
Δέσμευση για νερόΔέσμευση για νερό

εντός της τετραετίαςεντός της τετραετίας

Στον Παλαιόμυλο η ΤιμίαΣτον Παλαιόμυλο η Τιμία

Κάρα της Αγίας ΒαρβάραςΚάρα της Αγίας Βαρβάρας

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕΟ πρόεδρος της ΝΟΔΕ

Λάρισας, Χρ. Καπετάνος γιαΛάρισας, Χρ. Καπετάνος για

την επίλυση του υδρευτικούτην επίλυση του υδρευτικού

Στήνουν Κονάκια Στήνουν Κονάκια 

οι Σαρακατσαναίοιοι Σαρακατσαναίοι

Ρεπορτάζ και δηλώσεις μετάΡεπορτάζ και δηλώσεις μετά

την συνάντηση Εσκίογλου -την συνάντηση Εσκίογλου -

Θεοδωρικάκου στο ΥΠ.ΕΣ.Θεοδωρικάκου στο ΥΠ.ΕΣ.

ΣυνεδριάζειΣυνεδριάζει τοτο ΔημοτικόΔημοτικό

Συμβούλιο την Τρίτη με 14 θέματαΣυμβούλιο την Τρίτη με 14 θέματα

Δυναμική η παρουσία τωνΔυναμική η παρουσία των

Φαρσαλινών δρομέων Φαρσαλινών δρομέων στοστο

Γεντίκι Γεντίκι TrallTrall 44

“Σπείρα χτύπησε” στην“Σπείρα χτύπησε” στην

Ρευματιά “σηκώνοντας”Ρευματιά “σηκώνοντας”

Ιερά κειμήλια του 1900Ιερά κειμήλια του 1900

““Βασίλεψε” η ΔημοτικήΒασίλεψε” η Δημοτική

Χορωδία των Φαρσάλων!Χορωδία των Φαρσάλων!

Στις 8 Μαρτίου οι εκλογέςΣτις 8 Μαρτίου οι εκλογές

των Ντόπιων των Ντόπιων 

ΑθλητικήΑθλητική ΕνημέρωσηΕνημέρωση για όλεςγια όλες

τις ομάδες τις Επαρχίαςτις ομάδες τις Επαρχίας

Φόρος τιμής στον ήρωαΦόρος τιμής στον ήρωα

Ταγματάρχη Γεώργιο ΚατσάνηΤαγματάρχη Γεώργιο Κατσάνη

από Φαρσαλινούςαπό Φαρσαλινούς

CMYK
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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 19/2/2020 
Ηλιοφάνεια, Θερμοκρασία 4/16c 

Τρίτη 18/2/2020
Ηλιοφάνεια - Θερμοκρασία 1/17c

Πέμπτη 20/2/2020
Βροχές, θερμοκρασία 3/13c

Παρασκευή 21/2/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 1/12c

Σαββάτο 22/2/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 0/13c

Κυριακή 23/2/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 2/17c

Δευτέρα 24/2/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/19c

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
υνεδριάζει την

Τρίτη 18

Φεβρουαρίου 2020

και ώρα 14:00 το

δημοτικό συμβούλιο

Φαρσάλων για συζήτηση

και λήψη αποφάσεων,

στα παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

1) Λήψη ή μη απόφασης

του Δ.Σ. Φαρσάλων για την

υποβολή αίτησης χρηματο-

δότησης του έργου με τίτλο

«Ενεργειακή Αναβάθμιση

του ΕΠΑΛ Φαρσάλων» στο

Ε.Π «Περιφερειακό επιχει-

ρησιακό πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2Ο14-2020»

στην Πρόσκληση με κωδικό

081 και Α/Α ΟΠΣ 4011 με

τίτλο «Ενίσχυση της ενερ-

γειακής απόδοσης των

δημόσιων κτηρίων στη

Θεσσαλία».

2) Λήψη ή μη απόφασης

του Δ.Σ. Φαρσάλων για την

υποβολή αίτησης χρηματο-

δότησης του έργου με τίτλο

«Ενεργειακή Αναβάθμιση

του 10υ Γυμνασίου -

Λυκείου Φαρσάλων» στο

Ε.Π «Περιφερειακό επιχει-

ρησιακό πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2Ο14-2020»

στην Πρόσκληση με κωδικό

081 και Α/Α ΟΠΣ 4011 με

τίτλο «Ενίσχυση της ενερ-

γειακής απόδοσης των

δημόσιων κτηρίων στη

Θεσσαλία».

3) Λήψη ή μη απόφασης

του Δ.Σ. Φαρσάλων για την

μη αλλαγή χρήσης λειτουρ-

γίας του κτιρίου που στεγά-

ζεται το  ΕΠΑΛ Φαρσάλων.

4) Λήψη ή μη απόφασης

του Δ.Σ. Φαρσάλων για την

μη αλλαγή χρήσης λειτουρ-

γίας του κτιρίου που στεγά-

ζεται το 10 Γυμνασίου -

Λυκείου Φαρσάλων .

5) Έγκριση μελέτης και τευ-

χών δημοπράτησης για την

υποβολή αίτησης χρηματο-

δότησης του έργου με τίτλο

«Ενεργειακή Αναβάθμιση

του ΕΠΑΛ Φαρσάλων» στο

Ε.Π «Περιφερειακό επιχει-

ρησιακό πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2014-2020»

στην Πρόσκληση με κωδικό

081 και Α/Α ΟΠΣ 4011 με

τίτλο «Ενίσχυση της ενερ-

γειακής απόδοσης των

δημόσιων κτηρίων στη

Θεσσαλία».

6) Έγκριση μελέτης και τευ-

χών δημοπράτησης για την

υποβολή αίτησης χρηματο-

δότησης του έργου με τίτλο

«Ενεργειακή Αναβάθμιση

του 10υ Γυμνασίου -

Λυκείου Φαρσάλων» στο

Ε.Π «Περιφερειακό επιχει-

ρησιακό πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2Ο14-2020»

στην Πρόσκληση με κωδικό

081 και Α/Α ΟΠΣ 4011 με

τίτλο «Ενίσχυση της ενερ-

γειακής απόδοσης των

δημόσιων κτηρίων στη

Θεσσαλία».

7) Έγκριση του σχεδίου

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

& τον Φάκελο Ασφάλειας

και Υγείας (ΦΑΥ) που

συντάχθηκε από την

Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου Φαρσάλων για το

έργο με τίτλο «Ενεργειακή

Αναβάθμιση του ΕΠΑΛ

Φαρσάλων».

8)Έγκριση του σχεδίου

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

& τον Φάκελο Ασφάλειας

και Υγείας (ΦΑΥ) που

συντάχθηκε από την

Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου Φαρσάλων για το

έργου με τίτλο «Ενεργειακή

Αναβάθμιση του 10υ

Γυμνασίου -Λυκείου

Φαρσάλων».

9) Λήψη ή μη απόφασης

του Δ.Σ. Φαρσάλων για την

υποβολή αίτησης χρηματο-

δότησης του έργου με τίτλο

«Πρόληψη ζημιών στο

Αισθητικό Δάσος

Φαρσάλων, εξαιτίας δασι-

κών πυρκαγιών, φυσικών

καταστροφών και φυσικών

συμβάντων» στο

Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-

2020 στο Μέτρο 8

«Επενδύσεις Στην

Ανάπτυξη Δασικών

Περιοχών και στην

Βελτίωση Βιωσιμότητας των

Δασών» Υπομέτρο 8.3

«Πρόληψη Ζημιών σε δάση

εξαιτίας δασικών πυρκα-

γιών, φυσικών καταστρο-

φών και καταστροφικών

συμβάντων» που χρηματο-

δοτείται από το Ευρωπαϊκό

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής

Ανάπτυξης.

10) Λήψη ή μη απόφασης

του Δ.Σ. Φαρσάλων για την

υποβολή αίτησης χρηματο-

δότησης για την

«Προμήθεια Εξοπλισμού,

κατασκευή, μεταφορά και

τοποθέτηση στεγάστρων

για την αναβάθμιση των

στάσεων εξυπηρέτησης του

επιβατικού κοινού του

Δήμου Φαρσάλων»  στο

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΙΙ.

11) Ένταξη στο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

του Δήμου Φαρσάλων του

έργου με τίτλο «Πρόληψη

ζημιών στο Αισθητικό

Δάσος Φαρσάλων, εξαιτίας

δασικών πυρκαγιών , φυσι-

κών καταστροφών και φυσι-

κών συμβάντων».

12) Ένταξη στο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

του Δήμου Φαρσάλων του

έργου με τίτλο « Ενεργειακή

Αναβάθμιση του ΕΠΑΛ

Φαρσάλων».

13) Ένταξη στο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

του Δήμου Φαρσάλων του

έργου με τίτλο « Ενεργειακή

Αναβάθμιση του

10Γυμνασίου -Λυκείου

Φαρσάλων».

14) Έγκριση μελέτης έργου

με τίτλο «Πρόληψη ζημιών

στο Αισθητικό Δάσος

Φαρσάλων, εξαιτίας δασι-

κών πυρκαγιών, φυσικών

καταστροφών και φυσικών

συμβάντων».

Συνεδριάζει την Τρίτη 18/2 το Δημοτικό Συμβούλιο των Φαρσάλων με 14Συνεδριάζει την Τρίτη 18/2 το Δημοτικό Συμβούλιο των Φαρσάλων με 14

θέματα εντός ημερησίας διάταξηςθέματα εντός ημερησίας διάταξης



Η
εφημερίδα μας

συνεχίζει την

στήλη 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

σε χωριά της Επαρχίας

Φαρσάλων με αφορμή την

Τσικνοπέμπτη, μια από τις

πιο “παρείστικες” ελληνικές

γιορτές του χρόνου.

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



Σ
ύσκεψη

πραγματοποιήθηκε

την Πέμπτη 13/2

στο Υπουργείο

Εσωτερικών υπό τον

Υπουργό Εσωτερικών κ.

Τάκη Θεοδωρικάκο με

αντικείμενο την

αντιμετώπιση του

προβλήματος της

ύδρευσης στον Δήμο

Φαρσάλων, καθώς

υπάρχει οξυμένο

πρόβλημα ποιότητας

νερού.

Στη σύσκεψη στην οποία

συμμετείχαν οι βουλευτές

της ΝΔ του Νομού Λάρισας

κ.κ. Μάξιμος

Χαρακόπουλος, Χρήστος

Κέλλας και Στέλλα Μπίζιου,

ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Ιορδάνης (Μάκης)

Εκσίογλου, η αντιδήμαρχος

Φαρσάλων κ. Σοφία

Χατζηπλή, ο καθηγητής του

ΑΠΘ κ. Γεώργιος Σούλιος,

ο Διευθυντής της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου

Φαρσάλων κ. Αναστάσιος

Λιαπής και ο Πρόεδρος της

ΝΟΔΕ Λάρισας κ. Χρήστος

Καπετάνος συμφωνήθηκε

ότι πρέπει να δοθεί άμεση

λύση στο κατεπείγον πρό-

βλημα της ποιότητας του

νερού στο Δήμο

Φαρσάλων.

