
“Βασίλεψαν” Σύλλογοι και Φορείς“Βασίλεψαν” Σύλλογοι και Φορείς
της Επαρχίαςτης Επαρχίας

Φράγμα Σκοπιάς: Ανάγκη για άμεσηΦράγμα Σκοπιάς: Ανάγκη για άμεση

υλοποίηση σε ένα έργο πνοής γιαυλοποίηση σε ένα έργο πνοής για

την Επαρχίατην Επαρχία

“Ξεμπλοκάρει” το πολύπαθο έργο, μετά την“Ξεμπλοκάρει” το πολύπαθο έργο, μετά την

συνάντηση των φορέων με τον Υπουργόσυνάντηση των φορέων με τον Υπουργό

Οριστικό:Η ΠεριφέρειαΟριστικό:Η Περιφέρεια

αναλαμβάνει το νέο δρόμοαναλαμβάνει το νέο δρόμο

Λάρισας –ΦαρσάλωνΛάρισας –Φαρσάλων

Αναμνήσεις και εικόνες: Αναμνήσεις και εικόνες: 

Ρετρό Φωτογραφίες από τα ΦάρσαλαΡετρό Φωτογραφίες από τα Φάρσαλα

Μεταγραφές - Ρεπορτάζ και όληΜεταγραφές - Ρεπορτάζ και όλη

η αθλητική κινήση των ομάδωνη αθλητική κινήση των ομάδων

της Επαρχίας της Επαρχίας σεσε όλαόλα τατα αθλήματααθλήματα

Στις 20 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό ηΣτις 20 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό η

Πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτώνΠανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών

*Κρούσματα εξαπάτησης επαγγελματιών μέσω τηλεφώνου*Κρούσματα εξαπάτησης επαγγελματιών μέσω τηλεφώνου

Στόχος απατεώνων έγινε ηΣτόχος απατεώνων έγινε η

Επαρχία ΦαρσάλωνΕπαρχία Φαρσάλων

CMYK
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Τ
ην περασμένη
Πέμπτη 9/1 διεξήχθη
στο Βασιλί

Φαρσάλων η σύσκεψη
της ΕΟΑΣΝΛ και των
Αγροτικών Συλλόγων στο
Βασιλί Φαρσάλων για
συζήτηση των
προβλημάτων και
αποφάσεις σχετικά με τις

επερχόμενες
κινητοποιήσεις.
Η σύσκεψη είχε μεγάλη
συμμετοχή και ενδιαφέρον
από τους παρευρισκόμε-
νους αγρότες, συζητήθηκαν
όλα τα “καυτά” θέματα που
απασχολούν τον αγροτικό
τομέα στα Φάρσαλα και
συζητήθηκε η προοπτική

δημιουργίας ενός πανθεσ-
σαλικου μπλόκου στην
Νίκαια στο τέλος του μήνα
κάτι όμως που θα αποφασι-
στεί σε πανθεσσαλικη
σύσκεψη που θα γίνει στα
Φάρσαλα την Δευτέρα 20/1
στο Πολιτιστικό Κέντρο.
Αναλυτικά η Ανακοίνωση
Οι ενωτικές Ομοσπονδίες
και οι αγροτικοί σύλλογοι,
ανακοινώνουν ότι την
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου
2020 και ώρα 6μ.μ., θα
πραγματοποιηθεί
Πανθεσσαλική σύσκεψη
στο Πολιτιστικό κέντρο
Φαρσάλων με θέμα συζήτη-
ση των αγροτικών προβλη-
μάτων και οργάνωση κινη-
τοποιήσεων.

Σ
ε εργασίες κοπής
χόρτων και κλαδιών
σε δέντρα προχωρά

τις τελευταίες ημέρες στο
οδικό δίκτυο της
Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας, η Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα κατά μήκος
της Π.Ε.Ο. Λάρισας –
Φαρσάλων εκτελούνται τις
τελευταίες ημέρες εργασίες,
περιορίζοντας την έλλειψη
ορατότητας και την δυσκο-
λία πρόσβασης σε αυτή,
κάνοντας πιο ασφαλή την
μετακίνηση των οδηγών
που κινούνται στο οδικό
δίκτυο.
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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 15/1/2020 
Συννεφιά - Θερμοκρασία 1/10c 

Τρίτη 14/1/2020
Ηλιοφάνεια - Θερμοκρασία 0/11c

Πέμπτη 16/1/2020
Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 3/12c

Παρασκευή 17/1/2020
Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 1/10c

Σαββάτο 18/1/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/11c

Κυριακή 19/1/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 3/10c

Δευτέρα 20/1/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 1/11c

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

Στις 20 Ιανουαρίου στα Φάρσαλα η 

Πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών

Εργασίες καθαρισμού κατά μήκος της 

Π.Ε.Ο. Λάρισας – 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

Α
ρκετές είναι οι

καταγγελίες που

έφτασαν το

τελευταίο διάστημα στο

Α.Τ. Φαρσάλων και

αφορούσαν προσπάθεια

εξαπάτησης μέσω

τηλεφωνικών κλήσεων σε

επαγγελματίες της

Επαρχίας Φαρσάλων.

Κρούσματα τηλεφωνικής
απάτης, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, σημειώθηκαν τις
τελευταίες μέρες στα
Φάρσαλα και την ευρύτερη
περιοχή.
Μόνο την Τετάρτη 8/1
έφθασαν 3 καταγγελίες οι
οποίες αφορούσαν ακριβώς
ίδια περίπτωση απάτης.
Στο στόχαστρο των απατε-
ώνων βρέθηκαν κυρίως
πρατήρια καυσίμων και

χρωματοπωλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
οι δράστες τηλεφωνούν
στις επιχειρήσεις και παρι-
στάνοντας ήδη πελάτες της,
ζητούν παραγγελία το
κόστος της οποίας υποτίθε-
ται θα καταβάλουν με τρα-
πεζική κατάθεση.
Στη συνέχεια επικοινωνούν
εκ νέου και επικαλούμενοι
το γεγονός πως κατέθεσαν
μεγαλύτερο ποσό από αυτό
που ανταποκρίνεται στην
παραγγελία, ζητούν την επι-
στροφή της διαφοράς η
οποία μπορεί να φτάνει και
εκατοντάδες ή και χιλιάδες
ευρώ.
Μάλιστα επιδεικνύουν, και
την κατάθεσή τους, η οποία
είναι ψεύτικη, προκειμένου
να γίνουν πιστευτοί.

Όλα αυτά μέσω τηλεφώνου
βέβαια…!!!
Φαρσαλινός επιχειρημα-
τίας, που υποψιάστηκε οτι
πρόκειται για παράξενες
κινήσεις πήγε στην οικογε-
νειακή επιχείρηση του υπο-
τιθέμενου πελάτη και τον
αντίκρισε μέσα. Προς
έκπληξή του, διαπίστωσε
οτι δεν γνώριζε το παραμι-
κρό και οτι πρόκειται για μια
καλοστημένη απάτη.
Στην προσπάθεια τους να
ενημερώσουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερους επαγ-
γελματίες της πόλης των
Φαρσάλων διαπίστωσαν οτι
αρκετοί από αυτούς ενο-
χλήθηκαν τηλεφωνικά την
ίδια χρονική περίοδο και
μάλιστα από τον ίδιο αριθ-
μό, με το πρόσχημα μιας
τηλεφωνικής παραγγελίας.
Το Α.Τ. Φαρσάλων διενερ-
γεί έρευνες για την εν λόγω
υπόθεση.
Είναι επιβεβλημένη η προ-
σοχή από όλους σε τέτοιου
είδους τηλεφωνήματα και
οποιοσδήποτε δεχθεί τέτοιο
τηλεφώνημα να επικοινω-
νήσει άμεσα με το ΑΤ
Φαρσάλων και να μην κάνει
καμία άλλη ενέργεια.

Προσπάθεια εξαπάτησηςΠροσπάθεια εξαπάτησης

Φαρσαλινών επαγγελματιώνΦαρσαλινών επαγγελματιών

μέσω τηλεφώνου – μέσω τηλεφώνου – 

Απαιτείται μεγάλη προσοχήΑπαιτείται μεγάλη προσοχή



Η
εφημερίδα μας

συνεχίζει στο

δεύτερο μέρος της

στήλης Αναμνήσεις και

εικόνες με “άρωμα”

Φαρσάλων.

Ο θυμόσοφος λαός μας λέει

ότι όποιος ξεχνά την

Ιστορία του και τις αναμνή-

σεις του δεν έχει μέλλον,

αποφασίσαμε να χαρίσουμε

σε όλους εσάς τους ανα-

γνώστες μας ρετρό φωτο-

γραφίες μιας άλλης παρελ-

θοντικής εποχής της

Επαρχίας Φαρσάλων για

να θυμούνται οι παλιοί και

να μαθαίνουν οι νέοι.

Κάθε εβδομάδα ένα ξεχωρι-

στό θέμα με πλούσιο φωτο-

γραφικό υλικό θα φιγουρά-

ρει στις σελίδες της εφημε-

ρίδας μας και θα αφορά

θέματα των Φαρσάλων

προηγούμενων δεκαετιών

με σκοπό να ξυπνήσουμε

τις αναμνήσεις και την

Ιστορία μας.

Αυτή την φορά θα «βουτή-

ξουμε» στο παρελθόν της

πόλης των Φαρσάλων και

θα θυμηθούμε πως ήταν

πολλά σημεία της πόλης τα

παλαιά χρόνια και πόσο

έχουν αλλάξει με τον καιρό.

Φωτογραφίες από μέρη

«σύμβολα» της πόλης

όπως η ιστορική «Παγόδα»,

ο εμπορικός δρόμος της

οδού Λαμίας, η γέφυρα του

Ενιπέα , το Δημαρχείο την

δεκαετία του 1970 και φυσι-

κά η ιστορική πλατεία Λαού

των Φαρσάλων πριν από

πολλά χρόνια.

Πηγή Φωτογραφιών:

Facebook/ Ομάδα:

«Παλιές φωτογραφίες απ'

τα Φάρσαλα και τα γύρω

χωριά»  & από το προ-

σωπικό αρχέιο του 

αείμνηστου πρώην

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Αχιλλέα Γκουντόπουλου.
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...

Αναμνήσεις Αναμνήσεις καικαι εικόνεςεικόνες με ...“άρωμα” Φαρσάλωνμε ...“άρωμα” Φαρσάλων

ΓΕΦΥΡΑ ΕΝΙΠΠΕΑ 1885

ΦΑΡΣΑΛΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1976

ΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΓΟΔΑ



Τ
ο  Σάββατο 4/1,

πραγματοποιήθη

κε ο ετήσιος

χορός του Πολιτιστικού

Συλλόγου Ανθούσας “Η

ΛΙΠΙΝΙΤΣΑ” στο κτήμα

Αίγλη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου

Ευαγ. Σουγιά και το ΔΣ

ευχήθηκαν καλή χρονιά, και

ευχαρίστησαν όλους όσους

τίμησαν τον χορό με την

παρουσία τους.

Την μουσική βραδιά επιμε-

λήθηκε, ο Τάκης Μπέκας και

ο Μιχάλης Παΐλας, σε γνή-

σιο παραδοσιακό

Ασπροποταμίτικο γλέντι. Το

παρών στην εκδήλωση

έδωσε ο δημοτικός σύμβου-

λος Φαρσάλων Κων/νος

Τύμπας, η γραμματέας της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Βλάχων Σούλα Δρόσου,

εκπρόσωποι των Συλλόγων

Ντόπιων και Μικρασιατών

και κάτοικοι του χωριού.

Τ
ην πρώτη

εκδήλωση του

χρόνου

πραγματοποίησε ο

Σύλλογος

Σαρακατσαναίων

επαρχίας Φαρσάλων,

κόβοντας την

πρωτοχρονιάτικη

Βασιλόπιτα, παρουσία

πλήθους κόσμου και με

την ενεργή συμμετοχή

εκπροσώπων, των

Συλλόγων

Σαρακατσαναίων Αγιάς

αλλά και φοιτητών της

Θεσσαλονίκης.

Ο τοπικός σύλλογος συνεχί-

ζει διανύοντας στο δεύτερο

μισό του αιώνα από την

ίδρυση του (1969), με την

παρούσα διοίκηση του συλ-

λόγου στο δεύτερο έτος της

θητείας τους. Χαιρετισμό

στην εκδήλωση απηύθυναν,

ο πρόεδρος του συλλόγου

Γιώργος Μπέης και από

πλευράς Δήμου Φαρσάλων,

ο πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ

Χρήστος Μπασαγιάννης.

Οι δραστηριότητες του συλ-

λόγου ξεκινούν από τις 26

Ιανουαρίου με τις πρόβες

των χορευτικών, όπου θα

ολοκληρωθούν στον ετήσιο

χορό του συλλόγου, το

Σάββατο της αποκριάς, στις

29 Φεβρουαρίου στα

Φάρσαλα.

Πλήθος κόσμου έδωσε το

παρών και τίμησε την εκδή-

λωση, ενώ μετά την κοπή

της πίτας, ακολούθησε γλέ-

ντι με ζωντανή ορχήστρα,

διασκεδάζοντας εως τις

πρώτες πρωινές ώρες.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Κοπή Βασιλόπιτας και Σαρακατσάνικο γλέντι στα ΦάρσαλαΚοπή Βασιλόπιτας και Σαρακατσάνικο γλέντι στα Φάρσαλα

““Χόρεψαν” οι Ανθουσιώτες στα ΦάρσαλαΧόρεψαν” οι Ανθουσιώτες στα Φάρσαλα



Β
ασίλεψε το

Σάββατο 11

Ιανουαρίου ο

Σύλλογος Ντόπιων «Ο

Ενιπέας» στα Φάρσαλα.

