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Α
κόμα δεκαεπτά

δημόσια κτίρια στη

Θεσσαλία

πρόκειται να

αναβαθμιστούν

ενεργειακά, καθώς ο

Περιφερειάρχης κ.

Κώστας Αγοραστός

υπέγραψε την ένταξη των

έργων στο ΠΕΠ

Θεσσαλίας 2014-202, με

συνολικό προϋπολογισμό

20 εκατ. €.

Τα έργα υποβλήθηκαν από

τους φορείς στην

Πρόσκληση «Ενίσχυση της

ενεργειακής απόδοσης των

δημόσιων κτηρίων στη

Θεσσαλία» του ΠΕΠ

Θεσσαλίας 2014-2020 και

μετά την ολοκλήρωση της

αξιολόγησης εκδόθηκε ο

Πίνακας Κατάταξης των

θετικά Αξιολογημένων

Προτάσεων. Σημειώνεται ότι

όλες οι προτάσεις που κατα-

τέθηκαν εντάχθηκαν στο

ΕΣΠΑ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις

του ο κ. Κ. Αγοραστός:

«Λόγω του μεγάλου ενεργει-

ακού κόστος που δαπανού-

ντα δημόσια κτήρια, αλλά

και λόγω της παλαιότητας

τους, αποφασίσαμε ως

Περιφέρεια Θεσσαλίας να

προχωρήσουμε στην υλο-

ποίηση ενός νέου προγράμ-

ματος ενεργειακής αναβάθ-

μισης προϋπολογισμού 20

εκατ. ευρώ. Μαζί με το

Πρόγραμμα, που εντάξαμε

τον Φεβρουάριο και αφο-

ρούσε 11 ενεργειακά έργα

προϋπολογισμού 10,9 εκατ.

ευρώ που βρίσκεται στη

φάση της υλοποίησης,  φτά-

νουμε το σύνολο των 28 κτι-

ρίων συνολικού προϋπολο-

γισμού 20εκατ. ευρώ. Με τα

έργα αυτό αλλάζουμε το

περιβαλλοντικό αποτύπωμα

και δημιουργούμε τις συνθή-

κες προκειμένου να επιτύ-

χουμε μικρότερο ενεργειακό

κόστος, προστατεύοντας το

περιβάλλον και εξοικονομώ-

ντας χρήματα που μπορούν

να διοχετευτούν σε άλλες

δράσεις. Παράλληλα με τα

έργα αυτά δημιουργούμε

μόχλευση στην τοπική οικο-

νομία και στηρίζουμε θέσεις

εργασίας».

Οι Αποφάσεις Ένταξης των

έργων στο Π.Ε.Π.

Θεσσαλίας 2014-2020 και

συγκεκριμένα στον Άξονα

Προτεραιότητας 3

«Προστασία του περιβάλλο-

ντος – Μετάβαση σε μια

οικονομία φιλική στο περι-

βάλλον», ακολουθούν της

έκδοσης του Πίνακα

Αξιολόγησης. Τα έργα συγ-

χρηματοδοτούνται από το

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) και είναι:

Αφορούν στην ενεργειακή

αναβάθμιση ενεργοβόρων

δημόσιων κτιρίων στη

Θεσσαλία, ως μέρος του κτι-

ριακού αποθέματος, συνει-

σφέροντας στους στόχους

του Εθνικού Σχεδίου

Δράσης για την Ενεργειακή

Απόδοση. Τα κτίρια θα ανα-

βαθμιστούν σε κατηγορία

ενεργειακής απόδοσης

μεγαλύτερη ή ίση της Β σύμ-

φωνα με τις Μελέτες

Ενεργειακής Απόδοσης και

τις απαιτήσεις της

Πρόσκλησης.

Τα έργα αυτά, αναμένεται να

αποτελέσουν θετικά παρα-

δείγματα για την κινητοποίη-

ση όλης της οικονομίας στον

τομέα της εξοικονόμησης

ενέργειας.  Η μετάβαση

προς μια οικονομία φιλική

προς το περιβάλλον αποτε-

λεί βασική αναπτυξιακή

προτεραιότητα της

Περιφέρειας, καθότι η βελ-

τίωση της ενεργειακής απο-

δοτικότητας δημοσίων κτι-

ρίων οδηγεί σε μείωση της

ενέργειας που καταναλώνε-

ται.

Με την ολοκλήρωση της δια-

δικασίας ένταξης των

έργων, ακολουθούν οι διαδι-

κασίες για τη δημοπράτησή

τους και έναρξη κατασκευής

τους. 

Στην φωτογραφία δεξιά

μπορείτε να δείτε αναλυτικά

τον πίνακα των 17 έργων

που πρόκειται να αναβαθμι-

στούν.
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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 9/10/2019
Συννεφιά,  θερμοκρασία 12/22c

Τρίτη 8/10/2019
Βροχοπτώσεις,  θερμοκρασία 12/17c

Πέμπτη 10/10/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 14/26c

Παρασκευή 11/10/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 14/27c

Σαββάτο 12/10/2019
Συννεφιά,  θερμοκρασία 12/24c

Κυριακή 13/10/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 11/25c

Δευτέρα 14/10/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 12/26c

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

Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας η ενεργειακή αναβάθμιση τουΕντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας η ενεργειακή αναβάθμιση του

Δημαρχείου ΦαρσάλωνΔημαρχείου Φαρσάλων

protostypos.grprotostypos.gr



Κ
ατά τη διάρκεια

των εργασιών του

12ου Συνεδρίου

της ΟΝΝΕΔ παρέστη μαζί

με άλλους Φαρσαλινούς

και ο Αναπληρωτής

Διευθυντής Δημοσίων

Σχέσεων και Εξωτερικών

Συνεργασιών του

Ινστιτούτου Οικονομικών

και Πολιτικών Μελετών

«Κέντρο Αστικής

Μεταρρύθμισης»

(ΚΕ.ΑΣ.Μ.) Γιαννούλης

Γρηγόριος (Άκης).

Στην τοποθέτησή του, ο

21χρονος Φαρσαλινός, δεν

παρέλειψε να θέσει προς

συζήτηση το θέμα για την

ενίσχυση των αγροτών αλλά

και το ζήτημα της κατασκευ-

ής του δρόμου Λάρισας-

Φαρσάλων.

Ακολουθεί η ολόκληρη η

τοποθέτηση:

«Κύριε Υπουργέ Τουρισμού,

Κύριε Υφυπουργέ Αγροτικής

Ανάπτυξης,

Σύνεδροι,

Είναι τιμή μου να ομιλώ στο

μαζικότερο συνέδριο στην

ιστορία της μεγαλύτερης

πολιτικής νεολαίας της

χώρας. Πόσο δε μάλλον

όταν κάνω τοποθέτηση σε

μια τόσο σημαντική συζήτη-

ση σχετικά με τον τουρισμό,

την αγροτική ανάπτυξη αλλά

και το μείζον ζήτημα της κλι-

ματικής αλλαγής.

Αρχικά σχετικά με την τουρι-

στική ανάπτυξη οφείλω να

ομολογήσω ότι η χώρα μας

τα τελευταία χρόνια έχει

κάνει σημαντικά βήματα,

κάτι το οποίο φαίνεται και

από τη ραγδαία αύξηση του

αριθμού των επισκεπτών.

Ωστόσο είναι ανάγκη να

γίνουν ακόμη περισσότερα.

Έτσι κρίνεται απαραίτητη η

ανάδειξη σε μεγαλύτερο

βαθμό της φυσικής και πολι-

τιστικής κληρονομιάς της

πατρίδος μας, ενώ παράλ-

ληλα πρέπει να ληφθούν

μέτρα σχετικά με την εκπαί-

δευση και την κατάρτιση των

ατόμων που ασχολούνται με

τον τουρισμό.

Επιπλέον, είναι αδήριτη

ανάγκη η αντιμετώπιση της

φοροδιαφυγής στο συγκε-

κριμένο τομέα αλλά και της

μαύρης εργασίας.

Συνεχίζοντας, προτείνω

νομοθετική ρύθμιση σχετικά

με την βραχυχρόνια μίσθω-

ση, ώστε όσοι διαμένουν σε

κατάλυμα μέσω Airbnb να

προστατεύονται σύμφωνα

με τις ρυθμίσεις του νόμου

2251/1994 (νόμος προστα-

σίας των καταναλωτών) .

Ακόμη, η κυβέρνηση οφείλει

να προχωρήσει στην διεκ-

περαίωση έργων υποδο-

μής, ώστε να καταστεί εύκο-

λη η πρόσβαση σε κάθε

γωνιά της Ελλάδος. Έτσι θα

μπορέσουν να αναπτυ-

χθούν τουριστικά και οι πιο

απομακρυσμένες περιοχές.

Μάλιστα επειδή κατάγομαι

από τα Φάρσαλα, θα ήθελα

να τονίσω ότι εμείς αντιμε-

τωπίζουμε αυτό το πρόβλη-

μα μιας και ο οδικός άξονας

Λάρισας-Φαρσάλων, αν και

τα σχέδια έχουν γίνει ήδη

από το 2008 ακόμη σήμερα

δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Κύριε Σκρέκα, γνωρίζω πως

το ίδιο πρόβλημα υπάρχει

και στα χωριά του

Ασπροποτάμου στην περι-

φέρεια σας στα Τρίκαλα,

αλλά και σε άλλες περιοχές.

Ήρθε η ώρα τα προβλήματα

αυτά να λυθούν.

Στη συνέχεια, σχετικά με το

θέμα της αγροτικής ανάπτυ-

ξης κρίνεται πρέπον να τονί-

σω ότι σε αντίθεση με τους

απασχολούμενους στο του-

ρισμό, γεωργοί και κτηνο-

τρόφοι τα χρόνια της κρίσης

περιήλθαν σε δυσμενή

θέση.

Η Νέα Δημοκρατία έχει

χρέος να σταθεί δίπλα τους:

1.Μειώνοντας την φορολο-

γία για τους αγρότες.

2. Βοηθώντας τους νέους

αγρότες με προγράμματα

οικονομικής ενίσχυσης.

3. Μειώνοντας το φόρο

πετρελαίου κίνησης.

4. Καθιστώντας τη λειτουρ-

γία του ΕΛΓΑ αποτελεσματι-

κή.

5. Ανακαλώντας την αύξηση

9,2% στα αγροτικά τιμολό-

για της ΔΕΗ . Οι αγρότες δεν

πρέπει να πληρώσουν τις

αποτυχημένες επενδύσεις

της ΔΕΗ που έγινα στα

Σκόπια με πρωτοβουλία του

Τσίπρα. Ως πότε οι αγρότες

θα πληρώνουν τα σπασμέ-

να;

Επιπροσθέτως, οφείλω να

τονίσω ότι πρέπει να σταμα-

τήσουν τα παιχνίδια των

μεγαλεμπόρων στις πλάτες

γεωργών και κτηνοτρόφων.

Οι πρώτοι εκμεταλλευόμενοι

τη δεσπόζουσα θέση τους

στην αγορά ή προβαίνοντας

σε παράνομες συμπράξεις,

παραβιάζοντας το νόμο περί

ελεύθερου ανταγωνισμού,

αναγκάζοντας τους δεύτε-

ρους να πωλούν τα προϊό-

ντα τους σε εξευτελιστικές

τιμές. Θέλω να τονίσω πως

δε ζητώ νέα νομοθετική ρύθ-

μιση. Ζητώ την εφαρμογή

του φημισμένου νόμου

3959/2011.

Τέλος σχετικά με το θέμα της

κλιματικής αλλαγής, προτεί-

νω στροφή στις ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας με τη

δημιουργία φωτοβολταϊκών

και αιολικών πάρκων .

Μάλιστα προτείνω εάν ιδιώ-

της προβεί στη δημιουργία

μιας τέτοιας επένδυσης,

υπάρχει μέριμνα για φοροε-

λαφρύνσεις.

