
Ρεπορτάζ Πολιτιστικών ΕκδηλώσεωνΡεπορτάζ Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Κοπές πίτας και χοροεσπερίδεςΚοπές πίτας και χοροεσπερίδες

στην Επαρχία Φαρσάλωνστην Επαρχία Φαρσάλων

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τοΞεκίνησαν οι αιτήσεις για το
Φαρσαλινό ΚαρναβάλιΦαρσαλινό Καρναβάλι

ΚλοπέςΚλοπές

μετασχηματιστώνμετασχηματιστών

και αγροτικώνκαι αγροτικών

αυτοκινήτων κατάαυτοκινήτων κατά

ριπάς ριπάς στηνστην ΕπαρχίαΕπαρχία

Προχωρά η μετεγκατάσταση των ΡομάΠροχωρά η μετεγκατάσταση των Ρομά

Τα ΦάρσαλαΤα Φάρσαλα

επισκέφθηκε ο Γ.Γ. επισκέφθηκε ο Γ.Γ. 

ΚοινωνικήςΚοινωνικής

ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης

Απάντηση - ΤοποθέτησηΑπάντηση - Τοποθέτηση

του Προέδρου της του Προέδρου της 

ΤΚ Βασιλί Γ. ΜπόγκαΤΚ Βασιλί Γ. Μπόγκα

Ψηφίζεται οΨηφίζεται ο

προϋπολογισμός τουπροϋπολογισμός του

Δήμου Δήμου τηντην Πέμπτη 30/1Πέμπτη 30/1

Αναμνήσεις και εικόνες: Αναμνήσεις και εικόνες: 

Φαρσαλινή διασκέδαση αλα παλαιά Φαρσαλινή διασκέδαση αλα παλαιά 

ΌλαΌλα τατα αθλητικάαθλητικά νέα & νέα & 

ρεπορτάζρεπορτάζ τηςτης ΕπαρχίαςΕπαρχίας

Βρέθηκε καμμένο κλεμμένοΒρέθηκε καμμένο κλεμμένο

αυτοκίνητό στους Χαλκιάδες αυτοκίνητό στους Χαλκιάδες 

CMYK

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 950 Τιμή: 0,60 ευρώ

Αναλυτικό ρεπορτάζ για το... “ναυάγιο” του μπλόκουΑναλυτικό ρεπορτάζ για το... “ναυάγιο” του μπλόκου

“Τράβηξαν χειρόφρενο”“Τράβηξαν χειρόφρενο”

οι αγρότες της Επαρχίαςοι αγρότες της Επαρχίας
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στο Πολιτιστικό

Κέντρο Φαρσάλων, το

Κέντρο Δια βίου Μάθησης

Ευρωεκπαιδευτική

Computer Center

διοργάνωσε εκδήλωση με

τα εξής δύο σκέλη.

Η Τάξη Ρομποτικής παρου-

σίασε ένα μικρό δείγμα της

δουλειάς της. Στο δεύτερο

μέρος η Φαρμακοποιός

Αθηνά Κουκουφλή του

Γεωργίου παρουσίασε στα

πλαίσια του Προγράμματος

της Σχολής Γονέων, το

θέμα: «Πως επιδρά η φρο-

ντίδα και η υγιεινή του

γονέα στην ψυχολογία του

παιδιού και της οικογένει-

ας».

Σε ότι αφορά την Σχολή

Γονέων  είναι ελπιδοφόρο

νέο εγχείρημα πάντα με την

βοήθεια σας και την βοή-

θεια έγκριτων και καταξιω-

μένων επιστημόνων. Η

Σχολή Γονέων έχει σκοπό

την εκπαίδευση και τη στή-

ριξη κάθε μητέρας και πατέ-

ρα, στον σύνθετο ρόλο του

γονιού, όπως διαμορφώνε-

ται από τις σύγχρονες κοι-

νωνικοοικονομικές συνθή-

κες.

Σε ότι αφορά τις επόμενες

συναντήσεις είναι τις εξής

ημερομηνίες και με τα εξής

θέματα:

Τρίτη 28/01 – Άγχος θυμός

ενοχή

Τρίτη 25/02 Bulling-Τρόποι

αντιμετώπισης

Τρίτη 31 Μαρτίου -

Αποτελεσματικοί Γονείς

Τρίτη 28/04 -Εφηβεία

Τρίτη 26/05 Πως διαχειριζό-

μαστε τις σχέσεις- φιλίες –

αντιπαλότητες στο σχολείο.

2
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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 29/1/2020 

Ηλιοφάνεια, Θερμοκρασία 6/18c 

Τρίτη 28/1/2020
Ηλιοφάνεια - Θερμοκρασία 7/17c

Πέμπτη 30/1/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 0/14c

Παρασκευή 31/1/2020
Ηλιοφάνεια θερμοκρασία 3/15c

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

Κυριακή 2/2/2020
Βροχές, θερμοκρασία 4/19c

Δευτέρα 3/2/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/18c

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

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

Ά
καρπες

αποδείχθηκαν οι

συναντήσεις των

αγροτών στην Επαρχία

Φαρσάλων καθώς αν και

αρχικά είχε συμφωνηθεί

από τους αρμόδιους

φορείς, τους συλλόγους

και τους αγρότες η

έναρξη των

κινητοποιήσεων με

μπλόκο στην είσοδο της

πόλης και συγκεκριμένα

στο Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων την Δευτέρα

27/1 εν τέλει ελέω της

σχεδόν πενιχρής

συμμετοχής των τρακτέρ

η απόφαση αυτή

“πάγωσε”.

Μετά την Πανθεσσαλική

σύσκεψη που πραγματο-

ποιήθηκε στα Φάρσαλα την

προηγούμενη Δευτέρα

(20/1) με απόφαση για

τοπικές κινητοποιήσεις και

κλιμάκωση στην έκθεση της

“Agrotica” το ερχόμενο

Σαββατοκύριακο, οι αγρό-

τες της Επαρχίας

Φαρσάλων πραγματοποίη-

σαν ακόμη μια σύσκεψη

την προηγούμενη Πέμπτη

στο ΤΟΕΒ Φαρσάλων, με

σκοπό να συζητήσουν για

την έξοδό και την δημιουρ-

γία τοπικού αγροτικού

μπλόκου στα Φάρσαλα.

Εκεί παρά την λιγοστή συμ-

μετοχή αποφασίστηκε η

κινητοποίηση και η έναρξη

του μπλόκου στα Φάρσαλα

την Δευτέρα 27/1.

Όμως λίγες ώρες πριν την

καθιερωμένη προσυγκέ-

ντρωση υπήρξε πενιχρός

αριθμός τρακτέρ και αγρο-

τών στο σημείο της προσυ-

γκέντρωσης με αποτέλεσμα

να υπάρξει το οριστικό

“ναυάγιο” του κεφαλαίου

“μπλόκα” στα Φάρσαλα.

Με μία λιτή ανακοίνωση

όπου αναφέρεται πως “η

προσπάθεια απέτυχε”, εκ

μέρους των Αγροτικών

Συλλόγων της επαρχίας

Φαρσάλων, ο αντιπρόεδρος

της ΕΟΑΣΝΛ κ. Χρήστος

Αδαμόπουλος και ο υπεύ-

θυνος τύπου της ΕΟΑΣΝΛ

κ. Σωκράτης Αλειφτήρας,

ανακοίνωσαν το πρωί της

Δευτέρας τη ματαίωση της

προαναγγελθείσας κινητο-

ποίησης για την επαρχία

Φαρσάλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Οι Αγροτικοί Σύλλογοι

επαρχίας Φαρσάλων και τα

μέλη του, εδώ και 1,5 μήνα

γυρνώντας από χωριό σε

χωριό και κάνοντας συνε-

χείς συσκέψεις ενημέρωναν

τον κόσμο για τα προβλή-

ματα του αγροτικού τομέα

και τις προθέσεις των

κυβερνώντων, απέναντι σ’

αυτά. Σκοπός ήταν η δημι-

ουργία ενός μεγάλου

Πανθεσσαλικού μπλόκου

στην Νίκαια με συμμετοχή

και των Φαρσαλινών αγρο-

τών.

Δυστυχώς η προσπάθεια

αυτή απέτυχε και οι λόγοι

είναι πολλοί.

Η θέληση κάποιων αγρο-

τών να δώσουν πίστωση

χρόνου στην νέα κυβέρνη-

ση.

Οι προσπάθειες κάποιων

κυβερνητικών μηχανισμών

να ασκήσουν πολύμορφες

πιέσεις σε Φαρσαλινούς

αγρότες και να δημιουργή-

σουν ένα αφήγημα περί

αριστερών κινητοποιήσεων.

Οι ίδιοι οι αγροτικοί σύλλο-

γοι και τα μέλη τους θα

πρέπει να οργανωθούν

καλύτερα, να ενημερώνουν

πιο συχνά τους αγρότες και

να “πιάνουν” τον παλμό της

επαρχίας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι και

το οργανωμένο αγροτικό

κίνημα θα είμαστε πάντα

δίπλα στους αγρότες και

στα χωριά μας με σκοπό

την προσπάθεια για την

επίλυση των προβλημάτων.

Ότι κερδίσαμε τόσα χρόνια

το κερδίσαμε στα μπλόκα

και με τα τρακτέρ στην

Εθνική οδό. Αυτή είναι η

δύναμη μας, αρκεί να το

πιστέψουμε.

Ανανεώνουμε το ραντεβού

μας με τους αγρότες για το

Σάββατο 1 του Φλεβάρη και

ώρα 12:00 στο

Συλλαλητήριο της AGROTI-

CA”.

“Τράβηξαν χειρόφρενο” οι“Τράβηξαν χειρόφρενο” οι
αγρότες της Επαρχίαςαγρότες της Επαρχίας

Παρουσίαση ρομποτικής από τοΠαρουσίαση ρομποτικής από το

Κέντρο Δια βίου ΜάθησηςΚέντρο Δια βίου Μάθησης

Ευρωεκπαιδευτική Ευρωεκπαιδευτική 

Computer CenterComputer Center



Η
εφημερίδα μας

συνεχίζει στο

τέταρτο 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.

Σε αυτή την έκδοση θα σας

“ξυπνήσουμε” μνήμες με

παλιές φωτογραφίες από

στιγμές διασκέδασης σε

εποχές αθώες, όμορφες

που όλα ήταν απλά και οι

επαφές τόσο ανθρώπινες

και “ζωντανές”.

Πηγή Φωτογραφιών:

Ομάδα Facebook: Παλιές

φωτογραφίες απ' τα

Φάρσαλα και τα γύρω

χωριά

3
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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
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πραγματοποιήθηκε

με μεγάλη επιτυχία στο

Κτήμα Αίγλη  ο

καθιερωμένος Ετήσιος

χορός που διοργανώνει

κάθε χρόνο ο Σύλλογος

Ηπειρωτών Επαρχίας

Φαρσάλων.

Τα  όμορφα τραγούδια από

όλες τις γωνιές της Ηπείρου

από την εκπληκτική ορχή-

στρα μας, το γυναικείο

χορευτικό και η διάθεση του

κόσμου που μας τίμησε με

την παρουσία του συνέβα-

λαν στο να στηθεί ένα

καθαρόαιμο Ηπειρώτικο

γλέντι γεμάτο κέφι, χορό,

χαμόγελα, αναμνήσεις,

νοσταλγία.

