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Σ
ας ενημερώνουμε

ότι οι επτά

αριθμοί που

κερδίζουν από την 44η

κλήρωση του Εθνικού

Λαικού Λαχείου την

29η Οκτωβρίου 2019

είναι κατά σειρά.

1ος 31982, 2ος 7795,
3ος 71879, 4ος 1900,
5ος 3788, 6ος 10029,
7ος 14540.
Παρακαλούνται όσοι κερ-

δίζουν να απευθύνονται

στον Αιμοδοτικό Σύλλογο

στο Τηλέφωνο:

6932580673.

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων και

η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Συλλόγων

Εθελοντών Αιμοδοτών

ευχαριστεί όλους εσάς

που βοηθήσατε στην

λαχειοφόρο.

Το Δ.Σ.

Τ
ο ΚΑΠΕ και ο Δήμος

Φαρσάλων

συνδιοργάνωσαν

ημερίδα με τίτλο:

«Εφαρμογές των ΑΠΕ σε

αγροτικές περιοχές

(βιομάζα, γεωθερμία) και

η ένταξή τους σε

μικροδίκτυατην Πέμπτη

31 Οκτωβρίου 2019, στην

αίθουσα του Πολιτιστικού

Κέντρου Φαρσάλων.

Η εκδήλωση απευθυνόταν

σε αγρότες και ενώσεις

γεωργικών συνεταιρισμών,

γεωπόνους, επαγγελματίες

που δραστηριοποιούνται

στον αγροτικό τομέα, παρα-

γωγούς και χρήστες βιομά-

ζας, κ.α.

Την εκδήλωση άνοιξε ο

Δημοτικός Σύμβουλος και

Γεωπόνος κ. Δημήτρης

Γούσιας.

Μετέπειτα οι παρευρισκόμε-

νοι ενημερώθηκαν για την 

παρουσίαση του

Ευρωπαϊκού Έργου

PEGASUS από τον κ.

Ελευθέριο Γιακουμέλο ο

οποίος είναι στέλεχος του

Κέντρου Ανανεώσιμων

Πηγών και Εξοικονόμησης

Ενέργειας.

Εν συνεχεία ο κ.

Γιακουμέλος ενημέρωσε

τους παρευρισκόμενους για

την παρουσίαση του πιλοτι-

κού μικροδικτύου του Μ.

Ευυδρίου.

Μετέπειτα η κ. Ε.

Αλεξοπούλου ενημέρωσε το

κοινό για την καλλιέργεια

βιομηχανικών καλλιεργειών

σε περιθωριακά εδάφη.

Ο κ. Ι. Παπαμιχαήλ μίλησε

για την εφοδιαστική αλυσί-

δα και την εκμετάλλευση

αγροτικών υπολειμμάτων -

AgroChains, ενώ τέλος ο κ.

Ι. Χωροπανίτης ενημέρωσε

για τις αντλίες θερμότητας

για αγροτικές εφαρμογές.

Στο τελευταίο ημίωρο οι

παρευρισκόμενοι είχαν την

ευκαιρία να συζητήσουν με

τους ομιλητές και να παρα-

θέσουν ερωτήματα ώστε να

βγάλουν τα καλύτερα δυνα-

τά συμπεράσματα.
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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 6/11/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 9/24c

Τρίτη 5/11/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 9/24c

Πέμπτη 7/11/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 12/25c

Παρασκευή 8/11/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 10/23c

Σαββάτο 9/11/2019
Ηλιοφάνεια ,  θερμοκρασία 10/23c

Κυριακή 10/11/2019
Βροχές, θερμοκρασία 8/21c

Δευτέρα 10/11/2019
Βροχές, θερμοκρασία 9/21c

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

Εφαρμογές των ΑΠΕ σε  Εφαρμογές των ΑΠΕ σε  

αγροτικές περιοχέςαγροτικές περιοχές

Κλήρωση Κλήρωση 

λαχειοφόρουλαχειοφόρου

ΣυλλόγωνΣυλλόγων

ΕθελοντώνΕθελοντών

ΑιμοδοτώνΑιμοδοτών

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



Δ
ύο ψήφοι από

την πλειοψηφία

ήταν αρκετοί να

στείλουν την δημοτική

σύμβουλο της

ελάσσονος

αντιπολίτευσης κ. Ιουλία

Αγγελακοπούλου, μαζί

με τον πρόεδρο του Δ.Σ.

Φαρσάλων κ. Κων/νο

Δαμιανό της

πλειοψηφίας, που

τερμάτισε πρώτος στην

μυστική ψηφοφορία, ως

εκπροσώπους στην ΠΕΔ

Θεσσαλίας μαζί με τον

Δήμαρχο κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Στην ψηφοφορία συμμετεί-

χαν: Από την παράταξη

του δημάρχου κ. Μάκη

Εσκίογλου (Φάρσαλα –

Ανάπτυξη) ο κ. Κων/νος

Δαμιανός, από την παρά-

ταξη της μείζονος αντιπο-

λίτευσης του κ.Άρη

Καραχάλιου (Φαρσάλων

Όραμα) ο κ.Δημήτρης

Μπαμπανίκας, από την

παράταξη της ελάσσονος

αντιπολίτευσης της κ.

Μαρίας Ίφου η κ. Ιουλία

Αγγελακοπούλου, από την

παράταξη (Ε.ΔΗ.Π.) ο επι-

κεφαλής κ. Κων/νος

Τύμπας και από την Λαϊκή

Συσπείρωση Φαρσάλων ο

κ. Αποστόλης

Αναγνώστου. Στο σύνολο

26 ψήφων (ήταν απών ο

Άρης Καραχάλιος), η

ψηφοφορία έβγαλε με 10

ψήφους τον Κων/νο

Δαμιανό, 7 ψήφους την

Ιουλία Αγγελακοπούλου

όπου και εκλέγονται, 5

ψήφους τον Δημήτρη

Μπαμπανίκα, 3 ψήφους

τον Κώστα Τύμπα και 1

ψήφο τον Αποστόλη

Αναγνώστου.
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Δαμιανό – Αγγελακοπούλου έβγαλε η κάλπη για Δαμιανό – Αγγελακοπούλου έβγαλε η κάλπη για 

την ΠΕΔ Θεσσαλίαςτην ΠΕΔ Θεσσαλίας



Μ
ε επιτυχία

ολοκληρώθηκ

ε ο

διαγωνισμός της NASA

Space Apps Challenge

Volos 2019, ο οποίος

πραγματοποιήθηκε πριν

λίγες μέρες στο Βόλο.

Η NASA οργάνωσε τον

παγκόσμιο διαγωνισμό και

με διαγωνιζόμενους σε

200 πόλεις σε διάφορες

χώρες, οι οποίοι αναζήτη-

σαν ιδέες και λύσεις σε

διάφορα ζητήματα που

αφορούν τη Γη και το διά-

στημα.

Ένα από αυτά τα ζητήμα-

τα ήταν και ο καθαρισμός

των ωκεανών από σκου-

πίδια για τον οποίο η

ομάδα Trash DrAIn βρήκε

μια πρωτοποριακή ιδέα. Η

ομάδα Trash DrAIn αποτε-

λούνταν κυρίως από φοι-

τητές και έναν απόφοιτο

του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας, μεταξύ αυτών

και ο Φαρσαλινός φοιτη-

τής Άγγελος Αλεξίου που

σπουδάζει Ηλ. Μηχανικός

& Μηχ. Υπολογιστών στο

Βόλο.

Ουσιαστικά σκέφτηκε την

υλοποίηση ενός λογισμι-

κού που θα χρησιμοποιεί

τεχνητή νοημοσύνη και

machine learning και σε

συνδυασμό με ήδη υπάρ-

χουσες τεχνολογίες (ιπτά-

μενα και πλωτά drones)

θα καταφέρουν να αυτο-

ματοποιήσουν τον καθαρι-

σμό των ωκεανών καθώς

υπάρχουν περίπου 200-

300 χιλιάδες τόνοι σκουπι-

διών.

Τα μέλη της ομάδας είναι

οι εξής: (από αριστερά

στην φωτ) Αντώνης

Μανωλέσσος, Άγγελος

Αλεξίου, Κωνσταντίνος

Χριστοφορίδης, Μαρία

Ψυχογυιού, Κωνσταντίνος

Κυριάκου, Ηλίας Γκόλφος,

Γιάννης Κότογλου.

Επόμενος στόχος της

ομάδας είναι η διάκρισή

της στις 6 καλύτερες ομά-

δες παγκοσμίως οι οποίες

θα κληθούν να παρουσιά-

σουν την ιδέα τους στις

εγκαταστάσεις της NASA

στην Αμερική.

Σ
την ενίσχυση της

συνεργασίας μεταξύ

του δήμου

Φαρσάλων και της

Μητρόπολης

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων

συμφώνησαν ο δήμαρχος

της περιοχής κ. Μάκης

Εσκίογλου και ο

Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.κ.

Τιμόθεος.

Ο Ιεράρχης της Εκκλησίας

πραγματοποίησε επίσημη

επίσκεψη στον δήμαρχο

Φαρσάλων με τον οποίο

είχε μία ειλικρινή και εποι-

κοδομητική, εφ’ όλης της

ύλης συζήτηση, για θέματα

που άπτονται της συνεργα-

σίας Δήμου και Εκκλησίας.

Από τη συζήτηση έγινε

σαφές και από τις δύο

πλευρές, η ανάγκη για

περαιτέρω ενδυνάμωση της

συνεργασίας, προς όφελος

της κοινωνίας.

Στη συνάντηση παρέστη-

σαν επίσης ο πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνος

Δαμιανός, οι αντιδήμαρχοι

Φαρσάλων κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Δέσποινα

Συροπούλου και Σταύρος

Κουκουλιός, η πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινότητας

Φαρσάλων κ. Θεοδώρα

Πρεκατέ και ο σύμβουλος

της Δημοτικής Κοινότητας

Φαρσάλων κ. Σάκης

Γεροβασίλης.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Φαρσαλινός φοιτητής με την ομάδα του προκρίθηκε σε Φαρσαλινός φοιτητής με την ομάδα του προκρίθηκε σε 

διαγωνισμό της διαγωνισμό της NASA Space Apps Challenge NASA Space Apps Challenge στο Βόλοστο Βόλο

Σε στενότερη συνεργασία προς όφελοςΣε στενότερη συνεργασία προς όφελος

της κοινωνίας συμφώνησαν Δήμαρχοςτης κοινωνίας συμφώνησαν Δήμαρχος

Φαρσάλων και ΜητροπολίτηςΦαρσάλων και Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος και ΦαναριοφερσάλωνΘεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων



Τ
ο Κέντρο

Ανανεώσιμων

Πηγών και

Εξοικονόμησης Ενέργειας

(ΚΑΠΕ) και ο Δήμος

Φαρσάλων στο πλαίσιο

του έργου του

προγράμματος INTER-

REG MED με τίτλο PEGA-

SUS, συνδιοργάνωσαν

εκπαιδευτικές ημερίδες

στο ΚΔΑΠ Φαρσάλων

στις 25/10/2019 και στο

ΚΔΑΠ Βασιλή στις

30/10/2019.

Στόχος των εκπαιδευτικών

ημερίδων ήταν να δημιουρ-

γήσουν τις κατάλληλες

εκπαιδευτικές συνθήκες για

την ανάπτυξη της δημιουρ-

γικότητας, της καινοτομίας

και του πνεύματος συνεργα-

σίας, να βοηθήσουν τα παι-

διά να αποκτήσουν καλύτε-

ρη επαφή με τις

Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας, να μάθουν για τη

λειτουργία των ΑΠΕ και τα

οφέλη τους τόσο προς το

περιβάλλον όσο και τον

άνθρωπο, η συμμετοχή των

εκπαιδευτικών δομών του

Δήμου Φαρσάλων στην

προστασία του κλίματος, η

μείωση του οικολογικού και

ενεργειακού αποτυπώματος

των δημοτικών κτιρίων και η

ενίσχυση των προσπαθειών

ενημέρωσης και ευαισθητο-

ποίησης των μαθητών,

εκπαιδευτικών και γονιών

σε θέματα εξοικονόμησης

ενέργειας.

Το στέλεχος του Κέντρο

Ανανεώσιμων Πηγών και

Εξοικονόμησης Ενέργειας κ.

Ελευθέριος Γιακουμέλος

παρουσίασε το Πρόγραμμα

Pegasus που αφορά στη

δημιουργία ενός μικροδικτύ-

ου, τσις μορφές ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας και

πρότυπες εφαρμογές τους

σε όλη την Ελλάδα, τρόπους

εξοικονόμησης ενέργειας

και μείωση του ενεργειακού

αποτυπώματος.