Στο τέλος της σύσκεψης,

όπως επεσήμανε ο

Υπουργός Εσωτερικών,

συμφωνήθηκε ότι το έργο

της κατασκευής των δύο

φραγμάτων και του ενός

διυληστηρίου μαζί με τους

αγωγούς ύδρευσης και

άδρευσης θα ενταχθεί στο

νέο Πρόγραμμα έργων του

Υπουργείου Εσωτερικών

που θα ανακοινωθεί τις

επόμενες ημέρες.

Λύση στο υδρευτικό πρό-

βλημα των Φαρσάλων ανα-

κοίνωσε ο Θεοδωρικάκος -

Θα κατασκευαστούν δύο

φράγματα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Όπως τόνισε ο κ.

Θεοδωρικάκος “o Δήμος

Φαρσάλων και οι συνεργά-

τες του Υπουργείου

Εσωτερικών θα εξετάσουν

όλες τις λεπτομέρειες της

υλοποίησης του έργου και

θα υπάρξουν νέες ανακοι-

νώσεις το επόμενο διάστη-

μα”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Από την πλευρά του, ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Εσκίογλου δήλωσε τα εξής:

«Είναι μία ιστορική ημέρα

για την περιοχή των

Φαρσάλων, καθώς στη

συνάντηση που είχαμε με

τον Υπουργό Εσωτερικών

κ. Τάκη Θεοδωρικάκο,

υπήρξε δέσμευση για έντα-

ξη στο νέο πρόγραμμα χρη-

ματοδότησης του

Υπουργείου, των έργων

εκείνων που θα λύσουν το

χρονίζον πρόβλημα της

ύδρευσης.

Συγκεκριμένα, θα κατα-

σκευαστούν δύο φράγματα,

ένα στη θέση

«Λουτζακόρεμα» στο δημο-

τικό διαμέρισμα Ναρθακίου

και ένα στη θέση

«Κακλετζόρεμα» μεταξύ

των δημοτικών διαμερισμά-

των Αχιλλείου και Διλόφου,

τα οποία θα επιλύσουν το

πρόβλημα της ύδρευσης,

ενώ θα συμβάλουν σημα-

ντικά και στο κομμάτι τις

άρδευσης.

Τις επόμενες ημέρες αναμέ-

νονται περισσότερες λεπτο-

μέρειες, αφού θα προηγη-

θεί η αναγκαία τεχνική

σύσκεψη αλλά και οι ανα-

κοινώσεις για την ένταξη

των έργων.

Θέλω από καρδιάς να

ευχαριστήσω τον Υπουργό

Εσωτερικών κ.

Θεοδωρικάκο για την άμεση

ανταπόκρισή του στο αίτη-

μα μας, αλλά και για τη

επανειλημμένη δέσμευσή

του πως θα ολοκληρωθεί

εντός της τετραετίας, καθώς

και όλους όσους εργάστη-

καν προς την κατεύθυνση

αυτή».
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Λύση στο υδρευτικό πρόβλημα των Φαρσάλων ανακοίνωσε οΛύση στο υδρευτικό πρόβλημα των Φαρσάλων ανακοίνωσε ο

Θεοδωρικάκος – Θα κατασκευαστούν δύο φράγματαΘεοδωρικάκος – Θα κατασκευαστούν δύο φράγματα



“
Ηχηρό” Φαρσαλινό

παρόν δόθηκε στον

επαναπατρισμό και

ταφή των οστών του

διοικητή της 33ης μοίρας

καταδρομών ταγματάρχη

Γεωργίου Κατσάνη, που

έγινε στην ιδιαίτερη

πατρίδα του, στο

Σιδηρόκαστρο Σερρών. Οι

συντοπίτες μας

Γκατζόγιας Νικόλαος,

αντιδήμαρχος τεχνικών

υπηρεσιών και Στατήρης

Κωνσταντίνος, ιατρός

παθολόγος, με τον

Λαρισαίο φίλο τους

Γρηγορίου Θεόδωρο,

ταξίδεψαν στο ακριτικό

Σιδηρόκαστρο το πρωί

του Σαββάτου (15/02) και

παραβρέθηκαν στην

φορτισμένη συγκινησιακά

τελετή που έγινε μετά την

ανεύρεση και

ταυτοποίηση των οστών

του Κατσάνη.

Ο ηρωικός καταδρομέας

έπεσε τον Ιούλιο του 1974

στις παρυφές του κάστρου

του Αγίου Ιλαρίωνα στον

Πενταδάκτυλο της μαρτυρι-

κής Κύπρου, λέγοντας με

την θυσία του το μεγάλο

ΟΧΙ στους τούρκους εισβο-

λείς που βάναυσα καταπά-

τησαν την ανεξαρτησία, την

ακεραιότητα και την ελευθε-

ρία της Μεγαλονήσου.

Πρόμαχος της προαιώνιας

ελληνικής ιδέας, πιστός

στους στρατιωτικούς του

όρκους και άξιος συνεχι-

στής παραδόσεων φιλοπα-

τρίας και αυτοθυσίας, ο

Κατσάνης απέδειξε ότι ο

ελληνισμός ποτέ δεν θα

πάψει να διαθέτει εφεδρείες

ηρώων.

Οι δύο συντοπίτες μας βρέ-

θηκαν με βετεράνους των

πολεμικών γεγονότων του

1974. Συνομίλησαν επίσης

με τον πρώην αρχηγό ΓΕΣ

Χρήστο Μανωλά, ο οποίος

τόνισε ιδιαίτερα τον σπου-

δαίο ρόλο που έπαιξαν οι

ελληνικές μονάδες κατα-

δρομών στην μαρτυρική

Κύπρο, το δύσκολο εκείνο

καλοκαίρι, αποτρέποντας

την κατάληψη του αεροδρο-

μίου της Λευκωσίας από

τους εισβολείς και προβάλ-

λοντας σθεναρή αντίσταση

κατά τη διάρκεια του Αττίλα

2 στην περαιτέρω προώθη-

ση των Τούρκων στην πρω-

τεύουσα της Μεγαλονήσου.

Οι κ.κ. Γκατζόγιας και

Στατήρης  συγκινήθηκαν ιδι-

αίτερα όταν αντάλλαξαν

σκέψεις με την κόρη του

πεσόντα ταγματάρχη και

όταν φωτογραφήθηκαν με

τους συμπολεμιστές του –

της 33ης μοίρας – που ταξί-

δεψαν από την Κύπρο, με

φόντο τον ανδριάντα του

στην κεντρική πλατεία του

Σιδηροκάστρου. Οι δύο

Φαρσαλινοί δεσμεύτηκαν

να προσπαθήσουν να

πραγματοποιηθεί εκδήλωση

στην πόλη μας για να τιμη-

θούν οι Έλληνες καταδρο-

μείς και να  προβληθούν οι

καταδρομικές αξίες και

παραδόσεις.

5
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

CMYK

Φόρος τιμής στον ήρωα ΤαγματάρχηΦόρος τιμής στον ήρωα Ταγματάρχη

Γεώργιο Κατσάνη από ΦαρσαλινούςΓεώργιο Κατσάνη από Φαρσαλινούς



Μ
ε ρεκόρ

συμμετοχών και

μεγάλη επιτυχία,

πέρασε στην ιστορία η

τέταρτη διοργάνωση του

ορεινού αγώνα Γεντίκι

Trail, στο μυστικό βουνό

της Λάρισας το Γεντίκι. Με

240 συμμετέχοντες στο

μεγάλο αγώνα των 20 χλμ

και 160 συμμετέχοντες

στον αγώνα 5,1 χλμ

έκλεισε η φετινή

διοργάνωση και άφησε τις

καλύτερες εντυπώσεις σε

όσους συμμετείχαν. Οι

αθλητές ήρθαν από όλη

την Ελλάδα αλλά και το

εξωτερικό ενώ

χαρακτηριστική είναι η

συμμετοχή του Grezegorz

Olesiak από Πολωνία.

Σε αυτό το σημείο ο

Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων

Νομού Λάρισας και η διοργά-

νωση ΓΕΝΤΙΚΙ TRAIL θέλει

να αναφερθεί στη συμμετοχή

και στη νίκη της χάλκινης

ολυμπιονίκη Γιαζιτζίδου

Χριστίνα η οποία τίμησε με

την παρουσία της και τη συμ-

μετοχή της τη φετινή διοργά-

νωσή μας!

Για την ιστορία στον αγώνα

των 20 χλμ η πρώτη τριάδα

αθλητών ήταν οι

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος

από Dynafit με χρόνο

1.59.35, Κουτσιούκης

Κώστας με χρόνο 2.00.09 και

Παπάς Βαγγέλης από Vmax

με χρόνο 2.00.57. Στις γυναί-

κες, η τριάδα ήταν οι

Γιαζιτζίδου Χριστίνα από

North Adventure Kastoria/ all

terrain runners με χρόνο

2.06.12, Γεωργοπούλου

Βικτωρία από Peak Store με

χρόνο 2.43.22 και

Αναστασιάδη Θεοδώρα από

3P/ skywoman running team

με χρόνο 2.44.23.

Στον αγώνα των 5,1 χλμ οι

νικητές ήταν οι Μπαλαμώτης

Βασίλειος με χρόνο 24.30

από Vmax, Τσουρέλης Ζήσης

του ΣΔΥ Βόλου με χρόνο

25.22 και Καβαρατζής

Ελευθέριος του Καρυά

Olympus Trail με χρόνο

25.49. Στις γυναίκες νικήτριες

ήταν οι Μυλωνά Εύη του ΣΔΥ

Βόλου με χρόνο 34.59,

Τσιαγγάλη Γιούλα από Vmax

με χρόνο 35.07 και

Χατζηκαμαγιάννη Ευτυχία

από Vmax με χρόνο 39.26.

Ο Σύλλογος

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας ευχαριστεί όλους

όσους συνέβαλαν στην

ομαλή διεξαγωγή του αγώνα,

όπως Περιφέρεια Θεσσαλίας,

Δήμο Τεμπών, Αστυνομικό

Τμήμα Τεμπών (Δκτη και

προσωπικό), ΕΚΑΒ,

ANIMUS, ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ,

τους γιατρούς Βλαχάκη

Παναγιώτα, Μπασδέκη

Γεώργιο, Θωμά Φώτη, ΕΠΟ-

ΜΕΑ, ΕΟΔΥΑ, ΕΟΔ,

Υπαίθριο Ζωή. την ομάδα

φίλοι Γεντικίου, τους χορη-

γούς Intersport, Kaldis

Coffee, ταβέρνα Νταλάκας,

Αγροτικός Συνεταιρισμός

Αγιάς ο Κίσσαβος, Χονδρικό

εμπόριο Κουτσιμανής

Ηρακλής και ΣΙΑ, Ethic Sport,

Melissa Κίκιζας, Αφοι

Σπυρόπουλοι, Vmax, το

τμήμα Marketing της Redbull,

Vaspmedical και όλους τους

εθελοντές του Συλλόγου

Μαραθωνοδρόμων Νομού

Λάρισας.