Πλήθος επισήμων,  συλλό-

γων και φορέων αλλά και

κόσμου έδωσε το παρών

στην εκδήλωση η οποία

στέφθηκε με μεγάλη επιτυ-

χία.

Οι παρευρισκόμενοι διασκέ-

δασαν με το άριστο μουσι-

κό σχήμα του συντοπίτη

μας Αλέξανδρου Ζάντζα.

Τυχερός της βραδιάς ο

Αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ.

Σταύρος Κουκουλιός ο

οποίος κέρδισε το φλουρί

και παρέλαβε το δώρο του,

μια πλακέτα με αποτυπω-

μένη την παραδοσιακή

φορεσιά των Φαρσάλων.

Χαιρετισμό παρέθεσε ο κ.

Κουκουλίος ενώ στην εκδή-

λωση παρευρέθηκαν ο

Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ. κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, ο τοπικός

σύμβουλος Φαρσάλων κ.

Ντίνος Βαρακλιώτης, ο

πρόεδρος της κοινότητας

Σιτοχώρου κ. Θεοχάρης

Βασίλειος, ο πρόεδρος της

ΤΚ Ευιδρίου κ. Νικόλαος

Γούσιος, το Δ.Σ. του

Αιμοδοτικού Συλλόγου και

το Δ.Σ. του Πολ. Συλλόγου

Ανθούσας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχα-

ριστεί θερμά όλους τους

παρευρισκόμενους που

τίμησαν με την παρουσία

τους την εκδήλωση, το μου-

σικό σχήμα του κ. Ζάντζα,

το προσωπικό του καταστή-

ματος “EPAVLIS” του κ.

Γεωργίου Νταραγιάννη για

την άψογη εξυπηρέτηση και

τις κ.κ. Τασιοπούλου

Χρυσούλα και Καλούσιου

Μαρία για τις υπέροχες

παραδοσιακές βασιλόπιτες

που προσέφεραν.

Ο
Δήμος

Φαρσάλων και ο

Οργανισμός

Πολιτισμού Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας

Αλληλεγγύης

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. ), την

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου

2020 στις 14.00

προσκαλεί τους

Πολιτιστικούς και

Αθλητικούς Συλλόγους,

τους Συλλόγους Γονέων

και Κηδεμόνων των

Σχολείων, τον Εμπορικό

Σύλλογο και τους

Επισιτιστές του Δήμου

Φαρσάλων στην αίθουσα

του Δημοτικού

Συμβουλίου σε

συνάντηση με θέμα

«Διοργάνωση

Καρναβαλιού 2020»

Ο
Σύλλογος

Γυναικών

Αμπελιάς

Φαρσάλων

πραγματοποίησε την

καθιερωμένη κοπή

Βασιλόπιτας, όπως και

κάθε χρόνο,  την

περασμένη Κυριακή,

παρουσία του ιερέα της

ενορίας, μελών και φίλων

του συλλόγου. 

Τυχερές για το 2020 κερδί-

ζοντας τα δώρα του συλλό-

γου, ήταν η κ. Αναστασία

Κόκκαλη έπειτα από κλή-

ρωση και για το συμβολικό

δώρο η κ. Σούλα

Τσιλομήτρου. 

Στο τέλος της εκδήλωσης

αντάλλαξαν ευχές και ευχή-

θηκαν καλή και δημιουργική

χρονιά για το χωριό και για

τον τοπικό σύλλογο.
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CMYK

‘‘Εκοψαν πίτα και διασκέδασαν οι ΝτόπιοιΕκοψαν πίτα και διασκέδασαν οι Ντόπιοι

σε πετυχημένη εκδήλωση!σε πετυχημένη εκδήλωση!

Σύσκεψη για το καρναβάλι στα ΦάρσαλαΣύσκεψη για το καρναβάλι στα Φάρσαλα

““ΒασίλεψεΒασίλεψε” ” οο Σύλλογος Γυναικών ΑμπελιάςΣύλλογος Γυναικών Αμπελιάς



Μ
ε τη συμμετοχή

εκπροσώπων

επιστημονικών,

παραγωγικών και

επαγγελματικών φορέων,

συλλόγων και

συλλογικοτήτων αλλά και

πολιτών συνεδρίασε την

προηγούμενη Πέμπτη για

πρώτη φορά, για την

τρέχουσα δημοτική

περίοδο, η Επιτροπή

Διαβούλευσης του Δήμου

Φαρσάλων.

Στην γεμάτη από κόσμο

αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου, τα μέλη της

δημοτικής αρχής αναφέρθη-

καν στην ιδιαίτερη σημασία

που αποδίδει η δημοτική

αρχή, στις συζητήσεις και στη

διαβούλευση με τους φορείς

της τοπικής κοινωνίας, ενώ

στην συνέχεια αντιδήμαρχοι

αναφέρθηκαν σε βασικές

κατευθύνσεις του προϋπολο-

γισμού και του Τεχνικού

Προγράμματος Εργων για το

2020. Ακολούθησαν ερωτή-

σεις και διάλογος με τα μέλη

της επιτροπής.

Σ
τα προηγούμενα

άρθρα, μας

αναλύσαμε τις

έννοιες της αιγιαλίτιδας

ζώνης και της

υφαλοκρηπίδας,

προχωρήσαμε συνάμα και

στα σημεία τριβής μεταξύ

Ελλάδας και Τουρκίας σε

ότι αφορά τα ζητήματα του

Αιγαίου πελάγους και των

νησιών του. Πριν

προσπαθήσουμε να

καταδείξουμε ποια από τις

δυο πλευρές πρεσβέυει το

δίκαιο, έτσι όπως αυτό

τεκμαίρεται από τις

διεθνείς συνθήκες και τις

συμβάσεις που διέπουν τα

θέματα θαλασσών, νησιών

και βραχονησίδων, καλό

θεωρούμαι ότι είναι να

αναλύσουμε τις ιστορικές

αναφορές της νέο-

οθωμανικής πολιτικής της

σύγχρονης Τουρκίας,

λαμβάνοντας υπόψιν ότι η

ιστορία μπορεί να είναι

σημαντικός οδηγός για τις

μελλούμενες εξελίξεις.

Η πορεία των Οθωμανών

άρχισε από έναν θύλακα

στην Ανατολία- για χιλιάδες

χρόνια κατοικούμενη από

ελληνικούς πληθυσμούς- και

επεκτάθηκε με το πέρασμα

των αιώνων μέχρι την

Αυστρία, τον Περσικό Κόλπο,

την Υεμένη και την Αλγερία.Η

επιτυχία του οθωμανικού

κράτους οφείλεται τόσο στις

συγκεντρωτικές δομές του

όσο και στην περιοχή όπου

βρισκόταν, που παρείχε τη

δυνατότητα ελέγχου κάποιων

εκ των πιο κερδοφόρων

εμπορικών οδών του

κόσμου. Σε συνδυασμό με τη

στρατιωτική ισχύ της, η

Οθωμανική Αυτοκρατορία

εξελίχθηκε σε ισχυρή δύνα-

μη, ωστόσο έξι αιώνες μετά

την εμφάνιση των

Οθωμανών στην Ανατολία, το

κράτος τους θα κατέρρεε στο

ευρύτερο πλαίσιο της ταρα-

χής του Ά Παγκοσμίου

Πολέμου. Ο Οσμάν ο

1ος,αρχηγός μιας νομαδικής

φυλής στη Μικρά Ασίας,

άρχισε τις κατακτήσεις στα

τέλη του 13ου αιώνα, σε

βάρος κυρίως της εξαιρετικά

αποδυναμωμένης Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας, του χριστιανι-

κού κράτους που συνέχισε

στην Ανατολή, την πορεία της

Ρωμαικής Αυτοκρατορίας

μετά την κατάρρευση της

ρωμαικής ισχύος στη Δύση,

συνδέοντας την πορεία του

με αυτήν του Ελληνισμού και

της ορθοδοξίας κατά τον

Μεσαίωνα. Κατά το 1299

αυτοανακηρύχθηκε ανώτατος

ηγέτης της Μικράς Ασίας και

οι διαδοχοί του συνέχισαν

την πίεση στη Βυζαντινή

Αυτοκρατορία, με αποκορύ-

φωμα την πολιορκία και

Άλωση της

Κωνσταντίνουπολης το 1453.

Με την

Κωνσταντινούπολη(<<Ισταμπ

ούλ>> πλέον, για τους

Οθωμανούς) ως πρωτέυου-

σα, το οθωμανικό κράτος

γινόταν πλέον αυτοκρατορία,

και άρχιζε την επέκταση του

σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή

και τη βόρεια Αφρική. Αν και

επρόκειτο για δυναστεία,

μόνο το αξίωμα του σουλτά-

νου ήταν κληρονομικό, τα

υπόλοιπα μέλη της οθωμανι-

κής ελίτ έπρεπε να κερδί-

σουν τις θέσεις τους.

Επί του Σουλειμάν του

Μεγαλοπρεπούς η αυτοκρα-

τορία έφτασε στο ζενίθ της

ισχύος της, τον 16ο αιώνα,

με πολιτική και οικονομική

σταθερότητα. Στο αποκορύ-

φωμα της δύναμής της η

Οθωμανική Αυτοκρατορία

αποτέλεσε σημαντικό παρά-

γοντα της ευρωπαικής πολιτι-

κής. Ωστόσο τον 17ο αιώνα

άρχισε η παρακμή της. Μέχρι

τότε υπήρχαν πάντα νέα

εδάφη για κατάκτηση και επέ-

κταση, ωστόσο η συντριβή

των Οθωμανών κατά τη δεύ-

τερη πολιορκία της Βιέννης

το 1683 σήμανε την αρχή του

τέλους, καθώς το κατεξοχήν

επεκτατικό κράτος των

Οθωμανών πλέον δεν μπο-

ρούσε να επεκταθεί, οπότε

και άρχισε η παρακμή.

Οι πολιτικές ίντριγκες στο

εσωτερικό της αυτοκρατο-

ρίας, η αύξηση της ισχύος

των ευρωπαικών δυνάμεων,

ο οικονομικός ανταγωνισμός

λόγω της ανακάλυψης νέων

εμπορικών οδών, η βιομηχα-

νική επανάσταση και οι επι-

τυχείς επαναστάσεις σε διά-

φορα σημεία της αυτοκρατο-

ρίας (μεταξύ των οποίων και

η Ελληνική Επανάσταση)

οδήγησαν σε αποσταθερο-

ποίηση. Τον 19ο αιώνα η

Οθωμανική Αυτοκρατορία

χαρακτηριζόταν <<ο μεγάλος

ασθενής>>, λόγω της μείω-

σης των εδαφών της, της

οικονομικής παρακμής και

της αυξανόμενης εξάρτησής

της από την υπόλοιπη

Ευρώπη.

Η τελική πτώση ήρθε με τον

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο:

Με την αυτοκρατορία ήδη

αποδυναμωμένη σε τεράστιο

βαθμό, ο σουλτάνος Αβδούλ

Χαμίτ Β΄ για λίγο <<φλέρτα-

ρε>> με την ιδέα της συνταγ-

ματικής μοναρχίας πριν

αλλάξει πορεία,στα τέλη της

δεκαετίας του 1870. Το 1908

έλαβε χώρα το κίνημα των

Νεοτούρκων, που επιχείρη-

σαν να ενισχύσουν το οθω-

μανικό κράτος, ανησυχώντας

τους γείτονες. Ακολούθησαν

οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και η

συντριβή τον Οθωμανών,

που έχασαν το 33% των εδα-

φών της αυτοκρατορίας και

το 20% του πληθυσμού της.

Στα πρόθυρα του Πρώτου

Παγκοσμίου Πολέμου οι

Οθωμανοί συμμάχησαν με τη

Γερμανία και μπήκαν στον

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,

με καταστροφικές συνέπειες

για την αυτοκρατορία – ενώ

παράλληλα δρομολογούνταν

οι γενοκτονίες των Ελλήνων

του Πόντου και της Μικράς

Ασίας, των Αρμενίων και των

Ασσυρίων- μεταξύ των μεγα-

λύτερων οργανωμένων

εγκλημάτων της σύγχρονης

εποχής , τα οποία η σύγχρο-

νη Τουρκία συνεχίζει να

αρνείται. Το οριστικό τέλος

της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας ήρθε το 1922

(Μικρασιατική Καταστροφή),

με την κατάργησή της από

τους Τούρκους εθνικιστές ,

και την ίδρυση του νέου

τουρκικού κράτους, η οποία

συνοδεύτηκε και χαρακτηρί-

στηκε από την ολοκλήρωση

των προαναφερθεισών γενο-

κτονιών.

Άρθρο του Κων/νου

Στατήρη - Ιατρού Ειδικού

Παθολόγου
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Τοπικά Νέα

Άρθρο του Κων/νου ΣτατήρηΆρθρο του Κων/νου Στατήρη

Το Οθωμανικό παρελθόν της σύγχρονης ΤουρκίαςΤο Οθωμανικό παρελθόν της σύγχρονης Τουρκίας

- Κυριακή 26/1 το “ΝΑΣΕΛΟΣ TRAVEL” διοργανώνει

μονοήμερη εκδρομή στον Ιερό Ναό του Αγίου Παϊσίου

στην Θεσσαλονίκη.

