
Προληπτικά μέτρα και Προληπτικά μέτρα και 
αναβολές λόγω Κορωνοϊούαναβολές λόγω Κορωνοϊού

και στην Επαρχίακαι στην Επαρχία

Τοποθετούνται 11 κάδοιΤοποθετούνται 11 κάδοι

ανακύκλωσης ρούχων στανακύκλωσης ρούχων στην Επαρχίαην Επαρχία

Προληπτική απολύμανση σε δομές τουΠροληπτική απολύμανση σε δομές του

ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου ΦαρσάλωνΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Φαρσάλων

Αναβάλλονται όλες οιΑναβάλλονται όλες οι

προγραμματισμένεςπρογραμματισμένες

εκδηλώσεις της Περιφέρειαςεκδηλώσεις της Περιφέρειας

«Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»:«Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»:

Επερώτηση για τον δρόμο Επερώτηση για τον δρόμο 

Λάρισας – ΦαρσάλωνΛάρισας – Φαρσάλων

Το γλέντησαν οιΤο γλέντησαν οι

Σαρακατσαναίοι των ΦαρσάλωνΣαρακατσαναίοι των Φαρσάλων

Απόλυτα επιτυχημένη ακόμηΑπόλυτα επιτυχημένη ακόμη

μια εθελοντική αιμοδοσίαμια εθελοντική αιμοδοσία

Το νέο Δ.Σ. τουΤο νέο Δ.Σ. του

Μελισσοκομικού ΣυλλόγουΜελισσοκομικού Συλλόγου

Νέο Δ.Σ. για τον ΠολιτιστικόΝέο Δ.Σ. για τον Πολιτιστικό

Σύλλογο Ντόπιων ο “Ενιπέας”Σύλλογο Ντόπιων ο “Ενιπέας”

CMYK

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 956 Τιμή: 0,60 ευρώ



Τ
ην έγκριση για

τοποθέτηση 11

σημείων, κάδων

ανακύκλωσης

μεταχειρισμένων ειδών

ένδυσης και υπόδησης

και λοιπών υφασμάτινων

υλικών (ρούχα, τσάντες,

πάνινα παιχνίδια,

παπούτσια κ.λ.π.),

ενέκρινε το δημοτικό

συμβούλιο Φαρσάλων.

Κατ’ αυτό τον τρόπο ο

Δήμος Φαρσάλων

συμμορφώνεται με τον

Εθνικό Σχεδιασμό

Διαχείρισης Αποβλήτων

(ΕΣΔΑ) και τον

Περιφερειακό Σχεδιασμό

Διαχείρισης Αποβλήτων

(ΠΕΣΔΑ), που

προβλέπουν την κατά το

δυνατό χωριστή συλλογή

χρησιμοποιημένων

ρούχων υποδημάτων με

σκοπό την

επαναχρησιμοποίηση

τους ή την ανακύκλωσή

τους.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος

Φαρσάλων κ. Δέσποινα

Συροπούλου , ενημέρωσε

το σώμα ότι η συλλογή θα

γίνεται με μέσα μεταφοράς

της εταιρείας, η προδιαλογή

των συλλεγόμενων υλικών,

η προώθηση των μη επα-

ναχρησιμοποιημένων υλι-

κών και την εφαρμογή προ-

γραμμάτων εκπαίδευσης.

Η υλοποίηση προγράμμα-

τος χωριστής συλλογής

μεταχειρισμένων ειδών

ένδυσης και υπόδησης θα

έχει τα εξής αναμενόμενα

οφέλη για τον Δήμο όπως:

Την μείωση των οικιακών

αποβλήτων που οδηγούνται

προς ταφή σε ποσοστό

περίπου 6%, με αποτέλε-

σμα πολλαπλά περιβαλλο-

ντολογικά και οικονομικά

οφέλη, την συμμόρφωση με

το εγκεκριμένο Εθνικό

Σχέδιο Διαχείρισης

Αποβλήτων και κατ’ επέκτα-

ση το Τοπικό Σχέδιο

Διαχείρισης του Δήμου την

Περιβαλλοντική ευαισθητο-

ποίηση των δημοτών.

Σύμφωνα με την σύμβαση

η εταιρεία αναμένεται να

αναλάβει την ολοκληρωμέ-

νη και αποκλειστική διαχεί-

ριση του  των μεταχειρισμέ-

νων ειδών ένδυσης και

υπόδησης και λοιπών υφα-

σμάτινων υλικών. Θα εγκα-

ταστήσει αρχικά 11 κάδους

σε σημεία των Φαρσάλων

και των χωριών (σύμφωνα

με πληθυσμιακά κριτήρια)

που έχουν γνωμοδοτήσει τα

τοπικά συμβούλια και η ποι-

ότητα ζωής και αν η εται-

ρεία κρίνει ότι είναι εφικτό

και σκόπιμο να επεκταθεί

θα επεκταθεί το δίκτυο.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετη-

θούν 11 κάδοι σε σημεία

της πόλης αλλά και χωριών:

Στην Δημοτική Ενότητα

Φαρσάλων, στην Κοινότητα

Φαρσάλων, επτά (7) ειδι-

κούς κάδους: Πλατεία

Δημοκρατίας Διασταύρωση

οδών Λαμίας με

Αριστοτέλους (στην εκκλη-

σία Παναγίας), στην οδό

Βενιζέλου, δίπλα στο γρα-

φείο του Συλλόγου

Φιλανθρωπίας και

Ιεραποστολής «Παναγία η

Ελεούσα», στο χώρο του

Πολιτιστικού Κέντρου

Φαρσάλων (πλησίον στο

ΚΑΠΗ), στην τρίγωνη πλα-

τεία, στην περιοχή

Βαρουσίου, επί της οδού

Βενιζέλου, στην διασταύρω-

ση των δρόμων Λαμίας με

εργατικές κατοικίες περιο-

χής Θωμαΐδη (απέναντι

από τα ψυγεία Ζαχαρή).

Στην Δημοτική Ενότητα

Μεγάλου Ενιπέα, δύο (2)

ειδικούς κάδους: Στην

Κοινότητα Ευυδρίου, ένα

(1) ειδικό κάδο, στην πλα-

τεία του οικισμού Μικρού

Ευυδρίου, στην Κοινότητα

Σταυρού, ένα (1) ειδικό

κάδο έμπροσθεν του

Κοινοτικού Καταστήματος,

στην Δημοτική Ενότητα

Ναρθακίου, στην Κοινότητα

Ναρθάκι ένα (1) ειδικό

κάδο, στην πλατεία και

στην Δημοτική Ενότητα

Πολυδάμαντα, στην

Κοινότητα Βαμβακούς ένα

(1) ειδικό κάδο, στο χώρο

πάρκινγκ του πρώην

Δημαρχείου Πολυδάμαντα.

Η επικεφαλής της ελάσσο-

νος αντιπολίτευσης κ.

Μαρία Ίφου, διατύπωσε

ερώτημα κατά το πρόσφατο

δημοτικό συμβούλιο, το

οποίο αφορούσε την επα-

νάχρηση μεταχειρισμένων

ρούχων προς διάθεση των

πολιτών και όχι της εταιρεί-

ας, όπως γίνεται εδώ και

χρόνια από την

Ιεραποστολή έπειτα από

διαλογή, ερώτημα τα οποίο

απάντησε η αντιδήμαρχος

κ. Δέσποινα Συροπούλου,

λέγοντας ότι η πρώτη δια-

λογή γίνεται στην

Ιεραποστολή, και ότι οι

πολίτες είναι μαθημένοι να

προσφέρουν τα καλά ρούχα

εκεί. Την περαιτέρω αύξηση

σε περισσότερα σημεία και

χωριά, ζήτησε ο επικεφαλής

παράταξης και δημοτικός

σύμβουλος Κων/νος

Τύμπας, όπου έλαβε την

απάντηση ότι “η τοποθέτη-

ση κάδων γίνεται με πληθυ-

σμιακά κριτήρια, αν και

εφόσον υπάρχει ανταπόκρι-

ση του κόσμου θα επεκτεί-

νουμε το δίκτυο” ανέφερε

χαρακτηριστικά η αρμόδια

αντιδήμαρχος. Το θέμα

εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία,

καθώς η κ. Ίφου διατήρησε

τις επιφυλάξεις, ως προς

την λειτουργία του και ο

επικεφαλής της Λαϊκής

Συσπείρωσης Φαρσάλων

Αποστόλης Αναγνώστου το

καταψήφισε.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία
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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 11/3/2020 

Συννεφιά - Θερμοκρασία 3/17c 

Τρίτη 10/3/2020
Συννεφιά - Θερμοκρασία 4/17c

Πέμπτη 12/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 5/19c

Παρασκευή 13/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/22c

Σαββάτο 14/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/23c

Κυριακή 15/3/2020
Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 6/18c

Δευτέρα 16/3/2020
Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 4/18c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Τοποθετούνται 11 κάδοι ανακύκλωσης ρούχων στα Φάρσαλα και τα χωριά,Τοποθετούνται 11 κάδοι ανακύκλωσης ρούχων στα Φάρσαλα και τα χωριά,

μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίουμετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου



Ε
πίκαιρη ερώτηση

για την

ταλαιπωρία που

υποβάλλονται, οι πολίτες

για την δήλωση των

τετραγωνικών κατέθεσε

στο πρόσφατο δημοτικό

συμβούλιο ο

κ.Χριστόδουλος

Παπαγεωργίου ο οποίος

τόνισε ότι θα πρέπει να

βρεθεί λύση για την

απλοποίηση της

διαδικασίας αυτών καθώς

και των δικαιολογητικών

– όπως η τεχνική

περιγραφή- που

ζητούνται από την

υπηρεσία εσόδων του

δήμου.  

Η αντιδήμαρχος Φαρσάλων

κ. Σοφία Χατζηπλή απάντη-

σε στον κ. Παπαγεωργίου,

ότι το θέμα τέθηκε και κατά

την πρόσφατη επίσκεψη

του κ. Θεοδωρικάκου,

όπως επίσης και ξανά στην

σύσκεψη στο ΥΠΕΣ. Σε

κάθε περίπτωση η νέα

πλατφόρμα που ξεκίνησε

να λειτουργεί από τις 27

Φεβρουαρίου απλουστεύει

την διαδικασία δήλωσης

αυτών. Στα ερωτήματα

απάντησε επί του θέματος

ο κ. Παπαδήμας, προϊστά-

μενος Διεύθυνσης

Οικονομικών του Δήμου

Φαρσάλων.

Όπως δημοσιεύει η εφημε-

ρίδα “Ελευθερία”, σημείο

“κλειδί” στην όλη υπόθεση

είναι το Ε9 και η δήλωση

των ακινήτων, όπου ιδιο-

κτήτες θα διαπιστώσουν τις

διαφορές που πρέπει να

δηλώσουν στους δήμους

καθώς και την επιφάνεια

του κάθε ακινήτου. Η υπο-

βολή των διορθωτικών

δηλώσεων – στοιχείων ακι-

νήτων είναι δυνατή μέσω

της εφαρμογής “Ε9

Περουσιολόγιο” που βρί-

σκεται στο taxisnet, με

απλή διαδικασία. Το πρό-

βλημα εντοπίζεται όμως

όταν κατά την δήλωση της

πλατφόρμας όταν το εμβα-

δόν είναι μικρότερο, σε

αυτή την περίπτωση θα

πρέπει να σπεύσουν με τα

απαραίτητα δικαιολογητικά

στους οικείους δήμου και

να προχωρήσουν την διαδι-

κασία με τον συμβατικό

τρόπο.
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““Προβληματίζει” η δήλωση τετραγωνικών – Προβληματίζει” η δήλωση τετραγωνικών – 

Ερώτηση Χριστόδουλου ΠαπαγεωργίουΕρώτηση Χριστόδουλου Παπαγεωργίου



Μ
παίνοντας στο

δεύτερο μισό

του αιώνα από

την ίδρυση του, ο

Σύλλογος

Σαρακατσαναίων

επαρχίας Φαρσάλων

πραγματοποίησε τον

ετήσιο καθιερωμένο χορό

του, στα Φάρσαλα,

παρουσία πλήθους

κόσμου.