Κατά τη διάρκεια των εκδη-

λώσεων μοιράστηκε εκπαι-

δευτικό υλικό, έγινε παρου-

σίαση μικρών αυτοκινήτων

με φωτοβολταϊκά πανέλα

και δόθηκαν στους εκπαι-

δευτικούς των ΚΔΑΠ.

Ο Δήμος Φαρσάλων θα

συνεχίσει να συνεργάζεται

με το Κέντρο Ανανεώσιμων

Πηγών και Εξοικονόμησης

Ενέργειας για την υλοποίη-

ση εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων σε όλες τις δομές

του.
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Εκπαιδευτικές ημερίδες για τιςΕκπαιδευτικές ημερίδες για τις

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα ΚΔΑΠΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα ΚΔΑΠ

Φαρσάλων και ΒασιλήΦαρσάλων και Βασιλή

Ο
ι ιστορίες των

ανθρώπων είναι

πολλές φορές πιο

ενδιαφέρουσες και από

ακριβοπληρωμένη ταινία

του Hollywood.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα

ιστορία, η οποία κάλλιστα

θα μπορούσε να γίνει κινη-

ματογραφικό σενάριο, είναι

και η ιστορία του James

Dallas, ενός Αμερικανού, ο

οποίος αναζητάει τους συγ-

γενείς του στα Φάρσαλα! Ας

πάρουμε όμως τα πράγματα

από την αρχή…

Λίγο καιρό πριν, o κ. Dallas

έστειλε ένα mail στο

ilarissa.gr, λέγοντας ότι ο

παππούς του είχε μετανα-

στεύσει από τα Φάρσαλα

στην Αμερική το 1902 σε

ηλικία 19 ετών. Ο παππούς

του είχε γεννηθεί στις 2

Οκτωβρίου του 1883 και

μόλις έφτασε στην Αμερική

δήλωσε σαν όνομα του το

Louis Griffin Dallas, χωρίς

να αφήσει πίσω του κανένα

στοιχείο από την Ελληνική

του ταυτότητα. Παντρεύτηκε

την Lucy Schauffer  στις 8

Φεβρουαρίου του 1916 και

απέκτησαν ένα γιο, ο οποί-

ος είναι ο πατέρας του κ.

Dallas.

Λίγο καιρό αργότερα, χώρι-

σε με την πρώτη του σύζυγο

του και ξαναπαντρεύτηκε,

αποκτώντας αρκετά παιδιά.

Έζησε για ένα μεγάλο διά-

στημα της ζωής του στο

Upper Michigan, ενώ η

πρώτη του οικογένεια ζει

στο Houghten Michigan.

Ο κ. Dallas, αναζητάει με

αγωνία οποιαδήποτε πλη-

ροφορία μπορεί να βοηθή-

σει με σκοπό να εντοπι-

στούν οι συγγενείς του στα

Φάρσαλα ή στην ευρύτερη

περιοχή, καθώς πρόκειται

να επισκεφθεί τα Φάρσαλα

με σκοπό να μάθει όσα

περισσότερα γίνεται για την

καταγωγή του.

Ένας Αμερικανός αναζητάει τις ρίζες τουΈνας Αμερικανός αναζητάει τις ρίζες του

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα



Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων στο

πλαίσιο των

προσπαθειών του, για την

ανάδειξη και προώθηση

τοπικών προϊόντων, καλεί

όλους όσοι σχετίζονται με

μεταποιητικές

επιχειρήσεις και κάθε

παραγωγικό φορέα

αγροτικών και

κτηνοτροφικών

προϊόντων (τροφίμων και

ποτών) να δηλώσουν το

ενδιαφέρον τους, έτσι

ώστε να καταγραφούν,

και να προβούν στις

απαραίτητες ενέργειες για

να αναδείξουν και να

προωθήσουν τα προϊόντα

της Επαρχίας Φαρσάλων

σε Ελλάδα και εξωτερικό,

σε συνεργασία με το

Επιμελητήριο Λάρισας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να απευθυνθούν στα γρα-

φεία του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Φαρσάλων και

Επιμελητηρίου Λάρισας-

Παράρτημα Φαρσάλων,

Καναδά 24 – Φάρσαλα από

8:30 έως 14:30 και στα

τηλέφωνα 24910-26511 &

26512 (κα Μπακαλέξη

Έλενα).

A
chilles Adventures:

Μία φιλόδοξη

προσπάθεια

προσέλκυσης τουριστών

στην περιοχή μας.

Ο δημιουργός της ιδέας και

της ιστοσελίδας «Achilles

Adventures» κ. Δημήτρης

Βαρακλιώτης μίλησε στον

«Πρώτο Τύπο» για την σύλ-

ληψη και τον τρόπο εκτέλε-

σης της ιδέας και φυσικά

στις προσδοκίες, την δυνα-

μική και τον τρόπο ανάπτυ-

ξή της.

Αναλυτικά τι μας δήλωσε:

Ο όρος Adventures είναι

πολύ δημοφιλής στον χώρο

του τουρισμού και εκφράζει

μια εναλλακτική τουριστική

ματιά παγκοσμίως

Αυτή της εκδρομής και των

δραστηριοτήτων ενός τουρί-

στα που επισκέπτεται στο-

χευμένα μία περιοχή ανά

τον κόσμο.

Δοκιμάζοντας μία τέτοια

εμπειρία στα Χανιά της

Κρήτης διαπίστωσα ότι ο

τόπος μας μπορεί να γίνει

αυτού του είδους τουριστι-

κός προορισμός

Έχοντας λοιπόν αυτή την

πρωτόγνωρη εμπειρία στα

Χανιά από τον φίλο μου και

συντοπίτη μας Νάσο

Τσατσαρώνη ο οποίος είναι

ιδιοκτήτης του Chania

Adventure που είναι μία

επιτυχημένη επιχείρηση

τουριστικών δραστηριοτή-

των έψαχνα να κάνω κάτι

αντίστοιχο προκειμένου να

φέρω τουρισμό στον τόπο

μου.

Γυρνώντας λοιπόν από την

Κρήτη και ταξιδεύοντας με

το τρένο προς Φάρσαλα

διαπίστωσα ότι εκατοντάδες

τουρίστες κατέβηκαν στα

Παλαιοφάρσαλα με προορι-

σμό τα Μετέωρα.

Εκεί λοιπόν συνέλαβα την

ιδέα και έβαλα σε μια σειρά

τα παρακάτω δεδομένα:

1) Τα Φάρσαλα γεωγραφικά

βρίσκονται στο κέντρο της

Ελλάδας.

2) Βρίσκονται ανάμεσα σε

ένα κεντρικό σιδηροδρομικό

σταθμό κι ένα αεροδρόμιο

από τα οποία διέρχονται

χιλιάδες τουρίστες κάθε

χρόνο.

3) Έχω στη διάθεσή μου να

εκμεταλλευτώ δύο διεθνή

τουριστικά brands, τα

Μετέωρα και την Σκιάθο κι

ένα Ελληνικό τη λίμνη

Πλαστήρα.

4) Στα Φάρσαλα έχουν ανα-

δειχθεί και είναι προσβάσι-

μοι κάποιοι αρχαιολογική

χώροι.

Έτσι λοιπόν αποφάσισα να

προσπαθήσω να κάνω τα

Φάρσαλα τουριστικό προο-

ρισμό μιας ημέρας Αυτό

ήταν.

Με τις προσωπικές μου

γνώσεις, εμπειρία και

τεχνογνωσία σε θέματα δια-

δικτύου δημιούργησα την

ιστοσελίδα

achillesadventures.com.

Εκεί δημιούργησα τρεις

επώνυμους διεθνώς προο-

ρισμούς όπως Μετέωρα,

Σκιάθο και λίμνη Πλαστήρα

και τρεις προορισμούς στην

περιοχή των Φαρσάλων

εκμεταλλευόμενος το όνομα

του μυθικού Αχιλλέα.

Ο επισκέπτης της σελίδας

ενημερώνετε για τους προ-

ορισμούς και αγοράζει δια-

δικτυακά την εκδρομή του.

Οι τοπικοί προορισμοί είναι

ο ένας στην πόλη και τους

αρχαιολογικούς χώρους

των Φαρσάλων, ο δεύτερος

στο κάστρο της Καλλιθέας

κι ο τρίτος στον αρχαιολογι-

κό χώρο της Σκοτούσσης.

Στο πακέτο που θα αγορά-

σει ο τουρίστας περιλαμβά-

νει παραλάβή και επιστρο-

φή από τα Παλαιοφάρσαλα

ή το αεροδρόμιο της Νέας

Αγχιάλου ξενάγηση στους

αρχαιολογικούς χώρους και

γεύμα με τοπικά εδέσματα.

Την ιστοσελίδα την έχω επι-

κοινωνήσει σε δύο από τις

μεγαλύτερες τουριστικές

πλατφόρμες και ως πιστο-

ποιημένος από την Google

στην προώθηση τουριστι-

κών ιστοσελίδων κατάφερα

ήδη μέσα σε λιγότερο από

ένα μήνα να δω τον προο-

ρισμό με τίτλο Authentic

land of the mythical Achilles

στους δέκα πρώτους της

Ελλάδας στην τουριστική

πλατφόρμα Viator.

Ευελπιστώ ασφαλώς ότι με

το χρόνο αυτή η προσπά-

θεια θα φέρει τα ανάλογα

επιθυμητά αποτελέσματα τα

οποία θα βοηθήσουν στην

ανάδειξη του χρυσοφόρο

τουριστικού προϊόντος που

ακούει στο όνομα Μυθικός

Αχιλλέας
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προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών στα Φάρσαλα»προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών στα Φάρσαλα»

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

διοργανώνει 8 ήμερη εκδρομή στην Νότια Ιταλία 

ΣΙΚΕΛΙΑ - ΡΕΤΖΙΟ-ΠΑΛΕΡΜΟ-ΑΓΚΡΙΖΤΕΝΤΟ-ΣΥΡΑΚΟΥ-

ΣΕΣ-ΚΑΤΑΝΙΑ-ΤΑΟΡΜΙΝΑ-ΛΕΤΣΕ-ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ

 - Πέμπτη 7/11 Απογευματινή Εκδρομή στην Ι.Μ. Ταξίαρχων

Πηλίου.

- Κυριακή 10/11 ο Σύλλογος Γυναικών Αχιλλείου και το

Naselos Travel διοργανώνουν μονοημερη εκδρομη

Καλαμπάκα - Μετέωρα - Ι.Μ. Χρυσίνου.

- Κυριακή 17/11 το Naselos Travel διοργανώνει μονοήμερη

εκδρομή Παναγία Σουμελά -  Βέροια - Άγιος Νικόλαος

Ναούσης

- Κυριακή 24/11 το Naselos Travel διοργανώνει μονοήμερη

εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίου Ιλαρίωνος Αριδαίας - Ποζαρ-

Έδεσσα.

- Κυριακή 15/12/2019 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλικιού

Ασπροποτάμου σε συνεργασία με το Naselos Travel διορ-

γανώνει ημερήσια εκδρομή στην Αθήνα για την παρακολού-

θηση 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 ΗΒΗ, Αθήνα.

*Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης.

- Κυριακή 10/11 η Ενορία Αγίου Γεωργίου διοργανώνει

απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Κορμποβου στα Τρίκαλα

- 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.

- Κυριακή 1/12 ο Σύλλογος Τριτέκνων Επ. Φαρσάλων

διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή Ι.Μ Κορώνης - Φράγμα

Λίμνης Πλαστήρα και Καλύβια Πεζούλας

- 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

Ανάδειξη τοπικούΑνάδειξη τοπικού

παραγόμενου παραγόμενου 

και παραδοσιακούκαι παραδοσιακού

προϊόντοςπροϊόντος



Δ
είτε αναλυτικά

ποιες είναι οι 13

κατηγορίες

συνταξιούχων που θα

λάβουν τα περισσότερα

σε αυξήσεις και

αναδρομικά από το 2020.

Πότε κάνουν… ταμείο οι

συνταξιούχοι.

Δεκατρείς κατηγορίες

συνταξιούχων, που ήταν

ήδη δικαιούχοι επικουρικής

από το ΕΤΕΑΕΠ πριν από

τις 13/5/2016, κερδίζουν τα

περισσότερα τόσο σε αυξή-

σεις μηνιαίων επικουρικών

συντάξεων όσο και σε ανα-

δρομικά επικουρικών.