- Κυριακή 2/2, το “NΑΣΕΛΟΣ TRAVEL”

διοργανώνει εκδρομή στην έκθεση “Agrotica” στην

Θεσσαλονίκη

- Δευτέρα 27/1, Απογευματινή Προσκυνηματική

Εκδρομή Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στην

Κονταριώτισσα Κατερίνης.

- Σάββατο 1/2 & Κυριακή 2/2, το “Nefeli Travel” 

διοργανώνει εκδρομή στην έκθεση “Agrotica” στην

Θεσσαλονίκη

Στο Δήμο ΦαρσάλωνΣτο Δήμο Φαρσάλων

Συνεδρίασε η Επιτροπή ΔιαβούλευσηςΣυνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης



«
Ο δρόμος Λάρισας-

Φαρσάλων και το

φράγμα στη Σκοπιά,

έργα οραματικού

χαρακτήρα που θα

αλλάξουν την επαρχία

Φαρσάλων» αναφέρει

μεταξύ άλλων με δήλωσή

του ο πρόεδρος της

ΝΟΔΕ Λάρισας, κ.

Χρήστος Καπετάνος.

Αναλυτικά:
«Το πολύπαθο έργο του
δρόμου Λάρισας
Φαρσάλων μπήκε για
πρώτη φορά στο χάρτη της
υλοποίησης.
Μετά από συντονισμένες
ενέργειες του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών
κ. Κώστα Καραμανλή, του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

κ. Κώστα Αγοραστού, των
Δημάρχων Φαρσάλων και
Κιλελέρ καθώς και των
Βουλευτών μας, δρομολο-
γείται επιτέλους μετά από
χρόνια απραξίας, η οριστι-
κή εκπόνηση και ολοκλή-
ρωση της μελέτης του δρό-
μου και η μετέπειτα ένταξή
του προς χρηματοδότηση
για την κατασκευή του.
Αποδεικνύεται έτσι έμπρα-
κτα, ότι όταν όλοι οι φορείς
συνεργάζονται αρμονικά και
λειτουργούν με απώτερο
στόχο τη δημιουργία ενός
έργου, τότε η εκτέλεση
αυτού γίνεται
πιο εύκολα υλοποιήσιμη.
Επισημαίνουμε βέβαια ότι
χρειάζονται πολλές συντονι-
σμένες προσπάθειες

ακόμη, έτσι ώστε το έργο
να ολοκληρωθεί.
Μετά την ολοκλήρωση
αυτού του σημαντικού
έργου, τα Φάρσαλα θα
μπουν στον
οδικό χάρτη της χώρας, θα
σταματήσει η απομόνωσή
τους και θα γίνει πιο εύκολη
και
ασφαλής η μετακίνηση των
πολιτών.
Ο δρόμος αυτός και το
φράγμα της Σκοπιάς, για το
οποίο πρέπει επίσης να
γίνουν συντονισμένες ενέρ-
γειες υλοποίησης, ώστε να
λυθεί το χρόνιο πρόβλημα
του νερού της πόλης αλλά
και να εμπλουτιστεί ο υδρο-
φόρος ορίζοντας μέχρι τη
Νίκαια, είναι τα έργα πνοής
οραματικού χαρακτήρα και
χρειάζονται τη βοήθεια
όλων, για να κάνουν την
πόλη του μυθικού ήρωα
Αχιλλέα, πρωτοπόρα και
δημιουργική για τους κατοί-
κους της.”
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΝΟ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ

Η
κάρα του Αγίου

Σεραφείμ από τον

Ιερά Μονή

Κορώνης θα βρίσκεται

για προσκύνημα στην

Παναγία τη

Δεμερλιώτισσα, από το

απόγευμα της

Παρασκευής 17

Ιανουαρίου στις 5 μ.μ., ως

και το πρωί της Κυριακής

(19/01).

Ο
Αγροτικός

Συνεταιρισμός

επαρχίας

Φαρσάλων ο Ενιπέας, σε

συνεργασία με την

εταιρία Αειφόρος

Ανάπτυξη, Αφοι Χαρμπή

καλούν όσους αγρότες

ενδιαφέρονται για τη

καλλιέργεια φασολιών

την Τρίτη (14/01) και ώρα

8 μ.μ. στο πρώην

δημαρχείο Ενιπέα στο

μεγάλο Ευύδριο

Φαρσάλων για

ενημέρωση.

“Ενημερώνουμε πως την

ΤΕΤΑΡΤΗ 15– 1– 2020, θα

υπάρχει διακοπή νερού

καθ’ όλη τη διάρκεια της

ημέρας στην πόλη των

Φαρσάλων, λόγω κατα-

σκευής δικτύου ομβρίων

επί της οδού Λαρίσης”.

Ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. της

ΔΕΥΑΦ Αϋφαντής

Ιωάννης

Κ
ατόπιν

συνεννόησης των

διοικήσεων των

δυο συλλόγων

αποφασίστηκε από

κοινού ότι η επετειακή

εκδήλωση μνήμης-

χοροεσπερίδα των δυο

σωματείων θα διεξαχθεί

18/1/2020 και ώρα 8.30μμ

στο “Κτήμα Αίγλη”.

Καλούμε τους πολίτες της

πόλης και της επαρχίας να

μας στηρίξουν με την

παρουσία τους,σε μια βρα-

διά με πολλές βραβεύσεις

εκπλήξεις και ζωντανή μου-

σική. Προσκλήσεις διατίθε-

νται από τις διοικήσεις των

δυο συλλόγων .

Με τιμή

Το ΔΣ του ΑΟΦ   

Το ΔΣ του ΓΣΦ

Ο
Πωλ θα διανύσει

με το ξύλινο

ποδήλατό του μια

διαδρομή απόστασης

7.500 χιλιομέτρων,

διασχίζοντας συνολικά 8

διαφορετικές χώρες:

Αθήνα, Τουρκία, Γεωργία,

Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν,

Ιράν, Ινδία, Νεπάλ. Μόλις

φτάσει στο Νεπάλ, θα

ανέβει στην κορυφή του

Έβερεστ (8.848 μέτρα

ύψος).

Ο Πωλ Ευμορφίδης είναι ο

ιδρυτής της εταιρείας

COCO-MAT.

Στις 8/1 ξεκίνησε το ταξίδι

του, με κεντρικό σύνθημα

“Move for Nature:

Challenge yourself- Save

your planet”, που στόχο

έχει την αφύπνιση των

πολιτών γύρω από τις επι-

πτώσεις της κλιματικής κρί-

σης. Μάλιστα, επέλεξε μέσα

από το ταξίδι του, να στηρί-

ξει το έργο του WWF

Ελλάς, ζητώντας τη συν-

δρομή του κοινού για να

συγκεντρωθούν οικονομικοί

πόροι.

Ειδικότερα, θα διανύσει με

ένα ξύλινο ποδήλατο μια

απόσταση 7.500 χιλιομέ-

τρων.

Την Παρασκευή 10/1 ο Πωλ

μαζί με τον συνοδοιπόρο

του ως την Θεσσαλονίκη

Αντώνη Συκάρη έκανε μια

στάση στα Φάρσαλα.

Οι δυο άντρες δήλωσαν

γοητευμένοι από την γενέ-

τειρα πόλη του μυθικού

Αχιλλέα, καθώς και την

έντονη ικανοποίηση τους

για το γεγονός ότι στάθηκαν

και φωτογραφήθηκαν κάτω

από το άγαλμα του μυθικού

ήρωα που θα τους συνο-

δεύει στην μεγάλη τους

προσπάθεια.

Στην πόλη των Φαρσάλων

τον υποδέχθηκε ο τοπικός

Σύμβουλος κ. Ντίνος

Βαρακλιώτης μαζί με τον

γνωστό επιχειρηματία, κ.

Δημήτρη Αρβανιτοζήση,

συνομίλησαν για αρκετή

ώρα ενώ τους προσέφεραν

εκλεκτό Χαλβά Φαρσάλων

και άλλα εδέσματα.

Ο Πωλ Ευμορφίδης, μέσα

σε 3 μήνες, θα διασχίσει

συνολικά 8 διαφορετικές

χώρες, με τελικό προορι-

σμό το Νεπάλ, απ’ όπου και

θα ξεκινήσει για να ανέβει

την υψηλότερη κορυφή του

κόσμου, το Έβερεστ, σε

υψόμετρο 8.848 μέτρων.
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Στάση στα Φάρσαλα για τον ιδρυτή της Στάση στα Φάρσαλα για τον ιδρυτή της COCO – MAT COCO – MAT ο οποίοςο οποίος

θα πάει από την Αθήνα ως το Έβερεστ με ένα ποδήλατο!!!θα πάει από την Αθήνα ως το Έβερεστ με ένα ποδήλατο!!!

Σ
το κέντρο της

Ελλάδας χωρίς

νερό…ο πιο

εύφορος κάμπος της

χώρας

Ο δρόμος Λάρισας -
Φαρσάλων αρχίζει σιγά
σιγά να ξεμπλοκάρει και να
φαίνεται “φως στο τούνελ”,
μετά την συνάντηση των
φορέων με τον Υπουργό
Μεταφορών.

Με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο λοιπόν, κάποια στιγ-
μή θα σπάσει η οδική απο-
μόνωση μιας από τις πλέον
παραγωγικές επαρχίες της
χώρας, που συνεισέφεραν
και συνεχίζουν να εισφέ-
ρουν πολλά στην εθνική
οικονομία της χώρας.
Με δεδομένο ότι θα
«ξεμπλοκάρει» από τις
ενστάσεις και η ηλεκτροκί-

νηση Παλαιοφάρσλου-
Καλαμπάκας, που τη δημο-
πράτησε η περιφέρεια, τα
Φάρσαλα και σιδηροδρομι-
κά θα μπουν στο επίκεντρο
των μεταφορών, νωρίτερα
μάλιστα και από το δίπολο
Βόλου- Λάρισας, όπου εκεί
το έργο της ηλεκτροκίνησης
το…. «τρέχει» το υπουργείο
Υποδομών και ακόμη δεν
έχει φτάσει σε δημοπράτη-
ση.
Αυτά είναι ωστόσο τα θετι-
κά νέα. Τα αρνητικά έχουν
να κάνουν με το γεγονός ότι
αυτή η περιοχή που βρίσκε-
ται στο κέντρο της Ελλάδας,
δεν έχει ούτε νερό να πιεί
και οι κάτοικοί τους πίνουν
εμφιαλωμένο εδώ και
πολλά χρόνια…
Αν η κυβέρνηση κάνει
πράξη και δούμε (πράγμα

δύσκολο )μέσα στ επόμενα
δέκα χρόνια την εκτροπή
του Αχελώου, το σίγουρο
είναι ότι και αυτό το μεγαλό-
πνοο έργο δεν πρόκειται να
λύσει το υδατικό πρόβλημα
των Φαρσάλων. Απαιτείται
συνεπώς συντονισμένη
δράση όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων για να
¨”ξεθαφτεί” από τα συρτάρια
των υπουργείων η παλιά
(από το 1968) προμελέτη
της Electroawatt και να ξεκι-
νήσει νέα επικαιροποιημέ-
νη, για την κατασκευή μεγά-
λου φράγματος στον
Ενιπέα (θέση Σκοπιά).
Το έργο είναι μείζον για την
επιβίωση του πάλε ποτέ
πιο εύφορου κάμπου της
Θεσσαλίας και της χώρας,
που κινδυνεύει τις προσε-
χείς δεκαετίες με ερημοποί-

ηση. Ήδη οι αγρότες τρυ-
πούν στα 200 και 300
μέτρα για να βρουν νερό
για άρδυση, ενώ για ύδρευ-
ση ούτε κουβεντα, καθώς
είναι γνωστό πως ο υπόγει-
ος υδροφορέας των
Φαρσάλων είναι ο πλέον
επιβαρυμένος στη χώρα με
νιτρικά.
Έργο λοιπόν πολύ πιο
σημαντικό και από τις οδι-
κές και σιδηροδρομικές
συνδέσεις, που φέρνουν
μεν ανθρώπους και προϊό-
ντα ασφαλέστερα στις αγο-
ρές, αλλά ο κίνδυνος είναι
ορατός σε λίγα χρόνια να
μην υπάρχουν ούτε άνθρω-
ποι, ούτε προϊόντα σε αυτή
τη λησμονημένη από τους
πολιτικούς ταγούς γωνιά
της χώρας, που κατά τα
άλλα βρίσκεται στο κέντρο

της Ελλάδας.

Κυρίως απαιτείται από τους

ίδιους τους κατοίκους των

Φαρσάλων να κατανοήσουν

το μέγεθος του προβλήμα-

τος και να ασκούν έλεγχο

στους πολιτικούς κάθε

φορά που επισκέπτονται

την περιοχή. Χωρίς φράγμα

στον Ενιπέα τα Φάρσαλα

σε λίγα χρόνια , τα

Φάρσαλα του μυθικού

Αχιλλέα και του κάμπου με

τα άλογα του Τρωϊκού

πολέμου και του Μέγα

Αλέξανδρου, θα έχουν

καταστεί «τρύπα στη γεω-

γραφία».

Γιατί είναι γνωστό ότι χωρίς

νερό, δεν υπάρχει ζωή…

Γ.Κ.

Πηγή:www.thessaliatv.gr

SOS: SOS: Ξεθάψτε το έργο του φράγματος στη Σκοπιά πριν ερημώσει ο τόπος!Ξεθάψτε το έργο του φράγματος στη Σκοπιά πριν ερημώσει ο τόπος!

