
Καπετάνος: Έργα 27 εκατ.Καπετάνος: Έργα 27 εκατ.

ευρώ για Δήμους του Νομούευρώ για Δήμους του Νομού

““Βασίλεψαν” οι εργαζόμενοιΒασίλεψαν” οι εργαζόμενοι

του Δήμου Φαρσάλων!του Δήμου Φαρσάλων!

Γιόρτασαν τα 15 χρόνια οιΓιόρτασαν τα 15 χρόνια οι

Ενεργοί Πολίτες τηςΕνεργοί Πολίτες της

Επαρχίας ΦαρσάλωνΕπαρχίας Φαρσάλων

Συνάντηση Εσκίογλου – ΣδρόλιαΣυνάντηση Εσκίογλου – Σδρόλια

για τον οδικό χάρτη των για τον οδικό χάρτη των 

αρχαιολογικών ζητημάτων αρχαιολογικών ζητημάτων 

““Βασίλεψε” η ΔΗΜ.Τ.Ο. Βασίλεψε” η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΦαρσάλωνΦαρσάλων,,

παρουσίαπαρουσία τουτου Υπ. ΕσωτερικώνΥπ. Εσωτερικών

Την Πέμπτη η συνάντησηΤην Πέμπτη η συνάντηση

Θεοδωρικάκου - ΕσκίογλουΘεοδωρικάκου - Εσκίογλου

με “φόντο” το υδρευτικό!με “φόντο” το υδρευτικό!

Πλήθος κόσμου τίμησε καιΠλήθος κόσμου τίμησε και

φέτος τον Άγιο Χαράλαμποφέτος τον Άγιο Χαράλαμπο

Γ.Σ.Φ: Τι αποφασίστηκε στηνΓ.Σ.Φ: Τι αποφασίστηκε στην

κρίσιμη σκρίσιμη συνέλευσηυνέλευση

ΚοπήΚοπή πίταςπίτας καικαι βραβεύσειςβραβεύσεις

στον Σύλλογο Τριτέκνωνστον Σύλλογο Τριτέκνων

Αιμοδοτικός και ΤρίτεκνοιΑιμοδοτικός και Τρίτεκνοι

ένωσαν τις δυνάμεις τουςένωσαν τις δυνάμεις τους

CMYK

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 952 Τιμή: 0,60 ευρώ

«ΕΝΤΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ» ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ Ο ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΗ«ΕΝΤΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ» ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ Ο ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Μ. ΕΣΚΙΟΓΛΟΥΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Μ. ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ

Λύση για το υδρευτικόΛύση για το υδρευτικό
πρόβλημα των Φαρσάλωνπρόβλημα των Φαρσάλων

με υπουργική “βούλα”!με υπουργική “βούλα”!



Έ
να νέο αθλητικό
γεγονός ξεκινά ο
ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ σε

συνεργασία με τους
δρομείς Φαρσάλων και τον
Σύλλογο
Μαραθωνοδρόμων
Λάρισας.
Μια ιδέα η οποία ξεκίνησε
και υλοποιήθηκε από τον
πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.
κ. Χρήστο Μπασαγιάννη με
την συνδρομή και την συνερ-
γασία των δρομέων της
Επαρχίας Φαρσάλων οι
οποίοι σχεδίασαν την δια-
δρομή.
Πρόκειται για έναν ορεινό
αγώνα ο οποίος περιγράφει
το δάσος της πόλης μας και
όλα τα αξιοθέατα του.
Επίσης γνωστοποίει στο
κοινό άγνωστες πτυχές του
βουνού, πανέμορφα μονοπά-
τια και εισάγει έναν νέο
θεσμό στα αθλητικά δρώμενα
της Επαρχίας Φαρσάλων ενι-
σχύοντας ακόμη περισσότε-
ρο το ήδη δυναμικό δρομικό
κίνημα και παράλληλα γίνεται
ακόμη ένας πόλος έλξης επι-
σκεπτών με στόχο την εξω-

στρέφεια της Επαρχίας.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί την
Κυριακή 22/3, παράλληλα θα
πλαισιωθεί με side events τα
οποία θα είναι ομιλίες αθλητι-
κού περιεχομένου και άλλα
δρώμενα.
Αναμένεται επίσημο Δελτίο
Τύπου προς ενημέρωση των
πολιτών, ενώ η επίσημη
παρουσίαση του αγώνα θα
γίνει στο ερχόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Σε επικοινωνία που είχαμε με
τον πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ
Δ.Φ.  και υπεύθυνο για την
διοργάνωση του αγώνα μας
τόνισε τα εξής: “Αρχικά θέλω
να ευχαριστήσω θερμά
όλους τους συμμετέχοντες
στην οργάνωση και την επι-
κοινωνία του συγκεκριμένου
αγώνα.
Οι δρομείς των Φαρσάλων, ο
Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων
Λάρισας καθώς και πολλοί
εθελοντές, φορείς και ιδιώτες,
έχουν δείξει μεγάλο «μεράκι»
και προσπαθούν καθημερινά
για την άρτια οργάνωση,
ώστε να παρουσιαστεί κάτι
όμορφο και να γίνει θεσμός.»
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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 12/2/2020 
Συννεφιά, Θερμοκρασία 5/18c 

Τρίτη 11/2/2020
Ηλιοφάνεια - Θερμοκρασία 6/20c

Πέμπτη 13/2/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 5/16c

Παρασκευή 14/2/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 5/18c

Σαββάτο 15/2/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 2/16c

Κυριακή 16/2/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/16c

Δευτέρα 17/2/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/19c

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

Σ
την χάραξη ενός

οδικού χάρτη για

όλα τα

αρχαιολογικού και

πολιτιστικού αντικειμένου

ζητήματα της επαρχίας

Φαρσάλων,

αποσκοπούσε η

συνάντηση του δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου, με την

προϊσταμένη της

Εφορείας Αρχαιοτήτων

Λάρισας κ. Σταυρούλα

Σδρόλια, στο δημοτικό

κατάστημα της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της συζή-

τησης εξετάστηκαν ζητήμα-

τα όπως η ανάγκη ενοποίη-

σης των αρχαιολογικών

χώρωντου δήμου και η

δημιουργία μιας πολιτιστι-

κής διαδρομής με απώτερο

στόχο την τουριστική ανά-

πτυξη της επαρχίας.

Επίσης, συζητήθηκαν η

δημιουργία διαδρομών

πρόσβασης στο κάστρο

Καλλιθέας, η έναρξη στο

άμεσο μέλλον των εργα-

σιών για την αποκατάσταση

και αναπαλαίωση της

εκκλησίας της Υπαπαντής

στο Θετίδιο και της

Ζωοδόχου Πηγής, καθώς

και τα ενδεχόμενα χρήσης

του Πύργου Καραμίχου.

Τέλος, συμφωνήθηκε η

άμεση έναρξη των ερευνητι-

κών ανασκαφών στην

περιοχή της Ερέτριας, οι

οποίες θα διεξαχθούν με

δημοτική χρηματοδότηση.

Μετά το πέρας της συνά-

ντησης ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Είχα μία εξαιρετικά παρα-

γωγική συνάντηση με την

προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων κ. Σδρόλια,

κατά την οποία αναλύθηκαν

εκτενώς όλα τα θέματα που

άπτονται των αρμοδιοτήτων

της. Η ανάδειξη της πλού-

σιας αρχαιολογικής και

πολιτιστικής κληρονομιάς

της επαρχίας Φαρσάλων

αποτελεί μία από της σπου-

δαίες προτεραιότητες στη

θητεία μας, καθώς είναι

μονόδρομος η ανάδειξη

κάθε συγκριτικού μας πλεο-

νεκτήματος, με στόχο την

ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό

θα συνεχίσουμε να συνερ-

γαζόμαστε ώστε το ισχυρό

ιστορικό «brand» της περιο-

χής μας, να αναδειχθεί στο

μέγιστο».

Από την πλευρά της η

προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας κ.

Σταυρούλα Σδρόλια έκανε

την εξής δήλωση: «Έγινε

ανταλλαγή απόψεων για τα

έργα του δήμου Φαρσάλων

που αφορούν στην αρχαιο-

λογική υπηρεσία και συζη-

τήθηκε ο προγραμματισμός

δράσεων τόσο για τα ήδη

δρομολογημένα έργα από

τα οποία το κυριότερο είναι

το Κάστρο των Φαρσάλων,

όσο και για αυτά που προε-

τοιμάζονται και έχουν αρκε-

τή ωριμότητα. Για παρά-

δειγμα οι δύο εκκλησίες

που βρίσκονται στο Θετίδιο

και στη Ζωοδόχο Πηγή ή τα

ερευνητικά προγράμματα

που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μετά τη συζήτηση όλων

των παραπάνω, βρέθηκε

μία γραμμή για το πώς θα

προχωρήσουμε».

Συνάντηση Εσκίογλου – Σδρόλια για τον οδικόΣυνάντηση Εσκίογλου – Σδρόλια για τον οδικό

χάρτη των αρχαιολογικών ζητημάτων χάρτη των αρχαιολογικών ζητημάτων 

«Μυρμιδόνων Άθλος»«Μυρμιδόνων Άθλος»

στστοο δάσοςδάσος!!



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 αναμνήσεις του

δεν έχει μέλλον, αποφασίσα-

με να χαρίσουμε σε όλους

εσάς τους αναγνώστες μας

ρετρό φωτογραφίες μιας

άλλης παρελθοντικής 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 φιγουράρει

στις σελίδες της εφημερίδας

μας και θα αφορά θέματα

των Φαρσάλων προηγούμε-

νων δεκαετιών με σκοπό να

ξυπνήσουμε τις αναμνήσεις

και την Ιστορία μας.

Σε αυτή την έκδοση θα σας

“ξυπνήσουμε” μνήμες με

παλιές φωτογραφίες από

στιγμές παλιών εκδηλώσεων

καρναβαλιού τόσο από την

παρέλαση στους δρόμους

της πόλης όσο και από τα

party σε bars και disco της

εποχής.

Πηγή Φωτογραφιών:

Ομάδα Facebook: Παλιές

φωτογραφίες απ' τα

Φάρσαλα και τα γύρω

χωριά
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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

ΤΩΡΑ

ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ



Γ
ια την οριστική

επίλυση του

προβλήματος με

την ύδρευση στα

Φάρσαλα «εντός

τετραετίας» δεσμεύτηκε ο

Υπουργός Εσωτερικών κ.

Παναγιώτης

Θεοδωρικάκος κατά τη

διάρκεια επίσκεψης που

πραγματοποίησε στο

δημοτικό κατάστημα της

πόλης την Κυριακή 9/2,

όπου συναντήθηκε με τον

δήμαρχο κ. Μάκη

Εσκίογλου και άλλους

εκπροσώπους της

αυτοδιοίκησης. Μάλιστα

κάλεσε τον δήμαρχο

Φαρσάλων ακόμη κι αυτή

την εβδομάδα να βρεθεί

στην Αθήνα μαζί με τις

υπηρεσίες του δήμου,

ώστε να συζητηθεί

αναλυτικά και να

εξεταστούν λύσεις για το

θέμα.

