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δέντρο στην δέντρο στην 
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Τ
ο κυκλοφοριακό

πρόβλημα δεν

αποτελεί

χαρακτηριστικό μόνο των

μεγάλων πόλεων αλλά

έχει μεταφερθεί και στις

μικρές επαρχιακές

πόλεις, όπως είναι τα

Φάρσαλα.

Στα Φάρσαλα, το κυκλοφο-

ριακό αποτελεί μείζον πρό-

βλημα για την πόλη και

αυτό οφείλεται στην αύξηση

του αριθμού των αυτοκινή-

των, στην αλόγιστη χρήση

τους και στην άναρχη πολε-

οδομική συγκρότηση της

πόλης.

Παρά τα μέτρα και ημίμετρα

που έχουν ληφθεί το πρό-

βλημα παραμένει μεγάλο.

Πολλά αυτοκίνητα διέρχο-

νται καθημερινά από το

κέντρο της πόλης και όλοι

προσπαθούν να βρουν μία

θέση στάθμευσης στους

γύρω από το κέντρο δρό-

μους.

Οι «ελεύθερες» θέσεις

στάθμευσης έχουν μειωθεί

μετά τις διαπλατύνσεις των

πεζοδρομίων και την κατα-

σκευή των πεζοδρόμων και

παρατηρείται σε καθημερι-

νή βάση, παρά την συνεχή

αστυνόμευση, διπλοπαρκα-

ρίσματα, κατάληψη, πεζο-

δρομίων και πεζοδρόμων

αφού εκτός των άλλων

υπάρχει και έλλειψη κυκλο-

φοριακής αγωγής.

Υπάρχουν δυο ιδιωτικά

πάρκινγκ στο κέντρο των

Φαρσάλων στα οποία μπο-

ρούν να σταθμεύσουν

αρκετά αυτοκίνητα και αρκε-

τοί συμπολίτες μας καθημε-

ρινά σταθμεύουν εκεί τα

οχήματά τους, όμως αυτό

δεν μοιάζει να είναι αρκετό.

Πλέον οι πεζόδρομοι της

πόλης ειδικότερα στο

κέντρο χρησιμοποιούνται

ως χώροι στάθμευσης all

the time.

Τα προβλήματα γίνονται

μεγαλύτερα κυρίως σε ώρες

αιχμής αφού η κυκλοφορία,

επιβαρύνεται από τα μεγά-

λα φορτηγά του δικτύου

διανομής και προμήθειας

εμπορευμάτων των κατα-

στημάτων, σε οποιαδήποτε

ώρα της ημέρας.

Λύση στο κυκλοφοριακό

μπορεί να αναζητηθεί μέσω

της ολοκληρωμένης μελέ-

της Μάρη η οποία εκπονή-

θηκε με έξοδα του Δήμου

Φαρσάλων, επί θητείας της

κ. Μαρίας Ίφου αλλά ακόμη

δεν έχει εφαρμοστεί και

αφορά όλο το κυκλοφορια-

κό σχέδιο της πόλεως.

Ο κ. Μάρης είναι ένας εκ

των κορυφαίων συγκοινω-

νιολόγων της Ελλάδος με

«κορωνίδα» του την ανά-

πλαση του ιστορικού

κέντρου της Αθήνας

(Πλάκα, Θησείο,

Μοναστηράκι, Ακρόπολη,

Παρθενώνας κλπ).

Υπάρχει βέβαια και η άλλη

λύση να αλλάξουμε συμπε-

ριφορά, να αφήσουμε το

αυτοκίνητο και να πάρουμε

το ποδήλατο ή να περπατά-

με, μιας και οι αποστάσεις

ειδικά όσων κατοικούν

εντός της πόλης και κινού-

νται σε αυτή είναι μηδαμι-

νές.

Έτσι εκτός του κυκλοφορια-

κού, προστατεύουμε το

περιβάλλον και την υγεία

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 11/12/2019
Βροχές  θερμοκρασία 8/9c

Τρίτη 10/12/2019
Βροχές  θερμοκρασία 9/12c

Πέμπτη 12/12/2019
Βροχές  θερμοκρασία 8/12c

Παρασκευή 13/12/2019
Συνννεφιά,  θερμοκρασία 7/12c

Σαββάτο 14/12/2019
Βροχές  θερμοκρασία 7/14c

Κυριακή 15/12/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/15c

Δευτέρα 16/12/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 5/15c

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

Στα Φάρσαλα, το κυκλοφοριακό αποτελεί μείζον πρόβλημα για την πόλη & Στα Φάρσαλα, το κυκλοφοριακό αποτελεί μείζον πρόβλημα για την πόλη & ππαρά τα μέτρααρά τα μέτρα

και ημίμετρα που και ημίμετρα που κατά καιρούςκατά καιρούς έχουν ληφθεί έχουν ληφθεί μαςμας ταλανίζει ακόμη...ταλανίζει ακόμη...

Φάρσαλα και κυκλοφοριακό, αυτό το «αιώνιο» πρόβλημα

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



Έ
τοιμη είναι η

φαρσαλινή

αγορά για τις

ημέρες των

Χριστουγέννων να

προσφέρει την καλύτερη

ποιότητα στην πιο

προσιτή τιμή. 

Τα κρεοπωλεία της πόλης

εφοδιάζονται σταδιακά  με

ντόπια χοιρινά και γαλο-

πούλες για να τα προωθή-

σουν στους καταναλωτές

όπως ακριβώς κάνουν και

τα ζαχαροπλαστεία που

κατά βάση εμπιστεύονται τα

ντόπια προϊόντα για την

παρασκευή των γλυκών

τους. Όσο για τις κάβες

υπενθυμίζουμε ότι τα ντό-

πια κρασιά πρέπει να έχουν

τον πρώτο λόγο στις προτι-

μήσεις όλων μας.
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Έτοιμη για τις γιορτές η αγορά των ΦαρσάλωνΈτοιμη για τις γιορτές η αγορά των Φαρσάλων

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΛΑ
ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ!!!!!

Το προτεινόμενο εορταστικό πρόγραμμαΤο προτεινόμενο εορταστικό πρόγραμμα

καταστημάτων από τον Εμπορικό Σύλλογοκαταστημάτων από τον Εμπορικό Σύλλογο

Το Δ.Σ. του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων κάνει
γνωστό στους συναδέλφους
και στο καταναλωτικό κοινό

ότι το προτεινόμενο
Εορταστικό ωράριο των
Χριστουγέννων και του Νέου
Έτους



Σ
ε μια Πλατεία

ασφυκτικά γεμάτη και

«ζωντανή», από τις

πρώτες απογευματινές

ώρες, πλημμυρισμένη από

παιδικές φωνές,

τραγούδια, παιχνίδια, κέφι

και διασκέδαση άναψε το

Χριστουγεννιάτικο δέντρο

το βράδυ της Παρασκευής

6/12 στην Πλατεία

Δημαρχείου στα Φάρσαλα.

Η Παιδική Χορωδία της
Μουσικής Σχολής Φαρσάλων
απέδωσε ένα καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με χριστουγεν-
νιάτικους ύμνους και τραγού-
δια και κέρδισε επάξια το
ζεστό χειροκρότημα μικρών
και μεγάλων.
Ενώ στις 8 το βράδυ ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου αφότου
αρχικά έδωσε τις δικές του
ευχές για τις γιορτινές αυτές
ημέρες που έρχονται, μέτρη-
σε αντίστροφα μαζί με τον
κόσμο και το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο
φωτίστηκε.
Στο σύντομο χαιρετισμό του,
ο κ. Εσκίογλου καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους,
τονίζοντας μεταξύ άλλων
πως «αυτή η ξεχωριστή βρα-
διά με τη φωταγώγηση του

Χριστουγεννιάτικου δέντρου
της πόλης μας, σηματοδοτεί
την έναρξη μίας γιορτινής
περιόδου, που για τους
περισσότερους είναι η ομορ-
φότερη περίοδος του χρόνου.
Φέτος, στην πρώτη μας χρο-
νιά ως νέα δημοτική αρχή της
επαρχίας Φαρσάλων, κατα-
φέραμε με την πολύτιμη συν-
δρομή του ΟΠΑΚΠΑ και
φυσικά του πλήθους των
φορέων και των εθελοντών,
να δημιουργήσουμε ένα
πλούσιο πρόγραμμα για
μικρούς και μεγάλους. Ένα
πρόγραμμα που θα γεμίσει
όλες αυτές τις ημέρες, μέχρι
τη χαραυγή του 2020, τη ζωή
μας με χαρά, ξεγνοιασιά και
όμορφες στιγμές.
Για να το πετύχουμε όμως
αυτό, κινητοποιήσαμε και
αξιοποιήσαμε όλες τις δομές
του δήμου, συνεργαστήκαμε
με το σύνολο των φορέων
της επαρχίας και μέσα από
το εθελοντικό ιδεώδες, νομί-
ζω ότι καταρτίσαμε ένα πρό-
γραμμα που δε θα αφήσει
κανέναν παραπονεμένο. Σας
υπόσχομαι δε, ότι κάθε
χρόνο θα βάζουμε τον πήχη
ολοένα και ψηλότερα σε ότι
αφορά τις εορταστικές εκδη-
λώσεις.

Στόχος όλων μας είναι τα
φετινά Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά, να είναι διαφο-
ρετικά στα Φάρσαλα. Να
έχουν εκείνην την εορταστική
χροιά που θα κάνει την πόλη
μας γιορτινή και ελκυστική
όχι μόνον για όλους εμάς
που ζούμε εδώ, αλλά και για
τους επισκέπτες. Γιατί έτσι
στηρίζουμε και την τοπική
αγορά.
Πριν ξεκινήσουμε μαζί την
αντίστροφη μέτρηση για το
άναμμα του χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου, θέλω από τα
βάθη της καρδιάς μου να
ευχηθώ σε όλες και όλους
καλές γιορτές, με υγεία, ευη-
μερία και περισσότερη αγάπη
και έγνοια για το συνάνθρω-
πό μας. Αμέσως μετά το
άναμμα του δέντρου, τη σκυ-
τάλη θα πάρει η συντοπίτισ-
σά μας, Λίλα Τριάντη, η
οποία διαπρέπει στο χώρο
της μουσικής στις σκηνές της
πρωτεύουσας και μας κάνει
υπερήφανους. Χρόνια πολλά
σε όλους! Καλά
Χριστούγεννα και καλή χρο-
νιά!»
Αμέσως μετά η γνωστή
Φαρσαλινή τραγουδίστρια
Λίλα Τριάντη, ανέβηκε στην
σκηνή και με ένα εκρηκτικό

μουσικοχορευτικό show μαζί
με τους μουσικούς και το
μπαλέτο της, ανέβασε στα
ύψη την διάθεση μικρών και
μεγάλων οι οποίοι χόρεψαν,
τραγούδησαν, διασκέδασαν
και έδωσαν το
Χριστουγεννιάτικο χρώμα και
άρωμα στην πόλη των
Φαρσάλων.
Σε όλη την διάρκεια της εκδή-
λωσης οι παρευρισκόμενοι
απόλαυσαν, το θέατρο δρό-
μου από την ομάδα
Lomentum Act, οι μικροί φίλοι
έστειλαν το γράμμα τους και
είδαν από κοντά τον Άγιο
Βασίλη με το βοηθό του, το
καλό ξωτικό, στο ξύλινο σπι-
τάκι τους, όμως οι πονηρού-
ληδες καλικάντζαροι ήθελαν
να θέλουν να χαλάσουν  τη
γιορτή και να αρπάξουν τα
γράμματα και τα παιχνίδια
των παιδιών από το σάκο
του Άγιου Βασίλη.
Οι επισκέπτες είχαν επίσης
την ευκαιρία να να δουν μία
φαντασμαγορική παράσταση
από τους απίθανους ζογκλέρ,
που έπαιζαν με μπαλάκια,
κορύνες, φωτιές, περπατώ-
ντας πάνω σε ξυλοπόδαρα
και κάνοντας απίθανες
σαπουνόφουσκες, ενθουσιά-
ζοντας μικρούς και μεγάλους.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Τα Φάρσαλα άναψαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο Τα Φάρσαλα άναψαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 

στην Πλατεία Δημαρχείου!!!στην Πλατεία Δημαρχείου!!!



