
Το πρόγραμμα τουΤο πρόγραμμα του

Πολιτιστικού ΑυγούστουΠολιτιστικού Αυγούστου

Α. Χατζηπλής: Ο ΦαρσαλινόςΑ. Χατζηπλής: Ο Φαρσαλινός

που  κατακτά την σκοποβολπου  κατακτά την σκοποβολήή

της Ιταλίας - της Ιταλίας - ΣυνέντευξηΣυνέντευξη

Ο πρόεδρος του ΑχιλλέαΟ πρόεδρος του Αχιλλέα

Φαρσάλων αποκλειστικάΦαρσάλων αποκλειστικά

στον “Πρώτο Τύπο”στον “Πρώτο Τύπο”

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

“Βροχή” οι κλήσεις για“Βροχή” οι κλήσεις για

μάσκες στα Φάρσαλαμάσκες στα Φάρσαλα

ΔΔιακοπή υδροδότησης λόγωιακοπή υδροδότησης λόγω

οφειλών οφειλών απόαπό τηντην ΔΕΥΑΔΕΥΑΦΦ

CMYK

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 977 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΣτοΣτο έλεοςέλεος τουτου ΘεούΘεού

καικαι πάλιπάλι οιοι αγρότεςαγρότες......

Ζημιές και καταστροφή από την νέα χαλαζόπτωση - Ζημιές και καταστροφή από την νέα χαλαζόπτωση - 

Σε ποιές περιοχές χτύπησε ο “εχθρός” των αγροτώνΣε ποιές περιοχές χτύπησε ο “εχθρός” των αγροτών

Κλιμάκιο γεωπόνων της Περιφέρειας στις χαλαζόπληκτες περιοχές Κλιμάκιο γεωπόνων της Περιφέρειας στις χαλαζόπληκτες περιοχές 
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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 5/8/2020 
Ασθενής Βροχή, 22/33c

Τρίτη 4/8/2020
Ηλιοφάνεια 22/34c

Πέμπτη 6/8/2020
Ασθενής Βροχή, 20/29c

Παρασκευή 7/8/2020
Βροχή - Πιθανή Καταιγίδα 20/28c

Σαββάτο 8/8/2020
Βροχή - Πιθανή Καταιγίδα 19/29c

Κυριακή 9/8/2020 
Συννεφιά 20/32c

Δευτέρα 10/8/2020
Ηλιοφάνεια 19/35c

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

Τ
ο Διοικητικό

Συμβούλιο του

Συλλόγου

Τριτέκνων Επαρχίας

Φαρσάλων, με

εκπρόσωπο την κ.

Στράτου Ελένη, στα

πλαίσια των μέτρων που

λαμβάνονται για την

πρόληψη της μετάδοσης

του κορονοϊού (COVID –

19), πρόσφερε στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

υγειονομικό υλικό,

αποτελούμενο από 10

πακέτα γάντια των 100

τεμαχίων.

Το υλικό παρέλαβε ιατρός

και Διευθυντής του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων κ.

Νεχωρίτης Γεώργιος, ενώ

παρούσα στην παραλαβή

ήταν και η Προϊσταμένη του

Νοσηλευτικού

Προσωπικού, του Κέντρου

Υγείας η κ. Γιαννάκη Ζέφη.

Ο Διευθυντής ευχαρίστησε

το Σύλλογο για την προ-

σφορά του.  Ο Σύλλογος

Τριτέκνων Επαρχίας

Φαρσάλων, προσφέρει

εμπράκτως σημαντική βοή-

θεια σε ανθρώπους, κοινω-

νικές ομάδες και κοινωνικές

δομές που έχουν πραγματι-

κή ανάγκη.

Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

ανακοινώνεται ότι

σύμφωνα με επίσημη

ανακοίνωση του

Υφυπουργού Πολιτικής

Προστασίας και

Διαχείρισης Κρίσεων κ.

Ν. Χαρδαλιά από σήμερα

29/7/2020η χρήση μάσκας

θα είναι υποχρεωτική

από όλους τόσο σε

ιδιωτικές επιχειρήσεις,

όσο και σε δημόσιες

υπηρεσίες και άλλους

χώρους συνάθροισης

κοινού στο σύνολο της

Επικράτειας, για τον

περιορισμό της

διασποράς του

κορωνοϊού.

Σε όλους τους χώρους

εργασίας, καταστήματα λια-

νικού εμπορίου, ΔΕΚΟ, τρά-

πεζες και λοιπά γραφεία

εξυπηρέτησης κοινού, σού-

περ μάρκετ και καταστήμα-

τα τροφίμων, στα Μέσα

Μαζικής Μεταφοράς και τα

ΤΑΞΙ, στα νοσοκομεία,

ιατρεία και διαγνωστικά

κέντρα, στα κομμωτήρια και

κέντρα αισθητικής, εργαζό-

μενοι και κοινό, από

29/7/2020 θα πρέπει να

φορούν μάσκα υποχρεωτι-

κά.

Συγκεκριμένα, η χρήση

μάσκας στις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις λιανικού εμπο-

ρίου, είτε αφορά στους επι-

χειρηματίες, είτε στους

εργαζόμενους, είτε στους

καταναλωτές παύει να είναι

προαιρετική και γίνεται υπο-

χρεωτική.

Κατά τα λοιπά σε ό,τι αφορά

τις υποχρεώσεις των εμπο-

ρικών επιχειρήσεων, ισχύ-

ουν οι προβλεπόμενοι στην

Υπουργική Απόφαση

47421/25.7.2020, περιορι-

σμοί και κανόνες τήρησης

αποστάσεων.

Προσφορά υγειονομικούΠροσφορά υγειονομικού

υλικού από το Σύλλογουλικού από το Σύλλογο

Τριτέκνων ΦαρσάλωνΤριτέκνων Φαρσάλων

Εμπορικός ΣύλλογοςΕμπορικός Σύλλογος

Φαρσάλων: ΥποχρεωτικήΦαρσάλων: Υποχρεωτική

η χρήση μάσκας στιςη χρήση μάσκας στις

εμπορικές επιχειρήσειςεμπορικές επιχειρήσεις

Η
Δημοτική

Επιχείρηση

Ύδρευσης

Αποχέτευσης Φαρσάλων

ενημερώνει ότι από την

ερχόμενη Δευτέρα, 3

Αυγούστου 2020

εντατικοποιείται το

πρόγραμμα διακοπής

υδροδότησης λόγω

οφειλών.

Λόγω της οικονομικής κρί-

σης, συμπεριλαμβανομένης

της πανδημίας του κορω-

νοϊού είναι κατανοητά τα

προβλήματα και οι ανάγκες

που έχουν δημιουργηθεί σε

μεγάλη μερίδα συμπολιτών

μας, όμως η κατάσταση με

τους ανείσπρακτους λογα-

ριασμούς συνεχίζει να είναι

βεβαρημένη, προκαλώντας

προβλήματα στην εύρυθμη

λειτουργία της

Επιχείρησης, καθώς η δια-

χείριση και η λειτουργία

των συστημάτων ύδρευσης

και αποχέτευσης είναι αντα-

ποδοτικού χαρακτήρα.

