
““Πρωταθλητές” στην προσφοράΠρωταθλητές” στην προσφορά

καικαι τοτο φιλότιμοφιλότιμο οι Φαρσαλινοί!οι Φαρσαλινοί!

Τ
ην έμπρακτη αλληλεγγύη τους έδειξαν οι Φαρσαλινοί σε όλες τις εκδηλώσεις φιλανθρωπίας και προσφοράς που πραγμα-

τοποίηθηκαν την περασμένη εβδομάδα, με κορυφαία την μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Ζιώγαλα στο Πολιτιστικό Κέντρο

CMYK

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 945 Τιμή: 0,60 ευρώ

Οι άγιες ημέρες των Χριστουγέννων είναι εκείνες που 

διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της προσδοκίας για το καλύ-

τερο σε κάθε άνθρωποκαι μας προτρέπουν να αναζητήσου-

με μέσα μας και να αναβιώσουμε το επουσιώδες μήνυμα

της μεγάλης Χριστιανικής γιορτής, που δεν είναι άλλο από

την αγάπη σε κάθε έκφανση της ζωής του ανθρώπου.

Η γέννηση του Χριστού μας υπενθυμίζει τις πανανθρώπινες

εκείνες αξίες τις φιλαλληλίας, της προσφοράς και της 

αλληλοκατανόησης, με τις οποίες οφείλουμε να πορευόμα-

στε ως πυξίδα στη ζωή μας.

Ευχή μου είναι, το πνεύμα των Χριστουγέννων να φωλιάσει

σε κάθε σπίτι και να σηματοδοτήσει μία νέα πορεία με

υγεία, αισιοδοξία, πνευματική ανάταση και ευημερία.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους καλά Χριστούγεννα 

και χρόνια πολλά!

Ο δήμαρχος Φαρσάλων

Μάκης Εσκίογλου
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Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Φαρσάλων

Συγκλονιστική ανταπόκριση στηνΣυγκλονιστική ανταπόκριση στην

αιμοδοσία στο Κ.Υ Φαρσάλωναιμοδοσία στο Κ.Υ Φαρσάλων

Επίθεση από αδέσποτα σκυλιά

στο κέντρο των Φαρσάλων

Σε αναμονή ορισμού για ειδικήΣε αναμονή ορισμού για ειδική

συνεδρίασησυνεδρίαση μεμε θέμα την ΔΕΥΑΦθέμα την ΔΕΥΑΦ

Γιορτινές εκδηλώσεις σε όλα ταΓιορτινές εκδηλώσεις σε όλα τα

μήκη και πλάτη της Επαρχίαςμήκη και πλάτη της Επαρχίας

ΨήφισηΨήφιση θεμάτωνθεμάτων &&

ΤοποθετήσειςΤοποθετήσεις απόαπό τοτο ΔΔ..ΣΣ..

Νίκος Ζιώγαλας στον “Πρώτο Τύπο”

““Αγαπώ τα Φάρσαλα, ελπίζω ναΑγαπώ τα Φάρσαλα, ελπίζω να

πέτυχε ο σκοπός της εκδήλωσηςπέτυχε ο σκοπός της εκδήλωσης

Στην ΝΟΔΕ Λάρισας ο πρωθυπουργόςΣτην ΝΟΔΕ Λάρισας ο πρωθυπουργός

Όλα τα αθλητικά νέα της ΕπαρχίαςΌλα τα αθλητικά νέα της Επαρχίας



Τ
ο θερμό

χειροκρότημα των

επισκεπτών

εισέπραξε το χορευτικό

συγκρότημα του ΟΠΑΚΠΑ

του δήμου Φαρσάλων,

στην πρόσφατη εμφάνισή

του στο «Πάρκο των

Ευχών» της Λάρισας.

Οι χορευτές και οι χορεύ-

τριες του συγκροτήματος

απέδωσαν με τον καλύτερο

τρόπο, ποικιλία χορών, σε

μία εκδήλωση που έδωσε

μία όμορφη και παραδοσια-

κή χροιά, στην εορταστική

περίοδο που διανύουμε.

Ε
πίθεση δέχθηκε

ένας άνδρας το

πρωί της

περασμένης

Παρασκευής στην

Πλατεία Λαού από

“ομάδα” αδέσποτων

σκυλιών.

Ο άτυχος άνδρας δαγκώθη-
κε στο πόδι από ένα αδέ-
σποτο και διακομίσθηκε στο
Κ.Υ. Φαρσάλων ώστε να

του
παρασχεθούν άμεσα οι
πρώτες βοήθειες.
Η κατάσταση του δεν είναι
σοβαρή, όμως τόσο οι
καταστηματάρχες, όσο και
ο κόσμος που ειδικότερα τις
μέρες των εορτών κινείται
πιο μαζικά και εντατικά
κάνουν έκκληση ώστε να
σταματήσουν αυτά τα φαι-
νόμενα, καθώς υπάρχουν
κάποια αδέσποτα σκυλιά τα
οποία είναι άκρως επιθετικά
και επικίνδυνα.
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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 25/12/2019
Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 6/15c

Τρίτη 24/12/2019
Ηλιοφάνεια  θερμοκρασία 6/16c

Πέμπτη 26/12/2019
Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 5/12c

Παρασκευή 27/12/2019
Συννεφιά - Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 5/10c

Σαββάτο 28/12/2019
Βροχές  θερμοκρασία 4/9c

Κυριακή 29/12/2019
Βροχές, θερμοκρασία 1/5c

Δευτέρα 30/12/2019
Βροχές, θερμοκρασία 1/8c

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

Κέρδισε τις εντυπώσεις το χορευτικό του

δήμου Φαρσάλων στο «Πάρκο των Ευχών»

Επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στο 

κέντρο των Φαρσάλων

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Τη θετική ανταπόκριση των
πολιτών και τη συμμόρφω-
σή τους στην εφαρμογή του
αντικαπνιστικού νόμου σε
ποσοστό 77%, δείχνουν τα
στοιχεία της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας που προέκυψαν
από τους ελέγχους σε κατα-
στήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος κατά το χρο-
νικό διάστημα από 13
Δεκεμβρίου έως και 20
Δεκεμβρίου .
Όπως τονίζεται πολίτες και
επιχειρηματίες δείχνουν να
αγκαλιάζουν την εφαρμογή
του αντικαπνιστικού νόμου
και να συμμορφώνονται
τηρώντας τα προβλεπόμε-
να της νομοθεσίας.
«Μικτά κλιμάκια της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
και της ΕΛ.ΑΣ υλοποιώντας
το ειδικό πρόγραμμα ελε-
γκτικής δράσης και αξιοποι-
ώντας στοιχεία από το 1142
συνεχίζουν τους ελέγχους
σε όλη την επικράτεια εν

μέσω εορταστικής περιό-
δου καταγράφοντας χαμηλά
ποσοστά  παραβατικότητας
σε μέρη που πριν μερικούς
μήνες το κάπνισμα αποτε-
λούσε κανόνα», επισημαίνει
η ΕΑΔ.
Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα στις Σέρρες όπου στους
διενεργηθέντες ελέγχους σε
10 καταστήματα (ΚΥΕ) δεν
βρέθηκαν σε κανένα κατά-
στημα καπνίζοντες είτε σε
εσωτερικούς είτε σε εξωτε-
ρικούς χώρους ενώ σε επι-
χειρήσεις που ελέγχθηκαν
στις πόλεις των Φαρσάλων,
Ναυπάκτου, Αγρινίου,
Δήμου Αθηναίων και άλλων
δεν βρέθηκε κανένας
θαμώνας να καπνίζει σε
χώρο που δεν επιτρεπόταν.
Από το σύνολο των 163
καταστημάτων που ελέγ-
χθηκαν δεν καταγράφηκε
καμία παράβαση στο 77 %
των περιπτώσεων, ενώ
από το σύνολο των 44

παραβάσεων των οικείων
διατάξεων που κατεγράφη-
σαν, μόνο οι 6 αφορούσαν
καπνίζοντες σε χώρους που
δεν επιτρεπόταν το κάπνι-
σμα.
Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα από τους διενερ-
γηθέντες ελέγχους στα
Φάρσαλα:
Φάρσαλα: Διενεργήθηκαν
έλεγχοι σε 14 καταστήματα
(καφετέριες, εστιατόρια,
καφενεία και ιντερνέτ καφέ.
Διαπιστώθηκε ότι κανείς
δεν κάπνιζε σε εσωτερικό
χώρο καταστήματος και ότι
στα περισσότερα υπήρχαν
εξωτερικοί χώροι οι οποίοι
ως επί τω πλείστον δεν
είχαν μόνιμο στέγαστρο
αλλά ήταν κλειστά περιμε-
τρικά με παραπετάσματα
από Plexiglas. Έγινε ενημέ-
ρωση στους καταστηματάρ-
χες ότι στους συγκεκριμέ-
νους χώρους απαγορεύεται
το κάπνισμα διότι σύμφωνα
με την ισχύουσα ΚΥΑ θεω-
ρούνται εσωτερικοί χώροι.
Στα περισσότερα καταστή-
ματα υπήρχαν σημάνσεις
σε εμφανή σημεία και το
βιβλίο αναφοράς καπνίσμα-
τος ήταν θεωρημένο και
διαθέσιμο εντός του κατα-
στήματος .

Αντικαπνιστικός νόμος – Αντικαπνιστικός νόμος – 

Καμία παράβαση σε 14Καμία παράβαση σε 14

επιχειρήσεις στα Φάρσαλαεπιχειρήσεις στα Φάρσαλα
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Σ
το πλαίσιο των

εκδηλώσεων του

Δήμου Φαρσάλων ο

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ και η

Δημοτική χορωδία

διοργάνωσαν την

καθιερωμένη

Χριστουγεννιάτικη

συναυλία.

Στην κατάμεστη αίθουσα του

πολιτιστικού κέντρου η

΄δημοτική χορωδία και το

παιδικό τμήμα της χορωδίας

τραγούδησαν κάλαντα από

όλη την Ελλάδα και ενθου-

σίασαν τους παρευρισκόμε-

νους. Εξαιρετική η ομιλία του

Αρχιερατικού επιτρόπου

Φαρσάλων Π.Βασιλείου

Αναστασόπουλου με θέμα

‘Το Άστρο της Βηθλεέμ». Τις

χορωδίες συνόδευαν οι μου-

σικοί: Κατερίνα Ζαρογιάννου

στο πιάνο, Χρήστος

Καλαμπούκας Λαούτο,

Θανάσης Σαμόλαδος κλαρί-

νο, Γιάννης Σαμόλαδος κρου-

στά, Μποχώρη Ελένη βιολί

και διηύθυνε ο Κωσταντίνος

Μάτης.Το πρόγραμμα των

χορωδιών παρουσίασε η

Λίτσα Ανδρεοπούλου και

ευχές έδωσαν : ο δήμαρχος κ

Μάκης Εσκίογλου ο πρόε-

δρος του ΟΠΑΚΠΑ κ

Χρήστος Μπασαγιάννης και

ο πρόεδρος της δημοτικής

χορωδίας κ Γιάννης

Μαλέτσικας. Την εκδήλωση

τίμησαν με την παρουσία

τους ,οι αντιδήμαρχοι κ.κ.

Σοφία Χατζηπλή, Νίκος

Γκατζόγιας, Δέσποινα

Συροπούλου ,Σταύρος

Κουκουλιός, οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι κ.κ. Ευαγγελία

Χαμορούσου και Δημήτρης

Γούσιας, οι τοπικοί σύμβου-

λοι Ντίνος Βαρακλιώτης και

Αθανάσιος Γεροβασίλης και

οι οι ιερείς της πόλης πατέ-

ρες Λάζαρος και Παναγιώτης
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Μεγάλη επιτυχία στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Μεγάλη επιτυχία στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

της Δημοτικής χορωδίαςτης Δημοτικής χορωδίας
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Σ
υγκινητική ήταν η

αθρόα συμμετοχή

των πολιτών στη

συναυλία που

διοργάνωσε το βράδυ του

Σαββάτου ο ΟΠΑΚΠΑ του

Δήμου Φαρσάλων για τη

στήριξη του Κοινωνικού

Παντοπωλείου, με τον

γνωστό ερμηνευτή Νίκο

Ζιώγαλα.

Από νωρίς ο χώρος του

Πολιτιστικού Κέντρου πλημ-

μύρισε με κόσμο αλλά και

με σακούλες τροφίμων

μακράς διαρκείας, οι οποίες

και ήταν το «εισιτήριο» για

τη μουσική βραδιά.

