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Π
ραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 21/11 το
πρώτο περιφερειακό

Δ.Σ. για το 2019 της ΕΠΣ
Λάρισας με πρώτο σταθμό
την πόλη των Φαρσάλων
στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου του
Δημαρχείου Φαρσάλων.
Το Δ.Σ. της ΕΠΣΛ στο πλαί-
σιο της αποκεντρωμένης λει-
τουργίας της συνεχίζει τις
Περιφερειακές Συνεδριάσεις
στους δήμους του Νομού
Λάρισας, ώστε να μπορέσει
να αφουγκραστεί καλύτερα
τα προβλήματα των συλλό-
γων της ευρύτερης περιοχής.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου παρέθεσε
αρχικά χαιρετισμό και καλω-
σόρισε τον πρόεδρο της ΕΠΣ
Λάρισας κ. Δημήτρη
Μπουχλαριώτη, τους
Συμβούλους και τα σωματεία
που παρευρέθηκαν.
Στον χαιρετισμό του ο κ.
Εσκίογλου τόνισε:
«Οφείλουμε όλοι να σταθού-
με δίπλα στα αθλητικά σωμα-
τεία που δίνουν πνοή και
βγάζουν τα νέα παιδιά από
το σπίτι.
Πρέπει όλα τα νέα παιδιά να

είναι με μια μπάλα και να
συμμετέχουν σε αθλητικούς
οργανισμούς, να γνωρίσουν
το αθλητικό ιδεώδες, το ευ
αγωνίζεσθαι και να κοινωνι-
κοποιηθούν.
Γνωρίζουμε τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα αθλη-
τικά σωματεία και προσπα-
θούμε να είμαστε δίπλα σε
αυτά και να βοηθούμε με
όλες μας τις δυνάμεις, στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων
που έχουμε ως αυτοδιοίκηση.
Από τις ομάδες επισημάνθη-
καν οι ελλείψεις που υπάρ-
χουν στα γήπεδα και τις
εγκαταστάσεις τους, έχει γίνει
καταγραφή από την Τεχνική
Υπηρεσία και τους αρμόδιους
Αντιδημάρχους και εντός του
2020 θα ξεκινήσουν τα έργα.
Έχουμε καταθέσει ήδη τις
ελλείψεις και τα προβλήματα
στους αρμοδίους και αναμέ-
νουμε τα σχετικά προγράμ-
ματα του «Φιλόδημος» για το
νέο έτος.
Όσο αφορά την οικονομική
ενίσχυση των σωματείων, θα
πρέπει να κατατεθούν εκ
νέου οι φάκελοι των ομάδων,
να ελεγχθούν από την οικο-
νομική επιτροπή του Δήμου

και εν συνεχεία να γίνουν οι
ενέργειες ώστε να ενταχθούν
σε νέα προγράμματα οικονο-
μικής ενίσχυσης, να αποστα-
λούν και να ελεγχθούν από
τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Θέλω να ευχαριστήσω τη
διοίκηση της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων
νομού Λάρισας γι’ αυτή της
την πρωτοβουλία».
Από την πλευρά του ο πρόε-
δρος της ΕΠΣ Λάρισας κ.
Δημήτρης Μπουχλαριώτης
αφότου αρχικά καλωσόρισε
τον Δήμαρχο Φαρσάλων και
τους παρευρισκόμενους ανα-
φέρθηκε στην λειτουργία της
ΕΠΣ Λάρισας, τις ενέργειες
που έχει κάνει η ΕΠΣΛ ώστε
να ελαφρύνει οικονομικώς τα
σωματεία με κορυφαία την
συμφωνία με το κέντρο απο-
κατάστασης «ANIMUS» που
είναι δίπλα στους αθλητές και
με έξοδα της Ένωσης μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν
δωρεάν όλοι οι τραυματισμοί
των αθλητών.
Επίσης αν ένας αθλητής
τραυματιστεί σε αγωνιστικό
χώρο και χάσει αρκετό διά-
στημα από την δουλειά του η

ΕΠΣ Λάρισας δίνει οικονομι-
κή ενίσχυση στους αθλητές
και τους βοηθά.
Ενώ κάθε χρόνο υπάρχουν
δωρεάν δυο διαιτησίες σε
όλα τα πρωταθλήματα.
Η Διοίκηση προσπαθεί συνε-
χώς να βρίσκει τρόπους για
να εξασφαλίζει οικονομικούς
πόρους στα σωματεία.
Είμαστε η Ένωση με τα οικο-
νομικότερα εξοδολόγια
Πανελληνίως, με δωρεάν
παρατηρητές ενώ κάθε
ομάδα μπορεί να κερδίσει και
έσοδα μέσω της ΕΠΣ
Λάρισας με τις λαχειοφόρους
που κάνουμε κάθε χρόνο.
Επίσης αναφέρθηκε στο
θέμα της διαιτησίας τονίζο-
ντας ότι η ΕΠΣ Λάρισας έχει
27 αξιολογημένους διαιτητές
οι οποίοι ορίζονται σχεδόν
κάθε εβδομάδα στα Εθνικά
πρωταθλήματα.
Επίσης τόνισε ότι κάθε εβδο-
μάδα οι διαιτητές κάνουν τον
δικό τους απολογισμό σε
συνάντηση, βλέπουν τα λάθη
τους, κρίνονται και βελτιώνο-
νται.
Η συζήτηση που έγινε με
τους εκπρόσωπους των

σωματείων εστιάστηκε περισ-
σότερο στα οικονομικά προ-
βλήματα και την ενίσχυση
των ομάδων.
Τέλος ο κ. Μπουχλαριώτης
πρόσφερε ένα λάβαρο της
ΕΠΣ Λάρισας στον κ.
Εσκίογλου.
Η ΕΠΣ Λάρισας ευχαριστεί
Το Διοικητικό Συμβούλιο και
προσωπικά ο Πρόεδρος της
ΕΠΣΝ Λάρισας κ.
Μπουχλαριώτης Δ. θέλουν να
ευχαριστήσουν το νεοεκλεγέ-
ντα Δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Εσκίογλου για την εγκάρδια
υποδοχή και τη σοβαρότητα
που αντιμετώπισε τα προ-
βλήματα των τοπικών σωμα-
τείων όπως και τον πρόεδρο
του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. και πρόε-
δρο της υγειονομικής επιτρο-
πής της ΕΠΣ Λάρισας κ.
Μπασαγιάννη Χ., τους αντι-
δημάρχους κ.κ. Κουκουλιό Σ.
και Γκατζόγια Ν., τον επικε-
φαλής της παράταξης
Ενωτική Δημοτική
Πρωτοβουλία κ. Κων/νο
Τύμπα, τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ. Μπρόζο Κ.
και Γκέβρο Γ. και τον
Πρόεδρο του Ολυμπιακού
Αμπελιάς και Διοικητικό

Σύμβουλο της ΕΠΣΝΛ κ.
Μπανιά Π. για την άψογη
φιλοξενία που πραγματοποί-
ησαν στη διοίκηση της ΕΠΣΝ
Λάρισας και στα σωματεία
της.
Επιπλέον, θέλουν να ευχαρι-
στήσουν τους εκπροσώπους
των σωματείων του Αχιλλέα
Φαρσάλων, του Ολυμπιακού
Αμπελιάς, της Δόξας
Υπέρειας, του Ναρθακίου,
της Αναγέννησης Φαρσάλων,
του Ατρόμητου Βαμβακούς,
της Νίκης Κρήνης, της
Ακαδημίως Αχιλλέως, της
Θύελλας Βασιλής, του Μέγα
Αλέξανδρου Χαλκιάδων και
του Σταυραετού Σταυρού για
την παρουσία τους στο Δ.Σ.
Η συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε μεταξύ των εκπρο-
σώπων του Δήμου, της διοί-
κησης της ΕΠΣΝ Λάρισας και
των εκπροσώπων των
σωματείων έγινε κάτω από
πολύ καλές συνθήκες και
συζητήθηκαν ουσιαστικά
θέματα για τη βελτίωση των
αθλητικών εγκαταστάσεων
στην επαρχία Φαρσάλων
όπως και για τρόπους εξοικο-
νόμησης οικονομικών πόρων
για να βοηθηθούν οι ομάδες.
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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 27/11/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 8/19c

Τρίτη 26/11/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 6/17c

Πέμπτη 28/11/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 12/21c

Παρασκευή 29/11/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 8/20c

Σαββάτο 30/11/2019
Ηλιοφάνεια ,  θερμοκρασία 6/17c

Κυριακή 1/12/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/15c

Δευτέρα 2/12/2019
Ηλιοφάνεια ,  θερμοκρασία 6/17c

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

Συνεδρίασε η ΕΠΣ Λάρισας στα Φάρσαλα

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



Σ
ε απόγνωση

βρίσκονται οι δύο

ιστορικές ομάδες

των Φαρσάλων Αχιλλέας

και Αναγέννηση, λόγω

οικονομικών

προβλημάτων και

δύσκολα θα

ανταπεξέλθουν στις

οικονομικές τους

υποχρεώσεις την φετινή

χρονιά, αφού εκτός της

αδιαφορίας της τοπικής

κοινωνίας,  αναγκάζονται

να αγωνίζονται στα

γήπεδα Βαμβακούς και

Βασίλί, λόγω εργασιών

στο δημοτικό στάδιο

Φαρσάλων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα

τη μείωση των εσόδων τους

(ε εισιτήρια πινακίδες κλπ)

ακόμη πιο πολύ.

Στην προχθεσινή συνεδρία-

ση του ΔΣ Φαρσάλων, οι

δύο ομάδες με επιστολή

τους ενημέρωσαν το δημο-

τικό συμβούλιο για το αδιέ-

ξοδο, στο οποίο έχουν

περιέλθει που ίσως τις οδη-

γήσει στην αποχώρηση

από τα πρωταθλήματα της

ΕΠΣΛ, στα οποία συμμετέ-

χουν.

Συγκεκριμένα η επιστολή

που αναγνώστηκε στο ΔΣ

Φαρσάλων αναφέρει τα

εξής: “Δια της παρούσης

επιστολής μας, σας αναφέ-

ρουμε ότι λόγω οικονομι-

κών προβλημάτων τα ιστο-

ρικά σωματεία των

Φαρσάλων Αχιλλέας και

Αναγέννηση δύσκολα θα

ανταπεξέλθουν στις οικονο-

μικές υποχρεώσεις τους,

την φετινή ποδοσφαιρική

χρονιά αν δεν χρηματοδο-

τηθούν από το Δήμο

Φαρσάλων με κάποιο

ποσό. Οι καιροί είναι

δύσκολοι ο φίλαθλος

κόσμος δεν ανταποκρίνεται

πλέον να επανδρώσει τα

σωματεία αυτά διοικητικά,

αλλά και να βοηθήσει οικο-

νομικά και έτσι δύο ιστορικά

σωματεία οδηγούνται στη

διάλυση.

Κύριοι, μέχρι το τέλος του

2019 κινδυνεύουμε να μην

κατέλθουμε να αγωνιστούμε

στα πρωταθλήματα της

ΕΠΣΛ. Παρακαλούμε να

βρείτε κάποια λύση για την

οικονομική μας ενίσχυση.

Παράλληλα αναφέρουμε ότι

η απομάκρυνση των ομά-

δων από το δημοτικό στά-

διο Φαρσάλων, λόγω εργα-

σιών μείωσε τα έσοδα τους,

με αποτέλεσμα η οικονομι-

κή δυσπραγία να είναι

μεγαλύτερη”.

Υπήρξαν τοποθετήσεις για

την επιχορήγηση των ομά-

δων από τον πρόεδρο

ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρ.

Μπασαγιάννη και τους δημ.

συμβούλους κ.κ. Άρ.

Καραχάλιο, Δημ.

Μπαμπανίκα, Γ. Γκέβρο και

Κ. Τύμπα και από τον οικο-

νομικό διευθυντή της οικο-

νομικής υπηρεσίας του

Δήμου Φαρσάλων κ.

