
““Άναψαν” τα ΧριστουγεννιάτικαΆναψαν” τα Χριστουγεννιάτικα

δέντρα στην Επαρχίαδέντρα στην Επαρχία

Αναβίωσε το έθιμο των λουκουμάδωνΑναβίωσε το έθιμο των λουκουμάδων
με μεγάλη επιτυχίαμε μεγάλη επιτυχία

““Ζεσταίνουν τις μηχανές” για ταΖεσταίνουν τις μηχανές” για τα

μπλόκα οι αγρότεςμπλόκα οι αγρότες

Έλεγχοι για το τσιγάρο «λευκό»Έλεγχοι για το τσιγάρο «λευκό»

ποινολόγιο, «κατάρρευση» τζίρου ποινολόγιο, «κατάρρευση» τζίρου 

""Ζωντάνεψε" ξανά στον Άρειο ΠάγοΖωντάνεψε" ξανά στον Άρειο Πάγο

η “άγρια” δολοφονία του 2011 η “άγρια” δολοφονία του 2011 

Συνάντηση δημάρχων Φαρσάλων καιΣυνάντηση δημάρχων Φαρσάλων και

Δομοκού στην ΣκοπιάΔομοκού στην Σκοπιά

Δωρεάν εξέταση τεστ Παπ σεΔωρεάν εξέταση τεστ Παπ σε

γυναίκες στα Φάρσαλαγυναίκες στα Φάρσαλα

29,920 29,920 Ευρώ για δαπάνες Ευρώ για δαπάνες 

θέρμανσης στα σχολείαθέρμανσης στα σχολεία

Ιστορικής σημασίας ημέρα είναι η Τρίτη 10/12 γιαΙστορικής σημασίας ημέρα είναι η Τρίτη 10/12 για

την επαρχία Φαρσάλων την επαρχία Φαρσάλων 

Δημιουργείται ανεξάρτητοςΔημιουργείται ανεξάρτητος

τομέας του ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα!τομέας του ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα!

CMYK

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 944 Τιμή: 0,60 ευρώ



Με αφορμή σειρά

δημοσιευμάτων

που αναφέρθηκαν στην

πρόταση της έκθεσης του

ΙΟΒΕ για επιβολή τελών

κυκλοφορίας στα τρακτέρ,

ο Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Μάκης Βορίδης

προχώρησε στην

ακόλουθη δήλωση:

«Κατόπιν συνεννοήσεώς μου
με το Υπουργείο οικονομι-
κών, η Κυβέρνηση δηλώνει
κατηγορηματικά ότι δεν
υπάρχει κανένα ενδεχόμενο
επιβολής τελών κυκλοφορίας
στους γεωργικούς ελκυστή-
ρες.

Τυχόν
επιβολή ενός τέτοιου μέτρου
θα συνιστούσε εμπόδιο για
την αναπτυξιακή πορεία που
έχει χαράξει η ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων την
ίδια ώρα μάλιστα που με την
απεμπλοκή των Σχεδίων
Βελτίωσης συνολικού προϋ-
πολογισμού 600 εκατομμυ-
ρίων ευρώ που θα κατευθυν-
θούν στην αναβάθμιση των
γεωργικών μηχανημάτων
παρέχεται ένα ισχυρό κίνη-
τρο στους αγρότες να επεν-
δύσουν στον εκσυγχρονισμό
της παραγωγής τους.
Για το λόγο αυτό άλλωστε
έχουμε συγκροτήσει επιπρο-

σθέ-
τως το Ταμείο Αγροτικών
Εγγυήσεων, από το οποίο θα
μπορέσουν οι ενδιαφερόμε-
νοι αγρότες να αντλήσουν
χαμηλότοκα δάνεια, μακράς
αποπληρωμής για να χρημα-
τοδοτήσουν την εκμηχάνιση
της καλλιέργειάς τους.
Ως εκ τούτου, θα ήταν παρά-
λογο από τη μία το
Υπουργείο να δημιουργεί
όλες εκείνες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις που θα επι-
τρέψουν τη μετάβαση του
Έλληνα αγρότη στη νέα
εποχή και από την άλλη να
τίθενται τέτοιου είδους προ-
σκόμματα».

Απόφαση για συντονισμένες
πανελλαδικές κινητοποιήσεις
μετά τις γιορτές, με προσα-
νατολισμό την δημιουργία
μπλόκων στο τέλος
Ιανουαρίου, πήραν οι αγρό-
τες που συσπειρώνονται
στην Πανελλαδική Επιτροπή
των Μπλόκων σήμερα σε

σύσκεψη που πραγματοποίη-
σαν στην Νίκαια της
Λάρισας.
Οι αγρότες αποφάσισαν επί-
σης να πραγματοποιήσουν
συλλαλητήριο με τρακτέρ και
στην έκθεση της Agrotica στη
Θεσσαλονίκη στις αρχές
Φεβρουαρίου, στα πλαίσια

ενός προγράμματος κινητο-
ποιήσεων που συζήτησαν
σήμερα.
Στη σύσκεψη της
Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων συζητήθηκαν
συνολικά τα αιτήματα των
αγροτών που διεκδικούν από
το υπουργείο, ενώ επικε-
ντρώθηκαν στο θέμα της
τιμής του πετρελαίου, στο
κόστος παραγωγής, αλλά και
στο θέμα της τιμής των προϊ-
όντων τους.
Στην σύσκεψη συμμετείχαν
Αγροτικοί Σύλλογοι και
Ομοσπονδίες από διάφορες
περιοχές της Ελλάδας.
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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 18/12/2019
Συννεφιά - Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 9/15c

Τρίτη 17/12/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 10/16c

Πέμπτη 19/12/2019
Συννεφιά - Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 9/14c

Παρασκευή 20/12/2019
Συννεφιά - Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 9/15c

Σαββάτο 21/12/2019
Βροχές  θερμοκρασία 10/16c

Κυριακή 22/12/2019
Βροχές, θερμοκρασία 10/15c

Δευτέρα 23/12/2019
Βροχές, θερμοκρασία 10/15c

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

Κατηγορηματική διάψευση από τον ΥπΑΑΤ, Μ.

Βορίδη στα αίολα σενάρια επιβολής τελών 

κυκλοφορίας στα τρακτέρ

“Ζεσταίνουν τις μηχανές” για μπλόκα οι αγρότες

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

Η
ειδησεογραφία

των τελευταίων

ημερών έφερε για

ακόμη μία φορά στην

επικαιρότητα έννοιες

όπως η αιγιαλίτιδα ζώνη,

η υφαλοκρηπίδα και η

αποκλειστική οικονομική

ζώνη (Α.Ο.Ζ.).

Στο σημερινό κείμενο,

όπως και στα επόμενα που

θα ακολουθήσουν, θα προ-

σπαθήσουμε να καταστή-

σουμε αντιληπτές τις έννοι-

ες αυτές, που στην συγκυ-

ρία των ημερών έγιναν κομ-

μάτι της καθημερινότητάς

μας.

Η αιγιαλίτις ζώνη(ή χωρικά

ύδατα ή χωρική θάλασσα)

είναι περιοχή που τα νερά

και ο πυθμένας της και ο

εναέριος χώρος από πάνω

εξομοιώνονται σχεδόν κατά

πάντα με το έδαφος του

κράτους. Η διαφορά είναι

ότι στην αιγιαλίτιδα ζώνη

υπάρχει δικαίωμα διελεύσε-

ως πλοίων και αεροσκα-

φών τρίτων κρατών υπό

ορισμένους όρους που

καθορίζει το διεθνές δίκαιο.

Από τότε που άρχισε να

διαμορφώνεται διεθνές

δίκαιο, το εύρος της αιγιαλί-

τιδος ζώνης ήταν γενικά

παραδεκτό ότι έφτανε στα 3

ναυτικά μίλια. Ακόμη όμως

πριν τον Α’ Παγκόσμιο

Πόλεμο, άρχισαν να εμφα-

νίζονται τάσεις διευρύνσεως

της αιγιαλίτιδος ζώνης. Η

Ελλάς νομοθέτησε το 1931

ότι η αιγιαλίτις ζώνη της

εκτείνεται στα 10 ν.μ.,

μόνον όμως <<δια σκοπούς

αστυνομεύσεως του

αέρος>>. Με άλλα λόγια

δεν διεκδικούσαμε άσκηση

της κυριαρχίας μας στο

θαλάσσιο χώρο μεταξύ 3

και 10 ν.μ., την ασκούσαμε

όμως στον εναέριο χώρο

πάνω από την έκταση

αυτή. Το 1936 επεκτείναμε

τα 3 σε 6 ν.μ. σε ό,τι αφορά

το θαλάσσιο χώρο, πράγμα

που ισχύει και σήμερα. Το

ίδιο εύρος των 6 ν.μ. εφαρ-

μόζει και η Τουρκία στο

Αιγαίο, παρ’ όλο που από

το 1964 έχει νομοθετήσει

αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ν.μ. στη

Μαύρη θάλασσα και στη

νότια ακτή της.

Μετά το Β’ Παγκόσμιο

πόλεμο πολλές χώρες επέ-

κτειναν την αιγιαλίτιδα ζώνη

σε 12 ν.μ. και με τον καιρό

παρουσιάστηκαν ακόμη πιο

ακραίες τάσεις διευρύνσεως

της αιγιαλίτιδος ζώνης σε

μεγαλύτερη έκταση.

Αλλεπάλληλες προσπάθει-

ες διεθνών διασκέψεων να

συμφωνηθεί ένα μέγιστο

όριο απέτυχαν, μέχρις ότου

η νέα Σύμβαση του 1982

κατέληξε σε γενική αποδο-

χή του κανόνος, ό,τι κάθε

κράτος έχει το δικαίωμα να

καθορίζει το εύρος της

αιγιαλίτιδος ζώνης του, εφ’

όσον αυτό δεν ξεπερνά τα

12 ν.μ.

Κωνσταντίνος Β.

Στατήρης

Ιατρός-Ειδικός

Παθολόγος

Γνωρίζοντας τη σημασία Γνωρίζοντας τη σημασία 

των εννοιών…των εννοιών…



Τ
ην Παρασκευή

13/12 το βράδυ

έγινε ο πρώτος

αντικαπνιστικός έλεγχος

στα Φάρσαλα.

Κλιμάκιο ελεγκτών «σάρω-

σε» την περιοχή, πραγματο-

ποιώντας εξονυχιστικούς

ελέγχους σε καφετέριες –

μπαρ – εστιατόρια – ταβέρ-

νες και γενικώς όλα τα κατα-

στήματα εστίασης.

Το ποινολόγιο ήταν «λευκό»

καθώς δεν σημειώθηκε ούτε

μια παράβαση με τους

Φαρσαλινούς να έχουν εναρ-

μονιστεί πλήρως με τον νέο

αντικαπνιστικό νόμο.

Άλλωστε τα τσουχτερά πρό-

στιμα που έχουν «ακουστεί”

σε άλλες πόλεις έχουν θορυ-

βήσει, ιδιοκτήτες αλλά και

τους θαμώνες των καταστη-

μάτων.

Από την άλλη οι ιδιοκτήτες

των καταστημάτων βλέπουν

μεγάλη «βουτιά» στον τζίρο

τους μετά την εφαρμογή του

νόμου και γίνονται προσπά-

θειες, με διαφόρους τρόπους

να προσελκύσουν ολοένα και

περισσότερους πελάτες στην

επιχείρηση τους, διαμορφώ-

νοντας εξωτερικούς χώρους

με σόμπες και πλαϊνούς ανε-

μοθώρακες, σε σημείο έτσι

ώστε να μην τους πιάνει ο

έλεγχος.

