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“Ζεσταίνουν” μηχανές τα τρακτέρ της Επαρχίας“Ζεσταίνουν” μηχανές τα τρακτέρ της Επαρχίας

Μπλόκο – Συλλαλητήριο των 

αγροτών την Τετάρτη 4/12

στο κέντρο των Φαρσάλων
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Σ
το πλαίσιο της

εορταστικής

περιόδου, ο Δήμος

Φαρσάλων προτίθεται να

λειτουργήσει μικρή

Χριστουγεννιάτικη Αγορά,

σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 38 του Ν.

4497/2017. 

Η Αγορά πρόκειται να λει-
τουργήσει στην Πλατεία
Δημαρχείου, όπου από τις
6 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2019 θα υλο-
ποιηθούν μουσικές, εκδη-
λώσεις, παιδικές παραστά-
σεις, αναβίωση εθίμων και
λοιπά πολιτιστικά δρώμενα.
Όσοι παραγωγοί τοπικών
προϊόντων, χειροτέχνες,
πωλητές παραδοσιακών
προϊόντων, επαγγελματίες,
επιχειρήσεις επιθυμούν να
προωθήσουν και να πουλή-
σουν τα προϊόντα τους,
καλούνται να καταθέσουν
αίτηση συμμετοχής, είτε

αυτοπροσώπως στο ισό-
γειο του Δημαρχιακού
Καταστήματος (Γραφείο 03,
αρμόδια υπάλληλος Βούλα
Μπαλαμπάνη, τηλέφωνα
επικοινωνίας:24913
50133), είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση v.bala-
bani@dimosfarsalon.gr),
μέχρι την Πέμπτη 5
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
15:00. Ο αριθμός των θέσε-
ων για προβολή /πώληση
ειδών εντός των ξύλινων
οικίσκων, που θα τοποθε-
τηθούν από τον Δήμο, είναι
έξι (6) και τρεις (3) θέσεις
εντός και πέριξ της πλατεί-
ας Δημαρχείου. Τα είδη
πρέπει να συνάδουν με το
πνεύμα των
Χριστουγέννων, ενώ αν
πρόκειται για τρόφιμα/ποτά,
αυτά θα πρέπει να ακολου-
θούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της κείμενης
υγειονομικής νομοθεσίας.

Α
γρότες από την

επαρχία

Φαρσάλων και

μέλη της ΕΟΑΣΝΛ,

συγκεντρώθηκαν στο

Βασιλί Φαρσάλων,

ανταποκρινόμενοι στο

αγωνιστικό κάλεσμα της

ΕΟΑΣΝΛ για αγροτική

σύσκεψη στην επαρχία

Φαρσάλων και για λήψη

αποφάσεων.

Το θέμα που «καίει» ήταν οι
χαμηλές τιμές που έχουν
διαμορφωθεί και φέτος στην
αγορά του βαμβακιού και
των άλλων αγροτικών προϊ-
όντων.
Έτσι λοιπόν οι αγρότες της
Επαρχίας των Φαρσάλων
αποφάσισαν για άμεση κινη-
τοποίηση.
Την Τετάρτη 4-12 και ώρα

11:00 το πρωί θα υπάρξει
συλλαλητήριο μπλόκο στα
Φάρσαλα, με θέματα την
τιμή αγροτικών προϊόντων
το κόστος παραγωγής την
αναθεώρηση του ΕΛΓΑ και
το νέο ασφαλιστικό των
αγροτών που προωθεί η
κυβέρνηση.
Θα γίνει συλλαλητήριο με
τρακτέρ στο κέντρο της
πόλης και μετά αναμένεται η
απόφαση για το αν τα μπλό-
κα θα συνεχιστούν και στην
είσοδο της πόλης.
Η συγκέντρωση των τρα-
κτέρ της Επαρχίας
Φαρσάλων θα γίνει στον
Περιφερειακό του
Ανωχωρίου, ώστε να ξεκινή-
σει η πορεία προς το κέντρο
της πόλης συντεταγμένα.

Τοποθέτηση του πρόε-
δρου του Αγρ. Συλλόγου
Κατωχωρίου και μέλος
της ΕΟΑΣΝΛ Σωκράτη
Αλειφτήρα
Την δική του τοποθέτηση
πριν την επερχόμενη
κινητοποίηση της
Τετάρτης 4/12 με το μπλό-
κο – συλλαλητήριο των
αγροτών στο κέντρο των
Φαρσάλων έκανε ο πρόε-
δρος του Αγροτικού
Συλλόγου Κατωχωρίου
Φαρσάλων και μέλος της
ΕΟΑΣΝΛ κ. Σωκράτης
Αλειφτήρας.

Ο κ. Αλειφτήρας εξήγησε τα
αιτήματα των αγροτών και τι
τους οδήγησε στην απόφα-
ση για την πρώτη αυτή κινη-
τοποίηση.
Αναλυτικά όσα μας τόνισε:
Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου
αγρότες της επαρχίας
Φαρσάλων σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο
Βασιλί και ύστερα από την
Πανθεσσαλική σύσκεψη
που έγινε την Τρίτη στον
Παλαμά συζήτησαν και απο-

φάσισαν την διοργάνωση
συλλαλητηρίου την Τετάρτη
4 Δεκέμβρη και ώρα 11:00
στην πόλη των Φαρσάλων.
Κύρια αιτήματα των αγρο-
τών είναι οι τιμές των προϊό-
ντων και ειδικότερα του βαμ-
βακιού το οποίο δεν πληρώ-
νετε από τους εκκοκιστές με
βάση την ποιότητα του, το
κόστος παραγωγής .
Φέτος είχαμε αύξηση την
τιμή του ρεύματος κατά 15%
και το πετρέλαιο το αγορά-
ζουμε 1,40 ευρώ όταν σε
άλλα ευρωπαϊκά κράτη οι
αγρότες το αγοράζουν 0,60
λεπτά.
Το νέο ασφαλιστικό νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης οι
οποίοι μετά τις δηλώσεις του
Υπουργού για κατηγορία
220 ευρώ και τις αντιδρά-
σεις των αγροτών αναγκά-
στηκαν να το επεξεργα-
στούν ξανά και η αναμόρ-
φωση του ΕΛΓΑ στην οποία
ζητάμε να μην μπουν ιδιωτι-
κές ασφαλιστικές αλλά να
παραμείνει ο ΕΛΓΑ κρατικός
και να συνεισφέρει το κρά-
τος χρήματα από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό.
Μετά το συλλαλητήριο εχει
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ τ ε ι
Πανελλαδική σύσκεψη στην
Νίκαια στις 15 Δεκέμβρη και
ώρα 12 για να δούμε τις
περαιτέρω κινήσεις μας.
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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 4/12/2019
Βροχές  θερμοκρασία 4/8c

Τρίτη 3/12/2019
Συννεφιά,  θερμοκρασία 6/17c

Πέμπτη 5/12/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 2/11c

Παρασκευή 6/12/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 3/12c

Σαββάτο 7/12/2019
Ηλιοφάνεια ,  θερμοκρασία 5/16c

Κυριακή 8/12/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/16c

Δευτέρα 9/12/2019
Βροχές ,  θερμοκρασία 4/16c

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

Μπλόκο – Συλλαλητήριο των αγροτών

την Τετάρτη 4/12 στο κέντρο 

των Φαρσάλων

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

ΧριστουγεννιάτικηΧριστουγεννιάτικη

αγορά στην Πλατείααγορά στην Πλατεία

ΔημαρχείουΔημαρχείου



Μ
εγάλη επιτυχία

σημείωσε η

εκδήλωση που

διοργάνωσε στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων, ο

ιεραποστολικός Σύλλογος

«Παναγία η Ελεούσα» με

θέμα  “ Τα Μ.Μ.Ε. και η

οικογένεια”. 

Ομιλητής στην εκδήλωση

ήταν ο αρχιμανδρίτης

π.Επιφάνειος Οικονόμου

από την  Ιερά Μητρόπολη

Δημητριάδος, ο οποίος αφού

αναφέρθηκε στην ιστορία

όλων των Μέσων Μαζικής

ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)  επισή-

μανε τα εξής: “Στην εποχή

μας περιορίζεται διαρκώς ο

ρόλος των εφημερίδων και

του ραδιοφώνου και αυξάνε-

ται η επιρροή της τηλεόρα-

σης και κυρίως του διαδικτύ-

ου και των κινητών τηλεφώ-

νων. Όλοι αποδέχονται την

αξία των Μ.Μ.Ε. για την τοπι-

κή και παγκόσμια ενημέρω-

ση, μόρφωση και επικοινωνία

ατόμων και λαών. Γίνεται

όμως κακή χρήση τους,

κυρίως από την εποχή που

κυριάρχησαν τα ιδιωτικά

κανάλια στην τηλεόραση και

στο διαδίκτυο. Ο ανταγωνι-

σμός έγινε εντονότατος και

μειώθηκε κάθετα η ποιότητα,

με σκοπό την τηλεθέαση και

την ακροαματικότητα. 

Οι επιπτώσεις των ΜΜΕ

στην οικογένεια είναι εμφα-

νής: 

1.H αποκοινωνικοποίηση της

οικογένειας, η χαλάρωση των

δεσμών της, η μείωση του

διαλόγου, η μοναξιά. 

2. Η πνευματική συσκότιση:

μειώνεται η κρίση, η φαντα-

σία, η αντίληψη, η βούληση

και το ενδιαφέρον για τη

μητρική γλώσσα. 

3  Η συνεχής ενασχόληση με

τα ΜΜΕ  είναι χαμένος χρό-

νος και ζημιογόνος, λόγω

επαφής με κάθε είδους ανη-

θικότητα. 

4.Εξοικείωση με την βία κάθε

μορφής. 

5.Αύξηση των σωματικών

διαταραχών κυρίως της

παχυσαρκίας. 

6.Επιβαρύνεται η ζωή των

ηλικιωμένων που φανατίζο-

νται και απομονώνονται. 

7. Η ενημέρωση είναι πλα-

σματική, ιδιοτελής, απατηλή,

μη αντικειμενική χάρη στην

αύξηση των συμφερόντων

των ιδιοκτητών  των πολλών

καναλαρχών. 

8.Περιορίζεται η πνευματική

ζωή, μειώνει τη διάθεση για

ανάγνωση βιβλίων, για προ-

σευχή, για συνομιλία με τους

ανθρώπους, για αυτοκριτική,

για αυτογνωσία. Αυξάνεται η

αδιαφορία για εκκλησιασμό

και η τάση για εφάμαρτες

πράξεις, θεωρείται φυσιολο-

γική”.

Το γενικό συμπέρασμα που

βγήκε από την πνευματική

ομιλία ήταν ότι τελικά τα

Μ.Μ.Ε. πρέπει να χρησιμο-

ποιούνται με μέτρο και όλοι

οι φορείς να νουθετούν τους

νέους γι’ αυτό το θέμα. Την

εκδήλωση παρακολούθησαν

πλήθος κόσμου και επισή-

μων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης

συγκεντρώθηκαν τρόφιμα

από τους πολίτες προς ενί-

σχυση άπορων οικογενειών.
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“Τα ΜΜΕ και η οικογένεια”: Εκδήλωση του Ιεραποστολικού Συλλόγου:“Τα ΜΜΕ και η οικογένεια”: Εκδήλωση του Ιεραποστολικού Συλλόγου:



Ο
Γιώργος

Αποστολίδης είναι

ένας νέος αγρότης

που έζησε τη ζωή του στη

Λάρισα μέχρι και πριν

τρία χρόνια. Τότε, μαζί με

τη γυναίκα του, τη Νάντια

και την κόρη τους, πήραν

τη γενναία απόφαση να

επιστρέψουν στο χωριό

και να επενδύσουν στον

πρωτογενή τομέα,

σύμφωνα με το onlaris-

sa.gr.

Η επένδυση έγινε μάλιστα

μέσα στα χρόνια της κρίσης.

Με τη στήριξη του προγράμ-

ματος Leader, αρκετή τόλμη

και πολύ περισσότερη διά-

θεση για δουλειά, ο Γιώργος

δημιούργησε διαλογητήριο

οσπρίων στο χωριό Άγιος

Κωνσταντίνος του δήμου

Φαρσάλων, λίγα χιλιόμετρα

έξω από την πόλη των

Φαρσάλων (35 χιλιόμετρα

από τη Λάρισα).

Η οικογενειακή επιχείρηση

ξεκίνησε με δειλά βήματα

και παραγωγή μόλις 500

κιλών ρεβιθιών, για να φθά-

σει σήμερα να διαχειρίζεται

περισσότερους από 200

τόνους ενός εξαιρετικά ποιο-

τικού προϊόντος, σε συνερ-

γασία με την εταιρεία

Agrifarm.

Μάλιστα, με υπερηφάνεια ο

Γιώργος βλέπει το πρόσω-

πό του να βρίσκεται στη

συσκευασία που ταξιδεύει

στα ράφια των σούπερ μάρ-

κετ όλου του κόσμου! Από

το Μανχάταν των

Ηνωμένων Πολιτειών της

Αμερικής μέχρι τον Καναδά!

Για το ζευγάρι των νέων

αγροτών έκανε πρόσφατα

αφιέρωμα ο Ευτύχης

Μπλέτσας με το «Happy

Vlog», ταξιδεύοντας σε

Στερεά και Θεσσαλία και

συνομιλώντας με αγρότες.

Μ
ία δυσάρεστη

έκπληξη ανάμενε

τους κατοίκους

και τους επισκέπτες των

Φαρσάλων το πρωί του

Σαββάτου.