Αρχικά παρουσιάστηκαν τα

χορευτικά τμήματα, στα

οποία συμμετείχαν πάνω

από 70 παιδιά κάθε ηλικίας,

κερδίζοντας το χειροκρότη-

μα του κόσμου. Επίσης,

κατά την διάρκεια της εκδή-

λωσης βραβεύτηκαν οι

πρωτοετείς Σαρακατσάνοι

φοιτητές της επαρχίας και

στην συνέχεια ακολούθησε

παραδοσιακό

Σαρακατσάνικο γλέντι μέχρι

το πρωί.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν πολλοί επίσημοι προ-

σκεκλημένοι και συγκεκρι-

μένα η βουλευτής του ν.

Λάρισας κ. Στέλλα Μπίζιου,

ο εκπρόσωπος της

Περιφέρειας Θεσσαλίας κ.

Λαδόπουλος Γιώργος, ο

πρόεδρος του δημοτικού

συμβουλίου Φαρσάλων κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός, οι

αντιδήμαρχοι κ.κ.Χατζηπλή

Σοφία, Κουκουλιός

Σταύρος, Γκατζόγιας

Νικόλαος, οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι κ.κ. Γούσιας

Δημήτριος, Χαμορούσου

Ευαγγελία, Μπρόζος

Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος

ΟΠΑΚΠΑ κ. Μπασαγιάννης

Χρήστος, ο πρόεδρος

ΔΗΚΕΦΑ κ. Μπαλατσός

Κωνσταντίνος, ο διευθυντής

Αγροτικής Ανάπτυξης

Λάρισας Καλφούντζος

Παναγιώτη, ο σύλλογος

Σαρακατσαναίων Αγίας,

φοιτητών Θεσσαλονίκης,

Κιλκίς, Λάρισας,

Μαγνησίας, εκπρόσωποι

της πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Συλλόγων

Σαρακατσαναίων και πλή-

θος συλλόγων και φορέων

της περιοχής.

Αναλυτικά οι τυχεροί

λαχνοί που κερδίζουν τα

μεγάλα δώρα της λαχειο-

φόρου.

3077,995, 2500, 1198,

2110, 3291, 2505, 666

1180,193, 1890, 1132

,1667, 1196, 2898, 2871,

29, 2943, 1538, 3731,138

2007,1117,2577,2016,3754

1204.

Παρακαλούνται οι τυχεροί

με την κάρτα του δώρου

όπως προσέλθουν στα

γραφεία του Συλλόγου

την Πέμπτη (12/3) και την

Παρασκευή (13/3) στην

οδό Λαμίας 95 για να

παραλάβουν το δώρο

τους.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Το γλέντησαν οι Σαρακατσαναίοι στα Φάρσαλα, στον Το γλέντησαν οι Σαρακατσαναίοι στα Φάρσαλα, στον 

καθιερωμένο ετήσιο χορό τουςκαθιερωμένο ετήσιο χορό τους



Μ
εγάλη

ανταπόκριση

έδειξαν οι πολίτες

της επαρχίας Φαρσάλων

στο πρόγραμμα

προληπτικών εξετάσεων

από της κινητές μονάδες

υγείας της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας, το οποίο

ολοκληρώθηκε την

περασμένη Παρασκευή.

Για ενάμιση μήνα, αφού

παρατάθηκε η παραμονή

λόγω του μεγάλου ενδιαφέ-

ροντος, οι κινητές μονάδες

βρίσκονταν δίπλα στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

δίνοντας τη δυνατότητα σε

εκατοντάδες πολίτες να

πραγματοποιήσουν δωρεάν

ιατρικές εξετάσεις.

Μεταξύ άλλων πραγματο-

ποιήθηκαν 270 μαστογρα-

φίες, 258 εξετάσεις ωστικής

πυκνότητας, 150 σπιρομε-

τρήσεις, 170 βιοχημικοί

έλεγχοι, ενώ συνολικά έγι-

ναν 2040 εξετάσεις.

Με αφορμή τη λήξη του

προγράμματος, τις κινητές

μονάδες επισκέφθηκε ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, συνο-

δευόμενος από τον πρόε-

δρο της ΔΗΚΕΦΑ κ.

Κωνσταντίνο Μπαλατσό. Ο

κ. Εσκίογλου συνομιλώντας

με τις εργαζόμενες στις

κινητές μονάδες τις ευχαρί-

στησε για την προσφορά

τους, εξήρε το έργο τους

και τόνισε με νόημα πως «η

κοινωνία της επαρχίας μας

έχει κάνει σημαντικά βήμα-

τα σε ότι αφορά την κουλ-

τούρα της ιατρικής πρόλη-

ψης κι αυτό φαίνεται από τα

ενθαρρυντικά στοιχεία της

μεγάλης προσέλευσης στις

κινητές μονάδες».

Τον δήμαρχο Φαρσάλων

και τον πρόεδρο της ΔΗΚΕ-

ΦΑ υποδέχθηκαν η επισκέ-

πτρια υγείας και υπεύθυνη

των κινητών μονάδων κ.

Μαρία Μαυρουδή, η τεχνο-

λόγος ιατρικών εργαστη-

ρίων κ. Στυλιανή

Χαρακοπούλου, η επισκέ-

πτριας υγείας κ. Φανή

Ζηκοπούλου, η επισκέπτρια

υγείας κ. Ευδοξία Χατζή, η

μαία κ. Κωνσταντίνα

Μπουμπουδήμου και η

τεχνολόγος – ακτινολόγος

κ. Μαρία Κολιούμπα.

Α
πόλυτα

επιτυχημένη

ακόμη μια

εθελοντική αιμοδοσία την

προηγούμενη Πέμπτη 5/3

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα συγκεντρώ-

θηκαν 56 φιάλες αίματος

στην μεγάλη προσπάθεια

του Αιμοδοτικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων για

ένα τόσο σημαντικό θέμα

όπως είναι η αιμοδοσία.

Αυτή ήταν η δεύτερη αιμο-

δοσία του έτους καθώς είχε

προηγηθεί η αιμοδοσία σε

συνεργασία με τον Σύλλογο

Τριτέκνων Επαρχίας

Φαρσάλων.

Οι ανάγκες για αίμα δεν

σταματούν ποτέ και για

αυτό την ερχόμενη Τετάρτη

11/3 στο Ευίδριο

Φαρσάλων θα πραγματο-

ποιηθεί εθελοντική αιμοδο-

σία στο κτίριο του παλιού

Δημαρχείου.

Η επόμενη αιμοδοσία θα

πραγματοποιηθεί στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

στις 8/4 η καθιερωμένη

Πασχαλινή εθελοντική αιμο-

δοσία.

Την Πέμπτη παρευρέθηκε

και έδωσε αίμα στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, ο οποίος

είναι από τα πρώτα μέλη

του Αιμοδοτικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά

όλους τους αιμοδότες για

την μεγάλη ανταπόκρισή

τους για ακόμη μια φορά.
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CMYK

Πάνω από 2000 εξετάσεις από τις Πάνω από 2000 εξετάσεις από τις 

κινητές μονάδες υγείας της 5ης ΥΠΕ κινητές μονάδες υγείας της 5ης ΥΠΕ 

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα

Απόλυτα επιτυχημένη ακόμη μιαΑπόλυτα επιτυχημένη ακόμη μια

εθελοντική αιμοδοσίαεθελοντική αιμοδοσία



Α
ναβάλλονται όλες

οι πολιτιστικές

και αθλητικές

εκδηλώσεις της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

που ήταν

προγραμματισμένες για

τον Μάρτιο για τον

περιορισμό της

διασποράς του

κορωνοϊού. Στο πλαίσιο

της καμπάνιας

ενημέρωσης, η

Διεύθυνση Δημόσιας

Υγείας της Περιφέρειας

Θεσσαλίας ανακοίνωσε

επικαιροποιημένες

οδηγίες  σχετικά με τα

μέτρα πρόληψης και

αυτοπροστασίας των

πολιτών. Οι υπηρεσίες

Δημόσιας Υγείας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

ακολουθούν πιστά τις

οδηγίες του Υπουργείου

Υγείας που είναι το καθ’

ύλην αρμόδιο για τη

διαχείριση του θέματος. 

Οι νέες οδηγίες              

Η  Διεύθυνση Δημόσιας

Υγείας της Περιφέρειας

Θεσσαλίας  ενημερώνει

σχετικά με το νέο κορωνοϊό : 

Τι είναι COVID-19 και τι

SARS–CoV-2;

Ο νέος κορωνοϊός-2019

ονομάζεται τώρα SARS-

CoV-2, ενώ η ασθένεια που

προκαλεί ονομάζεται

COVID-19. O ιός ανιχνεύθη-

κε πρώτη φορά το

Δεκέμβριο του 2019 στην

περιοχή Γιουχάν της Κίνας

και έκτοτε έως σήμερα έχει

διασπαρεί σε περισσότερες

από 60 χώρες σε όλο τον

κόσμο. Αποτελεί ένα νέο

στέλεχος κορωνοϊού που

μέχρι τότε δεν είχε απομο-

νωθεί στον άνθρωπο.

Ποιος είναι ο τρόπος μετά-

δοσης του ιού;

Παρόλο που ο ιός προέρχε-

ται από τα ζώα, μεταδίδεται

από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η μετάδοση θεωρείται ότι

γίνεται κυρίως μέσω του

αναπνευστικού με σταγονί-

δια από το φτέρνισμα, το

βήχα ή την εκπνοή.

Πότε μια περίπτωση της

νόσου θεωρείται περισσότε-

ρο μεταδοτική;

Ένα  περιστατικό  θεωρείται

περισσότερο  μεταδοτικό

όταν εμφανίζει συμπτώμα-

τα,  αλλά  θα μπορούσε να

είναι μεταδοτικό και στην

ασυμπτωματική φάση. Δεν

γνωρίζουμε το ποσοστό των

ασυμπτωματικών κρουσμά-

των, ούτε τον ακριβή ρόλο

που παίζουν στη μετάδοση

του SARS-CoV-2, πιθανο-

λογείται όμως πως είναι

μικρότερο από αυτό των

συμπτωματικών περιπτώ-

σεων της νόσου.

Ποια είναι τα συμπτώματα

της COVID-19 λοίμωξης;

Τα κύρια συμπτώματα της

νόσου περιλαμβάνουν:

Πυρετό, βήχα, πονόλαιμο,

αρθραλγίες, μυαλγίες, κατα-

βολή και δυσκολία στην

αναπνοή

Ποια άτομα κινδυνεύουν

περισσότερο;

Τα άτομα που ανήκουν σε

ομάδα υψηλού κινδύνου

ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς,

άτομα με σακχαρώδη διαβή-

τη, ηπατοπάθειες ή πνευμο-

νοπάθειες, χρόνια αναπνευ-

στικά νοσήματα, κακοήθειες

κτλ είναι πιθανότερο να

εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

Κατά συνέπεια για αυτές τις

ευπαθείς ομάδες του πλη-

θυσμού κρίνεται ιδιαίτερα

αναγκαία η συστηματική

εφαρμογή όλων των μέτρων

για την πρόληψη της μετά-

δοσης και διασποράς του

νέου κορωνοϊού, με έμφαση

στα ακόλουθα:

•Αποφυγή χώρων συγχρω-

τισμού και εκδηλώσεων 

•Αποφυγή επαφής με άτομα

με συμπτωματολογία λοίμω-

ξης του αναπνευστικού

συστήματος

•Αποφυγή όλων των μη

απαραίτητων ταξιδιών, ιδιαί-

τερα σε περιοχές ή χώρες

με επιβεβαιωμένη μετάδοση

του ιού στην κοινότητα

•Εφαρμογή της υγιεινής των

χεριών και αποφυγή επαφής

των χεριών με το πρόσωπο

(μάτια, μύτη, στόμα)

•Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυ-

ψη της μύτης και του στόμα-

τος με το μανίκι στο ύψος

του αγκώνα ή με χαρτομά-

ντιλο, απόρριψη του χρησι-

μοποιημένου χαρτομάντη-

λου στους κάδους απορριμ-

μάτων και επιμελές πλύσιμο

των χεριών.

