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Επιτυχής η εκδήλωση γιαΕπιτυχής η εκδήλωση για

την πρώιμη διάγνωση καιτην πρώιμη διάγνωση και

θεραπεία καρκίνου θεραπεία καρκίνου 

του μαστού του μαστού 

Στην κορυφή το “τρένο”Στην κορυφή το “τρένο”

του Γ.Σ. Φαρσάλων!του Γ.Σ. Φαρσάλων!

Με μεγαλοπρέπειαΜε μεγαλοπρέπεια

και λαμπρότητακαι λαμπρότητα

γιορτάστηκε η 28ηγιορτάστηκε η 28η

Οκτωβρίου (Φωτος) Οκτωβρίου (Φωτος) 

Πως το προσωπικό πρόβλημα υγείας μιας Φαρσαλινής, Πως το προσωπικό πρόβλημα υγείας μιας Φαρσαλινής, 

έγινε προϊόν “φθηνής” πολιτικής εκμετάλλευσηςέγινε προϊόν “φθηνής” πολιτικής εκμετάλλευσης

Όλη η αλήθεια για την Όλη η αλήθεια για την 

πρόσκληση της εκδήλωσηςπρόσκληση της εκδήλωσης

CMYK

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 937 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΣελΣελ. 4,5,8,9. 4,5,8,9

ΣελΣελ.3.3

ΣελΣελ.3.3

ΣελΣελ 7.7.

ΣελΣελ. 13. 13



Οι μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου Ευυδρίου Λόφου
πραγματοποίησαν μια
όμορφη γιορτή για να τιμή-
σουν τη μνήμη των ηρώων
του ’40. Μέσα από θεατρικά
δρώμενα, τραγούδια και
αποσπάσματα που αφηγή-
θηκαν, μας υπενθύμισαν το
χρέος μας απέναντι σε
όσους αγωνίστηκαν και
έδωσαν τη ζωή τους για την
ελευθερία της πατρίδας μας
ενάντια στους ξένους
εισβολείς.
Την προετοιμασία και τον

συντονισμό της γιορτής είχαν

οι δάσκαλοι , Νεβράντζας

Βάιος και Ταρατώρας

Ευάγγελος, ενώ τη μουσική

επιμέλεια είχε η εκπαιδευτι-

κός Ζαρογιάννου Κατερίνα.

Τη γιορτή τίμησαν με την

παρουσία τους ο π. Κων/νος,

ο αντιδήμαρχος Δήμου

Φαρσάλων κ. Νικόλαος

Γκατζόγιας, ο πρόεδρος του

Τ.Σ. Μεγάλου Ευυδρίου κ.

Νικόλαος Γούσιος, η πρόε-

δρος του Συλλόγου Γονέων κ.

Γεωργία Αγγελακοπούλου, τα

μέλη του Δ.Σ. και γονείς

μαθητών.

Ο
Σύλλογος

Ηπειρωτών

Φαρσάλων και

Περιχώρων με αφορμή

την εθνική επέτειο της

28ης Οκτωβρίου

διοργάνωσε την Πέμπτη

24 Οκτωβρίου εκδήλωση

μνήμης για τη Γυναίκα

της Πίνδου στο

Πολιτιστικό Κέντρο των

Φαρσάλων.

Μια πολύ όμορφη εκδήλω-

ση μνήμης και τιμής για τις

ηρωίδες γυναίκες της

Πίνδου που έπαιξαν καθορι-

στικό ρόλο κατά την διάρ-

κεια του Β’ Παγκοσμίου

Πολέμου διοργανώθηκε λοι-

πόν από τον Σύλλογο

Ηπειρωτών Φαρσάλων και

Περιχώρων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με

ποιήματα και αφηγήματα για

τις γυναίκες της Πίνδου,

μετέπειτα υπήρξε ένα σκετς

ενώ εν συνεχεία η κεντρική

ομιλήτρια της εκδήλωσης

κα. Οικονομίδου – Δούβλη

Ελένη η οποία ασχολείται με

τη λαογραφία και αρθρογρα-

φεί σε ημερήσιο τύπο και

περιοδικό τύπο (Πρωινός

Λόγος, Το Ζαγόρι μας,Εν

Τσεπελόβω και άλλα), μίλη-

σε για τον σημαντικό και

καθοριστικό ρόλο των ηρωί-

δων γυναικών κατά τον Β’

Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εκδήλωση έκλεισε με τρα-

γούδια από την Χορωδία

του πρώτου Λυκείου

Φαρσάλων.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.

Σοφία Χατζηπλή και Νίκος

Γκατζογίας, ο πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, ο τοπικός

σύμβουλος κ. Θανάσης

Γεροβασίλης, το Προεδρείο

και τα μέλη του Συλλόγου

Ηπειρωτών, εκπρόσωποι

συλλόγων και φορέων και

εκπαιδευτικοί
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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 30/10/2019
Συννεφιά  θερμοκρασία 16/24c

Τρίτη 29/10/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 13/22c

Πέμπτη 31/10/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 15/19c

Παρασκευή 1/11/2019
Βροχόπτωση,  θερμοκρασία 14/15c

Σαββάτο 2/11/2019
Συννεφιά ,  θερμοκρασία 13/18c

Κυριακή 3/11/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 14,20c

Δευτέρα 4/11/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 16/23c

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

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών τίμησε την γυναίκαΟ Σύλλογος Ηπειρωτών τίμησε την γυναίκα

της Πίνδου στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμοτης Πίνδου στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Το Ευύδριο Το Ευύδριο 

γιόρτασε το έποςγιόρτασε το έπος

του 1940του 1940



Π
αρουσία πλήθους

κόσμου και κατά

κύριο λόγο

γυναικών που έδειξαν

πραγματικό ενδιαφέρον

να ενημερωθούν και να

μάθουν όλα όσα

χρειάζεται

πραγματοποιήθηκε η

ιατρική ομιλία που

διοργάνωσε ο ΟΠΑΚΠΑ

του Δήμου Φαρσάλων για

τον καρκίνο του μαστού,

στο Πολιτιστικό Κέντρο

της πόλης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο

Φαρσαλινός Μαιευτήρας

Χειρούργος Γυναικολόγος

κ. Κων/νος Λιούπης ενώ

ομιλητές ήταν οι κ.κ. Νικ.

Παπαϊωάννου (χειρούργος

μαστού) και Αθ. Παλλάντζας

(πλαστικός χειρούργος).

Συγκίνησε και συγκινήθη-
κε η κ. Γκότη
Συγκίνηση προκάλεσε στο

ακροατήριο η κ. Μαργαρίτα

Γκότη η οποία γνωστοποίη-

σε την δική της περιπέτεια

πάνω στον καρκίνο του

μαστού και περιέγραψε την

δική της περιπέτεια όταν

έκανε διπλή μαστεκτομή,

τονίζοντας χαρακτηριστικά

ότι «ποτέ δεν είπα γιατί σε

εμένα, ποτέ δεν φοβήθηκα,

φόρεσα την στολή του θάρ-

ρους, του θράσους και της

αισιοδοξίας και προχώρησα

με χαμόγελο, τα λέω όλα

αυτά για να σας δώσω να

καταλάβετε πόσο σημαντική

είναι η πρόληψη και να

κλείσετε άμεσα ραντεβού με

τον γιατρό σας», αποσπώ-

ντας το θερμό χειροκρότη-

μα.

Χαιρετισμό πραγματοποίη-

σε ο πρόεδρος του ΟΠΑΚ-

ΠΑ κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης ενώ την

εκδήλωση παρακολούθη-

σαν οι αντιδήμαρχοι κ.

Σοφία Χατζηπλή και Νίκος

Γκατζόγιας η επικεφαλής

της ελάσσονος αντιπολίτευ-

σης κ. Μαρία Ίφου,

Δημοτικοί και Τοπικοί

Σύμβουλοι καθώς και πλή-

θος κόσμου.

Οι ομιλητές ανέπτυξαν τα

θέματα: Πρώιμη διάγνωση

και θεραπεία καρκίνου του

μαστού, «κάθε μέρα μια

νίκη» καθώς και

Μαστεκτομή –

Αποκατάσταση

«Ξανακερδίζοντας την

θηλυκότητα μου».
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Εκδήλωση για την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία καρκίνουΕκδήλωση για την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία καρκίνου

του μαστού – «Κάθε μέρα, μία νίκη»του μαστού – «Κάθε μέρα, μία νίκη»

Μ
ε λεία περίπου

40.000 ευρώ

διέφυγαν το

βράδυ,του Σαββάτου από

super market στα

Φάρσαλα, 2 άνδρες και 1

γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η

κλοπή έγινε το βράδυ του

Σαββάτου, περίπου μία ώρα

πριν κλείσει το super market,

όταν με επαγγελματικό

τρόπο, τρία άτομα κατάφεραν

να ξεγελάσουν και να απο-

σπάσουν την προσοχή του

προσωπικού και να βρεθού-

νε κοντά σε σημείο με μεγά-

λο συγκεντρωμένο χρηματικό

ποσό, το οποίο πήραν και

στην συνέχεια διέφυγαν προς

άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς

να απειλήσουν κάποιο υπάλ-

ληλο.

Όταν οι υπάλληλοι κατάλα-

βαν τι ακριβώς είχε γίνει,

ειδοποίησαν το Α.Τ.

Φαρσάλων, οι οποίοι έφτα-

σαν στο σημείο και διαπίστω-

σαν από το βίντεο του κατα-

στήματος, οτι πρόκειται για

γνωστά άτομα στην αστυνο-

μία, που έχουν διαπράξει

ανάλογες ληστείες και σε

άλλα σημεία της Ελλάδας.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει

έρευνες για τον εντοπισμό

τους.

««Επαγγελματική» κλοπή σε σούπερ μάρκετΕπαγγελματική» κλοπή σε σούπερ μάρκετ



Δ
είτε

χαρακτηριστικές

φωτογραφίες μέσα

από τον φακό του

“Πρώτου Τύπου” από την

μαθητική παρέλαση της

28ης Οκτωβρίου στα

Φάρσαλα.

Η μαθητική παρέλαση

πραγματοποιήθηκε παρου-

σία του Δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου του αντιπεριφε-

ρειάρχη ν. Λάρισας κ. Χρ.

Καλομπάτσιου, αντιδημάρ-

χων, δημοτικών και τοπικών

συμβούλων, εκπροσώπων

της τοπικής εκκλησίας, των

σωμάτων ασφαλείας και

Διευθυντών Σχολείων.

Αξιοσημείωτο της παρέλα-

σης είναι ότι για ακόμη μια

φορά τα αγόρια της Γ’ τάξης

του 1ου Λυκείου

Φαρσάλων, τραγούδησαν

το «Μακεδονία Ξακουστή»

περνώντας μπροστά από

τους επισήμους, όπως

είχαν κάνει και στην παρέ-

λαση της 25ης Μαρτίου

αποσπώντας θερμό χειρο-

κρότημα από τον κόσμο.

Συνέχεια φωτογραφιών
στην σελίδα 5.
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Τετάρτη 30 Οκτωβρίου
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Φωτογραφίες από την μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (Α Μέρος)Φωτογραφίες από την μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (Α Μέρος)
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Φωτογραφίες από την μαθητική παρέλαση τηςΦωτογραφίες από την μαθητική παρέλαση της

28ης Οκτωβρίου (28ης Οκτωβρίου (ΒΒ Μέρος)Μέρος)



Α
πό το Δήμο

Φαρσάλων ή από

οργανισμό αυτού,

ουδέποτε δόθηκε στη

δημοσιότητα πρόσκληση

η οποία να αναφέρει ως

συνδιοργανωτή

εκδήλωσης κομματικό

φορέα.

Η φωτογραφία που αναρτή-

θηκε στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης ΔΕΝ αποτελεί

επ’ ουδενί την επίσημη πρό-

σκληση της εκδήλωσης. Ως

εκ τούτου, ο Δήμος

Φαρσάλων δεν μπορεί να

είναι σε καμία περίπτωση

υπόλογος για ενέργειες

ιδιωτών που ουδεμία σχέση

έχουν με αυτόν.

Καλό θα είναι την επόμενη

φορά που προκύπτει

κάποιο «ζήτημα», οι επικε-

φαλής παρατάξεων της μει-

οψηφίας να ζητούν πρώτα

επίσημη ενημέρωση από το

δήμο και όχι να προτρέχουν

με δηλώσεις που θέτουν εν

αμφιβόλω την αξιοπιστία

τους.

Για τους δε, λεονταρισμούς

του τέως δημάρχου κ.