Νεοδημοκράτισσες και

Νεοδημοκράτες,

Όλοι μαζί μπορούμε να

δημιουργήσουμε μια καλύ-

τερη Ελλάδα. Το χρωστάμε

στη γενιά, αλλά κυρίως στις

επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ πολύ».
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Αγροτικά και δρόμος τα αιτήματα των Φαρσαλινών Αγροτικά και δρόμος τα αιτήματα των Φαρσαλινών 

στο 12ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔστο 12ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ



Δ
υο νέους κόμβους αποκτούν στις εισόδους τους

οι πόλεις της Λάρισας και των Φαρσάλων

καθώς υπογράφτηκε  από τον Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η σύμβαση κατασκευής

των κυκλικών κόμβων στην Επαρχιακή Οδό Λάρισας –

Φαρσάλων. Συγκεκριμένα, ο πρώτος κόμβος

αναμένεται να κατασκευαστεί στη διασταύρωση του

Περιφερειακού Δακτυλίου Λάρισας με την οδό

Φαρσάλων και ο δεύτερος στα Φάρσαλα στη

διασταύρωση του Περιφερειακού Δακτυλίου

Φαρσάλων με την Εθνική οδό Λάρισας – Λαμίας. Το

έργο είναι προϋπολογισμού 3.450.000€ και

χρηματοδοτείται το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Υπογράψαμε τη σύμβαση για την κατασκευή δυο νέων

κυκλικών κόμβων στην Επαρχιακή Οδό Λάρισας –

Φαρσάλων. Ο ένας κόμβος αναμένεται να κατασκευαστεί

στο ύψος του καταστήματος της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στην έξοδο

της πόλης της Λάρισας και ο δεύτερος στην είσοδο της

πόλης των Φαρσάλων πριν το Δημοτικό Στάδιο. Είναι ένα

έργο που αναβαθμίζει τις περιοχές όπου θα πραγματοποιη-

θούν οι κατασκευές των κυκλικών κόμβων και διασφαλίζει

την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη

διακίνηση των εμπορευμάτων. Το έργο αυτό τακτοποιεί

παράπλευρες ιδιοκτησίες οι οποίες θα έχουν πλέον ασφαλή

πρόσβαση στην οδό. Το έργο είναι αντιπλημμυρικό καθώς

έξω από την πόλη των Φαρσάλων έχουμε ένα ρέμα το

οποίο στο παρελθόν είχε μπαζωθεί και εμείς το καθαρίσαμε.

Το ρέμα, όμως, έφτανε μέχρι την ΠΕΟ Λάρισας –

Φαρσάλων, τώρα με υπόγεια διαδικασία στον καινούργιο

δρόμο που κατασκευάζουμε θα δημιουργήσουμε τις συνθή-

κες ώστε να δώσουμε διέξοδο στα νερά. Είναι έργο ουσίας,

ένα περιβαλλοντικό έργο καθώς οι κυκλικοί κόμβοι δεν

απαιτούν το σταμάτημα και ξεκίνημα των αυτοκινήτων με

αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της εκπομπής ρύπων.

Παράλληλα η αυτορρύθμιση αποτελεί την καλύτερη κυκλο-

φοριακή ρύθμιση καθώς μειώνονται οι πιθανότητες ατυχη-

μάτων. Στη Θεσσαλία έχουμε συνολικά κατασκευάσει ή

κατασκευάζουμε 30 περίπου κυκλικούς κόμβους οι οποίο

έχουν αλλάξει την εικόνα των δρόμων της περιφέρειας μας»

τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Στην υπογραφή των συμβάσεων παρευρέθηκαν ο

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος

Πινακάς, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας κ. Χρήστος

Καλομπάτσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού,

Πολιτισμού & Διά Βίου Μάθησης κ. Νίκος Λιούπας και τα

στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της

Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρης Αλεξόπουλος και

Σταυρούλα Καρρά.

Πλεονεκτήματα κυκλικών κόμβων

Τα πλεονεκτήματα των κυκλικών κόμβων έναντι των σημα-

τοδοτούμενων που είναι:

Η αυξημένη ασφάλεια αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

των κυκλικών κόμβων, σε σχέση με άλλα είδη κόμβων, εξ’

αιτίας της μικρής ταχύτητας που επιβάλλουν, ενώ παρου-

σιάζουν λιγότερα συνολικά σημεία εμπλοκής και εξάλειψη

εμπλοκών αριστερής στροφής.

Η δυνατότητα αναστροφής, η οποία έχει εξαιρετική σημασία

κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών στη χώρα 

Ότι δεν απαιτείται φωτεινή σηματοδότηση των ισόπεδων

κόμβων (μείωση του χρόνου αναμονής, μείωση του

κόστους συντήρησης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της

ηχορύπανσης). 

Ότι απαιτούν λιγότερο χώρο αποθήκευσης για ουρές στις

προσβάσεις των κόμβων. 

Φωτισμός κυκλικών κόμβων

Ο φωτισμός των κυκλικών κόμβων  θα γίνει με φωτιστικά

σώματα οδικού φωτισμού τύπου βραχίονα, θα είναι τελευ-

ταίας τεχνολογίας με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων

φωτοεκπομπής (LED), προσφέροντας πολλά πλεονεκτήμα-

τα, όπως:

Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας – έως και 85%

Καλή απόδοση χρωμάτων, καθιστώντας ευκολότερο για

τους χρήστες τον προσανατολισμό τους

Μεγάλη διάρκεια ζωής – μέχρι και 100.000 ώρες, με αποτέ-

λεσμα σε λιγότερο συντήρηση

Ενιαίο, υψηλής ποιότητας λευκό φώς, με θερμοκρασία χρώ-

ματος 4.000Κ
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Δυο νέοι κυκλικοί κόμβοι αλλάζουν την εικόνα των εισόδωνΔυο νέοι κυκλικοί κόμβοι αλλάζουν την εικόνα των εισόδων

της Λάρισας και των Φαρσάλωντης Λάρισας και των Φαρσάλων



Τ
α εύσημα στην

πρόεδρο και τα

μέλη της Δημοτικής

Κοινότητας Φαρσάλων

απέδωσε ο δήμαρχος της

περιοχής κ. Μάκης

Εσκίογλου, με αφορμή

την «πολύτιμη» όπως την

χαρακτήρισε, προσφορά

τους, στις πρόσφατες

τριήμερες εκδηλώσεις

στην πόλη το περασμένο

Σαββατοκύριακο.

«Το νέο συμβούλιο της

Δημοτικής Κοινότητας

Φαρσάλων κινητοποίησε

ισχυρές δυνάμεις εθελοντι-

σμού και προσφοράς στην

πόλη δείχνοντας πως με

διάθεση και σωστό προ-

γραμματισμό μπορούμε να

πετύχουμε πολλά περισσό-

τερα. Οι τοπικές κοινότητες

είναι τα ζωτικά κύτταρα των

δήμων και θα συνεχίσουμε

την προσπάθεια για ένα

καλύτερο μέλλον, έχοντας

τες στο πλευρό μας» δήλω-

σε χαρακτηριστικά ο κ.

Εσκίογλου.

Την περασμένη εβδομάδα

εξάλλου, η πρόεδρος του

Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Φαρσάλων κ.

Θεοδώρα Πρεκατέ και τα

μέλη κ.κ. Ντίνος

Βαρακλιώτης, Σάκης

Γεροβασίλης και Φωτεινή

Πιτσάβα, επισκέφθηκαν εθι-

μοτυπικά το δήμαρχο

Φαρσάλων επ’ αφορμή της

ανάληψης των καθηκόντων

του και του δώρισαν συμβο-

λικά μία πένα

Ο
λοκληρώθηκε την
Δευτέρα 30
Σεπτέμβρη, η

προωθητική ενέργεια τοu
Εμπορικού
Επιχειρηματικού
συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων , στα πλαίσια
στήριξης των
βιβλιοπωλείων της
πόλης, που ξεκίνησε στις
26 Αυγούστου ενόψει της
νέας σχολικής χρονιάς.
Οι καταναλωτές , με τις αγο-
ρές τους άνω των 20 € από
οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο

της πόλης, έμπαιναν στην
κλήρωση για τα 3 tablet
,που ήταν τα δώρα της προ-
ωθητικής ενέργειας.Το κατα-
ναλωτικό κοινό αγκάλιασε
την δράση του Συλλόγου για
2η χρονιά, καθώς δημιουρ-
γήθηκε ένα επιπλέον κίνη-
τρο σε μικρούς και μεγάλους
για να στηρίξουν με τις αγο-
ρές τους τα καταστήματα
της πόλης.
Η κλήρωση πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του
Εμπορικού Επιχειρηματικού
συλλόγου την 1η Οκτώβρη

στις 14.00, από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου κ.
Πιτσάβα Γιώργο , τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
και τους βιβλιοπώλες .
Τα αποτελέσματα της κλή-
ρωσης είναι τα εξής :
1ος τυχερός λαχνός : No
2641
2ος τυχερός λαχνός : Νο
0050
3ος τυχερός λαχνός : No
2517
Οι τυχεροί της κλήρωσης θα
ενημερωθούν από τη γραμ-
ματεία του συλλόγου για να
παραλάβουν τα δώρα τους .

Σε περίπτωση μη προσέ-
λευσης ως την Τρίτη 8
Οκτωβρίου , τα δώρα θα
παραδοθούν στους αναπλη-
ρωματικούς τυχερούς
λαχνούς που έχουν κληρω-
θεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Εμπορικού Επιχειρηματικού

Συλλόγου ευχαριστεί όλους

τους καταναλωτές που στή-

ριξαν τα καταστήματα της

πόλης μας για τις αγορές

τους στα σχολικά είδη.

5
Τρίτη 8 Οκτωβρίου

CMYK

Εσκίογλου: Υπόδειγμα προσφοράς καιΕσκίογλου: Υπόδειγμα προσφοράς και

εθελοντισμού η Δημοτική Κοινότηταεθελοντισμού η Δημοτική Κοινότητα

Φαρσάλων στις εκδηλώσειςΦαρσάλων στις εκδηλώσεις

Λήξη Προωθητικής ενέργειας στήριξηςΛήξη Προωθητικής ενέργειας στήριξης

των βιβλιοπωλείων της πόλης των βιβλιοπωλείων της πόλης 



Σ
υνεχίζει την πορεία

της στο X Factor η

Φαρσαλινή

τραγουδίστρια Λίλα

Τριάντη, η οποία

κατάφερε να πάρει το

εισιτήριο για την επόμενη

φάση του γνωστού

τραγουδιστικού Show του

OPEN.

Παρά το γεγονός ότι η μισή

επιτροπή και συγκεκριμένα

ο Γιώργος Θεοφάνους και ο

Μιχάλης Τσαουσόπουλος

ήταν …εναντίον της, σχολιά-

ζοντας διόλου κολακευτικά

την εμφάνισή της.

Πάντως η μέντοράς της

Μελίνα Ασλανίδου την επέ-

λεξε για να συνεχίσει στο

παιχνίδι και η δική της

γνώμη είναι εκείνη που

μέτρησε αφού ανήκει στην

ομάδα της. Επίσης, πολύ

θετικός στην παραμονή της

ήταν και ο Χρήστος

Μάστορας ο οποίος γνωρί-

ζει καλά την αξία της, εφό-

σον στο πρόσφατο παρελ-

θόν έχουν συνεργαστεί μαζί.

Η Λίλα Τριάντη πραγματο-

ποίησε πολύ σέξι εμφάνιση

τραγουδώντας το χορευτικό

κομμάτι της Ελένης

Φουρέιρα «Στο Θεό με

πάει» και εκτός από το

πολύτιμο εισιτήριο της πρό-

κρισης, κέρδισε και το κοινό

με την άκρως εντυπωσιακή

της εμφάνιση!

Μ
ε επιτυχία

ολοκληρώθηκε η

14η Γιορτή

Χαλβά Φαρσάλων  , όπου

ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός

σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων συμμετείχε με

περίπτερο για 7η συνεχή

χρονιά στα πλαίσια της

Έκθεσης τοπικών

προϊόντων. 

Σκοπός της συμμετοχής

ήταν η ενημέρωση των επι-

σκεπτών για τις δράσεις του

συλλόγου και η  προβολή

των παραγωγών της περιο-

χής.

Το Δ.Σ. Του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων

εκφράζει τις θερμές ευχαρι-

στίες στο Δήμο Φαρσάλων

για τη παραχώρηση  του

περιπτέρου και την συνερ-

γασία , διότι δίνεται η ευκαι-

ρία στο σύλλογο να προβά-

λει τις υπηρεσίες του στους

επισκέπτες της

πόλης.Ευχαριστεί  θερμά

όλους τους επίσημους προ-

σκεκλημένους της Γιορτής

Χαλβά που επισκέφτηκαν το

περίπτερο του Συλλόγου και

ενημερώθηκαν για τις δρά-

σεις του αλλά  και τους

συναδέλφους εμπόρους

που τίμησαν το περίπτερο

του Εμπορικού

Επιχειρηματικού συλλόγου

με την παρουσία τους.

