
Παιδίατρο και Παιδίατρο και 

υπηρεσίες φύλαξηςυπηρεσίες φύλαξης

αποκτά το Κ. Υγείαςαποκτά το Κ. Υγείας
•Εντείνονται οι •Εντείνονται οι 

προσπάθειες για την προσπάθειες για την 

δημιουργία τομέα του ΕΚΑΒδημιουργία τομέα του ΕΚΑΒ

Έτοιμος αρχές τουΈτοιμος αρχές του

2020 ο χλοοτάπητας2020 ο χλοοτάπητας

στο Δημοτικό στάδιοστο Δημοτικό στάδιο

Ξεκινάει το “ταξίδι” τηςΞεκινάει το “ταξίδι” της

Ορχήστρας Νέων Ορχήστρας Νέων 

Για πρώτη φορά στα χρονικά, στα Φάρσαλα Για πρώτη φορά στα χρονικά, στα Φάρσαλα 
ΥΥπουργός πουργός ΠΠολιτισμούολιτισμού

Αναστηλώνεται το αρχαίοΑναστηλώνεται το αρχαίο
τείχος των Φαρσάλων!τείχος των Φαρσάλων!

Κονδύλι ύψους 900.000 € ανακοίνωσε από τα Φάρσαλα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

CMYK

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 940 Τιμή: 0,60 ευρώ
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ΣελΣελ 4.4.

ΣελΣελ. 8. 8



Σ
ε

προγραμματισμένες

διακοπές στην

παροχή ηλεκτροδότησης

θα προχωρήσει η

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην πόλη

των Φαρσάλων, για

κατασκευή του δικτύου

της, την Τρίτη (19/11) &

Τετάρτη (20/11) στους

εξής δρόμους:

19/11/2019 8:15:00 πμ –
3:00:00 μμ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Πόλη Φαρσάλων στις
οδούς: Αριστείδου, Γ.
Ολυμπίου, Περικλέους,
Θεμιστοκλέους,
Καππαδοκίας, Β. Παύλου,
Υψηλάντου, Επαμεινώνδα.

20/11/2019 8:15:00 πμ –
3:00:00 μμ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Πόλη Φαρσάλων στις
οδούς: Καραϊσκάκη, Ν.
Ιωνίας, Καποδιστρίου,
Υψηλάντου, Αθ. Διάκου,
Νικηταρά, Κελ.
Μαυρογιώργου, Τζαβέλλα,
Αγ. Δημητρίου.
Σύμφωνα με την επιχείρη-
ση καταβάλλεται κάθε προ-
σπάθεια για τη συντομότε-
ρη επανηλεκτροδότηση,
εντούτοις, επιβάλλεται
μεγάλη προσοχή, θεωρώ-
ντας ότι σε όλη την προ-
γραμματισμένη διάρκεια
διακοπής, οι αγωγοί είναι
υπό τάση!

Σ
υνεδριάζει το

Δημοτικό συμβούλιο

Φαρσάλων την Τρίτη

19 Νοεμβρίου 2019 και

ώρα 19:30 (Πατρόκλου, 3)

για συζήτηση και λήψη

αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

1)Έγκριση τροποποίησης της
με αριθμό 327/2018 (ΑΔΑ:
Ω3ΦΕΩΗ0-ΣΦΒ) απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων σχετικά με τη διά-
θεση, ανακατανομή της επι-
χορήγησης του άρθρου 27 Ν.
3756/2009.
2)Κατανομή ποσού
378.100,00€ από το
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
3)Έγκριση αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού του
Δήμου οικ. έτους 2019.
4)Έγκριση τροποποίησης -

συμπλήρωσης της κανονιστι-
κής απόφασης 154/2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετι-
κά με τα Ηλεκτροδοτούμενα
ή μη ακίνητα εντός ή εκτός
σχεδίου Πόλης και οικισμών
του Δήμου Φαρσάλων.
5)Έγκριση ανανέωσης χρό-
νου του διαχειριστή του ειδι-
κού τραπεζικού λογαριασμού
του Δήμου στην EUROBANK
για τη διαχείριση ενταλμάτων
προπληρωμής προς το
Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε.).
6)Έγκριση της έκθεσης εσό-
δων - εξόδων (Γ' τριμήνου)
ελέγχου υλοποίησης του
προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2019
7)Λήψη απόφασης για την
ανάθεση σε εξωτερικό συνερ-

γάτη των καθηκόντων, του
Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων, σύμφωνα με τον
Κανονισμό της Ε.Ε.
2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ε.Ε.
8)Λήψη απόφασης περί επέ-
κτασης διάρκειας του προ-
γράμματος Κοινωφελούς
χαρακτήρα 2014 – 2020 του
Ο.Α.Ε.Δ. για τους απασχο-
λούμενους στο Δήμο
Φαρσάλων.
9) Ορισμός
εκπροσώπων του Δήμου
Φαρσάλων για τη συγκρότη-
ση της Γενικής Συνέλευσης
της «ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.».
10)Λήψη απόφασης, ορι-
σμού νέου πολιτικού εκπρο-
σώπου του Δήμου με τον
αναπληρωτή του, στο
«ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό
τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
11)Έγκριση ή μη παράτασης
σύμβασης με τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
12)Έγκριση υπογραφής σύμ-
βασης με εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας για πέντε (5)
τηλεφωνικές συνδέσεις
(Δημάρχου και
Αντιδημάρχων) και καθορι-
σμός ανώτατου επιτρεπτού
ορίου μηναίου ποσού.
13)Έγκριση κατάργησης των
τηλεφωνικών συνδέσεων.

14)Έγκριση παροχής έκτα-
κτης οικονομικής ενίσχυσης
σε δημότη για αντιμετώπιση
προβλημάτων υγείας
15)Έγκριση κοπής δένδρων
λόγω επικινδυνότητας στην
Κοινότητα Φαρσάλων.
16)Έγκριση συμμετοχής του
Δήμου Φαρσάλων στο
Διακρατικό Σεμινάριο του
έργου BEACON που θα
πραγματοποιηθεί στο Πόρτο
της Πορτογαλίας στις 9 -13
Δεκεμβρίου 2019.
17)Γνωμοδότηση του δημοτι-
κού συμβουλίου Φαρσάλων
επί των μεταβολών σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους
2020-2021.
18)
Συγκρότηση επιτροπών
παραλαβής έργων του
Δήμου.
19)Έγκριση 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (Α.Π.Ε.) και
Παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου με
τίτλο : «ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΓΛΑΥΣΤΩΝΟΣ –
ΚΑΝΑΔΑ)». 
20)Έγκριση παράτασης συμ-
βατικής προθεσμίας του
έργου με τίτλο :
«Ανακατασκευή παιδικών
χαρών 2018».
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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 20/11/2019
Βροχοπτώσεις  θερμοκρασία 10/20c

Τρίτη 19/11/2019
Συνεφιά, Βροχοπτώσεις,  θερμοκρασία 12/20c

Πέμπτη 21/11/2019
Βροχοπτώσεις  θερμοκρασία 8/17c

Παρασκευή 22/11/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 7/19c

Σαββάτο 23/11/2019
Ηλιοφάνεια ,  θερμοκρασία 8/20c

Κυριακή 24/11/2019
Βροχοπτώσεις  θερμοκρασία 11/16c

Δευτέρα 25/11/2019
Βροχοπτώσεις  θερμοκρασία 6/20c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,
με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή
δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -
με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -
λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -
γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος
2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -
σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Συνεδριάζει την Τρίτη (19/11) το

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Διακοπές ρεύματοςΔιακοπές ρεύματος

στα Φάρσαλα τηνστα Φάρσαλα την

Τρίτη (19/11) &Τρίτη (19/11) &

Τετάρτη (20/11)Τετάρτη (20/11)

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



Μ
ε κάθε

επισημότητα και

λαμπρότητα

τιμήθηκε στο στρατόπεδο

Σμολένσκη στα Φάρσαλα

η μνήμη του Αγίου

Νεκταρίου στο ομώνυμο

εκκλησάκι που υπάρχει

εκεί. Την παραμονή της

εορτής τελέστηκε μέγας

εσπερινός και

αρτοκλασία, ενώ ανήμερα

της εορτής του Αγίου

τελέστηκε θεία λειτουργία,

αρτοκλασία και έγινε θείο

κήρυγμα.

Η γιορτή του Αγίου

Νεκταρίου έχει καθιερωθεί

κάθε χρόνο στο στρατόπε-

δο Σμολένσκη και πολλοί

πιστοί από την επαρχία

Φαρσάλων και όχι μόνον,

επισκέπτονται το εκκλησάκι

για να τιμήσουν τον Άγιο

Νεκτάριο.

Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν

μητροπολίτης Πεντάπολης

και κτήτορας της Ιεράς

Μονής της Αγίας Τριάδας

στην Αίγινα, ενώ υπήρξε και

συγγραφέας πολλών θεολο-

γικών βιβλίων. Γεννήθηκε

στη Θράκη από ευσεβείς

γονείς και πήρε το όνομα

Αναστάσιος. Συμπλήρωσε

τις σπουδές του στην

Κων/νπολη, και στη συνέ-

χεια έγινε μοναχός στη Χίο,

ενώ στην Αθήνα τελείωσε

τη Θεολογική σχολή. Στην

Αίγυπτο έγινε μητροπολίτης

Πεντάπολης, απ΄ όπου και

απομακρύνθηκε μετά από

συκοφαντίες. Έγινε ιεροκή-

ρυκας και κατόπιν διευθυ-

ντής στη Ριζάρειο Σχολή,

την οποία κατέστησε πνευ-

ματικό και φιλανθρωπικό

κέντρο της Αθήνας. Ίδρυσε

μοναστήρι στην Αίγινα και

πέθανε στην Αθήνα σε

νοσοκομείο, άρρωστος, το

1920. Θεωρείται Άγιος του

20ού αιώνα, για θαύματά

του όσο ζούσε και κυρίως

μετά τον θάνατό του. Με τη

ζωή του, τα θαύματά του, τα

βιβλία του, μας τονίζει αυτό

που έγραψαν οι πατέρες

πριν 15 αιώνες. Δηλαδή τη

σύνδεση αγιότητας και παι-

δείας, που συνθέτουν τον

ορθόδοξο ελληνοχριστιανι-

σμό.

Στις εκδηλώσεις παρευρέ-

θηκαν ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, οι αντιδήμαρχοι

κ.κ. Σ. Χατζηπλή,

Δ.Συροπούλου,

Σ.Κουκουλιός, ο πρόεδρος

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ κ. Χρ.

Μπασαγιάννης οι τοπικοί

σύμβουλοι Κ. Βαρακλιώτης,

Φ.Πιτσιάβα, ο διοικητής του

στρατοπέδου κ.

Βλαχοκώστας Βασίλειος, ο

εκπρόσωπος 61 Μ.Ε.,

εκπρόσωποι συλλόγων και

πολύς κόσμος.
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Γιόρτασαν τον Άγιο Νεκτάριο στο στρατόπεδο ΣμολένσκηΓιόρτασαν τον Άγιο Νεκτάριο στο στρατόπεδο Σμολένσκη



Σ
ημαντικές

ανακοινώσεις

πραγματοποίησε

την Παρασκευή από τα

Φάρσαλα η υπουργός

Πολιτισμού κ. Λίνα

Μενδώνη. Είναι η πρώτη

φορά που υπουργός

Πολιτισμού επισκέπτεται

τα Φάρσαλα, την αρχαία

Φθία την πατρίδα του

Αχιλλέα.

Η κ. Μενδώνη αποδέχτηκε
την πρόσκληση του
Φαρσαλινού Προέδρου της
ΝΟΔΕ Λάρισας κ. Χρήστου
Καπετάνου και επισκέφτηκε
τα Φάρσαλα όπου είχε
συνάντηση με τον δήμαρχο
κ. Μάκη Εσκίογλου και στε-
λέχη της δημοτικής αρχής.Η
υπουργός Πολιτισμού ανα-
κοίνωσε την άμεση ένταξη
στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότη-

ση 900.000 ευρώ, του
έργου της αναστήλωσης
του αρχαίου τείχους της
πόλης σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
ενώ ενημερώθηκε για την
πρόταση της νέας δημοτι-
κής αρχής για την αναστή-
λωση και συντήρηση της
εκκλησίας της Υπάπαντής
στο Θετίδιο που χρονολο-
γείται από το 1100 μ.Χ,
αλλά και την προετοιμασία
κατάθεσης μελέτης του
αρχαίου ναού και κατόπιν
εκκλησίας, στην Ζωοδόχο
Πηγή, μνημείο για το οποίο
η κυρία Μενδώνη έδειξε
εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Τέλος, ο κ. Εσκίογλου ζήτη-

σε από την υπουργό μέσω

των υπηρεσιών του υπουρ-

γείου Πολιτισμού, την κατα-

γραφή όλων των αρχαιολο-

γικών αποτυπωμάτων της

πόλης για την ανάδειξη του

τόπου καταγωγής του ομη-

ρικού ήρωα Αχιλλέα και τη

συνδρομή της στην προ-

σπάθεια ενοποίησης των

αρχαιολογικών χώρων σε

Καλλιθέα, Ερέτρια,

Σκοτούσσα, Χτούρι και

Φάρσαλα.Επιπρόσθετα της

επέδωσε ένα αναμνηστικό

δώρο.Στην συνάντηση

παραβρέθηκαν οι αντιδή-

μαρχοι κ.κ. Σ. Χατζηπλή, Ν.