Παρακαλούνται οι κατανα-

λωτές που έχουν ληξιπρό-

θεσμες οφειλές από λογα-

ριασμούς Ύδρευσης-

Αποχέτευσης, να προσέλ-

θουν για να εξοφλήσουν

άμεσα τις οφειλές τους,

προκειμένου να αποφύ-

γουν το αναγκαστικό μέτρο

της διακοπής της υδροδό-

τησής τους.

Εντατικοποιεί τοΕντατικοποιεί το

πρόγραμμα διακοπήςπρόγραμμα διακοπής

υδροδότησης λόγωυδροδότησης λόγω

οφειλών η ΔΕΥΑοφειλών η ΔΕΥΑΦΦ



Ο
ριστικά χωρίς

Λευκή Νύχτα τα

Φάρσαλα, όπως

ανακοίνωσε ο Εμπορικός

Σύλλογος Φαρσάλων

ελέω των μέτρων

πρόληψης κατά του

Covid 19.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Από τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων ανα-

κοινώνεται ότι λόγω της

προσωρινής απαγόρευσης

των εκδηλώσεων σε ανοι-

χτούς χώρους , η εκδήλω-

ση της Λευκής Νύχτας

2020 ακυρώνεται.

Η Λευκή Νύχτα αποτελεί

έναν καλοκαιρινό εμπορικό

θεσμό για την τοπική

αγορά, η οποία διοργανώ-

θηκε 4 συνεχή έτη συνδυά-

ζοντας ψώνια σε προσιτές

τιμές και διασκέδαση με

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις

για παιδιά και μεγάλους .

Δυστυχώς, οι συνθήκες

που επικρατούν φέτος

απαιτούν να θέσουμε ως

προτεραιότητα την δημόσια

υγεία , να αναστείλουμε τη

διοργάνωση της συγκεκρι-

μένης εκδήλωσης και να

δώσουμε ραντεβού για το

επόμενο καλοκαίρι.

Εκ του Συλλόγου.

Σ
το Δημοτικό

Συμβούλιο της

περασμένης Τρίτης

αποφασίστηκε οριστικά

αυτό που “ψιθυριζόταν”

στην Επαρχία Φαρσάλων

εδώ και πολύ καιρό

δηλαδή η μη διεξαγωγή

του φετινού παζαριού.

Άλλωστε αυτό είχε φανεί

και ως πρώτη εικόνα και

μετά την συνάντηση των

αρχηγών των παρατάξεων

που είχε διεξαχθεί στο

Δημαρχείο Φαρσάλων στις

αρχές του Ιουλίου και κατά

την οποία συμμετείχαν ο

δήμαρχος κ.Μάκης

Εσκίογλου, και οι κ.κ. οι

Άρης Καραχάλιος,

Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος και

Αποστόλης Αναγνώστου

(σημ. δεν είχαν παρευρεθεί

λόγω ανειλημμένων υπο-

χρεώσεων οι κ.κ. Μαρία

Ίφου και Κώστας Τύμπας)

όπου είχαν αφήσει να

εννοηθεί, ότι προέχει η δια-

σφάλιση της δημόσιας υγεί-

ας, με δεδομένες τις επι-

στημονικές εκτιμήσεις για

την πιθανή εκδήλωση δεύ-

τερου γύρου του ιού.

Αυτή η θέση επικυρώθηκε

ομόφωνα από όλες οι

παρατάξεις και αποφασί-

στηκε η μη διεξαγωγή του

φετινού παζαριού.

Στην συγκεκριμένη απόφα-

ση διαφοροποιήθηκε μόνο

η παράταξη του Άρη

Καραχάλιου που ψήφισε

παρών.
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Χωρίς Λευκή ΝύχταΧωρίς Λευκή Νύχτα

τα Φάρσαλατα Φάρσαλα

Οριστικό: Χωρίς παζάριΟριστικό: Χωρίς παζάρι

φέτος τα Φάρσαλαφέτος τα Φάρσαλα



Τ
ι και αν την

Παρασκευή το

θερμόμετρο στην

Επαρχία Φαρσάλων

“σκαρφάλωσε” στους

(σχεδόν) 40 βαθμούς, το

Σάββατο 1 Αυγούστου

από το μεσημέρι και μετά

η καλοκαιρινή μπόρα

έκανε και πάλι την

εμφάνισή της, δυστυχώς

για ακόμη μια φορά μαζί

με χαλάζι το οποίο όπως

αναφέρουν οι πρώτες

πληροφορίες άφησε

πίσω του για ακόμη μια

φορά ζημιές.

Σύμφωνα λοιπόν με το

ρεπορτάζ ακόμη μια φορά

το χαλάζι έκανε την “επίσκε-

ψη” του στην Επαρχία

Φαρσάλων η οποία έχει

πληγεί ουκ ολίγες φορές το

τελευταίο διάστημα από

χαλαζοπτώσεις και οι αγρό-

τες αντιμετωπίζουν συνεχώς

αυτόν τον “εχθρό”.

Αυτή την φορά το χαλάζι

που έπεφτε σε μέγεθος

καρυδιού προκάλεσε ζημιές

σε καλλιέργειες βαμβακιού,

καλαμποκιού και βιομηχανι-

κής ντομάτας στην περιοχή

του Ορμάν Μαγούλα του

Κάτω Δασολόφου και σε

καλλιέργειες που συνορεύ-

ουν με αυτές της Αμπελιάς

Φαρσάλων, ενώ το νερό

ξεπέρασε τα 30 χιλιοστά σε

διάστημα 20 λεπτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι

υπήρχε έντονη βροχόπτω-

ση με αέρα την ίδια χρονική

στιγμή σε όλη την επαρχία

Φαρσάλων.

Επίσης σύμφωνα με πληρο-

φορίες στο χωριό Άγιος

Χαράλαμπος Φαρσάλων

έπεσε κεραυνός από τον

οποίο όμως ευτυχώς δεν

υπήρξαν ζημιές ή κάποιος

τραυματισμός.

Οι φωτογραφίες είναι από

χωράφια στην Αμπελιά

Φαρσάλων.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Χαλάζι και κεραυνούς έφερε στην η μπόραΧαλάζι και κεραυνούς έφερε στην η μπόρα

- Χτυπήθηκαν και πάλι τα χωράφια- Χτυπήθηκαν και πάλι τα χωράφια

Κ
λιμάκιο της

Περιφέρειας

Θεσσαλίας

επισκέφθηκε τις

πληγείσες από την

πρόσφατη χαλαζόπτωση

περιοχές της επαρχίας

Φαρσάλων. Η

χαλαζόπτωση που

σημειώθηκε κατά τις

πρώτες απογευματινές

ώρες, προχθές,

προκάλεσε ζημιές σε

χωριά του δήμου

Φαρσάλων, των

δημοτικών

διαμερισμάτων

Δασόλοφου και Αμπελιάς

σε συνολική έκταση

περίπου 4000

στρεμμάτων. Οι

καλλιέργειες που

επλήγησαν είναι

βαμβακοφυτείες,

βιομηχανική ντομάτα,

καλαμπόκι, ηλίανθος και

φασόλια.