Επίσης ευχαριστεί: το

Ανθοπωλείο Ιωάννη Τσούλη

για τη ανθοδιακόσμηση του

περιπτέρου, το Σύλλογο

χαλβαδοποιών για τη διάθε-

ση του χαλβά,

Τους οινοπαραγωγούς:

α) Αμπελώνες Νικόπουλου

β) Οινοποιείο Οικογένειας

Παπαθανασίου

γ) Οινοποιείο Λιάππη

Αριστοτέλη

δ) Κτήμα Στράτου

ε) Οινοποιείο Μαγαλιού

για τη διάθεση οίνων στο

περίπτερο του συλλόγου

προς τους επισκέπτες της

πόλης  κατά τη διάρκεια των

τριήμερων εκδηλώσεων.

A
πό το

Επιμελητήριο

Λάρισας

ανακοινώνεται ότι

ολοκληρώθηκαν με

μεγάλη επιτυχία οι

τριήμερες εκδηλώσεις για

τη 14η Γιορτή Χαλβά

Φαρσάλων (27-29/9/2019),

που διοργάνωσε ο Δήμος

Φαρσάλων με τη

συμμετοχή του Συλλόγου

Χαλβαδοποιών-

Ζαχαροπλαστών της

πόλης και τη συμβολή

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας και του

Επιμελητηρίου Λάρισας.

Στο πλαίσιο της γιορτής

πραγματοποιήθηκε για 7η

συνεχή χρονιά η έκθεση

τοπικών προϊόντων από

τοπικούς παραγωγούς σε

περίπτερα που διατέθηκαν

από τον Δήμο Φαρσάλων.

Στόχος των εκδηλώσεων

είναι η προβολή του φημι-

σμένου χαλβά Φαρσάλων, η

διατήρηση και η διάδοση

της πολιτιστικής μας κληρο-

νομιάς, η προώθηση των

προϊόντων των τοπικών

παραγωγών και επιχειρήσε-

ων, καθώς και η ανάπτυξη

εμπορικών και επαγγελματι-

κών σχέσεων.

Τη βραδιά  των εγκαινίων

χαιρετισμό  απηύθυνε και ο

Πρόεδρος του

Επιμελητηρίου κ. Σωτήριος

Γιαννακόπουλος , ο οποίος

τόνισε την επί χρόνια αμέρι-

στη συμπαράσταση και

υποστήριξη του

Επιμελητηρίου στη διοργά-

νωση της γιορτής χαλβά.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου μεταξύ

άλλων είπε:  «Το

Επιμελητήριο Λάρισας στη-

ρίζει από την πλευρά του τη

γιορτή χαλβά στα Φάρσαλα.

Η γιορτή αυτή ξεκίνησε πριν

14 χρόνια από το

Επιμελητήριο, την τότε

Νομαρχία και συνεχίζεται

και αναβαθμίζεται σε συνερ-

γασία με την Περιφέρεια και

τον Δήμο. Ελπίζουμε στην

ανάδειξη του προϊόντος,

γιατί είναι το μεγαλύτερο

brandname της περιοχής

στον ελλαδικό χώρο. Όλοι οι

Έλληνες γνωρίζουν τον

χαλβά Φαρσάλων, ο οποίος

όμως δεν έχει πάρει την

αξία που πρέπει.

Χρειάζονται λοιπόν και οι

συνθήκες που θα στηρίξουν

το προϊόν στο άμεσο μέλλον

με νέες επενδύσεις και δρά-

σεις εξωστρέφειας».
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Το Επιμελητήριο Λάρισας για την «14ηΤο Επιμελητήριο Λάρισας για την «14η

Γιορτή Χαλβά»Γιορτή Χαλβά»

-Σαββάτο 12/10 Μονοήμερη Εκδρομή Ο Ιερός
Ναός Αγίου Νικολάου Ρευματιάς Φαρσάλων μαζι
με το “Naselos Travel” διοργανώνουν το Σάββατο
12/10 μονοήμερη εκδρομή στην Φλώρινα, στο
Νυμφαίο του “Αρκτούρου” και στην Ιερά Μονή
Αγίου Αυγουστίνου
-Κυριακή 13/10 Μονοήμερη Εκδρομή Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλικίου και το “Naselos
Travel” διοργανώνουν την Κυριακή 13/10 μονοή-
μερη εκδρομή για την 13η γιορτή Κάστανου στην
Καστανιά Καλαμπάκας.
-Τρίτη 22/10 Απογευματινή εκδρομή στο
Παζάρι Καρδίτσας.

28η Οκτωβρίου στα Μικρασιατικά Παράλια

- 24-28/10 Μικρασιατικά Παράλια.

Τσανάκαλε -Αϊβαλί - Σμύρνη - Τροία - Έφεσος -

Κουσάντασι - Πέργαμος.

*4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατρο-

φή.

-Κυριακή 13/10 Μονοήμερη Εκδρομή Ο Σύνδεσμος

Συνταξιούχων ΙΚΑ Φαρσάλων διοργανώνει μονοήμερη

εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου

(Καραϊσκάκη) - Πεζούλα - Φράγμα - Γύρος Λίμνης -

Καρδίτσα

-Σάββατο 19/10 Μονοήμερη Εκδρομή Το Σωματείο

Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Επαρχίας Φαρσάλων διοργανώ-

νει μονοήμερη εκδρομή στην Παναγία Σκριπού

(Ορχομενός) - Δίστομο - Ζεμενό - Ιτέα.

-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

EEντυπωσίασε ηντυπωσίασε η

Φαρσαλινή ΛίλαΦαρσαλινή Λίλα

Τριάντη και προκρίθηκεΤριάντη και προκρίθηκε

στην επόμενη φάση τουστην επόμενη φάση του

X Factor!!!X Factor!!!

Ο Εμπορικός Σύλλογος για την «14ηΟ Εμπορικός Σύλλογος για την «14η

Γιορτή Χαλβά»Γιορτή Χαλβά»



Ο
Δήμος Φαρσάλων

και ο Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας –

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.) στέλνει τις

θερμότερες ευχαριστίες

σε όλους τους εθελοντές

και τους εθελοντικούς

φορείς για την έμπρακτη

και ανιδιοτελή στήριξη

της διοργάνωσης του

«7ου ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΘΛΟΥ»

– Ημιμαραθωνίου αγώνα

δρόμου, μήκους 21.200 μ.

και των παράλληλων

αγώνων των 5,2 χλμ. και

του Αγώνα δρόμου «7ου

Παιδικού – Εφηβικού

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΘΛΟΥ

μέτρων αντίστοιχα και

τους συγχαίρει για το

εξαιρετικό τους έργο.

Σημαντική η υποστήριξη

των εθελοντών στην προ-

σπάθεια του Δήμου, για τη

διοργάνωση με απόλυτη

επιτυχία, των αγωνιστικών

εκδηλώσεων που στόχο

είχαν την συμμετοχή εκατο-

ντάδων αγωνιζόμενων δρο-

μέων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για

τη συνέπεια, το χαμόγελο

και την ακούραστη παρου-

σία όλων των εθελοντών, με

μοναδικό στόχο τη φροντίδα

των δρομέων κατά τη διάρ-

κεια διεξαγωγής της

Διοργάνωσης. Ιδιαίτερα

ευχαριστούμε τον Πρόεδρο

της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού

Αθλητισμού –

Υ π ε ρ α π ο σ τ ά σ ε ω ν

(ΕΟΣΛΜΑ-Υ) Νίκο Γούλα

και τον Πρόεδρο του

Σ υ λ λ ό γ ο υ

Μαραθωνοδρόμων Λάρισας

Αποστόλη Γούλα για την

συμμετοχή τους στον άρτιο

σχεδιασμό του

Ημιμαραθωνίου και των 5,2

χλμ.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Ιορδάνης (Μάκης)

Εσκίογλου και ο Πρόεδρος

του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Χρήστος Μπασαγιάννης

νιώθουν την ανάγκη να

ευχαριστήσουν από καρδιάς

για την εθελοντική τους

παρουσία και προσφορά

τους παρακάτω φορείς:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΟΥΣ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ,

ΤΟ FARSALA RUNNING

TEAM, ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙ-

ΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΟ 2ο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΟΝ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ, ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ,

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ,

ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕ-

ΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΟΝ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ, ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΤΟ-

ΠΙΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΥ-

ΔΡΙΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ», ΤΟΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΥΔΡΙ-

ΟΥ, ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙ-

ΚΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ, ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΒΑ-

ΚΟΥΣ, ΤΟΝ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ,

ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΑ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ», ΤΟΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΣΙ-

ΛΗ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΕΤΗ ΠΑΥ-

ΛΟΝΑΣΙΟΥ, ΔΩΡΑ ΘΕΟΧΑ-

ΡΗ, ΑΡΓΥΡΩ ΖΑΧΟΠΟΥ-

ΛΟΥ, ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΟΒΑΡΗ,

ΣΤΕΛΛΑ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΚΑΙ

ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Καθώς επίσης και τους :

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΣΤΥΝΟ-

ΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ,

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ. ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥΑ

(Εθελοντική Ομάδα

Διάσωσης & Υγειονομικών

Αποστολών) αλλά και όλους

τους ιδιώτες εθελοντές και

τις εθελόντριές μας, για την

πολύτιμη βοήθεια και την

έμπρακτη στήριξη της

Διοργάνωσης.

Πολύ σημαντική ήταν και η

ανταπόκριση των παρακά-

τω ιδιωτών χορηγών :

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK –

ERGASIAS A.E., ΙΚΤΕΟ

ΧΑΛΚΙΑΣ, TOP GREEN

ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ,

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΖΑΧΑΡΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΛΓΑ

ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙ-

ΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ «ΠΑΡΕΜ-

ΒΑΣΗ», ΚΡΟΥΣΤΑ, ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ SAFE LINKS

ΚΟΣΜΑΣ ΔΟΥΛΚΙΑΡΟ-

ΓΛΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΑΦΟΙ

Χ Α Τ Ζ Η Μ Η Τ Ρ Ο Υ ,

ALTERLIFE, ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΦΟΙ ΠΑΦΥΛΛΑ, ΓΕΥΣΗ,

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΑΛΑΦΟΥ-

ΤΑ, BARISTAS, ΚΑΒΑ

ΚΟΝΤΟΣ, CAR CAFE,

ΚΑVΑ AQUA οι οποίοι με τη

συνεισφορά τους βοήθησαν

να αυξηθεί κατακόρυφα το

επίπεδο παροχών προς

όλους τους αθλητές.

Α
πομακρύνθηκαν

τα σκουπίδια και

τα παρατημένα

παλιοσίδερα, από την

Περιφερειακή οδό, στα

Φάρσαλα, στο ύψος του

καταυλισμού των ΡΟΜΑ

με την συμβολή της

τεχνική υπηρεσίας του

Δήμου Φαρσάλων.

Στον καθαρισμό της περι-

φρειακής οδού η οποία εφά-

πτεται με τον οικισμό των

Ρομά στα Φάρσαλα, προ-

χώρησαν συνεργεία της

Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου Φαρσάλων.

Τα συνεργεία απομάκρυναν

κάθε λογής αντικείμενα και

απορρίμματα τα οποία απο-

τελούσαν εστία μόλυνσης

για την περιοχή, αλλά και

δημιουργούσαν μία αρνητι-

κή εικόνα από πλευράς

αισθητικής. Είχε προηγηθεί

κάλεσμα από τον Δήμο,

προκειμένου πιθανοί ιδιο-

κτήτες των αντικειμένων, να

τα μετακινήσουν.

Βούληση της δημοτικής

αρχής, όπως σημειώνει ο

αρμόδιος αντιδήμαρχος κ.