Γκατζόγιας, Στ. Κουκουλιός,

ο Προεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Κ. Δαμιανός,

ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

κ. Χ. Μπασαγιάννης, η

πρόεδρος και τα μέλη της

Δημοτικής Κοινότητας

Φαρσάλων κ.κ.Πρεκατέ,

Βαρακλιώτης, Πιτσιάβα και

Γεροβασίλης, οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι κ.κ. Γούσιας,

Μπρόζος, Τριάντης,

Αρσενοπούλου κ.α.

Τ
ο γραφείο του

Δημάρχου

Φαρσάλων κ.

Εσκίογλου Μάκη

επισκέφτηκε το διοικητικό

συμβούλιο του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων.

Η συνάντηση αφορούσε τις
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώ-
σεις του Δήμου Φαρσάλων,
σε συνεργασία με τον
Εμπορικό Επιχειρηματικό

Σύλλογο για την δημιουργία εορταστικού κλίματος στην

πόλη και την τόνωση της
αγοράς.
Επίσης συζητήθηκε ο στολι-
σμός της πόλης, οι δράσεις
για παιδιά, και οι επιπλέον
δράσεις που θα αποφέρουν
επισκεψιμότητα στην πόλη
και αύξηση της αγοραστικής
κίνησης. Στη συνάντηση
παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος
ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος
Μπασαγιάννης και οι
Αντιδήμαρχοι κα Χατζηπλή
Σοφία και ο κ. Κουκουλιός
Σταύρος.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Στα Φάρσαλα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη –Στα Φάρσαλα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη –

Ανακοίνωσε την αναστήλωση του αρχαίου τείχους της πόληςΑνακοίνωσε την αναστήλωση του αρχαίου τείχους της πόλης

Συνάντηση του Εμπορικού με Συνάντηση του Εμπορικού με 

τον Δήμαρχο Φαρσάλωντον Δήμαρχο Φαρσάλων



Σ
τα πλαίσια του

εορτασμού της 17ης

Νοέμβριου ,

πραγματοποιήθηκε  από

την Μουσική Σχολή του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., την

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου

εκδήλωση στο Πολιτιστικό

Κέντρο Δήμου Φαρσάλων.

Στην αίθουσα ακούστηκαν

από την ορχήστρα της

Σχολής, γνωστά τραγούδια

που μας μετέφεραν στα γεγο-

νότα της 17 Νοέμβρη, ενώ

κατά την έναρξη της εκδήλω-

σης δόθηκαν έπαινοι σε τρεις

μαθήτριες αρμονίου της

τάξης της κ. Αρετής

Γκατζώνη. Τις απονομές έκα-

ναν οι κ.κ. Κων/νος

Δαμιανός, Σ. Χατζηπλή και Δ.

Συροπούλου, στις μαθήτριες

Ανδρεοπούλου Παναγιώτα,

Κάψου Μαρία και Πλιάγκα

Ελένη αντίστοιχα. 

Την εκδήλωση επιμελήθηκε

μουσικά ο κ. Γιώργος

Δραγάζης, δάσκαλοι της σχο-

λής στα τμήματα ακορντεόν-

αρμονίου, βιολιού, κιθάρας

αντίστοιχα. 

Τα κείμενα επιμελήθηκε και

παρουσίασε η δασκάλα της

σχολής κ.Ευαγγελία

Ζαμπάλου.

Ακολούθησαν τραγούδια από

τα παιδιά της Μουσικής

Σχολής. 

Στο τέλος της εκδήλωσης

όλοι μαζί, τραγούδησαν τον

Εθνικό Ύμνο.

Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσία τους, ο πρόε-

δρος του ΔΣ Φαρσάλων κ.

Κων/νος Δαμιανός, οι αντιδή-

μαρχοι κ.κ.Σοφ. Χατζηπλή,

Ν. Γκατζόγιας, Στ.

Κουκουλιός, Δεσ.

Συροπούλου, ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ Χρ.

Μπασαγιάννης, ο πρόεδρος

ΔΗΚΕΦΑ κ. Κων/νος

Μπαλατσός, ο δημοτικός

σύμβουλος κ. Δημ. Γούσιας,

ο τοπ. σύμβουλος Κων/νος

Βαρακλιώτης και πλήθος

κόσμου.
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Εκδήλωση - αφιέρωμα για τοΕκδήλωση - αφιέρωμα για το

Πολυτεχνείο από την Μουσική ΣχολήΠολυτεχνείο από την Μουσική Σχολή



Έ
χασε τη μητέρα του

από καρκίνο και

άρχισε να τρέχει

δίνοντας δύναμη σε όσους το

έχουν ανάγκη.

Υπάρχει μια λαϊκή ρήση κατά την
οποία «ο τρόπος που σε αντιμε-
τωπίζει η ζωή είναι ένας ανελέη-
τος καθρέφτης του τρόπου που
εσύ την αντιμετωπίζεις πρώτος».
Συναντώντας τον Νίκο Σφακιανό
το πρωί της περασμένης
Πέμπτης σε ένα μικρό καφέ της
πόλης των Φαρσάλων όπου δια-
μένει και εργάζεται τα τελευταία
χρόνια ως καθηγητής Αγγλικής
Φιλολογίας, διαπίστωσα ότι τα
διάφορα κατασταλάγματα που
προέκυπταν μέσω πρότερων
εμπειριών ζωής δεν απέχουν διό-
λου από τη σύγχρονη πραγματι-
κότητα. Εσύ εκπέμπεις μια ενέρ-
γεια προς τα έξω και αυτή πολλα-
πλασιάζεται επί δέκα και επιστρέ-
φει πίσω, τόσο απλά.
Ρεπορτάζ: Βένια Βλώτσου
Ο 41χρονος Νίκος Σφακιανός,
είναι από αυτούς τους ανθρώ-
πους με τα τεράστια χαμόγελα
που θες να καθίσεις μαζί τους, να
τους γνωρίσεις και να ακούσεις με
προσοχή τις εμπειρίες τους. Την
επιβεβαίωση σε όλη αυτή την
πεποίθηση που είχα, πήρα από

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετω-
πίζουν οι συντοπίτες του το Νίκο
Σφακιανό. Ένας φίλος του που
ήταν κάπως βιαστικός αλλά του
έσφιξε δυνατά το χέρι, δυο γονείς
από μαθητές του που τον ρωτού-
σαν πως ήταν η μέρα του και ένας
γνωστός του που με χαρακτηρι-
στική θέρμη στη φωνή του εξέ-
φρασε την επιθυμία να συμμετά-
σχει και αυτός στον επόμενο
αγώνα μεγάλων αποστάσεων
μαζί του.
Μετά από μια σύντομη αλλά
δύσκολη μάχη της μητέρας του με
τον καρκίνο, την οποία και έχασε
πριν από τρία χρόνια, μπήκε στη
ζωή του η συμμετοχή σε μαραθω-
νίους και ημιμαραθωνίους. Μέσω
αυτής της διαδικασίας όχι μόνο
αγωνίζεται για τη μνήμη της μητέ-
ρας του αλλά κατόρθωσε να βοη-
θήσει ανθρώπους που αντιμετω-
πίζουν παρόμοιες καταστάσεις.
— Ποιό ήταν εκείνο το γεγονός
που σε ώθησε στο να ξεκινή-
σεις να γίνεις δρομέας μεγά-
λων αποστάσεων;
—  Τον Ιούλιο του 2016 διαγνώ-
στηκε η μητέρα μου με γλοιοβλά-
στωμα. Το πολύμορφο γλοιοβλά-
στωμα είναι κακοήθης όγκος
εγκεφάλου, από τις πιο επιθετικές
μορφές, συνήθως είναι ανίατος. Η

απόφαση της οικογενείας μου
ήταν να μην προχωρήσουμε σε
ενδεχόμενο χειρουργείο αφού οι
πιθανότητες ήταν εναντίον μας,
και να αφήσουμε τα πράγματα να
εξελιχθούν από μόνα τους όπως
μας συνέστησε και η γιατρός που
την είχε αναλάβει. Η συμφωνία
ήταν να μην πούμε τίποτα στην
ίδια για την κατάσταση της υγείας
της καθώς ούσα πολύ περήφανη
κάτι τέτοιο θα την ισοπέδωνε
ψυχολογικά. Εγώ όμως προσποι-
ούμενος ότι όλα είναι φυσιολογικά
και έχοντας τεράστια αδυναμία
στη μητέρα μου ένιωθα την ανά-
γκη μιας ασχολίας που θα με
εκτονώσει και θα με έκανε να
αποδράσω από την υπάρχουσα
κατάσταση.
Δυο φίλοι μου εκείνη την περίοδο
προετοιμάζονταν για να συμμετά-
σχουν στον ημιμαραθώνιο
Φαρσάλων ο οποίος θα λάμβανε
χώρα δύο μήνες μετά. Ακριβώς
λοιπόν δύο μήνες μετά πραγμα-
τοποιήθηκε η πρώτη μου συμμε-
τοχή  ως δρομέας μεγάλων απο-
στάσεων, για την ακρίβεια 21
χ.μ., με ελάχιστη προετοιμασία,
χωρίς να έχω προσπαθήσει ποτέ
πριν κάτι παρόμοιο. Τα μόνα βοη-
θήματα που είχα ήταν ένα πρόχει-
ρο σχεδιάγραμμα της διαδρομής
που είχα κατασκευάσει ο ίδιος και
η τεράστια θέληση μου να τερμα-
τίσω, ώστε να αποδείξω στον
εαυτό μου ότι έχω τη δύναμη,
αυτή που προσευχόμουν να έχει
και η μαμά μου.
—   Ουσιαστικά δεν είχες καμία
επαφή με τον αθλητισμό μέχρι
τη συμμετοχή σου στον ημιμα-
ραθώνιο Φαρσάλων;
—   Η μόνη μου ενασχόληση με
τον αθλητισμό εντελώς ερασιτε-
χνικά ήταν ελάχιστα με το μπά-
σκετ και λίγο περισσότερο με το
τένις. Αν με ρωτήσει κάποιος και
με το Μαραθώνιο ερασιτεχνικά
ασχολούμαι, δεν προπονούμαι
ιδιαίτερα καθώς τα απαιτητικά
ωράρια εργασίας και οι ανάγκες
της οικογένειας δεν το επιτρέ-
πουν αλλά συμμετέχω σε πολ-
λούς αγώνες. Ο στόχος είναι
πάντα ο τερματισμός και δε στα-
ματάω μέχρι να τα καταφέρω, με
όποιο κόστος. Ίσως να θέλω να
πάω κόντρα στην εξάντληση και
την αδυναμία που νιώθω εκείνη
τη στιγμή, για να δικαιώσω τη
μητέρα μου. Είμαι σίγουρος ότι
πάντα με βλέπει και μου δίνει
δύναμη, το νιώθω. Θεωρώ ότι
κάθε τερματισμός είναι και ένα
κεράκι στη μνήμη της.
—  Και το κομμάτι της φιλαν-
θρωπίας πως έρχεται και συν-
δυάζεται τελικά με τη συμμετο-
χή σε Μαραθώνιους δρόμους;
—  Η ιστορία ξεκινάει περίπου μια
εικοσαετία πριν, ως φοιτητής
αγγλικής φιλολογίας του
Πανεπιστημίου της Σκωτίας. Ένα
πρωινό χαζεύοντας την τοπική
εφημερίδα, εστίασα την προσοχή
μου σε ένα άρθρο που αναφερό-
ταν σε μια σκωτσέζικη ποδοσφαι-
ρική ομάδα τα μέλη της οποίας
συμμετείχαν εθελοντικά στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο και έχασαν τη
ζωή τους στο πεδίο μάχης. Το εξέ-
λαβα ως ένα γεγονός ιδιαίτερα
ρομαντικό και ικανό να με κάνει
πιστό οπαδό της ομάδας από
εκείνη τη στιγμή και μετά. Μέσω

