
Έργα συντήρησης καιΈργα συντήρησης και
βελτίωσης στον δρόμοβελτίωσης στον δρόμο

Φάρσαλα – ΒόλοςΦάρσαλα – Βόλος

Φωτιά ξέσπασε στοΦωτιά ξέσπασε στο

“Κτήμα Αίγλη”, μικρές οι“Κτήμα Αίγλη”, μικρές οι

υλικές ζημιέςυλικές ζημιές

Στις 22 Μαρτίου οΣτις 22 Μαρτίου ο

“Μυρμιδόνων Άθλος”“Μυρμιδόνων Άθλος”

Εκκίνηση με πρωτιά για τηνΕκκίνηση με πρωτιά για την

Κρίστι Αναγνωστοπούλου!Κρίστι Αναγνωστοπούλου!

Συντηρείται το τμήμαΣυντηρείται το τμήμα

Δασόλοφος – Πολυδάμειο –Δασόλοφος – Πολυδάμειο –

Ερέτρεια έως Ερέτρεια έως τηντην εθνική οδόεθνική οδό

Φάρσαλα-ΒόλοςΦάρσαλα-Βόλος

Φάρσαλα: Φυλάκιση 3 ετών σε παπά – Φάρσαλα: Φυλάκιση 3 ετών σε παπά – 

Υπεξαίρεσε ενοίκια από χωράφια της εκκλησίαςΥπεξαίρεσε ενοίκια από χωράφια της εκκλησίας

EEξιχνιάστηκε περίπτωσηξιχνιάστηκε περίπτωση

κλοπής σε Ιερό Ναό– κλοπής σε Ιερό Ναό– 

Ανήλικος ο δράστης!Ανήλικος ο δράστης!

Κριτική στον δήμαρχο από την Κριτική στον δήμαρχο από την 

Λαϊκή Συσπείρωση ΦαρσάλωνΛαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων

Ξεκίνησε η χορήγηση αδειώνΞεκίνησε η χορήγηση αδειών

χρήσης κοινόχρηστων χώρωνχρήσης κοινόχρηστων χώρων

Στη Βαμβακού Φαρσάλων οΣτη Βαμβακού Φαρσάλων ο

Μητροπολίτης ΤιμόθεοςΜητροπολίτης Τιμόθεος

Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ.Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του ΣυλλόγουΤο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

Αργιθεατών  Επ. ΦαρσάλωνΑργιθεατών  Επ. Φαρσάλων

CMYK

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 955 Τιμή: 0,60 ευρώ



Ξ
εκίνησε η

χορήγηση αδειών

χρήσης

κοινόχρηστων χώρων

στο Δήμο Φαρσάλων.

Οι επιχειρηματίες που προ-
τίθενται να κάνουν χρήση
κοινοχρήστου χώρου για το
έτος 2020, θα πρέπει να
προσέλθουν στο Γραφείο
Εσόδων του Δήμου με τα
απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά, προκειμένου να καταθέ-
σουν αίτηση για την χορή-
γηση άδειας χρήσης κοινο-
χρήστου χώρου για τοποθέ-
τηση τραπεζοκαθισμάτων,
σκιαδίων και λοιπών λει-
τουργικών ή διακοσμητικών
στοιχείων, εμπορευμάτων,
ειδών περιπτέρου, οικοδο-
μικών υλικών και να υπο-

βάλλουν στον Δήμο σχετική
αίτηση αναφέροντας το
είδος της χρήσης ώστε να
τους χορηγηθεί άδεια κατά-
ληψης κοινόχρηστου
χώρου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για έκδοση νέας άδειας:
Άδεια λειτουργίας του κατα-
στήματος ή γνωστοποίηση
του Ν.4442/2016, ταμειακή
απόδειξη με το ΑΦΜ της
επιχείρησης, δημοτική ενη-
μερότητα, τοπογραφική
αποτύπωση όπου θα απει-
κονίζεται η θέση της επιχεί-
ρησης, τα παρακείμενα κτί-
ρια, οι είσοδοι, τα παράθυ-
ρα, το πλάτος της πρόσο-
ψης του ακινήτου, το πλά-
τος του πεζοδρομίου, το
πλάτος της οδού και οι δια-

στάσεις του αιτούμενου
χώρου κατάληψης.
Για ανανέωση άδειας:
Φωτοτυπία της τελευταίας
άδειας κοινόχρηστου
χώρου, ταμειακή απόδειξη
με το ΑΦΜ της επιχείρησης,
δημοτική ενημερότητα.
Διαδικασία πληρωμής
Η καταβολή του ποσού θα
γίνει προ της χορήγησης
της άδειας το τριάντα τοις
εκατό (30%) του συνολικού
ποσού και το υπόλοιπο
ποσό να καταβάλλεται σε
δυο (2) ισόποσες δόσεις, η
πρώτη μέχρι τις 30 Ιουνίου
και η δεύτερη μέχρι 31
Αυγούστου. Η εκπρόθεσμη
καταβολή ή μη καταβολή
έστω και μίας εκ των δόσε-
ων συνεπάγεται αυτοδίκαια
και χωρίς να απαιτείται
άλλη διατύπωση ανάκληση
της άδειας και αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου
χώρου εκ μέρους του υπό-
χρεου. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί αυθαίρετη
χρήση κοινόχρηστου
χώρου, εκτός από το ανα-
λογούν τέλος θα επιβάλλε-
ται και το αντίστοιχο πρό-
στιμο, αναφέρει σχετική
απόφαση του Δήμου
Φαρσάλων.
Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία

Α
πό το

Αστυνομικό

Τμήμα

Φαρσάλων εξιχνιάστηκε

περίπτωση κλοπής και

σχηματίστηκε δικογραφία

σε βάρος 17χρονου.

Ειδικότερα, όπως προέκυ-

ψε στο πλαίσιο της αστυνο-

μικής έρευνας, κατά το χρο-

νικό διάστημα από (20-12-

2019) έως (04-02-2020)

στην ευρύτερη περιοχή των

Φαρσάλων, ο δράστης

διέρρηξε Ιερό Ναό και αφαί-

ρεσε διάφορα εκκλησιαστι-

κά αντικείμενα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

πρόκειται για την Ιερά

Μονή Μεταμορφώσεως του

Σωτήρος στην Ρευματιά

Φαρσάλων όπου οι δρά-

στες έκλεψαν τρία μανουά-

λια μπρούτζινα, ένα δισκο-

πότηρο επίσης μπρούτζινο

και ένα επάργυρο  Άγιο

Ποτήριο, χωρίς να γίνουν

αντιληπτοί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα

συγκεκριμένα Ιερά αντικεί-

μενα 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 αντιληπτική

από τον επιστάτη του Ιερού

Ναού, ο οποίος ειδοποίησε

αρχικά το Α.Τ. Φαρσάλων,

και κατόπιν εκπρόσωπος

της Ιεράς Μονής

Εσφιγμένου προσήλθε στο

Α.Τ. Φαρσάλων και κατέθε-

σε μήνυση κατ’ αγνώστων.

Ερωτηματικό συνεχίζει να

προκαλεί το γεγονός πως

οι δράστες κατάφεραν να

μεταφέρουν τα μανουάλια,

αφού σύμφωνα με πληρο-

φορίες ήταν ιδιαιτέρως

βαριά περίπου 30 κιλών το

καθένα.
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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 4/3/2020 
Συννεφιά - Θερμοκρασία 1/18c 

Τρίτη 3/3/2020
Συννεφιά - Θερμοκρασία 8/20c

Πέμπτη 5/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 1/16c

Παρασκευή 6/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/19c

Σαββάτο 7/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/21c

Κυριακή 8/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/18c

Δευτέρα 9/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/16c

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

Ξεκίνησε η χορήγηση αδειών χρήσηςΞεκίνησε η χορήγηση αδειών χρήσης

κοινόχρηστων χώρωνκοινόχρηστων χώρων

EEξιχνιάστηκε περίπτωσηξιχνιάστηκε περίπτωση

κλοπής σε Ιερό Ναό– κλοπής σε Ιερό Ναό– 

Ανήλικος ο δράστης!Ανήλικος ο δράστης!



Σ
ε ένα νέο οδικό

έργο στα Φάρσαλα

προχωρά η

Περιφέρεια Θεσσαλίας

καθώς η Οικονομική

Επιτροπή ενέκρινε τη

δημοπράτησή του.

Με το έργο αυτό πρόκειται

να εκτελεστούν εργασίες

συντήρησης και αποκατά-

στασης της οδού

Δασόλοφος – Πολυδάμειο –

Ερέτρεια έως εθνική οδό

Φάρσαλα-Βόλος του Δ.

Φαρσάλων, της οποίας η

συντήρηση ανήκει στην

αρμοδιότητα της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας. Το έργο

είναι προϋπολογισμού

700.000 ευρώ και υλοποιεί-

ται με πόρους του

Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων.

«Με σχέδιο και προγραμμα-

τισμό συντηρούμε το οδικό

δίκτυο στην Περιφερειακή

Ενότητα Λάρισας ενισχύο-

ντας την ασφαλή μετακίνη-

ση τόσο των κατοίκων όσο

και των επισκεπτών της

περιοχής. Κάθε έργο απο-

τελεί και μια στοχευμένη

παρέμβαση που συμβάλει

στη βελτίωση της καθημερι-

νότητας των συμπολιτών

μας. Πρόκειται για ένα έργο

ουσίας στο οποίο διεισδύ-

ουν οι επιθυμίες των κατοί-

κων της περιοχής» τόνισε

σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Οι εργασίες διακρίνονται:

α) σε εργασίες συντήρησης

ασφαλτικών στρώσεων σε

σημεία που εμφανίζονται

ρηγματώσεις-καθιζήσεις

β) σε εργασίες συντήρησης

της υποδομής και των

τεχνικών, σε περιπτώσεις

που παρουσιάζονται εκτετα-

μένες αστοχίες και φθορές.

γ) βελτίωση-συμπλήρωση

της οριζόντιας και κατακό-

ρυφης σήμανσης

Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα

γίνουν σε θέσεις για τις

οποίες έχει γίνει καταγραφή

και εντοπισμός μετά την

κήρυξη της τοπικής κοινό-

τητας Ερέτριας της

Δημοτικής ενότητας

Πολυδάμαντα του Δ.