«Λευκός» πάντως ήταν ο

καπνός που βγήκε από τον

πρώτο έλεγχο στα

Φάρσαλα…
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Έλεγχοι για το τσιγάρο στα Φάρσαλα, «λευκό» το ποινολόγιο,Έλεγχοι για το τσιγάρο στα Φάρσαλα, «λευκό» το ποινολόγιο,

«κατάρρευση» του τζίρου στα καταστήματα«κατάρρευση» του τζίρου στα καταστήματα

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

Διανομή τροφίμων μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ Διανομή τροφίμων μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ 
Το Κέντρο Κοινότητας και

το Παράρτημα Ρομά Δήμου

Φαρσάλων της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

, ανακοινώνει ότι την

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

2019 και ώρα 9:00 – 13:00

θα πραγματοποιηθεί διανο-

μή τροφίμων στους ωφε-

λούμενους του

«Επιχειρησιακού

Προγράμματος

Επισιτιστικής και Βασικής

Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ»,

στο χώρο των αποθηκών

του Δήμου Φαρσάλων.

Τα προϊόντα που θα διανεμη-

θούν είναι τα εξής : κοτόπου-

λο, κρέας χοιρινό,

Τυρί φέτα, γραβιέρα, καρότα,

πατάτες, ελαιόλαδο, ζάχαρη,

μακαρόνια, κριθαράκι, φασό-

λια, φακές, πελτές, μερέντα,

φρυγανιές, οδοντόκρεμα,

σαμπουάν, καθαριστικό,

σκόνη πλυσίματος, υγρό πιά-

των.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει

να προσκομίσουν νόμιμο

έγγραφο που να αναγράφει

το ΑΜΚΑ τους, την

Αστυνομική τους Ταυτότητα

καθώς και σε περίπτωση

παραλαβής από τρίτα άτομα,

εξουσιοδότηση θεωρημένη

με το γνήσιο της υπογραφής

από δημόσια αρχή (αστυνο-

μία, ΚΕΠ).

Για καλύτερη εξυπηρέτηση οι

ωφελούμενοι προτείνετε να

φροντίσουν για τον τρόπο

μεταφοράς των προϊόντων

(αυτοκίνητο, καροτσάκι κα).

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες στα τηλέφωνα του

Κέντρου Κοινότητας

2491350163-164 και του

Παραρτήματος Ρομά

2491025805



Ι
στορικής σημασίας

ημέρα είναι η Τρίτη

10/12 για την επαρχία

Φαρσάλων καθώς μετά

από συντονισμένες

προσπάθειες του δήμου

αλλά και τοπικών

φορέων, ανακοινώθηκε η

δημιουργία ανεξάρτητου

τομέα του ΕΚΑΒ στην

πόλη.

Η ανακοίνωση μάλιστα
έγινε από τον ίδιο τον πρό-
εδρο του διοικητικού συμ-
βουλίου του ΕΚΑΒ κ. Νίκο
Παπαευσταθίου, ο οποίος
επισκέφθηκε τα Φάρσαλα
και είχε συνάντηση με το
δήμαρχο κ. Μάκη
Εσκίογλου, μαζί με τον
πρόεδρο της 5ης ΥΠΕ
Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδα κ. Φώτη Σερέτη,
αλλά και τον πρόεδρο της
ΝΟΔΕ Λάρισας κ. Χρήστο
Καπετάνο.
Κατά τη συνάντηση, ο κ.
Παπαευσταθίου ανακοίνω-
σε πως η διοίκηση του
ΕΚΑΒ θα υλοποιήσει εντός
των επόμενων εβδομάδων
ένα χρόνιο αίτημα της τοπι-
κής κοινωνίας, δηλαδή έναν
ανεξάρτητου τομέα που
ουσιαστικά θα προσφέρει
την απαραίτητη κάλυψη

ολόκληρης της επαρχίας
Φαρσάλων σε ότι αφορά τα
επείγοντα ιατρικά περιστατι-
κά.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος
του ΕΚΑΒ, εντός των επό-
μενων ημερών θα συνε-
δριάσει το διοικητικό συμ-
βούλιο του Κέντρου ώστε
να παρθεί η απαιτούμενη
απόφαση δημιουργίας του
τομέα, για να ακολουθή-
σουν άμεσα οι μετακινήσεις
προσωπικού στα Φάρσαλα.
Για την άρτια λειτουργία του
τομέα θα διατεθεί επικουρι-
κό προσωπικό και από την
5η ΥΠΕ όπως ανακοίνωσε
ο διοικητής της κ. Σερέτης.
Επιπρόσθετα, έγινε γνωστό
πως ο νέος τομέας του
ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα θα λει-
τουργήσει παράλληλα με
δύο διαθέσιμα ασθενοφό-
ρα, αντί ενός μέχρι σήμερα.
Ο σχεδιασμός προβλέπει
την έναρξη λειτουργίας του
νέου τομέα σε διάστημα το
πολύ ενάμιση με δύο
μηνών.
Της σύσκεψης στο δημοτικό
κατάστημα της πόλης, ακο-
λούθησε επίσκεψη στο
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων
όπου οι πρόεδροι του
ΕΚΑΒ και της 5ης ΥΠΕ,

συναντήθηκαν με το ιατρικό
και διοικητικό προσωπικό.
Αμέσως μετά, ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: «Σήμερα
είναι μία ιστορική ημέρα για
τα Φάρσαλα, καθώς ικανο-
ποιείται ένα σπουδαίο και
χρόνιο αίτημα της επαρ-
χίας, να έχουμε δηλαδή
επαρκή και συνεχή ιατρική
κάλυψη στα επείγοντα περι-
στατικά. Από την πρώτη
ημέρα της θητείας μας
βάλαμε πολύ ψηλά στην
ατζέντα μας το συγκεκριμέ-
νο ζήτημα και με αλλεπάλ-
ληλες επαφές με το υπουρ-
γείο Υγείας, το ΕΚΑΒ και
την 5η ΥΠΕ, καθώς και σε
συνεργασία με τοπικούς
φορείς, φθάσαμε σήμερα σ’
αυτή την ευχάριστη εξέλιξη.
Θέλω να ευχαριστήσω τον
πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ.
Παπαευσταθίου για την επί-
σκεψή του στα Φάρσαλα
και προπαντός για την απο-
φασιστική συμβολή του
ώστε να γίνει ο τομέας του
ΕΚΑΒ στην περιοχή, αλλά
και τον διοικητή της 5ης
ΥΠΕ κ. Σερέτη για την εξί-
σου σημαντική συνδρομή.
Κατά το χρονοδιάγραμμα
που μας παρουσίασε ο κ.

Παπαευσταθίου, σύντομα οι
κάτοικοι της επαρχίας των
Φαρσάλων θα απολαμβά-
νουν επιτέλους υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες δημόσιας
υγείας σε ότι αφορά τον
ζωτικό ρόλο του ΕΚΑΒ. Ως
δήμος Φαρσάλων εννοείται
πως θα παράσχουμε κάθε
δυνατή βοήθεια που θα μας
ζητηθεί».
Στις δύο συναντήσεις συμ-
μετείχαν επίσης ο διευθυ-
ντής του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας
κ. Κωνσταντίνος Σταμνάς, ο
πρόεδρος των εργαζομέ-
νων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας
κ. Γιάννης Γούλας, οι αντι-
δήμαρχοι Φαρσάλων κ.κ.
Σοφία Χατζηπλή, Σταύρος
Κουκουλιός και Δέσποινα
Συροπούλου, ο πρόεδρος
της ΔΗΚΕΦΑ κ.
Κωνσταντίνος Μπαλατσός,
οι επικεφαλής παρατάξεων
της αντιπολίτευσης στο
δήμο Φαρσάλων κ. κ.
Κώστας Τύμπας και
Βαγγέλης
Δημητρακόπουλος, ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ
Κεντροδυτικής Θεσσαλίας
κ. Νίκος Παπαγεωργίου, ο
πρόεδρος του ΕΑΚ Λάρισας
κ. Γιάννης Κουρδής, δημοτι-
κοί σύμβουλοι και μέλη κοι-
νοτήτων κ.α.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ιστορικής σημασίας ημέρα είναι η Τρίτη 10/12 για την επαρχία Φαρσάλων Ιστορικής σημασίας ημέρα είναι η Τρίτη 10/12 για την επαρχία Φαρσάλων 

Δημιουργείται ανεξάρτητος τομέας του ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα!Δημιουργείται ανεξάρτητος τομέας του ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα!



Ο
Πολιτιστικός

Σύλλογος Ντόπιων

Επαρχίας

Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»

σε συνεργασία με τον

Δήμο Φαρσάλων και τον

ΟΠΑΚΠΑ,

συνδιοργάνωσαν την

εκδήλωση «Ντόπιοι,

Σπορά & Λουκουμάδες»

χθες στην πλατεία

Δημαρχείου στα

Φάρσαλα.

Τα μέλη και οι φίλοι του,
είχαν την ευκαιρία να γιορ-
τάσουν το έθιμο των λου-
κουμάδων, το οποίο τηρεί-
ται ακόμη στην περιοχή
μας, μετά τη σπορά σε όλα
τα αγροτικά νοικοκυριά.
Από τα παλαιότερα χρόνια
και μετά από την φθινοπω-
ρινή σπορά, οι γεωργοί
καλούσαν τους συγγενείς

και φίλους και τους κερνού-
σαν λουκουμάδες. Το έθιμο
αυτό το αναβιώνει τα τελευ-
ταία χρόνια ο Σύλλογος
Ντόπιων «Ο Ενιπέας» .
Γυναίκες εθελόντριες
συγκεντρώθηκαν από
νωρίς το πρωί, ώστε να
κάνουν το ζυμάρι για τους
λουκουμάδες και να τους
μοιράσουν στους καλεσμέ-
νους του συλλόγου. Η συμ-
μετοχή των εθελοντριών
γυναικών στην παρασκευή
λουκουμάδων επιβεβαιώνει
την βασική αρχή του
Συλλόγου, ότι η επιτυχία
εξαρτάται πάντα από την
ενεργή συμμετοχή των
μελών του, αλλά και άλλων
Συλλόγων καθώς και την
συνεργασία Πολιτιστικών
Συλλόγων και αυτοδιοίκη-
σης με βασικό στόχο να

μεγαλώνει ολοένα και
περισσότερο.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση,
πραγματοποίησαν ο δήμαρ-
χος Φαρσάλων Μάκης
Εσκίογλου, ο πρόεδρος
ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ Χρήστος
Μπασαγιάννης και η πρόε-
δρος του Συλλόγου
Ντόπιων Επαρχίας
Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»,
Δήμητρα Αστάρα. 
Την εκδήλωση πλαισίωσαν
τα εξής
χορευτικά:Πολιτιστικού
Συλλόγου Τζουμέρκων
(τμήμα ενηλίκων),
Μικρασιατών και
Αργιθεατών Φαρσάλων
(παιδικά τμήματα) καθώς
και και τμήματα του
Συλλόγου Ντόπιων (παιδικό
και εφηβικό). 
Επίσης περιλάμβανε, γνω-
ριμία με τους παρευρισκό-
μενους και ενημέρωση για
το έθιμο, προβολή φωτο-
γραφιών σχετικά με το
έθιμο, προβολή του τρόπου
παρασκευής του λουκουμά
από κυρίες – μέλη του συλ-
λόγου, παρασκευή λουκου-
μάδων στον εξωτερικό
χώρο και προσφορά αυτών
σε όλους τους παρευρισκό-

μενους, συμμετοχή χορευτι-
κών τμημάτων του συλλό-
γου.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να γευ-
τούν ζεστούς και τραγανούς
λουκουμάδες.
Παράλληλα με τις εκδηλώ-
σεις των Ντόπιων η κοινό-
τητα Φαρσάλων στα σπιτά-
κια είχε δραστηριότητες για
τους μικρούς φίλους, όπως
ζωγραφική, μαγείρεμα,
παραμύθια αλλά και ειδικά
Χριστουγεννιάτικα κάδρα,
ώστε να φωτογραφίζονται
τα παιδιά και όχι μόνο. Το
τοπικό τμήμα οδηγισμού
πραγματοποίησε Bazaar
Χριστουγεννιάτικων ειδών
και κέντρισε το ενδιαφέρον
του κόσμου. Στην συνέχεια
η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με τα χορευτικά, ενώ στις
εκδηλώσεις συμμετείχαν
πλήθος κόσμου και επισή-
μων.
Ο Σύλλογος Ντόπιων ευχα-
ριστεί θερμά τον ΟΠΑΚΠΑ
του Δήμου Φαρσάλων για
την προσφορά του
Σκέπαστρου, των καθισμά-
των, των ηχητικών εγκατα-
στάσεων, του εξοπλισμού,
των υλικών και της προβο-
λής της εκδήλωσης.
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Αναβίωσε το έθιμο των λουκουμάδων μεΑναβίωσε το έθιμο των λουκουμάδων με

μεγάλη επιτυχίαμεγάλη επιτυχία



Μ
ε αφορμή την

ανακοίνωση από

τον πρόεδρο του

ΕΚΑΒ κ. Νίκου

Παπαευσταθίου, της

δημιουργίας ανεξάρτητου

τομέα του ΕΚΑΒ στα

Φάρσαλα, ο πρόεδρος

της ΝΟΔΕ Λάρισας της

Ν.Δ. κ. Χρήστος

Καπετάνος έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

«Η ανακοίνωση από τον
πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ.