Καραχάλιου που σπεύδει να

διαπιστώσει «έπαρση»,

απλά θα τον παραπέμψου-

με στο εκλογικό αποτέλεσμα

του περασμένου Ιουνίου

που τον κατέγραψε ιστορι-

κά, ως τον απερχόμενο

δήμαρχο με μία από τις

μεγαλύτερες κοινωνικές

αποδοκιμασίες πανελλαδι-

κώς.

Είναι τέλος, τουλάχιστον

λυπηρό να επιχειρεί ο τέως

δήμαρχος Φαρσάλων να

ντύσει με κομματικό μανδύα

τη συντριπτική πλειοψηφία

των δημοτών που με την

ψήφο τους έστειλαν με απο-

στομωτικό τρόπο το μήνυμα

για αλλαγή.

Ψυχραιμία λοιπόν.

Τ
ην άμεση αντίδραση

της παράταξης του κ.

Κων/νου Τύμπα

(Ε.ΔΗ.Π.), προκάλεσε ένα

λάθος αρχικά στην

πρόσκληση στη

διοργάνωση μιας

εκδήλωσης υγείας για τον

καρκίνο του μαστού.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η

επιστολή Κώστα Τύμπα της

παράταξης Ε.ΔΗ.Π.:

«Κύριε Δήμαρχε με την

παραλαβή της πρόσκλησης

μου, για την κατά τα άλλα

πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλω-

ση, με θέματα την πρώιμη

διάγνωση και θεραπεία καρ-

κίνου του μαστού καθώς και

την μαστεκτομή-αποκατάστα-

ση που θα λάβει χώρα στις

24/10/2019 στο πολιτιστικό

κέντρο Φαρσάλων παρατή-

ρησα κάτι που συμβαίνει για

πρώτη φορά στον Δήμο μας,

πιθανόν και πανελλαδικά.

Πρόκειται για την συν-διορ-

γάνωση της εν λόγω  εκδή-

λωσης με την οργάνωση

μελών ενός πολιτικού κόμμα-

τος και συγκεκριμένα του

τομέα υγείας της Δημοτικής

τοπικής οργάνωσης Νέας

Δημοκρατίας Φαρσάλων

όπως ρητά αναγράφεται στην

πρώτη πρόσκληση σας για

την εκδήλωση.

Την ενέργεια αυτή την

θεωρώ απαράδεκτη και επι-

κίνδυνη για τον θεσμό της

τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε

Εσκίογλου προς ενημέρωση

σας λέω πως οι οργανώσεις

των πολιτικών κομμάτων

έχουν ως αποστολή τους την

συγκρότηση και ανάδειξη

των πολιτικών φορέων που

υπηρετούν, ασχολία που ο

Δήμος Φαρσάλων δεν πρέ-

πει σε καμία περίπτωση να

εμπλακεί. Το ότι ο συγκεκρι-

μένος κομματικός φορέας

είναι κυβέρνηση αυτή την

περίοδο δεν πρέπει να σας

μπερδεύει. Είναι διακριτοί οι

ρόλοι κυβέρνησης και κόμμα-

τος. Το προφανές για τον

θεσμικό σας ρόλο θα ήταν να

κατανοείται ότι η κυβέρνηση

είναι αυτή που εκλέγεται από

το σύνολο των πολιτών τους

οποίους και υπηρετεί, σε

αντίθεση με το κόμμα που

ταυτίζεται με τα συμφέροντα

μίας μικρής ομάδας ανθρώ-

πων.

Σας καλώ δημοσίως λοιπόν

να ανακαλέσετε, μιας και

θεωρώ ότι η αλλαγή της

πρόσκλησης που κάνατε για

την εκδήλωση δεν αντικαθι-

στά το ολισθηρό σας ατόπη-

μα. Ειδάλλως  θα θεωρείται

ότι ως Δήμαρχος Φαρσάλων

προσπαθείτε να ταυτίσετε τα

συμφέροντα της Νέας

Δημοκρατίας με τα συμφέρο-

ντα του Δήμου».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΥΜΠΑΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥ-

ΛΙΑΣ (Ε.ΔΗ.Π)

Πρώην ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τ
ην αντίδραση του

εξέφρασε για το

λάθος στην

πρόσκληση υγείας και ο

δημοτικός σύμβουλος και

επικεφαλής της παράταξης

«Φαρσάλων Όραμα» κ.

Άρης Καραχάλιος.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει

στην επιστολή του o κ. ‘Αρης

Καραχάλιος:

«Η προκλητική πρόσκληση

εκδήλωσης του Δήμου

Φαρσάλων: Οι μάσκες κατέ-

πεσαν γρήγορα και με πάτα-

γο, τα προσωπεία αποκαλύ-

φθηκαν.

Δύο και μόνο μήνες αποδεί-

χθηκαν αρκετοί για να κατα-

πέσουν οι δήθεν αυτοδιοικη-

τικές μάσκες του Δημάρχου

Φαρσάλων κ. Εσκίογλου και

των στενών συνεργατών του

και να αποκαλυφθεί το κομ-

ματικό προσωπείο τους.

Τις αρχικές εμφανέστατες

διοικητικές αδυναμίες, που

διαβλέψαμε και ανεχτήκαμε,

διαδέχθηκε η θεσμική και

υπηρεσιακή αυθαιρεσία τους,

την οποία στηλιτεύσαμε κατά

την προηγούμενη συνεδρία-

ση του Δημοτικού

Συμβουλίου, αλλά ήδη φθά-

σαμε και σε πανελλαδικώς

αξεπέραστο στάδιο ξεπε-

σμού.

Στην πρώτη «δική της» εκδή-

λωση η Νέα Δημοτική Αρχή,

ο Δήμαρχος και ο ΟΠΑΚΠΑ

(Οργανισμός Πολιτισμού

???) αποφάσισαν να διαθέ-

σουν το όνομα, το λογότυπο

και τον Δήμο Φαρσάλων

στην κομματική οργάνωσή

τους για τη διοργάνωση

εκδήλωσης.

Η πρόσκληση και το περιεχό-

μενό της είναι προκλητική,

καταδικαστέα και απορρι-

πτέα. Είναι πρωτοφανής και

πρωτόφαντη. Δεν συνάδει με

το πνεύμα της τοπικής αυτο-

διοίκησης, δεν συνάδει με το

πνεύμα του Δήμου μας.

Ανατρέχει σε άλλες σκοτεινές

και αντιδημοκρατικές εποχές.

Εμφανίζεται ο Δήμος μας

σαν λάφυρο, σαν λάφυρο

κομματικό. Το εμφανίζουν και

το διατυμπανίζουν με κομπα-

σμό και έπαρση, προς άμεση

εμπέδωση από τους συμπο-

λίτες.

Για μας και την παράταξή

μας η ενέργειά τους αντι-

στρατεύεται το αυτοδιοικητικό

και δημοκρατικό πλαίσιο λει-

τουργίας του Δήμου μας, τη

στηλιτεύουμε ως βαθειά αντι-

δημοκρατική ενέργεια και την

καταγγέλλουμε ως επιβολή

των κομματικών πατρώνων

στην αιρετή Δημοτική Αρχή.

Ευελπιστούμε να μη αντικρύ-

σουμε τις κομματικές σημαίες

τους στο μπαλκόνι του

Δημαρχείου».
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Επιστολή Κώστα ΤύμπαΕπιστολή Κώστα Τύμπα

(Ε.ΔΗ.Π) για την λανθασμένη(Ε.ΔΗ.Π) για την λανθασμένη

πρόσκληση εκδήλωσηςπρόσκληση εκδήλωσης

Επιστολή Άρη Καραχάλιου γιαΕπιστολή Άρη Καραχάλιου για

την λανθασμένη την λανθασμένη 

πρόσκληση εκδήλωσηςπρόσκληση εκδήλωσης

1- 8/12/2019 Το Γραφείο “NASELOS TRAVEL”

διοργανώνει 8 ήμερη εκδρομή στην Νότια

Ιταλία 

ΣΙΚΕΛΙΑ - ΡΕΤΖΙΟ-ΠΑΛΕΡΜΟ-ΑΓΚΡΙΖΤΕΝΤΟ-

ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ-ΚΑΤΑΝΙΑ-ΤΑΟΡΜΙΝΑ-ΛΕΤΣΕ-

ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ

 - Πέμπτη 7/11 Απογευματινή μονοήμερη

εκδρομή στην Ι.Μ. Ταξίαρχων Πηλίου.

- Κυριακή 15/12/2019 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Χαλικιού Ασπροποτάμου σε συνεργασία με το

Naselos Travel διοργανώνει ημερήσια εκδρομή

στην Αθήνα για την παρακολούθηση της 

θεατρικής παράστασης 

<<Κι από Σμύρνη...Σαλονίκη>> με τη Μιμή

Ντενίση

-Παρασκευή 8/11 Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ι.Μ.

Ταξιαρχών Πηλίου.

- Σάββατο 9/11 ο Σύλλογος Ηπειρωτών Φαρσάλων και

Περιχώρων διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στο Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος και παρακολούθηση Θεατρικής

Παράστασης “Όποιος θέλει να χωρίσει...να σηκώσει το χέρι

του” του Γιώργου Καπουτζίδη - Θέατρο ΗΒΜ, Αθήνα.

*Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης.

- Σάββατο 16/11 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών

Βασιλί διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στο Σαντάνσκι -

Πετρίτσι.

- Κυριακή 17/11 Μονοήμερη Προσκυνηματική Εκδρομή

στην Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας στο Καρπενήσι.

- Σάββατο 7/12 το Nefeli Travel και ο Πολιτιστικός

Σύλλογος “Μελίνα” διοργανώνουν μονοήμερη εκδρομή για

παρακολούθηση θεατρικής παράστασης “Κι από Σμύρνη...

Σαλονική” στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος στην Αθήνα.

*Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Απάντηση του Δήμου Φαρσάλων στηνΑπάντηση του Δήμου Φαρσάλων στην

αντιπολίτευση περί “κομματικής αντιπολίτευση περί “κομματικής 

εκδήλωσης” – Συνιστά ψυχραιμία…εκδήλωσης” – Συνιστά ψυχραιμία…



Μ
πορεί μία

πρόσκληση

εκδήλωσης να

προκαλέσει σοβαρό

«διπλωματικό» επεισόδιο

μεταξύ δημοτικής αρχής

και αντιπολίτευσης στο

δήμο Φαρσάλων; Κι

όμως… έγινε κι αυτό!

Δείγμα μίας πρόδηλης

απώλειας της αίσθησης

του πολιτικού μέτρου, της

πραγματικότητας και των

δεκάδων προβλημάτων

που θα μπορούσαν

κάλλιστα να αποτελέσουν

αντικείμενο διαλόγου και

αντιπαράθεσης για την

επαρχία Φαρσάλων.

Όμως ο πειρασμός της

«κίτρινης» πολιτικής είναι

πολλές φορές

ακαταμάχητος…

Ας πάρουμε όμως τα πράγ-

ματα από την αρχή: Ο

δήμος Φαρσάλων κλήθηκε

μέσω του ΟΠΑΚΠΑ να θέσει

υπό την αιγίδα του μία

σπουδαία εκδήλωση (η

οποία ειρήσθω εν παρόδω

έτυχε της θερμής ανταπό-

κρισης από το Φαρσαλινό

κοινό) που θα επιχειρούσε

να ενημερώσει τους πολίτες

για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο

ζήτημα, την πρώιμη διάγνω-

ση και θεραπεία του καρκί-

νου του μαστού. Βασικός

ομιλητής θα ήταν ο διακεκρι-

μένος ιατρός – χειρουργός

μαστού κ. Αθανάσιος

Παλλάτζας, συντονιστής ο

Φαρσαλινός μαιευτήρας χει-

ρουργός γυναικολόγος κ.

Κωνσταντίνος Λιούπης, ενώ

μία ιδιαίτερη – αν όχι σπάνια

– διάσταση στην εκδήλωση

θα έδινε η Φαρσαλινή κ.

Μαργαρίτα Γκότη η οποία δε

θα μιλούσε ως πρόεδρος

της ΔΗΜΤΟ Φαρσάλων της

Ν.Δ. που είναι, αλλά ως μία

γυναίκα που έδωσε τη μάχη

με τον καρκίνο. Μία γυναίκα

που αποφάσισε να σπάσει

κάθε ταμπού και να μιλήσει

ανοιχτά για το πρόβλημά με

το οποίο ήρθε αντιμέτωπη,

να ενημερώσει το κοινό και

να ενθαρρύνει την πρόλη-

ψη.

Κατά πληροφορίες του

«Πρώτου Τύπου» ιδιώτης

δημιουργός της μακέτας της

πρόσκλησης ενημερώθηκε

για τους συμμετέχοντες

στην εκδήλωση και προφα-

νώς έχοντας – ως

Φαρσαλινός - γνώση της

πολιτικής ιδιότητας της κ.