Η ιδιαιτερότητα της φετινή

εκδήλωσης ήταν η επέτειος

των 60 χρόνων από την

ίδρυση του Συλλόγου μας

και με αφορμή αυτό το

γεγονός,

α) παρουσιάσαμε μια έκθε-

ση με παλιές αλλά κ με πιο

καινούριες φωτογραφίες

β) παρουσιάσαμε ένα

βίντεο – αφιέρωμα  με αξιο-

θέατα από όλη την Ήπειρο

καθώς και με όλες τις δρά-

σεις, εκδηλώσεις, σημαντι-

κά γεγονότα του Συλλόγου

από το παρελθόν μέχρι το

σήμερα και φυσικά έγινε η

απαραίτητη αναφορά σε

όλους όσους έχουν προ-

σφέρει στον Σύλλογο από

την τιμητική θέση του

Προέδρου

γ) βραβεύσαμε τους μαθη-

τές των Φαρσάλων με

καταγωγή από την Ήπειρο

που διακρίθηκαν στις

Πανελλήνιες Εξετάσεις

2019 και εισήχθησαν σε

ΑΕΙ και ΤΕΙ

δ) βραβεύσαμε τον χοροδι-

δάσκαλο και τον γυμναστή

του Συλλόγου μας κ. Νίκο

Γκρίτζαλη και κ. Χρήστο

Μανετζή αντίστοιχα για την

άψογη συνεργασία που

έχουμε 

Ευχόμαστε στους μαθητές

– ριες Σωτηρία Αντωνίου,

Ευάγγελο Γκρίνια,

Θεοδώρα Νταραγιάννη,

Διονύσιο Σμπόνο,

Αικατερίνη Τζαρούχη και

Κωνσταντίνο Φωτογιάννη

καλή επιτυχία στις σπουδές

τους και καλή σταδιοδρομία

στη ζωή τους!

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του

Συλλόγου ευχαριστεί θερμά:

1) Τους εκπροσώπους της

Δημοτικής Αρχής, της αντι-

πολίτευσης, των φορέων

και συλλόγων της πόλης

μας που μας τίμησαν με

την παρουσία τους και στή-

ριξαν την εκδήλωση μας

2) Τις γυναίκες του χορευτι-

κού μας για την άψογη και

εκθαμβωτική παρουσία

τους και φυσικά το χοροδι-

δάσκαλο μας κ. Νίκο

Γκρίτζαλη

3) Τον κ. Βασίλη Ντίνο και

το προσωπικό του

«ΚΤΗΜΑ ΑΙΓΛΗ» για την

άψογη εξυπηρέτηση

4) Την ορχήστρα μας που

ξεσήκωσε τον κόσμο με

παραδοσιακή μουσική της

Ηπείρου

5) Τον κ. Κώστα

Αντωνόπουλο για τη βιντεο-

κάλυψη της εκδήλωσης μας

6) Τις επιχειρήσεις της

πόλης μας που συνεισφέ-

ρανε πλήθος δώρων για τη

λαχειοφόρο μας καθώς και

τις συγκινητικά πολλές

χορηγίες για την οικονομική

ενίσχυση του Συλλόγου.

Είναι χρέος μας να τους

στηρίζουμε και εμείς

7) στην καθεμία και στον

καθένα από εσάς που

παρευρεθήκατε στην εκδή-

λωση μας και την κάνατε

πολύ πιο όμορφη απ’ ότι

φανταζόμασταν!

Τιμή μας!

Καλή Αντάμωση!!

4
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Τρίτη 28 Ιανουαρίου
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

“Χόρεψαν” και διασκέδασαν Ηπειρώτικα για ακόμη μια χρονιά“Χόρεψαν” και διασκέδασαν Ηπειρώτικα για ακόμη μια χρονιά

με μεγάλη επιτυχία!!! με μεγάλη επιτυχία!!! 



Τ
ην δική του

απάντηση -

τοποθέτηση

γνωστοποίησε ο

πρόεδρος της ΤΚ Βασιλί

Φαρσάλων κ. Γεώργιος

Μπόγκας, αναφορικά με

το “φλέγον ζήτημα” που

έχει προκύψει ανάμεσα

στο τοπικό συμβούλιο και

τον Σύλλογο Γυναικών

Βασιλί.

Ο κ. Μπόγκας τόνισε την

ιστορία του κτιρίου που στε-

γάζεται η κοινότητα, τον

ρόλο του προέδρου και του

τοπικού συμβουλίου, τις

ευθύνες και τις υποχρεώ-

σεις, ευχαρίστησε τους

κατοίκους του Βασιλί για

την εμπιστοσύνη που δεί-

χνουν στο πρόσωπό του

και ξεκαθάρισε τόσο την

δική του θέση, όσο και του

συμβουλίου της ΤΚ Βασιλί

Φαρσάλων.

Αναλυτικά:

“Το κτίριο της Κοινότητας

στο Τ.Δ. Βασιλί κτίσθηκε το

1927 από την πολιτεία για

χρήση από τον εκάστοτε

πρόεδρο και το κοινοτικό

συμβούλιο μέχρι και σήμε-

ρα.

Ο πρόεδρος και το πεντα-

μελές κοινοτικό συμβούλιο

είναι νομικό πρόσωπο

δημοσίου δικαίου και νομι-

κά υπεύθυνο απέναντι στην

πολιτεία και τους πολίτες

που υπηρετεί.

Υπεύθυνο για την προστα-

σία της κοινοτικής περιου-

σίας και του αρχείου που

βρίσκεται εντός του κοινοτι-

κού γραφείου (σφραγίδες,

παραχωρητήρια χάρτες,

πρακτικά χαρακτηρισμοί

γης, κτηματολόγιο, σχέδια

ύδρευσης και άρδευσης,

σχέδια ηλεκτροφωτισμού

κλπ).

Υπεύθυνο για την ασφάλεια

των κατοικιών, των παιδι-

κών χαρών, την πυρασφά-

λεια, την συντήρηση, την

καθαριότητα των πλατειών

και λοιπών κοινοχρήστων

χώρων.

Για την αποκατάσταση των

ζημιών στο δίκτυο ύδρευ-

σης, αποχέτευσης και ηλε-

κτροφωτισμού.

Είναι υποχρεώσεις για τις

οποίες ο πρόεδρος θα πρέ-

πει να τηρεί σύμφωνα με

τον νόμο και το σύνταγμα

και να ασκεί τα καθήκοντά

του τίμια και ευσυνείδητα.

Ο νόμος καθορίζει τον

χώρο στέγασης του προέ-

δρου και του κοινοτικού

συμβουλίου.

Αναλυτικά ο νόμος: Άρθρο

91 του ν. 3852/2010.

Κάθε τοπική ή δημοτική κοι-

νότητα διαθέτει τοπικό ή

δημοτικό γραφείο.

Το δημοτικό συμβούλιο

καθορίζει ποιες υπηρεσια-

κές μονάδες μπορούν να

λειτουργήσουν στις τοπικές

ή δημοτικές κοινότητες.

Και δεν αμφισβητείται και

ούτε παραχωρείται σε

σωματεία και περιστασια-

κούς συλλόγους που αντί

να προάγουν τον πολιτι-

σμό, σπέρνουν το μίσος και

τον διχασμό με ύβρεις και

απειλές, σε μια μικρή κοι-

νωνία όπως είναι το χωριό.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι

το κύτταρο της δημοκρατίας

και ο θεσμός πάνω στον

οποίο η πολιτεία κτίζει τις

κοινωνίες.

Δικαιούται τον σεβασμό μας

και την τίμια και ηθική προ-

σφορά μας και δεν απειλεί-

ται και ούτε εκβιάζεται από

κανέναν.

Κανείς σύλλογος δεν έχει το

δικαίωμα να κάνει κατάλη-

ψη του γραφείου του προέ-

δρου, να αλλάζει τις κλειδα-

ριές (δύο φορές), και να

πετά έξω τα έπιπλα του κοι-

νοτικού συμβουλίου.

Οι συνεδριάσεις να διεξάγο-

νται στα γραφεία του αγρο-

τικού συνεταιρισμού.

Μια τέτοια πράξη χαρακτη-

ρίζει την νοοτροπία του

συλλόγου και σύμφωνα με

τον νόμο είναι ποινικό αδί-

κημα.

Ο εν λόγω σύλλογος έχει το

δικαίωμα βάσει της απόφα-

σης του 2011 και του τότε

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Άρη Καραχάλιου να χρησι-

μοποιεί μια αίθουσα του κτι-

ρίου της Κοινότητας και σε

καμία περίπτωση το γρα-

φείο του προέδρου.

Είναι τιμή μου που υπηρε-

τώ το χωριό μου μέσα από

μια θεσμική θέση όπως

είναι ο πρόεδρος της

Κοινότητας και για την εμπι-

στοσύνη των συγχωριανών

μου που δείχνουν στο πρό-

σωπο μου εδώ και πολλά

χρόνια (38).

Είμαι περήφανος εγώ και οι

συνεργάτες μου στο κοινο-

τικό συμβούλιο για ότι έχου-

με προσφέρει αυτά τα χρό-

νια στο χωριό μας που κατά

γενική ομολογία κερδίσαμε

την αναγνώριση και την

επιβράβευση του Δήμου και

όλων των φορέων.

Η κοινή γνώμη θα πρέπει

να ενημερώνεται σωστά και

όχι να δηλητηριάζεται από

σκόπιμη παραπληροφόρη-

ση.”

Μετά τιμής

Γεώργιος Μπόγκας

Πρόεδρος ΤΚ Βασιλί

Φαρσάλων.
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Απάντηση - Τοποθέτηση του ΠροέδρουΑπάντηση - Τοποθέτηση του Προέδρου

της ΤΚ Βασιλί Γεωργίου Μπόγκατης ΤΚ Βασιλί Γεωργίου Μπόγκα



Γ
ια το νέο

πρόγραμμα

μετεγκατάστασης

οικογενειών ΡΟΜΑ αλλά

και για τις συνθήκες

διαβίωσης στον

υφιστάμενο οικισμό,

συζήτησαν την Κυριακή

(26/1), ο Γενικός

Γραμματέας Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και

Καταπολέμησης της

Φτώχειας κ. Γεώργιος

Σταμάτης και ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Το κυβερνητικό στέλεχος

επισκέφθηκε με συνεργάτες

του τα Φάρσαλα και συνα-

ντήθηκε στο Κέντρο

Κοινότητας του δήμου

Φαρσάλων- Παράρτημα

ΡΟΜΑ, με τον δήμαρχο κ.

Εσκίογλου, τους αντιδημάρ-

χους κ.κ. Σοφία Χατζηπλή

και Νίκο Γκατζόγια, τον

προϊστάμενο της Τεχνικής

Υπηρεσίας του δήμου

Φαρσάλων κ. Αναστάσιο

Λιαπή και την εργαζόμενη

στο Κέντρο Κοινότητας,

βοηθό νοσηλεύτριακ.

Αθανασία Βακαλούλη. Στη

σύσκεψη που ακολούθησε

συζητήθηκαν τόσο οι δρά-

σεις του δήμου, αλλά και

ζητήματα που άπτονται της

βελτίωσης των συνθηκών

διαβίωσης, καθώς και η

πορεία του προγράμματος

μετεγκατάστασης.

Μετά το πέρας της σύσκε-

ψης πραγματοποιήθηκε

επίσκεψη στον οικισμό των

ΡΟΜΑ, όπου ακολούθησε

συζήτηση με εκπροσώπους

της κοινότητας.