•Τακτικό και επιμελές πλύσι-

μο των χεριών με υγρό

σαπούνι και νερό, για τουλά-

χιστον 20’’, πριν τη λήψη

τροφής και μετά την επίσκε-

ψη στην τουαλέτα, και προ-

σεκτικό στέγνωμα χεριών με

χάρτινες χειροπετσέτες μιας

χρήσης και απόρριψή τους

στους κάδους απορριμμά-

των.

•Εναλλακτικά του πλυσίμα-

τος χεριών, μπορεί να εφαρ-

μοστεί καλό τρίψιμο των

χεριών με αντισηπτικό αλκο-

ολούχο διάλυμα ή χαρτομά-

ντιλα με αλκοόλη

•Συμμόρφωση στη χρόνια

φαρμακευτική αγωγή που

ενδεχομένως λαμβάνουν και

στις οδηγίες των θεραπό-

ντων ιατρών

•Άμεση επικοινωνία με τον

θεράποντα ιατρό σε περί-

πτωση εμφάνισης συμπτω-

μάτων λοίμωξης του ανα-

πνευστικού συστήματος και

ιατρική αξιολόγηση

•Αποφυγή επισκέψεων σε

νοσηλευόμενους ασθενείς

•Αποφυγή επισκέψεων σε

χώρους υπηρεσιών υγείας

χωρίς σοβαρό λόγο

Τι σημαίνει έχω έρθει σε

επαφή με τον ιό;

«Επαφή», ως προς τον

COVID-19, είναι ένα άτομο

που δεν παρουσιάζει

συμπτώματα ενώ μπορεί να

έχει έρθει σε επαφή με περι-

στατικό νοσούντος ή και

ασυμπτωματικού ατόμου

από τον COVID-19. Ο κίν-

δυνος μόλυνσης εξαρτάται

από τον βαθμό έκθεσης

στον ιό και για να προσδιο-

ρισθεί χρειάζεται συγκεκρι-

μένη διερεύνηση από το

προσωπικό του ΕΟΔΥ.

Τι να κάνω εάν έχω στενή

επαφή με κάποιον που υπο-

ψιάζομαι πως έχει COVID-

19;

Επικοινωνήστε με τον ιατρό

σας ή τον ΕΟΔΥ στο τηλ:

1135  και μην πραγματοποι-

ήσετε επίσκεψη σε χώρο

παροχής υπηρεσιών υγείας

χωρίς πρότερη ενημέρωση

του ΕΟΔY.

Γιατί ο αριθμός των κρου-

σμάτων αυξάνει τόσο γρή-

γορα;

Οι δύο βασικές αιτίες για την

ταχεία αύξηση του αριθμού

των κρουσμάτων είναι ότι ο

ιός μεταδίδεται από άνθρω-

πο σε άνθρωπο και ότι έχει

βελτιωθεί η δυνατότητα ανί-

χνευσής του.

Μπορεί η μάσκα να με προ-

στατεύσει αποτελεσματικά

από το COVID-19;

Η χρήση μάσκας εμποδίζει

τη μετάδοση της νόσου από

αυτούς που είναι άρρωστοι

στους υπόλοιπους. Η μάσκα

χρησιμοποιείται για την

προστασία των επαγγελμα-

τιών υγείας και δεν συστήνε-

ται η χρήση της στον υγιή

πληθυσμό.

Υπάρχει εμβόλιο για το

COVID-19;

Δεν υπάρχει προς το παρόν

διαθέσιμο εμβόλιο για το

COVID-19, γι΄ αυτό έχει

μεγάλη σημασία η έγκαιρη

διάγνωση και η εφαρμογή

μέτρων πρόληψης διασπο-

ράς της νόσου. Αρκετές

φαρμακευτικές εταιρείες

εργάζονται για την παρα-

σκευή εμβολίου.
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Τοπικά Νέα

Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές και αθλητικέςΑναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές και αθλητικές

εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

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

στον Αλμυρό

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

Αγιορείτου (Πυργετός)

-14-15/3 Διήμερη Εκδρομή Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών -

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)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ



Η
νέα σύνθεση της

ΟΝΝΕΔ Ν.

Λάρισας

αποτελείται από νέους

και νέες 18-30 ετών,

φοιτητές, υπαλλήλους

δημοσίου και ιδιωτικού

τομέα, ελεύθερους

επαγγελματίες,

αυτοαπασχολούμενους

και αγρότες,

εκπροσωπώντας όλο το

φάσμα του κοινωνικού

συνόλου.

Τα περισσότερα μέλη του

νομαρχιακού συμβουλίου

ασχολούνται για πρώτη

φορά ενεργά με την οργά-

νωση ολοκληρώνοντας με

αυτό τον τρόπο τη ριζική

ανανέωσή της. Στην πρώτη

συνεδρίαση συζητήθηκαν οι

βασικοί τομείς δράσης της

ΟΝΝΕΔ Λάρισας καθώς και

τέθηκαν στόχοι για νέες

δράσεις.

Το νομαρχιακό συμβούλιο

αποτελείται από τους εξής

(βλ. πίνακα δεξιά).

Μ
αθητές των τάξεων

Α, Β, Γ, Δ

δημοτικού του 4ου

Δημοτικού Σχολείου

Φαρσάλων επισκέφτηκαν

το «Κονάκι» του

ακαδημαϊκού κ.Παναγιώτη

Κυζερίδη στο Πολυνέρι

Φαρσάλων.

Τους μαθητές και τους

δασκάλους υποδέχτηκε εκ

μέρους του οικοδεσπότη

καθηγητή και διπλωμάτη κ.

Παναγιώτη Κυζερίδη η ανιψιά

του κ. Όλγα Κυζιρίδη, η

οποία μίλησε στους μαθητές

για την ιστορία του μνημείου,

τονίζοντας τη σημασία της

προστασίας και προβολής

της πολιτιστικής μας κληρο-

νομιάς. Στη συνέχεια οι

μαθητές περιηγήθηκαν σε

όλους τους χώρους του μνη-

μείου και πληροφορήθηκαν

για τις λειτουργίες του καθένα

χωριστά, δείχνοντας ιδιαίτερο

ενδιαφέρον.

Τα παιδιά συνόδευαν οι

δάσκαλοι: Ι. Ντόντου, Κ.

Αστάρα, Ε. Συροπούλου, Ι.

Χαμορούσος, Ε. Κολοβού, Α.

Λούκουτου, Π.Αζάς, ευχαρί-

στησαν θερμά την κ. Όλγα

Κυζερίδη, τον πρόεδρο της

κοινότητας Πολυνερίου κ. Μ.

Ντάφο και τον καταστηματάρ-

χη κ. Σ. Μαντζαρίδη για την

υποδοχή και τη φιλοξενία.

Ε
περώτηση

κατέθεσαν οι

σύμβουλοι της

περιφερειακής παράταξης

«Η Θεσσαλία στην Καρδιά

μας» για τον δρόμο

Λάρισας – Φαρσάλων.

Αναλυτικά, στην επερώτηση

επισημαίνονται τα εξής:

«Στις 9 Ιανουαρίου 2020

ανακοινώθηκε με τον πιο επί-

σημο τρόπο η μεταφορά της

αρμοδιότητας στην ολοκλή-

ρωση των απαιτούμενων

μελετών του δρόμου

Λάρισας-Φαρσάλων, στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας, προ-

κειμένου να γίνουν οι διαδι-

κασίες πιο σύντομες και απο-

τελεσματικές. Συγκεκριμένα ο

κος Περιφερειάρχης ανέφερε

ότι  «η Περιφέρεια με τις

τεχνικές της υπηρεσίες έχει

αποδείξει την τεχνική, μελε-

τητική και κατασκευαστική

επάρκεια για  να ολοκληρώ-

σει το έργο. Ο Υπουργός

συμφώνησε να μας εκχωρή-

σει την αρμοδιότητα για την

ταχύτερη ολοκλήρωση των

μελετών αλλά και την αρμο-

διότητα για την κατασκευή

του έργου».

Πρόσφατα στις 18

Φεβρουαρίου 2020, σε

δήλωσή του ο αναπληρωτής

τομεάρχης Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων του

ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής

Λάρισας κ. Βασίλης

Κόκκαλης στα Μ.Μ.Ε.,

δήλωσε ότι σε σχετική ερώ-

τηση στον Υπουργό

Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο

Καραμανλή, περιγράφονται

όλα τα γνωστά στοιχεία για

το έργο, αλλά δε γίνεται

καμία αναφορά στη μεταφο-

ρά της αρμοδιότητας για την

ολοκλήρωση των απαιτούμε-

νων μελετών στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επερωτάται ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

–Έχουν αλλάξει κάποια

δεδομένα από τις 9

Ιανουαρίου, όσον αφορά την

αρμοδιότητα της Περιφέρειας

για το συγκεκριμένο έργο;

–Πότε θα ξεκινήσει η διαδικα-

σία μεταφοράς των απαιτού-

μενων αρμοδιοτήτων από το

Υπουργείο Μεταφορών στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας;

Γιατί οι κάτοικοι τόσο της

περιοχής των Φαρσάλων

όσο και της ευρύτερης περιο-

χής της Λάρισας θα έχουν

κάθε δικαίωμα να προβλημα-

τίζονται και να αγωνιούν».

Την επερώτηση υπογράφουν

οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Δέσποινα Αράπκουλε, Νίκος

Τσιλιμίγκας, Πέτρος

Τσακνάκης, Κώστας

Καραμπάτσας, Ρίζος

Κομήτσας, Θανάσης

Τσιάρας, Κώστας Καντερές,

Γιάννης Χάϊδος
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Μαθητές του 4ου δημοτικού επισκέφθηκαν το “Κονάκι” ΠολυνερίουΜαθητές του 4ου δημοτικού επισκέφθηκαν το “Κονάκι” Πολυνερίου

«Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»: Επερώτηση«Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»: Επερώτηση

για τον δρόμο Λάρισας – Φαρσάλωνγια τον δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων

Μια αντιπροεδρία και τρεις θέσειςΜια αντιπροεδρία και τρεις θέσεις

Φαρσαλινών στη σύνθεση της Φαρσαλινών στη σύνθεση της 

νομαρχιακής ΟΝΝΕΔ Λάρισαςνομαρχιακής ΟΝΝΕΔ Λάρισας

Αναβολή του Αναβολή του 

μουσικού μουσικού 

αφιερώματος στοναφιερώματος στον

Ν. ΞυλούρηΝ. Ξυλούρη

Ο
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

κατόπιν σχετικών

οδηγιών – μέτρων

πρόληψης και ύστερα

από συνεννόηση με τους

τρεις συνδιοργανωτές της

εκδήλωσης ‘’ Τα λόγια και

τα χρόνια – αφιέρωμα

στον Νίκο Ξυλούρη’’, τον

Μορφωτικό Εκπολιτιστικό

Σύλλογο Σταυρού, τους

Ενεργούς Πολίτες

Φαρσάλων και την

Ορχήστρα Νέων

Φαρσάλων αποφάσισε

την αναβολή της

προγραμματισμένης

εκδήλωσης της Πέμπτης

12 Μαρτίου 2020 στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων.

Η εκδήλωση θα πραγματο-

ποιηθεί εκ νέου σε νέα ημε-

ρομηνία που θα ανακοινω-

θεί.