της ομάδας απέκτησα σημαντικές
εμπειρίες και φιλίες τις οποίες
κρατώ μέχρι και σήμερα.
Ευτυχώς τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κάνουν πολύ πιο
εύκολο το συγκεκριμένο έργο.
Σε εκείνον λοιπόν τον πρώτο ημι-
μαραθώνιο που συμμετείχα, όταν
νόσησε η μητέρα μου, φορούσα
το σορτσάκι με το σήμα της ομά-
δας. Πολλοί από τους οπαδούς
και φίλους της ομάδας, βλέπο-
ντας μέσω αναρτήσεων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης την αφιέ-
ρωση του τερματισμού μου στη
μητέρα μου και σε άτομα που
παλεύουν με τον καρκίνο, έσπευ-
σαν να μου στείλουν πολλά μηνύ-
ματα αγάπης και να δηλώσουν
την έμπρακτη στήριξή τους για
οποιαδήποτε δράση επακολου-
θήσει.
Η σκέψη της φιλανθρωπίας πήρε
σάρκα και οστά τον περασμένο
Μάιο, όπου συμμετείχα στον ημι-
μαραθώνιο Σκωτίας. Η πρόταση
λοιπόν των ανθρώπων της ομά-
δας ήταν η συμμετοχή μου στον
αγώνα να έχει φιλανθρωπικό
σκοπό, καθώς μεγάλο μέρος
κόσμου είχε δηλώσει πως ήθελε
να ενισχύσει οικονομικά τον
σκοπό για τον οποίο τρέχω.
Συνεργάστηκα με τον οργανισμό
“Mcmilan Cancer” φτιάχνοντας
μια φόρμα όπου το  συνολικό
χρηματικό ποσό που καταθέτο-
νταν σε αυτήν θα πήγαιναν απευ-
θείας στους καρκινοπαθείς. Τα
αποτελέσματα από αυτό το εγχεί-
ρημα ήταν τόσο θετικά που κατά
ένα μεγάλο ποσοστό αυτόν το
Μάιο στον ημιμαραθώνιο Σκωτίας
θα τρέξω για τα παιδιά με μορφές
όγκου στον εγκέφαλο. Βέβαια οι
κάτοικοι του εξωτερικού είναι
περισσότερο ευαισθητοποιημένοι
σε θέματα φιλανθρωπίας αν ανα-
λογιστείς ότι το 50% των δρομέ-
ων σε ανάλογες διοργανώσεις
τρέχει για φιλανθρωπικό σκοπό.
—  Στην Ελλάδα πως αντιμετω-
πίζουν το θέμα της φιλανθρω-
πίας;
—  Στην Ελλάδα δυστυχώς όπως
και σε όλους τους τομείς έτσι και
στο θέμα της φιλανθρωπίας, θα
έλεγα ότι υπάρχει μια σύγχυση,
μια νωχελικότητα και μια άγνοια.
Όταν ήρθα σε επαφή με τους
αρμόδιους με την πρόταση να
τρέξω για φιλανθρωπικό σκοπό
σε διάφορες διοργανώσεις ανά
την Ελλάδα ή να συγκεντρωθούν
έσοδα που θα διατεθούν σε καρ-
κινοπαθείς μέσω κουμπαρά που
θα στηθεί στον τερματισμό η απά-
ντηση ήταν αρνητική με τη δικαιο-
λογία ότι υπάρχει τεράστια γρα-
φειοκρατία από πίσω. Επιπλέον
ο κόσμος στην Ελλάδα σε κοιτάει
κάπως περίεργα όταν του λες ότι
πράττεις κάτι που έχει προσωπι-
κό κόπο με μόνο σκοπό να βοη-
θήσεις. Έχει την υπόνοια ότι
φοράς ένα αγνό προσωπείο για
να κερδίσεις τόσο δόξα όσο και
χρήματα για τον εαυτό σου.
—  Υπήρξαν περιστατικά αυτά
τα τρία χρόνια που θα μείνουν
έντονα στο μυαλό σου;
—  Αν και η αγάπη και η στήριξη
του κόσμου είναι εξαιρετικά μεγά-
λη αυτά τα χρόνια υπάρχουν δυο
περιστατικά τα οποία είμαι σίγου-
ρος ότι θα μείνουν ανεξίτηλα στο
μυαλό μου. Το πρώτο είναι όταν
οι φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής
ομάδας στην Σκωτία θέλοντας να
με ευχαριστήσουν μου έκαναν
δώρο έκπληξη τα εισιτήρια του
τελικού κυπέλλου Σκωτίας, όπου
και έπαιζε η ομάδα, πηγαίνοντας
όλοι μαζί στο γήπεδο μια μέρα
πριν τον ημιμαραθώνιο. Αν και
χάσαμε οι στιγμές ήταν τόσο
έντονες και συγκινητικές που όταν
το αναμοχλεύω στο νου μου είναι
σαν να το ζω από την αρχή. Η
δεύτερη περίπτωση είναι αυτή
μιας γυναίκας που δε γνώριζα
αλλά ξεκίνησε να επικοινωνεί μαζί

μου στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης καθώς η μητέρα της, την
οποία και έχασε, είχε τον ίδιο
τύπο καρκίνου με τη δική μου
μητέρα. Η επιθυμία της να με
γνωρίσει ήταν μεγάλη όπως μου
εξέφραζε συχνά στα μηνύματά
της. Στον τελευταίο Μαραθώνιο
που συμμετείχα με απρόσμενα
δυσμενείς συνθήκες αυτές της
βροχής, της χαμηλής θερμοκρα-
σίας των δέκα βαθμών Κελσίου
και των μεγάλων ποσοστών
υγρασίας συνάντησα τελικά αυτή
τη γυναίκα. Σε επικοινωνία που
είχαμε νωρίτερα του αγώνα της
είχα στείλει τον χάρτη της διαδρο-
μής και αυτή κατάφερε όταν πλη-
σίασα στο 3ο μίλι της διαδρομής
κρατώντας μια ομπρέλα να με
ξεχωρίσει ανάμεσα από σχεδόν
15.000 άτομα. Αν και μικροκαμω-
μένη η αγκαλιά της ήταν τόσο
μεγάλη και σφιχτή όσο ενός πολύ
μεγαλόσωμου ανθρώπου.
Ανταλλάξαμε μερικά λόγια εμφα-
νώς συγκινημένοι και οι δύο, την
ευχαρίστησα για την όλη της υπο-
στήριξη και συνέχισα να τρέχω
προς τον τερματισμό.
—  Τι είναι λοιπόν αυτό που
κρατάς κάνοντας τον απολογι-

σμό αυτών των τριών χρόνων;
—  Είναι οι  34 αγώνες δρόμου
που μου έδωσαν κίνητρο και
ουσία για να συνεχίσω να συμμε-
τέχω σε ανάλογες δράσεις.
Εμπειρίες ζωής που δε θα μπο-
ρούσα να βιώσω με άλλον τρόπο,
σπουδαίες φιλίες που θα με
συντροφεύουν σε όλη μου την
πορεία και η ικανοποίηση ότι
έστω και μέσα από ένα τόσο θλι-
βερό γεγονός για εμένα, βγήκε
κάτι τόσο θετικό για κάποιον
δίπλα μου.
Φεύγοντας από τη συνάντηση
μου εκείνο το ζεστό πρωινό της
περασμένης Πέμπτης με το Νίκο
Σφακιανό στην κωμόπολη των
Φαρσάλων ένιωθα κάπως δικαι-
ωμένη για την επιμονή μου να
πιστεύω στην καλή διάθεση των
ανθρώπων, σε εκείνα τα μικρά
θαύματα που δε μπορείς να
πιστέψεις ότι θα κάνουν τη διαφο-
ρά και όμως σε διαψεύδουν
πανηγυρικά και έγραψα στο
σημειωματάριο μου “να μη ξεχά-
σω να δηλώσω συμμετοχή στον
επόμενο φιλανθρωπικό αγώνα
δρόμου και ας μην καταφέρω να
τερματίσω”.

Πηγή:onlarissa.gr
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Η συγκλονιστική ιστορία του Φαρσαλινού που έγινε Η συγκλονιστική ιστορία του Φαρσαλινού που έγινε 

μαραθωνοδρόμος για καλό σκοπό στη μνήμη της μητέρας τουμαραθωνοδρόμος για καλό σκοπό στη μνήμη της μητέρας του

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

διοργανώνει 8 ήμερη εκδρομή στην Νότια

Ιταλία 

ΣΙΚΕΛΙΑ - ΡΕΤΖΙΟ-ΠΑΛΕΡΜΟ-ΑΓΚΡΙΖΤΕΝΤΟ-

ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ-ΚΑΤΑΝΙΑ-ΤΑΟΡΜΙΝΑ-ΛΕΤΣΕ-

ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ

- 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 διοργανώνει ημερήσια εκδρομή

στην Αθήνα για την παρακολούθηση της 

θεατρικής παράστασης 

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

Ντενίση

-Κυριακή 1/12 ο Σύλλογος Τριτέκνων Επ.

Φαρσάλων διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή

Ι.Μ Κορώνης - Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα και

Καλύβια Πεζούλας.

-Κυριακή 1/12 Μονοήμερη Εκδρομή στην

Αθήνα, επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο

Ακρόπολης - Μουσείο Ακρόπολης.

-Τρίτη 3/12 Απογευματινή Εκδρομή στην

Βυζίτσα Πηλίου - Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου & στον

Βόλο.

-Σάββατο 7/12 το Nefeli Travel και ο

Πολιτιστικός Σύλλογος “Μελίνα” διοργανώνουν

μονοήμερη εκδρομή για παρακολούθηση θεα-

τρικής παράστασης “Κι από Σμύρνη... Σαλονική”

στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος στην Αθήνα.

*Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης.

- 9- 12/12 Τετραήμερη Εκδρομή Νυμφαίο -

Φλώρινα - Οχρίδα - Πρέσπες - Καστοριά.

*3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωινό.

*Δεκτά Δελτία ΟΓΑ 

-Σάββατο 14/12 Απογευματινή

Προσκυνηματική Εκδρομή Ι.Μ. Αγίου

Νικόδημου Αγιορείτου (Πυργετός Λάρισας)

Λάρισα - Πάρκο Ευχών

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ



Σ
ημαντικές ειδήσεις
για τις παροχές υπη-
ρεσιών δημόσιας

υγείας στους κατοίκους
της επαρχίας Φαρσάλων,
ανακοινώθηκαν κατά τις
διαδοχικές συναντήσεις
που είχε τη Δευτέρα ο
δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου, με τον
διοικητή της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη,
τον υποδιοικητή της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Στερεάς κ.
Ηλία Τσιαούση και τον
διευθυντή του ΕΚΑΒ
Θεσσαλίας κ.
Κωνσταντίνο Σταμνά
Ο κ. Εσκίογλου έθεσε με
αναλυτικό τρόπο στον κ.
Σερέτη όλα τα προβλήματα

που αντιμετωπίζει το
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων,
με τις δύο πλευρές να συμ-
φωνούν στην ανάγκη ενδυ-
νάμωσης της σχέσης και
της επικοινωνίας τους,
ώστε σταδιακά να διευθετη-
θούν όλα τα ζητήματα προς
όφελος της κοινωνίας.
Μάλιστα, ο διοικητής της
5ης ΥΠΕ, απαντώντας σε
σχετικό ερώτημα του
δημάρχου Φαρσάλων, ανα-
κοίνωσε πως από το νέο
έτος το Κέντρο Υγείας της
περιοχής θα έχει παιδίατρο,
καθώς και υπηρεσίες φύλα-
ξης, κάτι που αποτελούσε
πάγιο αίτημα των εργαζομέ-
νων σε αυτό.
Επιπρόσθετα, ο κ. Σερέτης
ανταποκρίθηκε θετικά στο
να συνδράμει στο βαθμό
που του αναλογούν οι

αρμοδιότητές του, στην
προσπάθεια δημιουργίας
ανεξάρτητου τομέα του
ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα, ώστε
να επιλυθεί οριστικά και επί
της ουσίας το σοβαρό πρό-
βλημα που προκύπτει κατά
καιρούς με επείγοντα περι-
στατικά.
Το ίδιο θέμα συζητήθηκε
αναλυτικότερα με τον διευ-
θυντή του ΕΚΑΒ κ. Σταμνά,
ο οποίος από την πλευρά
του αναγνώρισε το πρόβλη-
μα που υπάρχει με την
ελλιπή κάλυψη της περιο-
χής λόγω του υφιστάμενου
σχεδιασμού και δήλωσε
συμπαραστάτης στην προ-
σπάθεια που έχει ξεκινήσει
ήδη η νέα δημοτική αρχή
Φαρσάλων, ώστε σύντομα
η περιοχή να έχει πλήρη
κάλυψη από το ΕΚΑΒ με
τοπική μονάδα.

Απολύτως θετικοί εξάλλου,
εμφανίζονται στο ίδιο αίτη-
μα και οι εργαζόμενοι στο
ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, με τον
πρόεδρό τους κ. Γιάννη
Γούλα να τονίζει την ανα-
γκαιότητα της δημιουργίας
ανεξάρτητου τομέα του
ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα, πρω-
τίστως για την τοπική κοι-
νωνία, αλλά και για την ίδια
την εύρυθμη λειτουργία του
Κέντρου.
Σε δήλωσή του μετά το
πέρας των συναντήσεων, ο
δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα
εξής: «Είχαμε σήμερα ως
δήμος Φαρσάλων, δύο
πολύ σημαντικές συναντή-
σεις με τη διοίκηση της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας
αλλά και του ΕΚΑΒ
Θεσσαλίας. Θέλω να ευχα-
ριστήσω τον διοικητή της

ΥΠΕ κ. Σερέτη και τον υπο-
διοικητή κ. Τσιαούση για
την άμεση ανταπόκριση σε
ότι αφορά την τοποθέτηση
παιδιάτρου στο Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων αλλά και
στη φύλαξη του, κάτι που
έπρεπε να είχε γίνει από
καιρό. Χαίρομαι παράλλη-
λα, που η προσπάθειά μας,
να δημιουργηθεί το συντο-
μότερο δυνατό, ανεξάρτη-
τος τομέας του ΕΚΑΒ στην
πόλη μας, ώστε να υπάρχει
η αυτονόητη και αποτελε-
σματική κάλυψη στα επείγο-
ντα περιστατικά, τον βρίσκει
σύμφωνο και συμπαραστά-
τη. Το ίδιο ισχύει και για τον
διευθυντή του ΕΚΑΒ
Θεσσαλίας κ. Σταμνά, με
τον οποίο είχαμε μία εποι-
κοδομητική και ειλικρινή
συζήτηση, η οποία θέλω να

πιστεύω πως σύντομα θα
αποδώσει καρπούς σε ότι
αφορά το ίδιο θέμα. Ως
δημοτική αρχή των
Φαρσάλων δε θα πάψουμε
στιγμή να συνεργαζόμαστε
και να προσπαθούμε ώστε
οι συμπολίτες μας να απο-
λαμβάνουν τις υπηρεσίες
δημόσιας υγείας που αξί-
ζουν».
Στις συναντήσεις συμμετεί-
χαν επίσης ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνος
Δαμιανός, η αντιδήμαρχος
κ. Σοφία Χατζηπλή, καθώς
και ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων
στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας κ.
Γιάννης Γούλας και η Γενική
Γραμματέας του Συλλόγου
κ. Ακριβή Σαράφη.