Άγνωστος ή άγνωστοι είχαν

προβεί σε βανδαλισμούς

στον εορταστικό διάκοσμο

που είχε τοποθετήσει σε

σημεία της πόλης η δημοτι-

κή αρχή.

Από πλευράς δήμου

Φαρσάλων απευθύνεται

έκκληση σε όλους τους

πολίτες να προστατέψουν

τη δημοτική περιουσία,

αλλά και την προσπάθεια

που καταβάλλουν οι υπηρε-

σίες του δήμου ώστε την

επικείμενη περίοδο των

Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς η εικόνα της

πόλης να είναι όμορφη και

γιορτινή για μικρούς και

μεγάλους.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ο Λαρισαίος που άφησε την πόλη για τον Αγ. Κων/νο Φαρσάλων και Ο Λαρισαίος που άφησε την πόλη για τον Αγ. Κων/νο Φαρσάλων και 

σήμερα φιγουράρει στα ράφια σούπερ μάρκετ όλου του κόσμου!σήμερα φιγουράρει στα ράφια σούπερ μάρκετ όλου του κόσμου!

Βανδαλισμοί στον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμοΒανδαλισμοί στον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο



Σ
τις φλόγες τυλίχθηκε

επαγγελματικό

φορτηγάκι το οποίο

ήταν σταθμευμένο, τα

ξημερώματα της Τετάρτης

στις 3:40 π.μ., κοντά στις Α’

εργατικές κατοικίες στα

Φάρσαλα.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως

άνδρες του Πυροσβεστικού

Κλιμακίου Φαρσάλων, όμως

το επαγγελματικό αυτοκίνητο

είχε υποστεί σοβαρές βλάβες

Στο σημείο επίσης βρέθηκαν

και αστυνομικοί Α.Τ.

Φαρσάλων.

Όπως βλέπετε στις φωτογρα-

φίες πρόκειται για ολοσχερή

καταστροφή του οχήματος

Μ
ε επιτυχία

στέφθηκε η

ημερίδα που

πραγματοποιήθηκε στα

Φάρσαλα χθες Τρίτη, 26

Νοεμβρίου, από το

Κέντρο κοινότητας με

Παράρτημα Ρομά (στον

χώρο του Ισόγειου της

πλατείας Δημαρχείου) με

θέμα:» Διατροφή για

υγεία και ευεξία».

Στο πρώτο μέρος της ημερί-

δας παρουσιάστηκαν από

τα στελέχη του Κέντρου

Κοινότητας οι σκοποί και οι

παρεχόμενες υπηρεσίες του

Κέντρου.

Στο δεύτερο μέρος της ημε-

ρίδας, με ομιλητή τον

Διατροφολόγο – Διαιτολόγο

κ. Αντρέα

Αναγνωστόπουλο, ακολού-

θησε παρουσίαση – ανάλυ-

ση με θέμα «διατροφή για

υγεία και ευεξία».

Την ημερίδα συντόνισε η

διευθύντρια της

Κοινωφελούς Επιχείρησης

του Δήμου Φαρσάλων και

Υπεύθυνη Πράξης του

Κέντρου Κοινότητας Δήμου

Φαρσάλων, κ. Βέρα

Κυρίτση.

Στην ημερίδα παρευρέθη-

καν μεταξύ άλλων ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, ο

Πρόεδρος του Δημοτικού

συμβουλίου κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός, οι

Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Νικόλαος

Γκατζόγιας, Σταύρος

Κουκουλιός και Δέσποινα

Συροπούλου, ο Πρόεδρος

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ κ.

Κωνσταντίνος Μπαλατσός,

η Αντιπρόεδρος της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ κ. Βάια

Αρσενοπούλου, ο

Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ.

Χρήστος Μπασαγιάννης, η

Πρόεδρος της τοπικής κοι-

νότητας Φαρσάλων κ.

Θεοδώρα Πρεκατέ, ο

Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ

κ. Ιωάννης Αυφαντής,

δημοτικοί σύμβουλοι και

τοπικοί σύμβουλοι, μέλη

του διοικητικού συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ καθώς και

πλήθος κόσμου.

Επίσης, στην ημερίδα συμ-

μετείχαν τα εξής στελέχη

του Κέντρου Κοινότητας:

Παρασκευή Μπακαρού –

Κοινωνική Λειτουργός

Συντονίστρια του υποέρ-

γου1, Γρηγόριος

Γεωργιτσόπουλος –

Ψυχολόγος, Βασιλική

Λιάπη- Κοινωνιολόγος

Συντονίστρια του υποέρ-

γου2, Αθανασία

Βακαλούλη-Νοσηλεύτρια,

Μαρίνα Σίσκου –

Παιδαγωγός

Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης.

Το Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων, υπάγε-

ται στη Δημοτική

Κοινωφελή Επιχείρηση

Φαρσάλων – (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ)

και υλοποιείται στα πλαίσια

του Περιφερειακού επιχει-

ρησιακού προγράμματος

Θεσσαλία 2014-2020.

5
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

CMYK

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ημερίδαΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε ημερίδα

του Κέντρου Κοινότητας Φαρσάλωντου Κέντρου Κοινότητας Φαρσάλων

Φωτιά σε επαγγελματικό φορτηγάκιΦωτιά σε επαγγελματικό φορτηγάκι



Ε
κλογές

πραγματοποίησε

η Ένωση

Συνταξιούχων ΙΚΑ

Φαρσάλων και

Περι΄χωρων την

περασμένη Τετάρτη στο

ΚΑΠΗ Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα οι εκλογές

πραγματοποιήθηκαν με δυο

συνδυασμούς όπου συμμε-

τείχαν στην εκλογική διαδι-

κασία 147 μέλη της

‘Ενωσης.

Τα αποτελέσματα της

ψηφοφορίας ήταν:

Συνδυασμός “Ενωτικό”

Στράτου Ελένη 113

Τάσιου Αμαλία 60

Μπέτσιου Παρασκευή 45

Νάκου Γεωργία 44

Παπαδόπουλος Δημήτριος

42

Μάστορας Βασίλειος 39

Συνδυασμός “Ένωση”

Γρίβας Βασίλειος 23

Αλεξόπουλος Νίκος 18

Παφύλλα Παρασκευή 18

Γάκος Φώτης 11

Μετά τις αρχαιρεσίες που

πραγματοποιήθηκαν από

την Ένωση νέα Πρόεδρος

είναι η κ. Ελένη Στράτου.

Αναλυτικά η σύσταση του

Δ.Σ.

Πρόεδρος: Στράτου Ελένη

Αντιπρόεδρος: Τάσιου

Αμαλία

Γραμματέας: Μπέτσιου

Παρασκευή

Ταμίας: Νάκου Γεωργία

Μέλη: Παπαδόπουλος

Δημήτριος, Μάστορας

Βασίλειος, Γρίβας Βασίλειος

Ε
πιστολή προς τον

Υπουργόν

Περιβάλλοντος –

Ενέργειας Κωστή

Χατζηδάκη, απέστειλε ο

Πρόεδρος της Άτυπης

Επιτροπής

Κατακλυζομένων κατοίκων

Μεσοχώρας-Τρικάλων

Φώτιος Ι. Βαρελογιάννης,

στην οποία επισημαίνει ότι

οι ενεργειακές δυνατότητες

του φράγματος

Μεσοχώρας παραμένουν

αναξιοποίητες.

Συγκεκριμένα η επιστολή

του κ. Βαρελογιάννη έχει

ως εξής:

“Προς Τον Αξιότιμον

Υπουργόν Περιβάλλοντος

– Ενέργειας

Κον Κωστή Χατζηδάκη

Αθήνα

Θέμα: Αναξιοποίητο ενερ-

γειακό Εθνικό Κεφάλαιο το

Φράγμα Μεσοχώρας

Μονόδρομος η αξιοποίηση

του για την παραγωγή πρά-

σινης ενέργειας. Ο ορεινός

όγκος του τέως Δήμου

Πινδέων και τώρα Δήμου

Πύλης θα απογειωθεί τουρι-

στικά και οικονομικά. Ως γνω-

στόν το έργο αυτό ξεκίνησε

το 1986 επί πρωθυπουργού

Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι

τελειωμένο από το 2001.

Σχεδόν επί μια εικοσαετία

παραμένει ανεκμετάλλευτο ν

και κινδυνεύει να μετατραπεί

σε μουσείο. Είναι ένα φράγ-

μα από τα υψηλότερα του

κόσμου με ύψος 155 μέτρα.

Η κατασκευή του κόστισε

500.000.000€ και η ετήσια

συντήρηση του στοιχίζει

5.000.000€. Το ανωτέρω

έργο είναι ισχύος 161Μw και

καλύπτει το 10% της ετήσιας

Εθνικής παραγωγής. Κατά

την μελέτη του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

μπορεί να λειτουργήσει με 5

μόνο υπαλλήλους. Για την

κατασκευή του πλήρωσε ο

κάθε Έλληνας φορολογούμε-

νος. Με την λειτουργία του

ανωτέρου έργου θα μειω-

θούν οι ρύποι κατά

4.000.000.000 τόνους. Το

ΣΤΕ με την υπ’ αριθμ

26/2014 απόφαση το

ξεμπλοκάρει πλήρως από τα

υπόλοιπα έργα μερικής

εκτροπής του Άνω ρου του

Αχελώου προς την Θεσσαλία

και το καθιστά αυτόνομο και

αμιγές Υδροηλεκτρικόν.

Με 2η απόφαση πάλι του

ΣΤΕ το 2017 με αριθμ. 26/20

και απόφαση του ΤΕΩΣ

υπουργού περιβάλλοντος και

ενέργειας Κου Σωκράτη

Φάμελλου με αριθμ 4 το ΥΕΜ

οι δύο (2) ανωτέρω αποφά-

σεις το ονοματίζουν καθαρά

Περιβαλλοντικό Πράσινο και

ανήκει στην Νatura 2060

καθώς επίσης και το χωριό

Μεσοχώρα. Τα SΧΟΑΠ του

χωριού είναι όλα έτοιμα προ

πολλού υπολείπεται η μελέτη

της ανάπτυξης της ευρύτερης

περιοχής Μεσοχώρας την

οποία ανέθεσε ο Δήμαρχος

Πύλης Κος Κώστας Μαράβας

σε ανάλογο μελετιτικό γρα-

φείο και είναι σχεδόν έτοιμη.

Τα έξοδα της ανωτέρω μελέ-

της ανέλαβε η ΔΕΗ.

Κύριε υπουργέ πρέπει να

υπάρξει ηθική και πολιτική

αφύπνιση να αντιμετωπίσουν

τα συσσωρευμένα προβλή-

ματα που μαζεύτηκαν επί μια

20ετία με σύνεση και σοβα-

ρότητα όλα τα ανωτέρω

συνετέλεσαν επιβαρυντικά

και είχε οικονομική απώλεια

η ΔΕΗ 600.000.000€. Όλα τα

ανωτέρω είχαν αντανάκλαση

οικονομικά και στο Ελληνικό

Δημόσιο. Επίσης ο νυν

Δήμος Πύλης είναι χαμένος

από οικονομικής πλευράς.

Κύριε Υπουργέ πριν καταθέ-

σετε τον καινούργιο νόμο στη

Βουλή για την λειτουργία του

λάβετε υπόψιν σας τον Ν.

3734/2009 που καταθέτατε

στην Βουλή και να προσαρ-

μόσετε τις καινούριες τιμές

απαλλοτριώσεων για οικόπε-

δα, σπίτια, χωράφια κ.λ.π.

σύμφωνα με τον προηγούμε-

νο νόμο. Κύριε Υπουργέ

κάπου πρέπει να τελειώνω

για να μην σας κουράζω

άλλο. Πάρτε την πολιτική

βούληση να το λειτουργήσε-

τε. Διαφορετικά θα είσθε

υπεύθυνος έναντι του ελληνι-

κού λαού για την μη λειτουρ-

γία του.

Κοινοποίηση προς:

1) Αξιότιμον Υπουργόν

Περιβάλλοντος & Ενέργειας

κον Κωστή Χατζηδάκη

Αθήνα

2) Κον Πρόεδρον ΔΕΗ Αγίου

Κωνσταντίνου 11 Στασινό

Γεώργιο

3) Κον Ροντήρη Στυλιανό

Δ.Μ.Κ.Ε Υ.Η.Ε

Υδροηλεκτρικών έργων

Αθήνα Αγ. Κωνσταντίνου 11

4) Κον Άγγελο Δημητρίου

ΔΕΗ Μουζακίου

Δ.Μ.Κ. /ΥΗΕ ΚΕΨΕ ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

5) Κον Κωνσταντίνο Μαράβα

Δήμαρχον Πύλης

6) Κον Αγοραστό

Κωνσταντίνο Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας

Με βαθιά εκτίμηση 

και υπόληψη

“Φώτιος Βαρελογιάννης”
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Τοπικά Νέα

““Αναξιοποίητο ενεργειακό Εθνικό Κεφάλαιο το ΦράγμαΑναξιοποίητο ενεργειακό Εθνικό Κεφάλαιο το Φράγμα

Μεσοχώρας” - Επιστολή του κ. Φώτιου Ι. ΒαρελογιάννηΜεσοχώρας” - Επιστολή του κ. Φώτιου Ι. Βαρελογιάννη

-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

- Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Νασελος Travel”

διοργανώνει εορταστικές εκδρομές για τα

Χριστούγεννα και  τα Θεοφάνεια σε

1) Βουδαπέστη - Βιέννη, 2) Σόφια -

Φιλιππούπολη

3)Μπάνσκο, 4)Βελιγράδι - Νόβι Σαντ

-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.