Το κλιμάκιο, αποτελούμενο

από τον διευθυντή ΔΑΟ

Π.Ε. Λάρισας κ. Παναγιώτη

Καλφούντζο, τον διευθυντή

του ΕΛΓΑ κ. Λιόντο Μιχάλη

και υπαλλήλους του ΕΛΓΑ,

μετέβη στις πληγείσες από

το χαλάζι περιοχές. Από

τους ειδικούς γεωπόνους

του κλιμακίου δόθηκαν οδη-

γίες στους παραγωγούς για

τον τρόπο δήλωσης των

ζημιών στον ΕΛΓΑ καθώς

και για τον τρόπο και τα

μέτρα διαχείρισης των καλ-

λιεργειών στο επόμενο διά-

στημα, με σκοπό την καλύ-

τερη αντιμετώπιση της

ζημιάς που έχει προκληθεί

Κλιμάκιο γεωπόνων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στιςΚλιμάκιο γεωπόνων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις

χαλαζόπληκτες περιοχές των Φαρσάλωνχαλαζόπληκτες περιοχές των Φαρσάλων



Δ
ιεξήχθη την

περασμένη Τρίτη

το πρώτο δια

ζώσης Δημοτικό

Συμβούλιο το Φαρσάλων

μετά από αρκετούς μήνες,

στην συνεδρίαση που

πραγματοποιήθηκε

κεκλεισμένων των θυρών

στο πολιτιστικό κέντρο

Φαρσάλων, λόγω των

περιοριστικών μέτρων για

την ανάσχεση της

εξάπλωσης του ιού

COVID – 19.

Στο δημοτικό συμβούλιο

παρόντες από την παράτα-

ξη του δημάρχου Μάκη

Εσκίογλου ήταν οι κ.κ.

Κων/νος Δαμιανός, Σοφία

Χατζηπλή, Νίκος

Γκατζόγιας, Δέσποινα

Συροπούλου, Σταύρος

Κουκουλιός, Χρήστος

Μπασαγιάννης, Γιάννης

Τριάντης, Κων/νος

Μπρόζος, Δημήτρης

Γούσιας και Ευαγγελία

Χαμορούσου (απόντες κ.κ.

Βαίτσα Αρσενοπούλου,

Κων/νος Μπαλατσός). 

Από την παράταξη του Άρη

Καραχάλιου, παρόντες ο

ίδιος ο επικεφαλής και οι

κ.κ. Δημήτρης

Μπαμπανίκας και

Χριστόδουλος

Παπαγεωργίου (απόντες

Γιώργος Αγγελακόπουλος

και Κυριακή

Παναγιωτοπούλου). Από

την παράταξη της κ.Μαρίας

Ίφου απουσίαζε η ίδια η

επικεφαλής με τους σύμ-

βουλους κ.κ. Βασίλης

Πατσιούρα και Ιουλία

Αγγελακοπούλου, ενώ

παρόντες ήταν οι κ.κ.

Ευάγγελος Κατσιαούνης,

Ιωάννης Λελεντζής. Επίσης

παρόντες στην χθεσινή

συνεδρίαση ήταν ο Κώστας

Τύμπας (απών Γιάννης

Γκέβρος) και οι επικεφαλής

των παρατάξεων Βαγγέλης

Δημητρακόπουλος και

Αποστόλης Αναγνώστου.

Επίσης στο Δ.Σ. έδωσε το

παρών και η Πρόεδρος της

ΤΚ Φαρσάλων κ. Δώρα

Πρεκατέ.

Αναλυτικά η ψήφιση των

θεμάτων:

Το πρώτο θέμα που αφο-

ρούσε την λήψη απόφασης,

για αναμόρφωση του προϋ-

πολογισμού του Δήμου

οικον. έτους 2020 (έκτη 6η)

πέρασε κατά πλειοψηφία

με τους κ.κ. Καραχάλιο,

Μπαμπανίκα,

Παπαγεωργίου και

Αναγνώστου να ψηφίζουν

αρνητικά

Ομόφωνα ψηφίστηκε το

δεύτερο θέμα που αφορού-

σε την

λήψη απόφασης, για απο-

δοχή επιχορήγησης ποσού

50.224,55€ από το ΥΠ.ΕΣ.

για Επισκευή και συντήρη-

ση σχολικών κτιρίων για το

έτος 2020.

Κατά πλειοψήφια ψηφί-

στηκε και το τρίτο θέμα το

οποίο αφορούσε την έγκρι-

ση της έκθεσης εσόδων –

εξόδων (Β’ τριμήνου) ελέγ-

χου υλοποίησης του προϋ-

πολογισμού του Δήμου,

οικονομικού έτους 2020 με

τους κ.κ. Καραχάλιο,

Μπαμπανίκα και

Παπαγεωργίου να ψηφί-

ζουν αρνητικά

Το “καυτό θέμα” για την

λήψη απόφασης, για διε-

ξαγωγή ή μη της ετήσιας

εμποροπανήγυρης του

Δήμου, από 15 μέχρι 21

Αυγούστου 2020 πέρασε

ομόφωνα με τους κ.κ.

Καραχάλιο, Μπαμπανίκα

και Παπαγεωργίου να

ψηφίζουν παρών.

Το θέμα που αφορούσε την

λήψη απόφασης, για υπο-

γραφή σύμβασης μίσθωσης

του Δήμου, με την εταιρεία

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.

Λάρισας Α.Ε.», προς εκτέ-

λεση δρομολογίου,

Φάρσαλα – Ναρθάκιο –

Σκοπιά, πέρασε κατά

πλειοψηφία με τον κ.

Αναγνώστου να καταψη-

φίζει.

Ομόφωνα πέρασαν τα

θέματα για την έγκριση

Κανονισμού Λειτουργίας

Λαϊκής Αγοράς του Δήμου.

Όπως και η λήψη απόφα-

σης, συμπλήρωσης της υπ’

αριθμ. 106/2018 Α.Δ.Σ.

περί κατάληψης κοινοχρή-

στων χώρων.

Κατά πλειοψηφία πέρασε

το θέμα για λήψη απόφα-

σης, τροποποίησης του

Τεχνικού Προγράμματος

του Δήμου οικον. έτους

2020 (τρίτη 3η) με τους κ.κ.

Καραχάλιο, Μπαμπανίκα

και Παπαγεωργίου να

ψηφίζουν αρνητικά.

Επίσης αρνητικά ψήφι-

σαν οι κ.κ. Καραχάλιος,

Μπαμπανίκας και

Παπαγεωργίου και για την

λήψη απόφασης, τροποποί-

ησης της υπ’ αριθμ. 3/2020

Α.Δ.Σ. περί κατανομής

ποσού 378.100,00€ από το

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ.

Τα παρακάτω θέματα

ψηφίστηκαν ομόφωνα

Λήψη απόφασης, για χορή-

γηση ή μη άδειας παραγω-

γού πωλητή λαϊκών αγο-

ρών.

Λήψη απόφασης, για ανά-

κληση ή μη αδειών παρα-

γωγών πωλητών λαϊκών

αγορών.

Λήψη απόφασης, για δια-

γραφή αρδευτή από την

κατάσταση της Κοινότητας

Διλόφου.

Λήψη απόφασης επί πρό-

τασης ψηφίσματος ΚΑΤΑ

ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ.

Ενώ αναβολή για συζήτη-

ση στο επόμενο Δ.Σ. που

πήρε το θέμα για την

λήψη απόφασης, για ανέ-

γερση μνημείου πεσό-

ντων, στην Κοινότητα

Σκοπιάς, κατά το χρονικό

διάστημα 1912 έως 1941.