Ά
δεια η πόλη, που

πήγαν όλοι

αναρωτιόταν

κάποτε ο Βασίλης

Παπακωνσταντίνου στο

συγκλονιστικό κομμάτι

του "Βράδυ Σαββάτου".

Και κάποιες, τι κάποιες
δηλαδή τις περισσότερες
ημέρες της εβδομάδος το

συγκεκριμένο τραγούδι θα
κολλούσε πρίμα στην εικό-
να της πόλης των
Φαρσάλων ειδικότερα όταν
πέφτει και το σούρουπο και
πλέον που μπαίνουμε με
γοργούς ρυθμούς στον χει-
μώνα, οι θερμοκρασίες
κατεβαίνουν όλο και χαμη-
λότερα.
Τα πάλαι ποτέ ξακουστά για
την νυχτερινή διασκέδασή
τους ακόμη και τις καθημε-
ρινές ημέρες Φάρσαλα,
πλέον βρίσκονται σε φθί-
νουσα και καθοδική πορεία.
Εξαιρώντας κάποιες
Παρασκευές και κάποια
Σαββατόβραδα τις υπόλοι-
πες νύχτες το μεγαλύτερο

ποσοστό των καταστημά-
των διασκέδασης, κατεβά-
ζουν ρολά συνήθως πριν τις
12 μ.μ.
Ναι μπορεί μέχρι το μεση-
μέρι η κινητικότητα στα
καφέ και τα ουζερί κάποιες
ημέρες να είναι αυξημένη
και να υπάρχει αρκετός
κόσμος, όμως τι συμβαίνει
μετά τις απογευματινές
ώρες και κυρίως το
βράδυ.Ποια είναι τα αίτια
όμως; 
Σίγουρα η οικονομική κρίση
έχει επηρεάσει και έχει
αλλάξει τις ζωές όλων μας,
όμως είναι μόνο αυτή η
αιτία;
Στα χρόνια της οικονομικής

κρίσης, κύριο λόγο έχει παί-
ξει κι η αλλαγή στον τρόπο
ζωής των Ελλήνων οι οποί-
οι άλλαξαν γενικότερα της
προτεραιότητες στη διασκέ-
δασή τους.  
Με αποτέλεσμα μία παρέα
που θέλει να πιει και να
συζήτησει προτιμάει να
μαζευτεί σ' ένα σπίτι με
οικονομικότερο κόστος. 
Είναι το γεγονός ότι η νέα
γενιά επιλέγει για την δια-
σκέδαση της άλλες, μεγαλύ-
τερες πόλεις ή απλά μαζεύ-
ονται παρέες παρέες σε
σπίτια και διασκεδάζουν
έτσι;
Είναι το γεγονός ότι οι
άνθρωποι λίγο μεγαλύτερης

ηλικίας έχουν αλλάξει ρότα
και ζωή και πλέον επιλέ-
γουν άλλους τρόπους δια-
σκέδασης ακόμη και στην
οικεία τους;
Τα ερωτήματα είναι πολλά
και σίγουρα ο καθένας μας
θα δώσει την δική του
ερμηνεία, ανάλογα από την
σκοπιά και την ηλικία του.
Συν όλα αυτά έρχεται και το
νέο ωράριο να δώσει την
τελευταίο χαστούκι στην
νυχτερινή διασκέδαση. 
Το δεδομένο όμως είναι ένα
και δυστυχώς αδιαπραγμά-
τευτο, άδειοι οι δρόμοι,
άδεια η πόλη που πήγαν
όλοι;

A.Σ.
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Άδεια η πόλη, που πήγαν όλοι;Άδεια η πόλη, που πήγαν όλοι;

Παιδίατρο και υπηρεσίες φύλαξης αποκτά το Κέντρο Υγείας Παιδίατρο και υπηρεσίες φύλαξης αποκτά το Κέντρο Υγείας 
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Γ
ια πρώτη φορά η

Ορχήστρα Νέων-

Φαρσάλων, θα

συμμετέχει στις

εορταστικές εκδηλώσεις

του Μύλου των Ξωτικών

στα Τρίκαλα και

παράλληλα και εκτός

επαρχίας Φαρσάλων.

Πιο συγκεκριμένα, στις 30

Δεκεμβρίου, θα εμφανιστεί

στην κεντρική σκηνή του

Μύλου Ματσόπουλου,

μπροστά σε Τρικαλινούς

και χιλιάδες επισκέπτες,

που θα έχουν την ευκαιρία

να απολαύσουν το μουσικό

πρόγραμμα που θα ετοιμά-

σει ο μαέστρος Κώστας

Χριστοδούλου και τα παιδιά

της Ορχήστρας.

Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων στα πλαίσια

των ενεργειών του για την

στήριξη της τοπικής

αγοράς και την προβολή

των επιχειρήσεων της

περιοχής, προτίθεται να

διοργανώσει  Διαγωνισμό

Καλύτερης Εορταστικής

Βιτρίνας Καταστήματος,

ενόψει των Χριστουγέννων

και της Πρωτοχρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνι-

σμός θα απευθύνεται σε
εμπορικά καταστήματα:
Ένδυσης, υπόδησης, αξε-
σουάρ μόδας , καλλυντικών,
κοσμηματοπωλεία, ειδών
δώρων, βιβλιοπωλεία, λευ-
κών ειδών, άρτο-ζαχαροπλα-
στεία, ανθοπωλεία.
Γι΄αυτό καλούμε όλους τους
καταστηματάρχες να συμμε-
τάσχουν, δίνοντας με αυτό
τον τρόπο ένα ισχυρό κίνη-
τρο στους καταναλωτές της
περιοχής μας να παραμεί-
νουν στη πόλη μας, για τα

ψώνια τους στις εορτές των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς.Οι επιχειρή-
σεις που θα συμμετάσχουν,
θα προβληθούν μέσα από
την ιστοσελίδα του συλλόγου
και τα τοπικά μέσα ενημέρω-
σης.
Για περαιτέρω πληροφορίες
και διευκρινήσεις, μπορείτε
να καλείτε στα τηλέφωνα του
συλλόγου 2491026511,
2491026512 (κα. Μπακαλέξη

Έλενα).
Καταληκτική ημερομηνία
αιτήσεων συμμετοχής, την
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου
2019.
Επισημαίνουμε ότι βασική
προϋπόθεση για την πραγ-
ματοποίηση του διαγωνισμού
είναι η συμμετοχή τουλάχι-
στον 20 επιχειρήσεων.
Διαφορετικά η δράση δεν θα
υλοποιηθεί.

Π
ραγματοποιήθηκε

η πρώτη

συνάντηση

εργασίας στα γραφεία της

ΔΗΚΕΦΑ με κύριο θέμα

συζήτησης την

διοργάνωση

Χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων από την

ΔΗΚΕΦΑ, τα ΚΔΑΠ και το

Κέντρο Κοινότητας.

Την Παρασκευή 15
Νοεμβρίου πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση εργασίας
στα γραφεία της
Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Φαρσάλων –
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), στην οποία
συμμετείχαν , ο Πρόεδρος
του Νομικού Προσώπου κ.
Κωνσταντίνος Μπαλατσός,
η Αντιπρόεδρος του
Νομικού Προσώπου κ. Βάια
Αρσενοπούλου, η
Διευθύντρια του Νομικού
Προσώπου κ. Βέρα Β.
Κυρίτση, ο υπάλληλος της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ κ. Βησσαρίων
Μορφογιάννης και στελέχη
του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Φαρσάλων της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ και των ΚΔΑΠ

Δήμου Φαρσάλων της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
Η συνάντηση είχε ως αντι-
κείμενο την διοργάνωση
Χριστουγεννιάτικων εκδη-
λώσεων από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,
τα ΚΔΑΠ και το Κέντρο
Κοινότητας, ενόψει των εορ-
ταστικών ημερών.
Συζητήθηκαν θέματα υλο-
ποίησης δράσεων και οργα-
νωτικότητας.
Προγραμματίστηκε παρό-
μοια συνάντηση, την
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου
2019.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συνάντηση εργασίας στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για τιςΣυνάντηση εργασίας στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για τις

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσειςΧριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Διαγωνισμός καλύτερης βιτρίνας από Διαγωνισμός καλύτερης βιτρίνας από 

τον Εμπορικό Σύλλογο Φαρσάλωντον Εμπορικό Σύλλογο Φαρσάλων

Ξεκινάει το “ταξίδι” της Ορχήστρας ΝέωνΞεκινάει το “ταξίδι” της Ορχήστρας Νέων

Φαρσάλων από τον Μύλο των ΞωτικώνΦαρσάλων από τον Μύλο των Ξωτικών



Μ
ε δυο τελετές που

πραγματοποιήθη

καν την Κυριακή

17 Νοεμβρίου τιμήθηκε με

κατάθεση στεφάνων η

46η επέτειος της

εξέγερσης των φοιτητών

του Πολυτεχνείου στα

Φάρσαλα.

Το πρωί της Κυριακής στην
Πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου στα Φάρσαλα,

η Δημοτική Αρχή, μαθητές,
σύλλογοι και φορείς της
πόλης κατέθεσαν στεφάνια
στο μνημείο τιμώντας έτσι
την 46η επέτειο της εξέγερ-
σης των φοιτητών του
Πολυτεχνείου.
Στεφάνι κατέθεσαν, ο Δήμος
Φαρσάλων, το εργατικό
Κέντρο Φαρσάλων, ο
Εμπορικός Σύλλογος, η
Αναγέννηση Φαρσάλων, το
1ο Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ
Φαρσάλων.
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν, οι αντιδήμαρχοι
Φαρσάλων Σοφ. Χατζηπλή,
Δέσποινα Συροπούλου, ο
πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ
Χρήστος Μπασαγιάννης, οι
δημοτικοί σύμβουλοι  Μαρ.
Ίφου, Βαγ.
Δημητρακόπουλος, Κυρ.

Παναγιωτοπούλου, Γιώρ.
Αρσενόπουλος, η πρόεδρος
της δημοτικής κοινότητας
Φαρσάλων Θεοδώρα
Πρεκατέ, εκπρόσωποι του
Ε.Κ. του Εμπορικού
Συλλόγου, εκπρόσωποι
τοπικών φορέων και συλλό-
γων, εκπαιδευτικοί και
μαθητές.
Νωρίτερα σε ξεχωριστή
εκδήλωση στις 10.30 π.μ.
στην πλατεία Δημαρχείου το
Συνδικάτο Οικοδόμων και η
κομματική οργάνωση του
ΚΚΕ στα Φάρσαλα τίμησαν
την εξέγερση του
Πολυτεχνείου με ομιλία του
Απ. Αναγνώστου.
Ακολούθησε κατάθεση στε-
φάνων στο Μνημείο των
Πεσόντων από το Συνδικάτο
Οικοδόμων και το ΚΚΕ.
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Με δυο εκδηλώσεις τιμήθηκε 46η Με δυο εκδηλώσεις τιμήθηκε 46η 

επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείουεπέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου



Χ
αζομπαμπάς είναι

εδώ και λίγες

ημέρες ο

ποδοσφαιριστής του

Ατρόμητου Βαμβακούς

Βασίλης Αρσενόπουλος

καθώς η εκλεκτή της

καρδιάς του Ελεούσα

Κοτρώνη έφερε στον

κόσμο ένα υγιέστατο

αγοράκι.

H οικογένεια του Ατρόμητου

εύχεται στον Βασίλη και την

Ελεούσα να τους ζήσει το

νέο μέλος της οικογένειας

τους, να είναι γερό και καλό-

τυχο και να έχει κάθε ευτυ-

χία!!!

Σ
ε μια ματσάρα με

τέσσερα τέρματα,

όμορφο

ποδόσφαιρο και δυνατές

συγκινήσεις η Νίκη

Κρήνης έδειξε χαρακτήρα

και αναδείχθηκε ισόπαλη

κόντρα στην Νεάπολη με

σκορ 2 – 2 αναγκάζοντας

την έτσι στο πρώτο της

«στραβοπάτημα».

Πλέον η Κρήνη μετρά 11
βαθμούς και είναι στην 5η
θέση, όντας για τέταρτο

σερί παιχνίδι αήττητη.
Μόλις στο 3′ της αναμέτρη-
σης οι φιλοξενούμενοι άνοι-
ξαν το σκορ με σουτ.
Η Νίκη ισοφάρισε στο 17′
ισοφαρίσαμε με γκολ ποίη-
μα του Γιάννη Τσανάκα ο
οποίος από τον χώρο του
κέντρου σχεδόν νίκησε τον
αντίπαλο τερματοφύλακα
και πέτυχε το 1 – 1.
Στο 26′ ο Τσιάρας με όμορ-
φο πλασέ έπειτα από πάσα
του Χρήστου Τσανάκα
πέτυχε το 2 – 1 και έφερε
το παιχνίδι «τούμπα».
Δέκα λεπτά αργότερα η
Νεάπολη κέρδισε πέναλτι
με τον Φιλίππου να ευστό-
χει και να πετυχαίνει το 2 –
2.
Μια απόφαση που αμφι-
σβητήθηκε έντονα από τους
ανθρώπους της Κρήνης.