-7/8-12 Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος

Σταυρού και το “Nefeli Travel” διοργανώνουν

διήμερη εκδρομή, Ναύπακτο - Μεσσολόγι -

Αιτωλικό

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Νέο Δ.Σ. για την Ένωση ΣυνταξιούχωνΝέο Δ.Σ. για την Ένωση Συνταξιούχων

ΙΚΑ Φαρσάλων και ΠεριχώρωνΙΚΑ Φαρσάλων και Περιχώρων



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



Ο
λοκληρώθηκαν οι

εργασίες βελτίωσης

του αγωνιστικού

χώρου στο Δημοτικό Στάδιο

της πόλης των Φαρσάλων.

Οι εργασίες  αφορούσαν στην

εγκατάσταση αυτόματου

αρδευτικού συστήματος και

νέου αγωνιστικού χλοοτάπη-

τα. Το έργο είναι ενταγμένο

και χρηματοδοτήθηκε από το

πρόγραμμα της Περιφέρειας

Θεσσαλίας συνολικού προϋ-

πολογισμού 430.000 σχετικά

με τη βελτίωση των εγκατα-

στάσεων σε οκτώ συνολικά

ποδοσφαιρικά γήπεδα στην

Π.Ε. Λάρισας. Αν και οι εργα-

σίες έχουν ολοκληρωθεί το

γήπεδο ποδοσφαίρου θα

παραδοθεί προς χρήση τον

Μάρτιο του 2020, καθώς

απαιτείται χρόνος για την ανά-

πτυξη του αγωνιστικού χλοο-

τάπητα.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

μέσα από ένα ολοκληρωμένο

πρόγραμμα προχωρά στην

αναβάθμιση των αγωνιστικών

χώρων σε οκτώ γήπεδα της

Π.Ε. Λάρισας. Μετά το γήπε-

δο Μακρυχωρίου που πρό-

σφατα παραχωρήθηκε προς

χρήση μετά την ανακαίνιση

του αγωνιστικού του χώρου,

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες

και στο Δημοτικό Στάδιο

Φαρσάλων. Αν και η συντήρη-

ση και κατασκευή των γηπέ-

δων βρίσκεται στην αρμοδιό-

τητα των δήμων, εμείς ως

Περιφέρεια σε συνεργασία με

τις υπηρεσίες αναμορφώνου-

με και συγχρονίζουμε τα

γήπεδα μας. Για εμάς ο αθλη-

τισμός είναι φιλοσοφία ζωής

γιατί δίνει χρόνια στη ζωή και

ζωή στα χρόνια. Επιθυμούμε

να έχουμε λειτουργικά αθλητι-

κά κέντρα για να πηγαίνουν

και οι αθλητές και οι πολίτες

να αθλούνται» υποστήριξε σε

δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Οι εργασίες που εκτελέστη-

καν είναι οι εξής:

Επαναπλήρωση επιφανεια-

κού εδαφικού υποστρώματος

και  διαμόρφωση των εδαφι-

κών κλίσεων με προωθητήρα

(grader) ο οποίος θα καθοδη-

γείται μέσω συστήματος laser.

Κατασκευή αρδευτικού δικτύ-

ου με σωλήνες από πολυαι-

θυλένιο υψηλής πυκνότητας

(HDPE) διατομής Φ90 και

Φ75 αντίστοιχα.

Τοποθετήθηκαν ηλεκτροβά-

νες και γραναζωτοί εκτοξευτή-

ρες με τρόπο τέτοιο που να

επιτυγχάνεται η πλήρης αλλη-

λοεπικάλυψη όλης της επιφά-

νειας του αγωνιστικού χώρου.

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με

σπορά ποικιλίας ή μίγματος

ποικιλιών κατάλληλων για

αγωνιστική χρήση. 

Μ
ε απόφαση του

Υπουργού

Εσωτερικών, κ.

Τάκη Θεοδωρικάκου, η

Παρασκευή Δραμαλιώτη,

με καταγωγή από τα

Φάρσαλα, τοποθετήθηκε

στη θέση της

Αντιπροέδρου του

Εθνικού Κέντρου

Δημόσιας Διοίκησης.

Η κ. Δραμαλιώτη, αριστού-
χος απόφοιτος της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας

Διοίκησης, νομικός, κάτοχος
δύο μεταπτυχιακών τίτλων
(στη διοικητική επιστήμη και
στο διεθνές δίκαιο) και διδά-
κτορας πολιτικής επιστήμης
αποτελεί ένα γνωστό και
καταξιωμένο στέλεχος της
δημόσιας διοίκησης.
Για πολλά χρόνια έχει
συνεισφέρει με συνέπεια
και αποτελεσματικότητα
τόσο στο πλαίσιο της υπη-
ρεσιακής σταδιοδρομίας της
σε θέση ευθύνης στη Γενική

Γραμματεία Συντονισμού
του κυβερνητικού έργου
από τη σύστασή της, όσο
και μέσω της θέσης της
πρώτης Συνηγόρου των
Αποφοίτων των Εθνικής
Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης.
Η ανακοίνωση της
Ένωσης:
«Το ΔΣ της Ένωσης
Αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
& Αυτοδιοίκησης, με βαθιά
ικανοποίηση, χαιρετίζει την
απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, κ. Τάκη
Θεοδωρικάκου τοποθέτη-
σης της συναδέλφου
Παρασκευής Δραμαλιώτη
στη θέση της Αντιπροέδρου
του ΕΚΔΔΑ.
Η κα Δραμαλιώτη απόφοι-
τος της ΕΣΔΔΑ, νομικός,
κάτοχος δύο μεταπτυχια-
κών τίτλων (στη διοικητική
επιστήμη και το διεθνές
δίκαιο) και διδάκτορας πολι-
τικής επιστήμης αποτελεί
ένα γνωστό και καταξιωμέ-

νο μέλος της Ένωσης. Για
πολλά χρόνια έχει συνει-
σφέρει με συνέπεια και
αποτελεσματικότητα τόσο
στο πλαίσιο της υπηρεσια-
κής σταδιοδρομίας της σε
θέση ευθύνης στη Γενική
Γραμματεία Συντονισμού
του κυβερνητικού έργου
από τη σύστασή της, όσο
και μέσω της Ένωσής μας,
πρόσφατα μάλιστα από τη
θέση της πρώτης
Συνηγόρου των Αποφοίτων.
Είμαστε σίγουροι ότι με την
εργατικότητα και την αφο-
σίωση που τη διακρίνει θα
ανταποκριθεί με τον καλύτε-
ρο τρόπο στις υψηλές απαι-
τήσεις της νέας της θέσης.
Η συγκεκριμένη επιλογή
εκφράζει την αντίληψη της
νέας πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών,
του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου,
για ανάδειξη των ικανοτή-
των, των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων
ως τον σημαντικότερο
παράγοντα για τη στελέχω-

ση κρίσιμων θέσεων του
δημόσιου τομέα, πολιτική
απόφαση που αποτελεί
εξαιρετικά θετικό δείγμα
γραφής.
O Πρόεδρος της ΕΝΑΠ,
Δημήτρης Κιρμικίρογλου
δήλωσε σχετικά: “Σε μια
περίοδο που η δημόσια
διοίκηση ευρύτερα βρίσκε-
ται ενώπιον προκλήσεων
για σημαντικές μεταρρυθμί-
σεις-τομές που ξεκινούν
από την ποιοτική αναβάθμι-
ση και καλύτερη αξιοποίηση
του προσωπικού της με
απώτερο στόχο την περαι-
τέρω βελτίωση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών προς
τον πολίτη, το ΕΚΔΔΑ απο-
τελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
της μεταρρυθμιστικής προ-
σπάθειας και η επιλογή εκ
μέρους του Υπουργού
Εσωτερικών τοποθέτησης
στο τιμόνι της
Αντιπροεδρίας της Εύης
Δραμαλιώτη στέλνει σαφές
μήνυμα στήριξης του ρόλου
των Αποφοίτων της

ΕΣΔΔΑ”.

Επ’ ευκαιρία των ανωτέρω,

πραγματοποιήθηκε σχετική

υπηρεσιακή συνάντηση της

ΕΝΑΠ στο Υπουργείο

Εσωτερικών όπου εκφρά-

σθηκε η βούληση του

Υπουργείου Εσωτερικών να

ενισχυθεί ο ρόλος του

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης σε στελεχια-

κό επίπεδο με πρόσωπα

που έχουν χαρακτηριστικά

του Κλάδου Επιτελικών

Στελεχών.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι

αποτελεί προτεραιότητα η

διεξαγωγή του Διαγωνισμού

εισόδου στην Εθνική Σχολή

Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης, μία προτε-

ραιότητα η οποία θα υλο-

ποιηθεί άμεσα μετά την επι-

κείμενη ανάληψη καθηκό-

ντων του νέου ΔΣ του

ΕΚΔΔΑ».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης ηΑντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης η

Φαρσαλινή Παρασκευή ΔραμαλιώτηΦαρσαλινή Παρασκευή Δραμαλιώτη

ΔημοτικόΔημοτικό ΣτάδιοΣτάδιο:Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης:Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης



T
α παιδιά του 1ου

Νηπιαγωγείου

Φαρσάλων

συνοδευόμενα από τους

γονείς τους, την

περασμένη Παρασκευή

επισκέφτηκαν το «Μουσείο

φυσικής ιστορίας και

μανιταριών» στην

Καλαμπάκα.

Η επίσκεψη πραγματοποιή-
θηκε με τρένο, η ξενάγηση
στους χώρους του μουσείου,
η γνωριμία με τη χλωρίδα και
την πανίδα της Ελλάδας και
όχι μόνο, η περιήγηση στους
δρόμους της πόλης με τους
επιβλητικούς βράχους των

Μετεώρων, ικανοποίησαν
τους μαθητές και τους συνο-
δούς τους.
Ένας προορισμός δεν είναι
ποτέ ένας μέρος, αλλά ένας
νέος τρόπος να βλέπουμε
τα πράγματα γράφει ο
Henry Miller.
Η διδακτική αυτή επίσκεψη
εντάσσεται στις θεματικές
ενότητες: μέσα μεταφοράς,
χλωρίδα και πανίδα. Την επί-
σκεψη διοργάνωσαν οι εκπαι-
δευτικοί του σχολείου:
Κατσικοπούλου Αναστασία,
Τσάτσου Αθανασία,
Σκαρλατούδη Παντελία.

Μ
ε τη γνωστή,

Φαρσαλινή

τραγουδίστρια,

Λίλα Τριάντη και άλλες

παράλληλες εκδηλώσεις

θα ανάψει το

Χριστουγεννιάτικο δέντρο

στα Φάρσαλα, την

ερχόμενη Παρασκευή 6

Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για μια καλλιτέ-
χνιδα που γεννήθηκε και
μεγάλωσε στα Φάρσαλα,
ξεχώρισε στο γνωστό τηλε-
οπτικό talentshow «x fac-
tor» και συνεχίζει να δια-
πρέπει στις Αθηναϊκές σκη-
νές δίπλα σε μεγάλα ονό-
ματα του πενταγράμμου,
αλλά και σε όλη την Ελλάδα
χάρη στην ποιοτική της
φωνή, αλλά και τη δυνατή

σκηνική της παρουσία.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινή-
σουν στις 18.30 στην πλα-
τεία Δημαρχείου, με το
Θέατρο δρόμου από την
ομάδα Lomentum Actνα
αναλαμβάνει δράση. Ο
Άγιος Βασίλης με το βοηθό
του το καλό ξωτικό περιμέ-
νουν στο ξύλινο σπιτάκι
τους τα παιδιά ώστε να
παραλάβουν το γράμμα
τους και να φωτογραφη-
θούν μαζί του εντελώς
δωρεάν.  Ο αγαπημένος
Άγιος των παιδιών, προ-
σφέρει γλυκίσματα και τους
διηγείται πολλές και χορτα-
στικές ιστορίες από τα ατέ-
λειωτα ταξίδια του σε όλο
τον κόσμο.
Οι πονηρούληδες καλικά-

ντζαροι θέλουν να χαλά-
σουν τη γιορτή και να
αρπάξουν τα γράμματα και
τα παιχνίδια των παιδιών
από το σάκο του Άγιου
Βασίλη. Το ξωτικό με τη
βοήθεια των μικρών μας
φίλων θα τους εμποδίσουν,
ώστε να συνεχιστεί αρμονι-
κά η χαρούμενη γιορτή.
Στη συνέχεια οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να
δουν μία φαντασμαγορική
παράσταση από τους απί-
θανους ζογκλέρ μας, που
παίζουν με μπαλάκια, κορύ-
νες, στροβιλίζουνε φωτιές,
περπατάνε σε ξυλοπόδαρα
και κάνουν απίθανες
σαπουνόφουσκες, ενθου-
σιάζοντας μικρούς και μεγά-
λους!
Τη σκυτάλη θα λάβει το
άναμμα του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου
από το δήμαρχο
Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου.
Η Παιδική Χορωδία της
Μουσικής Σχολής
Φαρσάλων θα αποδώσει σε
ένα μικρό καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα, χριστουγεννιάτι-
κους ύμνους και τραγούδια.
Η εορταστική βραδιά στην

Κεντρική πλατεία των
Φαρσάλων, θα κλείσει με τη
Λίλα Τριάντη και την ομάδα
της,για να μας ξεσηκώσουν
και να μας βάλουν για τα
καλά στο κλίμα των ημερών
με ένα δυνατό liveshow.
Σας περιμένουμε όλες και
όλους να ανάψουμε το δέν-
δρο μας και να χαρούμε με
την έναρξη των
Χριστουγεννιάτικων εκδη-
λώσεων της πόλης μας! Να
είστε όλοι εκεί!
Σημειώνεται, πως τις επό-
μενες ημέρες αναμένεται να
δοθεί στη δημοσιότητα το
πλήρες πρόγραμμα των
πλούσιων εκδηλώσεων που
διοργανώνει οΔήμος
Φαρσάλων καιο
Οργανισμός Πολιτισμού
Αθλητισμού Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης
του Δήμου Φαρσάλων, σε
συνεργασία με συλλόγους
και φορείς της περιοχής,για
την εορταστική περίοδο των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς.
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις
6 Δεκεμβρίου και θα ολο-
κληρωθούν στις 2
Ιανουαρίου 2020.
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Με τη Λίλα Τριάντη ανάβει τοΜε τη Λίλα Τριάντη ανάβει το

Χριστουγεννιάτικο δέντρο στις 6 Δεκεμβρίου!Χριστουγεννιάτικο δέντρο στις 6 Δεκεμβρίου!

