέρει

μοναδικές ευκαιρίες για

φθηνές αγορές!Το δικό μας

κατάστημα, ανταποδίδει

την εμπιστοσύνη που του

δείχνουν οι καταναλωτές

για περισσότερα από 65

χρόνια τώρα διατηρώντας

το σταθερά στην πρώτη

θέση σε πωλήσεις στη

Θεσσαλία. 

Κάθε μέρα οι μεγάλες εται-

ρίες και οι μεγάλες προσφο-

ρές έχουν την τιμητική τουςε-

νώ με κάθε αγορά όλοι μπο-

ρούν να κερδίσουν πλούσια

δώρα. Συσκευές όλων των

επώνυμων εταιριών διατίθε-

νται σε προνομιακές τιμές

που ισχύουν μόνο για αυτή

την περίοδο δίνοντας την

ευκαιρία στους καταναλωτές

να πραγματοποιήσουν τις

πιο συμφέρουσες αγορές.

Ό,τι κι αν χρειαστείτε από τις

«κλασικές» ηλεκτρικές

συσκευές μέχρι τηλεοράσεις

4Κ, ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές, tablet και όλα τα

gadget, όλα διατίθενται σε

απίστευτες τιμές που θα

καλύψουν κάθε απαίτηση. 

Στη μεγαλύτερη έκθεση θερ-

μαντικών θα βρείτε αμέτρη-

τες επιλογές σε λέβητες -

σόμπες πέλετ και ξύλου,

αντλίες θερμότητας, αφυγρα-

ντήρες και ηλιακούς θερμοσί-

φωνες σε ιδιαίτερα χαμηλές

τιμές και με άτοκες δόσεις

που πληρώνονται στο κατά-

στημα και όχι στις τράπεζες.

Οι ενημερωμένοι πωλητές

της εταιρίας είναι πάντα στη

διάθεση των καταναλωτών

ώστε να τους βοηθήσουν να

αποκτήσουν τη συσκευ-

ήvalueformoney που ανταπο-

κρίνεται στις ανάγκες και τις

απαιτήσεις τους.

Άλλωστε η Electronet Β.Κ.

Καζάνααποτελεί πλέον

συνώνυμο των ευκαιριών

στα καλύτερα προϊόντα και

χρόνια τώρα φροντίζει για τα

καλύτερα στην καλύτερη

τιμή!

Electronet Β. Κ.

Καζάνα,Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, 

Ξέφρενο πάρτυ γενεθλίων μεΞέφρενο πάρτυ γενεθλίων με

Μεγάλες Προσφορές καιΜεγάλες Προσφορές και

Δώρα κάθε μέραΔώρα κάθε μέρα



Σ
ε ένα εντυπωσιακό
ματς που διεξήχθη
στο Καλοχώρι, ο

Αετός Μακρυχωρίου
κέρδισε με σκορ 4 – 2 τον
Ολυμπιακό Αμπελιάς
παρότι οι γηπεδούχοι
βρέθηκαν να χάνουν με 2 –
0!
Στο πλαίσιο της 3ης αγωνι-
στικής του πρωταθλήματος
της «μεγάλης» τοπικής κατη-
γορίας, ο Αετός
Μακρυχωρίου υποδέχθηκε
τον Ολυμπιακό Αμπελιάς στο
γήπεδο του Καλοχωρίου, εκεί
όπου η κερκίδα γέμισε με
φίλους του Ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου και απόλαυσαν
το παιχνίδι αυτό.
Ένα πολύ ενδιαφέρον ματς
διεξήχθη λοιπόν το απόγευ-
μα της Κυριακής στο
Καλοχώρι και ο Αετός
Μακρυχωρίου πέτυχε μία
σπουδαία ανατροπή του
σκορ και πήρε τους τρεις
βαθμούς της νίκης φθάνο-
ντας τους επτά βαθμούς.
Από την άλλη, η ομάδα της
Αμπελιάς αν και είχε μία εξαι-
ρετική παρουσία στο πρώτο
ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος
δεν κατάφερε να κρατήσει το
υπέρ της σκορ και παρέμεινε
στους τρεις βαθμούς έπειτα
και από τη νίκη που πέτυχε
τη περασμένη αγωνιστική
απέναντι στη Λάρισα 2012.
Η πρώτη καλή φάση στον
αγώνα σημειώθηκε στο 9′ και
ήταν για την Αμπελιά. Ο
Κώστας Πράπας βρέθηκε
απέναντι από τον τερματοφύ-
λακα του Αετού
Μακρυχωρίου, Πάρη Σταμέλο
και πλάσαρε, όμως ο γκολκί-
περ των γηπεδούχων απέ-
κρουσε κι έδιωξε τη μπάλα
μακρυά από τη περιοχή του.
Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε
πολύ καλός ρυθμός στο παι-