Παπαευσταθίου για τη δημι-
ουργία ανεξάρτητου τομέα
στην πόλη των Φαρσάλων,
έρχεται να ικανοποιήσει ένα
αίτημα δεκαετιών για μία
μεγάλη περιοχή με δεκάδες
χωριά και περίπου 20.000
μόνιμους κατοίκους, που
δυστυχώς μέχρι σήμερα
δεν απολάμβαναν τις υπη-
ρεσίες δημόσιας υγείας που
δικαιούνταν.
Σε συνεργασία με το δήμο
Φαρσάλων, την 5η ΥΠΕ, το
υπουργείο Υγείας και
βέβαια τη διοίκηση του
ΕΚΑΒ, καταφέραμε μέσα σε
χρόνο ρεκόρ, μόλις τέσσε-
ρις μήνες μετά την ανάληψη
της διακυβέρνησης της

Νέας Δημοκρατίας, να φθά-
σουμε σ’ αυτή την ευχάρι-
στη εξέλιξη. Μία εξέλιξη
που έρχεται να δικαιώσει
και όλους εκείνους που
πίστεψαν στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και στη Νέα
Δημοκρατία, ότι μπορεί με
σχέδιο και αποφασιστικότη-
τα να βελτιώσει τη ζωή των
πολιτών αυτής της χώρας.
Είναι ένα από τα πρώτα
βήματα σε ένα μακρύ
δρόμο, έναν μαραθώνιο,
που να είναι σίγουροι όλοι,
ότι αυτή η κυβέρνηση θα
κερδίσει προς όφελος της
κοινωνίας, της χώρας και
των επόμενων γενιών.»

Σ
υνεδριάζει το

Δημοτικό Συμβούλιο

Φαρσάλων, την

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου

2019 και ώρα 19:30, στο

Δημοτικό Κατάστημα

(Πατρόκλου 3), για

συζήτηση και λήψη

αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση τροποποίηση

της συστατικής πράξης του

Ενιαίου Συνδέσμου

Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων Δήμων &

Κοινοτήτων Ν. Λάρισας,

σύμφωνα με τις διατάξεις

της παρ. 4 του άρθρου 245

του N. 4555/2018

(ΦΕΚ133/τ.Α’/09.07.2018).

2) Έγκριση ή μη τροποποί-

ησης – συμπλήρωσης, της

υπ’ αριθμ. 174/2012 από-

φασης του Δημοτικού

Συμβουλίου, για μείωση

δημοτικών τελών.

3) Λήψη απόφασης, για

ορισμό νέου πολιτικού

εκπροσώπου του Δήμου,

στο Εθνικό «Διαδημοτικό

Δίκτυο Υγειών Πόλεων –

Προαγωγής Υγείας».

4) Ορισμός μελών στην

Επιτροπή Διαβούλευσης

του Δήμου.

5) Έγκριση αναμόρφωσης

του προϋπολογισμού του

Δήμου οικ. έτους 2019

6) Έγκριση αποδοχής

ποσού 59.750,24€ (Δ’ κατα-

νομή) από το ΥΠ.ΕΣ. και

κατανομή στα Σχολεία

Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης για κάλυψη

των λειτουργικών τους ανα-

γκών.

7) Έγκριση υποβολής πρό-

τασης χρηματοδότησης,

στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Υποδομές

μεταφορών, περιβάλλον και

αειφόρος ανάπτυξη», στον

άξονα προτεραιότητας 14

«Διατήρηση και προστασία

του περιβάλλοντος – προα-

γωγή της αποδοτικής χρή-

σης των πόρων (ΤΣ)» του

έργου, με τίτλο:

«Υπολειπόμενα δίκτυα

αποχέτευσης ακαθάρτων

στην πόλη των

Φαρσάλων».

8) Έγκριση σύναψης προ-

γραμματικής σύμβασης

μεταξύ του Δήμου

Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ,

για την υποβολή πρότασης

στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Υποδομές

μεταφορών, περιβάλλον και

αειφόρος ανάπτυξη», στον

άξονα προτεραιότητας 14

«Διατήρηση και προστασία

του περιβάλλοντος – προα-

γωγή της αποδοτικής χρή-

σης των πόρων (ΤΣ)» και

την υλοποίηση του έργου,

με τίτλο: «Υπολειπόμενα

δίκτυα αποχέτευσης ακα-

θάρτων στην πόλη των

Φαρσάλων» και ορισμός

υπευθύνου για την υπογρα-

φή της σύμβασης εκ

μέρους του Δήμου

Φαρσάλων με τον αναπλη-

ρωτή του.,

9) Έγκριση και παραλαβή

των επικαιροποιημένων

τευχών δημοπράτησης και

των τευχών ΣΑΥ – ΦΑΥ της

μελέτης, με τίτλο:

«Υπολειπόμενα δίκτυα

αποχέτευσης ακαθάρτων

στην πόλη των

Φαρσάλων».

10) Έγκριση και παραλαβή

της υπηρεσίας, με τίτλο:

«Υποστηρικτικές υπηρεσίες

για τη σύνταξη φακέλου

«Αγροτική οδοποιία T.K.

Διλόφου Δημοτικής

Ενότητας Ναρθακίου του

Δήμου Φαρσάλων».

11) Συμμετοχή του Δήμου

Φαρσάλων στην

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία

«Σύμφωνο των

Δημάρχων».

12) Συμμετοχή του Δήμου

Φαρσάλων, σε Ενεργειακή

Κοινότητα, με έδρα τα

Φάρσαλα.

13) Έγκριση 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου

με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-

ΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.

ΒΑΣΙΛΙ».

14) Έγκριση 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου,

με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟ-

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙ-

ΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ

– ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΝΑΡΘΑΚΙΟ

– Ζ. ΠΗΓΗΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ)».

15) Έγκριση 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου,

με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ».

16) Έγκριση 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου,

με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ

ΚΑΝΑΡΗ».

17) Έγκριση 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου,

με τίτλο: «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

18) Έγκριση 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου,

με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-

ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

19) Έγκριση 2ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου

Πρωτοκόλλου Κανονισμού

Τιμών Μονάδων Νέων

Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

του έργου, με τίτλο:

«EΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙ-

ΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ

ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ».

20) Έγκριση παράτασης

της συμβατικής προθεσμίας

του έργου με τίτλο: «ΔΙΑ-

ΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ».

21) Έγκριση παράτασης

της συμβατικής προθεσμίας

του έργου με τίτλο: «ΔΙΑ-

ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝ-

ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ.

ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

22) Έγκριση παράτασης

της συμβατικής προθεσμίας

του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ-

ΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ.

ΣΤΑΥΡΟΥ».

23) Αντικατάσταση μέλους

στο Δ.Σ. της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης

Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.).

24) Έγκριση χορήγησης

άδειας παραγωγού πωλητή

λαϊκών αγορών.

25) Έγκριση ή μη παραχώ-

ρησης θέσης ολιγόλεπτης

στάσης οχήματος επί της

οδού Θέτιδος 87 (αίτημα

Θεοχάρη Γ.).
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Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΦαρσάλωνΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Χρήστος Καπετάνος για την ανακοίνωσηΧρήστος Καπετάνος για την ανακοίνωση

ΕΚΑΒ στα ΦάρσαλαΕΚΑΒ στα Φάρσαλα

- 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

Το “Nefeli Travel” σας 

εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,

Καλές Γιορτές με υγεία και

ευτυχία 

σε όλο τον κόσμο!!!



Σ
το Διεθνές

Εργαστήρι

“Beacon” για την

Κλιματική Αλλαγή που

διεξήχθη από 10 έως 12

Δεκεμβρίου στο Viana do

Castello της Πορτογαλίας,

εκπροσωπήθηκε ο Δήμος

Φαρσάλων από τον

πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ κ.

Χρήστο Μπασαγιάννη και

τον Πρόεδρο της

Τεχνικής Υπηρεσίας κ.

Αναστάσιο Λιαπή.

Ενημερώθηκαν για την

δημιουργία βάσης  δεδομέ-

νων καταγραφής ενεργεια-

κής κατανάλωσης με σκοπό

την εξοικονόμηση ενέργειας

και την προστασία του τοπι-

κού περιβάλλοντος.

Επίσης ενημέρωσαν τους

συνομιλητές για το ενεργει-

ακό αποτύπωμα του Δήμου

Φαρσάλων.

Τ
ην Τρίτη 12

Νοεμβρίου 2019,

στα πλαίσια της

συνεργασίας του

Παραρτήματος Ρομά

Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων της

Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης Φαρσάλων

με το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων,

πραγματοποιήθηκε τεστ

Παπ σε γυναίκες του

τοπικού οικισμού Ρομά.

Την ομάδα των ωφελούμε-

νων γυναικών, σύστησε και

συνόδεψε η νοσηλεύτρια

του Παραρτήματος Ρομά,

Αθανασία Βακαλούλη.

Η μαία του Κέντρου Υγείας

Φωτεινή Πιτσιάβα τόνισε τα

οφέλη των προληπτικών

εξετάσεων σε θέματα υγεί-

ας και πραγματοποίησε το

Τεστ Παπ.

Η ίδια δράση επαναλήφθη-

κε κατά τις 21 και 26

Νοεμβρίου 2019 με διαφο-

ρετικές ομάδες γυναικών.

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@dimosfar

salon.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 καθημερι-

νά, τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες: 8:30π.μ. έως

13:00μ.μ.

Μ
ε αφορμή τον

εορτασμό του

Πολιούχου του

χωριού Αγίου Σπυρίδωνα

στην Σκοπιά Φαρσάλων

συναντήθηκαν οι

επικεφαλής των δύο

όμορων δήμων

Φαρσάλων και Δομοκού,

Μάκης Εσκίογλου και

Μπάμπης Λιόλιος,

φιλοξενούμενοι του

προέδρου της τοπικής

κοινότητας Σκοπιάς Ηλία

Τσούτσου, καθώς και οι

αντιδήμαρχοι Φαρσάλων

Σοφία Χατζηπλή και

Σταύρος Κουκουλιός και

Δομοκού Θανάσης

Τσαλαφούτας και

Γιώργος Λελεντζής.