Εμφανώς ικανοποιημένος

από την ανταπόκριση της

κοινωνίας στην προσπά-

θεια αυτή, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε στον χαι-

ρετισμό του πως «η συγκι-

νητική παρουσία σας

απόψε (σ.σ. το περασμένο

Σάββατο) εδώ, καταμαρτυ-

ρά πως όσα κι αν έχουμε

περάσει ως χώρα και ως

κοινωνία, δεν μπορούν να

αλλοιώσουν τον πυρήνα

της ηθικής μας. Δείχνουν

πως σ’ αυτή εδώ την πόλη

το φιλότιμο περισσεύει. Η

αγάπη για το συνάνθρωπο

περισσεύει.

Θέλω μέσα από τα βάθη

της καρδιάς μου να σας

ευχαριστήσω εκ μέρους του

δήμου Φαρσάλων γι’ αυτή

την ένθερμη υποστήριξη

στο κοινωνικό παντοπωλείο

και να σας διαβεβαιώσω

πως ο κόπος σας και το

υστέρημά σας θα φθάσει

στο ακέραιο εκεί που πρέ-

πει: Στους συνανθρώπους

μας που το έχουν πραγμα-

τικά ανάγκη.

Να είστε βέβαιοι πως όσο

δίνουμε το χέρι ο ένας στον

άλλο, όσο σηκώνουμε εκεί-

νους που έχουν πέσει και

μας σηκώνουν οι δίπλα μας

όταν πέφτουμε, υπάρχει

ελπίδα.

Σας εύχομαι αυτές τις άγιες

ημέρες υγεία, ευτυχία και

ευημερία. Χρόνια σας

πολλά και καλή διασκέδα-

ση».

Από την πλευρά της, η

αντιδήμαρχος Φαρσάλων

και αρμόδια για το

Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.

Σοφία Χατζηπλή, είπε μετα-

ξύ άλλων πως «νοιάζομαι

καιπροσφέρω είναι ο τίτλος

της καμπάνιας που επιλέξα-

με φέτος, με στόχο την ενί-

σχυση του Κοινωνικού

Παντοπωλείου κι απ’ ότι

φαίνεται από την παρουσία

σας και νοιάζεστε και προ-

σφέρετε».

Η βραδιά έκλεισε μελωδικά,

με τον Νίκο Ζιώγαλα να

δίνει τον καλύτερό του

εαυτό, εισπράττοντας το

θερμό χειροκρότημα του

κοινού.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Περίσσεψε το… φιλότιμο στη συναυλία Περίσσεψε το… φιλότιμο στη συναυλία 

για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντωπολείουγια τη στήριξη του Κοινωνικού Παντωπολείου
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Τ
ο «Ωδείο

Περίτεχνον»

Φαρσάλων σε

συνεργασία με τον

ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων

πραγματοποίησε στην

Πλατεία Δημαρχείου

χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση με τίτλο

«Χριστούγεννα με άρωμα

Ελλάδας».

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι

του Ωδείου παρουσίασαν

ένα όμορφο χριστουγεννιά-

τικο πρόγραμμα με παρα-

δοσιακά ελληνικά τραγού-

δια και ύμνους και κέρδισαν

το χειροκρότημα μικρών και

μεγάλων.

Το παρόν στην εκδήλωση

έδωσαν οι αντιδήμαρχοι

κ.κ. Σοφία Χατζηπλή και

Νικόλαος Γκατζόγιας, ο

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ. κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, ο

Δημοτικός Σύμβουλος κ.

Κων/νος Μπρόζος, καθώς

και πλήθος κόσμου όλων

των ηλικιών.

Π
αρουσία πλήθους

κόσμου

πραγματοποιήθηκε

η Χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση της Μουσικής

Σχολής του ΟΠΑΚΠΑ, στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων, εκδήλωση η

οποία εντάσσεται στις

εορταστικές εκδηλώσεις

του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων.

Στο πρώτο μέρος της εκδή-
λωσης οι μαθητές της σχο-
λής έπαιξαν με διαφορά
μουσικά όργανα χριστου-

γεννιάτικες μελωδίες, ενώ
στο β΄μέρος η χορωδία της
μουσικής σχολής τραγούδη-
σε, υπό τη συνοδεία των
καταξιωμένων καθηγητών
της, οι οποίοι ήταν οι εξής:
Ηρακλής Σταυρακούδης
(πιάνο), Δημήτρης
Καραμανώλης (βιολί),
Γεωργία Χρυσοπούλου
(κλασική κιθάρα), Αρετή
Γκατζώνη (Αρμόνιο
Ακορντεόν), την διεύθυνση
είχε η Ευαγγελία
Ζάμπαλου.
Οι μελωδίες συνεπήραν το
φιλόμουσο κοινό, που βρέ-
θηκε στη γιορτή της μουσι-

κής σχολής, με την αίθουσα
να είναι κατάμεστη από
κόσμο και γονείς που
έσπευσαν να παρακολου-
θήσουν τα παιδιά τους.
Επίσης στην εκδήλωση
έδωσαν το παρών, ο πρόε-
δρος του Δ.Σ. Φαρσάλων
Κων/νος Δαμιανός, οι αντι-
δήμαρχοι Σοφία Χατζηπλή,
Νίκος Γκατζόγιας, Σταύρος
Κουκουλιός, ο πρόεδρος
ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ Χρήστος
Μπασαγιάννης και οι δημο-
τικοί σύμβουλοι Κων/νος
Μπρόζος και Γιάννης
Τριάντης.
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““Μάγεψαν” οι μικροί της Μουσικής ΣχολήςΜάγεψαν” οι μικροί της Μουσικής Σχολής

στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσηστην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

««Χριστούγεννα με άρωμα Ελλάδας» Χριστούγεννα με άρωμα Ελλάδας» 

από το Ωδείο Περίτεχνοναπό το Ωδείο Περίτεχνον



Τ
ην Πέμπτη 19/12
συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβούλιο των

Φαρσάλων για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον
πρόεδρο του δημοτικού συμβου-
λίου Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνο
Δαμιανό να εύχεται υγεία σε
όλους τους συμβούλους και τους
παριστάμενους ενόψει των εορ-
τών. Το λόγο στην συνέχεια πήρε
ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης
Εσκίογλου, ο οποίος με τη σειρά
του ευχήθηκε Χρόνια πολλά σε
όλους.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Την σειρά των ερωτήσεων “άνοι-
ξε” για την παράταξη της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, η δημοτική
σύμβουλος Κυριακή
Παναγιωτοπούλου, η οποία ανέ-
φερε μεταξύ άλλων οτι: από τις
14 έως 16 Νοεμβρίου ο Δήμος
Φαρσάλων στο συνέδριο του
Ελληνικού διαδημοτικού δικτύου
υγιών πόλεων, βραβεύτηκε για
δεύτερη συνεχή φορά για δρά-
σεις υγείας του έτους 2018. Tο
ερώτημα που έθεσε προς τον
δήμαρχο ήταν για πιο λόγο δεν
παρελήφθη από κάποιον, με τον
κ. Εσκίογλου να απαντά ότι δεν
ενημερώθηκε για την βράβευση.
Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμ-
βουλος Βαγγέλης Κατσιαούνης,
έθεσε το ερώτημα εάν στην πόλη
μας, θα δεχτούμε μετανάστες και
τι ειπώθηκε στην συνάντηση που
είχε ο Δήμαρχος με τον κ.
Χρυσοχοΐδη στη Λάρισα. Ο
Δήμαρχος απάντησε ότι πραγμα-

τοποιήθηκε η συγκεκριμένη
συνάντηση, παρουσία βουλευ-
τών και του περιφερειάρχη στο
αρχηγείο της αστυνομίας κατόπιν
πρόσκλησης του υπουργού.
Ωστόσο, δεν τέθηκε κανένα θέμα
για μεταφορά μεταναστών στην
επαρχία Φαρσάλων και στο δήμο
μας, διευκρινίζοντας όμως την
περίπτωση που κάποιος ιδιώτης
προβεί στην ενοικίαση χώρου
ιδιωτικά.
Ο επικεφαλής και δημοτικός σύμ-
βουλος Κωνσταντίνος Τύμπας
ζήτηση να τεθούν δυο θέματα
προς την περιφέρεια με υπόμνη-
μα, τα οποία αφορούν το πρώτο
τον ελλιπή φωτισμό στον περιφε-
ρειακό δρόμο στο Σταυρό
Φαρσάλων θέμα το οποίο ταλαι-
πωρεί 2-3 χρόνια την περιοχή
χωρίς να έχει λυθεί καθώς και το
θέμα που είχα φέρει το προηγού-
μενο χρονικό διάστημα ο τωρι-
νός πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος ο Δαμιανός στην
δημοσιότητα ως πολίτης τότε, για
την μη σήμανση στην ΠΑΘΕ της
πόλεως των Φαρσάλων στο
ύψος της Λάρισας, θέμα το
οποίο είχε εισηγηθεί ο ίδιος ο Κ.
Τύμπας στο περιφερειακό συμ-
βούλιο και το είχε υιοθέτηση το
σώμα και ο Περιφερειάρχη
χωρίς, όμως χωρίς να δοθεί
κάποια λύση από την διαχειρί-
στρια εταιρεία της ΠΑΘΕ.
Ο επικεφαλής της λαϊκής συσπεί-
ρωσης Φαρσάλων Αποστόλης
Αναγνώστου τοποθετήθηκε περί
επικίνδυνων δέντρων και κλα-
διών σε σχολεία. Την απάντηση

έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
πρασίνου Σταύρος Κουκουλιός, ο
οποίος ανέφερε ότι τα δέντρα
έχουν καταγραφεί και όσο δέντρα
ήταν επικίνδυνα έχουν απομα-
κρυνθεί καθώς επίσης και ότι
ορισμένα έχουν περάσει από τη
δημοτική κοινότητα και από την
ποιότητα ζωής και βρίσκονται
στο τελικό στάδιο κοπής, τα
οποία θα κοπούν από την υπη-
ρεσία ή από εξωτερικό εργολάβο
που έχει τα ανάλογα εργαλεία σε
ορισμένες περιπτώσεις. Στην
συνέχεια έγινε ενημέρωση στο
σώμα από τον Δήμαρχο για την
δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στα
Φάρσαλα.
Πως ψηφίστηκαν τα θέματα
Στα θέματα του συμβουλίου, το
1ο θέμα πέρασε κατά πλειοψη-
φία, το καταψήφισε ο Αποστόλης
Αναγνώστου. στο 2ο θέμα ομό-
φωνα, το 3ο θέμα κατά πλειοψη-
φία δεν ψήφισε ο Αποστόλης
Αναγνώστου, στο 4ο θέμα η
παράταξη του κ. Καραχάλιου
ψήφισε ναι προς τον ορισμό
μελών από φορείς, αλλά με επι-
φύλαξη για την διαδικασία επιλο-
γής των δημοτών, (οτι θα έπρεπε
να επιλεγούν κατόπιν κλήρω-
σης), πρόταση που υιοθέτησε και
ο κ. Δημητρακόπουλος, όχι από
τον κ. Αναγνώστου. Την έγκριση
του προυπολογισμού καταψήφι-
σε ο κ. Αναγνώστου. Τα θέματα
6, 7, 8, 9, 10 ομόφωνα, το 11
θέμα κατά πλειοψηφία, όχι από
τον κ. Αναγνώστου. Τα θέματα
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 ομόφωνα και το
25 είχε αρνητική εισήγηση από
την τεχνική υπηρεσία και ποιότη-
τα ζωής, θα επανεξετεστεί αν
υπάρχει νέο αίτημα, ενώ το 14
αποσύρθηκε λόγω ελλιπών στοι-
χείων (καταστατικού).
Αναλυτικά τα θέματα
Έγκριση τροποποίηση της
συστατικής πράξης του Ενιαίου
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Δήμων &
Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 245 του N. 4555/2018
(ΦΕΚ133/τ.Α’/09.07.2018).
Έγκριση ή μη τροποποίησης –