Ο κ. Εσκίογλου στην τοπο-

θέτησή του, στο πλαίσιο της

σύσκεψης που πραγματο-

ποιήθηκε στο γραφείο του,

τόνισε μεταξύ άλλων πως

«η αυτοδιοίκηση τα χρόνια

της κρίσης ήταν εκείνη που

σήκωσε στις πλάτες της

μεγάλο μερίδιο ευθύνης

ώστε να μη διαρραγεί ο κοι-

νωνικός ιστός. Τώρα που

εμφανίζονται σημάδια ανά-

καμψης οφείλει το κεντρικό

κράτος να στηρίξει με κάθε

μέσο τους δήμους, προκει-

μένου να διευθετηθούν μεί-

ζονα ζητήματα για τις τοπι-

κές κοινωνίες».

Επιπρόσθετα, επέδωσε

στον υπουργό υπόμνημα

με όλα τα θέματα που αφο-

ρούν στο δήμο Φαρσάλων,

σε συνέχεια συνάντησης

που είχαν το προηγούμενο

διάστημα.

Από την πλευρά του ο κ.

Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε

αρχικά στις θετικές εξελίξεις

σε ότι αφορά το νέο δρόμο

Φαρσάλων – Λάρισας,

λέγοντας πως «είναι σε

πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες

από την Περιφέρεια και το

Υπουργείο Υποδομών και

θα δοθεί οριστική λύση σε

συνεργασία του

Υπουργείου με την

Περιφέρεια, προκειμένου

αντιμετωπιστεί ριζικά το

πρόβλημα που διαπιστώνει

κανείς όταν χρησιμοποιεί

την οδό Λάρισας –

Φαρσάλων».

Για το πρόβλημα της

ύδρευσης, είπε τα εξής:

«Γνωρίζω ότι υπάρχει πολύ

σημαντικό πρόβλημα

ύδρευσης στα Φάρσαλα και

πιστεύω ότι στον 21ο αιώνα

σε οποιαδήποτε γωνιά της

Ελλάδας, δεν πρέπει να

υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.

Επομένως θέλω να σας

παρακαλέσω, εσείς προσω-

πικά με τους συνεργάτες

σας και τις υπηρεσίες σας,

να έρθετε – αν είναι δυνα-

τόν και τη βδομάδα που θα

ξεκινήσει αύριο στην Αθήνα

– να κάνουμε μία ολοκλη-

ρωμένη συνάντηση με τους

τεχνικούς μου συνεργάτες

και με τους ανθρώπους

που επεξεργάζονται το νέο

πρόγραμμα έργων του

Υπουργείου Εσωτερικών,

το πρόγραμμα που θα αντι-

καταστήσει  το προηγούμε-

νο που τελείωσε γιατί δεν

είχε χρηματοδοτήσεις, προ-

κειμένου να κάνουμε ό,τι

πρέπει ώστε μέσα σε αυτή

την τετραετία να αντιμετω-

πιστεί ριζικά το πρόβλημα

του νερού σε αυτό τον

τόπο. Δεν υπάρχει τίποτε

πάνω από τη ζωή και την

ασφάλεια των ανθρώπων.

Άρα η δέσμευση που ανα-

λαμβάνουμε είναι πως αυτή

την τετραετία θα λύσουμε

αυτό το πρόβλημα και θα

κάνουμε ό,τι χρειάζεται γι’

αυτό».

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά

την περιοχή των

Φαρσάλων, ανακοίνωσε

την έγκριση κονδυλίων

ύψους 2,5 εκ. ευρώ για νέα

αντιπλημμυρικά έργα,

870.000 ευρώ για οδοποιία

και 800.000 ευρώ για τηλε-

μετρία και ποιοτικό έλεγχο

στα δίκτυα ύδρευσης.

Ακολούθησε ανταλλαγή

απόψεων και για άλλα

θέματα της αυτοδιοίκησης

με τους παρευρισκόμενους,

ενώ στο τέλος ο δήμαρχος

Φαρσάλων δώρισε στον

Υπουργό Εσωτερικών ένα

αγαλματίδιο του μυθικού

Αχιλλέα, αντίγραφο εκείνου

που κοσμεί την πλατεία

Δημαρχείου της πόλης,

καθώς και ένα καλάθι με

τοπικά προϊόντα. «Σας

ευχαριστώ για το δώρο, ο

Αχιλλέας με συγκινεί ιδιαίτε-

ρα. Δε θα ξεχάσω ποτέ

αυτό το απόγευμα και ελπί-

ζω να έρθω ξανά σύντομα

μαζί σας όταν θα έχουμε

από κοινού επεξεργαστεί το

πρόβλημα της ύδρευσης»

απάντησε ο κ.

Θεοδωρικάκος.

Το παρόν έδωσαν μεταξύ

άλλων οι βουλευτές κ.κ.

Μάξιμος Χαρακόπουλος και

Χρήστος Κέλλας, ο πρόε-

δρος του δημοτικού συμ-

βουλίου Φαρσάλων κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός, οι

αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Σταύρος

Κουκουλιός, Δέσποινα

Συροπούλου και Νίκος

Γκατζόγιας, ο πρόεδρος της

ΔΗΚΕΦΑ κ. Κώστας

Μπαλατσός, ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, οι επικεφα-

λής παρατάξεων της μειο-

ψηφίας στο δήμο

Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου

και Κωνσταντίνος Τύμπας,

δημοτικοί και τοπικοί σύμ-

βουλοι και ο πρόεδρος της

ΝΟΔΕ Λάρισας κ. Χρήστος

Καπετάνος κ.α.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Για λύση στο υδρευτικό των Φαρσάλων εντός τετραετίαςΓια λύση στο υδρευτικό των Φαρσάλων εντός τετραετίας

δεσμεύτηκε ο Υπουργός Εσωτερικώνδεσμεύτηκε ο Υπουργός Εσωτερικών



Τ
ην καθιερωμένη

πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα έκοψαν

οι εργαζόμενοι του Δήμου

Φαρσάλων σε ζεστό και

εύθυμο κλίμα στο κέντρο

δεξιώσεων «EPAVLIS» στα

Φάρσαλα

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου ευχήθηκε σε

όλους τους εργαζόμενους

υγεία και μακροημέρευση,

σημειώνοντας πως «η νέα

δημοτική αρχή αναγνωρίζει

το σπουδαίο έργο που επιτε-

λούν οι εργαζόμενοι του

δήμου προς όφελος της κοι-

νωνίας της επαρχίας

Φαρσάλων και γι’ αυτό θα

βρίσκεται διαρκώς στο πλευ-

ρό τους, προσδοκώντας την

ενδυνάμωση των σχέσεων

καλής συνεργασίας και την

επίλυση τυχόν προβλημά-

των».

Η εκδήλωση έγινε σε συνερ-

γασία της δημοτικής αρχής

με τους υπαλλήλους του

δήμου. 

Τυχερός της βραδιάς, ήταν το

μέλος του Συμβουλίου της

Κοινότητας Φαρσάλων κ.

Σάκης Γεροβασίλης ο οποίος

και παραχώρησε το φλουρί

κατόπιν κλήρωσης, το συμ-

βολικό δώρο της τριήμερης

άδειας, σε έναν εργαζόμενο

του δήμου.

Το παρόν μεταξύ άλλων έδω-

σαν επίσης ο πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων κ. Κωνσταντίνος

Δαμιανός, οι αντιδήμαρχοι

κ.κ. Σοφία Χατζηπλή,

Δέσποινα Συροπούλου,

Νίκος Γκατζόγιας και Σταύρος

Κουκουλιός, ο πρόεδρος της

ΔΗΚΕΦΑ κ. Κώστας

Μπαλατσός, ο πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης κ.α.

Η βραδιά πλαισιώθηκε με

ζωντανή ορχήστρα και το

γλέντι κράτησε μέχρι τις

πρώτες πρωινές ώρες.

5
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου

CMYK

““Βασίλεψαν” οι εργαζόμενοι του Δήμου!Βασίλεψαν” οι εργαζόμενοι του Δήμου!

Γιόρτασαν τα 15 χρόνια οι ΕνεργοίΓιόρτασαν τα 15 χρόνια οι Ενεργοί

Πολίτες της Επαρχίας ΦαρσάλωνΠολίτες της Επαρχίας Φαρσάλων



Π
αρουσία

επισήμων και

πλήθους κόσμου

ο Σύλλογος Τριτέκνων

επαρχίας, έκοψε την

πρωτοχρονιάτικη πίτα

του στο κέντρο "Κτήμα

Αίγλη” στα Φάρσαλα, ενώ

παράλληλα βράβευσε και

τα παιδιά των τριτέκνων

που πέτυχαν τη φετινή

χρονιά την εισαγωγή τους

στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της

χώρας.

Ακολούθησε η ευλογία της

Βασιλόπιτας από τους

Ιερείς και στην συνέχεια η

κοπή της. 

Κατόπιν η γραμματέας του

συλλόγου κ. Ιωάννα

Κορλού αφού καλωσόρισε

τους επισήμους και τα μέλη,

αναφέρθηκε στην αύξηση

των μελών του συλλόγου,

στα έργα που έχει επιτελέ-

σει, στην καθολική συμμε-

τοχή των μελών στις δρά-

σεις του συλλόγου, στη

συνεργασία με τον Δήμο

Φαρσάλων και τους άλλους

συλλόγους και ευχήθηκε να

επιτευχθούν οι στόχοι του

Συλλόγου Τριτέκνων.

Ακολούθησε ομιλία του

προέδρου των Τριτέκνων κ.

Δημ. Χατζημήτρου

Ο Πρόεδρος του συλλόγου-

καλωσόρισε με τη σειρά και

αυτός, όλους όσους βρέθη-

καν στην εκδήλωση. Έκανε

έναν απολογισμό για τις

δράσεις του συλλόγου, τις

οποίες ανέφερε και κατέλη-

ξε πως ο σύλλογος τις

κάνει ώστε  «να ωφελήσουν

τους τρίτεκνους από τη μια,

αλλά και να συμβάλλουν

στην κοινωνική συνοχή, να

εμπεδώσουν την αλληλεγ-

γύη, να βοηθήσουν τους

πολίτες του νομού να διεκ-

δικήσουν μια καλύτερη, πιο

ποιοτική ζωή».

Προσδιόρισε τις κορυφαίες

στιγμές για το 2019 και

δράσεις του Συλλόγου ενώ

αναφέρθηκε στις εκπτώσεις

που έχει συνάψει ο

Σύλλογος, όπως ΚΤΕΛ,

πλοία. τρένο καθώς και με

τα καταστήματα των

Φαρσάλων μέσω του εμπο-

ρικού Συλλόγου και του

προγράμματος ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

ΖΩ.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν η αντιδήμαρχος

Φαρσάλων κ.Χατζηπλή

Σοφ., η οποία απηύθυνε

χαιρετισμό εκ μέρους του

Δήμου, οι αντιδήμαρχοι κ.κ.