Γκότη, δημιούργησε τρεις

διαφορετικές μακέτες. Τρεις

μακέτες που εστάλησαν στα

πρόσωπα που αναγράφο-

νταν ως πρωταγωνιστές

αυτής της εκδήλωσης.

Ο «Πρώτος Τύπος» επικοι-

νώνησε με τους πρωταγωνι-

στές της ιστορίας κι από την

έρευνα προέκυψε πως εκ

μέρους του διοργανωτή

ΟΠΑΚΠΑ, οι μακέτες εστά-

λησαν στον πρόεδρο κ.

Χρήστο Μπασαγιάννη ο

οποίος βλέποντας το σφάλ-

μα στη μία εξ’ αυτών, επικοι-

νώνησε άμεσα με τον δημι-

ουργό του εικαστικού και

ζήτησε τη διόρθωση. Όπερ

και εγένετο. Έτσι, σε όλα τα

ηλεκτρονικά και έντυπα

μέσα ενημέρωσης δημοσι-

εύθηκε η μία και μοναδική,

επίσημη πρόσκληση, όπως

εστάλη από τον Οργανισμό

του δήμου Φαρσάλων.

Εντωμεταξύ όμως, προφα-

νώς εκ παραδρομής, δύο

από τους συμμετέχοντες

στην εκδήλωση που έγιναν

αποδέκτες της λανθασμένης

μακέτας, την ανάρτησαν

στους προσωπικούς τους

λογαριασμούς στο

facebook. Μόλις αυτό έγινε

αντιληπτό, η παρανόηση

διορθώθηκε, όμως οι λίγες

ώρες που διήρκεσε ήταν

αρκετές για να ξεσπάσουν

μία πολιτική… θύελλα!

Από την αντιπολίτευση στο

δήμο Φαρσάλων θεώρησαν

την παρανόηση δύο ιδιωτών

ως ευκαιρία να επιτεθούν

στη νεόκοπη δημοτική αρχή.

Και το έκαναν με τον πλέον

σκληρό τρόπο, με τον απερ-

χόμενο δήμαρχο μάλιστα κ.

Άρη Καραχάλιο, να χρησι-

μοποιεί βαρύτατες

εκφράσεις (όλες οι ανακοι-

νώσεις φιλοξενούνται στη

σημερινή έκδοση της εφημε-

ρίδας μας) που δύσκολα θα

μπορούσαν να δικαιολογη-

θούν από το πολιτικό «μέγε-

θος» της συγκεκριμένης

ιστορίας.

Έλλειψη έγκυρης ενημέρω-

σης ενός πρώην δημάρχου

ή ένα ακόμη πολιτικό ολί-

σθημα εξαιτίας ενός οδυνη-

ρού γι αυτόν αποτελέσματος

στις πρόσφατες δημοτικές

εκλογές; Ιδού η απορία. Ότι

και να προκάλεσε αυτή την

εκτός ορίων αντίδραση της

αντιπολίτευσης δεν δικαιο-

λογείται. Και δεν δικαιολογεί-

ται όταν η επαρχία

Φαρσάλων αντιμετωπίζει

σωρεία σοβαρότατων προ-

βλημάτων ζωτικής σημασίας

για τους κατοίκους της.

Προφανώς και οι πολίτες

ζητούν διάλογο, πρωτοβου-

λίες και αντιπολίτευση για τα

προβλήματά τους και όχι

φθηνή πολιτική εκμετάλλευ-

ση ανύπαρκτων θεμάτων.

Υ.Γ. Το πλέον τραγικό της

ιστορίας όμως, είναι το γεγο-

νός πως η αντιπολίτευση

επιχείρησε να εκμεταλλευτεί

πολιτικά τη συγκυρία με μία

γυναίκα που τυγχάνει να

είναι αξιωματούχος κόμμα-

τος, αγνοώντας όμως –

ακούσια ή εκούσια άραγε; -

ότι η παρουσία της στη

συγκεκριμένη εκδήλωση θα

αποτελούσε μία – ξεκάθαρα

προσωπικού χαρακτήρα -

συγκλονιστική ομολογία

ζωής. Ας είναι. Κρινόμαστε

όλοι καθημερινά για τους

πολίτες. 

Για την αποκατάσταση της

αλήθειας…

Το νέο του βιβλίου με τίτλο
«Οι Μύθοι του αρχαίου
κόσμου» των εκδόσεων
Σιδέρη, παρουσίασε στην
γενέτειρα του ο
Φαρσαλινός συγγραφέας κ.
Ιωάννης Φίκας, ο οποίος ζει
και εργάζεται στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα,
ο μύθος αφηγείται αρχετυπι-
κές αλήθειες που σχετίζονται
με τη δημιουργία του κόσμου
και του ανθρώπου. Σκοπός
του μύθου και των συμβολι-
κών στοιχείων που περικλείει
είναι να δώσουν τις αρχές

που θα ζωογονήσουν το μέλ-
λον.
Έτσι δημιουργείται η ιστορία,
η οποία εξελίσσεται στα πλαί-
σια αυτών των αρχών.
Το βιβλίο παρουσιάζει με
συγκριτικό τρόπο τους
μύθους της αρχαίας Ελλάδας,
της Αιγύπτου, της Ινδίας, του
Θιβέτ, της Κίνας, της
Ιαπωνίας, του Ιράν καθώς και
τους μύθους των πολιτισμών
του Μεξικού και του Περού.
Την παρουσίαση της εκδήλω-
σης πραγματοποίησε ο συμ-
μαθητής και φίλος του, κ.

Θανάσης Γακόπουλος, ο
οποίος αναφέρθηκε στον συγ-
γραφέα και στο μύθους, δια-
βάζοντας ένα μικρό απόσπα-
σμα για τον ομηρικό Αχιλλέα,
ενώ επίσης η συμμαθήτρια
και αντιδήμαρχος Φαρσάλων
κα. Σοφία Χατζηπλή μίλησε
για τους μύθους, τον σκοπό
αυτών και την αποτύπωση
τους, που με απόλυτη ευστο-
χία και σαφήνεια, διαγράφουν
μια λαμπρή πορεία στο διάβα
πολλών ετών της ανθρώπινης
ιστορίας, δηλαδή την μεταλα-

μπάδευση ηθών και αξιών
που βρίσκουν νόημα στο
σήμερα. Χαιρετισμό στην
εκδήλωση απηύθηναν ο
δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου και ο πρόε-
δρος ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ κ. Χρ.
Μπασαγιάννης
Την εκδήλωση συνδιοργάνω-
σε το βιβλιοπωλείο Πρότυπο
στα Φάρσαλα του κ. Νίκου
Αγγελόπουλου.
O Γιάννης Φίκας εργάζεται ως
Director of Corporate
Relations & Cooperative

Education στο New York
College και είναι καθηγητής
φιλοσοφίας στο State
University of New York/
Empire State College.
Είναι πτυχιούχος του
Τμήματος Μηχανικών Η/Υ &
Πληροφορικής της
Πολυτεχνικής Σχολής
Πατρών, και διδάκτωρ της
φιλοσοφίας του Τμήματος
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάστηκε ως Executive
Director for Learning
Technologies στο American
College of Greece από το
1995 ως το 2011 και δίδαξε
φιλοσοφία της Αναγέννησης
στο Μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα του Εθνικού και
Κ α π ο δ ι σ τ ρ ι α κ ο ύ
Πανεπιστημίου Αθηνών από
το 2001 ως το 2008.
Είναι συγγραφέας επτά
βιβλίων με φιλοσοφικό και
ανθρωπολογικό περιεχόμενο.
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Παρουσίασε το νέο του βιβλίο «Οι Μύθοι του αρχαίου κόσμου» ο κ. Ιωάννης ΦίκαςΠαρουσίασε το νέο του βιβλίο «Οι Μύθοι του αρχαίου κόσμου» ο κ. Ιωάννης Φίκας
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ΠΠωςως τοτο προσωπικόπροσωπικό πρόβλημα υγείας μιας Φαρσαλινής, έγινε προϊόνπρόβλημα υγείας μιας Φαρσαλινής, έγινε προϊόν

“φθηνής” πολιτικής εκμετάλλευσης“φθηνής” πολιτικής εκμετάλλευσης

Όλη η αλήθεια για την πρόσκληση της εκδήλωσηςΌλη η αλήθεια για την πρόσκληση της εκδήλωσης



Μ
ε την δέουσα

μεγαλοπρέπεια και

λαμπρότητα

πραγματοποιήθηκε η

κατάθεση των στεφάνων

πριν την μαθητική

παρέλαση της 28ης

Οκτωβρίου για τον

εορτασμό της Εθνικής

Επετείου, στο μνημείο των

ηρώων Πεσόντων που

βρίσκεται στην πλατεία

Δημαρχείου των

Φαρσάλων στην

κορύφωση των

εκδηλώσεών οι οποίες

πραγματοποιήθηκαν, με

«σύμμαχο» τον καλό καιρό

καθ’ όλη την διάρκεια της

ημέρας.

Οι εκδηλώσεις εορτασμού

της επετείου του «ΌΧΙ» ξεκί-

νησαν με τη δοξολογία στο

Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής

Φαρσάλων και ακολούθησε

επιμνημόσυνη δέηση στο

Ηρώο Πεσόντων, στην πλα-

τεία δημαρχείου από τον

αρχιερατικό επίτροπο π.

Βασίλειο Αναστασόπουλο και

Ιερείς της πόλης, και συνεχί-

στηκε με κατάθεση στεφάνων

από τους επισήμους, συλλό-

γους και φορείς της περιο-

χής.

Στη συνέχεια ακολούθησε η

εκφώνηση του πανηγυρικού

της ημέρας από την εκπαι-

δευτικό κ. Όλγα Καψιώχα, η

οποία μεταξύ άλλων αναφέρ-

θηκε, σε όλα τα γεγονότα

που διαδραματίστηκαν εκείνη

την εποχή στην Ελλάδα.

Ακολούθησε προσκλητήριο

πεσόντων, κρατήθηκε ενός

λεπτού σιγή στην μνήμη των

ενδόξων νεκρών, ενώ στην

συνέχεια, έγινε η ανάκρουση

του Εθνικού Ύμνου, από την

μπάντα της Φιλαρμονικής

Φαρσάλων.

Στεφάνι κατέθεσαν: ο

Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης

Εσκίογλου, ο Αντιπ. ν.

Λάρισας Χρήστος

Καλομπάτσιος, εκπ. της 1ης

Στρατιάς, ο διοικητής του Α.Τ.

Φαρσάλων Θωμάς Γκούτας,

ο προϊστάμενος του πυρο-

σβεστικού κλιμακίου

Φαρσάλων Θεόδωρος

Σταφύλης, η πρόεδρος της

δημοτικής κοινότητας

Φαρσάλων Θεοδώρα

Πρεκατέ, για την εθνική αντί-

σταση 1941-1944 η αντιδή-

μαρχος Σοφία Χατζηπλή, η

πρόεδρος συλλόγου φίλων

φιλαρμονικής Γιάννα

Αρμανίδη, ο πρόεδρος ΤΟΕΒ

Φαρσάλων Αναστάσιος

Δραχμάνης, ο πρόεδρος του

εργατικού κέντρου

Φαρσάλων Βασίλης

Κεφαλάς, ο πρόεδρος του

Εμπορικού Συλλόγου

Φαρσάλων Γιώργος

Πιτσάβας, ο πρόεδρος της

ΠΕΝΑ Νίκος Παυλονάσιος, ο

σύνδεσμο αποστράτων

χωροφυλακής και Ελληνικής

Αστυνομίας ν. Λάρισας ο

πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαρσάλων Κων/νος

Δαμιανός, ο σύνδεσμος

Σαρακατσαναίων επ.

Φαρσάλων, ο Γυμναστικός

Σύλλογος Αναγέννησης

Φαρσάλων ο γεν. γραμματέ-

ας Αχιλλέας Μπακαλέξης, ο

αθλητικός όμιλος Αχιλλέας

Φαρσάλων ο αντιπ. Ηλίας

Γιαννολόπουλος. Την εκδή-

λωση συντόνισε η διευθ.

προγραμματισμού Β.

Μπαλαμπάνη.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα η Με μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα η 

Κατάθεση Στεφάνων (Κατάθεση Στεφάνων (PhotosPhotos))



Τ
ην Παρασκευή

25/10 στις 12μ.μ.,

τελέστηκε η

επιμνημόσυνη δέηση στο

μνημείο των Ηρώων

Πεσόντων στην Πλατεία

Δημαρχείου παρουσία

του Μητροπολίτη

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμοθέου και Ιερού

κλήρου, και ακολούθησε

η κατάθεση στεφάνων

από τα Δημοτικά Σχολεία,

Γυμνάσια, Λύκεια,

προσκόπους και οδηγούς

της πόλης.  