(Σχετ: Αριθμ. 6/2020 θετι-

κή απόφαση Προέδρου

Κοινότητας).
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CMYK

ΤιΤι ψήφισαν οι Σύμβουλοι στα θέματα στο πρώτο δια ζώσης Δ.Σ. μετά από μήνεςψήφισαν οι Σύμβουλοι στα θέματα στο πρώτο δια ζώσης Δ.Σ. μετά από μήνες

Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού ΣυμβουλίουΌλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου



Ε
πιτυχία στο

απόλυτο, με δέκα

βραβεία (5 χρυσά,

2 αργυρά, 2 χάλκινα και 1

πλατινένιο) για ισάριθμες

συμμετοχές για το

“Αγρόκτημα

Αντωνόπουλου” στα

Φάρσαλα,  καθώς

διακρίθηκαν όλα τα

προϊόντα που

συμμετείχαν στους δύο

διεθνείς διαγωνισμούς

TASTE OLYMP AWARDS

2020 και στον TASTE

AWARDS 2020).

Η συμμετοχή του

Αγροκτήματος

Αντωνόπουλου στους διε-

θνείς διαγωνισμούς έγινε σε

συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Πάτρας με το

οποίοι οι ιδιοκτήτες του

αγροκτήματος έχουν ξεκινή-

σει μια συνεργασία 5 ετών

για συμμετοχή σε μελέτες

και έρευνες.

Όπως μάλιστα μας αποκά-

λυψαν αυτή είναι μόνο η

αρχή καθώς αναμένεται

συμμετοχή και διακρίσεις σε

ακόμη περισσότερα πεδία

που αφορούν την γαστρο-

νομία και την εξέλιξή της.

Στους διαγωνισμούς λαμβά-

νουν μέρος υψηλής

γαστρονομικής αξίας τρόφι-

μα και αξιολογούνται από

καταξιωμένους σεφ και

επαγγελματίες της γεύσης.

Και οι δυο διεθνείς διοργα-

νώσεις δημιουργούν μεθο-

δικά αξιόπιστα αντικειμενικά

σημεία αναφοράς και ποιο-

τικής αναγνώρισης που

εγγυώνται τόσο οι αμερόλη-

πτες διαδικασίες αξιολόγη-

σης και οι υψηλού κύρους

και στελέχωσης κριτικές

επιτροπές, που συμβολο-

ποιούνται σε ευρέως διαδε-

δομένα σήματα αναγνωρι-

σμένα από το ευρύ κατανα-

λωτικό κοινό σε όλο τον

κόσμο!

Επιπλέον σε όλες τις

πολυάριθμες και πολυεπί-

πεδες γευστικές δοκιμές

χρησιμοποιείται η «τυφλή»

μέθοδος δηλαδή η αξιολό-

γηση χωρίς συσκευασία και

χωρίς κανένα διακριτό στοι-

χείο επωνυμίας.

Δικαίωση για τους

ανθρώπους του

Αγροκτήματος και τους

ιδιοκτήτες κ.κ. Γεώργιο

και Αντώνη Αντωνόπουλο

οι οποίοι τόνισαν τα εξής:

Επί 35 χρόνια (από το

1985) το ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, συνεχί-

ζοντας την οικογενειακή

παράδοση, είναι σταθερά

προσηλωμένο στην ανάδει-

ξη , την αναβίωση και καλ-

λιέργεια αμιγώς ντόπιων

ποικιλιών επιλέγοντας να

αποδείξει στην πράξη την

σημασία της ισορροπημέ-

νης υγιεινής διατροφής με

τρόφιμα απόλυτα συμβατά

με τον ανθρώπινο οργανι-

σμό ως αναπόσπαστο

τμήμα της αρμονικής συμ-

βίωσης με τη Φύση. 

Ακολουθώντας αυστηρά

μεθόδους βιολογικής γεωρ-

γίας και εφαρμόζοντας

συστήματα διαχείρισης φιλι-

κά στο περιβάλλον σε κάθε

παράλληλη πτυχή της

παραγωγικής διαδικασίας,

το ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟ-

ΠΟΥΛΟΥ πρωτοστατεί στην

δημιουργία ευρύτερων κοι-

νωνικών συνθηκών στην

Ελλάδα για αγροτική δρα-

στηριότητα που σέβεται και

προστατεύει το οικοσύστη-

μα.

Επί 35 χρόνια το ΑΓΡΟ-

ΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

κερδίζει στην κοινωνία τα

σημαντικότερα βραβεία,

πού είναι αδιαμφισβήτητα η

αγάπη και η αποδοχή του

καταναλωτή και της νοικο-

κυράς, καθημερινά.

Για πρώτη φορά λοιπόν το

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟ-

ΠΟΥΛΟΥ υποβάλλει ορι-

σμένα μόνον από τους

πολυάριθμους κωδικούς

μας στους δύο αυτούς διε-

θνείς διαγωνισμούς γεύσης

και ποιότητας.

Για το ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩ-

ΝΟΠΟΥΛΟΥ τα 10 βραβεία

είναι πολύτιμες αναγνωρί-

σεις μιας κοπιαστικής, επί-

μονης, και βήμα-βήμα

πολύχρονης προσπάθειας

να συλλειτουργήσουν το

φως και η σοφία της παρα-

δοσιακής γεωργικής φιλο-

σοφίας με επιστημονικές

τεχνικές και πρακτικές των

συγχρόνων μεθόδων οικο-

λογικής καλλιέργειας, έτσι

όπως διαμορφώνονται από

τα ελληνικά γεωπονικά

πανεπιστημιακά ιδρύματα,

με τα οποία συνεργαζόμα-

στε και τις Ιατρικές

Επιστημονικές έρευνες στις

οποίες συμμετέχουμε. 

Τα βραβεία που κατέκτη-

σε το Αγρόκτημα

Αντωνόπουλου:

• Χρυσό Βραβείο

Καινοτομίας, GOLD

MEDITERRANEAN TASTE

AWARDS 2020 για τις ΓΚΟ-

ΦΡΕΤΕΣ ΜΟΝΟΚΟΚΚΟΥ

• Χρυσό Βραβείο

Ποιότητας, GOLD

MEDITERRANEAN TASTE

AWARDS 2020 για τη

ΦΑΒΑ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ

• Χρυσό Βραβείο Ποιότητας

GOLD MEDITERRANEAN

TASTE AWARDS 2020 για

τις ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ ΚΑΛΑ-

ΜΠΟΚΙΟΥ

• Χρυσό Βραβείο Ποιότητας

GOLD MEDITERRANEAN

TASTE AWARDS 2020 για

το ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΖΕΑΣ ΛΕΥΚΟ

(Σιμιγδάλι)