Από εκεί και έπειτα οι γηπε-
δούχοι είχαν αρκετές καλές
στιγμές κυρίως με τους
Τσιάρα και Φανίδη.
Την μεγαλύτερη ευκαιρία
όμως την έχασε ο Τσιάρας,
όταν μετά από κάθετη
πάσα του Χρήστου
Τσανάκα, από θέση τετ α
τετ δεν κατάφερε να κερδί-
σει τον Λιούτα, κρατώντας
έτσι την ισοπαλία για την
Νεάπολη.
Η Σύνθεση
Νίκη Κρήνης (Σάκης
Τσιάρας): Ράγιας, Σελήνης
(85′ Κανατούλας),
Διαμαντής, Ρουμελιώτης,
Βάης, Βάτσικας Θ. (75′
Βάτσικας Σ.),
Αλεξανδράκης, Τσανάκας Ι.,
Τσιάρας, Τσανάκας Χ.,
Μαργαριτόπουλος Ι.(46′
Φανίδης).

Ο
ι Χαλκιάδες
απολαμβάνουν την
μοναξιά της

κορυφής στον 3ο όμιλο
της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας,
μετά την νίκη με το
υπερηχητικό 1 – 8 κόντρα
στην Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων.
Έτσι οι ροσονέρι έφτασαν
τους 18 βαθμούς έχοντας

το απόλυτο εκμεταλλεύτη-
καν στο έπακρο την ισοπα-
λία της Νεάπολης κόντρα
στην Νίκη Κρήνης και είναι
μόνοι πρώτοι, ενώ η
Ακαδημία παρέμεινε στους
4 βαθμούς και την 10η
θέση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
δυο γρήγορα γκολ των
Χαλκιάδων καθώς μόλις

στο 1′ ο Πέτσας έκανε την
σέντρα και ο
Μπαντζιανούλης με σουτ
πέτυχε το 0 – 1. Στο 10′ ο
ίδιος παίκτης με σουτ πέτυ-
χε το 0 – 2. Στο 20′ η
Ακαδημία μείωσε προσωρι-
νά με τον Γιαννούλα. Τρία
λεπτά αργότερα ο Πέτσας
με κεφαλιά σημείωσε το 1 –
3, ενώ στο 28′ ο
Σιδηρόπουλος με απευθεί-
ας εκτέλεση φάουλ πέτυχε
το 1 – 4.
Το σκορ του ημιχρόνου
ήταν το 1 – 5 το οποίο
σημείωσε ο Πέτσας στο 40′
με σουτ. Στο 55′ ο
Ζαχόπουλος με κεφαλιά
πέτυχε το 1 – 6, ενώ στο
70′ ο Νεμπεγλέρας με σουτ
πέτυχε το 1 – 7. Το τελικό 1
– 8 σημείωσε στο 85′ ο
Αναγνώστου.
Οι άνθρωποι των
Χαλκιάδων ευχαριστούν
θερμά την Ακαδημία για την

άψογη φιλοξενία.
Οι Συνθέσεις
Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων (Ανδρέας
Κυριαζόπουλος):
Κατσανάκης, Χαμορούσος
Κ., Κατσανάκης, Βαγγελός,
Μαργαρίτης,
Γεωργόπουλος,
Γκουντόπουλος, Βαινάς (60′
Χλαπανίδας),
Παπαγεωργίου, Τσιανάκας,
Κυριαζόπουλος,
Γιαννούλας.
Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων (Βασίλης
Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,
Κυριάκου (70′
Παπαιωάννου),
Μητσόπουλος (60′
Αναγνώστου), Ζαχόπουλος
(60′ Λάμπρου), Αντωνιάδης,
Νεμπεγλέρας, Πέτσας,
Σκέγια (46′ Μακρυγιάννης),
Μπαντζιανούλης,
Σιδηρόπουλος, Γκουνάρας
Χρ.

Η
Θύελλα Βασιλί
προηγήθηκε
κόντρα στο

Ζάππειο, όμως
αγωνιζόμενη με δέκα
παίκτες από το 15′ και
έχοντας αρκετές
ελλείψεις βασικών
ποδοσφαιριστών της
γνώρισε την ήττα με σκορ
2 – 1.
Έτσι οι πορτοκαλί έχουν 8
βαθμούς και είναι στην έκτη
θέση της βαθμολογίας.
Η Θύελλα άνοιξε το σκορ
μόλις στο 3′ με σουτ του
Δημήτρη Βαΐτση μετά από
πάσα του Βαρσαμη.
Ενώ στο 15′ ο Συργκάνης
είδε την δεύτερη κίτρινη
κάρτα για διαμαρτυρία και
έτσι οι φιλοξενούμενοι έμει-
ναν με δέκα παίκτες.
Χάθηκαν δυο καλές στιγμές
με σουτ του Βαρσαμη και
Μπογκα αντίστοιχα.
Το Ζάππειο ισοφάρισε στο

40′ με μακρινό σουτ και το
1 – 1 ήταν το σκορ του ημι-
χρόνου.
Στο δεύτερο μέρος η
Θύελλα είχε ακόμη δυο
καλές στιγμές όταν το
φάουλ του Βαΐτση, απέ-
κρουσε ο αντίπαλος τερμα-
τοφύλακας, ενώ το σουτ
του Αλεξίου πέρασε λίγο
άουτ.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν
να πάρουν την νίκη στις
καθυστερήσεις καθώς στο
90+2′ πέτυχαν το τελικό 2 –
1.
Η Σύνθεση
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας
Βαΐτσης): Αποστολάκης,
Λιτσόπουλος, Αλεξίου,
Μπογκας Θ., Τσιάμπας,
Μπόγκας Θ. του, Ακρίβος,
Καραγιάννης, Βαρσάμης,
Βαΐτσης Δ., Συργκάνης.
Έπαιξαν και οι:
Mαργαριτόπουλος, Βαΐτσης
Λ.
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Μόνος πρώτος οΜόνος πρώτος ο

υπερηχητικός Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!!!υπερηχητικός Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!!!

««Κόστισαν» Κόστισαν» 

απουσίες και απουσίες και 

αποβολή στην Θύελλα αποβολή στην Θύελλα 

Έδειξε «Χ»αρακτήρα η Νίκη ΚρήνηςΈδειξε «Χ»αρακτήρα η Νίκη Κρήνης

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

««Χαζομπαμπάς» οΧαζομπαμπάς» ο

Βασίλης Αρσενόπουλος!Βασίλης Αρσενόπουλος!



Η
εκκίνηση του 37ου

Αυθεντικού

Μαραθωνίου της

Αθήνας δόθηκε στον

Τύμβο του Μαραθώνα, με

περίπου 20.000

συμμετέχοντες δρομείς.

Οι Φαρσαλινοί δρομείς συμ-
μετείχαν και φέτος στην
μεγάλη γιορτή της Αθήνας,
περιγράφοντας ως μοναδική
εμπειρία την συμμετοχή
τους, στον 37ο Αυθεντικό
Μαραθώνιο της Αθήνας.
Οι χρόνοι των Φαρσαλινών
δρομέων έχουν ως εξής:
223ος Νικολάου Αποστόλης
3:06:53
2033ος Στράτος Κώστας
3:43:42
4154ος Fejzio Klevis 4:03:28
4207ος Νικολαΐδης Γιώργος
4:04:08
5062ος Κούδας Βασίλης
4:10:53

5561ος Ντίνας Θάνος
4:15:58
5759ος Αρμανιδης Χρήστος
4:17:29
5762ος Καψιώχας Αγγελος
4:17:30
8495ος Αγγελακόπουλος Αντ
4:39:59
10227η Ευθυμίου Ρέα
4:54:16
12850η Γεροδήμου Όλγα
5:24:01
14467η Αστάρα Κυριακή
5:51:18
14891η Τριανταφύλλου Βάια
6:04:10
15592ος Φουτζόπουλος
Τάσος 6:32:04
15843ος Χασιώτης Γιώργος
6:44:49
16135ος Σφακιανός
Νικόλαος 7:08:37
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Με πολλές Φαρσαλινές Με πολλές Φαρσαλινές 

συμμετοχές ο 37οςσυμμετοχές ο 37ος

Μαραθώνιος Μαραθώνιος 

««Διπλό» και με την «βούλα» για την Υπέρεια!Διπλό» και με την «βούλα» για την Υπέρεια!

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

Α
ναγέννηση

Φαρσάλων και

Δόξα Υπέρειας

διασταύρωσαν τα «ξίφη»

τους στο τοπικό ντέρμπι

του 2ου ομίλου της Α1

ΕΠΣΛ κατηγορίας με τους

φιλοξενούμενους να

παίρνουν το «διπλό» με

σκορ 0 – 1 χάρις σε

εύστοχη εκτέλεση πέναλτι

του Κουσιώρα στο 78′ της

αναμέτρησης.

Έτσι οι αετοί έφτασαν τους
17 βαθμούς και είναι στην
3η θέση μαζί με την ΑΕ
Βουναίνων και στο -3 από
την κορυφή. Ενώ η
Αναγέννηση με 6 βαθμούς
είναι στην 14η θέση μαζί με
τον ΑΟ Ναρθακίου.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
την Υπέρεια να έχει την
κατοχή, όμως η αμυντική
προσέγγιση της
Αναγέννησης δεν επέτρεψε
στους φιλοξενούμενους να
δημιουργήσουν την μεγάλη

ευκαιρία.
Μάλιστα η Αναγέννηση
έχασε την πρώτη καλή στιγ-
μή όταν στο 7′ ο Ζαγγανάς
έκανε το πλασέ στην κίνηση
από θέση τετ α τετ με την
μπάλα να περνάει λίγο
πάνω από τα δοκάρια, ενώ
στο 13′ ένα σουτ του Σαλή
πέρασε μόλις δίπλα από το
αριστερό κάθετο δοκάρι του
Σκαντζούρη.
Η Υπέρεια «απάντησε» στο
35′ και «άγγιξε» το γκολ,
όταν ο Καλφόγλου έκανε
παράλληλη σέντρα από τα
αριστερά, η μπάλα μετά
από κόντρες έφτασε στον
Τζατζάκη, αυτός είδε εκτός
θέσης τον Γκατζανά, έκανε
το ψηλοκρεμαστό πλασέ με
τον Παναγιώτη Δημουλά να
σώζει πριν η μπάλα περά-
σει την γραμμή.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-
ξενούμενοι απείλησαν με
ένα σουτ του Κερμελίδη και
ένα του Κουσιώρα που

πέρασαν λίγο άουτ, ενώ οι
γηπεδούχοι είδαν το πλασέ
του Ζαγγανά να διώχνει με
δυσκολία σε κόρνερ ο
Σκαντζούρης.
Στο 77′ ο Γκατζόγιας πάτη-
σε περιοχή μετά από όμορ-
φη ατομική ενέργεια ανα-
τράπηκε από τον Γιαχνή με
τον διαιτητή της αναμέτρη-
σης να δείχνει την «άσπρη
βούλα».
Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Κουσιώρας ο οποίος δεν
λάθεψε και πέτυχε το 0 – 1.
Αυτό το τέρμα έδωσε
«αέρα» στους φιλοξενούμε-
νους οι οποίοι στο τελευ-
ταίο δεκάλεπτο έχασαν
τρεις κλασσικές ευκαιρίες,
όταν αρχικά ο Κερμελίδης
αστόχησε από θέση τετ α
τετ, ενώ το πλασέ του
Κουσιώρα μπλόκαρε ο
Γκατζανάς, όπως και την
κεφαλιά του Τζατζάκη και
έτσι το 0 – 1 παρέμεινε

μέχρι την λήξη της αναμέ-
τρησης.
Οι Συνθέσεις

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Γκατζανάς, Ευθυμιάδης,
Δημουλάς Π (82′ λ.τ.
Θλιβερός)., Μπανιάς,
Γιαχνής, Τσακαβίτης (85′
Κατμέρος), Πατσιούρας,
Μισαηλίδης (62′
Καρακώστας), Σαλής,
Δημουλάς Δ., Ζαγγανάς
(75′ Τζιλήρας).
Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας):

Σκαντζούρης,
Παπαδόπουλος, Ντόντος,
Δημητρίου, Τραμπάκουλος,
Γκατζόγιας, Σουλτούκης
(87′ Τσιούρης Γ.),
Κουσιώρας, Κερμελίδης,
Καλφόγλου (90+1′
Ζαχαράκης), Τζατζάκης.
Τριπλέτα: Πατέτσιος,
Γκουγκότης, Κοντογιάννης



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

προηγήθηκε

κόντρα στον ΑΟ

Μαυροβουνίου και

κρατούσε σφιχτά ένα

υπερπολύτιμό τρίποντο

στα χέρια του όμως

δέχθηκε την ισοφάριση

στο τέλος της

αναμέτρησης και έτσι οι

δυο ομάδες μοιράστηκαν

βαθμούς και εντυπώσεις

με το τελικό 1 – 1.