Νωρίτερα, πραγματοποιή-

θηκαν εορτές σε όλα τα

σχολεία που περιελάμβα-

ναν ποιήματα, σκετς και

τραγούδια αφιερωμένα στο

έπος του 1940.

Στην μαθητική κατάθεση

παρέστησαν ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, ο πρόεδρος του

Δ.Σ. κ. Κων/νος Δαμιανός,

οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Δέσποινα

Συροπούλου, Σταύρος

Κουκουλιός, ο πρόεδρος

ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρ.

Μπασαγιάννης, οι επικεφα-

λής των παρατάξεων κ.

Μαρία Ίφου και Κων/νος

Τύμπας, οιδημοτικοί σύμ-

βουλοι κ.κ. Κατσιαούνης,

Γκέβρος, Γούσιας, η πρόε-

δρος της δημοτικής κοινό-

τητας Φαρσάλων κ.

Πρεκατέ και τοπ. σύμβουλοι

Βαρακλιώτης, Βαγγελός,

Γεροβασίλης, εκπαιδευτικοί,

αστυνομικές και στρατιωτι-

κές αρχές, εκπρόσωποι

Συλλόγων και Φορέων της

Επαρχίας Φαρσάλων και

πλήθος κόσμου.
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Από τον Εμπορικό
Επιχειρηματικό Σύλλογο
Επαρχίας Φαρσάλων γνωστο-
ποιείται ότι, σύμφωνα με το
ισχύον πλαίσιο του ν.
4177/2013, ως ενδιάμεση φθι-
νοπωρινή εκπτωτική περίοδος
ορίζεται  το πρώτο δεκαήμερο
του Νοεμβρίου, μετά από από-

φαση του Αντιπεριφερειάρχη
Θεσσαλίας.
Ως ημέρα έναρξης του φετινού
φθινοπωρινού δεκαημέρου ενδιά-
μεσων εκπτώσεων είναι η
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου και
αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των
εκπτώσεων είναι το Σάββατο , 10
Νοεμβρίου, με προαιρετική λει-

τουργία την Κυριακή, 3
Νοεμβρίου.  Κατά τις ισχύουσες
διατάξεις, τα καταστήματα μπο-
ρούν να ανοίξουν την συγκεκριμέ-
νη Κυριακή, από ώρα 11.00 έως
ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν.
2224/1994).
Μεγάλη προσοχή πρέπει να
δοθεί στο ισχύον πλαίσιο (Υ.Α.
56885/10-11-2014) που ορίζει ότι:
«Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων,
εκτός από την αναγραφή της
παλαιάς και της νέας μειωμένης
τιμής των αγαθών και υπηρεσιών
που πωλούνται με έκπτωση, επι-
τρέπεται και η αναγραφή και
εμπορική επικοινωνία ποσοστού
έκπτωσης».  Στην πράξη αυτό
σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς
και νέας τιμής είναι επιβεβλημέ-
νες, ενώ συμπληρωματικά μόνο
δίνεται η δυνατότητα αναγραφής
ποσοστού έκπτωσης.  Πρέπει να
τονιστεί ότι, σε ελέγχους που
έχουν πραγματοποιηθεί κατά το
πρόσφατο παρελθόν, πολλοί επι-
χειρηματίες, στην προσπάθειά
τους να αποφύγουν τον σχετικό
φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν
στα υπό έκπτωση προϊόντα
διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν
στην χρήση γενικευμένου ποσο-
στού μείωσης.
Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι
αυτή η πρακτική, όσο και αν γίνε-
ται καλοπροαίρετα, παραβιάζει το
νόμο και επισύρει αυστηρές
κυρώσεις, θεωρούμε δε ότι αυτήν
την εποχή της κρίσης είναι εντε-
λώς αχρείαστο να επιβάλλονται
πρόστιμα που μπορεί να πλήξουν
την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου (άρθρο 21 ν. 4177/2013),
σε όσους παραβαίνουν τις διατά-
ξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται
πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5%
του ετήσιου κύκλου εργασιών και
πάντως όχι κατώτερο από πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ.  Σε περί-
πτωση που επιβληθεί για δεύτερη
φορά πρόστιμο για την ίδια παρά-
βαση μέσα σε διάστημα πέντε (5)

ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο
3% του ετήσιου κύκλου εργασιών
της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Στην επιβαρυντική περίπτωση
που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς
ή παραπλανητικές ως προς το
ποσοστό τους ή ως προς την
ακρίβεια των αναγραφόμενων
τιμών ή ως προς την ποσότητα
των προσφερόμενων με έκπτωση
προϊόντων ή ενέχουν οποιασδή-
ποτε μορφής απόκρυψη ή παρα-
πλάνηση του καταναλωτή, επι-
βάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με
το 1% του ετήσιου κύκλου εργα-
σιών και πάντως όχι κατώτερο
από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για
δεύτερη φορά πρόστιμο για την
ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα
πέντε (5) ετών, το πρόστιμο
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου
κύκλου εργασιών της συγκεκριμέ-
νης επιχείρησης.
Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμ-
φωνα με το νόμο είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των
Περιφερειών.
στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού
Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας
τους.
Αρμόδια αρχή για την επιβολή
των προστίμων είναι ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η
παράβαση.  Οι αρχές αυτές ελέγ-
χουν την εφαρμογή τόσο της
νομοθεσίας για τις εκπτώσεις όσο
και αυτής που αφορά στις
Κυριακές.

Την Παρασκευή 18/10/2019
οι μαθητές/τριες του τμήμα-
τος Β1 του 2ου Λυκείου
Φαρσάλων επισκέφτηκαν το

Σπίτι της Αγάπης Φαρσάλων
συνοδευόμενοι/ες από το
Δ/ντή του Λυκείου κ.
Κουτσοδόντη Γ. καθώς και

τις εκπαιδευτικούς κα.
Γκιάτου Ε. και κα
Κουτσοπούλου Φ. 
Εκεί οι μαθητές/τριες παρέδω-

σαν τα υλικά για το συσσίτιο

της Παρασκευής, τα οποία

είχαν αγοραστεί με την οικονο-

μική συνδρομή του Συλλόγου

Διδασκόντων και ενημερώθη-

καν για τη δράση του Σπιτιού

της Αγάπης από τον πατέρα

Λάζαρο. Κατόπιν, συμμετείχαν

στην προετοιμασία, τη συσκευ-

ασία και τη διανομή του συσσι-

τίου σε άπορους συμπολίτες

μας. Παράλληλα έγινε κατα-

γραφή και τακτοποίηση των

προϊόντων που ήδη είχαν

συγκεντρωθεί στην αποθήκη

του Σπιτιού της Αγάπης προς

διευκόλυνση των εθελοντριών,

οι οποίες μαγειρεύουν σε

καθημερινή βάση. Θα θέλαμε

να ευχαριστήσουμε ολόψυχα

τον πατέρα Λάζαρο             και

τις εθελόντριες για τη θερμή

φιλοξενία και κυρίως για το

πολύ σημαντικό έργο που

προσφέρουν και να απευθύ-

νουμε έκκληση προς όλους

τους συμπολίτες μας να συν-

δράμουν αυτήν την προσπά-

θεια είτε με την προσφορά εθε-

λοντικής εργασίας, είτε με την

παροχή οικονομικής βοήθειας

και των απαραίτητων προϊό-

ντων. 

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες

επισκέφθηκαν το Δημαρχείο

Φαρσάλων, όπου συναντήθη-

καν με τον Δήμαρχο κ.

Εσκίογλου και τους

Αντιδημάρχους και τους μετέ-

φεραν αιτήματα αλλά και ιδέες

σχετικά με θέματα που τους

απασχολούν. Παράλληλα, ενη-

μερώθηκαν από τον κ.

Δήμαρχο για τις πρωτοβουλίες

τις οποίες θα αναλάβει ο δήμος

το αμέσως επόμενο χρονικό

διάστημα, με στόχο τη βελτίω-

ση της καθημερινότητάς τους

ως νεαρούς πολίτες του δήμου

μας. 

Οι εκπαιδευτικοί του 2ου

Λυκείου ευχαριστούν Δήμαρχο

για την εγκάρδια υποδοχή και

την πολύ εποικοδομητική

συζήτηση που είχαν μαζί του

και εκφράζουν την βεβαιότητα

ότι θα σταθεί αρωγός σε όλες

τις προσπάθειές.

Διεξήχθη την Τρίτη 29/10 στο
Πολιτιστικό Κέντρο η ομιλία με
θέμα τον εμβολιασμό των ενη-
λίκων.
Ομιλητής ήταν ο κ. Σπυρίδων
Καραγιάννης – Επιμελητής
Πνευμονιολόγος – Εντατικολόγος
του Γ.Ν. Λάρισας
Εισηγητές οι κ.κ. Φακής
Γεώργιος (Πρόεδρος Φίλων
ΜΕΘ Γ.Ν Λάρισας και Κόμνος
Απόστολος (Διευθυντής ΜΕΘ
Γ.Ν Λάρισας και Περιφερειακός
Σύμβουλος Λάρισας.)
Την διοργάνωση της ομιλίας
είχαν η Κοινότητα Φαρσάλων, ο
Δήμος Φαρσάλων, ο Σύλλογος
Φίλων ΜΕΘ Γ.Ν. Λάρισας και ο
Σύλλογος ΜΕΘ Γ.Ν. Λάρισας.
Χαιρετισμό στην ομιλία παρέθε-
σαν ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου, η πρόεδρος
της Κοινότητας Φαρσάλων κ.
Θεοδώρα Πρεκατέ, η επισκέ-
πτρια υγείας του Κ.Υ. Φαρσάλων
κ. Αναστασία Καραμπινά και η
τοπική σύμβουλος και μαια στο

Κ.Υ. Φαρσάλων κ. Φωτεινή
Πιτσάβα. 
Στην ομιλία παρευρέθηκαν οι
αντιδήμαρχοι κ.κ. Γκατζόγιας
Νικόλαος, Συροπούλου
Δέσποινα, ο πρόεδρος της
ΔΗΚΕΦΑ κ. Κων/νος Μπαλατσός
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Τριάντης Ιωάννης και Μπρόζος
Κων/νος, τοπικοί σύμβουλοι
τόσο από την Κοινότητα
Φαρσάλων όσο και από την
ευρύτερη Επαρχία καθώς και
πλήθος κόσμου.
Τα λουλούδια της εκδήλωσης
ήταν προσφορά του ανθοπωλεί-
ου “Ζίνια” του κ. Κυριαζή ενώ
προσφέρθηκε στους καλεσμέ-
νους και Χαλβάς Φαρσάλων από
το Ζαχαροπλαστείο του κ.
Αρχοντή.
Τις δυο επιχειρήσεις ευχαρι-
στούν θερμά για την προσφορά
τους οι διοργανωτές της ομίλιας.
Την ομιλία συντόνισε ο τοπικός
Σύμβουλος κ. Θανάσης
Γεροβασίλης.
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Επίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Λυκείου στοΕπίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Λυκείου στο

Σπίτι της Αγάπης και στο ΔημαρχείοΣπίτι της Αγάπης και στο Δημαρχείο

Ενημερώθηκαν για τονΕνημερώθηκαν για τον

εμβολιασμό ενηλίκων εμβολιασμό ενηλίκων 

οι Φαρσαλινοίοι Φαρσαλινοί

Ο Εμπορικός Συλλόγος για τις εκπτώσεις φθινοπώρουΟ Εμπορικός Συλλόγος για τις εκπτώσεις φθινοπώρου

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Για πρώτη φορά στην σύγ-

χρονη ιστορία είδαμε όλους

τους επίσημους παρευρι-

σκόμενους να βρίσκονται

μαζί δίχως κάποια εξέδρα

να τους «χωρίζει» ή να τους

«ψηλώνει» έναντι των

Δημοτών.

Μια αν μη τι άλλο πρωτοπο-

ριακή και πρωτότυπη κίνηση

η οποία θέλουμε να πιστεύου-

με πως δείχνει και τις διαθέ-

σεις της νέας Δημοτικής

Αρχής ήταν η κατάργηση της

εξέδρας των επίσημων στην

μαθητική παρέλαση της 28ης

Οκτωβρίου στα Φάρσαλα.