Μ
ε ιδιαίτερη αγάπη

και θέρμη

υποδέχθηκαν όλοι

οι παρευρισκόμενοι στην

χθεσινή εκδήλωση του

Δήμου Φαρσάλων για το

άναμμα του δέντρου την

Φαρσαλινή τραγουδίστρια

Λίλα Τριάντη.

Μικροί και μεγάλοι συμμετεί-

χαν δυναμικά στο πολύ όμορ-

φο μουσικοχορευτικό show

της νεαρής τραγουδίστριας,

φώναζαν ρυθμικά το όνομά

της και γενικώς της επιφύλα-

ξαν μια πολύ θερμή υποδοχή

στην γενέτειρα της τα

Φάρσαλα.

Η Λίλα αμέσως μετά την λήξη

του show συνομίλησε και

φωτογραφήθηκε με πλήθος

κόσμου, ενώ μοίρασε αυτό-

γραφα σε μικρούς και μεγά-

λους φανς που την περίμε-

ναν.

Καμάρι και υπερηφάνεια

ένιωθαν και όλοι οι άνθρωποι

του Δήμου Φαρσάλων με το

γεγονός πως για πρώτη φορά

έχουμε εορταστική εκδήλωση

στα Φάρσαλα με μία star από

την περιοχή μας και όλοι προ-

έτρεψαν την Λίλα να συνεχίσει

δυναμικά και να ανέβει ακόμη

ψηλότερα.

Ιδιαίτερα υπερήφανος ήταν ο

πατέρας της ο γνωστός

γυμναστής προπονητής και

παλιά δόξα του Αχιλλέα

Φαρσάλων κ. Μάκης

Τριανταφυλλόπουλος ο οποί-

ος στο τέλος φωτογραφήθηκε

στο πλάι της κόρης του γεμά-

τος καμάρι, παρέα με τον

νονό της Λίλας κ. Δημήτρη

Μπαμπανίκα.

Η Λίλα σε αποκλειστικές

δηλώσεις της μας τόνισε

χαρακτηριστικά: «Θέλω να

πω ένα τεράστιο

«Ευχαριστώ» μέσα απ’τη

καρδιά μου για την τόσο μεγά-

λη και ζεστή αγκαλιά που μου

χάρισαν χθες το βράδυ οι

συμπατριώτες μου.

Ήταν μια βραδιά που θα μου

μείνει πραγματικά αξέχαστη!

Θέλω να πω ,επίσης, ένα

μεγάλο «Μπράβο» και ένα

«Ευχαριστώ» στον Δήμαρχο

μας κ. Μάκη Εσκιογλου αλλά

και σε όλο το δημοτικό συμ-

βούλιο, καθώς και στον πρόε-

δρο του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστο

Μπασαγιαννη, αρχικά για την

πρόσκληση και την τιμή που

μου κάνανε αλλά και για την

άψογη οργάνωση της εκδή-

λωσης ,καθώς και τον κ.

Δημήτρη Βαρακλιώτη για την

επικοινωνία.

Και φυσικά όλους τους συντε-

λεστές,τους χορηγούς καθώς

και την δική μου ομάδα μουσι-

κών και χορευτών για την

μοναδική τους συμβολή στην

τέλεια αυτή βραδιά.

5
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου

CMYK

Λίλα Τριάντη: «Ήταν μια βραδιά που θαΛίλα Τριάντη: «Ήταν μια βραδιά που θα

μου μείνει αξέχαστη, ήταν όλα υπέροχα,μου μείνει αξέχαστη, ήταν όλα υπέροχα,

σας ευχαριστώ πολύ!!!»σας ευχαριστώ πολύ!!!»



Η
κακοκαιρία

κράτησε σε

“αδράνεια” την

περασμένη Τετάρτη, τα

τρακτέρ στην περιοχή

των Φαρσάλων.

Αναβλήθηκε το

συλλαλητήριο – μπλόκο,

που ήταν

προγραμματισμένο, λόγω

κακών καιρικών

συνθηκών που

επικρατούσαν το πρωί

της Τετάρτης στην

περιοχή.

Ωστόσο, η αγροτική σύσκε-
ψη που συγκλήθηκε το
απόγευμα της ίδιας ημέρας
στο Βασιλί, ήταν και αυτή
“άκαρπη” και οδήγησε στην
αναστολή των αγροτικών
κινητοποιήσεων στην
περιοχή, έως ότου υπάρξει
νέα απόφαση από τους
αγροτικούς συλλόγους για
συμμετοχή.

«
Όταν καίγεται το

σπίτι του γείτονα,

περίμενε την φωτιά

να έρθει και στο δικό

σου» λέει μια παροιμία,

στην προκειμένη

περίπτωση γίνεται πράξη

με τα τσουχτερά

πρόστιμα που έχουν

επιβληθεί από τον

ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες του

ν. Λάρισας και όχι μόνο,

υλοποιώντας τον

Ευρωπαϊκό Κανονισμό

που τιμωρεί με 3% επί

του συνόλου των

επιδοτήσεων, που

δήλωσε στο ΟΣΔΕ ο κάθε

αγρότης, την παράβαση

για την «Μη ορθή

διαχείριση υπολειμμάτων

καλλιεργειών» και

επιβάλλει κύρωση

πολλαπλής

συμμόρφωσης, σε

περίπτωση επανάληψης.

Για δε τις προστατευόμενες

περιοχές Natura, το πρόστι-

μο από 3% ανεβαίνει στο

5%, με την ανάλογη πολλα-

πλή αύξηση σε περίπτωση

επανάληψης της παράβα-

σης.

Μετά από αυτή την δυσμε-

νή αντιμετώπιση και υπό

τον φόβο απώλειας επιπλέ-

ον επιδοτήσεων, αγρότες

από τον Δήμο Φαρσάλων

και των γύρω χωριών,

συγκεντρώθηκαν χθες

στους Άνω Χαλκιάδες στην

αίθουσα του γεωργικού

συνεταιρισμού, για να συζη-

τήσουν για το μείζον θέμα

που έχει προκύψει με την

καύση των σιτοκαλαμιών

και των προστίμων του

ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν επι-

βληθεί σε αρκετούς αγρότες

καθώς και την μελλοντική

προστασία τους, από ανά-

λογα φαινόμενα απώλειας

επιδοτήσεων, συζητώντας

για το πως θα κινηθούν

μελλοντικά και ζητώντας

παράλληλα να υπάρξει ένα

πλαίσιο προστασίας σε

περίπτωση που κάποιος

αγρότης έχει λάβει όλα τα

κατάλληλα μέτρα με αντιπυ-

ρικές ζώνες, περιφερειακά

του χωραφιού του. Αξίζει

μάλιστα να αναφερθεί, ότι

το συγκεκριμένο πρόβλημα,

δεν λαμβάνει μόνο τοπικό

πρόβλημα με την επιβολή

προστίμων στον ν.

Λάρισας, αλλά απασχολεί

αγρότες σε πανθεσσαλικό

και κατ’ επέκταση πανελλα-

δικό επίπεδο.

Στην συζήτηση διατυπώθη-

καν πολλές απόψεις και

έγινε λόγος για πρόστιμα σε

αγρότες που είχαν λάβει

όλα τα απαραίτητα μέτρα

προστασίας, αλλά δεν μπό-

ρεσαν ποτέ να αποδείξουν

στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, αγρότης δια-

τύπωσε ότι από την συνολι-

κή έκταση που δηλώνει

στην ενιαία ενίσχυση π.χ.

από τα 150 στρέμματα

πήρε φωτιά μόνο ένα κομ-

μάτι 5 στρεμμάτων, στις 30

Σεπτεμβρίου 2019, από γει-

τονικό χωράφι, με αποτέλε-

σμα να του αποδοθεί πρό-

στιμο για δεύτερη φορά, μη

μπορώντας να αποδείξει ότι

είχε λάβει όλα τα απαραίτη-

τα μέτρα καθώς το πρόστι-

μο του αποδόθηκε με το

ταχυδρομείο στις 10

Νοεμβρίου 2019, έχοντας

ήδη προχωρήσει σε σπορά

για την νέα καλλιεργητική

περίοδο. Αναφερόμενος για

το γεγονός, δήλωσε ότι βρί-

σκει τοίχο σε κάθε υπηρε-

σία που προσπαθεί να

αποδείξει ότι είχε πράξει

όλα τα προβλεπόμενα, τονί-

ζοντας ότι «δεν μπορούμε

να φυλάμε τα χωράφια μας

24ωρες το 24ωρο σκοπιά,

υπό τον φόβο φωτιάς και

της απώλειας ευρωπαϊκών

ενισχύσεων».

Από την άλλη διατυπώθη-

κε, ο προβληματισμός για

το κλίμα της Ελλάδας που

είναι ξηρό και δεν μπορεί

να οργωθεί κατά την διάρ-

κεια του καλοκαιριού (όπως

το φετινό), ενώ παράλληλα

επισημάνθηκε ότι δεν έχει

καμία σχέση με χώρες της

βόρειας Ευρώπης π.χ. της

Γερμανίας, που οι καλαμιές

σαπίζουν λόγω της υγρα-

σίας, με αποτέλεσμα να

αυξάνονται κρούσματα

σκουληκιού αλλά και μύκη-

τα στις καλλιέργειες τους.

Ωστόσο, αυτό που ζητούν

είναι να υπάρξει ένα πλαί-

σιο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

που θα τους προστατεύει

σε ανάλογα φαινόμενα, έχο-

ντας λάβει τα κατάλληλα

μέτρα. Αξίζει να αναφερθεί,

ότι μερίδα αγροτών επισκέ-

φθηκε προ ημερών τον

Δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, ώστε ο

δήμος να γίνει αρωγός

αυτής της προσπάθειας. Τις

επόμενες ημέρες προγραμ-

ματίζεται συνάντηση στο

δήμο Κιλελέρ και στην

συνέχεια με συντονισμένες

κινήσεις  να φτάσει το πρό-

βλημα σε Βουλευτές,

Περιφερειάρχη και στον

ΟΠΕΚΕΠΕ και να υπάρξει

μια συνολική λύση –

ομπρέλα προστασίας, από

ανάλογα φαινόμενα στο

μέλλον από το ΥπΑΑΤ και

τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία

6
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Τοπικά Νέα

Αγρότες Χαλκιάδων: «Πλαίσιο προστασίας για την καύση τωνΑγρότες Χαλκιάδων: «Πλαίσιο προστασίας για την καύση των

σιτοκαλαμιών και την απώλεια επιδοτήσεων»σιτοκαλαμιών και την απώλεια επιδοτήσεων»

-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

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/2019 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 07:00

««Παγώνουν» οιΠαγώνουν» οι

αγροτικές αγροτικές 

κινητοποιήσεις κινητοποιήσεις 



Μ
ε τον Πρόεδρο του
ΕΚΑΒ κ. Νίκο
Παπαευσταθίου

συναντήθηκε ο αν.
Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ,
βουλευτής Ν. Λάρισας, κ.
Χρήστος Κέλλας και
συζήτησαν θέματα, που
αφορούν στην ανάπτυξη
των υπηρεσιών του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Βοήθειας στη Λάρισα.
Η προοπτική εγκατάστασης

μόνιμου σταθμού του ΕΚΑΒ
στο Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων, καθώς υπάρχει
ασθενοφόρο, η εξέταση τρό-
πων για πρόσληψη προσω-
πικού, το οποίο θα στελεχώ-
σει τον σταθμό, που αποτελεί
στην παρούσα φάση μείζον
πρόβλημα και το άνοιγμα
όσο το δυνατόν περισσότε-
ρων από τα 8 κλειστά κρεβά-
τια της Κλινικής Εντατικής
Θεραπείας του

Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Λάρισας, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο της
συζήτησης των δυο ανδρών.
Μετά την συνάντηση, ο
Λαρισαίος πολιτικός προχώ-
ρησε στην ακόλουθη δήλω-
ση:
«Σήμερα είχα μια άκρως
εποικοδομητική συζήτηση με
τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο
Παπαευσταθίου, με σκοπό
την εξεύρεση λύσεων, για τη
δημιουργία μόνιμης βάσης
του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων καθώς και το
άνοιγμα όσο το δυνατόν
περισσότερων από τα 8 κλει-
στά κρεβάτια της Κλινικής
Εντατικής Θεραπείας του
ΠΓΝΛ.
Με συνεργασία και συνέργεια
δρομολογούμε λύσεις για τα
μείζονα θέματα υγείας, που
τόσο έχει ανάγκη ο νομός
μας και η ευρύτερη περιφέ-
ρεια».