Δυναμική η παρουσία των

Φαρσαλινών δρομέων

Ένας πολύ δύσκολος

Ορεινός Αγώνας ολοκληρώ-

θηκε και οι δρομείς των

Φαρσάλων έδωσαν βροντερό

παρών με πολλές συμμετο-

χές και καλές επιδόσεις. και η

κατάταξη έχει ως εξής :

18ος Νικολάου Απόστολος

2.21'49"

55ος Klevis Fejzo 2.40'45"

92ος Αρμανιδης Χρήστος

2.53'29"

94ος Καψιώχας Αγγελος

2.54'47"

114ος Ζαχαρής Βασίλειος

3.01'58"

122η Κατμέρου Θώμη

3.05'12"

138ος Παπαδόπουλος

Βασίλης3.12'41"

140ος Γάκης Κώστας

3.13'39"

152ος Στεργιόπουλος

Λάμπρο 3.17'27"

166ος Αγγελόπουλος Νίκος

3.21'47"

173η Γεροδήμου Όλγα

3.27'32"

199ος Θεοχαρόπουλος

Δαμιαν 3.42'08

201η Ευθυμίου Πανοραία

3.43'39"

202ος Ανδρεόπουλος Δημήτρ

3.43'39"

212η Μπούσιου Ρίκα

3.55'35"

225ος Παπαγεωργίου

Γιώργος 4.15'40"

Gentiki 5km

58ος Αθανασιάς Αντώνης

43'52"
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Με μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε το Γεντίκι Με μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε το Γεντίκι Trail 4 -Trail 4 -

Δυναμική η παρουσία των Φαρσαλινών δρομέωνΔυναμική η παρουσία των Φαρσαλινών δρομέων

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.

Κυριακή 23/2 Μονοήμερη Εκδρομή στην Θεσσαλονίκη και στην

Ιερά Μονή Αναστάσεως Κυρίου Εμμαούς

-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

-14-15/3 Διήμερη Εκδρομή 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.

-14-15/3 Διήμερη Εκδρομή ο Σύλλογος Ντόπιων “Ο Ενιπέας” και

το Nefeli Travel διοργανώνουν διήμερη εκδρομή σε Πρέβεζα -

Πάργα - Πηγές Αχέρωντα - Νεκρομαντείο.

-1 Διανυκτέρευση με πρωινό, βραδινό και γλέντι.

-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



Τ
η Δευτέρα 10

Φεβρουαρίου 2020

η 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

μαθητές Ρομά που

φοιτούν στο σχολείο

βασισμένη στο παιδικό

βιβλίο «Το Δέντρο που

Έδινε».

Αρχικά, διαβάστηκε το

παραμύθι στους μικρούς

μαθητές. Ένα παραμύθι

γεμάτο με δυνατά μηνύματα

για την προσφορά, τη γεν-

ναιοδωρία, την πλεονεξία,

την ακόρεστη μανία που

οδηγεί στην ανικανοποίηση

και αχόρταγη απαίτηση για

όλο και περισσότερα, μέχρι

που η ζωή φτάνει στο

τέλος. Έπειτα ακολούθησε

συζήτηση που μέσω αυτής

οι μικροί μαθητές προσέγγι-

σαν τις έννοιες του:

Προσφέρω- Βοηθάω κάποι-

ον που έχει ανάγκη-

Αισθάνομαι χρήσιμος-

Συμπονώ – Συμπάσχω-

Μοιράζομαι-

Συμπαραστέκομαι.

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 13:00μμ

Τ
η δημιουργία ενός

Σαρακατσάνικου

παραδοσιακού

οικισμού με κονάκια στα

Φάρσαλα, ξεκίνησε να

υλοποιεί εδώ και λίγες

ημέρες, ο Σύλλογος

Σαρακατσαναίων

επαρχίας Φαρσάλων.

Διανύοντας το δεύτερο

μισό του αιώνα, από την

ίδρυση του – από το 1969

– η σημερινή διοίκηση,

θέτει ως βασική στόχευση

την διατήρηση της

πολιτιστικής και

πολιτισμικής ταυτότητας

των Σαρακατσαναίων,

έτσι ώστε οι νέοι και και

όχι μόνο, να βλέπουν με

ποιο τρόπο και κάτω από

ποιες συνθήκες ζούσαν οι

πρόγονοι τους.

“Το οικόπεδο που θα πραγ-

ματοποιηθεί ο

Παραδοσιακός

Σαρακατσάνικος οικισμός,

βρίσκεται κοντά στην

Περιφερειακή οδό

Φαρσάλων, δίπλα στο νέο

γήπεδο τένις, χώρος ο

οποίος παραχωρήθηκε

στον σύλλογο πριν από

δύο χρόνια από τον πρώην

δήμαρχο Φαρσάλων κ. Άρη

Καραχάλιο” εξηγεί ο πρόε-

δρος του Συλλόγου

Σαρακατσαναίων

Φαρσάλων Γιώργος Μπέης,

και προσθέτει ότι “ανάλογη

στήριξη σε αυτή την προ-

σπάθεια ευελπιστεί ο σύλ-

λογος ότι θα βρει και από

την νυν δημοτική αρχή του

δημάρχου Μάκη Εσκίογλου,

έτσι ώστε να ολοκληρωθεί

το έργο”.

“Η διοίκηση του συλλόγου

ξεπέρασε όλα τα γραφειο-

κρατικά προβλήματα και

πριν λίγες ημέρες ξεκίνη-

σαν οι πρώτες εργασίες

διαμόρφωσης και ισοπέδω-

σης του οικοπέδου, ευελπι-

στώντας στην μερική ολο-

κλήρωση του οικισμού, έτσι

ώστε να μπορεί να φιλοξε-

νήσει το πρώτο

Σαρακατσάνικο γλέντι το

ερχόμενο καλοκαίρι. Ο

παραδοσιακός οικισμός θα

έχει μέσα δυο κονάκια –

καλύβες, το ένα εξ αυτών

θα προσομοιώνει ένα

Σαρακατσάνικο σπίτι (φλο-

κάτες, σκεύη, αργαλίους και

ότι άλλο περιείχε ένα σπίτι)

και το άλλο ένα σχολείο.

Στον οικισμό επίσης θα

τοποθετηθεί ένα μικρό

εκκλησάκι, δίνοντας του

όνομα Αγίου, το οποίο θα

εορτάζει ο σύλλογος σε

συνδυασμό με καλοκαιρινό

γλέντι. Επίσης, θα περιέχει

μια τσιαντούρα – πρόχειρη

κατασκευή τέντας – την

οποία χρησιμοποιούσαν οι

νομάδες κτηνοτρόφοι στο

δρόμο, όταν ανέβαιναν και

κατέβαιναν στα βουνά, για

να ξεκουραστούν στο

δρόμο. Πρόκειται για αιγο-

πρόβειο δέρμα, το οποίο το

έστηναν με γκλίτσες για να

προστατευτούν από τον

καιρό” αναφέρει χαρακτηρι-

στικά ο πρόεδρος.

Ανάλογα Σαρακατσάνικα

Κονάκια υπάρχουν επίσης

στην Πρέβεζα, την

Ηγουμενίτσα, στη θέση

Γυφτόκαμπος στα

Ζαγοροχώρια, ενώ παραδο-

σιακοί οικισμοί υπάρχουν

στα Τρίκαλα (στον περιφε-

ρειακό) και στην Ξάνθη

καθώς και σε άλλα σημεία

που ζούσαν οι

Σαρακατσαναίοι. Οι

Φαρσαλινοί

Σαρακατσαναίοι, τα καλο-

καίρια πήγαιναν σε χωριά

της Ευρυτανίας, του

Γράμμου, του

Καϊμακτσαλάν, σε διάφορα

χωριά του Ασπροποτάμου,

με το μεγαλύτερο όγκο

αυτών να πηγαίνει στο

Περτούλι και στα Άγραφα.

Επίσης, ο σύλλογος υλο-

ποιεί δράσεις, με κοινωνικό

πρόσημο, όπως η συλλογή

με πλαστικά καπάκια και

προσφορά ενός αναπηρι-

κού αμαξιδίου σε πολίτη

που το έχει πραγματικά

ανάγκη, προγραμματίζει

σύντομα δράση με το

Όραμα Ελπίδας και το

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων,

για την ενίσχυση των εθελο-

ντών δοτών μυελού των

οστών. Επίσης, διοργανώ-

νει κάθε χρόνο εκδηλώσεις

κοπής πίτας, ετήσιο χορό

κάθε Σάββατο της

Αποκριάς, εκδρομές και

καλοκαιρινά γλέντια.

Εντύπωση προκαλεί το

γεγονός, ότι η δέσμευση

του συλλόγου, να φέρει

όλους τους Σαρακατσάνους

μουσικούς, που υπάρχουν

ανά την επικράτεια, σε γλέ-

ντια του συλλόγου στα

Φάρσαλα, υλοποιείται στα-

διακά. Στο σύλλογο αυτή

την στιγμή υπάρχουν τέσ-

σερα χορευτικά τμήματα με

ηλικίες από 4 έως 18 ετών,

καθώς επίσης λειτουργεί

και χορευτικό με χορούς

από όλη την Ελλάδα, για

κάθε ενδιαφερόμενο δύο

φορές την εβδομάδα. 

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία
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Στήνουν Κονάκια οι Σαρακατσαναίοι στα ΦάρσαλαΣτήνουν Κονάκια οι Σαρακατσαναίοι στα Φάρσαλα

«Το Δέντρο που έδινε» στα Φάρσαλα«Το Δέντρο που έδινε» στα Φάρσαλα Ζωντανή μουσικήΖωντανή μουσική

την Τσικνοπέμπτητην Τσικνοπέμπτη

Ζ
ωντανή μουσική

την Τσικνοπέμπτη

20 Φεβρουαρίου

στο “EPAVLIS –

ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ”, Λαμίας

227 στα Φάρσαλα.

Κων/νος Τασόκας, Γιάννης

Μάνος και Ζήσης

Καλογιάννης θα αναλάβουν

το μουσικό κομμάτι της

βραδιάς.

Έναρξη προγράμματος

21:00

Κρατήσεις: 6936016567



Δ
ήλωση του

προέδρου της

ΝΟΔΕ Λάρισας της

Ν.Δ. Χρήστου Καπετάνου

με αφορμή τις

ανακοινώσεις του

Υπουργού Εσωτερικών κ.