• Χρυσό Βραβείο Ποιότητας

GOLD MEDITERRANEAN

TASTE AWARDS 2020 για

την ΦΑΒΑ ΦΑΚΗΣ

• Αργυρό Βραβείο γεύσης,

SILVER OLYMP TASTE

AWARD 2020 για την

ΦΑΚΗ ΨΙΛΗ

• Αργυρό Βραβείο για βιο-

λογικά προϊόντα, SILVER

MEDITERRANEAN TASTE

AWARD 2020 για το ΑΛΕΥ-

ΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

• Χάλκινο Βραβείο γεύσης,

SILVER OLYMP TASTE

AWARD 2020 για το ΣΤΡΙ-

ΦΤΟ «ΖΕΑΣ» ΟΛΙΚΗΣ

ΑΛΕΣΗΣ

• Χάλκινο Βραβείο γεύσης,

SILVER OLYMP TASTE

AWARD 2020 για το ΣΠΑΓ-

ΓΕΤΙ «ΖΕΑΣ» ΟΛΙΚΗΣ

ΑΛΕΣΗΣ

• Πλατινένιο Βραβείο γεύ-

σης, PLATINUM OLYMP

AWARD 2020 για τις ΓΚΟ-

ΦΡΕΤΕΣ «ΖΕΑΣ» 10 βρα-

βεία, μονάκριβα εφόδια για

την συνέχιση όσων μας

παραδόθηκαν από τις

προηγούμενες γενιές και

όσων ανακαλύψαμε σκάβο-

ντας στα χωράφια…Αλλά

και μια σημαντική αναγνώ-

ριση πως όλα όσα οραματι-

ζόμαστε για μια παραγωγι-

κή διαδικασία με τον

Άνθρωπο στο κέντρο γίνο-

νται και πράξη.

Όλα τα «λαμπερά» προϊό-

ντα από το ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ διατίθε-

νται αποκλειστικά από επι-

λεγμένα παντοπωλεία και

καταστήματα βιολογικών

προϊόντων σε όλη την

Ελλάδα, με την χαρακτηρι-

στική επισήμανση διάκρι-

σης!
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Τοπικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

-Κυριακή 9/8 Μονοήμερη Προσκυνηματική

Εκδρομή στην Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιώτισσας.

-23/24-8 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο.

1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο με πρωινό.

Δωρεάν επίσκεψη στην Αγία Πελαγία και στο χωριό

Βώλακας.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής

καθώς και στο νησί θα πραγματοιούνται με λεωφορείο

του γραφείου μας.

- ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για εποχιακή 

απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας. 

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711, 6974092079

-Κυριακή 9/8 Μονοήμερη Εκδρομή στους Αγίους

Ισιδώρους Λυκαββητού στην Αθήνα

-Κυριακή 9/8 Μονοήμερη Εκδρομή στον Άγιο

Νεκτάριο στην Αίγινα

- Καθημερινά Θαλλάσια Μπάνια

Από την Δευτέρα 29/6 σε Νέα Αγχίαλο – Χρυσή Ακτή

Παναγίας (Κατήρ Αγάς)

“Σάρωσε με “Σάρωσε με 10 10 βραβεία σε ισάριθμες συμμετοχές το “Αγρόκτημαβραβεία σε ισάριθμες συμμετοχές το “Αγρόκτημα

Αντωνόπουλου” από τα Φάρσαλα σε διεθνείς διαγωνισμούς!!!Αντωνόπουλου” από τα Φάρσαλα σε διεθνείς διαγωνισμούς!!!



Π
ροκειμένου να

μην διανύσουμε

ένα πολιτιστικά

ανενεργό καλοκαίρι, ο

Οργανισμός Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.)

κατάρτισε πρόγραμμα

εκδηλώσεων τον

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

2020». 

Ο σχεδιασμός έγινε με γνώ-

μονα την ανάγκη στήριξης

του Πολιτισμού, των καλλι-

τεχνών και των εργαζομέ-

νων στο χώρο, που έχουν

πληγεί από τις συνέπειες

της πανδημίας του COVID-

19, και με αυστηρή προϋ-

πόθεση τη λήψη όλων των

απαραίτητων μέτρων για τη

διασφάλιση της δημόσιας

υγείας.

Οι εκδηλώσεις θα πραγμα-

τοποιηθούν από την Τρίτη 4

Αυγούστου  έως και την

Κυριακή 30 Αυγούστου

2020.

Η συμμετοχή σε όλες

εκδηλώσεις θα γίνεται με

προ κράτηση στην εφαρ-

μογή Οpen1/Βooking

στον παρακάτω σύνδε-

σμο

https://booking.open1.eu/

farsala/politistikos_augou

stos2020

Υποχρεωτική χρήση μη

ιατρικής μάσκας από

κάθε θεατή κατά την είσο-

δο του και μέχρι την

τοποθέτηση του στην

θέση του, καθώς και κατά

την έξοδο του. 

Η είσοδος για το κοινό θα

είναι ελεύθερη.  

Αναλυτικά το πρόγραμμα

του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020»

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Φάρσαλα – Προαύλιο 2ου

Δημοτικού Σχολείου 

Θεατρική παράσταση

«Υπάρχει και φιλότιμο» από

τον Σύλλογο Γυναικών Μ.

Ευϋδρίου «ΜΕΛΙΝΑ»

Ώρα έναρξης 21.00

Πέμπτη 6 Αυγούστου

2020

Φάρσαλα – Προαύλιο 1ου

Δημοτικού Σχολείου

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία : «Οι Άγγελοι του

Τσάρλυ» (2019) – Δράση –

Κωμωδία – Περιπέτεια

Ώρα έναρξης 20.30

Παρασκευή  7 Αυγούστου

2020

Σκοπιά – Προαύλιο

Δημοτικού Σχολείου

Σκοπιάς

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «Θησαυρός» –

Κωμωδία

Ώρα έναρξης 20.30

Δευτέρα 10 Αυγούστου

2020

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «Ευτυχία» (2019) –

Βιογραφική

Κοινότητα Βαμβακούς –

Προαύλιο πρώην

Δημαρχείου Πολυδάμαντα

Ώρα έναρξης 20.30

Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Φάρσαλα – Πλατεία

Δημαρχείου

Παιδικό Δια δραστικό δρώ-

μενο «Παίζω – Μαθαίνω –

Διασκεδάζω»   

Ώρα έναρξης 19:30

Τετάρτη 12 Αυγούστου

2020

Φάρσαλα – Πλατεία Λαού

Μουσική εκδήλωση

«Αφιέρωμα στην Ευτυχία

Παπαγιαννοπούλου»

Ώρα έναρξης 21:00

Πέμπτη 13 Αυγούστου

2020

Φάρσαλα – Προαύλιο 3ου

Δημοτικού Σχολείου

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «Ευτυχία» (2019) –

Βιογραφική

Ώρα έναρξης 20.30

Δευτέρα 17 Αυγούστου

2020

Κοινότητα Σταυρού  –

Προαύλιο Δημοτικού

Σχολείου

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «Θησαυρός» –

Κωμωδία

Ώρα έναρξης 20.30

Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Φάρσαλα – Πλατεία

Δημαρχείου & Λαμίας 

Μουσική  Βραδιά «Τα πιο

ωραία Λαϊκά» 

Ώρα έναρξης 21:00

Τετάρτη 19 Αυγούστου

2020

Κοινότητα Μ.Ευϋδρίου –

Προαύλιο Δημοτικού

Σχολείου Ευϋδρίου Λόφου

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία: «Θησαυρός» –

Κωμωδία

Ώρα έναρξης 20.30

Πέμπτη 20 Αυγούστου

2020

Φάρσαλα – Πλατεία

Βράχων 

Μουσική εκδήλωση

«Μουσική με τα Δοξάρια» –

Κλασσική Μουσική με βιο-

λοντσέλο και άρπες 

Ώρα έναρξης 21:00

Παρασκευή 21

Αυγούστου 2020

Ναρθάκιο – Προαύλιο

Δημοτικού Σχολείου

Θεατρική Παράσταση

«Όρκοι Αγάπης»