Καπετάνος: «Ο δρόμος Λάρισας-Φαρσάλων και τοΚαπετάνος: «Ο δρόμος Λάρισας-Φαρσάλων και το

φράγμα στη Σκοπιά, έργα οραματικού χαρακτήραφράγμα στη Σκοπιά, έργα οραματικού χαρακτήρα

που θα αλλάξουν την επαρχία Φαρσάλων»που θα αλλάξουν την επαρχία Φαρσάλων»

Η κάρα του Αγ. Σεραφείμ στην ΠαναγιάΗ κάρα του Αγ. Σεραφείμ στην Παναγιά

ΔεμερλιώτισσαΔεμερλιώτισσα

Ενημέρωση για την καλλιέργεια φασολιών Ενημέρωση για την καλλιέργεια φασολιών 

στο Ευύδριο στο Ευύδριο 

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΦ για διακοπή νερούΑνακοίνωση της ΔΕΥΑΦ για διακοπή νερού

ΤοΤο ερχόμενοερχόμενο ΣάββατοΣάββατο 18/1 18/1 ηη επετειακήεπετειακή κοινήκοινή

εκδήλωσηεκδήλωση ΑχιλλέαΑχιλλέα καικαι ΓυμναστικούΓυμναστικού



Σ
ε μια πολύ όμορφη

φιλική και

οικογενειακή

ατμόσφαιρα στην

ταβέρνα “Η ΨΑΘΑ”

πραγματοποιήθηκε η

εκδήλωση του RUNNING

TEAM FARSALA για την

κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Οι δρομείς αντάλλαξαν
ευχές για μια νέα αγωνιστική
χρονιά με υγεία και καλές
επιδόσεις,ευχή να μεγαλώ-

σει ακόμη περισσότερο το
δρομικό κίνημα στα
Φάρσαλα με την συμμετοχή
νέων ανθρώπων.
Λόγο απηύθυναν οι δρομείς
καθώς και ο Πρόεδρος του
ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος
Μπασαγιάννης που τίμησε
με την παρουσία του την
εκδήλωση εκπροσωπώντας
τον Δήμο Φαρσάλων.
Για την ιστορία το φλουρί
έπεσε στον βετεράνο δρο-
μέα Βασίλη Γκουντόπουλο.

Σ
ε εορταστικό κλίμα

και σε ζεστή

ατμόσφαιρα ο

Μ.Π.Σ. Σταυρού, με μέλη,

φίλους και

προσκεκλημένους για την

εκδήλωση,

πραγματοποιήσαν την

καθιερωμένη κοπή της

πρωτοχρονιάτικης

βασιλόπιτας.

Την εκδήλωση άνοιξαν τα
παιδιά, με τα κάλαντα και
άλλα τραγούδια.
Η Πρόεδρος κ. Τσαλούκη
Γιούλα εκ μέρους του
Δ.Σ.,αφού καλωσόρισε τους
παρευρισκομένους, ευχήθη-
κε σε όλους Χρόνια Πολλά,
Καλή Χρονιά με υγεία
αγάπη, δύναμη και ειρήνη
σε όλο τον κόσμο.
Στη συνέχεια έγινε αναφορά

στο έθιμο της βασιλόπιτας
και στο όνομα της, που επι-
κράτησε σε όλο τον ελλαδι-
κό χώρο και πήρε το όνομα
της, από τον Άγιο (Μέγα)
Βασίλειο.
Έγινε ανασκόπηση στις
σημαντικότερες δράσεις και
εκδηλώσεις του συλλόγου
για το 2019.
Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο
π. Στυλιανός Βόπης. Ο
Συλλογος όπως κάθε χρόνο
βράβευσε τα παιδιά που
πέτυχαν στις πανελλήνιες
εξετάσεις και μπήκαν σε
ανώτατες σχολές.

Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν:
η Βουλγαράκη Γεωργία του
Κων/νου, ο Γκρίτζαλης
Κων/νου του Νικολάου , η
Μανούσου Μαρία του
Ευαγγέλου και ο Σαμιώτης
Απόστολος του Αθανασίου.
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν εκ μέρους του Δήμου, η
Αντιδήμαρχος κ Χατζηπλή
Σοφία, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.
Νικόλαος Γκατζογιας και
Σταύρος Κουκουλιός, ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Τύμπας Κώστας, ο οποίος
ήταν ο τυχερός της βρα-
διάς, αφού κέρδισε το

φλουρί. Το δώρο που αντι-
στοιχούσε ήταν ένα γυναι-
κείο ρολόι.
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν επίσης και ο Πρόεδρος
Τοπικού Συμβουλίου κ.
Στάικος Μιχάλης και όλοι οι
Τοπικοί Σύμβουλοι, εκπρό-
σωποι φορέων και συλλό-
γων και πλήθος κόσμου.
Η βραδιά εξελίχτηκε πολύ
όμορφα και οι παρευρισκό-
μενοι διασκέδασαν με
όμορφη μουσική από το
μουσικό σχήμα του κ.
Αποστολόπουλου.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κοπή Βασιλόπιτας για τον Μ.Π.Σ. ΣταυρούΚοπή Βασιλόπιτας για τον Μ.Π.Σ. Σταυρού

““Βασίλεψε” ο Σύλλογος Δρομέων Φαρσάλων -Βασίλεψε” ο Σύλλογος Δρομέων Φαρσάλων -

RunningRunning TeamTeam FarsalaFarsala



Ε
τήσιο μνημόσυνο

πραγματοποιήθηκε

προ τιμή του ήρωα

πιλότου Υποσμηναγού

Νικ. Θεοδώρου που

θυσιάστηκε για να σώσει

το 1976 το χωριό Σταυρός

Φαρσάλων.

Στον τόπο θυσίας του
26χρονου ιπτάμενου τελέ-
στηκε επιμνημόσυνη δέηση
παρουσία του πρώην
Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας
και νυν δημοτικού συμβού-
λου Ελασσόνας  κ. Δημ.
Παπαδημόπουλου, των
δημοτικών συμβούλων
Φαρσάλων κ.κ. Κων.

Τύμπα, Μαρίας Ίφου, Ιων.
Γκέβρου, Ευαγ. Κατσιαούνη
Ευάγγελου του προέδρου
της Τ.Κ. Σταυρού Μιχ.
Στάικου και της προέδρου
του Πολιτιστικού Συλλόγου
κ. Τσιμπίδα. Στην μνήμη
του έχει ανεγερθεί μνημείο
από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ
Το αεροπορικό δυστύχημα
έγινε στις 8 Ιανουαρίου
1976, όταν δύο αεροσκάφη
της 344 Μοίρας Δίωξης
Βομβαρδισμού από την 110
Πτέρυγα Μάχης στη

Λάρισα, συγκρούστηκαν
στην περιοχή Χαλκιάδων
στα Φάρσαλα. Το ένα συνε-
τρίβη μεταξύ Ορφανών και
Λεύκης και το δεύτερο έξω
από τον Σταυρό
Φαρσάλων, με αποτέλεσμα
να σκοτωθούν και οι δύο
πιλότοι. Ο υποσμηναγός
Νικόλαος Θεοδώρου του
Αριστείδου από τα Βάγια
Βοιωτίας, προτίμησε να
θυσιαστεί και να μην εγκα-
ταλείψει το αεροπλάνο το
οποίο θα έπεφτε μέσα στον
Σταυρό Φαρσάλων. Το οδή-
γησε έξω από το χωριό,
όπου και συνετρίβη, ενώ
εκείνος βρήκε τραγικό

θάνατο. Στο σημείο της
συντριβής είχε στηθεί από
την οικογένειά του και την
κοινότητα Σταυρού στο
παρελθόν ένα εικονοστάσι,
το οποίο καταστράφηκε
μετά από εργασίες για τη
διαπλάτυνση του οδοστρώ-
ματος. Έκτοτε έπειτα από
πρωτοβουλία του πρ.
Αντιπ. Περ. Συμβουλίου
Θεσσαλίας Κ. Τύμπα το
σώμα ψήφισε να στηθεί νέο
μνημείο με έξοδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το
μνημείο υλοποιήθηκε το
2018.

Σ
υνεδριάζει το

Δημοτικό

Συμβούλιο

Φαρσάλων στο Δημοτικό

Κατάστημα (Πατρόκλου 3)

την Πέμπτη 16

Ιανουαρίου 2020 και ώρα

19:30 για συζήτηση και

λήψη αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση Τεχνικού

Προγράμματος

Εκτελεστέων Έργων Δήμου

Φαρσάλων 2020.

Κατανομή του χρηματικού

υπολοίπου της επιχορήγη-

σης του άρθρου 27 του Ν.

3756/2009 (ποσό

189.036,45€).

Λήψη απόφασης κατανο-

μής ποσού 378.100,00€

από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟ-

ΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ.

Αποδοχή ποσού

168.090,00€ από το ΥΠ.ΕΣ.

μηνιαία τακτική επιχορήγη-

ση (από 7η μέχρι και 12η)

έτους 2019, για υλοποίηση

έργων και επενδυτικών

δραστηριοτήτων.

Αποδοχή ποσού

118.389,99€ από το

ΥΠ.ΕΣ., συμπληρωματική

κατανομή από Κεντρικούς

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

έτους 2019.

Έγκριση ανανέωσης του

χρόνου, της παραχώρησης

δωρεάν κατά χρήση του

Δημοτικού Σχολείου

Βρυσιών που λειτουργεί ως

«Σχολικό Μουσείο

Δημοτικής Εκπαίδευσης»

(αίτημα συλλόγου με την

Επωνυμία: «ΕΝΕΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟ-

ΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ-

ΛΟΓΟΥ»).
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Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΦαρσάλωνΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Τίμησαν την μνήμη του πιλότου Τίμησαν την μνήμη του πιλότου 

Νικ. Θεοδώρου στον Σταυρό ΦαρσάλωνΝικ. Θεοδώρου στον Σταυρό Φαρσάλων



Σ
την υιοθέτηση της

πρότασης του

περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστού να αναλάβει η

περιφέρεια την

ολοκλήρωση των

μελετών για την

κατασκευή του νέου

δρόμου Λάρισας –

Φαρσάλων, κατέληξε η

κλειστή σύσκεψη που

έγινε στην Αθήνα,

παρουσία του υπουργού

Υποδομών Κώστα

Καραμανλή.

Στη σύσκεψη πέραν του
περιφερειάρχη, συμμετείχαν
επίσης οι τρεις Λαρισαίοι
βουλευτές της Ν.Δ. Μάξιμος
Χαρακόπουλος, Χρήστος
Κέλλας και Στέλλα Μπίζιου,
καθώς και οι δύο δήμαρχοι
Κιλελέρ και Φαρσάλων
Θανάσης Νασιακόπουλος
και Μάκης Εσκίογλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
της Περιφέρειας:
Κοινή συνεργασία και
άμεση, αποτελεσματική

λύση για το δρόμο
Λάρισα-Φάρσαλα
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε
συνεργασία με το
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών δίνει λύση για
το δρόμο Λάρισα-Φάρσαλα,
μετά την «χρήσιμη και ανα-
γκαία»  όπως την χαρακτή-
ρισε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός, συνάντηση που
είχαν στην Αθήνα ο αρμό-
διος Υπουργός Κώστας
Καραμανλής, οι βουλευτές
του νομού Λάρισας  Μ.
Χαρακόπουλος, Χρ. Κέλλας,
Στ. Μπίζιου και οι δήμαρχοι
Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλος
και Φαρσάλων Μ.
Εσκίογλου.
Όπως δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
«ο Υπουργός  Κ.
Καραμανλής ανταποκρίθηκε
άμεσα στο αίτημά μας και
απέδειξε το έντονο, έμπρα-
κτο ενδιαφέρον του για το
έργο και το σεβασμό του
στην τοπική κοινωνία.

Συμφωνήσαμε, μετά από
διεξοδική συζήτηση και
αφού διαπιστώθηκε απρα-
ξία στην εξέλιξη της μελέτης
τα τελευταία 5 χρόνια, και
επειδή το πρόβλημα είναι
τοπικό, ότι  η Περιφέρεια
Θεσσαλίας αναλαμβάνει την
ολοκλήρωση των μελετών
στο σύνολο του οδικού
άξονα Λάρισας-Φαρσάλων.
Η Περιφέρεια με τις τεχνικές
της υπηρεσίες έχει αποδεί-
ξει την τεχνική, μελετητική
και κατασκευαστική επάρ-
κεια για  να ολοκληρώσει το
έργο. Ο Υπουργός συμφώ-
νησε να μας εκχωρήσει την
αρμοδιότητα για την ταχύτε-
ρη ολοκλήρωση των μελε-
τών αλλά και την αρμοδιότη-
τα για την κατασκευή του
έργου» δήλωσε ο κ.
Αγοραστός προσθέτοντας
ότι το Υπουργείο πρόκειται
να  παράσχει κάθε απαραί-
τητη βοήθεια και συνδρομή
στο έργο της Περιφέρειας.
Χρειάζεται, διευκρίνισε ο
Περιφερειάρχης:
-Εκχώρηση αρμοδιότητας
για την ολοκλήρωση των
μελετών
-Εκχώρηση αρμοδιότητας
της κατασκευής του έργου
-Παράδοση των σταδίων
της μελέτης που έχουν ήδη
υλοποιηθεί από το
Υπουργείο
-Αφού διαπιστωθεί  σε ποιο
σημείο βρίσκονται τα στάδια
των μελετών, η Περιφέρεια
θα προχωρήσει τις υποστη-
ρικτικές μελέτες ώστε να
ωριμάσει το έργο  και να
προχωρήσουν οι διαδικα-
σίες ένταξης του έργου σε
χρηματοδοτικό εργαλείο για
την κατασκευή του δρόμου.