Νίκος Γκατζόγιας, είναι η

διαρκής προσπάθεια ώστε

να διατηρηθούν καθαροί οι

δημόσιοι χώροι, κάτι που

όμως δεν θα συμβεί εάν δεν

συνδράμουν και οι ίδιοι οι

δημότες με τη συμπεριφορά

τους.
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Απομακρύνθηκαν σκουπίδια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΦαρσάλωνΑπομακρύνθηκαν σκουπίδια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων

που καθάρισε την Περιφερειακή οδό στον Οικισμό των Ρομάπου καθάρισε την Περιφερειακή οδό στον Οικισμό των Ρομά

Επιχείρηση «καθαροί δημόσιοι χώροι»Επιχείρηση «καθαροί δημόσιοι χώροι»

Ευχαριστήριο ΟΠΑΚΠΑ και Δήμου Φαρσάλων για τον Ευχαριστήριο ΟΠΑΚΠΑ και Δήμου Φαρσάλων για τον 

«7ο Αχίλλειο Άθλο»«7ο Αχίλλειο Άθλο»

Τοπικά Νέα



Ξ
εμπλοκάρουν οι

διαδικασίες για

την αξιολόγηση

των σχεδίων βελτίωσης

και την πληρωμή των

δικαιούχων αγροτών,

μετά την συνάντηση που

είχε ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός με τον

υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μάκη Βορίδη.

Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι

πρόκειται να οριστεί άμεσα

– το πιθανότερο  μέσα στην

επόμενη εβδομάδα- ο κατά-

λογος με το εύλογο κόστος

των γεωργικών ελκυστήρων

και των παρελκόμενων

μηχανημάτων και ότι επι-

πλέον θα είναι έτοιμο το

πληροφοριακό σύστημα

κρατικών ενισχύσεων για τις

οριστικοποιήσεις των αξιο-

λογήσεων.

Γεγονός που θα επιτρέψει

να προχωρήσει η ολοκλή-

ρωση των αξιολογήσεων

των επενδυτικών προτάσε-

ων των Σχεδίων Βελτίωσης,

μετά τις απαραίτητες διορ-

θώσεις στον τιμοκατάλογο

τρακτέρ

Υ
πεγράφη η νέα

εγκύκλιος του

Γενικού Γραμματέα

Αγροτικής Πολιτικής και

Διαχείρισης Κοινοτικών

Πόρων Κων/νου

Μπαγινέτα, για τα Σχέδια

Βελτίωσης, με την οποία

ξεπαγώνει το υπομέτρο 4.1

του ΠΑΑ 2014-2020, το

οποίο προβλέπει τη

συγχρηματοδότηση των

επαγγελματιών αγροτών

καθώς και των συλλογικών

τους σχημάτων, ώστε να

εκσυγχρονίσουν τις

γεωργικές τους

εκμεταλλεύσεις, συνολικής

δημόσιας δαπάνης  ύψους

316 εκ. ευρώ.

Τα Σχέδια Βελτίωσης, ένα

μέτρο με αυξημένη χρηματο-

δοτική και αναπτυξιακή βαρύ-

τητα, βρισκόταν εδώ και περί-

που ένα χρόνο σε απόλυτη

στασιμότητα, λόγω ατέρμο-

νων και επαναλαμβανόμενων

αστοχιών της προηγούμενης

πολιτικής ηγεσίας του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα λάθη αυτά, τόσο στο σχε-

διασμό του μέτρου όσο και

στην εφαρμογή του, είχαν ως

αποτέλεσμα να σπαταληθεί

ένας ολόκληρος χρόνος από

την ολοκλήρωση της υποβο-

λής των αιτήσεων στήριξης

τον Οκτώβριο του 2018 έως

σήμερα, χωρίς να έχει ακόμη

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση

των Σχεδίων Βελτίωσης.

Με την έκδοση της νέας εγκυ-

κλίου, προχωρά άμεσα η

αξιολόγηση των Σχεδίων

Βελτίωσης, με μείωση 5% επί

της χαμηλότερης προσφοράς

που έχει προσκομίσει ο υπο-

ψήφιος δικαιούχος και ξεπα-

γώνει επιτέλους η διαδικασία

της αξιολόγησης των προ-

σφορών και των εγκρίσεων,

εξοικονομώντας ταυτόχρονα

δημόσια δαπάνη ύψους 17

εκ. ευρώ.

Ο
δήμος Φαρσάλων

σε συνεργασία με

το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων προσκάλεσε

και φιλοξένησε το

διάστημα από 30

Σεπτεμβρίου έως και 2

Οκτωβρίου, κλιμάκιο των

«Γιατρών του Κόσμου»

για την υλοποίηση του

προγράμματος «Ατομικό

Δελτίο Μαθητή».

Οι παιδίατροι Πέτρος

Μουταβελής και Κατερίνα

Στούκερ, ο οφθαλμίατρος

Φώτης Γκαραγκούνης, η

οδοντίατρος Ζαφέμα

Μπεκμουρζαέβα και ο καρ-

διολόγος Αθανάσιος

Σιόλαβος, εξέτασαν συνολι-

κά 389 μαθητές της επαρ-

χίας Φαρσάλων.

Ο δήμος Φαρσάλων ευχαρι-

στεί όλους τους «Γιατρούς

του Κόσμου» που υλοποίη-

σαν το πρόγραμμα αυτό,

καθώς επίσης τον υπεύθυνο

της αποστολής Πιέρο

Θεοκλή και τον οδηγό

Σπύρο Παπαδήμα.

Με σημαντικό εθελοντικό

«αποτύπωμα» για 4η φορά

στα Φάρσαλα οι «Γιατροί

του Κόσμου»

Ευχαριστεί τον Διοικητή της

5ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

Στερεάς Ελλάδας Φώτη

Σερέτη, για την παραχώρη-

ση του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων και τον διευθυ-

ντή του Κ.Υ.Φ., ιατρό

Γεώργιο Νεοχωρίτη, για τη

συνεργασία του. Θερμές

ευχαριστίες επίσης στην

επισκέπτρια υγείας

Αθανασία Καραμπίνα, την

υπεύθυνη του νοσηλευτικού

προσωπικού Ζαφειρία

Γιαννάκη και όλες τις νοση-

λεύτριες για την άριστη

οργάνωση και συνεργασία.

Από την πλευρά του, ο

υπεύθυνος για τη δράση,

πρόεδρος της ΔΗΚΕΦΑ

Κωνσταντίνος Μπαλατσός

σημείωσε τα εξής:

«Ευχαριστώ τις κυρίες του

υγειονομικού σταθμού

Φαρσάλων για την άψογη

συμπεριφορά τους προς το

πρόσωπό μου, όλο αυτό το

κουραστικό γι’ αυτές τριήμε-

ρο με τους γιατρούς του

κόσμου».

Τέλος, η ΔΗΚΕΦΑ ευχαρι-

στεί το «La Fresh» του κ.

Βάιου Νικολάου, την επιχεί-

ρηση «Χαλβάς Αρχοντής»

και τον αγρότη κ. Ντίνο

Μπασδάνη για την αφιλο-

κερδή προσφορά τους, για

την κάλυψη αναγκών διαμο-

νής των «Γιατρών του

Κόσμου» στα Φάρσαλα.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο "Γιατροί του Κόσμου" βρέθηκαν για 4η φορά στα ΦάρσαλαΟ "Γιατροί του Κόσμου" βρέθηκαν για 4η φορά στα Φάρσαλα

και εξέτασαν 389 μαθητέςκαι εξέτασαν 389 μαθητές

Ξεμπλοκάρουν άμεσα τα σχέδια βελτίωσης στην Ξεμπλοκάρουν άμεσα τα σχέδια βελτίωσης στην 

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία
και εντυπωσιακή
συμμετοχή απ’ όλη

την Ελλάδα, στέφθηκε το
4ο Τουρνουά Σκακιού
Γιορτής Χαλβά
Φαρσάλων, μια
συνδιοργάνωση του
ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου
Φαρσάλων και του
Γυμναστικού Συλλόγου.
Το τουρνουά διεξάχθηκε
από την Παρασκευή 27
έως την Κυριακή 29
Σεπτεμβρίου στο
Πολιτιστικό Κέντρο των
Φαρσάλων.
Το φετινό τουρνουά ήταν
αφιερωμένο στην μνήμη του
εκλιπόντος δασκάλου και
σκακιστή Ηλία Παγούνη. Ο
δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου παρέδω-
σε στους οικείους του τιμητι-
κή πλακέτα για την ανιδιοτε-
λή προσφορά του, ενώ
αργότερα, απαγγέλθηκε ένα
ποίημα του που είχε γράψει
συγκλονισμένος από την
τραγωδία των μαθητών στα
Τέμπη.
Στους γονείς – συνοδούς
των σκακιστών προσφέρθη-
κε δωρεάν ξενάγηση στην
πόλη των  Φαρσάλων με
την εθελοντική προσφορά
της κ. Ιφιγένειας
Λυμτσιούλη, του κ. Χρήστου

Δερλού, του κ. Σάκη
Παπαθεοδώρου και του
προέδρου του ΟΠΑΚΠΑ κ.
Χρήστου Μπασαγιάννη.
Επίσης, σε όλη τη διάρκεια
του τουρνουά, οι αγώνες
μεταδίδονταν με web
camera στο αμφιθέατρο,
κάτι που είναι πρωτοπορια-
κό, δίνοντας έτσι την ευκαι-
ρία σε όσους επιθυμούσαν
να τους βλέπουν σε πραγ-
ματικό χρόνο.
Τεράστια συμβολή στην επι-
τυχία είχαν οι χορηγοί.
Χρυσός χορηγός ήταν η
ΚΡΟΥΣΤΑ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑ-
ΠΡΑΙΛΗΣ, αργυρός ο ΧΑΛ-
ΒΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗ και χάλκινοι
το Εστιατόριο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
και τα ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΣΟΥΡΛΑΣ-ΤΣΟΜΠΑΝΑ-
ΚΗΣ.
Νικητές του τουρνουά ήταν
οι κάτωθι :
1ος Βαρδάκας Στέφανος
από Κατερίνη,2ος (ο γιος
του) Βαρδάκας Γρηγόρης
και 3ος ο  Κούκας
Αθανάσιος από Αθήνα.
Πρώτη στη γενική κατηγορία
των γυναικών ήταν η Άννα
Μαρία Δρακάκη από
Θεσσαλονίκη.
Πρώτος βετεράνος (άνω
των 50 ετών) ο
Ο μ ο σ π ο ν δ ι α κ ό ς
Προπονητής Μιχάλης

Αγγελής από Λάρισα.
Από τους Φαρσαλινούς
σκακιστές πρώτευσε η
Κωνσταντίνα Δερέκα, 2ος ο
Λούκας Δημήτρης, 3ος ο
Ευσταθίου Θανάσης και 1ο
κορίτσι η Ιωάννα
Αγγελακοπούλου.
Στις ηλικιακές κατηγορίες
είχαμε τα παρακάτω αποτε-
λέσματα:
1ος κάτω των 20 ετών (με
δώρο κινητό τηλέφωνο)
αναδείχτηκε ο Θανάσης
Μπάλλας από
Θεσσαλονίκη.
Κάτω των 16 ετών, 1ος
Τζοβάνης Αναστάσιος από
Θεσσαλονίκη, 2ος Δόγιας
Χρήστος από Κοζάνη, 3ος
Κουκουλιάτας Σωτήρης από
Λάρισα και 1ο κορίτσι η
Ιωάννα Καλογεριδου από
Θήβα.
Κάτω των 14 ετών 1ος ο
Νεοκλής Δριστέλλας από
Λάρισα, 2ος ο Στέφανος
Μαγκαλακης από
Θεσσαλονίκη, 3ος ο
Κωνσταντίνος Μήτσιου από
Πολύγυρο και 1ο κορίτσι η
Δήμητρα Τζοβάνη από
Θεσσαλονίκη.
Κάτω των 12 ετών πρώτος
βγήκε ο Μιχάλης Καραμίχος
από Θεσσαλονίκη, 2ος ο
Αθανάσιος Δεσπότης από
Λιβαδειά, 3ος ο Γιώργος

Μήτσιου από Πολύγυρο και
1ο κορίτσι η Φαρσαλινή
Σύλια Λύκου.
Την κατηγορία κάτω των 10
κέρδισε ο Αντώνης
Γκαβαρδίνας από Βόλο, 2ος
ο Βασίλης Γιαννόπουλος
από Λάρισα, 3ος Νικόλαος
Μιχάλης από Λάρισα και 1ο
κορίτσι η Ναταλία Πλακιά
επίσης από Λάρισα.
Στους έως 8 ετών νικητής
είναι ο Γιώργος Μπουγάς
από Βόλο, 2ος ο Δημήτρης
Λύκος από Φάρσαλα και
3ος ο Γιάννης Τσελέπης
από Λάρισα.
Όλοι, σκακιστές και συνο-
δοί, δήλωσαν ενθουσιασμέ-
νοι από τις συνθήκες των
αγώνων και τη φιλοξενία
γενικότερα και ανανέωσαν
το σκακιστικό τους ραντεβού
για την επόμενη γιορτή το
2020.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος
Φαρσάλων ευχαριστεί
θερμά τον Δήμαρχο κ. Μάκη
Εσκίογλου, τον Πρόεδρο
του ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου
Φαρσάλων κ. Χρήστο
Μπασαγιάννη και την
Αντιδήμαρχο κ. Δέσποινα
Συροπούλου και όλους τους
εθελοντές για τη συνεργασία
και την πολύτιμη συμβολή
τους στην επιτυχία της εκδή-
λωσης.
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Η
Θύελλα Βασιλί

σκοράροντας από

δυο τέρματα σε

κάθε ημίχρονο ξεπέρασε

με σκορ 0 – 4 το εμπόδιο

της Ακαδημίας Αχιλλέως

Φαρσάλων και έτσι έκανε

πρεμιέρα με το «δεξί»

στον 3ο όμιλο στο φετινό

πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Αρχικά στο 20′ ο Προσμίτης
με κεφαλιά νίκησε τον
Κατσανάκη έπειτα από
εκτέλεση κόρνερ και άνοιξε
το σκορ.
Ενώ στο 35′ ο Δημήτρης
Βαΐτσης μετά από γύρισμα
του Κουκουτή πέτυχε το 0 –
2.