Παπαδήμα, επί του θέμα-

τος.
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Π
αραχωρήστε την

αρμοδιότητα

κατασκευής του

δρόμου Λάρισας –

Φαρσάλων στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αυτό ήταν το μήνυμα που
έστειλε η βουλευτής ΝΔ του
νομού Λάρισας κα Στέλλα
Μπίζιου στην ηγεσία του
υπουργείου Υποδομών,
μετά από συνάντηση που
είχε με τον υφυπουργό κ.
Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Η Λαρισαία πολιτικός έθεσε
το πολύπαθο ζήτημα σε μια

εντελώς διαφορετική οπτι-
κή, γνωρίζοντας τις χρόνιες
καθυστερήσεις και τις ανυ-
πέρβλητες αδυναμίες της
κεντρικής διοίκησης να
δώσει τέλος σε ένα σοβαρό
πρόβλημα που ταλανίζει
εδώ και δεκαετίες το δήμο
Φαρσάλων.
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
και ο Κώστας Αγοραστός
έχουν καταθέσει σχετική
πρόταση στο υπουργείο,
αποδεικνύοντας πως είναι
σε θέση να αναλάβουν τη
μελέτη και την υλοποίηση

αυτού του μεγάλου έργου.
Αντί να καθυστερούμε σε
ατέρμονες συζητήσεις και
να προσπαθούμε να ανα-
δείξουμε επικοινωνιακά ένα
έργο το οποίο συνεχώς
αρχίζει αλλά ποτέ δεν ξεκι-
νάει, οφείλουμε να δούμε
ρεαλιστικά την κατάσταση
και να βοηθήσουμε την
Περιφέρεια Θεσσαλίας να
αναλάβει την πραγματοποί-
ηση του τόσο σημαντικού
έργου», δήλωσε η κα
Μπίζιου αναλυτικά.
Από την πλευρά του ο υφυ-
πουργός Υποδομών διαβε-
βαίωσε την βουλευτή
Λάρισας για την πρόθεση
του υπουργείου να εξετάσει
με σοβαρότητα την πρότα-
ση, καθώς έγινε αναλυτική
κουβέντα για όλα τα μέχρις
στιγμής δεδομένα.
Η κα Μπίζιου σημείωσε
πως «είναι επιτακτική ανά-
γκη πλέον να δρομολογηθεί
η πορεία του συγκεκριμέ-
νου έργου», ενώ καταλήγο-
ντας τόνισε:

«Οφείλουμε με ρεαλισμό
και διάθεση προσφοράς να
εξετάσουμε όλα τα δεδομέ-
να και να βρούμε τις κατάλ-
ληλες λύσεις για μια σειρά
σοβαρών προβλημάτων
που απασχολούν την καθη-
μερινότητα των κατοίκων
του νομού. Γνωρίζω, τόσο
την πρόθεση, όσο και τις
ικανότητες του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
Νομίζω πως είναι η ώρα
πλέον η δικαιοδοσία
παρέμβασης που αφορά
τον δρόμο Λάρισας –
Φαρσάλων να επιστρέψει
στην Περιφέρεια, ώστε να
τρέξει γρήγορα το μεγάλο
αυτό έργο. Η κυβέρνηση θα
πρέπει να στηρίξει την πρό-
ταση αυτή, καθώς και την
προσπάθεια της
Περιφέρειας, ώστε οι κάτοι-
κοι του δήμου Φαρσάλων –
και όχι μόνο – να δουν επι-
τέλους την υλοποίηση
αυτού του τόσο σημαντικού
έργου».

Ο
λοκληρώθηκαν

από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

καθαρισμού της

περιμετρικής Τάφρου της

πόλης των Φαρσάλων.

Παράλληλα το συγκεκριμέ-

νο έργο το οποίο είναι

συνολικού προϋπολογισμού

600.000 ευρώ και χρηματο-

δοτείται από τον

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Θεσσαλίας περιελάμβανε

τον καθαρισμό και τη διευ-

θέτηση των ρεμάτων

Απιδανός και Αϊκλής του

Δήμου Φαρσάλων.

Πιο συγκεκριμένα πέρα

από τις εργασίες καθαρι-

σμού των ρεμάτων και τη

τάφρου, στο έργο προβλε-

πόταν η κατασκευή κιβω-

τίων στα σημεία πρόσβα-

σης των  αγροτικών δρό-

μων με την περιμετρική

τάφρο και η κατασκευή

τεχνικού στον κόμβο της

ΕΟ Φάρσαλα – όρια Ν

Μαγνησίας με τη περιφερει-

ακή οδό.

«Παραδίδουμε στους πολί-

τες του Δήμου Φαρσάλων

ένα έργο ουσίας που δημι-

ουργεί συνθήκες ασφάλειας

και αντιμετώπισης πλημμυ-

ρικών φαινομένων. Ένα

έργο το οποίο αντιμετωπίζει

ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τα αντιπλημμυρικά έργα

είναι απολύτως απαραίτητα

λόγω των έντονων φαινομέ-

νων που είναι απόρροια

της κλιματικής αλλαγής. Τα

έντονα καιρικά φαινόμενα

δημιουργούν προβλήματα

τόσο στην ασφάλεια της

ζωής και των περιουσίων

των ανθρώπων αλλά και

στις καλλιέργειες.

Υλοποιούμε έργα που αντι-

μετωπίζουν προβλήματα,

στηρίζουν θέσεις εργασίας

και διαχέουν χρήματα στην

τοπική οικονομία» τόνισε σε

δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Παρέμβαση Στέλλας Μπίζιου για τον δρόμο Λάρισας – ΦαρσάλωνΠαρέμβαση Στέλλας Μπίζιου για τον δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων

Εργασίες καθαρισμού της περιμετρικής τάφρου τωνΕργασίες καθαρισμού της περιμετρικής τάφρου των

Φαρσάλων και των ρεμάτων Απιδανός και ΑϊκλήςΦαρσάλων και των ρεμάτων Απιδανός και Αϊκλής



Δ
ιαφορετική είναι η
εικόνα που
αντικρίζουν εδώ και

λίγο καιρό οι διερχόμενοι
πεζοί στην κεντρική
πλατεία των Φαρσάλων.
Τα συνεργεία της
Διεύθυνσης Πρασίνου Δ.
Φαρσάλων σε συνεργασία
με τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς του τμήμα-
τος Φυτικής Παραγωγής
του ΕΠΑΛ Φαρσάλων προ-
χώρησαν σε νέες φυτεύσεις
λουλουδιών στην κεντρική
πλατεία της πόλης και το

αποτέλεσμα είναι εντυπω-
σιακό.
Όμορφα, χρωματιστά παν-
σεδάκια κοσμούν πλέον τα
παρτέρια της πλατείας!
Σε επικοινωνία που είχαμε
με τον Αντιδήμαρχο
Πρασίνου κ. Σταύρο
Κουκουλιό μας τόνισε ότι
συνεχίζονται οι έρευνες και
οι μελέτες ώστε σε όλα τα
σημεία των Φαρσάλων που
είναι εφικτό να γεμίσουν με
όμορφα λουλούδια τα οποία
προσθέτουν χρώματα και
όμορφες εικόνες αλλά και

βοηθούν στην εικόνα της
πόλης.
Επίσης ευχαρίστησε θερμά
τους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές του τμήματος
Φυτικής Παραγωγής του
ΕΠΑΛ Φαρσάλων για την
άψογη συνεργασία.
Να σημειώσουμε ότι τα παι-
διά του ΕΠΑΛ έκαναν και
πρακτική άσκηση μαθαίνο-
ντας σημαντικά πράγματα
για τα λουλούδια και τα
φυτά από τον υπεύθυνο
Κηπουρό της Υπηρεσίας

Πρασίνου κ. Νίκο
Πελεκούδα.

Τα λουλούδια ο Δήμος

Φαρσάλων τα προμηθεύθη-

κε από κατάστημα της

πόλης των Φαρσάλων δεί-

χνοντας για ακόμη μια

φορά την έμπρακτη στήριξή

του στους επαγγελματίες

της Επαρχίας, ενώ και στις

υπόλοιπες δράσεις θα

συνεχιστεί η προμήθεια

από τα ανθοπωλεία της

πόλης των Φαρσάλων.
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Λουλούδια και χρώματα στην κεντρικήΛουλούδια και χρώματα στην κεντρική

πλατεία των Φαρσάλων!πλατεία των Φαρσάλων!

Σ
το 2ο συμβούλιο της

κοινότητας

Φαρσάλων στην

συνεδρίαση έγινε

γνωμοδότηση προς τους

ανωτέρους σε θέματα που

στόχο είχαν τη βελτίωση

και την αναβάθμιση της

καθημερινότητας των

κατοίκων της πόλης.

Αρχικά, όλα τα μέλη της

κοινότητας Φαρσάλων

συμφώνησαν για την

ασφάλεια των μαθητών

στην κοπή δέντρων στους

αύλειους χώρους

σχολικών μονάδων και

στην άμεση αντικατάσταση

αυτών.

Επιπλέον, γνωμοδοτήθηκε η

κοπή των δέντρων με κόκκι-

νη σήμανση και η αντικατά-

σταση αυτών στο αλσύλλιο

προκειμένου να πάρει νέα

πνοή και να ανανεωθεί.

Προτάθηκε η δημιουργία

ποδηλατόδρομου για την

καθημερινή μετακίνηση των

πολιτών καθώς και για

λόγους αναψυχής καθώς και

η δημιουργία υπαίθριων

γυμναστηρίων σε πολυσύ-

χναστους χώρους της πόλης.

Οι κοινόχρηστοι χώροι χρησι-

μοποιούνται από τους πολί-

τες καθημερινά για την άθλη-

ση και την ψυχαγωγία

μικρών και μεγάλων.

Επιπλέον, συζητήθηκε η

άμεση ανάγκη ζιζανιοκτονίας

σε διασταυρώσεις, κόμβους,

φρεάτια και παράπλευρα των

δρόμων. Το solanun elaegni

folium κοινώς το φυτό

Γερμανός και το ailanthus

altissima (κοινώς βρωμόδε-

ντρο), είναι επιτακτική ανά-

γκη η άμεση εξάλειψή τους.

Η συγκεκριμένη διαδικασία

μπορεί να συγκαταλεχθεί

στους μακροχρόνιους στό-

χους του Δήμου, καθώς αυτή

η διαδικασία είναι απαιτητική

και χρονοβόρα.

Τέλος, συζητήθηκε η τοποθέ-

τηση πινακίδων σε κοινόχρη-

στους χώρους που γίνεται

παράνομη ρίψη μπαζών και

η τοποθέτηση πινακίδων στις

διαβάσεις ΑΜΕΑ, όπου να

αναγράφεται ο νόμος και η

ποινή για τους παραβάτες. Οι

γνωμοδοτικές αποφάσεις

αυτές πάρθηκαν ομόφωνα

από όλα τα μέλη του συμ-

βουλίου της Κοινότητας

Φαρσάλων.

Θέματα καθημερινότητας των πολιτών στη Θέματα καθημερινότητας των πολιτών στη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότηταςσυνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας



Ευνοϊκό πλαίσιο με το οποίο
οι εισφορές αποσυνδέονται
από το εισόδημα προωθεί η

κυβέρνηση για όλους τους
αγρότες με το νέο ασφαλιστι-
κό νομοσχέδιο.

Τ
ο νέο σύστημα
εισφορών θα ισχύσει
από 1/1/2020 για τους

ασφαλισμένους του πρώην
ΟΓΑ (αγρότες,
κτηνοτρόφους, αλιείς). Με
αυτό, συνδυαστικά με τη
μείωση της φορολογίας το
νέο έτος, οι αγρότες-
κτηνοτρόφοι –αλιείς θα
έχουν όφελος.
Σύμφωνα με την εφημερίδα
«Τα Νέα», το νομοσχέδιο θα
προβλέπει ότι εισφορές για
τους αγρότες θα παραμείνουν
στα ίδια επίπεδα που είναι
σήμερα. Δεν θα έχουν σχέση
με τις ασφαλιστικές κατηγο-
ρίες των ελεύθερων επαγγελ-
ματικών και των αυτοαπασχο-
λούμενων. Το νέο σύστημα
για τους αγρότες θα στηρίζε-
ται ωστόσο στην ίδια φιλοσο-
φία με αυτό των ελευθέρων
επαγγελματιών, δηλαδή θα
είναι απλό, ευέλικτο και θα
προβλέπει την ελεύθερη επι-
λογή του ασφαλισμένου.
Αποσυνδέεται από το εισόδη-
μα, τα χρόνια και τον κατώτα-
το μισθό. Η ισχύς του θα ξεκι-
νήσει την 1/1/2020 και όπως
αναφέρει στο άρθρο του στην
εφημερίδα ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
ο «πρωτογενής τομέας θα
αντιμετωπιστεί με ευαισθησία
μέσα από ένα ευνοϊκό και
προστατευτικό πλαίσιο».
Έτσι, καθιερώνονται έξι επί-
πεδα για τα μηνιαία ασφάλι-
στρα, από τα οποία το κατώ-
τατο θα αρχίσει για το 2020
από τα 119 ευρώ, θα αυξηθεί
το 2021 στα 121 και θα φτάσει
το 2022 στα 124 ευρώ. Η έκτη
και μεγαλύτερη κατηγορία θα
ξεκινήσει το 2020 στα 319
ευρώ, θα αυξηθεί το 2021 στα
326 ευρώ για να καταλήξει το
2022 στα 334 ευρώ.
Οι ασφαλισμένοι θα έχουν
πλέον την απόλυτη ελευθερία
σε επίπεδο εισφορών, ανάλο-
γα με τις δυνατότητές τους, να
πληρώνουν και το ανάλογο
ποσό. «Όσο υψηλότερες είναι
οι εισφορές, τόσο μεγαλύτερη
θα είναι και η μηνιαία σύντα-
ξη» δήλωσε ο κ. Βρούτσης.
Η διαμόρφωση των νέων,
σταθερών ασφαλίστρων συν-
δέεται και με τις νέες κλίμακες
που προβλέπει το φορολογι-
κό νομοσχέδιο για όσους
δηλώνουν έως 10.000 ευρώ
ετήσιο εισόδημα. Αυτό σημαί-
νει, σύμφωνα με «Τα Νέα»,
ότι όλοι οι μη μισθωτοί θα
είναι ωφελημένοι στο συνδυα-
στικό βάρος φόρων και εισφο-