Στο περιθώριο της άτυπης

συνάντησης των δύο

ανδρών, τέθηκε ως θέμα

συζήτησης η μελέτη του

φράγματος της Σκοπιάς και

η αξιοποίηση των νερών

του Ενιπέα μέσω ενός

φράγματος στην ορεινή

περιοχή της διαδρομής του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι

αυτό το έργο αποτελεί

σκέψη από το 1960, αποτε-

λώντας μια χρόνια προσπά-

θεια αξιοποίησης των επι-

φανειακών απορροών των

ορεινών όγκων που περι-

βάλλουν τον Θεσσαλικό

κάμπο, στην συγκεκριμένη

περίπτωση της εκμετάλλευ-

σης των επιφανειακών

απορροών του Ενιπέα με

την κατασκευή φράγματος

στην περιοχή του άνω ρου

του ποταμού.

Έργο το οποίο ζητούσε και

η προηγούμενη δημοτική

αρχή (πιθανότατα και οι

παλαιότερες), σε κάθε επί-

σκεψη κυβερνητικών στελε-

χών στην περιοχή, χωρίς

ωστόσο να δοθεί κάποια

χρηματοδότηση από τις

εκάστοτε κυβερνήσεις,

παρά τα πολλαπλά και

ευεργετικά οφέλη που θα

προσέδιδε στην περιοχή.
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Συνάντηση δημάρχων Φαρσάλων και Δομοκού στην ΣκοπιάΣυνάντηση δημάρχων Φαρσάλων και Δομοκού στην Σκοπιά

Ο
ι μαθητές, οι

γονείς και οι

Νηπιαγωγοί του

1ου Νηπιαγωγείου

Φαρσάλων, τις άγιες

ημέρες που πλησιάζουν,

θέλησαν να δώσουν την

αγάπη τους σε

συνανθρώπους μας που

χρήζουν βοήθειας.

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου
2019, έπειτα από επικοινω-
νία με τον Ιερέα της πόλης,

πατέρα Λάζαρο, πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη στο «
Σπίτι της Αγάπης» προκει-
μένου να προσφερθούν τα
είδη που οι μαθητές με τους
γονείς τους και οι εκπαιδευ-
τικοί συγκέντρωσαν.
Οι μαθητές τακτοποίησαν
στους χώρους τα τρόφιμα,
συμμετείχαν στην παρα-
σκευή του φαγητού και ετοί-
μασαν τα γεύματα.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολεί-

ου, Κατσικοπούλου
Αναστασία, Τσάτσου
Αθανασία, Σκαρλατούδη
Παντελία, οι μαθητές και οι
γονείς εύχονται σε όλους
τους συνανθρώπους μας
Καλά Χριστούγεννα, με
υγεία στην καρδιά και αφιε-
ρώνουν το μικρό απόσπα-
σμα του ποιητή μας
Γεωργίου Δροσίνη, «Νύχτα
Χριστουγεννιάτικη»
«Την άγια νύχτα τη
Χριστουγεννιάτικη
– ποιός δεν το ξέρει; –
των Μάγων κάθε χρόνο τα
μεσάνυχτα
λάμπει τ᾿ αστέρι.
Κι όποιος το βρεί μεσ᾿ στ᾿
άλλα αστέρια ανάμεσα
και δεν το χάσει
σε μια άλλη Βηθλεέμ ακο-
λουθώντας το
μπορεί να φτάσει».

HHμέρες προσφοράς και μέρες προσφοράς και αγάπης στο συνάνθρωπο απόαγάπης στο συνάνθρωπο από

το 1ο Νηπιαγωγείοτο 1ο Νηπιαγωγείο

Δωρεάν εξέταση τεστ Παπ σε γυναίκεςΔωρεάν εξέταση τεστ Παπ σε γυναίκες

“Εργαστήρι σοκολάτας” από τον Εμπορικό Σύλλογο“Εργαστήρι σοκολάτας” από τον Εμπορικό Σύλλογο

Σε Διεθνές εργαστήρι Σε Διεθνές εργαστήρι στην Πορτογαλίαστην Πορτογαλία για τηνγια την

προστασία του περιβάλλοντος συμμετείχε προστασία του περιβάλλοντος συμμετείχε 

ο Δήμος Φαρσάλωνο Δήμος Φαρσάλων

Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων σε συνεργασία

με Κέντρο Διάγνωσης και

θεραπείας Διαταραχών

“Παρέμβαση” προσκαλούν

τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12

ετών  σε μια

χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση  με τίτλο:

«..Το Εργαστήρι σοκολά-
τας..»
Άφθονη σοκολάτα θα ρέει
πάνω σε μπισκότα ,
marshmallows,  γκοφρετάκια

και σε πολλές  ακόμη γλυκές
λιχουδιές !!
Οι μικροί μας ζαχαροπλάστες
φορώντας τις ποδιές τους και
με την βοήθεια των υπευθύ-
νων του εργαστηρίου και του
γνωστού ζαχαροπλάστη
Σάκη Αρχοντή,  θα μυηθούν
στα μυστικά της σοκολάτας
και θα δημιουργήσουν τα
δικά τους λαχταριστά τρου-
φάκια,  σοκολατάκια , μπι-
σκοτάκια , στη συνέχεια θα
τα περνούν από το σιντριβά-
νι σοκολάτας και θα τα διακο-
σμούν χρησιμοποιώντας τη

φαντασία τους !!!!
Στο τέλος όλα τα παιδιά θα
παίξουν “Καραόκε”  με
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Το εργαστήρι θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 22
Δεκεμβρίου  2019 και ώρες
11:00 - 13:00  στην αίθουσα
του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου ,
Καναδά 24. 
Περιμένουμε όλους τους
μικρούς μας φίλους να δημι-
ουργήσουμε σοκολατολιχου-
διές , να  τους γλυκάνουμε
και να γιορτάσουμε παρέα !!!

Το ερχόμενο Σάββατο 21/12
στο Πολιτιστικό Κέντρο
των Φαρσάλων θα πραγ-
ματοποιηθεί η εκδήλωση
του Δήμου Φαρσάλων για
το Κοινωνικό
Παντοπωλείο.
Ο Νίκος Ζιώγαλας μέσα από
ένα όμορφο μουσικό “ταξίδι”
αναμένεται να δώσει μια
όμορφη μουσική παράσταση
με φόντο την ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου

των Φαρσάλων.
Ο Νίκος Ζιώγαλας δεν χρειά-
ζεται συστάσεις, τα τραγού-
δια του δεν έχουν πάψει στιγ-
μή να μας 
συντροφεύουν από το ραδιό-
φωνο ή στις παρέες, αφού ο
αγαπημένος τραγουδοποιός
έχει γράψει επιτυχίες που
έχουν αποδειχτεί διαχρονι-
κές! 
Μια σειρά από μοναδικά live
με αγαπημένες επιλογές από
την προσωπική δισκογραφία
του 
Νίκου Ζιώγαλα (Σαν σταρ
του σινεμά, Πάρε με απόψε,
πάρε με, Θα σου φανερωθώ,
Πέφτω ψηλά, Πέρασε η
μπόρα)... 
Μαζί του τα τελευταία χρόνια
είναι οι On The Road, δύο
εξαιρετικοί μουσικοί από την 

Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης
Χατζηδημητρίου στα φωνητι-
κά και το πιάνο και ο
Παρασκευάς 
Θεοδωράκης στα φωνητικά
και την κιθάρα, με προσωπι-
κή δισκογραφία ο καθένας
τους.
Οι ευχάριστες μουσικές
εκπλήξεις διαδέχονται η μία
την άλλη κατά την διάρκεια
του  προγράμματος,  με
δόσεις ροκ έντεχνου και
παραδοσιακού στοιχείου
όπως συνηθίζει να κάνει στις
ζωντανές του εμφανίσεις ο
Νίκος Ζιώγαλας και η μπάντα
του.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για
το κοινό  και οι παρευρισκό-
μενοι καλούνται να προσφέ-
ρουν τρόφιμα μακράς διάρ-
κειας, αντί εισιτηρίου.

ΤοΤο ΣάββατοΣάββατο 21/12 21/12 ηη εκδήλωση με τον Νίκο Ζιώγαλαεκδήλωση με τον Νίκο Ζιώγαλα

γιαγια τοτο ΚοινωνικόΚοινωνικό ΠαντοπωλείοΠαντοπωλείο



Τ
ο Χριστουγεννιάτικο

τους δέντρο

φωταγώγησαν την

προηγούμενη Πέμπτη στην

Βαμβακού Φαρσάλων

παρουσία πλήθους

κόσμου. Την εκδήλωση

συνδιοργάνωσαν η τοπική

κοινότητα Βαμβακούς, ο

Σύλλογος Γυναικών και ο

ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση των παιδιών του
ΚΔΑΠ Ρευματιάς στο κατά-
στημα cinema (ΦΟΡΙΣ), από
τις καθηγήτριες κ.κ. Τζίκου
και Φαφουτοπούλου, σε μου-
σική επιμέλεια Κ. Στατήρη,
όπου τα παιδιά χόρεψαν και
απάγγειλαν
Χριστουγεννιάτικα ποιήματα.

Στην συνέχεια χαιρετισμό
απηύθυναν, η πρόεδρος του
συλλόγου Μ. Φλώρου καθώς
και ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου.
Μετά το πέρας της
Χριστουγεννιάτικης εκδήλω-
σης των παιδιών, όλοι μετα-
φέρθηκαν στην πλατεία για
το άναμμα του

Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν επίσης, οι αντιδήμαρχοι
Σοφία Χατζηπλή και Σταύρος
Κουκουλιός, ο δημοτικός
σύμβουλος Κων/νος
Μπρόζος, η πρόεδρος της
τοπικής κοινότητας
Βαμβακούς Βάσω
Μορφογιάννη και πλήθος
κατοίκων το χωρίου.

Σ
το πλαίσιο της

Ευρωπαϊκής

Ημέρας για την

Προστασία των Παιδιών

ενάντια στη Σεξουαλική

Εκμετάλλευση και τη

Σεξουαλική Κακοποίηση,

τη Παρασκευή 29

Νοεμβρίου 2019, η

Κοινωνική Λειτουργός

Μπακαρού Παρασκευή

και η Παιδαγωγός Σίσκου

Μαρίνα του Κέντρου

Κοινότητας και του

Παραρτήματος Ρομά του

Δήμου Φαρσάλων της

Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης –

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., υλοποίησαν

δράση ευαισθητοποίησης

προς τους μαθητές του

Δημοτικού Σχολείου

Σταυρού. Το θέμα που

αναπτύχθηκε ήταν

«Προστασία των Παιδιών

ενάντια στη Σεξουαλική

Εκμετάλλευση και τη

Σεξουαλική Κακοποίηση –

Δικαιώματα των

παιδιών».

Αρχικά έγινε μια όμορφη

συζήτηση για το τι είναι

δικαίωμα, αν γνωρίζουν ότι

και αυτοί ως παιδιά έχουν

δικαιώματα και ποια είναι.

Στη συνέχεια οι μαθητές

συμμετείχαν σε βιωματικές

και εικαστικές δράσεις προ-

κειμένου να κατανοήσουν

καλύτερα το σώμα τους .

Έπειτα προβλήθηκε το

βίντεο «Το Μυστικό της

Νίκης ΙΙ – Η περιπέτεια του

Βίκτωρα», το οποίο δίδαξε

με ψυχαγωγικό και εκπαι-

δευτικό τρόπο σε όλα τα

παιδιά ότι το σώμα τους

τούς ανήκει και τι μπορεί να

γίνει ώστε να τερματιστεί η

παιδική σεξουαλική κακο-

ποίηση. Στο τέλος τα παιδιά

έγραψαν από ένα δικαίωμα

που τους εκφράζει και το

κόλλησαν στο δέντρο των

δικαιωμάτων, το οποίο

πλέον στολίζει την αίθουσά

τους.