Σ
τη διαγράμμιση

τμημάτων του εθνικού

και επαρχιακού οδικού

δικτύου της Περιφερειακής

Ενότητας . Λάρισας για την

ενίσχυση της οδικής

ασφάλειας, σε διάφορες

χιλιομετρικές θέσεις και σε

σημεία που θα επιδείξει η

αρμόδια προχωρά η

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός υπέγραψε

τη σύμβαση του έργου προϋ-

πολογισμού 800.000 ευρώ

που χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της Θεσσαλίας.

«Με συνεχή προσπάθεια και

καθημερινή δουλειά από τις

υπηρεσίες μας  καταφέραμε να

ενισχύουμε και να βελτιώνουμε

τις υποδομές μας, και ταυτό-

χρονα να δημιουργούμε νέες.

Στόχος μας είναι να συνεχίσου-

με απρόσκοπτα τη δουλειά

μας  για την αύξηση της οδικής

ασφάλειας και την καλύτερη

επικοινωνία των ανθρώπινων

κοινοτήτων. Με σχέδιο και

προγραμματισμό βελτιώνουμε

το οδικό δίκτυο ευθύνης μας

όπου υπάρχει ανάγκη» τόνισε

σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Στοιχεία έργου

Συγκεκριμένα προβλέπεται να

υλοποιηθούν: 

Πρώτα θα γίνει διαγράμμιση

στου κόμβους του εθνικού

δικτύπου από Λάρισα προς

Βόλο – Τρίκαλα – Καρδίτσα –

Φάρσαλα – Ελασσόνα – όρια

Ν. Κοζάνης – Αγίοκαμπο προς

Θεσσαλονίκη

Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων

στους κόμβους των οδικών

αξόνων , του εθνικού , δευτε-

ρεύοντος εθνικού , επαρχιακού

οδικού δικτύου της Π.Ε.

Λάρισας που θα περιλαμβάνει

βέλη – ζέμπρες – όρια ταχύτη-

τας κ.α. καθώς και χρωματι-

σμούς σε νησίδες – πεζοδρό-

μια κλπ. Επίσης σε περιπτώ-

σεις που υπάρχουν τεχνικά

(γέφυρες κλπ) θα γίνει χρωμα-

τισμός σιδηρών επιφανειών σε

όλες τις επιφάνειες κλπ. 

Τοποθέτηση μεταλλικών ή

πλαστικών ανακλαστήρων μιας

ή διπλής επιφάνειας εάν απαι-

τείται. 

Διαγράμμιση σε όλο το εθνικό,

δευτερεύων εθνικό και επαρ-

χιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ

Λάρισας ήτοι: 

Διαγράμμιση οριογραμμής

πλάτους έως 20 εκ.(όταν απαι-

τείται).

Διαχωρισμός λωρίδων αντιθέ-

των κατευθύνσεων ήτοι άξονας

αποτελούμενος από δύο συνε-

χείς γραμμές πλάτους 0,12 μ –

0,15 μ. ή διακεκομμένη γραμ-

μή κατά περίπτωση, του οδι-

κού δικτύου.

Διαχωρισμός λωρίδων αντιθέ-

των κατευθύνσεων ήτοι άξονας

αποτελούμενος από μια συνε-

χή γραμμή πλάτους 0,15 μ. η

διακεκομμένη γραμμή κατά

περίπτωση, του οδικού δικτύ-

ου.

Ειδικά σε περιπτώσεις που

έχει για κάποιους λόγους έχει

χαθεί η διαγράμμιση θα γίνεται

εκ νέου χάραξη με ευθύνη του

αναδόχου. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία

στην σειρά των εργασιών η

οποία θα είναι ως εξής:

α) Πρώτα θα γίνει διαγράμμιση

στους κόμβους του εθνικού

δικτύου από Λάρισα προς

Βόλο – Τρίκαλα – Καρδίτσα –

Φάρσαλα – Ελασσόνα – όρια

ν. Κοζάνης – Αγιόκαμπο  και

προς Θεσσαλονίκη.

β) Οι εργασίες θα ολοκληρω-

θούν ανά κόμβο (διαγράμμιση

– χρωματισμοί – τοποθέτηση

ανακλαστήρων)  

Σε έργα οδικής ασφάλειας Σε έργα οδικής ασφάλειας 

προϋπολογισμού προχωρά η Περιφέρεια προϋπολογισμού προχωρά η Περιφέρεια 



Ύ
στερα από

εντολή του

προέδρου του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. κ.

Χρήστου Μπασαγιάννη

κατόπιν συνεννόησης με

τον Δήμαρχο Φαρσάλων

κ. Μάκη Εσκίογλου,

εφαρμόζοντας τις

σχετικές οδηγίες του

Υπουργείου Υγείας

πραγματοποιήθηκε

προληπτική απολύμανση

στις παρακάτω δομές του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.:

1ος Παιδικός Σταθμός

Φαρσάλων

2ος Παιδικός Σταθμός

Φαρσάλων

Κ.Α.Π.Η Δήμου Φαρσάλων 

Κλειστό γυμναστήριο

Φαρσάλων

Έ
πειτα από την

γενική συνέλευση

του Πολιτιστικού

Συλλόγου Ντόπιων ο

“Ενιπέας”, και τις εκλογές

που πραγματοποιήθηκαν

στα γραφείου του

συλλόγου στα Φάρσαλα,

οι συμμετέχοντες στην

εκλογική διαδικασία

έλαβαν τους παρακάτω

ψήφους. Ακολούθησαν οι

σχετικές αρχαιρεσίες για

την ανάδειξη του νέου

Δ.Σ., όπου νέα πρόεδρος

του συλλόγου

αναδείχθηκε η Χρυσούλα

Τασιοπούλου, η οποία θα

διαδεχθεί την

επιτυχημένη θητεία της

προηγούμενης προέδρου

Δήμητρας Αστάρας η

οποία θα αναλάβει χρέη

αντιπροέδρου στον

σύλλογο.

Αναλυτικά:

Για το διοικητικό συμβού-

λιο: Αγγελακοπούλου

Αλεξίου Δήμητρα 40,

Αντωνόπουλος Κων/νος 39,

Αποστολόπουλος Γεώργιος

34, Αστάρα Δήμητρα 72,

Γεωργακοπούλου –

Κοντοπούλου Ειρήνη 54,

Θανοπούλου Αριάδνη 26,

Προσμίτης Αποστόλης 53,

Ρουσουπούλου Κων/να 67,

Τασιοπούλου Χρυσουλα

49.

Για την ελεγκτική επιτρο-

πή: Αγγελακοπούλου

Ιουλία 35, Βασιλοπούλου

Βαρβάρα 41, Γούσιου

Γεωργία 54.

Το νέο Δ.Σ. Του συλλό-

γου:

Τασιοπούλου Χρυσούλα

(Πρόεδρος), Αστάρα

Δήμητρα (Αντιπρόεδρος),

Γεωργακοπούλου –

Κοντοπούλου Ειρήνη

(Ταμίας), Αγγελακοπούλου

Αλεξίου Δήμητρα

(Γραμματέας),

Αντωνόπουλος Κων/νος,

Αποστολόπουλος Γεώργιος,

Θανοπούλου Αριάδνη,

Προσμίτης Απόστολης

(Μέλη).

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Νέο Δ.Σ. για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ντόπιων ο “Ενιπέας”Νέο Δ.Σ. για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ντόπιων ο “Ενιπέας”

Προληπτική απολύμανση σε δομές του ΟΠΑΚΠΑ Προληπτική απολύμανση σε δομές του ΟΠΑΚΠΑ 

του Δήμου Φαρσάλωντου Δήμου Φαρσάλων



Π
ραγματοποιήθηκα

ν την Κυριακή 8 ,

Μαρτίου οι

αρχεραισίες του

Μελισσοκομικού

Συλλόγου Φαρσάλων. 

Ο πρόεδρος της προσωρι-

νής διοίκησης κ.

Κουρδουκλάς Απόστολος

αφού καλώς όρισε τα μέλη

και διαπίστωσε απαρτία

ζήτησε από το σώμα να

εκλέξει πρόεδρο και γραμ-

ματέα της Γενικής

Συνελεύσεως. Πρόεδρος

της Γενικής Συνέλευσης

εκλέγει ο κ. Κουρδουκλάς

Απόστολος ενώ γραμματέ-

ας ο κ. Τύμπας Βασίλειος.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα

μέλη ότι πρέπει να εκλέ-

ξουν εφορευτική επιτροπή.

Οι υποψήφιοι για

Εφορευτική Επιτροπή

(Ε.Ε) ήταν:

(α) Λιούπης Βασίλειος (

336474 )

(β) Μπουτίνας Αλέξανδρος

( 737411 )

(γ) Τσαρδάκας Απόστολος (

195615 )

(δ) Βαλκανιώτη Ειρήνη (

633019 )

Στη συνέχεια ακολούθησε

μυστική ψηφοφορία και

εκλέχτηκαν:

(α) Λιούπης Βασίλειος  (

336474 )

(β) Βαλκανιώτη Ειρήνη (

633019 )

(γ) Μπουτίνας Αλέξανδρος (

737411 )

Η Εφορευτική Επιτροπή

(Ε.Ε ) μαζί με τη δικαστι-

κή αντιπρόσωπο κα.

Κογιάννη Φανή παρέλα-

βαν το ψηφοδέλτιο των

υποψηφίων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ (

535839 )

ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( 344792 )

ΠΑΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (

662593 )

ΤΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(815423 )

ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (312468 )

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(395467)

ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( 84767 )

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΟΣ (303908 )

ΚΕΡΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(668034 )

ΒΑΡΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (

796121)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΟΜΣΕ

ΤΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(815423 )

ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ

(535839 )

Η διαδικασία της ψηφο-

φορίας διήρκησε 2 ώρες. 

Μετά τη λήξη της ψηφο-

φορίας καταμετρήθηκαν

τα ψηφοδέλτια και οι

ψήφοι και εκλέχθηκαν:

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑ

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ )

ΤΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ )

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ ( ΤΑΜΙΑΣ )

ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΟΣ ( ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑ-

ΤΕΑΣ )

ΠΑΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (

ΜΕΛΟΣ )

ενώ αναπληρωματικά μέλη

εκλέχθηκαν οι Πανταζώνας

Παναγιώτης και

Τσιλομήτρος Βασίλειος.

Εκπρόσωπος της ΟΜΣΕ

εκλέχθηκε ο Τύμπας

Βασίλειος και αναπληρωμα-

τικό μέλος η Καλκαντέρα

Μαρία. Τέλος, για ελεγκτική

επιτροπή εκλέχθησαν οι:

(α) Κοντογιάννης

Χαράλαμπος ( 303908 )

(β) Κεραμάς Βασίλειος (

668034 )

(γ) Βαρελάς Ηλίας ( 796121

)

Η κατανομή αξιωμάτων

πραγματοποιήθηκε την ίδια

μέρα από το Δ.Σ το οποίο

συνήλθε σε πρώτη συνε-

δρίαση μετά από πρόσκλη-

ση της πλειοψηφούσας.

9
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Το νέο Δ.Σ. του Μελισσοκομικού ΣυλλόγουΤο νέο Δ.Σ. του Μελισσοκομικού Συλλόγου



Η
Δόξα Υπέρειας

ηττήθηκε με σκορ

2-4 στην έδρα της

από τον Παναγροτικό

Νίκαιας και έτσι

παρέμεινε στους 35

βαθμούς και πλέον

βρίσκεται στην 7η θέση.

Οι αετοί διαμαρτύρονται

έντονα για σωρεία διαιτητι-

κών αποφάσεων εις βάρος

τους με αποκορύφωμα δις

μη υπόδειξη πέναλτι και την

Νίκαια να σκοράρει δύο

τέρματα από αντικανονική

θέση σύμφωνα με τους

ανθρώπους της Υπέρειας.

Αρχικά στο 40′ ο Σεΐτης

έκανε το σουτ με την μπάλα

να κοντράρει στα σώματα

και να καταλήγει σε χέρι

αμυντικού με τον κ.