Το τέλος της εξέδρας των επίσημων!Το τέλος της εξέδρας των επίσημων!
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««Έβαψε κόκκινο» το ντέρμπι η Αναγέννηση Φαρσάλων!Έβαψε κόκκινο» το ντέρμπι η Αναγέννηση Φαρσάλων!
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Σπουδαία νίκη πέτυχε η

Αναγέννηση Φαρσάλων η

οποία πανηγύρισε μέσα

στην έδρα του Ατρόμητου

Βαμβακούς το πρώτο της

τρίποντο στο πρωτάθλημα

της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας με

σκορ 1 – 3 σε ένα παιχνίδι

με πάθος, ένταση, καλές

στιγμές και πολλούς πρωτα-

γωνιστές.

Έτσι ο Ατρόμητος έμεινε

στους 10 βαθμούς και οπι-

σθοχώρησε στην 8η θέση

όντας ισόβαθμος με την

Αστραπή Νέας Πολιτείας

ενώ η Αναγέννηση

Φαρσάλων με 4 βαθμούς

βρίσκεται στην 11η θέση

«παρέα» με Γλαύκη και ΑΟ

Ναρθακίου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Ατρόμητο μόλις στο 2′

να χάνει μια καλή στιγμή

όταν το πλασέ του

Μουτκανά μέσα από την

περιοχή και πλάγια δεξιά,

πέρασε λίγο άουτ. Στο 6′ και

έπειτα από φάση διαρκείας

στα καρέ του Σκούφη ο

Μισαηλίδης εκτέλεσε όμορ-

φα από τα όρια της μεγάλης

περιοχής και άνοιξε το σκορ,

ενώ δέκα λεπτά αργότερα

και έπειτα από αντεπίθεση ο

Σαλής «έσπασε» στον

Ζαγγανά ο οποίος πάτησε

περιοχή και με πλασέ πέτυ-

χε το 0 – 2.

Από εκείνο το σημείο και

έπειτα οι γηπεδούχοι πίεσαν

ώστε να πετύχουν το τέρμα

που θα τους έβαζε ξανά

στην διεκδίκηση της αναμέ-

τρησης.

Αρχικά στο 18′ και έπειτα

από εκτέλεση κόρνερ του

Τσιτσικλή η κεφαλιά του

Μακρή σταμάτησε στο

δοκάρι ενώ στην συνέχεια

της φάσης ο ίδιος παίκτης

έστειλε την μπάλα ψηλά,

αυτή έμεινε μέσα στον αγω-

νιστικό χώρο και οι γηπε-

δούχοι κέρδισαν και άλλο

κόρνερ.

Ο Τσιτσικλής εκτέλεσε και

πάλι και έπειτα από φάση

διαρκείας ο κ. Κακάνης

καταλόγισε πέναλτι σε χέρι

του Κούρο.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Μακρής ο οποίος νίκησε τον

Γκατζανά και πέτυχε το 1 –

2.

Στην συνέχεια του πρώτου

μέρους οι γηπεδούχοι πίε-

ζαν και προσπάθησαν να

διασπάσουν την άμυνα της

Αναγέννησης δίχως όμως

να απειλήσουν πέρα από

ένα σουτ του Τσιτσικλή το

οποίο μπλόκαρε με δεύτερη

προσπάθεια ο Γκατζανάς.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι προσπάθησαν

να διαφυλάξουν το υπέρ

τους σκορ και έψαχναν τις

αντεπιθέσεις και οι γηπε-

δούχοι να πιέσουν για την

ισοφάριση. Στο 60′ και έπει-

τα από γύρισμα του

Τασιόπουλου μέσα στην

περιοχή η μπάλα σταμάτησε

στο χέρι του Μπανιά με

αποτέλεσμα ο κ. Κακάνης

να δείξει και πάλι την

«άσπρη βούλα».

Το… «ζευγάρι» ήταν για

ακόμη μια φορά το ίδιο με

τον Μακρή να στέκεται απέ-

ναντι στον Γκατζανά, με δια-

φορετικό νικητή αυτή την

φορά καθώς ο τερματοφύ-

λακας της Αναγέννησης

σταμάτησε τον αρχηγό της

Βαμβακούς σε αυτή την

μεταξύ τους «μονομαχία».

Μάλιστα εν συνεχεία και

μετά από την εκτέλεση του

κόρνερ ο Βασιλόπουλος

αρχικά και ο Τασιόπουλος

στην συνέχεια είδαν τον

Γκατζανά να τους σταματά

εξ επαφής και να κρατά το

προβάδισμα της

Αναγέννησης.

Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι

είχαν την πρωτοβουλία των

κινήσεων και έχασαν ακόμη

δυο καλές στιγμές όταν

αρχικά ο Τσιτσικλής αστόχη-

σε από πλεονεκτική θέση

στέλνοντας την μπάλα λίγο

άουτ. Ενώ την απευθείας

εκτέλεση φάουλ του Βόπη

σταμάτησε ο Γκατζανάς.

Όσο περνούσε η ώρα η

Αναγέννηση πήρε μέτρα

στον αγωνιστικό χώρο και

έψαχνε και αυτή την δική της

στιγμή με αυτή να έρχεται

στο 90′ όταν ο Σαλής έκανε

κούρσα, πάτησε περιοχή και

με πλασέ πέτυχε το 1 – 3.

Ενώ στην επόμενη φάση ο

ίδιος παίκτης δεν εκμεταλ-

λεύτηκε την λανθασμένη

εκτίμηση της φάσης και ανα-

κόπηκε από τον Σκούφη

πριν πλασάρει.

Η Αναγέννηση Φαρσάλων

στέλνει τις θερμότερες ευχές

της στην οικογένεια του

Παναγιώτη Δημουλά για την

γέννηση της κόρης του.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σκούφης, Ξυνογαλάς Αλ.,

Βασιλόπουλος, Μακρής,

Αζάς, Χρόνης (58′

Αρσενόπουλος), Μουτκανάς

(58′ Μπερσιάνης),

Αγγελόπουλος, Βόπης,

Τσιτσικλής, Τασιόπουλος.

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Γκατζανάς, Μπανιάς,

Τζιλήρας, Πατσιούρας,

Κούρο, Τσακαβίτης,

Καρακώστας, Μισαηλίδης

(90′ Δημουλάς Σ.), Σαλής

(90 +3′ Σιαμέτης), Δημουλάς

Δ. (88′ Θλιβερός), Ζαγγανάς

(85′ Γιαχνής).



Η
Διοίκηση

του Αχιλλέα

Φαρσάλων

κινήθηκε ταχύτατα και

απέσπασε το

πολυπόθητο ναι από τον

Χρήστο Καπελιάνη ο

οποίος θα είναι ο νέος

προπονητής του

Συλλόγου.

Ο κ. Καπελιάνης είναι γνω-

στός

και αγαπητός στο

Φαρσαλινό ποδοσφαιρικό

κοινό από το πέρασμά του

στον Αχιλλέα Φαρσάλων

όπου και εργάστηκε για δυο

σχεδόν χρόνια ως άμεσος

συνεργάτης τόσο του κ.

Γιάννη Μπουρνάκα, όσο και

του κ. Τάκη Παραφέστα.

Ο πολύπειρος τεχνικός

μέχρι πρότινος ήταν στην

ομάδα του Τυρνάβου ως

δίδυμο με τον κ. Γιώργο

Καμάκα.

Επίσης έχει εργαστεί ως

προπονητής στον ΑΟ

Περιστερίου, τον Αχαρναϊκό,

τον Απόλλων Λάρισας, την

Κ 20 της ΠΑΕ ΑΕΛ όπου και

εργάστηκε για 6 χρόνια), τον

Παναγροτικό Νίκαιας, τον

ΑΟ Αβλίδας, την Σκόπελο

και την Σκιάθο.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος καλωσορίζει τον κ.

Χρήστο Καπελιάνη στην

οικογένεια του Αχιλλέα

Φαρσάλων, και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Ο κ. Καπελιάνης στις πρώ-

τες του δηλώσεις τόνισε:

«Μια πρόταση από τον

Αχιλλέα Φαρσαλων είναι

πάντα τιμή για μένα.

Έρχομαι σε ένα ιστορικό

σωματείο το οποίο υπηρέτη-

σα πρόσφατα, με πίστη

υπευθυνότητα και επαγγελ-

ματισμό βιώνοντας μάλιστα

μόνο επιτυχίες.

Αυτή τη φορά η κατάσταση

είναι σίγουρα πιο δύσκολη

αλλά με όπλο τη δουλειά,

πιστεύω να πάνε όλα καλά.

Ευχαριστώ τη Διοίκηση του

Αχιλλέα για την εμπιστοσύ-

νη στο πρόσωπό μου και

εύχομαι με τη βοήθεια όλων

να πετύχουμε τους στόχους

μας.»

Ο
λυμπιακός
Αμπελιάς και
Δαμασιακός

αναδείχθηκαν ισόπαλοι
με σκορ 1 – 1 στην έδρα
της Αμπελιάς σε ένα
παιχνίδι με πολύ ένταση,
πάθος και δύναμη που
κρίθηκε από δυο
εύστοχες εκτελέσεις
πέναλτι από μια για κάθε
ομάδα.
Έτσι οι κόκκινοι των
Βαγγέλη Μπρισίμη και
Θοδωρή Εμμανουήλ έχουν
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βαθμούς και βρίσκονται
στην 9η θέση μετά από
επτά αγωνιστικές.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδα-
νικά για τον Ολυμπιακό
Αμπελιάς καθώς στο 3′ ο
Γκαραλιάκος ανατράπηκε
από τον Καρακάνο μέσα
στην περιοχή με τον κ.
Βασιλό να υποδεικνύει
πέναλτι. Ο Γκαραλιάκος
εκτέλεσε εύστοχα και άνοιξε
το σκορ. Στην αμέσως επό-
μενη φάση υπήρξε πτώση
παίκτη του Δαμασιακού

στην περιοχή της Αμπελιάς
με τους φιλοξενούμενους
να διαμαρτύρονται όμως ο
κ. Βασιλός έδειξε παίζεται.
Στο πρώτο μέρος δεν
υπήρξε τίποτα το ιδιαίτερο
πέρα από μια κεφαλιά του
Χουλιαρόπουλου που
πέρασε λίγο άουτ για την
Αμπελιά και μια εκτέλεση
φάουλ του Λούτσου που
μπλόκαρε ο Κουκούτσης
για τον Δαμασιακό.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε
όπως το πρώτο όμως ανά-
ποδα, καθώς στο 55′ ο κ.
Βασιλός έδειξε πέναλτι
πάνω στον Λούτσο από τον
Αγγέλη σε μια φάση στην
οποία αρχικά ο Λούτσος
πλάσαρε πέφτοντας η
μπάλα κατέληξε άουτ και εν
συνεχεία ο κ. Βασιλός έδει-
ξε πέναλτι σε μια φάση
στην οποία δεν φαίνεται να
υπάρχει παράβαση εντός
της περιοχής από τον
Αγγέλη ο οποίος είδε δεύτε-

ρη κίτρινη κάρτα και έτσι η
Αμπελιά έμεινε με δέκα παί-
κτες. Αυτή η απόφαση
ξεσήκωσε θύελλα αντιδρά-
σεων και διαμαρτυριών από
τους γηπεδούχους. Την
εκτέλεση του πέναλτι ανέ-
λαβε ο Τσιάλτας ο οποίος
νίκησε τον Κουκούτση και
ισοφάρισε. Μάλιστα στην
αμέσως επόμενη φάση οι
φιλοξενούμενοι έχασαν μια
καλή στιγμή όταν ο
Λούτσος πλάσαρε με τον
Κουκούτση να διώχνει εντυ-
πωσιακά.
Από το 60′ και έπειτα ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς
έκλεισε στα καρέ του τον
Δαμασιακό και παρά το
αριθμητικό του μειονέκτημα
προσπάθησε να πιέσει και
έχασε την πρώτη του καλή
στιγμή στο 65′ όταν ο
Πράπας έκανε το σουτ με
την μπάλα να περνάει λίγο
άουτ. Ενώ στο 70′ ένα σουτ
του Γκαραλιάκου μπλόκαρε

ο Μιγδάνης. Στο 75′ σημει-
ώθηκε η μεγαλύτερη ευκαι-
ρία των γηπεδούχων όταν ο
Καλούσης έπιασε ένα
«γεμάτο» σουτ όμως ο
Μιγδάνης απογειώθηκε και
έδιωξε σε κόρνερ. Στο 80′
ένα σουτ του Γκαραλιάκου
κατέληξε και πάλι στην
αγκαλιά του Μιγδάνη.
Οι φιλοξενούμενοι προσπά-
θησαν να χτυπήσουν στην
αντεπίθεση και στο 85′ ο
Λέτσιος έκανε το πλασέ
από πλάγια θέση μέσα από
την περιοχή με τον
Κουκούτση να μπλοκάρει.
Στο 87′ αποκαταστάθηκαν
οι αριθμητικές ισορροπίες
όταν ο Ιωαννίδης αντίκρισε
κόκκινη κάρτα έπειτα από
μια μίνι σύρραξη που υπήρ-
ξε με τον Πλιάγκα, ενώ την
κόκκινη κάρτα με δεύτερη
κίτρινη σε εκείνη την φάση
είδε και ο Δημήτρης
Πλιάγκας ο οποίος ήταν
στον πάγκο της Αμπελιάς.