Ώρα έναρξης 21:00

Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Φάρσαλα – Προαύλιο του

1ου   Δημοτικού Σχολείου

Θεατρική Παράσταση

«Όρκοι Αγάπης»

Ώρα έναρξης 21:00

Τετάρτη 26 Αυγούστου

2020

Πλατεία Κοινότητας

Χαλκιάδων

Θερινός Κινηματογράφος  

Ταινία : «Ευτυχία» (2019) –

Βιογραφική

Ώρα έναρξης 20.30

Πέμπτη 27 Αυγούστου

2020

Φάρσαλα – Πλατεία

Μικρασιατών 

Μουσική Εκδήλωση

«Ρεμπέτικη Βραδιά» 

Ώρα έναρξης 21.00

Κυριακή 30 Αυγούστου

2020

Φάρσαλα – Πάρκο

Απιδανού

Συνδιοργάνωση με τους

Ενεργούς Πολίτες & τον

Μορφωτικό Πολιτιστικό

Σύλλογο Σταυρού 

«Αφιέρωμα στο Νίκο

Ξυλούρη»

Συμμετέχει η Ορχήστρα

Νέων Δήμου Φαρσάλων 

Ώρα έναρξης 21.00
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Το πρόγραμμα του Πολιτιστικού Αυγούστου 2020 από τον ΟΠΑΚΠΑΤο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Αυγούστου 2020 από τον ΟΠΑΚΠΑ



Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

προτίθεται να υλοποιήσει

επιδοτούμενα

προγράμματα κατάρτισης

εργαζομένων σε μικρές

επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49)

διάρκειας 40 ωρών και με

επιδότηση 200€ / άτομο.

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν οι εργαζόμενοι  σε

επιχειρήσεις που έχουν

ασφάλιση ΙΚΑ .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ-

ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Υπεύθυνη Δήλωση  του

εργαζομένου (δίνεται από

τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων).

Φωτοτυπία της

Αστυνομικής Ταυτότητας.

Έντυπο από τη  ΔΟΥ για το

ΑΦΜ ή Φωτοτυπία του

Εκκαθαριστικού.

Αντίγραφο πρώτης σελίδας

βιβλιαρίου τράπεζας που να

είναι στο όνομα του καταρ-

τιζομένου και να φαίνεται

έκτος από τον αριθμό λογα-

ριασμού και το IBAN.

Αρ. Μητρώου ΙΚΑ και

ΑΜΚΑ .

Τίτλο Σπουδών

Σημειώνεται για το πρό-

γραμμα ότι:

Η υλοποίηση του προγράμ-

ματος θα ξεκινήσει μόλις

εγκριθεί από τον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα έχει

συνολική διάρκεια 40 ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι που επι-

θυμούν να συμμετάσχουν,

παρακαλούνται να  καταθέ-

σουν τα  δικαιολογητικά

τους, στα γραφεία του

Συλλόγου, Καναδά 24.

Καταληκτική ημερομηνία

αιτήσεων συμμετοχής, 28

Αυγούστου 2020.

Για περισσότερες πληρο-

φορίες,  απευθυνθείτε στο

τηλέφωνο 24910 26512

(κα Μπακαλέξη Έλενα) .

Σ
ε δήλωση του εν

όψει των

εκδηλώσεων του

Δήμου Φαρσάλων και του

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. ο

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ.

Μπαγιάννης Χρήστος

τόνισε την σημαντικότητα

της ατομικής και

κοινωνίκης ευθύνης σε

συνδυασμό με την

δημιουργία μικρών

εκδηλώσεων που

προάγουν τον Πολιτισμό

στην Επαρχία Φαρσάλων.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Σχεδιάσαμε τον φετινό

πολιτιστικό Αύγουστο με

σκοπό να μην διανύσουμε

ένα πολιτιστικά ανενεργό

καλοκαίρι λόγω κορονοϊού

αλλά παράλληλα να διαφυ-

λάξουμε την δημόσια υγεία.

Όλες οι εκδηλώσεις θα διε-

ξαχθούν με περιορισμένο

αριθμό θέσεων καθημένω-

καιησυμμετοχή  θα γίνεται

αποκλειστικά με κράτηση

μέσω της εφαρμογής του

ΟΠΑΚΠΑ:

https://booking.open1.eu/far

sala/politistikos_augoustos2

020.

Οι χώροι των εκδηλώσεων

θα είναι τοπικά περιφραγ-

μένοι και θα εφαρμόζονται

όλα τα πρωτόκολλα και η

απαραίτητη κοινωνική από-

σταση.Επίσης θα παρατη-

ρούμε τις υγειονομικές εξε-

λίξεις και αν θεωρηθεί απα-

ραίτητο θα αναβάλουμε η

θα ακυρώσουμε εκδηλώ-

σεις.

Το φετινό πρόγραμμα έχει

μικρά μουσικά δρώμενα

,θέατρο, κινηματογράφο

στις περισσότερες γειτονιές

της πόλης μας και εμπλέκο-

νται σχεδόν σε όλες τις

εκδηλώσεις  Φαρσαλινοι

καλλιτέχνες και σύλλογοι

της επαρχίας μας.

Επίσης στα υπόλοιπα γεω-

γραφικά διαμερίσματα,

Ενιπέα,Πολυδάμαντα και

Ναρθακιου θα έχουμε κινη-

ματογραφικές προβολές και

θεατρικές παραστάσεις.

Καλούμε όλους όσους επι-

θυμούν να συμμετάσχουν

στις εκδηλώσεις του

Πολιτιστικού Αυγούστου

2020 να το κάνουν με

υψηλό αίσθημα κοινωνικής

ευθύνης.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους από τονΕπιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους από τον

Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Επαρχίας ΦαρσάλωνΕμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων

Δήλωση του Προέδρου του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ. Μπασαγιάννη γιαΔήλωση του Προέδρου του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ. Μπασαγιάννη για

τον Πολιτιστικό Αύγουστοτον Πολιτιστικό Αύγουστο

“Βροχή” οι κλήσεις για μάσκες στα Φάρσαλα“Βροχή” οι κλήσεις για μάσκες στα Φάρσαλα

Ξ
εκίνησαν από την

περασμένη Τετάρτη

οι έλεγχοι της

αστυνομίας στα Φάρσαλα

σε επιχειρήσεις, για την

χρήση μάσκας, όπου

κρίνεται η εφαρμογή της,

σε κλειστούς χώρους για

την πρόληψη της

διασποράς της

πανδημίας του Covid –

19.

Η πρώτη ημέρα ήταν ημέρα

συστάσεων και παρατηρή-

σεων από τους αστυνομι-

κούς στις επιχειρήσεις για

την υποχρεωτική χρήση

μάσκας χωρίς ωστόσο να

βεβαιώσουν κάποιο πρόστι-

μο.

Όπως και στην καραντίνα η

ελληνική Αστυνομία, έχει

την εποπτεία της εφαρμο-

γής του μέτρου και των

ελέγχων τήρησης των κανό-

νων, με τα πρόστιμα να

φτάνουν τα 150 ευρώ, σε

επιχειρήσεις και πολίτες

που δεν τα τηρούν. 