Μ
ε δεκάδες

εκδηλώσεις για

μικρούς και

μεγάλους, η επαρχία

Φαρσάλων θα γιορτάσει

την περίοδο των

Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς.

Οι εκδηλώσεις που διοργα-

νώνονται από το δήμο

Φαρσάλων και τον ΟΠΑΚ-

ΠΑ σε συνεργασία με πλή-

θος τοπικών φορέων, ξεκί-

νησαν την Παρασκευή, 6

Δεκεμβρίου, με το άναμμα

του Χριστουγεννιάτικου

δέντρου στα Φάρσαλα, θα…

ταξιδέψουν σε όλα τα μήκη

και τα πλάτη της επαρχίας

Φαρσάλων, για να ολοκλη-

ρωθούν στις 3 Ιανουαρίου

του 2020!

Αναλυτικά το πρόγραμμα
των εκδηλώσεων:
Πλατεία Δημαρχείου

Ξύλινα σπιτάκια «Αγίου

Βασίλη» – «Ευχών και

Παραμυθιών» – «Σπιτάκι

των Χριστουγέννων» 

Περίπτερα Εμπορικού

Συλλόγου και Τοπικών

παραγωγών

Θερμαινόμενη σκηνή 150

τ.μ. από 15-12 έως 31-12-

2019

Πλατεία Δημαρχείου &

Πλατεία Λαού

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Κοινότητα Βαμβακούς

Ώρα 17.00 

Άναμμα του

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου 

Εκδήλωση από το ΚΔΑΠ

Ρευματιάς και τον Σύλλογο

Γυναικών Βαμβακούς

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

2019

Κοινότητα Ναρθακίου

Ώρα : 18:00

Άναμμα του

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου  

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου

2019

Πλατεία Λαού

Ώρα 11.00 – 14.00

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 

από το Σώμα Ελληνικού

Οδηγισμού

Κοινότητα Ευϋδρίου

Ώρα : 18.30

«Χριστούγεννα στο Χωριό»

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου

δέντρου

Θεατρική παράσταση με

τους μαθητές του Δημοτικού

Σχολείου Ευϋδρίου

Παρέλαση Ξωτικών

Συναυλία με το Ωδείο

Περίτεχνον

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

2019

Πλατεία Λαού

Ώρα 11.00 – 14.00

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 

από το Σώμα Ελληνικού

Οδηγισμού

Πλατεία Δημαρχείου

Ώρα : 11:00

Αναβίωση του εθίμου

«Ντόπιοι-Σπορά και

Λουκουμάδες»

Πολιτιστικός Σύλλογος

Ντόπιων «Ο Ενιπέας»

Κοινότητα Αχιλλείου

Ώρα : 18.00

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου

Δέντρου 

Συμμετοχή : Σύλλογος

Γυναικών Αχιλλείου

«Θέτιδα»

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

2019

Πλατεία Δημαρχείου

Ώρα : 18.30

«Χριστούγεννα με άρωμα

Ελλάδας»

Μουσική εκδήλωση με το

Ωδείο Περίτεχνον

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων

Ώρα 18.30

«Τραγουδώντας στο ρυθμό

των Χριστουγέννων»

Μουσική Εκδήλωση της

Δημοτικής Χορωδίας του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

2019

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων

Ώρα :18.30

Α γ γ λ ό φ ω ν η

Μουσικοθεατρική παράστα-

ση του Κέντρου Ξένων

Γλωσσών Παπαδοπούλου

«The Great Wizard of Oz» 

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου

2019

Πλατεία Δημαρχείου

Ώρα : 11.30 -13.30

Κατασκευές χριστουγεννιά-

τικων παιχνιδιών & παιδικό

πάρτι από τους

Καλικαντζούρα και

Lomentum Act

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων

Ώρα : 20:00

Συναυλία για την ενίσχυση

του Κοινωνικού

Παντοπωλείου με τον Νίκο

Ζιώγαλα

Κυριακή 22

Δεκεμβρίου2019

Γραφεία Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Φαρσάλων

Ώρα : 11:00 – 13:00

«Το Εργαστήρι Σοκολάτας»

σε συνεργασία με το Κέντρο

Διάγνωσης & Θεραπείας

Διαταραχών «Παρέμβαση»

Οδός Λαρίσης -Λαμίας –

Πλατεία Λαού

Ώρα : 11.00 – 14.00

Face Painting in the city

One-man Christmas melody

– Μουσική με σαξόφωνο

στην πόλη

Πολιτιστικό Κέντρο 

Ώρα: 18.00

«Το Άστρο της Βηθλεέμ» –

Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ η

Εκδήλωση της Δημοτικής

Χορωδίας και του παιδικού

τμήματος της Χορωδίας του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

2019

Πλατεία Δημαρχείου και

Πλατεία Λαού 

Ώρα : 11.00 – 14.00 

«Μαγικά Χριστούγεννα – Ο

δρόμος των ευχών» –

Παιδική εκδήλωση του

ΚΔΑΠ – Κέντρου

Κοινότητας ΔΗΚΕΦΑ

Ώρα :11.30

«Κάλαντα στη πόλη»

Μουσικός περίπατος της

Δημοτικής Χορωδίας του

ΟΠΑΚΠΑΔΦ

Ώρα : 18.00 – 19.00

Μουσικός Περίπατος του

Συλλόγου Φίλων

Φιλαρμονικής 

Πλατεία Δημαρχείου

Ώρα 20.00  

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

του ΚΑΠΗ

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Πλατεία Λαού

Ώρα 12.30 – 13.30

«Christmas Street Music»

Μουσική Εκδήλωση με την

Ορχήστρα Νέων Φαρσάλων

Πλατεία Λαού

Ώρα 14.00 – 16.00

Μουσική Τζαζ και Swing με

τους Tom Pap Jazz Project

Παρασκευή 27  Δεκεμβρίου

2019 

Πλατεία Δημαρχείου

Ώρα : 18.30

«Χριστουγεννιάτικα ήθη και

έθιμα Μικρασίας» –

Μουσικοαφηγηματική εκδή-

λωση του Συλλόγου

Μικρασιατών 

Σάββατο 28  Δεκεμβρίου

2019 

Πλατεία Δημαρχείου

Ώρα : 11.30 – 13.00

«Πες και εσύ ένα ευχαρι-

στώ» – Διαδραστική θεατρι-

κή παιδική παράσταση

Ώρα 13.00 – 14.30

«Christmas Street Music»

Μουσική Εκδήλωση με την

Ορχήστρα Νέων Φαρσάλων

Κυριακή 29  Δεκεμβρίου

2019 

Οδός Λαρίσης – Λαμίας –

Πλατεία Λαού

Ώρα : 11.30 – 14.30

Jazz on the Road –

Μουσική Jazz  στους δρό-

μους της πόλης 

Οδός Λαρίσης – Λαμίας –

Πλατεία Λαού

Ώρα 11.30 – 14.30

Παράσταση δρόμου με

ζογκλέρ για μικρούς και

μεγάλους 

Δευτέρα 30  Δεκεμβρίου

2019 

Πλατεία Δημαρχείου

Ώρα: 11: 00 – 14: 00 

« O τροχός του Άι Βασίλη …

φέρνει  δώρα & ευχές »-

Εκδήλωση του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων  σε

συνεργασία με το Κέντρο

Διάγνωσης & Θεραπείας

Διαταραχών «Παρέμβαση»

& τους » Magic Castle

Εntertainment «

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 

Πλατεία Λαού 

Ώρα 13.00  – 15.00

Συναυλία με τους «Γκόρτζος

and the band»

Πέμπτη 2  Ιανουαρίου 2020 

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων

Ώρα : 19.00

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία

«Πρωτοχρονιά …..Μαγική»

με το Κουαρτέτο ΙΑΜΒΟΣ

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου

2020 

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων

Ώρα : 19.30 – 21.30

Έντεχνη λαϊκή βραδιά με

τους Τάσο Καριώτη – Σάκη

Κατσαρό – Σάκη Κατσή –

Κατερίνα Τασιοπούλου.
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Πλούσιο το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων Πλούσιο το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων 

στο δήμο Φαρσάλωνστο δήμο Φαρσάλων

Τ
ο 3ο νηπιαγωγείο

Φαρσάλων

πραγματοποίησε

εκδρομή στο Μύλο των

Ξωτικών στα Τρίκαλα και

στο Μουσείο Φυσικής

Ιστορίας στην

Καλαμπάκα, την

Παρασκευή (6/12),

αποτελούμενο από γονείς

και τα παιδιά.

Ξεναγήθηκαν στους
χώρους του Μύλου και του
Μουσείου και διασκέδασαν

μέχρι τις πρώτες απογευ-
ματινές ώρες.
Οι νηπιαγωγοί του 3ου
Νηπιαγωγείου Φαρσάλων,
που το συνόδεψαν ήταν οι
κ.κ. Δημ. Λελεντζή και Δημ.
Ρίζου.

Εκδρομή σε Τρίκαλα καιΕκδρομή σε Τρίκαλα και

Καλαμπάκα για το Καλαμπάκα για το 

3ο νηπιαγωγείο Φαρσάλων3ο νηπιαγωγείο Φαρσάλων

Κέλλας: Μόνιμος σταθμός τουΚέλλας: Μόνιμος σταθμός του

ΕΚΑΒ στα ΦάρσαλαΕΚΑΒ στα Φάρσαλα



Ο
πολιτιστικός

σύλλογος

ντόπιων

επαρχίας Φαρσάλων «ο

Ενιπέας» σε συνεργασία

με τον ΟΠΑΚΠΑ του

Δήμου Φαρσάλων

συνδιοργανώνει την

εκδήλωση με τίτλο

«Ντόπιοι, Σπορά και

Λουκουμάδες»

Τα τελευταία χρόνια μετά

από την σπορά οι ντόπιοι

καλούσαν τους συγγενείς

και φίλους και τους κερνού-

σαν λουκουμάδες, το έθιμο

αυτό κάθε χρόνο αναβιώνει

από τον σύλλογο Ντόπιων

«ο Ενιπέας» . Ο σύλλογος

προσπαθεί να κάνει το

έθιμο τρόπο ζωής.

Το έθιμο των λουκουμάδων

γίνεται κάθε φορά από τους

ντόπιους της επαρχίας

Φαρσάλων. Η εκδήλωση

περιλαμβάνει:

α) Γνωριμία με τους παρευ-

ρισκόμενους και ενημέρω-

ση για το έθιμο,

β) Προβολή φωτογραφιών

σχετικά με το έθιμο,

γ) Προβολή του τρόπου

παρασκευής του λουκουμά

από κυρίες της επαρχίας

Φαρσάλων

δ) Παρασκευή λουκουμά-

δων στον εξωτερικό χώρο

και προσφορά αυτών σε

όλους τους παρευρισκόμε-

νους

ε) Συμμετοχή χορευτικών

τμημάτων του συλλόγου.

Ι
σχυρό μήνυμα αγάπης

και αλληλεγγύης

έστειλε η μεγάλη

συμμετοχή πολιτών, στην

φιλανθρωπική

Χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση του Συλλόγου

Γυναικών «Μελίνα» που

έλαβε χώρα την Κυριακή

8 Δεκεμβρίου, στο

Γυμνάσιο του Μεγάλου

Ευϋδρίου του δήμου

Φαρσάλων, με στόχο την

ενίσχυση της «Κιβωτού

του Κόσμου».