Η τελευταία καλή στιγμή για
την Αμπελιά καταγράφηκε
στις καθυστερήσεις όταν ο
Γκαραλιάκος βρέθηκε σε
θέση βολής, έκανε το σουτ
με τον Μιγδάνη να τον στα-
ματά και πάλι.
Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Βαγγέλης Μπρισίμης –
Θοδωρής Εμμανουηλ):
Κουκούτσης,
Χουλιαρόπουλος (46′
Ζάχος), Δάσιος (55′
Ποτόσογλου),
Παρασκευούδης (60′
Καλούσης), Σελήνης,
Κορδαλής, Πράπας,
Γκαραλιάκος, Σταθάκος,
Αγγέλης, Καραγιάννης.
Δαμασιακός: Μιγδάνης,
Γεωργαντζάς, Πούτας,
Ιωαννίδης, Καρακάνος,
Μουσιάρης, Λέτσιος,
Δούκας Θ., Λούτσος (74′
Δαούλας), Τσάλτας,
Ραπτοτάσιος (89′
Μπουκουβάλας).

Τ
ην ήττα με σκορ 2-

0 γνώρισε στον

Τύρναβο ο

Αχιλλέας Φαρσάλων και

έτσι παρέμεινε στους δύο

βαθμούς μετά από επτά

αναμετρήσεις και πλέον

βρίσκεται στην τελευταία

θέση, μαζί με τον

Δαμασιακό.

Ντεμπούτο στον πάγκο του

Αχιλλέα για τον κ. Χρήστο

Καπελιάνη ο οποίος αντιμε-

τώπισε τη πρώην του

ομάδα, δεν κατάφερε όμως

να πάρει το θετικό αποτέλε-

σμα και οι «κιτρινόμαυροι»

έμειναν στους δύο βαθμούς

και τη τελευταία θέση της

βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το

σκορ στο 22′ όταν ο

Πατσιωτός βρέθηκε στο

πρώτο δοκάρι και με σουτ

μετά από διπλή προσπά-

θεια νίκησε τον Παρθένη.

Εν συνεχεία η αναμέτρηση

είχε αρκετά καλό ρυθμό με

τους γηπεδούχους να έχουν

καλές στιγμές και μάλιστα

να σημαδεύουν και το

δοκάρι με τους Λόλα,

Πατσιωτό και Βερύκοκο.

Ενώ ο Αχιλλέας Φαρσάλων

είχε κάποιες καλές στιγμές

με τους Πετράκη Μάνο και

Παπακωνσταντίνου όμως

το 2-0 πέτυχε στο 82′ ο

Βερύκοκος με πλασέ από

κάθετη πάσα του Μπάκου.

Οι Συνθέσεις

Τύρναβος 2005 (Φώτης

Πλίτσης – Χρήστος

Λόλας): Φαρμάκας,

Πατσής, Παπαδόπουλος,

Αυλογιάρης,

Δασκαλόπουλος, Κατσαρός

(90′ Πρισακάρου), Γανός,

Λόλας (80′ Μπάκος Κ.),

Πατσιωτός (78′ Βλιώρας),

Χατζής, Μπάκος Ι. (60′

Βερυκόκος).

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Παρθένης Σπ.,

Παπακωνσταντίνου,

Μπερσιάνης, Πετράκης Χρ.,

Τσούλης Δ. (65′ Ιμεράι),

Κουτσογιάννης (80′

Γκούνης), Κομισόπουλος,

Τσούλης Αθ., Γαγάρας,

Παρθένης Λ. (55′ Καναβός),

Ζιώγας (70′ Πετράκης Μ.).

Διαιτητική Τριπλέτα:

Νίτσας, Καραθάνος,

Κοσμάνος.
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Τ
ρελαίνει κόσμο ο

Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων στο

πρωτάθλημα της Β

Εθνικής κατηγορίας,

καθώς το «τρένο» του

Γρηγόρη Γιασσάρη

πέρασε και από τον

Πολύγυρο με σκορ 66 –

75 και πλέον είναι

«τετρακίνητο» με 4 νίκες

σε ισάριθμα παιχνίδια.

Έτσι οι Φαρσαλινοί με 8

βαθμούς είναι στην πρώτη

θεσή μαζί με τον ΠΑΣ

Γιάννενα γράφοντας ιστορία

με την εκπληκτική εκκίνησή

τους στο φετινό πρωτάθλη-

μα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους Φαρσαλινούς να επι-

βάλλουν τον δικό τους

ρυθμό από την αρχή του

αγώνα και αξιοσημείωτο

είναι το γεγονός ότι ποτέ

δεν βρέθηκαν να κυνηγούν

το σκορ, έχοντας πάντα το

προβάδισμα.

Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε

την ομάδα του Γρηγόρη

Γιασσάρη μπροστά με 9

πόντους και σκορ 13 – 22.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι

Φαρσαλινοί δέχθηκαν και

πάλι μόλις 13 πόντους ενώ

κατάφεραην να σκοράρουν

18 και να πάνε στο ημίχρο-

νο όντας μπροστά με σκορ

26-38.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ανα-

μέτρηση «άνοιξε» επιθετι-

κά, απέκτησε πιο γρήγορο

ρυθμό όμως αυτό βόλεψε

τον Γυμναστικό ο οποίος

«πάτησε το γκάζι» και

πέρασε μπροστά με διψή-

φια διαφορά και σκορ 42 –

56.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η

διαχείριση του υπέρ τους

σκορ και των δυνάμεων

έγινε άψογα από τους

Φαρσαλινούς οι οποίοι

«άλωσαν» την έδρα του

Πολύγυρου με τελικό σκορ

66 – 75 και μαζί με τον

ΠΑΣ Γιάννινα είναι στην

κορυφή του πρωταθλήμα-

τος με το απόλυτο σε 4

αναμετρήσεις!!!

Πρώτος σκόρερ της αναμέ-

τρησης για τον Γυμναστικό

ήταν ο Πεταλωτής με 20

πόντους ενώ ο Τσούμας

είχε 16 πόντους, ο

Παπαχρήστος είχε 13 και

12 ο Δέσπος σε ένα παιχνί-

δι ακόμη στο οποίο οι μπλε

είχαν και πάλι πολλές επι-

θετικές επιλογές και πρωτα-

γωνιστές.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 26-

38, 42-56, 66-75

Διαιτητές: Τζιοπάνος Ν.-

Θεοδώρου-Σαρακενίδης

Πολύγυρος (Τσούρμας):
Αμπατζίδης 8(2),

Πιπιλιάρης 30(1), Ντισλής

9(1), Δεληγκάρης, Βλάχος ,

Παπαθανασίου 1,

Νικολόπουλος, Νούκαρης

8(1), Στόικος , Αμούτζιας ,

Αλεξιάδης 2, Γραβάνης 8 .

Γ.Σ.Φαρσάλων
(Γιασσάρης-Ρίζος):
Καλτσούνας, Βασιλείου,

Παπαχρήστος 13, Τσούμας

Σ. 16(3), Βρεττάς 8,

Πεταλωτής 20(2),  Μουλάς

2, Δέσπος 12, Τσούκας

4(1), Στάνκοβιτς

Και τώρα Καβάλα στο
Κλειστό Γυμναστήριο των
Φαρσάλων
Ο Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων δείχνει ασταμά-

τητος την φετινή σεζόν και

το επόμενο εμπόδιο της

ομάδος του κ. Γρηγόρη

Γιασσάρη είναι η ομάδα της

Καβάλας.

Η Καβάλα μετρά δυο νίκες

και ισάριθμες ήττες στις 4

πρώτες αγωνιστικές.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί

την Κυριακή 3/11 και ώρα

17:00 στο Κλειστό

Γυμναστήριο των

Φαρσάλων.

Σύσσωμη η Διοίκηση, το

τεχνικό επιτελείο και οι

αθλητές της ομάδος καλούν

τον κόσμο να δώσει δυναμι-

κό παρών και με τον δικό

του μοναδικό τρόπο να

βοηθήσει την ομάδα του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων να πετύχει

ακόμη μια νίκη και να συνε-

χίσει στον δρόμο των επιτυ-

χίων.

Τα αποτελέσματα της 4ης
Αγωνιστικής :  
ΧΑΝΘ-ΠΑΣ Γιάννινα 56-66

Έσπερος Λαμίας-Ευκαρπία

77-81

Γέφυρα-Ερμής Λαγκαδά 65-

73

Δόξα Λευκάδας-Μαχητές

Πειραματικό Πευκών 67-62

Πρωτέας Γρεβενών-

Στρατώνι

Αίας Ευόσμου-ΚΑΟ

Χαλκιδικής 79-40

Πολύγυρος- Γ.Σ. Φαρσάλων

66-75

Καβάλα-Κομοτηνή 72-64

Η Βαθμολογία (σε 4 αγώ-

νες) :

1.ΠΑΣ Γιάννινα (4-0) 8

2.Γ.Σ. Φαρσάλων (4-0) 8

3.ΧΑΝΘ (3-1) 7

4.Δόξα Λευκάδας (3-1) 7

5.Ευκαπρία (3-1) 7

6.Μαχητές Πευκών (2-2) 6

7.Καβάλα (2-2) 6

8.Πολύγυρος (2-2) 6

9.Στρατώνι (2-2) 6

10.Ερμής Λαγκαδά (2-2) 6

11.Πρωτέας Γρεβενών (1-3)

5

12.ΚΣ Γέφυρας (1-3) 5

13.Κομοτηνή (1-3) 5

14.Αίας Ευόσμου (1-3) 5

15.Έσπερος Λαμίας (1-3) 5

16.ΚΑΟΧ (0-4) 4

Η επόμενη αγωνιστική
(5η, 3/11)
ΠΣ Ευκαρπίας – Γέφυρα

Ερμής Λαγκαδά – Δόξα

Λευκάδας

Μαχητές Πειραματικού –

Πρωτέας Γρεβενών

Στρατώνι – ΧΑΝΘ

ΠΑΣ Γιάννινα – Αίας

Ευόσμου

Ευρώπη Πευκοχωρίου –

ΑΟ Πολυγύρου

Γ.Σ. Φαρσάλων – Καβάλα
ΓΑΣ Κομοτηνή – Έσπερος

Λαμίας
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Αθλητικά
CMYK

««Τετρακίνητο τρένο» ο Γ.Σ. Φαρσάλων, Τετρακίνητο τρένο» ο Γ.Σ. Φαρσάλων, 

«άλωσε» και τον Πολύγυρο και έπιασε κορυφή!!!«άλωσε» και τον Πολύγυρο και έπιασε κορυφή!!!

Παπαχρήστος: «Οι νίκες των Φαρσάλων έγιναν με αίμα & ιδρώτα»Παπαχρήστος: «Οι νίκες των Φαρσάλων έγιναν με αίμα & ιδρώτα»

Ο
Γιάννης

Παπαχρήστος

μίλησε για τα

προβλήματα που ποτέ

δεν τον πτοούν, αλλά και

τις προσδοκίες που

τρέφει για την ομάδα του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πάντα προσπαθώ να

πηγαίνω εκεί όπου υπάρχει

πρόκληση. Οι άνθρωποι

που έχουν αναλάβει την

ομάδα έχουν όραμα και

όρεξη. Αυτό που θέλουμε

όλοι όσοι βρισκόμαστε στην

ομάδα είναι να κάνει το κάτι

παραπάνω, την υπέρβαση

για μεγαλύτερες διακρίσεις.

Για μένα πολύ σημαντικό

ρόλο έπαιξε η παρουσία του

Δημήτρη Δέσπου στην

ομάδα, με τον οποίο είχαμε

συνυπάρξει στον ΠΑΟΚ

όταν ήμουν… πιτσιρικάς. Το

ότι κάνει κάθε μέρα 80 χιλιό-

μετρα ο Δέσπος για να βρί-

σκεται στην ομάδα, αυτό

λέει από μόνο του πολλά.

Δεύτερο κίνητρο για μένα

ήταν ο προπονητής και τρί-

τος λόγος η διοίκηση».