συμπλήρωσης, της υπ’ αριθμ.
174/2012 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, για μείω-
ση δημοτικών τελών.
Λήψη απόφασης, για ορισμό
νέου πολιτικού εκπροσώπου του
Δήμου, στο Εθνικό «Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγειών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας».
Ορισμός μελών στην Επιτροπή
Διαβούλευσης του Δήμου.
Έγκριση αναμόρφωσης του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2019
Έγκριση αποδοχής ποσού
59.750,24€ (Δ’ κατανομή) από το
ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή στα
Σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για κάλυψη των λειτουργικών
τους αναγκών.
Έγκριση υποβολής πρότασης
χρηματοδότησης, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές μεταφορών, περι-
βάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»,
στον άξονα προτεραιότητας 14
«Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος – προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων
(ΤΣ)» του έργου, με τίτλο:
«Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέ-
τευσης ακαθάρτων στην πόλη
των Φαρσάλων».
Έγκριση σύναψης προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ, για
την υποβολή πρότασης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές μεταφορών, περι-
βάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»,
στον άξονα προτεραιότητας 14
«Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος – προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων
(ΤΣ)» και την υλοποίηση του
έργου, με τίτλο: «Υπολειπόμενα
δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων
στην πόλη των Φαρσάλων» και
ορισμός υπευθύνου για την υπο-
γραφή της σύμβασης εκ μέρους
του Δήμου Φαρσάλων με τον
αναπληρωτή του.,
Έγκριση και παραλαβή των επι-
καιροποιημένων τευχών δημο-
πράτησης και των τευχών ΣΑΥ –
ΦΑΥ της μελέτης, με τίτλο:

«Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέ-
τευσης ακαθάρτων στην πόλη
των Φαρσάλων».
Έγκριση και παραλαβή της υπη-
ρεσίας, με τίτλο: «Υποστηρικτικές
υπηρεσίες για τη σύνταξη φακέ-
λου «Αγροτική οδοποιία T.K.
Διλόφου Δημοτικής Ενότητας
Ναρθακίου του Δήμου
Φαρσάλων».
Συμμετοχή του Δήμου
Φαρσάλων στην Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των
Δημάρχων».
Συμμετοχή του Δήμου
Φαρσάλων, σε Ενεργειακή
Κοινότητα, με έδρα τα Φάρσαλα.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ-
ΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΒΑΣΙ-
ΛΙ».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου, με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟ-
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ – ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΑ – ΝΑΡΘΑΚΙΟ – Ζ. ΠΗΓΗΣ
– ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου, με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΑ ΚΤΗΡΙΑ».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑ-
ΡΗ».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου, με τίτλο: «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου, με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ».
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, ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ».
Έγκριση παράτασης της συμβα-
τικής προθεσμίας του έργου με
τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΕ-
ΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ».
Έγκριση παράτασης της συμβα-
τικής προθεσμίας του έργου με
τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ-
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ.
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ».
Έγκριση παράτασης της συμβα-
τικής προθεσμίας του έργου με
τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ.
ΣΤΑΥΡΟΥ».
Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ.
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.).
Έγκριση χορήγησης άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών αγο-
ρών.
Έγκριση ή μη παραχώρησης
θέσης ολιγόλεπτης στάσης οχή-
ματος επί της οδού Θέτιδος 87
(αίτημα Θεοχάρη Γ.).
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- 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

Κυριακή 12/1 ο Πολιτισικός Σύλλογος Γυναικών

Βασιλί διοργανώνει απογευματινή εκδρομή στην

Λάρισα για παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης

“Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια” και το βράδυ, διασκέ-

δαση με ζωντανή μουσική’

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Το “Nefeli Travel” 
σας εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 

Καλές Γιορτές με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο!!!



Ο
επικεφαλής της

δημοτικής

παράταξης Ε.ΔΗ.Π.

Κώστας Τύμπας, έφερε

θέμα εκτός ημερησίας

διάταξης, στο πρόσφατο

δημοτικό συμβούλιο

Φαρσάλων για την μείωση

των τιμολογίων της

ΔΕΥΑΦ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

“Κύριε Δήμαρχε και απευθύ-

νομαι σε εσάς για ένα χρόνιο

και ίσως το σημαντικότερο

πρόβλημα που αντιμετωπίζει

η πόλη των Φαρσάλων. Το

πόσιμο νερό. Ένα πρόβλημα

που κληρονομήσατε από τις

προηγούμενες δημοτικές

αρχές και που προεκλογικά

και εσείς ο ίδιος έχετε

δεσμευτεί ότι θα λύσετε. Η

πρόταση μου επί του μείζο-

νος αυτού θέματος και αν

θέλετε και ένα μέτρο προσω-

ρινής ανακούφισης των

δημοτών έως ότου βρεθεί

οριστική λύση είναι η μείωση

των τιμολογίων της ΔΕΥΑΦ.

Για το λόγο αυτό σας ζητώ να

υιοθετήσετε την πρωτοβου-

λία μου και με το νέο έτος να

γίνει μία ειδική συνεδρίαση

του δημοτικού συμβουλίου

παρόντος του Δ.Σ. της

ΔΕΥΑΦ αλλά και των υπηρε-

σιακών παραγόντων της επι-

χείρησης. Στην ειδική αυτή

συνεδρίαση να αναλυθούν

στο σώμα τα οικονομικά

δεδομένα της επιχείρησης, τα

οποία επιβάλλεται να γνωρί-

ζουν και οι δημότες, ώστε

στο μέτρο του δυνατού να

υλοποιηθεί η πρότασης της

παράταξης μου. Για το λόγο

αυτό καταθέτω υπόμνημα

της πρότασης μου ώστε να

καταγραφεί και στα πρακτικά

της συνεδρίασης”.

Ο δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου, ευχαρίστησε τον

κ. Τύμπα για την πρόταση

της ειδικής συνεδρίασης και

στη συνέχεια έκανε μία ανα-

φορά στα χρέη της ΔΕΥΑΦ

αλλά και στη συσσώρευση

αυτών στη ΔΕΗ κάνοντας

παράλληλα λόγο για τις μεγά-

λες οφειλές των πολιτών σε

αυτή, αποδεχόμενος την

πρόσκληση για ειδική συνε-

δρίαση.

Στην συνέχεια ο κ. Άρης

Καραχάλιος ανέφερε ότι

υπήρχε επίσημη ενημέρωση

στο τέλος Αυγούστου από

την προηγούμενη δημοτική

αρχή, επισημαίνοντας για

όσους παρακολουθούν τα

πράγματα κατά τη διάρκεια

της θητείας του, πάντα ανέ-

φερε ότι η ΔΕΥΑΦ είναι

υπερχρεωμένη, τονίζοντας

οτι η προηγούμενη δημοτική

αρχή έχει  αποπληρώσει

χρέη 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης ανέφερε οτι από τις

πρώτες ημέρες της θητείας

του, οι τράπεζες και οι προ-

μηθευτές είχαν βγάλει εντολή

κατάσχεσης.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε η

κ. Ίφου, η οποία θέλησε να

αποκαταστήσει τα λεγόμενα

του δημάρχου κ. Εσκίογλου

για το δάνειο επί θητείας της,

αναφέροντας ότι ποτέ στη

θητεία της δεν πάρθηκε

κάποιο δάνειο για τη ΔΕΥΑΦ,

λέγοντας ότι τα κληρονόμησε

από την προηγούμενη δημο-

τική αρχή, όπου για τη δημι-

ουργία της αποχέτευσης ήταν

αναγκαίο να παρθεί το

συγκεκριμένο δάνειο.

Όλοι μαζί συμφώνησαν να

γίνει μία ειδική συνεδρίαση

για την ΔΕΥΑΦ,  με το νέο

έτος,  όπου θα αναλυθούν

όλα τα οικονομικά μεγέθη της

επιχείρησης.

Η πρόταση η οποία κατατέ-

θηκε και από τους δυο δημο-

τικούς συμβούλους Κ. Τύμπα

και Γ. Γκέβρο στα πρακτικά

της συνεδρίασης.

“Πραγματοποίηση ειδικής

συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

άμεσα με το νέο έτος με θέμα

την μείωση τιμολογίων της

ΔΕΥΑΦ έως ότου βρεθεί ορι-

στική λύση στο μείζον θέμα

του πόσιμου νερού της

Πόλης των Φαρσάλων. Στην

εν λόγω συνεδρίαση να συμ-

μετέχουν το Διοικητικό συμ-

βούλιο της ΔΕΥΑΦ και οι

υπηρεσιακοί παράγοντες της

με σκοπό να αναλυθούν τα

οικονομικά δεδομένα της επι-

χείρησης ,τα οποία οφείλουν

να γνωρίζουν και οι δημότες,

ώστε στο μέτρο του δυνατού

να ληφθεί απόφαση για μείω-

ση των τιμολογίων”.
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ΕιδικήΕιδική συνεδρίασησυνεδρίαση για την ΔΕΥΑΦ, μετά από πρόταση του κ. Τύμπαγια την ΔΕΥΑΦ, μετά από πρόταση του κ. Τύμπα

Σ
ε μία ταραχώδη

περίοδο για τη

χώρα, με το

προσφυγικό να φαντάζει

με επαπειλούμενο πέλεκυ

και τη γείτονα Τουρκία να

βρυχάται διαρκώς, ο

πρωθυπουργός

«στρίμωξε» στις

αλλεπάλληλες

διπλωματικές του επαφές

την επίσκεψή του σε

Λάρισα και Τρίκαλα.

Παράξενο; Προφανώς και

ενέχει αρκετή απορία αυτή
η επιλογή.
Με την ολοκλήρωση της
επίσκεψης, ο πρόεδρος της
«γαλάζιας» νομαρχιακής
επιτροπής Χρήστος
Καπετάνος, έσπευσε με μία
λιτή δήλωση στα social
αφενός να ευχαριστήσει για
το… μέλι που έσταξε για τη
ΝΟΔΕ Λάρισας ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αλλά και να
δώσει το στίγμα αυτών των
επαφών.
«Ο Πρωθυπουργός που
αλλάζει την Ελλάδα, επι-
σκέφτηκε την Λάρισα, όπου
οι πολίτες στον δρόμο τον

αποθέωσαν. Η παρουσία
του στο Ειδικό Σχολείο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης που υλοποιεί η
Περιφέρεια Θεσσαλίας έδει-
ξε την ευαισθησία του
ανθρώπου.
Η πρώτη επίσκεψη του σε
Γραφεία ΝΟΔΕ ως πρωθυ-
πουργός, έδειξε με σημειο-
λογικό τρόπο, ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
ξεχνά τους αγωνιστές της
Παράταξης σε όλη την
Ελλάδα, που έδωσαν το
40% στη ΝΔ. Τέλος, τον
ευχαριστούμε για τα θερμά
του λόγια.» έγραψε χαρα-

κτηριστικά.
Όσο τέλος για την πολυσυ-
ζητημένη υπόθεση του αν
θα έπρεπε να συναντηθεί
με το δήμαρχο Λαρισαίων,
από τη Ν.Δ. εξηγούσαν
πως «η επίσκεψη είχε
παντελώς διαφορετικό
χαρακτήρα» και ότι «ο
πρωθυπουργός δεν είδε
κανέναν υπό το συγκεκρι-
μένο πρίσμα». Μάλιστα
σημείωναν πως τον περιφε-
ρειάρχη τον είδε «στο
δρόμο» λόγω του ότι η
Περιφέρεια «τρέχει» το
project του ειδικού σχολεί-
ου, ενώ ο δήμαρχος

Τρικκαίων προσήλθε ο ίδιος
στην εκδήλωση της ΝΟΔΕ
Τρικάλων όπου μίλησε ο κ.
Μητσοτάκης.
Η αλήθεια πάντως είναι
πως ο αντίκτυπος ενός
«φρέσκου» πρωθυπουργού
να περπατά στο κέντρο της
Λάρισας, να συνομιλεί μαζί
τους (αφήνοντας στο
παρελθόν τις κλούβες και
τις διμοιρίες των ΜΑΤ που
ακολουθούσαν προκατό-
χους του…) και να βγάζει
άπειρες selfies, άφησε πολ-
λές θετικές εντυπώσεις…
Α.Ρ.

Α
μέσως μετά την

επίσκεψή του στο

Ειδικό Εργαστήρι

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης στη Νεάπολη,

ο πρωθυπουργός

επισκέφθηκε τα γραφεία

της Νομαρχιακής

Διοικούσας Επιτροπής

Λάρισας της Νέας

Δημοκρατίας.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε

λόγο για μία “καταπληκτική

ΝΟΔΕ”, πλέκοντας το εγκώ-

μιο του προέδρου της,

Χρήστου Καπετάνου.

Από την πλευρά τους, τα

στελέχη της ΝΟΔΕ του

δώρισαν συμβολικά ένα

αναμνηστικό με το άλογο

της Λάρισας και έναν τόμο

της σειράς «Ιχνηλατώντας

την παλιά Λάρισα» του

Νικολάου Παπαθεοδώρου.

Η
γιορτή των

Χριστουγέννων του

φιλόπτωχου

σωματείου “Παναγία

Ελεούσα”

πραγματοποιήθηκε στις

20/12 του 2019 στον χώρο

που στεγάζεται στην οδό

Αθηνάς.

Η προσέλευση των φίλων

του σωματείου ήταν ικανο-

ποιητική.