Από την δεύτερη ημέρα

εφαρμογής οι αστυνομικοί

του Α.Τ. Φαρσάλων που

διενεργούν τους ελέγχους

βεβαιώνουν καθημερινά

πρόστιμα και παραβάσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι

περισσότερες παραβάσεις

έχουν καταγραφεί στα σού-

περ μάρκετ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και

αυξάνονται τις επόμενες

ημέρες αφού πλέον η

χρήση μάσκας είναι απα-

ραίτητη σε όλους τους κλει-

στούς χώρους.



Σ
υνεχίζεται καθ’ όλη

τη διάρκεια της

θερινής περιόδου η

προσπάθεια της

υπηρεσίας Πρασίνου του

Δήμου Φαρσάλων

προκειμένου να

διατηρούνται καθαροί και

ευπρεπισμένοι οι

δημόσιοι χώροι.

Τα συνεργεία του Δήμου με

πρόγραμμα και ανάλογα με

τις ανάγκες που προκύ-

πτουν καθημερινά, βρίσκο-

νται σε όλα τα μήκη και τα

πλάτη της επαρχίας

Φαρσάλων.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο

καθαρισμού του επαρχια-

κού οδικού δικτύου του

Δήμου, η υπηρεσία

Πρασίνου σε συνεργασία με

τους προέδρους τον

Κοινοτήτων προχωρά στην

απομάκρυνση και κοπή τον

κλαδιών που εμποδίζουν

την διέλευση τον οχημάτων.

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος Πρασίνου κ.

Σταύρος Κουκουλιός τονίζει

πως «η προσπάθειά μας

για καθαρούς και ευπρεπι-

σμένους χώρους πρασίνου

στα χωριά μας και στην

πόλη είναι διαρκής και δε

σταματά ακόμη και την

θερινή περίοδο. Οι εργαζό-

μενοι στην υπηρεσία δίνουν

τον καλύτερό τους εαυτό

για να ανταποκριθούν στις

αυξημένες ανάγκες. Είναι

μία διαρκής «μάχη» και γι’

αυτό ζητούμε τόσο την

κατανόηση όσο και τη συν-

δρομή των συνδημοτών

μας, για να απολαμβάνουμε

όλοι μας τους κοινόχρη-

στους χώρους πρασίνου».
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Σε διαρκή εγρήγορση η υπηρεσία ΠρασίνουΣε διαρκή εγρήγορση η υπηρεσία Πρασίνου

του Δήμου Φαρσάλων και το καλοκαίριτου Δήμου Φαρσάλων και το καλοκαίρι



Τ
ο όνομά του

Αλέξανδρος

Χατζηπλής. Κι αν

ακούγεται οικείο στα

αυτιά μας, είναι γιατί η

καταγωγή του είναι από

την πόλη μας.

Συγκεκριμένα ο πατέρας

του, ο Φαρσαλινός

Δημήτρης Χατζηπλής,

μπορεί να έφυγε μικρός

για την Ιταλία, να

παντρεύτηκε και να

στέριωσε εκεί, όμως την

αγάπη για την πατρίδα

την κράτησε ζωντανή και

τη μετέδωσε και στο γιο

του Αλέξανδρο, ο οποίος

αν και γεννήθηκε και

μεγάλωσε στη γείτονα

χώρα, έχει πάντοτε την

Ελλάδα στην καρδιά του. 

Χαρακτηριστική μάλιστα η

ελληνική σημαία που

κοσμεί πάντα το δωμάτιό

του στο σπίτι του, στη

Μπαντία Πολεζίνε του ιταλι-

κού Βορρά. 21 σήμερα

ετών, τον βρίσκουμε να

σπουδάζει οινολογία, στο

Τρέντο της βόρειας Ιταλίας,

κάτι που επέλεξε καθώς

αποτελεί το μεγάλο του

πάθος μαζί με τη σκοποβο-

λή. 

Παράλληλα όμως, έχει δια-

πρέψει ως τώρα και συνεχί-

ζει με διαδοχικές επιτυχίες

το αγαπημένο του χόμπι,

που δεν είναι άλλο από τη

σκοποβολή. 

Με συμμετοχές σε εθνικά,

ευρωπαϊκά και παγκό-

σμια πρωταθλήματα σκο-

ποβολής και με μετάλλια

στη συλλογή του όπως

ακόμη και του πρωταθλη-

τή Ιταλίας στην ηλικία

του, ερχόμενος και αυτό

το καλοκαίρι διακοπές

στην αγαπημένη του

Ελλάδα, μας παραχωρεί

την ακόλουθη απολαυστι-

κή συνέντευξη η οποία

είναι και η πρώτη που

παραχωρεί ποτέ σε

Ελληνικό Μέσο:

Επιμέλεια Συνέντευξης:

Άλκης Σούρλας –

Αλέξανδρος Χατζηπλής

Ευχαριστούμε για τη

σημαντική συμβολή στη

μετάφραση της συνέντευ-

ξης την Φαρσαλινή καθη-

γήτρια ιταλικών, Βένια

Σαμιώτη

Πως ξεκίνησε η καριέρα

σου  και ποια ήταν τα

πρώτα ερεθίσματα ώστε

να ασχοληθείς με την

σκοποβολή και σε ποια

ηλικία;

Το μικρόβιο της σκοποβο-

λής μου μπήκε για πρώτη

φορά στην ηλικία των 12,

όταν ένας συνάδελφος της

μητέρας μου με κάλεσε να

παρακολουθήσω έναν

αγώνα σκοποβολής. Όσο

για τα ερεθίσματα, πάντα

μου άρεσε η ενασχόληση

με τα όπλα και συγκεκριμέ-

να οι δοκιμασίες που είχαν

να κάνουν με ακρίβεια,

λεπτομέρεια. Σημαντικό

ρόλο έπαιξαν και οι ιστορίες

που μου διηγούνταν ο

πατέρας μου για τον πατέ-

ρα του στο στρατό και για

τον θειο του τον Νίκο

Χατζηπλή, κάτι που μου

έδωσε το έναυσμα να γίνω

σαν κι αυτούς. Επίσης αυτό

που είναι πολύ σημαντικό

για μένα, είναι ότι σε αυτού

του είδους τον αθλητισμό,

δεν έχεις να τα βάλεις απλά

με αντιπάλους, αλλά κυρίως

με τον εαυτό σου. Είναι

καθαρά θέμα ψυχολογίας.

Αν κερδίσεις τον εαυτό σου,

μπορείς να κερδίσεις τους

πάντες.