Στην τοποθέτησή του προς

τον Γενικό Γραμματέα, ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλουανέφερε

μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στην περιοχή των

Φαρσάλων μένουν περί

τους 1000 ΡΟΜΑ, εκ των

οποίων εκτιμάται οι 300 με

350 στους 71 οικίσκους

από το πρώτο πρόγραμμα

που υλοποιήθηκε επί των

ημερών του αειμνήστου

δημάρχου Αχιλλέα

Γκουντόπουλου.

Είναι πολύ σημαντικό να

πω ότι πρόκειται για μία

ευπαθή ομάδα που σε ότι

αφορά την περίπτωσή μας,

έχει πολύ υψηλό βαθμό κοι-

νωνικής ενσωμάτωσης,

αφού σε αντίθεση με άλλα

παραδείγματα στην

Θεσσαλική περιοχή, εδώ

δεν έχουμε έντονα φαινόμε-

να παραβατικότητας.

Θεωρώ ότι στην παραπάνω

θετική διαπίστωση, σημα-

ντικό ρόλο διαδραμάτισαν

οι διαχρονικές πολιτικές

που ασκήθηκαν από το

δήμο Φαρσάλων, στην

κατεύθυνση των οποίων

κινούμαστε και σήμερα.

Όπως θα γνωρίζετε, η

βασική υπηρεσία του δήμου

σε άμεση σχέση με τον οικι-

σμό είναι το παράρτημα

ΡΟΜΑ του Κέντρου

Κοινότητας. Μία αξιόλογη

προσπάθεια που προσφέ-

ρει πολυεπίπεδη συνδρομή

στους συμπολίτες μας.

Προσφέρει αστικοδημοτική

τακτοποίηση με έγγραφα,

δημόσιες υπηρεσίες και επι-

δόματα,πρωτοβάθμια φρο-

ντίδα υγείας ενώ μεριμνά

και για τον ζωτικής σημα-

σίας εμβολιασμό των παι-

διών και ενισχυτική διδα-

σκαλία στα παιδιά.Είμαστε

στο πλευρό των ΡΟΜΑ,

όπως κι αυτοί είναι μαζί

μας, ως αναπόσπαστο κομ-

μάτι της τοπικής κοινωνίας.

Δεν είναι υπερβολή να σας

πω ότι πολλές από τις οικο-

γένειες που διαμένουν εδώ

για δεκαετίες, πλέον λογίζο-

νται απ’ όλους εμάς ως

Φαρσαλινές.

Θέλουμε λοιπόν να ενδυνα-

μώσουμε αυτή τη σχέση και

πιστεύω πως σ’ αυτή την

κατεύθυνση οφείλουμε να

συνεργαστούμε ώστε να

αναβαθμίσουμε την ποιότη-

τα ζωής των ΡΟΜΑ.

Αυτό θα γίνει και με την

αναβάθμιση της περιοχής,

μέσα από το νέο πρόγραμ-

μα μετεγκατάστασης.

Ένα πρόγραμμα που στη

δική μας περίπτωση μπορεί

να αλλάξει άρδην την εικό-

να με ανάπλαση σε δύο

οικοδομικά τετράγωνα, τα

οποία θα αποκτήσουν

νέους δρόμους, αποχετευτι-

κό και υδρευτικό δίκτυο και

βέβαια νέους οικίσκους,

ώστε με την μείωση της

πυκνότητας κατοίκησης

στον υφιστάμενο οικισμό,

να αυξήσει την ποιότητα

ζωής των διαμενόντων.

Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό το

πρόγραμμα καταθέτοντας

τεχνικό δελτίο για τη χρημα-

τοδότησή του όλου έργου

από το πρόγραμμα δημο-

σίων

επενδύσεων.Ευελπιστούμε

στη συμβολή σας, ώστε

σύντομα να λάβει το δρόμο

της υλοποίησης».

Από την πλευρά της η αντι-

δήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή η οποία και ανα-

φέρθηκε εκτενώς στην

παρούσα κατάσταση σε ότι

αφορά την καθημερινότητα

στον οικισμό, σημείωσε

μεταξύ άλλων πως «η ενδυ-

νάμωση των δράσεων που

σχετίζονται με την εκπαί-

δευση, μπορεί μεσοπρόθε-

σμα να έχει θετικό αντίκτυ-

πο στην συμβίωση της κοι-

νότητας των ΡΟΜΑ με την

υπόλοιπη κοινωνία. Στην

κατεύθυνση αυτή, η κυβέρ-

νηση οφείλει να επανεξετά-

σει το θεσμικό πλαίσιο που

διέπει τη δημόσια εκπαίδευ-

ση και την παροχή επιπρό-

σθετων κινήτρων για συμ-

μετοχή σε αυτή, ευπαθών

ομάδων όπως οι ΡΟΜΑ».

Να σημειωθεί πως εντός

των επόμενων εβδομάδων

αναμένεται να κατατεθεί

από την Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου Φαρσάλων η

ολοκληρωμένη πρόταση για

το πρόγραμμα μετεγκατά-

στασης, ώστε να δεσμευ-

τούν οι απαιτούμενοι οικο-

νομικοί πόροι.

6
Τρίτη 28 Ιανουαρίου

Τοπικά Νέα

Τα Φάρσαλα επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Τα Φάρσαλα επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας 

Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΚοινωνικής Αλληλεγγύης

- Κυριακή 2/2, το “NΑΣΕΛΟΣ TRAVEL”

διοργανώνει εκδρομή στην έκθεση “Agrotica” στην

Θεσσαλονίκη

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

διοργανώνει εκδρομή στην έκθεση “Agrotica” στην Θεσσαλονίκη

-Σάββατο 15/2 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσας Ασπροποτάμου

και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλικίου Ασπροποτάμου, διοργανώ-

νουν εκδρομή στην Θεσσαλονίκη για την κοπή πίτας των Βλάχων,

στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο.

-Σάββατο 15/2 Απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή Ι.Μ.

Παναγίας Φανερωμένης, στο Καλλιφώνιο Καρδίτσας και στην

Έπαυλη του Δεσπότη.

-29/2-2/3 Τρίημερη Εκδρομή τις Απόκριες, Οχρίδα - Μονή Οσίου

Ναούμ - Στρούγκα - Μπίτολα

- 2 Διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή σε ξενοδοχείο 4* -

Ξεναγήσεις

-5-8/3 Τετραήμερη Εκδρομή Σέρρες - Δράμα - Πηγές Αγγίτη -

Οχυρό Ρούπελ - Κερκίνη - Άγκιστρο &

Μονοήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο Βουλγαρίας.

- 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο στις Σέρρες

*ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-Σάββατο 7/3, Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης “Τρείς

Αδερφές” του Άντον Τσέχωφ, Θέατρο Βεάκη - Αθήνα

*Δεκτά Θεατρικά Εισιτήρια ΟΓΑ

-14-15/3 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Βασιλί διοργανώνει 

διήμερη εκδρομή σε Οχρίδα - Μονή Οσίου Ναούμ - Μπίτολα

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Σύλλογο και στο 

τηλέφωνο: 6975635877

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ



Β
ρέθηκε καμμένο

κλεμμένο

αυτοκίνητο στους

Χαλκιάδες Φαρσάλων.

Πιο συγκεκριμένα και

Σύμφωνα με πληροφορίες

του kalabakacity.gr το αυτο-

κίνητο κλάπηκε από τον

χώρο του Νοσοκομείου και

χθες το πρωί στις 6 όπως

αναφέρουν οι πληροφορίες,

το αυτοκίνητο καιγόταν έξω

από το χωριό Χαλκιάδες

στα Φάρσαλα σε αγροτική

περιοχή.

Το αυτοκίνητο ανήκε σε

κάτοικο της Καλαμπάκας.

Σ
ε... “έξαρση”

βρίσκεται το

τελευταίο διάστημα

η κλοπή

μετασχηματιστών και

αγροτικών αυτοκινήτων

στην Επαρχία Φαρσάλων

η οποία έχει βρεθεί στο

“μάτι” σπείρας

κακοποιών οι οποίοι κατά

ριπάς “ρημάζουν” με

απανωτές κλοπές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

της “Ελευθερίας”, ασύλλη-

πτοι παραμένουν οι άγνω-

στοι δράστες και IX φορτη-

γών αυτοκινήτων Αλλά και

μετασχηματιστών της ΔΕΗ,

κλοπές που φαίνεται ότι

σχετίζονται μεταξύ τους. 

Αυτό το συμπέρασμα μπο-

ρεί να εξάγει κάνεις από τη

κλοπή μετασχηματιστή,

στην Αύρα Φαρσάλων. Και

αυτό γιατί εγκατέλειψαν το

μετασχηματιστή δίπλα σε

δίκτυο άρδευσης χωραφιού

αλλά και το επίσης κλεμμέ-

νο αγροτικό φωνητικό, προ-

φανώς λόγω βλάβης και

διέφυγαν προς άγνωστη

κατεύθυνση.

Πρόκειται για ένα αγροτικό

φορτηγό μάρκας Toyota

Hilux που, όπως διαπιστώ-

θηκε από τους αστυνομι-

κούς του ΑΤ Φαρσάλων,

που έσπευσαν στο σημείο

ήταν σε “κακή” κατάσταση,

ενώ είχε κλαπεί την περα-

σμένη Κυριακή από την

περιοχή της Νέας Αγχιάλου.

Όπως επισημαίνεται το

σοβαρό αυτό πρόβλημα

που έχει προκύψει τις

τελευταίες μέρες, έχει πάρει

την μορφή μάστιγας, στην

ευρύτερη περιοχή των

Φαρσάλων, με τις κλοπές

μετασχηματιστών να ξεπερ-

νούν τις δέκα και το φαινό-

μενο να βρίσκεται σε έξαρ-

ση το τελευταίο δεκαήμερο.

Ειδικότερα, τα κρούσματα

των κλοπών παρουσιάζο-

νται κοντά σε χωράφια, στις

περιοχές Βασιλικά, Άγιος

Χαράλαμπος με τα περισ-

σότερα περιστατικά κλοπής

μετασχηματιστών στην

περιοχή της Αύρας

Φαρσάλων. 

Μάλιστα οι συγκεκριμένες

κλοπές είναι πολύ πιθανό

σενάριο να σχετίζονται με

ακόμη μια κλοπή αγροτικού

αυτοκινήτου από την

Επαρχία Φαρσάλων και

συγκεκριμένα από την

Ερέτρια όπου τα ξημερώ-

ματα της προηγούμενης

Τρίτης σημειώθηκε κλοπή

αυτοκινήτου .

Συγκεκριμένα εκλάπη

όχημα Nissan Navara 2004

μεταξύ 24:00 – 5:00 στη

περιοχή “Ερέτρια

Φαρσάλων”, με πινακίδες

ΒΟΝ-1391.

Ιδιαιτερότητες–> στον

μπροστινό αεραγωγό είχε

φύγει το χρώμα, 2πορτο,

δεν έχει σήμα Nissan πίσω

και ο πλαστικός μοχλός

ανοίγματος πίσω πόρτας

είναι σπασμένος & κολλη-

μένος

Το ΑΤ Φαρσάλων έχει ενη-

μερωθεί και διεξάγει έρευνα

για όλες τις υποθέσεις και

διεξάγει έρευνα για την

δράση και τον εντοπισμό

των δραστών.
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Σπείρα κακοποιών έχει “ρημάξει” την Επαρχία ΦαρσάλωνΣπείρα κακοποιών έχει “ρημάξει” την Επαρχία Φαρσάλων

Κλοπές μετασχηματιστών και αγροτικών αυτοκινήτων κατά ριπάς...Κλοπές μετασχηματιστών και αγροτικών αυτοκινήτων κατά ριπάς...