Φαρσάλων σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης μετά τη

θεομηνία (βροχόπτωση) της

16-7-2017.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν

βάσει των ισχυουσών τεχνι-

κών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

και των υποδείξεων της

υπηρεσίας. Σκοπός των

παραπάνω εργασιών είναι

η διατήρηση του οδικού

δικτύου του οποίου η αρμο-

διότητα συντήρησης ανήκει

στην Διεύθυνση Τεχνικών

Έργων της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας, σε όσο

δυνατόν καλύτερη κατάστα-

ση ώστε να διεξάγεται ομα-

λώς και με ασφάλεια η

κυκλοφορία των οχημάτων.
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Συντηρεί το τμήμα Δασόλοφος – Πολυδάμειο – Ερέτρεια έωςΣυντηρεί το τμήμα Δασόλοφος – Πολυδάμειο – Ερέτρεια έως

εθνική οδό Φάρσαλα-Βόλος η Περιφέρεια Θεσσαλίαςεθνική οδό Φάρσαλα-Βόλος η Περιφέρεια Θεσσαλίας



Τ
ην Κυριακή τής

Τυρινής στον Ιερό

Ναό του Αγίου

Χαραλάμπους Βαμβακούς

χοροστάτησε  με

λαμπρότητα ο

μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων Κ.

Τιμόθεος στην ακολουθία

τού όρθρου και τέλεσε την

θεία λειτουργία, ενώ

ομιλησε στους πιστούς.

Πλήθος πιστών παρευρέθη-
κε στον Ι.Ν του Αγίου
Χαραλάμπους στον Ιερό
Ναό της Βαμβακούς

Φαρσάλων ώστε να προ-
σευχηθούν και να λάβουν
την θεία φώτιση λίγο πριν
την έναρξη της
Σαρακοστής.

4
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Τετάρτη 4 Μαρτίου 
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Στη Βαμβακού Φαρσάλων την Κυριακή της Τυρινής οΣτη Βαμβακού Φαρσάλων την Κυριακή της Τυρινής ο

Μητροπολίτης ΤιμόθεοςΜητροπολίτης Τιμόθεος

Μ
πορεί ο

Κορονοϊός να

ακύρωσε όλες τις

Καρναβαλικές

εκδηλώσεις με απόφαση

του Υπουργείου Υγείας,

όμως σε όλη την χώρα η

διάθεση και το κέφι δεν

πτοήθηκαν με

εκατομμύρια Έλληνες να

ντύνονται καρναβάλια για

ακόμη μια χρονιά και να

συρρέουν από την Πάτρα,

την Ξάνθη, τον Τύρναβο

και το Μοσχάτο μέχρι και

σε όλες τις μεγάλες ή

μικρές πόλεις της

Ελλάδος.

Έτσι και στα Φάρσαλα
αρκετοί ήταν αυτοί που ντύ-
θηκαν και «παρέλασαν»
μέσα στην πόλη ως καρνα-
βάλια, όχι οργανωμένα
φυσικά.
Η όλη διάθεση βοηθήθηκε
από τα καταστήματα δια-
σκέδασης τα οποία ως επί
των πλείστων διοργάνωσαν
διάφορες εκδηλώσεις καρ-
ναβαλιού στις οποίες συμ-
μετείχαν μικροί και μεγάλοι
από όλη την Επαρχία
Φαρσάλων.
Μπορεί να μην παρέλασαν,
στο καρναβάλι που θα γινό-
ταν, για τρίτη συνεχή χρο-

νιά στην πόλη, όμως οι επι-
χειρήσεις είχαν στήσει το
δικό τους μικρό αποκριάτικο
πάρτι η κάθε μία με τους
θαμώνες να το διασκεδά-
ζουν μέχρι τις πρώτες πρω-
ινές ώρες, και τον φόβο για
τον Κορονοϊό, να πηγαίνει
περίπατο.
Το ίδιο ίσχυσε και την
Καθαρά Δευτέρα όπου
μπορεί οι εκδηλώσεις του
Δήμου Φαρσάλων στην
Υπέρεια, στην θέση
“Χτούρι” και για το
Ναρθάκιο στην θέση
“Πλατάνα” να ματαιώθηκαν,
όμως πολλοί Φαρσαλινοί με

σύμμαχο τον πολύ καλό
καιρό ο οποίος βοήθησε
έστησαν μικρά γλέντια ανά
παρέες τόσο στις αυλές
των σπιτιών τους, όσο
φυσικά και στην εξοχή με το
καθιερωμένο πέταγμα του
χαρταετού, τηρώντας τις
παραδόσεις τα ήθη και τα
έθιμα που υπάρχουν στην
Ελλάδα εδώ και χιλιάδες
χρόνια. 
Δεν έλειψε και φέτος η
έξοδο στα μαγαζιά της
πόλης, όπου έσπευσαν
πολλοί να ξεσκάσουν από
την καθημερινότητα.

ΚαιΚαι καρναβάλιακαρναβάλια ντύθηκαν και Κούλουμαντύθηκαν και Κούλουμα

έκαναν οι Φαρσαλινοί!έκαναν οι Φαρσαλινοί!



Μ
ε απόλυτη

επιτυχία και

συγκομιδή

δεκαοκτώ  μεταλλίων,

ολοκληρώθηκε η

συμμετοχή του Ομίλου

Πρακτικής Σκοποβολής

Φαρσάλων, στους

Διασυλλογικούς αγώνες

σκοποβολής «Τουρνουά

δύο όπλων level i»  που

πραγματοποιήθηκε στα

Φάρσαλα στις 24-25-26

Φεβρουαρίου 2020 . 

Στον αγώνα έλαβαν μέρος
80 αθλητές από όλη την
Ελλάδα. Ο σύλλογος
εκπροσωπήθηκε από πενή-

ντα τρεις αθλητές και κριτές.
Οι αθλητές του σωματείου
κατέκτησαν τα παρακάτω
μετάλλια.
Κατηγορία PRODUCTION
Χρυσό μετάλλιο Μανίκας
Κωνσταντίνος
Ασημένιο μετάλλιο Πρίφτης
Νικόλαος
Χάλκινο μετάλλιο Γαβαλάς
Πέτρος
Κατηγορία OPEN
Χρυσό μετάλλιο Ντόκος
Γεώργιος
Ασημένιο μετάλλιο
Μπράχος Σπυρίδων
Χάλκινο μετάλλιο
Λαμπρακάκης Νικόλαος
Κατηγορία STANDARD
Χρυσό μετάλλιο Κράλλης
Βησσαρίων
Ασημένιο μετάλλιο
Ρουπακιάς Γεώργιος

Χάλκινο μετάλλιο
Καρακοντόπουλος
Αλέξανδρος
Κατηγορία OPEN /υποκατη-
γορία Ladies
Xρυσό μετάλλιο Μούτουπα
Αργυρό
Ασημένιο μετάλλιο Λιάγγα
Δήμητρα
Χάλκινο μετάλλιο
Κατσικοπούλου Αγγελική
Καθώς επίσης ο σύλλογος
κατέκτησε και έξι μετάλλια
στο αγώνισμα του
Τυφεκίου.
Ο Όμιλος λειτουργεί δύο
σκοπευτήρια ένα στα
Φάρσαλα και ένα στα
Βούναινα Λάρισας.
Πληροφορίες στον πρόεδρο
του σωματείου Βασίλειο
Λεβέντη 6974090511

Θ
α τρέξουν μέσα

στο δάσος και

δίπλα στα

μνημεία των Φαρσάλων.

Με σκοπό την ανάδειξη των

πολιτιστικών μνημείων της

περιοχής, αλλά και του

δάσους των Φαρσάλων, ο

ΟΠΑΚΠΑ, σε συνεργασία

με του δρομείς των

Φαρσάλων και τον Σύλλογο

Μαραθωνοδρόμων ν.

Λάρισας, πραγματοποίησαν

ενημέρωση στο Δ.Σ.

Φαρσάλων, για τον αγώνα

ορεινού τρεξίματος που

πραγματοποιηθεί στις 22

Μαρτίου και θα διοργανω-

θεί στην πόλη με τίτλο

“Μυρμιδόνων Άθλος”.

Συγκεκριμένα, οι

Φαρσαλινοί δρομείς κ.κ.

Νίκος Αγγελόπουλος,

Βασίλης Ζαχαρής Δημήτρης

Ανδρεόπουλος και ο πρόε-

δρος ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρ.

Μπασαγιάννης, αφού προ-

βλήθηκε αρχικά το βίντεο

κλιπ που δημιουργήθηκε

από την διαδρομή του

αγώνα, ενημέρωσαν το

σώμα ότι ο συγκεκριμένος

αγώνας είναι η συνέχεια

του Αχίλλειου Άθλου που

γίνεται στην πόλη εδώ και 7

χρόνια, και έχει αποτελέσει

την αφορμή να ασχοληθούν

με το τρέξιμο ολοένα και

περισσότεροι νέοι, ενώ επε-

σήμαναν ότι θα σηματοδο-

τηθούν μικρότερες διαδρο-

μές για τους πολίτες ώστε

να  πραγματοποιούν τον

περίπατό τους στο δάσος,

περνώντας ουσιαστικά

δίπλα από τα μνημεία της

πόλης. Ως μια τρομακτικά

καλή σκέψη, χαρακτήρισε

την διοργάνωση του ορει-

νού αγώνα με πολλά οφέλη

για την πόλη και τους αθλη-

τές, τα οποία ξεκίνησαν με

την έναρξη του Αχίλλειου

Άθλου, επεσήμανε μεταξύ

άλλων ο πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων και νυν δημοτι-

κός σύμβουλος κ. Άρης

Καραχάλιος, δίνοντας τα

εύσημα για την συγκεκριμέ-

νη κίνηση

5
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CMYK

18 18 μετάλλια για τον Σκοπευτικό Όμιλομετάλλια για τον Σκοπευτικό Όμιλο

Φαρσάλων στους Διασυλλογικούς Φαρσάλων στους Διασυλλογικούς 

αγώνες «Ιάκωβος Λεβής»αγώνες «Ιάκωβος Λεβής»

Στις 22 Μαρτίου ο “Μυρμιδόνων Άθλος”Στις 22 Μαρτίου ο “Μυρμιδόνων Άθλος”



Σ
υνεδρίασε το Δ.Σ.

Φαρσάλων την

Πέμπτη 27

Φεβρουαρίου για

συζήτηση και λήψη

αποφάσεων.

Αναλυτικά τα θέματα και η

ψήφισή τους.

Το θέμα που αφορούσε την

την έγκριση της έκθεσης

εσόδων – εξόδων (Δ’ τριμή-

νου), ελέγχου υλοποίησης

του προϋπολογισμού του

Δήμου οικονομικού έτους

2019, πέρασε κατά πλειο-

ψηφία με τον κ.

Αναγνώστου να ψηφίζει όχι.

Ομόφωνα πέρασε το θέμα

της  λήψη απόφασης για

την επιλογή Τραπεζικού

Πιστωτικού Ιδρύματος για

την έντοκη κατάθεση των

εσόδων/διαθέσιμων του

Δήμου.

Ενώ κατά πλειοψηφία

πέρασε το θέμα με την

λήψη απόφασης, για τοπο-

θέτηση ειδικών κάδων συλ-

λογής μεταχειρισμένων

ειδών ένδυσης και λοιπών

υφασμάτινων υλικών με την

παράταξει της κ. Ίφου να

μην συμφωνεί και τον κ.

Αναγνώστου να ψηφίζει όχι.