Στο «Μουσείο φυσικής ιστορίας και Στο «Μουσείο φυσικής ιστορίας και 

μανιταριών» το 1ο Νηπιαγωγείο μανιταριών» το 1ο Νηπιαγωγείο 



Τ
ίτλους τέλους στο

πρόγραμμα

«Φιλόδημος»*, έβαλε

μιλώντας στη Γενική

Συνέλευση της ΚΕΔΕ ο

υπουργός Εσωτερικών

Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως είπε το πρόγραμμα

των 2 δισ. που είχε

εξαγγείλει η προηγούμενη

κυβέρνηση είχε μόλις 134

εκατ. ευρώ για έργα που

έχουν προκηρυχθεί, ύψους

450 εκατ. και ενταγμένα 1,2

δισ.Αναφορικά με το τι πρέ-

πει να κάνουν οι δήμοι με τα
συγκεκριμένα έργα, τόνισε
ότι έχουν τρεις δυνατότητες:
-Να τα εντάξουν στα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΠΕΠ) του
ΈΣΠΑ
-Να τα εντάξουν στα Τομεακά
προγράμματα (υπουργεία)
του ΕΣΠΑ
-Να περιμένουν το νέο ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα 2020-
23 για την Αυτοδιοίκηση, που
θα εξαγγείλει η νέα κυβέρνη-
ση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Π.
Θεοδωρικάκος από το βήμα
της συνέλευσης της ΚΕΔΕ
ανακοίνωσε ουσιαστικά την
κατάργηση του προγράμμα-
τος «Φιλόδημος» παραθέτο-
ντας μια σειρά στοιχεία για τη
χρηματοδότηση, υλοποίηση
και απορροφητικότητα του
προγράμματος, επιρρίπτο-
ντας ευθύνες στην προηγού-
μενη ηγεσία του υπουργείου
Εσωτερικών.
Θέμα πρώτης γραμμής έχει
ανακύψει για 502 έργα προϋ-
πολογισμού 1,235 δις ευρώ,
τα οποία έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα «Φιλόδημος».
Το υπουργείο Εσωτερικών
καταργεί το πρόγραμμα
«Φιλόδημος» με  τη σημερινή
δομή του και ανακοινώνει ότι
για την περίοδο 2020-23  θα
υλοποιηθεί νέο πρόγραμμα
για  έργα 500 εκατ. ευρώ τον
χρόνο στους δήμους της
χώρας, επιπροσθέτως από τα
έργα που θα ενταχθούν στο
ΕΣΠΑ.
Ο υπουργός Εσωτερικών Π.
Θεοδωρικάκος από το βήμα
της συνέλευσης της ΚΕΔΕ
ανακοίνωσε ουσιαστικά την
κατάργηση του προγράμμα-
τος «Φιλόδημος» παραθέτο-
ντας μια σειρά στοιχεία για τη
χρηματοδότηση, υλοποίηση
και απορροφητικότητα του
προγράμματος, επιρρίπτο-
ντας ευθύνες στην προηγού-
μενη ηγεσία του υπουργείου
Εσωτερικών, 
Υπουργικό Συμβούλιο
Συγκεκριμένα ο υπουργός
Εσωτερικών ανέφερε, ότι ενώ
η δανειακή σύμβαση μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων,
από 200 εκατ. ευρώ το 2017,
μειώθηκε στα 137 εκατ. ευρώ
και προβλέπει ρητά και κατη-
γορηματικά η λήξη των έργων
να είναι στις 31/12/19, η
προηγούμενη ηγεσία του
υπουργείου, όπως είπε, έχει
εντάξει στο πρόγραμμα 502
έργα, ύψους 1,235 δισ. ευρώ.
Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε
ότι ενημέρωσε για αυτή την
κατάσταση τον πρωθυπουρ-
γό και το Υπουργικό
Συμβούλιο και «η βούληση

της κυβέρνησης είναι απόλυ-
τη. Τα έργα δεν θα επιτρέψου-
με να χαθούν. Τα περισσότε-
ρα από αυτά με ταχύτατες
διαδικασίες, τις οποίες πρέπει
από κοινού να οργανώσουμε,
θα πρέπει να ενταχθούν στα
Περιφερειακά Προγράμματα
και στα Τομεακά
Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Είναι κατεπείγον, διότι διαφο-
ρετικά η υπόθεση αυτή θα
τιναχθεί στον αέρα».
Τι θα γίνει με τα έργα
Ο κ Θεοδωρικάκος επανήλθε
στο θέμα, με συνέντευξη του,
στην «Kαθημερινή», απαντώ-
ντας σε σχετικές ερωτήσεις
ως εξής:
– Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
κάνατε συγκεκριμένες καταγ-
γελίες για τον «Φιλόδημο». Η
Αυτοδιοίκηση όμως για να λει-
τουργήσει χρειάζεται αναπτυ-
ξιακά προγράμματα.
– «Η αλήθεια είναι ότι η προη-
γούμενη κυβέρνηση υπέγρα-
ψε για 502 έργα προϋπολογι-
σμού 1,235 δισ. ευρώ, ενώ
είχε διασφαλίσει με δανεισμό
από την ΕΤΕπ 134 εκατ.
ευρώ. Εξαιρετικά ανεπαρκής
χρηματοδότηση, για να το πω
πολύ κομψά. Με τη συμφωνία
που έχει υπογραφεί μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων,
το πρόγραμμα αυτό λήγει στις
31/12/19. Η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είχε διαλύσει τις
τεχνικές υπηρεσίες της
Αυτοδιοίκησης, που είναι ανα-
γκαίες για τη σύνταξη των
τεχνικών μελετών και την υλο-
ποίηση των έργων, αλλά έδινε
υποσχέσεις».
– Και τι θα γίνει με αυτά τα
έργα;
–«Τα έργα του «Φιλόδημου»
που έχουν εγκριθεί θα μετα-
φερθούν στα ΠΕΠ και σε
τομεακά προγράμματα του
ΕΣΠΑ. Όσα δεν μπορούν να
ενταχθούν θα τα εξετάσουμε
προς υλοποίηση από το νέο
πρόγραμμα».
– Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει
αυτό το πρόγραμμα; – Θα
είναι τετραετές και θα αφορά
την περίοδο 2020-2023.
-«Είμαστε σε προχωρημένες
συζητήσεις με τους υπευθύ-

νους της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων προ-
κειμένου να έχουμε ένα νέο
τετραετές πρόγραμμα πραγ-
ματικών έργων, με πραγματι-
κά χρήματα, που θα ικανοποι-
ούν πραγματικές ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών και της
πατρίδας μας. Στο πρόγραμ-
μα αυτό θα έχει ισχυρότατη
συμμετοχή η ΕΤΕπ και θα
συναρτάται και με τον βαθμό
απορροφητικότητας των
έργων. Θα είμαστε σε θέση
να υλοποιήσουμε έργα 500
εκατ. ευρώ τον χρόνο στους

δήμους της χώρας, επιπρο-
σθέτως από τα έργα που θα
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Το νέο
πρόγραμμα θα έχει τα εξής
βασικά χαρακτηριστικά: θα
στηρίξουμε έργα και υποδο-
μές που θα έχουν κοινωνικό
χαρακτήρα, δράσεις για την
προστασία του περιβάλλο-
ντος, της δημόσιας υγείας,
της πολιτικής προστασίας,
της αντισεισμικής θωράκισης,
υποδομές που θα βελτιώνουν
την καθημερινότητα του πολί-
τη και την ποιότητα ζωής του
κ.ά.»

Τ
ην Παρασκευή

22/11

πραγματοποιήθηκε

η πρώτη συνάντηση της

Σχολής Γονέων

Φαρσάλων στο

Πολιτιστικό Κέντρο της

πόλης μας.

Αρκετοί γονείς παρευρέθη-

καν και συζητήσανε τις

απορίες τους, τις απόψεις

τους και τους προβληματι-

σμούς τους, με την καθοδή-

γηση της ψυχολόγου

Αγγελικής

Οικονομοπούλου, όσον

αφορά στον τρόπο για την

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

των παιδιών.

Κατά την έναρξη του σεμι-

ναρίου η κα Κική

Παναγιωτοπούλου, η μία εκ

των υπευθύνων της Σχολής

Γονέων, αναφέρθηκε στην

εμπειρία του Κέντρου Δια

Βίου Μάθησης – Computer

Center Ευρωεκπαιδευτική

στο χώρο της εκπαίδευσης

παιδιών αλλά και ενηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα είπε:

«Εδώ και 18 χρόνια εκπαι-

δεύουμε παιδιά και ενήλικες

στην Πληροφορική με απώ-

τερο στόχο την μάθηση, την

καλή γνώση και τέλος την

απόκτηση της

Πιστοποίησης. Επίσης υλο-

ποιούμε επιδοτούμενα σεμι-

νάρια ΛΑΕΚ, ΕΕΔΕ, ΕΣΠΑ

όπως το goneis gr και το Ε-

εκπαιδευτείται, Voucher για

ανέργους  κτλ…

Εκπαιδεύουμε εκτός από

υπαλλήλους γραφείου, φοι-

τητές, οικοδόμους, καθαρί-

στριες, αγρότες εργαζόμε-

νους του Δήμου στα κοινω-

φελή Προγράμματα.

Υλοποιήσαμε μα μεγάλη

υπευθυνότητα και σοβαρό-

τητα την Πιστοποίηση των

Αγροτών για την ορθολογι-

κή χρήση φυτοφαρμάκων.

Και τέλος στο κέντρο μας τα

παιδιά κάνουν μαθήματα

Ρομποτικής με τις πιο σύγ-

χρονες μεθόδους και τον

καλύτερο εξοπλισμό της

αγοράς.

Τώρα ξεκινάμε αυτό το

ελπιδοφόρο νέο εγχείρημα

πάντα με την βοήθεια σας

και την βοήθεια έγκριτων

και καταξιωμένων επιστη-

μόνων. Η Σχολή Γονέων

έχει σκοπό την εκπαίδευση

και τη στήριξη κάθε μητέ-

ρας και πατέρα, στον σύν-

θετο ρόλο του γονιού, όπως

διαμορφώνεται από τις σύγ-

χρονες κοινωνικοοικονομι-

κές συνθήκες».

Το πρόγραμμα απευθύνεται

σε γονείς παιδιών όλων

των ηλικιών, ανεξάρτητα

από εθνική προέλευση, ηλι-

κία και μόρφωση, σε μελλο-

ντικούς γονείς, γονείς ατό-

μων με αναπηρίες, εκπαι-

δευτικούς, ενήλικες τρίτης

ηλικίας.

Τα προγράμματα θα ανα-

πτύσσονται από εξειδικευ-

μένους επιστήμονες (ψυχο-

λόγους, γιατρούς, κοινωνι-

κούς λειτουργούς κλπ) και

θα παρέχουν στους γονείς

και στο οικογενειακό και

σχολικό περιβάλλον γνώ-

σεις, ανταλλαγή εμπειρίας

και ευκαιρίες για προβλημα-

τισμό.

Μεταξύ άλλων θα συζητιό-

νται μια σειρά από κρίσιμα

θέματα όπως ενδοσχολική

βία, ενδοοικογενειακή βία,

ασφαλές διαδίκτυο, σεξουα-

λική αγωγή των παιδιών.

Από την νέα χρονιά θα σας

δώσουμε ένα ολοκληρωμέ-

νο πρόγραμμα χωρισμένο

σε θεματικές ενότητες.

Η συνέχεια της σχολής δια-

γράφεται αισιόδοξη, αφού

οι γονείς που συμμετείχαν

στην πρώτη συνάντηση,

δηλώνουν ικανοποιημένοι

έχοντας μάλιστα αρκετά

θέματα προς συζήτηση μελ-

λοντικά.

ΟΙ υπεύθυνες της σχολής

είναι στην διάθεσή σας για

οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Εγγραφές συμμετοχής στο

τηλεέφωνο 24910 28028

(Κική Παναγιωτοπούλου

6932 258121, Ιουλία

Εγγλέζου 6978 559050)
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ξεκίνησε ένα ελπιδοφόρο εγχείρημα για την ενημέρωση των γονέων στα ΦάρσαλαΞεκίνησε ένα ελπιδοφόρο εγχείρημα για την ενημέρωση των γονέων στα Φάρσαλα

Θεοδωρικάκος: Τέρμα ο «Φιλόδημος»Θεοδωρικάκος: Τέρμα ο «Φιλόδημος»



Ο
Σωτήρης

Βουλγαράκης είναι

ένας άνθρωπος

που «αγαπάει» τα γήπεδα

όσο λίγοι, έχοντας

υπηρετήσει το ποδόσφαιρο

από πολλά και διαφορετικά

πόστα.

Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε

να μην είναι χαρούμενος βλέ-

ποντας το Δημοτικό Στάδιο

των Φαρσάλων με νέο πράσι-

νο τάπητα και όμορφα στρω-

μένο σαν… «χαλί».