Στόχο της δράσης ήταν η

ευαισθητοποίηση σε θέματα

προστασίας των παιδιών

από τη σεξουαλική κακο-

ποίηση και εκμετάλλευση.

Το Κέντρο Κοινότητας ευχα-

ριστεί όλους τους εκπαιδευ-

τικούς για την άψογη

συνεργασία και φιλοξενία

και ιδιαίτερα την κ. Πρεκατέ

Θεοδώρα, δασκάλα του

Δημοτικού Σχολείου

Σταυρού καθώς και

Πρόεδρο της Τοπικής

Κοινότητας Φαρσάλων για

την πρόσκληση.

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.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δράση στα Φάρσαλα για την προστασία των παιδιών ενάντιαΔράση στα Φάρσαλα για την προστασία των παιδιών ενάντια

στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίησηστη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση

Άναψαν το Χριστουγεννιάτικο δέντροΆναψαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

στην Βαμβακούστην Βαμβακού



Ο
Σύλλογος

γυναικών

Χαλκιάδων

πραγματοποίησε την

Κυριακή 8/12,  το άναμμα

του Χριστουγεννιάτικου

δέντρου στη πλατεία του

χωριού. 

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

κε και τραγούδησε

Χριστουγεννιάτικες μελω-

δίες, η χορωδία του

Μικρασιατικού Συλλόγου

Φαρσάλων, υπό την καθο-

δήγηση του δασκάλου της,

Κώστα Χριστοδούλου. Το

παρόν έδωσαν πλήθος

κόσμου καθώς και ο

Πανοσιώτατος

Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος

και σύσσωμο το τοπικό

συμβούλιο. Το φωτισμό του

Χριστουγεννιάτικου

δέντρου, άναψε η πρόε-

δρος του συλλόγου κ.Μαίρη

Στεφανίδη.

Τ
ο Χριστουγεννιάτικο

δέντρο άναψαν στο

Ναρθάκι Φαρσάλων,

οι κάτοικοι του χωρίου, σε

εκδήλωση την οποία

συνδιοργάνωσαν η τοπική

κοινότητα Ναρθακίου, ο

Σύλλογος Γυναικών

Άρτεμις καθώς και ο

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε

και τραγούδησε

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα η

δημοτική χορωδία

Φαρσάλων

Χαιρετισμό απηύθυναν η

αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ.

Σοφία Χατζηπή και ο πρόε-

δρος της τοπικής κοινότητας

Θανάσης Λελεντζής, όπου

στην συνέχεια από κοινού

φωταγώγησαν το

Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν επίσης, οι αντιδήμαρχοι

Νίκος Γκατζόγιας, Σταύρος

Κουκουλιός, οι δημοτικοί

σύμβουλοι Τριάντης Γ. ,

Λελεντζής Γ. τα μέλη της κοι-

νότητας Ναρθακίου, το Δ.Σ.

του συλλόγου γυναικών και ο

πρόεδρος της δημοτικής

χορωδίας Γιάννης

Μαλέτσικας καθώς και πλή-

θος κόσμου.
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“Άναψαν” το Χριστουγεννιάτικο δέντρο“Άναψαν” το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

στο Ναρθάκιστο Ναρθάκι

Άναψαν το Χριστουγεννιάτικο δέντροΆναψαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

στους Χαλκιάδεςστους Χαλκιάδες



Μ
ε γεμάτες τσέπες

θα κάνουν

Χριστούγεννα οι

συνταξιούχοι, καθώς οι

συντάξεις Ιανουαρίου

2020 θα έχουν καταβληθεί

στα ΑΤΜ μέχρι και τις 20

του μήνα . Αναλυτικός

οδηγός για ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,

ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ.

Οι συντάξεις ανά Ταμείο θα

καταβληθούν ως εξής:
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις
συντάξεις την Τετάρτη 18
Δεκεμβρίου
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις την Τετάρτη 18
Δεκεμβρίου
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει
τις συντάξεις των
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα
καταβάλλει τις συντάξεις
την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου
Το Δημόσιο θα καταβάλλει
τις συντάξεις την
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις την Παρασκευή
20 Δεκεμβρίου
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατα-

βάλλουν τις συντάξεις την
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
Τα υπόλοιπα Ταμεία του
ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα κατα-
βάλλουν τις συντάξεις την
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει
τις επικουρικές συντάξεις
Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου
2019

Τ
ο χρονικό του

στυγερού

εγκλήματος που

έγινε στα Φάρσαλα το

2011, αναβίωσε στον

Άρειο Πάγο. Πρόκειται για

τη φρικτή δολοφονία της

26χρονης Μαριάννας, η

οποία είχε καεί ζωντανή

όταν το ερωτικό πάθος

78χρονου για την κατά 45

χρόνια μικρότερη

ερωμένη του τον οδήγησε

να «οπλίσει» τα χέρια του

με το μπιτόνι πετρελαίου

της σόμπας επειδή εκείνη

αποφάσισε να φύγει στο

εξωτερικό με τον

αρραβωνιαστικό της.

Οι αεροπαγίτες επικύρω-

σαν την απόφαση του

Μικτού Ορκωτού Εφετείου,

με την οποία ο 79χρονος

είχε καταδικαστεί σε ισόβια

για ανθρωποκτονία από

πρόθεση σε ήρεμη ψυχική

κατάσταση, ωστόσο ανέ-

πεμψαν την υπόθεση στο

Εφετείο ως προς το σκέλος

της επιδίκασης χρηματικής

ικανοποίησης για ψυχική

οδύνη στους πολιτικώς ενά-

γοντες συγγενείς.

Η κόρη του παπά που

εγκαταλείφθηκε

Από μικρή ηλικία, σύμφωνα

με την εφημερίδα Espresso,

η κοπέλα αντιμετώπιζε

ενδοοικογενειακά προβλή-

ματα, καθώς ο ιερέας πατέ-

ρας της συμπεριφερόταν

άσχημα τόσο στην ίδια όσο

και στη μητέρα της. Όταν ο

κληρικός χάθηκε ξαφνικά το

1999, χωρίς να αφήσει

πίσω του ίχνη, τη φροντίδα

της ανέλαβε ο παππούς.

Επειδή, όμως, ήταν πολύ

αυστηρός και ενίοτε βίαιος,

η 14χρονη τότε Μαριάννα

αποφάσισε να διακόψει το

σχολείο και άρχισε να εργά-

ζεται σε ένα τσιπουράδικο.

Εκεί, δύο χρόνια αργότερα,

η 16 ετών πλέον Μαριάννα,

γνώρισε τον 79χρονο

πρώην οδηγό, ο οποίος

τότε διένυε το 61° έτος της

ηλικίας του και λίγο καιρό

αργότερα αποφάσισε να

μετακομίσει στο σπίτι του.

Ο 79χρονος ανέλαβε εξ

ολοκλήρου τα έξοδα της

ανήλικης φιλοξενούμενής

του, ενώ στην πορεία ανέ-

πτυξε μαζί της ερωτικές

σχέσεις που στην πορεία,

πήραν μορφή πλήρους

εξάρτησης.

Το 2005 και σε ηλικία 20

ετών πλέον, γνώρισε έναν

36χρονο και δύο μήνες

αργότερα αποφάσισαν να

συζήσουν στο πατρικό του

σπίτι. Όταν το ζευγάρι απο-

φάσισε να αρραβωνιαστεί,

ο κατά 45 χρόνια μεγαλύτε-

ρος εραστής της μετακόμισε

κοντά τους για να μπορεί

να ελέγχει τις κινήσεις τους.

Ούτε τότε όμως, η 20χρονη

σταμάτησε να τον βλέπει,

παρά συνέχισε να έχει

σεξουαλικές επαφές κάτω

από τη μύτη του αρραβω-

νιαστικού της.

Μάλιστα, ο "πρώην" συνέ-

δραμε στο ζευγάρι οικονο-

μικά, είχε καθημερινή τηλε-

φωνική επικοινωνία με τη

νεαρή κοπέλα, η οποία του

εκμυστηρευόταν, κάθε πρό-

βλημα που είχε με τον

αρραβωνιαστικό της.

Άτυπος κηδεμόνας

Ο αρραβωνιαστικός της για

καιρό ανεχόταν την εξάρτη-

σή της από τον άτυπο

κηδεμόνα της, κυρίως λόγω

των υλικών παροχών του.

Κάποια στιγμή, όμως, απο-

φάσισε να απαλλαγεί από

αυτόν, προτείνοντας στην

άτυχη κοπέλα να φύγουν

στο εξωτερικό και να

κάνουν μία νέα αρχή.

Ωστόσο, ο 79χρονος όταν

είδε ότι οι πιέσεις που

ασκούσε στην ερωμένη του

να μη φύγει στο εξωτερικό

με τον αρραβωνιαστικό της,

αποφάσισε ότι αφού δεν θα

μπορούσε να την έχει ο

ίδιος, να μην την έχει

κανείς.

Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου

2011 πήγε στη μονοκατοι-

κία που διέμενε η 26χρονη

με τον αρραβωνιαστικό της,

άρχισε να την κτυπά με τα

χέρια του, στο πρόσωπο

και στο σώμα της, ενώ την

εξανάγκασε να πιει πετρέ-

λαιο από το μπιτόνι που

υπήρχε για τη σόμπα. Στη

συνέχεια, την περιέλουσε

με το υπόλοιπο πετρέλαιο

και της έβαλε φωτιά.

Τη μακάβρια ανακάλυψη

του απανθρακωμένου πτώ-

ματος έκανε ο 42χρονος

μνηστήρας της 26χρονης, ο

οποίος μπαίνοντας στο

σπίτι βρήκε την αρραβωνια-

στικιά του νεκρή στο πάτω-

μα.

Πηγή: “Espresso” -

Εφημερίδα
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

""Ζωντάνεψε" ξανά στον Άρειο Πάγο η δολοφονία του 2011 -Ζωντάνεψε" ξανά στον Άρειο Πάγο η δολοφονία του 2011 -

Πότισε πετρέλαιο την ερωμένη του και την έκαψε ζωντανήΠότισε πετρέλαιο την ερωμένη του και την έκαψε ζωντανή

Συντάξεις Ιανουαρίου 2020: Χριστούγεννα με γεμάτες τσέπεςΣυντάξεις Ιανουαρίου 2020: Χριστούγεννα με γεμάτες τσέπες

– Αναλυτικός οδηγός πληρωμών– Αναλυτικός οδηγός πληρωμών

Ο
Υπουργός

Αγροτικής

Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Μάκης Βορίδης

προωθεί την βελτίωση των

όρων ευζωίας των

αδέσποτων ζώων.

Με απόφαση που υπέγραψε,

ενέκρινε τη χρηματοδότηση

600.000 ευρώ τα οποία θα

κατευθυνθούν σε Δήμους και

Συνδέσμους Δήμων για τη

λειτουργία καταφυγίων αδέ-

σποτων ζώων συντροφιάς.

Με τη συγκεκριμένη απόφα-

ση ο Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

διασφαλίζει τη συνέχιση της

λειτουργίας καταφυγίων αδέ-

σποτων ζώων συντροφιάς με

σκοπό την προστασία τους

από την εκμετάλλευση και

την κακοποίηση ή τη χρησι-

μοποίησή τους με στόχο την

κερδοσκοπία.

Ο Δήμος Φαρσάλων θα

λάβει το ποσό των 1.488,91

ευρώ

Χρηματοδότηση για καταφύγιαΧρηματοδότηση για καταφύγια

Αδέσποτων Ζώων – Αδέσποτων Ζώων – 

Τι θα δοθεί στον Δήμο ΦαρσάλωνΤι θα δοθεί στον Δήμο Φαρσάλων



Τ
ον Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας κ.