Ακούστηκαν κάλαντα και ποί-

ηματα από τις μαθήτριες της

Β Γυμνασίου του Α’

Γυμνασίου και από μαθήτρια

του Β’ Γυμνασίου.

Στην συνέχεια η κεντρική ομι-

λία από τον καλεσμένο ρωτο-

πρεσβύτερο αιδεσιμολογιώ-

τατο π. Αχίλλειος Καραμίντζιο

με θέμα: “Που θα βρούμε την

πραγματική ευτυχία”.

Η ομιλια ήταν αρκετά κατα-

νοητή με πολύ αγάπη και

σεβασμό στο ακροατήριο.

Οι απαντήσεις στο βασικό

αυτό ερώτημα είναι απλές,

όπως είναι απλά και γεμάτα

αγάπη τα μηνύματα του τρια-

δικού Θεού, εστιάζοντας σε

πέντε σημεία, στην πίστη

στον Θεό, σε όλα τα στάδια

της ζωής μας, στην απλότη-

τα, στον κόπο της εργασίας

για τα προς το ζήν και την

δημιουργικότητα, στην σιγου-

ρία στον Θεό πατέρα μας.

Στην παράδοση των πιο

παλιών γεννεών και τον

τρόπο ζωής της οικογένειας.

Τελείωσε με ευχές για ευλο-

γημένα Χριστούγεννα και

ευτυίχα στο νέο έτος.

Μετέπειτα υπήρξε κλήρωση

με πλούσια δώρα, προσφο-

ράς καταστημάτων της πόλη

μας.

Η σημειολογία της πρωθυπουργικής επίσκεψης στη ΛάρισαΗ σημειολογία της πρωθυπουργικής επίσκεψης στη Λάρισα

Στα γραφεία της ΝΟΔΕ Λάρισας ο πρωθυπουργός – Εξήρε το έργο της νομαρχιακής και πήρε… δώραΣτα γραφεία της ΝΟΔΕ Λάρισας ο πρωθυπουργός – Εξήρε το έργο της νομαρχιακής και πήρε… δώρα

Που θα βρούμε την πραγματική ευτυχία - Γιορτή της “Παναγίας Ελεούσας” για τα ΧριστούγενναΠου θα βρούμε την πραγματική ευτυχία - Γιορτή της “Παναγίας Ελεούσας” για τα Χριστούγεννα



Ε
ντυπωσιακή και

άμεση ήταν η

προσέλευση και η

ανταπόκριση των

συμπολιτών μας στην

εθελοντική αιμοδοσία

που έγινε στο ΚΥ

Φαρσάλων.

Οι άνθρωποι του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων δηλώνουν από-

λυτα ικανοποιημένοι από

την τελευταία αιμοδοσία της

χρονιάς και πιο δυνατοί θα

συνεχίσουν το έργο τους

από το νέο έτος.

Άλλωστε τα τελευταία δείγ-

ματα για το 2019 ήταν ανμη

τι άλλο εκπληκτικά.

Με την αιμοδοσία της

Πέμπτης 19 Δεκεμβρίου

που η ανταπόκριση των

συμπολιτών μας ήταν

άμεση, συγκεντρώθηκαν

103 φιάλες για τις ανάγκες

των νοσοκομείων του

Νομού μας.

Έκλεισε άλλη μια αιμοδοτι-

κή χρονιά του Αιμοδοτικού

Συλλόγου Φαρσάλων.

Σε όλους τους αιμοδότες

προσφέρθηκαν μικρά χρι-

στουγεννιάτικα δώρα από

το Δ.Σ. και όλοι αντάλλαξαν

ευχές για τις γιορτές που

μας έρχονται.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους

τους εθελοντές αιμοδότες

και φίλους του συλλόγου

και τους ΕΥΧΕΤΑΙ, καλές

γιορτές με υγεία, αγάπη και

ελπίδα.

Μ
ε μεγάλη

επιτυχία

πραγματοποιήθ

ηκε την Κυριακή

22/12/2019 ,  η εκδήλωση

του Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου με τίτλο «Το

εργαστήρι Σοκολάτας»,

στα πλαίσια των

Χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων του Δήμου

Φαρσάλων.

Στο Εργαστήρι σοκολάτας

εθελοντική συμμετείχαν

είχαν τα στελέχη του

Κέντρου Διάγνωσης και

Θεραπείας διαταραχών

΄Παρέμβαση΄ και ο

Ζαχαροπλάστης Αθανάσιος

Αρχοντής.

Οι μικροί μας ζαχαροπλά-

στες φορώντας τις ποδιές

τους δημιούργησαν λαχτα-

ριστά τρουφάκια,  σοκολα-

τάκια , μπισκοτάκια , τα δια-

κόσμησαν βάζοντας την

φαντασία τους και στη

συνέχεια τα περνούσαν

από το σιντριβάνι σοκολά-

τας .

Στο τέλος κάθε παιδί έπαιρ-

νε μαζί του  το χωνάκι με

τις σοκολατένιες δημιουρ-

γίες του!!

Επίσης τα παιδιά , διασκέ-

δασαν τραγουδώντας τα

κάλαντα , παίζοντας

«Καραόκε », ενώ οι

Αγιοβασιλίνες ήρθαν και

χρωμάτισαν τα προσωπά-

κια των παιδιών με όμορ-

φες χριστουγεννιάτικες

ζωγραφιές!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Εμπορικού Επιχειρηματικού

Συλλόγου ευχαριστεί θερμά

τα στελέχη του Κέντρου

Διάγνωσης και Θεραπείας

διαταραχών ¨Παρέμβαση¨

για την συνεργασία τους.

Επίσης ένα τεράστιο ευχα-

ριστώ αξίζει στον κ.

Αρχοντή Αθανάσιο που

αφιέρωσε τον πολύτιμο

χρόνο του για να στηρίξει

την εκδήλωση του συλλό-

γου ώστε να στεφθεί με

απόλυτη επιτυχία.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε «Το εργαστήρι Σοκολάτας»Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε «Το εργαστήρι Σοκολάτας»

Συγκλονιστική ανταπόκριση Συγκλονιστική ανταπόκριση 

στην αιμοδοσία στο Κ.Υ Φαρσάλωνστην αιμοδοσία στο Κ.Υ Φαρσάλων

ΧΡΟ
ΝΙΑ

 Π
ΟΛΛΑ 

ΧΡΟ
ΝΙΑ

 Π
ΟΛΛΑ 

ΧΡΟ
ΝΙΑ

 Π
ΟΛΛΑ 



Ο
Νίκος Ζιώγαλας

εντυπωσίασε στην

συναυλία του

Κοινωνικού

Παντοπωλείου

Φαρσάλων και απέσπασε

θετικότατα σχόλια από

μικρούς και μεγάλους

που γέμισαν ασφυκτικά

το Πολιτιστικό Κέντρο και

προσέφεραν τρόφιμα

μακράς διάρκειας

δείχνοντας το κοινωνικό

πρόσωπο της Επαρχίας

Φαρσάλων.

Ο κ. Ζιώγαλας μίλησε στον

«Πρώτο Τύπο» για την δική

του αίσθηση, τις εντυπώσεις

του και φυσικά τα μελλοντι-

κά σχέδια του.

Αρχικά τόνισε «σε οτιδήπο-

τε θετικό που έχει να κάνει

με προσφορά, με κοινωνική

αλληλεγγύη ήμουν, είμαι και

θα είμαι μέσα, οι εντυπώ-

σεις μου από τα Φάρσαλα

είναι θετικότατες και πραγ-

ματικά ήταν μια πολύ όμορ-

φη εκδήλωση, που ευελπι-

στώ και ελπίζω να πέτυχε ο

σκοπός για τον οποίο διορ-

γανώθηκε.

Η σχέση μου με τα

Φάρσαλα είναι σχέση χρό-

νων και ευχαριστώ όλους

τους ανθρώπους των

Φαρσάλων για την τόσο

ζεστή υποδοχή που λαμβά-

νω κάθε φορά.

Επίσης μας τόνισε ότι «εγώ

πάντα σε εκδηλώσεις με κοι-

νωνικό υπόβαθρο είμαι θετι-

κότατος και όπου και αν

καλούμαι, πηγαίνω με μεγά-

λη χαρά και πάντα αυτό θα

κάνω.

Ενώ για τα μελλοντικά του

βήματα στην μουσική επε-

σήμανε τα εξής

«Προχωράμε με νέα τρα-

γούδια αλλά και διασκευές,

με διάθεση, όρεξη και

ζωντάνια να δίνουμε πάντα

τον καλύτερο μας εαυτό.»

Χ
θές το πρωί (23/12)

μαθητές και

εκπαιδευτικοί του

2ου Λυκείου Φαρσάλων

διοργάνωσαν με μεγάλη

επιτυχία

Χριστουγεννιάτικο bazaar

στην Πλατεία Δημαρχείου

με χειροποίητα είδη

δώρων και αναμνηστικά. 

Τα έσοδα τα οποία θα

συγκεντρώσουν θα διατε-

θούν για φιλανθρωπικό

σκοπό. Κατά την διάρκεια

του bazzar η χορωδία του

σχολείου ερμήνευσε

Χριστουγεννιάτικα τραγού-

δια κερδίζοντας τις εντυπώ-

σεις των παρευρισκομένων.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου παρευρέ-

θηκε και έδωσε πολλά συγ-

χαρητήρια στους μαθητές

και τους εκπαιδευτικούς για

αυτή την πολύ όμορφη αξιέ-

παινη ενέργεια τους.
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Μεγάλη επιτυχία στο ΧριστουγεννιάτικοΜεγάλη επιτυχία στο Χριστουγεννιάτικο

bazaarbazaar του 2ου Λυκείου Φαρσάλωντου 2ου Λυκείου Φαρσάλων

Νίκος Ζιώγαλας στον “Πρώτο Τύπο”Νίκος Ζιώγαλας στον “Πρώτο Τύπο”

““Αγαπώ τα Φάρσαλα, ελπίζω να πέτυχε Αγαπώ τα Φάρσαλα, ελπίζω να πέτυχε 

ο σο σκοπόςκοπός της εκδήλωσηςτης εκδήλωσης

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 



Σ
ε μία αξιέπαινη

πρωτοβουλία

προχώρησαν την

Τρίτη φορείς του

Ναρθακίου και

συγκεκριμένα ο Σύλλογος

Γυναικών Ναρθακίου «Η

Άρτεμις» και η Τοπική

Κοινότητα Ναρθακίου.

Με πρωτοβουλία τους,

συγκέντρωσαν μεγάλο αριθ-

μό τροφίμων μακράς διαρ-

κείας τα οποία και παρέδω-

σε το μεσημέρι της Τρίτης

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

του δήμου Φαρσάλων και

στην υπεύθυνη αντιδήμαρ-

χο κ. Σοφία Χατζηπλή, ο

πρόεδρος της Τοπικής

Κοινότητας Ναρθακίου κ.

Θανάση Λελεντζής.

Η κ. Χατζηπλή ευχαρίστησε

τον κ. Λελεντζή, τονίζοντας

πως πρόκειται για μία προ-

σπάθεια που οφείλει να βρει

μιμητές.

Τ
ην Παρασκευή 20

Δεκεμβρίου, τα

παιδιά του 1ου

Νηπιαγωγείου Φαρσάλων,

συνοδευόμενα από τους

γονείς τους και τις

εκπαιδευτικούς,

Κατσικοπούλου Αναστασία,

Τσάτσου Αθανασία,

Σκαρλατούδη Παντελία,

παρακολούθησαν τη θεία

λειτουργία και έλαβαν τη

θεία κοινωνία.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν

το Δημαρχείο Φαρσάλων

όπου συναντήθηκαν με το

Δήμαρχο κ. Μάκη Εσκίογλου,

ο οποίος τους δέχτηκε με

χαρά στο γραφείο του.

Τα παιδιά τραγούδησαν τα

κάλαντα στον Δήμαρχο, τον

Αντιδήμαρχο και στους υπαλ-

λήλους, του προσέφεραν

ημερολόγιο, κάρτα και γούρι,

που φτιάξανε.

Ο κ. Εσκίογλου, ευχαρίστησε

τα παιδιά για την όμορφη

παρουσία τους,  κέρασε κου-

ραμπιέδες, μελομακάρονα,

μπισκότα χριστουγεννιάτικα

στους μαθητές και τους

γονείς τους.

Η Προϊσταμένη του

Νηπιαγωγείου κ.

Κατσικοπούλου Αναστασία,

ευχαρίστησε τον κ.

Εσκίογλου για την όμορφη

υποδοχή που τους επιφύλαξε

και του χάρισε ένα χριστου-

γεννιάτικο δώρο, εκ μέρους

του συλλόγου διδασκόντων,

για το γραφείο του.