Και το απόλαυσε με μια ποδη-

λατάδα και την χαρά ζωγραφι-

σμένη στο πρόσωπό του.

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς κοίταξε

στα ίσια την

Ραχούλα, ήταν πιο

επικίνδυνος, όμως μια

στιγμή αδράνειας στην

αμυντική του γραμμή ήταν

αρκετή για να δώσει στους

φιλοξενούμενους τον

βαθμό της ισοπαλίας με

σκορ 1 – 1.

Η αναμέτρηση στο πρώτο

μέρος ήταν αρκετά κλειστή

με τις δυο ομάδες να αλληλο-

εξουδετερώνονται και τους

γηπεδούχους να έχουν μια

καλή στιγμή, όταν ο Βόπης

τροφοδότησε τον

Τασιόπουλο με τον τερματο-

φύλακα της Ραχούλας να τον

σταματά.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι άνοιξαν το σκορ στο

52′ όταν ο Βόπης εκτέλεσε το

φάουλ, ο Τασιόπουλος έπια-

σε την κεφαλιά ο κίπερ της

Ραχούλας τον σταμάτησε,

όμως στην επαναφορά ο

Τσιτσικλής από κοντά πέτυχε

το 1 – 0.

Οι φιλοξενούμενοι απάντη-

σαν δέκα λεπτά αργότερα,

όταν μετά από φάση διαρκεί-

ας στα καρέ του Σκούφη και

αλλεπάλληλα λάθη στην

άμυνα, ο Θεοδώρου εκμεταλ-

λεύτηκε την αδράνεια και με

πλασέ πέτυχε το 1 – 1.

Εν συνεχεία ο Ατρόμητος

είχε δυο καλές στιγμές όταν

αρχικά στο 65′ ο Χρόνης δεν

κατάφερε να νικήσει τον αντί-

παλο τερματοφύλακα από

θέση τετ α τετ.

Ενώ στο 80′ ο Τσιτσικλής

έκανε το πλασέ από πλάγια

θέση με την μπάλα να περνά

λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Η Σύνθεση

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σκούφης, Μακρής, Φλώρος,

Αγγελόπουλος,

Βασιλόπουλος, Αζάς,

Μουτκανάς (80′ Λούκουτος),

Βόπης, Χρόνης (70′

Αρσενόπουλος Β.),

Τασιόπουλος, Τσιτσικλής (87′

Φάτσης).
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“χ”ωρις νικητή το ντέρμπι στην Βαμβακού“χ”ωρις νικητή το ντέρμπι στην Βαμβακού

««Εξάσφαιρος» ο ΑΟ Ναρθακίου, έστησε “πάρτι” κόντρα στην Γλαύκη!!!Εξάσφαιρος» ο ΑΟ Ναρθακίου, έστησε “πάρτι” κόντρα στην Γλαύκη!!!

Έρχεται ορεινός αγώνας «Έρχεται ορεινός αγώνας «MyrmidonsMyrmidons

Farsala TrailFarsala Trail» στα Φάρσαλα» στα Φάρσαλα

Γιόρτασε με «ποδηλατάδα» ο Σωτήρης Βουλγαράκης!Γιόρτασε με «ποδηλατάδα» ο Σωτήρης Βουλγαράκης!

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

Ά
λλος ένας αγώνας

προετοιμάζεται

στα Φάρσαλα,

αυτή την φορά, ορεινής

διαδρομής μήκους 16

χιλιομέτρων με 600 μέτρα

θετική υψομετρική, με την

ονομασία «Myrmidons

Farsala Trail». 

Οι  Φαρσαλινοί δρομείς την

περασμένη Κυριακή στην

προπόνηση οριστικοποίη-

σαν την διαδρομή που θα

έχει, έως ότου γίνει και η

επίσημη προκήρυξη.

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

πέτυχε μεγάλη

εντός έδρας νίκη

κόντρα στην Δάφνη

Γλαύκης με σκορ 6 – 0 και

έτσι έφτασε τους 12

βαθμούς και βρίσκεται

στην 11η θέση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-

νός ότι για την ομάδα του

Ναρθακίου σκόραραν έξι δια-

φορετικοί ποδοσφαιριστές

στην συγκεκριμένη αναμέ-

τρηση κάτι αν μη τι άλλο που

δείχνει τον εντυπωσιακό επι-

θετικό πλουραλισμό των

γηπεδούχων στον αγώνα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανι-

κά για τους παίκτες του

Γιάννη Βασιλείου οι οποίοι

μόλις στο 15′ κατάφεραν να

ανοίξουν το σκορ με «δρά-

στη» το μεγάλο ταλέντο τους

Καραβαγγέλη ο οποίος εκμε-

ταλλεύτηκε την ασίστ του

Βαρελά και με σουτ νίκησε

τον τερματοφύλακα της

Γλαύκης και πέτυχε το 1 – 0.

Δέκα λεπτά αργότερα ήταν η

σειρά του πολύπειρου Ηλία

Βαρελά να πάρει το «όπλο»

του και να πετύχει το 2 – 0

βάζοντας από νωρίς τις

βάσεις μιας εύκολης επικρά-

τησης για το Ναρθάκι.

Με την έναρξη του δευτέρου

μέρους οι γαλάζιοι έδωσαν

και διαστάσεις θριάμβου στην

νίκη τους όταν ο

Αρσενόπουλος με όμορφη

προσπάθεια μετά από πάσα

του Βαρελά με σουτ πέτυχε

το 3 – 0.

Ο… «περίπατος» για τον ΑΟ

Ναρθακίου με τους παίκτες

του Γιάννη Βασιλείου να

πετυχαίνουν νωρίς νωρίς και

το 4 – 0 όταν στο 53′ ο

Καψιώχας ήταν ο δράστης

και σκόραρε, μετά την ασίστ

του Ηλία Βαρελά και πάλι

Το 5 – 0 σημείωσε ο Σπανός

στο 72′ με όμορφο σουτ

μέσα από την περιοχή, μετά

από ασσίστ του Ζειμπέκη.

Το «κερασάκι στην τούρτα»

της αναμέτρησης έβαλε ο

Νεγιάννης στο 88′ ο οποίος

με πλασέ νίκησε τον τερματο-

φύλακα της Γλαύκης και

σημείωσε το 6 – 0 μετά από

όμορφη πάσα του

Καραβαγγέλη.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Τσαπέπας, Δημακόπουλος,

Μπουλούτσος (65′

Μανταλιάς), Νταιάκης (60′

Λελεντζής), Σπανός,

Αρσενόπουλος, Καψιώχας,

Καραβαγγέλης, Βαρελάς (65′

Νεγιάννης), Καπετάνος (60′

Κατσικόπουλος).



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς κοίταξε

στα μάτια τον

πρωτοπόρο Φαλανιακό

εκτός έδρας του έβαλε

πολύ δύσκολα σε όλη την

διάρκεια της

αναμέτρησης όμως ένα

τέρμα του Μπλέντι στο 79′

ήταν αυτό που έδωσε την

νίκη στους γηπεδούχους.

Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς παρέμεινε στους

17 βαθμούς και την 6η

θέση.

Από πλευράς ευκαιριών

απείλησαν οι Κώστας

Τσιάκος, Παναγιώτης

Φουσίκας και Γιώργος

Λεσάι για τον Φαλανιακό

και οι Αντώνης

Γκαραλιάκος, Άγγελος

Κορδαλής και Σωτήρης

Περδίκης για τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς!

Οι Συνθέσεις

Φαλανιακός (Τάσος

Μπεριτζάς – Κώστας

Παπαρίζος): Μάλτζαρης,

Παππάς (64΄Πανταζής Η.),

Μαχαίρας, Σούλι (60΄

Πανταζής Γ.), Φλώρος,

Λυγούρας Β., Κολοβός,

Αντωνόπουλος

(60΄Μπλέντι), Φουσίκας

(90΄Λυγούρας Χ.), Τσιάκος,

Λεσάι.

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουκούτσης, Σταθάκος,

Αγγέλης, Δάσσιος,

Ποτούσογλου, Περδίκης

(89΄ Παρασκευούδης),

Καλούσης, Κορδαλής,

Σελήνης, Γκαραλιάκος,

Πλιάγκας.

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων πέτυχε

σπουδαία εντός

έδρας νίκη με σκορ 2 – 1

κόντρα στην ΑΕ Κιλελέρ.

«έσπασε το ρόδι» καθώς

αυτή ήταν η πρώτη νίκη

στην έδρα του και έφτασε

τους 12 βαθμούς και

πλέον είναι στην 11η

θέση μαζί με την Λάρισα

2012.

Οι Μυρμιδόνες τρέχουν ένα
αήττητο σερί 4 αγωνιστικών
με τρεις νίκες (Αμπελιά,
Αγιά και Κιλελέρ) και μια
ισοπαλία (Μαυροβούνι) και
δείχνουν όλο και πιο βελ-
τιωμένοι, περιμένοντας
πλέον την ερχόμενη αγωνι-
στική, εντός έδρας κόντρα
στην Λάρισα 2012 σε ένα
παιχνίδι που αναμένεται να
κρίνει πολλά εν όψει της

συνέχειας.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τις δυο ομάδες να προσπα-
θούν να ελέγξουν τον χώρο
του κέντρου και να μην
υπάρχει κάποια μεγάλη
στιγμή.
Όλα αυτά μέχρι το 25′ όταν
ο Θανάσης Τσούλης γέμισε
όμορφα και ο
Παπακωνσταντίνου με υπέ-
ροχη κεφαλιά στην κίνηση
έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα των φιλοξενούμενων
για το 1 – 0.
Εν συνεχεία ο Αχιλλέας
έχασε μεγάλη ευκαιρία να
κάνει δυο τα τέρματα του,
όταν στο 32′ αρχικά ο
Καρακυρίτσης σταμάτησε
το φάουλ του Παρθένη, ενώ
εν συνεχεία ο τερματοφύλα-
κας του Κιλελέρ έδιωξε
εντυπωσιακά και το πλασέ

του Καναβού.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-
ξενούμενοι ήταν πιο κινητι-
κοί δίχως όμως να απειλή-
σουν τον Παρθένη με
κάποια τελική.
Ο Μάνος Πετράκης στην
πρώτη του επαφή με την
μπάλα λίγα λεπτά μετά την
είσοδο του στον αγωνιστικό
χώρο κέρδισε πέναλτι σε
σπρώξιμο αμυντικού στο
65′.
Ο Λάμπρος Παρθένης το
εξαργύρωσε με τον καλύτε-
ρο τρόπο νικώντας τον
Καρακυρίτση και πετυχαίνο-
ντας έτσι το 2 – 0.
Μάλιστα ο Αχιλλέας είχε και
μια καλή στιγμή όταν το
πλασέ του
Παπακωνσταντίνου έδιωξε
ο τερματοφύλακας του
Κιλελέρ.
Εν συνεχεία οι φιλοξενού-
μενοι ανέβηκαν και έχασαν
μια καλή στιγμή, όταν το
πλασέ του Ζιόμπουρα μέσα
από την μικρή περιοχή
έδιωξε με τα ακροδάχτυλα
ο Παρθένης σε κόρνερ.
Στο 85′ ο Γ. Χατζής πέτυχε
ένα πολύ όμορφο γκολ,

όταν με σουτ στην κίνηση
έξω από την μεγάλη περιο-
χή έστειλε την μπάλα στο
«παραθυράκι» της εστίας
του Αχιλλέα και μείωσε σε 2
– 1.
Στα εναπομείναντα λεπτά
το Κιλελέρ πίεσε, ο
Αχιλλέας είχε μια καλή στιγ-
μή, όταν το πλασέ του
Μάνου Πετράκη μετά από
γύρισμα του
Παπακωνσταντίνου δεν
βρήκε στόχο και έτσι το 2 –
1 παρέμεινε μέχρι την λήξη
της αναμέτρησης.
Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Παρθένης Σπ., Τσούλης Θ.
(88′ Γκούνης), Κατσανάκης,
Πετράκης Χρ., Μπερσιάνης,
Κομισόπουλος,
Παπακωνσταντίνου,
Γαγάρας (75′ Ιμεράι),
Τσούλης Δημ. (70′
Αναγνώστης), Παρθένης Λ.,
Καναβός (60′ Πετράκης Μ.).
ΑΕ Κιλελέρ (Αχιλλέας
Τσιβόπουλος):
Καρακυρίτσης, Βέης,
Ζιομπούρας, Παλάσκας,
Χατζής Γ., Γουρνάρης,

Τσέλα, Κουτσιάρης, Τζέκα,
Χατζής Κ.,Παπαχρήστος.
Έπαιξαν και οι: Πατρίκης,
Βαλάτσος.
Διαιτητική Τριπλέτα:
Στάικος, Μάνος, Νάκας.
Γιώργος Κομισόπουλος:
Είναι ηγέτης και το απο-
δεικνύει συνεχώς
Ο Γιώργος Κομισόπουλος
είναι ο ηγέτης του Αχιλλέα
Φαρσάλων και ένας ποδο-
σφαιριστής που παρά τις
ατυχίες που είχε κατά και-
ρούς και δεν ήταν και λίγες
δείχνει το πάθος του τόσο
για το ποδόσφαιρο όσο και
για την ομάδα του Αχιλλέα
Φαρσάλων όντας φύση και
θέση αρχηγός του.
Ο «Κόμι» στην αναμέτρηση
με την ΑΕ Κιλελέρ δέχθηκε
ισχυρό χτύπημα στο φρύδι

από την αρχή της αναμέ-
τρησης και αναγκάστηκε να
παίξει με γάζες και «μαντα-
ρισμένο» κεφάλι για σχεδόν
80′.
Παρά τις παραινέσεις της
γιατρού του αγώνα να βγει
αλλαγή και να πάει όσο πιο
γρήγορα γίνεται για ράμμα-
τα στο φρύδι, ο
Κομισόπουλος «έσφιξε τα
δόντια», έπαιξε όλη την
αναμέτρηση και μάλιστα
ήταν και κυρίαρχος στον
αέρα καθαρίζοντας όλες τις
επικίνδυνες καταστάσεις
που πήγαιναν να δημιουρ-
γηθούν.
Στο τέλος κέρδισε επάξια το
χειροκρότημα από συμπαί-
κτες, αντιπάλους και τους
φιλάθλους.