Πρόκειται για περίπου

200.000 συνταξιούχους που

είχαν τις μεγαλύτερες περι-

κοπές το καλοκαίρι του

2016 από το «ψαλίδι» του

νόμου Κατρούγκαλου και

τώρα βρίσκονται στην

κορυφή της πυραμίδας για

τις επερχόμενες αυξήσεις.

Όλοι είχαν άθροισμα κύριας

και επικουρικής σύνταξης

άνω των 1.300 ευρώ και

έχασαν από 23% έως και

48% από την επικουρική

τους.

Πρόκειται γι αυτούς που θα

ευνοηθούν περισσότερο

από τις αυξήσεις που έρχο-

νται στις αρχές του 2020

και μεσοσταθμικά θα

κυμανθούν στο 20% – 30%

αγγίζοντας συνολικά

465.112 συνταξιούχους

κατά τον υπουργό

Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.

Στους πλέον ευνοημένους

από τις πρόσφατες αποφά-

σεις του ΣτΕ που «γκρέμι-

σαν» τις περικοπές των

επικουρικών είναι :

139.055 μισθωτοί ΙΚΑ που

είχαν μέση περικοπή 45%.

Από το πρώην ΙΚΑ προέρ-

χεται η μεγαλύτερη δεξαμε-

νή συνταξιούχων που υπέ-

στησαν το 2016 τις περικο-

πές και τώρα θα πρέπει να

δουν αυξήσεις. Ειδικότερα

από τους 251.728 συνταξι-

ούχους που είχαν τις υψη-

λότερες περικοπές, οι μισοί

και πλέον προέρχονται από

το πρ. ΙΚΑ. Ειδικότερα για

τους μισθωτούς του

ΕΤΕΑΜ ορίστηκε

Συντελεστής

Επανυπολογισμού με τη

μέθοδο του μέσου όρου στο

0,4927, «δείχνοντας» μείω-

ση 50,73% στην καταβαλ-

λόμενη σύνταξη. Οι συντα-

ξιούχοι του ΕΤΕΑΜ είχαν

έτσι ονομαστική μείωση

50,73% στην παλιά τους

σύνταξη, ενώ η πραγματική

μείωση εξαρτήθηκε από το

ύψος της κύριας σύνταξης

που διέσωσε όσους έπεσαν

κάτω από τον πήχη των

1.300 ευρώ (μικτά) άθροι-

σμα κύριας και επικουρικής

(πήραν «προσωπική διαφο-

ρά»).

1.009 τραπεζοϋπάλληλοι

της πρώην Τράπεζας

Πίστεως οι οποίοι είχαν

μέση μείωση 48,24%

καθώς λόγω υψηλών

κύριων συντάξεων δεν προ-

στατεύτηκαν από το όριο

των 1.300 ευρώ.

8.858 εμποροϋπάλληλοι

που είχαν μέση μείωση

41,21% το 2016.

7.341 δικηγόροι που έχα-

σαν το 41,35% της επικου-

ρικής τους το 2016.

2.813 πρώην εργαζόμενοι

σε Γεωργικές

Συνεταιριστικές

Οργανώσεις – έχασαν το

39,56% της επικουρικής

τους το 2016.

538 βενζινοπώλες που

απώλεσαν το 38,37% της

επικουρικής τους.

21.618 ναυτικοί που μέτρη-

σαν απώλειες 36,54%.

1.758 εργαζόμενοι σε εται-

ρείες Οινοποιίας

Ζυθοποιίας &

Οινοπνευματοποιίας που

έχασαν το 31,95% της επι-

κουρικής τους το 2016.

3.215 πρ. υπάλληλοι

Ναυτικών και Τουριστικών

Πρακτορείων που έχασαν

το 31,29% της επικουρικής

τους.

3.887 πρ. υπάλληλοι

Εμπορικής Τράπεζας που

μέτρησαν απώλειες

29,49%.

16.265 υπάλληλοι Δήμων οι

οποίοι είχαν περικοπές

28,81%.

605 πρώην τραπεζοϋπάλ-

ληλοι της ΕΤΒΑ με μέση

μείωση 25,23% τον Ιούνιο

του 2016.

1.114 συμβολαιογράφοι

που έχασαν το 23,28% της

επικουρικής τους.

Εκτός από αυτές τις 13

κατηγορίες υπάρχουν κι

άλλοι επικουρικοί συνταξι-

ούχοι που πρέπει να προσ-

δοκούν αυξήσεις – μικρότε-

ρες όμως σε ύψος – καθώς

έχασαν λιγότερα το 2016.

Για παράδειγμα 32.958

δημόσιοι υπάλληλοι έχασαν

μεσοσταθμικά 7,34% ενώ

5.282 πρώην υπάλληλοι

ΟΤΕ έχασαν 2,63%.

Φυσικά υπήρξαν και περι-

πτώσεις όπως οι τραπεζοϋ-

πάλληλοι της πρ. Αγροτικής

Τράπεζας που έχασαν μόνο

0,02% από την σύνταξή

τους το 2016 όπως επίσης

και άλλοι περίπου 100.000

συνταξιούχοι που υπέστη-

σαν οριακές απώλειες.

Από την άλλη στο ισχύον

σύστημα υπάρχουν και

750.000 συνταξιούχοι, οι

οποίοι έχουν διατηρήσει

προσωπικές διαφορές μετά

τον επανυπολογισμό του

νόμου Κατρούγκαλου το

καλοκαίρι του 2016, επειδή

είχαν άθροισμα κάτω των

1.300 ευρώ. Συνολικά οι

προσωπικές διαφορές που

εισπράττουν ανέρχονται σε

55 εκατ. ευρώ τον μήνα.

Από τους μεγάλους χαμέ-

νους του 2016 και κερδι-

σμένους τώρα, οι περισσό-

τεροι (σχεδόν 120.000

άτομα) έχασαν από 100 ως

200 ευρώ από την σύνταξή

τους. Στην κατηγορία αυτή

ανήκουν κυρίως συνταξιού-

χοι από το τα τ. Ταμεία :

ΤΕΑΥΝΤΠ (ναυτιλιακοί και

τουριστικοί πράκτορες),

ΤΕΑΥΕΚ

(Εμπορουπάλληλοι), ΤΕΑ-

ΠΕΤΕ (υπάλληλοι

Εμπορικής Τράπεζας), υψη-

λόμισθοι ΙΚΑ με πολλά χρό-

νια ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ),

ΤΑΠΤ (υπάλληλοι Τράπεζας

Πίστεως), ΚΕΑΝ (ναυτικοί).

Ένας στους πέντε (πάνω

από 50.000 συνταξιούχοι)

έχασαν 50-100 ευρώ, το

10% έχασε 20 – 50 ευρώ

ενώ το 18% έχασε έως 20

ευρώ.

Αυξήσεις και αναδρομικά

Οι αυξήσεις θα ενσωματω-

θούν στις μηνιαίες πληρω-

μές των επικουρικών ΕΤΕ-

ΑΕΠ μετά την ψήφιση του

ασφαλιστικού νομοσχεδίου,

δηλαδή πιθανότατα στις

αρχές του 2020. Την ίδια

περίοδο θα δοθούν στους

δικαιούχους των αυξήσεων

και αναδρομικά 3 ή 4

μηνών, αρχής γενομένης

από 4 Οκτωβρίου 2019 και

μετά.

Σύμφωνα με το επικρατέ-

στερο σχέδιο, οι αυξήσεις

που θα δοθούν τώρα θα

κυμαίνονται μεσοσταθμικά

στο 25%-30% και θα αφο-

ρούν – κατά τις δηλώσεις

του υπουργού Εργασίας

Γιάννη Βρούτση – 465.112

συνταξιούχους. Ο ίδιος έχει

τοποθετήσει την μέση αύξη-

ση σε 52,5 ευρώ το μήνα.

Όπως έχει αποκαλύψει το

«Έθνος της Κυριακής», οι

επικουρικές θα συνεχίζουν

να καταβάλλονται τους αμέ-

σως επόμενους μήνες στο

σημερινό τους ύψος και

μέχρι να ολοκληρωθεί το

ασφαλιστικό νομοσχέδιο το

οποίο θα πρέπει να στηρί-

ζεται σε αναλογιστικές μελέ-

τες. Όταν όμως έρθει το

νομοσχέδιο στη Βουλή, οι

αυξήσεις θα αποδοθούν

αναδρομικά σε όλους τους

δικαιούχους από 4

Οκτωβρίου 2019, καθώς

ισχύουν από τη στιγμή της

δημοσίευσης της απόφασης

του ΣτΕ που ακυρώνει το

προηγούμενο καθεστώς του

νόμου Κατρούγκαλου. Το

συνολικό κόστος των αυξή-

σεων κυμαίνεται κοντά στα

300 εκατ. ευρώ.

Ο πήχης των 1.300 ευρώ

όπως και η επιλογή της μεί-

ωσης των επικουρικών με

βάση το ύψος της κύριας

σύνταξης κρίθηκε αντισυ-

νταγματική από το ΣτΕ και

κατά συνέπεια άκυρη, όχι

όμως αναδρομικά από το

2016, αλλά από 4

Οκτωβρίου 2019 και μετά

(όταν δηλαδή δημοσιεύτη-

καν οι αποφάσεις του ΣτΕ).

Το ανώτατο ακυρωτικό

δικαστήριο τίναξε… στον

αέρα όλο το σύστημα των

επικουρικών που ψηφίστη-

κε το 2016. Έκρινε αντισυ-

νταγματικό τον υπολογισμό

τόσο των νέων επικουρικών

συντάξεων με τον νόμο

Κατρούγκαλου (με ποσοστό

αναπλήρωσης 0,45% κατ

έτος) όσο και τον επανυπο-

λογισμό των παλαιών με

βάση τον νέο τύπο. Κυρίως

όμως ακύρωσε τις περικο-

πές που εφαρμόστηκαν με

βάση το άθροισμα κύριας

και επικουρικής σύνταξης.

Για τον τρόπο υπολογισμού

των νέων και επανυπολογι-

σμού των παλαιών επικου-

ρικών αιτία της αντισυνταγ-

ματικότητας ήταν, κατά τους

Συμβούλους Επικρατείας, η

έλλειψη αναλογιστικής μελέ-

της. Αντίθετα, για το «μαχαί-

ρι» που έπεσε σε όσους

εισέπρατταν πάνω από

1.300 ευρώ μεικτά, αιτία της

ακύρωσης του νόμου ήταν

η φιλοσοφία των περικο-

πών που βασίστηκαν στο

ύψος της κύριας σύνταξης

προκειμένου να κοπεί η

επικουρική.

Η «θεραπεία» της αντισυ-

νταγματικότητας του υπολο-

γισμού των νέων επικουρι-

κών θα έρθει με αναλογιστι-

κή μελέτη η οποία θα τεκ-

μηριώνει τη βιωσιμότητα

του επικουρικού υπερταμεί-

ου χωρίς τον «κόφτη» των

1.300 ευρώ. Υπενθυμίζεται

πως όλες οι επικουρικές

συντάξεις επανυπολογίστη-

καν στο σύνολό τους. Όσοι

συνταξιούχοι είχαν άθροι-

σμα κάτω από 1.300 ευρώ

διατήρησαν «προσωπική

διαφορά» στην επικουρική

τους. Αντίθετα, όσοι είχαν

άθροισμα από 1.300 ευρώ

και πάνω έχασαν την προ-

σωπική διαφορά μέχρι του

ορίου των 1.300 ευρώ.

Ο δύσκολος γρίφος φαίνε-

ται πως βρίσκει τη λύση του

στη σημαντική περιουσία

και τα αποθεματικά του

ΕΤΕΑΕΠ, που φέρονται να

ξεπερνούν σήμερα τα 2,5

δισ. ευρώ. Ο νόμος

Κατρούγκαλου άλλωστε

προβλέπει πως τυχόν

ελλείμματα θα καλύπτονται

από την περιουσία του

Ταμείου. Το 2016 το ΕΤΕΑ-

ΕΠ είχε εμφανίσει έλλειμμα

646 εκατ. ευρώ, που μειώ-

θηκε στα 100 εκατ. ευρώ,

λόγω εκποίησης περιουσίας

άνω των 500 εκ. ευρώ.

Αντίθετα τα τρία τελευταία

χρόνια που εφαρμόστηκαν

οι περικοπές παρουσιάζει

πλεόνασμα από 17 εκατ.

ευρώ έως και 109 εκατ.