Μπουρουζίκα να δείχνει

παίζεται.

Στο 43′ ο Παπαδόντας υπο-

δειχθεί σε θέση οφσάιντ

από γύρισμα αμυντικού και

ενώ ήταν πίσω από την

γραμμή του κέντρου!

Στο 52′ ο Κουσιώρας σκό-

ραρε με κοντινή προβολή,

όμως σε μια φάση στην

οποία ο Τζατζάκης δεν είχε

οπτική επαφή, υπήρξε

επαφή με τον αντίπαλο τερ-

ματοφύλακα και υποδειχθεί

επιθετικό φάουλ.

Η Νίκαια κατάφερε να

προηγηθεί με 0-2 όταν

αρχικά στο 50′ ο

Χριστοδούλου πέτυχε το 0

– 1 σε μια φάση στην οποία

οι γηπεδούχοι διαμαρτυρή-

θηκαν έντονα για μη υπό-

δειξη οφσάιντ, ενώ στο 57′

ο Γκουντίκας πέτυχε το 0 –

2.

Η Υπέρεια αντέδρασε και

με σκόρερ τον Ντόντο μείω-

σε σε 1-2 στο 67′.

Όμως η Νίκαια πήρε και

πάλι “αέρα” δυο τερμάτων

καθώς ο Τσούρας στο 77′

πέτυχε το 1-3 σε μια φάση

στην οποία ο σκόρερ ήταν

εκτεθειμένος σύμφωνα με

τους ανθρώπους της

Υπέρειας.

Η Υπέρεια μείωσε εκ νέου

με τον Παπαδόντα σε 2-3

ενώ στο 83′ ο Σουλτούκης

ανετράπη μέσα στην περιο-

χή με τον κ. Μπουρουζίκα

να δείχνει παίζεται και πάλι.

Η Νίκαια με τον Σέτζα στο

85′ σημείωσε το τελικό 2 –

4.

Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας: Γεωργούλας,

Πρίφτης, Ντόντος,

Δημητρίου, Τραμπάκουλος,

Σαΐτης (89′

Γεωργολόπουλος),

Γκατζόγιας, Σουλτούκης,

Κουσιώρας, Παπαδόντας,

Τζατζάκης.

Α
νακοίνωση σε

“σκληρό” ύφος

εξέδωσε η Δόξα

Υπέρειας για την

διαιτησία της

αναμέτρησης κόντρα

στον Παναγροτικό

Νίκαιας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Δ.Σ. της Δόξας

Υπέρειας:

“Θέλουμε να εκφράσουμε

την έντονη δυσαρέσκεια

μας για τη διαιτησία του

αγώνα Α.Ο. Δόξα Υπερειας-

Παναγροτικος Νίκαιας.

Μια διαιτησία του κ.

Μπουρουζίκα λίαν επιεικώς

απαράδεκτη,από αυτές που

διώχνουν παράγοντες και

φίλους του ερασιτεχνικού

ποδοσφαίρου από τα γήπε-

δα.

Και επειδή πολλοί θα προ-

φθάσουν να πουν ότι “κλαι-

γόμαστε”, ξέρετε πολύ καλά

ότι δεν το κάνουμε ποτέ,

όμως αυτή τη φορά δε μπο-

ρούσαμε να μείνουμε

άπραγοι μπροστά σε αυτή

τη θεατρική παράσταση

που στήθηκε με επιτυχία

στο γήπεδο μας από το

διαιτητικό τρίο των κ.

Μπουρουζίκα-Παραφέστα-

Γκαρέλη.

Οι κύριοι φάνηκε ξεκάθαρα

ότι ήρθαν με μοναδικό

σκοπό το τρίποντο του

Παναγροτικου, και δεν

υπερβάλλουμε καθόλου,

γιατί δεν ήταν μια και δύο

φάσεις… ήταν πολλές…

δύο ξεκάθαρα πέναλτι που

δεν μας δόθηκαν (ξεκάθαρο

χέρι αμυντικού και εν

ψυχρώ κλωτσιά αμυντικού)

με το σκορ στην πρώτη

περίπτωση στο 0-0 και στη

δεύτερη στο 1-2,ένα κακώς

ακυρωθέν γκολ,στο οποίο ο

κ Μπουρουζίκας εφηύρε

επιθετικό φάουλ στο τερμα-

τοφύλακα, ένα οφσάιντ

γκολ των φιλοξενουμενων

και πολλά πολλά σφυρίγμα-

τα που ΔΕΝ πήραμε,που

για να πάρουμε σφύριγμα

έπρεπε να βγει παίκτης μας

με φορείο,σε αντίθεση με

τους φιλοξενούμενους που

με το παραμικρό άγγιγμα η

σφυρίχτρα ήταν μόνιμα στο

στόμα του κ Μπουροζικα.

Επίσης καταγγέλλουμε την

ειρωνική συμπεριφορά του

επόπτη κ Παραφεστα,που

σε διαμαρτυρία ποδοσφαι-

ριστή μας,για πέναλτι που

δεν δόθηκε, γύρισε και του

είπε”τι σάς φταίμε εμείς,

παίξτε μπάλα να κερδίσε-

τε”και σε ρωτάμε κύριε

Παραφέστα…τι εννοούσατε

με το “παίξτε μπάλα να κερ-

δίσετε”;;;;, από τη στιγμή

που κατά γενική ομολογία

ήμασταν σαφώς ανώτεροι

στον αγωνιστικό χώρο,εχω-

ντας καθαρές ευκαιρίες για

γκολ σε αντίθεση με τους

φιλοξενούμενους….;;;;;

Προφανώς θα εννοούσατε

να παίξουμε μπάλα για να

κερδίσουμε και την διαιτη-

σία…. αλλά όσο και να παί-

ζαμε αυτή η διαιτησία ήταν

ανίκητη

Υ.Γ.: Όσοι έχουν την παρα-

μικρή αμφιβολία για τα

παραπάνω μπορούν να

πάρουν την γνώμη των

αντικειμενικών φιλάθλων

που παρευρέθηκαν στο

γήπεδο.
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Ήττα για την Υπέρεια, παράπονα για την διαιτησίαΉττα για την Υπέρεια, παράπονα για την διαιτησία

““Σκληρή” ανακοίνωση της Δόξας Υπέρειας για την διαιτησίαΣκληρή” ανακοίνωση της Δόξας Υπέρειας για την διαιτησία

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

γνώρισε την ήττα

με σκορ 1 – 0 στην έδρα

των Αγίων Αναργύρων σε

μια αναμέτρηση στην

οποία οι “μπλε” έχουν

αρκετά παράπονα από

την διαιτησία της

αναμέτρησης.

Έτσι ο Ατρόμητος παρέμει-

νε στους 32 βαθμούς και

την 8η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Ατρόμητο να μένει

νωρίς με δέκα παίκτες

καθώς στο 25′ ο Γκούνης

είδε την δεύτερη κίτρινη

κάρτα από τον κ. Νίτσα και

πήρε την άγουσα για τα

αποδυτήρια, μια απόφαση

για την οποία οι άνθρωποι

της Βαμβακούς διαμαρτύ-

ρονται έντονα.

Επίσης σύμφωνα με τους

ανθρώπους της Βαμβακούς

δεν δόθηκε πέναλτι πάνω

στον Μουτκανά στο 60′ του

αγώνα.

Το τέρμα που έκρινε την

αναμέτρηση το πέτυχε ο

Παιδής στο 65′ μετά από

όμορφο συνδυασμό και

πλασέ μέσα από την περιο-

χή.

Ο Ατρόμητος είχε δυο

καλές στιγμές όταν στο 70′

ο Φλώρος έκανε την

σέντρα, ο Βόπης έπιασε

την κεφαλιά με τον αντίπα-

λο τερματοφύλακα να διώ-

χνει ενστικτωδώς σε κόρ-

νερ.

Ενώ στο 80′ ο Χρόνης

έκανε το σουτ μέσα από

την περιοχή με την μπάλα

να περνά μόλις άουτ.

Η Σύνθεση
Ατρόμητος Βαμβακούς
(Χρήστος
Ανδρεόπουλος):
Γκατζανάς, Γκούνης,

Τζιλήρας (25′ Κίτσος),

Βασιλόπουλος, Φλώρος,

Φάτσης (46′ Μουτκανάς),

Αζάς, Βόπης,

Αγγελόπουλος, Χρόνης,

Τασιόπουλος.

Ήττα με “παράπονα” για την ΒαμβακούΉττα με “παράπονα” για την Βαμβακού



Δ
ηλώσεις έκαναν

αμέσως μετά την

λήξη του τοπικού

ντέρμπι ανάμεσα στον

Αχιλλέα Φαρσάλων και τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς το

οποίο ολοκληρώθηκε με

σκορ 1 – 1, στην εκπομπή

“Παπούτσι απ’ τον Τόπο

σου” στο ραδιόφωνο του

“Πρώτου Τύπου” ο

προπονητής του Αχιλλέα

Φαρσάλων κ. Χρήστος

Καπελιάνης και ο

προπονητής του

Ολυμπιακού Αμπελιάς κ.

Θοδωρής Εμαννουήλ

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν:

Χρήστος Καπελιάνης:

«Συγχαρητήρια στους ποδο-

σφαιριστές μου για την προ-

σπάθεια, στο πρώτο μέρος

ήμασταν καθολικά καλύτεροι,

στο δεύτερο μέρος η Αμπελιά

μπήκε με ζωντάνια και ισο-

φάρισε.

Από εκεί και έπειτα ισορρο-

πήσαμε, ψάξαμε το δεύτερο

τέρμα το οποίο και πετύχαμε

όμως ακυρώθηκε λανθασμέ-

να από βοηθό και διαιτητή

και έχουμε σοβαρά παράπο-

να για την φάση που ακυρώ-

θηκε το τέρμα.

Εμείς ζητούμε τον σεβασμό

90’ σεβασμό σε αυτούς που

παλεύουν κάθε βδομάδα στα

γήπεδα για τα όνειρα και τις

φιλοδοξίες τους. 

Στο ποδόσφαιρο πρωταγωνι-

στές θα είναι πάντα οι ποδο-

σφαιριστές και κανείς άλλος.

Οι υπόλοιποι πρέπει να συμ-

βάλλουμε με τον τρόπο μας

στη σωματική και νοητική

προετοιμασία τους, καθώς

και στη σωστή διεξαγωγή του

αθλήματος που υπηρετούμε

και αγαπάμε.

Υπάρχουν νεαρά παιδιά που

προσπαθούν για ένα καλύτε-

ρο ποδοσφαιρικό αύριο και

συνάμα ένα καλύτερο επαγ-

γελματικό μέλλον και αυτές

τις προσπάθειες δεν πρέπει

κανείς να τις «φρενάρει». 

Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ

την ομάδα της Αμπελιάς και

να ευχηθώ καλή συνέχεια

στο πρωτάθλημα και στην

προσπάθειά της.»

Θοδωρής

Εμμανουήλ:”«Ήταν ένα

πολύ δυνατό παιχνίδι με δυο

ομάδες που πάλεψαν για την

νίκη, εμείς προσπαθήσαμε

να παίξουμε ποδόσφαιρο

όμως οι καιρικές συνθήκες

και η κατάσταση του αγωνι-

στικού χώρου δεν μας βοή-

θησαν.

Στο πρώτο μέρος είχαμε μια

στιγμή αμυντικής αδράνειας

και δεχθήκαμε το γκολ.

Στο δεύτερο μέρος πιέσαμε,

ισοφαρίσαμε και είχαμε τις

δικές μας καλές στιγμές για

να πάρουμε την νίκη.

Πλέον προχωράμε στο επό-

μενο παιχνίδι με στόχο το

τρίποντο, από την αρχή της

χρονιάς σαν στόχο θέσαμε

να τερματίσουμε όσο το

δυνατόν ψηλότερα και πλέον

κυνηγάμε την είσοδό μας στα

playoff.