12
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

CMYK

Αθλητικά

Πρώτη εντός έδρας νίκη και το αήττητο σερί καλά Πρώτη εντός έδρας νίκη και το αήττητο σερί καλά 

κρατεί για τον Αχιλλέα Φαρσάλων!!!κρατεί για τον Αχιλλέα Φαρσάλων!!!

««Πάλεψε» αλλά ηττήθηκε στην έδρα τουΠάλεψε» αλλά ηττήθηκε στην έδρα του

πρωτοπόρου Φαλανιακού η Αμπελιάπρωτοπόρου Φαλανιακού η Αμπελιά



Ο
Γυμναστικός
Σύλλογος
Φαρσάλων απέδειξε

για ακόμη μια φορά, ότι
έχει «μέταλλο» και
χαρακτήρα και κατάφερε να
πάρει τεράστια νίκη στην
παράταση με σκορ 93 – 90
απέναντι στην ομάδα της
Γέφυρας και να επανέλθει
έτσι στα θετικά
αποτελέσματα μετά την
ήττα από τον ΠΑΣ
Γιάννενα. Έτσι οι
Φαρσαλινοί με ρεκόρ 7
νίκες και 2 ήττες και 16
βαθμούς.
Στο πρώτο δεκάλεπτο σε ένα
«σφιχτό» παιχνίδι, ντέρμπι
από την αρχή ως το τέλος
του και πολλές εναλλαγές
στο σκορ, με δύναμη και
αρκετές επαφές και ελάχιστα
εύστοχα μακρινά σουτ και
από τις δυο ομάδες οι
Φαρσαλινοί πήγαν στον
πάγκο όντας μπροστά στο
σκορ με 23 – 22.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο
ρυθμός άνοιξε αισθητά όμως
οι δυο ομάδες συνέχισαν να

πηγαίνουν καλάθι – καλάθι
αυτή την φορά όμως σκορά-
ροντας κατά ριπάς με την
αναμέτρηση να είναι στο 37 –
35 4′ πριν την λήξη του ημι-
χρόνου.
Στα εναπομείναντα λεπτά το
πρώτου ημιχρόνου ο
Γυμναστικός κατάφερε να
τρέξει ένα σερί 5 – 2 και να
περάσει μπροστά με 43 – 37,
όμως ένα τρίποντο στην λήξη
του ημιχρόνου έφερε τους
φιλοξενούμενους στο -2 (43 –
41).
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο
Γυμναστικός μπήκε πολύ
καλύτερα και κατάφερε να
διατηρήσει το προβάδισμά
του και να το αυξήσει μέχρι
και στο +5 (50 – 45).
Από εκείνο το σημείο και
έπειτα οι φιλοξενούμενοι
σημείωσαν δυο γκολ –
φαουλ σε δυο φάσεις και
πέρασαν μπροστά με σκορ
50 – 52.
Εν συνεχεία οι φιλοξενούμε-
νοι διατήρησαν την υπέρ
τους διαφορά η οποία 2:30′
πριν την λήξη πέρασαν

μπροστά με σκορ 54 – 60.
Ο Γυμναστικός «απάντησε»
με εύστοχο τρίποντο του
Τσούκα, όμως οι φιλοξενού-
μενοι είχαν υπέρ τους το
μομέντουμ της αναμέτρησης
και κατάφεραν να περάσουν
μπροστά με 57 – 68.
Ένα τρίποντο του Τσούμα και
ένα καλάθι του
Παπαχρήστου, έκανε τον
Γυμναστικό να τρέξει ένα
σερί 5 – 0 και να πάει στον
πάγκο όντας στο -6 (62 –
68), σκορ με το οποίο ολο-
κληρώθηκε το τρίτο δεκάλε-
πτο.
Με την έναρξη του τελευταίου
δεκαλέπτου οι φιλοξενούμε-
νοι απάντησαν με δικό τους
σερί 0 – 5 και πέρασαν
μπροστά με 11 και πάλι 62 –
73.
Ένα τρίποντο του Μουλά και
μια καλή άμυνα η οποία
συνοδεύτηκε από καλάθι του
Δέσπου έφεραν την άμεση
απάντηση των παικτών του
Γρηγόρη Γιασάρη οι οποίοι
μείωσαν σε 67 – 73, στο
τρίτο λεπτό του δεκαλέπτου.
Ο Γυμναστικός συνεχίζοντας
την πολύ καλή του άμυνα
κατάφερε να αυξήσει το υπέρ
του σερί σε 8 – 0 και να μει-
ώσει σε 70 – 73 με καλάθι
του Πεταλωτή και εύστοχη
βολή του Τσούκα, στα μέσα
του δεκαλέπτου.
Τρία λεπτά πριν την λήξη ο
Μουλάς ευστόχησε σε δυο
βολές, ενώ η Γέφυρα απά-
ντησε με εύστοχο δίποντο και
οι φυο ομάδες πήγαν στην
τελική ευθεία όντας στο 72 –

75.
Από εκεί και έπειτα πέρασε
ένα λεπτό «ανομβρίας» το
οποίο σταμάτησαν οι δυο
βολές του Πεταλώτη με το
σκορ να διαμορφώνεται σε
74 – 75 δυο λεπτά πριν την
λήξη του αγώνα.
Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν
με κάρφωμα, όμως ο
Παπαχρήστος με δυο εύστο-
χες βολές έφερε το παιχνίδι
και πάλι στον πόντο (76 –
77).
Μια εύστοχη βολή της
Γέφυρας έφερε το παιχνίδι
στο 76 – 78, όμως ο
Πεταλωτής με όμορφο λει απ
έφερε το παιχνίδι στην από-
λυτη ισοπαλία με 78 – 78 και
μόλις 23 δεύτερα να απομέ-
νουν στο ρολόι.
Ο Αποστολίδης κράτησε την
μπάλα για την Γέφυρα πάσα-
ρε στην ρακέτα, όμως ο
Τσούκας παρενέβη σωτήρια
και έβγαλε πολύ κρίσιμη
άμυνα, εν συνεχεία οι φιλοξε-
νούμενοι αστόχησαν και η
αναμέτρηση οδηγήθηκε στην
παράταση.
Εκεί την σκυτάλη στην αρχή
της πήραν οι «μπαρουτοκα-
πνισμένοι» των Φαρσαλινών
Παπαχρήστος και Δέσπος ο
οποίος και 2′ πριν την λήξη
της παράτασης ο
Γυμναστικός πέρασε μπρο-
στά με 84  – 81.
Ο Αποστολίδης αστόχησε σε
σουτ τριών πόντων και ο
Παπαχρήστος με μια τρίπο-
ντη «βόμβα» με παίκτη κολ-
λημένο πάνω του πέτυχε το
87 – 81. Το καλάθι του
Δέσπου ένα λεπτό πριν την
λήξη της αναμέτρησης έφερε
την διαφορά στο +7 (89 –
82). Ο Δέσπος χρεώθηκε με
αντιαθλητικό φάουλ οι φιλο-
ξενούμενοι ευστόχησαν σε
δυο βολές με τον Ματενίδη
και ο Ονάσογλου με εύστοχο
τρίποντο μείωσε σε 89 – 87.
Ο Πεταλωτής κέρδισε το
φάουλ και ευστόχησε σε δυο
βολές και το σκορ διαμορφώ-
σε το 91 – 89. Ο Ματενίδης
με εύστοχο τρίποντο μείωσε
σε 91 – 90. Ο Πεταλωτής
στήθηκε και πάλι στην γραμ-
μή της «φιλανθρωπίας»
όπου αποδείχθηκε απόλυτα
ψύχραιμος και με δυο εύστο-
χες βολές διαμόρφωσε το 93
– 90. Ο Ονάσογλου αστόχη-
σε σε τρίποντο στην τελευ-
ταία επίθεση και έτσι οι παί-
κτες του Γρηγόρη Γιασάρη
πήραν τεράστια νίκη με 93 –

90.
Μια πεντάδα διψήφια για
τον Γ.Σ. Φαρσάλων!
Πρώτος σκόρερ για το
συγκρότημα του Γρηγόρη
Γιασάρη ήταν ο Γιάννης
Παπαχρήστος με 20
πόντους, ενώ οι μπλε είχαν
για ακόμη ένα παιχνίδι πέντε
παίκτες με διψήφιο αριθμό
πόντων καθώς οι Δημήτρης
Δέσπος και Τριαντάφυλλος
Πεταλωτής σημείωσαν 18
πόντους, ενώ ο Σίλας
Τσούμας σημείωσε 14 και ο
Χρήστος Μουλάς σημείωσε
11 πόντους.
Δεκάλεπτα: 23-22, 43-41,
62-68, 78-78 κ.α. 93-90 παρ.
Διαιτητές: Χατζηχαρίσης-
Χατζημπαλίδης-Χρυσάφης
(Τσιργούλας)
Οι Συνθέσεις
Γ.Σ.Φαρσάλων
(Γιασσάρης): Στάνκοβιτς ,
Βασιλείου, Παπαχρήστος
20(2), Τσούμας 14(1),
Βρεττάς 8(2), Πεταλωτής 18,
Μουλάς 11(1), Τσούκας 4,
Δέσπος 18.
Γέφυρα (Μελετιάδης):
Μπέγας 9(1), Ματενίδης 8(1),
Μάρτζος 18(2),
Κολοκοτρώνης 1, Ονάσογλου
12(2), Αποστολίδης 15,
Τζουβάρας , Τσακαλέρης 14,
Κοτσάνος 13, Κιουρτσίδης ,
Παπαδόπουλος.

Η Βαθμολογία (Σε 9 αγώ-
νες):
1. ΠΑΣ Γιάννινα 18 (9-0)
2. Γ.Σ. Φαρσάλων 16 (7-2)
————————————-
3. Δόξα Λευκάδας 16 (7-2)
4. Καβάλα 15 (6-3)
5. Ερμής Λαγκαδά 15 (6-3)
6. Ευκαρπία 15 (6-3)
7. Πολύγυρος 14 (5-4)
8. Μαχητές-Πειραματικού 13
(4-5)
9. ΧΑΝΘ 13 (4-5)
10. Πρωτέας Γρεβενών 13
(4-5)
11. Γέφυρα 12 (3-6)
12. Αίας Ευόσμου 12 (3-6)
—————————————
13. Στρατώνι 12 (3-6)
14. ΓΑΣ Κομοτηνή 12 (3-6)
15. Έσπερος Λαμίας 11 (2-7)
16. ΚΑΟΧ 9 (0-9)
Η επόμενη αγωνιστική 
ΑΟ Πολυγύρου-ΠΣ
Ευκαρπίας
Ευρώπη Πευκοχωρίου-
Ερμής Λαγκαδά
ΠΑΣ Γιάννινα-Μαχητές
Πειραματικό Πεύκων
Στρατώνι-ΓΣ Φαρσάλων
Αίας Ευόσμου-ΓΑΣ Κομοτηνή
ΧΑΝΘ-ΕΚ Καβάλας
Πρωτέας Γρεβενών-Εσπερος
Λαμίας
Δόξα Λευκάδας-ΚΣ Γέφυρας
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Αθλητικά
CMYK

Τεράστια νίκη για τον Γ.Σ.Φαρσάλων στην έδρα τουΤεράστια νίκη για τον Γ.Σ.Φαρσάλων στην έδρα του

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

Ο
μικρός Βασίλης

είναι το γούρι του

Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων και

του Γιάννη Παπαχρήστου.

Ο Βασίλης είναι “φαν” του

πολύπειρου Παπαχρήστου

και φίλαθλος του Γ.Σ

Φαρσάλων.

Είναι σε όλα τα εντός έδρας

παιχνίδια παρόν και πάντα

δίνει δύναμη και ενέργεια

στην ομάδα του κ. Γιασάρη.

Έπειτα από την λήξη της

αναμέτρησης με την Γέφυρα

η οικογένεια του Γ.Σ.

Φαρσάλων αφιέρωσε την

νίκη στο γούρι της τον

Βασίλη.

Όλη η ομάδα πήγε και αγκά-

λιασε τον μικρό και στο τέλος

ο Παπαχρήστος με την βοή-

θεια του Δέσπου τον σήκω-

σαν ψηλά για να βάλει αυτός

το καλάθι που θα δώσει

ακόμη περίσσοτερες νίκες

και επιτυχίες στους

Φαρσαλινούς.

Ο μικρός Βασίλης γνώρισε

την αποθεώση από όλη την

ομάδα και πανηγύρισε μαζί

τους.

ΟΟ μικρός Βασίλης το γούρι του ΓΣΦ!μικρός Βασίλης το γούρι του ΓΣΦ!