ρών. Στο νέο καθεστώς ο
εισαγωγικός φορολογικός
συντελεστής μειώνεται για
όσους δηλώνουν ετήσιο εισό-
δημα έως 10.000 ευρώ από
το 22% στο 9%. Η μείωση
αυτή των 13 ποσοστιαίων
μονάδων μεταφράζεται, σύμ-
φωνα με τους ειδικούς, σε μια
ετήσια μείωση φόρου έως και
1.300 ευρώ, δηλαδή έως 108,
33 ευρώ τον μήνα. Σήμερα, η
πλειονότητα των ελευθέρων
επαγγελματιών και μάλιστα
σε ποσοστό κοντά στο 80%
δηλώνει ετήσιο εισόδημα
7.800 ευρώ, καταβάλλοντας
τις ελάχιστες εισφορές των
185,18 ευρώ τον μήνα.
Παράλληλα, ένα σύστημα
ασφαλιστικών εισφορών με
επτά κατηγορίες σταθερών
ποσών απόλυτα ελεύθερης
επιλογής έρχεται από τον
Ιανουάριο για ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοαπα-
σχολούμενους. Η επιλογή της
ασφαλιστικής κατηγορίας θα
είναι στην ελεύθερη βούληση
των ασφαλισμένων και το
ύψος των καταβαλλόμενων
εισφορών δεν θα συνδέεται
ούτε με τα έτη ασφάλισης,
ούτε με το ύψος του εισοδή-
ματος του ασφαλισμένου.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των
ελεύθερων επαγγελματιών
και αυτοαπασχολούμενων θα
διαμορφωθούν ως εξής:
1η ασφαλιστική κλάση: 220
ευρώ
2η ασφαλιστική κλάση: 250
ευρώ
3η ασφαλιστική κλάση: 300
ευρώ
4η ασφαλιστική κλάση: 350
ευρώ
5η ασφαλιστική κλάση: 435
ευρώ
6η ασφαλιστική κλάση: 520
ευρώ
Και μια ακόμη ασφαλιστική
κλάση που θα αφορά μόνο
στους νέους μη μισθωτούς οι
οποίοι έχουν μέχρι πέντε χρό-
νια στην αγορά εργασίας. Για
τη συγκεκριμένη κατηγορία το
ασφάλιστρο θα είναι γύρω
στα 130-150 ευρώ.
Οι ασφαλισμένοι τον
Δεκέμβριο κάθε έτους θα
μπορούν να επιλέγουν όποια
εισφορά επιθυμούν να πλη-
ρώνουν για τον επόμενο
χρόνο. Οι εισφορές δεν θα
συνδέονται με το ύψος του
εισοδήματος που θα δηλώνε-
ται στην εφορία, ενώ η επιλο-
γή τους θα είναι και ανεξάρτη-
τη από τα έτη ασφάλισης που
έχουν ήδη οι ελεύθεροι επαγ-

γελματίας.
Ειδικότερα, ο υπολογισμός
των ασφαλιστικών υποχρεώ-
σεων αποσυνδέεται από το
καθαρό φορολογητέο εισόδη-
μα, χωρίς όμως ταυτόχρονα

να επιστρέφει στο σύστημα
των τεκμαρτών εισοδημάτων
και των ασφαλιστικών κλάσε-
ων του παρελθόντος. Στόχος
είναι να προκύψει ένα δικαιό-
τερο και πιο απλό καθεστώς.
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Ασφαλιστικές εισφορές: Οι νέες κατηγορίες για τους αγρότεςΑσφαλιστικές εισφορές: Οι νέες κατηγορίες για τους αγρότες

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

διοργανώνει 8 ήμερη εκδρομή στην Νότια

Ιταλία 

ΣΙΚΕΛΙΑ - ΡΕΤΖΙΟ-ΠΑΛΕΡΜΟ-ΑΓΚΡΙΖΤΕΝΤΟ-

ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ-ΚΑΤΑΝΙΑ-ΤΑΟΡΜΙΝΑ-ΛΕΤΣΕ-

ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ

- Σάββατο 30/11 Μονοήμερη Εκδρομή στην Ι.Μ.

Τιμίου Σταυρού Μαψό Κορινθίας και Λουτράκι.

-Τρίτη 10/12 Απογευματινή Χριστουγεννιάτικη

Εκδρομή στον Βόλο

- 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



*Iσχύει έως 31/12/2019, επί τω
ν τιμών λιανικής



Σ
την πρώτη του

συνέντευξη μετά την

ανάληψη των

καθηκόντων του ως

δήμαρχος Φαρσάλων, ο

κ. Μάκης Εσκίογλου μιλά

για εικόνα που αποκόμισε

η δημοτική αρχή, το πώς

γίνεται η διαχείριση των

προβλημάτων της

καθημερινότητας αλλά και

για την… «επανάσταση

του αυτονόητου για τους

πολίτες».

Την ίδια ώρα, μιλά για τις

εξελίξεις σε μεγάλα ζητή-

ματα όπως ο δρόμος

Λάρισας – Φαρσάλων, η

ενίσχυση του Κέντρου

Υγείας και η δημιουργία

σταθμού ΕΚΑΒ στην

πόλη, αλλά και για την

ιστορική επίσκεψη της

υπουργού Πολιτισμού

στα Φάρσαλα.

Συνέντευξη στον Άλκη

Σούρλα

Τι εικόνα έχετε αποκομί-

σει στους πρώτους

αυτούς μήνες της θητείας

σας;

“Κοιτάξτε… τα προβλήματα

συνήθως που αφορούν την

κοινωνία δεν μπορούν να

κρυφτούν κάτω από το

χαλί, οπότε θα έλεγα ότι

είχαμε ήδη εικόνα για το

που πρέπει να επικεντρώ-

σουμε τις δυνάμεις μας από

την αρχή της θητείας μας.

Ωστόσο, αυτό που έπρεπε

να δούμε «εκ των έσω»

ήταν τα αίτια. Αυτονόητα

εστιάσαμε στα της καθημε-

ρινότητας, εκεί όπου με

σωστή καταγραφή, σχεδια-

σμό και προπαντός συνερ-

γασία με τις αντιδημαρχίες

και το άξιο προσωπικό του

δήμου μας, νομίζω ότι έχου-

με ήδη δώσει το στίγμα μας

ως νέα δημοτική αρχή: Στην

καθαριότητα της πόλης και

των χωριών, στον ευπρεπι-

σμό των δημόσιων χώρων

και προπαντός στο να

ακούμε τα προβλήματα των

δημοτών. Θα με ρωτήσετε

βέβαια, τι αλλάξαμε; Θα

σας απαντήσω πως κάναμε

το αυτονόητο. Φροντίσαμε

οι δυνάμεις του δήμου να

κινητοποιηθούν στο μέγι-

στο. Δε μπορεί να μην

έχουμε λόγου χάρη, επαρκή

αριθμό οδηγών για τα

απορριμματοφόρα μας και

την ίδια ώρα υπάλληλοι

που έχουν τα προσόντα να

βρίσκονται σε άλλη υπηρε-

σία. Την ίδια ώρα ενεργο-

ποιούμε στο έπακρο τις

συνεργασίες με τους νέους

προέδρους των Τοπικών

Κοινοτήτων και τους δίνου-

με κάθε εφόδιο που μπο-

ρούμε, ώστε κι αυτοί – που

γνωρίζουν όσο κανείς

άλλος τα προβλήματα των

χωριών τους – να συνδρά-

μουν σε αυτή την προσπά-

θεια. Νομίζω ότι πάμε καλά

γιατί κάνουμε απλά την…

επανάσταση του αυτονόη-

του για τους πολίτες, όπως

συνηθίζω να λέω. Όσο για

τα υπόλοιπα στους άλλους

τομείς, θα σας ζητούσα

υπομονή, γιατί θα ήθελα να

μιλήσω όταν αποτυπωθεί

μία αρκούντως μεστή εικό-

να από τη νέα δημοτική

αρχή.”

Τι γίνεται με τα μεγάλα

ζητήματα της επαρχίας

μας όπως ο δρόμος προς

Λάρισα ή τα προβλήματα

στο χώρο της δημόσιας

υγείας;

“Είμαι θιασώτης της άπο-

ψης ότι αν κάτι δεν αποτε-

λεί άμεση αρμοδιότητά σου,

αυτό δε σημαίνει ότι είσαι

άμοιρος ευθυνών ή ότι

μπορείς να κρύβεσαι πίσω

από τις ευθύνες της εκά-

στοτε κυβέρνησης. Γι’ αυτό

και προεκλογικά είχαμε

δεσμευτεί ότι στην αυτοδιοι-

κητική μας ατζέντα θα είχα-

με πολύ ψηλά τα «μεγάλα»

ζητήματα.

Σε ότι αφορά την παλαιά

εθνική οδό Φαρσάλων –

Λάρισας, στη συνάντηση

που είχα με τον Γενικό

Γραμματέα Υποδομών κ.

Καραγιάννη, έγινε σαφές

και από την πλευρά της

κυβέρνησης ότι έχουν κατα-

νοήσει το μέγεθος του προ-

βλήματος, το οποίο είναι

δυσανάλογο με το οικονομι-

κό κόστος επίλυσής του. Η

εκκίνηση του έργου μέσα

στο 2020 με την παράκαμ-

ψη της Νίκαιας είναι μεν το

πρώτο βήμα, όμως εμείς

επιμένουμε ότι και για

ουσιαστικούς και για πρα-

κτικούς λόγους, το έργο

πρέπει να αντιμετωπιστεί

ολιστικά και όχι τμηματικά,

τουλάχιστον με τον τρόπο

που θέλει το υπουργείο.

Ας ξεκινήσουν την εργολα-

βία από την είσοδο της

πόλης των Φαρσάλων, εκεί

όπου και η μελέτη και το

έργο είναι πιο βατά και

λιγότερο κοστοβόρα. Αυτό

είπαμε στον κ. Καραγιάννη

κι ανανεώσαμε το ραντεβού

για την Αθήνα, να βάλουμε

κάτω χάρτες και μελέτες και

να δούμε τι θα γίνει.

Σε ότι αφορά το θέμα του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων,

η πρόσφατη συνάντησή

μας ως δημοτική αρχή με

τον διοικητή και τον υποδι-

οικητή της 5ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Θεσσαλίας

έδειξε στην πράξη πως

αυτή η σχέση ξεκίνησε

καλά. Σε λίγες εβδομάδες

έρχεται επιτέλους στο

Κέντρο Υγείας παιδίατρος,

ενώ λύνεται και το ζήτημα

της φύλαξης του χώρου.

Σύντομα, όπως με πληρο-

φορούν συνεργάτες μου,

αναμένονται και ανακοινώ-

σεις για τη δημιουργία και

λειτουργία γραφείου μαίας

που θα παρέχει σημαντικές

υπηρεσίες υγείας. Ξέρω ότι

έχουμε πολλά ακόμη να

σβήσουμε από τη λίστα των

εκκρεμοτήτων, αλλά κάναμε

την αρχή και συνεχίζουμε

με το ίδιο σθένος.

Εξίσου σημαντικό είναι για

εμάς ως δήμο Φαρσάλων,

να δούμε επιτέλους να λει-

τουργήσει ανεξάρτητος

τομέας του ΕΚΑΒ στα

Φάρσαλα. Δε μπορεί

συμπολίτες μας που κινδυ-

νεύει η ζωή τους να αντιμε-

τωπίζονται ως πολίτες δεύ-

τερης κατηγορίας. Τα συζη-

τήσαμε αναλυτικά με το νέο

διευθυντή του ΕΚΑΒ

Θεσσαλίας , τον κ. Σταμνά.

Τον βρήκαμε σύμφωνο στο

αίτημά μας. Σύμφωνοι είναι

και οι εργαζόμενοι στο

ΕΚΑΒ καθώς αυτή τη στιγ-

μή η απουσία μίας «βάσης»

στα Φάρσαλα προκαλεί

πολλές αρρυθμίες και στην

υπόλοιπη λειτουργία του

Κέντρου. Σύντομα θα έχου-

με συνάντηση πιστεύω και

με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ

ώστε να δούμε πώς θα

φθάσουμε στο στόχο μας το

συντομότερο δυνατό.”