Ενώ στο 60′ και έπειτα από
σέντρα του Συργκάνη ο
Δημήτρης Βαΐτσης με κεφα-
λιά πέτυχε το 0 – 3 και
παράλληλα το δεύτερο
προσωπικό του γκολ.
Το τελικό 0 – 4 διαμορφώ-
θηκε στο 75′ με τον
Σουλιώτη να σκοράρει με
απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Οι γηπεδούχοι ζήτησαν
πέναλτι σε μια φάση στο
τέλος του πρώτου μέρους
με τον διαιτητή της αναμέ-
τρησης να μην υποδεικνύει
όμως την παράβαση.
Η ομάδα της Θύελλας ευχα-
ριστεί θερμά τον
Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο
ιδιοκτήτη του καταστήματος

«Barber Stories» για την
προσφορά αθλητικού υλι-
κού.
H νίκη, της Θύελλας Βασιλί
είναι αφιερωμένη στο μέλος
της ομάδος Βησσαρη
Μπογκα, ο οποίος βάφτισε
το Σάββατο 5/10 την
κορούλα του.
Σύσσωμη η οικογένεια της
Θύελλας εύχεται να του
ζήσει και να είναι πάντα
υγιής και ευτυχισμένη.
Οι Συνθέσεις
Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων: Κατσανάκης,
Βαγγελός, Γιαννούλας,
Χαμορούσος Κ.,
Χαμορούσος Θ.,
Ζαφειρούλης (46′ λ.τ.
Περιτογιάννης),
Γεωργόπουλος, Βαινάς,
Γκουντόπουλος, Τσιανάκς,
Κυριαζόπουλος.
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας
Βαΐτσης): Κατωτικίδης,
Συργκάνης, Αλεξίου,
Τσιάμπας, Τριανταφύλλου
Β., Ακρίβος, Καραγιάννης,
Κουκουτής,
Αγγελουσόπουλος Β.,
Βαΐτσης Δ., Προσμιτης Δ.
Έπαιξαν και οι:
Τριανταφύλλου Γ., Μάλλος,
Σουλιώτης,
Μαργαριτοπουλος.

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

ανακοίνωσε διπλή

μεταγραφική ενίσχυση

για την νευραλγική θέση

του τερματοφύλακα, με

τους μπλε να τα βρίσκουν

σε όλα με τους

Παναγιώτη Σκούφη και

Γιώργο Πατσουράκο.

Ο Σκούφης (φωτ.) μέχρι

πρότινος ανήκε στον

Αχιλλέα Φαρσάλων ενώ έχει

αγωνιστεί στον Κεραυνό

Βρίνας στο πρωτάθλημα της

Ηλείας.

Επίσης έχει φορέσει την

φανέλα του, ΑΟ Ξενοφών

Κρισταίνων, του

Ολυμπιακού Ζαχάρως, του

Αγίου Θωμά Γουδί στην Α

ΕΠΣ Αττικής.

Ο Πατσουράκος μέχρι πρό-

τινος ανήκε στην

Αναγέννηση Φαρσάλων με

την οποία και αγωνίστηκε

πολλά χρόνια, ενώ μεταξύ

άλλων έχει φορέσει την

φανέλα του Αχιλλέα

Φαρσάλων και του

Σταυραετού.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

Ατρόμητου Βαμβακούς

καλωσορίζει στην οικογέ-

νεια της τους δύο ποδο-

σφαιριστές και τους εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων

προχώρησε στην

απόκτηση δυο νεαρών

Φαρσαλινών

ποδοσφαιριστών με

σκοπό την ενίσχυση της

ομάδος τόσο στην

αμυντική όσο και την

μεσοεπιθετική γραμμή

της.

Συγκεκριμένα οι κόκκινοι
έκαναν δικούς τους τους
Δημήτρη Μισαηλίδη και
Παναγιώτη Τζιλήρα.
Ο Μισαηλίδης είναι 22 ετών
και αγωνίζεται ως μεσοεπι-
θετικός, ξεκίνησε την καριέ-
ρα του στην Ακαδημία
Αχιλλέως Φαρσάλων ενώ
μέχρι πρότινος ανήκε στον
ΑΟ Ναρθακίου.
Ο Τζιλήρας είναι 23 ετών
αγωνίζεται τόσο ως κεντρι-
κός αμυντικός όσο και στην
αριστερή πλευρά της άμυ-

νας και μέχρι πρότινος
ανήκε στην ομάδα του
Αγίου Γεωργίου.
Δεδομένα πρόκειται για
προσθήκες που θα βοηθή-
σουν τόσο αμυντικά όσο και
επιθετικά το συγκρότημα
του Νίκου Θεοχαρόπουλου
στο δύσκολο και απαιτητικό
πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΛ
κατηγορίας.
Σύσσωμη η Διοίκηση της
ομάδος τους καλωσορίζει
και τους εύχεται καλή αγω-
νιστική σεζόν με υγεία και
επιτυχίες.
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«Διπλό» για την Θύελλα Βασιλί«Διπλό» για την Θύελλα Βασιλί

κόντρα στην Ακαδημίακόντρα στην Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων!Αχιλλέως Φαρσάλων!

Διπλή ενίσχυση στον «άσσο»Διπλή ενίσχυση στον «άσσο»

για τον Ατρόμητο Βαμβακούς!για τον Ατρόμητο Βαμβακούς!

Ενίσχυση σε άμυνα και επίθεση για την Ενίσχυση σε άμυνα και επίθεση για την 

Αναγέννηση ΦαρσάλωνΑναγέννηση Φαρσάλων

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Σ
ε πελάγη ευτυχίας

πλέει ο προπονητής

του Ατρόμητου

Βαμβακούς Χρήστος

Ανδρεόπουλος μιας και

χθες Κυριακή 6/10 η

σύζυγος του έφερε στον

κόσμο ένα υγιέστατο

αγοράκι και έτσι ο νεαρός

τεχνικός έγινε για δεύτερη

φορά «χαζομπαμπάς».

Μάλιστα ο προπονητής της

Βαμβακούς στο μεγάλο διπλό

που πέτυχε η ομάδα του στο

παιχνίδι με την Δόξα

Υπέρειας αποχώρησε «σφαί-

ρα» στο ημίχρονο της αναμέ-

τρησης για να βρεθεί στο πλάι

της αγαπημένης συζύγου του.

Βέβαια κατά την διάρκεια του

δευτέρου μέρους «έσπασε»

τα τηλέφωνα για να μεταφέρει

οδηγίες και να μαθαίνει τα νέα

του αγώνα.

Σύσσωμη η οικογένεια του

Ατρόμητου αφιέρωσε την

μεγάλη νίκη στον προπονητή

της ομάδος και μεταφέρει τις

θερμότερες ευχές του.

Εμείς ευχόμαστε να σας ζήσει

και να είναι πάντοτε υγιέστα-

το, χαρούμενο και δυνατό το

νέο μέλος της οικογένειας

Ανδρεόπουλου!!!

Να σας ζήσει Χρηστάρα!!!Να σας ζήσει Χρηστάρα!!!
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««Διπλάρα» για τον Ατρόμητο Βαμβακούς στο ντέρμπι με την Διπλάρα» για τον Ατρόμητο Βαμβακούς στο ντέρμπι με την 

Δόξα Υπέρειας!Δόξα Υπέρειας!
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Ο
Ατρόμητος
Βαμβακούς
πραγματοποιώντα

ς τρομερή κατά
διαστήματα εμφάνιση στο
ντέρμπι με την Δόξα
Υπέρειας πήρε σπουδαίο
«διπλό» με σκορ 2 – 5 με
πρωταγωνιστή τον
Τσιτσικλή ο οποίος
σημείωσε δυο τέρματα
και έχοντας αρκετούς
ποδοσφαιριστές σε πολύ
καλή ημέρα.
Έτσι το συγκρότημα του
Χρήστου Ανδρεόπουλου
έφτασε τους 6 βαθμούς και
βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ
από την άλλη η ομάδα του
Φώτη Πλίτση με 4 βαθμούς
είναι στην 8η θέση μετά από
τρεις αγωνιστικές.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τον Ατρόμητο να είναι πολύ
καλά διαβασμένος, να πιέζει
και να χάνει δυο πολύ καλές

στιγμές όταν αρχικά στο 5′ η
κεφαλιά του Τσιτσικλή πέρα-
σε λίγο άουτ, ενώ πέντε
λεπτά αργότερα ο
Σκαντζούρης σταμάτησε την
προσπάθεια του νεαρού
επιθετικού.
Στο 12′ όμως ο Τσιτσικλής
εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο
την πάσα στην πλάτη της
άμυνας, πλάσαρε σωστά και
άνοιξε το σκορ. Ενώ στο 20′
ο Μουτκανάς επιχείρησε ένα
τεχνικό σουτ λίγο έξω από
την περιοχή, η μπάλα έσκα-
σε μπροστά στον
Σκαντζούρη και κατάληξε
στα δίχτυα για το 0 – 2.
Η Δόξα πίεσε και είχε μια
καλή στιγμή όταν ο
Τζατζάκης είδε την προσπά-
θεια του να περνάει λίγο
πάνω από τα δοκάρια του
Σκούφη. Στο 38′ οι φιλοξε-
νούμενοι ευτύχησαν να
πετύχουν και τρίτο τέρμα,

όταν ο Τασιόπουλος ανα-
τράπηκε μέσα στην περιοχή
από τον Σκαντζούρη, με τον
διαιτητή της αναμέτρησης
να υποδεικνύει την εσχάτη
των ποινών.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Τσιτσικλής ο οποίος δεν
λάθεψε έστειλε την μπάλα
στο βάθος της εστίας του
Σκαντζούρη και έγραψε το 0
– 3 και παράλληλα πέτυχε
το δεύτερο προσωπικό του
τέρμα, σκορ με το οποίο οι
δυο ομάδες πήγαν στα απο-
δυτήρια για την ανάπαυλα
του ημιχρόνου. Στο δεύτερο
μέρος οι γηπεδούχοι μπή-
καν με σκοπό να πιέσουν
ψηλά και να προσπαθήσουν
να μπουν εκ νέου στην διεκ-
δίκηση της αναμέτρησης.
Στο 50′ ο Τασιόπουλος εκμε-
ταλλευόμενος λάθος υπολο-
γισμό της άμυνας των γηπε-
δούχων βγήκε σε θέση τετ α

τετ και με ψύχραιμο πλασέ
κατάφερε να πετύχει το 0 –
4.
Η Υπέρεια σε αυτό το τέρμα
είχε άμεση απάντηση καθώς
ένα λεπτό αργότερα ο
Τζατζάκης εκμεταλλεύτηκε
στο έπακρο την σέντρα του
Κερμελίδη και με κεφαλιά
μείωσε σε 1 – 4.
Ενώ οι γηπεδούχοι στο 60′
πέτυχαν το 2 – 4 με καρφω-
τή κεφαλιά του Πρίφτη. Ο
φρενήρης ρυθμός του δευ-
τέρου μέρους συνεχίστηκε
με μεγάλες χαμένες ευκαι-
ρίες εκατέρωθεν όταν αρχι-
κά στο 64′ ο Σκούφης στα-
μάτησε εντυπωσιακά τον
Τζατζάκη από θέση τετ α τετ,
ενώ τρία λεπτά αργότερα ο
Τσιτσικλής έφυγε γρήγορα
στην κόντρα επίθεση,
«έσπασε» την μπάλα στον
Τασιόπουλο ο οποίος από
πλάγια θέση έστειλε την