Τ
ο απόγευμα της

Τρίτης 17/12  στη

συμβολή των οδών

Ελ. Βενιζέλου & Β.

Συντάγματος Ιππικού, στα

Φάρσαλα, παραμονή της

Εορτής του Αγίου

Μοδέστου, προστάτη των

ζώων, τελέστηκε ο

καθιερωμένος εσπερινός

στο εικόνισμα που

υπάρχει στο

συγκεκριμένο σημείο

δωρεά του πρώην

νομαρχιακού συμβούλου

Λάρισας κ. Οδυσσέα

Ζαχαρή.

Το συγκεκριμένο εικόνισμα

φιλοτέχνησε ο τεχνίτης της

πέτρας κ. Δημήτρης

Γκαντέλος, πριν από 18

χρόνια όπου κάθε χρόνο,

πραγματοποιείτε την ίδια

μέρα ο συγκεκριμένος

εσπερινός, παρουσία κατοί-

κων της περιοχής καθώς

και του προέδρου Δ.Σ.

Φαρσάλων κ. Κων.

Δαμιανού και του αντιδη-

μάρχου κ.Νίκου Γκατζόγια.

Ανήμερα της εορτής του

Αγίου Μοδέστου, πραγμα-

τοποιήθηκε  λειτουργία

στον Άγιο Γεώργιο

Φαρσάλων καθώς και στο

Ανωχώρι Φαρσάλων που

υπάρχουν τα οστά του

Αγίου Μοδέστου

Ιεροσολύμων. Το παρών

στην λειτουργία στο

Ανωχώρι,  έδωσαν ο

Δήμαρχος Φαρσάλων Μ.

Εσκίογλου, ο αντιπεριφερει-

άρχης Θεσσαλίας Γ.

Λαδόπουλος, ο προέδρος

του Δ.Σ.  Φαρσάλων

Κωνσταντίνος Δαμιανός,  ο

δημοτικός σύμβουλος

Γ.Γκέβρος, οι πρόεδροι των

Τ.Κ. Κατωχωρίου και

Ευυδρίου Β. Βασιλόπουλος

και Ν. Γούσιο,  ο αντιπρόε-

δρος του ΤΟΕΒ Ενιπέα

Μιλ. Αγγελακόπουλος και

κάτοικοι του χωρίου.

Ο
λοκληρώθηκε με

επιτυχία το

πρόγραμμα

κατάρτισης του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων με θέμα:

«Υγιεινή & Ασφάλεια

Τροφίμων– Πρώτες

Βοήθειες» που αφορούσε

εργαζομένους σε μικρές

επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49)

διάρκειας 40 ωρών, με

επιδότηση 200€/άτομο, σε

συνεργασία με τον ΟΑΕΔ

και το «ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.».

Επίσης στα πλαίσια των
επιμορφωτικών δράσεων
του Συλλόγου, υλοποιήθη-
καν ακόμη δύο προγράμμα-
τα με θέμα: Μάρκετινγκ-
Τεχνικές Πωλήσεων,  για
λογαριασμό των Φορέων:
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Φαρσάλων και Σύλλογος
Εμπόρων Βιοτεχνών –
Επαγγελματιών Νέου

Μοναστηρίου Φθιώτιδας &
περιχώρων (Η Προέρνα).
Στα τρία επιδοτούμενα
προγράμματα, τα οποία
υλοποιήθηκαν  στην αίθου-
σα διδασκαλίας του
Εμπορικού Επιχειρηματικού
Συλλόγου,  καταρτίστηκαν
συνολικά 75 εργαζόμενοι σε
Επιχειρήσεις οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στην επαρ-
χία Φαρσάλων. Μετά την
ολοκλήρωση  των σεμινα-
ρίων όλοι οι εκπαιδευόμενοι
παρέλαβαν βεβαιώσεις
παρακολούθησης προ-
γράμματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου
ευχαριστεί θερμά όλους
τους συμμετέχοντες,  που
αφιέρωσαν χρόνο για την
κατάρτισή τους στοχεύο-
ντας στην απόκτηση επι-
πλέον γνώσεων και δεξιο-
τήτων, για να εκτελούν με
επιτυχή και παραγωγικό
τρόπο την εργασία που
τους ανατίθεται, βελτιώνο-
ντας  παράλληλα την από-
δοση της επιχείρησης.
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Πρόγραμμα κατάρτισης τουΠρόγραμμα κατάρτισης του
Εμπορικού ΣυλλόγουΕμπορικού Συλλόγου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου “τα είπαν” στον Δήμαρχο!!!Μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου “τα είπαν” στον Δήμαρχο!!!

Γιόρτασαν τον Άγιο ΜόδεστοΓιόρτασαν τον Άγιο Μόδεστο

Φορείς του Ναρθακίου στηρίζουν το Κοινωνικό ΠαντοπωλείοΦορείς του Ναρθακίου στηρίζουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο



Φ
ιλανθρωπικός
ποδοσφαιρικός
αγώνας

πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 18/12 στο
βοηθητικό γήπεδο
Φαρσάλων, μεταξύ της
Ακαδημίας Κ16 της ομάδος
της Αναγέννησης
Φαρσάλων και των
παλαιμάχων του Αχιλλέα
Φαρσάλων, με την αρωγή
του ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου
Φαρσάλων για την
ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου.
Αντί εισιτηρίου οι θεατές
προσέφεραν τρόφιμα μακράς
διάρκειας.
Η έκβαση της αναμέτρησης
έδειξε ότι οι παλιοί άσσοι
παρά τα χρόνια τους, το
κατέχουν το τόπι και μάλιστα

κατάφεραν να κερδίσουν το
μέλλον με σκορ 5-4 και μάλι-
στα με επική ανατροπή.
Η Αναγέννηση ήταν μπροστά
στο ημίχρονο με σκορ 3 – 1,
όμως οι παλαίμαχοι στο δεύ-
τερο μέρος κατάφεραν να
κάνουν ολική ανατροπή και
να κερδίσουν στο τέλος.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι από τους παλαίμα-
χους σκόραραν πέντε διαφο-
ρετικοί ποδοσφαιριστές και
συγκεκριμένα οι
Τριανταφυλλόπουλος,
Αρβανιτοζήσης, Νάκος,
Σουφλέρης και Βαρσάμης.
Ενώ για την Αναγέννηση
σκόραραν δυο τέρματα ο
Αρίφι, ένα ο Τσιοβάρας και
ένα ο Βλαχάκης.
Το παρόν έδωσαν η
Αντιδήμαρχος και υπεύθυνη

του Κοινωνικού
Παντοπωλείου κ. Σοφία
Χατζηπλή, ο πρόεδρος του
ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων
κ. Χρήστος Μπασαγιάννης, ο
πρόεδρος της ΤΚ
Κατωχωρίου κ. Βασίλης
Βασιλόπουλος, παράγοντες
σωματείων αρκετοί γονείς και
φίλαθλοι καθώς και πλήθος
κόσμου με το καλάθι του
Κοινωνικού Παντοπωλείου να
γεμίζει και όλοι να αποχω-
ρούν ευχαριστημένοι καθώς
ο μεγάλος σκοπός επετεύχθη
σε υψηλό βαθμό!!!
Όλοι οι διοργανωτές και συμ-
μετέχοντες ευχαριστούν
θερμά όλους τους παρευρι-
σκόμενους για την προσφο-
ρά τους στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο και εύχονται σε
όλο τον κόσμο καλές γιορτές

με υγεία, ευτυχία και αγάπη.
Οι Συνθέσεις
Ακαδημία Αναγέννησης
Φαρσάλων: Ιακωβάκης,
Μπίνας, Αρίφι, Φωτογιάννης,
Φρόκου, Μερτέκης,
Βλαχάκης, Θέος….
Τσιοβάρας, Κατμέρος Φώτης,
Σοφαδίτης, Θεοχαρόπουλος,
Αγγελακόπουλος,
Παπαγεωργίου,
Καλογερόπουλος, Γώγου,
Σακελλαρίου Κωνσταντίνα,
Ανδρεοπουλου, Λύτρα.
Παλαίμαχοι Αχιλλέα
Φαρσάλων:
Παπαδόπουλος, Ευθυμιάδης
Β., Θεοδώρου Δ., Σμέτης,
Βαρσάμης, Γιαντσίδης,
Αρβανιτοζήσης Δ.,
Τριανταφυλλόπουλος Μ.,
Νάκος Β., Δανδής Κ.,
Σουφλέρης

11
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου Τοπικά Νέα

Τραπέζι φιλανθρωπίας από Τραπέζι φιλανθρωπίας από 

την ΤΚ Κατωχωρίουτην ΤΚ Κατωχωρίου

Έβαλαν γκολ στην φιλανθρωπία και την προσφορά!!!Έβαλαν γκολ στην φιλανθρωπία και την προσφορά!!!

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

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Σε μία κίνηση αγάπης
προέβη η τοπική κοινότη-
τα Κατωχωρίου το μεση-
μέρι της Παρασκευής
20/12 κάνοντας το “χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι”
σε συνανθρώπους μας,
που το έχουν πραγματική
ανάγκη, δωρίζοντας τρό-

φιμα για όλες τις μέρες
των Χριστουγέννων στο
“Σπίτι αγάπης” της Ιερας
Μητροπόλεως
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων καλώ-
ντας τους πολίτες να ενι-
σχύσουν τέτοιες προ-
σπάθειες.

Την έμπρακτη αλληλεγγύη τους

έδειξαν οι Φαρσαλινοί σε όλες τις

εκδηλώσεις φιλανθρωπίας και

προσφοράς που πραγματοποίη-

θηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Τόσο στον φιλανθρωπικό αγώνα

ποδοσφαίρου, όσο και στην εθε-

λοντική αιμοδοσία και φυσικά

στην μεγάλη συναυλία του

Κοινωνικού Παντοπωλείου οι

Φαρσαλινοί έδειξαν την μεγάλη

“καρδιά” που έχουν και βοήθη-

σαν ο καθένας με τον τρόπο του

ανθρώπους που το έχουν πραγ-

ματική ανάγκη.

“Πρωταθλητές” στην αλληλεγγύη

και την προσφορά για ακόμη μια

φορά.

Εύγε!!!

““Πρωταθλητές στην προσφορά Πρωταθλητές στην προσφορά 

οι Φαρσαλινοί!οι Φαρσαλινοί!



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

γνώρισε την ήττα

με σκορ 5 – 1 στο

Μακρυχώρι από τον

τοπικό Αετό και έτσι

σταμάτησε το αήττητο

σερί του που “έτρεχε”

πέντε αγωνιστικές.

Ο Αχιλλέας παρατάχθηκε

με αρκετές ελλείψεις και το

Μακρυχώρι όντας μια από

τις πλέον έμπειρες και ποι-

οτικές ομάδες της κατηγο-

ρίας το εκμεταλλεύτηκε από

νωρίς σκοράροντας 4 τέρ-

ματα σε 17′ με τους Κολοβό

(1′), Μπενεχούτσο (11′),

Γκαμπέτα (14′) και

Μάντζαρη (17΄).

Ο Αχιλλέας μείωσε προς

στιγμήν με τον

Κομισόπουλο σε 4-1 στο

37΄αλλά ο Μπενεχούτσος

με το ξεκίνημα της επανά-

ληψης διαμόρφωσε το τελι-

κό 5-1.

Οι Συνθέσεις

Αετός Μακρυχωρίου (Κ.

Κατσάρας-Λ. Τέας):

Σταμέλος, Γκαμπέτας

(58΄Γουλούλης),

Φορτομάρης (46΄Σπανός),

Σιάτρας, Μητρούσκας,

Ντιντής, Κολοβός

(60΄Παπαδόπουλος),

Κλούρας, Κατσαμάγκας,

Μάντζαρης (60΄Ιωαννίδης),

Μπενεχούτσος.

Αχιλλέας Φαρσάλων (Χ.

Καπελιάνης): Μαργαρίτης,

Αναγνώστης, Τσούλης Α.,

Μπερσιάνης, Πετράκης Χ.,

Κομισόπουλος,

Παπακωνσταντίνου,

Τσούλης Δ. (51΄Γκούνης),

Ιμεράι (28΄Πετράκης Μ.),

Παρθένης, Γαγάρας

(71΄Μπαϊράμι).

Σ
ε μια αναμέτρηση με

λίγες καλές στιγμές

μπροστά στις δυο

εστίες και θέαμα που

αναμένεται να ξεχαστεί

γρήγορα, Ολυμπιακός

Αμπελιάς και ΑΟ

Μαυροβουνίου

αναδείχθηκαν ισόπαλοι

δίχως σκορ στην 14η

αγωνιστική της

«μεγάλης» κατηγορίας.