-Μπορούν τα Φάρσαλα να

είναι ανταγωνιστικά στο

πρωτάθλημα της Β΄

Εθνικής;

«Η ομάδα αυτή έτσι όπως

είναι σήμερα συγκροτήθηκε

την τελευταία στιγμή.

Κάναμε προετοιμασία με 6

άτομα. Τώρα καθημερινά

είμαστε 10 άτομα καθώς

υπάρχουν επί μέρους προ-

βλήματα, όπως τραυματι-

σμοί, ένα παιδί είναι φαντά-

ρος και δεν μπορεί να βρί-

σκεται διαρκώς στην

ομάδα… Ο αθλητής έχει

μάθει να ζει με το πρόβλη-

μα. Το πρόβλημα για τους

περισσότερους είναι στο

μυαλό. Όταν έχεις ένα

στόχο, να προετοιμαστείς

για τον αγώνα της Κυριακής,

απλά πρέπει να το κάνεις

και να είσαι έτοιμος, ανεξάρ-

τητα από τα προβλήματα».

-Οπότε θα μπορούσε να πει

κανείς ότι οι τέσσερις νίκες

στο ξεκίνημα έχουν άλλη

αξία και σημασία για τη

συνέχεια…

«Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα,

ωστόσο αυτό δεν μου λέει

κάτι. Θέλει δουλειά, επιμο-

νή, υπομονή και κατανόηση.

Αυτές οι νίκες έγιναν με αίμα

και ιδρώτα. Είναι πολύ

νωρίς ακόμα, καθώς δεν

ξέρω ο διπλανός μου τι

κάνει καλά και τι όχι. Δεν

έχουμε όλοι μαζί αρκετές

παραστάσεις, καθώς από

την προετοιμασία μέχρι

σήμερα έχουμε κάνει μερικά

φιλικά, καμιά δεκαριά διπλά

και τρεις αγώνες. Και στην

Καρδίτσα που βγήκαμε τρί-

τοι δεν είχαμε το φοβερό

ρόστερ. Είναι σημαντικό να

καταλάβει ο καθένας τι κάνει

μέσα στο γήπεδο. Την

περασμένη Κυριακή έμαθα

αργά το βράδυ πόσους

πόντους έβαλα, διότι δεν

είναι αυτό το μείζον».

-Ο κόσμος στηρίζει την προ-

σπάθειά σας;

«Ο κόσμος πρέπει να κατα-

λάβει ότι εμείς δίνουμε κάθε

μέρα έναν αγώνα. Αν είναι

500 σε ένα παιχνίδι και είναι

550 στο επόμενο αυτό θα

είναι επιτυχία για εμάς. Μην

ξεχνάμε ότι έχουμε γυναίκα

πρόεδρο και χρειάζεται επι-

πλέον στήριξη και βοήθεια.

Κάποιοι δεν το αξίζουν να

ασχολούνται με τον αθλητι-

σμό. Θεωρώ ότι όσοι συμ-

μετέχουν στη διοίκηση των

Φαρσάλων αξίζει να ασχο-

λούνται. Επειδή στο παρελ-

θόν έκανα πολλούς τσάμπα

μάγκες, αυτοί είναι μάγκες

και θέλω να γίνουν επιπλέον

μάγκες. Ο κόσμος θα πρέ-

πει να το γνωρίζει αυτό και

να στηρίξει την ομάδα».

-Μετά από τόσα χρόνια στο

μπάσκετ τι έχεις να πεις στα

παιδιά που θέλουν να ασχο-

ληθούν με τον αθλητισμό;

«Είτε προσπαθείς να ανέ-

βεις, είτε προσπαθείς να

σωθείς, είτε είσαι στη μέση,

κάνεις πρωταθλητισμό. Εσύ

βάζεις τα όρια. Εγώ δεν έχω

μάνατζερ και κάθε χρόνο

δέχομαι προτάσεις σχεδόν

από όλες τις ομάδες της

Θεσσαλίας και αυτό με τιμά.

Το σπουδαιότερο όλων είναι

όταν θα φύγω από μια πόλη

να έχω κάνει 50 φίλους.

Είναι σημαντικό να μπορείς

να κάνεις αυτά που λες»



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

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 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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα
επί της οδού Βόλου.
Πλήρως Επιπλωμένη.
Τιμή Προσιτή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6976886563

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολυθρόνα – καρο-
τσάκι για wc , αμεταχείριστο ,
για άτομα  με κινητικά προβλή-
ματα.  Επικοινωνία στο τηλ.
6973753037.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στα Φάρσαλα  βίκος
βιολογικής  καλλιέργειας « ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ» και φακή «ΣΑΜΟΣ»
για σπορά και φαγητό.
Επικοινωνία στο τηλ. :
6974824220

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου
ορόφου , 86 τμ. με ένα υπνοδω-
μάτιο, μπάνιο, σαλόνι, τραπεζα-
ρία , καθιστικό , κουζίνα  και
τζάκι  επί της οδού
Γυμνασιάρχου Γκίκα 24 . επικοι-
νωνία στο τηλ. : 6934305272
και 24910 71277

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πέλετ , σχε-
δόν καινούργια (αγορά 2018) με
ολόκληρο τον εξοπλισμό της.
Επικοινωνία στο τηλ.
6974429796

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ είκοσι (20) πρόβα-
τα στο Αχίλλειο Φαρσάλων    και
γεννάνε τον Νοέμβριο. Τηλ. επι-
κοινωνίας : 24910 23561 &
6946513676

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιανακαινισμέ-
νη γκαρσονιέρα30 τ.μ. σε ημιό-
ροφο στην οδό Βόλου  9.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπόρος Simeto R2,
καθαρισμένος σε σακιά των
40kg., 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
69366820045

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90
τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη
και Κανάρη γωνία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6942200185
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30/10:Ζαχοπούλου Στυλιανή    Δ/νση: Πλατεία

Λαού Τηλ: 24910-22251

31/10:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

1/11:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

13 Τηλ: 24910-23089

2/11:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

3/11:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 7

Τηλ: 24910-22154   

4/11:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465

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

Χειμερινό ωράριοΧειμερινό ωράριο

καταστημάτωνκαταστημάτων

O όμιλος ΑLFA WOOD συμ-

μετείχε για άλλη μια χρονιά

στη διεθνώς αναγνωρισμέ-

νη  έκθεση, την 11η έκθεση

SICAM, που πραγματοποι-

ήθηκε στο Pordenone στη

γειτονική Ιταλία, από 15

έως 18 Οκτωβρίου. 

Τις τρεις αυτές μέρες, πάνω

από 60.000 επαγγελματίες

και εκπρόσωποι τάσεων από

89 διαφορετικές χώρες και

πέντε ηπείρους έδωσαν το

παρόν. Το stand του ομίλου

επισκέφθηκε πλήθος κόσμου,

δίνοντας την ευκαιρία στην

Alfa Wood να επεκτείνει την

αναγνωρισιμότητά της.

Αντάξια του πολύ υψηλού

επιπέδου της διοργάνωσης

στάθηκαν τα στελέχη του ομί-

λου, τα οποία παρουσίασαν

όλη τη γκάμα προϊόντων

ξύλου της εταιρίας, καθώς και

δύο ολοκαίνουριες επιφάνει-

ες. Ανταλλαγή σκέψεων και

ιδεών, με μοναδικό στόχο την

ανάπτυξη νέων τάσεων αλλά

και την τόνωση της αγοράς. 

Ο όμιλος Ο όμιλος Alfa WoodAlfa Wood

εντυπωσίασε για ακόμη στηεντυπωσίασε για ακόμη στη

διεθνή έκθεση διεθνή έκθεση SICAM 2019SICAM 2019



Ο
ΑΟ Ναρθακίου

ήταν κατά

διαστήματα

ανώτερος του αντιπάλου

του της ΑΕ Βουναίνων,

προηγήθηκε νωρίς στο

σκορ, όμως κατάφερε να

πάρει έναν βαθμό που

του δίνει ψυχολογία και

βαθμολογική τόνωση εν

όψει της συνέχειας στο

πρωτάθλημα της Α1

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Οι γαλάζιοι του Δημήτρη

Δανιλούλη έφτασαν τους 4

βαθμούς και βρίσκονται

μαζί με την Αναγέννηση

Φαρσάλων και την Γλαύκη

στην 11η θέση.

Με το «καλημέρα» της ανα-

μέτρησης ο Καραβαγγέλης

έκανε την σέντρα και ο

Σπανός με όμορφη κεφαλιά

άνοιξε το σκορ για τον ΑΟ

Ναρθακίου.

Δυο λεπτά αργότερα ο

Καραβαγγέλης βγήκε στην

κόντρα, δεν «έσπασε» την

μπάλα στον αφύλακτο

Βαρέλα και το πλασέ του

έδιωξε ο τερματοφύλακας

των φιλοξενούμενων.

Οι γηπεδούχοι είχαν κάποι-

ες καλές στιγμές στο πρώτο

μέρος με τους Βαρελά,

Σπανό και Βράκα, ενώ τα

Βούναινα ισορρόπησαν

στην συνέχεια της αναμέ-

τρησης και είχαν και οι

φιλοξενούμενοι τις καλές

στιγμές τους.

Εν τέλει με την έναρξη του

δευτέρου μέρους και έπειτα

από αναταραχή στα καρέ

του Ζειμπέκη ο Ξαφάρας

σκόραρε από κοντά σε μια

φάση στην οποία οι γηπε-

δούχοι διαμαρτύρονται ότι η

μπάλα πέρασε την τελική

γραμμή πριν γίνει το γύρι-

σμα προς τον σκόρερ.

Στην συνέχεια οι δυο ομά-

δες είχαν αμφότερες τις

καλές τους στιγμές με τους

γηπεδούχους να απειλούν

με τους Σπανό, Βράκα,

Βαρελά και Καραβαγγέλη,

όμως το 1 – 1 παρέμεινε

μέχρι την λήξη της αναμέ-

τρησης.

Πολλά τα παράπονα των

γηπεδούχων από τον διαι-

τητή Βασιλό, τόσο για την

φάση του γκολ της ισοφάρι-

σης, όσο και για το γεγονός

ότι σύμφωνα με τους

ανθρώπους του Ναρθακίου

έδινε εύκολα κίτρινες κάρτες

στους γηπεδούχους.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου (Δημήτρης

Δανιλούλης): Ζειμπέκης,

Δημακόπουλος, Νάκος (80′

Αρσενόπουλος), Τσαπέπας,

Νταιάκης, Κατσικόπουλος,

Καψιώχας, Βράκας,

Βαρελάς, Σπανός,

Καραβαγγέλης

Τ
ο… «τρένο» της

Δόξας Υπέρειας

είναι ασταμάτητο

καθώς οι «μαυρετοί»

ξεπέρασαν με άνεση και

το εμπόδιο του

Μελισσοχωρίου με σκορ

4 – 0 εντός έδρας,

έφτασαν τις τρεις σερί

νίκες και με 13 βαθμούς

είναι στην δεύτερη θέση

της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Οι γηπεδούχοι ήταν οι από-

λυτοι κυρίαρχοι της αναμέ-

τρησης και μόλις στο 3′

άνοιξαν το σκορ όταν έπει-

τα από σέντρα του

Κερμελίδη από τα δεξιά ο

Σουλτούκης με σουτ στην

κίνηση έστειλε την μπάλα

στο «παραθυράκι» της

εστίας του Μελισσοχωρίου

συνδυάζοντας ουσία και

θέαμα και πέτυχε το 1 – 0.

Στο 24′ και έπειτα από εκτέ-

λεση φάουλ του Πρίφτη ο

Τζατζάκης έκανε γυριστή

κεφαλιά προς την εστία με

δύναμη ο Μπουρονίκας

προσπάθησε να διώξει

όμως έστειλε την μπάλα

στα δίχτυα της ομάδος του

για το 2 – 0.

Στο πρώτο μέρος η

Υπέρεια είχε δυο καλές

στιγμές από θέση τετ α τετ

με τον Τζατζάκη ενώ ο

Κερμελίδης σημάδεψε το

δοκάρι από πλεονεκτική

θέση.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν

να «καθαρίσουν» την υπό-

θεση νίκη στο 54′ όταν

έπειτα από εκτέλεση φάουλ

του Πρίφτη ο Κουσιώρας με

σουτ στην κίνηση έστειλε

την μπάλα στα δίχτυα για

το 3 – 0.

Στο 75′ ο Κουσιώρας με

απευθείας εκτέλεση φάουλ

πέτυχε το 4 – 0 δίνοντας

διαστάσεις θριάμβου στην

νίκη της ομάδος του και

πετυχαίνοντας παράλληλα

το δεύτερο προσωπικό του

τέρμα.