Συροπούλου Δεσ, Στ.

Κουκουλιός, η δημοτική

σύμβουλος κ.

Παναγιωτοπούλου Κυρ., ο

αντιπρόεδρος της ομο-

σπονδίας Ελλάδος

Τριτέκνων κ. Κοντός Θεόδ.,

ο πρόεδρος ν. Καρδίτσας

κ.Θεοδωρόπουλος Θεόδ., ο

πρόεδρος του Συλλόγου

Τριτέκνων Λάρισας κ.

Γκόβαρης Δημ, και της

Θεσσαλονίκης Τσούλιας

Στυλ. καθώς και εκπρόσω-

ποι συλλόγων και φορέων

και οικογένειες Τριτέκνων

της επαρχίας.
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Κοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο ΤριτέκνωνΚοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο Τριτέκνων

15-16/2 Ο Σύλλογος Γυναικών “Μελίνα” και το

Naselos Travel διοργανώνουν 2 ήμερη εκδρομή 

Καλάβρυτα-Πάτρα- Αρχαία Ολυμπία.

* 1 διανυκτέρευση με πρωινό (HOTEL ASTIR 4*)

και ένα γεύμα σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική.

22-23/2 Ο Σύλλογος Γυναικών Σταυρού και το

Naselos Travel διοργανώνουν διήμερη εκδρομή,

Λουτράκι - Τρίκαλα Κορινθίας - Λίμνη Δόξα.

28/2 έως 2/3 Το Naselos Τravel διοργανώνει εκδρο-

μές για τις Αποκριες και την Καθαρά Δευτέρα σε

Βελιγραδι και Κωνσταντινούπολη.

-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

-Παρασκευή 6/3 Α’ Χαιρετισμοί Μετέωρα - Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου

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

Οχυρό Ρούπελ - Κερκίνη - Άγκιστρο &

Μονοήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο Βουλγαρίας.

- 3 Διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο στις Σέρρες

*ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-Παρασκευή 13/3 Β’ Χαιρετισμοί Ι.Μ. Αγίου Νικόδημου Αγιορείτου

Πυργετός

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

διήμερη εκδρομή σε Οχρίδα - Μονή Οσίου Ναούμ - Μπίτολα

- 1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* με πλήρη διατροφή  και ξεναγή-

σεις 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Σύλλογο και στο 

τηλέφωνο: 6975635877.

-Παρασκευή 20/3 Γ’ Χαιρετισμοί I.N. Ζωοδόχου Πηγής, Βυζίτσας

Πηλίου

-Σάββατο 21/3, Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης “Τρείς

Αδερφές” του Άντον Τσέχωφ, Θέατρο Βεάκη - Αθήνα

*Δεκτά Θεατρικά Εισιτήρια ΟΓΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ



Α
πό 13 έως 16

Φεβρουαρίου, θα

παρευρίσκεται στον

Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

Παλαιομύλου Φαρσάλων,

προς ευλογία και

προσκύνηση, η Τίμια Κάρα

της Αγίας Βαρβάρας που

φυλάσσεται στον Ιερό Ναό

Παναγίας Επισκέψεως

Τρικάλων.

Η υποδοχή της Τιμίας Κάρας

θα πραγματοποιηθεί, την

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και

ώρα 5 μ.μ., ενώ καθημερινά

θα τελούνται Ιερές ακολου-

θίες. Η αναχώρησή της, θα

γίνει την Κυριακή 16

Φεβρουαρίου και ώρα 6:00

μ.μ. Ο Ιερός Ναός κατά την

περίοδο από 13 έως 16

Φεβρουαρίου θα παραμείνει

ανοιχτός από τις 7 το πρωί

έως τις 10 το βράδυ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/02/2020

Ώρα 5:00 μ.μ. Υποδοχή της

Τίμιας Κάρας της Αγίας

Βαρβάρας – Ιερά Παράκληση

της Αγίας Βαρβάρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/02/2020

Ώρα 7:30 π.μ. Όρθρος και

Θεία λειτουργία

Ώρα 5:00 μ.μ. Εσπερινός και

Ιερά Παράκληση της Αγίας

Βαρβάρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/02/2020

Ώρα 7:30 π.μ. Όρθρος και

Θεία λειτουργία

Ώρα 5:00 μ.μ. Εσπερινός και

Ιερά παράκληση της Αγίας

Βαρβάρας

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/02/2020

Ώρα 7:30 π.μ. Όρθρος και

Θεία λειτουργία

Ώρα 4:00 μ.μ. Ιερόν

Ευχέλαιον

Σ
την αίθουσα

εκδηλώσεων

“EPAVLIS”

πραγματοποιήθηκε η

κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας

της Δημοτικής Τοπικής

Οργάνωσης της Νέας

Δημοκρατίας, παρουσία

φίλων της γαλάζιας

παράταξης.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό

απηύθυναν οι βουλευτές

του νομού Λάρισας κ.κ.

Μάξιμος Χαρακόπουλος,

Χρήστος Κέλλας, ο

Δήμαρχος Φαρσάλων

Μάκης Εσκίογλου, ο πρόε-

δρος του Περιφερειακού

συμβουλίου Θεσσαλίας

Βασίλης Πινακάς, ο πρόε-

δρος της ΝΟΔΕ Λάρισας κ.

Χρήστος Καπετάνος και η

πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ

Φαρσάλων κ. Μαργαρίτα

Γκότη, ενώ επίσης παρευ-

ρέθηκε και αντιπεριφερειάρ-

χης Π.Ε. Λάρισας Χρήστος

Καλομπάτσιος. Η βουλευ-

τής Λάρισας κ. Στέλλα

Μπίζιου απέστειλε χαιρετι-

σμό.

Στην ομιλία του, ο κ.

Θεοδωρικάκος ανέφερε

μεταξύ άλλων, τους στό-

χους της Κυβέρνησης του

Κυριάκου Μητσοτάκη και

της Νέας Δημοκρατίας, που

είναι να δημιουργήσει

περισσότερες δουλειές με

καλύτερους μισθούς και

συνθήκες εργασίες, επίσης

έκανε λόγο για τους μισθω-

τούς και επιχειρηματίας και

αναφέρθηκε σε μία σειρά

μέτρων στήριξης αυτών, με

τη μείωση της φορολογίας,

τις χαμηλότερες ασφαλιστι-

κές εισφορές και τη νομοθέ-

τηση νέου ασφαλιστικού

καθώς και στην κατάργηση

της απλής αναλογικής στην

τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε

ιδιαίτερα την στήριξη των

αγροτών και του πρωτογε-

νούς τομέα, ώστε να υπάρ-

χει μέλλον και ανάπτυξη

στον τόπο και εξήγγειλε

έργα που αφορούν συνολι-

κά τον Δήμο Φαρσάλων.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν πλήθος κόσμου και επι-

σήμων της περιοχής.

Μ
ε δήλωση του ο

Πρόεδρος της

ΝΟΔΕ Λάρισας

Χρήστος Καπετάνος μετά

τις εκδηλώσεις με

καλεσμένο τον Υπουργό

Εσωτερικών Τάκη

Θεοδωρικάκο ανέφερε τα

εξής: 

«Η ΝΔ πραγματοποίησε

στα Φάρσαλα και στον

Τύρναβο δύο εξαιρετικά επι-

τυχημένες εκδηλώσεις με

πλήθος κόσμου. Ο προσκε-

κλημένος μας ομιλητής, ο

υπουργός Εσωτερικών

Τάκης Θεοδωρικάκος,

συνομίλησε με δημάρχους

του νομού μας και τον

Περιφερειάρχη και ενέκρινε

την οριστική ένταξη στον

Φιλόδημο έργων 12 εκ.

ευρώ για την πόλη της

Λάρισας, 10 εκ.ευρώ για

τον Τύρναβο, 5 εκ.ευρώ για

τα Φάρσαλα, ενώ προανήγ-

γειλε την πραγματοποίηση

σύσκεψης στο ΥΠΕΣ μέσα

στον Φεβρουάριο για την

επίλυση του υδρευτικού

προβλήματος των

Φαρσάλων.

Η προηγούμενη κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ είχε εξαγγείλει την

ένταξη στον Φιλόδημο

έργων 1,3 δις ευρώ, ενώ τα

δεσμευμένα χρήματα ήταν

μόλις 130 εκ.ευρώ.

Ενέπαιζε δηλαδή δημάρ-

χους και πολίτες. Δυστυχώς

για τον ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει και

στην τοπική αυτοδιοίκηση,

ότι όταν η κυβέρνηση της

Νέας Δημοκρατίας κάνει

έργα ουσίας χωρίς κομματι-

κό πρόσημο, αυτοί αρέσκο-

νται στο να βγάζουν απλά

«αριστερές» ανακοινώσεις.

Η ΝΟΔΕ Λάρισας και οι

ΔΗΜΤΟ Τυρνάβου και

Φαρσάλων, ευχαριστούμε

τον κόσμο που ανταποκρί-

θηκε την ίδια ημέρα σε 2

πολύ μεγάλες συγκεντρώ-

σεις. Συνεχίζουμε».
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Καπετάνος: Έργα 27 εκατ. ευρώ για Δήμους του ΝομούΚαπετάνος: Έργα 27 εκατ. ευρώ για Δήμους του Νομού

““Βασίλεψε” η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΦαρσάλωνΒασίλεψε” η ΔΗΜ.Τ.Ο. Φαρσάλων

Υποδοχή της Τίμιας Κάρας της Αγίας Βαρβάρας στον Παλαιόμυλο ΦαρσάλωνΥποδοχή της Τίμιας Κάρας της Αγίας Βαρβάρας στον Παλαιόμυλο Φαρσάλων



Μ
ε μεγαλοπρέπεια

και θεία κατάνυξη

εορτάστηκε ο

πολιούχος της

Βαμβακούς Φαρσάλων

Άγιος Χαράλαμπος,  στον

ομώνυμο ναό το διήμερο

9 παραμονή και 10

Φεβρουαρίου ανήμερα

της εορτής.

Συγκεκριμένα την παραμο-

νή τελέστηκε, Μέγας πανη-

γυρικός Εσπερινός μετ’

Αρτοκλασίας, ενώ ανήμερα

της Εορτής τελέστηκε το

πρωί Μέγας Πανηγυρικός

Όρθρος και Θεία Λειτουργία

και το απόγευμα η Ιερά

Παράκλησις του Αγίου

Χαραλάμπους.

Σε όλες τις εκδηλώσεις

παρευρέθηκαν πλήθος

πιστών τόσο από την

Βαμβακού όσο και από την

Επαρχία Φαρσάλων.

Μ
ε

μεγαλοπρέπεια

τιμήθηκε και

φέτος η μνήμη του Αγίου

Χαράλαμπου στον Ιερό

Ναό στο ομώνυμο χωριό

της Επαρχίας Φαρσάλων.