μπάλα λίγο πάνω από τα
δοκάρια.
Οι γηπεδούχοι πίεζαν συνε-
χώς με σκοπό να πετύχουν
το τέρμα που θα τους έβαζε
εκ νέου στην διεκδίκηση της
αναμέτρησης όμως οι παί-
κτες του Ατρόμητου όντας
καλά στημένοι στο δικό τους
μισό έδιωχναν σωστά την
μπάλα. Μάλιστα στο 70′
είχαν και μια καλή στιγμή
όταν η εκτέλεση φάουλ του
Μουτκανά από τα αριστερά
πήρε περίεργη τροχιά και
σταμάτησε στην συμβολή
των δοκών του Σκαντζούρη.
Στο 80′ οι φιλοξενούμενοι σε
μια κόντρα επίθεση πέτυχαν
και πέμπτο τέρμα και
παράλληλα το τελικό 2 – 5,
όταν ο Τασιόπουλος έφυγε
στην κόντρα επίθεση ανακό-
πηκε, όμως η μπάλα από τις
κόντρες έφτασε στον
Αρσενόπουλο ο οποίος με

πλασέ την έστειλε στα
δίχτυα και έτσι μπήκε και
αυτός στον πίνακα των σκό-
ρερ.
Οι Συνθέσεις
Δόξα Υπέρειας (Φώτης
Πλίτσης): Σκαντζούρης,
Πατσιούρας (40′
Δημητρίου), Τραμπάκουλος
(65′ Τσούνι),
Παπαδόπουλος, Πρίφτης,
Γκατζόγιας, Ντόντος,
Σουλτούκης (40′
Καλφόγλου), Κουσιώρας,
Κερμελίδης, Τζατζάκης.
Ατρόμητος Βαμβακούς
(Χρήστος Ανδρεόπουλος):
Σκούφης, Βασιλόπουλος,
Ξυνογαλάς Ηλ., Αζάς (78′
λ.τ. Χρόνης), Φλώρος,
Αγγελόπουλος, Βόπης,
Μουτκάνας (75′ Ξυνογαλάς
Αλ.), Θανόπουλος Λ (60′
Μπερσιάνης), Τσιτσικλης
(65′ Αρσενόπουλος
Βαγγέλης), Τασιόπουλος.



Τ
ο τελικό σκορ 3 – 3

δεν ανέδειξε νικητή

στο γήπεδο της

Αμπελιάς στο παιχνίδι

ανάμεσα στη τοπική

ομάδα και τον

Αμπελωνιακό, ωστόσο

όσοι βρέθηκαν στο

γήπεδο απόλαυσαν ένα

εντυπωσιακό ματς!

Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς
λοιπόν υποδέχθηκε στο
πλαίσιο της 4ης αγωνιστι-
κής της Α’ DE-TOX Λάρισας
τον Αμπελωνιακό και οι δύο
ομάδες πήραν τον βαθμό
της ισοπαλίας, μετά από
μία τρομερή έκβαση του
σκορ.
Δύο ανατροπές περιείχε ο
αγώνας, εκεί όπου το τελικό

σκορ και η ισοπαλία δίνουν
τον βαθμό στο συγκρότημα
των Βαγγέλη Μπρισίμη και
Θοδωρή Εμμανουήλ που
έφθασε τους τέσσερις βαθ-
μούς και οι «πράσινοι» του
Αμπελωνιακού πήραν τον
πρώτο τους βαθμό στο
πρωτάθλημα.
Στο 4ο λεπτό του αγώνα ο
Χατζής σκόραρε για τους
φιλοξενούμενους, ενώ ο
Αντώνης Γκαραλιάκος πέτυ-
χε την ισοφάριση στο 38′.
Τρία λεπτά μετά, ο Κώστας
Πράπας βρήκε τον δρόμο
προς τα δίχτυα και ανέτρε-
ψε το εις βάρος σκορ για
τον Ολυμπιακό Αμπελιάς.
Στο δεύτερο μέρος και προς
το φινάλε, ο Βαγγέλης

Χατζούλης σκόραρε και
πέτυχε την νέα ισοφάριση
του σκορ, ενώ στο 87ο
λεπτό ο Δημήτρης
Αλεξανδρής σημείωσε τη
νέα ανατροπή στο σκορ και
έκανε το 2 – 3.
Τελικά, στις καθυστερήσεις
της συνάντησης ανάμεσα
σε Αμπελιά και
Αμπελωνιακό, ο Αντώνης
Γκαραλιάκος σκόραρε εκ
νέου και διαμόρφωσε το
τελικό σκορ πετυχαίνοντας
παράλληλα και το δεύτερο
προσωπικό του τέρμα στον
αγώνα…
Πάντως, οι δύο σύλλογοι
ολοκλήρωσαν τον αγώνα
με δέκα ποδοσφαιριστές,
καθώς στο 74ο λεπτό ο

Ηλιούδης αποβλήθηκε για
την Αμπελιά και στο 89ο
λεπτό ο Αλεξόπουλος Σ.
πήρε την άγουσα για τα
αποδυτήρια από πλευράς
Αμπελωνιακού.
Τέλος, οι άνθρωποι του
Ολυμπιακού Αμπελιάς
εκφράζουν πολλά παράπο-
να για τη διαιτησία του κ.
Χήτου και τις αποφάσεις
του α’ βοηθού κ.
Παπαγεωργίου…

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουκούτσης, Αγγέλης,

Ηλιούδης, Ποτόσογλου,

Περδίκης, Κορδαλής (80′

Σαλοκανάς), Πλιάγκας,

Καλούσης, Σταθάκος (73′

Παρασκευούδης),

Γκαραλιάκος, Πράπας (61′

Καραγιάννης.).

Αμπελωνιακός:

Βραζιτίκος, Γκιόνα (56′

Βούκιας), Πάνου,

Δαλακώνης, Αλεξόπουλος

Α., Αλεξόπουλος Σ., Κατσής

(58′ Βαρσάμης), Χατζούλης,

Κουδέρης, Αλεξανδρής (89′

Κυρατσής), Καρυπίδης 46′

(Γκαλμπογκίνης).

Διαιτητική Τριπλέτα:

Χήτος, Παπαγεωργίου,

Κοσμάνος.

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

παίζοντας κατά

διαστήματα πολύ όμορφο

ποδόσφαιρο και

δείχνοντας από την αρχή

της αναμέτρησης αλλά

και της σεζόν τις

διαθέσεις του «σκόρπισε»

με 5 – 0 την ομάδα της

Ομόνοιας στην πρεμιέρα

του 3ου ομίλου της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας,

ξεκινώντας με το «δεξί»

τις φετινές υποχρεώσεις

του.

Μόλις στο 10′ ο Λάμπρου

άνοιξε το σκορ και πέτυχε

το πρώτο τέρμα της ομάδος

με έξυπνο πλασέ έπειτα

από ασίστ του

Μπατζιανούλη.

Στο 15′ ο Μπατζιανούλης με

ατομική προσπάθεια και

σουτ πέτυχε το 2 – 0.

Ενώ στο 30′ ο Χρήστος

Γκουνάρας με όμορφο

ψηλοκρεμαστό πλασέ πέτυ-

χε το 3 – 0.

Οι παίκτες του Βασίλη

Τσιανάκα δεν σταμάτησαν

εκεί καθώς στο 42′ ο

Μπατζιανούλης με πλασέ

νίκησε εκ νέου τον τερματο-

φύλακα της Ομόνοιας

σημείωσε το 4 – 0 και

παράλληλα το δεύτερο

προσωπικό του τέρμα.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθ-

μός της αναμέτρησης έπεσε

αρκετά οι κόκκινοι κράτη-

σαν δυνάμεις έχοντας την

άνεση του υπέρ τους σκορ,

όμως στο 75′ ο

Σιδηρόπουλος έβαλε το

«κερασάκι στην τούρτα»

όταν με όμορφη ατομική

ενέργεια άδειασε δυο αντι-

πάλους του και με πλασέ

πέτυχε το 5 – 0 δίνοντας

διαστάσεις θριάμβου στην

νίκη της ομάδος του.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Τασιόπουλος (70′

Μακρυγιάννης), Κυριακου

(55 Γκουνάρας Στ.),

Αντωνιάδης, Ζαχόπουλος,

Μητσόπουλος,

Νεμπεγλέρας,

Σιδηρόπουλος Γκουνάρας

Χρ. (55′ Πέτσας), Λάμπρου

(46 Νασιούλας),

Μπατζιανούλης.

12
Τρίτη 8 Οκτωβρίου

CMYK

Αθλητικά

Συναρπαστικό ματς στην Αμπελιά Συναρπαστικό ματς στην Αμπελιά 

δί(Χ)ως νικητή…δί(Χ)ως νικητή…

««Πεντάστερος» στην πρεμιέρα Πεντάστερος» στην πρεμιέρα 

ο Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!ο Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!



Μ
εγάλο διπλό

πέτυχε η ομάδα

του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων

στην έδρα της Ευκαρπίας

με σκορ 71-82.

Έτσι οι Φαρσαλινοί απέ-
δρασαν με το σπουδαίο
διπλό στην πρώτη αγωνι-
στική της Β Εθνικής κατη-
γορίας και ξεκίνησαν με το
«δεξί» τις υποχρεώσεις
τους.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος
Φαρσάλων κατάφερε και

“απέδρασε” με το διπλό
από την έδρα της
Ευκαρπίας, πετυχαίνοντας
μια πολύτιμη νίκη για την
συνέχεια του πρωταθλήμα-
τος, στο πλαίσιο των αγωνι-
στικών υποχρεώσεων για
την πρεμιέρα της Β’
Εθνικής.
Οι παίκτες του Γρηγόρη
Γιασάρη παίζοντας έξυπνο
μπάσκετ είχαν από την
αρχή του αγώνα τον έλεγχο
και πάντοτε είχαν υπέρ
τους μικρή διαφορά στην

αναμέτρηση.
Το πρώτο δεκάλεπτο τους
βρήκε μπροστά με προβά-
δισμα τριών πόντων (19-
22), ενώ το ημίχρονο έληξε
με την ίδια ακριβώς διαφο-
ρά (37-40).
Στην επανάληψη οι
Φαρσαλινοί συνέχισαν να
έχουν το προβάδισμα με το
τρίτο δεκάλεπτο να τους
βρίσκει μπροστά με διαφο-
ρά δυο καλαθιών (61 – 65).
Στο τέταρτο και τελευταίο
δεκάλεπτο και με όπλο τους
την άμυνα οι φιλοξενούμε-
νοι αύξαναν συνεχώς την
υπέρ τους διαφορά η οποία
και έφτασε σε διψήφια επί-
πεδα παίρνοντας σπουδαίο
«διπλό» με σκορ 71 – 82
και παράλληλα φεύγοντας
από την Ευκαρπία με το
πρώτο ροζ φύλλο της χρο-
νιάς και μάλιστα εκτός
έδρας.
Πρώτος σκόρερ των νικη-
τών ήταν ο Μουλάς με 15
πόντους ενώ 3 παίκτες
είχαν από 13
(Παπαχρήστος, Βρεττάς
(σ.σ. ευστοχώντας σε 4 τρί-

ποντα) και Πεταλωτής) 11
σημείωσε ο Τσούμας ενώ
διψήφιος ήταν και ο
Τσούκας με 10 πόντους.
Οι Φαρσαλινοί σε αυτή την
αναμέτρηση «πυροβόλη-
σαν» από την γραμμή του
τριπόντου όπου και συνολι-
κά ευστόχησαν σε 11 τρίπο-
ντα!!!
Τα Δεκάλεπτα: 19-22, 37-
40, 61-65, 71-82
Διαιτητές: Ελευθεριάδης-
Παπαγεωργίου-Εκίζογλου
(Ελευθεριάδης Π.)
Οι Συνθέσεις
ΠΣ Ευκαρπίας (Νίκου-
Δαδαλας): Τουλούπης 4,
Κιούρκας 5(1), Χατζημιχαήλ
2, Χολέβας 16(1),
Ουλουσίδης 6,
Απιδόπουλος 6, Πλεξίδας
13(3), Χατζίδης , Γκαβέζος
11, Βαρίτης , Πρεδάρης ,
Χαρτόπουλος 8(1).
Γ.Σ.Φαρσάλων
(Γιασσάρης): Στάνκοβιτς,
Καλτσούνας, Βασιλείου,
Παπαχρήστος 13(1),
Τσούμας Σ. 11(2), Βρεττάς
13(4), Πεταλωτής 13(1),
Μουλάς 15(1), Δέσπος 7(1),