Πλέον ο Αχιλλέας έφτασε
τους 6 βαθμούς και βρίσκε-
ται στην 14η θέση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τους φιλοξενουμένους να
έχουν την κυκλοφορία της
μπάλας, όμως η καλή αμυ-
ντική λειτουργία του Αχιλλέα
δεν τους επέτρεψε να βγά-
λουν κάποια «καθαρή» τελι-
κή φάση, πέραν κάποιων
μακρινών σουτ των
Χατζηλίαδη και
Ακριβόπουλου.

Αντίστοιχα ο Αχιλλέας απεί-
λησε με τους Κομισόπουλο
και Καναβό και το 0 – 0
παρέμεινε μέχρι την λήξη
του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο μέρος ο
Αχιλλέας μπήκε πιο διαβα-
σμένος και κατάφερε να
ανοίξει το σκορ στο 55′
όταν ο Κομισόπουλος έκανε
την σέντρα και ο Τλούπας
με δυνατό σουτ από τα
όρια της μεγάλης περιοχής
νίκησε τον Μαγαζιώτη και
πέτυχε το 1 – 0.
Από εκεί και έπειτα οι φιλο-
ξενούμενοι πίεσαν για την
ισοφάριση δίχως όμως

κάποια μεγάλη φάση, μέχρι
το 81′ όταν έπειτα από
σέντρα ο Χατζηλιάδης έπια-
σε την κεφαλιά και έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα του
Παρθένη για το 1 – 1. Στα
εναπομείναντα λεπτά ο
Αχιλλέας έχασε διπλή
ευκαιρία με σουτ στην κίνη-
ση του Καναβού και κεφα-
λιά του Κομισόπουλου τα
οποία και σταμάτησε ο
Μαγαζιώτης με το 1 – 1 να
παραμένει μέχρι το φινάλε.
Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Καπελιάνης): Παρθένης
Σ., Κατσανάκης, Τσούλης Α.

Μπερσιάνης, Πετράκης,
Κομισόπουλος, Μπαϊράμι,
(60′ Παρθένης Λ.),
Τλούπας, Καναβός,
Τσούλης Δ., Ιμεράι.
Μαυροβούνι (Σιάρκος):
Μαγαζιώτης, Μπάγκας
Δ.(73′ Παπαμάνος), Σάπιος,
(55′ Σπανός), Μπάγκας Κ.,
Μαντζαφούλης, Μούμος,
Γαρουφαλιάς (92′
Προβίδας), Μπαντζελάς,
Χατζηλιάδης,
Ακριβόπουλος(85′
Μπαντζελάς), Βούκουτος.
Διαιτητές: Τζήλος Α. –
Νίκζας Α. – Κοτούμπας Δ.

Η
Αμπελιά

πανηγύρισε ακόμη

μία εκτός έδρας

νίκη στο φετινό

πρωτάθλημα της Α’ DE-

TOX Λάρισας και

επέστρεψε στα θετικά

αποτελέσματα, καθώς

κέρδισε τη Δόξα

Αργυροπουλίου με σκορ

1 – 3 στη 10η αγωνιστική

του πρωταθλήματος!

Με αυτή τη νίκη, το σύνολο

των Βαγγέλη Μπρισίμη –
Θοδωρή Εμμανουήλ έφθα-
σε τους δέκα τέσσερις βαθ-
μούς, ενώ η ομάδα του
Σπύρου Μπέλτσιου έμεινε
στους δέκα βαθμούς.
Η Δόξα Αργυροπουλίου
πήρε προβάδισμα στο σκορ
με τον Αποστόλη Τσιάγκο
στο 14ο λεπτό με κεφαλιά
από εκτέλεση φάουλ του
Γιώργου Μπαντή, ενώ
πέντε λεπτά αργότερα, ο

Κώστας Πράπας έφερε και
πάλι το ματς στα ίσια με
δικό του τέρμα με σουτ από
θέση βολής.
Με την εκκίνηση του δευτέ-
ρου μέρους, ο Κώστας
Πράπας σημείωσε την ανα-
τροπή του σκορ και το 1 –
2 με πλασέ στο δεύτερο
δοκάρι από σέντρα του
Χρήστου Σελήνη, ενώ ο
ίδιος ανέβασε μάλιστα και
τον δείκτη του σκορ σε 1 –
3 στο 49′ και σημείωσε γρή-
γορα – γρήγορα χατ – τρικ
με πλασέ από κάθετη πάσα
του Άγγελου Κορδαλή.
Από πλευράς ευκαιριών
εκτός των γκολ ο Αλέξης
Τσούτσας απείλησε για
τους γηπεδούχους, ενώ
από πλευράς Αμπελιάς
απείλησαν οι Κώστας
Πράπας, Αντώνης
Γκαραλιάκος και Δημήτρης
Καλούσης…

Οι Συνθέσεις
Δόξα Αργυροπουλίου
(Σπύρος Μπέλτσιος):
Μπαχτσιβάνος Αστ.,
Μπαχτσιβάνος Αστ.,
Φουρτούνας, Καλόγηρος
(80′ Μάττος Αν.),
Σακοράφας Βαλ.,
Νικολακούλης, Τσιάγκος,
Μπαντής (70′ Λεσάι),
Βογιατζής Αν. (65′
Πλιάτσικας), Τσούτσας,
Μπαλατσός (40′ Χατζής Γ.).
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Βαγγέλης Μπρισίμης –
Θοδωρής Εμμανουήλ):
Κουκούτσης, Σταθάκος,
Αγγέλης (60′ Καραγιάννης),
Ποτόσογλου, Δάσσιος,
Περδίκης, Κορδαλής (65′
Παρασκευούδης),
Καλούσης (80′ Ηλιούδης),
Πράπας, Γκαραλιάκος (85′
Μαγγόλας), Σελήνης.
Διαιτητική Τριπλέτα
Κουκούλης, Νάκας, Μίχος.

Αστυνομικοί του Τμήματος
Τροχαίας Φαρσάλων  επι-
σκέφθηκαν το  Δημοτικό
Σχολείο Ευυδρίου Λόφου,
όπου ενημέρωσαν  τους
μαθητές για την οδική
ασφάλεια.
Σκοπός του προγράμματος
είναι να καλλιεργηθεί στα

παιδιά, από μικρή ακόμα ηλι-
κία, σωστή οδική παιδεία και
αγωγή για την αποφυγή και
πρόληψη των τροχαίων ατυ-
χημάτων.
Το σχολείο ευχαριστεί για την
ενημέρωση-παρουσίαση την
Υπαστυνόμο  Α΄  κ. Δαμιανού
Ελένη και τον

Ανθυπαστυνόμο   κ.
Χαμπίπη Κων/νο.
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Έ»Χ»ασε την ευκαιρία για το τρίποντο ο ΑχιλλέαςΈ»Χ»ασε την ευκαιρία για το τρίποντο ο Αχιλλέας

Επέστρεψε στις νίκες με «δράστη» τον Πράπα η Αμπελιά!!!Επέστρεψε στις νίκες με «δράστη» τον Πράπα η Αμπελιά!!!

Ενημέρωση οδικής ασφάλειας στο Ενημέρωση οδικής ασφάλειας στο 

Δημοτικό Σχολείο Ευυιδρίου ΛόφουΔημοτικό Σχολείο Ευυιδρίου Λόφου



Κ
λιμάκιο της

Περιφέρειας

Θεσσαλίας μαζί με

τον υπεύθυνο τεχνικών και

αθλητικών  έργων της

Περιφερείας κ Δημότσιο

συνοδευόμενο από

γεωπόνους επιθεώρησαν

παρουσία του προέδρου

του ΟΠΑΠΚΑ ΔΦ κ.

Μπασαγιάννη την πορεία

του έργου επανασποράς,

αποκατάστασης και

βελτίωσης του χλοοτάπητα

του Δημοτικού σταδίου

Φαρσάλων.

Οι εργασίες της Περιφέρειας
ολοκληρώνονται και σε
συνεργασία με την δημοτική
αρχή που εποπτεύει το έργο
αναμένεται να το παραδώ-
σουν προς χρήση αρχές του
έτους

Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων έστησε

ακόμη ένα «πάρτι» την

φετινή σεζόν αυτή την

φορά κόντρα στο Έσπερο

Λαμίας εντός έδρας τον

οποίο και κέρδισε κατά

κράτος όπως μαρτυρά και

το τελικό σκορ 98 – 81.

Έτσι οι Φαρσαλινοί μετά από
7 αγωνιστικές μετρούν 6
νίκες και 1 ήττα και προχω-
ράνε ακόμη πιο δυναμικά
στην συνέχεια του πρωτα-
θλήματος!!!
Ο Γυμναστικός Σύλλογος
Φαρσάλων έστησε ακόμη ένα
«πάρτι» την φετινή σεζόν
αυτή την φορά κόντρα στο
Έσπερο Λαμίας εντός έδρας
τον οποίο και κέρδισε κατά
κράτος όπως μαρτυρά και το
τελικό σκορ 98 – 81. Έτσι οι
Φαρσαλινοί μετά από 7 αγω-
νιστικές μετρούν 6 νίκες και 1
ήττα και προχωράνε ακόμη
πιο δυναμικά στην συνέχεια
του πρωταθλήματος!
Οι παίκτες του Γρηγόρη
Γιασάρη είχαν καθ’ όλη την

διάρκεια της αναμέτρησης το
πάνω χέρι και μάλιστα στο
μεγαλύτερο ποσοστό της σε
διψήφια διαφορά. Το πρώτο
δεκάλεπτο βρήκε τους
Φαρσαλινούς μπροστά με 11
πόντους (29-18), στην λήξη
της πρώτης περιόδου. Με
την έναρξη του δευτέρου
δεκαλέπτου οι Φαρσαλινοί
έδειξαν ακόμη μεγαλύτερη
προσήλωση σε άμυνα και
επίθεση και με επιμέρους
σκορ 25 – 12 αύξησαν δια-
φορά στο +24, έχοντας μεγά-
λη ευστοχία από το τρίποντο
(54-30).
Στην επανάληψη οι φιλοξε-
νούμενοι προσπάθησαν να
κλείσουν την ψαλίδα, μειώνο-
ντας στους 15 πόντους,
όμως οι Φαρσαλινοί έδειξαν
για ακόμη μια φορά συγκέ-
ντρωση και ετοιμότητα,
«απάντησαν» άμεσα και δεν
επέτρεψαν σε κανένα σημείο
τον Έσπερο να δει την δια-
φορά να μειώνεται αισθητά
επικρατώντας εύκολα με 98-
81, παίρνοντας μια πολύτιμη
νίκη για την συνέχεια του

πρωταθλήματος, όπου θα
αγωνιστούν στα Γιάννενα,
στην έδρα του πρωτοπόρου
στο βαθμολογικό πίνακα.
Πρώτος σκόρερ της αναμέ-
τρησης ο Στογιάνοβιτς με 24
πόντους, ενώ για το συγκρό-
τημα του Γρηγόρη Γιασάρη
είχαμε μια έξι διψήφιους σκό-
ρερ καθώς ο Βρεττάς σημεί-
ωσε 20 πόντους ο Τσούμας
19 ο Τσούκας 16, όσους και
ο Παπαχρήστος, ο Δέσπος
14 και ο Πεταλωτής 11
πόντους! Αξιοσημείωτο επί-
σης είναι το γεγονός ότι οι
Φαρσαλινοί ευστόχησαν
συνολικά σε 13 τρίποντα
στην συγκεκριμένη αναμέ-
τρηση.
Δεκάλεπτα: 29-18, 54-30,
71-56, 98-81
Διαιτητές: Ταρενίδης Στ.-
Χατζημπαλίδης-Χρυσάφης
(Μανάσης)
Οι Συνθέσεις
Γ.Σ.Φαρσάλων (Γιασάρης-
Ρίζος): Στάνκοβιτς ,
Καλτσούνας , Βασιλείου,
Παπαχρήστος 16(1),
Τσούμας 19(1), Βρεττάς

20(4), Πεταλωτής 11(2),
Μουλάς 2, Τσούκας 16(5),
Δέσπος 14.
Έσπερος Λαμίας
(Τσουκαλαδέλης –
Σοφογιάννης): Γκούντγουιν
8, Μούσα 21, Λάμπας ,
Στογιάνοβιτς 24(3),
Pουμελιώτης 11(3),
Παπανικολάου 2, Φύκας ,
Σεριαναι , Tσιμίδης 5(1),
Δέχρετζης 4, Μάτζουκας 6(1),
Γκιρίτσης.
Τα αποτελέσματα
ΓΣ Φαρσάλων-Εσπερος
Λαμίας 98-81
Ερμής Λαγκαδά-ΧΑΝΘ  73-
63
Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων-Αίας Ευόσμου 69-75
Στρατώνι-ΑΟ Πολυγύρου 77-
82
ΠΑΣ Γιάννινα-Κ.Α.Ο.Χ.  111-
38
ΠΣ Ευκαρπίας-Πρωτέας 72-
74
ΓΑΣ Κομοτηνή-Δόξα
Λευκάδας 72-79
ΕΚ Καβάλας-ΚΣ Γέφυρας 63-
62
Η βαθμολογία