χνίδι, όμως οι φάσεις ήταν
λιγοστές. Στο 37′ η Αμπελιά
κέρδισε φάουλ και ο Αντώνης
Γκαραλιάκος με μία όμορφη
απευθείας εκτέλεση έστειλε
τη μπάλα στα δίχτυα της
εστίας των γηπεδούχων για
το 0 – 1!
Ο Κωστόπουλος απείλησε
στο 40ο λεπτό για τους
«κιτρινόμαυρους», ωστόσο
δεν βρήκε στόχο και η μπάλα
πέρασε έξω από την εστία
του Σωτήρη Κουκούτση.
Στο δεύτερο μέρος και στο
52ο λεπτό ο Αετός
Μακρυχωρίου απείλησε με
διπλή προσπάθεια. Αρχικά, ο
Γιάννης Κολοβός εκτέλεσε το
φάουλ που κέρδισαν οι γηπε-
δούχοι και ο Σωτήρης
Κουκούτσης έβγαλε ενστι-
κτωδώς σε κόρνερ. Το κόρ-
νερ αυτό εκτέλεσε ο Νίκος
Φορτομάρης και με κεφαλιά
στο πρώτο δοκάρι ο Λάζαρος
Κουμπούρας έστειλε τη
μπάλα ελάχιστα έξω από το
δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας
των φιλοξενουμένων.
Δέκα λεπτά μετά, σημειώθη-
κε το 0 – 2 για τον
Ολυμπιακό Αμπελιάς και
ίσως το γκολ της αγωνιστι-
κής! Ο Αντώνης Γκαραλιάκος
βρήκε χώρο έξω από τη
μεγάλη περιοχή και σούταρε,
με αποτέλεσμα η μπάλα να
καταλήξει στο βάθος της
εστίας και τον μεσοεπιθετικό
της Αμπελιάς να το πανηγυ-
ρίζει έξαλλα μαζί με τους
συμπαίκτες του.
Στο 66ο λεπτό της συνάντη-
σης ο Αετός Μακρυχωρίου
μείωσε σε 1 – 2 και μπήκε
ξανά στο παιχνίδι. Ο Γιάννης
Κολοβός έκανε το γύρισμα
από τα δεξιά προς την εστία
της Αμπελιάς, ο Σωτήρης
Κουκούτσης δεν υπολόγισε
σωστά τη πορεία της μπάλας

και αυτή κατέληξε στα δίχτυα
για το 1 – 2.
Κάπου εκεί, οι γηπεδούχοι
πήραν ψυχολογία μετά και το
γκολ του Γιάννη Κολοβού και
στο 70′ το ματς ήρθε στα
ίσια, καθώς σημειώθηκε το 2
– 2.
Ο Κωστόπουλος έκανε μία
πολύ ωραία ενέργεια και στο
ύψος της μεγάλης περιοχής
έκανε τη κάθετη πάσα στον
Νίκο Μάντζαρη και ο τελευ-
ταίος με πλασέ πέτυχε το 2 –
2 για το συγκρότημα του
Κώστα Κατσάρα.
Τρία λεπτά αργότερα, ο
Γιάννης Κολοβός πέτυχε και
δεύτερο γκολ στον αγώνα,
καθώς από το σημείο του
πέναλτι κέρδισε τον Σωτήρη
Κουκούτση και ο Αετός
Μακρυχωρίου ανέτρεψε το
εις βάρος του σκορ και πήρε
προβάδισμα στο σκορ!
Όσο πήγαινε το ματς προς
το φινάλε οι παίκτες των δύο
ομάδων μόχθησαν, με τους
παίκτες του Αετού
Μακρυχωρίου να θέλουν να
κρατήσουν το υπέρ τους
σκορ και τους ποδοσφαιρι-
στές της Αμπελιάς να θέλουν
να σημειώσουν το γκολ της
ισοφάρισης.
Τελικά, ο Κατσαμάγκας με
ένα πλασέ από τα δεξιά μέσα
στη περιοχή των φιλοξενου-
μένων πέτυχε το 4 – 2 στο
90′ και αφού δεν άλλαξε κάτι
στη συνέχεια του αγώνα οι
γηπεδούχοι πήραν μία σπου-
δαία εντός έδρας νίκη στη 3η
αγωνιστική της Α’ DE-TOX
Λάρισας!