Κώστα Αγοραστό

επισκέφθηκε το πρωί της

Πέμπτης ο πρόεδρος της

τοπικής κοινότητας

Κατωχωρίου Βασίλης

Βασιλόπουλος για θέματα

σχετικά με την κοινότητα

Κατωχωρίου.

Οι δύο άντρες συζήτησαν
θέματα σχετικά με την βελ-

τίωση και αναπτυξιακή
πρόοδο της κοινότητας έχο-
ντας ως βοηθητικό μοχλό
την επιτυχημένη πορεία της
περιφέρειας Θεσσαλίας.
Τέλος ο πρόεδρος της κοι-
νότητας Κατωχωρίου ανέ-
φερε: «Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας είναι η περιφέ-
ρεια του πολίτη, που κρατά-
ει ψηλά τη σημαία της κοι-
νωνικής ευθύνης και της
υπέρβασης του χθες».
Επιβεβαιώνοντας το άριστο
κλίμα συνεργασίας που επι-
κρατεί μεταξύ τους.

Τ
ην αποχώρησή της

από το Κίνημα

Αλλαγής

ανακοινώνει με επιστολή

της η Μαρία Γαλλιού,

δικηγόρος και υποψήφια

βουλευτής ν. Λάρισας

στις εκλογές της 7ης

Ιουλίου.

Στην επιστολή που απευθύ-
νεται «προς την Κοινωνική
Βάση του Κινήματος
Αλλαγής» και κοινοποιείται
προς την πρόεδρο του
ΚΙΝ.ΑΛΛ και τον γραμματέα

του κόμματος επισημαίνο-
νται τα εξής:«Μετά από
έντονη περίσκεψη, στενα-
χώρια και πολιτικό προβλη-
ματισμό σας υποβάλλω την
παραίτησή μου από μέλος
του Κινήματος Αλλαγής και
από οποιοδήποτε άλλη
συμμετοχή μου στο Κίνημα.
Επειδή δεν έχω μάθει να
απαξιώνω τον αγώνα μου,
πόσω μάλλον τον συλλογι-
κό μας αγώνα στο κοινό
εγχείρημα της ανασυγκρό-
τησης του χώρου της

Κεντροαριστεράς που ξεκί-
νησε τον Νοέμβριο του
2017 και στο πλαίσιο της
«μηδενικής ανοχής» που η
ηγεσία ευαγγελίζεται κρίνω
ότι δεν χωράω στη νέα
περπατησιά, δεν μου ται-
ριάζει η εσωστρέφεια και
δεν προτίθεμαι να συμμετέ-
χω σε ανώφελες υπαρξια-
κού τύπου συζητήσεις που
δεν αντανακλούν τις σύγ-
χρονες κοινωνικές και πολι-
τικές ανησυχίες και αφο-
ρούν μετρημένους.
Ευχαριστώ από καρδιάς για
τον συγχρονισμό των βημά-
των μας έως σήμερα, αλλά
όταν διαφωνείς, είτε απο-
χωρείς είτε σιωπάς και
περιμένεις. Επιλέγω με
σύνεση τον πρώτο δρόμο».
Συντροφικά,
Γαλλιού Ι. Μαρία
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Επιστολή αποχώρησης της Μαρίας Γαλλιού απόΕπιστολή αποχώρησης της Μαρίας Γαλλιού από

το Κίνημα Αλλαγήςτο Κίνημα Αλλαγής

Συνάντηση του προέδρου της ΤΚ Κατωχωρίου μεΣυνάντηση του προέδρου της ΤΚ Κατωχωρίου με

τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίαςτον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

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

Τ
ην κατανομή ποσού

14.000.000,00 ευρώ

από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς

Πόρους έτους 2019, σε

όλους τους Δήμους της

Χώρας, για την κάλυψη

δαπανών θέρμανσης των

σχολείων τους υπέγραψε

στις 10/12 ο Υπουργός

Εσωτερικών Π.

Θεοδωρικάκος.

Για το νομό Λαρίσης η
κατανομή ανά δήμο είναι η
ακόλουθη:

ΑΓΙΑΣ  17.705,00
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  50.385,00
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΗΣ
30.730,00
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
230.940,00
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
22.110,00
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
40.815,00
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
29.920,00

29,920 29,920 Ευρώ για δαπάνες θέρμανσης στα σχολείαΕυρώ για δαπάνες θέρμανσης στα σχολεία

του Δήμου Φαρσάλωντου Δήμου Φαρσάλων

Στην ενίσχυση σχολικών
μονάδων της επαρχίας

Φαρσάλων με τον απαι-
τούμενο εξοπλισμό για

την καλύτερη λειτουργία
τους, προχωρά ο δήμος
Φαρσάλων.
Συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρ-
χος κ. Σταύρος Κουκουλιός,
με την ιδιότητα του προέ-
δρου της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής του
δήμου Φαρσάλων, παρέδω-
σε δύο φωτοτυπικά μηχανή-
ματα, ένα στο Νηπιαγωγείο
Βαμβακούς κι ένα στο
Δημοτικό Σχολείο Σταυρού.
Θα ακολουθήσουν και άλλες
αντίστοιχες πρωτοβουλίες
σε συνεργασία με τις διευ-
θύνσεις των εκπαιδευτικών
μονάδων της επαρχίας
Φαρσάλων, ώστε να καλυ-
φθούν οι λειτουργικές ανά-
γκες τους.

Με εξοπλισμό ενισχύει σχολεία ο δήμος Με εξοπλισμό ενισχύει σχολεία ο δήμος 

καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκεςκαλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες



Τ
ην Κυριακή 15/12

το απόγευμα σε

εκδήλωση που

διοργανώθηκε από την

ΤΚ Αχιλλείου, τον

Σύλλογο Γυναικών Θέτιδα

και τον ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων φωταγωθήκε

το Χριστουγεννιάτικο

δέντρο στην Πλατεία του

χωρίου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο

πρόεδρος της ΤΚ Αχιλλείου

κ. Γιώργος Πελεκάνος και ο

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ. κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης.

Το παρόν στην εκδήλωση

έδωσαν επίσης οι αντιδή-

μαρχοι κ.κ. Σοφία Χατζηπλή

και Νικόλαος Γκατζόγιας

καθώς και πλήθος κόσμου

και μικρών παιδιών.

Στο τέλος την εκδήλωσης

υπήρξε και μια μικρή δεξίω-

ση στο καφενείο του χωρί-

ου όπου μοιράστηκαν δώρα

συμβολικά στα παιδιά.

Ο πρόεδρος της Τ.Κ.

Αχιλλείου κ. Γιώργος

Πελεκάνος και ο Σύλλογος

“Θέτιδα” ευχαριστούν θερμά

τον Δήμο Φαρσάλων και

τον ΟΠΑΚΠΑ για την άρι-

στη συνεργασία στην εκδή-

λωση.

Μ
ε  επιτυχία

ολοκληρώθηκε η

πρακτική άσκηση

των μαθητών του 1ου

Επαγγελματικού Λυκείου

Φαρσάλων, στα πλαίσια

του προγράμματος

Erasmus+,  δράση KA1

‘’Κινητικότητα

Εκπαιδευομένων και

Προσωπικού

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης’’, που

πραγματοποιήθηκε στην

πόλη Povoa de Varzim

της Πορτογαλίας, από τις

17/11/2019 μέχρι

02/12/2019.

Οι 16 μαθητές των ειδικοτή-

των Τεχνικός Οχημάτων και

Τεχνικός Εφαρμογών

Πληροφορικής που συμμε-

τείχαν στο πρόγραμμα,

είχαν την ευκαιρία να γνω-

ρίσουν τις πρακτικές που

χρησιμοποιούν επιχειρήσεις

εκτός Ελλάδας, να επιση-

μάνουν σημαντικές διαφο-

ρές και ομοιότητες με τις

ελληνικές επιχειρήσεις και

να ζήσουν την καθημερινό-

τητα των επιχειρήσεων,

ακολουθώντας το πλήρες

ωράριό τους και ασχολού-

μενοι σε διάφορες εργασίες

ανάλογα με τις δεξιότητες

που έχουν αποκτήσει μέσα

από τα μαθήματα των ειδι-

κοτήτων τους.

Στα οφέλη των μαθητών

συμπεριλαμβάνονται η

καθημερινή εξάσκηση της

αγγλικής γλώσσας (αποτε-

λούσε την γλώσσα επικοι-

νωνίας με τους μέντορες

της κάθε επιχείρησης), η

γνωριμία με την καθημερι-

νότητα και την κουλτούρα

του πορτογαλικού λαού

αλλά και η αρμονική συγκα-

τοίκηση 16 ημερών όλων

των μαθητών σε ξενώνα,

αντιμετωπίζοντας κάθε

δυσκολία που αυτή συνε-

πάγεται, με ωριμότητα και

αποτελεσματικότητα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την

ευκαιρία ταυτόχρονα να

επισκεφθούν ιστορικές

περιοχές  της Πορτογαλίας

όπως η Μπράγκα, το

Γκιμαράες (η πρώτη πρω-

τεύουσα του Πορτογαλικού

κράτους), το Πόρτο και

φυσικά την πρωτεύουσα

Λισαβόνα όπου διέμειναν

την τελευταία βραδιά.

Τους μαθητές συνόδευσαν

οι εκπαιδευτικοί Ζυγούρα

Μαρία, Ροϊδούλη

Ευαγγελία, Αρβάλης

Κωνσταντίνος και Κυριακός

Αντώνιος. Την άψογη οργά-

νωση της πρακτικής άσκη-

σης, ανέλαβε ως φορέας

υποδοχής, η εταιρία

Euromob (Mrs. Chantal

Costa Gomez).

Η χρηματοδότηση του προ-

γράμματος από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω

του Ιδρύματος Κρατικών

Υποτροφιών – ΙΚΥ, Εθνικός

Φορέας) κάλυψε όλα τα

έξοδα των συμμετεχόντων

όπως έξοδα μετακίνησης,

διαμονής, πλήρους διατρο-

φής, κατάρτισης και ασφα-

λιστικής κάλυψης.
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Η
ττήθηκε στο ντέρμπι
με την Αναγέννηση
Καρδίτσας ο

Α.Σ.Φαρσαλων
σημειώνοντας την 1η του
ήττα στο πρωτάθλημα
Βολλευ Γυναικών. 
Σε ένα όμορφο παιχνίδι από
πλευράς θεάματος τα κορί-
τσια του Αθλητικού μπήκαν
συγκεντρωμένες στο παιχνίδι
παίρνοντας ένα μικρό προ-
βάδισμα τεσσάρων πόντων
και την ομάδα της Καρδίτσας
να απαντά και το παιχνίδι να

πηγαίνει πόντο πόντο μέχρι
το 20 - 20 με την ομάδα της
Καρδίτσας να  καταφέρνει
τελικά να πάρει το σετ με 25-
21.
Στο δεύτερο σετ τα κορίτσια
του Αθλητικού εμφανώς επη-
ρεασμένες από την απώλεια
του 1ου σετ δεν κατάφεραν
να αντιδράσουν με την
ομάδα της Αναγέννησης να
παίρνει ένα σημαντικό προ-
βάδισμα κερδίζοντας το σετ
25-15.
Στο 3ο σετ οι δύο ομάδες

βρίσκονταν κοντά στο σκορ
με αρκετές φάσεις να έχουν
μεγάλη διάρκεια, προσφέρο-
ντας ένα πολύ όμορφο θέαμα
και την ομάδα της
Αναγέννησης να καταφέρνει
τελικά να πάρει το σετ με 25-
23 κερδίζοντας και το παιχνί-
δι με 3-0 σετ.
Οι Συνθέσεις
Α.Σ. Φαρσάλων (Μανετζής
Χ.): Ντοβα Ευτυχία,
Δασκαλοπουλου Βαιτσα,
Παναγιωτοπούλου
Μαριαλένα, Αλεξίου
Θωμη,Ζιαρκα Σωτηρία,
Αραπη Δήμητρα, Κατσιαουνη
Βαια, Τσουμανη Βασιλική,
Δαρδουμα Ζωή, Τσιαρα
Μαρία
Αναγέννηση Καρδίτσας
(Χατζής Μ.): Λάιου, Φώτα,
Καρακαξα, Παύλου,
Γιαννάκη, Μωραΐτη, Τσιλικα,
Χρυσικου, Θωμοπούλου Κ,
Θωμοπούλου Γ, Κατσή.