Ομόφωνα πέρασαν τα

παρακάτω θέματα:

Λήψη απόφασης, για

συγκρότηση των παρακάτω

επιτροπών για το έτος 2020

(άρθρο 221 του Ν.

4412/2016): α) παρακολού-

θησης υπηρεσιών, εργα-

σιών και μεταφορών β)

παραλαβής προμηθειών.

Λήψη απόφασης, για

συγκρότηση επιτροπής

παραλαβής έργων & εργα-

σιών αξίας έως 5.869,40€

για το έτος 2020.

Λήψη απόφασης για αντι-

κατάσταση εκπροσώπου

του Κέντρου Δια Βίου

Μάθησης.

Λήψη απόφασης, για

συγκρότηση επιτροπής

εισήγησης ονοματοδοσίας

συνοικιών οδών και πλατει-

ών το Δήμου, προς την επι-

τροπή του άρθρου 8 του Ν.

3463/2006, όπως αντικατα-

στάθηκε με την παρ. 2 του

άρθρου 19του Ν.

4071/2012 (ΦΕΚ

85/11.04,2012).

Λήψη απόφασης, για εκμί-

σθωση δημοτικής έκτασης

εμβαδού 4.503,53 τ.μ., που

βρίσκεται στην Κοινότητα

Σταυρού, για εγκατάσταση

κτηνοτροφικών

μονάδων.(Σχετ: Αριθμ.

6/2019 απόφαση της

Κοινότητας).

Στο θέμα για την λήψη από-

φασης έγκρισης ή μη ψηφί-

σματος μετατροπής του

Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου Λάρισας σε

Ν.Π.Ι.Δ. και στη λειτουργία

του, με Σ.Δ.Ι.Τ. («ΛΑΪΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»), ψήφισαν

υπέρ η παράταξη του κ.

Καραχάλιου, του κ. Τύμπα,

του κ. Αναγνώστου ενώ

κατά ψήφισε η παράταξη

της Δημοτικής αρχής και

ελέω του γεγονότος ότι η

ψήφος του κ. Δαμιανού ως

πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου μέτρησε ως

“διπλή” αποσύρθηκε το εν

λόγω ψήφισμα.

Ομόφωνα πέρασε επίσης

και το θέμα για λήψη από-

φασης έκδοσης ψηφίσμα-

τος σε αίτημα εργαζομένων

στα ΚΔΑΠ.

Τα θέματα που αφορούσαν

την

εγκριση τροποποίηση της

υπ’ αριθμ. 206/2017 Α.Δ.Σ.

για αλλαγή εκπροσώπου

του Δήμου, στο μνημόνιο

συνεργασίας με το

Φιλοζωικό Σωματείο

Φαρσάλων, διαχείρισης

αδέσποτων ζώων συντρο-

φιάς και την συγκρότηση

5/λούς επιτροπής, υπεύθυ-

νη για τη φροντίδα και επι-

μέλεια των αδέσποτων

ζώων, αποσύρθηκαν.

Απών από την συνεδρίαση

ήταν ο κ. Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος

6
Τετάρτη 4 Μαρτίου 

Τοπικά Νέα

Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

-Παρασκευή 6/3 Α’ Χαιρετισμοί στην Ι.Μ Παναγίας

Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα.

-Πέμπτη 12/3 προσκυνηματική εκδρομή στον Ι.Ν.

Αναλήψεως Βόλου όπου θα βρίσκεται η εικόνα της

Παναγίας Τσαμπίκα από την Ρόδο και θα τελεστεί

ευχέλαιο.

-Παρασκευή 13/3 Β’ Χαιρετισμοί στην Ι.Μ. Ξενιάς

στον Αλμυρό

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

Στεφάνου

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

Αγιορείτου (Πυργετός)

-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.

-Παρασκευή 20/3 Γ’ Χαιρετισμοί στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής

Βυζίτσης Πηλίου

-Παρασκευή 20/3 ο Σύλλογος Ηπειρωτών Φαρσάλων και

Περιχώρων διοργανώνει απογευματινή εκδρομή για τους Γ’

Χαιρετισμούς στην Ι.Μ. Παναγίας Άνω Ξενιάς (ανδρικό μοναστήρι)

-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



Ε
γκρίθηκε η

συμβασιοποίηση

του έργου

συντήρησης και

αποκατάστασης της

εθνικής οδού   Φάρσαλα-

Βόλος, στο τμήμα  από τα

όρια του νομού

Μαγνησίας έως  την

Αμπελιά  του Δήμου

Φαρσάλων. Το έργο είναι

συνολικού

προϋπολογισμού

1.250.000 ευρώ και

χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Προχωράμε τις διαδικα-
σίες συμβασιοποίησης ενός
σημαντικού οδικού έργου
που ενισχύει την ασφάλεια
στη μετακίνηση. Πρόκειται
για το έργο της συντήρησης
και βελτίωσης της υφιστά-
μενης οδού Φάρσαλα-
Βόλος από τα όρια Ν.
Μαγνησίας έως  την

Αμπελιά  του Δ. Φαρσάλων.
Τα έργα δημιουργούν και
συντηρούν θέσεις εργασίας
και φέρνουν  μόχλευση
στην οικονομία.
Ευχαριστούμε τις υπηρε-
σίες μας που καταβάλλουν
προσπάθεια ώστε όλες οι
αναγκαίες διαδικασίες να
προχωρούν συντονισμένα
και απρόσκοπτα και τα
έργα να αποδίδονται το
γρηγορότερο δυνατόν»
τόνισε σε δηλώσεις του ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.
Οι εργασίες διακρίνονται:
σε εργασίες συντήρησης
ασφαλτικών στρώσεων σε
σημεία που εμφανίζονται
ρηγματώσεις-καθιζήσεις,
σε εργασίες συντήρησης
της υποδομής και των
τεχνικών, σε περιπτώσεις
που παρουσιάζονται εκτετα-
μένες αστοχίες και φθορές
και σε  βελτίωση-συμπλή-
ρωση της οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης.

Δ
εν υπάρχει

επίσημη

ενημέρωση για

θέμα εθνικής

αρμοδιότητας, αναφέρει η

δημοτική αρχή

Την άρνηση της δημοτικής

αρχής των Φαρσάλων να

εκφράσει την αντίθεση της,

στην μετατροπή του

Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου Λάρισας σε

Ν.Π.Ι.Δ. και στην λειτουργία

του με Σ.Δ.Τ.Ι. Τ., καταγγέλ-

λει η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων, όπου στο πρό-

σφατο δημοτικό συμβούλιο,

καταψήφισε το ψήφισμα της

ΛΑ.ΣΥ. Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα, ισοψήφησε

με ψήφους 11 υπέρ από

την αντιπολίτευση, που

τάχθηκαν υπέρ του δημόσι-

ου χαρακτήρα του

Πανεπιστημιακού, οι παρα-

τάξεις Καραχάλιου, Ίφου και

Τύμπα (ενώ απών από την

συνεδρίαση ήταν ο Ευαγ.

Δημητρακόπουλος ), ενώ

κατά του ψηφίσματος

τάχθηκε η παράταξη της

συμπολίτευσης, όπου και

αυτή έλαβε και αυτή 11

ψήφους αλλά υπερίσχυσε η

ψήφος του προέδρου του

δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων Κων/νου

Δαμιανού και τελικά δεν

πέρασε το ψήφισμα, με το

πρόσχημα όπως αναφέρ-

θηκε ότι “Καλούμαστε σήμε-

ρα να πάρουμε μια απόφα-

ση υπέρ ή κατά του ψηφί-

σματος, χωρίς να έχουμε

κάποια στοιχεία, χωρίς ενη-

μέρωση, χωρίς να γνωρί-

ζουμε πράγματα, χωρίς να

μας έχουν ενημερώσει τι

πρόκειται. Είναι ένα θέμα

εθνικής αρμοδιότητας, η

δική μας η ομάδα για αυτό

και μόνο το λόγο, ότι δεν

γνωρίζουμε κάτι, δεν έχει

έρθει κάτι στο δήμο επίση-

μα, θα καταψηφίσουμε το

ψήφισμα”, αναφέρθηκε

χαρακτηριστικά στην συνε-

δρίαση.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει

η Λαϊκή Συσπείρωση:

“Με πρόσχημα ότι δεν έχει

δει γραπτό σχέδιο της

κυβέρνησης για την αλλαγή

του καθεστώτος του ΠΠΝΛ

και την εισαγωγή των ΣΔΙΤ

στην λειτουργία του, η

Νεοδημοκρατική δημοτική

αρχή Φαρσάλων, αρνήθηκε

να ψηφίσει το ψήφισμα που

κατέθεσε η Λαϊκή

Συσπείρωση Φαρσάλων, με

το οποίο καλούσε το δημο-

τικό συμβούλιο να εκφράσει

την αντίθεσή του στην εξαγ-

γελία της κυβέρνησης της

Ν.Δ, να μετατρέψει το

Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Λάρισας, σε

Ν.Π.Ι.Δ και στην λειτουργία

του με ΣΔΙΤ (Συμπράξεις

Δημόσιου και Ιδιωτικού

Τομέα).

Παρά τα όσα φραστικά λέει

ότι είναι υπέρ της δημόσιας

υγείας ,την δημιουργία

μονάδας ΕΚΑΒ στο

Κ.Υγείας Φαρσάλων, για να

ξεγελά το λαό, είναι προφα-

νές ότι δεν διαφωνεί με την

ασκούμενη κυβερνητική

πολιτική και στον τομέα της

υγείας, η οποία προωθεί

την λειτουργία των δημό-

σιων μονάδων υγείας με

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια

ως «αυτοτελείς επιχειρημα-

τικές μονάδες», που έχει ως

βάση ότι η υγεία είναι «ατο-

μική ευθύνη», η υγειονομι-

κή περίθαλψη «εμπόρευ-

μα».

Δεν διαφωνεί στην πράξη

με την πολιτική μείωσης της

κρατικής χρηματοδότησης

για την δημόσια υγεία, που

εφαρμόζεται διαχρονικά απ’

όλες τις αστικές κυβερνή-

σεις και έχει προκαλέσει

μεγάλες μειώσεις σε προ-

σωπικό, συγχωνεύσεις κλι-

νικών, ελλιπή ως και ανύ-

παρκτη συντήρηση τεχνο-

λογικού εξοπλισμού, μείω-

ση μονάδων όπως οι ΜΕΘ,

απαξίωση των δημόσιων

νοσοκομείων, μεγάλες

λίστες αναμονής, σπρώχνο-

ντας έτσι μεγάλη πελατεία

στις ιδιωτικές μονάδες υγεί-

ας, εκτοξεύοντας στα ύψη

τα κέρδη τους και τώρα

τους ανοίγει μεγαλύτερο

πεδίο κερδοφορίας τους και

μέσω των ΣΔΙΤ. Άλλωστε

έχει δηλώσει ότι δεν είναι

αντίθετη στην δράση των

ιδιωτικών εταιρειών στην

υγεία. Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων , που στηρίζεται

από το ΚΚΕ, καταγγέλλει

στο λαό των Φαρσάλων την

άρνηση της

ΝεοΔημοκρατικής δημοτι-

κής αρχής να στηρίξει το

συγκεκριμένο ψήφισμα.