Τάκη Θεοδωρικάκου για

την επίλυση του

υδρευτικού προβλήματος

στα Φάρσαλα:

«Η 13 Φεβρουαρίου είναι

ημέρα ορόσημο για τα
Φάρσαλα, καθώς μπήκε
στις ράγες της επίλυσης
ένα πρόβλημα δεκαετιών,
αυτό της ύδρευσης. Η

κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας και ο υπουρ-
γός Εσωτερικών κ. Τάκης
Θεοδωρικάκος έδειξαν τάχι-

στα αντανακλαστικά, δρο-
μολογώντας την κατασκευή

εκείνων των έργων που
απαιτούνται ώστε η πόλη

των Φαρσάλων να απολαμ-
βάνει επιτέλους το αυτονόη-

το, άφθονο και καθαρό

νερό.
Η ανακοίνωση του κ.

Θεοδωρικάκουμετά τη

σύσκεψη που έγινε, είναι

ένα ακόμη δείγμα ότι αυτή
η κυβέρνηση κάνει ό,τι λέει.

Μέσα σε 7 μήνες έχει κατα-
φέρει να αντιστρέψει το
αρνητικό κλίμα και να
εμπνεύσει ασφάλεια και
αισιοδοξία στους πολίτες.

Και είναι μόνον η αρχή. Στο

τέλος αυτής της τετραετίας,
η χώρα μας θα αφήσει
πίσω της ανεπιστρεπτί την

εποχή του ανέξοδου λαϊκι-
σμού και της ανεπάρκειας.

Ως ΝΟΔΕ Λάρισας, θα
συνεχίσουμε να προωθού-

με με όλες μας τις δυνάμεις
τα προβλήματα της περιο-

χής, έχοντας εμπιστοσύνη

στις ικανότητες της σημερι-
νής κυβέρνησης».

Μ
ε επιτυχία

πραγματοποι

ήθηκε η κοπή

της πρωτοχρονιάτικης

πίτας της Δημοτικής

Χορωδίας Φαρσάλων.

Μέσα στην αίθουσα της

χορωδίας και με τις

ευλογίες της εκκλησίας

παρουσία των χορωδών

της παιδικής και της

μεγάλης χορωδίας των

γονιών των παιδιών και

του μαέστρου των

χορωδιών κ Μάτη έγινε η

όμορφη αυτή εκδήλωση. 

Στο χαιρετισμό  που έκανε

ο πρόεδρος της Χορωδίας

κ Γιάννης Μαλέτσικας ευχή-

θηκε καλή χρονιά και ευχα-

ρίστησε τον πρόεδρο του

ΟΠΑΚΠΑ  κ Χρήστο

Μπασαγιάννη για την προ-

σφορά της πίτας στη μεγά-

λη  χορωδία και το κομμω-

τήριο του Νίκου Αγγέλη για

την προσφορά της πίτας

για την παιδική χορωδία.

Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσία τους οι αντι-

δήμαρχοι κ κ Δέσποινα

Συροπούλου και Νίκος

Γκατζόγιας. Τυχεροί της

βραδιάς η Γεωργία

Δασκαλοπούλου από την

παιδική και η Λίτσα

Ανδρεοπούλου από τη

μεγάλη χορωδία. 

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

““Βασίλεψε” η Δημοτική Χορωδία των Φαρσάλων!Βασίλεψε” η Δημοτική Χορωδία των Φαρσάλων!

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Λάρισας, Χρ.Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Λάρισας, Χρ.

Καπετάνος για την επίλυση του Καπετάνος για την επίλυση του 

υδρευτικού στα Φάρσαλαυδρευτικού στα Φάρσαλα



Μ
ε τρία μανουάλια

μπρούτζινα, ένα

δισκοπότηρο

επίσης μπρούτζινο και

ένα επάργυρο Άγιο

Ποτήριο, διέφυγαν οι

δράστες χωρίς να γίνουν

αντιληπτοί, από το Μετόχι

της Ιεράς Μονής

Μεταμορφώσεως του

Σωτήρος, στην Ρευματιά

Φαρσάλων, το οποίο

ανήκει στην Ιερά Μονή

Εσφιγμένου του Αγίου

Όρους και λειτουργεί με

το παλαιό ημερολόγιο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα

συγκεκριμένα Ιερά

αντικείμενα

χρονολογούνται από τον

περασμένο αιώνα και

συγκεκριμένα του 1900.

Οι ιερόσυλοι έδρασαν ανε-

νόχλητοι, γνωρίζοντας ότι
βρίσκεται σε απομακρυσμέ-

νη τοποθεσία από το χωριό
– μέσα σε αγροτικές καλ-
λιέργειες –  παραβιάζοντας
την κεντρική πόρτα του

ναού. Η κλοπή έγινε αντιλη-

πτική από τον επιστάτη του
Ιερού Ναού, ο οποίος ειδο-

ποίησε αρχικά το Α.Τ.
Φαρσάλων, και κατόπιν

εκπρόσωπος της Ιεράς
Μονής Εσφιγμένου προ-
σήλθε στο Α.Τ. Φαρσάλων

και κατέθεσε μήνυση κατ’
αγνώστων. Ερωτηματικό

προκαλεί το γεγονός πως οι
δράστες κατάφεραν να
μεταφέρουν τα μανουάλια,
αφού σύμφωνα με πληρο-

φορίες ήταν ιδιαιτέρως

βαριά περίπου 30 κιλών το
καθένα. Για τον εντοπισμό
των δραστών διεξάγει έρευ-

να το Α.Τ. Φαρσάλων.
Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία

Υψίστη τιμή και ευλογία
για το χωριό

Μ
ε επισημότητα και

μεγαλοπρέπεια

πραγματοποιήθηκ

ε την Πέμπτη 13/2 στις

5:00 μ.μ. η Πανηγυρική

Υποδοχή της Τιμίας

Κάρας της Αγίας και

ενδόξου μεγαλομάρτυρος

Αγ. Βαρβάρας, που

συνόδευε ο π. Γεώργιος

Γραδούλας, εφημέριος

στον Ιερό Ναό Παναγίας

Επισκέψεως στα Τρίκαλα,

όπου φυλάσσεται το ιερό

λείψανο.

Η Υποδοχή της κατ αρχή

έγινε στη διασταύρωση του

δρόμου Λαμίας- Φαρσάλων
με το Σταυρό και στη συνέ-

χεια με πομπή πολλών

αυτοκινήτων και με περιπο-

λικό όχημα να προηγείται
μέχρι το χωριό.

Έμπροσθεν του Ναού υπο-

δέχθηκαν την τίμια Κάρα

πλήθος κόσμος, ο εφημέ-
ριος του ναού Π. Στυλιανός,

ο π.Κώστας

Γεωργόπουλος, ο

π.Κώστας Πολυμέρου, ο

π.Γεώργιος Μακρυγιάννης,
ο π. Ιωάννης Δρόσος, ο π.

Ευάγγελος Ντούρας και ο

αρχιμανδρίτης Τίτος Ζήσης.

Tελέσθηκε Ιερά

Παράκληση
Ο εφημέριος του Ιερού

Ναού της Παναγίας

Επισκέψεως στα Τρίκαλα,

όπου φυλάσσεται το ιερό
λείψανο, αναφέρθηκε στην

ομιλία του, στην ιστορία του

λειψάνου, και πως βρέθηκε

να φυλάσσεται στα Τρίκαλα,
καθώς επίσης ότι δόθηκε

άδεια για τη μετακίνηση

από τη Ι.Μ. Τρίκκης και

Σταγών, αλλά και την Ι.Μ.
Θεσσαλιώτιδος και

ΦαναριοΦερσάλων.

Η Τιμία Κάρα παρέμεινε

στο Ναο, μέχρι την Κυριακή

στις 16 Φεβρουαρίου και
17:00 μ.μ και πλήθος

πιστών έσπευσε να την

ασπαστεί και να λάβει την

θεία ευλογία.
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Ο Παλαιόμυλος υποδέχτηκε τη Τιμία ΚάραΟ Παλαιόμυλος υποδέχτηκε τη Τιμία Κάρα

της Αγίας και ενδόξου μεγαλομάρτυροςτης Αγίας και ενδόξου μεγαλομάρτυρος

Αγ. ΒαρβάραςΑγ. Βαρβάρας

Έκλεψαν Ιερά κειμήλια του 1900 στα ΦάρσαλαΈκλεψαν Ιερά κειμήλια του 1900 στα Φάρσαλα



O
Χρήστος

Μαϊμουλιώτης

αναδείχθηκε

νικητής των εκλογών για

την προεδρία της ΟΝΝΕΔ

ν. Λάρισας, λαμβάνοντας

403 ψήφους έναντι 157

ψήφων που έλαβε ο

συνυποψήφιός του

Γιάννης Γρηγορίου.

Για το 5μελές τοπικό γρα-

φείο Λάρισας οι ψήφοι

κατανεμήθηκαν ως εξής:

Νασιόπουλος Βαγγέλης:

240

Μπαντής Ιωάννης: 156

Μαγουλιώτης Δημήτρης:

150

Καρανίκας Γιώργος: 96

Γκουνιαρούδη Αγαθή: 93

Κανέλλος Αντώνης: 80

Κούτρας Αντώνης: 20

Πρώτος και στα Φάρσαλα

ο Χρήστος Μαϊμουλιώτης,

πως ψηφισαν οι

Φαρσαλινοί.

Ψήφισαν: 90

Οι υποψήφιοι πρόεδροι

για την Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ

Λάρισας

Γρηγορίου Ιωάννης 12

Χρήστος Μαϊμουλιώτης 78

Οι υποψήφιοι για το

πενταμελές τοπικού γρα-

φείου Φαρσάλων

Αναγνωστόπουλος

Δημήτριος 79

Γακόπουλος Αθανάσιος 20

Γιαννούλης Γρηγόρης 25

Θλιβερός Βασίλειος 37

Κορλού Σωτηρία 11

Κοτούλας Περικλής 30

Τ
η Δευτέρα 10
Φεβρουαρίου 2020 η
Κοινωνική Λειτουργός

Μπακαρού Παρασκευή του
Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Φαρσάλων της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης
– ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., στο πλαίσιο
ανάπτυξης των δράσεων
δικτύωσης του Κέντρου,
πραγματοποίησε
συνάντηση με τη μαία του
Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων.
Αντικείμενο της συνάντησης
αποτέλεσε η πραγματοποίη-

ση δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της τοπι-
κής κοινότητας. Συζητήθηκαν
θεματολογίες οι οποίες χρί-
ζουν προς ενημέρωση με
απώτερο στόχο την σωστή
πληροφόρηση των ενδιαφε-
ρομένων.
Να ευχαριστήσουμε τη μαία
του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων, κα Πιτσάβα
Φωτεινή, για τη συνεργασία
και τη φιλοξενία.
Το Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Φαρσάλων εντάσσε-
ται στο επιχειρησιακό

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» και συγχρηματο-
δοτείται 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.g
r
-Παράρτημα Ρομά: Οικισμός
Λυόμενων Κατοικιών Ρομά,
3η Πτέρυγα Εργατικών
Κατοικιών, Τηλ. 2491025805,
e-mail:
kkoinothtas_roma@dimosfar
salon.gr
Η εξυπηρέτηση του κοινού
γίνεται καθημερινά, τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες:
8:30π.μ. έως 13:00μ.μ.