H
Παιδαγωγός

Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης

Σίσκου Μαρίνα του

Παραρτήματος Ρομά

Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων της

Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης –

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, σε

συνεργασία με τη

Ψυχολόγο Ρεπανά Ελένη

και τη Κοινωνική

Λειτουργό

Παπακωστούλη Αντωνία

του 4ου Δημοτικού

Σχολείου Φαρσάλων,

υλοποίησαν δράση

ευαισθητοποίησης σε δυο

τμήματα της Α΄ και Γ΄

τάξης  που φοιτούν

μαθητές Ρομά.

Το θέμα που αναπτύχθηκε

ήταν τα «Συναισθήματα».

Αρχικά πραγματοποιήθηκε

μια συζήτηση στην ολομέ-

λεια της τάξης τί σημαίνει

για τα παιδιά η λέξη

«Συναισθήματα» και έγινε

καταγραφή των απόψεών

τους σε χαρτί και στο πίνα-

κα. Σκοπός ήταν να ανα-

γνωρίζουν τα παιδιά τα

βασικά συναισθήματα :

φόβος, λύπη, χαρά, θυμός,

και να μάθουν να χειρίζο-

νται σωστά τα αρνητικά

τους συναισθήματα. Έπειτα

κατασκευάσαμε και παίξαμε

με το ζάρι των συναισθημά-

των.

Στα πλαίσια του βιωματικού

χαρακτήρα της δράσης, τα

παιδιά επιδόθηκαν σε δια-

σκεδαστικές εκπαιδευτικές

και καλλιτεχνικές δραστη-

ριότητες.

Το Κέντρο Κοινότητας του

Δήμου Φαρσάλων εντάσσε-

ται στο επιχειρησιακό

«Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2014-2020» και

συγχρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο.

Για πληροφορίες σχετικά με

τις παρεχόμενες υπηρεσίες

και τις δράσεις του Κέντρου

Κοινότητας:

-Ισόγειο Δημαρχιακού

Καταστήματος, Πλατεία

Δημαρχείου, Τ.Κ. 40300,

Φάρσαλα, Τηλ.

2491350163 – 4, e-mail:

k.koinotitas@dimosfarsalon

.gr

-Παράρτημα Ρομά:

Οικισμός Λυόμενων

Κατοικιών Ρομά, 3η

Πτέρυγα Εργατικών

Κατοικιών, Τηλ.

2491025805,

e-mail:

kkoinothtas_roma@dimosfa

rsalon.gr

Η εξυπηρέτηση του κοινού

γίνεται καθημερινά, τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες:

8:30π.μ. έως 13:00μ.μ.

Συναισθήματα: Δράση για μαθητές ΡομάΣυναισθήματα: Δράση για μαθητές Ρομά

Σ
τα πλαίσια των

Αποκριάτικων

εκδηλώσεων,

Καρναβάλι 2020, o Δήμος

Φαρσάλων προσκαλεί

μαθητές/τριες των

σχολείων και

φροντιστηρίων και τα

μέλη των συλλόγων και

φορέων της επαρχίας να

συμμετέχουν ενεργά ως

καρναβαλιστές και

εθελοντές στη μεγάλη

παρέλαση της Αποκριάς,

την Κυριακή 1 Μαρτίου

2020 και ώρα 17:00.

Τα θέματα των ομάδων

είναι ελεύθερα, πλην όμως

στοχευμένα στο πνεύμα

των Αποκριών. Αιτήσεις

συμμετοχής θα βρείτε διαδι-

κτυακά στο

www.ethelontes.online

καθώς και στα γραφεία του

ΟΠΑΚΠΑ (Δημοτικό

Μέγαρο, 2ος όροφος, γρα-

φείο 2.1). Για περαιτέρω

πληροφορίες καλέστε στο

τηλέφωνο 2491350141-2 ή

με email στο

karnavali@dimosfarsalon.gr

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Φαρσαλινό ΚαρναβάλιΞεκίνησαν οι αιτήσεις για το Φαρσαλινό Καρναβάλι Βρήκε καμμένο το κλεμμένο αυτοκίνητό Βρήκε καμμένο το κλεμμένο αυτοκίνητό 

του στους Χαλκιάδες του στους Χαλκιάδες 



Τ
ο Κονάκι Κυζερίδη

στο Πολυνέρι

Φαρσάλων

επισκέφτηκε το Δημοτικό

Σχολείο Μεγ. Ευυδρίου

Φαρσάλων.

Τους μαθητές και τους

δασκάλους υποδέχτηκε εκ

μέρους του οικοδεσπότη,

καθηγητή και διπλωμάτη κ.

Παναγιώτη Κυζερίδη η ανι-

ψιά του κ. Όλγα Κυζιρίδη, η

οποία μίλησε στους μαθη-

τές για την ιστορία του μνη-

μείου, τονίζοντας την σημα-

σία της προστασίας και

προβολής της πολιτιστικής

μας κληρονομιάς.

Στη συνέχεια οι μαθητές

περιηγήθηκαν σε όλους

τους χώρους του μνημείου

και πληροφορήθηκαν για

τις λειτουργίες του καθένα

χωριστά, δείχνοντας ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον.

Ο κ. Κυζερίδης συγχαίρει

τον Δ/ντή κ. Δημήτρη

Παπαποστόλου και τους

δασκάλους του Δημοτικού

Σχολείου Ευυδρίου για την

πρωτοβουλία τους αυτή και

δηλώνει ότι οι πύλες του

Κονακιού θα παραμείνουν

ανοιχτές για όλα τα σχολεία

του Δήμου Φαρσάλων.

Ο
Ιεραποστολικός

Σύλλογος

“Παναγία

Ελεούσα” έκοψε την

καθιερωμένη

πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα του την

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου

στην αίθουσα της

Ιεραποστολής.

Πλήθος κόσμου και επισή-

μων έδωσαν το παρών

στην εκδήλωση η οποία

πραγματοποιήθηκε με

παρουσία του

Σεβασμιότατου κ.κ.

Τιμοθέου.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

κε ο Δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Μάκης Εσκίογλου καθώς

και αρκετοί αιρετοί της

Επαρχίας Φαρσάλων (ο

πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαρσάλων, αντιδήμαρχοι,

δημοτικοί και τοπικοί σύμ-

βουλοι κ.α.).

Επίσης έδωσαν το παρόν

μέλη και άλλων συλλόγων

της Επαρχίας Φαρσάλων

και πλήθος κόσμου.

Τυχερός της βραδιάς ήταν ο

πρόεδρος του Συλλόγου

Ιεροψαλτών “Ρωμανός ο

Μελωδός” κ. Γεώργιος

Αργυρός.

Ο Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.κ.

Τιμόθεος στον χαιρετισμό

του ευχήθηκε καλή και

ευλογημένη χρονιά με υγεία

και ευτυχία σε όλο τον

κόσμο.

Την παρουσίαση της εκδή-

λωσης έκανε η κ. Κατερίνα

Μπίμτσα, μέλος του

Συμβουλίου.

Ακούστηκαν εκκλησιαστικοί

ύμνοι και ψαλμωδίες από

την Ψαλτική σχολή

Φαρσάλων “Άγιος

Δαμασκηνός” και από τα

παιδιά του Δημοτικού από

το κατηχητικό της Αγίας

Παρασκευής.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

“Βασίλεψε” “Βασίλεψε” οο Ιεραποστολικός Σύλλογος “Παναγία Ελεούσα”Ιεραποστολικός Σύλλογος “Παναγία Ελεούσα”

Μαθητές “πλημμύρισαν” το Κονάκι ΠολυνερίουΜαθητές “πλημμύρισαν” το Κονάκι Πολυνερίου



Τ
ο Συνδικάτο

Οικοδόμων

Φαρσάλων

πραγματοποίησε γενική

συνέλευση και κοπή

πίτας. 

Ομιλητές ήταν ο Απ.

Αναγνώστου πρόεδρος του

Συνδικάτου και ο Δημ.

Τζημούλης, οικοδόμος αντι-

πρόσωπος της

Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Ελλάδας. 

Μεταξύ άλλων στις ομιλίες

τους αναφέρθηκαν στις

μάχες που έδωσε η εργατι-

κή τάξη ενάντια στην επικίν-

δυνη γραμμή των επαγγελ-

ματικών ταμείων και ιδιωτι-

κής ασφάλισης, που προω-

θεί και υποστηρίζει η ηγετι-

κή ομάδα της ΓΣΕΕ σε

συνεργασία με τους βιομη-

χάνους και εφοπλιστές, στα

οποία συμφωνεί και το

Εργατικό Κέντρο

Φαρσάλων.

Επίσης ανέφεραν ότι οι

κυβερνώντες προωθούν και

στηρίζουν την ιδιωτικοποίη-

ση της κοινωνικής ασφάλι-

σης την αρπαγή και το τζο-

γάρισμα των αποθεματικών

των ταμείων μας και όλα

αυτά για την κερδοφορία

των επιχειρηματικών ομί-

λων.

Επισήμαναν τις εξελίξεις

στην ευρύτερη περιοχή ότι

είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές

για το λαό μας και για τους

λαούς της ευρύτερης περιο-

χής. Στην συνέχεια πρό-

σθεσαν οτι, οι εργαζόμενοι

πρέπει να επαγρυπνούν για

τις αιτίες που οξύνουν την

επίθεση της κυβέρνησης

των επιχειρηματικών ομί-

λων και των ιμπεριαλιστι-

κών γερακιών του ΝΑΤΟ

και της ΕΕ στους λαούς. Η

μετατροπή της Ελλάδας σε

ΑμερικανοΝΑΤΟικο ορμητή-

ριο όπως επιβεβαίωσε και

η πρόσφατη συμφωνία

ΗΠΑ -Ελλάδας που μετέ-

τρεψε τη χώρα σε μια μεγά-

λη βάση των ΗΠΑ και με τη

δυνατότητα να φιλοξενη-

θούν πυρηνικά όπλα των

ΗΠΑ στο Άκτιο, έχοντας

έναν τεράστιο κίνδυνο αφού

μετατρέπει την Ελλάδα σε

στόχο των ενδοϊμπεριαλι-

στικών αντιθέσεων.

Κλείνοντας τόνισαν πως

έτσι είναι η άλλη όψη του

νομίσματος της αντιλαϊκής

πολιτικής που υπηρετούν

με συνέπεια η ΝΔ και τα

άλλα κόμματα που υπηρε-

τούν το κεφάλαιο. Στην

συνέχεια έγινε συζήτηση με

τους παρευρισκόμενους και

ακολούθησε η κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας

του Συνδικάτου.

Σ
υνάντηση

πραγματοποιήθηκε

μεταξύ του

Προέδρου Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων

Νομού Λάρισας Γούλα

Απόστολου και του

Προέδρου ΟΠΑΚΠΑ

Δήμου Φαρσάλων

Μπασαγιάννη Χρήστου

στα γραφεία του

Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων

Νομού Λάρισας,

παρουσία μελών του

Συλλόγου.

Αφού έγινε ξενάγηση στο

χώρο και στην ιστορική τρο-

παιοθήκη του Συλλόγου

ακολούθησε συζήτηση σχε-

τικά με τις δράσεις του

Συλλόγου αλλά και τον και-

νούριο ορεινό αγώνα που

θα πραγματοποιηθεί στα

Φάρσαλα την Κυριακή 22

Μαρτίου 2020.