Καλεί τους εργαζόμενους

στην δημόσια υγεία που

συμπιέζονται μισθολογικά,

εργασιακά, απ’ τις αντιλαϊ-

κές πολιτικές, όλους τους

εργαζόμενους, τους μικρο-

μεσαίους αγρότες και ΕΒΕ,

τους συνταξιούχους και τη

νεολαία, που πληρώνουν

και θα πληρώνουν ακριβά

τις υπηρεσίες υγείας που

δικαιούνται, ενώ θα μπο-

ρούσαν να τις έχουν δωρε-

άν και σε υψηλό επίπεδο,

στις κερδοσκοπικές και στις

μη κερδοσκοπικές επιχειρή-

σεις υγείας (Δημόσια

Νοσοκομεία ΣΔΙΤ) και αν

δεν έχουν να μην μπορούν

να γιατρευτούν, να αγωνι-

στούν μαζί με τους κομμου-

νιστές, για:

Να μην αλλάξει ο χαρακτή-

ρας του ΠΠΝΛ και να μην

λειτουργήσει με ΣΔΙΤ.

Αποκλειστικά δημόσια

δωρεάν υγεία για όλο το

λαό, με γενναία κρατική

χρηματοδότηση.

Κατάργηση της επιχειρημα-

τικής δράσης στην υγεία.

Να γίνουν τώρα χιλιάδες

προσλήψεις στα δημόσια

νοσοκομεία και κέντρα υγεί-

ας, μόνιμων, πλήρους απα-

σχόλησης υγειονομικών

όλων των ειδικοτήτων, για

να καλυφθούν οι τεράστιες

ελλείψεις. Να καλυφθούν

όλες οι ελλείψεις σε ιατροτε-

χνολογικό εξοπλισμό στα

δημόσια νοσοκομεία και

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων .

Να λειτουργήσουν πλήρως

όλες οι κλινικές των δημό-

σιων νοσοκομείων και τα

Κ.Υ που υπολειτουργούν”

αναφέρει χαρακτηριστικά η

διαμαρτυρία της Λαϊκής

Συσπείρωσης Φαρσάλων”.

7
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Κριτική στον δήμαρχο για τις ΣΔΙΤ στο ΠΠΓΝΛ από την Κριτική στον δήμαρχο για τις ΣΔΙΤ στο ΠΠΓΝΛ από την 

Λαϊκή Συσπείρωση ΦαρσάλωνΛαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων

Βελτιώνει και  συντηρεί με 1,2 εκατ.Βελτιώνει και  συντηρεί με 1,2 εκατ.

ευρώ το δρόμο Βόλος – Φάρσαλα ηευρώ το δρόμο Βόλος – Φάρσαλα η

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας

Αυτό είναι το νέοΑυτό είναι το νέο

Δ.Σ. του ΣυλλόγουΔ.Σ. του Συλλόγου

Αργιθεατών Αργιθεατών 

Επ. ΦαρσάλωνΕπ. Φαρσάλων

Τ
ην Κυριακή 23

Φεβρουαρίου , ο

Σύλλογος

Αργιθεατών επαρχίας

Φαρσάλων “Παναγία η

Σπηλιώτισσα” προέβη σε

Γενική Συνέλευση και

εκλογές για την ανάδειξη

νέου Διοικητικού

συμβουλίου.

Αναλυτικά το νέο Δ.Σ. όπως
προέκυψε μετά τις εκλογές
του Συλλόγου:
Πρόεδρος : Τσιάκαλου
Ευγενία
Αντιπρόεδρος : Βίλλη
Μαρία
Γραμματέας : Ζουμπουρλή

Κατερίνα
Ταμίας : Παππα Πηνελόπη
Υπεύθυνη Κτιρίου : Γώγου
Βίκυ – Τζιαμαλή Ξένια
Υπεύθυνη Ιματιοθηκης –
Χορευτικών : Τζιαμαλή
Ξένια
Για την περιοχή Ν.
Αργιθέας :Υπεύθυνος Ραιος
Γιάννης
Για την περιοχή Δομοκού –
Εκκαρας : Υπεύθυνος
Βασιλός Νίκος
Δημοσίων σχέσεων :
Γώγος Χρήστος
Αναπληρωματικά μέλη :
Πλίτσης Φώτης



Μ
ε την ευλογία του
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου

Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμοθέου, ξεκίνησε στις
27/2 και ολοκληρώθηκε
στις 29/2 το τριήμερο
λειτουργικό σεμινάριο για
Κληρικούς και Ιεροψάλτες
στην Αγία Παρασκευή, στα
Φάρσαλα.
Η Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής της Ιεράς
Μητροπόλεως «Άγιος
Ιωάννης ο Δαμασκηνός»
διοργάνωσε λειτουργικο σεμι-
νάριο με θέμα: «Οι ακολου-
θίες του νυχθημέρου», για
τους κληρικούς και τους ιερο-
ψάλτες της Αρχιερατικής
Περιφέρειας Φαρσάλων.

Πραγματοποιηθήκαν πέντε
εισηγήσεις συνολικά κατά τις
εργασίες του Λειτουργικού
Σεμιναρίου.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατά την πρώτη μέρα στον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Φαρσάλων:
6:00΄μ.μ. Ακολουθία της
Ιεράς Παρακλήσεως
6:30΄μ.μ. Γενική εισήγηση επί
του θέματος του Λειτουργικού
Σεμιναρίου
Εισηγητής ήταν ο
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος.
Την Παρασκευή 28
Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό
Υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού, Σταυρού
Φαρσάλων:
4:00΄μ.μ. Ακολουθία του

Εσπερινού
5:50΄μ.μ. 1η Εισήγηση: «Η
ακολουθία του Εσπερινού»
Εισηγητής: ο
Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος
Δήμου, Καθηγούμενος της
Ιεράς Μονής Γενεσίου της
Θεοτόκου Πετρίλου
2η  Εισήγηση: «Οι ακολου-
θίες του Μεσονυκτικού και
του Όρθρου»
Εισηγητής: ο Ιερολογιώτατος
Αρχιδιάκονος π. Θωμάς
Κάιας
Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου
στον Ιερό Ναό Υψώσεως του
Τιμίου Σταυρού, Σταυρού
Φαρσάλων:
7:30΄π.μ. Θεία Λειτουργία
υπό του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ.

Τιμοθέου
10:00΄π.μ. 3η Εισήγηση: «Οι
ακολουθίες των Ωρών (Α΄, Γ΄,
ΣΤ΄), των Μεσωρίων των και
της Τραπέζης».
Εισηγητής: ο
Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης π. Μεθόδιος
Κολοβός, Καθηγούμενος
Ιεράς Μονής Παναγίας
«Κορώνης».
4η Εισήγηση: «Οι ακολουθίες
των Τυπικών, της Θ΄ Ώρας,
του Μεσωρίου της και του
Αποδείπνου».
Εισηγητής: ο
Αιδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος π.
Γεώργιος Στάμος,
Αρχιερατικός Επίτροπος
Καρδίτσης.

Σ
το 1ο

Επαγγελματικό

Λύκειο Φαρσάλων,

πραγματοποιήθηκε

προγραμματισμένη

ημερίδα με θέμα “Μπορώ

να σώσω τον πλανήτη”.

Η ημερίδα είναι μια από τις
υποδράσεις του Σχεδίου
Δράσης “Μπορώ να σώσω
τον πλανήτη” που υλοποιεί

το σχολείο κατά το τρέχον
σχολικό έτος, στα πλαίσια
του προγράμματος Μία Νέα
Αρχή στα ΕΠΑΛ, υπό την
χρηματοδότηση και επο-
πτεία του Κέντρου
Διάδοσης Επιστημών &
Μουσείο Τεχνολογίας
NOESIS.
Οι μαθητές του σχολείου
είχαν την ευκαιρία να ενη-

μερωθούν για καλές πρα-
κτικές που μπορούν να
ακολουθήσουν στην καθη-
μερινότητα τους που ωφε-
λούν τους ίδιους αλλά και
το περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα, με μεγά-
λο ενδιαφέρον παρακολού-
θησαν:
α) τον κ.  Ιωάννη Τσιουρή,
ερασιτέχνη καλλιεργητή

παραδοσιακών ποικιλιών,
ο οποίος παρουσίασε την
αναγκαιότητα της διάσωσης
αλλά και της καλλιέργειας
παραδοσιακών ποικιλιών,
την ιδιαίτερη σημασία της
συλλογής και της ανταλλα-
γής  των σπόρων καθώς
και εναλλακτικούς τρόπους
καλλιέργειας χωρίς φυτο-
φάρμακα,

β) την κ. Δέσποινα
Συροπούλου, Aντιδήμαρχο
Kαθαριότητας στο Δήμο
Φαρσάλων, η οποία
παρουσίασε το πρόγραμμα
ανακύκλωσης του Δήμου
και έδωσε απαντήσεις σε
όλα τα  ερωτήματα που
έθεσαν οι μαθητές,
γ) την κ.  Άντα
Κωστακοπούλου,  περιβαλ-
λοντολόγο, εκπρόσωπο της
Οικολογικής Εταιρείας
Ανακύκλωσης, η οποία
παρουσίασε τρόπους ανα-
κύκλωσης ηλεκτρικών
συσκευών και λαμπτήρων.
Σε όλους τους παρευρισκό-
μενους διανεμήθηκε ενημε-
ρωτικό φυλλάδιο με συμ-
βουλές για το πώς ανακυ-
κλώνουμε στους μπλε
κάδους. Το φυλλάδιο δημι-
ουργήθηκε στο πλαίσιο του

μαθήματος “Ερευνητική
Εργασία στην
Τεχνολογία”της Α’ τάξης, με
συντονίστρια την εκπαιδευ-
τικό του σχολείου μας
Ευαγγελία Ροϊδούλη.
Το Σχέδιο Δράσης του
ΕΠΑΛ Φαρσάλων αναπτύσ-
σεται  στο πλαίσιο υλοποίη-
σης της Πράξης
«Υποστήριξη και Διαχείριση
των Σχεδίων Δράσης του
έργου “Μια Νέα Αρχή στα
ΕΠΑΛ”» μέσω του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη
συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

““Μπορώ να σώσω τον πλανήτη” – Ημερίδα στο ΕΠΑΛ Μπορώ να σώσω τον πλανήτη” – Ημερίδα στο ΕΠΑΛ 

Ολοκληρώθηκε το τριήμερο λειτουργικό σεμινάριο γιαΟλοκληρώθηκε το τριήμερο λειτουργικό σεμινάριο για

Κληρικούς και Ιεροψάλτες στα ΦάρσαλαΚληρικούς και Ιεροψάλτες στα Φάρσαλα



Τ
η Τετάρτη 26

Φεβρουαρίου 2020 η

Παιδαγωγός

Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης Σίσκου

Μαρίνα του Παραρτήματος

Ρομά Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων της

Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.,

υλοποίησε δράση

ευαισθητοποίησης σε

μαθητές Ρομά που φοιτούν

στο 4ο Δημοτικό Σχολείο

Φαρσάλων. Το θέμα που

αναπτύχθηκε ήταν :

«Φροντίζω τα δόντια μου».