H χορωδία του ΟΠΑΚΠΑ
του δήμου Φαρσάλων και η
παιδική χορωδία της

«Κιβωτού του Κόσμου»
Βόλου, με χριστουγεννιάτι-
κες μελωδίες δημιούργησαν
ένα ζεστό εορταστικό κλίμα
και εισέπραξαν το θερμό
χειροκρότημα των παρευρι-

σκόμενων.
Στον χαιρετισμό του, ο
δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου, εξήρε
την πρωτοβουλία του
Συλλόγου Γυναικών
«Μελίνα» για τον οποίο
σημείωσε πως «αποτελεί
φωτεινό φάρο και οδηγό σ’
αυτή τη δύσκολη εποχή
που διάγουμε, με την πολυ-
σχιδή προσφορά του στην
κοινωνία και τον πολιτι-
σμό». Χαιρετισμό επίσης
απηύθυνε η πρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών
«Μελίνα» κ. Βάνα
Χαροκόπου και η εκπρόσω-
πος της «Κιβωτού του
Κόσμου», εκπαιδευτικός

παιδαγωγός, κ. Ελένη
Εξάρχου.
Το παρόν έδωσαν επίσης
μεταξύ άλλων ο ιερέας π.
Κωνσταντίνος Τσιαντούλας,
οι αντιδήμαρχοι Φαρσάλων
κ.κ. Σοφία Χατζηπλή,
Σταύρος Κουκουλιός και
Νίκος Γατζόγιας, ο πρόε-
δρος του ΟΠΑΚΠΑ του
δήμου Φαρσάλων κ.
Χρήστος Μπασαγιάννης, ο
πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας Μεγάλου
Ευϋδρίου κ. Νίκος Γούσιος
και ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου
Φαρσάλων κ. Γιώργος
Πιτσάβας.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Περίσσεψε η… αγάπη στη φιλανθρωπική εκδήλωση τουΠερίσσεψε η… αγάπη στη φιλανθρωπική εκδήλωση του

Συλλόγου Γυναικών «Μελίνα»Συλλόγου Γυναικών «Μελίνα»

Αναβιώνει το έθιμο των λουκουμάδωνΑναβιώνει το έθιμο των λουκουμάδων

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα



Σ
το Δημοτικό

Σχολείου του

Ευιδρίου Φαρσάλων

πραγματοποιήθηκε ομιλία

με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα ατόμων

με αναπηρία με τίτλο

«Αναπηρία και

διαφορετικότητα».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε
από στελέχη του κέντρου
Διάγνωσης και Θεραπείας
«Παρέμβαση» μετά από την
πρόσκληση του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του
Σχολείου.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν,
εξέφρασαν απορίες και συμ-
μετείχαν βιωματικά στην όλη
διαδικασία της ομιλίας.
Ομιλήτριες στην εκδήλωση
ήταν οι εξής: ΒΕΣΑΙ ΝΙΚΟ-
ΛΕΤΑ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΡΙΑ, ΤΖΙΒΕΝΗ ΕΛΕΑΝΑ-
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ-ΕΡΓΟ-
ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Οι άνθρωποι της
«Παρέμβαση» ευχαριστούν
θερμά τους διοργανωτές της
ομιλίας και της εκδήλωσης
για την ζεστή και άψογη
φιλοξενία στον χώρο του
Σχολείου.

Τ
ην Πέμπτη 28
Νοεμβρίου 2019 τα
στελέχη του

Κέντρου Κοινότητας και
του Παραρτήματος ΡΟΜΑ
του Δήμου Φαρσάλων της
Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης –
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., συμμετείχαν
στη διανομή τροφίμων
που πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής
Συνδρομής» ΤΕΒΑ.

Συγκεκριμένα, διανεμήθη-
καν ρύζι, μέλι, αλεύρι, κορ-
νφλέικς, μαρμελάδα, αφρό-
λουτρο, σαπούνι, οδοντό-
βουρτσα.
Ο αριθμός των ωφελούμε-
νών ανήλθε στα 398 άτομα.
Υπενθυμίζεται ότι οι ωφε-
λούμενοι του προγράμμα-
τος ΤΕΒΑ είναι άτομα που
διαβιούν σε συνθήκες φτώ-
χειας όπως ορίζεται από
την υπ’αριθμ.
Δ23/οικ.17108/875/10.04.2
017 του Υπουργείου
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

όπως επίσης και άστεγοι.
Το Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Φαρσάλων εντάσσε-
ται στο επιχειρησιακό
«Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020» και
συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
Για πληροφορίες σχετικά με
τις παρεχόμενες υπηρεσίες
και τις δράσεις του Κέντρου
Κοινότητας:
-Ισόγειο Δημαρχιακού
Καταστήματος, Πλατεία
Δημαρχείου, Τ.Κ. 40300,

Φάρσαλα, Τηλ.
2491350163 – 4, e-mail:
k.koinotitas@dimosfarsalon
.gr
-Παράρτημα Ρομά:
Οικισμός Λυόμενων
Κατοικιών Ρομά, 3η
Πτέρυγα Εργατικών
Κατοικιών, Τηλ.
2491025805, e-mail:
kkoinothtas_roma@dimosfa
rsalon.gr
Η εξυπηρέτηση του κοινού
γίνεται καθημερινά, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες:
8:30π.μ. έως 13:00μ.μ.
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Διανεμήθηκαν τρόφιμα μέσω του Διανεμήθηκαν τρόφιμα μέσω του 

προγράμματος επισιτιστικής βοήθειαςπρογράμματος επισιτιστικής βοήθειας

«Αναπηρία και διαφορετικότητα» – Ομιλία«Αναπηρία και διαφορετικότητα» – Ομιλία

στο Δημοτικό Σχολείο Ευιδρίουστο Δημοτικό Σχολείο Ευιδρίου



Α
πό την

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ανακοινώνεται ότι , μετά

από το έκτακτο δελτίο της

ΕΜΥ , αναμένεται

πρόσκαιρη επιδείνωση

του καιρού, τις πρώτες

βραδινές ώρες της

Δευτέρας 9 Δεκεμβρίου η

οποία θα διαρκέσει μέχρι

και το βράδυ της Πέμπτης

13 Δεκεμβρίου, με έντονες

βροχοπτώσεις (τοπικά

μεγάλο ύψος βροχής),

σποραδικές καταιγίδες

και ισχυρούς ανέμους.   

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-

κοί στις μετακινήσεις τους,

στους χώρους παραμονής

και αναψυχής και να λαμβά-

νουν μέτρα αυτοπροστα-

σίας. 

Να αποφεύγουν τη διέλευσή

τους πεζή ή εποχούμενοι

από ρέματα, λόγω του πιθα-

νού και αναμενόμενου μεγά-

λου όγκου νερού.

Να βεβαιωθούν ότι οι

υδρορροές και τα φρεάτια

έξω από το σπίτι τους δεν

είναι φραγμένα και λειτουρ-

γούν κανονικά.

Να ασφαλίσουν αντικείμενα

τα οποία μπορεί να παρα-

συρθούν από τον άνεμο ή

τη ραγδαία βροχόπτωση και

ενδέχεται να προκαλέσουν

τραυματισμούς ή ζημιές.

Να αποφεύγουν τις εργα-

σίες υπαίθρου και δραστη-

ριότητες σε θαλάσσιες και

παράκτιες περιοχές κατά τη

διάρκεια εκδήλωσης των

επικίνδυνων καιρικών φαι-

νομένων.

Να προφυλαχτούν αμέσως

κατά τη διάρκεια μιας χαλα-

ζόπτωσης. Να καταφύγουν

σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και

να μην εγκαταλείπουν τον

ασφαλή χώρο, παρά μόνο

όταν βεβαιωθούν ότι η

καταιγίδα πέρασε. Η χαλα-

ζόπτωση μπορεί να είναι

πολύ επικίνδυνη και για τα

ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση

κάτω από μεγάλα δέντρα,

κάτω από αναρτημένες

πινακίδες και γενικά από

περιοχές, όπου ελαφρά

αντικείμενα (π.χ. γλάστρες,

σπασμένα τζάμια κ.λπ.)

μπορεί να αποκολληθούν

και να πέσουν στο έδαφος

(π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν τις οδηγίες

των κατά τόπους αρμοδίων

υπηρεσιών φορέων, όπως

Αστυνομία και

Πυροσβεστική Υπηρεσία

κτλ, καθώς και να ενημερώ-

νονται από την ιστοσελίδα

της Περιφέρειας Θεσσαλίας·    

Οι υπηρεσίες των

Περιφερειακών Ενοτήτων

Θεσσαλίας να είναι σε επι-

φυλακή με το προσωπικό

και τα μηχανήματα έργων .  

Οι δήμοι και οι υπηρεσίες

αυτών να βρίσκονται σε

πλήρη ετοιμότητα με το

απαραίτητο τεχνικό προσω-

πικό και τα μηχανήματα

τους. 

Οι δήμοι επίσης, που έχουν

στα όρια τους τουριστικές

περιοχές , λόγω αρμοδιότη-

τας, να ενημερώσουν με

οποιονδήποτε τρόπο τους

επισκέπτες ξενοδοχείων και

καταλυμάτων για την πιθανή

επικινδυνότητα των φαινο-

μένων.

Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις

ανάγκης  οι πολίτες να επι-

κοινωνούν με τις αρμόδιες

υπηρεσίες ( αστυνομία τηλ.

100 – πυροσβεστική τηλ

199).

Π
αρόμοια με την

περσινή θα είναι η

διαδικασίας

υποβολής της αίτησης

για το Κοινωνικό Μέρισμα

2019.

Συγκεκριμένα:

Για να υποβάλετε αίτηση και

να διαπιστώσετε αν είστε

δικαιούχος του κοινωνικού

μερίσματος πρέπει να μπεί-

τε στον διαδικτυακό τόπο

www.koinonikomerisma.gr

χρησιμοποιώντας τους προ-

σωπικούς κωδικούς πρό-

σβασης του πληροφοριακού

συστήματος TAXISnet της

Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (σύμφω-

να με την ΚΥΑ αρθ.3 παρ.1).

Όσον αφορά τα στοιχεία

που πρέπει να συμπληρώ-

σετε στην αίτηση, είναι τα

εξής:

Με την είσοδο σας στο

σύστημα θα σας ζητηθεί να

επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ

σας και να εισάγετε τη διεύ-

θυνση ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου (e-mail) σας και

τον αριθμό ενός κινητού

τηλεφώνου που θα χρησι-

μοποιηθούν για αποστολή

τυχόν ειδοποιήσεων. Θα

σας ζητηθεί επίσης να

συναινέσετε στην επεξεργα-

σία των στοιχείων που απαι-

τούνται, δηλαδή των στοιχεί-

ων που αφορούν εσάς,

την/τον σύζυγό σας και τα

προστατευόμενα τέκνα σας.

Επίσης, θα πρέπει να δηλώ-

σετε ένα έγκυρο και ενεργό

IBAN, στον οποίο πρέπει να

είστε υποχρεωτικά είτε απο-

κλειστικός δικαιούχος είτε

συνδικαιούχος. Σε αντίθετη

περίπτωση, δε θα πραγμα-

τοποιηθεί πληρωμή ακόμη

και αν πληροίτε τα κριτήρια.

Για τον λόγο αυτό, προτεί-

νουμε να χρησιμοποιήσετε

τυχόν δηλωμένο ακατάσχε-

το λογαριασμό, τον λογαρια-

σμό μισθοδοσίας ή είσπρα-

ξης σύνταξης ή επιδομάτων

(ανεργίας, ΚΕΑ κτλ), εάν

υπάρχει, ώστε να είστε

σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει

πρόβλημα με την πίστωση

των χρημάτων στον λογα-

ριασμό σας. Σε περίπτωση

που από λάθος δηλωθεί

ενεργός λογαριασμός IBAN

ο οποίος δεν ανήκει στον

δικαιούχο ή συνδικαιούχο

του μερίσματος (ανήκει

δηλαδή σε άλλο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο), ενδέχε-

ται η πληρωμή να προχω-

ρήσει κανονικά καθώς δεν

είναι πάντοτε δυνατός ο

έλεγχος του συνδυασμού

του ΑΦΜ με το IBAN. Σε

αυτή την περίπτωση θα

εισπραχθεί το κοινωνικό

μέρισμα από κάποιον

άλλον. Απαιτείται επομένως

μεγάλη προσοχή στη

συμπλήρωση του πεδίου

του IBAN.

Τα οικονομικά/περιουσιακά

στοιχεία θα εμφανίζονται

προσυμπληρωμένα στην

αίτηση και η αλλαγή τους

δεν είναι δυνατή.

Σας συνιστούμε να μην

παραλείψετε να δηλώσετε

διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, καθώς στέλ-

νονται ειδοποιήσεις σε περί-

πτωση προβλημάτων και

αποτυχίας πληρωμής του

μερίσματος στον λογαρια-

σμό σας.