Πρόσφατα επισκέφθηκε

την πόλη μας, για πρώτη

φορά στην ιστορία,

Υπουργός Πολιτισμού και

μάλιστα με μία σημαντική

εξαγγελία…

“Έχετε δίκιο. Ήταν ιστορι-

κού αλλά και ουσιαστικού

χαρακτήρα η επίσκεψη της

κ. Μενδώνη, γιατί τα οφέλη

που αποκομίσαμε από αυτή

ως επαρχία Φαρσάλων

ήταν τεράστια. Το μεγάλο

κονδύλι των 900.000 ευρώ

που ανακοίνωσε με την

άμεση ένταξη στο ΕΣΠΑ,

του έργου της αναστήλω-

σης του αρχαίου τείχους

της πόλης σε συνεργασία

με την Περιφέρεια

Θεσσαλίας, αποτελεί ένα

σημαντικό βήμα στην

κατεύθυνση της ανάδειξης

του ιστορικού μας πλούτου.

Παράλληλα, μέσα από τη

συζήτηση που είχαμε με

την κ. Μενδώνη και το ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον που έδειξε

για τα Φάρσαλα – και θέλω

ειλικρινά να την ευχαριστή-

σω γι’ αυτό – είχαμε την

ευκαιρία να της θέσουμε και

άλλα ζητήματα όπως η ανα-

στήλωση και συντήρηση

της εκκλησίας της

Υπαπαντής στο Θετίδιο

που χρονολογείται από το

1100 μ.Χ, αλλά η προετοι-

μασία για την κατάθεση

μελέτης για τον αρχαίο ναό

και κατόπιν εκκλησία στην

Ζωοδόχο Πηγή, μνημείο για

το οποίο η κυρία Μενδώνη

έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέ-

ρον.

Όλα αυτά βέβαια, μέσα από

την αναγκαία προσπάθεια

να δημιουργηθεί μία ενιαία

«ιστορική και αρχαιολογική

διαδρομή» σε όλα τα μνη-

μεία της επαρχίας μας. Κι

αυτό θα γίνει με την κατα-

γραφή όλων των αρχαιολο-

γικών αποτυπωμάτων της

πόλης για την ανάδειξη του

τόπου καταγωγής του ομη-

ρικού ήρωα, του Αχιλλέα

και εν συνεχεία με την προ-

σπάθεια ενοποίησης των

αρχαιολογικών χώρων σε

Καλλιθέα, Ερέτρια,

Σκοτούσσα, Χτούρι και

Φάρσαλα.

Η συνεργασία αυτή με το

υπουργείο Πολιτισμού μόλις

ξεκίνησε για την επαρχία

Φαρσάλων και είμαι βέβαι-

ος πως θα αποφέρει περισ-

σότερους και μεγαλύτερους

καρπούς στο εγγύς μέλ-

λον.”

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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««Κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου για τους πολίτες»Κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου για τους πολίτες»



O
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

ανακοινώνει ότι η δράση:

« Διαγωνισμός Καλύτερης

Εορταστικής Βιτρίνας

Καταστήματος »

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  λόγω μη

επαρκούς συμμετοχής

των επιχειρήσεων. 

Ανεξαρτήτως ακύρωσης του

διαγωνισμού, η Διοίκηση

του Εμπορικού επιχειρημα-

τικού Συλλόγου,  προτρέπει

τους καταστηματάρχες να

στολίσουν τα καταστήματά

τους , για τη δημιουργία

εορταστικής ατμόσφαιρας

στην αγορά της πόλης.

Σημειώνεται  επίσης ότι

προγραμματίζονται δράσεις

από τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό Σύλλογο

ενόψει των εορτών , που

θα αφορούν ως επί το πλεί-

στον τα παιδιά .

Μ
εθοδικά και

ταχύτατα

κινούνται

πυρετωδώς οι άνθρωποι

του Δήμου Φαρσάλων, εν

όψει των

Χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων που θα

γίνουν στην πόλη των

Φαρσάλων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές
πληροφορίες μας ήδη
έχουν συμφωνήσει με καλ-
λιτέχνες για 4 event τα
οποία αφορούν το άναμμα
του Χριστουγεννιάτικου

δέντρου στην Πλατεία
Δημαρχείου, την συναυλία
στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο, την
Χριστουγεννιάτικη συναυλία
και την συναυλία της
Πρωτοχρονιάς.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
στις 6/12 που θα έχουμε το
άναμμα του δέντρου η
Φαρσαλινή τραγούδιστρια
Λίλα Τριάντη, μαζί με την
ορχήστρα και το μπαλέτο
της θα διασκεδάσουν
μικρούς και μεγάλους με
όμορφες μελωδίες, δίνο-

ντας παράλληλα την επίση-
μη έναρξη των εορτών.
Στις 21/12 ο Νίκος
Ζιώγαλας και οι “On The
Road” έρχονται στο κοινω-
νικό παντοπωλείο για μια
συναυλία που σκοπό έχει
εκτός από την διασκέδαση
και την προσφορά σε
συνανθρώπους μας που το
έχουν πραγματικά ανάγκη.
Στις 24/12 οι TOM PAP
JAZZ PROJECT υπόσχο-
νται Χριστούγεννα γεμάτα
τζαζ μουσική στην Πλατεία
Λαού.

Ενώ στις 2/1 στο
Πολιτιστικό Κέντρο
Φαρσάλων το Κουαρτέτο
Κλασσικής Μουσικής θα
υποδεχθεί το νέο έτος.
Επίσης θα διεξαχθούν και
άλλες μίνι μουσικές συναυ-
λίες με την συμμετοχή της
Ορχήστρας Νέων
Φαρσάλων και άλλων σχη-
μάτων σε διάφορα μέρη της
πόλης των Φαρσάλων και
θα πραγματοποιηθούν
αρκετές παιδικές, διαδρα-
στικές Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις, καθώς και
μαζική αναμένεται να είναι
η συμμετοχή όλων των
Συλλόγων και φορέων της
Επαρχίας Φαρσάλων
καθώς και πολλών εθελο-
ντών.
Επίσημες ανακοινώσεις του
συνολικού προγράμματος
των εορτών αναμένεται να
ανακοινωθούν από τον
Δήμο Φαρσάλων εντός των
επόμενων ημερών.
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Πυρετωδώς προχωρούν οι ετοιμασίες τωνΠυρετωδώς προχωρούν οι ετοιμασίες των

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στα ΦάρσαλαΧριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στα Φάρσαλα

Ακυρώνεται ο διαγωνισμός Ακυρώνεται ο διαγωνισμός 

«Καλύτερης Εορταστικής Βιτρίνας»«Καλύτερης Εορταστικής Βιτρίνας»



Ε
ντός της

εβδομάδας

αναμένεται να

ληφθούν οι τελικές

αποφάσεις σχετικά με τη

χορήση του Κοινωνικού

Μερίσματος. Σύμφωνα με

πληροφορίες τις

αποφάσεις θα λάβει ο

ίδιος ο πρωθυπουργός,

Κ. Μητσοτάκης, στη

διάρκεια σύσκεψης που

θα πραγματοποιηθεί με το

οικονομικό επιτελείο της

κυβέρνησης στο Μέγαρο

Μαξίμου.

Στο οικονομικό επιτελείο

κρατούν χαμηλά τους

τόνους για το μέρισμα, με

τις πληροφορίες να αναφέ-

ρουν ότι θα εκτιμηθούν όλα

τα δεδομένα -κυρίως οι

ροές εσόδων του

Νοεμβρίου-, έτσι ώστε να

ληφθούν οι τελικές αποφά-

σεις.

Με δεδομένο ότι ο «κου-

μπαράς» του Αποθεματικού

έχει μείνει σχεδόν άδειος,

για να καλυφθούν οι χρεώ-

σεις ΥΚΩ, έκτακτες ανάγκες

σε συγκοινωνίες – νοσοκο-

μεία και να εκτελεστούν

δικαστικές αποφάσεις, τα

περιθώρια του μερίσματος

θα περιοριστούν εντός του

εκτιμώμενου δημοσιονομι-

κού χώρου των 436 εκατ.

ευρώ, αφού όμως αφαιρε-

θούν τουλάχιστον 200 εκατ.

ευρώ ως «μαξιλάρι ασφα-

λείας».

Με βάσει όλα τα παραπάνω

στο τραπέζι των αποφάσε-

ων της κυβέρνησης βρίσκο-

νται δυο σενάρια:

Το πρώτο: Εάν το υπερπλε-

όνασμα που θα απομείνει

από το δημοσιονομικό

χώρο των 436 εκατ. ευρώ

φθάσει ή ενδεχομένως

υπερβεί τα 300 εκατ. ευρώ

τότε θα διατεθεί για την

εφάπαξ περικοπή ενός

φόρου. Το μέτρο δεν θα

είναι επαναλαμβανόμενο

αλλά θα ισχύσει μόνο για το

2019.

Το δεύτερο: Σε διαφορετική

περίπτωση εάν δηλαδή το

υπερπλεόνασμα δεν ξεπε-

ράσει τα 150-200 εκατ.

ευρώ τότε θα μοιραστεί σε

αδύναμες και ευαίσθητες

κοινωνικές ομάδες. Ο

υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας με

δηλώσεις του( στο Open)

είπε πως αυτή την εβδομά-

δα θα βγει η απόφαση για

το μέρισμα αναφέροντας ότι

«υπάρχει ένα ποσό το

οποίο θα διανεμηθεί σε

ευαίσθητες κοινωνικές ομά-

δες. Το πόσο θα είναι αυτό

θα αποφασιστεί αυτή την

εβδομάδα και το πώς θα

διανεμηθεί».

Επικρατέστερο σενάριο

θεωρείται η χορήγησή του

να γίνει σε δικαιούχους του

Κοινωνικού Εισοδήματος

Αλληλεγγύης, μονογενεϊκές

οικογένειες και νοικοκυριά

στα όρια της φτώχειας.

Επίσης από το οικονομικό

επιτελείο αναφέρουν ότι

προτεραιότητα για την

κυβέρνηση είναι και τα

άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Μία ακόμα κατηγορία είναι

και οι πολύτεκνοι με τέσσε-

ρα παιδιά και πάνω και

εφόσον το οικογενειακό

εισόδημα δεν ξεπερνάει

κάποιο όριο ενδεχομένως

τα 10.000 -12.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνη-

ση σχεδιάζει νέα διάταξη

στο νέο ασφαλιστικό. Με

την διάταξη αυτή θα χορη-

γηθεί μόνιμο μέρισμα σε

2,5 εκατ. συνταξιούχους.

Αυτό όμως θα δοθεί από το

2020 και κάθε Δεκέμβριο,

όπου διανέμεται στους

δικαιούχους μέρος από το

υπερπλεόνασμα.

Ξ
εκινά από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας η μελέτη

του έργου για τη

βελτίωσης της

Επαρχιακής Οδού

Λάρισας – Φαρσάλων του

τμήματος από τον

ισόπεδο κόμβο της νότιας

παράκαμψης Λάρισας

έως την αρχή της

παράκαμψης της Νίκαιας.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε την

έγκριση διάθεση

πίστωσης  ύψους 350.000

για το συγκεκριμένο

έργο. 

Η μελέτη αφορά την κατα-
σκευή κύριας αρτηρίας
μήκους περίπου 2,5Km
(ενιαίας κυκλοφορίας μιας
λωρίδας ανά κατεύθυνση
με λωρίδα πολλαπλής χρή-
σης), παράπλευρου δικτύ-
ου και ενός ισόπεδου κυκλι-
κού κόμβου. Η εν λόγω
μελέτη ολοκληρώνει τη
μελέτη που εκπονείται από

την αντίστοιχη Υπηρεσία
του Υπουργείου η οποία
έχει αφετηρία την παράκαμ-
ψη Νίκαιας και τέλος τον
υφιστάμενο κόμβο συμβο-
λής της με την παράκαμψη
Φαρσάλων.
«Σε συνεργασία με τις
Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, δημοπρατούμε
τη μελέτη ενός σημαντικού
οδικού έργου που συνδέει
με ασφάλεια την πόλη της
Λάρισας με την Εθνική Οδό
Αθηνών Θεσσαλονίκη.
Προετοιμάζουμε το έδαφος
με σαφές σχέδιο έτσι ώστε
να είμαστε έτοιμοι να εντά-
ξουμε το έργο σε πρόγραμ-
μα χρηματοδότησης προ-
κειμένου να αποδώσουμε
στον πολίτη άλλο ένα έργο
ουσίας. Συνεχίζουμε με
αμείωτο ρυθμό στην προ-
σπάθεια υλοποίησης των
αναγκαίων μελετών για
έργα υποδομής, που χρειά-
ζεται η Θεσσαλία του μέλ-
λοντος» τόνισε σε δηλώσεις
του ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός.

Σ
το Ζάγκρεμπ της

Κροατίας,

συμμετέχοντας

στην Ελληνική αποστολή

με τον Πρωθυπουργό και

Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο

Μητσοτάκη για την

Σύνοδο του Ευρωπαϊκού

Λαϊκού Κόμματος,

βρέθηκε ο πρόεδρος της

ΝΟΔΕ Λάρισας της ΝΔ,

Χρήστος Καπετάνος.