Οι Συνθέσεις

Αετός Μακρυχωρίου

(Κώστας Κατσάρας):

Σταμέλος, Μητρούσκας (51′

Γκαμπέτας), Φορτομάρης,

Σιάτρας, Κουμπούρας,

Ντιντής, Κολοβός (80′

Γουλούλης), Μάντζαρης,

Κατσαμάγκας,

Μπενεχούτσος (74′

Κλούρας), Κωστόπουλος.

Ολυμπιακός Αμπελίας

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουκούτσης,

Παρασκευούδης (75′

Σταθάκος), Σελήνης,

Αγγέλης, Περδίκης,

Ποτόσογλου, Πλιάγκας,

Κορδαλής, Καλούσης,

Γκαραλιάκος, Πράπας (82′

Σαλοκανάς).

Π
αιχνίδι για γερά

νεύρα διεξήχθη

στο γήπεδο του

Βασιλί, όπου η

Αναγέννηση Φαρσάλων

γνώρισε την ήττα στις

καθυστερήσεις (90+1)

από την φιλοξενούμενη

Δόξα Ραχούλας.

Το παιχνίδι σε γενικές γραμ-

μές ήταν κάλο παρά την

ζέστη που επικρατούσε και

οι δυο τερματοφύλακες

Γκατζανάς (Αναγέννηση

Φ α ρ σ ά λ ω ν )

Αθανασόπουλος (Ραχούλα)

ήταν οι πρωταγωνιστές

πραγματοποιώντας εξαιρε-

τικές αποκρούσεις.

Η Αναγέννηση Φαρσάλων

που είχε αρκετές ελλείψεις

αναγκάστηκε από το 82′ να

παίξει με παίκτη λιγότερο

λόγω αποβολής του αρχη-

γού της Πατσιούρα (από

τους καλύτερους παίκτες

του αγώνα). Αυτό είχε ως

αποτέλεσμα να το εκμεταλ-

λευτεί η Ραχούλα και στο

90+1 σε αντεπίθεση της να

σημειώσει το γκολ που της

έδωσε αναπάντεχα μια

μεγάλη εκτός έδρας νίκη.

Ο έμπειρος στράικερ

Αργυρακούλης αξιοποίησε

τη σέντρα του Τσαγκαλά και

βρήκε δίχτυα, χαρίζοντας

την σημαντική εκτός έδρας

νίκη στη Δόξα Ραχούλας με

0-1 απέναντι στην

Αναγέννηση Φαρσάλων.

Άριστοι ο διαιτητής της ανα-

μέτρησης κ. Αγγελούλης και

οι βοηθοί του Κοντογιάννης

και Γκουγκότης.

Οι Συνθέσεις

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Γκατζανάς, Μπούλαρι,

Μπανιάς, Πατσιούρας,

Θλιβερός (30′ λ.τ.

Τζιοβάρας, 90+2′ Σ.

Δημουλάς), Τσακαβίτης,

Θεοχαρόπουλος (65′

Γιαχνής), Καρακώστας,

Σαλής, Χρήστος Ζαγγανάς,

Δ. Δημουλάς.

Δόξα Ραχούλας

(Αποστόλης Τσιανάκας):

Αθανασόπουλος,

Καραπετσάνης, Τζάνακας,

Βλησσαρούλης,

Εμμανουήλ, Χασιώτης,

Σταμπολάκης (83′ Τζώλης),

Τιούτιος, Καραντώνης,

Θεοδώρου (63′

Αργυρακούλης), Τσαγκαλάς

(90+3′ Καραντάνος).

Η
Δόξα Υπέρειας είχε
καθολική υπεροχή
στην αναμέτρηση με

τον Λαρισαικό έχασε
συνολικά έξι μεγάλες
ευκαιρίες για γκολ, όμως
εν τέλει συμβιβάστηκε με
τον βαθμό της ισοπαλίας
τον οποίο και πήρε με
σκορ 1 – 1 ισοφαρίζοντας
την αναμέτρηση στην
οποία οι γηπεδούχοι
προηγήθηκαν κόντρα στην
ροή του αγώνα.
Αρχικά στο πρώτο μέρος οι
παίκτες του κ. Πλίτση έχασαν
σε πέντε λεπτά τρεις κλασσι-
κές ευκαιρίες, όταν αρχικά ο
Κουσιώρας αστόχησε δυο
φορές στέλνοντας την μπάλα
άουτ από θέση τετ α τετ.
Ενώ εν συνεχεία ήταν η σειρά
του Κερμελίδη να μην σημα-