Αρχικά, τα παιδιά στην ολο-

μέλεια λένε τι γνωρίζουν για

τα δόντια τα οποία καταγρά-

φονται στο πίνακα. Στη συνέ-

χεια προβλήθηκε το  ενημε-

ρωτικό βίντεο με την

Τερηδόνα, «Έργα και ημέρες

της κυρίας Τερηδόνας». Τα

παιδιά μέσα από αυτό, ενη-

μερώθηκαν από τι αποτελεί-

ται το στόμα τους και πώς να

το φροντίζουν. Γνώρισαν τις

αρρώστιες των δοντιών και

τις ονομασίες τους.

Εξοικειώθηκαν με τον οδο-

ντίατρο και τα εργαλεία του

και υιοθέτησαν σωστή

συμπεριφορά για την υγιεινή

του στόματος και τρόπους

για την προστασία και την

καθαριότητά των δοντιών

τους.

Στα πλαίσια του βιωματικού

χαρακτήρα της δράσης, τα

παιδιά επιδόθηκαν σε δια-

σκεδαστικές εκπαιδευτικές

και καλλιτεχνικές δραστηριό-

τητες.

Σ
την «Συνάντηση

Ελπίδας και Ζωής»

παραβρέθηκε η

Δημοτική Σύμβουλος

Φαρσάλων Κυριακή Π.

Παναγιωτοπούλου

συνοδευόμενη από την

Υπεύθυνη του

Προγράμματος των

Κινητών Μονάδων της 5ης

ΥΠΕ Θεσσαλίας και

Στερεάς Ελλάδας Μαρία

Μαυρουδή, στο ξενοδοχείο

NJV Athens Plaza στην

Αθήνα.

Μία συνάντηση που για Τρίτη
χρονιά οργάνωσε το
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» με τα
συνεργαζόμενα κέντρα του,
τους εθελοντές δράσης και
τους σημαντικούς φορείς που

υποστηρίζουν το έργο του.
Σε μια πολύ φιλική και συχνά
φορτισμένη συγκινησιακά
ατμόσφαιρα, περισσότεροι
από 180 συνεργάτες του
Συλλόγου από κάθε γωνιά
της Ελλάδας, μετέφεραν τις
εμπειρίες τους από τους
χώρους εγγραφής των εθελο-
ντών δοτών Μυελού των
Οστών, προσωπικές ιστορίες
και βιώματα που τους οδήγη-
σαν να συνεργαστούν με το
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».
Την «3η Συνάντηση Ελπίδας
και Ζωής», συντόνισε η Γ.
Γραμματέας του Συλλόγου
μας κα Ινώ
Κωνσταντοπούλου, η οποία
μετέφερε τον χαιρετισμό και
την ευχή της Προέδρου κας

Μαριάννας Β.
Βαρδινογιάννη. «…Η ευχή
μου μία: Όλοι μαζί ας βαδί-
σουμε ενωμένοι στην νέα
δεκαετία που ξεκινά, δημι-
ουργώντας μια μεγάλη αλυσί-
δα αγάπης, με την ελπίδα και
την πεποίθηση πως η αλλη-
λεγγύη και η προσφορά στον
συνάνθρωπο μπορούν να
χτίσουν ένα καλύτερο αύριο.
Σας ευχαριστώ θερμά!» είπε
στον χαιρετισμό της η
Πρόεδρος.
Με την σειρά τους ο κος Μ.
Παπασάββας, Α’
Αντιπρόεδρος του συλλόγου,
η κα, Αικ. Μεταξωτού, Β’
Αντιπρόεδρος και ο κος Σ.
Γραφάκος, Διευθυντής της
Τράπεζας Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών του
Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ-
ΔΑΣ» παρουσίασαν αναλυτι-
κά την χρονιά που πέρασε,
με τα εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα της: Περισσότερους
από 22.000 νέους εθελοντές
δότες, 37 νέους συμβατούς
δότες, 54 νέα συνεργαζόμενα
κέντρα ΚΑΙ 300 εκδηλώσεις
ενημέρωσης – ευαισθητοποί-
ησης για την σημασία της
Εθελοντικής Δωρεάς Μυελού
των Οστών σε όλη τη χώρα.

Με την σειρά της η Κυριακή
Π. Παναγιωτοπούλου ανέφε-
ρε «Το δικό μου ταξίδι με το
ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ξεκίνησε
2015 το οποίο ήταν έτος
σταθμός για την ζωή μου.
Τον Μάιο γνώρισα την οικο-
γένεια του ΟΡΑΜΑΤΟΣ και
τον Οκτώβρη έγινα και η ίδια
δότρια νεφρού στον σύζυγο
μου. Από τότε ως Δημοτική
Σύμβουλος πραγματοποιή-
σαμε στον Δήμο μου μία
σειρά εκδηλώσεων με πολ-
λούς εθελοντές δότες και δύο
συμβατούς. Ζητήσαμε την
βοήθεια του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων το οποίο και
μπήκε στον Χάρτη των
συνεργαζόμενων Κέντρων.
Τώρα όμως το ταξίδι θα
συνεχιστεί με διαφορετική
μορφή με την δημιουργία
ενός συλλόγου και έχοντας
πάντα συμπαραστάτη την
αξιόλογη επισκέπτρια Υγείας
Μαρία Μαυρουδή η οποία θα
μεταλαμπαδεύσει το μήνυμα
της εθελοντικής δωρεάς μυε-
λού των Οστών όπου αυτή
μπορεί».
Η συνάντηση έκλεισε με
πολλά χαμόγελα και ευχές
για όμορφες δράσεις.

9
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««Έργα και ημέρες της κυρίας Τερηδόνας»Έργα και ημέρες της κυρίας Τερηδόνας»

Στην “3η Συνάντηση Ελπίδας και Ζωής” η Κυριακή ΠαναγιωτοπούλουΣτην “3η Συνάντηση Ελπίδας και Ζωής” η Κυριακή Παναγιωτοπούλου



Σ
ε ποινή φυλάκισης

3 ετών,

κατηγορούμενος για

παράβαση καθήκοντος

κατ’ εξακολούθηση αλλά

και για απλή υπεξαίρεση,

καταδικάστηκε  στις 28/2

από το Τριμελές

Πλημμελειοδικείο

Λάρισας ένας ιερέας

χωριού των Φαρσάλων.

Ο ιερέας – σύμφωνα με το

κατηγορητήριο εισέπραξε

περισσότερα από 11.000

ευρώ που αποτελούσαν

έσοδα του ναού που προ-

έρχονταν και από τα ενοίκια

χωραφιών για δύο χρόνια.

Ο ιερέας που υπάγεται στη

Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος

και Φαναριοφερσάλων δεν

υπέβαλε όπως όφειλε, τους

οικονομικούς απολογισμούς

για τα έτη 2015 και 2016

«παραλείποντας μάλιστα να

προβεί σε οποιαδήποτε

εγγραφή στο ταμείου του

Ιερού Ναού»,όπως χαρα-

κτηριστικά σημειώνεται στο

κατηγορητήριο, «ενώ δεν

προσκόμισε στην Ιερά

Μητρόπολη, τις αντίστοιχες

αποδείξεις και παραστατι-

κά».

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία

Ο
πανικός που

επικρατεί τις

τελευταίες ημέρες,

εξαιτίας των κρουσμάτων

αύξησης του κορονοϊού,

“άδειασε” από μάσκες

προστασίας τα φαρμακεία

στα Φάρσαλα, όπου

πολλοί πολίτες έσπευσαν

για να τις προμηθευτούν.

Συγκεκριμένα, πολίτες συρ-
ρέουν στα Φαρμακεία της
πόλης,  με στόχο να προ-
μηθευτούν χειρουργικές
μάσκες, όμως λαμβάνουν
την ίδια αρνητική απάντηση
από όλους τους φαρμακο-
ποιούς. «Είναι πρωτοφανής
η ζήτηση, δεν το έχουμε
ξανά δει αυτό, προμηθευό-

ντουσαν και το προηγούμε-
νο χρονικό διάστημα
μάσκες για την εποχική
γρίπη, αλλά τις τελευταίες
ημέρες η ζήτηση δεν έχει
καμία σχέση».
Μπορεί οι μάσκες να είναι
σε έλλειψη, αντίθετα όμως
στα Φαρμακεία, στη διάθε-
ση των αντισηπτικών δεν

παρατηρούνται προβλήμα-
τα, που είναι ένα από τα
μέτρα προφύλαξης μαζί με
τους βασικούς κανόνες υγι-
εινής, όπως το πλύσιμο των
χεριών, βοηθώντας στην μη
εξάπλωση της γρίπης και
άλλων ασθενειών.

Μ
αθητές

Σχολείων των

Φαρσάλων

είχαν  την ευκαιρία να

παρακολουθήσουν δύο

πραγματικά επιτυχημένες

ομιλίες που έλαβαν χώρα

για πρώτη φορά στην

Ελλάδα, μετά από

πρωτοβουλία του δήμου

Φαρσάλων.

Οι μαθητές ταξίδεψαν μέσα

από τα λόγια του φιλόσο-

φου, συγγραφέα και

ανθρωπολόγου, κ. Ιωάννη

Φίκα στο χώρο και τον

χρόνο, άκουσαν για την

εποχή των μύθων και των

ηρώων, τον Όμηρο, τον

Ησίοδο, τη «χρυσή εποχή»

του Περικλή και τις φιλοσο-

φικές σχολές στην κλασσική

Αθήνα, για την αυτοκρατο-

ρία του Μέγα Αλεξάνδρου,

την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

έως και την εποχή της

Αναγέννησης.