Τ
ην ήττα με σκορ 67-

75 γνώρισε ο

Γυμναστικός

Σύλλογος Φαρσάλων από

την Δόξα Λευκάδας στο

ντέρμπι της αγωνιστικής.

Έτσι οι Φαρσαλινοί γνώρι-

σαν την τέταρτη ήττα τους

και η Δόξα τους πέρασε

μπροστά με δύο νίκες δια-

φορά πλέον.

Έτσι το συγκρότημα του κ.

Γιασάρη με 18 βαθμούς

είναι μαζί με τον Ερμή

Λαγκαδά και την Ευκαρπία

στην 4η θέση, στην 12η

στροφή του πρωταθλήμα-

τος, μετρώντας 8 νίκες και 4

ήττες.

Το παιχνίδι είχε ιδιαίτερο

χαρακτήρα καθώς οι

Γιώργος και Χρήστος

Αναγνωστόπουλος, θα

αγωνιζόταν εναντίον της

πρώην ομάδας τους και

μάλιστα μέσα στα

Φάρσαλα.

Οι Φαρσαλινοί την πρώτη

περίοδο μπήκαν μουδια-

σμένα στο παιχνίδι, δίνο-

ντας την ευκαιρία στην

Δόξα Λευκάδας να πάρει

“αέρα” εννέα πόντων στο

πρώτο δεκάλεπτο (11-20).

Η δεύτερη περίοδος κύλησε

διαφορετικά καθώς ο

Γυμναστικός ψαλίδιζε στα-

διακά την διαφορά η οποία

μειώθηκε μέχρι και στο -4

στο 15’ (27-31).

Από εκεί και έπειτα οι φιλο-

ξενούμενοι βρήκαν ξανά

ρυθμό και αύξησαν τη δια-

φορά στους 14 πόντους

υπέρ τους, στη λήξη του

ημιχρόνου (31-45).

Στην επανάληψη ο

Γυμναστικός έκανε ολική

αντεπίθεση παρουσιάστηκε

πολύ πιοβελτιωμένος σε

άμυνα και επίθεση και με

επιμέρους σκορ 10 – 3 μεί-

ωσε αρχικά στους 7 (41 –

48), με την λήξη του τρίτου

δεκαλέπτου να τους βρίσκει

πίσω στο -8 (48-56).

Η εκκίνηση του τέταρτου και

τελευταίου δεκαλέπτου

βρήκε τον Γυμναστικό να

μειώνει αρχικά στους πέντε

ενώ εν συνεχεία ο

Παπαχρήστος με δικό του

δίποντο έφερε την αναμέ-

τρηση στο καλάθι (65 – 67).

Στην επόμενη ακριβώς επί-

θεση ο Γιώργος

Αναγνωστόπουλος με σουτ

τριών πόντων, ανέβασε τη

διαφορά στο +5 (65-70) για

την Δόξα.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι

Φαρσαλινοί πίεσαν για την

ανατροπή όμως τελικά, η

Δόξα Λευκάδας “έφυγε” με

τη νίκη από τα Φάρσαλα

διαμορφώνοντας το τελικό

67-75.

Πρώτος σκόρερ για τα

Φάρσαλα και της αναμέτρη-

σης ο Παπαχρήστος με 23

πόντους, ενώ για την Δόξα

Λευκάδας ο Τσιαβές με 20

πόντους.

Δεκάλεπτα: 11-20, 31-45,

48-56, 67-75

Διαιτητές: Πουρσανίδης Κ.-

Λόρτος-Λουλουδιάδης

Οι Συνθέσεις

Γ.Σ.Φαρσάλων

(Γιασάρης): Στάνκοβιτς,

Καλτσούνας, Βασιλείου,

Παπαχρήστος 23(2),

Τσούμας 9(1), Βρεττάς 5(1),

Πεταλωτής 14(1), Μουλάς

5(1), Τσούκας 7(1), Δέσπος

4.

Δόξα Λευκάδας

(Ζαφειρούδης):

Βακουφτσής 8, Αργυρός

5(1), Τσιαβές 20(1),

Βαγενάς 9(1), Σταματέλος,

Χρύσης 17(1),

Αναγνωστόπουλος 12(2),

Βλαχάκης, Βάνης,

Αναγνωστόπουλος Χ. 4.

Τα αποτελέσματα

ΓΣ Φαρσάλων-Δόξα

Λευκάδας  67-75

ΠΣ Ευκαρπίας-ΚΑΟ

Χαλκιδικής 74-45

Ερμής Λαγκαδά-ΠΑΣ

Γιάννινα 63-68

ΕΚ Καβάλας-Αίας Ευόσμου

72-50

Εσπερος Λαμίας-ΧΑΝΘ

69-65

ΚΣ Γέφυρας-Πρωτέας

Γρεβενών 84-75

ΓΑΣ Κομοτηνή-ΑΟ

Πολυγύρου   94-89

Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων-Στρατώνι 83-61

Η βαθμολογία

1) ΠΑΣ Γιάννινα 22

2) Δόξα Λευκάδας 20

3) ΕΚ Καβάλας 19

4)ΓΣ Φαρσάλων 18

5)  Ερμής Λαγκαδά 18

6) ΠΣ Ευκαρπίας 18

7) ΑΟ Πολυγύρου 17

8) Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων 16

9) ΚΣ Γέφυρας 15

10) ΧΑΝΘ 15

11) Αίας Ευόσμου 15

12) Πρωτέας Γρεβενών 15

13) Στρατώνι   15

14) Εσπερος Λαμίας 15

15) ΓΑΣ Κομοτηνή 15

16) ΚΑΟ Χαλκιδικής 11

Η επόμενη αγωνιστική

(12η, 22/12)

Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων-ΓΣ Φαρσάλων

ΑΟ Πολυγύρου-ΕΚ

Καβάλας

Στρατώνι-Ερμής Λαγκαδά

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΣ

Ευκαρπίας

ΧΑΝΘ-ΚΣ Γέφυρας

Πρωτέας Γρεβενών-Δόξα

Λευκάδας

Αίας Ευόσμου-Εσπερος

Λαμίας

ΚΑΟ Χαλκιδικής-ΓΑΣ

Κομοτηνή
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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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και

οικοδομήσιμο 218 τ.μ. στην οδό

Βασ. Παύλου στα Φάρσαλα

Ευκολίες Πληρωμής

Τηλ. Επικοινωνίας: 697808470

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

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90
τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη
και Κανάρη γωνία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου
από κριθάρι.
Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά
μέσο όρο το κάθε δέμα).
Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 -
Βάιος

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

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

14
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου

ANAΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ

Ο ΜΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
και της Νικολαΐτσας, το γένος Τσακίρη
που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοι-
κεί στα Φάρσαλα και η ΚΑΛΟΥΖΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου και της
Ελένης το γένος Παπάνθυμου που
γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί
στα Φαρσάλα, 
πρόκειται να έλθουν σε Α’
Θρησκεύτικο γάμο, στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων.

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Φάρσαλα 1-11-2019

Αριθ. Πρωτ.:1321

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Απόφαση Προέδρου 156/2019

Θέμα: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των

υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Έχοντας υπόψη:

Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.

Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 158 του ν. 3463/2006

όπου τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του

άρθρου 49 του ν. 3943/2011.

Τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στους κωδικούς αποζη-

μίωσης του προϋπολογισμού 2020 της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για υπε-

ρωριακή εργασία.

Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται στην επιχεί-

ρηση λόγω αυξημένου όγκου εργασιών όταν εναρμονιστεί

με τον αριθμό των τακτικών υπαλλήλων στη Διοίκηση, οι

οποίες επιβάλλουν την απασχόληση υπαλλήλων της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ πέραν του κανονικού ωραρίου,

Αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της

ΔΗΚΕΦΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2020, και συγκεκριμέ-

να ένας (1) υπάλληλος για εργασία μετά το πέρας του

κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες των εργά-

σιμων ημερών, για το διάστημα από:01-01-2020 έως 31-

12-2020 με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση

για τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ που

απορρέουν από τον αυξημένο όγκο εργασιών όταν εναρμο-

νιστεί με τον αριθμό του τακτικού προσωπικού στη

Διοίκηση.

Κατηγορία: ΠΕ13 Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας

Διοίκησης

Προτεινόμενος αριθμός υπαλλήλων:1

Ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης: 120

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί

να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά

το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120)

κατά το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.

Κωδικοί πίστωσης που θα επιβαρυνθούν:

Κ.Α.: 04.60.12.00 ποσό 2000,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής μονοκατοικία  190 τ.μ. 2 ορόφων (1ος και
2ος), θέα από μπαλκόνια τριών διαφορετικών 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Λογιστικών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για πλήρη απασχόληση στην Εταιρεία
Ανακύκλωσης «Στρατής» στα Φάρσαλα. 
Μισθός ικανοποιητικός.
Τηλ Επικοινωνίας: 24910-26858 & 6955972125.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90τ.μ. (3 υπνοδωμάτια, 1 καθιστικό), 1ος
όροφος, χωρίς κοινόχρηστα - Αυτόνομη Θέρμανση στην Οδό
Θέτιδος 44 (Έναντι Πάρκου Απιδανού).
Τηλ Επικοινωνίας: 6948513177

17/12:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

18/12:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

19/12: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

20/12: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

21/12: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

22/12: Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

23/12: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

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



Την ήττα με σκορ 62 – 40
γνώρισε ο Αθλητικός
Σύλλογος Φαρσάλων στην
έδρα του Ίκαρου
Νεάπολης.
Έτσι οι Φαρσαλινοί δεν κατά-
φεραν να πετύχουν την
πρώτη τους νίκη στο πρωτά-
θλημα της Α2 ΕΣΚΑΘ, ούτε
αυτή την αγωνιστική.
Το πρώτο δεκάλεπτο είχε
χαμηλό σκορ και παραγωγι-
κότητα με τις δυο άμυνες να
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
και τον Αθλητικό να είναι
μπροστά με βραχεία κεφαλή

(11 – 12).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι
γηπεδούχοι πήραν διαφορά
δέκα πόντων και πήγαν στα
αποδυτήρια όντας στο 31 –
21.
Η διαφορά αυξήθηκε στους
14 πόντους στο τρίτο δεκάλε-
πτο (52 – 28).
Το τέταρτο δεκάλεπτο βρήκε
τους γηπεδούχους νικητές με
σκορ 62 – 40.
Δεκάλεπτα: 11-12, 31-21, 52-
28, 62-40
Διαιτητές: Πετσεπές – Πάνος
Ίκαρος

Νεάπολης(Τσιρινδάνης)Πατο
υλιώτης Θ. 6(1), Παλάσκας
Ν. 2, Σπανός Χρ., Λιάλιος Ε.
6, Καραγιάννης Δ. 2,
Κυριακάκης Ν. 11(1),
Παράσχος Απ. 4,
Καρακώστας Ευθ. 2,
Μπίλλης Β. 3,
Θεοδωρόπουλος Λ. 9(1),
Γκορτσίλας Γ. 17(2)
Α.Σ.Φαρσάλων
(Μανετζής)Μητσογιάννης,
Θεοχάρης 2, Αλεξίου 6(1),
Ρούμπας Β. 4, Μανετζής,
Παπατζελίδης, Χρόνης 10(2),
Ρούμπας Κ. 18(2

Τ
ο παρελθόν,

συναντά το παρών

και το μέλλον του

Ερασιτεχνικού

ποδοσφαίρου της

Επαρχίας Φαρσάλων σε

μια αναμέτρηση για καλό

και πολύ σημαντικό

σκοπό.