Μετά από τα συγκεκριμένα

βήματα θα εμφανίζεται η

πληροφορία για το εάν ο

αιτών είναι επιλέξιμος ή όχι

για το μέρισμα των 700

ευρώ. Στην περίπτωση που

ικανοποίει τα κριτήρια θα

εμφανίζεται και το ποσό του

κοινωνικού μερίσματος που

αντιστοιχεί στο νοικοκυριό

του. Σε αντίθετη περίπτωση,

θα ενημερώνεται για τους

λόγους που η αίτησή του

απορρίφτηκε.

Ποιοι δικαιούνται το κοινωνι-

κό μέρισμα

Οι τέσσερις κατηγορίες νοι-

κοκυριών με 953.000 μέλη

που θα λάβουν την έκτακτη

οικονομική ενίσχυση των

700 ευρώ είναι οι εξής:

Οικογένειες με 4 ή περισσό-

τερα παιδιά και φορολογη-

τέο οικογενειακό εισόδημα,

με βάση τις δηλώσεις έτους

2019, έως 20.000 ευρώ.

Στην κατηγορία αυτή ανή-

κουν 19.140 νοικοκυριά.

Οικογένειες που τουλάχι-

στον ο ένας γονέας είναι

μακροχρόνια άνεργος,

δηλαδή άνω των 12 μηνών,

με τουλάχιστον ένα εξαρτώ-

μενο τέκνο, και με φορολο-

γητέο οικογενειακό εισόδη-

μα έως 15.000 ευρώ.

Λαμβάνονται υπόψη και

μονογονεϊκές οικογένειες

ενώ ο αριθμός των νοικοκυ-

ριών ανέρχονται σε

163.778.

Οικογένειες που και οι δύο

γονείς είναι βραχυχρόνια

άνεργοι, κάτω δηλαδή των

12 μηνών, με τουλάχιστον

ένα εξαρτώμενο τέκνο, και

φορολογητέο οικογενειακό

εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

Και στην περίπτωση αυτή

λαμβάνονται υπόψη μονο-

γονεϊκές οικογένειες με τον

αριθμό των νοικοκυριών

που θα ωφεληθούν να υπο-

λογίζονται σε 40.927.

Οικογένειες με εξαρτώμενα

τέκνα ΑΜΕΑ, δικαιούχοι του

σχετικού επιδόματος, έως

24 ετών. Στην κατηγορία

αυτή ανήκουν 25.632 νοικο-

κυριά.

Για να λάβουν τα νοικοκυριά

την έκτακτη ενίσχυση θα

πρέπει επιπλέον να πλη-

ρούν τα εξής κριτήρια:

– Τουλάχιστον ένας από

τους δύο γονείς του νοικοκυ-

ριού θα πρέπει να διαμένει,

νόμιμα και μόνιμα, στην

ελληνική επικράτεια τα

τελευταία 10 έτη, όπως προ-

κύπτει από την υποβολή

φορολογίας εισοδήματος

κατά την τελευταία δεκαετία.

– Και οι δύο γονείς του νοι-

κοκυριού θα πρέπει να είναι

φορολογικοί κάτοικοι

Ελλάδας.

– Το άθροισμα των καταθέ-

σεων όλων των μελών του

νοικοκυριού, σε όλα τα

πιστωτικά ιδρύματα της

χώρας ή του εξωτερικού,

καθώς και η τρέχουσα αξία

μετοχών και ομολογιών, να

μην υπερβαίνει τις 20.000

ευρώ.

10
Τρίτη 10 ΔεκεμβρίουΕιδήσεις

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Κοινωνικό Μέρισμα 2019 -Αιτήσεις: Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετεΚοινωνικό Μέρισμα 2019 -Αιτήσεις: Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προειδοποιεί για έκτακτα Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προειδοποιεί για έκτακτα 

καιρικά φαινόμενακαιρικά φαινόμενα



Α
υξήσεις στις

καθαρές αποδοχές

τους θα δουν από

τον Ιανουάριο του 2020 οι

μισθωτοί και οι

συνταξιούχοι λόγω της

μείωσης των συντελεστών

στη νέα κλίμακα

φορολογίας εισοδήματος

και των νέων αυξημένων

αφορολόγητων ορίων

ανάλογα με τον αριθμό των

παιδιών. Πρόκειται για δύο

από τις αλλαγές που

προβλέπει το νέο

φορολογικό νομοσχέδιο

που κατέθεσε η κυβέρνηση

στη Βουλή. Ενδεικτικό

είναι ότι η μείωση της

μηνιαίας παρακράτησης

φόρου θα ανέλθει στα 27

ευρώ τον μήνα για τους

μισθωτούς με τρία παιδιά,

ενώ για μισθωτό με δύο

παιδιά η μείωση της

παρακράτησης θα είναι 17

ευρώ το μήνα.

Η ενεργοποίηση της νέας
φορολογικής κλίμακας και η
αλλαγή στην έκπτωση φόρου
για τα παιδιά αφορά τα εισο-
δήματα που θα αποκτηθούν
το 2020 με αποτέλεσμα να
αλλάξει και η μηνιαία παρα-
κράτηση φόρου με βάση τις
ελαφρύνσεις που προβλέπο-
νται.
Ειδικότερα, με την εφαρμογή
της νέας φορολογικής κλίμα-
κας οι μηνιαίες κρατήσεις
φόρου εισοδήματος για
μισθωτούς και συνταξιούχους
θα μειωθούν από την 1η-1-
2020:

έως 14,75 ευρώ για όσους
μισθωτούς του δημόσιου
τομέα και συνταξιούχους
λαμβάνουν πάνω από 617
ευρώ κάθε μήνα και δεν
έχουν παιδιά. Οι μισθωτοί
του ιδιωτικού τομέα χωρίς
παιδιά θα δουν αύξηση στις
μηνιαίες αποδοχές τους έως
12,64 ευρώ.
μέχρι 13,33 ευρώ για όσους
μισθωτούς του δημοσίου και
συνταξιούχους λαμβάνουν
πάνω από 633 ευρώ κάθε
μήνα και έχουν ένα παιδί. Για
τους εργαζόμενους του ιδιω-
τικού τομέα το μηνιαίο όφε-
λος φθάνει έως τα 11,43
ευρώ.
έως 16,67 ευρώ για όσους
μισθωτούς του δημοσίου
τομέα και συνταξιούχους
λαμβάνουν πάνω από 7Ο0
ευρώ κάθε μήνα και βαρύνο-
νται με 2 τέκνα. Οι μισθωτοί
του ιδιωτικού τομέα θα έχουν
όφελος μηνιαίο όφελος φθά-
νει έως τα 14,29 ευρώ.
μέχρι 26,67 ευρώ για τους
δημοσίους υπαλλήλους και
συνταξιούχους που λαμβά-
νουν πάνω από 682 ευρώ
κάθε μήνα και βαρύνονται με
3 παιδιά. Όσοι εργάζονται
στον ιδιωτικό τομέα θα διαπι-
στώσουν αύξηση στις μηνιαί-
ες αποδοχές τους έως και
22,86 ευρώ
Οι μειώσεις αυτές στην
παρακράτηση φόρου θα
προκαλέσουν ισόποσες
αυξήσεις στα καθαρά ποσά
αποδοχών που λαμβάνουν
κάθε μήνα οι παραπάνω

μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Οι αλλαγές στη φορολογική
κλίμακα και τα νέα αφορολό-
γητα όρια που θα ενεργοποι-
ηθούν από την 1-1-2020
προβλέπουν:
Νέα φορολογική κλίμακα:
Μείωση του ελάχιστου φορο-
λογικού συντελεστή από το
22% στο 9% για το τμήμα
του ετησίου εισοδήματος
μέχρι τις 10.000 ευρώ,
συντελεστής φόρου 22%
(όπως και σήμερα) για το
τμήμα του ετησίου εισοδήμα-
τος από τα 10.000 έως τα
20.000 ευρώ, συντελεστής
φόρου 28% (αντί 29%) για το
τμήμα του ετησίου εισοδήμα-
τος από τα 20.000 έως τα
30.000 ευρώ, συντελεστής
φόρου 36% (αντί 37%) για το
τμήμα του ετησίου εισοδήμα-
τος από τα 30.000 έως τα
40.000 ευρώ και συντελεστής
φόρου 44% (αντί 45%) για το
τμήμα του ετησίου εισοδήμα-
τος πάνω από τα 40.000
ευρώ
Νέα αφορολόγητα όρια: Για
φορολογούμενους χωρίς παι-
διά το αφορολόγητο όριο
ανέρχεται σε 8.636 ευρώ,
9.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό
και συνταξιούχο με 1 εξαρτώ-
μενο τέκνο, 10.000 ευρώ σε
κάθε μισθωτό και συνταξιού-
χο με 2 παιδιά, 11.000 ευρώ
για φορολογούμενους με τρία
παιδιά, 12.000 ευρώ για
μισθωτούς, συνταξιούχους
και κατ΄ επάγγελμα αγρότες
με 4 παιδιά.

Πανελλήνια Ομοσπονδία

Πολιτιστικών Συλλόγων

Βλάχων

Λάρισα 17 /11/2019 Αρ.

Πρωτ:156

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Α
γαπητοί

συμπατριώτες,θα

θέλαμε να

τονίσουμε γι’ άλλη μια

φορά ότι απόλυτος

εκφραστής της Ιστορίας

και της Λαογραφίας των

Βλάχων στον Ελλαδικό

χώρο με κάθε νομιμότητα

είναι το Δευτεροβάθμιο

όργανο της πλειονότητας

σχεδόν των Πολιτιστικών

Συλλόγων Βλάχων, η

Π.Ο.Π.Σ.ΒΛΑΧΩΝ.

Όσον αφορά το γλωσσικό

θέμα μόνιμος τρόπος

έκφρασης της πλειονότητας

των Βλάχων είναι τα κατά

τόπους προφορικά ιδιώμα-

τα της βλαχικής αποτυπω-

μένα από όποιον το επιθυ-

μεί με ελληνικό αλφάβητο

οικείο και γνωστό σε όλους

τους Βλάχους του ελλαδι-

κού χώρου.

Μεμονωμένες ομάδες ατό-

μων ή Συλλόγων δεν έχουν

καμμιά νομιμοποίηση αλλα-

γής της υφιστάμενης κατά-

στασης.

Να επισημάνουμε επίσης

ότι λατινική αποτύπωση της

βλαχικής χωρίς να έχει

λυθεί επίσημα το θέμα των

διεκδικήσεων της ξένης

προπαγάνδας με άλλοθι το

γλωσσικό εμπεριέχει τον

κίνδυνο εθνογένεσης και

δημιουργίας μειονότητας με

απρόβλεπτες συνέπειες για

τις επόμενες γενιές.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχάλης Μαγειρίας

Αθανασία Δρόσου
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Σ
την

Κωνσταντινούπολη

βρέθηκε για τον

Άγιο Ανδρέα, η Μαρία

Γαλλιού, προσκεκλημένη

στην εκδήλωση του

Πατριαρχείου

Κωνσταντινουπόλεως,

μετά συζύγου (Νικόλαου

Πουλαράκη), και έλαβαν

λέει την ευχή του

Πατριάρχη Βαρθολομαίου

για τα επόμενα βήματα…

Με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο η Μαρία ΓαλλιούΜε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο η Μαρία Γαλλιού



Την στιγμή της επίτευξης

του τέταρτου τέρματος

του Αχιλλέα Φαρσάλων

κόντρα στην Λάρισα 2012

με το οποίο επισφραγί-

στηκε η ολική ανατροπή

των Μυρμιδόνων οι οποί-

οι βρέθηκαν πίσω στο

σκορ με 0 – 2 και εν τέλει

πήραν την νίκη με σκορ 4

– 2, υπήρξε έκρηξη χαράς

και πανηγυρισμών από

τεχνικό επιτελείο, ποδο-

σφαιριστές και τους φιλά-

θλους φυσικά που έδω-

σαν δυναμικό παρών στο

γήπεδο της Βαμβακούς.

Σε εκείνο το σημείο λοιπόν

μια σκυλίτσα έκανε την

εντυπωσιακή είσοδό της

στον αγωνιστικό χώρο για

να «κλέψει» τις εντυπώσεις

από τους πρωταγωνιστές

της αναμέτρησης.

Φυσικά και το κατάφερε,

όμως όντας απόλυτα φιλική

και ήσυχη έκανε την βόλτα

της στον αγωνιστικό χώρο

σαν «κυρία» και μετέπειτα

επέτρεψε να συνεχιστεί η

αναμέτρηση.