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων

επί της οδού Λαρίσης , ( πλησίον

εγκαταστάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία
1ου ορόφου 125 τ.μ. , κατασκευής
1992 στο κέντρο των Φαρσάλων.
Διαθέτει μόνωση, διπλά τζάμια,
τζάκι, κουζίνα ενιαία με σαλόνι,
τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και
είναι σε άριστη κατάσταση. Τιμή
συζητήσιμη.  Πληροφορίες στο
τηλ. :  6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία

στα Βρυσιά Φαρσάλων, 85τ.μ.,

με αποθήκη 50τ.μ. εντός οικοπέ-

δου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο: 6978189427

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρ-
κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και
ψωμιέρα.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6939018026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη
γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην
οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα
Πληροφορίες στο τηλέφωνo:
6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε
κεντρικό σημείο της πόλης των
Φαρσάλων στον πεζόδρομο της
Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.
Κινητό: 6932660809

ΦΑΡΜΑ ΤΑΝΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
άτομο κατά προτίμηση Άνδρας
με δίπλωμα αυτοκινήτου και
γνώσεις Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών για την θέση του
λογιστηρίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6970363554 & email:
tanos.kon.dimitris@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα
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 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 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Κατάστημα στο
κέντρο των Φαρσάλων κατάλλη-
λο για επαγγελματική στέγη στην
οδό Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο
Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί
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 χειροποίη-
το τρίχορδο σε άριστη κατάστα-
ση.
Τηλ Επικοινωνίας: 6972384941
κ. Γιάννης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65
τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό
Λαμίας.
Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον
1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου
90, αποτελούμενο από 2 υπνο-
δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-
νιο.
Θέρμανση Πετρέλαιο.
Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -
23102, 6938749948

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 22 στρεμμά-
των (ποτιστικά) ή 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για χρήση
Φωτοβολταικών στο Πολυνέρι
Φαρσάλων
Τηλ Επικοινωνίας: 6936963339
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3/12: Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου

11 Τηλ: 24910-22225

4/12: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

5/12: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

6/12: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

7/12: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

8/12: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

9/12: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

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

Μ
πορεί η

BlackFriday να

πέρασε, η

Electronet Β. Κ. Καζάνα

όμως δεν σταματά να

θέλει πάντα

ικανοποιημένους

πελάτες! 

Συνεχίζει, λοιπόν, με τιμές

BlackFriday για λίγες μέρες

ακόμη. Έτσι, όλοι όσοι δεν

πρόλαβαν να επισκεφθούν

το μεγαλύτερο υπερκατά-

στημα ηλεκτρικών της

πόλης μας ή ακόμη δεν

κατάφεραν να εξυπηρετη-

θούν λόγω της απίστευτης

κοσμοσυρροής που σημει-

ώθηκε στο κατάστημα τις

τελευταίες μέρες, έχουν

άλλη μία ευκαιρία να απο-

κτήσουν τις συσκευές που

θέλουν στις καλύτερες τιμές

της Ελλάδας.

Οι τιμές BlackFriday συνε-

χίζονται ! Και επιπλέον η

ElectronetΒ. Κ. Καζάναμας

φτιάχνει το κλίμα προσφέ-

ροντας όλα της τα κλιματι-

στικά με Δωρεάν τοποθέτη-

ση. Ανακαλύψτε ακόμη τις

μεγάλες προσφορές στις

μεγάλες τηλεοράσεις όλων

των επώνυμων εταιριών και

επιλέξτε αυτή που ανταπο-

κρίνεται στις ανάγκες και τις

απαιτήσεις σαςαποκτώντας

και δωροεπιταγές! 

Για λίγες μέρες, όλες οι ηλε-

κτρικές συσκευές, θα συνε-

χίσουν να διατίθενται σε

προνομιακές τιμές και το

κυριότερο θα είναι και ετοι-

μοπαράδοτες. Μην αφήσετε

την ευκαιρία να φύγει. Στην

Electronet Β. Κ.Καζάνα

θαβρείτε αυτό που θέλετε

στην τιμή που το θέλετε.

Ρωτήστε τους ενημερωμέ-

νους πωλητές του καταστή-

ματος και εκείνοι θα σας

προτείνουν τα καλύτερα και

φυσικά στην καλύτερη τιμή.

ElectronetΒ.Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, 2410 536631,

www.kazanas.gr

Τιμές Τιμές Black Friday!Black Friday!ΣυνεχίζουμεΣυνεχίζουμε

για λίγες μέρες ακόμη!για λίγες μέρες ακόμη!

ΚΑΛΕΣΜΑ

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χαλκιάδων

Βασίλης Καισέρογλου, καλεί όλους τους αγρότες

του Συλλόγου την Πέμπτη 5/12 και ώρα 18:00 στην

αίθουσα του Γ.Π.Σ. Χαλκιάδων για συζήτηση στα

εξής θέματα:

Α)Την καύση των καλαμιών, 

Β) Τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, 

Γ) Την προστασία των παραγωγών μελλοντικά



Τ
ην ήττα με σκορ 0 – 2

γνώρισε η Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων

από την Νεάπολη.

Έτσι οι φιλοξενούμενοι βρέ-
θηκαν μόνοι πρώτοι στον
βαθμολογικό πίνακα του 3ου
ομίλου της Β’ ΕΠΣΝ Λάρισας.
έχοντας είκοσι δύο βαθμούς.
Από την άλλη, η Ακαδημία
Φαρσάλων δεν αποκόμισε
κάτι θετικό από το παιχνίδι
και παρέμεινε στους τέσσερις
βαθμούς και τη προτελευταία
θέση στη βαθμολογία.
Με τη συμπλήρωση μισής
ώρας αγώνα, ο Κώστας

Καρανίκας με σέντρα βρήκε
τον Κώστα Σιαμπάνη και ο
τελευταίος με κοντινή προβο-
λή πέτυχε το 0 – 1 για τη
Νεάπολη.
Πέντε λεπτά μετά, ο Κώστας
Καρανίκας δοκίμασε ένα
σουτ από θέση βολής και
είδε τη προσπάθεια του να
σταματά στο δοκάρι, με το
ριμπάουντ να παίρνει από
κοντά ο Κώστας Σιαμπάνης
και να σημειώνει το 0 – 2.
Οι Συνθέσεις
Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων (Ανδρέας
Κυριαζόπουλος):

Κατσανάκης, Χαμορούσος Θ.
(60′ Χλαπανίδας),
Χαμορούσος Κ.,
Γεωργόπουλος, Τζιτζιφλής
(80′ Περιτογιάννης), Βαινάς,
Γιαννούλας, Τσιανάκας,
Κυριαζόπουλος,
Παπαγεωργίου Α., Βαγγελός.

Νεάπολη Λάρισας: Λιούτας,

Καρανίκας (46′ Φιλίππου),

Θανασιάς (Μπάρδας),

Περήφανος, Ζάρρας,

Μπουχλαριώτης, Μέκρας,

Σιαμπάνης, Ζαφειράκης,

Κοιλούκος, Μπαλαούρας..

Τ
ην δεύτερη σερί

βαθμολογική του

απώλεια είχε ο

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων ο οποίος

αναδείχθηκε ισόπαλος με

σκορ 1 – 1 στην Μάνδρα

και έτσι έπεσε στην

δεύτερη θέση με 20

βαθμούς.

Η Μάνδρα άνοιξε το σκορ
μόλις το 10′ όταν μετά από
σέντρα του Τεκέδη, ο
Χατζηλαδάς με πλασέ μετά
από όμορφη ατομική ενέρ-
γεια πέτυχε το 1 – 0.

Δυο λεπτά αργότερα ο
Ανδριανόπουλος σημάδεψε
το κάθετο δοκάρι του
Ραπτόπουλου.
Εν συνεχεία οι Χαλκιάδες
ισορρόπησαν και είχαν
μεγάλη ευκαιρία με τον
Πέτσα ο οποίος στο 24′
αστόχησε από πολύ πλεο-
νεκτική θέση.
Στο 40′ ο πολύπειρος
Αντωνιάδης με όμορφη
εκτέλεση φάουλ έφερε το
παιχνίδι στα ίσια.
Στο 58′ ο Μάριος Ζούγκα
σημάδεψε το οριζόντιο

δοκάρι και έτσι παρέμεινε
το 1 – 1 μέχρι την λήξη της
αναμέτρησης με τις δυο
ομάδες να χάνουν εκατέρω-
θεν καλές στιγμές.
Οι Συνθέσεις
Μάνδρα (Δημήτρης
Ζηρδέλης): Κιτσόπουλος,
Τατσιός (46′ Αλβανός),
Τζίκας, Κατσιαβριάς,
Δοξαριώτης,
Τζουρμακλιώτης (75′
Καραλάιος), Τεκέδης,
Ζούγκα Μαν., Ζούγκα
Μαρ., Χατζηλαδάς,
Ανδριανόπουλος (24′ λ.τ.
Σάρα)

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Ζαχόπουλος, Κυριάκου,

Μακρυγιάννης, Αντωνιάδης,

Μητσόπουλος (30′ λ.τ.

Σκέγια), Νεμπεγλέρας,

Νασιούλας, Σιδηρόπουλος,

Μπατζανούλης, Πέτσας (75′

λ.τ. Αναγνώστου).

Τ
ην έκπληξη της

αγωνιστικής πέτυχε ο

Σταυραετός ο οποίος

αναδείχθηκε ισόπαλος με

σκορ 2 – 2 κόντρα στην

Θύελλα Βασιλί με τις δυο

ομάδες να παίρνουν από

έναν βαθμό.

Έτσι λοιπόν η Θύελλα έφτα-

σε τους 10 βαθμούς και μαζί

με την Κρήνη και το Ζάππειο

είναι στην 6η θέση.

Ενώ από την άλλη ο

Σταυραετός μείωσε στους -5

και είναι στην τελευταία θέση.

Το Βασιλί άνοιξε το σκορ

μόλις στο 2′ με τον Ακρίβο.

Ο Σταυρός απάντησε με δυο

τέρματα του Κολοβού και

πέτυχε την ανατροπή.

Στο 85′ ο Καραγιάννης πέτυ-

χε το τελικό 2 – 2 με τις δυο

ομάδες να μοιράζονται βαθ-

μούς και εντυπώσεις σε ένα

δίκαιο αποτέλεσμα.

Η Σύνθεση

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Λιτσόπουλος,

Μπόγκας, Αλεξίου,

Αγγελουσόπουλος Χ.,

Μαργαριτόπουλος,

Καραγιάννης, Σουλιώτης,

Βαρσάμης, Ακρίβος,

Τριανταφύλλου Γ.,

Αγγελουσόπουλος Β.

Έπαιξαν και οι: Μπόγκας

Θ., Βαΐτσης Λ. και Βαΐτσης Δ

Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων,

παρατάχθηκε με

ενδεκάδα ανάγκης,

έχοντας πολλές

απουσίες, άντεξε ένα

ημίχρονο όπου κράτησε

την ΑΕ Βουναίνων στο

μηδέν, όμως στο δεύτερο

μέρος δεχόμενη τρία

τέρματα σε είκοσι λεπτά

ηττήθηκε με σκορ 0 -3.

Έτσι οι κόκκινοι έμειναν
στους 6 βαθμούς και την
15η θέση.

Ο Τριτόπουλος στο 51′
σημείωσε το 0 – 1 για τα
Βούναινα, ενώ στο 56′ ο
Τσάνας σημείωσε το 0 – 2.
Το τελικό 0 – 3 σημείωσε ο
Ελευθέρογλου στο 78′.
Οι Συνθέσεις
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Νίκος Θεοχαρόπουλος):
Γκατζανάς, Κούρο (85′
Φρρόκου Αλ.), Τζιλήρας,
Ευθυμιάδης, Δημουλάς Π.,
Πατσιούρας (87′ Φρρόκου
Αγγ.), Δημουλάς Σ. (70′
Σακελλαρίου Φ.), Μπανιάς,

Σαλής, Καρακώστας,
Δημουλάς Δ.

ΑΕ Βουναίνων (Βαγγέλης

Τζιόλας): Μπιμπλιτζής,

Νταναβάρας (40′ λ.τ.

Βλησαρούλης), Σέντζας (67′

Δαλαμπύρας), Σουφχάρας,

Μερτζανίδης,

Χριστοδούλου,

Γεωργούλας, Χατζόπουλος,

Ελευθερόγλου (85′

Ρουμελιώτης), Τσανάς,

Τριτόπουλος (65′ λτ

Θανασιάς)
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Ήττα για την Αναγέννηση ΦαρσάλωνΉττα για την Αναγέννηση Φαρσάλων

Αθλητικά

««Αγγλική» ισοπαλία ανάμεσα σε Αγγλική» ισοπαλία ανάμεσα σε 

Βασιλί και ΣταυραετόΒασιλί και Σταυραετό

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (12η Αγων.)

Αβέρωφ-Βλαχογιάννι 1-0

Αμπελωνιακός-Π.Ο.Ε 2-3

Τύρναβος-Μαυροβούνι 1-4

Αργυροπούλι-Δωτιέας Αγιάς 0-0

Λάρισα 2012-Σμόλικας 1-3

Αχιλλέας Φ.-Κιλελέρ 2-1

Φαλανιακός-Αμπελιά 1-0

Μακρυχώρι-Δαμασιακός 1-0

Τα Αποτελέσματα (11η Αγων.)

Αναγέννηση Φ.-Βούναινα  0-3

Λαρισαϊκός-Προμηθέας 1-1

Αγ. Ανάργυροι-Παναγροτικός 1-2

Βαμβακού-Ραχούλα 1-1

ΑΟ Ελευθερών-Υπέρεια  1-0

Ναρθάκι-Γλαύκη  6-0

Πύρρος-Νέα Πολιτεία 2-0

Μελισσοχώρι-Γαλήνη  1-1

Τα Αποτελέσματα (8η Αγων.)