Θα τα δώσουμε όλα και στο

τέλος θα κάνουμε ταμείο.

Αναφορικά με την ομάδα του

Αχιλλέα με την αλλαγή προ-

πονητή ο Αχιλλέας έχει δείξει

πολύ θετικά δείγματα, πρό-

κειται για μια πολύ ιστορική

ομάδα που δεν αρμόζει να

παλεύει για την παραμονή

της στην κατηγορία και

θεωρώ ότι θα βρει και πάλι

τον δρόμο της.

Ευχαριστούμε για την φιλοξε-

νία τους ανθρώπους του

Αχιλλέα και εύχομαι τα καλύ-

τερα για την συνέχεια του

πρωταθλήματος.»

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

προσπέρασε με

άνεση το εμπόδιο

της Αναγέννησης

Φαρσάλων καθώς

επιβλήθηκε με σκορ 7 – 1

σε μια αναμέτρηση στην

οποία οι φιλοξενούμενοι

διαμαρτύρονται έντονα

για δυο αποφάσεις του Β’

βοηθού κ. Μπράμη.

Έτσι ο ΑΟΝ έφτασε τους 31

βαθμούς και είναι ένατος

ενώ η Αναγέννηση παρέμει-

νε στους 7 βαθμούς και την

τελευταία θέση.

Οι φιλοξενούμενοι παρατά-

χθηκαν σε ακόμη μια ανα-

μέτρηση με ενδεκάδα νέων

ποδοσφαιριστών, ενώ είχαν

και αρκετές ελλείψεις.

Για την Αναγέννηση έκανε

ντεμπούτο ο 14 χρόνος

Βασίλης Μπίνας με τους

ποδοσφαιριστές της

Ακαδημίας που αγωνίζονται

στην ανδρική ομάδα να

φτάνουν τους 10 στο σύνο-

λό τους.

Στο 9′ ο Καψιώχας άνοιξε

το σκορ σε μια φάση στην

οποία οι άνθρωποι της

Αναγέννησης διαμαρτυρή-

θηκαν έντονα στον κ.

Μπράμη για μη υπόδειξη

οφσάιντ.

Στο 15′ ο Σπανός με όμορ-

φη ατομική ενέργεια πέτυχε

το 2 – 0.

Στο 25′ ο ΑΟ Ναρθακίου

κέρδισε πέναλτι για το

οποίο διαμαρτυρήθηκαν

έντονα οι άνθρωποι της

Αναγέννησης και το υπέδει-

ξε ο επόπτης της αναμέτρη-

σης και όχι ο διαιτητής.

Στο συγκεκριμένο σημείο οι

άνθρωποι της Αναγέννησης

απείλησαν με αποχώρηση

από το γήπεδο για τις υπο-

δείξεις του κ. Μπράμη.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Σπανός ο οποίος πέτυχε το

3 – 0.

Στο 35′ ο Βαρελάς με κεφα-

λιά σημάδεψε το κάθετο

δοκάρι ενώ στο 37′ ο

Αρσενόπουλος με σουτ

πέτυχε το 4 – 0.

Στο 53′ η Αναγέννηση κέρ-

δισε πέναλτι με τον Μπανιά

να ευστοχεί και να πετυχαί-

νει το 4 – 1.

Από το 70′ και έπειτα οι

φιλοξενούμενοι πίεσαν και

έπαιξαν επιθετικά όμως οι

γηπεδούχοι με την εμπειρία

τους “χτύπησαν” στην

κόντρα επίθεση και αρχικά

στο 73′ πέτυχαν το 5-1 με

τον Βασίλη Σπανό να πετυ-

χαίνει χατ τρικ, στο 76′ ο

Νάκος πέτυχε με κεφαλιά

το 6 – 1, ενώ στο 80′ ο

Ρεντινόπουλος πέτυχε το

τελικό 7 – 1 με σουτ που

άλλαξε πορεία.

Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Τσαπέπας, Δημακόπουλος,

Καψιώχας, Βαρελάς (46′

Κατσικόπουλος), Λελεντζής

(70′ Νάκος),

Αρσενόπουλος,

Καραβαγγέλης (68′

Ρεντινόπουλος), Σπανός,

Βράκας, Παπαθανασίου

(46′ Μπουλούτσος),

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Κώστας Ρόφαλης):

Ιακωβάκης, Σαλής,

Καρακώστας, Δημουλάς Π.,

Τζιλήρας, Φωτογιάννης (68′

λ.τ. Θεοχαρόπουλος),

Θέος, Τσιοβάρας, Βλαχάκης

(30′ λ.τ. Δημουλάς Σ.),

Μπανιάς, Φρρόκου Αλ. (53′

Μπίνας).
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Αχιλλέας Φαρσάλων – Ολυμπιακός ΑμπελιάςΑχιλλέας Φαρσάλων – Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Δηλώσεις Χ. Καπελιάνη & Θ. Εμμανουήλ)(Δηλώσεις Χ. Καπελιάνη & Θ. Εμμανουήλ)

Εντυπωσιακή νίκη για τον Εντυπωσιακή νίκη για τον 

ΑΟ Ναρθακίου κόντρα στην νεανική ΑΟ Ναρθακίου κόντρα στην νεανική 

Αναγέννηση ΦαρσάλωνΑναγέννηση Φαρσάλων
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Παρά την καταρρακτώδη

βροχή και τις κακές καιρι-

κές συνθήκες που υπήρ-

χαν σε όλη την διάρκεια

της Κυριακής 8/3 πολλοί

ήταν οι ποδοσφαιρόφιλοι

της Επαρχίας Φαρσάλων

όπως βλέπετε στις παρα-

πάνω φωτογραφίες που τα

αψήφησαν και έσπευσαν

στο γήπεδο της

Βαμβακούς για να απολαύ-

σουν το τοπικό ντέρμπι

ανάμεσα στον Αχιλλέα

Φαρσάλων και τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς.

Ι
σόπαλο με σκορ 1-1

ολοκληρώθηκε το

ντέρμπι της Επαρχίας

Φαρσάλων ανάμεσα σε

Αχιλλέα Φαρσάλων και

Ολυμπιακό Αμπελιάς για

την 24η αγωνιστική της Α

ΕΠΣΛ DETOX κατηγορίας.

Έτσι η Αμπελιά έφτασε

τους 34 βαθμούς και είναι

στην 7η θέση, ενώ ο

Αχιλλέας Φαρσάλων με

29 είναι δέκατος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Αχιλλέα να είναι πιο

απειλητικός στις λίγες καλές

στιγμές που υπήρχαν

μπροστά από τις δυο εστίες

στο πρώτο μέρος. Αρχικά

στο 10′ ο Συράκος είδε το

πολύ δυνατό σουτ που επι-

χείρησε έξω από την περιο-

χή να σταματά στο δεξί

κάθετο δοκάρι του Τέρπου.

Στο 30′ και έπειτα από εκτέ-

λεση φάουλ και φάση διαρ-

κείας στα καρέ της

Αμπελιάς ο Τλούπας με

όμορφο ψηλοκρεμαστό

πλασέ έστειλε την μπάλα

στα δίχτυα του Τέρπου για

το 1 – 0. Η αναμέτρηση

γενικώς κυμάνθηκε σε παι-

χνίδι με μεγάλες μπαλιές

και δύναμη καθώς η βροχή

που έπεφτε σε όλη την

διάρκεια των 90′ δεν βοή-

θησε τις δυο ομάδες να

παίξουν στρωτό και κάθετο

ποδόσφαιρο.

Η Αμπελιά ευτύχησε να ισο-

φαρίσει άμεσα με την έναρ-

ξη του δευτέρου ημιχρόνου

όταν στο 50′ και μετά από

σέντρα στην περιοχή του

Αχιλλέα η μπάλα σταμάτη-

σε στον Τλούπα με τον κ.

Κουκούλη να υποδεικνύει

πέναλτι για χέρι. Ο

Γκαραλιάκος εκτέλεσε

εύστοχα και πέτυχε το 1 –

1.

Από εκεί και έπειτα η

Αμπελιά πίεσε και είχε

κάποιες καλές στιγμές με

τους Κορδαλή, Πράπα και

Ζάχο οι οποίες όμως δεν

βρήκαν στόχο.

Στο 85′ είχαμε την φάση η

οποία ξεσήκωσε θύελλα

αντιδράσεων από πλευράς

γηπεδούχων, όταν ο

Παρθένης εκτέλεσε κόρνερ

από τα αριστερά ο Μάνος

Πετράκης σκόραρε με

κεφαλιά με τον βοηθό της

αναμέτρησης να ακυρώνει

το τέρμα για επιθετικό

φάουλ. Αυτή η φάση ξεσή-

κωσε θύελλα διαμαρτυριών

και αντιδράσεων από πλευ-

ράς Αχιλλέα με την αναμέ-

τρηση να έχει και μια μικρή

διακοπή.

Εν τέλει το 1 – 1 άφησε τις

δυο ομάδες να μοιράζονται

από έναν βαθμό και να

συνεχίζουν την προσπάθειά

τους στο πρωτάθλημα της

μεγάλης κατηγορίας.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Παρθένης Σπ., Πετράκης

Χ., Τλούπας, Τσούλης Θ.,

Κατσανάκης,

Κομισόπουλος, Τσούλης Δ.,

Παρθένης Λ., Γαγάρας (55′

Πετράκης Μ.), Αναγνώστης

(75′ Ιμεράι), Συράκος.

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Τέρπος, Ποτόσογλου,

Αγγέλης, Σταθάκος,

Σελήνης, Κορδαλής,

Περδίκης (46′ Καλούσης),

Πλιάγκας (46′ Ζάχος),

Πράπας, Παρασκευούδης,

Γκαραλιάκος.

Τριπλέτα: Κουκούλης,

Πατέτσος, Δήμου.
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CMYK

Αθλητικά

Ισόπαλο το ντέρμπι της επαρχίας, με “φωνές” του ΑχιλλέαΙσόπαλο το ντέρμπι της επαρχίας, με “φωνές” του Αχιλλέα

Έσπευσαν οι ποδοσφαιρόφιλοι τηςΈσπευσαν οι ποδοσφαιρόφιλοι της

Επαρχίας στο ντέρμπιΕπαρχίας στο ντέρμπι



Ε
πιστροφή στις

νίκες για τον

Γ.Σ.Φαρσάλων, ο

οποίος επικράτησε στην

έδρα του με σκορ 78-56

απέναντι στην ομάδα του

Κ.Α.Ο.Χαλκιδικής, στο

πλαίσιο των αγωνιστικών

υποχρεώσεων, για τη 21η

αγωνιστική της Β´

Εθνικής ανδρών. Με αυτή

την νίκη ο Γ.Σ.Φαρσάλων

έχει 11 νίκες και 10 ήττες

στο πρωτάθλημα. 

Την επόμενη αγωνιστική

ταξιδεύει στην Λαμία για να

αντιμετωπίσει τον Έσπερο

Λαμίας.

Στην πρώτη περίοδο οι

Φαρσαλινοί παίζοντας γρή-

γορο και επιθετικό μπάσκετ

προηγήθηκαν με 5 πόντους

στην λήξη του δεκαλέπτου

(20-15). Στα πρώτα λεπτά

τρία λεπτά του δεύτερου

δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι

πήραν μια διαφορά 13

πόντων (30-17) και την

αύξησαν στο +15 στην λήξη

του ημιχρόνου (41-26).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι

φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο

ζεστά στο παιχνίδι και κατέ-

βασαν την διαφορά στους

11 πόντους (59-48), όμως

οι παίκτες του Σωτήρη

Ρίζου αύξησαν πάλι την

διαφορά υπέρ τους, με το

τελικό σκορ να διαμορφώ-

νεται σε 78-56 και τον

Γ.Σ.Φαρσάλων να σημειώ-

νει μια άνετη νίκη στην

έδρα του.

Διαιτητές

:Καλογερόπουλος Ελ.-

Τσουμαχίδης-Μπουγλος Π.