Ακόμη ένα «γούρι» λοιπόν

στην σημερινή νίκη του

Αχιλλέα Φαρσάλων!!!

Τ
ι αν ο Αχιλλέας

Φαρσάλων βρέθηκε

πίσω στο σκορ με

δυο τέρματα στο πρώτο

μέρος και έχοντας πολύ

υποτονικό πρόσωπο και

κακή εικόνα, στο δεύτερο

ημίχρονο το συγκρότημα

του Χρήστου Καπελιάνη

παρουσιάστηκε

τρομακτικό κόντρα στην

Λάρισα 2012 και κατάφερε

να «καταπιεί» τους

φιλοξενούμενους και να

πετύχει σπουδαία νίκη με

σκορ 4 – 2.

Έτσι οι Μυρμιδόνες έφτα-
σαν στους 15 βαθμούς
προσπέρασαν την Λάρισα
2012 και τον Τύρναβο και
πλέον μαζί με την ομάδα

του Αβέρωφ είναι στην 9η
θέση της βαθμολογίας
μετρώντας πέντε σερί παι-
χνίδια αήττητοι και τρεις
συνεχόμενες νίκες.
Στο πρώτο μέρος υπήρχε
επιθετική διάθεση και από
τις δυο ομάδες, δίχως όμως
κάποια μεγάλη στιγμή στα
πρώτα λεπτά.
Στο 15′ όμως ο Αχιλλέας
έχασε την πρώτη μεγάλη
ευκαιρία όταν ο
Παπακωνσταντίνου πάτησε
περιοχή από τα αριστερά
κάνοντας όμορφη ατομική
ενέργεια, όμως ενώ είχε
επιλογή πάσας έκανε το
σουτ με την μπάλα να περ-
νάει άουτ.
Στο 38′ ο Δημήτρης Κίτσας

έκανε όμορφη ατομική
ενέργεια στην καρδιά της
περιοχής και με πλασέ
άνοιξε το σκορ, ενώ δυο
λεπτά αργότερα ο ίδιος παί-
κτης με πανομοιότυπο
τρόπο τροφοδότησε τον
Παναγιώτη Κίτσα με τον
τελευταίο να πλασάρει για
το 0 – 2, σκορ με το οποίο
ολοκληρώθηκε το πρώτο
μέρος.
Στο δεύτερο μέρος ο προ-
πονητής του Αχιλλέα
Φαρσάλων Χρήστος
Καπελιάνης δεν περίμενε
κάτι περισσότερο και με
δυο άμεσες διορθωτικές
κινήσεις η ομάδα του
Αχιλλέα παρουσιάστηκε
απόλυτα μεταμορφωμένη.

Ο ένας εκ των δυο νεοει-
σελθών στον αγωνιστικό
χώρο ο Ιμεράι ήταν αυτός
που πέτυχε το 1 – 2 στο 47′
με κοντινό πλασέ, μετά από
σουτ του Παρθένη και
ασθενή επέμβαση του
Ιορδανίδη.
Αυτό το γκολ έδωσε
«φτερά» στα πόδια των
ποδοσφαιριστών του
Αχιλλέα που έβαλαν τους
φιλοξενούμενους στα «σχοι-
νιά» και μπορεί οι ευκαιρίες
των Παρθένη και
Παπακωνσταντίνου να στα-
μάτησαν στον Ιορδανίδη,
όπως και το πλασέ του
Δημήτρη Τσούλη, όμως στο
63′ ο Παπακωνσταντίνου
σκόραρε με κεφαλιά με το

γκολ να ακυρώνεται ως
οφσάιντ όμως.
Η πίεση των γηπεδούχων
ήταν υψηλότατη και καρπο-
φόρησε στο 78′ όταν ο
Παρθένης με όμορφη πάσα
από τον χώρο του κέντρου
είδε τον Μάνο Πετράκη,
αυτός «τσίμπησε» με το
κεφάλι ανάμεσα στον τερ-
ματοφύλακα και τους αμυ-
ντικούς των φιλοξενούμε-
νων η μπάλα κατέληξε στον
Παπακωνσταντίνου που
ερχόταν σαν τρέιλερ και με
ψύχραιμο πλασέ πέτυχε το
2 – 2.
Ο Αχιλλέας συνέχισε να
πιέζει ασφυκτικά για να
πετύχει την ολική ανατρο-
πή, οι φιλοξενούμενοι δεν
είχαν απάντηση σε αυτή
την πίεση και στο 86′ ήρθε
και το 3 – 2, με εναλλαγή
των ρόλων του δευτέρου
τέρματος.
Ο Παπακωνσταντίνου εκτέ-
λεσε κόρνερ από τα αριστε-
ρά, ο Μάνος Πετράκης
σηκώθηκε πιο ψηλά από
όλους και με καρφωτή
κεφαλιά έστειλε την μπάλα
να αναπαυτεί στο πλεκτό
του Νίκου Ιορδανίδη για το
3 – 2.

Το «κερασάκι στην τούρτα»
της αναμέτρησης πέτυχε
δυο λεπτά μετά, ο Ντίνος
Κατσανάκης με έξυπνο
σουτ από τα δεξιά όταν είδε
εκτός θέσης τον Ιορδανίδη
και με δυνατό συρτό σουτ
τον νίκησε για το τελικό 4 –
2.
Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Παρθένης Σπ., Πετράκης
Χρ., Μπερσιάνης, Τσούλης
Θ. (88′ Γκούνης),
Κατσανάκης,
Κομισόπουλος, Παρθένης
Λ., Παπακωνσταντίνου,
Γαγάρας (46′ Ιμεράι),
Τσούλης Δ. (60′
Αναγνώστης), Καναβός (46′
Πετράκης Μ.).
Λάρισα 2012 (Δημήτρης
Καπετανόπουλος):
Ιορδανίδης Ν., Φλώρος Π.,
Φλώρος Ν, Φλώρος Α.,
Κίτσος Π., Δημόπουλος,
Τσιτσόπουλος, Στρατινάκης,
Δόνος, Κίτσος Δ.,
Ιορδανίδης Δ.
Έπαιξαν και οι:
Κουτσαμπασούλης, Κίτσας.
Διαιτητική Τριπλέτα:
Δημεράς, Γκαρέλης,
Παπαγεωργίου.
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CMYK

Αθλητικά

««Τετρακίνητος» και με ανατροπή ο Αχιλλέας Φαρσάλων!!!Τετρακίνητος» και με ανατροπή ο Αχιλλέας Φαρσάλων!!!

««Εισβολέας» γένους θηλυκού «έκλεψε»Εισβολέας» γένους θηλυκού «έκλεψε»

τις εντυπώσειςτις εντυπώσεις



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς πέρασε

από το

Βλαχογιάννι με σκορ 0 –

1 και έτσι επανήλθε στις

νίκες και στα θετικά

αποτελέσματα στην

μοναδική αναμέτρηση της

Α ΕΠΣΛ DETOX που

διεξήχθη το Σάββατο 7/12.

Έτσι οι ερυθρόλευκοι έφτα-

σαν τους 20 βαθμούς και

μαζί με τον Σμόλικα

Φαλάνης είναι στην 6η

θέση.

Χάρη σε γκολ του Άγγελου

Κορδαλή στο 13ο λεπτό, ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς κέρ-

δισε στο Μεσοχώρι τη Δόξα

Βλαχογιαννίου στο μοναδι-

κό ματς που διεξήχθη το

μεσημέρι του Σαββάτου

(07/12).

Στο πλαίσιο της 13ης

«στροφής» της Α’ DE-TOX

ΕΠΣ Λάρισας, η ομάδα των

Βαγγέλη Μπρισίμη –

Θοδωρή Εμμανουήλ πανη-

γύρισε την μεγάλη εκτός

έδρας νίκη.

Στο 13ο λεπτό σημειώθηκε

το μοναδικό γκολ στο παι-

χνίδι και αυτό ήταν για

λογαριασμό των φιλοξενου-

μένων, όπου ο Άγγελος

Κορδαλής πέτυχε το 0 – 1

με διαγώνιο σουτ και αυτό

ήταν το τελικό σκορ.

Στο 35ο λεπτό ο Άγγελος

Κορδαλής απείλησε με

σουτ από θέση βολής και η

μπάλα «έγλειψε» το κάθετο

δοκάρι της εστίας του Μάκη

Γεωργούλα, ενώ στο 75′ ο

Βρασίδας Κοντοθανάσης

έκανε τη κάθετη πάσα με

αποδέκτη τον Κλεάνθη

Ράχη και ο τελευταίος πλά-

σαρε κι έστειλε τη μπάλα

άουτ.

Πάντως, οι δύο ομάδες

είχαν χαμένες ευκαιρίες στο

παιχνίδι, με τους Κλεάνθη

Ράχη (33′) και Χρήστο

Νάτση (50′) για το

Βλαχογιάννι και με τους

Δημήτρη Πλιάγκα (63′) και

Κώστα Πράπα (80′) για τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς.

Τέλος,  στο 61′ ο

Πρόδρομος Ποτούσογλου

αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα

ως τελευταίος παίκτης και

πήρε την άγουσα για τα

αποδυτήρια.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Βλαχογιαννίου

(Νίκος Φακίτσας):

Γεωργούλας, Παληγιάννης,

Γκουρομπίνος Δ. (46′

Αποστόλου), Κολιός,

Φράντζας (30′ λ.τ. Σαΐτης),

Τσιάρας, Κωνσταντινίδης,

Γκουρομπίνος Μ., Ράχης,

Νάτσης, Κοντοθανάσης.

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουκούτσης, Σταθάκος,

Αγγέλης, Δάσσιος,

Ποτούτσογλου, Περδίκης,

Καλούσης (88′ Μαγγόλας),

Κορδαλής, Πλιάγκας (80′

Ηλιούδης), Γκαραλιάκος

(85′ Παρασκευούδης),

Σελήνης (46′ Πράπας).

Διαιτητική Τριπλέτα:

Κουκούλης, Μάνος,

Ντελέζος Θ.

Τ
ην τρίτη του ήττα σε

10 αναμετρήσεις

γνώρισε ο Γ.Σ.

Φαρσάλων εκτός έδρας

από την ομάδα του

Στρατώνι με σκορ 82-55

για το πρωτάθλημα της Β’

Εθνικής.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τους γηπεδούχους να έχουν
από νωρίς το προβάδισμα
καθώς στο πρώτο δεκάλε-
πτο ήταν μπροστά με 8

πόντους (20 – 12).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο
Γυμναστικός μείωσε στους
3 πόντους (31 – 28) σκορ
με το οποίο οι δυο ομάδες
πήγαν στα αποδυτήρια για
την ανάπαυλα του ημιχρό-
νου.
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι
γηπεδούχοι με επιμέρους
σκορ 23 – 11 έθεσαν τις
βάσεις για την νίκη καθώς
πέρασαν μπροστά με σκορ

54 -39.
Εν τέλει κατάφεραν να
πάρουν την νίκη με σκορ
82 – 55.
Δεκάλεπτα: 20-12, 31-28,
54-39, 82-55
Διαιτητές: Κοιμτζογλου –
Σαρακενιδης –
Κουκουλεκίδης
Στρατώνι (Μύθου):
Ψευτογκάς 6(2), Χαλάτσης
12 (2), Μπαρζού, Κυριλή
15(1), Καραδήμας,
Φώτογλου 8, Σαμαράς
13(4), Ιατρίδης 15(2),
Κασούρας,Δασκαλόπουλος
13, Κάτανος.
Γ.Σ. Φαρσάλων (Γιάσαρης):
Στάνκοβιτς, Καλτσούνας,
Παπαχρήστος 4, Τσούμας
3, Βρέττας 5, Πεταλωτής
11(1), Μουλάς 5, Δέσπος
18, Τσούκας 9(1).
Τα αποτελέσματα
ΑΟ Πολυγύρου-ΠΣ
Ευκαρπίας 88-72 (07/12)