Σ
την ενίσχυση μίας

ακόμη σχολικής

μονάδας της

επαρχίας Φαρσάλων με

αναγκαίο εξοπλισμό

προχώρησε ο Δήμος

Φαρσάλων.

Αναλυτικότερα, ο αντιδή-

μαρχος κ. Σταύρος

Κουκουλιός, με την ιδιότητα

του προέδρου της

Πρωτοβάθμιας Σχολικής

Επιτροπής του δήμου

Φαρσάλων, παρέδωσε ένα

φωτοτυπικό μηχάνημα στο

1ο Δημοτικό Σχολείο

Φαρσάλων. Η παράδοση

έγινε στον Διευθυντή του

Σχολείου κ. Χρήστο Καρρά.

Υπενθυμίζεται πως μέσω

της ίδιας πρωτοβουλίας,

πρόσφατα ο Δήμος

Φαρσάλων παρέδωσε δύο

φωτοτυπικά μηχανήματα,

ένα στο Νηπιαγωγείο

Βαμβακούς κι ένα στο

Δημοτικό Σχολείο Σταυρού.
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Νέος πρόεδρος στην ΟΝΝΕΔ Λάρισας - Πως ψηφισαν οι ΦαρσαλινοίΝέος πρόεδρος στην ΟΝΝΕΔ Λάρισας - Πως ψηφισαν οι Φαρσαλινοί

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Η
Γενική Συνέλευση

του Πολιτιστικού

Συλλόγου

Ντόπιων Επαρχίας

Φαρσάλων “Ο ΕΝΙΠΕΑΣ”,

που ήταν

προγραμματισμένη για τις

16 Φεβρουαρίου 2020,

ημέρα Κυριακή και ώρα

11 π.μ. αναβάλλεται και

θα πραγματοποιηθεί στις

8 Μαρτίου 2020, ημέρα

Κυριακή και ώρα 11 π.μ. 

Στην πιο πάνω ημερομηνία

θα πραγματοποιηθούν και

οι εκλογές για την ανάδειξη

του νέου Δ.Σ. και εξελεγκτι-

κής επιτροπής.

Τ
ην ερχόμενη

Κυριακή 23/2  θα

διεξαχθούν εκλογές

στην Κοινότητα Ρόμα στα

Φάρσαλα έκτακτα.

Υποψήφιοι είναι ο νυν και

επί σειρά ετών πρόεδρος κ.

Μπάμπης Δημητρίου και ο

κ. Βαγγέλης Γκαραγκούνης

ο οποίος είναι για πρώτη

φορά υποψηφίος.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν

στα λυόμενα σπίτια της

Κοινότητας Ρομά και θα

διαρκέσουν από τις 9 το

πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Είναι μια έκτακτη εκλογική

διαδικασία καθώς και πριν

τρεις μήνες είχαν διεξαχθεί

εκλογές ενώ κανονικά γίνο-

νται εκλογές ανα δύο έτη.

Στις 8 Μαρτίου οιΣτις 8 Μαρτίου οι
εκλογές τωνεκλογές των

Ντόπιων Ντόπιων 

Δράση Δικτύωσης του ΚέντρουΔράση Δικτύωσης του Κέντρου

Κοινότητας ΦαρσάλωνΚοινότητας Φαρσάλων

Φωτοτυπικό μηχάνημα για τις ανάγκες του 1ουΦωτοτυπικό μηχάνημα για τις ανάγκες του 1ου

Δημοτικού Σχολείου παρέδωσε ο Δημοτικού Σχολείου παρέδωσε ο 

Δήμος ΦαρσάλωνΔήμος Φαρσάλων

ΕκλογέςΕκλογές στηνστην ΚοινότηταΚοινότητα ΡομάΡομά



Ο
ΑΟ Ναρθακίου

κατάφερε να

πάρει

προβάδισμα δυο

τερμάτων κόντρα στον

Παναγροτικό Νίκαιας και

να κρατά στα χέρια του

ένα πολύτιμο εντός έδρας

“τρίποντο”, όμως στα

τελευταία 20′ και

παίζοντας με παίκτη

λιγότερο είδε την Νίκαια

να φέρνει τούμπα την

αναμέτρηση και να

παίρνει την νίκη με σκορ

4 – 2.

Έτσι οι γαλάζιοι του Γιάννη

Βασιλείου παρέμειναν

στους 28 βαθμούς και την

9η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδα-

νικά για τον ΑΟΝ με τον

Σπανό να ανοίγει το σκορ

στο 9′ ενώ νωρίτερα ο

Χριστοδούλου είχε δοκάρι

για την Νίκαια.

Στο 30′ ο Καψιώχας με

κεφαλιά έπειτα από ασταθή

επέμβαση του κιπερ της

Νίκαιας πέτυχε το 2 – 0.

Η Νίκαια “απάντησε” άμεσα

καθώς στο 37′ ο

Χριστοδούλου μείωσε σε 2

– 1.

Το 2 – 1 παρέμεινε μέχρι

και το 70′ εκεί όπου οι

γαλάζιοι έμειναν με παίκτη

λιγότερο ελέω αποβολής

του Δημακόπουλου με δεύ-

τερη κίτρινη κάρτα.

Από εκεί και έπειτα οι φιλο-

ξενούμενοι πίεσαν αρκετά

και με πρωταγωνιστή τον

Χριστοδούλου κατάφεραν

να πετύχουν την ολική ανα-

τροπή.

Αρχικά στο 82′ ο

Χριστοδούλου με κεφαλιά

πέτυχε το 2 – 2, ενώ στο

84′ ο Φάσας πέτυχε το 2 –

3.

Στο 85′ ο Χουσενάι απο-

βλήθηκε και οι δυο ομάδες

είχαν εκ νέου αριθμητική

ισορροπία.

Στο 90+1 ο Λελεντζής υπέ-

πεσε σε παράβαση εντός

περιοχής, ο Χριστοδούλου

εκτέλεσε εύστοχα την εσχά-

τη των ποινών και πέτυχε

χατ τρικ και παράλληλα το

τελικό 2 – 4.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου ( Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Τσαπέπας, Δημακόπουλος,

Νταϊάκης (75′ Λελεντζής),

Κατσικόπουλος (83′

Ζαγγανάς Χρ.),

Αρσενόπουλος, Καψιώχας,

Μανταλιάς (65′ Βαρελάς),

Βράκας (80′

Παπαθανασίου), Σπανός,

Καραβαγγέλης.

Σ
ε ένα πολύ δυνατό

παιχνίδι που

διεξήχθη στην

Βαμβακού με ανατροπές,

δύναμη και αρκετές καλές

στιγμές Ατρόμητος

Βαμβακούς και ΑΕ

Βουναίνων μοιράστηκαν

βαθμούς και εντυπώσεις

με το “χορταστικό” 2 – 2

να είναι το τελικό σκορ.

Έτσι ο Ατρόμητος έφτασε

μετά από 20 αγωνιστικές

τους 29 βαθμούς και είναι

στην 8η θέση.

Το πρώτο μέρος πέρασε με

τις δυο ομάδες να ψάχνουν

τον τρόπο παραβίασης της

αντίπαλης εστίας με τα

Βούναινα να έχουν κάποιες

καλές στιγμές, όμως “έπε-

σαν” πάνω σε έναν σταθε-

ρό και πολύ θετικό

Γκατζανά.

Μάλιστα στο 58′ ο Χρόνης

μετά από ατομική ενέργεια

μέσα στην περιοχή, ανετρά-

πη και κέρδισε πέναλτι το

οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο

Μακρής και πέτυχε το 1 – 0

Στο 77′ ο Γκούνης υπέπεσε

σε παράβαση εντός της

περιοχής, ο Δαλαμπύρας

εκτέλεσε εύστοχα, νίκησε

τον Γκατζανά και πέτυχε το

1 – 1.

Μάλιστα στο 85′ οι φιλοξε-

νούμενοι πέτυχαν και την

ολική ανατροπή, όταν ο

Γεωργούλας με κοντινή

προβολή πέτυχε το 1 – 2.

Όμως ο Ατρόμητος δεν είχε

πει ακόμη την τελευταία του

“λέξη” καθώς στο 90+1, ο

Θεοχάρης έβγαλε κάθετη

πάσα στον Τσιτσικλή, αυτός

έσπασε στον Τασιόπουλο ο

οποίος με δυνατό σουτ από

κοντά πέτυχε το τελικό 2-2.

Αρκετές χαμένες ευκαιρίες

και για τις δυο ομάδες, με

την Βαμβακού να έχει χαμέ-

νες στιγμές με τους

Τασιόπουλο και

Αρσενόπουλο ιδίως στο

δεύτερο ημίχρονο.

Η Σύνθεση

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος

Ανδρεόπουλος):

Γκατζανάς, Μπερσιάνης,

Γκούνης (85′ Λούκουτος),

Φλώρος, Μακρής,

Αγγελόπουλος, Μουτκανάς

(80′ Θεοχάρης), Βόπης,

Φάτσης (46′

Αρσενόπουλος),

Τασιόπουλος, Χρόνης (65′

Τσιτσικλής).
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Ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων
πανηγύρισε την

δεύτερη συνεχόμενη δίκη
του καθώς πέρασε από
την έδρα του
Αργυροπούλιου με σκορ
0 – 1.
Το συγκρότημα του κ.
Χρήστου Καπελιάνη κατά-
φερε μετά από 21 αγωνιστι-
κές να φτάσει τους 25 βαθ-
μούς και βρίσκεται στην
10η θέση. Η αναμέτρηση
ξεκίνησε με τους κιτρινό-

μαυρους να παίρνουν
κεφάλι στο σκορ μόλις στο
8′ όταν ο Κατσανάκης έβγα-
λε όμορφη σέντρα ο Μάνος
Πετράκης κατέβασε μέσα
στην περιοχή και με πλασέ
πέτυχε το 0 – 1.
Εν συνεχεία ο Αχιλλέας
“πυροβολούσε” ακατάπαυ-
στα την εστία του
Αργυροπουλίου ψάχνοντας
το δεύτερο τέρμα που θα
“καθάριζε” την υπόθεση
νίκη. Αρχικά ο Πετράκης
έχασε μια μεγάλη στιγμή

στο 30′ όταν τσίμπησε την
μπάλα από λάθος υπολογι-
σμό της άμυνας όμως αυτή
κατέληξε μόλις άουτ.
Στο 35′ ο Κατσανάκης σού-
ταρε λίγο άουτ. Ενώ με το
“καλημέρα” του δευτέρου
μέρους χάθηκε μεγάλη
διπλή ευκαιρία, όταν αρχικά
ο Αναγνώστης έκανε το
σουτ, ο τερματοφύλακας
του Αργυροπουλίου έδιωξε
και ο Πετράκης έστειλε την
μπάλα άουτ στο “ριμπάου-
ντ”.
Ο Αχιλλέας πίεζε συνεχώς
και είχε ακόμη μια καλή
στιγμή στο 55′ όταν το
πλασέ του Συράκου πέρασε
μόλις άουτ, ενώ ίδια κατά-
ληξη είχε και το σουτ του
Θανάση Τσούλη.
Στο 65′ ο Μάνος Πέτρακης
βρέθηκε σε θέση τετ α τετ
με την μπάλα να περνά
λίγο άουτ. Ενώ και ο

Κατσανάκης αστόχησε από
πλεονεκτική θέση.
Η τελευταία καλή στιγμή για
τους παίκτες του κ.
Καπελιάνη καταγράφηκε
στο 85′ όταν ο Δημήτρης
Τσούλης έκανε το σουτ με
την μπάλα να περνά μόλις
άουτ και το 0 – 1 παρέμεινε
μέχρι την λήξη της αναμέ-
τρησης, με τους
“Μυρμιδόνες” να πανηγυρί-
ζουν μια μεγάλη εκτός
έδρας νίκη.
Η Σύνθεση
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Κουσιάς, Κατσανάκης,
Πετράκης Χρ., Τλούπας,
Μπερσιάνης, Τσούλης Θ.,
Κομισόπουλος, Τσούλης Δ.,
Συράκος (89′ Ιμεράι),
Αναγνώστης (65′
Παρθένης), Πετράκης Μ.
(72′ Καναβός).