ευρώ.
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Σ
υνεδρίασε την Τρίτη

29 Οκτωβρίου το

Δημοτικό

Συμβούλιο Φαρσάλων για

συζητήση και λήψη

αποφάσεων οκτώ

θεμάτων.

Η πλειοψηφία των θεμάτων

πέρασε ομόφωνα εκτός

των θεμάτων 1που αφο-

ρούσε την αποδοχή ποσού

9.475,76€ από το ΥΠ.ΕΣ.

για καταβολή εκλογικής

αποζημίωσης στους υπαλ-

λήλους του Δήμου που

συμμετείχαν στην προπα-

ρασκευή και διεξαγωγή των

Εθνικών εκλογών της 7ης

Ιουλίου 2019 το οποίο

καταψήφισε ο Αποστόλης

Αναγνώστου επικεφαλής

της Λαικής Συσπείρωσης.

Ενώ και το θέμα 5 το οποίο

αφορούσε την έγκριση της

αριθ. 75/2019 απόφασης

του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

(ΑΔΑ : 7ΖΛΟΟΛ3Ψ-Ζ90) με

θέμα: «Αναμόρφωση του

προϋπολογισμού του

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους

2019 (τέταρτη)». καταψήφι-

σε επίσης ο κ. Αναγνώστου.

Το έκτο θέμα το οποίο αφο-

ρούσε την έγκριση εκμί-

σθωσης δημοτικών αγροτε-

μαχίων που βρίσκονται στις

Δημοτικές Ενότητες :

Ενιπέα, Ναρθακίου και

Πολυδάμαντα ψηφίστηκε

ομόφωνα όμως η κ. Ίφου

ζήτησε βεβαίωση από την

Διεύθυνση Πολιτικής γης ότι

είναι καλλιεργήσιμες εκτά-

σεις και όχι βοσκοτόπια

καθώς υπήρχαν ακυρώσεις

από την Περιφέρεια παλαιό-

τερα.

Τα θέματα έγκριση αναμόρ-

φωσης του προϋπολογι-

σμού του Δήμου οικ. έτους

2019.

Αντικατάσταση μισθωτή

(λόγω θανάτου), στο δημο-

τικό αγροτεμάχιο 75,00

στρεμμάτων που βρίσκεται

στη Κοινότητα Μ. Ευϋδρίου,

Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου

Φαρσάλων στη θέση :

«Αμπέλια».

και έγκριση δωρεάν παρα-

χώρησης κατά χρήση, του

κτιρίου του δημοτικού σχο-

λείου Υπέρειας στο

Σύλλογο Γυναικών

Υπέρειας «Η ΘΕΤΙΔΑ»

(αίτημα συλλόγου

Γυναικών) ψηφίστηκαν ομό-

φωνα.

Ενώ για τα θέματα

Συγκρότηση πενταμελούς

Επιτροπής Διαχείρισης

Κοινωνικού Παντοπωλείου

και ορισμός μελών.

Συγκρότηση πενταμελούς

Επιτροπής Διαχείρισης

Κοινωνικού Φαρμακείου και

ορισμός μελών είχαμε τις

εξής αποφάσεις.

Για το Κοινωνικό παντοπω-

λείο 

ο κ. Δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκιογλου ορίστηκε

Πρόεδρος αντιπρόεδρος η

κ. Σοφία Χατζηπλή και

μέλος ο κ. Ιωάννης

Τριάντης από την παράταξη

του Δημάρχου, ενώ από την

αντιπολίτευση ορίστηκαν

ως μέλη η κ. Κυριακή

Παναγιωτοπούλου και η κ.

Μαρία Ίφου.

Ενώ για το Κοινωνικό

Φαρμακείο Πρόεδρος ορί-

στηκε ο Δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου, αντιπρόεδρος ο

κ. Νικόλαος Γκατζόγιας και

μέλος ο κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης από την

παράταξη του Δημάρχου,

ενώ από την αντιπολίτευση

ορίστηκαν μέλη η κ.

Κυριακή Παναγιωτοπούλου

και ο κ. Λελεντζης Ιωάννης.

Σ
τη σκηνή του X

Factor βρέθηκε για

ακόμη μια φορά η

Λίλα Τριάντη

ενθουσιάζοντας κοινό και

κριτική επιτροπή με την

εμφάνιση της.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια,

ντυμένη στα κόκκινα, επέ-

λεξε να ερμηνεύσει το κομ-

μάτι Malo – Bebe με μια

έντονη σκηνική παρουσία

και χορευτικό.

Η Φαρσαλινή Λίλα Τριάντη

εντυπωσίασε και τα «έσπα-

σε» με την παρουσία της

στο 3ο Live του X Factor

και το κοινό την αντάμειψε

για ακόμη μια φορά δίνο-

ντας της το «μαγικό εισιτή-

ριο» για την δεκάδα!!!

Τα σχόλια δε τόσο της

παρουσιάστριας του X

Factor, Δέσποινας Βανδή

όσο και των τεσσάρων κρι-

τών ήταν διθυραμβικά!

«Έχεις τη φλόγα μιας μεσο-

γειακής γυναίκας» τόνισε

αμέσως μετά το τέλος του

τραγουδιού η Δέσποινα

Βανδή.

«Αυτό το τραγούδι δεν

έπρεπε να το διαλέξετε

τώρα γιατί έπρεπε να το

βάλετε στον τελικό, κορίτσι

μου» ανέφερε χαρακτηρι-

στικά ο Γιώργος Θεοφάνους

στην Λίλα Τριάντη. «Έχω

πολλά χρόνια να το δω

αυτό. Θέλω να μείνεις μέσα

στο παιχνίδι, να υπάρχεις

εδώ με αυτό το βλέμμα».

«Πιστεύω πάρα πολύ στη

Λίλα και ξέρω τις δυνατότη-

τες της. Είναι το X Factor,

το έχει. Έχουμε και άλλα

πολύ ωραία να δείξουμε»

πρόσθεσε η μέντορας της

διαγωνιζόμενης, Μελίνα

Ασλανίδου.

«Μπράβο Λίλα! Αστέρι»

τόνισε η Δέσποινα Βανδή

κατά την έξοδο της νεαρής

τραγουδίστριας.

Έπειτα από την ψηφοφορία

του τηλεοπτικού κοινού,

αποχώρησε ο Γιάννης

Αντζούρης.

Οι 10 παίκτες του X Factor

που συνεχίζουν στα live:

Χρήστος Μάστορας (Αγόρια

16-24): Γιάννης Γρόσης,

Δημήτρης Παπατσάκωνας,

Γιάννης Τεργιάκης.

Μιχάλης Τσαουσόπουλος

(Κορίτσια 16-24):

Κωνσταντίνα Αρέστη, Ζωή

– Μισέλ Μπακίρη.

Μελίνα Ασλανίδου (Άνω

των 25 ετών):

Kωνσταντίνος Στίνης, Λίλα

Τριάντη.

Γιώργος Θεοφάνους

(Groups): Άνω Κάτω, AC,

Liak & The Cover.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τα «έσπασε» και πέρασε στην δεκάδα του Τα «έσπασε» και πέρασε στην δεκάδα του X Factor X Factor 

η Φαρσαλινή Λίλα Τριάντη!!!η Φαρσαλινή Λίλα Τριάντη!!!

Οι αποφάσεις του Δ.Σ της Τρίτης 29 ΟκτωβρίουΟι αποφάσεις του Δ.Σ της Τρίτης 29 Οκτωβρίου



Έ
να απρόσμενο

γεγονός

σημειώθηκε το

μεσημέρι της Δευτέρας

ανήμερα της 28ης

Οκτωβρίου στο Κατάφυτο

Ασπροποτάμου. Παρέα

κυνηγών από την

περιοχή από το πρωί

επιδόθηκε σε κυνήγι

αγριογούρουνου και

εξαπλώθηκε σε

προκαθορισμένο σημείο

στο δάσος.

Ο 71χρόνος Κώστας

Κατσαούνης Φαρσαλινός

από το Κατάφυτο που

έπαιρνε μέρος, μπήκε σε

καρτέρι στην δύσβατη

περιοχή και για αρκετή ώρα

δεν έδωσε σημεία ζωής.

Όπως ήταν φυσικό, η υπό-

λοιπη παρέα άρχισε να τον

αναζητά και όταν έφτασαν

στο σημείο που ήταν το

καρτέρι τον βρήκε νεκρό.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο

και φυσικά αστυνομία όπου

απλά επιβεβαιώθηκε ο

θάνατος του ο οποίος σύμ-

φωνα με τις πρώτες εκτιμή-

σεις προήλθε από καρδιακά

αίτια.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα

αγαπητός στην τοπική κοι-

νωνία, η είδηση του θανά-

του του σκόρπισε θλίψη

στους γνωστούς και φίλους.

Θερμά συλλυπητήρια στην

οικογένεια του.

Μ
ε τη δέουσα

κατάνυξη

τελέστηκε το

Σάββατο, ο εσπερινός

μετά αρτοκλασίας στον

Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου

Παλαιομύλου,

παραμονή της

Ανακομιδής των ιερών

λειψάνων του Αγ.

Γεωργίου του

Τροπαιοφόρου.

Στο ναό παραβρέθηκαν

ο δήμαρχος Φαρσάλων

κ.Μάκης Εσκίογλου, ο

πρόεδρος του Δ.Σ.

κ.Κων/νοςΔαμιανός , και

οι αντιδήμαρχοι κ.κ.

Σοφία Χατζηπλή,

Κουκουλιός, ο πρόεδρος

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. κ. Κων/νος

Μπαλατσός και ο πρόε-

δρος της κοινότητας

κ.Χατζηφραιμίδης. 

Η ακολουθία τελέστηκε

από τον εφημέριο του

ναού πάτερ Στυλιανό και

τον πάτερ Γεώργιο εφη-

μέριο στα Κ. Βασιλικά. 

Την Κυριακή λειτούργησε

στον Ιερό Ναό ο

Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτοδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεος.
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Εσπερινός και αρτοκλασία στονΕσπερινός και αρτοκλασία στον

Παλαιόμυλο ΦαρσάλωνΠαλαιόμυλο Φαρσάλων

Νεκρός 71χρονος Φαρσαλινός κυνηγόςΝεκρός 71χρονος Φαρσαλινός κυνηγός

στο καρτέρι αγριογούρουνουστο καρτέρι αγριογούρουνου



Μ
ε κεκτημένη

ταχύτητα από την

εκτός έδρας νίκη

κόντρα στον Διογένη, η

Νίκη Κρήνης πήρε την

νίκη με σκορ 5 – 2 κόντρα

στην Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων και

αναρριχήθηκε στην 4η

θέση με 6 βαθμούς.

Ενώ οι κίτρινοι έμειναν

στους 3 βαθμούς και την

10η θέση.

Παιχνίδι στο οποίο οι

«βιόλα» του Σάκη Τσιάρα

πρόσφεραν απλόχερα γκολ

και θέαμα, με τον Φανίδη

να είναι το πρόσωπο του

αγώνα καθώς σημείωσε

δυο τέρματα.

Σκόραραν και οι Τσανάκας

Χ., Νταφόπουλος και

Τσιάρας. ενώ οι νικητές

απώλεσαν σημαντικές

ευκαιρίες για να διευρύνουν

τον δείκτη του σκορ.

Ενώ από πλευράς

Ακαδημίας ο

Γκουντόπουλος ήταν αυτός

που σημείωσε τα δυο τέρ-

ματα και μείωσε προσωρινά

σε 4 – 2.

Πάντως οι της Κρήνης εξέ-

φρασαν πολλά παράπονα

για τη διαιτησία του κ.

Ντανταλή και του βοηθού κ.

Γκάγκα.

Οι Συνθέσεις
Νίκη Κρήνης (Σάκης
Τσιάρας): Ράγιας,

Μαργαριτόπουλος Ι.,

Διαμαντής (46′ λ.τ.

Ρουμελιώτης), Βάης,

Νταφόπουλος, Σουφλέρης

(60′ Γακόπουλος),

Αλεξανδράκης (65′

Μαγαλιός), Σελήνης,

Τσιάρας, Τσανάκας,

Φανίδης (60′ Λεβέντης).

Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων (Ανδρέας
Κυριαζόπουλος):
Κατσανάκης, Μαργαρίτης

Δ., Βαγγελός, Μαργαρίτης

Β. (46′ Γεωργόπουλος),

Γκουντόπουλος,

Κυριαζόπουλος,

Χαμορούσος Κ., Τσιανάκας,

Παπαγεωργίου (60′

Χαμορούσος Θ.),

Βασιλόπουλος,

Περιτογιάννης

Ο
Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

πέρασε νικηφόρα

και από τη Νεάπολη μιας

και επικράτησε με 4-0 του

αξιόμαχου Διογένη και

συνεχίζει να προελαύνει

στον 3ο όμιλο της

Β΄ΕΠΣΛ και μάλιστα με

εντυπωσιακά νούμερα

καθώς έχει σκοράρει 19

γκολ ενώ έχει κρατήσει

ανέπαφη την εστία του με

μηδέν τέρματα!!!

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη σε

ισάριθμα ματς για τους

«ροσονέρι» του Βασίλη

Τσιανάκα, μια ομάδα που

ξεχειλίζει από εμπειρία και

κάνει τη διαφορά, ξεπερνώ-

ντας κάθε δυσκολία.

Το σκορ άνοιξε στο 30΄όταν

ο Σιδηρόπουλος επιχείρησε

παράλληλη σέντρα και ο

Βούλγαρης στην προσπά-

θεια του να απομακρύνει τη

μπάλα την έστειλε στα

δίχτυα του Τζούρου, με τον

Λάμπρου να καραδοκεί για

το 0-1.

Με το ξεκίνημα της επανά-

ληψης ο Παναγιώτης

Σιδηρόπουλος έδωσε

«αέρα» δύο τερμάτων στον

Μέγα Αλέξανδρο και στο

65΄ο Αχιλλέας Νασιούλας

με κεφαλιά μετά από ωραία

προσπάθεια του Γκουνάρα

Στ. ανέβασε τον δείκτη του

σκορ στο 0-3.

Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε

στο 75΄ο Άγγελος

Μπατζιανούλης με άψογο

ψηλοκρεμαστό πλασέ μετά

από έξοχη μεταβίβαση του

Νασιούλα.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Βασιλός, Καραθάνος

Κοντογιώργος.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ (Γ. Κύργιας):

Τζούρος, Γκινάι, Κύργιας,

Βουλγαράκης, Κύρκος,

Μιχαήλ, Κοπρέλι,

Κυριακίδης, Βούλγαρης,

Τζήμουλας, Αποστόλου.

Έπαιξαν και οι: Πατρίκης,

Βολιωτόπουλος, Νίκου.

ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ (Β.

Τσιανάκας):

Ραπτόπουλος, Γκουνάρας

Σ.,. Μητσόπουλος,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Νεμπεγλέρας, Γκουνάρας

Χ. (75΄Σκέγια),

Τασιόπουλος,

Μπατζιανούλης,

Σιδηρόπουλος, Λάμπρου

(55΄Νασιούλας).

Β
αθμούς και

εντυπώσεις

μοιράστηκαν

Ομόνοια και Θύελλα

Βασιλί καθώς η μεταξύ

τους αναμέτρηση

ολοκληρώθηκε δίχως

σκορ 0 – 0.

Έτσι οι δυο ομάδες παρέ-

μειναν ισόβαθμες με πέντε

βαθμούς στην 6η θέση.

Στα της αναμέτρησης οι

φιλοξενούμενοι έμειναν από

πολύ νωρίς με δέκα παίκτες

καθώς στο 25′ ο Τσιάμπας

είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα

με τους ανθρώπους της

Θύελλας να διαμαρτύρονται

καθώς θεωρούν ότι ήταν

πολύ «τραβηγμένη» και

αυστηρή απόφαση.

Μέχρι την φάση της αποβο-

λής η Θύελλα είχε προλάβει

να χάσει δυο καλές στιγμές

με τα σουτ των Βαΐτση και

Καραγιάννη να περνάν λίγο

άουτ.

Μετά την αποβολή η

Θύελλα οπισθοχώρησε

δίχως όμως να απειληθεί.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι απείλησαν με

απευθείας εκτέλεση φάουλ

το οποίο μπλόκαρε με

δυσκολία ο Στεφούδης, ενώ

ίδια κατάληξη είχε και το

σουτ του Καραγιάννη με το

0 – 0 να παραμένει μέχρι

την λήξη της αναμέτρησης.

Οι άνθρωποι της Θύελλας

επίσης διαμαρτύρονται για

το γεγονός ότι δέχθηκαν

κίτρινες κάρτες όλοι σχεδόν

οι ποδοσφαιριστές τους με

τους Βαΐτση και Κατωτικίδη

να είναι οι μόνοι που δεν

«κιτρινίστηκαν».

Οι Συνθέσεις

Ομόνοια (Θ. Τσουμάνης-

Σ. Τζήμας): Στεφούδης,

Μακρής, Γεωργατζάς,

Πάγια,Τριανταφύλλου,

Θεοχάρης, Θέμελης,

Σκουλιδης, Γκάμπριελ,

Αθανασιάδης, Μακρυνικας.

Έπαιξαν και οι: Τσιάρας και

Κατσιούλης.

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Κατωτικίδης,

Τσιάμπας, Αλεξίου,

Τριανταφύλλου, Μπόγκας

Θ., Προσμίτης, Ακρίβος,

Καραγιάννης, Κουκουτής,

Βαΐτσης Δ. ,Σουλιώτης.

Έπαιξαν και οι:

Μαργαριτόπουλος,

Συργκάνης,

Αγγελουσόπουλος Β.,

Αγγελουσόπουλος Χ.
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««Τετράστερος» και στον Διογένη ο Τετράστερος» και στον Διογένη ο 

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!

Όλα μοιρασμέναΌλα μοιρασμένα

για Ομόνοια καιγια Ομόνοια και

Θύελλα ΒασιλίΘύελλα Βασιλί

Δεύτερη σερί νίκη για την Νίκη ΚρήνηςΔεύτερη σερί νίκη για την Νίκη Κρήνης

κόντρα στην Ακαδημίακόντρα στην Ακαδημία

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Π
ολύ μεγάλη επιτυχία

για τη Φαρσαλινή

σκακίστρια

Κωνσταντίνα Δερέκα η

κατάκτηση της δεύτερης

θέσης και του αργυρού

μεταλλίου στην κατηγορία

των γυναικών στο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ράπιντ 2019 (γρήγορου

σκακιού) που διεξήχθη στη

Θεσσαλονίκη 26 & 27

Οκτωβρίου.

Πρωταθλήτρια Ελλάδας ανα-

δείχτηκε η Αντιγόνη Σκαράκη

και Πρωταθλητής ο Νίκος

Γαλλόπουλος. Επίσης, τις

επόμενες ημέρες ολοκληρώ-

νεται η μεταγραφή της

Κωνσταντίνας Δερέκα – με

υποσχετική ενός έτους – από

τον Γυμναστικό Σύλλογο

Φαρσάλων στο Γαλαξία

Θεσσαλονίκης, σε ένα σύλλο-

γο που αγωνίζεται στην Α’

Εθνική κατηγορία.

Δεύτερη θέση γιαΔεύτερη θέση για

την Φαρσαλινήτην Φαρσαλινή

Κων/να Δερέκα στοΚων/να Δερέκα στο

ΠανελλήνιοΠανελλήνιο

Πρωτάθλημα Ράπιντ Πρωτάθλημα Ράπιντ 
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Εντός έδρας ήτταΕντός έδρας ήττα

για τον για τον 

Α.Σ. ΦαρσάλωνΑ.Σ. Φαρσάλων

Μοιράστηκαν βαθμούς στο ντέρμπιΜοιράστηκαν βαθμούς στο ντέρμπι
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Β
αθμούς και

εντυπώσεις

μοιράστηκαν

Αναγέννηση Φαρσάλων

και ΑΟ Ναρθακίου καθώς

έμειναν στο 0 – 0 και έτσι

αμφότερες οι δυο ομάδες

έχουν πέντε βαθμούς και

βρίσκονται ισόβαθμες

στην 12η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Μισαηλίδη να μην κατα-

φέρνει να εκμεταλλευτεί τον

λάθος υπολογισμό του

Ζειμπέκη με τον κίπερ του

Ναρθακίου να διώχνει με τα

πόδια.

Από εκεί και έπειτα κάποια

σουτ από τον Σπανό και

τον Βράκα δεν βρήκαν

στόχο, όπως επίσης και ένα

σουτ του Σαλή.

Στο 25’ την κεφαλιά του

Σπανού μέσα από την

περιοχή μπλόκαρε ο

Γκατζανάς.

Στο 30′ ο Σπανός έκλεψε

την μπάλα από τον

Πατσιούρα μέσα στην

περιοχή, έκανε το σουτ με

τον Γκατζανά να μπλοκάρει

με δεύτερη προσπάθεια.

Ενώ στο 35′ μια σέντρα

σουτ του Γιαχνή έδιωξε με

δυσκολία ο Ζειμπέκης.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθ-

μός έπεσε όμως οι γηπε-

δούχοι έφτασαν κοντά στο

γκολ στο 60′ όταν η απευ-

θείας εκτέλεση φάουλ του

Καρακώστα σταμάτησε στο

οριζόντιο δοκάρι του

Ζειμπέκη.

Από εκείνο το σημείο και

έπειτα ο ΑΟ Ναρθακίου

ανέβασε απόδοση και έφτα-

σε τρεις φορές κοντά στο

γκολ με τα δοκάρια να στα-

ματούν τους φιλοξενούμε-

νους.

Αρχικά ο ΑΟ Ναρθακίου

«απάντησε» με δοκάρι του

Αρσενόπουλου σε σουτ

στην κίνηση στο 65′.

Στο 70′ ένα φάουλ του

Βαρελά απέκρουσε ο

Γκατζανάς, ενώ στο 75′

ήταν σειρά του

Καραβαγγέλη να δει την

προσπάθειά του να σταμα-

τά αρχικά στον Γκατζανά

και εν συνεχεία στο δοκάρι.

Ενώ στο 85′ η απευθείας

εκτέλεση φάουλ του Βράκα

σταμάτησε στο κάθετο

δοκάρι της Αναγέννησης.

Στο 90+2′ οι γηπεδούχοι

βγήκαν στην αντεπίθεση

όμως ο Σαλής πλάσαρε

σθεναρά παρά το γεγονός

ότι μπορούσε να τροφοδο-

τήσει τον Κατμέρο ο οποίος

ήταν αφύλακτος στο ύψος

του πέναλτι με τον

Ζειμπέκη να επεμβαίνει

σωτήρια και έτσι παρέμεινε

το 0 – 0.

Οι Συνθέσεις

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Γκατζανάς, Πατσιούρας,

Δημουλάς Π., Μπανιάς,

Γιαχνής, Τσακαβίτης,

Καρακώστας, Σαλής,

Μισαηλίδης (78′ Κατμέρος),

Δημουλάς Δ., Ζαγγανάς

(88′ Θέος).

ΑΟ Ναρθακίου (Δημήτρης

Δανιλούλης): Ζειμπέκης,

Τσαπέπας, Δημακόπουλος,

Νταιάκης, Κατσικόπουλος

(44′ λ.τ. Λελεντζής),

Αρσενόπουλος, Καψιώχας,

Βράκας, Σπανός,

Καραβαγγέλης, Βαρελάς

(78′ Κράβαρης)

Ε
ντός έδρας ήττα

γνώρισε ο Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων με σκορ 51 – 64

από την Δήμητρα

Ευξεινούπολης για την 3η

αγωνιστική της Α2 ΕΣΚΑΘ.

Οι Φαρσαλινοί μετρούν τρεις

ήττες σε ισάριθμες αναμετρή-

σεις στην εκκίνηση του πρω-

ταθλήματος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

υψηλό επιθετικό τέμπο και

στο πρώτο δεκάλεπτο οι δυο

ομάδες σκόραραν κατά ριπάς

με την λήξη να βρίσκει την

Δήμητρα μπροστά με τέσσε-

ρις πόντου 18 – 22.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι

Φαρσαλινοί «έσφιξαν» την

άμυνά τους και βρήκαν τις

λύσεις επιθετικά ώστε να τρέ-

ξουν ένα σερί 15 – 10 και να

περάσουν μπροστά με έναν

πόντο 33 – 32.

Το ντέρμπι και οι συνεχείς

εναλλαγές του σκορ συνεχί-

στηκαν και στο τρίτο δεκάλε-

πτο εκεί όπου οι δυο ομάδες

πήγαιναν πόντο – πόντο και

το προβάδισμα άλλαζε συνε-

χώς χέρια.

Εν τέλει η λήξη του δεκαλέ-

πτου βρήκε την

Ευξεινούπολη μπροστά με

σκορ 45 – 50.