Οι ομιλίες που πραγματο-

ποιήθηκαν στην αίθουσα

εκδηλώσεων του

Πολιτιστικού Κέντρου

Φαρσάλων, παρακολούθη-

σαν μεταξύ άλλων, οι αντι-

δήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Σταύρος

Κουκουλιός και Νίκος

Γκατζόγιας.
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Φάρσαλα: Φυλάκιση 3 ετών σε παπά – Φάρσαλα: Φυλάκιση 3 ετών σε παπά – 

Υπεξαίρεσε ενοίκια από χωράφια της εκκλησίαςΥπεξαίρεσε ενοίκια από χωράφια της εκκλησίας

“Άδειασαν” τα Φαρμακεία από μάσκες στα Φάρσαλα“Άδειασαν” τα Φαρμακεία από μάσκες στα Φάρσαλα

Ταξίδι στο… χώρο και το χρόνο για μαθητές σχολείων των ΦαρσάλωνΤαξίδι στο… χώρο και το χρόνο για μαθητές σχολείων των Φαρσάλων

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ
τις 27

Φεβρουαρίου 2020

συνεδρίασαν τα

εκλεγμένα μέλη της

ΔΗΜΤΟ ΟΝΝΕΔ

Φαρσάλων με σκοπό την

ανάδειξη του προεδρείου

της Δημοτικής Επιτροπής

ΟΝΝΕΔ Ν. Λάρισας. Από

τη συνεδρίαση το νέο

προεδρείο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος

Αναγνωστόπουλος

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος

Θλιβερός

Γραμματέας: Περικλής

Κουτούλας

Μέλη: Γρηγόριος

Γιαννούλης – Αθανάσιος

Γακόπουλος

Η ΔΗΜΤΟ ΟΝΝΕΔ ΦαρσάλωνΗ ΔΗΜΤΟ ΟΝΝΕΔ Φαρσάλων

μετά τις αρχαιρεσίεςμετά τις αρχαιρεσίες



Π
ραγματοποιήθηκε

η συνάντηση που

διοργάνωσε η

κοινότητα Μεγάλου

Ευυδρίου μεταξύ Α.Σ

ΕΝΙΠΕΑ με το Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών και

το Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας και τους

κτηνοτρόφους της

κοινότητας έχοντας ως

θέμα την βελτίωση των

βοσκοτόπων και τα

οφέλη στους

κτηνοτρόφους.

Ο λιβαδοπονος κ.

Χατζηγεωργίου Ιωάννης

καθηγητής του Γ.Π.Α αφού

περιηγήθηκε στους βοσκο-

τόπους της κοινότητας με

στόχο την έρευνα και περι-

συλλογή πληροφοριών ανέ-

λυσε στη συνάντηση τον

τρόπο για την προώθηση

της βελτίωσης των βοσκο-

τόπων αλλά και τα οφέλη

που θα αποκομίσουν οι

κτηνοτρόφοι.

Στη συνέχεια η γεωπόνος

του Π.Θ. δρ. Γάκη Δήμητρα

παρουσίασε το παράδειγμα

εφαρμογής ενός σχεδίου

βελτίωσης βοσκοτόπων στο

γειτονικό Δήμο Σοφάδων.

Φ
ωτιά ξέσπασε

την Πέμπτη 27/2

το πρωί στην

επιχείρηση «Κτήμα

Αίγλη» έξω από τα

Φάρσαλα, στο δρόμο

Φαρσάλων – Ανωχωρίου.

Στο σημείο έσπευσαν

άμεσα πυροσβεστικές

δυνάμεις από το

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο

Φαρσάλων και την πυρο-

σβεστική της Λάρισας και

επιχειρούν με 8 οχήματα

και 22 άντρες  να την σβή-

σουν. 

Η κατάσβεση ήταν από την

αρχή δύσκολη λόγω των

πολύ ισχυρών ανέμων που

έπνεαν στην περιοχή.

Μετά από πολύωρη

«μάχη» με τις φλόγες η

φωτιά αρχικά περιορίστηκε

εγκαίρως και εν συνεχεία

ολοκληρώθηκε η κατάσβε-

σή της.

Η επιχείρηση ευχαριστεί τις

δυνάμεις τις πυροσβεστι-

κής, οι οποίες περιόρισαν

έγκαιρα την φωτιά μόνο σε

χώρο της αποθήκης και

των πλυντηρίων, τα οποία

θα αποκατασταθούν τις

επόμενες ημέρες και ενημε-

ρώνει ότι το ξενοδοχείο και

η αίθουσα λειτουργούν

κανονικά.
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Συνεργασία κοιν. Μεγ. Ευυδρίου –Συνεργασία κοιν. Μεγ. Ευυδρίου –

Πανεπιστημίων – κτηνοτρόφων γιαΠανεπιστημίων – κτηνοτρόφων για

την υποστήριξη της κτηνοτροφίαςτην υποστήριξη της κτηνοτροφίας

Φωτιά ξέσπασε στο “Κτήμα Αίγλη”, μικρές οιΦωτιά ξέσπασε στο “Κτήμα Αίγλη”, μικρές οι

υλικές ζημιές, μετά την υλικές ζημιές, μετά την 

καθοριστική παρέμβαση της Πυροσβεστικήςκαθοριστική παρέμβαση της Πυροσβεστικής
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Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

γνώρισε την ήττα

με σκορ 2 – 0 στην έδρα

του Φαλανιακού.

Έτσι οι κιτρινόμαυροι παρέ-

μειναν στους 28 βαθμούς

και την 10η θέση.

Ο Αχιλλέας παρατάχθηκε

με αρκετές ελλείψεις στην

συγκεκριμένη αναμέτρηση

και στο 9′ είδε τον

Φαλανιακό να ανοίγει το

σκορ, όταν μετά από γέμι-

σμα στην περιοχή του

Κουσιά και λάθος συνεν-

νόηση ο Λεσάι με κοντινή

προβολή έσπρωξε την

μπάλα στα δίχτυα.

Στο 39′ ο Μαχαίρας έκανε

το σουτ, η μπάλα από

κόντρες κατέληξε στον

Λυγούρα με τον τελευταίο

να σκοράρει με σουτ από

πλάγια θέση.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας πίεσε και έχασε

αρκετές καλές στιγμές ώστε

να σκοράρει και να μπει

στην διεκδίκηση της αναμέ-

τρησης εκ νέου.

Αρχικά ο Δημήτρης

Τσούλης είδε τον Μάλτζαρη

να τον σταματά από θέση

τετ α τετ, ενώ ο κίπερ του

Φαλανιακού σταμάτησε και

τον Χρήστο Πετράκη σε

πανομοιότυπη φάση.

Οι γηπεδούχοι είχαν επίσης

κάποιες καλές στιγμές με

τους Λεσάι, Τσιάκο και

Λυγούρα.

Ενώ ο Αχιλλέας είχε επίσης

κάποιες στιγμές που “ταρα-

κούνησαν” την άμυνα του

Φαλανιακού με τους Μάνο

Πετράκη και Ιμεράι να μην

καταφέρνουν να σκορά-

ρουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως

στο 89ο λεπτό αποβλήθηκε

για τους γηπεδούχους, ο

Μαχαίρας με κόκκινη κάρτα.

Οι Συνθέσεις

Φαλανιακός (Τάσος

Μπεριτζάς – Κώστας

Παπαρίζος): Μάλτζαρης,

Παππάς, Μαχαίρας, Σούλι,

Αντωνόπουλος (61′

Φλώρος), Λυγούρας Β.,

Πανταζής Γ., Μπλέντι,

Λυγούρας Χρ. (70′

Φουσίκας), Τσιάκος (90’+2′

Καρυώτης), Λεσάι (85′

Ντανίκας).

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Τσούλης Θ.,

Τλούπας, Πετράκης Χρ.

Κομισόπουλος, Τσούλης Δ.,

Παρθένης, Αναγνώστης (60′

Πετράκης Μ.), Γαγάρας,

Καναβός (46′ Ιμεράι),

Μπαιράμι (85′

Κυριαζόπουλος).

Μ
εγάλη νίκη

πέτυχε ο

Ολυμπιακός

Αμπελιάς ο οποίος

επέστρεψε στα τρίποντα

στην έδρα του καθώς

κατάφερε να κάμψει την

αντίσταση του Σμόλικα

Φαλάνης με σκορ 3 – 1.

Η Αμπελιά μετά από αυτή

την νίκη της έφτασε τους 33

βαθμούς και παρέμεινε

στην 7η θέση και έχοντας

απόσταση από την 4η θέση

και τον Σμόλικα Φαλάνης

μόλις τέσσερις πόντους.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το

σκορ στο 15ο λεπτό με

πέναλτι του Δημήτρη

Πλιάγκα. Νωρίτερα το

πέναλτι κέρδισε ο Κώστας

Πράπας από τον Βασίλη

Γκατζιούρα, πριν ο

Δημήτρης Πλιάγκα μετου-

σιώσει το πέναλτι σε τέρμα

για τους «ερυθρόλευκους».

Με την συμπλήρωση μισής

ώρας αγώνα οι «πράσινοι»

της Φαλάνης έμειναν με

αριθμητικό μειονέκτημα,

μιας και αποβλήθηκε με

κόκκινη κάρτα ο Θοδωρής

Μολάς για τον Σμόλικα με

δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το γεγονός αυτό δεν άφη-

σαν ανεκμετάλλευτο οι

γηπεδούχοι που έφτασαν

και σε δεύτερο τέρμα στο

42ο λεπτό, με τον Αντώνη

Γκαραλιάκο με διαγώνιο

σουτ, έπειτα από πάσα του

Δημήτρη Πλιάγκα.

Στην επανάληψη και στο

46ο λεπτό ο Θάνος

Νασιάκος με κεφαλιά από

εκτέλεση κόρνερ του

Αλέξανδρου Κακαζούκη,

μείωσε προσωρινά σε 2 –

1, ενώ στο 49ο λεπτό ο

Αντώνης Γκαραλιάκος με

πλασέ από γύρισμα του

Δημήτρη Σταθάκου, έδωσε

και πάλι «αέρα» δύο τερμά-

των στο συγκρότημα των

Μπρισίμη – Εμμανουήλ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν

δύο δοκάρια στο ματς, με

τους Θεόφιλο Τσιρογιάννη

(24′ οριζόντιο) και Κώστα

Κολοβό (37′ κάθετο δοκά-

ρι).

Παράλληλα οι φιλοξενούμε-

νοι «φωνάζουν» για τη

φάση του 70ου λεπτού

όπου ο Κολοβός βρήκε

δίχτυα με κεφαλιά και ο κ.

Μπλιώνας ακύρωσε το

γκολ, ως οφσάιντ.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Τέρπος, Σταθάκος (85′

Δάσσιος), Καρέτζος (55′

Σελήνης), Ποτόσογλου,

Αγγέλης, Περδίκης,

Παρασκευούδης, Πλιάγκας

(78′ Ηλιούδης),

Γκαραλιάκος, Πράπας,

Κορδαλής (60′ Μαγκούτας).

Σμόλικας Φαλάνης (Νίκος

Κακανούλιας): Γραβάνης,

Γκατζιούρας, Κακαζούκης,

Κολοβός, Ζαμπέτας (80′

Χασιώτης), Γκατζούλης,

Τσιρογιάννης, Μολάς,

Γουλούλης (57′ Τανάγιας),

Μπέτσης, Μπόντε (46′

Νασιάκος).