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς πήρε

βαθμό

“χρυσάφι” στην έδρα του

από τον πρωτοπόρο ΠΟ

Ελασσόνας σε παιχνίδι

που ολοκληρώθηκε

δίχως τέρματα (0 – 0) και

με 29 βαθμούς είναι στην

7η θέση μετά από 21

αγωνιστικές.

Όσον αφορά την αναμέτρη-

ση ο ΠΟΕ είχε από την

αρχή τον έλεγχο δίχως

όμως να τον μετουσιώσει

σε κάποια ιδιαίτερα μεγάλη

ευκαιρία στο πρώτο ημίχρο-

νο το οποίο κύλησε με τις

δυο ομάδες να αλληλοεξου-

δετερώνονται στο μεγαλύτε-

ρο μέρος του.

Στο δεύτερο μέρος ο

Ολυμπιακός απείλησε με

ένα γυριστό σουτ του

Ζάχου το οποίο μπλόκαρε ο

Γούπος. Στο 70′ η Αμπελιά

έμεινε με παίκτη λιγότερο

καθώς ο Σταθάκος αντίκρι-

σε την δεύτερη κίτρινη

κάρτα και πήρε την άγουσα

για τα αποδυτήρια.

Από εκείνο το σημείο και

έπειτα ο ΠΟΕ ανέβασε

στροφές και έχασε τρεις

μεγάλες ευκαιρίες. Αρχικά

στο 73′ ο Ματούλας σούτα-

ρε ο Κουκούτσης έδιωξε με

τα πόδια, ενώ το σουτ του

Καραγκούνη στην επανα-

φορά έδιωξαν σε κόρνερ οι

αμυντικοί της Αμπελιάς.

Στο 80′ ο Ματούλας έκανε

την σέντρα από τα αριστε-

ρά ο Καραγκούνης έπιασε

την καρφωτή κεφαλιά με

την μπάλα να σταματά στο

οριζόντιο δοκάρι του

Κουκούτση και στην επανα-

φορά ο έμπειρος τερματο-

φύλακας της Αμπελιάς στα-

μάτησε το πλασέ του

Χάμου.

Στο 87′ ο Λαζαρίδης έκανε

το σουτ ο Κουκούτσης

έδιωξε με τα πόδια και στην

επαναφορά ο Ματούλας

αστόχησε με το 0 – 0 να

παραμένει μέχρι την λήξη

της αναμέτρησης.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουκούτσης, Αγγέλης,

Σταθάκος, Σελήνης,

Ποτόσογλου, Περδίκης,

Καλούσης (82′ Ηλιούδης),

Πράπας, Γκαραλιάκος (61′

Καρέντζος),

Παρασκευούδης, Ζάχος

(71′ Μαγκούτας).

ΠΟ Ελασσόνας (Ζήσης

Ζιάγκας): Γούπος, Λαγός

(71′ Πετκολάι), Νταμπόσης,

Σούγλης, Περτζιόνι,

Αθανασούλης, Χάμος,

Καραγκούνης,

Μπαρλαγιάννης (60′

Ζηρδέλης), Ματούλας,

Λαζαρίδης.
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“
Βελούδινο διαζύγιο”

προέκυψε ανάμεσα

στην Θύελλα Βασιλί

και τον μέχρι πρότινος

προπονητή της ομάδος

Λεωνίδα Βαΐτση. Ο

Βαΐτσης ήταν για δυο

χρόνια στον πάγκο της

Θύελλας ενώ είχε

αγωνιστεί και έναν χρόνο

ως ποδοσφαιριστής.

Πάντως οι δυο πλευρές

“χώρισαν” απόλυτα

φιλικά και φυσικά

παραμένει ο αμοιβαίος

σεβασμός και η εκτίμηση

ανάμεσα τους.

Αναλυτικά τόσο η ανακοί-

νωση της ομάδος, όσο και

η δήλωση του κ. Λεωνίδα

Βαΐτση: 

Η ανακοίνωση της

Θύελλας Βασιλί: “Η

Διοίκηση της ομάδος μας

ευχαριστεί θερμά μέχρι

πρότινος προπονητή της

ομάδος μας κ. Λεωνίδα

Βαΐτση για την άψογη

συνεργασία μας τα τρία

αυτά χρόνια που υπηρέτη-

σε την ομάδα της Θύελλας

Βασιλί τόσο ως ποδοσφαι-

ριστής όσο και ως προπο-

νητής. Ευχόμαστε στον

Λεωνίδα από καρδιάς τα

καλύτερα τόσο στην καριέ-

ρα του όσο και στην προ-

σωπική του ζωή και τον

ευχαριστούμε. Ενώ ο

Λεωνίδας Βαΐτσης τόνισε

χαρακτηριστικά:

“Αποχωρώ από την ομάδα

της Θύελλας όντας γεμάτος

από θετικές αναμνήσεις και

αφήνοντας πίσω μόνο

φίλους και ωραία συναισθή-

ματα. Ευχαριστώ θερμά

όλους τους ανθρώπους της

ομάδος για την άψογη

συνεργασία, εύχομαι μέσα

από την καρδιά μου τα

καλύτερα στην ομάδα και

να έχει μόνο επιτυχίες και

χαρές.”

Τ
ην Πέμπτη (13/2) το

απόγευμα έκοψε

την

πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα της η ομάδα

του ΑΟ Ναρθακίου. 

Η εκδήλωση διεξήχθη σε

όμορφο οικογενειακό κλίμα,

καθώς έδωσαν το παρών

σύσσωμη η Διοίκηση, το

τεχνικό επιτελείο και οι

ποδοσφαιριστές της ομά-

δος. Τυχερός της βραδιάς

ήταν ο νεαρός ποδοσφαιρι-
στής Γιώργος

Καραβαγγέλης, ο οποίος

κέρδισε το φλουρί.

Τ
ο απόγευμα της

Κυριακής 16/2

πραγματοποιήθηκε

η κοπή πίτας της Νίκης

Κρήνης.

Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο

και ποδοσφαιριστές παρευ-

ρέθηκαν στην εκδήλωση η

οποία έλαβε χώρα στο

κατάστημα “ΚαφεΝΑΙς” ιδι

Τυχερός ο ποδοσφαιριστής

της ομάδος Θοδωρής

Βάτσικας, ο οποίος κέρδισε

το φλουρί.

Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων μετά

από δυο σερί εκτός έδρας

αναμετρήσεις επιστρέφει

στο Κλειστό Γυμναστήριο

των Φαρσάλων για να

αντιμετωπίσει την ομάδα

του Πολύγυρου για την

19η αγωνιστική της Β

Εθνικής κατηγορίας.

Οι Φαρσαλινοί οι οποίοι

προέρχονται από ήττα στην

Κομοτηνή και από δυο σερί

ήττες ψάχνουν στην έδρα

τους το “comeback” και την

επιστροφή στα ροζ φύλλα.

Το συγκρότημα του κ.

Γιασάρη με ρεκόρ 10 νίκες

και 8 ήττες είναι στην 6η

θέση με 28 βαθμούς μαζί

με την Ευκαρπία, ενώ από

την άλλη ο ΑΟ Πολυγύρου

με 6 νίκες και 12 ήττες είναι

στην 14η θέση με 24 βαθ-

μούς.

Η συγκεκριμένη αναμέτρη-

ση όπως και όλη η 19η

αγωνιστική θα διεξαχθεί την

Κυριακή 23/2 και ώρα

17:00.

Η Βαθμολογία (σε 18 αγώ-

νες)

1.ΠΑΣ Γιάννινα (16-2) 34

2.Δόξα Λευκάδας (14-4) 32

————————————

3.ΕΚ Καβάλας (13-5) 31

4.Ερμής Λαγκαδά (12-6) 30

5.ΚΣ Γέφυρας (11-7) 29

6.ΓΣ Φαρσάλων (10-8) 28

7.ΠΣ Ευκαρπίας (10-8) 28

8.Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων (9-9) 27

9.Πρωτέας Γρεβενών (8-10)

26

10.Αίας Ευόσμου (8-10) 26

11.ΓΑΣ Κομοτηνής (7-11)

25

12.Εσπερος Λαμίας (7-11)

25

————————————

13.ΧΑΝΘ (7-11) 25

14.ΑΟ Πολυγύρου (6-12)

24

15.Στρατώνι (5-13) 23

16.ΚΑΟ Χαλκιδικής (1-17)

18

Η επόμενη αγωνιστική

(19η, 23/2):

Ευκαρπία – Έσπερος

Λαμίας

Ερμής Λαγκαδά – Γέφυρα

Μαχητές Πειραματικού

Πεύκων – Δόξα Λευκάδας

Στρατώνι – Πρωτέας

Γρεβενών

ΠΑΣ Γιάννινα – ΧΑΝΘ

Πευκοχώρι – Αίας Ευόσμου

Φάρσαλα – Πολύγυρος

ΓΑΣ Κομοτηνή – Καβάλα

13
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

Αθλητικά
CMYK

Εντός έδρας με τον Πολύγυρο ο Γ.ΣΕντός έδρας με τον Πολύγυρο ο Γ.Σ

Φαρσάλων για το “Φαρσάλων για το “comeback” comeback” στις νίκεςστις νίκες

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

““Βελούδινο διαζύγιο” ανάμεσα σε Θύελλα ΒασιλίΒελούδινο διαζύγιο” ανάμεσα σε Θύελλα Βασιλί

και Λεωνίδα Βαΐτσηκαι Λεωνίδα Βαΐτση

““Βασίλεψε” ο ΑΟ ΝαρθακίουΒασίλεψε” ο ΑΟ Ναρθακίου

Κοπή πίτας για την Νίκη ΚρήνηςΚοπή πίτας για την Νίκη Κρήνης



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικό-

πεδο  συνολικής έκτασης

6 στρεμμάτων επί της

οδού Λαρίσης , ( πλησίον

εγκαταστάσεις   Σούρλας

– Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα 28τ.μ. σε καλή

περιοχή και σε καλή κατά-

σταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ οικία 1ου ορόφου 125

τ.μ. , κατασκευής 1992 στο

κέντρο των Φαρσάλων.