Παράλληλα, ο κ. Αγοραστός
είχε συνεργασία  και με το
Υπουργείο Ανάπτυξης και
Οικονομίας για να βρεθεί
τρόπος χρηματοδότησης
των μελετών που απαιτού-
νται για την ολοκλήρωση και
πλήρη ωρίμανση τους.
«Έχουμε τη διαβεβαίωση
και  τη συμπαράσταση του
Υπουργείου σε όλες τις
φάσεις της μελέτης και κατα-
σκευής του δρόμου» δήλω-
σε ο Κώστας Αγοραστός.
«Θέλω  να ευχαριστήσω τον

Υπουργό Κώστα
Καραμανλή για τη δημιουρ-
γική και αποτελεσματική
συνάντηση ώστε να μπορέ-
σει να ξεβαλτώσει ένα έργο
κολλημένο εδώ και 10ετίες.
Οι φιλίες και οι συνεργασίες
οδηγούν σε δημιουργικά
αποτελέσματα. Ευχαριστώ
τους βουλευτές και τους
δημάρχους, τον καθένα
ξεχωριστά και όλους μαζί
για το ενδιαφέρον για τον
τόπο τους, για τη συνεργα-
σία και τη νέα αρχή που
κάνουμε ως Περιφέρεια για
να πετύχουμε ένα έργο στο
οποίο διεισδύουν οι επιθυ-
μίες όλων των ανθρώπων.
Ευχαριστώ ακόμη, τις
Τεχνικές Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Θεσσαλίας που
αναλαμβάνουν την ευθύνη
ενός τόσο σημαντικού
έργου» δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Κώστας
Αγοραστός.
Στη συνάντηση, συζητήθη-
καν  και οι υπόλοιπες βαλ-
τωμένες μελέτες  του
Υπουργείου που αφορούν
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
και οι οποίες πρόκειται να
εξεταστούν σε επόμενη
συνάντηση.
Ο βουλευτής Λαρίσης της
Νέας Δημοκρατίας κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος,
μετά τη σύσκεψη στο
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών για τον δρόμο
Λάρισα-Φάρσαλα, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Χαίρομαι διότι η υλοποίηση
ενός προβληματικού οδικού
δικτύου, του δρόμου
Λάρισα-Φάρσαλα, που επί 5
χρόνια είχε βαλτώσει, απο-
κτά νέα δυναμική με την
ανάθεση του έργου στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Θέλω να εκφράσω την ικα-
νοποίησή μου που ο υπουρ-
γός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής αποδέχθηκε
την πρόταση των θεσμικών
εκπροσώπων του νομού και
παραχωρεί την εκπόνηση
των μελετών και τη δημο-
πράτηση του πολύπαθου
δρόμου στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
Είμαι πεπεισμένος ότι η
Περιφέρεια θα ανταποκριθεί

στην πρόκληση και θα δρο-
μολογήσει άμεσα όλες εκεί-
νες τις ενέργειες, μακριά
από τη γραφειοκρατία των
Αθηνών, προκειμένου ο
δρόμος Λάρισα-Φάρσαλα
να γίνει ένας σύγχρονος και
ασφαλής αυτοκινητόδρομος
για τις μετακινήσεις των
πολιτών, όπως αξιώνει η
τοπική κοινωνία».
Ο βουλευτής Λαρίσης της
Νέας Δημοκρατίας κ.
Χρήστος Κέλλας μετά τη
σύσκεψη έκανε την ακόλου-
θη δήλωση
«Η συνεργασία και η συνέρ-
γεια φέρνουν αποτελέσμα-
τα. Κοινός σκοπός, η όσο το
δυνατόν ταχύτερη κατα-
σκευή του δρόμου Λάρισα –
Φάρσαλα, ενός δρόμου
καρμανιόλα που αποτελεί
πάγιο αίτημα των κατοίκων
των Φαρσάλων και της
ευρύτερης περιοχής. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον
υπουργό Κ. Καραμανλή για
την  άμεση ανταπόκριση σε
ένα κοινό αίτημα όλων των
θεσμικών φορέων του
νομού και την εκχώρηση της

κατασκευής του έργου στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε
να παρακαμφθεί η γραφειο-
κρατία των Αθηνών μετά
από μια δεκαετία απραξίας
και υποσχέσεων».
Σε δήλωσή της μετά τη
σύσκεψη η βουλευτής
Λαρίσης της ΝΔ Στέλλα
Μπίζιου τόνισε τα εξής:
« Εκφράζω την απόλυτη ικα-
νοποίηση για την απόφαση
του υπουργού με την οποία
ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος
της υλοποίησης του πολύ-
παθου αυτού έργου.
Υπενθυμίζω πως πριν από
ένα μήνα είχα προτείνει
στην ηγεσία του υπουργείου
Υποδομών τη συγκεκριμένη
λύση, γιατί ήταν η μοναδική
που θα μπορούσε να ικανο-
ποιήσει το αίτημα  μιας ολό-
κληρης επαρχίας. Χαίρομαι
ιδιαίτερα που έγινε αποδε-
κτή και είμαι σίγουρη πως η
τεχνογνωσία, η επάρκεια και
ο προγραμματισμός του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
εγγυώνται την ολοκλήρωση
του έργου».
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“Ξεμπλοκάρει” το πολύπαθο έργο, μετά την“Ξεμπλοκάρει” το πολύπαθο έργο, μετά την
συνάντηση των φορέων με τον Υπουργόσυνάντηση των φορέων με τον Υπουργό

Οριστικό: Η Περιφέρεια αναλαμβάνει το Οριστικό: Η Περιφέρεια αναλαμβάνει το 
νέο δρόμο Λάρισας – Φαρσάλωννέο δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων



Η
Θύελλα Βασιλί ήταν

η μεγάλη νικήτρια

του τοπικού ντέρμπι

κόντρα στην Νίκη Κρήνης

με σκορ 2 – 1 για την 10η

αγωνιστική του 3ου ομίλου

της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Έτσι η Θύελλα έφτασε τους

13 πόντους και μαζί με το

Ζάππειο είναι στην 7η θέση,

ενώ από την άλλη η Νίκη

έμεινε στους 10 και την 9η

θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

καλό ρυθμό και αρχικά ο

Φανίδης απείλησε με την

μπάλα να περνά λίγο άουτ. Η

Θύελλα απάντησε με ένα

σουτ του Καραγιάννη το

οποίο δεν βρήκε στόχο. Στο

25′ ο Αλεξίου με όμορφη

πάσα βρήκε τον Βαρσάμη,

αυτός πέρασε τον προσωπι-

κό του αντίπαλο έστρωσε

στον Δημήτρη Βαΐτση και

αυτός με πλασέ νίκησε τον

Ράγια και σημείωσε το 1 – 0.

Στο 42′ ο Ακρίβος με έξυπνη

σέντρα στην περιοχή βρήκε

τον Συργκάνη και αυτός με

προβολή σημείωσε το 2 – 0.

Στο δεύτερο μέρος η Κρήνη

ανέβασε στροφές και έχασε

δυο καλές στιγμές με τα σουτ

των Βάτσικα και Τσιανάκα να

περνάν λίγο άουτ, ενώ η

Θύελλα “απάντησε” με τον

Κουκουτή να πλασάρει αδύ-

ναμα από θέση τετ α τετ, ενώ

η κεφαλιά του Τριανταφύλλου

πέρασε λίγο άουτ.

Στο 85′ ο Τσιανάκας εκτέλεσε

με δύναμη το φάουλ από

μακρινή απόσταση η μπάλα

κόντραρε σε σώματα, ξεγέλα-

σε τον Κατωτικίδη και κατέλη-

ξε στα δίχτυα για το 2 – 1.

Εν συνεχεία κάποιες απόπει-

ρες για επίθεση από την Νίκη

Κρήνης σταμάτησαν στον

Κατωτικίδη ο οποίος “καθάρι-

σε” στον αέρα κάποιες

σέντρες με προϋποθέσεις και

έτσι παρέμεινε το τελικό 2 –

1, με την Θύελλα να πανηγυ-

ρίζει μια νίκη ουσίας και

ψυχολογίας.

Η ομάδα της Νίκης Κρήνης,

ευχαριστεί τους ανθρώπους

της Θύελλας Βασιλί για την

φιλοξενία.

Οι Συνθέσεις
Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας
Βαΐτσης): Κατωτικίδης,

Τριανταφύλλου, Μπόγκας,

Αλεξίου, Συργκάνης,

Τσιάμπας (40′ λτ Ακρίβος, 70′

λτ Λιτσόπουλος),

Καραγιάννης, Βαρσάμης,

Ξυνογαλάς,

Αγγελουσόπουλος, Βαΐτσης

Δ.

Νίκη Κρήνης (Σάκης
Τσιάρας): Ράγιας (46′ λ.τ.

Μαργαριτόπουλος Ι.),

Σουφλέρης, Γακόπουλος,

Σελήνης, Βάης (73′ λτ

Μαργαριτόπουλος Κ.),

Διαμαντής, Αλεξανδράκης,

Τσιανάκας Γ., Λεβέντης,

Φανίδης, Βάτσικας.

Σ
ε ένα ντέρμπι με

πολλά γκολ, θέαμα

και όμορφο

ποδόσφαιρο ο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων

μπορεί να προηγήθηκε

δυο φορές στην έδρα της

Νεάπολης, όμως οι

γηπεδούχοι είχαν

“απάντηση” και τις δυο

φορές με το τελικό σκορ

(2 – 2) να μην αλλάζει τις

ισορροπίες της κορυφής.

Έτσι μετά από 10 αγωνιστι-

κές η Νεάπολη μετρά 26

βαθμούς και είναι στην

πρώτη θέση ενώ οι

Χαλκιάδες με 24 ακολου-

θούν κατά πόδας.

Στο πρώτο μέρος οι φιλοξε-

νούμενοι είχαν δυο καλές

στιγμές με τους Λάμπρου

και Μπατζιανούλη δίχως

όμως να σκοράρουν, ενώ η

Νεάπολη “απάντησε” με

δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα

της αναμέτρησης άλλαξε

άρδην.

Αρχικά στο 55′ ο

Αντωνιάδης με υπέροχη

εκτέλεση φάουλ έστειλε την

μπάλα στο “παραθυράκι”

της Νεάπολης και άνοιξε το

σκορ.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν

άμεσα όταν στο 75′ ο

Ζαφειράκης με κοντινή

προβολή πέτυχε το 1 – 1.

Πέντε λεπτά αργότερα ο

Μπατζιανούλης “χτύπησε”

στην κόντρα επίθεση, διέ-

νυσε μεγάλη απόσταση με

την μπάλα και την εμφάνισε

στα δίχτυα της Νεάπολης

πετυχαίνοντας το 1 – 2.

Το τελικό 2 – 2 σημείωσε

στο 85′ με σουτ ο

Κατσαμάγκας.

Οι άνθρωποι των

Χαλκιάδων ευχαριστούν

θερμά την Νεάπολη για την

άψογη φιλοξενία τους.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Λάμπρου (60′

Κουτσόπουλος), Γκουνάρας

Στ., Ζαχόπουλος,

Αντωνιάδης, Μητσόπουλος,

Σιδηρόπουλος, Σκέγια,

Μπατζανούλης, Πέτσας,

Γκουνάρας Χρ. (85′

Νασιούλας).
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Ματσάρα “Χ”ωρις νικητή ανάμεσα Ματσάρα “Χ”ωρις νικητή ανάμεσα 
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Μεγάλη νίκη για την Θύελλα Βασιλί Μεγάλη νίκη για την Θύελλα Βασιλί 

κόντρα στην Νίκη Κρήνης!κόντρα στην Νίκη Κρήνης!
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Η
Ακαδημία

Αχιλλέως

Φαρσάλων όντας

ανώτερη σε όλη την

διάρκεια του αγώνα

πανηγύρισε την νίκη με

σκορ 3 – 0 κόντρα στον

Μυραικό για την 10η

αγωνιστική της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Οι κίτρινοι έφτασαν τους 7

βαθμούς και είναι στην 10η

θέση της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους γηπεδούχους να έχουν

τον έλεγχο και να ανοίγουν

το σκορ στο 30′ όταν ο

Παπαγεωργίου εκτέλεσε το

κόρνερ και ο Γιαννούλας με

κεφαλιά πέτυχε το 1 – 0.

Στο 50′ ο Κυριαζόπουλος με

όμορφη ατομική ενέργεια

και πλασέ πέτυχε το 2 – 0.

Το τελικό 3 – 0 πέτυχε στο

60′ ο Μαργαρίτης με πλασέ

μετά από όμορφη πάσα του

Κυριαζόπουλου στην

κόντρα επίθεση.

Η Σύνθεση

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Ανδρέας

Κυριαζόπουλος):

Κατσανάκης, Γιαννούλας,

Βαγγελός, Χαμορούσος Κ.,

Γεωργόπουλος,

Μαργαρίτης Δ.,

Γκουντόπουλος, Βαινάς (60′

Χλαπανίδας), Τσιανάκας,

Παπαγεωργίου,

Κυριαζόπουλος.