1) Γιάννινα          14
2) ΓΣ Φαρσάλων         13
3) Δόξα Λευκάδας      13
4) ΕΚ Καβάλας   12
5) ΧΑΝΘ     11
6) ΑΟ Πολυγύρου       11
7) Ερμής Λαγκαδά      11
8) ΠΣ Ευκαρπίας         11
9) Αίας Ευόσμου        10
10) Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων   10
11) Πρωτέας Γρεβενών
10
12) ΚΣ Γέφυρας           9
13) Στρατώνι   9
14) ΓΑΣ Κομοτηνή       9
15) Εσπερος Λαμίας   8
16) KAOX     7
Η επόμενη αγωνιστική (8η,
24/11)
ΧΑΝΘ-ΠΣ Ευκαρπίας
Αίας Ευόσμου-Ερμής
Λαγκαδά
ΑΟ Πολυγύρου-Μαχητές
Πειραματικό Πεύκων
Κ.Α.Ο.Χ.-Στρατώνι
ΠΑΣ Γιάννινα-ΓΣ Φαρσάλων
Πρωτέας Γρεβενών-ΓΑΣ
Κομοτηνή
Δόξα Λευκάδας-ΕΚ Καβάλας
ΚΣ Γέφυρας-Εσπερος
Λαμίας.
Έξι διψήφιοι σκόρερ για
τον Γυμναστικό Σύλλογο
Φαρσάλων!!!
Ο Γυμναστικός Σύλλογος
Φαρσάλων πέτυχε την έκτη
νίκη του στο πρωτάθλημα
της Β Εθνικής κατηγορίας
κόντρα στον Έσπερο με 98 –
81 σε μια βραδιά που είχε
«on fire» έξι αθλητές του, οι
οποίοι πέτυχαν διψήφιο αριθ-
μό πόντων, δείχνοντας ότι το

επιθετικό ταλέντο των παι-
κτών του Γρηγόρη Γιασάρη
ξεχειλίζει.
Πρώτο «βιολί» ο Βρεττάς ο
οποίος σημείωσε 20
πόντους, ενώ όταν σταματού-
σε η δική του «μηχανή» αρχι-
κά ο Τσούμας των 19 πόντων
και μετέπειτα ο Τσούκας και
Παπαχρήστος με 16, ο «γίγα-
ντας» Δέσπος με 14 και ο
Πεταλωτής με 11 πόντους,
«ξεκολλούσαν» τους
Φαρσαλινούς σε καίρια
σημεία του αγώνα.
Μάλιστα ο Γυμναστικός σε
αυτή την αναμέτρηση «πυρο-
βολούσε» ασταμάτητα από
τα 6.75 με τους παίκτες του
κ. Γιασάρη να ευστοχούν
συνολικά σε 13 τρίποντα.
«Καυτός» ο Τσούκας ο οποί-
ος ευστόχησε σε 5, ενώ 4
εύστοχα τρίποντα είχε ο
Βρεττάς, με τον Πεταλωτή
να… «κλέβει» λίγη δόξα
καθώς ευστόχησε σε 2, ενώ
οι Παπαχρήστος και Τσούμας
είχαν 1 εύστοχο τρίποντο ο
καθένας.
Με τέτοια στατιστικά και τόσο
μεγάλο πλουραλισμό σε σκό-
ρερ και σκοράρισμα δεν γινό-
ταν το ροζ φύλλο να χαθεί
από τον Γυμναστικό Σύλλογο
Φαρσάλων!
Πλέον οι Φαρσαλινοί πηγαί-
νουν στα Γιάννενα ώστε να
αντιμετωπίσουν τον πρωτο-
πόρο και αήττητο ΠΑΣ
Γιάννινα με την ψυχολογία
στα ύψη και ως στόχο το
καλύτερο δυνατό σε εμφάνι-
ση και αποτέλεσμα.
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««Έστησε πάρτι» με καλεσμένο τον Έσπερο ο Γ.Σ. Φαρσάλων!!! Έστησε πάρτι» με καλεσμένο τον Έσπερο ο Γ.Σ. Φαρσάλων!!! 

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

Έτοιμος αρχές του 2020 ο νέος Έτοιμος αρχές του 2020 ο νέος 

χλοοτάπητας στο Δημοτικό στάδιοχλοοτάπητας στο Δημοτικό στάδιο



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο  συνολι-

κής 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 συζητήσιμη. 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 κατά-
σταση. Τιμή συζητήσιμη.  Πληροφορίες
στο τηλ. :  6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία στα

Βρυσιά Φαρσάλων, 85τ.μ., με αποθή-

κη 50τ.μ. εντός οικοπέδου 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 μάρκετ:
ψυγείο, ράφια, ταμείο και ψωμιέρα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6939018026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρ-
σονιέρα 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

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.dim-
itris@gmail.com

6943556520 & 6937005251

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πέλετ , σχεδόν και-
νούργια (αγορά 2018) με ολόκληρο
τον εξοπλισμό της. Επικοινωνία στο
τηλ. 6974429796

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ είκοσι (20) πρόβατα
στο Αχίλλειο Φαρσάλων    και γεννάνε
τον Νοέμβριο. Τηλ. επικοινωνίας :
24910 23561 & 6946513676

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιανακαινισμένη
γκαρσονιέρα30 τ.μ. σε ημιόροφο στην
οδό Βόλου  9.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπόρος Simeto R2, καθα-
ρισμένος 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  , ισό-
γειο 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 στρεμμάτων
στο χωριό Βαμβακού Φαρσάλων ,
δίπλα στο ποτάμι (Αμούδα). Τηλ. επι-
κοινωνίας : 6973585330 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα δυάρι με
αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρη-
στα, σχεδόν καινούργιο επί της οδού
Υπερείδου 8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επι-
κοινωνίας : 6949423081

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειο Κατάστημα
στα Φάρσαλα, εμβαδού  41 τ.μ.  με
υπόγειο άλλα 41 τ.μ. και W.C.,κεντρι-
κότατο με πρόσοψη στην πλατεία
Δημαρχείου, πλήρως ανακαινισμένο,
πολύ καλής κατασκευής ,σε άριστη
κατάσταση.
Τηλ.: 2491026618, 6976644400

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι επιπλωμένο σε
άριστη κατάσταση επί της οδού
Βενιζέλου.
Τηλ Επικοινωνίας: 6942611919

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Κατάστημα στο
κέντρο των Φαρσάλων κατάλληλο για
επαγγελματική στέγη στην οδό
Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο
Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί
Γκουντόπουλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και οικοδο-
μήσιμο 218 τ.μ. στην οδό Βασ.
Παύλου στα Φάρσαλα
Ευκολίες Πληρωμής
Τηλ. Επικοινωνίας: 697808470

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μπουζούκι χειροποίητο τρί-
χορδο σε άριστη κατάσταση.
Τηλ Επικοινωνίας: 6972384941 κ.
Γιάννης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65
τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό Λαμίας.
Τηλ Επικοινωνίας:6997837846
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19/11: Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

20/11: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

21/11: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

22/11: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

23/11: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

24/11: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

25/11: Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

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

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 169/24.10.2019 διάταξης

τροποποίησης καταστατικού σωματείου του

Ειρηνοδίκη Φαρσάλων Αθανασίου Μπλάντα (εκου-

σία δικαιοδοσία), τροποποιήθηκε το καταστατικό

του επαγγελματικού και αλληλοβοηθητικού σωμα-

τείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΙΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ». 

Οι τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα αφορούν: 

1) στο άρθρο 1 και στην επωνυμία-έδρα, η οποία τρο-

ποποιήθηκε σε «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», έχοντας έδρα στα

Φάρσαλα, 

2) στο άρθρο 2 και στον σκοπό, ο οποίος τροποποιή-

θηκε ως εξής: «Σκοπός του Σωματείου είναι: Η συνέ-

νωση πάντων των εργατοϋπαλλήλων με εξαρτημένη

σχέση εργασίας που εργάζονται σε αγρούς, σε κτηνο-

τροφικές μονάδες, σε εποχικές εργασίες, εκκοκκιστή-

ρια, κονσερβοποιία, βοηθητικό προσωπικό, σε οικοδο-

μικές εργασίες και σε κάθε συναφή εργασία καθώς και

υπάλληλοι σε γραφεία, σε καταστήματα σίτισης, deliv-

ery, ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις και σε

διάφορες επιχειρήσεις του Δήμου Φαρσάλων και της

Περιφέρειας με την ειδικότητα Γενικών Καθηκόντων –

εργαζόμενοι, αυτοασφαλιζόμενοι (οικοδομικές εργασίες,

αποκλειστικές νοσοκόμες κ.λ.π.), ως επίσης και άνερ-

γοι που εργαζόταν στους ως άνω επαγγελματικούς και

εργασιακούς χώρους»,

3) στο άρθρο 3 και στην παράγραφο Γ) ως προς τη

δράση του Σωματείου, η οποία τροποποιήθηκε ως

εξής: «Γ) Με την δράση του Σωματείου σε θέματα κοι-

νωνικά – στήριξη εργαζομένων και εργατικών οικογε-

νειών και κάθε δημιουργία που θα έχει κοινωνικό στοι-

χείο, ως επίσης και σε συμμετοχή προγραμμάτων του

ΟΑΕΔ ή οποιουδήποτε φορέα του Κράτους  τόσο για

εκπαιδευτικούς σκοπούς, όσο και για την επανένταξη

στην αγορά εργασίας δια μέσω σεμιναρίων  σε εργαζο-

μένους και ανέργους του κλάδου μας.» και

4) στο άρθρο 24 ως προς τη νέα σφραγίδα του σωμα-

τείου, η οποία τροποποιήθηκε ως εξής: «Το Σωματείο

έχει σφραγίδα στρογγυλή περιμετρικά φέρει τις λέξεις

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑΣ». 

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΙΟΥΛΙΑ  ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Φαρσάλων διοργανώνει

εκδήλωση στις 24/11 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ.

στο χώρο "Αίγλη" στην Πλατεία Λαού με ομιλήτρια την

κ. Μαρία Ιωάννου - Λαμπρούλη, παθολογοανατόμο του

Π.Ν. Λάρισας και καθηγήτρια Παθολογικής - Ανατομικής

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με

Θέμα: "Αλήθειες και ψέματα για τον καρκίνο"



Τ
ην ήττα με σκορ 62

- 61 γνώρισε ο ΑΣ

Φαρσάλων κόντρα

στον Κένταυρο

Ζαγοράς,για την 5η

αγωνιστική του

πρωταθλήματος της Α2

ΕΣΚΑΘ.

Σε ένα παιχνίδι πραγματι-
κό ντέρμπι, που και οι δύο
ομάδες είχαν απουσίες , οι

γηπεδούχοι με τρίποντο του
Λάσκου 19" πριν τη λήξη,
κατάφεραν και πήραν την
πολύτιμη νίκη.
Δεκάλεπτα: 15-14, 30-24,
44-41, 62-61
Διαιτητές:Παπαγιώτης -
Ηλιόπουλος
Κένταυρος Ζαγοράς

(Δέρβος) Κουτσελίνης 2,
Λάσκος 12(3), Καρτσιώτης

4, Κοντογιώργος 17,
Κισκίνης 6(2), Χαδίνης 2,
Ψαθάς, Οικονόμου 8(1),
Καρσέλας 11.
Α.Σ.Φαρσάλων

(Μανετζής)Θεοχάρης
12(1), Χρόνης, Γιαννούλης,
Μάρκος 12(1), Μανετζής,
Παπατζελίδης, Ρούμπας Β.
7, Ζαχαρής 5, Ρούμπας Κ.
25(4)

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

πάλεψε με όλες τις

δυνάμεις του στην

έδρα του πρωτοπόρου

ΑΟ Ελευθερών έβαλε

πολύ δύσκολα στους

γηπεδούχους, όμως δεν

κατάφερε να πάρει

κάποιον βαθμό ή

βαθμούς καθώς γνώρισε

την ήττα με σκορ 2 – 1.

Έτσι οι γαλάζιοι του Γιάννη
Βασιλείου έμειναν στους 6
βαθμούς και είναι μαζί με
την Αναγέννηση στην 14η
θέση του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τους γηπεδούχους να ανοί-
γουν το σκορ στο 21′ με
όμορφη προσπάθεια και
σουτ του Καλφούντζου.
Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν
και έχασαν κάποιες καλές
στιγμές με κορυφαίες δυο
περιπτώσεις όταν ο
Βαρελάς αστόχησε από
πλεονεκτική θέση.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-
δούχοι πέτυχαν και δεύτερο
τέρμα στο 65′ με εύστοχη
εκτέλεση πέναλτι του
Καλφούντζου, σε μια φάση

στην οποία οι άνθρωποι
του ΑΟ Ναρθακίου θεω-
ρούν ότι είναι αυστηρή
απόφαση και το πέναλτι
αμφισβητούμενο.
Ο ΑΟΝ απάντησε άμεσα
όταν ο Βαρελάς «έσπασε»
παράλληλα για τον Σπανό
και αυτός με σουτ πέτυχε
το 2 – 1 στο 70′.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία για
την ομάδα του Ναρθακίου
σημειώθηκε στο 85′ όταν ο
Καψιώχας βρέθηκε τετ α τετ
όμως δεν κατάφερε να νική-
σει τον αντίπαλο τερματο-
φύλακα και έτσι παρέμεινε
το 2 – 1.
Η Σύνθεση
ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης
Βασιλείου): Ζειμπέκης,
Δημακόπουλος, Τσαπέπας
(70′ Λελεντζής), Νταιάκης,
Μπουλούτσος,
Αρσενόπουλος, Καψιώχας,
Βράκας, Σπανός, Βαρελάς,
Καραβαγγέλης.