Τέλος δόθηκε στον πρόε-

δρο του ΟΠΑΚΠΑ ημερολό-

γιο του Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας, για το δήμαρχο

Φαρσάλων, όπου ο μήνας

Σεπτέμβριος είναι αφιερω-

μένος στον Αχίλλειο Άθλο.

Ως γνωστόν ο Αχίλλειος

Άθλος διεξάγεται κάθε

χρόνο την τελευταία

Κυριακή του Σεπτέμβρη.

Το 2020 θα πραγματοποιη-

θεί Κυριακή 27

Σεπτεμβρίου.

9
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Ο Σεπτέμβριος αφιερωμένος στον Αχίλλειο Άθλο στοΟ Σεπτέμβριος αφιερωμένος στον Αχίλλειο Άθλο στο

ημερολόγιο του Σ.Μ.Ν.Λάρισαςημερολόγιο του Σ.Μ.Ν.Λάρισας

Έκοψε την πίτα το Συνδικάτο Έκοψε την πίτα το Συνδικάτο 

Οικοδόμων ΦαρσάλωνΟικοδόμων Φαρσάλων

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΛΕΙΣΤΑ



Φάρσαλα 20-01-2020    
Αριθμ. Πρωτ: 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2020
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.1561/28-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για την λειτουργία Κέντρου

Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και την υπ’ αριθμ. 34/2019 απόφαση Δ.Σ.

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου

Φαρσάλων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία  2014-2020» -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων  ανθρώπινου  δυναμικού – Ενεργός κοι-

νωνική ενσωμάτωση» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.), που εδρεύει στο Δήμο Φαρσάλων Ν. Λαρίσης,, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια

σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών (παρ.6 αρθρ 21 Ν.2190/94 και παρ.5 αρθρ.9 τουν.3174/2003.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρ.8του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων στα Φάρσαλα – Ισόγειο Πλατείας Δημαρχείου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίες δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο

χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρσάλων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέ-

λευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη , τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων ,αρμόδια Βέρα Βάϊου Κυρίτση (τηλ. επικοινωνίας

:2491350162).  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ο
Εμπορικός

Σύλλογος

Φαρσάλων θα

πραγματοποιήσει την

ετήσια τακτική γενική

συνέλευση, την Πέμπτη

30 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ.

στα γραφεία του

συλλόγου.

Ακολούθως θα συζητηθούν

τα θέματα ημερήσιας διάτα-

ξης:

1.Διοικητικός απολογισμός

2019

2.Οικονομικός απολογισμός

2019

3.Εγγραφές – Διαγραφές

μελών 2019

4.Προγραμματισμός δράσε-

ων 2020 – Προτάσεις

μελών

5.Άλλα θέματα και ανακοι-

νώσεις – τοποθετήσεις

μελών της Γ.Σ.

Στη συνέχεια θα ακολουθή-

σει η κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης πίτας

του Συλλόγου στις  8 μ.μ.,

και θα είναι ανοικτή για το

κοινό.

ΚοπήΚοπή πίτας και Γενικήπίτας και Γενική

Συνέλευση για τον ΕμπορικόΣυνέλευση για τον Εμπορικό

Σύλλογο ΦαρσάλωνΣύλλογο Φαρσάλων



Η
Δόξα Υπέρειας

προσπέρασε το

εμπόδιο του

Λαρισαικού με σκορ 3 – 0

στην έδρα της και

πρόσθεσε άλλους τρεις

πόντους στο “σακούλι” της

στην προσπάθεια που

κάνει στο φετινό

πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορίας το συγκρότημα

του Γιώργου Λυκοκώστα.

Έτσι οι αετοί έφτασαν τους

32 βαθμούς και είναι μαζί με

την Αστραπή Νέας Πολιτείας

στην 4η θέση μετά από 17

αγωνιστικές.

Το πανηγυρικό κλίμα της

νίκης και της καλής εμφάνι-

σης για την ομάδα της

Υπέρειας επισκίασε ο τραυ-

ματισμός του Αρσένη στο 15′

όταν και τραυματίστηκε στο

γόνατο με τον πολύπειρο

μεσοεπιθετικό να αποχωρεί

με ασθενοφόρο από το γήπε-

δο.

Σύσσωμη η οικογένεια της

Δόξας εύχεται περαστικά

στον Αρσένη, του αφιερώνει

την νίκη και του εύχεται

ταχεία ανάρρωση και επι-

στροφή στα γήπεδα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Παπαδόντα να “σερβίρει”

από εκτέλεση φάουλ στο 18′

και τον Γκατζόγια με προβο-

λή να ανοίγει το σκορ.

Ο Κερμελίδης στο 30′ αστό-

χησε από θέση τετ α τετ.

Στο 60′ ο Παπαδόντας και

πάλι έκανε όμορφη κούρσα

και πάσα και ο Πατσιούρας

με πλασέ πέτυχε το 2 – 0.

Ο πρωταγωνιστής της ανα-

μέτρησης Δημήτρης

Γκατζόγιας στο 70′ με απευ-

θείας εκτέλεση φάουλ νίκησε

τον τερματοφύλακα των φιλο-

ξενούμενων για τρίτη φορά

και σημείωσε το 3 – 0 και

παράλληλα το δεύτερο προ-

σωπικό του τέρμα.

Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας): Γεωργούλας,

Πρίφτης, Σπυρόπουλος,

Δημητρίου, Τραμπακούλος,

Γκατζόγιας, Ντόντος (70′

Τσιούρης Γ.), Αρσένης (15′

λ.τ Πατσιούρας) ,

Παπαδόντας (85′ Πίσλι),

Σουλτούκης (75′ Ζαχαράκης),

Κερμελίδης.

Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων γνώρισε

την ήττα με σκορ 7 –

0 στην έδρα της Ραχούλας

για την 17η αγωνιστική του

2ου ομίλου της Α1 ΕΠΣΛ

και έτσι παρέμεινε στους 7

βαθμούς.

Οι κόκκινοι των κ.κ. Κώστα

και Τάκη Ρόφαλη παρουσιά-

στηκαν για ακόμη μια φορά

με νεανικό σχήμα με αρκε-

τούς ποδοσφαιριστές να

προέρχονται από τα τμήματα

υποδομής του συλλόγου και

συγκεκριμένα 12 από τους

15 ποδοσφαιριστές που αγω-

νίστηκαν ήταν κάτω από 21

ετών.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το

σκορ μόλις στο 9′ με τον

Καραντώνη, ενώ στο 15′ ο

Γκαραβέλης πέτυχε το 2 – 0.

Στο 34′ ο Μηταλούλης πέτυχε

το 3 – 0 με το οποίο ολοκλη-

ρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στο 52′ ο Καραντώνης πέτυ-

χε το 4 – 0 και παράλληλα το

δεύτερο προσωπικό του

τέρμα.

Στο 55′ ο Σταμπολάκης

σημείωσε το 5 – 0, με τον

Αργυρακούλη στο 67′ να

σημειώνει το 6 – 0.

Το τελικό 7 – 0 σημείωσε ο

Καραντώνης στο 85′ πετυχαί-

νοντας παράλληλα και προ-

σωπικό χατ τρικ.

Η Σύνθεση

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Κώστας Ρόφαλης – Τάκης

Ρόφαλης): Γκατζανάς (72′

Ιακωβάκης), Φραγκούλης,

Δημουλάς Δ. (25′ λ.τ.

Τσιοβάρας), Μπανιάς,

Τζιλήρας, Τσακαβίτης (75′

Φρρόκου Αγγ.), Κατμέρος,

Φωτογιάννης, Σαλής,

Δημουλάς Σ. (65′ Φρρόκου

Αλ.), Θέος.

Μ
ε μεγάλη νίκη

ολοκλήρωσε τις

εντός έδρας

αγωνιστικές υποχρεώσεις

της για το πρωτάθλημα η

ομάδα βόλει του

Αθλητικού Συλλόγου

Φαρσάλων κερδίζοντας

με 3 -0 σετ την Άμμιλα

Τρικάλων.

Τα κορίτσια του Χρήστου

Μανετζή πραγματοποίησαν

εξαιρετική εμφάνιση,, έχο-

ντας πολύ καλή απόδοση.

Η ομάδα του Αθλητικού

ξεκίνησε το παιχνίδι παίρ-

νοντας από την αρχή το

προβάδισμα αυξάνοντας

κατά τη διάρκεια του σετ τη

διαφορά, κερδίζοντας το 1ο

σετ με 25 – 15.

Στο 2ο σετ έχοντας σταθερό

σερβίς και με σωστές επι-

λογές στην επίθεση επιβλή-

θηκε με 25 – 12.

Στο 3ο και τελευταίο σετ το

παιχνίδι κυμάνθηκε στους

ίδιους ρυθμούς με την

ομάδα του Αθλητικού να

κερδίζει το σετ με 25 – 15.

Η σύνθεση της ομάδας:

(Μανετζής Χρήστος):

Ντόβα Ευτυχία,

Δασκαλοπούλου Βαιτσα,

Παναγιωτοπούλου

Μαριαλένα, Μπιζούλα

Ελένη, Αλεξίου Θωμη,

Ζιαρκα Σωτηρία, Αράπη

Δήμητρα, Δαρδουμά Ζωή,

Παπαθανασίου Φρειδερίκη,

Κατσιαούνη Βάια, Τσιάρα

Μαρία, Μολόχα Ελένη
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Ο
Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων πάλεψε

στα ίσια για τρία

δεκάλεπτα την ομάδα της

Ιωλκίας όμως στο τέλος οι

φιλοξενούμενοι πήραν το

ροζ φύλλο με σκορ 39 – 49.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

χαμηλό σκορ και παραγωγι-

κότητα και για τις δυο ομάδες

με το πρώτο δεκάλεπτο να

ολοκληρώνεται με σκορ 9 –

12.

Ο Αθλητικός με επιμέρους

σκορ 15 – 6 πέρασε μπρο-

στά με 24 – 18 στο δεύτερο

δεκάλεπτο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως οι

φιλοξενούμενοι “ροκάνιζαν”

την διαφορά και πέρασαν

μπροστά με σκορ 31 – 32.

Στο τέταρτο και τελευταίο

δεκάλεπτο οι Φαρσαλινοί

επέδειξαν σημάδια κόπωσης

και έτσι η Ιωλκία πήρε και

την διαφορά των δέκα

πόντων (39 – 49).

Τα δεκάλεπτα: 9-12, 24-18,

31-32, 39-49

Η Σύνθεση
Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής)
Γκρίτζαλης , Θεοχάρης 2,

Αλεξίου 3(1), Ρούμπας Β. 2,

Γκουντόπουλος 10(1) ,

Γιαννούλης , Μάρκος ,

Μανετζής , Παπατζελίδης ,

Χρόνης 6, Μητσογιάννης 2 ,

Ρουμπας Κ.14(1).

Ήττα για τον Α.Σ. ΦαρσάλωνΉττα για τον Α.Σ. Φαρσάλων

Ήττα στην Ραχούλα για την ΑναγέννησηΉττα στην Ραχούλα για την Αναγέννηση



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

ηττήθηκε με σκορ

2 – 1 στην έδρα του

Δαμασιακού με αρκετά

παράπονα των

φιλοξενούμενων για την

διαιτησία της

αναμέτρησης και

συγκεκριμένα για τον

τρόπο επίτευξης του

δεύτερου τέρματος του

Δαμασιακού.