Πλήθος πιστών έδωσε το

παρών στις εορταστικές

θείες λειτουργίες που διεξή-

χθησαν τόσο την παραμονή

την Κυριακή 9/2 όσο και την

ημέρα της εορτής δηλαδή

την Δευτέρα 10/2.

Πιστοί τόσο από την

Επαρχία Φαρσάλων όσο

και από γειτονικές περιοχές

παρευρέθηκαν στις θείες

λειτουργίες τιμώντας για

ακόμη μια χρονιά την

μνήμη του Άγιου

Χαράλαμπου.

Ποιος ήταν ο Άγιος

Χαράλαμπος

Ο Άγιος Χαράλαμπος, τη

μνήμη του οποίου τιμά η

Εκκλησία στις 10

Φεβρουαρίου έκαστου

έτους, ήταν ιερεύς στη

Μαγνησία της Μικράς Ασίας

και έζησε επί αυτοκρατο-

ρίας του Σεπτιμίου Σεβήρου

(193 – 211 μ.Χ.). Όταν το

έτος 198 μ.Χ. ο Σέβηρος

εξαπέλυσε απηνή διωγμό

κατά των Χριστιανών, ο

έπαρχος της Μαγνησίας

Λουκιανός, συνέλαβε τον

Άγιο και του ζήτησε να

αρνηθεί την πίστη του.

Όμως ο Άγιος Χαράλαμπος,

όχι μόνο δεν το έκανε αυτό,

αλλά αντίθετα ομολόγησε

στον έπαρχο την προσήλω-

σή του στον Χριστό και

δήλωσε με παρρησία ότι σε

οποιοδήποτε βασανιστήριο

και να υποβληθεί δεν πρό-

κειται να αρνηθεί την πίστη

της Εκκλησίας.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πλήθος κόσμου τίμησε και φέτος τον Άγιο Χαράλαμπο μεΠλήθος κόσμου τίμησε και φέτος τον Άγιο Χαράλαμπο με

μεγαλοπρέπεια και θεία κατάνυξημεγαλοπρέπεια και θεία κατάνυξη

Τίμησε τον πολιούχο της η ΒαμβακούΤίμησε τον πολιούχο της η Βαμβακού



Μ
ε γοργούς

ρυθμούς  οι

ετοιμασίες για την

Καρναβαλική παρέλαση.

Ύστερα από πληροφορίες

μας ο πρόεδρος της

Επιτροπής και πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.

Χρήστος Μπασαγιάννης και

σύσσωμη η επιτροπή

κινούνται με γοργούς ρυθ-

μούς και αναμένεται μεγάλη

συμμετοχή τόσο σε πεζο-

πόρα τμήματα όσο και

άρματα καρναβαλιστών.

Μυστικό παραμένει ακόμη

ποια θα είναι η βασιλίσσα

του καρναβαλιού και το

θέμα της, αλλά σύμφωνα

με το ρεπορτάζ της εφημε-

ρίδας μας θα υπάρξουν

εκπλήξεις όπως η συμμετο-

χή των “Caracatu” (φωτό

αριστερά), ένα σύνολο

αφροβραζιλιάνικων κρου-

στών που δημιουργήθκε

στο Βόλο το 2011 οι οποίοι

κινούνται σε ρυθμούς βρα-

ζιλιάνικης σάμπα και αναμέ-

νεται να ξεσηκώσουν τα

πλήθη.

Θ
ετικά

ανταποκρίθηκαν

και με μεγάλη

συμμετοχή οι αιμοδότες

των Φαρσάλων, στο

κάλεσμα του αιμοδοτικού

συλλόγου για εθελοντική

αιμοδοσία που

πραγματοποίησε σε

συνεργασία με τον τοπικό

σύλλογο τριτέκνων στο

Κ.Υ. Φαρσάλων.

Η Πρόεδρος του αιμοδοτι-

κού συλλόγου Φαρσάλων

κ. Σούλα Λούκουτου, τόνισε

τη σημασία της εθελοντικής

αιμοδοσίας και την ανάγκη

που υπάρχει καθημερινά

για αίμα, καθώς και την

προσπάθεια του συλλόγου

να ευαισθητοποιήσει τους

νέους, προς αυτή την

κατεύθυνση. Το Δ.Σ. του

αιμοδοτικού, ευχαρίστησε

τον σύλλογο τριτέκνων

επαρχίας Φαρσάλων και

στην συνέχεια τον βράβευ-

σε για την αμέριστη προ-

σφορά και συνεργασία,

βοηθώντας τον συνάνθρω-

πο και άγνωστο που έχει

ανάγκη το αίμα τους.

Οι 100 μονάδες αίματος

που συγκεντρώθηκαν προ-

ωθήθηκαν στο Γενικό

Νοσοκομείο Λάρισας, για

να καλύψουν τις ανάγκες

ασθενών που το έχουν

άμεση ανάγκη.

Η επόμενη προγραμματι-

σμένη αιμοδοσία είναι στις

5 Μαρτίου και ημέρα

Πέμπτη στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων.

Με σύνθημα “δίνουμε αίμα,

γιατί αγαπάμε την ζωή και

όλοι έχουμε δικαίωμα στην

καλή ποιότητα ζωής” συνε-

χίζει το έργο του ο

Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων.
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Με μεγάλη συμμετοχή η αιμοδοσία με τον Σύλλογο Με μεγάλη συμμετοχή η αιμοδοσία με τον Σύλλογο 

Τριτέκνων στα Φάρσαλα!Τριτέκνων στα Φάρσαλα!

“Πυρετώδεις προετοιμασίες” για το καρναβάλι!“Πυρετώδεις προετοιμασίες” για το καρναβάλι!



Στα πλαίσια του

προγράμματος πρόληψης

από τις κινητές μονάδες

της 5ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Θεσσαλίας

και Στερεάς Ελλάδας και

σε συνεργασία με το

Δήμο Φαρσάλων, το

Παράρτημα Ρομά

Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ ενημέρωσε και

προώθησε τους

ωφελούμενους του

τοπικού οικισμού Ρομά,

από την Δευτέρα 20-01-

2020 στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων ώστε να

πραγματοποιήσουν

προληπτικές εξετάσεις

και συγκεκριμένα:

Μαστογραφία

Μέτρηση οστικής μάζας

Έλεγχος αναπνευστικής

λειτουργίας

Μικροβιολογικές και

Αιματολογικές εξετάσεις

Το ενδιαφέρον του πληθυ-

σμού Ρομά ήταν αυξημένο

για να κλειστούν τα απαραί-

τητα  ραντεβού. Η νοσηλεύ-

τρια του Παραρτήματος

Ρομά συνόδεψε τους ωφε-

λούμενους.

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@dimosfars

alon.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., e-

mail:k.koinotitas@dimosfars

alon.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 13:00.

Σ
ε συνέχεια της

συνεργασίας του

Παραρτήματος Ρομά

Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ με το Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων,

ξεκίνησε από την Τρίτη 14

Ιανουαρίου ο

προγραμματισμός του

Τεστ Παπανικολάου, για

το 2020 σε γυναίκες του

τοπικού οικισμού Ρομά. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτα-

σης γίνεται  ενημέρωση των

ωφελούμενων από τη μαία

του Κέντρου Υγείας

Φωτεινή Πιτσιάβα.

Τις ωφελούμενες συνοδεύει

η νοσηλεύτρια του

Παραρτήματος Ρομά

Αθανασία Βακαλούλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι

γυναίκες αναγνωρίζουν την

αξία του προληπτικού ελέγ-

χου και το ενδιαφέρον τους

για τη συγκεκριμένη εξέτα-

ση είναι αυξημένο.

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

Ο
λοκληρώθηκαν

από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

βελτίωσης του δρόμου

που συνδέει τον οικισμό

του Διλόφου με την πόλη

των Φαρσάλων. Το έργο

προϋπολογισμού 120.000

ευρώ αφορούσε η

βελτίωση των συνθηκών

κυκλοφορίας και

ασφάλειας των

διερχόμενων οχημάτων

στην παραπάνω οδό.

Σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός τόνισε

τα εξής: «Με ένα έργο

ουσίας βελτιώνουμε την

ασφάλεια στη μετακίνηση

των ανθρώπων της περιο-

χής. Με έργα χρήσιμα δημι-

ουργούμε μόχλευση στην

τοπική πραγματική οικονο-

μία ενώ παράλληλα συντη-

ρούμε και δημιουργούμε

θέσεις εργασίας. Με σχέδιο

και αποτελεσματικότητα

εργαζόμαστε καθημερινά

βελτιώνοντας την καθημερι-

νότητα των συμπολιτών

μας».
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Συμμετοχή του πληθυσμού Ρομά στις προληπτικές Συμμετοχή του πληθυσμού Ρομά στις προληπτικές 

εξετάσεις των κινητών μονάδων της 5ης ΥΠΕεξετάσεις των κινητών μονάδων της 5ης ΥΠΕ

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ο
λοκληρώθηκαν

από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

διαμόρφωσης της

εισόδου του δημοτικού

διαμερίσματος Βασιλί του

Δήμου Φαρσάλων. 

Το έργο προϋπολογισμού
270.000 ευρώ αφορούσε τη
διαμόρφωση πεζοδρομίων
στη νότια πλευρά της
Επαρχιακής Οδού Βασιλή –
Ευιδρίου. Στα πεζοδρόμια
τοποθετήθηκαν τυποποιη-
μένα φωτιστικά σώματα
ενώ θα αναπτυχθεί συστοι-
χία δένδρων με εγκατάστα-
ση δικτύου στάγδην ύδρευ-
σης.

Σε δηλώσεις του ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός τόνισε
τα εξής: «Παραδίδουμε ένα
έργο που αλλάζει την εικό-
να του οικισμού Βασιλί του
Δήμου Φαρσάλων.
Πρόκειται για ένα έργο που
αντιμετωπίζει σοβαρά ζητή-
ματα ασφάλειας και είναι
μια αναγκαιότητα που επι-
λύεται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Είναι ένα
έργο στο οποίο διεισδύουν
οι επιθυμίες των κατοίκων
της περιοχής. Με έργα
ουσίας συγχρονίζουμε τους
οικισμούς της Θεσσαλίας
με την εποχή μας».

Ολοκληρώθηκαν οιΟλοκληρώθηκαν οι

εργασίες διαμόρφωσηςεργασίες διαμόρφωσης

της εισόδου στο Βασιλίτης εισόδου στο Βασιλί

Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες Ρομά στοΤεστ Παπανικολάου για γυναίκες Ρομά στο

Κέντρο Υγείας ΦαρσάλωνΚέντρο Υγείας Φαρσάλων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης της Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης της 

συνδετήριας οδού Διλόφου – Φαρσάλωνσυνδετήριας οδού Διλόφου – Φαρσάλων



Ε
πέστρεψε στα εντός

έδρας τρίποντα ο

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων με τους

“ροσονέρι” του Βασίλη

Τσιανάκα να παίρνουν την

νίκη με σκορ 2 – 1 κόντρα

στην Νίκη Κρήνης στο

τοπικό ντέρμπι.