Εντός έδρας νίκη για την Ακαδημία!Εντός έδρας νίκη για την Ακαδημία!



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς γνώρισε

την ήττα με σκορ 0

– 1 στην έδρα του από

την ΑΕ Κιλελέρ για την

16η αγωνιστική της Α

ΕΠΣΛ DETOX κατηγορίας.

Έτσι οι κόκκινοι παρέμειναν
στους 22 βαθμούς και βρί-
σκονται στην 7η θέση του
πρωταθλήματος.
Η Αμπελιά μπήκε πολύ
δυνατά και έχασε μεγάλες
ευκαιρίες, όταν αρχικά οι
Μπαλαμπάνος και Πράπας
είδαν τον Παναγιωτόπουλο

να τους σταματά από πολύ
πλεονεκτική θέση.
Ενώ η κεφαλιά του
Ποτοσόγλου προ κενής
εστίας πέρασε άουτ, μετά
από εκτέλεση φάουλ του
Κορδαλή.
Το μοναδικό τέρμα του
αγώνα σημειώθηκε στο 44′
με την εύστοχη εκτέλεση
πέναλτι του Παπαχρήστου
που κέρδισε ο Χατζής από
τον Ποτόσογλου.
Νωρίτερα ο Κουκούτσης
είχε σταματήσει τον Τζέκα
από θέση τετ α τετ.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-
δούχοι πίεσαν, έκλεισαν
στα καρέ τους το Κιλελέρ
και έχασαν μεγάλες ευκαι-
ρίες, όταν το πλασέ του
Γκαραλιάκου πέρασε μόλις
άουτ.
Ενώ ίδια κατάληξη είχε και
η προσπάθεια του Πράπα
στο 60′, όπως και η κεφαλιά
του Ποτόσογλου στο 75′.
Τελευταία καλή στιγμή για
την Αμπελιά στο 80′ όταν ο
Μπαλαμπάνος έκανε το
σουτ με τον
Παναγιωτόπουλο να είναι

και πάλι σταθερός και να
κρατά το μηδέν.
Οι φιλοξενούμενοι απείλη-
σαν στην κόντρα με τους,
Ζιόμπουρα και
Παπαχρήστο όμως το 0 – 1
παρέμεινε μέχρι την λήξη
της αναμέτρησης.
Ντεμπούτο με τα κόκκινα
έκανε ο Γιάννης
Μπαλαμπάνος στην συγκε-
κριμένη αναμέτρηση.
Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός Αμπελίας
(Βαγγέλης Μπρισίμης –
Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουκούτσης, Σταθάκος,
Αγγέλης, Δάσιος,
Ποτόσογλου,
Παρασκευούδης (55′
Περδίκης), Κορδαλής,
Πράπας, Γκαραλιάκος,
Μπαλαμπάνος,
Χουλιαρόπουλος (75′
Καλούσης).
Α.Ε. Κιλελέρ (Αχιλλέας
Τσιβόπουλος):

Παναγιωτόπουλος,
Βαλατσός, Μουρατάι,
Παλάσκας, Τζαβέλλας,
Γουρνάρης, Χατζής Γ.,
Ζιόμπουρας Απ. (72′
Πατρίκης), Χατζής Κ. (60′
Φορτομάρης),
Παπαχρήστος (90′ Βέης),
Τζέκα (78′ Λένας).

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

πληρώνοντας δυο

αμυντικές ολιγωρίες

γνώρισε την ήττα με σκορ

2 – 0 στην έδρα του

ΠΑΟΛ Αβέρωφ για την

16η αγωνιστική της Α

ΕΠΣΛ DETOX κατηγορίας.

Έτσι οι κιτρινόμαυροι μετά
από 16 αγωνιστικές, βρί-
σκονται στην 10η θέση με
18 βαθμούς, όντας πλέον
ισόβαθμοι με την ομάδα του
Αβέρωφ.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τους γηπεδούχους να σκο-
ράρουν στο 1′ όταν ο
Λιλολάρι εκμεταλλεύτηκε
την ολιγωρία στα μετόπι-
σθεν του Αχιλλέα και με
πλασέ άνοιξε το σκορ.
Οι παίκτες του κ.
Καπελιάνη ανέβασαν στρο-
φές και έχασαν δυο σημα-

ντικές στιγμές, όταν αρχικά
στο 35′ ο Κομισόπουλος με
δυνατό σουτ σημάδεψε το
οριζόντιο δοκάρι του
Αβέρωφ.
Ενώ ο Μάνος Πετράκης
αστόχησε από το ύψος του
πέναλτι και έχασε μεγάλη
ευκαιρία.
Στο δεύτερο μέρος η αναμέ-
τρηση είχε ρυθμό, πάθος,
ένταση και αρκετές προϋ-
ποθέσεις καλών ευκαιριών.
Εν τέλει στο 75′ ο
Μπαρούτας έγινε αποδέ-
κτης πάσας έπειτα από
λάθος των παικτών του

Αχιλλέα στο κέντρο και με
πλασέ πέτυχε το 0 – 2.
Στα θετικά για το συγκρότη-
μα του κ. Καπελιάνη για την
συγκεκριμένη αναμέτρηση
είναι το γεγονός ότι έκαναν
ντεμπούτο με την ομάδα
του Αχιλλέα οι νεοαποκτη-
θέντες Κουσιάς και
Πατσιούρας, ενώ επέστρε-
ψε στην δράση και ο
Τλούπας ο οποίος ήταν
τραυματίας.
Οι Συνθέσεις
ΠΑΟΛ Αβέρωφ (Δημήτρης
Κουκουλιάφκας): Μάνος,
Μίλλερ (90′ Χάνι), Μήτσιος,

Μούτσα, Αλατάς, Λιλολάρι,
Παρλάντζας, Μπαστούνης
(70′ λ.τ. Χατζής),
Μπαρούτας (87′
Σταυροθανασόπουλος),
Γραμμένος, Ταστεμερίδης
(75′ Ντέκας).
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Κουσιάς, Τσούλης Δ.
Μπερσιάνης, Πετράκης Χρ.,
Τσούλης Θ., Κομισόπουλος,
Αναγνώστης (72′ Τλούπας),
Γαγάρας, Πετράκης Μ.,
Μπαιράμι (50′ Παρθένης
Λ.), Καναβός (60′
Πατσιούρας)
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Αθλητικά

Ήττα για τον Αχιλλέα στο ΑβέρωφΉττα για τον Αχιλλέα στο Αβέρωφ

Εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς…Εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς…

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

σημείωσε ακόμη

μια μεγάλη νίκη με

σκορ 3 – 1 κόντρα στον

Λαρισαικό και κατάφερε

να ολοκληρώσει τον

πρώτο γύρο του 2ου

ομίλου της Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορίας με 22

βαθμούς και την 9η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδα-
νικά για το συγκρότημα του
Γιάννη Βασιλείου, όταν στο
12′ ο Βράκας τροφοδότησε
τον Βαρελά και αυτός με
πλασέ άνοιξε το σκορ με το
1 – 0 να παραμένει μέχρι το
τέλος του πρώτου μέρους.
Με το “καλημέρα” του δευ-
τέρου μέρους ο

Γκουγκουλιάς με όμορφη
απευθείας εκτέλεση φάουλ
νίκησε τον Ζειμπέκη και
πέτυχε το 1 – 1.
Στο 60′ οι φιλοξενούμενοι
έμειναν με παίκτη λιγότερο
εξαιτίας της αποβολής του
Μπαλαμώτη.
Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν
στο έπακρο οι γηπεδούχοι
καθώς πέντε λεπτά αργότε-
ρα ο Σπανός κατάφερε να
πετύχει το 2 – 1 και να
δώσει και πάλι προβάδισμα
στον ΑΟΝ.
Στο 80′ ο ίδιος παίκτης με
ψύχραιμο πλασέ έπειτα
από πάσα του Βράκα πέτυ-
χε το 3 – 1 και παράλληλα
το δεύτερο προσωπικό του

τέρμα.
Μάλιστα ο Σπανός στο 85′
είχε μεγάλη ευκαιρία να
πετύχει και χατ τρικ όταν
σημάδεψε το δοκάρι, ενώ
έχασε μεγάλη ευκαιρία και
από θέση τετ α τετ.
Η Σύνθεση
ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης
Βασιλείου): Ζειμπέκης,
Τσαπέπας (60′ Καπετάνος
Χρ.), Δημακόπουλος,
Νταιάκης, Κατσικόπουλος
(75′ Λελεντζής),
Αρσενόπουλος, Καψιώχας,
Καραβαγγέλης (75′
Μανταλιάς), Βράκας,
Βαρελάς (85′ Νάκος),
Σπανός.

“Τρίποντο χαρακτήρα” για τον ΑΟ Ναρθακίου“Τρίποντο χαρακτήρα” για τον ΑΟ Ναρθακίου!!



Η
Δόξα Υπέρειας

πληρώνοντας τα

αμυντικά της λάθη

γνώρισε την ήττα με σκορ

1 – 3 από τον Προμηθέα

και έτσι έκλεισε τον

πρώτο γύρο με 26

βαθμούς και βρίσκεται

στην 7η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Τζατζάκη να αστοχεί δις

από θέση τετ α τετ.

Στο 34′ και έπειτα από

λάθος στην άμυνα της

Δόξας ο Πότσης νίκησε με

πλασέ τον Γεωργούλα και

πέτυχε το 0 – 1.

Ενώ πέντε λεπτά αργότερα

με πανομοιότυπο τρόπο

ήταν η σειρά του Σείζη να

σκοράρει και να πετύχει το

0 – 2.

Μάλιστα στο 58′ ο Πότσης

πέτυχε και δεύτερο προσω-

πικό τέρμα και παράλληλα

το 0 – 3.

Το μοναδικό που κατάφερε

η Δόξα ήταν να μειώσει στο

75′ με κεφαλιά του Πρίφτη

στο τελικό 1 – 3.

Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας):

Γεωργούλας, Σπυρόπουλος

(30′ λ.τ. Πρίφτης),

Παπαδόπουλος (60′

Ζαχαράκης), Δημητρίου (70′

Τσιούρης Ν.),

Τραμπάκουλος, Ντόντος,

Γκατζόγιας, Κουσιώρας,

Σουλτούκης, Καλφόγλου

(75′ Τσιούρης Γ.),

Τζατζάκης.

Τ
ην ήττα γνώρισε ο

Γ.Σ.Φαρσάλων με

σκορ 72-65 στην

έδρα του Ερμή Λαγκαδά

για την 14η αγωνιστική

του πρωταθλήματος της

Β’ Εθνικής Ανδρών. Ο

Γυμναστικός βρίσκεται

στην 6η θέση του

βαθμολογικού πίνακα με

22 βαθμούς, έχοντας 8

νίκες και 6 ήττες στο

πρωτάθλημα. Την

επόμενη αγωνιστική οι

Φαρσαλινοί υποδέχονται

στην έδρα τους, την

ομάδα της ΧΑΝΘ.

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο

Ερμής Λαγκαδά πήρε ένα

μικρό πλεονέκτημα και

κατάφερε να το διατηρήσει

μέχρι και την λήξη του

πρώτου δεκαλέπτου όντας

μπροστά στο +4 (18-14).

Στην δεύτερη περίοδο οι

γηπεδούχοι ανέβασαν

στροφές και με επιμέρους

σκορ 20 – 13 αύξησαν την

διαφορά στους 11 πόντους,

πηγαίνοντας για την ανά-

παυλα του ημιχρόνου (38-

27). Οι παίκτες του κ.

Γιάσαρη στο τρίτο δεκάλε-

πτο επέστρεψαν και πίεσαν

παίζοντας επιθετικό μπά-

σκετ και κατάφεραν να τρέ-

ξουν δικό τους σερί (11 –

20) και μείωσαν στο καλάθι

(49 – 47). Στην τελευταία

και καθοριστική περίοδο, οι

γηπεδούχοι είχαν πιο καθα-

ρό μυαλό και τελικά πέτυ-

χαν την νίκη στην έδρα

τους, με σκορ 72-65.

Διαιτητές :Παφίλης-

Τσιαπλής-Ντόγκας

Δεκάλεπτα: 18-14, 38-27,

49-47, 72-65.