Ο Φαρσαλινός που είχε την

ευκαιρία να συναντηθεί με

σημαντικούς Ευρωπαίους

αξιωματούχους, χαρακτήρι-

σε ως “σπουδαία εμπειρία”

το ταξίδι του αυτό.

Σε ότι αφορά δε, την πρω-

θυπουργική ομιλία από το

βήμα του Ευρωπαϊκού

Λαϊκού Κόμματος, στάθηκε

στην ανάγκη που εξέφρασε

ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ώστε η Ευρώπη να δείξει

αλληλεγγύη και μεταξύ των

μελών της.
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Ξεκινά η μελέτη για το τμήμα απόΞεκινά η μελέτη για το τμήμα από

τον κόμβο της Βιοκαρπέτ τον κόμβο της Βιοκαρπέτ 

έως τον κόμβο Νίκαιαςέως τον κόμβο Νίκαιας

Στην Κροατία με τον πρωθυπουργό οΣτην Κροατία με τον πρωθυπουργό ο

Φαρσαλινός πρόεδρος της ΝΟΔΕ ΛάρισαςΦαρσαλινός πρόεδρος της ΝΟΔΕ Λάρισας

Διαγραφή χρεών για 500.000 οφειλέτες τουΔιαγραφή χρεών για 500.000 οφειλέτες του

Δημοσίου – Ποιους αφορά η ρύθμισηΔημοσίου – Ποιους αφορά η ρύθμιση

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Σ
την άπαξ διαγραφή

προστίμων και οφειλών

προς το Δημόσιο ύψους

κάτω των δέκα ευρώ

προχωράει η κυβέρνηση σε

μια κίνηση

«εξορθολογισμού»του

συστήματος συλλογής

δημοσίων εσόδων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της

Καθημερινής, η ρύθμιση θα

αφορά 500.000 οφειλέτες, με

αποτέλεσμα αυτομάτως να μειω-

θούν σε κάτω από τρία εκατομμύ-

ρια οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πρόκειται για μια κίνηση που

πέραν των πολιτών ουσιαστικά

αποφέρει όφελος και στο ίδιο το

Δημόσιο, καθώς το κόστος για

την έκδοση ειδοποιήσεων, την

είσπραξη μέσω ebanking και τον

φόρτο που δημιουργείται για τους

υπαλλήλους, αποσπώντας τους

από άλλες υποθέσεις, είναι στην

πράξη πολλαπλάσιο. Η ρύθμιση,

κατά τις ίδιες πηγές, το πιθανότε-

ρο είναι να ενσωματωθεί ως τρο-

πολογία στο επερχόμενο φορολο-

γικό νομοσχέδιο.

Κοινωνικό Μέρισμα: «Κλειδώνουν» ποσά και δικαιούχοι εντός της εβδομάδας -Τα δύο σενάριαΚοινωνικό Μέρισμα: «Κλειδώνουν» ποσά και δικαιούχοι εντός της εβδομάδας -Τα δύο σενάρια



Ι
σόπαλο 1-1
ολοκληρώθηκε το
παιχνίδι στους

Χαλκιάδες ανάμεσα στον
Μέγα Αλέξανδρο
Χαλκιάδων και την Θύελλα
Βασιλί,  στην 7η
Αγωνιστική του 3ου Ομίλου
της Β΄ ΕΠΣ Λάρισας, σ΄ ένα
ματς με φάσεις
εκατέρωθεν.
Σ΄ότι έχει να κάνει με το ματς
η Θύελλα Βασιλί ήταν αυτή
που μπήκε πιο δραστήρια,
πετυχαίνοντας το γρήγορο
γκολ, όμως η στην συνέχεια
της αναμέτρησης, οι
Χαλκιάδες ισορρόπησαν το
παιχνίδι και τελικά μοιράστη-
καν από ένα βαθμό.
Μετά από την ισοπαλία οι
Χαλκιάδες παρέμειναν στην
κορυφή με 19 βαθμούς όμως
μετά την πρώτη τους απώ-
λεια βαθμών είδαν την

Νεάπολη να τους φτάνει.
Ενώ η Θύελλα με 9 βαθμούς
είναι στην 8η θέση.
Στο 8΄ο Λ. Βαΐτσης θα εκτελέ-
σει κόρνερ από την δεξιά
πτέρυγα η μπάλα θα μπει
στην μεγάλη περιοχή, εκεί θα
βρεθεί ο αρχηγός Βασίλης
Τριανταφύλλου θα «σπρώ-
ξει» την μπάλα στα δίχτυα,
«γράφοντας» το 0-1 για τους
φιλοξενούμενους.
Στο 13΄οι Χαλκιάδες θα δημι-
ουργήσουν προϋποθέσεις
γκολ με τον Νεμπεγλέρα που
θα βρεθεί σε πλεονεκτική
θέση απέναντι από τον κίπερ
της Θύελλας με την μπάλα
να περνάει μόλις άουτ.
Στο 25′ ο Μπατζιανούλης θα
χάσει την φάση του αγώνα
καθώς θα «τσιμπήσει» την
μπάλα μέσα στην μεγάλη
περιοχή, αυτή θα βρει αρχικά
το αριστερό δοκάρι στην

συνέχεια το δεξί, με τον
Μπόγκα να διώχνει πάνω
στην γραμμή και να απομα-
κρύνει τον κίνδυνο από τα
καρέ της Θύελλας.
Στην επανάληψη ο Μέγας
Αλέξανδρος θα πετύχει το
πολυπόθητο γκολ και θα
φέρει το παιχνίδια στα ίσα
στο 56′ όταν ο Σιδηρόπουλος
θα εκτελέσει κόρνες από την
αριστερή πτέρυγα, η μπάλα
θα πάει στην μικρή περιοχή
και εκεί ο Αλεξίου με αυτο-
γκόλ θα κάνει το 1-1.
Στην συνέχεια του παιχνιδιού
οι δυο ομάδες θα δημιουργή-
σουν ευκαιρίες και προϋπο-
θέσεις να αποδράσουν με το
τρίποντο από την αναμέτρη-
ση, όμως τελικά θα μοιρα-
στούν από ένα βαθμό.
Η ομάδα της Θύελλας Βασιλί
ευχαριστεί για την φιλοξενία
την γηπεδούχο ομάδα του Μ.
Αλέξανδρου Χαλκιάδων.
Οι Συνθέσεις
Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων (Β. Τσιανάκας):
Ραπτόπουλος, Γκουνάρας
Στ., Μητσόπουλος,
Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,
Νεμπεγλέρας, Πέτσας,
Σκέγια. Μπατζιανούλης,
Σιδηρόπουλος, Λάμπρου (45′
Τασιόπουλος).
Θύελλα Βασιλί (Λ.
Βαΐτσης): Κατωκιτίδης,
Αγγελουσόπουλος, Αλεξίου,
Μπόγκας Θ., Τριανταφύλλου
Β., Κουκουτής (79′ Μπόγκας
Θ.),  Καραγιάννης, Βαΐτσης
Λέων, Βαΐτσης Δημ.,
Βαρσάμης (90′
Μαργαριτόπουλος Κ.),
Τριανταφύλλου Γ.
Τριπλέτα: Κακάνης,
Καιμακάμης, Θύμιου
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Σ
πουδαίο τρίποντο

στην έδρα της πέτυχε

η ομάδα της Δόξας

Υπέρειας με σκορ 2-0,

απέναντι στην αξιόμαχη

ομάδα του Ατρόμητου

Αγίων Αναργύρων, όπου

μετά το 70΄»ξέμεινε» από

δυνάμεις.

Ωστόσο χρειάστηκε να περά-
σουν 84΄λεπτά ώστε να γεί-
ρει η ζυγαριά υπέρ των
γηπεδούχων, που είχαν το
πάνω χέρι της αναμέτρησης
καθ’όλη την διάρκεια του παι-
χνιδιού.
Με αυτή την νίκη η Δόξα
Υπέρειας βρίσκεται στην 2η
θέση του βαθμολογικού πίνα-
κα με 20 βαθμούς, μαζί με
Βούναινα και Ελευθεραί και
στο -1 από την κορυφή, ενώ
ο Ατρόμητος Αγίων

Αναργύρων στην 9η θέση με
14 βαθμούς για το πρωτά-
θλημα της Α1 ΕΠΣΛ.
Στο 4’ ο Κερμελίδης από αρι-
στερά θα βρει τον Τζατζάκη
εκείνος με την πλάτη στο
τέρμα θα γυρίσει και θα σου-
τάρει και θα στείλει την
μπάλα λίγο πάνω από το
οριζόντιο δοκάρι του
Καραποστόλη.
Στο 19’ η ομάδα των Αγίων
Αναργύρων θα κερδίσει
φάουλ θα το εκτελέσει o
Κολοβός,  η μπάλα θα πάει
στον Δάσσιο που θα κάνει
την κεφάλια λίγα πάνω από
τα δοκάρια του Σκατζούρη,
ενώ στο 25’ ο Κουσιώρας θα
πιάσει την κεφάλια με την
μπάλα να περνάει κόρνερ για
τους γηπεδούχους.
Στην επανάληψη στο 66’ ο

Καλφόγλου από αριστερά θα
δώσει στον Κουσιώρα, αυτός
θα σουτάρει στην κίνηση η
μπάλα θα περάσει μόλις
άουτ από το δεξί δοκάρι. Στο
73’ Κερμελίδης από δεξιά θα
βγάλει ψηλά στον Κουσιώρα
και ο τελευταίος δεν θα κατα-
φέρει να σπρώξει την μπάλα
στα δίχτυα.
Τελικά η λύτρωση θα έρθει
για την Υπέρεια στο 84΄όταν
ο Τζατζάκης από το κέντρο
της μεγάλης περιοχής θα
«σπάσει» δεξιά στον
Κουσιώρα και εκείνος με
υποδειγματικό πλάσε θα
ανοίξει το σκορ για τους
γηπεδούχους.
Στο 86′ ο Μπελιαγιάς θα
δεχθεί κόκκινη κάρτα από τον
διαιτητή, οι φιλοξενούμενοι
θα συνεχίσουν με 10 παίκτες
και θα προσπαθήσουν να
αντιδράσουν με όσες δυνά-
μεις έχουν για να ισοφαρί-
σουν, όμως στο 93′ ο
Ντόντος θα τους κόψει κάθε
ελπίδα, όταν από την δεξιά
πτέρυγα θα «πιάσει» τον
Καραποστόλη εκτός εστίας
και με φοβερό σουτ από
πολλά μέτρα και πλάγια θέση
θα σκοράρει κάνοντας το 2-0
στην εκπνοή της αναμέτρη-
σης.
Η Σύνθεση
Δόξα Υπέρειας (Γιώργος
Λυκοκώστας): Σκαντζούρης,
Παπαδόπουλος, Ντόντος,
Δημητρίου, Τραμπάκουλος,
Πρίφτης, Γκατζόγιας,
Κουσιώρας, Κερμελίδης(93′
Τσιούρης Γ.)  Καλφόγλου(74′
Πατσιούρας), Τζατζάκης.



Σ
πουδαία εντός

έδρας νίκη πέτυχε

στην 11η στροφή

της Α ΕΠΣΛ – DETOX

κατηγορίας ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς με τους

ερυθρόλευκους να

παίρνουν μεγάλο

«τρίποντο» με σκορ 3 – 1

κόντρα στον Τύρναβο.

Έτσι ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς έφτασε τους 17

βαθμούς και μαζί με τον

Σμόλικα Φαλάνης και το

Κιλελέρ είναι στην 5η θέση.

Πρωταγωνιστής από πλευ-

ράς γηπεδούχων ο

Αντώνης Γκαραλιάκος ο

οποίος επέστρεψε στα γκολ

στο πρωτάθλημα και πετυ-

χαίνοντας τα δυο πρώτα

τέρματα έβαλε την δική του

«υπογραφή» σε αυτή την

μεγάλη νίκη για τους ερυ-

θρόλευκους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι και

στο 13ο λεπτό, ο Αντώνης

Γκαραλιάκος με πλασέ από

θέση βολής κέρδισε τον

Βαγγέλη Φαρμάκα και

«άνοιξε» το σκορ, ενώ στο

44′ ο Βασίλης Λόλας εκτέλε-

σε κόρνερ και η μπάλα από

τη κεφαλιά του Τάσου

Βερύκοκου σταμάτησε στο

βάθος της εστίας του

Σωτήρη Κουκούτση για το 1

– 1.

Βέβαια, ο Αντώνης

Γκαραλιάκος είχε και πάλι

απάντηση με τον ίδιο να

πραγματοποιεί μία εντυπω-

σιακή χρονιά, όπου με

κεφαλιά από εκτέλεση

φάουλ του Γιάννη Δάσσιου

πέτυχε το 2 – 1 και αυτό

ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Προς το τέλος του αγώνα

και στο 83ο λεπτό, ο

Δημήτρης Καλούσης «κλεί-

δωσε» τους τρεις βαθμούς

της νίκης καθώς με δυνατό

σουτ έξω από τη μεγάλη

περιοχή έστειλε τη μπάλα

στα δίχτυα της εστίας του

Βαγγέλη Φαρμάκα και δια-

μόρφωσε το τελικό, 3 – 1!