Έτσι ο Ολυμπιακός

έφτασε τους 21 βαθμούς

και μαζί με το Κιλελέρ

είναι στην έκτη θέση, ενώ

το Μαυροβούνι με 17

βαθμούς είναι όγδοο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τον Ολυμπιακό να είναι πιο
κινητικός και με τους
Πλιάγκα και Γκαραλιάκο
προσπάθησε να δημιουρ-
γήσει κάποια ρήγματα στην
αντίπαλη άμυνα. Ο
Πλίαγκας εκτέλεσε κόρνερ
από τα δεξιά με την κεφα-
λιά του Περδίκη να περνάει
μόλις πάνω από τα δοκά-
ρια, ενώ ένα σουτ του
Κορδαλή έδιωξε με τα
πόδια ο Μαγαζιώτης.
Ο Κουκούτσης έκανε απί-

θανη επέμβαση στο 34′ σε
εξ’ επαφής πλασέ του
Σπανού και κράτησε αλώ-
βητη την εστία της
Αμπελιάς, ενώ το πλασέ
του Πράπα δεν βρήκε
στόχο στο 42′ στην τελευ-
ταία καλή στιγμή του πρώ-
του μέρους.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο
ρυθμός έπεσε ακόμη περισ-
σότερο με τον Ολυμπιακό
Αμπελιάς να πιέζει και να
χάνει κάποιες καλές στιγμές
με τον Γκαραλιάκο, ο οποί-
ος σε τρεις περιπτώσεις
(52′, 65′, 78′) σούταρε έξω
από την περιοχή με την
μπάλα να περνά λίγο άουτ.
Από την άλλη οι φιλοξενού-
μενοι,  καλά οργανωμένοι

στο δικό τους μισό προ-
σπαθούσαν να χτυπήσουν
στην κόντρα επίθεση και σε
τρεις περιπτώσεις είχαν τις
δικές τους καλές στιγμές,
όταν αρχικά στο 55′ ο
Βούκουτος βρέθηκε απένα-
ντι στον Κουκούτση με τον
κίπερ της Αμπελιάς να τον
σταματά.
Στο 60′ ο Κουκούτσης έδιω-
ξε με τα πόδια το γύρισμα
του Γαρουφαλιά, με την
μεγαλύτερη ευκαιρία του
Μαυροβουνίου να σημειώ-
νεται στο 80′ όταν ο
Γαρουφαλιάς έκανε το
πλασέ με την μπάλα να
περνά μόλις δίπλα από το
δοκάρι του Κουκούτση.
Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Βαγγέλης Μπρισίμης –
Θοδωρής Εμμανουήλ):
Κουκούτσης, Αγγέλης,
Δάσιος, Σελήνης, Σταθάκος,
Περδίκης, Κορδαλής,
Πλιάγκας (83′ Ηλιούδης) ,
Καλούσης (60′
Χουλιαρόπουλος), Πράπας,
Γκαραλιάκος.
ΑΟ Μαυροβουνίου
(Γιάννης Σιάρκος):
Μαγαζιώτης, Σάπιος,
Μπάγκας Δ., Μπάγκας Κ.,
Μαντζαφούλης, Μούμος,
Μπαντζέλας Β.,
Μπαντζέλας Ν., Σπανός,
Βούκουτος, Γαρουφαλιάς.
Έπαιξαν και οι: Μπάγκας
Α., Προβίδας και Αρσένης.

12
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου

CMYK

Τοπικά Νέα

Όλα μοιρασμένα στην Αμπελιά…Όλα μοιρασμένα στην Αμπελιά…

Το Μακρυχώρι “έσπασε” το αήττητο του Αχιλλέα ΦαρσάλωνΤο Μακρυχώρι “έσπασε” το αήττητο του Αχιλλέα Φαρσάλων

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Τ
ην πρώτη του νίκη

σημείωσε ο

Α.Σ.Φαρσάλων στην

στο έδρα του, με σκορ 73-

70 απέναντι στο Ερμή

Αγιάς 2018 για το

πρωτάθλημα της Α2′

ΕΣΚΑΘ.

Οι δυο ομάδες κινήθηκαν

κοντά στο σκορ καθ’ όλη

την διάρκεια της αναμέτρη-

σης.

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι

Φαρσαλινοί πήραν μια

μικρή διαφορά δυο πόντων

(20-18), ενώ στην δεύτερη

περίοδο αύξησαν την δια-

φορά στους 4 πόντους (32-

28).

Στην τρίτη περίοδο ο Ερμής

Αγιάς ανέβασε στροφές και

ψαλίδισε στον πόντο την

διαφορά (46-45). Όμως οι

Φαρσαλινοί έχοντας τους

Δημητρακόπουλο με 26

πόντους και Γκουντόπουλο

με 19 πόντους σε εκπληκτι-

κή μέρα, δεν έδωσαν περι-

θώρια αμφισβήτησης στους

φιλοξενούμενους σημειώνο-

ντας την πρώτη τους νίκη

στην Α2′ ΕΣΚΑΘ για φέτος.

Δεκάλεπτα: 20-18, 32-28,

46-45, 73-70

Α.Σ.Φαρσάλων

(Μανετζής): Μητσογιάννης

, Θεοχάρης 8(2), Αλεξίου ,

Ρούμπας Β. 2,

Γκουντόπουλος 19(3),

Γιαννούλης, Γκρίτζαλης ,

Μανετζής , Παπατζελίδης ,

Χρόνης 4,

Δημητρακόπουλος 26 (2),

Ρούμπας Κ. 14(1).

Ερμής Αγιάς 2018

(Μακροβασίλης):

Μαλλιάρας 15(3), Ντεβές

14, Γκατζόγιας , Μάτης Ν.,

Τάτσιος 11, Χονδροδήμος

6(1), Μάτης Γ. 2,

Μπακουρας , Αγορίτσας 17,

Ριζούλης 5(1), Αργυρούλης

, Κατσαβας.

““Έσπασε το ρόδι” με εντός έδρας Έσπασε το ρόδι” με εντός έδρας 

νίκη ο Α.Σ. Φαρσάλων!νίκη ο Α.Σ. Φαρσάλων!



Χ
άρη σε τέρμα που

πέτυχε ο Αζάς στο

78ο λεπτό, ο

Ατρόμητος Βαμβακούς

κέρδισε τον Απόλλωνα

Γαλήνης στο μεταξύ τους

παιχνίδι για τη 13η

αγωνιστική του 2ου

ομίλου της Α’ 1 ΕΠΣΝ

Λάρισας!

Η ομάδα του Χρήστου

Ανδρεόπουλου με αυτή τη

νίκη έφθασε τους είκοσι

τέσσερις βαθμούς και μαζί

με την Νέα Πολιτεία είναι

στην πέμπτη θέση της βαθ-

μολογίας, ενώ από την

άλλη, το σύνολο του Κώστα

Βασίλη έμεινε στους δέκα

βαθμούς και τη δωδέκατη

θέση.

Η αναμέτρηση δεν διεκδίκη-

σε δάφνες ποιότητας όμως

αμφότερες οι δυο ομάδες

είχαν καλές στιγμές με τον

Ατρόμητο να έχει μεγάλη

διπλή χαμένη ευκαιρία στο

65′, όταν αρχικά ο

Βασιλόπουλος και εν συνε-

χεία ο Μακρής είδαν τον

τερματοφύλακα της

Γαλήνης να τους σταματά,

ενώ οι φιλοξενούμενοι έχα-

σαν μεγάλη ευκαιρία με τον

Αγκόλι όταν το σουτ που

επιχείρησε από πλάγια

θέση πέρασε λίγο άουτ.

Στο 72ο λεπτό ο Ανέστης

Βασιλειάδης δέχθηκε τη

δεύτερη κίτρινη κάρτα από

τον κ. Στάικο και πήρε την

άγουσα για τα αποδυτήρια

με την Γαλήνη να μένει με

δέκα παίκτες.

Έξι λεπτά μετά, οι γηπε-

δούχοι πήραν προβάδισμα

στο σκορ χάρη σε τέρμα

του Αζά με πλασέ μέσα από

την περιοχή έπειτα από

ωραία ατομική ενέργεια.

Οι δύο ομάδες είχαν σημα-

ντικές ευκαιρίες με τους

Βασιλόπουλο, Τασιόπουλο

και Αλέξη Μακρή για τη

Βαμβακού και με τους

Αγκόλι, Βασιλειάδη και

Παιδή για τον Απόλλωνα

Γαλήνης.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος

Ανδρεόπουλος): Σκούφης,

Μπερσιάνης,

Βασιλόπουλος (85′

Τζιλήρας), Μακρής,

Φλώρος, Αγγελόπουλος,

Αζάς, Χρόνης (60′ Βόπης),

Μουτκανάς, Τασιόπουλος,

Φάτσης (46′ Τσιτσικλής).

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σκούφης, Μπερσιάνης,

Βασιλόπουλος (85′

Τζιλήρας), Μακρής,

Φλώρος, Αγγελόπουλος,

Αζάς, Χρόνης (60′ Βόπης),

Μουτκανάς, Τασιόπουλος,

Φάτσης (46′ Τσιτσικλής).

Απόλλων Γαλήνης

(Κώστας Βασίλης):

Σβάρνας, Ζυγούρης,

Μούτσιος, Τζήκας,

Γκρίτζιας, Βασιλειάδης,

Γκουτσιούδης, Αγκόλι,

Καλόγηρος (80′ Γκέκας),

Γκαραβέλης (82′ Κιούσσης),

Παιδής.

Τ
ην ήττα γνώρισε ο

Γ.Σ. Φαρσάλων στην

έδρα των Μαχητών

Πειραματικού Πέυκων με

σκορ 61-55 για το

πρωτάθλημα της Β’

Εθνικής κατηγορίας.

Έτσι ο Γυμναστικός μετά
από 12 αγωνιστικές μετρά
7 νίκες και 5 ήττες και με 19
βαθμούς είναι στην 5η
θέση.

Οι Φαρσαλινοί μπήκαν
καλύτερα στο πρώτο μέρος
και με “όπλο” τους την
άμυνα στο πρώτο ειδικά
δεκάλεπτο όπου δέχθηκαν
μόλις πέντε πόντους και
πέρασαν μπροστά με 11 (5
– 16).
Στην δεύτερη περίοδο ναι
μεν η παραγωγικότητα των
δυο ομάδων η ομάδα των
Μαχητών ισορρόπησε το

παιχνίδι, όμως η διαφορά
μεταξύ τους αυξήθηκε κατά
ένα πόντο καθώς ο
Γυμναστικός πήγε στα απο-
δυτήρια όντας μπροστά με
12 πόντους (20-32).
Στην επανάληψη οι γηπε-
δούχοι κατάφεραν να αντι-
δράσουν και να πάρουν
αυτοί τον έλεγχο της αναμέ-
τρησης, “έτρεξαν” επιμέ-
ρους σκορ 22 – 11 και
κατάφεραν να κάνουν το
παιχνίδι ντέρμπι μειώνο-
ντας στον πόντο (42-43).
Στην τελευταία και καθορι-
στική περίοδο, οι Μαχητές
Πειραματικού σημείωσαν
19 πόντους, ενώ δέχθηκαν
12 πόντους και επικράτη-
σαν με το τελικό σκορ να
διαμορφώνεται σε 61-55.
Πρώτος σκόρερ της αναμέ-
τρησης και των Μαχητών ο
Κουντουρατζόγλου με 16

πόντους, ενώ για τον
Γ.Σ.Φαρσάλων ο Δέσπος με
15 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 5-16, 20-32,
42-43, 61-55
Διαιτητές: Μπήτης-
Δημάδης-Λάλλα
Οι Συνθέσεις
Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων
(Χατζηκυριακίδης):
Σιπιτάνος 9(1),
Χατζηκυριακίδης 8,
Γεωργίου 7 (1),
Κουντουρατζόγλου 16(1),
Μαυρίδης 9, Ζιάκας 2,
Κλωνάρας, Βαιντερλής,
Μητσάκης 10 (2)
Γ.Σ.Φαρσάλων
(Γιασάρης): Στάνκοβιτς,
Παπαχρήστος 10, Τσούμας
5(1), Βρεττάς 9(2),
Πεταλωτής 7, Μουλάς 3,
Τσούκας 6(2), Δέσπος 15.
Τα αποτελέσματα

Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων-ΓΣ Φαρσάλων 61-
55
ΑΟ Πολυγύρου-ΕΚ
Καβάλας 76-81
Στρατώνι-Ερμής Λαγκαδά
84-77
ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΣ
Ευκαρπίας 90-96
ΧΑΝΘ-ΚΣ Γέφυρας  19:00
Πρωτέας Γρεβενών-Δόξα
Λευκάδας 73-63
Αίας Ευόσμου-Εσπερος
Λαμίας 94-64
ΚΑΟ Χαλκιδικής-ΓΑΣ
Κομοτηνή 48-80
Η βαθμολογία
1) ΠΑΣ Γιάννινα 23
2) ΕΚ Καβάλας 21
3) Δόξα Λευκάδας 21
4) ΠΣ Ευκαρπίας 20
5) ΓΣ Φαρσάλων 19
6) Ερμής Λαγκαδά 19
7) Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων 18

8) ΑΟ Πολυγύρου 18
9) ΚΣ Γέφυρας 17
10) Αίας Ευόσμου 17
11) ΓΑΣ Κομοτηνή 17
12) Πρωτέας Γρεβενών 17
13) Στρατώνι 17
14) ΧΑΝΘ 16
15) Εσπερος Λαμίας 16
16) ΚΑΟ Χαλκιδικής 10
Η επόμενη αγωνιστική
(13η, 5/1)
ΠΣ Ευκαρπίας-Στρατώνι
ΚΣ Γέφυρας-Αίας Ευόσμου
Ερμής Λαγκαδά-Μαχητές
Πειραματικό Πεύκων
Δόξα Λευκάδας-ΧΑΝΘ
ΓΑΣ Κομοτηνή-ΠΑΣ
Γιάννινα
ΕΚ Καβάλας-ΚΑΟ
Χαλκιδικής
Εσπερος Λαμίας-ΑΟ
Πολυγύρου
ΓΣ Φαρσάλων-Πρωτέας
Γρεβενών
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Αθλητικά
CMYK

Ήττα για τον Γ.Σ. Φαρσάλων στην έδρα των ΜαχητώνΉττα για τον Γ.Σ. Φαρσάλων στην έδρα των Μαχητών

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

““Καθάρισε” ο Αζάς για τον Ατρόμητο Βαμβακούς!Καθάρισε” ο Αζάς για τον Ατρόμητο Βαμβακούς!
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ΧΡΟΝΙΑ
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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
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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

24/12:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

25/12:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

26/12:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

27/12:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

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

24910-24455 / 24910-22416

29/12:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

30/12:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

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

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
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Γ
ιορτές χωρίς δώρα

γίνεται; Για τα

δώρα των γιορτών

όλοι πηγαίνουν στην

Electronet B.K. Καζάνα!

Με τις μεγάλες

προσφορές και τα δώρα

της, η Electronet B.K.

Καζάνα ΕΙΝΑΙ η Νούμερο

Ένα επιλογή των

καταναλωτών για τις

χριστουγεννιάτικες

αγορές τους ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ.

Και σε αυτές τις γιορτές το

μεγαλύτερο τοπικό υπερκα-

τάστημα ηλεκτρικών της

πόλης μας φροντίζει για τα

καλύτερα στις καλύτερες

τιμές ενώ ΜΟΝΟ η

Electronet B.K. Καζάνα δια-

θέτει ΟΛΑ της τα προϊόντα

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ

ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟΕΠΙ-

ΤΑΓΕΣ για να βγαίνουμε

πάντα κερδισμένοι! 

Πάρτε ιδέες από το φυλλά-

διο που κυκλοφορεί για

έξυπνα δώρα – τηλεορά-

σεις, σμάρτφοουνς,

τάμπλετς, gaming, μικροσυ-

σκευές, είδη προσωπικής

φροντίδας, των μεγαλύτε-

ρων εταιριών - και χαρίστε

τα σε αγαπημένα σας πρό-

σωπα.

Αλλά και στις μεγάλες,

οικιακές συσκευές το δικό

μας κατάστημα συνδυάζει

επιτυχημένα την υψηλή

ποιότητα με τις χαμηλές

τιμές και παραμένει σταθε-

ρά στην κορυφή της προτί-

μησης των καταναλωτών:

Ψυγεία, κουζίνες, ηχοσυ-

στήματα, κλιματιστικά, αφυ-

γραντήρες αλλά και συστή-

ματα θέρμανσης, τα οποία

κάνουν πιο εύκολη την

καθημερινότητά τους, απο-

τελούν τις πιο συμφέρου-

σες οικονομικά και ποιοτικά

προτάσεις. Οι ενημερωμέ-

νοι πωλητές της εταιρίας

είναι πάντα στη διάθεση

των καταναλωτών ώστε να

τους βοηθήσουν να απο-

κτήσουν τη συσκευή value

for money που ανταποκρί-

νεται στις ανάγκες και τις

απαιτήσεις τους.

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω

από τα ΚΤΕΛ,

www.kazanas.gr

Electronet Electronet Β.Κ. ΚαζάναΒ.Κ. Καζάνα

Μεγάλες γιορτινές προσφορέςΜεγάλες γιορτινές προσφορές

και όλα ετοιμοπαράδοτα!!!και όλα ετοιμοπαράδοτα!!!



Β
αθμούς και

εντυπώσεις

μοιράστηκαν ΑΟ

Ναρθακίου και Προμηθέας

με το «αγγλικό» 2 – 2 στην

13η στροφή του 2ου

ομίλου της Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Έτσι οι γαλάζιοι έφτασαν
τους 16 βαθμούς είναι στην
11η θέση.
Ο ΑΟΝ παρατάχθηκε με

ελλείψεις και αυτές οδήγησαν
σε μια διαφορετική εικόνα
των γαλάζιων συγκριτικά με
αυτοί που είχαν στις τελευταί-
ες αναμετρήσεις.
Ο Τσαπέπας στο 25′ μετά
από κόρνερ του Βαρελά
έβαλε σε θέση οδηγού το
Ναρθάκι, όμως οι φιλοξενού-
μενοι απάντησαν άμεσα και
με τον Καπετανόπουλο ισο-
φάρισαν στο 30′.
Μάλιστα με την συμπλήρωση
μιας ώρας αγώνα ο Πότσης
έδωσε το προβάδισμα στον
Προμηθέα με τους φιλοξε-
νούμενους να κρατούν τους
τρεις βαθμούς μέχρι και το
88′, όταν ο Σπανός με γκολά-
ρα πέτυχε το 2 – 2.

Ο μεσοεπιθετικός του
Ναρθακίου είδε την μπάλα να
κοντράρει στο πρώτο σουτ
που επιχείρησε, έπειτα από
σέντρα και στο ριμπάουντ
επέλεξε να νικήσει τον αντί-
παλο τερματοφύλακα με ανά-
ποδο ψαλιδάκι στην κίνηση,
με την μπάλα να καταλήγει
στο πλεκτό του Προμηθέα
για το 2 – 2.
Η Σύνθεση
ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης
Βασιλείου): Ζειμπέκης,
Τσαπέπας, Νταιάκης, Νάκος
(70′ Κατσικόπουλος),
Λελεντζής, Καψιώχας,
Αρσενόπουλος, Βράκας (60′
Καπετάνος), Βαρελάς,
Καραβαγγέλης, Σπανός.

Μ
ετά την εκτός έδρας

νίκη στο Δασοχώρι

απέναντι στη

Βαλανίδα για τους «32»

του Κυπέλλου ΕΠΣΝ

Λάρισας, η Υπέρεια

επικράτησε και της

Γλαύκης επίσης εκτός

έδρας!

Με σκορ 3 – 0 το συγκρότη-
μα του Γιώργου Λυκοκώστα
πήρε τη νίκη κι έφθασε τους
είκοσι τρεις βαθμούς και την
έκτη θέση της βαθμολογίας,
ενώ η Δάφνη Γλαύκης του
Θοδωρή Κυριακούλη συνεχί-
ζει στη δέκατη τέταρτη θέση
έχοντας επτά βαθμούς.
Με το «καλημέρα» ο Αλέξης
Τζατζάκης βρήκε για άλλη μία
φορά τον δρόμο προς τα

δίχτυα, όπου αξιοποίησε τη
σέντρα του Χρήστου
Κερμελίδη και έκανε το 0 – 1
για τη Δόξα Υπέρειας.
Λίγο πριν εκπνεύσει το
πρώτο ημίχρονο, ο Στέφανος
Σουλτούκης διπλασίασε τα
τέρματα για τους φιλοξενού-
μενους και το 0 – 2 ήταν το
σκορ ημιχρόνου.
Στο 65ο λεπτό οι δύο ομάδες
έμειναν με δέκα ποδοσφαιρι-
στές μετά την αποβολή των
Γιώργου Σπανούλη από τη
Γλαύκη και Νίκου Πατσιούρα
από τη Δόξα Υπέρειας.
Το τελικό 0 – 3 για το
συγκρότημα του Γιώργου
Λυκοκώστα διαμορφώθηκε
στο 70′ με το πλασέ του
Κώστα Κουσιώρα από τη

κάθετη πάσα του Δημήτρη
Γκατζόγια.
Από τη πλευρά της, η Δάφνη
Γλαύκης είχε σημαντικές
χαμένες ευκαιρίες στο παιχνί-
δι με τους Νίκο Τσιώλη, Βάιο
Στεργίου και Βάιο Τζιότζιο.
Οι Συνθέσεις
Δάφνη Γλαύκης (Θοδωρής
Κυριακούλης): Κοσμάς,
Σπανούλης, Αρβυθάς,
Γελαδάρης, Τσιώλης Ευάγγ.,
Μπατζογιάννης, Μπλέτσας
(70′ Κέλλας), Καραούλας (35′
λ.τ. Βράκας), Τζιότζιος,
Στεργίου, Τσιώλης Ν.
Δόξα Υπέρειας (Γιώργος
Λυκοκώστας): Σκαντζούρης,
Δημητρίου, Πατσιούρας,
Παπαδόπουλος (43′ λ.τ.
Πρίφτης), Ντόντος,
Τραμπάκουλος, Κουσιώρας,
Γκατζόγιας (55′
Σπυρόπουλος), Τζατζάκης,
Σουλτούκης (65′ Ζαχαράκης),
Κερμελίδης (70′ Καλφόγλου).
Διαιτητική Τριπλέτα
Πατέτσος, Αρχοντής,
Καραμαγκιόλας.

Τ
ην ήττα με σκορ 1-0

εκτός έδρας γνώρισε

η Αναγέννηση

Φαρσάλων από τους

Αγίους Αναργύρους στην

13η στροφή του

πρωταθλήματος της Α1

ΕΠΣΛ.

Έτσι η ομάδα του Νίκου

Θεοχαρόπουλου έμεινε χωρίς

βαθμό για πέμπτο διαδοχικό

παιχνίδι, και μαζί με τον

Προμηθέα είναι στη τελευταία

θέση της βαθμολογίας με έξι

μόλις βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι είχαν την υπε-

ροχή των κινήσεων και δημι-

ούργησαν κλασικές ευκαιρίες

για να σημειώσουν γκολ, ενώ

από την άλλη η Αναγέννηση

αγωνίστηκε με ελλείψεις και

παρατάχθηκε με νέους παί-

κτες από την ακαδημία της

ομάδας, έχοντας τον τερμα-

τοφύλακα της Φ. Γκατζανά σε

πολύ καλή μέρα.

Τελικά το πολυπόθητο γκολ

για τους Αγίους Αναργύρους,

σημείωσε ο Δάσσιος στο 58′,

έπειτα από λάθος του αμυντι-

κού των φιλοξενουμένων,

εκείνος βρέθηκε απέναντι

στον κίπερ,  όπου απέκρου-

σε αρχικά αλλά η μπάλα

κατέληξε στα δίχτυα.

Στο 75′ έπειτα από εκτέλεση

φάουλ του Καρακώστα, ο

Τσακαβίτης με ανάποδο

ψαλίδι σημείωσε γκολ επιπέ-

δου Champions League,

αλλά υποδείχθηκε από τον

βοηθό  σε θέση οφ-σάιντ και

ακυρώθηκε.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Αγίων

Αναργύρων (Γιάννης

Τσιφλίζογλου):

Καραποστόλης,

Ντουρουντάκης (77′ Βίλλης),

Δολιάνης, Κολοβός,

Κατσογιάννης, Τίκας,

Παναγιώτου, Μπακαρτζής

(70′ Δοξαριώτης), Τσιρβούλης

(85′ Αμαρλαριώτης Μ.),

Τζεμολάρι (80′ Πολύμερος),

Δάσσιος.

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Γκατζανάς, Κούρο,

Αγγελακόπουλος, Θλιβερός

(80′ λτ Δημουλάς Σ.),

Δημουλάς Π., Τσακαβίτης,

Πατσιούρας, Καρακώστας,

Θέος(65′ Τσοβάρας),

Δημουλάς Δ.(85′ Φρρόκο).
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Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε…Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε…

Αθλητικά

««Διπλό» και επιστροφή στις νίκες για τηνΔιπλό» και επιστροφή στις νίκες για την

Δόξα Υπέρειας!Δόξα Υπέρειας!