Ερμής Λαγκαδά

(Κυρούδης): Μήνου,

Αποστολίδης 3 (1),

Μάρουσιτς 35 (2),

Ελευθεριάδης, Πλιούκας 8

(2), Σιώπης 9, Θεοδωρίδης

15, Χριστοδούλου,

Παρίτσης 2

Γ.Σ.Φαρσάλων

(Γιασσάρης): Στάνκοβιτς,

Παπαχρήστος 10, Τσούμας

2, Βρέττας 8, Πεταλωτής

18, Μουλάς 2, Δέσπος 15,

Τσούκας 10 (1)

Τα αποτελέσματα

Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων-ΠΣ Ευκαρπίας 69-

57

Ερμής Λαγκαδά-ΓΣ

Φαρσάλων 72-65

Στρατώνι-ΓΑΣ Κομοτηνή

57-78

ΠΑΣ Γιάννινα-ΕΚ Καβάλας

64-61

ΚΑΟ Χαλκιδικής-Εσπερος

Λαμίας  79-74

ΑΟ Πολυγύρου-ΚΣ

Γέφυρας 68-80 (11/01)

Αίας Ευόσμου-Δόξα

Λευκάδας 58-61

ΧΑΝΘ-Πρωτέας Γρεβενών

77-65

Η βαθμολογία

1) ΠΑΣ Γιάννινα 27

2) Δόξα Λευκάδας 25

3) ΕΚ Καβάλας 24

4) Ερμής Λαγκαδά 23

5) ΠΣ Ευκαρπίας 23

6) ΓΣ Φαρσάλων 22

7) ΚΣ Γέφυρας 21

8) Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων 21

9) ΓΑΣ Κομοτηνή 20

10) ΑΟ Πολυγύρου 20

11) ΧΑΝΘ 19

12) Αίας Ευόσμου 19

13) Πρωτέας Γρεβενών 19

14) Στρατώνι 19

15) Εσπερος Λαμίας 19

16) ΚΑΟ Χαλκιδικής 13

*Ο ΚΑΟ Χαλκιδικής έχει -2

βαθμούς από το περσινό

πρωτάθλημα

Η επόμενη αγωνιστική

(15η, 19/1)

ΠΣ Ευκαρπίας-Ερμής

Λαγκαδά

ΓΣ Φαρσάλων-ΧΑΝΘ

ΓΑΣ Κομοτηνή-Μαχητές

Πειραματικό Πεύκων

ΕΚ Καβάλας-Στρατώνι

Εσπερος Λαμίας-ΠΑΣ

Γιάννινα

ΚΣ Γέφυρας-ΚΑΟ

Χαλκιδικής

Δόξα Λευκάδας-ΑΟ

Πολυγύρου

Πρωτέας Γρεβενών-Αίας

Ευόσμου
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Ήττα για τον Γ.Σ.Φαρσάλων από Ήττα για τον Γ.Σ.Φαρσάλων από 

τον Ερμή Λαγκαδάτον Ερμή Λαγκαδά

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

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

παρουσίασε το

κακό του πρόσωπο και

γνώρισε την ήττα με σκορ

4 – 0 στην έδρα του

Μελισσοχωρίου,

κλείνοντας τον πρώτο

γύρο με 27 βαθμούς,

όντας στην 5η θέση του

πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι σκόραραν

στο 15′ με τον Καραμάνο

ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο

Καφάνταρης πέτυχε το 2 –

0.

Ο Ατρόμητος είχε κάποιες

καλές στιγμές, με κορυφαία

το δοκάρι του Τασιόπουλου,

όμως στο 71′ ο Χαρούλης

πέτυχε το 3 – 0 και “καθά-

ρισε” την υπόθεση νίκη.

Στο 89′ ο Καφαντάρης

πέτυχε το 4 – 0 και παράλ-

ληλα το δεύτερο προσωπι-

κό του τέρμα.

Η Σύνθεση

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος

Ανδρεόπουλος):

Σακελλαρίου, Μακρής,

Φλώρος (60′ Χρόνης),

Αγγελόπουλος,

Βασιλόπουλος,

Μπερσιάνης, Αζάς (65′

Αρσενόπουλος), Τσιτσικλής,

Τασιόπουλος, Βόπης (75′

Τζιλήρας), Μουτκανάς.

Πλήρωσε τα λάθηΠλήρωσε τα λάθη

της η Υπέρεια…της η Υπέρεια…

Βαριά ήττα για Βαριά ήττα για 

τον Ατρόμητο τον Ατρόμητο 



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος οδηγός με

δίπλωμα Β’ Κατηγορίας, για δια-

νομή ηλικίας Άνω των 25 ετών.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6975668620

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισόγειο

κατάστημα 57τμ, ιδιαίτερης προ-

βολής, 25ης Μαρτίου & Ανθίμου

Γαζή 1, Φάρσαλα (Πλατεία

Λαού).

Πληροφορίες: 6944323505,

6945875344
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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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Επ. Φαρσάλων «Ρωμανός ο Μελωδός»
σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων Γεωργίου Νταραγιάννη την Πέμπτη 16/1 και
ώρα 19:30.

14/1: Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

15/1: Γιακούλα Σοφία Δ/νση: Καναδά 27 Τηλ:

24910-22321

16/1: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

17/1: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

18/1: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

19/1: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

20/1: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
10:15
13:30 (ΤΡ-ΠΕ)
15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:15

15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)
12:20
ΣΑΒΒΑΤΟ
05:15
12:20
ΚΥΡΙΑΚΗ
12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

ανακοίνωσε δυο

μεταγραφές στο

μεταγραφικό παζάρι του

Ιανουαρίου καθώς τα

βρήκε σε όλα με τους

Χρήστο και Νίκο Ζαγγανά.

Ο Χρήστος Ζαγγανάς αγωνί-
ζεται ως μεσοεπιθετικός,
μέχρι πρότινος ανήκε στην
Αναγέννηση Φαρσάλων, ενώ

έχει αγωνιστεί στον ΑΟ
Ναρθακίου και παλαιότερα
αφήνοντας θετικές εντυπώ-
σεις.
Ο έτερος Ζαγγανάς, ο Νίκος
είναι μια επένδυση στο μέλ-
λον καθώς είναι 14 ετών,
αγωνίζεται στον χώρο του
κέντρου και μέχρι πρότινος
ανήκε στην Ακαδημία της
Αναγέννησης Φαρσάλων.

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

ανακοίνωσε την

απόκτηση δυο

ποδοσφαιριστών για την

χειμερινή μεταγραφίκη

περίοδο καθώς τα βρήκε

σε όλα με τον

τερματοφύλακα Κώστα

Κουσιά και τον μεσό -

αμυντικό Γιάννη

Πατσιούρα.

Ο Κουσιάς είναι 30 ετών και

μέχρι πρότινος ανήκε στην

Αναγέννηση Ιεράπετρας

όπου και ήταν βασικό στέλε-

χος της εντυπωσιακής πορεί-

ας της ομάδος του στην Α

ΕΠΣ Λασιθίου.

Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί

στους Αμπελόκηπους, το

Ελευθεραί, τον Απόλλων

Λάρισας, τον Σμόλικα

Φαλάνης, τον Πύρρο, τον

Παρνασό Αράχωβας κ.α.

Ο Πατσιούρας μέχρι πρότι-

νος ανήκε στην Αναγέννηση

Φαρσάλων ενώ κατά το

παρελθόν έχει φορέσει την

φανέλα του Αχιλλέα αφήνο-

ντας θετικά δείγματα.

Δεδομένα πρόκειται για δυο

μεταγραφές ουσίας οι οποίες

αναμένεται να βοηθήσουν

άμεσα το συγκρότημα του κ.

Χρήστου Καπελιάνη στο

δύσκολο και ανταγωνιστικό

πρωτάθλημα της Α ΕΠΣΛ.

Ζαγγανάς και Ζαγγανάς Ζαγγανάς και Ζαγγανάς JuniorJunior

στονστον ΑΟΑΟ ΝαρθακίουΝαρθακίου

Διπλή ενίσχυση για τον ΑχιλλέαΔιπλή ενίσχυση για τον Αχιλλέα



Η
ομάδα του

Αθλητικού

αντιμετώπιζε

εντός έδρας την ομάδα

του Φιλαθλητικού

Τρικάλων την οποία

κατάφερε να κερδίσει με 3

– 0 σετ, έχοντας 4 νίκες

σε 5 αγώνες.

Τα κορίτσια του Α.Σ.

Φαρσάλων είχαν τον έλεγχο

του παιχνιδιού σε όλη την

διάρκεια του αγώνα κατα-

φέρνοντας να πάρουν δια-

φορά από την αρχή των

σετ κερδίζοντας με : 25-13,

25 – 17, 25 – 18.

Σύνθεση της ομάδος:

ΑΣ Φαρσάλων (Μανετζής

Χρήστος): Ντόβα Ευτυχία,

Δασκαλοπούλου Βάιτσα,

Ζιάρκα Σωτηρία,Αλεξίου

Θώμη, Παναγιωτοπούλου

Μαριαλένα, Μπιζούλα

Ελένη, Αράπη Δήμητρα,

Δαρδουμά Ζωή, Τσιάρα

Μαρία, Μολόχα Ελένη,

Παπαθανασίου Φρειδερίκη,

Μανετζή Αλεξάνδρα.

Τ
ην ήττα με σκορ 2-0
γνώρισε από τον
πρωτοπόρο της

βαθμολογίας Πύρρο, η
Αναγέννηση Φαρσάλων
για το πρωτάθλημα της Α1′
ΕΠΣΛ.
Στο πρώτο ημίχρονο οι
Φαρσαλινοί παρατάχθηκαν
με κλειστή άμυνα, μη κατα-
φέρνοντας οι γηπεδούχοι να
βρουν διαδρόμους.
Στην μοναδική ευκαιρία που
προσπάθησαν να εισχωρή-
σουν σημείωσαν το τέρμα.
Συγκεκριμένα, στο 36′ από
αριστερά ο Τσάκουλης θα
σουτάρει στην αντίθετη
γωνία, την μπάλα θα διώξει ο
Παν. Δημουλάς πάνω στον
Νικούλι και αυτός από κοντά
θα στείλει την μπάλα τα
δίχτυα κάνοντας το 1-0.
Ίδια εικόνα στην επανάληψη
με την Αναγέννηση να προ-
σπαθεί να ξεδιπλώσει το παι-
χνίδι της. Στο 66’ ο Λέτσιος
θα πέσει πάνω στον
Γκατζανά μέσα στην μικρή
περιοχή σκοράροντας με το
σώμα. Σε εκείνο ακριβώς το
σημείο οι φιλοξενούμενοι θα
διαμαρτυρηθούν εντόνως για
επιθετικό φάουλ στον κίπερ
της Αναγέννησης από τον
σκόρερ Λέτσιο, όμως παρά

τις διαμαρτυρίες το γκολ θα
καταλογιστεί, με τον Πύρρο
να παίρνει προβάδισμα δυο
τερμάτων
Στο 72’ η Αναγέννηση θα μεί-
νει με 10 παίκτες καθώς ο
Τσακαβίτης θα αποβληθεί με
δεύτερη κίτρινη.
Στο 85’ ο Ζέρβας θα βρεθεί
απέναντι στον Γκατζανά
όμως δεν θα μπορέσει να
σκοράρει καθώς θα απο-
κρούσει. Στα εναπομείναντα
λεπτά της αναμέτρησης δεν
θα αλλάξει κάτι με τον Πύρρο
να παίρνει το τρίποντο στην
έδρα του,
Η Σύνθεση
Αναγέννηση Φαρσάλων (Κ.
Ρόφαλης – Τ. Ρόφαλης):
Γκατζανάς, Κούρο
(Μπουλούτσος), Τζιλήρας
(62’ Θέος), Δημουλάς,
Ευθυμιάδης, Τσακαβίτης,
Μπανιάς,Θλιβερός (75’
Αγγελακόπουλος), Δ.
Δημουλάς, Σαλής, Τσιοβάρας
(42’ Κατμέρος).
Εποχή Ρόφαλη στον
πάγκο της Αναγέννησης
Φαρσάλων!
Η Αναγέννηση Φαρσάλων
ανακοίνωσε την διάδοχη
κατάσταση στον πάγκο της
μετά την παραίτηση του κ.
Νίκου Θεοχαρόπουλου ο

οποίος ήταν μέχρι πρότι-
νος ο επικεφαλής στο
“τιμόνι” της ομάδος.
Η Διοίκηση της Αναγέννησης
έδωσε τα χέρια με το δίδυμο
των κ.κ. Κώστα και Τάκη
Ρόφαλη οι οποίοι ανήκαν στο
τεχνικό επιτελείο της ομάδος,
ο Τάκης Ρόφαλης ως γενικός
αρχηγός και ο Κώστας
Ρόφαλης ως βοηθός προπο-
νητή, ενώ αμφότεροι “τρέ-
χουν” και τα τμήματα
Ακαδημιών του Συλλόγου.
Πρόκειται για δυο ανθρώ-
πους που έχουν εργαστεί ως
δίδυμο σε αντρικές ομάδες
σε, Ολυμπιακό Αμπελιάς,
Άρη Διλόφου και ΑΟ
Ναρθακίου.
Η αποστολή τους μόνο εύκο-
λη δεν είναι καθώς η
Αναγέννηση βρίσκεται με 6
βαθμούς στην τελευταία θέση
του 2ου ομίλου της Α1
ΕΠΣΛ, όμως η “μπαγκέτα”
περνάει στα χέρια δυο
ανθρώπων που έχουν το
know how καθώς ακόμη μνη-
μονεύεται η πορεία πρωτα-
θλητισμού που είχε κάνει ο
Άρης Διλόφου στον 2ο γύρο
στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία και
κατάφερε να πετύχει την
παραμονή του, όταν ανέλαβε
το εν λόγω τεχνικό δίδυμο τις
τύχες της ομάδος.
Όσον αφορά τους ρόλους ο
Κώστας Ροφάλης θα είναι ο
πρώτος προπονητής της
ομάδος, με άμεσο συνεργάτη
τον Τάκη Ρόφαλη.
Συνήθως οι ρόλοι ήταν ανά-
ποδα μέχρι πρότινος, όμως
για πρώτη φορά ο νεαρός
προπονητής θα είναι επικε-
φαλής σε πάγκο αντρικής
ομάδος.

Τ
ην ήττα με σκορ 81

– 53 γνώρισε ο

ελλιπής Αθλητικός

Σύλλογος Φαρσάλων από

την ομάδα του BC Volos ,

στο κλειστό “Βάκης

Παρασκευόπουλος”.