δέψει σωστά.
Στο 20′ ο Τζατζάκης πάλι από
θέση τετ α τετ αστόχησε,
όπως και ο Σουλτούκης στο
35′ με το πρώτο μέρος να
λήγει δίχως τέρματα παρά την
καθολική υπεροχή των φιλο-
ξενούμενων.
Στο δεύτερο μέρος και συγκε-
κριμένα στο 50′ ο Φωκαίδης
εκμεταλλεύτηκε το λάθος διώ-
ξιμο των αμυντικών της Δόξας
και με πλασέ νίκησε τον
Σκαντζούρη και άνοιξε το
σκορ κόντρα στην ροή της
αναμέτρησης.
Οι γηπεδούχοι στο 57′ έμει-
ναν με παίκτη λιγότερο όταν ο
Κωνσταντάς είδε την δεύτερη
κίτρινη κάρτα και αποβλήθη-
κε.
Η Δόξα πίεσε ανέβασε στρο-
φές και έχασε ακόμη δυο

καλές στιγμές με τους
Τζατζάκη και Κερμελίδη.
Εν τέλει στο 75′ ο Κερμελίδης
με σουτ μέσα από την περιο-
χή, πέτυχε το 1 – 1 το οποίο
έμεινε μέχρι την λήξη της ανα-
μέτρησης παρά την πίεση
που άσκησε η Δόξα στα
τελευταία λεπτά.
Έτσι η ομάδα του Φώτη
Πλίτση μετράει 4 βαθμούς σε
δυο αναμετρήσεις στην Α1
ΕΠΣΛ κατηγορία.
Η Σύνθεση
Δόξα Υπέρειας (Φώτης
Πλίτσης): Σκαντζούρης,
Πρίφτης, Παπαδόπουλος,
Δημητρίου, Τσούνι (70′
Γεωργολόπουλος),
Γκατζόγιας (80′ Τσούνι),
Ντόντος, Σουλτούκης (60′
Καλφόγλου), Κουσιώρας,
Κερμελίδης, Τζατζάκης.

Ο
ΑΟ Ναρθακίου βρέθηκε πίσω στο

σκορ δεχόμενος δυο τέρματα στο

πρώτο μισάωρο αντέδρασε με τον

Βαρελά και μείωσε όμως το τελικό 1 – 2

παρέμεινε μέχρι την λήξη της

αναμέτρησης και έτσι ο Αστήρ

Μελισσοχωρίου έφυγε με τρεις

υπερπολύτιμους βαθμούς από την έδρα

του Ναρθακίου.

Από την άλλη το συγκρότημα του κ. Δημήτρη

Δανιλούλη μετά από δυο αναμετρήσεις δεν

έχει ακόμη βαθμό.

Στο 20′ ο Αγγελακόπουλος με ψύχραιμο πλασέ

άνοιξε το σκορ και έδωσε το προβάδισμα στην

ομάδα του, ενώ ο ίδιος παίκτης δέκα λεπτά

αργότερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πέτυχε το

0 – 2 και ταυτόχρονα το δεύτερο προσωπικό

του τέρμα.

Σε αυτό το γκολ οι γηπεδούχοι είχαν «απάντη-

ση» στο 35′ όταν ο Καραβαγγέλης έσπασε

όμορφα την μπάλα για τον Βαρελά και αυτός

με πλασέ μείωσε σε 1 – 2.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν δυο πολύ καλές στιγ-

μές με σουτ τα οποία ο Ζειμπέκης έδιωξε

σωτήρια, ενώ στο 85′ οι γηπεδούχοι έχασαν

μια πολύ καλή στιγμή όταν ο Καραβαγγέλης

εκτέλεσε το φάουλ και ο τερματοφύλακας του

Μελισσοχωρίου έδιωξε σε κόρνερ κρατώντας

το 1 – 2 και την νίκη για την ομάδα του.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου (Δημήτρης Δανιλούλης):

Ζειμπέκης, Τσαπέπας, Δημακόπουλος,

Νταιάκης, Λελεντζής, Ρεντινόπουλος (80′

Καπετάνος), Καψιώχας, Βράκας, Βαρελάς,

Καραβαγγέλης, Νεγιάννης (60′

Μπουλούτσος).