Ι
σόπαλο δίχως τέρματα

ολοκληρώθηκε το

παιχνίδι του Ατρόμητου

Βαμβακούς με τον Πύρρο

με τις δυο ομάδες να

μοιράζονται βαθμούς και

εντυπώσεις σε ένα

παιχνίδι, με δύναμη,

αμυντική προσήλωση και

λίγες καλές στιγμές.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ένα
καλό σουτ στο 25′ όταν ο
Μούρι έκανε όμορφο φαλ-
τσαριστό σουτ μετά από ατο-

μική ενέργεια με τον Σκούφη
να εκτινάσσεται εντυπωσιακά
και να διώχνει στην μεγαλύ-
τερη ευκαιρία του πρώτου
μέρους.
Στο δεύτερο μέρος ο
Ατρόμητος είχε μια καλή
στιγμή, όταν μετά από εκτέ-
λεση φάουλ του Θανόπουλου
και γύρισμα του Τασιόπουλου
με το κεφάλι προς το ύψος
του πέναλτι ο Μακρής δεν
πρόλαβε να σπρώξει την
μπάλα στα δίχτυα όντας αφύ-

λακτος.
Στο 70′ και έπειτα από εκτέ-
λεση κόρνερ του Αζά ο
Αγγελόπουλος ανατράπηκε
μέσα στην περιοχή με τους
γηπεδούχους να διαμαρτύρο-
νται έντονα για μη υπόδειξη
πέναλτι στην συγκεκριμένη
φάση και τον διαιτητή της
αναμέτρησης να δείχνει «παί-
ζεται».
Αρκετά τα παράπονα και των
δυο ομάδων για την διαιτησία
της αναμέτρησης.
Η Σύνθεση

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σκούφης, Μπερσιάνης,
Φλώρος, Μακρής,
Βασιλόπουλος, Τσιτσικλής
(15′ λ.τ. Αρσενόπουλος),
Αζάς, Μουτκανάς (75′
Ξυνογαλάς), Χρόνης (60′
Τασιόπουλος), Θανόπουλος,
Βόπης (65′ Αγγελόπουλος).

15
Τρίτη 19 Νοεμβρίου

Όλα μοιρασμένα για ΑτρόμητοΌλα μοιρασμένα για Ατρόμητο

Βαμβακούς και ΠύρροΒαμβακούς και Πύρρο

Αθλητικά

""Πάλεψε" αλλά ηττήθηκε στην έδραΠάλεψε" αλλά ηττήθηκε στην έδρα

του πρωτοπόρου ο ΑΟ Ναρθακίουτου πρωτοπόρου ο ΑΟ Ναρθακίου

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (10η Αγων.)

Αμπελωνιακός-Βλαχογιάννι 2-2

Μακρυχώρι-Αβέρωφ 1-0

Αργυροπούλι-Αμπελιά 1-3

Λάρισα 2012-ΠΟ Ελασσόνας 0-1

Αχιλλέας Φ.-Μαυροβούνι 1-1

Κιλελέρ-Δαμασιακός 1-0

Σμόλικας-Δωτιέας Αγιάς 0-0

Τύρναβος-Φαλανιακός 0 - 1

Τα Αποτελέσματα (9η Αγων.)
Μελισσοχώρι-Προμηθέας 1-0
Βούναινα-Παναγροτικός 1-1
Γαλήνη-Ραχούλα 1-1
Αναγέννηση Φ.-Υπέρεια 0-1
Λαρισαϊκός-Γλαύκη 2-1
Βαμβακού-Πύρρος 0-0
Ελευθεραί-Ναρθάκι 2-1
Αγ. Ανάργυροι-Νέα Πολιτεία 1-2

Τα Αποτελέσματα (6η Αγων.)

Ακαδ. Αχιλλέως-Χαλκιάδες 1-8

Ζάππειο-Βασιλί 2-1

Διογένης-Μάνδρα 2-2

Μυραϊκός-Σταυρός 8-1

Κρήνη-Νεάπολη 2-2

Ομόνοια-Κουτσόχερο 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Μακρυχώρι 24-4 26

2. Π.Ο.Ε 28-6 24

3. Φαλανιακός 22-5 24

4. Δωτιέας Αγιάς 17-3 19

5. Κιλελέρ 7-10 17

6. Τύρναβος 11-7 14

7. Σμόλικας 14-8 14

8. Αμπελιά 19-17 14

9. Λάρισα 2012 8-25 11

10. Αργυροπούλι 8-24 10

11. Μαυροβούνι 8-9 10

12. Βλαχογιάννι 8-17 10

13. Αβέρωφ 8-13 9

14. Αχιλλέας Φ. 7-19 6

15. Δαμασιακός 7-16 5

16. Αμπελωνιακός 8-21 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Ελευθεραί 13-5 20
Ραχούλα 14-6 18
Βούναινα 19-10 17
Υπέρεια 19-14 17
Παναγροτικός 18-14 16
Πύρρος 12-8 16
Νέα Πολιτεία 17-11 15
Άγιοι Ανάργυροι 12-10 14
Βαμβακού 14-11 14
Μελισσοχώρι 14-13 14
Λαρισαϊκός 9-18 7
Γλαύκη 9-14 7
Γαλήνη 7-16 7
Αναγέννηση Φ. 7-13 6
Ναρθάκι 9-17 6
Προμηθέας 2-15 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Χαλκιάδες 29-2 18
2. Νεάπολη 23-3 16
3. Φορτούνα Κουτσοχέρου 15-
4 12
4. Ομόνοια 13-8 11
5. Κρήνη 12-14 10
6. Βασιλί 12-4 8
7. Μάνδρα 9-6 8
8. Ζάππειο 5-9 7
9. Διογένης 11-14 5
10. Ακαδημία Φαρσάλων 6-21
4
11. Μυραϊκός 10-28 3
12. Σταυρός 2-27 -6
*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτά-
θλημα με -6 βαθμούς από την
περσινή σεζόν

Επόμενη (11η) Αγωνιστική 
(Κυριακή 24/11, 15:00)
Αβέρωφ-Αμπελωνιακός
Αμπελιά-Τύρναβος
ΠΟ Ελασσόνας-Μακρυχώρι
Μαυροβούνι-Αργυροπούλι
Δαμασιακός-Λάρισα 2012
Δωτιέας Αγιάς-Αχιλλέας Φ.
Σμόλικας-Κιλελέρ
Βλαχογιάννι-Φαλανιακός

Επόμενη (10η) Αγωνιστική 
(Σάββατο 23/11, 15:00)
Βούναινα-Μελισσοχώρι
Προμηθέας-Γαλήνη
Παναγροτικός-Αναγέννηση Φ.
Ραχούλα-Λαρισαϊκός
Υπέρεια-Αγ. Ανάργυροι
Γλαύκη-Βαμβακού
Νέα Πολιτεία-ΑΟ Ελευθερών
Πύρρος-Ναρθάκι

Επόμενη (6η) Αγωνιστική

(Σάββατο 16/11, 15:00)

Ακαδ. Αχιλλέως-Χαλκιάδες

Ζάππειο-Βασιλί

Διογένης-Μάνδρα

Μυραϊκός-Σταυρός

Κρήνη-Νεάπολη

Ομόνοια-Κουτσόχερο

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Ήττα στην Ζαγορά για τον Ήττα στην Ζαγορά για τον 

Α.Σ. ΦαρσάλωνΑ.Σ. Φαρσάλων

Γ
ια λίγες ημέρες

έμεινε... "ακέφαλος"

ο πάγκος του ΑΟ

Ναρθακίου καθώς οι

"γαλάζιοι" μετά το

"διαζύγιο" με τον

Δημήτρη Δανιλούλη

κινήθηκαν ταχύτατα και

έδωσαν τα χέρια με τον

νέο τους πλέον

προπονητή Γιάννη

Βασιλείου.

Ο Γιάννης  Βασιλείου την
περσινή σεζόν ήταν προπο-
νητής στην Δόξα Υπέρειας
με την οποία πέτυχε την
άνοδο στην Α1 ΕΠΣΛ κατη-
γορία.
Επίσης έχει εργαστεί ως
βοηθός προπονητή στον

Αχιλλέα Φαρσάλων και
προπονητής στα τμήματα
υποδομής της Ακαδημίας
Αχιλλέως Φαρσάλων.
Επίσης κατά το παρελθόν
έχει καθίσει στον πάγκο του
Μέγα Αλέξανδρου
Χαλκιάδων αλλά και άλλων
ομάδων.Πρόκειται για έναν
προπονητή με αρκετές
γνώσεις και εμπειρίες που
γνωρίζει πολύ καλά το
ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι
των τοπικών πρωταθλημά-
των του Νομού
Λάρισας.Σύσσωμη η
Διοίκηση του ΑΟ
Ναρθακίου τον καλωσορίζει
στην ομάδα και του εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.

Η
ομάδα του Αθλητικού
αντιμετώπιζε εκτός
έδρας την ομάδα του

Φιλαθλητικού Τρικάλων και
επικρατώντας με 0 – 3 σετ
πήρε την πρώτη της νίκη
και ξεκίνησε με το «δεξί»
στο πρωτάθλημα.
Στο 1ο σετ η ομάδα του
Αθλητικού πήρε προβάδισμα
από την αρχή κερδίζοντας το

με 17- 25, κάτι που συνεχί-
στηκε και στο 2ο σετ το
οποίο κέρδισε με 21-25.
Στο 3ο σετ η ομάδα του
Αθλητικού έδειξε κάποια
σημάδια χαλάρωσης, παρ’
όλα αυτά και ενώ οι δύο ομά-
δες ήταν κοντά στο σκορ
κατάφερε να πάρει το σετ 23-
25 και να κερδίσει το παιχνίδι
με 0-3 σετ.

Πολύ θετική η παρουσία των
μικρότερων κοριτσιών που
εντάχθηκαν φέτος στην
ομάδα συμβάλλοντας στην
νίκη και δείχνοντας ότι μέσα
από την προπόνηση έχουν
πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Την επόμενη αγωνιστική η
ομάδα του Α.Σ.Φαρσάλων
αντιμετωπίζει εντός έδρας
την ομάδα του Γ.Σ.
Μουζακίου την Κυριακή
24/11 και ώρα 17:00
Η Σύνθεση
(Μανετζής Χρήστος): Ντόβα
Ευτυχία, Δασκαλοπούλου
Βαιτσα, Μπιζούλα Ελένη,
Παναγιωτοπούλου
Μαριαλένα, Κατσιαούνη
Βάια, Αλεξίου Θώμη, Ζιάρκα
Σωτηρία, Παπαθανασίου
Φρειδερίκη, Αράπη Δήμητρα,
Δαρδουμά Ζωή, Μανετζή
Αλεξάνδρα, Τσιάρα Μαρία.

Γιάννης Βασιλείου ο Γιάννης Βασιλείου ο 

"εκλεκτός" για τον πάγκο του"εκλεκτός" για τον πάγκο του

ΑΟ Ναρθακίου!ΑΟ Ναρθακίου!
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Τ
ον δικό του

λαχανόκηπο

απέκτησε το 2ο

Νηπιαγωγείο Φαρσάλων,

μετά από ενέργειες που

έγιναν από τη διεύθυνση

του Νηπιαγωγείου, σε

συνεργασία με την

αντιδημαρχία Πρασίνου

του δήμου Φαρσάλων.

Ο δήμος Φαρσάλων και
συγκεκριμένα η υπηρεσία
Πρασίνου, συνεχίζει τις επα-
φές με όλα τα σχολεία της
επαρχίας, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση των μαθη-
τών για το περιβάλλον και
την προαγωγή του εθελοντι-
σμού, μέσα από δράσεις
που έχουν προγραμματι-

στεί.
Μέσα στο πλαίσιο αυτών
των δράσεων, δημιουργή-
θηκε ένας υπέροχος λαχα-
νόκηπος στον προαύλιο
χώρο του 2ου
Νηπιαγωγείου, χαροποιώ-
ντας τους μικρούς μαθητές,
τους γονείς και το διδακτικό
προσωπικό.
Αρμόδιοι υπάλληλοι της
υπηρεσίας Πρασίνου βρέ-
θηκαν στο χώρο και αφού
παρουσίασαν αναλυτικά
στους μαθητές τα είδη που
θα φυτευτούν στον λαχανό-
κηπο, προχώρησαν στη
φύτευση φυτών, βολβών και
σπόρων.
Σε δήλωσή του ο αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος και
Πρασίνου κ. Σταύρος
Κουκουλιός τόνισε πως
«πέραν της μάχης της καθη-
μερινότητας που δίνει η

υπηρεσία μας, είναι πολύ
σημαντικό και το έργο που
οφείλουμε να επιτελούμε
στον τομέα της ενημέρω-
σης, ειδικά όταν πρόκειται
για μικρά παιδιά. Γι’ αυτό ως
δήμος Φαρσάλων, θα είμα-
στε πάντα αρωγοί και πρω-
τοστάτες σε τέτοιες δράσεις
και συνάμα υποστηρικτές
της ιδέας για εθελοντική
συμμετοχή των μαθητών σ’
αυτές, ενδυναμώνοντας την
εθελοντική συνείδηση».
Παρόντες στη δράση εκτός
των μαθητών, της διευθύ-
ντριας του 2ου
Νηπιαγωγείου κ. Ειρήνης
Μαυρίδου και των εκπαιδευ-
τικών, ήταν γονείς, ο πρόε-
δρος του ΟΠΑΚΠΑ κ.
Χρήστος Μπασαγιάννης και
γεωπόνοι της υπηρεσίας
Πρασίνου του δήμου
Φαρσάλων.
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