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου

της Αναγέννησης

Φαρσάλων σε συνεργασία

με τον ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. διορ-

γανώνει φιλική αναμέτρηση

μεταξύ του εφηβικού τμήμα-

τος της Ακαδημίας (Κ16)

και των παλαιμάχων ποδο-

σφαιριστών του Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Η συγκεκριμένη αναμέτρη-

ση θα διεξαχθεί στο

Βοηθητικό γήπεδο

Φαρσάλων την Τετάρτη 18

Δεκεμβρίου και ώρα 15:00

και είναι φιλανθρωπικού

χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα είναι ένα παι-

χνίδι που στόχο έχει αυτές

τις άγιες και γιορτινές ημέ-

ρες να δώσει χαρά, δύναμη

και ελπίδα στους συμπολί-

τες μας της Επαρχίας

Φαρσάλων, που το έχουν

πραγματικά ανάγκη. Αντί

εισιτηρίου θα συγκεντρω-

θούν τρόφιμα για το

Κοινωνικό Παντοπωλείου

του Δήμου μας.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου Φαρσάλων στη-

ρίζει 140 άτομα και η βοή-

θεια συλλόγων και φορέων

της Επαρχίας Φαρσάλων,

είναι μια πολύ σημαντική

χείρα βοηθείας. Πρόσκληση

εξέδωσε η Ακαδημία ποδο-

σφαίρου της Αναγέννησης

Φαρσάλων για τον φιλαν-

θρωπικό αγώνα με τους

παλαίμαχους του Αχιλλέα

Φαρσάλων, όπου καλεί όλα

τα αθλητικά σωματεία να

παρευρεθούν στην συγκε-

κριμένη αναμέτρηση.

Αναλυτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ:

Αχιλλέα Φαρσάλων,

Ολυμπιακό Αμπελιάς

Ατρόμητο Βαμβακούς, ΑΟ

Ναρθακίου Δόξα Υπέρειας,

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων, Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων

Θύελλα Βασιλί, Νίκη

Κρήνης, Σταυραετό,

Γυμναστικό Σύλλογο

Φαρσάλων, Αθλητικό

Σύλλογο Φαρσάλων, Γ.Σ.

«ΦΘΙΑ» και Α.Σ.

Φαρσάλων «Ολυμπιάδα».

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου

της Αναγέννησης

Φαρσάλων σας προσκαλεί

στην φιλανθρωπική αναμέ-

τρηση που θα διεξαχθεί στο

Βοηθητικό γήπεδο

Φαρσάλων την Τετάρτη 18

Δεκεμβρίου και ώρα 15:00,

μεταξύ του εφηβικού τμήμα-

τος της Ακαδημίας της

Αναγέννησης Φαρσάλων

(Κ16) και των παλαιμάχων

ποδοσφαιριστών του

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Αντί εισιτηρίου θα συγκε-

ντρωθούν τρόφιμα για το

Κοινωνικό Παντοπωλείου

του Δήμου μας, η βοήθεια

συλλόγων και φορέων της

Επαρχίας Φαρσάλων, είναι

μια πολύ σημαντική χείρα

βοηθείας.

Η παρουσία σας και η προ-

σφορά σας είναι πολύτιμη!

Μετά τιμής οι Υπεύθυνοι

Ακαδημίας Αναγέννησης

Φαρσάλων: Τάκης και

Κώστας Ρόφαλης

Έ
φυγε την

Παρασκευή 13/12

ξαφνικά από την

ζωή σε ηλικία 71 ετών ο

Αθανάσιος

Κομισόπουλος του

Γεωργίου.

Ο εκλιπών είχε διατελέσει
στο παρελθόν διευθυντής
του ΤΟΕΒ Ενιπέα
Φαρσάλων και παλαίμαχος

ποδοσφαιριστής και διαιτη-
τής ποδοσφαίρου, ενώ είναι
πατέρας 4 παιδιών, τρία εκ
των οποίων ασχολούνται
ενεργά με το ποδόσφαιρο
(ως παίκτης και διαιτητές),
του αρχηγού της ποδοσφαι-
ρικής ομάδας του Αχιλλέα
Φαρσάλων Γιώργου
Κομισόπουλου και της διε-
θνή διαιτητή ποδοσφαίρου
Γεωργίας Κομισοπούλου
καθώς και του Σωτήρη επί-
σης διαιτητή.
Η είδηση αυτή συγκλόνισε
όλο τον ποδοσφαιρικό
κόσμο και την κοινωνία των
Φαρσάλων.
Συλληπητήριες ανακοινώ-
σεις εξέδωσε τόσο η ΕΠΣΝ
Λάρισας, όσο και τα περισ-
σότερα αθλητικά σωματεία

της Επαρχίας Φαρσάλων.
Πλήθος κόσμου επίσης
παρέστη και στο “τελευταίο
αντίο” του εκλιπών το
Σάββατο Ιερό Ναό Αγίου
Χαραλάμπους στην
Βαμβακού Φαρσάλων.
Σε επικοινωνία που είχαμε
με τον Γιώργο
Κομισόπουλο μας εξέφρασε
τις ευχαριστίες τόσο τις
δικές του όσο και της οικο-
γένειάς του, τόσο στον
Αχιλλέα Φαρσάλων όσο και
στα υπόλοιπα αθλητικά
σωματεία της Επαρχίας και
την ΕΠΣΝ Λάρισας για τις
συλλληπητήριες ανακοινώ-
σεις τους και για την
έμπρακτη και πραγματική
στήριξη σε αυτές τις δύσκο-
λες στιγμές.

15
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου

Έφυγε από την ζωή ο Αθανάσιος ΚομισόπουλοςΈφυγε από την ζωή ο Αθανάσιος Κομισόπουλος

Αθλητικά

Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου για τοΦιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου για το

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου ΦαρσάλωνΚοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φαρσάλων

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

(Κυριακή 22/12, 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 

(Σάββατο 21/12, 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 22/12, 15:00)

Χαλκιάδες-Σταυρός

Νεάπολη-Μάνδρα

Κουτσόχερο-Βασιλί

Κρήνη-Ζάππειο

Μυραϊκός-Διογένης

(Σάββατο 14/12, 15:00)

Ομόνοια-Ακαδ. Αχιλλέως 

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Τ
ην Πέμπτη 19

Δεκεμβρίου από

τις 9:00 το πρωί

έως και τις 13:00 το

μεσημέρι στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων θα

πραγματοποιηθεί

αιμοδοσία από τον

Αιμοδοτικό Σύλλογο

Φαρσάλων.

Περιμένοντας να γιορτά-

σουμε την γέννηση του

Χριστού που ήρθε στην γη

φέρνοντας ειρήνη και

αγάπη ας δώσουμε απλό-

χερα ότι πολυτιμότερο

δώρο έχουμε, λίγο από το

αίμα μας.

Κάποιοι συνάνθρωποι μας

το περιμένουν με αγωνία

για να μπορέσουν να

χαρούν τις γιορτές, γιατί

όλοι έχουμε δικαίωμα στην

ζωή.

Αιμοδοσία από τον Αιμοδοτικό ΣύλλογοΑιμοδοσία από τον Αιμοδοτικό Σύλλογο

Φαρσάλων στο Κ.Υ. Φαρσάλων Φαρσάλων στο Κ.Υ. Φαρσάλων 

Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΥΧΑΡΙ-

ΣΤΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΚΛΕΑΝΘΗ – ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΑΣ ΜΠΕΚΙΩΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΠΕΚΙΩΤΗ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΟΥΡΟΤΣΙ-

ΚΑ

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΘΑΝΟΠΟΥ-

ΛΟΥ

ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΡΟΤΣΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ

300ΕΥΡΩ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑ-

ΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ ΜΠΕΚΙΩΤΗ.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ-

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΑ

ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΨΟΥ - ΞΥΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ.

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΑΛΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛ-

ΦΗ ΤΟΥΣ.

Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Ήττα στην Λάρισα για τον Αθλητικό Σύλλογο Ήττα στην Λάρισα για τον Αθλητικό Σύλλογο 

Λόγω της βροχόπτωσης
που “έπνιξε” τον Νομό
Λάρισας αναβλήθηκαν
όλες οι αναμετρήσεις της

Α,Α1 και Β ΕΠΣΛ οι οποίες
θα διεξαχθούν το ερχόμενο
Σαββατοκύριακο 21/22
Δεκεμβρίου

ΑναβολήΑναβολή όλωνόλων τωντων πρωταθλήματωνπρωταθλήματων τηςτης ΕΠΣΝ ΛάρισαςΕΠΣΝ Λάρισας
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πραγματοποιήθηκε

η καθιερωμένη

Χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση του ΚΑΠΗ

Δήμου Φαρσάλων με

μεγάλη επιτυχία.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό

πραγματοποίησε ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου ο οποίος

τόνισε ότι  «ο Δήμος

Φαρσάλων θα είναι πάντα

αρωγός και δίπλα στην

τρίτη ηλικία και τις δράσεις

της».

Ενώ η πρόεδρος του ΚΑΠΗ

κ. Μανίκα ευχαρίστησε τον

Δήμο Φαρσάλων και τον

ΟΠΑΚΠΑ για την συμβολή

στην εκδρομή που πραγμα-

τοποίησε η χορωδία του

ΚΑΠΗ στην Αγριά Βόλου

όπου συμμετείχε για την

εκδήλωση ενίσχυσης για

την Κιβωτό του Κόσμου και

τον Ξενώνα Άστεγων

Βόλου.

Εν συνεχεία η χορωδία του

ΚΑΠΗ διασκέδασε τους

παρευρισκόμενους με

όμορφα μουσικά τραγού-

δια.

Το παρόν στην εκδήλωση

έδωσαν επίσης ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.

Χρήστος Μπασαγιάννης, οι

αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή και Νικόλαος

Γκατζόγιας καθώς και οι

τοπικοί σύμβουλοι κ.κ.

Ντίνος Βαρακλιώτης και

Θανάσης Γεροβασίλης.

Σ
ε εορταστικό κλίμα

φωταγώγησαν το

Χριστουγεννιάτικο

δέντρο τους, στην Κρήνη

Φαρσάλων, ο Σύλλογος

Γυναικών και οι κάτοικοι

του χωριού, την Κυριακή

το απόγευμα όπου

παρευρέθηκαν στην

πλατεία του χωριού.

Παιδιά από το χωρίο τρα-

γούδησαν

Χριστουγεννιάτικα τραγού-

δια και στην συνέχεια

μικροί και μεγάλοι ευχήθη-

καν καλές γιορτές.

Την μουσική επιμέλεια της

γιορτής είχε ο Κων/νος

Στατήρης, ενώ στην συνέ-

χεια ακολούθησε

Χριστουγεννιάτικο γλέντι με

το συγκρότημα “ΔΥΟ ΜΑΣ”.
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““Άναψαν” το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην ΚρήνηΆναψαν” το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Κρήνη Διασκέδασε Χριστουγεννιάτικα το ΚΑΠΗ!!!Διασκέδασε Χριστουγεννιάτικα το ΚΑΠΗ!!!