Διαθέτει μόνωση, διπλά

τζάμια, τζάκι, κουζίνα ενιαία

με σαλόνι, τρία υπνοδωμά-

τια, δύο μπάνια και είναι σε

άριστη κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη.  

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 κατα-

στήματα 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 μάρκετ: ψυγείο,

ράφια, ταμείο και ψωμιέ-

ρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινι-

σμένη γκαρσονιέρα σε

ημιόροφο στην οδό Βόλου

9 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνo: 6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

52τ.μ σε κεντρικό σημείο

της πόλης των Φαρσάλων

στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρ-

σονιέρα επί της οδού

Βόλου.

Πλήρως Επιπλωμένη.

Τιμή Προσιτή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6976886563

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 65 τ.μ.ανακαινισμένο

στην Οδό Λαμίας.

Τηλ

Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα στον 1ο όροφο στην

Οδό Βενιζέλου 90, αποτε-

λούμενο από 2 υπνοδω-

μάτια, χολ, κουζίνα και 1

μπάνιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστη-

μα 90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυ-
ρου από κριθάρι.
Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30
κιλά μέσο όρο το κάθε

δέμα).
Τηλ Επικοινωνίας:

6937159058 - Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα δυάρι με αυτόνομη

θέρμανση, χωρίς κοινό-

χρηστα, σχεδόν καινούρ-

γιο επί της οδού

Υπερείδου 8 στα

Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-

νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 65 τ.μ ανακαινισμένο

στην Οδό Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας:

6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό

ισόγειο κατάστημα 57τμ,

ιδιαίτερης προβολής, 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

εστίασης LA FRESH, στα

Φάρσαλα ζητά μια κοπέλα

για μόνιμη 

εργασία.

Πληροφορίες εντός του

καταστήματος από 11:00

έως 13:00 (Λαρίσης 58)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

50 τ.μ. (δυάρι) με αυτόνο-

μη κεντρική θέρμανση,

πάρκινγκ, αποθήκη εντός

οικοπέδου 261 τ.μ., επί

της οδού πάροδος

Γεωργίου Καραισκάκη 44

στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στα τηλέφω-

να: 6907637654 &

2410623873Τηλ.

2491024240

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 22

στρεμμάτων (ποτιστικά) ή 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για χρήση

Φωτοβολταικών στο

Πολυνέρι Φαρσάλων

Τηλ Επικοινωνίας:

6936963339

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για

σπόρο. Great nortern ποι-

κιλία

Τηλ Επικοινωνίας:

6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-

τοικία 65 τ.μ. ριζικά ανα-

καινισμένη ακριβώς κάτω

από τον Πύργο

Καραμίχου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6934130811

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ - 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα 80τ.μ. για γενική

χρήση επι της οδού 28ης

Οκτωβρίου δίπλα στη

ΔΕΗ.

Διαμπερές με πολύ φωτι-

σμό και δική του θέση

στάθμευσης.

Για πληροφορίες στο τηλ.

6949038535

14
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

18/2:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

19/2:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

20/2:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

21/2:Φίκας Κωνσταντίνος Γ. Δ/νση: 25ης

Μαρτίου 8 – Πλατεία Λαού, Τηλ: 2491022251

22/2:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

23/2:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

13 Τηλ: 24910-23089

24/2:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

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
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



Μ
ε πολλές ελλείψεις

στην σύνθεσης της

λόγω γρίπης και με

ενδεκάδα ανάγκης

παρατάχθηκε η

Αναγέννηση Φαρσάλων

στην έδρα της Βασιλί,

όπου ηττήθηκε με 0-4 από

τον Λαρισαικό,

πραγματοποιώντας καλή

εμφάνιση για  80 λεπτά.

Στο 9′ φάουλ του Μπανιά θα

σταματήσει στο οριζόντιο

δοκάρι. Στο 15΄φάση καρ-

μπόν για τους φιλοξενούμε-

νους σε φάουλ του

Γκουγκουλιά.

Στο 17΄ο Κουρούκας θα ανοί-

ξει το σκορ για τον

Λαρισαικό, φάση για την

οποία θα διαμαρτυρηθούν οι

γηπεδούχοι για επιθετικό

φάουλ.

Στο 23΄με κεφαλιά ο

Κουρούκας θα κάνει το 0-2.

Το τελικό σκορ της αναμέτρη-

σης θα διαμορφώσει με δυο

προσωπικά τέρματα ο

Μπουμπουνάρας στο 85′ και

στο 90′.

Θετική η πρώτη εμφάνιση

του 15χρονου Ιακωβάκη

κάτω από τα δοκάρια της

Αναγέννησης.

Η Σύνθεση

Αναγέννηση Φαρσάλων (Κ.

Ρόφαλης): Ιακωβάκης,

Φωτογιάννης, Τζιλήρας(65′

Τσιοβάρας), Κούρος,

Θλιβερός, Μπανιάς,

Κατμέρος(Φρρόκου Αγ.),

Σαλής, Θέος, Δημουλάς Σ.,

Φρρόκου Αλ.

Μετά την πολύ καλή

πορεία στον 2ο Όμιλο του

πρωταθλήματος Βολλευ

Γυναικών, ο Αθλητικός τερ-

μάτισε στην 2η θέση του

ομίλου, παίρνοντας το εισι-

τήριο για την επόμενη

φάση του τοπικού πρωτα-

θλήματος κεντρικής

Ελλάδος. 

Η ομάδα του Αθλητικού

Συλλόγου Φαρσάλων  πέρα-

σε στην φάση των 8 και σε

αγώνα Νοκ άουτ μέσα στην

έδρα του Γ.Σ.Αλμυρου διεκδι-

κεί μια θέση στο final four

κεντρικής Ελλάδος!

Ο Αγώνας θα διεξαχθεί το

Σάββατο 22/2 στις 6:00 στο

κλειστό του Αλμυρού

Ο
Αθλητικός Σύλλογος
Φαρσάλων γνώρισε
εντός έδρας ήττα με

σκορ 53 – 58 από τον
Κένταυρο Ζαγοράς στο
Κλειστό Γυμναστήριο των
Φαρσάλων.
Οι Φαρσαλινοί μπήκαν πολύ
καλά στο πρώτο δεκάλεπτο
και με επιμέρους σκορ 15 – 6
πήγαν στο πρώτο δεκάλεπτο
όντας μπροστά με 9
πόντους.
Ενώ η λήξη του ημιχρόνου
βρήκε τους Φαρσαλινούς
μπροστά με 12 πόντους (26-

14).
Το τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξε-
νούμενοι με επιμέρους σκορ
14 – 24 μείωσαν στο καλάθι
(40 – 38) και μπήκαν εκ νέου
στην διεκδίκηση της αναμέ-
τρησης.
Το τέταρτο και τελευταίο
δεκάλεπτο ήταν ντέρμπι με
τις δυο ομάδες να πηγαίνουν
καλάθι – καλάθι όμως ο
Κένταυρος με επιμέρους
σκορ 13 – 20 πήρε το ροζ
φύλλο με σκορ 53 – 58.
Τα δεκάλεπτα: 15-6, 26-14,
40-38, 53-58.

Διαιτητές: Πετρίδης –
Δελημιχάλης
Οι Συνθέσεις
Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής):
Μητσογιάννης 2, Αλεξίου
8(2), Θεοχάρης 5(1),
Μανετζής 5(1), Ρούμπας Β.,
Χρόνης 14, Μάρκος 1,
Ρούμπας Κ. 18.
Κένταυρος Ζαγοράς
(Δέρβος): Κουτσελίνης 7(1),
Λάσκος, Καραρρήγας 13(1),
Οικονόμου 4, Κοντογιώργος
19, Κισκίνης, Νάσιος 6,
Καρσέλας 5(1), Καρτσιώτης,
Γεωργούδης 4.

15
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

Αθλητικά

Η
Δόξα Υπέρειας

προηγήθηκε στην

έδρα της

Αστραπής Νέας Πολιτείας

όμως στο τέλος δεν

κατάφερε να φύγει με κάτι

θετικό καθώς οι

γηπεδούχοι με δυο

τέρματα έφεραν “τούμπα”

την αναμέτρηση και

κέρδισαν με σκορ 2 – 1.

Έτσι η Δόξα Υπέρειας

παρέμεινε στους 35 βαθ-

μούς και την 5η θέση.

Δυο ατομικά λάθη ήταν

αυτά που στοίχισαν στην

Δόξα Υπέρειας με τους

ανθρώπους των “μαυραε-

τών” να έχουν αρκετά

παράπονα και από την διαι-

τησία της αναμέτρησης

καθώς διαμαρτύρονται για

μη υπόδειξη πέναλτι και για

λανθασμένη ακύρωση

γκολ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Δόξα να είναι κυρίαρχη

στην αναμέτρηση και να

πιέζει από την αρχή χάνο-

ντας δυο καλές στιγμές

όταν αρχικά ο Παπαδόντας

αστόχησε από πολύ πλεο-

νεκτική θέση έπειτα από

πάσα του Κουσιώρα ενώ ο

Κουσιώρας ήταν αυτός που

δεν σημάδεψε σωστά λίγο

αργότερα.

Στο 35′ ο Κουσιώρας σκό-

ραρε με προβολή έπειτα

από πάσα του Ντόντου με

το τέρμα να ακυρώνεται

καθώς ο βοηθός έδειξε ότι

η μπάλα είχε περάσει την

τελική γραμμή πριν γίνει η

σέντρα.

Στο δεύτερο μέρος η

Υπέρεια κατάφερε να ανοί-

ξει το σκορ στο 55′ όταν ο

Γκατζόγιας με όμορφο σουτ

πέτυχε το 0 – 1.

Στο 63′ ο Κουσιώρας ανα-

τράπηκε μέσα στην περιο-

χή με τον διαιτητή της ανα-

μέτρησης να δείχνει “παίζε-

ται”, οι άνθρωποι της Δόξας

διαμαρτυρήθηκαν για

πέναλτι, ενώ στην συνέχεια

της φάσης η μπάλα σταμά-

τησε στο χέρι του

Παπαδόντα με την

Αστραπή να κερδίζει

πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Καλτσάς ο οποίος νίκησε

τον Γεωργούλα και πέτυχε

το 1 – 1.