Έτσι οι Χαλκιάδες έφτασαν

τους 29 βαθμούς και είναι

στην 3η θέση ενώ η Κρήνη

με 13 είναι 9η.

Πολλά τα παράπονα και των

δυο ομάδων για την διαιτησία

των κ.κ. Ζαχαρού,

Παπαχατζή και Κυρατσούλη.

Η Κρήνη μπήκε πιο δυνατά

και στο 8′ έχασε μεγάλη

διπλή ευκαιρία, όταν Στο

8’μετά από φάουλ του

Κανατούλα ο Ραπτόπουλος

έδιωξε εντυπωσιακά την

κεφαλιά ενώ “απάντησε”

πεσμένος και στην κεφαλιά

του Παπαδημητρίου και κρά-

τησε το μηδέν.

Οι Χαλκιάδες κατάφεραν να

ανοίξουν το σκορ στο 22′

όταν έπειτα από το πλασέ

του Πέτσα που σταμάτησε

στο δοκάρι, ο Λάμπρου ήρθε

σαν “τρέιλερ” και με βολ

πλανέ πλασέ στην κίνηση

πέτυχε το 1 – 0.

Ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο

Σιδηρόπουλος έκανε την

σέντρα με την κεφαλιά του

Ζαχόπουλου να περνά λίγο

άουτ.

Στο 40′ το σουτ του

Μπατζανούλη έδιωξε με υπε-

ρένταση σε κόρνερ ο

Λεβέντης.

Με την συμπλήρωση μιας

ώρας αγώνα οι γηπεδούχοι

πέτυχαν και το 2 – 0 με τον

πρωταγωνιστή της αναμέτρη-

σης Χρήστο Λάμπρου ο

οποίος έγινε αποδέκτης της

εκτέλεσης φάουλ του

Σιδηρόπουλου και με κεφαλιά

“ψαράκι” νίκησε τον Λεβέντη.

Η Κρήνη μείωσε στο τελικό 2

– 1 με απευθείας εκτέλεση

φάουλ του Γιάννη Τσανάκα

στο 82′.

Οι δυο ομάδες έμειναν με 10

ποδοσφαιριστές, όταν απο-

βλήθηκαν στο 85′ οι Σταύρος

Γκουνάρας και Βάτσικας με

απευθείας κόκκινη, σε μια

φάση στην οποία οι δυο

ποδοσφαιριστές δεν ήρθαν

σε κανέναν διαπληκτισμό

σύμφωνα με του ανθρώπους

και των δυο ομάδων ενώ

μάλιστα έφυγαν και αγκαλια-

σμένοι από το γήπεδο.

Οι Χαλκιάδες διαμαρτύρονται

για μη υπόδειξη δυο περι-

πτώσεων πέναλτι σε παρα-

βάσεις με χέρι.

Ενώ η Κρήνη για τα δυο τέρ-

ματα των Χαλκιάδων καθώς

θεωρούν οι άνθρωποι της

Κρήνης ότι δεν θα έπρεπε να

μετρήσουν τα γκολ.

Οι Συνθέσεις

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασιλής

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Ευαγγελούλης (55′

Γκουνάρας Χρ.), Κυριάκου,

Ζαχόπουλος, Γκουνάρας Στ.,

Μητσόπουλος, Πέτσας (90+2′

Αγγελής), Σκέγια,

Μπατζανούλης,

Σιδηρόπουλος, Λάμπρου (85′

Ρουμάνης).

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Λεβέντης,

Μαργαριτόπουλος Ι. (75′

Βάτσικας), Γακόπουλος,

Κανατούλας, Ρουμελιώτης,

Παπαδημητρίου,

Αλεξανδράκης, Σελήνης (46′

Φανίδης), Τσανάκας Ι.,

Μαργαριτόπουλος Κ. (60′

Διαμαντής), Τσανάκας Χ.

Ο
Ατρόμητος
Βαμβακούς
“πάλεψε” στα ίσια

στην έδρα του
πρωτοπόρου μέχρι
πρότινος Παναγροτικού
Νίκαιας και πήρε τον
βαθμό της ισοπαλίας με
σκορ 1 – 1 σε μια
αναμέτρηση με καλό
ρυθμό, αρκετές
εκατέρωθεν καλές στιγμές
και “παράπονα” των
ανθρώπων της
Βαμβακούς για την
διαιτησία.
Έτσι ο Ατρόμητος έφτασε
τους 28 βαθμούς και μαζί
με τον ΑΟ Ναρθακίου είναι
στην 8η θέση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
την Νίκαια να χάνει διπλή
ευκαιρία και τον Γκατζανά
στο ντεμπούτο του να βάζει
στοπ και με την βοήθεια
του δοκαριού να κρατά το
μηδέν.
Στο 10′ ο Μακρής ανέτρεψε

τον αντίπαλο του μέσα στην
περιοχή και ο κ.
Μπουμαρσόπουλος υπέδει-
ξε την παράβαση. Ο
Παπακώστας εκτέλεσε
εύστοχα και πέτυχε το 1 –
0.
Ο Ατρόμητος αντέδρασε και
κατάφερε να ισοφαρίσει στο
34′ όταν έπειτα από πάσα
του Μουτκανά κάθετα στον
Αζά ο τελευταίος “έσπασε”
το οφσάιντ και πλάσαρε
εύστοχα για το 1 – 1.
Ο Ατρόμητος είχε ακόμη μια
καλή στιγμή όταν το σουτ
του Τσιτσικλή απέκρουσε ο
αντίπαλος κίπερ.
Οι άνθρωποι του
Ατρομήτου “φωνάζουν” για
δυο περιπτώσεις όπου
“κόπηκαν” λανθασμένα οι
επιθετικές προσπάθειες
τους όταν αρχικά ο
Μουτκανάς υποδείχθηκε σε
θέση οφσάιντ, ενώ στο 42′
και έπειτα από πάσα του
Τσιτσικλή στον Αζά ο τελευ-

ταίος έφυγε από θέση τετ α
τετ με τον διαιτητή να στα-
ματά την φάση για επιθετι-
κό φάουλ “σκρινάρισμα”
του Αγγελόπουλου στον
αντίπαλο αμυντικό και ενώ
οι δυο παίκτες δεν είχαν
εμπλοκή στην φάση.

Στο 70′ ο Αζάς αποβλήθηκε
για τον Ατρόμητο και άφησε
την ομάδα του με 10 παί-
κτες, ενώ οι ισορροπίες
αποκαταστάθηκαν στο 85′
όταν από πλευράς Νίκαιας
ο Αετόπουλος είδε την κόκ-
κινη κάρτα επίσης και έτσι
οι δυο ομάδες ολοκλήρω-
σαν το παιχνίδι με δέκα
ποδοσφαιριστές αμφότερες.
Στο δεύτερο μέρος ο
Ατρόμητος έχασε μια καλή
στιγμή όταν το πλασέ του
Θεοχάρη στο 78′ κόντραρε
και σταμάτησε στο οριζό-
ντιο δοκάρι, ενώ οι προ-
σπάθειες των Μουτκανά και
Βόπη δεν βρήκαν στόχο.
Θετικότατο το ντεμπούτο
του Φώτη Γκατζανά κάτω
από τα δοκάρια του
Ατρόμητου Βαμβακούς.
Η Σύνθεση
Ατρόμητος Βαμβακούς
(Χρήστος
Ανδρεόπουλος):
Γκατζανάς, Μπερσιάνης,
Φλώρος, Μακρής, Γκούνης,
Μουτκανάς, Βόπης, Χρόνης
(75′ Θεοχάρης), Αζάς,
Τσιτσικλής, Αγγελόπουλος.
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Τ
ην ήττα με σκορ 1 –

0 γνώρισε ο

Ολυμπιακός

Αμπελιάς στην έδρα του

ΠΑΟΛ Αβέρωφ και έτσι οι

ερυθρόλευκοι μετά από

20 αγωνιστικές είναι στην

7η θέση με 28 βαθμούς.

Μοναδικός σκόρερ της ανα-

μέτρησης ο Γραμμένος στις

καθυστερήσεις του πρώτου

μέρους. Συγκεκριμένα ήταν

το πρώτο λεπτό του εξτρά

χρόνου του πρώτου ημι-

χρόνου, όταν μετά από

παράλληλη σέντρα του

Μπαρούτα, η μπάλα έφτασε

στον Γραμμένου, που με

πλασέ μέσα από τη περιο-

χή κατάφερε να κερδίσει

τον Τέρπο για το 1 – 0, που

ήταν και το τελικό σκορ

στην αναμέτρηση.

Στην επανάληψη και στο

48ο λεπτό, ο

Παπαδημητρίου κέρδισε σε

ανεπανάληπτο τετ – α – τετ

τον Δημήτρη Πλιάγκα, κρα-

τώντας το μηδέν στην εστία

του.

Ο Δημήτρης Πλιάγκας απο-

βλήθηκε με δεύτερη κίτρινη

– κόκκινη κάρτα στο 88ο

λεπτό από τον κ. Αντωνίου,

αφήνοντας την ομάδα του

στο φινάλε με αριθμητικό

μειονέκτημα.

Οι Συνθέσεις

ΠΑΟΛ Αβέρωφ (Δημήτρης

Κουκουλιάφκας):

Παπαδημητρίου, Στράτος

(65′ Μίλερ), Μήτσιος (73′

Νταμπαλέτσιος), Μούτσα

(68′ Χατζής), Αλατάς,

Λιλολάρι, Παρλάτζας,

Μπαστούνης, Γραμμένος

(88′ Χάνι), Ταστεμερίδης,

Μπαρούτας.

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Τέρπος, Σταθάκος, Σελήνης

(85′ Ηλιούδης),

Ποτόσογλου, Καρέτζος,

Περδίκης, Κορδαλής,

Καλούσης (55′ Πράπας),

Πλιάγκας, Γκαραλιάγκος,

Ζάχος (65′

Παρασκευούδης).

Διαιτητική Τριπλέτα

Αντωνίου, Γκανάτσιου,

Μπατζιανούλης.

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων έψαχνε

στην έδρα του

κόντρα στην Δόξα

Βλαχογιαννίου την νίκη

“ανάσα” που θα τον

έκανε να ξεκαθαρίσει το

τοπίο και να πάρει

μεγάλη βαθμολογική και

ψυχολογική τόνωση για

την συνέχεια του

πρωταθλήματος της Α

ΕΠΣΛ DETOX

κατηγορίας.

Οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν
όντας κυρίαρχοι σε όλη την
διάρκεια της αναμέτρησης
να πάρουν άνετα την νίκη

με σκορ 3 – 0 και πλέον με
22 βαθμούς είναι στην 10η
θέση.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τις δυο ομάδες να προσπα-
θούν να κερδίσουν τον
χώρο του κέντρου και να
δημιουργήσουν ρήγματα.
Η Δόξα απείλησε με ένα
σουτ του Ράχη όμως ο
Κουσιάς δεν ανησύχησε.
Ο Αχιλλέας στην πρώτη του
επίσκεψη στα καρέ της
Δόξας έχασε μια καλή στιγ-
μή όταν ο Αναγνώστης από
κοντά δεν κατάφερε να
νικήσει τον αντίπαλο τερμα-
τοφύλακα από πλάγια

θέση.
Στο 20′ όμως ο Κατσανάκης
εκτέλεσε “συστημένο”
φάουλ από τα δεξιά ο
Συράκος έκανε όμορφο
κοντρόλ και με πλασέ άνοι-
ξε το σκορ διώχνοντας από
τα πόδια των παικτών του
κ. Καπελιάνη το άγχος.
Από εκεί και έπειτα το
πρώτο μέρος είχε χαμηλό
τέμπο με τους φιλοξενούμε-
νους να χάνουν μια καλή
στιγμή όταν στο 30′ ο
Ράχης προσπάθησε να
νικήσει με κεφαλιά τον
Κουσιά μετά από εκτέλεση
κόρνερ όμως ο τερματοφύ-

λακας του Αχιλλέα μπλόκα-
ρε.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπ-
δούχοι έχοντας και το υπέρ
τους προβάδισμα, “πατού-
σαν” καλύτερα στον αγωνι-
στικό χώρο και στο 50′
“κλείδωσαν” την υπόθεση
νίκη σε μια φάση διαρκείας,
όταν ο Μπερσιάνης έκανε
την σέντρα, ο Πετράκης
είδε την κεφαλιά του να
σταματά στο οριζόντιο
δοκάρι, όμως εν συνεχεία ο
Παρθένης με κοντινό πλασέ
έστειλε την μπάλα να ανα-
παυτεί στο βάθος της
εστίας για το 2 – 0.

Η Δόξα πήρε μέτρα στο
γήπεδο και προσπάθησε με
στημένες φάσεις να πιέσει
ώστε να φτάσει σε ένα
τέρμα που θα την έβαζε
στο παιχνίδι, όμως ο
Αχιλλέας ήταν αυτός που
είχε την μεγάλη χαμένη
ευκαιρία, όταν στο 72′ ο
Καναβός αστόχησε από
θέση τετ α τετ έπειτα από
όμορφη πάσα του
Αναγνώστη.

Στο 82′ σημειώθηκε το πιο

όμορφο εκ των τριών τερ-

μάτων του Αχιλλέα, όταν ο

Συράκος άνοιξε όμορφα την

μπάλα στον Παρθένη,

αυτός “έσπασε” και πάλι

κάθετα στον Συράκο με τον

τελευταίο να πασάρει την

κατάλληλη στιγμή στον

Κομισόπουλο ο οποίος με

πλασέ στην κίνηση πέτυχε

το 3 – 0.

Εν συνεχεία η αναμέτρηση

δεν είχε κάποια μεγάλη

στιγμή με τον Αχιλλέα να

παίρνει μεγάλη βαθμολογι-

κή και ψυχολογική “ανάσα”

συνδυάζοντας θέαμα και

ουσία.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Τλούπας,

Πατσιούρας (45′ λ.τ.

Μπερσιάνης), Τσούλης Θ.,

Κατσανάκης,

Κομισόπουλος, Τσούλης Δ.,

Παρθένης (85′ Ιμεράι),

Αναγνώστης, Πετράκης Μ.

(70′ Καναβός), Συράκος

(83′ Πετράκης Χ.)

Δόξα Βλαχογιαννίου

(Νίκος Φακίτσας):

Βουγιούρδης, Παληγιάννης,

Λιάκος, Κολιός, Τσιάρας,

Τασιούλης, Κοντοθανάσης,

Ράχης, Νάτσης, Αλεξίου,

Κωνσταντινίδης.

Έπαιξαν και οι:

Τσούντζουρας, Μητούλας,

Γκουρομπίνος.
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Τ
ην καθιερωμένη

πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα έκοψε

η ομάδα της Δόξας

Υπέρειας το Σάββατο 8/2.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε

σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος, το τεχνικό επιτελείο

και οι ποδοσφαιριστές. Ενώ

το παρόν έδωσαν και οι

αντιδήμαρχοι κ.κ. Νίκος

Γκατζόγιας και Σταύρος

Κουκουλιός. Τυχερός της

βραδιάς ήταν ο Αλέξης

Τζατζάκης ο οποίος και

κέρδισε το φλουρί.

Τ
ην καθιερωμένη

Πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα έκοψε η

ομάδα της Θύελλας

Βασιλί την Πέμπτη 6/2,

στο κατάστημα “Krousta”

στα Φάρσαλα.

Μέσα σε οικογενειακό κλίμα

Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο

και ποδοσφαιριστές παρευ-

ρέθηκαν στην εκδήλωση

και πέρασαν όμορφες στιγ-

μές, μακριά από τις τέσσε-

ρις γραμμές των γηπέδων.

Τυχερός της βραδιάς ήταν

ο Θωμάς Ακρίβος ο οποίος

κέρδισε το φλουρί.

Βασίλεψε η ομάδα

του Μέγα

Αλέξανδρου Χαλκιάδων.

Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο

και

ποδοσφαιριστές παρευρέ-

θηκαν στην εκδήλωση η

οποία έλαβε χώρα στο

κατάστημα “ΚαφεΝΑΙς” ιδι-

κοτησίας του ποδοσφαιρι-

στή των Χαλκιάδων Τάκη

Αντωνιάδη.

Τυχερός ο ποδοσφαιριστής

της ομάδος Χρήστος

Γκουνάρας, ο οποίος κέρδι-

σε το φλουρί.

Τ
ην ήττα με 82-77

γνώρισε η ομάδα

μπάσκετ του Γ.Σ.

Φαρσάλων, στην

Κομοτηνή, στο πλαίσιο των

αγωνιστικών

υποχρεώσεων της Β’

Εθνικής Ανδρών. Έχοντας

συμπληρώσει 18

αγωνιστικές στο

πρωτάθλημα της

Β΄Εθνικής, οι Φαρσαλινοί

μετρούν 10 νίκες και 8

ήττες.

Οι μπλέ βρέθηκαν πίσω στο

σκορ, κάνοντας κακό ξεκίνη-

μα στα πρώτα πέντε λεπτά

(22-4), με τους γηπεδούχους

να παίρνουν διαφορά ασφα-

λείας 12 πόντων στην πρώτη

περίοδο (25-13), διαφορά η

οποία παρέμεινε έως την

λήξη του ημιχρόνου (48-36).

Στο Β΄ημίχρονο οι παίκτες

του Γρηγόρη Γιασάρη κατέ-

βασαν την διαφορά στους 5

πόντους (61-56) στην

εκπνοή της τρίτης περιόδου.

Στην τέταρτη περίοδο οι δυο

ομάδες πήγαιναν πόντο

πόντο έως το τελευταίο

λεπτό όπου τελικά η γηπε-

δούχος ομάδα πήρε την νίκη

με 82-77.

Σε επικοινωνία που είχαμε με

την πρόεδρο του

Γ.Σ.Φαρσάλων κ.Έρη

Σιώμου, μας ανέφερε ότι οι

παίκτες “μάτωσαν” μέσα στο

παιχνίδι, όμως τα σφυρίγμα-

τα των διαιτητών στέρησαν

την νίκη στην ομάδα τους,

κάνοντας λόγο για μια κακή

διαιτησία.

Δεκάλεπτα: 25-13, 48-36, 61-

56, 82-77

Οι Συνθέσεις

ΓΑΣ Κομοτηνής (Λεμονίδης):

Λεπτοκαρίδης 19 (3),

Μαστροδημήτρης, Παλάσκας

5 (1), Καρκατσέλης,

Λεχούδης 14, Κουτσοβασίλης

4 (1), Παπανδρεόπουλος,

Σπέντζος 16 (2), Χαλήλ 6,

Σταυριανόπουλος 9 (1),

Ναλμπάντης, Μαγουλάς 9

Γ.Σ.Φαρσάλων (Γιασάρης):

Παπαχρήστος 16 (2),

Τσούμας, Βρεττάς 8,

Πεταλωτής 30 (3), Μουλάς

10, Δέσπος 4, Τσούκας 9 (1).

Την Τρίτη 4/2 πραγματοποι-

ήθηκε στο Δημαρχείο στην

αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου η συνέλευση

του Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων με θέμα την

βιωσιμότητα του Συλλόγου

και την άμεση δραστηριο-

ποίηση της Διοίκησης, των

φορέων και των χορηγών

του συλλόγου, ως προς

αυτή την κατεύθυνση.

Η πρόεδρος του Συλλόγου κ.

Έρη Σιώμου ανέλυσε όλα τα

δεδομένα και αναφέρθηκε

στα επιμέρους ζητήματα που

απαιτούν άμεσες λύσεις

μέσω συνέργειας και συνερ-

γασιών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι ανέ-

λυσαν ιδέες και πλάνα ως

προς αυτή την κατεύθυνση

με απώτερο σκοπό την λύση

των ζητημάτων.

Το πρώτο βήμα είναι η δημι-

ουργία μιας λαχειοφόρου η

οποία «τρέχει» από την

Κυριακή (9/2) με δώρο ένα

iphone 8 και ο νικητής θα

προκύψει βάση προκαθορι-

σμένης κλήρωσης του Λαϊκού

Λαχείου. Ο κάθε λαχνός θα

κοστίζει 1 ευρώ.

Οι άνθρωποι της Διοίκησης

αποφάσισαν και άλλες διά-

φορες δραστηριότητες, οι

οποίες αναμένεται να ανακοι-

νωθούν εντός του επόμενου

χρονικού διαστήματος.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπε-

δο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και

σε καλή κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη. 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστή-

ματα 30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκα-

στο επί της Οδού Λαρίσης

(έναντι Σούπερ Μάρκετ

“Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι
μάρκετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο
και ψωμιέρα.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6939018026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμέ-

νη γκαρσονιέρα σε ημιόροφο

στην οδό Βόλου 9 στα

Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνo:

6936719862
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ
σε κεντρικό σημείο της πόλης
των Φαρσάλων στον πεζό-
δρομο της Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.
Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσο-

νιέρα επί της οδού Βόλου.
Πλήρως Επιπλωμένη.
Τιμή Προσιτή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6976886563

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

65 τ.μ.ανακαινισμένο στην

Οδό Λαμίας.

Τηλ

Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

στον 1ο όροφο στην Οδό

Βενιζέλου 90, αποτελούμενο

από 2 υπνοδωμάτια, χολ,

κουζίνα και 1 μπάνιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

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

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 θέρμαν-
ση, χωρίς κοινόχρηστα, σχε-
δόν καινούργιο επί της οδού
Υπερείδου 8 στα  Φάρσαλα.
Τηλ. επικοινωνίας :
6949423081

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος οδηγός

με δίπλωμα Β’ Κατηγορίας,

για διανομή ηλικίας Άνω των

25 ετών.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6975668620

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισό-

γειο κατάστημα 57τμ, ιδιαίτε-

ρης προβολής, 25ης Μαρτίου

& Ανθίμου Γαζή 1, Φάρσαλα

(Πλατεία Λαού).