Να σημειώσουμε ότι ο ΑΣΦ
πήγε στον Βόλο με μόλις 6
παίκτες , ενώ για πρώτη
φορά φέτος αγωνίστηκε με
την ομάδα του BC Volos ο
Βασίλης  Καλίκος και οι

νεαροί Σταύρου και
Ζαρμπούνης που χρησιμο-
ποιήθηκαν για αρκετά μεγά-
λο διάστημα από τον προ-
πονητή τους Γιάννη
Καρακατσούνη.
Τα δεκάλεπτα: 23-12, 47-
16, 70-32, 81-53
Οι Συνθέσεις
BC Volos
(Καρακατσούνης Ι.-
Καρακατσούνης Κ.):
Κουτσιμπανάς 24(1),

Ζαρμπούνης 2,
Αγγελόπουλος 7,  Σταύρου
6, Λιβάνιος 4, Ξυπνητός
11(2), Φιλίππου 6,
Σκαμαντζούρας ,
Καρασάββας 8, Κλέτσας 2,
Καλίκος 5,  Τσίγκος 6.
Α.Σ.Φαρσάλων
(Μανετζής): Μάρκος 11(1),
Μητσογιάννης 7, Αλεξίου
23(3), Μανετζής ,  Χρόνης
12(1), Γεωργολόπουλος .
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Ήττα για τον Α.Σ. Φαρσάλων στον ΒόλοΉττα για τον Α.Σ. Φαρσάλων στον Βόλο

Αθλητικά

Ηττήθηκε από τον πρωτοπόρο η ΑναγέννησηΗττήθηκε από τον πρωτοπόρο η Αναγέννηση

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (16η Αγων.)

Δαμασιακός-Βλαχογιάννι 1-0

Μαυροβούνι-Δωτιέας Αγιάς 1-1

Π.Ο.Ε-Σμόλικας 3-1

Αμπελιά-Κιλελέρ 0-1

Αβέρωφ-Αχιλλέας Φ. 2-0

Φαλανιακός-Λάρισα 2012 5-2

Αμπελωνιακός-Αργυροπούλι 3-3

Μακρυχώρι-Τύρναβος 4-0

Τα Αποτελέσματα (15η Αγων.)

Μελισσοχώρι-Βαμβακού 4-0

Ελευθεραί-Αγ. Ανάργυροι 0-0

Ναρθάκι-Λαρισαϊκός 3-1

Πύρρος-Αναγέννηση Φ. 2-0

Νέα Πολιτεία-Γαλήνη 2-0

Γλαύκη-Βούναινα 0-1

Υπέρεια-Προμηθέας 1-3

Ραχούλα-Παναγροτικός 1-2

Τα Αποτελέσματα (10η Αγων.)

Νεάπολη-Χαλκιάδες 2-2

Σταυρός-Κουτσόχερο 0-7

Μάνδρα-Ομόνοια 2-1

Βασιλί-Κρήνη 2-1

Ακαδ. Αχιλλέως-Μυραϊκός 3-0

Ζάππειο-Διογένης 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Π.Ο.Ε 41-9 42

2. Φαλανιακός 45-13 40

3. Μακρυχώρι 40-8 39

4. Δωτιέας Αγιάς 24-10 26

5. Σμόλικας 26-16 25

6. Κιλελέρ 12-19 24

7. Αμπελιά 23-20 22

8. Μαυροβούνι 19-17 21

9. Αβέρωφ 16-21 18

10. Αχιλλέας Φ. 17-30 18

11. Λάρισα 2012 17-40 16

12. Τύρναβος 16-24 15

13. Δαμασιακός 14-22 13

14. Αργυροπούλι 12-36 13

15. Βλαχογιάννι 9-29 10

16. Αμπελωνιακός 17-34 8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Πύρρος 20-12 31

2. Παναγροτικός 34-19 31

3. Βούναινα 29-14 30

4. Νέα Πολιτεία 31-17 28

5. Βαμβακού 26-20 27

6. Ελευθεραί 18-11 27

7. Υπέρεια 29-21 26

8. Μελισσοχώρι 26-18 25

9. Ραχούλα 23-19 22

10. Ναρθάκι 28-20 22

11. Άγιοι Ανάργυροι 16-17 19

12. Γαλήνη 9-23 10

13. Λαρισαϊκός 13-29 10

14. Προμηθέας 11-23 10

15. Γλαύκη 10-37 7

16. Αναγέννηση Φ. 9-31 6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Νεάπολη 41-9 26

2. Χαλκιάδες 40-6 24

3. Φορτούνα Κουτσοχέρου 30-5 24

4. Ομόνοια 22-13 20

5. Μάνδρα 16-15 15

6. Ζάππειο 14-16 13

7. Βασιλί 17-9 13

8. Διογένης 22-27 11

9. Κρήνη 16-22 10

10. Ακαδημία Φαρσάλων 9-29 7

11. Μυραϊκός 15-40 6

12. Σταυρός 6-57 -5

*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτάθλημα

με -6 βαθμούς από την περσινή σεζόν

Επόμενη (17η) Αγωνιστική

(Σάββατο 18/1, 15:00)

Βλαχογιάννι-Δωτιέας Αγιάς

Σμόλικας-Δαμασιακός

Κιλελέρ-Μαυροβούνι

Αχιλλέας Φ.-Π.Ο.Ε

Λάρισα 2012-Αμπελιά

Αργυροπούλι-Αβέρωφ

Μακρυχώρι-Φαλανιακός

Τύρναβος-Αμπελωνιακός

Επόμενη (16η) Αγωνιστική 

(Κυριακή 19/1, 15:00)

Ελευθεραί-Μελισσοχώρι

Βαμβακού-Ναρθάκι

Αγ. Ανάργυροι-Πύρρος

Λαρισαϊκός-Νέα Πολιτεία

Αναγέννηση Φ.-Γλαύκη

Γαλήνη-Υπέρεια

Βούναινα-Ραχούλα

Παναγροτικός-Προμηθέας

Επόμενη (11η) Αγωνιστική 

(Σάββατο 18/1, 15:00)

Φορτούνα Κουτσοχέρου-Χαλκιάδες

Ομόνοια-Νεάπολη

Κρήνη-Σταυρός

Μυραϊκός-Μάνδρα

Διογένης-Βασιλί

Ζάππειο-Ακαδ. Αχιλλέως

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Τ
ην πρώτη της

μεταγραφή

ανακοίνωσε η Νίκη

Κρήνης η οποία τα βρήκε

σε όλα με τον 32 χρόνο

κεντρικό αμυντικό Θανάση

Παπαδημητρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της Νίκης

Κρήνης, βρίσκεται στην πολύ

ευχάριστη θέση και ανακοι-

νώνει την απόκτηση του

Θανάση Παπαδημητρίου.

Ο 32χρονος δυναμικός

κεντρικός αμυντικός αποκτή-

θηκε από την ομάδα του

Αγίου Γεωργίου, στην οποία

ήταν και αρχηγός τα τελευ-

ταία 8 χρόνια, ενώ κατά το

παρελθόν έχει αγωνιστεί σε

Κατωχώρι, Ακαδημία

Φαρσάλων και Ε.Δ.Ενιππέα.

Είναι η πρώτη μεταγραφή,

από την επαρχία μας, ενώ

θα ακολουθήσουν κι άλλες,

τονώνοντας το ντόπιο στοι-

χείο. Σάκη, καλώς ήλθες

στην οικογένεια της Νίκης.

Τ
ην πρώτη της

μεταγραφική

προσθήκη για το

μεταγραφικό “παζάρι” του

Ιανουαρίου ανακοίνωσε η

Αναγέννηση Φαρσάλων. 

Οι “κόκκινοι” ήρθαν σε συμ-

φωνία με τον 18 χρόνο μεσο-

επιθετικό Δημήτρη

Γιαννολόπουλο, ο οποίος

μέχρι πρότινος ανήκε στον

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος καλωσορίζει τον

Δημήτρη στην Αναγέννηση

Φαρσάλων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες. Σύμφωνα

με το ρεπορτάζ οι άνθρωποι

της Αναγέννησης “σαρώ-

νουν” την τοπική ποδοσφαι-

ρική “πιάτσα” για νεαρούς,

ταλαντούχους ποδοσφαιρι-

στές, ενώ αναμένονται και

αρκετές επιστροφές ποδο-

σφαιριστών.

Μ
ια ποιοτική

προσθήκη στον

χώρο της

μεσαίας γραμμής

ανακοίνωσε η Θύελλα

Βασιλί καθώς τα βρήκε σε

όλα με τον νεαρό

ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο

Ξυνογαλά.

Ο Ξυνογαλάς είναι 24 ετών

και μέχρι πρότινος αγωνιζό-

ταν στην ομάδα του

Ατρόμητου Βαμβακούς ενώ

κατά το παρελθόν έχει φορέ-

σει και την φανέλα του

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Αγωνίζεται ως αμυντικό και

δημιουργικό χαφ.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος, των καλωσορίζει

στην Θύελλα και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Στην Νίκη Κρήνης ο ΠαπαδημητρίουΣτην Νίκη Κρήνης ο Παπαδημητρίου

Στην Αναγέννηση ο ΓιαννολόπουλοςΣτην Αναγέννηση ο Γιαννολόπουλος

Στη Θύελλα Βασιλί ο ΞυνογαλάςΣτη Θύελλα Βασιλί ο Ξυνογαλάς

““Τρένο” και το νέο έτος τα κορίτσια του Τρένο” και το νέο έτος τα κορίτσια του 

Α.Σ. Φαρσάλων!!!Α.Σ. Φαρσάλων!!!

Σ
ε μία σπουδαία

μεταγραφική κίνηση

προχώρησε ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς,

όπου συμφώνησε με τον

Γιάννη Μπαλαμπάνο!

Με αστραπιαίες ενέργειες η

διοίκηση των «κόκκινων»

ήρθε σε συμφωνία με τον

24χρόνο μεσοεπιθετικό,

Γιάννη Μπαλαμπάνο ο οποί-

ος προέρχεται από γεμάτες

σεζόν σε Β’ και Γ’ εθνική έχο-

ντας συμμετοχές με τους

Αχαρναικό, Ζάκυνθο,

Καλλιθέα, Φωκικό και

Παναργειακό, καθώς και στη

Super League

Λουξεμβούργου με την

ομάδα Hamm Benfica.

Παίκτης με πολλές παραστά-

σεις λοιπόν σε μεγάλες κατη-

γορίες και το τεχνικό δίδυμο

Βαγγέλη Μπρισίμη –

Θοδωρή Εμμανουήλ αποκτά

ένα πολύ σημαντικό «εργα-

λείο» στα χέρια του, με αυτή

μάλιστα να αποτελεί και τη

πρώτη μεταγραφή για την

Αμπελιά στο νέο έτος και στη

χειμερινή μεταγραφική περίο-

δο!

Πυροδότησε τη βόμβα με Μπαλαμπάνο η ΑμπελιάΠυροδότησε τη βόμβα με Μπαλαμπάνο η Αμπελιά



Η
Δόξα Υπέρειας

ξεκίνησε “καυτή”

και στο

μεταγραφικό παζάρι του

Ιανουαρίου καθώς τα

βρήκε

σε όλα με τον πολύπειρο

τερματοφύλακα Μάκη

Γεωργούλα και τον νεαρό

μεσοεπιθετικό Κώστα

Παπαδόντα. 

Ο Γεωργούλας είναι γνω-

στός στην Επαρχία

Φαρσάλων από το επιτυχη-

μένο πέρασμά του από τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς με τον

οποίο και κατέκτησε την

άνοδο από την Α1 στην Α

ΕΠΣΛ κατηγορία, όντας

από τα βασικά γρανάζια.

Μέχρι πρότινος ανήκε στην

Δόξα Βλαχογιαννίου και

αγωνιζόταν στο πρωτάθλη-

μα της Α ΕΠΣΛ DETOX.

Ο Παπαδόντας αγωνίζεται

στα “φτερά” της επίθεσης

και είναι ένα από τα μεγάλα

ταλέντα του Νομού

Λάρισας, είναι 18 ετών και

μέχρι πρότινος ανήκε στον

Προμηθέα Λάρισας, κάνο-

ντας πολύ καλές εμφανίσεις

τα τελευταία χρόνια.

Οι “αετοί” πλέον προετοιμά-

ζονται για την αναμέτρηση

του Κυπέλλου κόντρα στον

Οικονόμο Τσαριτσάνης, ένα

δυνατό τεστ κόντρα σε μια

ομάδα Γ Εθνικής κατηγο-

ρίας.

Η Δόξα είναι στην φάση

των “16” του Κυπέλλου και

την Τρίτη 14/1 και ώρα

14:30 θα αντιμετωπίσει

εντός έδρας στο γήπεδο

της Υπέρειας τον Οικονόμο

Τσαριτσάνης, ομάδα του

Νομού Λάρισας που πρω-

ταγωνιστεί στην Γ Εθνική

κατηγορία φέτος.

Δεδομένα πρόκειται για ένα

τεστ σε όλους τους τομείς

για τον Γιώργο Λυκοκώστα

και τους παίκτες του κόντρα

σε μια ποιοτική ομάδα,

ανώτερης κατηγορίας,

όμως ο θεσμός του

Κυπέλλου παραδοσιακά

κρύβει εκπλήξεις.
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Τοπικά Νέα

CMYK

Μεταγραφές και στο “βάθος” Κύπελλο με την Τσαρίτσανη για την Δόξα Υπέρειας!Μεταγραφές και στο “βάθος” Κύπελλο με την Τσαρίτσανη για την Δόξα Υπέρειας!