Στο τέταρτο και τελευταίο

δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι

βρήκαν τις λύσεις, έτρεξαν

δικό τους σερί 6 – 14 και

πήραν το διπλό με σκορ 51 –

64.

Οι Συνθέσεις και τα στοιχεία

της αναμέτρησης.



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

παρουσιάστηκε

διαφορετικός και

εμφανώς βελτιωμένος σε

σχέση με την μέχρι

πρότινος εικόνα του,

«κοίταξε» στα… «μάτια»

τον Φαλανιακό είχε τις

πολύ καλές δικές του

στιγμές όμως γνώρισε

την ήττα με σκορ 0 – 1 και

έτσι παρέμεινε στους 2

βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Αχιλλέα να χάνει την

πρώτη καλή στιγμή όταν η

προβολή του Μπερσιάνη

στο 5′ έπειτα από εκτέλεση

κόρνερ του Κατσανάκη

πέρασε λίγο άουτ.

Στο 10′ ο Αχιλλέας δέχθηκε

ένα «κρύο» τέρμα όταν

έπειτα από εκτέλεση κόρ-

νερ και αναταραχή στα

καρέ ο Τσιάκος έπειτα από

κόντρες άνοιξε το σκορ με

πλασέ. Εν συνεχεία οι

γηπεδούχοι ήταν αυτοί που

είχαν την πρωτοβουλία των

κινήσεων και έχασαν τρεις

καλές στιγμές.

Αρχικά στο 30′ ο

Παπακωνσταντίνου έκανε

το σουτ με την μπάλα να

περνάει λίγο πάνω από τα

δοκάρια. Ενώ πέντε λεπτά

αργότερα ο Πετράκης

«έσπασε» με το κεφάλι

στον Γαγάρα αυτός έκανε

το σουτ στην κίνηση όμως

δεν βρήκε στόχο. Ενώ ίδια

κατάληξη είχε και το πλασέ

του Παπακωνσταντίνου

από θέση τετ α τετ στο 42′.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας είχε την κατοχή

και προσπάθησε να βρει το

τέρμα της ισοφάρισης,

όμως ο Φαλανιακός όντας

καλά κλεισμένος στο δικό

του μισό έψαχνε τις στιγμές

του ώστε να φτάσει σε δεύ-

τερο τέρμα. Ένα πλασέ του

Τσιάκου στο 53′ δεν βρήκε

στόχο, ενώ ίδια κατάληξη

είχε και το μακρινό σουτ

του Κατσανάκη στο 60′.

Από εκεί και έπειτα ο ρυθ-

μός έπεσε αισθητά και τα

φάουλ στον χώρο του

κέντρου είχαν την… «τιμητι-

κή» τους. Στο 85′ ο

Μπερσιάνης ανέτρεψε τον

Σούλι στα όρια της περιο-

χής με τον κ. Αγγελούλη να

δείχνει την «άσπρη βούλα»

και τους ανθρώπους του

Αχιλλέα να διαμαρτύρονται

καθώς θεωρούν ότι η

παράβαση είναι εκτός της

περιοχής. Το πέναλτι εκτέ-

λεσε ο Τσιάκος με τον

Παρθένη όμως να τον στα-

ματά και να παραμένει το 0

– 1.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία των

γηπεδούχων για την ισοφά-

ριση σημειώθηκε στο 90+3′

όταν έπειτα από εκτέλεση

φάουλ από τα δεξιά η

μπάλα έφτασε στον Καναβό

στο ύψος του πέναλτι όμως

το σουτ του τελευταίου

πέρασε άουτ και έτσι παρέ-

μεινε το 0 – 1 μέχρι την

λήξη της αναμέτρησης.

Οι άνθρωποι του Αχιλλέα

Φαρσάλων έχουν παράπο-

να για την φάση του πέναλ-

τι αλλά και για την ανοχή

στα σκληρά μαρκαρίσματα

των φιλοξενούμενων από

τους διαιτητές της αναμέ-

τρησης.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Παρθένης Σπύρος,

Τλούπας, Κομισόπουλος,

Κατσανάκης, Τσούλης

Θανάσης, Πετράκης

Χρήστος, Μπερσιάνης,

Γαγάρας (68′ Καναβός),

Αναγνώστης (78′ Ιμεράι),

Πετράκης Μάνος,

Παπακωνσταντίνου.

Φαλανιακός (Τάσος

Μπεριτζάς – Κώστας

Παπαρίζος): Μάλτζαρης,

Πανταζής Η., Μαχαίρας,

Κολοβός Ν., Φλώρος,

Σούλι, Λυγούρας Β (90′

Πανταζής Γ.)., Ιωαννίδης

(55′ Λυγούρας Χ.), Τσιάκος,

Λεσάϊ (71′ Ντανίκας) ,

Αντωνόπουλος (46′

Παππάς).

Διαιτητική Τριπλέτα:

Αγγελούλης, Ντελέζος,

Παπαγεωργίου

Τ
ην νίκη της

αγωνιστικής πέτυχε

ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς ο οποίος έφυγε

με «διπλάρα» με σκορ 1 –

2 από την έδρα του

Σμόλικα Φαλάνης και έτσι

με 11 βαθμούς και

παράλληλα το πρώτο του

εκτός έδρας τρίποντο

«σκαρφάλωσε» στην 8η

θέση με απόλυτο

πρωταγωνιστή τον δυο

φορές σκόρερ του

Αντώνη Γκαραλιάκο.

Από την άλλη, το συγκρό-

τημα του Βασίλη

Μπακογιάννη δεν αποκόμι-

σε το θετικό αποτέλεσμα

από το συγκεκριμένο παι-

χνίδι και παρέμεινε στους

δέκα τρεις βαθμούς και την

ένατη θέση της βαθμολο-

γίας.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα

αποδυτήρια για την ανά-

παυλα του ημιχρόνου χωρίς

σκορ και η Αμπελιά πήρε

προβάδισμα στο σκορ στο

61′.

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης

Γκαραλιάκος κέρδισε

πέναλτι σε μαρκάρισμα από

τον Κώστα Κολοβό και ο

ίδιος ήταν εύστοχος για το 0

– 1.

Στο 85ο λεπτό το παιχνίδι

ισορρόπησε με το γκολ του

Ντέιβιντ Μπόντε με σουτ

μέσα από τη περιοχή, με

τον ίδιο μάλιστα να επιστρέ-

φει για τους «πράσινους»

μετά από τραυματισμό.

Δύο λεπτά μετά, ο Σωτήρης

Περδίκης αντίκρισε τη δεύ-

τερη κίτρινη και κόκκινη

κάρτα από τον κ.

Μπουρουζίκα και αποβλή-

θηκε από το παιχνίδι.

Ενώ, το 1 – 2 και η νίκη για

την Αμπελιά ήρθε στο 89ο

λεπτό με το σουτ του

Αντώνη Γκαραλιάκου έξω

από τη μεγάλη περιοχή, με

τον ίδιο μάλιστα να δίνει

συνέχεια στις εντυπωσιακές

εμφανίσεις στο φετινό πρω-

τάθλημα.

Πάντως, οι δύο ομάδες

είχαν χαμένες ευκαιρίες στο

παιχνίδι με τους Δημήτρη

Γκατζούλη, Αλέξανδρο

Κακαζούκη και Θύμιο

Μπέτση για τον Σμόλικα

αλλά και τους Κωνσταντίνο

Πράπα, Αντώνη

Γκαραλιάκο, Δημήτρη

Καλούση και το δοκάρι του

Άγγελου Κορδαλή (57′) για

τον Ολυμπιακό Αμπελιάς…

Οι Συνθέσεις
Σμόλικας Φαλάνης

(Βασίλης Μπακογιάννης):
Γραβάνης, Καρέντζος,

Κολοβός, Τσιρογιάννης (70′

Τανάγιας), Γκατζιούρας,

Μολάς, Ζαμπέτας (80′

Χασιώτης), Λάλλος (60′

Μπόντε), Γκατζούλης,

Μπέτσης, Κακαζούκης.

Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Βαγγέλης Μπρισίμης –
Θοδωρής Εμμανουήλ):
Κουκούτσης, Σταθάκος,

Σελήνης, Δάσσιος,

Ποτούσογλου, Περδίκης,

Κορδαλής, Καλούσης,

Πράπας (80′ Καραγιάννης),

Γκαραλιάκος (90′

Ηλιούδης),

Χουλιαρόπουλος (65′

Παρασκευούδης).

Διαιτητική Τριπλέτα:
Μπουρουζίκας, Κοτούμπας

Δ., Δήμου.
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««Πάλεψε» αλλά ηττήθηκε ο βελτιωμένος Αχιλλέας…Πάλεψε» αλλά ηττήθηκε ο βελτιωμένος Αχιλλέας…

Την νίκη της αγωνιστικής πέτυχε οΤην νίκη της αγωνιστικής πέτυχε ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς!Ολυμπιακός Αμπελιάς!



Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων για

την 6η αγωνιστική

ταξιδεύει στο Πευκοχώρι

ώστε να αντιμετωπίσει

την τοπική Ευρώπη.

Η Ευρώπη μετρά μέχρι

στιγμής μόνο ήττες στο

πρωτάθλημα και αυτή είναι

μιας πρώτης τάξεως ευκαι-

ρία για το συγκρότημα του

κ. Γιασάρη να επανέλθει

στα θετικά αποτελεσμάτα.

Άλλωστε οι Φαρσαλινοί

έχουν αντιμετωπίσει ήδη

μια φορά φέτος την ομάδα

της Ευρώπης για το

Κύπελλο και μάλιστα κέρδι-

σαν με άνεση.

Έτσι λοιπόν αυτή η αναμέ-

τρηση φαντάζει μια μεγάλη

ευκαιρία για τους

Φαρσαλινούς να επανέλ-

θουν στις νίκες και να αφή-

σουν πίσω τους την ήττα

από την Καβάλα και να

συνεχίσουν στον δρόμο

των επιτυχίων.
Τα αποτελέσματα
ΠΣ Ευκαρπίας-ΚΣ Γέφυρας
70-63
Ερμής Λαγκαδά-Δόξα
Λευκάδας 68-79
Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων-Πρωτέας
Γρεβενών 80-80(κ.α.), 91-
94

Στρατώνι-ΧΑΝΘ 70-77
ΠΑΣ Γιάννινα-Αίας
Ευόσμου  77-70
Ευρώπη Πευκοχωρίου-ΑΟ
Πολυγύρου 61-84
ΓΣ Φαρσάλων-ΕΚ Καβάλας
52-82
ΓΑΣ Κομοτηνή-Εσπερος
Λαμίας  85-78
Η βαθμολογία
1) ΠΑΣ Γιάννινα          10
2) Δόξα Λευκάδας      9
3) ΧΑΝΘ          9
4) ΠΣ Ευκαρπίας         9
5) ΓΣ Φαρσάλων         9
6) ΕΚ Καβάλας   8
7) ΑΟ Πολυγύρου       8
8) Ερμής Λαγκαδά      7
9) Πρωτέας Γρεβενών 7
10) Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων   7
11) ΓΑΣ Κομοτηνή       7
12) Στρατώνι   7
13) ΚΣ Γέφυρας           6
14) Αίας Ευόσμου      6
15) Εσπερος Λαμίας   6
16) Ευρώπη Πευκοχωρίου
5
Η επόμενη αγωνιστική
(6η, 10/11)
Δόξα Λευκάδας-ΠΣ
Ευκαρπίας
Πρωτέας Γρεβενών-Ερμής
Λαγκαδά
ΧΑΝΘ-Μαχητές
Πειραματικό Πεύκων
Αίας Ευόσμου-Στρατώνι
ΑΟ Πολυγύρου-ΠΑΣ
Γιάννινα
Ευρώπη Πευκοχωρίου-ΓΣ
Φαρσάλων 

ΚΣ Γέφυρας-ΓΑΣ Κομοτηνή

Εσπερος Λαμίας-ΕΚ

Καβάλας

Τ
ην πρώτη του ήττα

γνώρισε ο

Γυμναστικός

Σύλλογος Φαρσάλων ο

οποίος ηττήθηκε με σκορ

52 – 82 από την ομάδα

της Καβάλας και γνώρισε

έτσι είχε την πρώτη του

απώλεια μετά από πέντε

αγώνες. Με ρεκόρ

τέσσερις νίκες και μια

ήττα οι παίκτες του κ.