Έτσι ο Αχιλλέας παρέμεινε

στους 19 βαθμούς και την

10η θέση μετά από 18 αγω-

νιστικές.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Αχιλλέα να χάνει μεγά-

λη ευκαιρία στο 30′ όταν ο

Θανάσης Τσούλης έκλεψε

την μπάλα από τα αριστε-

ρά, έσπασε στον Δημήτρη

Τσούλη με τον τελευταίο να

μην προλαβαίνει να πλασά-

ρει προ κενής εστίας καθώς

πρόλαβαν οι αμυντικοί και

έδιωξαν σε κόρνερ.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι κατάφεραν να ανοί-

ξουν το σκορ στο 65′ με

κεφαλιά του Λούτσου.

Ενώ στο 74′ ο κ.

Αγγελούλης υπέδειξε

πέναλτι σε χέρι του

Μπερσιάνη υπέρ του

Δαμασιακού.

Ο Παπαγεωργίου εκτέλεσε

ο Κουσιάς απέκρουσε με

τον βοηθό να δίνει επανά-

ληψη καθώς θεώρησε ότι ο

Κουσιάς κουνήθηκε και

πέρασε από την γραμμή.

Αυτή η απόφαση ξεσήκωσε

θύελλα αντιδράσεων όμως

η απόφαση δεν άλλαξε ο

Τσιάλτας εκτέλεσε και πέτυ-

χε το 2 – 0.

Ο Αχιλλέας πίεσε και κατά-

φερε να μειώσει με υπέρο-

χο γκολ του Νίκου Συράκου

στο 85′ ο οποίος με ανάπο-

δο ψαλίδι έστειλε την

μπάλα στο “παραθυράκι”

της εστίας του Δαμασιακού

και πέτυχε το 2 – 1.

Στα εναπομείναντα λεπτά ο

Αχιλλέας πίεσε και έχασε

δυο καλές στιγμές με τον

Τλούπα όμως το 2 – 1

παρέμεινε μέχρι την λήξη

της αναμέτρησης.

Οι Συνθέσεις

Δαμασιακός (Χρήστος
Λιάπης): Μιγδάνης,

Πούτας, Γεωργατζιάς,

Ιωαννίδης (73′ Μπακαΐμης),

Καρακάνος, Δούκας,

Τσιάλτας (83′ Ραπτοτάσιος),

Μουσιάρης Δ.,

Παπαγεωργίου (90’+1′

Παπαδόπουλος), Γελαλής,

Λούτσος (73′ Λέτσιος).

Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Κουσιάς, Τσούλης Α.,

Πετράκης Χ.,

Κομισόπουλος, Τσούλης Δ.

(66′ Υμεράη), Τλούπας,

Καναβός (56′ Συράκος),

Παρθένης Λ, Γαγάρας (56′

Πετράκης Εμ.), Κατσανάκης

(60′ Μπερσιάνης),

Πατσιούρας.

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς

ηττήθηκε με σκορ

0 – 2 από τον δεύτερο της

βαθμολογίας Αετό

Μακρυχωρίου για την 18η

αγωνιστική της

“μεγάλης” κατηγορίας.

Έτσι οι ερυθρόλευκοι παρέ-

μειναν στους 25 βαθμούς

και την 7η θέση του πρωτα-

θλήματος μετά το πέρας

αυτής της αγωνιστικής.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Αμπελιά να μπαίνει

“φουριόζα” και να χάνει δυο

μεγάλες ευκαιρίες, όταν το

σουτ του Γκαραλιάκου στο

4′ πέρασε μόλις άουτ, ενώ

στο 8′ ο Πλιάγκας σούταρε

δυνατά με τον Στάμελο να

τον σταματά εντυπωσιακά.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβη-

καν και έχασαν την πρώτη

τους μεγάλη ευκαιρία στο

15′ όταν ο Κλούρας έπιασε

σουτ στην κίνηση από πολύ

μακριά με τον Κουκούτση

να διώχνει σωτήρια, ενώ ο

τερματοφύλακας της

Αμπελιάς έβαλε “στοπ” και

στην κεφαλιά του

Κουμπούρα δέκα λεπτά

αργότερα. Στο δεύτερο

μέρος οι φιλοξενούμενοι

ήταν αυτοί που πίεσαν και

στο 55′ άνοιξαν το σκορ με

κεφαλιά του Μάντζαρη μετά

από εκτέλεση κόρνερ. Ενώ

στο 60′ ο ίδιος παίκτης κέρ-

δισε πέναλτι σε ανατροπή

του Αγγέλη με τον αμυντικό

της Αμπελιάς να βλέπει και

δεύτερη κίτρινη κάρτα και

να αφήνει την ομάδα του με

δέκα παίκτες. Ο Κολοβός

με εκτέλεσε εύστοχα και

πέτυχε το 0 – 2.

Η Αμπελιά βγήκε μπροστά

και έχασε μια καλή στιγμή

όταν το πλασέ του Πράπα

σταμάτησε με υπερένταση

ο Στάμελος ενώ οι φιλοξε-

νούμενοι απάντησαν με τον

Μάντζαρη να χάνει μεγάλη

ευκαιρία και τον Κουκούτση

να τον σταματά στην τελευ-

ταία καλή στιγμή του

αγώνα.

Στο 83′ ο Παρασκευούδης

είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα

και αποβλήθηκε και αυτός

αφήνοντας τον Ολυμπιακό

Αμπελιάς με εννέα ποδο-

σφαιριστές.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουκούτσης, Αγγέλης,

Ποτόσογλου, Σελήνης,

Σταθάκος, Κορδαλης (72′

Παρασκευούδης),

Καλουσης (68′ Ζάχος),

Πλιάγκας (80′ Μαγκουτάς),

Πραπας (85′ Ηλιούδης),

Γκαραλιάκος, Περδίκης.

Αετός Μακρυχωρίου

(Κώστας Κατσάρας –

Λευτέρης Τέας): Σταμέλος,

Γκαμπέτας, Φορτομάρης,

Σιάτρας, Κουμπούρας,

Ντιντής, Μπενεχούτσος,

Κλούρας, Αλεξανδρής

Μάντζαρης, Κατσαμάγκας.

Έπαιξαν και οι: Κολοβός,

Μητρούσκας,

Παπαδόπουλος, Λάλλας.
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Τ
ην ήττα με σκορ 4 –

0 γνώρισε ο ΑΟ

Ναρθακίου στην

έδρα του Μελισσοχωρίου

από τον τοπικό Αστέρα με

το συγκρότημα του Γιάννη

Βασιλείου να παραμένει

στους 25 βαθμούς και την

9η θέση μετά από 17

αγωνιστικές.

Ο ΑΟΝ δέχθκε το πρώτο

τέρμα στο 19 από τον

Δανιλούλη ενώ τα πράγματα

έγιναν ακόμη πιο μπερδεμέ-

να για τους γαλάζιους καθώς

στο 37′ αποβλήθηκε με δεύ-

τερη κίτρινη κάρτα ο

Καραβαγγέλης.

Στο 70′ ο Χαρούλης πέτυχε

το 2 – 0.

Ενώ ένα τέταρτο αργότερα ο

Καραμάνος ανέβασε τον δεί-

κτη του σκορ στο 3 – 0.

Το τελικό 4 – 0 σημείωσε στο

88′ ο Αγγελακόπουλος.

Η Σύνθεση

Α.Ο. Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Κατσικόπουλος (46′

Λελεντζής), Νταιάκης,

Τσαπέπας, Δημακόπουλος,

Αρσενόπουλος, Καψιώχας ,

Καραβαγγέλης , Σπανός (80′

Μπούμπας), Βράκας,

Βαρελάς (75′ Μπουλούτσος)

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

γνώρισε την ήττα

με σκορ 2 – 0 στην έδρα

της Νέας Πολιτείας κόντρα

στην Αστραπή και έτσι

παρέμεινε στους 27

βαθμούς και την 8η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Ατρόμητο να χάνει δυο

καλές στιγμές, όταν στο 30′ ο

Τσιτσικλής αστόχησε από

πλεονεκτική θέση, ενώ στο

40′ ο Βόπης εκτέλεσε το

φάουλ με τον Αγγελόπουλο

να μην προλαβαίνει για λίγο

να σπρώξει την μπάλα στα

δίχτυα με κεφαλιά.

Ότι δεν κατάφερε ο

Ατρόμητος το έκανε πράξη η

Αστραπή στο 44′ όταν ο

πολύπειρος Ταρταμπούκας

βρήκε τον χώρο και με σουτ

νίκησε τον Πατσουράκο για

το 1 – 0.

Ενώ στο 55′ ο Μανώλης με

πανομοίοτυπο τρόπο πέτυχε

το 2 – 0.

Ο Ατρόμητος είχε ακόμη μια

καλή στιγμή στο 65′ με τον

Μουτκανά για να μειώσει

όμως το 2 – 0 παρέμεινε

μέχρι την λήξη του αγώνα.

Η Σύνθεση

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Πατσουράκος, Μακρής,

Φλώρος, Μπερσιάνης,

Κίτσος, Αζάς, Αγγελόπουλος,

Βόπης (85′ Τζιλήρας),

Γκούνης, (25′ λ.τ.

Τασιόπουλος), Μουτκανάς

(80′ Φάτσης), Τσιτσικλής (46′

λ.τ. Χρόνης).

Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων έκανε

“πάρτι” στην έδρα του και

μετέτρεψε σε περίπατο το

ντέρμπι κόντρα στην

Ευκαρπία την οποία και

κέρδισε με το εμφατικό 85

– 65, στην 16 αγωνιστική

του πρωταθλήματος της

Β’ Εθνικής.

Έτσι οι Φαρσαλινοί έφτα-

σαν τους 26 βαθμούς και

είναι πλέον μόνοι στην 5η

θέση.

Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρ-

χοι από την αρχή του

αγώνα και κατάφεραν να

περάσουν μπροστά με 6

πόντους στο πρώτο δεκά-

λεπτο.

Στα πρώτα λεπτά του δεύ-

τερου δεκαλέπτου, οι

Φαρσαλινοί, κράτησαν την

διαφορά, όμως στα μέσα

της περιόδου η Ευκαρπία

τους πλησίασε κατεβάζο-

ντας το σκορ, στους τρεις

πόντους (36-33), σε εκείνο

το σημείο οι παίκτες του

Γρηγόρη Γιασάρη «ανέβα-

σαν» στροφές, πηγαίνοντας

στα αποδυτήρια στο ημί-

χρονο με το σκορ να δια-

μορφώνεται ξανά υπέρ τους

(40-33).

Στην τρίτη περίοδο ο

Γυμναστικός έδειξε ότι δεν

έχει διάθεση για περαιτέρω

μπλεξίματα και κατάφερε να

“πατήσει γκάζι” με επιμέ-

ρους σκορ 22 – 14 πέρασε

μπροστά με 15 πόντους και

“αγκάλιασε” το ροζ φύλλο

(62-47).

Στα εναπομείναντα λεπτά

δεν άλλαξε κάτι με τους

παίκτες του Γρ. Γιασάρη να

παίρνουν την πολυπόθητη

νίκη με σκορ 85-65.

Πρώτος σκόρερ ο νεαρός

Τσούκας με 22 πόντους και

4 εύστοχα τρίποντα, ενώ

διψήφιοι ήταν και οι

Παπαχρήστος με 18,

Τσούμας με 12 και Δέσπος

με 10 πόντους.