Πληροφορίες: 6944323505,

6945875344

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισό-

γεια υπερυψωμένη 150 τμ,

σε μεγάλο οικόπεδο στο

κέντρο της πόλης.

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Τιμή συζητησίμη. 

Τηλ Επικοινωνίας:

6938848454

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Το κατάστημα

εστίασης LA FRESH, στα

Φάρσαλα ζητά μια κοπέλα

για μόνιμη 

εργασία.

Πληροφορίες εντός του κατα-

στήματος από 11:00 έως

13:00 (Λαρίσης 58)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50
τ.μ. (δυάρι) με αυτόνομη
κεντρική θέρμανση, πάρκιν-
γκ, αποθήκη εντός οικοπέδου

261 τ.μ., επί της οδού πάρο-
δος Γεωργίου Καραισκάκη 44
στα Φάρσαλα
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
6907637654 &
2410623873Τηλ.
2491024240

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 22 στρεμ-
μάτων (ποτιστικά) ή 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για χρήση
Φωτοβολταικών στο
Πολυνέρι Φαρσάλων
Τηλ Επικοινωνίας:
6936963339

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για
σπόρο. Great nortern ποικι-
λία
Τηλ Επικοινωνίας:
6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία
65 τ.μ. ριζικά ανακαινισμένη
ακριβώς κάτω από τον
Πύργο Καραμίχου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6934130811
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11/2:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

12/2:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

13/2:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

14/2:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

15/2:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

16/2:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

17/2:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7

Τηλ: 24910-22342

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:45

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

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΤΕΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου και της

Ελένης το γένος Καραντάκη που γεννήθηκε στον Βόλο και

κατοικεί στο Μικρό Ευύδριο Φαρσάλων, και η ΓΚΙΡΛΕΜΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Ελευθερίου και της Ελένης το γένος

Γκαρέλη, που γεννήθηκε και κατοικεί στο Πουρνάρι

Δομοκού, πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό γάμο που θα

τελεστεί στο Δημαρχείο Λάρισας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΤΟΠΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Ντόπιων Επαρχίας
Φαρσάλων “Ο ΕΝΙΠΕΑΣ”, με
την από 20/1/20 απόφασή του
και σύμφωνα με το καταστατι-
κό του προσκαλεί τα μέλη του
να παρευρεθούν στην Γενική
Συνέλευση, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί στα γραφεία του
Συλλόγου (Ρήγα Φεραίου 46,
Φάρσαλα) στις 16
Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή
και ώρα 11 π.μ. Η παραπάνω
ημερομηνία προήλθε μετά
από μια ματαιωθείσα ΓΣ λόγω
μη απαρτίας.
Στην γενική συνέλευση θα συζη-
τηθούν θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης:
– Απολογισμός δράσης απερχό-
μενου Διοικητικού Συμβουλίου,
– Οικονομικός απολογισμός,
– Έγκριση πεπραγμένων και
απαλλαγή του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου,

– Εγγραφές – διαγραφές μελών,
– Προτάσεις και τοποθετήσεις
μελών,
– Εκλογή εφορευτικής επιτρο-
πής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και
εξελεγκτικής επιτροπής, αρχαι-
ρεσίες.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υπο-
ψηφιότητα θα πρέπει το αργότε-
ρο μέχρι την (14/ο2) να επικοι-
νωνήσουν με οποιοδήποτε
μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αμέσως μετά την
Γ.Σ. θα ακολουθήσουν εκλογές
για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και εξε-
λεγκτικής επιτροπής. Ο
Σύλλογος απευθύνει πρόσκληση
σε όλους τους ντόπιους και ιδιαί-
τερα στους νέους που έχουν και
διάθεση για δουλειά να πλαισιώ-
σουν το Δ.Σ. όχι μόνο με τη συμ-
μετοχή στις δραστηριότητές μας
αλλά και με την υποβολή υπο-
ψηφιότητας στις αρχαιρεσίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύλλογος Αργιθεατών Επ. Φαρσάλων  
"Παναγία ή Σπηλιώτισσα"        
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 προσκαλούμε
τα μέλη του Συλλόγου μας σε Γενική συνέλευση και εκλογές
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
συμβουλίου. 
Οι διεργασίες θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του
Συλλόγου Π. Τσαλδάρη 6 στα Φάρσαλα



Τ
ην ήττα με σκορ 3-

0 γνώρισε η

Αναγέννηση

Φαρσάλων εκτός έδρα

από την ομάδα της

Γαλήνης στο πλαίσιο των

αγωνιστικών

υποχρεώσεων της Α1΄

ΕΠΣΛ.

Οι Φαρσαλινοί κράτησαν το

σκορ στο 0-0 για ένα ημί-

χρονο δημιουργώντας

φάσεις κυρίως με αντεπιθέ-

σεις.

Στην επανάληψη το σκορ

άνοιξε στο 49′ ο Τζέφρι

όπου πέτυχε το πρώτο

τέρμα για τον Απόλλωνα

Γαλήνης, με τον

Κυριακόπουλο να διπλασιά-

ζει τα τέρματα στο 63′.

Το τελικό 3-0 για τους γηπε-

δούχους διαμόρφωσε στο

75′ ξανά ο Τζέφρι στο 75′

πετυχαίνοντας το δεύτερο

προσωπικό τέρμα στην

αναμέτρηση.

Η Σύνθεση

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Ρόφαλης): Ρόφαλης,

Βλαχάκης, Καρακώστας,

Θλιβερός (82′

Θεοχαρόπουλος Απ.), Αγ.

Φρρόκου (60′ Δημουλάς

Σ.), Τζιλήρας (68′ Φρρόκου

Αλ.), Μπανιάς, Θέος (50′

Δημουλάς Δ.), Τσοβάρας,

Κατμέρος, Φωτογιάννης.

Η Διοίκηση του Αχιλλέα
Φαρσάλων απέκτησε τον 15
χρόνο μεσοεπιθετικό Μένιο

Κυριαζόπουλο, ο οποίος μέχρι
πρότινος ανήκε στην
Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δοκι-
μάστηκε το καλοκαίρι στην προε-
τοιμασία της ομάδος του
Αχιλλέα, ενώ αγωνίστηκε και σε
φιλικό προετοιμασίας με την
φανέλα του Αχιλλέα κόντρα στον
Τύρναβο. Πρόκειται για μια προ-

σθήκη με το “βλέμμα” στο μέλ-
λον.

Σύσσωμη η Διοίκηση της ομάδος

καλωσορίζει τον νεαρό ταλαντού-

χο Κυριαζόπουλο στην οικογέ-

νεια του Αχιλλέα Φαρσάλων και

του εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες!

Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση
για τον Μέγα Αλέξανδρο
Χαλκιάδων με τους ροσονέρι

να αποκτούν τους: Κώστα
Ευαγγελούλη από τον Αετό
Αμυγδαλέας (δεξιά της φωτογρα-

φίας), αγωνίζεται ως αριστερό
μπακ – χαφ, Αλέξανδρο
Ρουμάνης από τον Ορχομενό
(στο κέντρο της φωτογραφίας) ο
οποίος αγωνίζεται ως εξτρεμ και
τον Δημήτρη Αγγελή από την
Βαλανίδα (αριστερά της φωτο-
γραφίας) ο οποίος αγωνίζεται ως
κεντρικός αμυντικός.

Σύσσωμη η Διοίκηση της ομάδος

τους καλωσορίζει και τους εύχε-

ται καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες!

Τ
ον όρο του ντέρμπι

δικαίωσε η

αναμέτρηση ανάμεσα

στις δυο πρώτες ομάδες την

Αναγέννηση Καρδίτσας και

τον Α.Σ. Φαρσάλων για την

τελευταία αγωνιστική του

πρωταθλήματος βόλεϊ

γυναικών στην κανονική

διάρκεια, με την ομάδα του

Α.Σ.Φαρσαλων να χάνει στο

ται μπρεικ με 3-2 σετ.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι
που κράτησε 2:30 ώρες ο
Αθλητικός αντιμετώπιζε εκτός
έδρας την ομάδα της
Αναγέννησης Καρδίτσας.
Τα κορίτσια του Αθλητικού
μπήκαν συγκεντρωμένες στο
παιχνίδι και παρά του ότι οι
δύο ομάδες βρίσκονταν κοντά
στο σκορ κατάφεραν να

πάρουν το 1ο σετ με 21 - 25.
Στο 2ο σετ οι δύο ομάδες ξεκί-
νησαν πηγαίνοντας πόντο
πόντο αλλά με την ομάδα της
Αναγέννησης να καταφέρνει
τελικά να πάρει το σετ 25 - 22
και να κατοχυρώνει την 1η
θέση καθώς χρειάζονταν 1 σετ
για να εξασφαλίσει την 1η
θέση. Η ομάδα του Αθλητικού
στο 3ο σετ πήρε προβάδισμα
από την αρχή κερδίζοντάς το
με 19-25.
Το 4ο σετ με την ομάδα του
Αθλητικού να βρίσκεται μπρο-
στά με 2 - 1 σετ ήταν πραγμα-
τικό ντέρμπι με την ομάδα της
Αναγέννησης να παίρνει προ-
βάδισμα 24-22 αλλά τον
Αθλητικό να απαντά περνώ-
ντας μπροστά με 24 - 25 και το
σετ μετά από μια συναρπαστι-

κή εναλλαγή των πόντων να το
κερδίζει η Αναγέννηση με 32 -
30 και το παιχνίδι να πηγαίνει
στο Τάι μπρεικ με την ομάδα
της Αναγέννησης να κερδίζει
τελικά το σετ 15-11 Και το παι-
χνίδι με 3-2 σετ.
Βέβαια να σημειώσουμε ότι
αμφότερες οι δυο ομάδες
έχουν “τσεκάρει” τα εισιτήρια
τους για τους αγώνες μπαράζ
με φόντο την άνοδο.
ΑΣ Φαρσάλων (Μανετζής
Χρήστος):Ντόβα Ευτυχία,
Δασκαλοπουλου Βαιτσα,
Αλεξίου Θωμη,
Παναγιωτοπούλου Μαριαλένα,
Μπιζουλα Ελένη, Ζιαρκα
Σωτηρία, Αραπη Δήμητρα,
Μολόχα Ελένη, Τσιαρα Μαρία
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Αθλητικά

Δ
ιπλό ουσίας και

ψυχολογίας πήρε ο

ΑΟ Ναρθακίου με

τους “γαλάζιους” να

παίρνουν μεγάλη νίκη με

σκορ 0 – 2 στο τοπικό

ντέρμπι κόντρα στην Δόξα

Υπέρειας σε ένα παιχνίδι

με όλα τα “συστατικά”

του τοπικού ντέρμπι, στο

οποίο οι “γαλάζιοι”

χαμογέλασαν

σκοράροντας δυο

τέρματα “buzzer beater”

και έφυγαν με σπουδαίο

τρίποντο.