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (14η Αγων.)

Π.Ο.Ε-Βλαχογιάννι 2-0

Αμπελιά-Μαυροβούνι 0-0

Αβέρωφ-Δαμασιακός 1-3

Φαλανιακός-Δωτιέας Αγιάς 3-3

Αμπελωνιακός-Σμόλικας 1-1

Τύρναβος-Κιλελέρ 1-2

Μακρυχώρι-Αχιλλέας Φ. 5-1

Αργυροπούλι-Λάρισα 2012 1-2

Τα Αποτελέσματα (13η Αγων.)

Μελισσοχώρι-Λαρισαϊκός 0-0

Αγ. Ανάργυροι-Αναγέννηση Φ. 1-0

Βαμβακού-Γαλήνη 1-0

Ελευθεραί-Βούναινα 1-2

Ναρθάκι-Προμηθέας 2-2

Πύρρος-Παναγροτικός 2-1

Νέα Πολιτεία-Ραχούλα 3-2

Γλαύκη-Υπέρεια 0-3

Τα Αποτελέσματα (9η Αγων.)

Χαλκιάδες-Σταυρός 7-0

Νεάπολη-Μάνδρα 7-1

Κουτσόχερο-Βασιλί 1-0

Ομόνοια-Ακαδ. Αχιλλέως 3-0

Κρήνη-Ζάππειο 1-2

Μυραϊκός-Διογένης 2-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Π.Ο.Ε 37-8 36

2. Φαλανιακός 38-11 34

3. Μακρυχώρι 31-8 33

4. Δωτιέας Αγιάς 23-9 24

5. Σμόλικας 23-12 22

6. Αμπελιά 23-19 21

7. Κιλελέρ 11-17 21

8. Μαυροβούνι 16-16 17

9. Λάρισα 2012 14-34 15

10. Αχιλλέας Φ. 16-28 15

11. Αβέρωφ 13-19 15

12. Τύρναβος 15-19 14

13. Αργυροπούλι 9-28 12

14. Βλαχογιάννι 9-26 10

15. Δαμασιακός 13-21 10

16. Αμπελωνιακός 14-30 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Βούναινα 28-13 27

2. Παναγροτικός 28-18 25

3. Πύρρος 17-12 25

4. Νέα Πολιτεία 28-16 24

5. Βαμβακού 23-15 24

6. Ελευθεραί 16-10 23

7. Υπέρεια 24-16 23

8. Ραχούλα 20-13 22

9. Μελισσοχώρι 20-17 19

10. Άγιοι Ανάργυροι 15-15 18

11. Ναρθάκι 23-19 16

12. Γαλήνη 9-19 10

13. Λαρισαϊκός 11-23 10

14. Γλαύκη 10-32 7

15. Αναγέννηση Φ. 8-27 6

16. Προμηθέας 7-21 6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Νεάπολη 39-7 25

2. Χαλκιάδες 38-4 23

3. Φορτούνα Κουτσοχέρου 23-5 21

4. Ομόνοια 21-11 20

5. Ζάππειο 13-14 13

6. Μάνδρα 14-14 12

7. Βασιλί 15-8 10

8. Κρήνη 15-20 10

9. Διογένης 20-26 8

10. Μυραϊκός 15-37 6

11. Ακαδημία Φαρσάλων 6-29 4

12. Σταυρός 6-50 -5

*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτάθλη-

μα με -6 βαθμούς από την περσινή

σεζόν.

Επόμενη (15η) Αγωνιστική

Σάββατο 4/1, 15:00)

Δαμασιακός-Π.Ο.Ε

Δωτιέας Αγιάς-Αμπελιά

Σμόλικας-Αβέρωφ

Κιλελέρ-Φαλανιακός

Αχιλλέας Φ.-Αμπελωνιακός

Λάρισα 2012-Τύρναβος

Αργυροπούλι-Μακρυχώρι

Βλαχογιάννι-Μαυροβούνι

Επόμενη (14η) Αγωνιστική

(Κυριακή 5/1, 15:00)

Αγ. Ανάργυροι-Μελισσοχώρι

Λαρισαϊκός-Βαμβακού

Αναγέννηση Φ.-Ελευθεραί

Γαλήνη-Ναρθάκι

Βούναινα-Πύρρος

Προμηθέας-Νέα Πολιτεία

Παναγροτικός-Γλαύκη

Ραχούλα-Υπέρεια

Επόμενη (10η) Αγωνιστική 

Νεάπολη-Χαλκιάδες

Σταυρός-Κουτσόχερο

Μάνδρα-Ομόνοια

Βασιλί-Κρήνη

Ακαδ. Αχιλλέως-Μυραϊκός

Ζάππειο-Διογένης

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Ο
Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

«ξέσπασε»

απέναντι στον Σταυραετό

τον οποίο και φιλοδώρησε

με επτά τέρματα και σκορ 7

– 0 επιστρέφοντας στα

τρίποντα. 

Έτσι οι ροσονέρι έφτασαν

τους 23 βαθμούς και βρίσκο-

νται στην 2η θέση, στο -2

από την Νεάπολη και την

κορυφή. Μεγάλος πρωταγω-

νιστής της αναμέτρησης ο

Μπατζιανούλης ο οποίος

σημείωσε χατ τρικ.

Μόλις στο 1′ ο Λάμπρου με

κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ

στο 15′ ο Σταύρος

Γκουνάρας με πλασέ πέτυχε

το 2 – 0. Στο 20′ ο

Σιδηρόπουλος με απευθείας

εκτέλεση φάουλ σημείωσε το

3 – 0, ενώ στο 25′ ο

Μπατζιανούλης με ατομική

ενέργεια και πλασέ πέτυχε το

4 – 0.

Το 5 – 0 σημείωσε με πανο-

μοιότυπο τρόπο ο Σταύρος

Γκουνάρας στο 30′ πετυχαί-

νοντας παράλληλα το δεύτε-

ρο προσωπικό του τέρμα,

ενώ στο 40′ ο

Μπατζιανούλης ανέβασε το

δείκτη του σκορ στο 6 – 0. Ο

ίδιος παίκτης στο 60′ σημείω-

σε το τελικό 7 – 0 και παράλ-

ληλα πέτυχε και προσωπικό

χατ τρικ.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος

(46′ Χαρισούλης),

Ζαχόπουλος, Κυριάκου,

Αντωνιάδης, Σκέγια,

Σιδηρόπουλος, Πέτσας,

Λάμπρου (46′ Αναγνώστου),

Γκουνάρας Χρ., Γκουνάρας

Στ., Μπατζιανούλης.

Τ
ην ήττα με σκορ 1 – 0

γνώρισε η Θύελλα

Βασιλί στην έδρα της

Φορτούνας Κουτσοχέρου

για την 9η αγωνιστική της

Β’ΕΠΣΛ κατηγορίας. Η

Θύελλα παρέμεινε στους

10 βαθμούς και μαζί με την

Νίκη Κρήνης στην 7η θέση.

Η Φορτούνα ήταν καλύτερη

στο πρώτο μέρος και στο 10′

είχε δοκάρι ενώ στο 20′ ο

Παζαράς άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος η Θύελλα

ισορρόπησε, είχε κάποιες

καλές στιγμές και στο 80′

έχασε την καλύτερη στιγμή

της όταν ο Γιώργος

Τριανταφύλλου σημάδεψε το

δοκάρι της Φορτούνας και

έτσι παρέμεινε το 1 – 0.

Η Σύνθεση

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Κατωτικίδης,

Συργκάνης, Αλεξίου,

Μπόγκας Θ., Τριανταφύλλου

Β., Προσμίτης, Σουλιώτης,

Μπούμπας, Καραγιάννης,

Αγγελουσόπουλος Β.,

Βαρσαμης.

Έπαιξαν και οι: Ακρίβος,

Λιτσόπουλος και

Τριανταφύλλου Γ.

Επιστροφή στα τρίποντα με… «ξέσπασμα» γιαΕπιστροφή στα τρίποντα με… «ξέσπασμα» για

τον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδωντον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων

««Αγγλικό» σκορ δίχως νικητή ανάμεσα σε Αγγλικό» σκορ δίχως νικητή ανάμεσα σε 

ΑΟ Ναρθακίου και ΠρομηθέαΑΟ Ναρθακίου και Προμηθέα

Η
Νίκη Κρήνης

ηττήθηκε με σκορ 1 –

2 από την

Αναγέννηση Ζαππείου και

έτσι παρέμεινε στους 10

βαθμούς και την 7η θέση

μαζί με την Θύελλα Βασιλί.

Ο αέρας έπαιξε μεγάλο ρόλο

στο αποτέλεσμα, αφού με την

βοήθειά του, οι φιλοξενούμενοι

κατάφεραν να προηγηθούν

μόλις στο 4ο λεπτό όταν μετά

από κόρνερ και 2 κόντρες

μέσα στην περιοχή η μπάλα

στρώθηκε σε παίχτη του

Ζαππείου που άνοιξε το σκορ.

Στη συνέχεια αν και ο αέρας

έκανε τα τερτίπια του, ο

Χρήστος Τσανάκας με σουτ

βολίδα «έσπασε» το οριζόντιο

δοκάρι,μη καταφέρνοντας να

ισοφαρίσει.

Ότι δεν έγινε στη φάση αυτή

όμως,το κατάφεραν και πάλι οι

φιλοξενούμενοι,όταν οι γηπε-

δούχοι δεν μπόρεσαν να διώ-

ξουν σωστά απ’την άμυνα

εξαιτίας του αέρα, και με

πλασέ πετυχαν το 0-2.

Στο β ημίχρονο η Κρήνη πίεσε,

ενώ κατάφερε να μειώσει με

τον Χρήστο Τσανάκα, ο επό-

πτης όμως ακύρωσε ως

offside το γκολ, με τους

ανθρώπους της Νίκης να δια-

μαρτύρονται έντονα για την

συγκεκριμένη φάση.

Η Κρήνη συνέχισε να πιέζει,

αλλά σε μια κόντρα οι φιλοξε-

νούμενοι είχαν δοκάρι.

Η Κρήνη στην επόμενη φάση

έχασε μεγάλη ευκαιρία με

κεφαλιά του Ρουμελιώτη από

την μικρή περιοχή

Ενώ στο 85′ οι γηπεδούχοι

είχαν ακόμη ένα δοκάρι μετά

από σουτ μέσα από την μεγά-

λη περιοχή.

Εν τέλει η πίεση καρποφόρησε

μετά από όμορφη εκτέλεση

φάουλ του Κανατούλα στο

παραθυράκι της εστίας, στο 88′

και έτσι διαμορφώθηκε το 1 –

2.

Η Σύνθεση

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Ράγιας (7′ λ.τ.

Λεβέντης), Μαργαριτόπουλος

Ι., Γακόπουλος, Ρουμελιώτης

,Νταφόπουλος, Κανατούλας,

Αλεξανδράκης, Σελήνης (46′

Βάτσικας Σ.),

Ήττα για την Θύελλα ΒασιλίΉττα για την Θύελλα Βασιλί

Εντός έδρας ήττα για την Νίκη ΚρήνηςΕντός έδρας ήττα για την Νίκη Κρήνης
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Κοινή εκδήλωση ΑΟΦ ΑΧΙΛΛΕΥΣΚοινή εκδήλωση ΑΟΦ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

και Γ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝκαι Γ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Μ
ε αφορμή την

συμπλήρωση

92 και 40

αντίστοιχα ιστορίας των

δυο μεγαλύτερων

ομάδων της επαρχίας

Φαρσάλων, του Αχιλλέα

και του Γυμναστικού

συλλόγου, οι διοικήσεις

των δύο ομάδων

αποφάσισαν, από κοινού

την διοργάνωση μιας

επετειακής εκδήλωσης

μνήμης – χοροεσπερίδας

την Κυριακή 5/1/2020 και

ώρα 8:30 μ.μ. στο Κτήμα

ΑΙΓΛΗ, στην οποία θα

τιμηθεί το παρελθόν και η

προσφορά των δυο

συλλόγων στην

σύγχρονη ιστορία των

Φαρσάλων.

Τις επόμενες ημέρες θα

γίνουν οι επαφές με την

δημοτική αρχή και με φορείς

της πόλης για διεύρυνση και

επικοινωνία της σχεδιαζόμε-

νης εκδήλωσης και θα

κυκλοφορήσουν οι κάρτες

της εκδήλωσης τις οποίες

θα μπορούνε οι πολίτες να

προμηθεύονται από τα μέλη

των δυο διοικήσεων.