Δεκάλεπτα: 22-16, 40-33,

62-47, 85-65

Οι Συνθέσεις

ΓΣ Φαρσάλων

(Γιάσαρης): Στάνκοβιτς,

Καλτσούνας 5(1),

Βασιλείου, Παπαχρήστος

18(1), Τσούμας 12(2),

Βρέττας 5(1), Πεταλωτής 8,

Μουλάς 5, Δέσπος 10,

Τσούκας 22(4).

ΠΣ Ευκαρπίας (Νίκου):

Πρεδάρης 5(1), Τουλούπης

2, Χαρτόπουλος 5(1),

Γκαβέζος 8(1), Κοσμίδης 1,

Βαρίτης 4, Χατζημιχαηλίδης

7(1), Χολέβας 10,

Ουλουσίδης 11,

Απιδόπουλος 2, Πλεξίδας

6(1), Χατζίδης 4.

Η βαθμολογία

1) ΠΑΣ Γιάννινα 30

2) Δόξα Λευκάδας 29

3) ΕΚ Καβάλας 28

4) Ερμής Λαγκαδά 27

5) ΓΣ Φαρσάλων 26

6) ΚΣ Γέφυρας 25

7) ΠΣ Ευκαρπίας 25

8) Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων 24

9) Πρωτέας Γρεβενών 23

10) Αίας Ευόσμου 22

11) ΑΟ Πολυγύρου 22

12) ΓΑΣ Κομοτηνή 22

13) Εσπερος Λαμίας 22

14) ΧΑΝΘ 21

15) Στρατώνι 21

16) ΚΑΟ Χαλκιδικής 15

Η επόμενη αγωνιστική

(17η, 2/2)

ΠΣ Ευκαρπίας-ΓΑΣ

Κομοτηνή

Ερμής Λαγκαδά-ΕΚ

Καβάλας

Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων-Εσπερος Λαμίας

Στρατώνι-ΚΣ Γέφυρας

ΠΑΣ Γιάννινα-Δόξα

Λευκάδας

ΚΑΟ Χαλκιδικής-Πρωτέας

Γρεβενών

ΑΟ Πολυγύρου-ΧΑΝΘ

Αίας Ευόσμου-ΓΣ

Φαρσάλων
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Αθλητικά
CMYK

Πάρτι” για τον Γ.Σ. Φαρσάλων με Πάρτι” για τον Γ.Σ. Φαρσάλων με 

“καλεσμένη” την Ευκαρπία!!!“καλεσμένη” την Ευκαρπία!!!

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

Ήττα στο Μελισσοχώρι γιαΉττα στο Μελισσοχώρι για

τον ΑΟ Ναρθακίουτον ΑΟ Ναρθακίου

Εκτός έδρας ήττα για τονΕκτός έδρας ήττα για τον

Ατρόμητο ΒαμβακούςΑτρόμητο Βαμβακούς



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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισόγεια

υπερυψωμένη 150 τμ, σε μεγάλο

οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Τιμή συζητησίμη. 

Τηλ Επικοινωνίας: 6938848454

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Το κατάστημα εστία-

σης LA FRESH, στα Φάρσαλα

ζητά μια κοπέλα για μόνιμη 

εργασία.

Πληροφορίες εντός του καταστή-

ματος από 11:00 έως 13:00.

Λαρίσης 58

Τηλ. 2491024240

Ψ
άχνετε για

μεγάλες

εκπτώσεις και

μεγάλες προσφορές; Στην

Electronet Β.Κ. Καζάνα θα

τα βρείτε ΟΛΑ. Μπορείτε

να δείτε όλες τις σούπερ

προσφορές στο νέο

ηλεκτρονικό φυλλάδιο που

μόλις κυκλοφόρησε με ένα

ΚΛΙΚ στο

www.kazanas.gr!!!  

Οι καλύτερες τιμές στις καλύ-

τερες ηλεκτρικές συσκευές

είναι μόνο στο μεγαλύτερο

υπερκατάστημα ηλεκτρικών

της πόλης μας. Μπείτε τώρα

στο kazanas.gr και ανακα-

λύψτε στο ηλεκτρονικό φυλ-

λάδιο όλες τις επώνυμες εται-

ρίες ηλεκτρικών στις καλύτε-

ρες τιμές και με έως 12 άτο-

κες δόσεις και φυσικά ΟΛΑ

ετοιμοπαράδοτα.

Ό,τι κι αν ψάχνετε με ένα

κλικ είναι μπροστά στα μάτια

σας. Οικιακές ηλεκτρικές

συσκευές όπως ψυγεία, κου-

ζίνες, πλυντήρια πιάτων,

πλυντήρια ρούχων, στεγνω-

τήρια, σκούπες, σίδερα, κου-

ζινομηχανές, οικιακά σκεύη,

μικροσυσκευές και αξεσου-

άρ, κερδίζουν καθημερινά

τους καταναλωτές οι οποίοι

εμπιστεύονται και επιλέγουν

και σε αυτές τις εκπτώσεις το

δικό τους κατάστημα. Στον

τομέα της ψυχαγωγίας η

Electronet B.K.Καζάνα προ-

σφέρει την απόλυτη εμπειρία

θέασης με τηλεοράσεις led,

smart, 4K και πρωτοπορια-

κές λειτουργίες. 

Ρωτήστε τους εξειδικευμέ-

νους πωλητές του καταστή-

ματος οι οποίοι θα σας προ-

τείνουν προϊόντα με την ιδα-

νική σχέση ποιότητας και

τιμής που θα καλύψουν κάθε

απαίτηση.

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr  
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28/1:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7

Τηλ: 24910-22342

29/1:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

30/1:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

31/1:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

1/2:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

2/2:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

3/2:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

13 Τηλ: 24910-23089

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επ. Φαρσάλων προσκαλεί τους 
αιμοδότες και τα μέλη του στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει στις 30/1 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 4.30 μ.μ. στο “Αίγλη Gusto” στην
Πλατεία Λαού.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα 

Το Δ.Σ.

ΔΩΡΕΑ
Στην μνήμη της Νικολέτας Μπούτη δόθηκε το ποσό των
150 ευρώ στο “Σπίτι της Αγάπης”, από τις οικογένειες
Κων. Δεληγεώργη, Χρήστου Σπυρόπουλου, Κων.
Μαργαριτίδη.

Electronet Electronet Β.Κ. ΚαζάναΒ.Κ. Καζάνα

Μεγάλες Εκπτώσεις στο Μεγάλες Εκπτώσεις στο 

ηλεκτρονικό φυλλάδιο!ηλεκτρονικό φυλλάδιο!



O
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

προτίθεται να υλοποιήσει

Προγράμματα Κατάρτισης

Τεχνικών Ασφαλείας

σύμφωνα με τη νέα

εγκύκλιο του 2020 , για

τους εμπόρους και

επαγγελματίες της

ευρύτερης περιοχής , σε

συνεργασία με το

Παράρτημα Περιφέρειας

Θεσσαλίας ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ

της Ελληνικής

Συνομοσπονδίας

Εμπορίου &

Επιχειρηματικότητας

(ΕΣΕΕ), στο κάτωθι

θεματικό πεδίο:

Επιμόρφωση εργοδοτών

για θέματα άσκησης καθη-

κόντων τεχνικού ασφάλειας

στις επιχειρήσεις τους εφό-

σον αυτές υπάγονται στην

Β΄ και  Γ΄ κατηγορία σύμ-

φωνα με το άρθρο 10 του

κώδικα νόμων για την υγεία

και την ασφάλεια των εργα-

ζομένων  και απασχολούν

λιγότερους από 50 εργαζό-

μενους. 

Επισημαίνεται ότι η μη

τήρηση των διατάξεων και

των ρυθμίσεων της νομοθε-

σίας για την υγιεινή και

ασφάλεια της εργασίας από

τις επιχειρήσεις, επιβάλλει

ποινικές και διοικητικές

κυρώσεις του Ν.2639/1998.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

να προσκομίσουν τα κάτω-

θι στοιχεία για  να υπογρά-

ψουν τη σχετική αίτηση :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,

ΑΔΤ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΗΣ.

Η χρέωση για τον κάθε

συμμετέχοντα στο πρό-

γραμμα Γ’  Κατηγορίας είναι

50 ευρώ για τα μέλη του

Εμπορικού Επιχειρηματικού

Συλλόγου και η διάρκεια

του προγράμματος είναι 10

ώρες. Στο πρόγραμμα Β’

Κατηγορίας η διάρκεια είναι

35 ώρες και η χρέωση για

τα μέλη είναι 130 ευρώ. 

Τηρείται σειρά προτεραιότη-

τας και οι αιτήσεις των άνω

προγραμμάτων ολοκληρώ-

νονται άμεσα και  αποστέλ-

λονται  στην αρμόδια

Υπηρεσία του Υπουργείου

για  να αρχίσει η υλοποίησή

τους.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες και δηλώσεις συμμετο-

χής στα γραφεία του  συλ-

λόγου (κα Μπακαλέξη

Έλενα ) και στο τηλ. 24910-

26512.

Εκ του Συλλόγου.

Τ
ην Πέμπτη 30

Ιανουαρίου και

ώρα 19:30

συνεδριάζει το δημοτικό

συμβούλιο στα Φάρσαλα,

στο Δημοτικό Κατάστημα

(Πατρόκλου 3), με δυο

διαφορετικές

συνεδριάσεις:

Στις 19:30

Έγκριση Προϋπολογισμού

του Δήμου Φαρσάλων,

οικονομικού έτους 2020.

Στις 20:30

Έγκριση τροποποίησης

Κανονιστικής Απόφασης,

λειτουργίας

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς,

στην πόλη των Φαρσάλων

(αριθμ. 314/2018 Α.Δ.Σ.).

Έγκριση καθορισμού κατα-

βολής εξόδων παράστασης

Προέδρου & Αντιπροέδρου

– Αποζημίωση μελών του

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την

επωνυμία: «Οργανισμός

Πολιτισμού -Αθλητισμού –

Κοινωνικής Προστασίας –

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.)» έτους 2020.

Λήψη απόφασης, για κοπή

ή μη δένδρων λόγω επικιν-

δυνότητας, στη Κοινότητα

Φαρσάλων.

Έγκριση δωρεάν παραχώ-

ρησης κατά χρήση, του κτη-

ρίου του πρώην νηπιαγω-

γείου Κοινότητας Υπέρειας,

στο ποδοσφαιρικό σωμα-

τείο «Α.Ο. ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙ-

ΑΣ» (αίτημα σωματείου).
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Τ
ο δεύτερο τμήμα

του 19ου και οι

αρχές του 20

αιώνα είναι για τους

Τούρκους περίοδος

ανησυχιών και

αναζητήσεων. 

Η αδυναμία της

Αυτοκρατορίας να κρατήσει

τα παλιά της σύνορα, που

φάνηκε με τον Κριμαικό,

αλλά πολύ πιο έκδηλα με το

ρωσοτουρκικό πόλεμο και

όλες τις απώλειες εδαφών

που άμεσα ή έμμεσα επα-

κολούθησαν ήταν σημάδι

πως η κατάρρευση επιταχύ-

νεται. 

Η διεύρυνση της λαικής, σε

αντίθεση με τη θρησκευτι-

κή, παιδείας από τις αρχές

του 19ου αιώνα δημιούργη-

σε μια νέα τάξη διανοουμέ-

νων που, είτε εντεταγμένοι

μέσα στην κρατική γραφειο-

κρατία είτε έξω απ’ αυτήν,

βλέπουν καθαρά τη σήψη.

Δυτικές ιδέες εθνικισμού και

φιλελευθερισμού τους επη-

ρεάζουν, καθώς επίσης και

οι κοινωνιολογικοί προβλη-

ματισμοί που διατυπώνο-

νται στην Ευρώπη. 