Έτσι η Δόξα Υπέρειας

παρέμεινε στους 35 βαθ-

μούς και είναι στην 5η

θέση, ενώ ο ΑΟ Ναρθακίου

έφτασε τους 28 και είναι

στην 8η μαζί με τον

Ατρόμητο Βαμβακούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

αρκετές δυνατές μονομα-

χίες στον χώρο του κέντρου

με τον καθαρό αγωνιστικό

χρόνο στο πρώτο μέρος να

είναι λίγος και χωρίς καμία

ομάδα να μπορεί να βρει

ρυθμό.

Ο ΑΟΝ απείλησε με κάποια

μακρινά σουτ των Βράκα

και Σπανού ενώ στο 42′ ο

Σπανός βρέθηκε σε θέση

τετ α τετ όμως δεν κατάφε-

ρε να νικήσει τον

Γεωργούλα.

Από την άλλη η Δόξα απεί-

λησε με τους Σπυρόπουλο

και Σουλτούκη και στο 44′

ήταν η σειρά της να χάσει

μεγάλη ευκαιρία, όταν ο

Δημητρίου έκανε όμορφη

σέντρα από τα αριστερά ο

Κουσιώρας βρέθηκε σε

θέση τετ α τετ όμως το

πλασέ που επιχείρησε

όντας αδύναμο μπλόκαρε ο

Ζειμπέκης.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι όπως ήταν αναμενό-

μενο πίεσαν περισσότερο,

ενώ οι φιλοξενούμενοι έχο-

ντας ως κύριο μέλημα την

αμυντική λειτουργία τους

έψαχναν τους διαδρόμους

για να βρουν την κόντρα

επίθεση και να απειλήσουν.

Η πρώτη καλή στιγμή

ανήκε στην Υπέρεια, όταν

στο 53′ ο Πρίφτης εκτέλεσε

το φάουλ από τα όρια της

περιοχής με την μπάλα να

περνά μόλις πάνω από τα

δοκάρια.

Ο Κουσιώρας έχασε μεγάλη

ευκαιρία στο 60′ όταν το

πλασέ του από πλεονεκτική

θέση κατέληξε άουτ, ενώ

ίδια κατάληξη είχε και το

σουτ του Τζατζάκη στο 72′.

Ο ΑΟ Ναρθακίου βρήκε

τους χώρους που ήθελε και

απείλησε αρχικά όταν το

πλασέ του Βράκα πέρασε

λίγο άουτ στο 74′, ενώ στο

78′ ο Σπανός δεν κατάφερε

να βάλει σωστά την προβο-

λή στο γύρισμα του

Καψιώχα και ο Γεωργούλας

μπλόκαρε, ενώ ίδια κατάλη-

ξη είχε και η κεφαλιά του

Καψιώχα.

Στο 85′ ο Ζειμπέκης μπλό-

καρε το πλασέ του

Τζατζάκη ενώ η κεφαλιά του

Κουσιώρα πέρασε άουτ στο

88′.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι η

αναμέτρηση “κλείδωνε”

προς το “στείρο” 0 – 0, στο

89′ και έπειτα από εκτέλεση

φάουλ και κόντρα στα

σώματα των παικτών του

Ναρθακίου ο Καψιώχας

πήρε τις κόντρες, η άμυνα

της Υπέρειας ήταν ψηλά,

βρήκε χώρο, πάτησε περιο-

χή η μπάλα κατέληξε στον

Χρήστο Ζαγγανά και αυτός

με πλασέ προ κενής εστίας

πέτυχε το 0 – 1.

Ενώ μέσα σε διάστημα δυο

λεπτών οι παίκτες του

Γιάννη Βασιλείου “χτύπη-

σαν” και δεύτερη φορά όταν

ο Σπανός πάτησε περιοχή

και με ψύχραιμο πλασέ

νίκησε τον Γεωργούλα και

πέτυχε το 0 – 2, “κλειδώνο-

ντας” έτσι το σπουδαίο

“διπλό”.

Η Διοίκηση του ΑΟ

Ναρθακίου ευχαριστεί

θερμά τον ποδοσφαιριστή

της ομάδος Νίκο Ζειμπέκη

για την προσφορά αθλητι-

κού υλικού στην ομάδα!

Oι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας):

Γεωργούλας, Πρίφτης,

Σπυρόπουλος, Δημητρίου

(57′ Πατσιούρας),

Τραμπάκουλος, Γκατζόγιας,

Σαΐτης, Κερμελίδης,

Κουσιώρας, Σουλτούκης

(70′ Τζατζάκης),

Παπαδόντας.

ΑΟ Ναρθακίου ( Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Τσαπέπας, Δημακόπουλος,

Νταϊάκης, Κατσικόπουλος

(55′ Λελεντζής),

Αρσενόπουλος (82′

Ζαγγανάς Χρ.), Καψιώχας,

Μανταλιάς (68′ Καπετάνος),

Βράκας, Σπανός,

Καραβαγγέλης.

Τ
ην ήττα με σκορ 2 –

1 γνώρισε η Θύελλα

Βασιλί στην έδρα

της Μάνδρας και έτσι

παρέμεινε στους 16

βαθμούς και την 7η θέση.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν

στο 20′ όταν η σέντρα σουτ

του Αλεξίου είχε πολλά φάλ-

τσα, ο Ράιδος έχασε προς

στιγμήν με τους αμυντικούς

να διώχνουν πάνω στην

γραμμή.

Στο 30′ η Μάνδρα άνοιξε το

σκορ, ενώ στο 44′ έγινε το 2

– 0 με κεφαλιά μετά από

στημένη φάση.

Η Θύελλα μείωσε στο 60′ με

κεφαλιά του Καραγιάννη.

Επίσης ακόμη μια κεφαλιά

του Καραγιάννη , απέκρουσε

εντυπωσιακά ο Ράιδος σε

κόρνερ.

Στην συνέχεια της φάσης,

νέα κεφαλιά του Καραγιάννη,

κατέληξε άουτ.

Ενώ μια καλή στιγμή των

γηπεδούχων με πλασέ κατέ-

ληξε άουτ και έτσι παρέμεινε

το 2 – 1.

Η Σύνθεση

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης):

Αγγελουσόπουλος,

Λιτσοπουλος, Αλεξίου,

Τριανταφύλλου Β., Μπόγκας,

Ακρίβος, Προσμίτης,

Ξυνογαλάς, Βαρσάμης,

Καραγιάννης, Τριανταφύλλου

Έπαιξαν και οι: Γιαχνής,

Σουλιώτης, Βαΐτσης Δ..

Η
Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων έχοντας

σε μεγάλα “κέφια”

τον Αρίστο Παπαγεωργίου

κέρδισε με σκορ 6 – 0 τον

Σταυραετό και επανήλθε

έτσι στα θετικά

αποτελέσματα.

Πλέον οι κιτρινόμαυροι έφτα-
σαν τους 10 βαθμούς και
είναι στην 10η θέση.
Ο Παπαγεωργίου άνοιξε το
σκορ στο 30′ όταν έγινε απο-

δέκτης πάσας του
Γκουντόπουλου και με πλασέ
πέτυχε το 1 – 0, ενώ στο 35′
ο Παπαγεωργίου πάσαρε και
ο Παπανικολάου με πλασέ
πέτυχε το 2 – 0.
Το 3 – 0 το σημείωσε ο
Παπαγεωργίου με ατομική
ενέργεια και σουτ στο 44′.
Στο δεύτερο μέρος και συγκε-
κριμένα στο 50′ ο
Παπαγεωργίου με απευθείας
εκτέλεση φάουλ πέτυχε το 4

– 0 και παράλληλα έκανε χατ
τρικ, ενώ στο 60′ με βολ
πλανέ πέτυχε το 5 – 0 και
παράλληλα το τέταρτο προ-
σωπικό του τέρμα.
Το “κερασάκι στην τούρτα”
έβαλε ο Παπαγεωργίου με
απευθείας εκτέλεση κόρνερ
σημειώνοντας το 6 – 0 και
παράλληλα το πέμπτο προ-
σωπικό του τέρμα.
Η Σύνθεση
Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων (Ανδρέας
Κυριαζόπουλος):
Κατσανάκης, Χαμορούσος
Κ., Χαμορούσος Θ. (46′
Περιτογιάννης), Μαργαρίτης
Δ. (46′ Μπιζούλας),
Γκουντόπουλος, Βαινάς,
Τσιανάκας, Παπανικολάου,
Βαγγελός, Παπαγεωργίου Α.,
Τζιτζιφλής (46′ Χλαπανίδας).

““Έβαψε γαλάζιο” το ντέρμπι με τηνΈβαψε γαλάζιο” το ντέρμπι με την
Υπέρεια ο ΑΟ Ναρθακίου!Υπέρεια ο ΑΟ Ναρθακίου!

““Εξάσφαιρη” η Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων!Εξάσφαιρη” η Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων!

““Κράτησε”…για ένα ημίχρονοΚράτησε”…για ένα ημίχρονο
Ήττα στις λεπτομέρειες για τα κορίτσια του Ήττα στις λεπτομέρειες για τα κορίτσια του ΑΑ..ΣΣ..ΦΦ

Αχιλλέας:Επένδυση με το “βλέμμα” στο μέλλονΑχιλλέας:Επένδυση με το “βλέμμα” στο μέλλον

‘Ηττα για την Θύελλα Βασιλί‘Ηττα για την Θύελλα Βασιλί

Ενίσχυση εις τριπλούν για τις Χαλκιάδες!Ενίσχυση εις τριπλούν για τις Χαλκιάδες!



Ά
μεση ήταν η

υλοποίηση της

προφορικής

δέσμευσης που έδωσε

την Κυριακή ο υπουργός

Εσωτερικών κ.

Παναγιώτης

Θεοδωρικάκος στο

δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου κατά την

επίσκεψή του στα

Φάρσαλα, σχετικά με τη

δρομολόγηση της

επίλυσης του υδρευτικού

προβλήματος στην

περιοχή.

Από το γραφείο του υπουρ-

γού Εσωτερικών έγινε γνω-

στό πως την ερχόμενη

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου,

στη 1 το μεσημέρι, θα

πραγματοποιηθεί στην

Αθήνα η σύσκεψη παρου-

σία του κ. Θεοδωρικάκου,

του δημάρχου Φαρσάλων

κ. Εσκίογλου, υπηρεσιακών

παραγόντων του δήμου και

τεχνικών συμβούλων του

υπουργείου.
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Τρίτη 11 Φεβρουαρίου

protostypos.gr

Τοπικά Νέα

CMYK

Την Πέμπτη 13/2 η συνάντηση τουΤην Πέμπτη 13/2 η συνάντηση του

Υπουργού Εσωτερικών με τον ΔήμαρχοΥπουργού Εσωτερικών με τον Δήμαρχο

Φαρσάλων με φόντο το υδρευτικό!!!Φαρσάλων με φόντο το υδρευτικό!!!