ΚΑΟ Χαλκιδικής-Ερμής
Λαγκαδά 64-84
ΠΑΣ Γιάννινα-Μαχητές
Πειραματικό Πεύκων 64-52
Στρατώνι-ΓΣ Φαρσάλων 82-
55
Αίας Ευόσμου-ΓΑΣ
Κομοτηνή 71-66
ΧΑΝΘ-ΕΚ Καβάλας 67-70
Πρωτέας Γρεβενών-
Εσπερος Λαμίας 73-89
Δόξα Λευκάδας-ΚΣ
Γέφυρας 66-65
Η βαθμολογία
1) ΠΑΣ Γιάννινα 20
2) Δόξα Λευκάδας 18
3) Ερμής Λαγκαδά 17
4) ΕΚ Καβάλας 17
5) ΓΣ Φαρσάλων 17
6) ΑΟ Πολυγύρου 16
7) ΠΣ Ευκαρπίας 16
8)Αίας Ευόσμου 14
9) ΧΑΝΘ 14
10) Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων 14
11) Στρατώνι 14

12) Πρωτέας Γρεβενών 14
13) ΚΣ Γέφυρας 13
14) Εσπερος Λαμίας 13
15) ΓΑΣ Κομοτηνή 13
16) ΚΑΟ Χαλκιδικής 10
Και τώρα Λευκάδα
Την επόμενη αγωνιστική οι
Φαρσαλινοί υποδέχονται
στην έδρα του την Δόξα
Λευκάδας 
Πρόκειται για ένα ντέρμπι
στο οποίο θα τεθούν αντι-
μετώπες δυο ομάδες οι
οποίες έχουν μια νίκη και
έναν βαθμό διαφορά, ενώ η
ομάδα της Λευκάδας έχει
και Φαρσαλινό “άρωμα”
καθώς έχει στην σύνθεσή
της δυο πρώην παίκτες του
Γ.Σ.Φ. τους αδερφούς
Αναγνωστόπουλου.
Σύσσωμη η Διοίκηση, το
τεχνικό επιτελείο και οι
αθλητές του  Συλλόγου
καλούν τον κόσμο να δώσει
δυναμικό παρόν στο

Κλειστό Γυμναστήριο των
Φαρσάλων με σκοπό η
ομάδα του Γυμναστικού να
πετύχει την νίκη και να επα-
νέλθει στα θετικά αποτελέ-
σματα.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί
την Κυριακή 15/12 και ώρα
17:00.
Η επόμενη αγωνιστική
(11η, 15/12)
ΠΣ Ευκαρπίας-ΚΑΟ
Χαλκιδικής
Ερμής Λαγκαδά-ΠΑΣ
Γιάννινα
ΕΚ Καβάλας-Αίας Ευόσμου
Εσπερος Λαμίας-ΧΑΝΘ
ΚΣ Γέφυρας-Πρωτέας
Γρεβενών
ΓΑΣ Κομοτηνή-ΑΟ
Πολυγύρου
ΓΣ Φαρσάλων-Δόξα
Λευκάδας
Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων-Στρατώνι
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Αθλητικά
CMYK

Ήττα στο Στρατώνι για τον Γ.Σ. ΦαρσάλωνΉττα στο Στρατώνι για τον Γ.Σ. Φαρσάλων

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

««Διπλό» ουσίας και ψυχολογίας για την Αμπελιά!!!Διπλό» ουσίας και ψυχολογίας για την Αμπελιά!!!



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

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

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

ENOIKIAZETAI κατάστημα
90 τ.μ. επί των οδών
Κολοκοτρώνη και Κανάρη
γωνία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6942200185
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ANAΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ
Ο ΜΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου και της
Νικολαΐτσας, το γένος Τσακίρη που γεννήθη-
κε στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα
και η ΚΑΛΟΥΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του
Ευαγγέλου και της Ελένης το γένος
Παπαθανασίου που γεννήθηκε στην Λάρισα
και κατοικεί στα Φαρσάλα, 
πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκεύτικο
γάμο, στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
Φαρσάλων.

ANAΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ
Ο ΚΑΠΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
και της Χρυσούλας το γένος Βασιλάκου που 
γεννήθηκε στον Βόλο και κατοικεί στο
Ελευθεροχώρι Βελεστίνου και η ΚΑΡΑ-
ΜΠΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου και της
Βαΐας το γένος Βλάχου που γεννήθηκε στην
Καρδίτσα και 
κατοικεί στον Παλαιόμυλο Φαρσάλων, πρό-
κειται να έλθουν σε Πολιτικόγάμο στο
Δημαρχείο Αλμυρού.

ANAΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ
Ο ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του Θεοδώρου και
της Μορφίνης, το γένος Κυπριανίδου που
γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στο
Κατάρ και η NINA RICA του Ramil και της
Tabanag το γένος Thelma Tripoli που γεννή-
θηκε στις Φιλιππίνες και κατοικεί στο Κατάρ
πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό γάμο στην
Ντόχα του Κατάρ.

Φιλολόγος Απόφοιτος του Α.Π.Θ

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου -

Λυκείου.

Τιμές πολύ προσιτές.

Τηλ Επικοινωνίας: 6934838389

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής μονοκατοικία  190 τ.μ. 2 ορό-
φων (1ος και 2ος), θέα από μπαλκόνια τριών δια-
φορετικών κατευθύνσεων με πυλωτή και υπόγειο
σε γωνιακό οικόπεδο 250 τ.μ.
Περιοχή: Φάρσαλα, πολύ κοντά στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου.
Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε στο τηλ. 6947588230.

10/12:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

11/12:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

12/12:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

13/12:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

14/12:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

15/12:Ζαχοπούλου Στυλιανή    Δ/νση: Πλατεία

Λαού Τηλ: 24910-22251

16/12:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

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



Η
Δόξα Υπέρειας

γνώρισε την

δεύτερη συνεχόμενη

ήττα της με το ίδιο σκορ

καθώς ηττήθηκε με σκορ 0

– 1 στην έδρα της από τον

Πύρρο και έτσι έμεινε

στους 20 βαθμούς και την

8η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Υπέρεια να χάνει δυο

πολύ καλές στιγμές στο

πρώτο μέρος όταν αρχικά ο

Κερμελίδης από θέση τετ α

τετ αστόχησε, ενώ ίδια κατά-

ληξη είχε και η προσπάθεια

του Καλφόγλου.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξε-

νούμενοι ήταν πιο κινητικοί

και 52′ ο Λεσάι σημάδεψε το

δοκάρι του Σκαντζούρη στο

52′ ενώ στο 70′ έχασαν και

πέναλτι το οποίο έστειλε

άουτ ο Αλιάι.

Εν τέλει στο 75′ και μετά από

εκτέλεση κόρνερ ο Λέτσιος

με κεφαλιά πέτυχε το μοναδι-

κό τέρμα της αναμέτρησης

και «έγραψε» το 0 – 1 με το

οποίο ολοκληρώθηκε η ανα-

μέτρηση.

Η Δόξα είχε μια καλή στιγμή

στις καθυστερήσεις να ισο-

φαρίσει με τον Κερμελίδη,

όμως η προσπάθεια του από

θέση τετ α τετ σταμάτησε

στον αντίπαλο τερματοφύλα-

κα.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας): Σκαντζούρης,

Παπαδόπουλος, Πρίφτης,

Δημητρίου, Τραμπάκουλος,

Ντόντος, Γκατζόγιας,

Σουλτούκης, Καλφόγλου (85′

Τσιούρης Γ.), Πατσιούρας

(55′ Κουσιώρας),

Κερμελίδης.

Πύρρος: Ξύτσας, Λίτσα,

Σκέρντι, Λέτσιος, Κατσής,

Μούρι, Φουρκιώτης (37′

Γαλάνης), Αλιάι (90′ Τζίκα),

Σάρα, Νικούλης, Λεσάι (84′

Δημόπουλος)

Ο
Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων παρά τις

πολλές απουσίες με

τις οποίες παρατάχθηκε,

«πάλεψε» στα ίσια κόντρα

στην Σκιάθο, όμως λύγισε

στο τέλος και γνώρισε την

ήττα με σκορ 66 – 69.

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι

φιλοξενούμενοι πήραν μια

διαφορά και κατάφεραν να

την κρατήσουν μέχρι και το

τέλος με το 13 – 19 να είναι

το σκορ της πρώτης περιό-

δου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι

Φαρσαλινοί παρουσιάστηκαν

πιο διαβασμένοι και με μεγα-

λύτερη ενέργεια σε άμυνα και

επίθεση κάλυψαν γρήγορα

την διαφορά αυτή, ενώ πέρα-

σαν και μπροστά με σκορ 25

– 23 στα μέσα του δεκαλέ-

πτου.

Από εκεί και έπειτα το παιχνί-

δι ήταν ντέρμπι με τις δυο

ομάδες να σκοράρουν εκατέ-

ρωθεν και η λήξη του ημιχρό-

νου τις βρήκε ισόπαλες με 34

– 34.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλο-

ξενούμενοι με επιμέρους

σκορ 11 – 19 πέρασαν

μπροστά με 45 – 53.

Όμως ο Αθλητικός είχε και

πάλι «απάντηση» και η ανα-

μέτρηση έγινε «θρίλερ» στα

τελευταία λεπτά οι γηπεδού-

χοι πήγαν το παιχνίδι στον

πόντο, όμως οι φιλοξενούμε-

νοι πανηγύρισαν την νίκη με

σκορ 66 – 69.

Τα Δεκάλεπτα: 13-19 , 34-34,

45-53, 66-69.

Διαιτητές: Καρλιάμπας –

Δελημιχάλης

Οι Συνθέσεις

Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής):

Μητσογιάννης 6(1),

Θεοχάρης 13(1), Αλεξίου

3(1), Γιαννούλης, Μανετζής ,

Παπατζελίδης , Χρόνης

26(3), Ρουμπας 18.

Γ.Σ.Σκιάθου: (Μπορίνος):

Ρίκα Κλ.,  Ρηγανάς 2,

Τσιμπλιαράκης 8(2), Τσάκα ,

Κρίτσαλος 7, Ζαφείρης 11(1),

Παπαδάκης 8, Μουτζούρης

8, Πεζάτος 2, Κασαρτζιάδης ,

Σανίδας 9, Καραθάνος 14.

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς μπορεί

να αγχώθηκε προς

το τέλος της

αναμέτρησης, όμως

έδειξε χαρακτήρα και

πήρε «διπλό» στην έδρα

του Προμηθέα Λάρισας με

σκορ 2 – 3.

Έτσι το συγκρότημα του
Χρήστου Ανδρεόπουλου
έφτασε τους 21 βαθμούς
και μαζί με την Νέα
Πολιτεία είναι στην 6η θέση
του 2ου ομίλου της Α1
ΕΠΣΛ κατηγορίας.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τους γηπεδούχους να σκο-
ράρουν μόλις στο 1′ όταν
μετά από εκτέλεση φάουλ

και αδράνεια στην άμυνα ο
Κατσάμπελας με κεφαλιά
πέτυχε το 1 – 0.
Άμεση η απάντηση του
Ατρόμητου καθώς στο 15′ ο
Αρσενόπουλος έκανε ατομι-
κή ενέργεια, η μπάλα βρήκε
σε χέρι αμυντικού και ο
διαιτητής της αναμέτρησης
έδειξε την άσπρη βούλα.
Ο Τσιτσικλής κέρδισε τον
αντίπαλο τερματοφύλακα
και ισοφάρισε.
Η ολική ανατροπή για την
Βαμβακού σημειώθηκε στο
25′ όταν ο Αζάς έκανε
όμορφη ατομική ενέργεια
και με πλασέ στο «παραθυ-
ράκι» της εστίας πέτυχε το
1 – 2.