(Γκουντελιάς)

Δεκάλεπτα: 20-15, 41-26,

59-48, 78-56

Οι Συνθέσεις

ΓΣ Φαρσάλων (Ρίζος):

Καλτσούνας 2, Βασιλείου ,

Παπαχρήστος 14(1),

Τσούμας Σ. 11(3), Βρέττας

7, Πεταλωτής 18(3),

Μουλάς 11, Δέσπος 5,

Τσούκας 10(1).

ΚΑΟ Χαλκιδικής

(Παναγιωτόπουλος):

Σερέτης 2, Σμυρλής 4,

Λίλης, Βρασταμάνης 3(1),

Φιλοξενίδης Κ. 12(2),

Φιλοξενίδης Ι. 3(1),

Λάσκαρης , Χαρταβέλης ,

Ζάχαρης 7(1), Γεωργίου 6,

Βλαγκόγιας 19(1).

Τα αποτελέσματα

ΠΣ Ευκαρπίας-Δόξα

Λευκάδας  69-57

Ερμής Λαγκαδά-Πρωτέας

Γρεβενών 71-38

Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων-ΧΑΝΘ  80-61

Στρατώνι-Αίας Ευόσμου 61-

68

ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΟ

Πολυγύρου   87-71

ΓΣ Φαρσάλων-ΚΑΟ

Χαλκιδικής  78-56

ΓΑΣ Κομοτηνή-ΚΣ Γέφυρας

67-63

ΕΚ Καβάλας-Εσπερος

Λαμίας 84-63

Η βαθμολογία

1) ΠΑΣ Γιάννινα 40

2) ΕΚ Καβάλας 37

3) Δόξα Λευκάδας 36

4) ΚΣ Γέφυρας 34

5) Ερμής Λαγκαδά 34

6) Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων 33

7) ΠΣ Ευκαρπίας 33

8) ΓΣ Φαρσάλων 32

9) Αίας Ευόσμου 31

10) ΓΑΣ Κομοτηνή 30

11) Πρωτέας Γρεβενών

30

12) ΧΑΝΘ 29

13) ΑΟ Πολυγύρου 29

14) Εσπερος Λαμίας 28

15) Στρατώνι 26

16) ΚΑΟ Χαλκιδικής 20

*Ο ΚΑΟ Χαλκιδικής έχει -2

βαθμούς από το περσινό

πρωτάθλημα.

Η επόμενη αγωνιστική

(22η, 15/3)

Πρωτέας Γρεβενών-ΠΣ

Ευκαρπίας

ΧΑΝΘ-Ερμής Λαγκαδά

Αίας Ευόσμου-Μαχητές

Πειραματικό Πεύκων

ΑΟ Πολυγύρου-Στρατώνι

ΚΑΟ Χαλκιδικής-ΠΑΣ

Γιάννινα

Εσπερος Λαμίας-ΓΣ

Φαρσάλων

Δόξα Λευκάδας-ΓΑΣ

Κομοτηνή

ΚΣ Γέφυρας-ΕΚ Καβάλας

13
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Αθλητικά
CMYK

Εύκολο απόγευμα και επιστροφή στις νίκες για τον Εύκολο απόγευμα και επιστροφή στις νίκες για τον 

Γ.Σ. Φαρσάλων, κόντρα στον ΚΑΟΧ!!!Γ.Σ. Φαρσάλων, κόντρα στον ΚΑΟΧ!!!

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



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία

1ου ορόφου 125 τ.μ. , κατασκευής

1992 στο κέντρο των Φαρσάλων.

Διαθέτει μόνωση, διπλά τζάμια,

τζάκι, κουζίνα ενιαία με σαλόνι,

τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και

είναι σε άριστη κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη.  

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρ-

κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και

ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη

γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην

οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνo:

6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα

επί της οδού Βόλου.

Πλήρως Επιπλωμένη.

Τιμή Προσιτή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6976886563

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό

Λαμίας.

Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον

1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου

90, αποτελούμενο από 2 υπνο-

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

νιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου

από κριθάρι.

Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά

μέσο όρο το κάθε δέμα).

Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 -

Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,

χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-

νούργιο επί της οδού  Υπερείδου

8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-

νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό

Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισόγειο

κατάστημα 57τμ, ιδιαίτερης προ-

βολής, 25ης Μαρτίου & Ανθίμου

Γαζή 1, Φάρσαλα (Πλατεία

Λαού).

Πληροφορίες: 6944323505,

6945875344

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισόγεια

υπερυψωμένη 150 τμ, σε μεγάλο

οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Τιμή συζητησίμη. 

Τηλ Επικοινωνίας: 6938848454

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Το κατάστημα εστία-

σης LA FRESH, στα Φάρσαλα

ζητά μια κοπέλα για μόνιμη 

εργασία.

Πληροφορίες εντός του καταστή-

ματος από 11:00 έως 13:00

(Λαρίσης 58)

Τηλ.2491024240

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για

σπόρο. Great nortern ποικιλία

Τηλ Επικοινωνίας: 6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 65

τ.μ. ριζικά ανακαινισμένη ακρι-

βώς 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 στάθμευσης.

Για πληροφορίες στο τηλ.

6949038535

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χωράφια 10 – 15

στρέμματα για εγκατάσταση

Φωτοβολταϊκών.

Ενοίκιο από 150 ευρώ ανά

στρέμμα.

Αγορά από 1.500 ευρώ ανά

στρέμμα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6972800764. κ. Γιώργος
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10/3:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

11/3:Φίκας Κωνσταντίνος Γ. Δ/νση: 25ης

Μαρτίου 8 – Πλατεία Λαού, Τηλ: 2491022251

12/3:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

13/3:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

14/3:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

15/3: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

16/3: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος

70 Τηλ: 24910-23465

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

Τ.Ο.Ε.Β. ΕΝΙΠΕΑ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΑ 6/3/2020

Αριθ. Πρωτ. 152

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Ο ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1/20-02-2020

απόφαση θα δεχθεί  σφραγισμένες προσφορές για τις εργασίες που

θα χρειασθούν και που τυχόν θα προκύψουν κατά την λειτουργία των

αντλητικών συγκροτημάτων των γεωτρήσεων διαμέτρου 4’’, 5’’, 6’’, 8’’,

10’’ περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ Φαρσάλων  (τοποθετήσεις-εκτοπο-

θετήσεις αντλιών ανεξαρτήτου βάθους – Μηχανολογικές εργασίες –

Ηλεκτροκινητήρων από 25 HP μέχρι 250 HP  οριζοντίων, κατακόρυ-

φων και υποβρυχίων τυχόν ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημά-

των) για την αρδευτική περίοδο 2020 και την περίοδο συντήρησης

από ειδικευμένα συνεργεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η κατάθεση των παρακάτω

δικαιολογητικών:

1.-  Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου)

2.- Άδεια λειτουργίας καταστήματος 

3.- Βεβαίωση μη οφειλής στο ΙΚΑ – Ελληνικό Δημόσιο 

4.- Υπεύθυνη δήλωση διάθεσης δύο (2) γερανοφόρων οχημάτων

καθώς και το απαραίτητο        εργατικό προσωπικό κατά την διάρκεια

της αρδευτικής περιόδου 2020 και την περίοδο συντήρησης.    

Οι σφραγισμένες προφορές θα πρέπει να περιέλθουν στον

Οργανισμό την 31/3/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  (λήξη επί-

δοσης προσφορών).                           

Έντυπα σχετικά διατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού στα

Φάρσαλα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για τυχόν δε πληροφορίες

στα τηλέφωνα 24910-23043 και 24910-25353.

Ο   Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

α.α

ΑΠ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 

Η εταιρία Projectcity ζητά προσωπικό για 
εξωτερικές εργασίες.
Πληροφοριες: 24910 28018 

Υπόψιν: κ. Κώστας



Σ
ε ένα ανοιχτό και

απόλυτα επιθετικό

παιχνίδι ο

Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων γνώρισε την

ήττα με 70-100 από την

Ανόρθωση Βόλου στο

Κλειστό Γυμναστήριο των

Φαρσάλων.

Οι Φαρσαλινοί ξεκίνησαν

“καυτοί” το παιχνίδι και με

εκπληκτικά ποσοστά ευστο-

χίας ιδίως έξω από τα 6.75

όπου ευστόχησαν σε πέντε

τρίποντα αρχικά βρέθηκαν

μπροστά με 8 – 0 και στο

τέλος του 1ου δεκαλέπτου

προηγούνταν με 24-11 με

τους Αλεξίου, Θεοχάρη και

Ρούμπα Κ. να σκοράρουν

συνεχώς.

Με τρίποντο του Αλεξίου ο

Αθλητικός στην πρώτη επί-

θεση στο 2ο δεκάλεπτο

προηγήθηκε με 27-11. Από

το 21’ όμως του αγώνα

ξεκίνησε η αντεπίθεση των

Βολιωτών.

Με συνεχόμενα καλάθια

των Ντίκα, Φιλίππου και

Καραθανάση πέρασαν για

πρώτη φορά μπροστά στο

σκορ στο 28’ με 35-38 μετά

από επιμέρους σκορ 8-27,

με το δεκάλεπτο να κλείνει

με σκορ 38-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι

φιλοξενούμενοι πέρασαν

μπροστά 53-65. Στο τέταρ-

το δεκάλεπτο συνεχίστηκε η

πίεση των φιλοξενουμένων,

και με αρκετούς αιφνιδια-

σμούς έφτασαν στο τελικό

70-100. Στα αξιοσημείωτα

του αγώνα, το καλό κλίμα

μεταξύ των δυο ομάδων

καιτα εκπληκτικά ποσοστά

ευστοχίας των γηπεδούχων

που πέτυχαν 13 τρίποντα.

Δεκάλεπτα: 24-11, 38-40,

53-65, 70-100. 

Διαιτητές: Βόντσα – Δότα

Οι Συνθέσεις

Α.Σ.Φαρσάλων

(Μανετζής): Μητσογιάννης,

Αλεξίου 19(5), Θεοχάρης

17(2), Γιαννούλης 3(1),

Μάνετζης, Παπατζελίδης,

Χρόνης 12(3), Ρούμπας Β.

2, Ρούμπας Κ. 17(2).

Ανόρθωσις

Βόλου(Καπουρνιώτης):

Ακριβόπουλος 6,

Ανδρέογλου 3(1), Κοντάκης

10(2), Ντίκας 31(3),

Καραθανάσης 15(2),

Γαλανάκης 10(2),

Καρακώστας, Τζούμας 2,

Φιλίππου 17.
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Αθλητικά

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

ξεπέρασε με σκορ 2 – 1

το εμπόδιο του μαχητικού

Διογένη και έφτασε στους

35 βαθμούς όντας στην

3η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους γηπεδούχους μέσα

στο πρώτο τέταρτο να σκο-

ράρουν δις όταν αρχικά στο

8′ ο Χρήστος Γκουνάρας

έκανε όμορφη ατομική

ενέργεια και σουτ και άνοιξε

το σκορ.

Ενώ στο 15′ ο Πέτσας με

όμορφο σουτ έξω από την

περιοχή πέτυχε το 2 – 0.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν και

είχαν αρκετές χαμένες

ευκαιρίες στο πρώτο μέρος

με τους Σκέγια στο 30′ και

στο 70′ να μην βρίσκει

στόχο.

Ενώ στο 20′ και στο 25′ ο

Πέτσας είχε ακόμη δυο

καλές στιγμές μην καταφέρ-

νοντας να σκοράρει, όπως

και ο Ρουμάνης στο 45′.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφε-

ραν να μειώσουν στο 55′ σε

2 – 1 δίχως όμως να κατα-

φέρουν να διεκδικήσουν

κάτι περισσότερο από την

αναμέτρηση με τους ροσο-

νέρι να πανηγυρίζουν ένα

σημαντικό εντός έδρας τρί-

ποντο.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Κυριάκου, Γκουνάρας Χρ.,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Μητσόπουλος,

Σιδηρόπουλος, Σκέγια,

Ρουμάνης (65′

Αναγνώστου), Πέτσας

(90+2′ Στεφανίδης),

Λάμπρου (72′ Νασιούλας).