Μάλιστα η Δόξα είχε ακόμη

ένα δοκάρι αυτή την φορά

οριζόντιο έπειτα από εκτέ-

λεση φάουλ του Πρίφτη.

Ενώ σε δυο περιπτώσεις ο

Κουσιώρας δεν κατάφερε

να σημαδέψει σωστά με το

4 – 0 να παραμένει μέχρι

την λήξη της αναμέτρησης.

Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας): Σκαντζούρης,

Πρίφτης, Παπαδόπουλος,

Δημητρίου (70′

Πατσιούρας),

Τραμπάκουλος, Γκατζόγιας

(80′ Τσιούρης Γ.), Ντόντος,

Κερμελίδης (80′ Τσιούρης

Γ.), Τζατζάκης, Κουσιώρας

(80′ Καλφόγλου),

Σουλτούκης (80′

Ζαχαράκης).
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«Τετρακίνητο τρένο» «Τετρακίνητο τρένο» 

η Δόξα Υπέρειας!!!η Δόξα Υπέρειας!!!

Αθλητικά

Βαθμό ουσίας & ψυ»Χ»ολογίαςΒαθμό ουσίας & ψυ»Χ»ολογίας

για τον ΑΟ Ναρθακίουγια τον ΑΟ Ναρθακίου

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (7η Αγων.)

Βλαχογιάννι-Αργυροπούλι 0-0

Μακρυχώρι-Λάρισα 2012 5-0

Τύρναβος-Αχιλλέας Φ. 2-0

Αμπελωνιακός-Κιλελέρ 1-0

Φαλανιακός-Σμόλικας 0-0

Αβέρωφ-Δωτιέας Αγιάς 1-2

Αμπελιά-Δαμασιακός 1-1

Μαυροβούνι-ΠΟ Ελασσόνας 0-1

Τα Αποτελέσματα (6η Αγων.)
Υπέρεια-Μελισσοχώρι 4-0
Γλαύκη-Ραχούλα 1-2

Νέα Πολιτεία-Παναγροτικός 6-1
Πύρρος-Προμηθέας 2-1
Ναρθάκι-Βούναινα 1-1
Ελευθεραί-Γαλήνη 3-0
Βαμβακού-Αναγέννηση Φ. 1-3
Αγ. Ανάργυροι-Λαρισαϊκός 3-

Τα Αποτελέσματα (3η Αγων.)

Χαλκιάδες-Μυραϊκός 7-0

Διογένης-Κρήνη 1-3

Ζάππειο-Ομόνοια 0-0

Ακαδ. Αχιλλέως-Κουτσόχερο 0-

3

Βασιλί-Νεάπολη 0-1

Μάνδρα-Σταυραετός 5-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Π.Ο.Ε 22-5 17

2. Μακρυχώρι 17-3 17

3. Φαλανιακός 17-5 15

4. Δωτιέας Αγιάς 15-3 14

5. Κιλελέρ 5-5 13

6. Σμόλικας 13-5 13

7. Τύρναβος 7-6 11

8. Αργυροπούλι 7-13 10

9. Αβέρωφ 7-10 8

10. Αμπελιά 14-13 8

11. Μαυροβούνι 5-6 6

12. Βλαχογιάννι 4-11 6

13. Λάρισα 2012 4-23 5

14. Αμπελωνιακός 6-15 4

15. Αχιλλέας Φ. 4-17 2

16. Δαμασιακός 5-12 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Βούναινα 13-4 14

2. Υπέρεια 14-7 13

3. Ραχούλα 7-3 13

4. Άγιοι Ανάργυροι 9-5 13
5. Παναγροτικός 12-10 12
6. Ελευθεραί 7-4 11

7. Πύρρος 7-5 11

8. Βαμβακού 13-9 10

9. Νέα Πολιτεία 10-5 10
10. Μελισσοχώρι 9-10 7
11. Αναγέννηση Φ. 4-9 4
12. Γλαύκη 7-10 4

13. Ναρθάκι 6-13 4

14. Γαλήνη 4-13 3

15. Προμηθέας 2-9 3

16. Λαρισαϊκός 4-12 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Χαλκιάδες 15-0 9

2. Νεάπολη 11-1 9

3.Φορτούνα Κουτσοχέρου 13-2
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4. Μάνδρα 7-1 7

5. Βασιλί 5-2 4

6. Ομόνοια 7-6 4

7. Διογένης 8-7 3

8. Ακαδημία Φαρσάλων 2-4 3

9. Κρήνη 4-10 3

10. Ζάππειο 0-7 1

11. Μυραϊκός 2-18 0

12. Σταυρός 0-13 -6

*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτά-

θλημα με -6 βαθμούς από την

περσινή σεζόν

Επόμενη (8η) Αγωνιστική
(Σάββατο 2/11, 15:30)
Μακρυχώρι-Βλαχογιάννι
Αργυροπούλι-Τύρναβος
Λάρισα 2012-Αμπελωνιακός
Αχιλλέας Φ.-Φαλανιακός
Κιλελέρ-Αβέρωφ

Σμόλικας-Αμπελιά

Δωτιέας Αγιάς-ΠΟ Ελασσόνας
Δαμασιακός-Μαυροβούνι

Επόμενη (7η) Αγωνιστική 
(Κυριακή 3/11, 15:30)
Μελισσοχώρι-Ραχούλα
Παναγροτικός-Υπέρεια
Προμηθέας-Γλαύκη

Βούναινα-Νέα Πολιτεία
Γαλήνη-Πύρρος

Αναγέννηση Φ.-Ναρθάκι
Λαρισαϊκός-Ελευθεραί
Βαμβακού-Αγ. Ανάργυροι

Επόμενη (4η) Αγωνιστική

(Σάββατο 2/11, 15:30)

Διογένης-Χαλκιάδες 

(Κυριακή 3/11, 15:30)

Μυραϊκός-Ζάππειο

Κρήνη-Ακαδ. Αχιλλέως

Ομόνοια-Βασιλί

Κουτσόχερο-Μάνδρα

Σταυραετός-Νεάπολη

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Τ
ην ήττα με σκορ 66

– 40 γνώρισε ο

Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων κόντρα στην

Ιωλκία Βόλου για την

δεύτερη αγωνιστική της

Α2 ΕΣΚΑΘ.

Οι γηπεδούχοι πήραν προ-

βάδισμα από νωρίς με 11-2

και 19-5 με την πρώτη

περίοδο να λήγει με σκορ

21 – 8.

Στην δεύτερη περίοδο και

με σερί 3 – 11 ο Αθλητικός

μείωσε στους πέντε στα

μέσα σχεδόν 24 – 19.

Αλλά οι λάθος επιλογές σε

άμυνα και επίθεση έδωσαν

την δυνατότητα στην Ιωλκία

να τρέξει σερί 12 – 5 και το

ημίχρονο την βρήκε μπρο-

στά με 36 – 23.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν

αυτό που έκρινε την αναμέ-

τρηση καθώς οι γηπεδούχοι

έτρεξαν ένα σερί 14 – 3 και

πέρασαν μπροστά με 50 –

26.

Στην τελευταία περίοδο οι

Φαρσαλινοί έτρεξαν ένα

σερί 0 – 8 μείωσαν σε 50 –

34 δίχως όμως να πλησιά-

σουν περισσότερο και έτσι

η αναμέτρηση έληξε με

σκορ 66 – 40.

Τα Δεκάλεπτα: 21-8, 36-23,

50-26, 66-40

Η Σύνθεση
A.Σ.ΦAPΣAΛΩN
(Μανετζής Α.
Γκουντόπουλος Γ.):
ΘEOXAPHΣ 9(2), ZAΓKAΣ

15, POYMΠAΣ 2,

MANETZHΣ, XPONHΣ

8(1), ZAXAPHΣ 4,

POYMΠAΣ K 2,

Π
αρελθόν

αποτελούν από

τον Αχιλλέα

Φαρσάλων οι Δημήτρης

Ζιώγας και Μιχάλης

Κουτσογιάννης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

της ομάδος:

«Η Διοίκηση της ομάδος

μας ανακοινώνει την λύση

της συνεργασίας της με

τους ποδοσφαιριστές

Δημήτρη Ζιώγα και Μιχάλη

Κουτσογιάννη.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος μας ευχαριστεί

θερμά τους δυο ποδοσφαι-

ριστές για την προσφορά

τους και τους εύχεται υγεία

και καλή σταδιοδρομία στην

καριέρα τους και την προ-

σωπική τους ζωή.»

Εκτός έδρας ήττα για τον Εκτός έδρας ήττα για τον 

Α.Σ. ΦαρσάλωνΑ.Σ. Φαρσάλων

Παρελθόν από τον Αχιλλέα οιΠαρελθόν από τον Αχιλλέα οι

Ζιώγας, ΚουτσογιάννηςΖιώγας, Κουτσογιάννης



Τ
ελείωσε με επιτυχία η
αγωνιστικη χρονια
για την Φαρσαλινή

πρωταθλήτρια δισκοβολία
Κρίστυ Αναγνωστοπούλου
υστερα απο την επιστροφη
της απο το Γιουχαν της
Κινας όπου συμμετείχε στο
τελευταιο για φετος και για
2η φορα στο Παγκόσμιο
Στρατιωτικό Πρωτάθλημα
CISM καταλαμβάνοντας την
3η θέση με βολή 58.27μ για
την Ελλάδα και το  Λιμενικο
Σωμα. 
Να σημειωθεί ότι ήταν το

μοναδικό μετάλλιο της ελληνι-
κής αποστολής  (συμμετείχαν
8 αθλήτριες στο τελικο της
δισκοβολιας γυναικων η 1η
Κίνα Bin Feng 64.85μ και 2η
Βραζιλία Borges Martin
61.60μ).
Στην προηγούμενη διοργάνω-
ση που έγινε στη Κορεα το
2015 είχε πάρει τη 5η θέση.
Αυτό το πρωτάθλημα είναι
σαν Ολυμπιάδα γινεται καθε 4
χρονια, συμπεριλαμβανονται
όλα τα ολυμπιακά αθλήματα
και οι αθλητές που συμμετεί-
χαν ήταν 9.000. 

Επίσης στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου που
έγινε στη Ντόχα του Κατάρ

27/9 με 6/10 κατελαβε τη 15η
θέση στο κοσμο ανάμεσα σε
33 αθλήτριες με τη καλύτερη
φετινή επίδοση 59.91μ .

Συμμετέχει για 3η φορά σε
παγκόσμιο προηγούμενα
2015 Πεκίνο και 2017 Λονδίνο
και φετος ήταν η καλύτερη της
παρουσία. 
Επίσης άλλος ένας αγώνας
στόχος γι αυτή τη χρονιά ήταν
το Ευρωπαϊκό Κύπελλο
Ομάδων που διεξήχθη στο
Μπιντγκοζ της Πολωνίας 9-
10/08 όπου εκεί κατελαβε τη
3η θέση με βολή 59.02μ 
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
που έγινε στη Πάτρα κατεκτη-
σαετο Πανελλήνιο τίτλο για 9η
συνεχή χρονιά στη δισκοβο-
λια γυναικών. 
Η Κρίστι στην μίνι ανασκόπη-
ση της χρονιάς μας τόνισε τα
εξής: “Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω το προπονητή μου τον
Αλέξανδρο Παπαδημητρίου
που συνεργαζόμαστε από τον
Ιούλιο μαζί (προηγ Δονδωρος
Γιάννης) την Ομοσπονδία το
ΣΕΓΑΣ και όλους όσους είναι
δίπλα μου και στηρίζουν τη
προσπάθεια μου αυτή κατα-

κτώντας τη κορυφή. 
Φέτος είναι μια ολυμπιακή
χρονια με τα κορυφαια γεγο-
νοτα να ειναι οι Ολυμπιακοί
Αγώνες στο Τόκυο και το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Στίβου που θα γίνει στη
Γαλλια.
Η πρόκριση για τους
Ολυμπιακούς θα γίνει η με
όριο 63.50μ η με το ranking
όπου προκρίνονται οι 32
καλύτερες αθλήτριες του
κόσμου. Εγώ αυτή τη στιγμή
είμαι μέσα στη 32αδα του
κοσμου. 
Η προετοιμασία μου θα ξεκι-
νήσει στο ΟΑΚΑ στις 4
Νοεμβρίου με σκληρή δου-
λειά και αφοσίωση για τους
επομενους αγώνες στοχους
του 2020. Ο πρώτος αγώνας
μου θα είναι το Ευρωπαϊκό
Κύπελλο Ριψεων το Μάρτιο
στη Λειρια της Πορτογαλίας.”
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