Διαιτητική Τριπλέτα:

Μπουρουζίκας, Τζιμούρτος,

Μπλιώνας.
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Ήττα στην Φαλάνη για τον ΑχιλλέαΉττα στην Φαλάνη για τον Αχιλλέα



Τ
ην ήττα με σκορ

71-59 γνώρισε η

ομάδα του Γ.Σ.

Φαρσάλων, εκτός έδρας

στην Καβάλα από την

ομώνυμη ομάδα, στο

πλαίσιο των αγωνιστικών

υποχρεώσεων, για τη 20η

αγωνιστική της Β´

Εθνικής ανδρών, στο

ντεμπούτο του Σωτήρη

Ρίζου στον πάγκο των

μπλε.

Οι Φαρσαλινοί μετρούν 10

νίκες και 10 ήττες στο πρω-

τάθλημα. Με το αριστερό

ξεκίνησε το παιχνίδι ο

Γ.Σ.Φαρσάλων καθώς βρέ-

θηκε πίσω την πρώτη

περίοδο στο -13 (23-10).

Η εικόνα της αναμέτρησης

παρέμεινε η ίδια και στην

δεύτερη περίοδο με την

λήξη του ημιχρόνου να βρί-

σκει τον Γυμναστικό πίσω

με 14 πόντους (43-29).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι δυο

ομάδες αναδείχθηκαν ισό-

παλες με επιμέρους σκορ

10-10 και την Καβαλά να

παραμένει μπροστά με 14

(53-39).

Στην επανάληψη οι παίκτες

του Σωτήρη Ρίζου, κράτη-

σαν την διαφορά στα ίδια

επίπεδα με την τέταρτη και

καθοριστική περίοδο να μην

αλλάζει κάτι και τελικά η

Καβάλα να επικρατεί στην

αναμέτρηση με σκορ 71-59.

Τα Δεκάλεπτα: 23-10, 43-

29, 53-39, 71-59

Διαιτητές: Σιταρίδης-

Τζιοπάνος Γ.-Τσάνταλη

Οι Συνθέσεις

Καβάλα (Πενταζίδης):

Δοξάκης 6(2), Παντόπουλος

4, Αμπαράς 9(2),

Λαμπρόπουλος 33(5),

Αδαμόπουλος 4, Ζώτος 5,

Αθανασιάδης 3(1),

Πιεβάλιτσα 2, Σαββίδης,

Τεπετίδης 5(1)

Γ.Σ. Φαρσάλων (Ρίζος):

Καλτσούνας, Παπαχρήστος

16(2), Τσούμας 2, Βρεττάς

5, Πεταλωτής 6, Μουλάς

10(1), Τσούκας 6, Δέσπος

14.

Τα αποτελέσματα της

20ής αγωνιστικής:

Γέφυρα – Ευκαρπία 88-73

Δόξα Λευκάδας – Ερμής

Λαγκαδά 73-55

Πρωτέας Γρεβενών –

Μαχητές Πειραματικού

Πεύκων 58-74

ΧΑΝΘ – Στρατώνι 100-62

Αίας Ευόσμου – ΠΑΣ

Γιάννινα (19:30)

Πολύγυρος – Πευκοχώρι

74-47

Καβάλα – Φάρσαλα 71-59

Έσπερος Λαμίας – ΓΑΣ

Κομοτηνή 78-86 (παρ.)

Η Βαθμολογία (σε 20

αγώνες)

1.ΠΑΣ Γιάννινα (18-2) 38

2.Δόξα Λευκάδας (15-5) 35

————————————

—

3.ΕΚ Καβάλας (15-5) 35

4.ΚΣ Γέφυρας (13-7) 33

5.Ερμής Λαγκαδά (12-8) 32

6.Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων (11-9) 31

7.ΠΣ Ευκαρπίας (11-9) 31

8.ΓΣ Φαρσάλων (10-10) 30

9.Πρωτέας Γρεβενών (9-11)

29

10.Αίας Ευόσμου (9-11) 29

11.ΓΑΣ Κομοτηνής (8-12)

28

12.ΧΑΝΘ (8-12) 28

————————————

—

13.ΑΟ Πολυγύρου (8-12)

28

14.Εσπερος Λαμίας (7-13)

27

15.Στρατώνι (5-15) 25

16.ΚΑΟ Χαλκιδικής* (1-19)

20

*Ο ΚΑΟΧ έχει -1 βαθμό

από την περσινή σεζόν.

Με τον ΚΑΟΧ στα

Φάρσαλα δοκιμάζεται ο

Γ.Σ. Φαρσάλων

Ο Γ.Σ. Φαρσάλων επιστρέ-

φει στην έδρα του για να

αντιμετωπίσει την ερχόμενη

Κυριακή 8/3 την ομάδα του

ΚΑΟΧ η οποία είναι ουρα-

γός με μόλις 1 νίκη και 20

βαθμούς.

Από την άλλη οι

Φαρσαλινοί ψάχνουν την

επιστροφή στις νίκες και με

30 βαθμούς είναι στην 8η

θέση.

Η εν λόγω αναμέτρηση

αποτελεί μιας πρώτης τάξε-

ως ευκαιρία για το συγκρό-

τημα του κ. Ρίζου να επα-

νέλθει στα ροζ φύλλα.

Η συγκεκριμένη αναμέτρη-

ση θα διεξαχθεί την

Κυριακή 8/3 και ώρα 17:00.

Στο παιχνίδι του Α’ γύρου οι

Φαρσαλινοί είχαν επικρατή-

σει με σκορ 59-79. 

Η επόμενη αγωνιστική

(21η, 8/3):

Ευκαρπία – Δόξα Λευκάδας

Ερμής Λαγκαδά – Πρωτέας

Γρεβενών

Μαχητές Πειραματικού

Πεύκων – ΧΑΝΘ

Στρατώνι – Αίας Ευόσμου

ΠΑΣ Γιάννινα – Πολύγυρος

Γ.Σ. Φαρσάλων - ΚΑΟΧ

ΓΑΣ Κομοτηνή – Γέφυρα

Καβάλα – Έσπερος Λαμίας
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Αθλητικά
CMYK

ΉτταΉττα στηνστην ΚαβάλαΚαβάλα γιαγια τοντον ΓΓ..ΣΣ. . ΦαρσάλωνΦαρσάλων, , στοστο ντεμπούτο τουντεμπούτο του

Σωτήρη Ρίζου στον πάγκο των μπλεΣωτήρη Ρίζου στον πάγκο των μπλε

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



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

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)

Τηλ.2491024240

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 & 2410623873 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ - 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

80τ.μ. για γενική χρήση επι

της οδού 28ης Οκτωβρίου

δίπλα στη ΔΕΗ.

Διαμπερές με πολύ φωτισμό

και δική του θέση στάθμευ-

σης.

Για πληροφορίες στο τηλ.

6949038535

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χωράφια 10 –

15 στρέμματα για εγκατάστα-

ση Φωτοβολταϊκών.

Ενοίκιο από 150 ευρώ ανά

στρέμμα.

Αγορά από 1.500 ευρώ ανά

στρέμμα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6972800764. κ. Γιώργος
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4/3:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

5/3:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

6/3:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

7/3:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7

Τηλ: 24910-22342

8/3:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

9/3:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:45

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

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων εθελοντική αιμοδοσία από τον

Αιμοδοτικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων, από τις 9 το

πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ - ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΖΩΗ

Το Δ.Σ. του Αιμοδοτικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων



Σ
το Potchefstroom

στη Νότια Αφρική

βρίσκεται για

προετοιμασία η

Φαρσαλινή

πρωταθλήτρια

δισκοβολίας Κρίστι

Αναγνωστοπούλου.

Η προετοιμασία διαρκεί

έναν μήνα από 2

Φεβρουαρίου μέχρι και 2

Μαρτίου.

Η προετοιμασία προχωρά

σε πολύ καλά επίπεδα με

αρκετό όγκο βολών, οι συν-

θήκες είναι ιδανικές για

προπόνηση, η θερμοκρα-

σία κυμαίνεται από 25 έως

34 βαθμούς και οι προπο-

νήσεις λαμβάνουν χώρα σε

ένα υπερσύγχρονο προπο-

νητικό κέντρο.

Επίσης στις 25/2 στα πλαί-

σια της προετοιμασίας της

η Κρίστι πραγματοποίησε

τον πρώτο της αγώνα για

το 2020 και με βολή 59.71μ

κατέκτησε την 1η θέση στο

ACNW League Meeting

που διεξήχθη στο Mcarthur

stadium στο Potchefstroom.

Πολύ δυνατό και καλό ξεκί-

νημα για μια ολυμπιακή

χρονιά και το Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα που θα διεξα-

χθεί στο Παρίσι τον

Αύγουστο.

Επόμενος αγώνας θα είναι

το Ευρωπαϊκό Κύπελλο

Ρίψεων που θα διεξαχθεί

στην Λεϊρία της

Πορτογαλίας στις 21-22

Μαρτίου
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Αθλητικά

Σ
ε ένα στείρο από

πλευράς ευκαιριών

παιχνίδι η Δόξα

Υπέρειας ηττήθηκε με

σκορ 1 – 0 στην έδρα του

Μελισσοχωρίου.

Έτσι η Υπέρεια παρέμεινε

στους 35 βαθμούς και είναι

στην 6η θέση.

Η αναμέτρηση είχε ελάχι-

στες καλές στιγμές και όλα

τα συστατικά ενός ντέρμπι

με τις δυο ομάδες να

δίνουν μεγαλύτερη βάση

στην άμυνα τους και τον

έλεγχο του κέντρου με

αρκετή αλληλοεξόντωση.

Το τέρμα που έκρινε την

αναμέτρηση σημειώθηκε

στο 50′ όταν μετά από

κόντρα επίθεση ο

Καραμάνος εκμεταλλεύτηκε

την αμυντική αδράνεια της

Υπέρειας και με πλασέ

πέτυχε το 1 – 0 το οποίο

ήταν και το τελικό σκορ.

Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας):

Γεωργούλας, Πρίφτης (46′

Σουλτούκης),

Παπαδόπουλος (60′

Τσιούρης Γ.), Ντόντος,

Σαίτης (85′

Γεωργολόπουλος),

Δημητρίου (60′ Ζαχαράκης),

Γκατζόγιας, Τραμπάκουλος,

Κουσιώρας, Τζατζάκης,

Παπαδόντας.

Η
Θύελλα Βασιλί

μετά το “διαζύγιο”

με τον Λεωνίδα

Βαΐτση κινήθηκε ταχύτατα

και ανακοίνωσε τον

διάδοχο στον πάγκο της.