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουκούτσης,

Παρασκευούδης (55′

Πλιάγκας), Σελήνης,

Αγγέλης, Ποτούσογλου,

Δάσσιος, Καλούσης,

Κορδαλής, Γκαραλιάκος

(82′ Ηλιούδης), Σταθάκος,

Περδίκης.

Τύρναβος 2005 (Γιώργος

Παπαντωνίου): Φαρμάκας,

Πατσής, Λιάκος,

Αυλογιάρης,

Παπαδόπουλος, Κατσιαρός

(35′ λ.τ. Μπάκος Κ.), Γανός

(80′ Ντονούδης),

Πρισακάρου, Πατσιωτός,

Λόλας (70′ λ.τ. Πίρε),

Βερύκοκος.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Δημεράς, Πάλλας,

Γκανάτσιου.

Σ
πουδαίο διπλό στην

έδρα της Αγιάς

πέτυχε ο Αχιλλέας

Φαρσάλων με τους

κιτρινόμαυρους να

κερδίζουν με σκορ 1-2 και

να φτάνουν τους 9

βαθμούς μετά από 11

αγωνιστικές στην Α ΕΠΣΛ

DETOX κατηγορία και

μάλιστα να τρέχουν ένα

σερί τριών αήττητων

αγωνιστικών με δύο νίκες

και μία ισοπαλία

μειώνοντας έτσι αισθητά

την ψαλίδα από τις

ομάδες που βρίσκονται

ψηλότερα στον

βαθμολογικό πίνακα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Δωτιέα να έχει τον έλεγ-

χο στο πρώτο μέρος δίχως

όμως να χάνει κάποια μεγά-

λη ευκαιρία.

Στο δεύτερο μέρος και

συγκεκριμένα στο 55′ έπει-

τα από εκτέλεση φάουλ και

αρκετές κόντρες η μπάλα

κατέληξε στον

Παπακωνσταντίνου, αυτός

έκανε το γύρισμα στην

περιοχή και ο

Κομισόπουλος με προβολή

νίκησε τον Μπρέλλα και

έγραψε το 0-1. Άμεση ήταν

η απάντηση της Αγιάς

καθώς δύο λεπτά αργότερα

ο Τσιρογιάννης με απευθεί-

ας εκτέλεση φάουλ νίκησε

τον Παρθένη και έφερε το

ματς στα ίσια.

Μετά από αυτό το τέρμα οι

γηπεδούχοι πίεσαν, όμως

δεν κατάφεραν να διασπά-

σουν την πολυπρόσωπη

και καλά οργανωμένη

άμυνα του Αχιλλέα.

Μάλιστα το συγκρότημα του

κ. Καπελιάνη βρήκε τους

χώρους στην κόντρα επίθε-

ση και σε μια γρήγορη αντε-

πίθεση στο 73′ κατάφερε να

πάρει και πάλι το προβάδι-

σμα.

Ο Παπακωνσταντίνου έβγα-

λε την σέντρα από τα δεξιά

και ο Μάνος Πετράκης με

καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το

1-2.

Ο επιθετικός του Αχιλλέα

είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες

να διευρύνει την νίκη της

ομάδος του, όμως σε δύο

περιπτώσεις ο Μπρέλλας

ήταν αυτός που τον σταμά-

τησε από θέση τετ α τετ,

ενώ στο 85′ οι αμυντικοί

των γηπεδούχων έδιωξαν

πάνω στην γραμμή το

πλασέ του υψηλόσωμου

επιθετικού.

Οι γηπεδούχοι έχασαν

μεγάλη ευκαιρία στο 87′

όταν ο Μαλάκος με καρφω-

τή κεφαλιά προσπάθησε να

νικήσει τον Παρθένη με τον

τερματοφύλακα του Αχιλλέα

να κάνει εντυπωσιακή

επέμβαση και να δίνει έτσι

στην ομάδα του ένα μεγάλο

τρίποντο τόσο σε ουσία

όσο και στην ψυχολογία.

Οι Συνθέσεις

Δωτιέας Αγιάς (Γιάννης

Βαΐτσης): Μπρέλλας,

Μάντσε (82′ Μπαρούτζας),

Παπαγιαννούλης (89′

Γιαννουλέας), Κόκκινος,

Γούτος Ευάγγ., Ντελής (70′

Γιώργης), Τσατσαλίδης,

Τσιρογιάννης, Μαλάκος,

Καρβούνης (78′ Φουκαλάς),

Κορλός.

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Παρθένης Σ., Κατσανάκης

(89′ Γκούνης), Τσούλης Αθ.,

Μπερσιάνης, Πετράκης Χρ.,

Κομισόπουλος,

Παπακωνσταντίνου (72′

Αναγνώστης), Τλούπας (26′

λ.τ. Τσούλης Δ.), Καναβός

(58′ Πετράκης Μ.),

Παρθένης Λ., Γαγάρας.

Διαιτητική Τριπλέτα

Μπουμαρσόπουλος,

Σκυβαλίδας, Κοσμάνος.
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Αθλητικά

Χαρακτήρας, μέταλλο και «διπλό» για τον Αχιλλέα Φαρσάλων!!!Χαρακτήρας, μέταλλο και «διπλό» για τον Αχιλλέα Φαρσάλων!!!

««Άσσος» 5αδας για την Αμπελιά, μεΆσσος» 5αδας για την Αμπελιά, με

«μπροστάρη» τον Γκαραλιάκο!!!«μπροστάρη» τον Γκαραλιάκο!!!



Τ
ην ήττα με 68 – 71

γνώρισε ο

Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων από τους

Νέους της ΑΕΛ στο

Κλειστό Γυμναστήριο των

Φαρσάλων.

Η αναμέτρηση ήταν από
την αρχή μέχρι το τέλος της
ντέρμπι με τις δυο ομάδες
να πηγαίνουν πόντο –
πόντο ειδικά στο πρώτο
ημίχρονο.
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι
φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί
που είχαν προβάδισμα με
17 – 18.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι
Φαρσαλινοί κατάφεραν να
περάσουν μπροστά και να
πάνε στα αποδυτήρια
όντας μπροστά με δυο
πόντους 39 – 37.
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο
Αθλητικός με σερί 22 – 14
πέρασαν μπροστά με δέκα
πόντους 61 – 51.
Με την έναρξη του τελευταί-
ου δεκαλέπτου ο Α.Σ.Φ
πέρασε μπροστά με 12

πόντους 63 – 51.
Από εκεί και έπειτα οι φιλο-
ξενούμενοι έτρεξαν ένα
σερί 5 – 20 και κατάφεραν
να πάρουν το ροζ φύλλο με
σκορ 68 – 71.
Δεκάλεπτα: :17-18, 39-37,
61-51, 68-71.
Διαιτητές: Καραχρήστος –
Παλιοβάιος.
Οι Συνθέσεις
Α.Σ.Φαρσάλων
(Μανετζής): Μητσογιάννης
, Αλεξίου 5,
Γεωργακόπουλος ,
Γκουντόπουλος  25(4),
Γιαννούλης , Ρούμπας Β. 3,
Μάρκος 3(1), Μανετζής ,
Παπατζελίδης , Χρόνης 18,
Ρουμπας Κ. 14.
Νέοι ΑΕΛ (Αμδίτης-
Βαγιόπουλος): Ταμπαρης
Σ. 18(3), Σκριάπας 11(1),
Κρεμμύδας 3,
Γαβρογιάννης 7, Ραχμάνης
20(2), Τσιγάρας 10(2),
Κατσιλέρος, Ρουγκάς,
Τζιμόπουλος, Μακρής,
Σάλλας 2.Ο

Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

«πάλεψε» στα ίσια

κόντρα στον πρωτοπόρο

ΠΑΣ Γιάννενα όμως

ηττήθηκε στις

λεπτομέρειες με σκορ 62-

55 και έτσι γνώρισε την

δεύτερη ήττα του μετά

από οκτώ αγωνιστικές

στην Β Εθνική κατηγορία.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος

Φαρσάλων ξεκίνησε με
χαμηλό τέμπο επιθετικά το
παιχνίδι καθώς σημείωσε
μόνο 10 πόντους στην
πρώτη περίοδο και δέχτηκε
23 πόντους (23-10).
Στη δεύτερη περίοδο κατά-
φερε να μειώσει στους 10
πόντους διαφορά και να
ξαναμπεί στο παιχνίδι(37-
27).
Ίδια εικόνα και στην τρίτη
περίοδο, όπου στη λήξη

της, η διαφορά παρέμεινε
στους 10 πόντους (51-41),
πηγαίνοντας στην τελευταία
και καθοριστική περίοδο,
όντας στο -10.
Οι παίκτες του Γρηγόρη
Γιασάρη, προσπάθησαν και
κατέβασαν τη διαφορά
στους 7 πόντους, όμως η
αξιόμαχη ομάδα των
Ιωαννίνων δικαιολόγησε την
πρώτη θέση στο βαθμολο-
γικό πίνακα, πετυχαίνοντας
ακόμη μια νίκη στην έδρα
της.
Τα Δεκάλεπτα: 23-10, 37-
27, 51-41, 62-55
Διαιτητές: Λόρτος-
Αγραφιώτης Τζ.-Τζιοπάνος
Γ.
Οι Συνθέσεις
ΠΑΣ Γιάννινα
(Κωστόπουλος): Νίκας,
Ντόβας 15(2),
Μαυρογιάννης 13(2),
Καραγκιολίδης 8, Ναούμης
2, Μάντζιος 3, Πάτρας 6,
Κωστούλας, Μανάκας 15,
Τσίρμπας-Αναγνώστου
Γ.Σ. Φαρσάλων
(Γιασάρης): Παπαχρήστος
11, Τσούμας 4, Βρεττάς 2,
Πεταλωτής 14, Μούλας 7,
Δέσπος 11, Τσούκας 6(2).
Τα Αποτελέσματα
Πολύγυρος – Μαχητές-
Πειραματικού 61-60
ΚΑΟΧ – Στρατώνι 77-79
Πρωτέας Γρεβενών –

Κομοτηνή 86-79
ΧΑΝΘ – Ευκαρπία 49-64
Αίας Ευόσμου – Ερμής
Λαγκαδά 70-71
ΠΑΣ Γιάννινα – Γ.Σ.
Φαρσάλων 62-55
Δόξα Λευκάδας – Καβάλα
74-70
Γέφυρα – Έσπερος Λαμίας
86-66
Η Βαθμολογία (Σε 8 αγώ-
νες):
1. ΠΑΣ Γιάννινα 16 (8-0)
2. Δόξα Λευκάδας 15 (7-1)
3. Γ.Σ. Φαρσάλων 14 (6-2)
4. Καβάλα 13 (5-3)
5. Πολύγυρος 13 (5-3)
6. Ερμής Λαγκαδά 13 (5-3)
7. Ευκαρπία 13 (5-3)
8. ΧΑΝΘ 12 (4-4)
9. Πρωτέας Γρεβενών 12
(4-4)
10. Γέφυρα 11 (3-5)
11. Αίας Ευόσμου 11 (3-5)
12. Μαχητές-Πειραματικού
11 (3-5)
13. Στρατώνι 11 (3-5)
14. Κομοτηνή 10 (2-6)
15. Έσπερος Λαμίας 9 (1-
7)
16. ΚΑΟΧ 8 (0-8)
Και τώρα με την Γέφυρα
στο Κλειστό των
Φαρσάλων
Την επόμενη Κυριακή 1/12
και ώρα 17:00, ο Γ.Σ.
Φαρσάλων υποδέχεται την
ομάδα της Γέφυρας για την
9η αγωνιστική της Β’ Εθνικής
κατηγορίας.
Η Γέφυρα μετρά 11 βαθμούς
με 3 νίκες και 5 ήττες και
προέρχεται από νίκη κόντρα
στον Έσπερο Λαμίας.
Σύσσωμη η ομάδα του Γ.Σ.
Φαρσάλων καλέι τον κόσμο
να δώσει δυναμικό παρόν
στο Κλειστό των Φαρσάλων
και να βοηθήσει την ομάδα
να επανέλθει στις νίκες.
Η επόμενη αγωνιστική (9η,
1/12)
Ευκαρπία – Αίας Ευόσμου
Ερμής Λαγκαδά – Πολύγυρος
Μαχητές Πειραματικού –
ΚΑΟΧ
Στρατώνι – ΠΑΣ Γιάννινα
Γ.Σ. Φαρσάλων – Γέφυρα
ΓΑΣ Κομοτηνή – ΧΑΝΘ
Καβάλα – Πρωτέας
Γρεβενών

Έσπερος Λαμίας – Δόξα

Λευκάδας
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Ήττα στο «νήμα» για τον Γ.Σ. ΦαρσάλωνΉττα στο «νήμα» για τον Γ.Σ. Φαρσάλων

στην έδρα του πρωτοπόρου ΠΑΣστην έδρα του πρωτοπόρου ΠΑΣ

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

Εντός έδρας ήτταΕντός έδρας ήττα

για τον Α.Σ.Φγια τον Α.Σ.Φ

Η
ομάδα βόλεϊ του

Α.Σ. Φαρσάλων

πέτυχε την

δεύτερη νίκη της σε δυο

αναμετρήσεις καθώς

επιβλήθηκε με σκορ 3 – 0

κόντρα στην ομάδα του

Μουζακίου.