Μάνδρα-Χαλκιάδες 1-1

Βασιλί-Σταυρός  2-2                                    

Ακαδ. Αχιλλέως-Νεάπολη  0-2

Ζάππειο-Κουτσόχερο  0-3

Διογένης-Ομόνοια   2-3

Μυραϊκός-Κρήνη  2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Π.Ο.Ε 33-8  30

2. Φαλανιακός 29-6  30

3. Μακρυχώρι 25-6  29

4. Δωτιέας Αγιάς 18-5  20

5. Σμόλικας 21-10  20

6. Κιλελέρ 9-16   17

7. Αμπελιά 22-19  17

8. Μαυροβούνι 14-10 16

9. Αβέρωφ 12-14  15

10. Τύρναβος 13-15   14

11. Λάρισα 2012 10-29 12

12. Αχιλλέας Φ. 11-21 12

13. Αργυροπούλι 8-26  11

14. Βλαχογιάννι  9-23 10

15. Δαμασιακός 8-18  6

16. Αμπελωνιακός 11-27 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Ελευθεραί 15-8  23

2. Βούναινα 25-11  23

3. Ραχούλα 18-7 22

4. Παναγροτικός 26-16  22

5. Υπέρεια 21-15  20

6. Πύρρος 14-11 19

7. Νέα Πολιτεία 20-14 18

8. Βαμβακού 19-13 18

9. Μελισσοχώρι 16-17 15

10. Άγιοι Ανάργυροι 13-14  14

11. Ναρθάκι 18-17 12

12. Γαλήνη 8-17 9

13. Λαρισαϊκός 10-22 8

14. Γλαύκη 10-24  7

15. Αναγέννηση Φ. 8-22 6

16. Προμηθέας 3-16  5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Νεάπολη 32-6 22

2. Χαλκιάδες 31-4  20

3. Φ. Κουτσοχέρου 22-5  18

4. Ομόνοια 18-11 17

5. Μάνδρα 13-7 12

6. Βασιλί 15-7  10

7. Ζάππειο 11-13  10

8. Κρήνη 14-18   10

9. Μυραϊκός 13-33 6

10. Διογένης 16-24  5

11. Ακαδ. Αχ. Φαρσάλων 6-26  4

12. Σταυρός 46-43   -5

*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτάθλη-

μα με -6 βαθμούς από την περσινή

σεζόν.

Επόμενη (13η) Αγωνιστική

(Κυριακή 8/12, 15:00)

Π.Ο.Ε-Αβέρωφ

Μαυροβούνι-Φαλανιακός

Δαμασιακός-Αμπελωνιακός

Δωτιέας Αγιάς-Τύρναβος

Σμόλικας-Μακρυχώρι

Κιλελέρ-Αργυροπούλι

Αχιλλέας Φ.-Λάρισα 2012

(7/12, 15:00)

Βλαχογιάννι-Αμπελιά

Επόμενη (12η) Αγωνιστική 
(Κυριακή 7/12, 15:00)

Αναγέννηση Φ.-Μελισσοχώρι

Γαλήνη-Λαρισαϊκός

Βούναινα-Αγ. Ανάργυροι

Προμηθέας-Βαμβακού

Παναγροτικός-Ελευθεραί

Ραχούλα-Ναρθάκι

Υπέρεια-Πύρρος

Γλαύκη-Νέα Πολιτεία

Επόμενη (9η) Αγωνιστική

(Κυριακή 15/12, 15:00)

Χαλκιάδες-Σταυρός

Νεάπολη-Μάνδρα

Κουτσόχερο-Βασιλί

Κρήνη-Ζάππειο

Μυραϊκός-Διογένης

(Σάββατο 14/12, 15:00)

Ομόνοια-Ακαδ. Αχιλλέως 

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Δεύτερη σερί ισοπαλία για τις ΧαλκιάδεςΔεύτερη σερί ισοπαλία για τις Χαλκιάδες

Ήττα για την Ακαδημία από την ΝεάποληΉττα για την Ακαδημία από την Νεάπολη

Τ
ην ήττα με σκορ 84 –

43 γνώρισε ο Α.Σ.

Φαρσάλων στην

έδρα της Ανόρθωσης

Βόλου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τις δυο ομάδες να είναι πολύ

κοντά στο σκορ και ο

Αθλητικός με συνεχόμενα

καλάθια των Χρόνη και

Ρούμπα πήγε στον πάγκο

όντας στο -2 (19-17).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι

γηπεδούχοι πήραν μια δια-

φορά δέκα πόντων (35-25).

Στην τρίτη περίοδο όμως με

πίεση σε όλο το γήπεδο και

με συνεχόμενα καλάθια των

Ντίκα – Φιλίππου η διαφορά

μεγάλωσε (+32) αφού με επί

μέρους σκορ 27-5, έφτασαν

στο 62-30.

Έτσι το τέταρτο δεκάλεπτο

ήταν μια τυπική διαδικασία

που βρήκε την Ανόρθωση

νικήτρια με σκορ 84 – 43.

Δεκάλεπτα: 19-17, 35-25,

62-30, 84-43.

Ανόρθωσις Βόλου

(Καπουρνιώτης): Σέρρης 4,

Ανδρέογλου, Κουκουράβας

4, Κοντάκης 7(1), Ντίκας 26,

Καραθανάσης, Γαλανάκης

7(1), Γκούμας 2,

Συλεόπουλος 2, Φιλίππου

20, Κοντογιάννης 12(1).

Α.Σ.Φαρσάλων

(Μανετζής):Αλεξίου 7(1),

Ρούμπας Β. 5, Γιαννούλης,

Μάνετζης, Μητσογιάννης,

Χρόνης 13(2), Μάρκος 4,

Ρούμπας Κ. 14(1).

Ηττήθηκε στον Βόλο ο Α.Σ.ΦαρσάλωνΗττήθηκε στον Βόλο ο Α.Σ.Φαρσάλων

Τ
ην ήττα με σκορ 2 – 1

γνώρισε η Νίκη

Κρήνης από τον

Μυραικό και έτσι οι παίκτες

του Σάκη Τσιάρα έμειναν

στους 10 βαθμούς και την

7η θέση, όντας ισόβαθμη

με το Ζάππειο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
την Κρήνη να έχει δοκάρι στο
15′ με τον Βάτσικα, ενώ στο
32′ μετά από πάσα του
Φανίδη στον Τσανάκα ,ο
τελευταίος με προσωπική
ενέργεια και δυνατό σουτ

άνοιξε το σκορ για την Νίκη
και πέτυχε το 0 – 1.
Εν συνεχεία όμως οι φιλοξε-
νούμενοι οι οποίοι παρατά-
χθηκαν με αρκετές ελλείψεις
στην αναμέτρηση είδαν αρχι-
κά τον Καραβιδέ να ισοφαρί-
ζει στο 44′ και οι δυο ομάδες
πήγαν στα αποδυτήρια όντας
ισόπαλες.
Την νίκη στον Μυραικό χάρι-
σε ο ίδιος παίκτης, με γκολ
στο 88′ και έτσι ο Καραβιδές
πέτυχε και το δεύτερο προ-
σωπικό του τέρμα παράλλη-

λα με την ανατροπή για τον
Μυραικό.

Η Σύνθεση

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Ράγιας,

Μαργαριτόπουλος Ι.,

Γακόπουλος, Βάης,

Κανατούλας, Σελήνης (80′

Κόκκινος), Αλεξανδράκης (60′

Μαργαριτόπουλος Κ.),

Σουφλέρης (55′ Λεβέντης),

Βάτσικας (65′ Μαγαλιός),

Τσανάκας Ι., Φανίδης.

Ανατρεπτική ήττα για την Νίκη ΚρήνηςΑνατρεπτική ήττα για την Νίκη Κρήνης

Η
ομάδα του

Αθλητικού

αντιμετώπισε εκτός

έδρας την ομάδα της

Άμιλλας Τρικάλων.

Οι αθλήτριες του Χρήστου

Μανετζή μπήκαν δυνατά
από την αρχή, έχοντας στα-
θερό σερβίς και με συγκέ-
ντρωση στην άμυνα όσο
και στην επίθεση στην
μεγαλύτερη διάρκεια του

αγώνα κατάφεραν  να κερ-
δίσουν το παιχνίδι με 0-3
σετ.
Τα Σετ: 14-25, 18-25,  17-
25
Η Σύνθεση
(Μανετζής Χρήστος)
Ντόβα Ευτυχία,
Δασκαλοπουλου Βαιτσα,
Παναγιωτοπούλου
Μαριαλένα, Μπιζουλα
Ελένη, Αλεξίου Θωμη,
Ζιαρκα Σωτηρία,
Παπαθανασίου Φρειδερίκη,
Κατσιαουνη Βαια, Αραπη
Δήμητρα, Δαρδουμα Ζωή,
Μανετζή Αλεξάνδρα, Τσιαρα
Μαρία

“Τρένο” τα κορίτσια του Α.Σ. Φαρσάλων, “Τρένο” τα κορίτσια του Α.Σ. Φαρσάλων, 

έκαναν το 3 στα 3!έκαναν το 3 στα 3!



Σ
ε ένα ματς με πολλά

νεύρα, δύο κόκκινες

κάρτες και ένα γκολ, η

Δόξα Υπέρειας ηττήθηκε

από τον ΑΟ Ελευθεραί με 1

– 0 στο ντέρμπι της 11ης

αγωνιστικής του 2ου

ομίλου της Α’1 τοπικής

κατηγορίας.

Αυτή η «στροφή» του πρω-
ταθλήματος επανέφερε την
ομάδα του Ελευθεραί στη
πρώτη θέση του πίνακα της
βαθμολογίας έχοντας είκοσι
τρεις βαθμούς, όσους έχει και
η ΑΕ Βουναίνων.

Στον αντίποδα, οι «μαυραε-
τοί» του Γιώργου Λυκοκώστα
αν και προσπάθησαν για το
θετικό αποτέλεσμα δεν κατά-
φεραν να φύγουν με το θετι-
κό αποτέλεσμα κι έμειναν
στους είκοσι βαθμούς και την
5η θέση της βαθμολογίας.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαι-
ρία για το Ελευθεραί. 
Στο 24ο λεπτό ο Ζιάρρας
έκανε το γύρισμα και ο
Δημητρέλης πλάσαρε όμως ο
Αντώνης Παπαδόπουλος
ήταν σταθερός και μπλόκαρε
τη μπάλα.

Δέκα λεπτά μετά, ο αρχηγός
των γηπεδούχων, Μιχάλης
Δημητρέλης κέρδισε αυτή τη
φορά τον πορτιέρο της
Υπέρειας και το Ελευθεραί
πήρε προβάδισμα στο σκορ
με όμορφη απευθείας εκτέλε-
ση φάουλ!
Ένα λεπτό μετά, η Δόξα
Υπέρειας απάντησε με ευκαι-
ρία του Χρήστου Κερμελίδη
όπου σούταρε έξω από τη
μεγάλη περιοχή και ο ίδιος
είδε τη μπάλα να περνά λίγο

έξω από το δεξί κάθετο δοκά-
ρι της εστίας του Φιλοκώστα.
Στην επανάληψη και στο 58ο
λεπτό, ο Δημήτρης
Παπαδόπουλος αντίκρισε τη
δεύτερη κίτρινη κάρτα από
τον κ. Καραγιάννη και πήρε
την άγουσα για τα αποδυτή-
ρια, όπως το ίδιο συνέβη και
στο 70′ με τον Αλέξη
Τζατζάκη όπου ο φορ της
Υπέρειας δέχθηκε τη δεύτερη
κίτρινη κάρτα και συνάμα τη
κόκκινη και οι δύο ομάδες

συνέχισαν με δέκα ποδο-
σφαιριστές.
Από την αρχή ο αγώνας είχε
λιγοστές ευκαιρίες μπροστά
από τις δύο εστίες, εκεί όπου
στην επανάληψη η ομάδα
του Γιώργου Λυκοκώστα είχε
την υπεροχή και της έλειπε η
μεγάλη φάση που ήθελε για
να φέρει αρχικά το ματς στα
ίσια.
Έτσι, το Ελευθεραί πανηγύρι-
σε μία σπουδαία εντός έδρας
νίκη και παράλληλα επέστρε-
ψε στα θετικά αποτελέσματα
και τη πρώτη θέση, ενώ η
Υπέρεια κοιτά τη συνέχεια,
όπου θα προσπαθήσει τις
επόμενες αγωνιστικές να
μπει στις πρώτες θέσεις και
να αναρριχηθεί στον πίνακα
της βαθμολογίας.
Πάντως, οι φιλοξενούμενοι
εκφράζουν πολλά παράπονα
για τη διαιτησία του κ.
Καραγιάννη για τις αποφά-
σεις που είχε στο ντέρμπι της

11ης αγωνιστικής με το
Ελευθεραί.
Οι Συνθέσεις
Ελευθεραί (Άκης
Ταυλαρίδης): Φιλοκώστας,
Ανυφαντής, Μιχαλόπουλος,
Ζησόπουλος, Στεργίου,
Μακρίδης, Ζάρρας (81′
Κυριάκης), Τσεκούρας,
Μπλάντας (90′ Γιωτόπουλος),
Δημητρέλης (90′
Γουσόπουλος),
Παπαδόπουλος.
Δόξα Υπέρειας (Γιώργος
Λυκοκώστας):
Παπαδόπουλος Αν.,
Δημητρίου (53′ Πατσιούρας),
Ντραμπάκουλος,
Παπαδόπουλος Απ., Πρίφτι
(72′ Γεωργολόπουλος),
Ντόντος, Κερμελίδης (78′
Ζαχαράκης), Γκατζόγιας,
Τζατζάκης, Κουσιώρας (),
Καλφόγλου (46′ Σουλτούκης).
Διαιτητική Τριπλέτα:
Καραγιάννης, Κοντογιώργος
Θ., Γκουγκότης.
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