Γιασάρη βρίσκονται με 9

βαθμούς στην 2η θέση σε

ισοβαθμία.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους φιλοξενούμενους να

παίρνουν από νωρίς το

προβάδισμα και έκλεισαν

την πρώτη περίοδο όντας

στους 9 πόντους μπροστά

(11 – 20). Οι γηπεδούχοι

προσπάθησαν να αντιδρά-

σουν και με την έναρξη του

δευτέρου δεκαλέπτου μείω-

σαν την διαφορά ενώ η

λήξη του ημιχρόνου βρήκε

την Καβάλα μπροστά με έξι

πόντους (30 – 36).

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν

“εφιαλτικό” για τους

Φαρσαλινούς καθώς σχε-

δόν στα μισά του οι

Φαρσαλινοί είχαν πετύχει

μόλις 2 πόντους έναντι 18

της Καβάλας, με την 3η

περίοδο να κλείνει στο +25

(37-62). Η τέταρτη και

τελευταία περίοδος είχε δια-

δικαστικό χαρακτήρα για

την αναμέτρηση. Ενώ οι

διαιτητές της αναμέτρησης

εξάντλησαν την αυστηρότη-

τα τους στο 34′ του αγώνα

όταν αρχικά υπέδειξαν επι-

θετικό φάουλ στον Δέσπο

με αποτέλεσμα να συμπλη-

ρώσει τα πέντε φάουλ και

να αποβληθεί ενώ στην

συγκεκριμένη φάση απο-

βλήθηκε και ο προπονητής

του Γυμναστικού Γρηγόρης

Γιασάρης από τον πάγκο.

Τα τελευταία λεπτά ήταν

διαδικαστικά με τους φιλο-

ξενούμενους να «σπάνε»

την έδρα και το αήττητο του

Γ.Σ. Φαρσάλων.

Δεκάλεπτα: 11-20, 30-36,

37-62, 52-82.

Διαιτητές: Κοϊμτζόγλου-

Βασιλόπουλος-Αγραφιώτης

Γρ. (Τσιργούλας)

Γ.Σ.Φαρσάλων (Γιασάρης-

Ρίζος): Στάνκοβιτς ,

Καλτσούνας, Βασιλείου,

Παπαχρήστος 13(1),

Τσούμας Σ. 8(1), Βρεττάς

5(1), Πεταλωτής 8(1),

Μουλάς 2, Δέσπος 7(1),

Τσούκας 9(1).

Καβάλα (Πενταζίδης):

Δοξάκης 29 (8),

Παντόπουλος, Μπανάσας

2, Λαμπρόπουλος 15 (3)

Σαββίδης, Ζώτος,

Αδαμόπουλος 10, Αμπαράς

10 (1), Πιεβάλιτσα 3 (1),

Φλιάτης 10, Νταλός 3,

Τεπετίδης 10
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Η Καβάλα «έσπασε» το Η Καβάλα «έσπασε» το 

αήττητο του Γ.Σ. Φαρσάλων…αήττητο του Γ.Σ. Φαρσάλων…

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

ΣτοΣτο Πευκοχώρι γιαΠευκοχώρι για

να επανέλθει στιςνα επανέλθει στις

νίκεςνίκες



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

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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη κατοικία  ,
ισόγειο 94  τμ. και 1ος όροφος
100 τμ. σε άριστη κατάσταση  ,
επί της οδού Γυμνασιάρχου
Γκίκα 24. 
Τιμή έκαστου διαμερίσματος
80.000 ευρώ και συνολική τιμή
και των δύο  150.000,00 . Τηλ.
επικοινωνίας 6973885635 
κος ΣΠΥΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 34 στρεμμά-
των στο χωριό Βαμβακού
Φαρσάλων , δίπλα στο ποτάμι
(Αμούδα). Τηλ. επικοινωνίας :
6973585330 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-
νούργιο επί της οδού  Υπερείδου
8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-
νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800
τμ. με αποθήκη εντός του οικο-
πέδου επί της οδού 
Ανωχωρίου 49 (Περιφερειακή
οδός) στα Φάρσαλα. Πληρφορίες
στα τηλ. : 6977070987  &
6971955687

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τμ.
και οικόπεδο 260 τμ. επί της
οδού πάροδος Καραϊσκάκη 44
στα Φάρσαλα με 2 δωμάτια,
χωλ, κουζίνα, λουτρό γκαράζ και
αποθήκη, πρόσφατα ανακαινι-
σμένη , με αυτόνομη κεντρική
θέρμανση. Πληροφορίες στα τηλ.
: 6907637654 & 2410 623873 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειο
Κατάστημα στα Φάρσαλα, εμβα-
δού  41 τ.μ.  με υπόγειο άλλα 41
τ.μ. και W.C.,κεντρικότατο με
πρόσοψη στην πλατεία
Δημαρχείου, πλήρως ανακαινι-
σμένο, πολύ καλής κατασκευής
,σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.: 2491026618, 6976644400

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι επιπλω-
μένο σε άριστη κατάσταση επί
της οδού Βενιζέλου.
Τηλ Επικοινωνίας: 6942611919

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κατά-
στημα επιχείρηση ζαχαροπλα-
στείου με προϋπηρεσία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910
– 22394 , 
Ωράριο Επικοινωνίας 11 π.μ. –
14:00 μ.μ.
& Αποστολή Βιογραφικών στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
nikos@grinias.gr
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5/11: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης

26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

6/11: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

7/11: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

8/11: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

9/11: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

10/11: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

11/11: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων
ευχαριστεί θερμά την οικογένεια
Αναγνωστόπουλου  αλλά και τους συγγενείς  για
την δωρεά του ποσού των 170,00 ευρώ αντί στε-
φάνων εις μνήμην ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. 
Θερμά συλλυπητήρια 
Το Δ.Σ.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου και της
Αριστέας , το γένος Κουτσιμπέλη, που γεννήθη-
κε στον Βόλο και κατοικεί στην Σκιάθο και η
ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ιωάννη και της
Άννας , το γένος Γκιούρου, που γεννήθηκε στη
Γερμανία και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται να
έλθουν σε πολιτικό γάμο που θα τελεστεί στο
Δημαρχείο Σκιάθου.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευριπίδη και
της Σταυρούλας, το γένος Λιαποπούλου, που
γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα
Φάρσαλα και η ΑΡΓΥΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ του
Θεοδώρου και της Ειρήνης, το γένος Μιχελάκη,
που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα
Φάρσαλα, πρόκειται να έλθουν σε Α’
Θρησκευτικό Γάμο στον Ι.Ν Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στα Φάρσαλα.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ



Λ
ίγες ημέρες πριν

εκπνεύσει η

μεταγραφική

περίοδος η Αναγέννηση

Φαρσάλων ανακοίνωσε

μια ακόμη προσθήκη

καθώς έντυσε στα

κόκκινα τον έμπειρο

κεντρικό αμυντικό Βασίλη

Ευθυμιάδη.

Ο Ευθυμιάδης μέχρι πρότι-

νος ανήκε στην ομάδα της

Δόξας Υπέρειας έχοντας

γράψει σπουδαία ιστορία με

τους «μαυραετούς» αγωνι-

ζόμενος επί σειρά ετών και

εκ των αρχηγών της ομά-

δος.

Επίσης έχει φορέσει κατά

το παρελθόν και την φανέ-

λα του Αχιλλέα Φαρσάλων.

Η Διοίκηση της ομάδος

καλωσορίζει τον Βασίλη

στην οικογένεια της

Αναγέννησης και του εύχε-

ται καλή αγωνιστική σεζόν

με υγεία και επιτυχίες.

Δόξα Υπέρειας: Captain

ευχαριστούμε!

Η διοίκηση του Α.Ο Δόξα

Υπέρειας ευχαριστεί τον

ποδοσφαιριστή Βασίλειο

Ευθυμιάδη για την μακρο-

χρόνια προσφορά του στην

ομάδα μας και του εύχεται

τα καλύτερα για το μέλλον

της ποδοσφαιρικής του

καριέρας!

Α
πό τις ομάδες της

Επαρχίας

Φαρσάλων ο

Αχιλλέας Φαρσάλων θα

αγωνιστεί εκτός έδρας με

τον ΠΟ Ελασσόνας, ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς θα

αγωνιστεί στην έδρα του με

τον ΑΟ Μαυροβουνίου και

ο ΑΟ Ναρθακίου θα

αγωνιστεί εκτός έδρας με

την Νεάπολη Λάρισας.

Αναγέννηση Φαρσάλων και

Δόξα Υπέρειας παίρνουν την

πρόκριση άνευ αγώνος στην

επόμενη φάση.

Αναδείχθηκαν επτά ζεύγη

που θα αναμετρηθούν ως

ακολούθως:

6/11, 14:30 Γαλήνη –

Δαμασιακός

14/11, 14:30 Πελασγιώτιδα –

Δρυμός

20/11, 14:30 Αμπελιά –

Μαυροβούνι

6/11, 14:30 ΠΟΕ – Αχιλλέας

Φαρσάλων

13/11, 14:30 Δένδρα –

Κιλελέρ

12/11, 14:30 Νεάπολη –

Ναρθάκι

Αγ. Ανάργυροι – Φαλανιακός

Οι ομάδες που έχουν πάρει

τη πρόκριση άνευ αγώνος

στη τέταρτη φάση είναι οι

εξής:

Δωτιέας Αγιάς, Δήμητρα

Γιάννουλης, Λάρισα 2012,

Τύρναβος, Μελισσοχώρι,

Προμηθέας, Αργυροπούλι,

Βλαχογιάννι, Αετός

Μακρυχωρίου, Λαρισαϊκός,

Αμπελωνιακός, Φιλοκτήτης

Μελιβοίας, Βαλανίδα, Γόννοι,

Ηρακλής Λάρισας,

Οικονόμος Τσαριτσάνης,

Πύρρος, Αναγέννηση

Φαρσάλων, Ραχούλα,

Σμόλικας, Ακαδημία

Ελασσόνας, Ευαγγελισμός,

Βούναινα, Υπέρεια, Αβέρωφ.

Μ
ε τον Τσιτσικλή

πρωταγωνιστή ο

Ατρόμητος

Βαμβακούς βγήκε

νικητής με το «φτωχό

πλην τίμιο» 1 – 0 στην

«μάχη» των Ατρόμητων

κόντρα στον Ατρόμητο

Αγίων Αναργύρων.

Έτσι οι μπλε έφτασαν

στους 13 βαθμούς και είναι

στην έκτη θέση.

Η αναμέτρηση είχε καλές

στιγμές δίχως όμως οι δυο

ομάδες να πιάσουν υψηλά

στάνταρ.

Αρχικά ο Ατρόμητος απεί-

λησε σε τρεις περιπτώσεις

με τον Τσιτσικλή με τον τερ-

ματοφύλακα των φιλοξενού-

μενων να τον σταματά στην

πρώτη περίπτωση, ενώ

λίγο αργότερα η μπάλα

σταμάτησε στο κάθετο

δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος και

συγκεκριμένα στο 55′ ο

Αγγελόπουλος έκανε κάθε-

τη πάσα στην περιοχή, ο

Τσιτσικλής πήρε τις

κόντρες, πέρασε και τον

προσωπικό του αντίπαλο

και με πλασέ έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι απείλη-

σαν και «άγγιξαν» δυο

φορές την ισοφάριση, όμως

είδαν την μπάλα να σταμα-

τά αρχικά στο κάθετο δοκά-

ρι του Σκούφη στο 60′ ενώ

στο 70′ σημάδεψαν το ορι-

ζόντιο δοκάρι.

Στα εναπομείναντα λεπτά ο

ρυθμός έπεσε και οι παί-

κτες του Χρήστου

Ανδρεόπουλου πανηγύρι-

σαν μια σπουδαία νίκη.

Η Σύνθεση
Ατρόμητος Βαμβακούς
(Χρήστος
Ανδρεόπουλος): Σκούφης,

Βασιλόπουλος,

Μπερσιάνης, Φλώρος,

Μακρής, Αγγελόπουλος,

Βόπης (83′ Ξυνογαλάς Αλ.),

Μουτκανάς (70′ Χρόνης),

Θανόπουλος Λ. (60′ Αζάς),

Τσιτσικλής, Τασιόπουλος.

Τ
ην ήττα με σκορ 4 –

1 γνώρισε η Δόξα

Υπέρειας στην έδρα

της Νίκαιας και έτσι

«έσπασε» το αήττητο σερί

τριών αγώνων που

έτρεχαν οι αετοί.

Έτσι η Δόξα μετά από 7

αγωνιστικές βρίσκεται μαζί

με τον Ατρόμητο

Βαμβακούς και τον

Ατρόμητο Αγίων

Αναργύρων στην 6η θέση

με 13 βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το

σκορ μόλις στο 2′ μετά από

αδράνεια της άμυνας και

πλασέ του Φάσσα.