Η ομάδα του

Αθλητικού υποδέχτη-

κε την ομάδα του

Μουζακίου κερδίζο-

ντας το παιχνίδι με 3

– 0 σετ. 

Τα σετ: 25-22, 25-20,

25-19

Η Σύνθεση:

Α.Σ Φαρσάλων

(Χρήστος

Μανετζής): Ντόβα

Ευτυχία,

Δασκαλοπούλου

Βαίτσα, Αράπη

Δήμητρα,

Παναγιωτοπούλου

Μαριαλένα, Μπιζούλα

Ελένη, Ζιάρκα

Σωτηρία, Θώμη

Αλεξίου,

Παπαθανασίου

Φρειδερίκη,

Βασιλοπούλου

Εφηλία, Μανετζή

Αλεξάνδρα,

Δαρδουμά Ζωή,

Τσιάρα Μαρία

Δεύτερη σερί νίκηΔεύτερη σερί νίκη

για τα κορίτσια τουγια τα κορίτσια του

Α.Σ. Φαρσάλων!Α.Σ. Φαρσάλων!



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των 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 συζητή-

σιμη. 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 μονοκατοι-
κία στα Βρυσιά Φαρσάλων,
85τ.μ., με αποθήκη 50τ.μ.
εντός οικοπέδου 850τ.μ.
Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.
Τιμή 5.000
Πληροφορίες στο:
6978189427

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστή-

ματα 30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκα-

στο 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 ανακαινισμέ-
νη 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 πεζό-
δρομο της Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.
Κινητό: 6932660809

ΦΑΡΜΑ ΤΑΝΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
άτομο κατά προτίμηση
Άνδρας με δίπλωμα αυτοκι-

νήτου και γνώσεις
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
για την θέση του λογιστηρίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6970363554 & email:
tanos.kon.dimitris@gmail.co
m

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσο-
νιέρα επί της οδού Βόλου.
Πλήρως Επιπλωμένη.
Τιμή Προσιτή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6976886563

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη κατοικία
, ισόγειο 94  τμ. και 1ος όρο-
φος  100 τμ. σε άριστη κατά-
σταση  , 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 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
δυάρι με αυτόνομη θέρμαν-
ση, χωρίς κοινόχρηστα, σχε-
δόν καινούργιο επί της οδού
Υπερείδου 8 στα  Φάρσαλα.
Τηλ. επικοινωνίας :
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 κατά-
σταση.
Τηλ.: 2491026618,
6976644400

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μπουζούκι χειρο-
ποίητο τρίχορδο σε άριστη
κατάσταση.
Τηλ Επικοινωνίας:
6972384941 κ. Γιάννης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
65 τ.μ.ανακαινισμένο στην
Οδό Λαμίας.
Τηλ
Επικοινωνίας:6997837846
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26/11:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

27/11:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

28/11:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

29/11:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

30/11:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

1/12: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

2/12: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

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

Έφτασε η ώρα του μεγαλύ-

τερου Black Friday! Ελάτε

στην Electronet Β.Κ. Καζάνα

και ανακαλύψτε πως οι

καλύτερες τιμές της Ελλάδας

που παρουσιάζει η

Electronet B.K.Καζάνα, δεν

υπάρχουν ΠΟΥΘΕΝΑ!!!!

Γιατί και φέτος οι τιμές

BLACK FRIDAY αρχίζουν και

τελειώνουν στην Electronet

Β.Κ. Καζάνα! 

Μην περιμένετε την

Παρασκευή! Η Electronet Β.Κ.

Καζάνα προκειμένου να έχει

όλους τους πελάτες της ικανο-

ποιημένους αποφάσισε να δια-

θέσει τα προϊόντα της σε τιμές

BLACK FRIDAY από τη

Δευτέρα 25/11 μέχρι και το

Σάββατο 30/11. Προλάβετε τα

προϊόντα στην καλύτερη τιμή

τους - μιας και τα αποθέματα

είναι πιθανόν να εξαντληθούν -

και βγείτε κερδισμένοι. 

Μάλιστα για την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των πελατών της η

οποία την χαρακτηρίζει τόσα

χρόνια, η Electronet Β.Κ.

Καζάνα διευρύνει το ωράριό

της και ειδικά για τις ημέρες

προσφορών Black Friday, από

τις 25/11 ως τις 30/11, το κατά-

στημα θα είναι ανοιχτό 9:00-

21:00 καθημερινά. Ρωτήστε

τους ενημερωμένους πωλητές

της Electronet Β. Κ. Καζάνα  οι

οποίοι θα είναι στη διάθεσή

σας να σας εξυπηρετήσουν και

να προτείνουν το καλύτερο

στην καλύτερη τιμή.

Άλλωστε η Electronet Β. Κ.

Καζάνα, χρόνια τώρα φροντίζει

για τα καλύτερα στην καλύτερη

τιμή!

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr 

BLACK FRIDAY BLACK FRIDAY στην Β.Κ. Καζάνας!στην Β.Κ. Καζάνας!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος “Παναγία Ελεούσα” ευχαριστεί
θερμά τους αποφοιτήσαντες το 1990 από το 2ο Λύκειο
Φαρσάλων για την προσφορά των 50 ευρώ για τους σκο-
πούς του Συλλόγου.

Με εκτίμηση το Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος  Φιλανθρωπίας και Ιεραποστολής
“Παναγία Ελεούσα” σας προσκαλεί την Κυριακή 1/12 και ώρα
17:00 μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φαρσάλων.
Θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα “Τα ΜΜΕ και η οικογένεια”.
Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Π. Επιφάνειος Οικονόμου,
της Ι.Μ. Δημητριάδος.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Ντόπιων Επαρχίας Φαρσάλων “Ενιπέας”
σας προσκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα του που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30/11 στο “Κτήμα
Χαμορούσου” στα Φάρσαλα.
Σας περιμένουμε όλους για να διασκεδάσουμε και να
περάσουμε μια όμορφη βραδιά.
Τιμή Εισόδου 15 Ευρώ
Συμπεριλαμβάνεται φαγητό και άθφονο ποτό.

Το Δ.Σ.



Ο
ΑΟ Ναρθακίου

κατάφερε να

«αποδράσει» με

σπουδαίο τρίποντο από

την έδρα του Πύρρου

καθώς πέτυχε επιβλητική

νίκη με σκορ 0 – 3 και

πήρε μεγάλη

βαθμολογική «ανάσα»

στον 2ο όμιλο της Α1

ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Το συγκρότημα του Γιάννη
Βασιλείου με αυτή την νίκη
έφτασε τους 9 βαθμούς
και… «σκαρφάλωσε» στην
11η θέση του πρωταθλήμα-

τος.
Πρωταγωνιστής της αναμέ-
τρησης ήταν ο Βασίλης
Σπανός ο οποίος σκόραρε
δυο τέρματα και ήταν
«μπροστάρης» σε αυτή την
μεγάλη νίκη των «γαλά-
ζιων».
Αρχικά στο 5′ ο πολύπειρος
μεσοεπιθετικός άνοιξε το
σκορ με ψύχραιμο πλασέ
μετά από όμορφη πάσα του
Βράκα και πέτυχε το 0 – 1.
Ενώ ένα τέταρτο αργότερα
ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύ-
τηκε την κάθετη πάσα του

Καραβαγγέλη και με πανο-
μοιότυπο τρόπο πέτυχε το
0 – 2 και παράλληλα το
δεύτερο προσωπικό του
τέρμα.
Το τελικό 0 – 3 πέτυχε στο
87′ ο Καραβαγγέλης, όταν ο
Βράκας βγήκε τετ α τετ,
«έσπασε» την κατάλληλη
στιγμή στον Καραβαγγέλη
και αυτός έσπρωξε την
μπάλα στα δίχτυα.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν
καλές στιγμές με τους
Βαρελά, Σπανό και
Καραβαγγέλη και θα μπο-
ρούσαν να διευρύνουν το
υπέρ τους αποτέλεσμα.
Η Σύνθεση
ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης
Βασιλείου): Ζειμπέκης,
Νταιάκης, Τσαπέπας,
Δημακόπουλος,
Κατσικόπουλος (46′
Λελεντζής), Βράκας,
Σπανός, Καραβαγγέλης,
Βαρελάς (85′
Παπανικολάου), Καπετάνος
(46′ Μπουλούτσος),
Καψιώχας.

Τ
ην ήττα με σκορ 2 – 1

γνώρισε η Νίκη

Κρήνης στην έδρα

της Ομόνοιας και έτσι

παρέμεινε στους 10

βαθμούς και την 6η θέση

μαζί με την Αναγέννηση

Ζαππείου σε μια

αναμέτρηση, στην οποία το

αγωνιστικό κομμάτι περνά

σε δεύτερη μοίρα για την

Κρήνη.

Σε έναν πολύ βαρύ και κακό

αγωνιστικό χώρο οι δυο ομά-

δες προσπάθησαν να παί-

ξουν ποδόσφαιρο, κάτι ανέ-

φικτο όμως με τα τρία τέρμα-

τα να σημειώνονται από στα-

τικές φάσεις.

Αρχικά στο 23′ Θέμελης με

κεφαλιά μετά από εκτέλεση

φάουλ άνοιξε το σκορ, με την

Κρήνη να απαντά στο 40′

όταν έπειτα από εκτέλεση

φάουλ του Τσιανάκα

Χρήστου και λάθος υπολογι-

σμό του τερματοφύλακα ο

Φανίδης με προβολή πέτυχε

το 1 – 1.

Το τελικό 2-1 πέτυχε ο

Τριανταφύλλου με κεφαλιά

στο 62′ μετά από εκτέλεση

φάουλ και πάλι.

Πολλά παράπονα και σκέ-

ψεις αποχώρησης για την

Νίκη Κρήνης…

Σε επικοινωνία που είχαμε με

τους ανθρώπους της Κρήνης

μας τόνισαν τα εξής: «Μετά

τις τελευταίες δύο σφαγιαστι-

κές διαιτησίες,υπάρχουν σκέ-

ψεις για παραίτηση της Νίκης

Κρήνης από το πρωτάθλημα.

Αρκετά επίσης είναι τα παρά-

πονα των ανθρώπων της

Νίκης Κρήνης (Διοίκησης,

Τεχνικού Επιτελείου και

Ποδοσφαιριστών) από την

φιλοξενία της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η

συνέχεια για την Νίκη

Κρήνης και τις αποφάσεις για

το μέλλον του Συλλόγου θα

δοθεί στα γραφεία της ΕΠΣ

Λάρισας με τους ανθρώπους

της ομάδος να έχουν ήδη

ενημερώσει τους αρμόδι-

ους.»

Η Σύνθεση 

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Ράγιας,

Μαργαριτόπουλος Ι. (83′

Λεβέντης), Διαμαντής,

Ρουμελιώτης, Βάης,

Βάτσικας, Αλεξανδράκης (62′

Σελήνης), Τσιανάκας Ι.,

Τσιάρας (75′ Σουφλέρης),

Τσιανάκας Χρ., Φανίδης.

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς μπορεί

να βρέθηκε νωρίς

πίσω στο σκορ στο

παιχνίδι με την Γλαύκη,

όμως κατάφερε να

«απαντήσει» άμεσα και εν

τέλει όχι απλώς να

ανατρέψει το εις βάρος

του αποτέλεσμα αλλά να

πάρει εμφατικό «διπλό»

καθώς επιβλήθηκε με

σκορ 1 – 4.