Ενώ στο 40′ ο Μουτκανάς
έκανε κάθετη πάσα στον
Χρόνη, αυτός «έσπασε» το
οφσάιντ και με πλασέ πέτυ-
χε το 1 – 3.
Στο δεύτερο μέρος και στο
55′ ο διαιτητής καταλόγισε
πέναλτι υπέρ του
Προμηθέα σε μια φάση
στην οποία οι άνθρωποι
της Βαμβακούς διαμαρτύ-
ρονται έντονα καθώς θεω-
ρούν ότι ο Φλώρος δεν είχε
οπτική επαφή με την
μπάλα, όταν αυτή σταμάτη-
σε στο χέρι του.
Ο Σεϊζης νίκησε τον Σκούφη
και πέτυχε το τελικό 2 – 3.
Ο Τσιτσικλής στο 70′ πέρα-
σε δυο αντιπάλους του
πάτησε περιοχή, όμως λίγο
πριν πλασάρει ανακόπηκε.
Η Σύνθεση
Ατρόμητος Βαμβακούς
(Χρήστος
Ανδρεόπουλος): Σκούφης,
Μακρής, Βασιλόπουλος,
Φλώρος, Μπερσιάνης,
Μουτκανάς, Αγγελόπουλος,
Τσιτσικλής (85′ Τζιλήρας),
Χρόνης (70′ Τασιόπουλος),
Αζάς (80′ Λούκουτος),
Αρσενόπουλος (65′ Βόπης)

Τ
ην ήττα με σκορ 0 – 4
γνώρισε η
Αναγέννηση

Φαρσάλων στην έδρα της
από τον Αστέρα
Μελισσοχωρίου.
Έτσι το σύνολο του Νίκου
Θεοχαρόπουλου έμεινε στους
έξι βαθμούς και τη προτελευ-
ταία θέση της βαθμολογίας.
Από την άλλη ο Αστέρας
έφθασε τους δέκα οκτώ βαθ-
μούς και να βρίσκεται στην
ένατη θέση.
Στο 18ο λεπτό ο Βαγγέλης
Χαρούλης πέτυχε το 0 – 1
για τον Αστέρα

Μελισσοχωρίου, ενώ στο 54′
ο Κολοβός διπλασίασε τα
τέρματα για τους φιλοξενού-
μενους.
Στη συνέχεια του αγώνα και
στο 78ο λεπτό ο Βαγγέλης
Χαρούλης ανέβασε τον δεί-
κτη του σκορ σε 0 – 3, ενώ ο
Διαμαντής στο 90′ διαμόρ-
φωσε το τελικό, 0 – 4.
Οι Συνθέσεις
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Νίκος Θεοχαρόπουλος):
Γκατζανάς, Αγγελακόπουλος,
Τζιλήρας, Δημουλάς Π (λτ 46′
Μισαηλίδης), Πατσιούρας,
Τσιακαβίτης, Καρακώστας,

Ζαγγανάς, Δημουλάς Δ.
(Δημουλάς Σ.), Σαλής,
Γιαχνής (60′ Φ.
Σακελλαρίου).
Αστήρ Μελισσοχωρίου
(Μάκης Αλεξούδης):
Τζήμας, Σαραλής,
Μαλαχτάρης, Κολοβός,
Αβδουλάς, Σουλιώτης,
Χαρούλης (80′ Οικονόμου),
Ζαρκάδης (75′ Διαμαντής),
Καραμάνος, Λιάγκας,
Δανιλούλης.
Διαιτητική Τριπλέτα:
Καραγιάννης, Κουϊμτζής,
Μπατζιανούλης.
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Ήττα για την Αναγέννηση ΦαρσάλωνΉττα για την Αναγέννηση Φαρσάλων

Αθλητικά

««Διπλό» χαρακτήρα με «αγγλικό» σκορ Διπλό» χαρακτήρα με «αγγλικό» σκορ 

για τον Ατρόμητο Βαμβακούς!για τον Ατρόμητο Βαμβακούς!

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (13η Αγων.)

Π.Ο.Ε-Αβέρωφ 2-0

Μαυροβούνι-Φαλανιακός 2-6

Δαμασιακός-Αμπελωνιακός 2-2

Δωτιέας Αγιάς-Τύρναβος 2-1

Σμόλικας-Μακρυχώρι 1-1

Κιλελέρ-Αργυροπούλι 0-0

Αχιλλέας Φ.-Λάρισα 2012 4-2

Βλαχογιάννι-Αμπελιά 0-1

Τα Αποτελέσματα (12η Αγων.)

Αναγέννηση Φ.-Μελισσοχώρι 0-4

Γαλήνη-Λαρισαϊκός 1-1

Βούναινα-Αγ. Ανάργυροι 1-1

Προμηθέας-Βαμβακού 2-3

Παναγροτικός-Ελευθεραί 1-0

Ραχούλα-Ναρθάκι 0-3

Υπέρεια-Πύρρος 0-1

Γλαύκη-Νέα Πολιτεία 0-5

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 (13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Π.Ο.Ε 35-8 33

2. Φαλανιακός 35-8 33

3. Μακρυχώρι 26-7 30

4. Δωτιέας Αγιάς 20-6 23

5. Σμόλικας 22-11 21

6. Αμπελιά 23-19 20

7. Κιλελέρ 9-16 18

8. Μαυροβούνι 16-16 16

9. Αχιλλέας Φ. 15-23 15

10. Αβέρωφ 12-16 15

11. Τύρναβος 14-17 14

12. Λάρισα 2012 12-33 12

13. Αργυροπούλι 8-26 12

14. Βλαχογιάννι 9-24 10

15. Δαμασιακός 10-20 7

16. Αμπελωνιακός 13-29 6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Παναγροτικός 27-16 25

2. Βούναινα 26-12 24

3. Ελευθεραί 15-8 23

4. Ραχούλα 18-10 22

5. Πύρρος 15-11 22

6. Νέα Πολιτεία 25-14 21

7. Βαμβακού 22-15 21

8. Υπέρεια 21-16 20

9. Μελισσοχώρι 20-17 18

10. Άγιοι Ανάργυροι 14-15 15

11. Ναρθάκι 21-17 15

12. Γαλήνη 9-18 10

13. Λαρισαϊκός 11-23 9

14. Γλαύκη 10-29 7

15. Αναγέννηση Φ. 8-26 6

16. Προμηθέας 5-19 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 (14η) Αγωνιστική

(Σάββατο 14/12, 15:00)

Π.Ο.Ε-Βλαχογιάννι

Αμπελιά-Μαυροβούνι

Αβέρωφ-Δαμασιακός

Φαλανιακός-Δωτιέας Αγιάς

Αμπελωνιακός-Σμόλικας

Τύρναβος-Κιλελέρ

Μακρυχώρι-Αχιλλέας Φ.

Αργυροπούλι-Λάρισα 2012

Επόμενη (13η) Αγωνιστική 

(Κυριακή 15/12, 15:00)

Μελισσοχώρι-Λαρισαϊκός

Αγ. Ανάργυροι-Αναγέννηση Φ.

Βαμβακού-Γαλήνη

Ελευθεραί-Βούναινα

Ναρθάκι-Προμηθέας

Πύρρος-Παναγροτικός

Νέα Πολιτεία-Ραχούλα

Γλαύκη-Υπέρεια

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

Ήττα στο «νήμα» για τον Α.Σ. ΦαρσάλωνΉττα στο «νήμα» για τον Α.Σ. Φαρσάλων

Τ
ο ασταμάτητο

«τρένο» του

Ναρθακίου πέρασε

και από την Ραχούλα

με… «περίπατο» καθώς

επιβλήθηκε με σκορ 0 – 3

και έτσι έφτασε τις τρεις

σερί νίκες και με 15

βαθμούς «σκαρφάλωσε»

στην 10η θέση.

Στο πρώτο μέρος οι «γαλά-

ζιοι» προσπάθησαν να χτυ-

πήσουν στην κόντρα επίθε-

ση και έχασαν τρεις πολύ

καλές στιγμές, όταν δυο

φορές ο Καραβαγγέλης και

μια ο Σπανός βρέθηκαν σε

θέση τετ α τετ με τον κίπερ

της Ραχούλας να τους στα-

ματά.

Με το «καλημέρα» του δευ-

τέρου μέρους και συγκεκρι-

μένα στο 50′ ο Βράκας

εκμεταλλεύτηκε την αδρά-

νεια άμυνας και τερματοφύ-

λακα, «τσίμπησε» την

μπάλα και με πλασέ πέτυχε

το 0 – 1.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν για

να ισοφαρίσουν όμως οι

παίκτες του Γιάννη

Βασιλείου όντας πολύ καλά

κλεισμένοι στο δικό τους

μισό δεν επέτρεψαν στην

Ραχούλα να βρει χώρους.

Ενώ στο 70′ ο

Αρσενόπουλος βρήκε με

ωραία μπαλιά τον Σπανό,

αυτός έκανε την κεφαλιά

πάσα στον Καραβαγγέλη

και ο τελευταίος με όμορφο

πλασέ πέτυχε το 0 – 2.

Το «κερασάκι στην τούρτα»

της αναμέτρησης πέτυχε με

πολύ όμορφο πλασέ ο

Σπανός μετά από γρήγορη

αντεπίθεση έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα για το 0

– 3.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Κατσικόπουλος, Νταιάκης,

Δημακόπουλος, Τσαπέπας,

Καπετάνος, Καψιώχας,

Αρσενόπουλος, Σπανός,

Βράκας, Καραβαγγέλης

Έπαιξαν και οι: Νεγιάννης,

Λελεντζής, Μπουλούτσος.

Ασταμάτητο «τρένο» ο ΑΟ Ναρθακίου!!!Ασταμάτητο «τρένο» ο ΑΟ Ναρθακίου!!!

Εντός έδρας ήττα για την Δόξα ΥπέρειαςΕντός έδρας ήττα για την Δόξα Υπέρειας



Μ
ε 6.000.000 ευρώ

επιδοτεί μέσω

ΕΣΠΑ η

Περιφέρεια Θεσσαλίας

τους ιδιοκτήτες κατοικιών

με χαμηλά εισοδήματα

για τη μετατροπή των

λεβήτων   αυτόνομης και

κεντρικής θέρμανσης

πετρελαίου σε λέβητες

φυσικού αερίου. Ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας έδωσε την

έγκριση για τη

δημοσιοποίηση της

Πρόσκλησης  με στόχο τη

μείωση των εκπομπών

αερίων ρύπων μέσω της

βελτίωσης της

ενεργειακής απόδοσης

των συστημάτων

θέρμανσης των κατοικιών

και την αύξηση της

διείσδυσης του φυσικού

αερίου σε αστικές

περιοχές. Η Πρόσκληση

αφορά σε χρηματοδότηση

παρεμβάσεων για την

ενίσχυση κατοικιών που

βρίσκονται σε περιοχές

της Θεσσαλίας με

υφιστάμενο δίκτυο

φυσικού αερίου.

«Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας

σχεδιάσαμε ένα πρόγραμ-

μα που χρηματοδοτείται

μέσω ΕΣΠΑ και απευθύνε-

ται σε συνανθρώπους μας

με χαμηλά εισοδήματα οι

οποίοι δεν μπορούν να

χρηματοδοτήσουν πλήρως

με ίδια κεφάλαια την αντικα-

τάσταση του υφιστάμενου

συστήματος θέρμανσης

πετρελαίου με σύστημα

φυσικού αερίου. Με τον

τρόπο αυτό αναμένεται

περισσότερα νοικοκυριά

στη Θεσσαλία να εντα-

χθούν στο δίκτυο φυσικού

αερίου μειώνοντας σε μεγά-

λο ποσοστό το κόστος θέρ-

μανσής τους ενώ δημιουρ-

γούνται νέες θέσεις εργα-

σίας. Επιπλέον δημιουρ-

γούμε συνθήκες αντίστασης

στην κλιματική αλλαγή που

απειλεί τον πλανήτη μας»

τόνισε σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Α
πό το Σάββατο

14/12 και ώρα 11:00

π.μ. στην πλατεία

Δημαρχείου θα στηθούν τα

χριστουγεννιάτικα κάδρα

για να φωτογραφίζονται

μικροί και μεγάλοι!

Θα μείνουν στην πλατεία

καθ' όλη τη διάρκεια των

γιορτών!

Μια πρωτοβουλία της

Κοινότητας Φαρσάλων σε

συνεργασία με τον ΟΠΑΚΠΑ

και τον Δήμο Φαρσάλων,

που στόχο έχει να δώσει

ακόμη περισσότερο

Χριστουγεννιάτικο “χρώμα”

και τόνο στην πόλη των

Φαρσάλων.
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Τοπικά Νέα

CMYK

Χριστουγεννιάτικα κάδραΧριστουγεννιάτικα κάδρα

φωτογράφισης στην Πλατείαφωτογράφισης στην Πλατεία

Δημαρχείου!!!Δημαρχείου!!!

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Επιδότηση θέρμανσης σε νοικοκυριάΠεριφέρεια Θεσσαλίας: Επιδότηση θέρμανσης σε νοικοκυριά

μέσω ΕΣΠΑ, για μετατροπή, πετρελαίου σε φυσικό αέριομέσω ΕΣΠΑ, για μετατροπή, πετρελαίου σε φυσικό αέριο