Η Υπέρεια συνέχιζε να πιέ-

ζει για να πάρει εκ νέου

“κεφάλι” στο σκορ, όμως

στο 71′ ο Ζησούλης εκμε-

ταλλεύτηκε το αμυντικό

λάθος της Δόξας και πέτυχε

το 2 – 1 με το οποίο ολο-

κληρώθηκε η αναμέτρηση.

Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας):

Γεωργούλας, Πρίφτης,

Τραμπάκουλος, Δημητρίου,

Παπαδόπουλος, Ντόντος,

Γκατζόγιας (80′ Τσιούρης

Γ.), Σείτης, Κερμελίδης (65′

Τζατζάκης), Κουσιώρας,

Παπαδόντας (75′

Σουλτούκης).

Η
Νίκη Κρήνης

γνώρισε την ήττα

με σκορ 0 – 1 από

τον Διογένη και έτσι

παρέμεινε στους 13

βαθμούς και την 9η θέση.

Οι γηπεδούχοι παρατάχθη-

καν με αρκετές απουσίες

όμως είχε αρκετές καλές

στιγμές στο πρώτο μέρος,

όμως από την μια η αστο-

χία,από την άλλη ο αντίπα-

λος τερματοφύλακας κράτη-

σαν το μηδέν για τον

Διογένη.

Μεγάλες ευκαιρίες για

Βάτσικα, Σουφλέρη και

Φανίδη για τους γηπεδού-

χους.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν

το σκορ νωρίς στο δεύτερο

μέρος και κράτησαν το

υπέρ τους αποτέλεσμα

μέχρι την λήξη της αναμέ-

τρησης.

Η Σύνθεση

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Λεβέντης,

Μαργαριτόπουλος Ι.,

Διαμαντής,

Παπαδημητρίου,

Νταφόπουλος (λ.τ. 70′

Βάης), Αλεξανδράκης,

Σουφλέρης, Σελήνης,

Φανίδης, Μαργαριτόπουλος

Κ. (60′ Μαγαλιός), Βάτσικας

Ο
Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

προσπέρασε με

άνεση το εμπόδιο του

Μυράικου με σκορ 1 – 4

και έτσι πρόσθεσε άλλους

3 βαθμούς στο “σακούλι”

του φτάνοντας τους 32

βαθμούς και βρίσκεται

στην 3η θέση, μετά από

14 αγωνιστικές.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Μέγα Αλέξανδρο να

ανοίγει το σκορ νωρίς όταν

ο Μπαντζανούλης με σουτ

στην κίνηση εκμεταλλεύτηκε

με τον καλύτερο τρόπο την

σέντρα του Γκουνάρα.

Ενώ στο 25′ ο Αντωνιάδης

με εύστοχη εκτέλεση

πέναλτι πέτυχε το 0 – 2.

Στο 55′ ο Κυριακού με

μακρινό σουτ σημάδεψε το

οριζόντιο δοκάρι.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο

60′ με κοντινή προβολή.

Στο 70′ ο Πέτσας σκόραρε

με σουτ και πέτυχε το 1 –

3, ενώ με πανομοιότυπο

τρόπο ο Μπατζανούλης στο

80′ πέτυχε το 1 – 4 και

παράλληλα το δεύτερο

προσωπικό του τέρμα.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Κυριάκου, Γκουνάρας Χρ.

(60′ Αναγνώστου),

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Μητσόπουλος (60′

Νασιούλας), Σιδηρόπουλος,

Σκέγια, Μπαντζανούλης,

Πέτσας, Λάμπρου (46′

Ρουμάνης).

Ανατρεπτική ήττα για την Δόξα Υπέρειας, στοΑνατρεπτική ήττα για την Δόξα Υπέρειας, στο
ντέρμπι με την Νέα Πολιτείαντέρμπι με την Νέα Πολιτεία

““Αεράτο διπλό” για τον Μέγα Αεράτο διπλό” για τον Μέγα 

Αλέξανδρο ΧαλκιάδωνΑλέξανδρο Χαλκιάδων

Εντός έδρας ήττα για τον Α.Σ. ΦαρσάλωνΕντός έδρας ήττα για τον Α.Σ. Φαρσάλων

Ήττα για την Αναγέννηση ΦαρσάλωνΉττα για την Αναγέννηση Φαρσάλων

Εντός έδρας ήττα για την Νίκη ΚρήνηςΕντός έδρας ήττα για την Νίκη Κρήνης

Στον Αλμυρό με στόχο το Στον Αλμυρό με στόχο το Final Four Final Four τατα κορίτσιακορίτσια

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (21η Αγων.)

Βλαχογιάννι-Λάρισα 2012 α.α. 3-0

Αργυροπούλι-Αχιλλέας Φ. 0-1

Μακρυχώρι-Κιλελέρ 1-1

Τύρναβος-Σμόλικας 0-0

Αμπελωνιακός-Δωτιέας Αγιάς 1-0

Φαλανιακός-Δαμασιακός 2-0

Αβέρωφ-Μαυροβούνι 1-2

Αμπελιά-Π.Ο.Ε 0-0

Τα Αποτελέσματα (20η Αγων.)

Γλαύκη-Μελισσοχώρι 1-2

Νέα Πολιτεία-Υπέρεια 2-1

Πύρρος-Ραχούλα 3-1

Ναρθάκι-Παναγροτικός 2-4

Ελευθεραί-Προμηθέας 1-2

Βαμβακού-Βούναινα 2-2

Αγ. Ανάργυροι-Γαλήνη 2-0

Αναγέννηση Φ.-Λαρισαϊκός 0-4

Τα Αποτελέσματα (14η Αγων.)

Μυραϊκός-Χαλκιάδες 1-4

Κρήνη-Διογένης 0-1

Ομόνοια-Ζάππειο 1-1

Φορτούνα Κουτσοχέρου-Ακαδ.

Αχιλλέως 8-0

Νεάπολη-Βασιλί 6-0

Σταυρός-Μάνδρα 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Π.Ο.Ε 47-9 53

2. Μακρυχώρι 49-10 52

3. Φαλανιακός 50-17 47

4. Σμόλικας 35-20 36

5. Δωτιέας Αγιάς 31-12 33

6. Κιλελέρ 21-22 33

7. Αμπελιά 30-25 29

8. Μαυροβούνι 24-22 28

9. Αβέρωφ 21-24 26

10. Αχιλλέας Φ. 23-34 25

11. Δαμασιακός 21-30 19

12. Τύρναβος 19-33 19

13. Αργυροπούλι 16-43 18

14. Βλαχογιάννι 14-38 14

15. Αμπελωνιακός 22-42 12

*Η Λάρισα 2012 έχει αποχωρή-

σει από το πρωτάθλημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Πύρρος 30-18 43
2. Νέα Πολιτεία 42-23 41
3. Παναγροτικός 43-24 41
4. Βούναινα 40-19 39
5. Υπέρεια 37-26 35
6. Μελισσοχώρι 35-24 34
7. Ελευθεραί 23-16 33
8. Βαμβακού 29-30 29
9. Ναρθάκι 39-32 28
10. Ραχούλα 32-29 26
11. Άγιοι Ανάργυροι 21-21 25
12. Προμηθέας 20-28 20
13. Λαρισαϊκός 20-36 15
14. Γαλήνη 14-31 14
15. Γλαύκη 14-43 12
16. Αναγέννηση Φ. 10-50 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Νεάπολη 56-10 38

2. Φ. Κουτσοχέρου 45-8 34

3. Χαλκιάδες 47-9 32

4. Μάνδρα 29-20 27

5. Ομόνοια 25-17 25

6. Διογένης 27-29 20

7. Ζάππειο 16-22 17

8. Βασιλί 20-19 16

9. Κρήνη 24-30 13

10. Ακαδ. Φαρσάλων 16-40 10

11. Μυραϊκός 22-56 6

12. Σταυρός 7-74 -5

*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτά-

θλημα με -6 βαθμούς από την

περσινή σεζόν

Επόμενη 21η Αγωνιστική

(Σάββατο 22/2, 15:00)
Αργυροπούλι-Βλαχογιάννι

Λάρισα 2012-Μακρυχώρι α.α. 0-3

Αχιλλέας Φ. -Τύρναβος

Κιλελέρ-Αμπελωνιακός

Σμόλικας-Φαλανιακός

Δωτιέας Αγιάς-Αβέρωφ

Δαμασιακός-Αμπελιά

Π.Ο.Ε-Μαυροβούνι

Επόμενη (21η) Αγωνιστική 
(Σάββατο 29/2, 15:00)
Μελισσοχώρι-Υπέρεια
Ραχούλα-Γλαύκη
Παναγροτικός-Νέα Πολιτεία
Προμηθέας-Πύρρος
Βούναινα-Ναρθάκι
Γαλήνη-Ελευθεραί
Αναγέννηση Φ.-Βαμβακού
Λαρισαϊκός-Αγ. Ανάργυροι

Επόμενη (15η) Αγωνιστική

(Κυριακή 8/3, 15:00)

Χαλκιάδες-Διογένης

Ζάππειο-Μυραϊκός

Ακαδ. Αχιλλέως-Κρήνη

Βασιλί-Ομόνοια

Μάνδρα-Φορτούνα

Κουτσοχέρου

Νεάπολη-Σταυρός

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος
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ην Τρίτη 11

Φεβρουαρίου

2020 η Σχολή

Γονέων συνέχισε με μια

ακόμη συνεδρία, και

συντονίστρια την κυρία

Διονυσία Τριπολίτου /

Κοινωνιολόγο-Σύμβουλο

Οικογενειακού

Προσανατολισμού και

θέμα "Λύνω το κουβάρι

των προβλημάτων μου

μέσα στην οικογένεια". Το

σεμινάριο έχει βιωματικό

χαρακτήρα, με

ταυτόχρονη διάχυση

γνώσεων και

μεθοδολογία διαχείρισης

των προβλημάτων.

Οι συμμετέχοντες παρακο-

λούθησαν με αμέριστο

ενδιαφέρον, αλληλεπίδρα-

σαν και ανανέωσαν το

ραντεβού με την κυρία

Τριπολίτου για τις 28

Φεβρουαρίου και θέμα

σεμιναρίου: «Επιθετικότητα

στα σχολεία-Σύγχρονη

Επικοινωνία».

Διευκρινίσεις για την συμμε-

τοχή στο τηλ. 24910 28028

και Κυριακή Π.

Παναγιωτοπούλου 6932

258121, Ιουλία Εγγλέζου

6978 559050.

16
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

protostypos.gr

Τοπικά Νέα

CMYK

Με απόλυτη επιτυχία η ενδιαφέρουσα συνεδρία της Σχολής ΓονέωνΜε απόλυτη επιτυχία η ενδιαφέρουσα συνεδρία της Σχολής Γονέων