Από εκεί και έπειτα οι φιλο-

ξενούμενοι πίεσαν όμως

δεν κατάφεραν να φτάσουν

στο τέρμα της ισοφάρισης.

Στο δεύτερο μέρος και

συγκεκριμένα στο 56′ ο

Καραφέριας έδωσε «αέρα»

δυο τερμάτων στην Νίκαια.

Ενώ στο 73′ ο Φάσσας με

απευθείας εκτέλεση φάουλ

έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα και πέτυχε το 3 – 0.

Στο 77′ ο Τζατζάκης μείωσε

με σουτ σε 3 – 1 ενώ στο

80′ ο ίδιος παίκτης έχασε

μεγάλη ευκαιρία από θέση

τετ α τετ.

Στο 87′ ο Φάσσας πέτυχε

το 4 – 1 και παράλληλα το

προσωπικό του χατ τρικ.

Στο 88′ ο Κερμελίδης είδε

την δεύτερη κίτρινη κάρτα

και αποβλήθηκε.

Οι Συνθέσεις

Παναγροτικός Νίκαιας

(Βαγγέλης Μπρισίμης):

Κωνσταντίνου,

Πανδρεμένος, Αετόπουλος,

Σώκος, Ψαρούλας Α.,

Παπακώστας (65′

Χονδρονάσιος),

Ανδρεόπουλος (77′

Μπακογιάννης), Γκουντίκας

(80′ Τσιάρας), Καραφέριας,

Φάσσας, Νικολακούλης (82′

Ψαρούλης Δ.).

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας):

Σκαντζούρης, Δημητρίου,

Πρίφτης (70′ λ.τ. Τσιουρής),

Παπαδόπουλος,

Ντραμπάκουλας,

Γκατζόγιας, Ντόντος (35′

λ.τ. Πατσούρας),

Καλφόγλου (80′

Ζαχαράκης), Σουλτούκης

(85′ Γκέτσι), Κερμελίδης,

Τζατζάκης.

Διαιτητική Τριπλέτα

Μπουμαρσόπουλος,

Τζιμούρτος, Κοτούμπας.
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Ήττα στην Νίκαια για την ΥπέρειαΉττα στην Νίκαια για την Υπέρεια

Αθλητικά

Επέστρεψε στις νίκες οΕπέστρεψε στις νίκες ο

Ατρόμητος Βαμβακούς!Ατρόμητος Βαμβακούς!

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (8η Αγων.)

Μακρυχώρι-Βλαχογιάννι 4-1

Αργυροπούλι-Τύρναβος 0-4

Λάρισα 2012-Αμπελωνιακός 2-0

Αχιλλέας Φ.-Φαλανιακός 0-1

Κιλελέρ-Αβέρωφ 0-0

Σμόλικας-Αμπελιά 1-2

Δωτιέας Αγιάς-ΠΟ Ελασσόνας 0-0

Δαμασιακός-Μαυροβούνι 2-1

Τα Αποτελέσματα (7η Αγων.)
Μελισσοχώρι-Ραχούλα 2-2
Παναγροτικός-Υπέρεια 4-1
Προμηθέας-Γλαύκη 0-1
Βούναινα-Νέα Πολιτεία 2-2
Γαλήνη-Πύρρος 0-2

Αναγέννηση Φ.-Ναρθάκι 0-0
Λαρισαϊκός-Ελευθεραί 0-2
Βαμβακού-Αγ. Ανάργυροι 1-0

Τα Αποτελέσματα (4η Αγων.)

Μυραϊκός-Ζάππειο 0-3

Κρήνη-Ακαδ. Αχιλλέως 5-2

Ομόνοια-Βασιλή 0-0

Κουτσόχερο-Μάνδρα 2-0

Σταυρός-Νεάπολη 0-9

Διογένης-Χαλκιάδες 0-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Μακρυχώρι 21-4 20

Π.Ο.Ε 22-5 18

Φαλανιακός 18-5 18

Δωτιέας Αγιάς 15-3 15

Κιλελέρ 5-5 14

Τύρναβος 11-6 14

Σμόλικας 14-7 13

Αμπελιά 16-14 11

Αργυροπούλι 7-17 10

Αβέρωφ 7-10 9

Λάρισα 2012 6-23 8

Μαυροβούνι 6-8 6

Βλαχογιάννι 5-15 6

Δαμασιακός 7-13 5

Αμπελωνιακός 6-17 4

Αχιλλέας Φ. 4-18 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Βούναινα 15-6 15

2. Παναγροτικός 16-11 15
3. Ραχούλα 9-5 14

4. Ελευθεραί 9-4 14

5. Πύρρος 9-5 14

6. Βαμβακού 14-913

7. Υπέρεια 15-11 13

8. Άγιοι Ανάργυροι 9-6 13
9.Νέα Πολιτεία 12-7 11
10. Μελισσοχώρι 11-12 8
11. Γλαύκη 8-10 7

12. Αναγέννηση Φ. 4-9 5
13. Ναρθάκι 6-13 5

14. Γαλήνη 4-15 3

15. Προμηθέας 2-10 3
16. Λαρισαϊκός 4-14 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Χαλκιάδες 19-0 12
2. Φορτούνα Κουτσοχέρου 15-
2 12
3. Νεάπολη 20-1 12
4. Μάνδρα 7-3 7
5. Κρήνη 9-12 6
6. Βασιλί 5-2 5
7. Ομόνοια 7-6 5
8. Ζάππειο 3-7 4
9. Διογένης 8-11 3
10. Ακαδημία Φαρσάλων 4-12
3
11. Μυραϊκός 2-21 0
12. Σταυρός 0-22 0
*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτά-
θλημα με -6 βαθμούς από την
περσινή σεζόν

Επόμενη (9η) Αγωνιστική 
(Κυριακή 10/11, 15:00)
Βλαχογιάννι-Τύρναβος
Φαλανιακός-Αργυροπούλι
Αβέρωφ-Λάρισα 2012
Αμπελιά-Αχιλλέας Φ.
ΠΟ Ελασσόνας-Κιλελέρ
Μαυροβούνι-Σμόλικας
Δαμασιακός-Δωτιέας Αγιάς
(Σάββατο 9/11, 15:00)
Αμπελωνιακός-Μακρυχώρι 

Επόμενη (8η) Αγωνιστική 
(Σάββατο 9/11, 15:00)
Παναγροτικός-Μελισσοχώρι
Ραχούλα-Προμηθέας

Υπέρεια-Βούναινα

Γλαύκη-Γαλήνη

Νέα Πολιτεία-Αναγέννηση Φ.
Πύρρος-Λαρισαϊκός

Ναρθάκι-Αγ. Ανάργυροι
Ελευθεραί-Βαμβακού

Επόμενη (5η) Αγωνιστική

(Κυριακή 10/11, 15:00)

Χαλκιάδες-Ζάππειο

Ακαδ. Αχιλλέως-Διογένης

Βασιλί-Μυραϊκός

Μάνδρα-Κρήνη

Σταυρός-Ομόνοια

(Σάββατο 9/11, 15:00)

Νεάπολη-Κουτσόχερο

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Τα ζευγάρια για την 3η φάσηΤα ζευγάρια για την 3η φάση

του Κυπέλλουτου Κυπέλλου

Στα κόκκινα της ΑναγέννησηςΣτα κόκκινα της Αναγέννησης

ο Βασίλης Ευθυμιάδηςο Βασίλης Ευθυμιάδης

Γ
ια πρώτη φορά μετά

από πολλά χρόνια η

Επαρχία Φαρσάλων

θα δει ένα τοπικό ντέρμπι

στην μεγαλύτερη

κατηγορία του Νομού

Λάρισας την Α ΕΠΣΛ.

Ολυμπιακός Αμπελιάς και

Αχιλλέας Φαρσάλων θα

τεθούν αντιμέτωποι στο

γήπεδο της Αμπελιάς για

την 9η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

ανέβηκε φέτος για πρώτη

φορά στα... σαλόνια και με

το “καλημέρα” έχει δείξει την

δυναμική του και έχει πετύ-

χει μεγάλες νίκες με πιο

πρόσφατη το “διπλό” στην

έδρα του Σμόλικα Φαλάνης

και είναι στην 8η θέση με 11

βαθμούς.

Από την άλλη ο Αχιλλέας

Φαρσάλων μέχρι στιγμής

δεν έχει καταφέρει να πετύ-

χει την νίκη σε κάποιο παι-

χνίδι και βρίσκεται στην

τελευταία θέση με 2 βαθ-

μούς.

Βέβαια σε ένα τοπικό ντέρ-

μπι δεν παίζει μεγάλο ρόλο

η συγκομιδή βαθμών και η

μέχρι πρότινος πορεία των

ομάδων.

Από την μια ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς θα ψάξει την

μεγάλη ευκαιρία να συνεχί-

σει στον δρόμο των επιτυ-

χίων και να προχωρήσει με

θετικά αποτελέσματα, ενώ

από την άλλη ο Αχιλλέας

Φαρσάλων αν πετύχει νίκη

στο ντέρμπι εκτός από τους

τρείς υπερπολύτιμους βαθ-

μούς θα έχει βάλει παρακα-

ταθήκη και ψυχολογική

τόνωση εν όψει της συνέχει-

ας καθώς μια νίκη σε τοπικό

ντέρμπι έχει μεγαλύτερο

αντίκρυσμα.

Πάντως στην μοναδική

φορά που οι δυο ομάδες

βρέθηκαν αντιμέτωπες σε

επίσημο παιχνίδι ήταν την

σεζόν 2015-16 όταν ο

Αχιλλέας Φαρσάλων πήρε

την νίκη πρόκριση στην

επόμενη φάση σε μια χρο-

νιά στην οποία η Αμπελιά

πανηγύρισε την άνοδο από

την Β στην Α1 ΕΠΣΛ κατη-

γορία.

Οι απαντήσεις θα δοθούν

την Κυριακή 10/11 στο

γήπεδο της Αμπελιάς.

Τοπικό ντέρμπι μετά απόΤοπικό ντέρμπι μετά από

πολλά χρόνια στα “σαλόνια”πολλά χρόνια στα “σαλόνια”



Τ
η δέσμευση πως ο

δήμος Φαρσάλων

θα καταβάλει κάθε

δυνατή προσπάθεια για

τη στήριξη της αξιέπαινης

πορείας της στον

αθλητισμό, έδωσε ο

δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου στην

πρωταθλήτρια της

δισκοβολίας Κρίστυ

Αναγνωστοπούλου, στο

πλαίσιο συνάντησής

τους, στην οποία

παρέστη και ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης.

Η Φαρσαλινή δισκοβόλος

που με τις επιδόσεις της

έχει διακριθεί σε παγκόσμιο

επίπεδο, ενημέρωσε τον κ.

Εσκίογλου για τη μέχρι

τώρα πορεία της στις εγχώ-

ριες και διεθνείς διοργανώ-

σεις, αλλά και για τους μελ-

λοντικούς της στόχους.

Από την πλευρά του ο κ.

Εσκίογλου συνεχάρη την κ.

Αναγνωστοπούλου σημειώ-

νοντας μεταξύ άλλων πως

«με τις επιδόσεις της στο

διεθνές αθλητικό στερέωμα

έχει κάνει υπερήφανους

τους Έλληνες και πολύ

περισσότερο τους

Φαρσαλινούς, ούσα κι αυτή

γέννημα – θρέμμα της

περιοχή μας. Γι’ αυτό και

επιδίωξή μας είναι η Κρίστυ

Αναγνωστοπούλου να γίνει

αθλητική πρέσβειρα των

Φαρσάλων διεθνώς.

Αποτελεί δε, αυτονόητη

δέσμευση από την πλευρά

μας, η καταβολή κάθε δυνα-

τής προσπάθειας ως

δήμος, ως επαρχία και κοι-

νωνία, να στηρίξουμε αυτή

την αξιέπαινη πορεία της

δικής μας πρωταθλήτριας

και για το σκοπό αυτό, το

προσεχές διάστημα θα ανα-

λάβουμε πρωτοβουλίες.

Επιπρόσθετα, θέλουμε η

Κρίστυ μέσα από συνέργει-

ες με δήμο και φορείς, να

αποτελέσει το υγιές πρότυ-

πο για τη νεολαία μας και

το παράδειγμά της να ακο-

λουθηθεί από όσο το δυνα-

τό περισσότερους και

περισσότερες. Θερμά συγ-

χαρητήρια και πάλι».
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