Ο λόγος για τον πολύπειρο

Φαρσαλινό τεχνικό
Παναγιώτη Κορδαλή.
Ο Κορδαλής έχει κοουτσά-
ρει τον Αχιλλέα Φαρσάλων,
τον Απόλλων Βρυσιών, ενώ
τελευταία του προπονητική
στέγη ήταν ο ΑΟ

Ναρθακίου με τον οποίο
την περσινή σεζόν πέτυχε
την άνοδο από την Β στην
Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία και
μάλιστα αήττητος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση

της ομάδος: Ο Α.Ο
Θύελλα Βασιλί είναι στην
ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει την έναρξη της
συνεργασίας με τον προπο-
νητή , Παναγιώτη Κορδαλή.
Τον ευχαριστούμε που μας
τιμά με την παρουσία του
στην ομάδα μας, τα καλύτε-
ρα, τώρα έρχονται!

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς πήρε

τη νίκη με σκορ 1-

3 στο Βασιλί, απέναντι

στην γηπεδούχο ομάδα

της Αναγέννησης

Φαρσάλων, λόγω

εμπειρίας όμως οι νεαροί

της Αναγέννησης

κέρδισαν τις εντυπώσεις

καθώς κατάφεραν να

προηγηθούν της

αναμέτρησης.

Έτσι ο Ατρόμητος έφτασε
τους 32 όντας 8ος, παρέ-
μεινε 16η με 7 η
Αναγέννηση Φαρσάλων.
Συγκεκριμένα στο 48’ ο
Βλαχάκης μετά από μπαλιά

του Τσοβάρα με πλασέ
άνοιξε το σκορ κάνοντας το
1-0.Μόλις τέσσερα λεπτά
κράτησε η χαρά των γηπε-
δούχων καθώς στο 52’
μετά από φάουλ από το
ύψος της μεγάλης περιοχής
ο Ατρόμητος ισοφάρισε με
τον Βόπη, παρά την προ-
σπάθειά του νεαρού κίπερ
Ιακωβάκη.
Στο 63΄ Τασιόπουλος από
κοντά θα βάλει μπροστά
την ομάδα της Βαμβακούς
με 1-2.
Στο 73’ ο Κατμέρος από το
ύψος του πέναλτι θα πλα-
σάρει απέναντι στον
Γκατζανά με την μπάλα να

πηγαίνει μόλις άουτ, χάνο-
ντας μοναδική ευκαιρία για
την ισοφάριση.
Το παιχνίδι θα καθαρίσει
στο 85΄ ο Αζάς όταν θα
ξεφύγει μόνος του στην επί-
θεση πλασάροντας τον
Ιακωβάκη και διαμορφώνο-
ντας το τελικό 1-3.
Οι Συνθέσεις
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Ρόφαλης): Ιακωβάκης,
Σαλής, Μπανιάς, Θλιβερός,
Καρακώστας, Φωτογιάννης,
Τσοβάρας, Μπουλούτσος,
Βλαχάκης, (80′ Σ.
Δημουλάς), Δ. Δημουλάς
(46′ λτ Κατμέρος), Θέος
(46′ λ.τ. Τζιλήρας – 67′ λτ
Αλ. Φρρόκου).
Ατρόμητος Βαμβακούς
(Ανδρεόπουλος):
Γκατζανάς, Μπερσιάνης,
Φλώρος, Μουτκανάς(86′
Τζιλήρας), Χρόνης(53′
Βασιλόπουλος),
Βόπης(Θεοχάρης),
Αγγελόπουλος,
Αρσενόπουλος (43 λτ
Τασιόπουλος), Αζάς,
Γκούνης.

Ήττα για την Δόξα Υπέρειας Ήττα για την Δόξα Υπέρειας Πήρε την νίκη ο Ατρόμητος Βαμβακούς Πήρε την νίκη ο Ατρόμητος Βαμβακούς 

απέναντι στην Αναγέννησηαπέναντι στην Αναγέννηση

Εκκίνηση με πρωτιά για την Κρίστι Αναγνωστοπούλου!Εκκίνηση με πρωτιά για την Κρίστι Αναγνωστοπούλου!

ΑχιλλέαςΑχιλλέας ΦαρσάλωνΦαρσάλων - - Ολυμπιακός Αμπελιάς, Ολυμπιακός Αμπελιάς, 

πράξη δεύτερη πράξη δεύτερη 

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (23η Αγων.)

Βλαχογιάννι-Μακρυχώρι 0-2
Τύρναβος-Αργυροπούλι 2-2
Αμπελωνιακός-Λάρισα 2012 α.α.
3-0
Φαλανιακός-Αχιλλέας Φ. 2-0
Αβέρωφ-Κιλελέρ 1-0
Αμπελιά-Σμόλικας 3-1
Π.Ο.Ε-Δωτιέας Αγιάς 0-0
Μαυροβούνι-Δαμασιακός 1-0

Τα Αποτελέσματα (22η Αγων.)

Μελισσοχώρι-Υπέρεια 1-0
Ραχούλα-Γλαύκη 7-1
Παναγροτικός-Νέα Πολιτεία 3-1
Προμηθέας-Πύρρος 1-5
Βούναινα-Ναρθάκι 3-1
Γαλήνη-Ελευθεραί 0-0
Αναγέννηση Φ.-Βαμβακού 1-3
Λαρισαϊκός-Αγ. Ανάργυροι 1-0

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 (23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Μακρυχώρι 54-10 58

2. Π.Ο.Ε 49-9 57

3. Φαλανιακός 52-17 51

4. Σμόλικας 36-23 37

5. Κιλελέρ 22-23 36

6. Δωτιέας Αγιάς 31-12 35

7. Αμπελιά 34-27 33

8. Μαυροβούνι 25-24 31

9. Αβέρωφ 22-24 30

10. Αχιλλέας Φ. 24-36 28

11. Αργυροπούλι 21-45 22

12. Δαμασιακός 22-32 20

13. Τύρναβος 21-36 20

14. Αμπελωνιακός 25-43 15

15. Βλαχογιάννι 14-43 14

*Η Λάρισα 2012 έχει αποχωρήσει από

το πρωτάθλημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Πύρρος 35-19 46
2. Παναγροτικός 46-25 44
3. Βούναινα 43-20 42
4. Νέα Πολιτεία 43-26 41
5. Μελισσοχώρι 36-24 37
6. Υπέρεια 37-27 35
7. Ελευθεραί 23-16 34
8. Βαμβακού 32-31 32
9. Ραχούλα 39-30 29
10. Ναρθάκι 40-35 28
11. Άγιοι Ανάργυροι 21-22 25
12. Προμηθέας 21-33 20
13. Λαρισαϊκός 21-36 18
14. Γαλήνη 14-31 15
15. Γλαύκη 15-50 12
16. Αναγέννηση Φ. 11-53 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 25η Αγωνιστική

(Κυριακή 8/3, 15:30)
Τύρναβος-Βλαχογιάννι

Μακρυχώρι-Αμπελωνιακός

Αργυροπούλι-Φαλανιακός

Λάρισα 2012-Αβέρωφ α.α. 0-3

Αχιλλέας Φ.-Αμπελιά

Κιλελέρ-Π.Ο.Ε

Σμόλικας-Μαυροβούνι

Δωτιέας Αγιάς-Δαμασιακός

Επόμενη (23η) Αγωνιστική 
(Σάββατο 7/3, 15:30)
Ραχούλα-Μελισσοχώρι
Υπέρεια-Παναγροτικός
Γλαύκη-Προμηθέας
Νέα Πολιτεία-Βούναινα
Πύρρος-Γαλήνη
Ελευθεραί-Λαρισαϊκός
Αγ. Ανάργυροι-Βαμβακού
(Κυριακή 8/3, 15:00)
Ναρθάκι-Αναγέννηση Φ. 

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

Εποχή Κορδαλή στον πάγκο της Θύελλας Βασιλί!Εποχή Κορδαλή στον πάγκο της Θύελλας Βασιλί!

Α
χιλλέας Φαρσάλων

και Ολυμπιακός

Αμπελιάς θα

τεθούν αντιμέτωποι την

Κυριακή 8/3 και ώρα

15:30 στο γήπεδο της

Βαμβακούς για την 24η

αγωνιστική της

«μεγάλης» κατηγορίας

για δεύτερη φορά την

φετινή σεζόν.

Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς
ανέβηκε φέτος για πρώτη
φορά στα… σαλόνια και με
το “καλημέρα” έχει δείξει
την δυναμική του και έχει
πετύχει μεγάλες νίκες με

πιο πρόσφατη τον “άσσο”
στην έδρα του κόντρα στον
Σμόλικα Φαλάνης και με 33
βαθμούς είναι στην 7η θέση
της βαθμολογίας.
Από την άλλη ο Αχιλλέας
Φαρσάλων με εφαλτήριο το
ντέρμπι του πρώτου γύρου
όπου το «διπλό» κόντρα
στην Αμπελιά ήταν το
πρώτο «τρίποντο» για τον
Αχιλλέα και με τον κ.
Χρήστο Καπελιάνη στον
πάγκο του έχει δείξει μεγά-
λα σημάδια ανάκαμψης και
πλέον μετρά 28 βαθμούς
όντας στην 10η θέση.

Δεδομένα αναμένεται για
ένα τοπικό ντέρμπι με
μεγάλο ενδιαφέρον όπως
και αυτό του πρώτου γύρου
όπου οι ποδοσφαιρόφιλοι
της Επαρχίας είχαν κατα-
κλύσει το γήπεδο της
Αμπελιάς και κάτι τέτοιο
αναμένεται και την ερχόμε-
νη Κυριακή στην
Βαμβακού.
Στο παιχνίδι του πρώτου
γύρου ο Αχιλλέας
Φαρσάλων είχε επικρατήσει
με σκορ 0 – 2 στην έδρα
της Αμπελιάς.



Τ
ο Chaplin Coffee –

Bar στην οδό

Πατρόκλου 3 στα

Φάρσαλα άνοιξε επίσημα

την Πέμπτη 27/2 τις πύλες

του και πλήθος κόσμου

έδωσε το παρών στο νέο

αυτό κατάστημα της

πόλης των Φαρσάλων.

Το κατάστημα γέμισε με
κόσμο από νωρίς το από-
γευμα μέχρι και τις πρώτες
πρωινές ώρες με τους
παρευρισκόμενους να εύχο-
νται καλές δουλειές στην

νέα διεύθυνση και το προ-
σωπικό του καταστήματος.
Ένα νέο, ζεστό και φιλόξενο
κατάστημα στην “καρδιά”
των Φαρσάλων με ανθρώ-
πους ευδιάθετους και έτοι-
μους να δώσουν τον καλύ-
τερο εαυτό τους για την
άμεση και καλύτερη εξυπη-
ρέτηση σας.
Η Διεύθυνση και το προσω-
πικό του καταστήματος
ευχαριστεί θερμά όλους
όσους παρευρέθηκαν στα
εγκαίνια του καταστήματος.
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protostypos.gr

Τοπικά Νέα

CMYK

Εγκαίνια για το “Εγκαίνια για το “Chaplin” Coffee - Bar Chaplin” Coffee - Bar στηνστην ““καρδιάκαρδιά” ” τωντων Φαρσάλων!Φαρσάλων!