Ο
Ατρόμητος Βαμβακούς

δεχόμενος ένα τέρμα στα

τελευταία λεπτά της

αναμέτρησης γνώρισε την ήττα με σκορ

0 – 1 στην έδρα του από την ομάδα της

Αστραπής Νέας Πολιτείας και έτσι

παρέμεινε στους 3 βαθμούς μετά από

δυο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της

Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο μεγα-

λύτερο μέρος του παιχνιδιού και θα μπο-

ρούσαν να έχουν πετύχει κάποιο τέρμα ενώ

από την άλλη ο Ατρόμητος είχε μια πολύ

καλή στιγμή όταν ο Τσιτσικλής αστόχησε

από πλεονεκτική θέση έπειτα από συνεργα-

σία με τον Τασιόπουλο.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημει-

ώθηκε στο 89′ όταν έπειτα από σέντρα μέσα

στην περιοχή και κόντρες ο Μητακός τσί-

μπησε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα

του Φλώρου πετυχαίνοντας το 0 – 1.

Η Σύνθεση
Ατρόμητος Βαμβακούς (Χρήστος
Ανδρεόπουλος): Φλώρος, Αζάς,

Μακρυγιάννης, Μουτκανάς, Αγγελόπουλος,

Αρσενόπουλος (46′ Ξυνογαλάς Α.),

Τσιτσικλής (90′ λ.τ. Ανδρεόπουλος),

Τασιόπουλος, Χρόνης, Θανόπουλος Λ.,

Βόπης.
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Ήττα για τον ΑΟ ΝαρθακίουΉττα για τον ΑΟ Ναρθακίου

Αθλητικά

Ήττα στο φινάλε για τονΉττα στο φινάλε για τον

Ατρόμητο Βαμβακούς…Ατρόμητο Βαμβακούς…

Ματσάρα, ανατροπή και ήττα γιαΜατσάρα, ανατροπή και ήττα για

τον Ολυμπιακό Αμπελιάς…τον Ολυμπιακό Αμπελιάς…

Ήττα στα «χασομέρια» για τηνΉττα στα «χασομέρια» για την

Αναγέννηση ΦαρσάλωνΑναγέννηση Φαρσάλων

Ήταν ανώτερη, συμβιβάστηκε Ήταν ανώτερη, συμβιβάστηκε 

με τον βαθμό…με τον βαθμό…



Σ
το Πολιτιστικό

Κέντρο Φαρσάλων

πραγματοποιήθηκε

το τριήμερο της Γιορτής

Χαλβά το – καθιερωμένο

πλέον – 4ο Τουρνουά

Σκακιού.

Η φετινή διοργάνωση ήταν

αφιερωμένη στην μνήμη του

πρόσφατα εκλιπόντος σκα-

κιστή Ηλία Παγούνη του

οποίου η μνήμη τιμήθηκε με

πλακέτα στα μέλη της οικο-

γενείας του την οποία και

απένειμε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν

το ανώτατο όριο των 128

σκακιστών από το τέλος

Ιουλίου. Θα υπάρχουν παί-

κτες από Αθήνα, Ρόδο,

Τρίπολη, Πάτρα, Ρίο,

Ελευσίνα, Αγρίνιο, Άμφισσα,

Κέρκυρα, Πρέβεζα,

Λιβαδειά, Χαλκίδα,

Κατερίνη, Κοζάνη, Βέροια,

Καβάλα, Θεσσαλονίκη,

Πολύγυρο, Ξάνθη και φυσι-

κά απ’ όλη τη Θεσσαλία.

Το τουρνουά ήταν επτά

γύρων δηλαδή όλοι οι σκακι-

στές θα παίξουν επτά αγώ-

νες σε τρεις (3) ημέρες.

Την Κυριακή το πρωί πραγ-

ματοποιήθηκε η ανοικτή σε

όλους εκδήλωση – καλωσό-

ρισμα για τους φιλοξενούμε-

νους με την παρουσία του

Δημάρχου. 

Το Σάββατο το πρωί δωρε-

άν περιήγηση – ξενάγηση

των συνοδών στην πόλη

μας. 

Χρυσός χορηγός του τουρ-

νουά ήταν η επιχείρηση

ΚΡΟΥΣΤΑ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑ-

ΠΡΑΙΛΗΣ. Ασημένιος χορη-

γός ο ΧΑΛΒΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗ. 

Χάλκινοι χορηγοί τα ΓΕΩΡ-

ΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΣΟΥΡΛΑΣ-

ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ και το

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ.

Στο φύλλο της ερχόμενης

εβδομάδος θα ακολουθήσει

πλούσιο ρεπορτάζ με φωτο-

γραφίες απονομών και ονό-

ματα των νικητών της διορ-

γάνωσης.
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protostypos.gr

Τοπικά Νέα

CMYK

Μεγάλη επιτυχία στο 4ο Τουρνουά Σκάκι!!!Μεγάλη επιτυχία στο 4ο Τουρνουά Σκάκι!!!