Τσούκας 10(2).
Τα αποτελέσματα
ΠΣ Ευκαρπίας-ΓΣ
Φαρσάλων  71-82
Ερμής Λαγκαδά-ΓΑΣ
Κομοτηνή  62-72
Μαχητές Πειραματικό
Στρατώνι-Εσπερος Λαμίας
72-67
ΠΑΣ Γιάννινα-ΚΣ Γέφυρας
77-70
Ευρώπη Πευκοχωρίου-
Δόξα Λευκάδας 58-82
AO Πολυγύρου-Πρωτέας
Γρεβενών 68-64
Αίας Ευόσμου-ΧΑΝΘ 79-
103
Και τώρα με τον Αία
Ευόσμου στο Κλειστό
των Φαρσάλων
Την ερχόμενη Κυριακή ο
Γυμναστικός Σύλλογος
Φαρσάλων θα αγωνιστεί
για πρώτη φορά στο φετινό
πρωτάθλημα της Β Εθνικής
κατηγορίας μπροστά στο
κοινό του μιας και θα αντι-
μετωπίσει στο Κλειστό

Γυμναστήριο των
Φαρσάλων τον Αία
Ευόσμου με σκοπό προφα-
νώς να διπλασιάσει τις
νίκες του και να πανηγύρι-
σει παράλληλα και την
πρώτη του νίκη μπροστά
στον κόσμο του.
Η Διοίκηση, οι αθλητές και
το τεχνικό επιτελείο καλούν
τον κόσμο να δώσει δυναμι-
κό παρών και να βοηθήσει
την ομάδα να πάρει το ροζ
φύλλο.
Αναλυτικά η επόμενη (2η)
αγωνιστική
Γ.Σ.Φαρσάλων – Αίας
Ευόσμου
ΓΑΣ Κομοτηνή – Ευκαρπία
Καβάλα – Ερμής Λαγκαδά
Έσπερος Λαμίας – Μαχητές
Πειραματικό Πεύκων
Γέφυρα – Στρατώνι
Δόξα Λευκάδας – ΠΑΣ
Γιάννινα
Πρωτέας Γρεβενών –
Ευρώπη Πευκοχωρίου
ΧΑΝΘ – Πολύγυρος

Τ
ην πρώτη του νίκη

και παράλληλα τους

πρώτους του

βαθμούς στο

πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορίας πανηγύρισε ο

ΑΟ Ναρθακίου ο οποίος

«απέδρασε» με διπλό

ουσίας και ψυχολογίας

από την έδρα της

Αστραπής Νέας Πολιτείας

με «δράστη» τον συνήθη

ύποπτο Ηλία Βαρελά.

Ο Βαρελάς σκοράροντας

για ακόμη ένα παιχνίδι (σ.σ.

αυτός έχει σημειώσει και τα

τρία τέρματα των γαλάζιων

μέχρι στιγμής στο πρωτά-

θλημα) αυτή την φορά με

πέναλτι στο 87′ έδωσε το

σπουδαίο τρίποντο στην

ομάδα του.

Το πέναλτι κέρδισε ο

Βράκας ο οποίος ανετράπη

από τον αντίπαλο τερματο-

φύλακα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα

σημειώθηκαν χαμένες

ευκαιρίες για τους συλλό-

γους με τους Μητάκο,

Καλτσά και Ταρταμπούκα

να απειλούν για λογαρια-

σμό της Αστραπής Νέας

Πολιτείας.

Από την άλλη, για το

Ναρθάκι έχασαν σημαντικές

ευκαιρίες οι Βαρελάς,

Ρεντινόπουλος και

Καραβαγγέλης, με το μονα-

δικό γκολ να σημειώνεται

στο 87′.

Η νίκη είναι αφιερωμένη

στον ποδοσφαιριστή της

ομάδος Γιώργο

Μπουλούτσο ο οποίος

παρουσιάζεται φαντάρος.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου (Δημήτρης

Δανιλούλης): Ζειμπέκης,

Καψιώχας, Δημακόπουλος,

Τσαπέπας, Κατσικόπουλος,

Λελεντζής (80′ Νεγιάννης),

Βράκας, Ρεντινόπουλος (80′

Καπετάνος),

Καραβαγγέλης, Βαρελάς

(90′ Μπουλούτσος),

Νταιάκης.
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Πρεμιέρα με μεγάλο «διπλό» για τον Πρεμιέρα με μεγάλο «διπλό» για τον 

Γυμναστικό Σύλλογο ΦαρσάλωνΓυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων

««Διπλό ανάσα» για τον ΑΟ Ναρθακίου απόΔιπλό ανάσα» για τον ΑΟ Ναρθακίου από

την άσπρη βούλα με «δράστη» Βαρελά!την άσπρη βούλα με «δράστη» Βαρελά!



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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία
(μεζονέτα) σε άριστη κατάσταση
επιπλωμένη 120 τ.μ. στο Μεγάλο
Ευίδριο Φαρσάλων.
Με 2 κρεβατοκάμαρες, καθιστικό,
κουζίνα, 2 μπάνια και αποθήκ,
με θέρμανση καλοριφέρ.
Πληροφορίες στα τηλ:
6943556520 & 6937005251
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8/10: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

9/10: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

10/10: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

11/10: Ζαχοπούλου Στυλιανή    Δ/νση: Πλατεία

Λαού Τηλ: 24910-22251

12/10: Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

13/10: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

14/10: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

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

Κυρία με εμπειρία αναλαμβάνει την
φύλαξη βρεφών και ανήλικων 
παιδιών. 
Τιμές πολύ προσιτές
Τηλέφωνο Επικοινωνίας και
Πληροφορίες: 6986837405

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο DEMBA OUSMANE DIOUF του Mohamed
Tahibou και της Aminata το γένος Ngom που
γεννήθηκε στο Ντακάρ της Σενεγάλης και 
κατοικεί στο Παρίσι και η ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
του Αθανασίου και της Παρασκευής το γένος
Αθανασιά που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοι-
κεί στο Παρίσι πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό
Γαμό που θα τελεστεί στο Παρίσι.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο

της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς 
ΤΡΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ

τελούμε το Σάββατο 12/10  στον Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της

ψυχής της.
Τα Τέκνα: Κωνσταντίνα Τράντου
Τα Εγγόνια: Χαράλαμπος & Σωτήριος
Εσερμπεκογλου
Οι Λοιποί Συγγενείς

Από τη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Φαρσάλων
γίνεται γνωστό ότι με την
Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/30-
09-2019, παρατάθηκε έως
31/12/2019 ο Ν. 4611/2019
(ΦΕΚ Τεύχος Α’
73/17.05.2019) περί
Ρύθμισης οφειλών.
Ειδικότερα, δίνεται η δυνατό-
τητα στους οφειλέτες των
ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα νομικά

τους πρόσωπα, να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους που
έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιω-
θούν έως και τις 29/11/2019,
σε έως 100 δόσεις, κατόπιν
αιτήσεως του οφειλέτη. Η
αίτηση του οφειλέτη για υπα-
γωγή στη ρύθμιση υποβάλλε-
ται το αργότερο έως και τις
31/12/2019 στα γραφεία της
ΔΕΥΑΦ (Αχιλλέως 8,
Φάρσαλα),  ώρες: 09:00 –
13:00. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 2491025882,
2491025508.

Παρατείνεται μέχρι (31/12) γιαΠαρατείνεται μέχρι (31/12) για

ρύθμιση οφειλών προς Δήμους καιρύθμιση οφειλών προς Δήμους και

νομικά πρόσωπα σε έως νομικά πρόσωπα σε έως 

και 100 δόσειςκαι 100 δόσεις



Π
αρελθόν από την

ομάδα του

Αχιλλέα

Φαρσάλων αποτελεί ο

Χρήστος Τλούπας, έπειτα

από απόφαση της

Διοίκησης της ομάδος.

Οι άνθρωποι του Αχιλλέα

Φαρσάλων ευχαριστούν τον

Τλούπα για την προσφορά

του στον Σύλλογο και του

εύχονται καλή συνέχεια

στην καριέρα του και την

προσωπική του ζωή με

υγεία και επιτυχίες.

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

ηττήθηκε με σκορ 3-

0 από την ομάδα του

Σμόλικα Φαλάνης, στην

τέταρτη στροφή του

πρωταθλήματος της Α’

ΕΠΣΛ, παραμένοντας στον

ένα βαθμό, ενώ ο Σμόλικας

βρίσκεται στην 5η θέση του

βαθμολογικού πίνακα με 8

βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι σημείωσαν

πολύ νωρίς το πρώτο τους

τέρμα, μόλις στα πρώτα 30

δευτερόλεπτα, όταν ο

Μπέτσης εκμεταλλεύτηκε στο

έπακρο την μπαλιά του

Παπαγεωργίου στην πλάτη

της άμυνας και άνοιξε το

σκορ για την ομάδα του

Σμόλικα.

Ο σκόρερ του πρώτου τέρμα-

τος στο 11΄δεν θα καταφέρει

να διπλασιάσει τα τέρματα

για την ομάδα του, όταν με

δυνατό σουτ έπειτα από

πάσα του Ηλιόπουλου, η

μπάλα θα περάσει μόλις

άουτ, βρίσκοντας στο δεξί

δοκάρι. Λίγα λεπτά αργότερα

ο Παπαγεωργίου θα πιάσει

δυνατό από τα όρια της

περιοχής με την μπάλα να

βρίσκει πάνω από οριζόντιο

δοκάρι του Παρθένη. Στην

συνέχεια έως την ανάπαυλα

του ημιχρόνου, οι γηπεδού-

χοι θα έχουν την υπεροχή

του παιχνιδιού με τον Αχιλλέα

να προσπαθεί να πετύχει

κάτι με αντεπιθέσεις.

Στην επανάληψη στο 50΄ο

Ηλιόπουλος θα κερδίσει

πέναλτι από τον κίπερ του

Αχιλλέα, με τον Μολά να

γράφει το δεύτερο τέρμα

απέναντι στον Παρθένη από

την βούλα του πέναλτι.

Στο 60΄η γηπεδούχοι θα

συνεχίσουν με δέκα παίκτες

έπειτα από αποβολή του

Τσιρογιάννη με δεύτερη κίτρι-

νη. Το αριθμητικό πλεονέκτη-

μα σε εκείνο ακριβώς το

σημείο θα προσπαθήσει να

εκμεταλλευτεί η ομάδα του

Αρίστου Παπαγεωργίου,

όμως ο Γκατζούλης θα τους

χαλάσει τα σχέδια όταν στο

69΄με πολύ δυνατό σουτ από

την δεξιά πτέρυγα θα πετύχει

το 3-0.

Στα εναπομείναντα λεπτά ο

Αχιλλέας θα προσπαθήσει να

μειώσει την επιμέρους διαφο-

ρά και θα σταθεί  «διπλά»

άτυχος καθώς στο 76′ ο

Πετράκης θα σημαδέψει το

οριζόντιο δοκάρι του

Γραβάνη και στο επόμενο

ακριβώς λεπτό, ο Ζιώγας με

κεφαλιά θα σημαδέψει ξανά

το οριζόντιο δοκάρι, έπειτα

από σέντρα του Τλούπα από

την δεξιά πτέρυγα. Με αυτό

το σκορ οι δυο ομάδες θα

οδηγηθούν εως το τελικό

σφύριγμα, με την ομάδα του

Σμόλικα να πετυχαίνει το

«τρίποντο».

Οι Συνθέσεις

Σμόλικας Φαλάνης

(Μπακογιάννης): Γραβάνης,

Τσιρογιάννης, Κακαζούκης,

Σκούπρας, Ζαμπέτας,

Λάλλος, Μόλας, Ηλιόπουλος

(70′ Γκατζίουρας),

Παπαγεωργίου (65′

Καρέντζος), Μπέτσης

(60΄Κολοβός), Γκατζούλης

(75΄Χασιώτης).