Η αναζήτηση μιας νέας ταυ-

τότητας γίνεται αγωνιώδης.

Τί είναι αυτή η Οθωμανική

Αυτοκρατορία; Είναι ένα

κράτος πολυεθνικό και

πολυθρησκευτικό με ισονο-

μία και με ίσες ευκαιρίες για

όλους; Είναι ένα κράτος

πρώτα και κύρια ισλαμικό,

τελευταίος συνεχιστής της

μεγάλης μουσουλμανικής

παραδόσεως, όπου πιστοί

κυβερνούν και οι άπιστοι

είναι ανεκτοί; Είναι κράτος

που οφείλει την ύπαρξη του

στους πρώτους εκείνους

νομάδες που έφεραν μαζί

τους το σφρίγος των τουρ-

κομανικών λαών και που

δικαιούνται να είναι οι μόνοι

κύριοι της πολιτείας; Και οι

φιλελεύθερες ιδέες πώς θα

συμβιβασθούν με όλα αυτά;

Για τους άλλους βαλκανι-

κούς λαούς η αναζήτηση

αυτή δεν είχε λόγο να πάρει

αγχώδη χαρακτήρα. Οι

Έλληνες, οι Βούλγαροι, οι

Σέρβοι, οι Ρουμάνοι, σε

διάφορο ίσως μέτρο ο

καθένας, είχαν πιο εύκολη

την πρόσβαση στις παλιές

ιστορικές τους ρίζες, ακόμη

και αν τις ωραιοποιούσαν

για λόγους πολιτικής σκοπι-

μότητας. 

Για τους Τούρκους το πρό-

βλημα ήταν πολύ πιο σύν-

θετο.

Η τάση του Οθωμανισμού,

που είχε εμφανισθεί και

πριν τον Αβδούλ Χαμήτ

(ουσιαστικά ο τελευταίος

σουλτάνος της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας) απέβλεπε

σε μια ανανέωση της

παλιάς αίγλης της

Αυτοκρατορίας που θα

μπορούσε να πραγματοποι-

ηθεί μόνο με θαρραλέες

μεταρρυθμίσεις, για να

μπορέσει το κράτος να

ανταποκριθεί στην πρόκλη-

ση των καιρών, διατηρώ-

ντας όμως το χαρακτήρα

που ανέκαθεν είχε.

Σε άλλο πλαίσιο η τάση του

πανισλαμισμού απέβλεπε

στο να δώσει στην

Αυτοκρατορία το νέο ρόλο

του προστάτη όλων των

Μουσουλμάνων, όπου και

αν βρίσκονταν, στις Ινδίες,

στην Κεντρική Ασία ή στον

αραβικό κόσμο. Απαραίτητη

προυπόθεση ήταν να διατη-

ρηθούν οι πνευματικές

αξίες του Ισλάμ και να ανα-

ζητηθούν μέσα σ’ αυτές οι

τρόποι εκσυγχρονισμού του

κράτους.

Ριζοσπαστικότερη η τάση

του παντουρκισμού ή

παντουρανισμού που, με

βάση την κοινή καταγωγή

και γλώσσα, απέβλεπε στη

διεύρυνση της επιρροής του

Οθωμανικού κράτους σ’

όλους τους τουρκομανικούς

λαούς, ιδιαίτερα της

Κεντρικής Ασίας, που είχαν

αρχίσει ήδη ο ένας μετά τον

άλλον να υποκύπτουν στην

επεκτατική πολιτική της

Ρωσίας. Η αναβίωση των

καθαρά τουρκικών παραδο-

σιακών αξιών θα ήταν εκεί-

νη που θα επέφερε και την

ανάνηψη του κράτους.

Τάσεις και αναζητήσεις

τέτοιας μορφής δεν ήταν

δυνατό να ελέγχονται και να

κατευθύνονται από το

παλάτι, τόσο μάλλον που

πολλοί από τους διανοού-

μενους φορείς των ιδεών

αυτών ήταν εξόριστοι ή

αυτοεξόριστοι από το αστυ-

νομικό καθεστώς του

Αβδούλ Χαμήτ. 

Ορισμένες πτυχές των

ιδεών αυτών μπορούσε να

είναι πραγματικά πολιτικά

επικίνδυνες για την

Αυτοκρατορία. Η τάση του

παντουρανισμού π.χ. μπο-

ρούσε να δημιουργήσει

εμπλοκές με τη Ρωσία. Γι’

αυτό και αργότερα εντοπί-

σθηκε σε έναν Τουρκισμό

συγκεντρωμένο στην καρ-

διά της Ανατολής, της

Μικράς Ασίας, όπου ο

Τούρκος αγρότης εκπροσω-

πούσε, σύμφωνα με ορι-

σμένους , την πιο καθαρή

παράδοση της φυλής. Η

τάση του πανισλαμισμού

μπορούσε ίσως να αποδώ-

σει κάποιο πολιτικό όφελος

για την Αυτοκρατορία , γι’

αυτό και ο Αβδούλ Χαμήτ

προέβαλε περισσότερο από

τους προκατόχους του τον

τίτλο του Χαλίφη, διάδοχο

του Προφήτη, που έιχαν

οικειοποιηθεί οι Σουλτάνοι

από τότε που είχαν καταλά-

βει την Αίγυπτο. Κι αυτό

όμως είχε τους πολιτικούς

του κινδύνους από την

πλευρά των Δυνάμεων που

είχαν μουσουλμανικούς

πληθυσμούς στα εδάφη

τους, όπως η Αγγλία στις

Ινδίες ή η Ρωσία στην

κεντρική Ασία. Η τάση του

Οθωμανισμού τέλος, είχε

και αυτή τα πολιτικά της μει-

ονεκτήματα, γιατί ήταν σχε-

δόν βέβαιο ότι οι υπόδου-

λες βαλκανικές εθνότητες

δεν θα ήταν ποτέ διατεθει-

μένες να συμπράξουν σε

μια αναζωογόνηση της

Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας.

Μέσα σε μια τέτοια αβέβαιη

πορεία, όπου πολύμορφα

ιδεολογικά ρεύματα και ποι-

κίλες σκοπιμότητες συμβά-

διζαν ή συγκρούονταν, ως

μόνο κοινό γνώρισμα ανέ-

κυπτε η επίγνωση ότι

κάποια ριζική αλλαγή ήταν

αναγκαία. Αλλαγή όμως

που δεν θα ήταν κατευθυ-

νόμενη από το παλάτι δεν

ήταν ανεκτή από την απο-

λυταρχία του Αβδούλ Χαμήτ

και έτσι η αστυνόμευση

προσώπων και ιδεών γινό-

ταν όλο και πιο ασφυκτική.

Σε τέτοιο κλίμα ήταν φυσικό

να μεγαλώνει και η ανατα-

ραχή στη Βαλκανική

Χερσόνησο από χρόνο σε

χρόνο και μαζί μ’ αυτή να

επιτείνονται οι διαθέσεις

επεμβάσεως των

Δυνάμεων.

Η πολιτική επέμβαση στη

Βαλκανική Χερσόνησο,

τελευταία μεγάλη επαρχία

που απέμενε οθωμανική

στην Ευρώπη. Η αναστά-

τωση που προκάλεσε στην

περιοχή ο ρωσοτουρκικός

πόλεμος του 1877-8, η διά-

ψευση των ελπίδων που

δημιούργησε στους

Βουλγάρους η Συνθήκη του

Αγίου Στεφάνου, η ανατα-

ραχή που προκάλεσε η

προσάρτηση της

Ανατολικής Ρωμυλίας από

τη Βουλγαρία το 1885 και ο

σύντομος σερβοβουλγαρι-

κός πόλεμος που επακο-

λούθησε κρατούσαν την

περιοχή σε αναβρασμό. Το

καίριο γεγονός ήταν ότι, με

τις ρυθμίσεις που συμφω-

νήθηκαν στο Συνέδριο του

Βερολίνου, οι τρεις βαλκανι-

κοί λαοί, Έλληνες, Σέρβοι

και Βούλγαροι προώθησαν

τα σύνορά τους και πλησία-

σαν γεωγραφικά μεταξύ

τους περιβάλλοντας το

μακεδονικό χώρο από νότο,

ανατολή και βορρά.

Βρέθηκαν έτσι σε θέση απ’

ευθείας αντιπαραθέσεως

τόσο μεταξύ τους όσο και

με τους Τούρκους.

Άρθρο του Κων/νου

Στατήρη: Ιατρού – Ειδικού

Παθολόγου

Άρθρο του Κων/νου Στατήρη: Ιατρού – Ειδικού ΠαθολόγουΆρθρο του Κων/νου Στατήρη: Ιατρού – Ειδικού Παθολόγου

Απο την Οθωμανική αυτοκρατορία, στην σύγχρονη Τουρκία: Αναζήτηση ταυτότηταςΑπο την Οθωμανική αυτοκρατορία, στην σύγχρονη Τουρκία: Αναζήτηση ταυτότητας

Προγράμματα κατάρτισης από τονΠρογράμματα κατάρτισης από τον
Εμπορικό ΣύλλογοΕμπορικό Σύλλογο

Ψηφίζεται ο προϋπολογισμόςΨηφίζεται ο προϋπολογισμός

του Δήμου Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων 

την Πέμπτη (30/01)την Πέμπτη (30/01)



Β
ασίλεψε ο

επιμορφωτικός

Εκπολιτιστικός

Σύλλογος Eυυδρίου και η

Κοινότητα Μεγάλου

Ευυδρίου το Σάββατο 25

Ιανουαρίου στο πρώην

Δημαρχείο Ενιπέα στο

Μεγάλο Ευύδριο.

Παρευρέθηκαν πλήθος

κόσμου και επισήμων

καθώς προεδρεία και

μέλη τοπικών και

πολιτιστικών συλλόγων.

Συγκεκριμένα το παρών

έδωσαν  ο αντιδήμαρχος

Φαρσάλων κ. Γκατζόγιας

Νικόλαος ο Πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.

Μπασαγιαννης Χρήστος οι

δημοτικοί σύμβουλοι κ.

Δημήτρης Γουσιας και

Γιάννης Γκέβρος ο

Πρόεδρος της Κοινότητας

Κατωχωριου κ.

Βασιλόπουλος Βασίλειος . 

Ο πρόεδρος  του Αγροτικού

Συνεταιρισμού Επαρχίας

Φαρσάλων «ο Ενιπέας» κ.

Αθανάσιος Καραίσκος.

Χαιρετισμό παρέθεσαν ο

Πρόεδρος της Κοινότητας

Μεγάλου Ευυδρίου κ. Νίκος

Γουσιος.

ο πρόεδρος του

Επιμορφωτικού

Εκπολιτιστικού συλλόγου

Ευυδρίου κ. Ζάντζας

Αλέξανδρος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι

αντάλλαξαν ευχές για καλή

και δημιουργική χρονιά με

πολλές δράσεις στη κοινό-

τητα. 

Επίσης ο επιμορφωτικός

Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Ευυδρίου και η Κοινότητα

Μεγάλου Ευυδρίου ευχαρι-

στούν τους κατοίκους της

κοινότητας για τη βοήθεια

για τη πραγματοποίηση

αυτής της εκδήλωσης.
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““Βασίλεψαν Σύλλογος και Κοινότητα στο Ευύδριο ΦαρσάλωνΒασίλεψαν Σύλλογος και Κοινότητα στο Ευύδριο Φαρσάλων