Έτσι οι μπλε του Χρήστου
Ανδρεόπουλου έφτασαν
τους 17 βαθμούς και βρί-
σκονται στην 7η θέση,
όντας στο -4 από την κορυ-
φή!
Πρωταγωνιστής της αναμέ-
τρησης ήταν ο Κώστας
Τασιόπουλος ο οποίος
σημείωσε δυο τέρματα.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
την Γλαύκη να ανοίγει το
σκορ μόλις στο 10′ με τον

Μπατζογιάννη να πλασάρει
εύστοχα.
Στο 13′ ο Τασιόπουλος ήταν
αυτός που έφερε το παιχνί-
δι στα ίσια με κεφαλιά έπει-
τα από εκτέλεση κόρνερ
του Τσιτσικλή, ενώ τρία
λεπτά αργότερα ο ίδιος παί-
κτης με τον ίδιο τρόπο
δηλαδή πέτυχε το 1 – 2 και
παράλληλα το δεύτερο
προσωπικό του τέρμα, φέρ-
νοντας «τούμπα» την ανα-
μέτρηση, έπειτα από όμορ-
φη σέντρα του Βόπη.
Εν συνεχεία οι φιλοξενού-
μενοι ήταν αυτοί που είχαν
την ψυχολογία υπέρ τους
και κατάφεραν να διατηρή-
σουν μέχρι και το πέρας
του πρώτου μέρους το
υπέρ τους προβάδισμα.
Με την συμπλήρωση μιας
ώρας αγώνα ο Ατρόμητος
κατάφερε να «καθαρίσει»
την υπόθεση νίκη, όταν ο

Βόπης με απευθείας εκτέ-
λεση φάουλ πέτυχε το 1 –
3.
Το τελικό 1 – 4 σημείωσε ο
Τσιτσικλής με πλασέ στο
84′ της αναμέτρησης.
Μάλιστα ο Ατρόμητος είχε
δυο δοκάρια στο πρώτο
μέρος όταν αρχικά ο
Τσιτσικλής πέρασε τον αντί-
παλο του, όμως το πλασέ
που έκανε από πλαγία
θέση σημάδεψε το κάθετο
δοκάρι.
Ενώ πέντε λεπτά αργότερα
ο Βόπης έκανε το πλασέ με
την μπάλα να σταματά και
αυτό στο κάθετο δοκάρι.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν
αρκετές καλές στιγμές με
σουτ του Αγγελόπουλου και
του Τσιτσικλή, ενώ οι
Τασιόπουλος, Τσιτσικλής
αστόχησαν από θέση τετ α
τετ με τον τερματοφύλακα
της Γλαύκης να τους στα-
ματά.
Η Σύνθεση
Ατρόμητος Βαμβακούς
(Χρήστος
Ανδρεόπουλος): Σκούφης,
Φλώρος, Μπερσιάνης,
Βασιλόπουλος, Μακρής,
Βόπης, Αγγελόπουλος,
Θανόπουλος (65′ Χρόνης),
Αζάς (60′ Μουτκανάς),
Τασιόπουλος, Τσιτσικλής
(85′ Φάτσης).

Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων

γνώρισε βαριά

εκτός έδρας ήττα με σκορ

6 – 1 στην έδρα της

Νίκαιας, με αρκετές

ελλείψεις και έτσι οι

κόκκινοι έμειναν στους 6

βαθμούς και βρίσκονται

στην προτελευταία θέση

του βαθμολογικού

πίνακα.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν
νωρίς νωρίς να πάρουν
αρχικά το προβάδισμα με
τον Φάσσα στο 17′ ενώ 9′
αργότερα ήταν η σειρά του
Ανδρεόπουλου να σκοράρει
και να πετύχει το 2 – 0.

Στο 36′ ο Γκουντίκας με
πέναλτι πέτυχε το 3 – 0
σκορ με το οποίο οι δυο
ομάδες πήγαν στα αποδυ-
τήρια για την ανάπαυλα του
ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος και στο
51′ ο Ανδρεόπουλος πέτυχε
το 4 – 0.
Ενώ στο 65′ ο Φάσσας
πέτυχε το 5 – 0 και παράλ-
ληλα το δεύτερο προσωπι-
κό του τέρμα.
Δυο λεπτά αργότερα ο
Μπακογιάννης πέτυχε το 6
– 0.
Η Αναγέννηση έμεινε με
δέκα παίκτες στο 80′ λόγω
αποβολής του Τσακαβίτη.

Το μοναδικό τέρμα της ανα-
μέτρησης για την ομάδα της
Αναγέννησης Φαρσάλων
πέτυχε στο 85′ ο Δ.
Δημουλάς με ψηλοκρεμα-
στό σουτ έξω από την
περιοχή.
Η Σύνθεση
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Ν. Θεοχαρόπουλος):
Γκατζανάς, Κούρο (60′
Δημουλάς Δ.), Τζιλήρας (80′
Σακελλαρίου Φ.),
Ευθυμιάδης, Δημουλάς Π.,
Μπανιάς, Πατσιούρας (80
Δημουλάς Σ.), Τσιακαβίτης,
Καρακώστας Π.
(85΄Φρόκου), Σαλής,
Ζαγγανάς.
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««Βαριά» ήττα για την Αναγέννηση ΦαρσάλωνΒαριά» ήττα για την Αναγέννηση Φαρσάλων

Αθλητικά

Ανατρεπτικό «διπλό» για τον ΑτρόμητοΑνατρεπτικό «διπλό» για τον Ατρόμητο

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (11η Αγων.)

Αβέρωφ-Αμπελωνιακός 3 – 1

Αμπελιά-Τύρναβος 3 – 1

ΠΟ Ελασσόνας-Μακρυχώρι 2 – 0

Μαυροβούνι-Αργυροπούλι 2 – 0

Δαμασιακός-Λάρισα 2012 1 – 1

Δωτιέας Αγιάς-Αχιλλέας Φ. 1 – 2

Σμόλικας-Κιλελέρ 4 – 1

Βλαχογιάννι – Φαλανιακός 1 – 5

Τα Αποτελέσματα (10η Αγων.)

Βούναινα-Μελισσοχώρι 3 – 1

Προμηθέας-Γαλήνη 0 – 0

Παναγροτικός-Αναγέννηση 6 – 1

Ραχούλα-Λαρισαϊκός 3 – 0

Υπέρεια-Αγ. Ανάργυροι 2 – 0

Γλαύκη-Βαμβακού 1 – 4

Νέα Πολιτεία-Ελευθεραί 3 – 1

Πύρρος-Ναρθάκι 0 – 3

Τα Αποτελέσματα (7η Αγων.)

Χαλκιάδες-Βασιλί 1-1

Μάνδρα-Ακαδ. Αχιλλέως 3-0

Σταυρός-Ζάππειο 1-6

Νεάπολη-Διογένης 7-3

Κουτσόχερο-Μυραϊκός 4-1

Ομόνοια-Κρήνη 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Π.Ο.Ε 30-6 27

2. Φαλανιακός 28-6 27

3. Μακρυχώρι 24-6 26

4. Δωτιέας Αγιάς 18-5 19

5. Αμπελιά 22-18 17

6. Σμόλικας 18-9 17

7. Κιλελέρ 8-14 17

8. Τύρναβος 12-11 14

9. Μαυροβούνι 10-9 13

10. Αβέρωφ 11-14 12

11. Λάρισα 2012 9-26 12

12. Αργυροπούλι 8-26 10

13. Βλαχογιάννι 9-22 10

14. Αχιλλέας Φ. 9-20 9

15. Δαμασιακός 8-17 6

16. Αμπελωνιακός 9-24 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Ραχούλα 17-6 21
2. Υπέρεια 21-14 20
3. Ελευθεραί 14-8 20
4. Βούναινα 22-11 20
5. Παναγροτικός 24-15 19
6. Νέα Πολιτεία 20-12 18
7. Βαμβακού 18-12 17
8. Πύρρος 12-11 16
9. Άγιοι Ανάργυροι 12-12 14
10. Μελισσοχώρι 15-16 14
11. Ναρθάκι 12-17 9
12. Γαλήνη 7-16 8
13. Λαρισαϊκός 9-21 7
14. Γλαύκη 10-18 7
15. Αναγέννηση Φ. 8-19 6
16. Προμηθέας 2-15 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Χαλκιάδες 30-3 19

2. Νεάπολη 30-6 19

3. Φ. Κουτσοχέρου 19-5 15

4. Ομόνοια 15-9 14

5. Μάνδρα 12-6 11

6. Ζάππειο 11-10 10

7. Κρήνη 13-16 10

8. Βασιλί 13-5 9

9. Διογένης 14-21 5

10. Ακαδημία Αχιλλέως 6-24 4

11. Μυραϊκός 11-32 3

12. Σταυρός 4-41 – 6

*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτά-

θλημα με -6 βαθμούς από την

περσινή σεζόν

Επόμενη (12η) Αγωνιστική

(Σάββατο 30/11, 15:00)

Αβέρωφ-Βλαχογιάννι

Αμπελωνιακός-Π.Ο.Ε

Τύρναβος-Μαυροβούνι

Αργυροπούλι-Δωτιέας Αγιάς

Λάρισα 2012-Σμόλικας

Αχιλλέας Φ.-Κιλελέρ

(Κυριακή 1/12, 15:00

Φαλανιακός-Αμπελιά 

Μακρυχώρι-Δαμασιακός

Επόμενη (11η) Αγωνιστική 
(Κυριακή 1/12, 15:00)

Αναγέννηση Φ.-Βούναινα
Λαρισαϊκός-Προμηθέας
Αγ. Ανάργυροι-Παναγροτικός
Βαμβακού-Ραχούλα
ΑΟ Ελευθερών-Υπέρεια
Ναρθάκι-Γλαύκη
Πύρρος-Νέα Πολιτεία
(Σάββατο 30/11, 15:00)
Μελισσοχώρι-Γαλήνη 

Επόμενη (8η) Αγωνιστική

(Σάββατο 30/11, 15:00)

Μάνδρα-Χαλκιάδες

Βασιλί-Σταυραετός

Ακαδ. Αχιλλέως-Νεάπολη

Ζάππειο-Κουτσόχερο

Διογένης-Ομόνοια

Μυραϊκός-Κρήνη

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Ήττα για την Κρήνη, με το αγωνιστικό κομμάτιΉττα για την Κρήνη, με το αγωνιστικό κομμάτι

να περνά σε δεύτερη μοίρα…να περνά σε δεύτερη μοίρα…

««Διπλό ανάσα» και χαρακτήρα για τον ΑΟΝ!Διπλό ανάσα» και χαρακτήρα για τον ΑΟΝ!

Τ
ην ήττα με σκορ 3

– 0 γνώρισε η

Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων από

την Μάνδρα με τους

κίτρινους να μένουν

στους 4 βαθμούς και την

10η θέση.

Στο 15’ τη σέντρα έκανε ο

Ανδριανόπουλος και ο

Τεκέδης με πλασέ έκανε το

1-0.

Στο 25’ ο Ζούγκα Μαν.

έκανε τη σέντρα και ο

Τεκέδης με πλασέ το 2-0.

Στο 70’ το πρώτο σουτ

έκανε ο Ζούγκα Μαρ. στην

επαναφορά ο Τεκέδης με

σουτ το 3-0.

Η Σύνθεση

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Ανδρέας

Κυριαζόπουλος):

Κατσανάκης,

Χαμουρούσιος Κ.,

Χαμουρούσιος Θ.,

Γεωργόπουλος (65’

Χλαπανίδας), Ευαγγελός,

Γιαννούλας, Κοντόπουλος,

Παπαγεωργίου Β. (5’ λ.τ.

Βαϊνάς), Παπαγεωργίου Α.,

Τσανάκας, Κυριαζόπουλος

(65’ Μαργαρίτης).

Ήττα για την Ακαδημία Αχιλλέως ΦαρσάλωνΉττα για την Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων



Μ
ετά από

πρόσκληση του

ΓΣ Φαρσάλων ο

παίκτης της ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

Νταρνέλ Χάρις

επισκέφτηκε την

ακαδημία του Γ.Σ.

Φαρσάλων και μίλησε

στους μικρούς αθλητές.

Οι λιλιπούτειοι μπασκε-

τμπολίστες έκαναν ερωτή-

σεις στον Χάρις, έβγαλαν

μαζί του φωτογραφίες και

βέβαια έπαιξαν μπάσκετ.

Στο τέλος, ο προπονητής

των ακαδημιών του ΓΣ

Φαρσάλων, Μάκης

Καλανταρίδης, αφού ευχα-

ρίστησε τον Χάρις του πρό-

σφερε και ένα δώρο. Κ
ατόπιν εισήγησης

της Επιτροπής

Κυπέλλου που έγινε

δεκτή από το Διοικητικό

Συμβούλιο της ΕΠΣ

Ν.Λάρισας, την Τρίτη 26

Νοεμβρίου 2019 και ώρα

20.00′ στα γραφεία της

διοργανώτριας θα

διενεργηθεί η κλήρωση για

τον καταρτισμό του

αγωνιστικού

προγράμματος της δ’

φάσης του θεσμού.

Σύμφωνα με όσα προβλέπο-
νται από την προκήρυξη της
φετινής περιόδου, στην φάση
αυτή μετέχουν συνολικά 32
ομάδες (oι 25 που εξαιρέθη-
καν από την προηγούμενη
φάση και οι 7 που προκρίθη-
καν από τους αγώνες της γ’
φάσης).
Θα διεξαχθούν 16 αγώνες,
ενώ ισχύει το πλεονέκτημα
της έδρας για την ομάδα που

16
Τρίτη 26 Νοεμβρίου

protostypos.gr

Αθλητικά

CMYK

Ο Νταρνέλ Χάρις στην Ο Νταρνέλ Χάρις στην 
ακαδημία του Γ.Σ. Φαρσάλωνακαδημία του Γ.Σ. Φαρσάλων

Κληρώνει για τοΚληρώνει για το
ΚύπελλοΚύπελλο