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Παπαγεωργίου):

Παρθένης, Μπερσιάνης,

Γκούνης (60′ Πετράκης),

Κατσανάκης,

Παπακωνσταντίνου,

Τλούπας, Αναγνώστης (40′

Τσούλης Θ.), Τσούλης Δ. (λτ

26′ Γαγάρας), Παρθένης,

Πετράκης, Ζιώγας

Τριπλέτα: Νίτσας Χ. –

Δήμου Γ. – Κοτούμπας Ν

Η Νίκη Κρήνης ξεκίνησε με

το «αριστερό» στην πρώτη

αγωνιστική της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας καθώς γνώρισε

την ήττα με σκορ 1 – 6 από

την Φορτούνα Κουτσοχέρου.

Στο 8′ σύμφωνα με τους

ανθρώπους της Νίκης ακυ-

ρώθηκε λανθασμένα ως

οφσάιντ γκολ που πέτυχε η

ομάδα τους.

Το σκορ άνοιξε στο 13΄ο

Καλφούντζος με εκτέλεση

φάουλ και στο 32΄ο

Καρβούνης αξιοποίησε την

πάσα του Σκούπρα για το 0-

2.

Στο 34΄ήταν η σειρά του

Τσιούτσια να χρισθεί σκόρερ

μετά από ωραία προσπάθεια

του Καλφούντζου κάνοντας

το 0-3.

Το γκολ για την Νίκη Κρήνης

σημείωσε στο 52′ ο

Θοδωρής Βάτσικας με υπέ-

ροχο σουτ στο παραθυράκι

της εστίας του Κολοβού.

Στο 70΄ο Σκούπρας βρήκε

δίχτυα μετά από εκτέλεση

κόρνερ του Καλφούντζου

ανεβάζοντας τον δείκτη του

σκορ στο 1-4.

Ο Καλφούντζος στο 77΄πέτυ-

χε το 1-5 και το τελικό 1-6

διαμόρφωσε ο Μπαταβάνης

εκμεταλλευόμενος ιδανικά τη

σέντρα του Αζέπη.

Οι Συνθέσεις

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Καραστέργιος,

Σελήνης (75′ Τσιάρας),

Διαμαντής, Ρουμελιώτης,

Βάτσικας Σ., Σουφλέρης (69′

λ.τ. Γακόπουλος),

Αλεξανδράκης (82′

Κόκκινος), Τσανάκας Ι.,

Φανίδης (85′

Μαργαριτόπουλος),

Τσανάκας Χ., Βάτσικας Θ.

Φορτούνα Κουτσοχέρου

(Σπύρος Ευαγγέλου):

Κολοβός, Καρβούνης,

Σφέτσιος, Σουπεκιώτης,

Μπακογιάννης, Ζήκος,

Τσιούτσιας (58′

Μπαταβάνης), Σκούπρας (72′

Αζέπης), Μίχος(46′

Μαμάτσας), Χατζης (75′

Ξύτσας), Καλφούντζος.

Τ
ην ήττα γνώρισε η
ομάδα της
Αναγέννησης

Φαρσάλων στο «Γ.
Μητσιμπόνας Β»  από τον
Προμηθέα Λάρισας με
σκορ 1-0, για το
πρωτάθλημα του 2ου
Ομίλου της Α΄1 ΕΠΣ
Λάρισας.
Έτσι οι γηπεδούχοι πήραν
την πρώτη τους νίκη στο
πρωτάθλημα ενώ από την

άλλη η Αναγέννηση παρέμει-
νε δίχως βαθμό μετά το
πέρας της 3ης αγωνιστικής.
Οι δυο ομάδες ήταν ανταγω-
νιστικές καθ’ όλη την διάρκεια
της αναμέτρησης.
Το νικητήριο γκολ πέτυχε ο
Τζουρτζουκλής με εύστοχη
εκτέλεση πέναλτι στο 20′,
πέναλτι το οποίο το αμφισβή-
τησαν οι παίκτες της
Αναγεννήσεως.
Η ομάδα του Νίκου

Θεοχαρόπουλου παρατάχθη-
κε με πολλές απουσίες, ωστό-
σο δημιούργησε αρκετές
ευκαιρίες στο παιχνίδι επιθετι-
κά, χωρίς ωστόσο να φύγει με
κάποιο βαθμό από την ανα-
μέτρηση.
Οι Συνθέσεις
Προμηθέας Λάρισας
(Βαγγέλης Στεφανής):
Ιωαννίδης, Παϊτέρης,
Ψύρρας, Καρβουνάρης,
Γκέκας, Τσούτσας (82′
Χ α τ ζ η σ α β β ί δ η ς ) ,
Κ α τ σ α μ π έ λ α ς ,
Τζουρτζουκλής, Δολμές (57′
Σεΐζης), Ρουμπιές (57′
Κ α π ε τ α ν ό π ο υ λ ο ς ) ,
Πατσιούρας Δ. (85′ Φώτης).
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Νίκος Θεοχαρόπουλος):
Γκατζανάς, Γιαχνής,
Μπουλάρι, Π. Δημουλάς,
Μπανιάς, Τσακαβίτης, Δ.
Δημουλάς, Ζαγγανάς,
Μισαηλίδης, Φ. Κατμέρος,
Σαλής.
Αγωνίστηκαν και οι: Π.
Καρακώστας, Σ. Δημουλάς
και Τζοβάρας.
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Ήττα για την Ήττα για την 

Αναγέννηση ΦαρσάλωνΑναγέννηση Φαρσάλων

Αθλητικά

Πρεμιέρα με το «αριστερό»Πρεμιέρα με το «αριστερό»

για την Νίκη Κρήνης…για την Νίκη Κρήνης…

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (4η Αγων.)
Κιλελέρ-Βλαχογιάννι 1-0
Σμόλικας-Αχιλλέας Φ. 3-0
Δωτιέας Αγιάς-Λάρισα 2012 4-0
Δαμασιακός-Αργυροπούλι 1-2
Μαυροβούνι-Μακρυχώρι 0-2
ΠΟ Ελασσόνας-Τύρναβος 3-0
Αμπελιά-Αμπελωνιακός 3-3
Αβέρωφ-Φαλανιακός 1-4

Τα Αποτελέσματα (3η Αγων.)
Μελισσοχώρι-Πύρρος 1-1
Νέα Πολιτεία-Ναρθάκι 0-1
Γλαύκη-ΑΟ Ελευθερών 1-1
Υπέρεια-Βαμβακού 2-5
Ραχούλα-Αγ. Ανάργυροι 1-0
Παναγροτικός-Λαρισαϊκός 5-0
Προμηθέας-Αναγέννηση Φ. 1-0
Γαλήνη-Βούναινα 1-4

Τα Αποτελέσματα (1η Αγων.)

Χαλκιάδες-Ομόνοια 5-0

Κρήνη-Κουτσόχερο 1-6

Μυραϊκός-Νεάπολη 1-4

Διογένης-Σταυρός 6-0

Ζάππειο-Μάνδρα 0-1

Ακαδημία Φαρσάλων-Θύελλα

Βασιλί 0-4

Η Βαθμολογία
1.Κιλελέρ 5-1 12
2.Φαλανιακός 13-2 10
3.Π.Ο.Ε 17-3 10
4.Μακρυχώρι 9-3 10
5.Σμόλικας 9-4 8
6.Αβέρωφ 5-6 7
7.Δωτιέας Αγιάς 10-1 7
8.Αργυροπούλι 4-9 6
9.Τύρναβος 4-6 4
10.Βλαχογιάννι 3-8 4
11.Αμπελιά 12-10 4
12.Μαυροβούνι 1-4 2
13.Αχιλλέας Φ. 3-12 1
14.Δαμασιακός 3-8 1
15.Λάρισα 2012 2-18 1
16.Αμπελωνιακός 4-9 1

Η Βαθμολογία
1.Βούναινα 9-1 9
2.Παναγροτικός 8-0 9
3.Πύρρος 4-2 5
4.Βαμβακού 7-4 6
5.Ραχούλα 2-1 6
6.Άγιοι Ανάργυροι 2-2 4
7.Νέα Πολιτεία 2-2 4
8.Υπέρεια 4-6 4
9.Γλαύκη 5-2 4
10.Ελευθεραί 2-3 4
11.Μελισσοχώρι 3-3 4
12.Ναρθάκι 3-4 3
13.Προμηθέας 1-5 3
14.Λαρισαϊκός 2-7 2
15.Γαλήνη 1-7 0
16.Αναγέννηση Φ. 0-6 0

Η Βαθμολογία

1.Διογένης 6 - 0 3

2.Κουτσόχερο 6-1 3

3.Χαλκιάδες 5 - 0 3

4.Θύελλα Βασιλί 4 - 0 3

5.Νεάπολη 4 - 1 3

6.Μάνδρα 1 - 0 3

7.Ζάππειο 0 - 1 0

8.Μυραικός 1 - 4 0

9.Ακαδημία Φαρσάλων 0 - 4 0

10.Ομόνοια 0 - 5 0

11.Κρήνη 1 - 6 0

12. Σταυρός 0 - 6 0

Επόμενη (5η) Αγωνιστική
(Κυριακή 13/10, 16:30)
Βλαχογιάννι-Αχιλλέας Φ.
Λάρισα 2012-Κιλελέρ
Αργυροπούλι-Σμόλικας
Μακρυχώρι-Δωτιέας Αγιάς
Τύρναβος-Δαμασιακός
Αμπελωνιακός-Μαυροβούνι
Φαλανιακός-ΠΟ Ελασσόνας
Αμπελιά-Αβέρωφ

Επόμενη (4η) Αγωνιστική
(Σάββατο 12/10, 16:30)
Νέα Πολιτεία-Μελισσοχώρι
Πύρρος-Γλαύκη
Ναρθάκι-Υπέρεια
Ελευθεραί-Ραχούλα
Βαμβακού-Παναγροτικός
Αγ. Ανάργυροι-Προμηθέας
Λαρισαϊκός-Βούναινα
Αναγέννηση Φ.-Γαλήνη

Επόμενη (2η) Αγωνιστική

(Κυριακή 13/10, 16:30)

Κρήνη - Χαλκιάδες

Ομόνοια - Μυραϊκός

Κουτσόχερο - Διογένης

Νεάπολη - Ζάππειο

Σταυρός - Ακαδημία Φαρσάλων

Βασιλί - Μάνδρα

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Ήττα για τον ΑχιλλέαΉττα για τον Αχιλλέα

Φαρσάλων στην έδρα τουΦαρσάλων στην έδρα του

Σμόλικα ΦαλάνηςΣμόλικα Φαλάνης

Παρελθόν ο Χρήστος ΤλούπαςΠαρελθόν ο Χρήστος Τλούπας

από τον Αχιλλέα Φαρσάλωναπό τον Αχιλλέα Φαρσάλων



Τ
ην 15η θέση στο

κόσμο

πετυχαίνοντας

παράλληλα και την

καλύτερη φετινή

επίδοση της με βολή

στα 59.91μ κατέλαβε η

Φαρσαλινή δισκοβόλος

Κρίστυ

Αναγνωστοπούλου.

Παράλληλα αυτή ήταν η

καλύτερη παρουσία της σε

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

με την ίδια να δηλώνει

χαρακτηριστικά: «Είμαι

πολύ ευχαριστημένη και

ευγνώμων που βρίσκομαι

εδώ και έζησα ακόμη μια

τέτοια εμπειρία!

Θέλω να ευχαριστήσω

όλους όσους πιστεύουν σε

μένα, με στηρίζουν και

είναι δίπλα μου !!

Προχωράμε βήμα βήμα, η

χρονιά δεν τελειώνει εδώ

συνεχίζουμε για το

Παγκόσμιο Ενόπλων που

θα γίνει στη Κίνα 18 με 27

Οκτώβρη.»

16
Τρίτη 8 Οκτωβρίου

protostypos.gr

Αθλητικά

CMYK

Κρίστυ Αναγνωστοπούλου: «Έσπασε» το φετινό ατομικό τηςΚρίστυ Αναγνωστοπούλου: «Έσπασε» το φετινό ατομικό της
ρεκόρ και αναδείχθηκε 15η στον κόσμο!!!ρεκόρ και αναδείχθηκε 15η στον κόσμο!!!