Η
Θύελλα Βασιλί στο

ντεμπούτο του

Παναγιώτη

Κορδαλή στον πάγκο της

έκανε “πάρτι” κόντρα

στην Ομόνοια με σκορ 4 –

0 και έφτασε τους 19

βαθμούς και την 8η θέση.

Το 1-0 έγινε με σουτ μέσα

από την περιοχή από τον

Προσμίτη, μετά από ατομι-

κή προσπάθεια στο 20′.

Η Ομόνοια πίεσε και είχε

δυο καλές στιγμές, στο 25′

και 30′ με δυο κεφαλιές.

Στο δεύτερο μέρος η

Θύελλα έστησε το δικό της

“πάρτι” και πέτυχε τρία τέρ-

ματα.

Στο 50′ μετά από σέντρα

από τον Βαΐτση, ο

Καραγιάννης με καρφωτή

κεφαλιά πέτυχε το 2 – 0.

Το 3-0 έγινε στο 70′ από

τον Γιώργο Τριανταφύλλου

με κοντινό πλασέ.

Το τελικό 4 – 0 σημείωσε

στο 80′ ο Παπαγεωργίου με

σουτ έξω από την περιοχή.

Η Σύνθεση
Θύελλα Βασίλι
(Παναγιώτης Κορδαλής):
Κατωτικίδης, Γιαχνής,

Αλεξίου, Μπόγκας,

Τριανταφύλλου,

Ξυνογαλάς, Σουλιώτης,

Προσμίτης, Καραγιάννης,

Βαΐτσης, Αγγελουσόπουλος.

Έπαιξαν και οι: Ακρίβος,

Τριανταφύλλου Γ.,

Συργκάνης, Παπαγεωργίου.

Η
Νίκη Κρήνης

επικράτησε με

σκορ 1 – 4 στο

τοπικό ντέρμπι της

αγωνιστικής κόντρα στην

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων και με 16

βαθμούς είναι στην 9η

θέση, αφήνοντας την

Ακαδημία στην 10η θέση

με 10 βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Κρήνη να χάνει πέναλτι

μόλις στο 15′ με τον

Αλεξανδράκη να στέλνει την

μπάλα άουτ.

Στο 30′ κάθετη πάσα του

Φανίδη στον Βάτσικα, με

τον τελευταίο να πλασάρει

υποδειγματικά τον τερματο-

φύλακα για το 0-1

Στο 52′ ο αρχηγός της

Νίκης Κρήνης Γιάννης

Μαργαριτόπουλος με δυνα-

τό σουτ μέσα από την

περιοχή πέτυχε το 0-2.

Στο 60′ και πάλι ο Βάτσικας,

με σουτ πέτυχε το 0-3 και

παράλληλα το δεύτερο

προσωπικό του τέρμα.

Στο 65′ ο Παπαγεωργίου με

απευθείας εκτέλεση φάουλ

μείωσε σε 1 – 3.

Το τελικό 1 – 4 πέτυχε ο

Διαμαντής, πλάσαρε ιδανι-

κά τον τερματοφύλακα.

Ντεμπούτο για 3 ποδοσφαι-

ριστές 14 ετών για την

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων με τους

Μπασδάνη, Κατμέρο και

Σκουμποτή να φορούν για

πρώτη φορά την φανέλα

της ανδρικής ομάδος.

Οι Συνθέσεις

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Ανδρέας

Κυριαζόπουλος):

Κατσανάκης, Σκουμποτής,

Τσιανάκας, Γιαννούλας,

Χαμορούσος Κ,

Μαργαρίτης (75′

Μπασδάνης), Βαινάς (75′

Κατμέρος), Γκουντόπουλος,

Μπιζούλας (55′

Παπαγεωργίου),

Χλαπανίδας (65′

Περιτογιάννης),

Παπανικολάου.

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Λεβέντης,

Μαργαριτόπουλος Ι.,

Γακόπουλος, Κανατούλας,

Παπαδημητρίου,

Αλεξανδράκης, Σελήνης,

Διαμαντής, Φανίδης (82′

Θεοχαρόπουλος), Βάτσικας,

Μαργαριτόπουλος Κ. (55′

Μαγαλιός)

““Άσσος” για τον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων!Άσσος” για τον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων! ““Διπλό” για την Κρήνη στο τοπικό ντέρμπι μεΔιπλό” για την Κρήνη στο τοπικό ντέρμπι με

την Ακαδημία την Ακαδημία 

Ήττα για τον Α.Σ.Φαρσάλων σε επιθετικό παιχνίδιΉττα για τον Α.Σ.Φαρσάλων σε επιθετικό παιχνίδι

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (24η Αγων.)

Τύρναβος-Βλαχογιάννι 1-2

Μακρυχώρι-Αμπελωνιακός 1-0

Αργυροπούλι-Φαλανιακός 2-2

Λάρισα 2012-Αβέρωφ α.α. 0-3

Αχιλλέας Φ.-Αμπελιά 1-1

Κιλελέρ-Π.Ο.Ε 1-2

Σμόλικας-Μαυροβούνι 1-1

Δωτιέας Αγιάς-Δαμασιακός 1-0

Τα Αποτελέσματα (23η Αγων.)

Υπέρεια-Παναγροτικός 2-4

Γλαύκη-Προμηθέας 0-2

Νέα Πολιτεία-Βούναινα 1-0

Πύρρος-Γαλήνη 3-2

Ναρθάκι-Αναγέννηση Φ. 7-1

Ελευθεραί-Λαρισαϊκός 2-0

Αγ. Ανάργυροι-Βαμβακού 1-0

Ραχούλα-Μελισσοχώρι 1-2

Τα Αποτελέσματα (15η Αγων.)

Χαλκιάδες-Διογένης 2-1

Ζάππειο-Μυραϊκός 3-2

Ακαδ. Αχιλλέως-Κρήνη 1-4

Βασιλί-Ομόνοια 4-0

Μάνδρα-Φορτούνα Κουτσοχέρου 0-3

Νεάπολη-Σταυρός α.α. 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1. Μακρυχώρι 55-10 61

2. Π.Ο.Ε 51-10 60

3. Φαλανιακός 54-19 52

4. Δωτιέας Αγιάς 32-12 38

-------------------------------------------------

5. Σμόλικας 37-24 38

6. Κιλελέρ 23-25 36

7. Αμπελιά 35-28 34

8. Αβέρωφ 25-24 33

9. Μαυροβούνι 26-25 32

10. Αχιλλέας Φ. 25-37 29

-------------------------------------------------

11. Αργυροπούλι 23-47 23

12. Δαμασιακός 22-33 20

13. Τύρναβος 22-38 20

14. Βλαχογιάννι 16-44 17

--------------------------------------------------

15. Αμπελωνιακός 25-44 15

*Η Λάρισα 2012 έχει αποχωρήσει από

το πρωτάθλημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Πύρρος 38-21 49

2. Παναγροτικός 50-27 47

-----------------------------------------------

3. Νέα Πολιτεία 44-26 44

4. Βούναινα 43-21 42

5. Μελισσοχώρι 38-25 40

6. Ελευθεραί 25-16 37

7. Υπέρεια 39-31 35

8. Βαμβακού 32-32 32

9. Ναρθάκι 47-36 31

10. Ραχούλα 40-32 29

11. Άγιοι Ανάργυροι 22-22 28

12. Προμηθέας 23-33 23

------------------------------------------------

13. Λαρισαϊκός 21-38 18

------------------------------------------------

14. Γαλήνη 16-34 15

15. Γλαύκη 15-52 12

16. Αναγέννηση Φ. 12-60 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Νεάπολη 59-10 41

2. Φορτούνα Κουτσοχέρου 48-8 37

------------------------------------------

3. Χαλκιάδες 49-10 35

------------------------------------------

4. Μάνδρα 29-23 27

5. Ομόνοια 25-21 25

6. Διογένης 28-31 20

7. Ζάππειο 19-24 20

8. Βασιλί 24-19 19

9. Κρήνη 28-31 16

10. Ακαδημία Φαρσάλων 17-44 10

11. Μυραϊκός 24-59 6

12. Σταυρός 7-77 -5

*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτάθλη-

μα με -6 βαθμούς από την περσινή

σεζόν

Επόμενη (25η) Αγωνιστική

(Σάββατο 14/3, 16:00)

Βλαχογιάννι-Αμπελωνιακός

Φαλανιακός-Τύρναβος

Αβέρωφ-Μακρυχώρι

Αμπελιά-Αργυροπούλι

Π.Ο.Ε-Λάρισα 2012 α.α. 3-0

Μαυροβούνι-Αχιλλέας Φ

Δαμασιακός-Κιλελέρ

Δωτιέας Αγιάς-Σμόλικας

Επόμενη (24η) Αγωνιστική 
(Κυριακή 15/3, 16:00)
Μελισσοχώρι-Παναγροτικός

Προμηθέας-Ραχούλα

Βούναινα-Υπέρεια

Γαλήνη-Γλαύκη

Αναγέννηση Φ.-Νέα Πολιτεία

Λαρισαϊκός-Πύρρος

Αγ. Ανάργυροι-Ναρθάκι

Βαμβακού-Ελευθεραί

Επόμενη (16η) Αγωνιστική

(Κυριακή 15/3, 11:00)

Ζάππειο-Χαλκιάδες

Διογένης-Ακαδ. Αχιλλέως

Μυραϊκός-Βασιλί

Κρήνη-Μάνδρα

Ομόνοια-Σταυρός

Φορτούνα Κουτσοχέρου-

Νεάπολη

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Πάρτι” της Θύελλας στο ντεμπούτο του Π. Κορδαλή!Πάρτι” της Θύελλας στο ντεμπούτο του Π. Κορδαλή!



Δ
υναμικό παρόν του

ομίλου ALFA

WOOD στην

έκθεση Progetto Fuoco

στη Βερόνα της Ιταλίας

Ο   όμιλος  ALFA  WOOD,

ηγετική   βιομηχανία   στην

παραγωγή   πιστοποιημέ-

νου Πέλλετ και Μπρικέτας

ξύλου,%συμμετείχε στην

μεγάλη έκθεση του κλάδου

Progetto Fuoco στη Βερόνα

της Ιταλίας. 

H Progetto Fuoco είναι η

σημαντικότερη έκθεση στον

τομέα των εγκαταστάσεων

και

του εξοπλισμού για την

παραγωγή θερμότητας και

ενέργειας από την καύση

ξύλου. 

Ο όμιλος ξεχώρισε με το

εντυπωσιακό του περίπτε-

ρο, όπου ο επισκέπτης είχε

την

δυνατότητα να δει και να

ενημερωθεί από κοντά για

τα νέα προϊόντα πέλλετ, και

μπρικέτες, να προμηθευτεί

δείγματα του υλικού και να

παρακολουθήσει το πλού-

σιο

οπτικοακουστικό   υλικό

της   βιομηχανίας,   του

ομίλου   καθώς   και   τα

στάδια   της

παραγωγικής διαδικασίας. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους

που παρευρέθηκαν στο

περίπτερο μας, για την ποι-

ότητα

των σκέψεων και των ερω-

τήσεων που είχαμε την

ευκαιρία να ανταλλάξουμε,

για το

μεγάλο ενδιαφέρον και τον

ενθουσιασμό που έδειξαν

στα προϊόντα μας και για

την

υποστήριξη για όσα πρε-

σβεύουμε όλα  αυτά τα χρό-

νια στον χώρο της  παρα-

γωγής pellet και μπρικέτας

ξύλου.

Ανανεώνουμε το ραντεβού

μας για την επομένη

Progetto Fuoco 2022!
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