Ποια ήταν η πρώτη επιτυ-

χία που σου έδειξε τον

δρόμο και σε έκανε να το

κυνηγήσεις με ακόμη

περισσότερο πάθος και

να φτάσεις στο απόλυτα

επιτυχημένο σημείο;

Η πρώτη μεγάλη μου επιτυ-

χία έλαβε χώρα το 2015

όπου κέρδισα στον τελικό

του Ιταλικού πρωταθλήμα-

τος σκοποβολής και η ιταλι-

κή ομοσπονδία με επέλεξε

να γίνω μέρος της ομάδας

της. Αμέσως μετά το πρω-

τάθλημα, ξεκίνησα να προ-

πονούμαι με την Εθνική

Ιταλίας. Έπειτα, στον

πρώτο χρόνο με την Εθνική

ομάδα συμμετείχα στους

πρώτους μου διεθνείς δια-

γωνισμούς, αρχικά στη

Λιουμπλιάνα, όπου κέρδισα

το χάλκινο μετάλλιο και στη

Μπολόνια όπου εξίσου είχα

την ίδια επιτυχία. Την ίδια

χρονιά κέρδισα ξανά το

πρωτάθλημα Ιταλίας. Ο πιο

σημαντικός διαγωνισμός

ήταν στο Μόναχο το 2017,

όπου έφτασα στον τελικό,

καθώς ήταν ο πιο δύσκο-

λος, με συμμετοχές 150

αθλητών απ' όλο τον

κόσμο. Μετά απ' αυτό συμ-

μετείχα σε Ευρωπαϊκά και

Παγκόσμια πρωταθλήματα.

Στο Ευρωπαϊκό στο

Μάριμπορ της Σλοβενίας,

και στο παγκόσμιο στο Suhl

της Γερμανίας. Το 2018

ήταν επίσης πολύ καλή

χρονιά γιατί κατέκτησα χάλ-

κινο μετάλλιο στο Györ της

Ουγγαρίας. Επίσης επιλέ-

χθηκα να συμμετάσχω στο

παγκόσμιο πρωτάθλημα

της Κορέας στο Changwon.

Κέρδισα επίσης χρυσά

μετάλλια σε όλους τους δια-

γωνισμούς του Ιταλικού

πρωταθλήματος στην κατη-

γορία μου, που διεξήχθη-

σαν εκείνη τη χρονιά. Το

2019 είχα μία εξαιρετική

εμπειρία, ίσως την καλύτε-

ρή μου, στη Νάπολη, στο

μεγαλύτερο τουρνουά του

Πανεπιστημίου, το οποίο

είναι οι αντίστοιχοι

Ολυμπιακοί αγώνες για φοι-

τητές-αθλητές απ' όλο τον

κόσμο. Εξίσου πολύ σημα-

ντική εμπειρία ήταν αυτή

στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα της Ιαπωνίας,

καθώς ήταν ένας τελείως

διαφορετικός κόσμος, και-

νούρια κουλτούρα, μεγάλος

σεβασμός για εμάς, άψογη

φιλοξενία, και επίσης πολύ

σημαντική επιτυχία για μένα

καθώς εκεί έκανα προσωπι-

κό ρεκόρ κατακτώντας τη

2η θέση στο τουρνουά με

συμμετοχή αθλητών απ'

όλο τον κόσμο.

Ποιοι είναι οι στόχοι που

έχεις θέσει και θέλεις να

πετύχεις τόσο στην σκο-

ποβολή αλλά και γενικό-

τερα στην πορεία σου;

Ο τωρινός στόχος στη σκο-

ποβολή, απ' τη στιγμή που

προπονούμαι με την ανδρι-

κή ομάδα της Εθνικής

Ιταλίας, της οποίας είμαι το

νεαρότερο μέλος, είναι να

συμμετάσχω σε ένα

Παγκόσμιο κύπελλο με την

εθνική ανδρών και-γιατί όχι-

να κατακτήσω και κάποιο

μετάλλιο. Όσον αφορά τη

ζωή μου γενικότερα, σπου-

δάζω στο Πανεπιστήμιο,

όπου είχα περάσει με εξε-

τάσεις στο Πολυτεχνείο, ως

πολιτικός μηχανικός και

οινολογία η οποία αποτελεί

τη μεγάλη μου αγάπη.

Θεωρώ εξίσου σημαντικό

στη ζωή του κάθε αθλητή

να μην παραμελήσει τις

σπουδές του γιατί η γνώση

είναι πλούτος για τον

άνθρωπο. Επίσης ως χόμπι

έχω την ορειβασία, την

οποία θεωρώ ψυχοθερα-

πεία, τον καλύτερο τρόπο

αναψυχής, κάτι που με

κάνει να ξεχνιέμαι απ' τις

δυνατές προπονήσεις και

το Πανεπιστήμιο. Μου αρέ-

σει πάρα πολύ γιατί εκεί

είσαι απλά εσύ και τα

βουνά. Η αδρεναλίνη είναι

στα ύψη, ο φόβος σε κυρι-

εύει πολλές φορές αλλα

όταν κατακτάς την κορυφή,

το συναίσθημα είναι απερί-

γραπτο. Για μένα η ορειβα-

σία είναι ο καλύτερος

δάσκαλος. Σου μαθαίνει

πολλά για τη ζωή, για τις

αντοχές σου, τα συναισθή-

ματα, την ψυχολογία σου

κ.ο.κ.

Πόσο δύσκολο είναι για

έναν νεαρό αθλητή να

είναι και απόλυτα προση-

λωμένος στον στόχο του

στον αθλητικό τομέα αλλά

και παράλληλα να συν-

δυάζει και την καθημερι-

νότητα του σχολείου, του

πανεπιστημίου, αλλά και

την καθημερινότητα της

διασκέδασης, των απο-

λαύσεων της ξεκούρασης

κ.α.;

Ως νέος επαγγελματίας

αθλητής πρέπει να είσαι

πάρα πολύ συγκεντρωμέ-

νος και να κάνεις πάρα

πολλές θυσίες για να πετύ-

χεις. Για παράδειγμα δεν

μπορείς να βγεις με τους

φίλους σου αρκετές φορές

γιατί την άλλη μέρα έχεις

προπόνηση ή αγώνα. Αλλά

αν πραγματικά σου αρέσει

αυτό και είσαι ταγμένος να

επιτυχεις, αυτά τα ξεπερ-

νάς, αντέχεις και ο ζήλος γι'

αυτό που κάνεις ξεπερνάει

όλες τις υπόλοιπες δυσκο-

λίες . Παρόλα αυτά για έναν

αθλητή της σκοποβολής

είναι πιο εύκολο να έχει

προσωπική ζωή, απ' όσο

για παράδειγμα ένας ποδο-

σφαιριστής, ο οποίος τρα-

βάει όλα τα φώτα της δημο-

σιότητας. Ακόμη κι αν είσαι

πρωταθλητής δεν έχεις

τόση αναγνώριση από τον

κόσμο, να σε σταματήσει

στο δρόμο τόσο συχνά, να

δυσκολεύεσαι να έχεις προ-

σωπική ζωή ακόμη και όταν

βγεις για έναν καφέ.
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Ποιες είναι οι πιο σημα-

ντικές εικόνες που έχεις

από τη σκοποβολή και

ποιες οι διακρίσεις που

σε κάνουν να νιώθεις

περήφανος και έτοιμος

για νέες επιτυχίες;

Οι πιο σημαντικές αναμνή-

σεις δεν ήταν τα μετάλλια,

οι διακρίσεις, αλλά οι αληθι-

νές φιλίες που έκανα με

άτομα απ'όλο τον κόσμο.

Αυτή είναι η καλύτερη ανά-

μνηση και εικόνα για μένα.

Θεωρώ ότι σε κάποια χρό-

νια κανένας δε θα σε θυμά-

ται απλά για τα μετάλλια,

άλλα πράγματα είναι αυτά

που μένουν, οι μπύρες που

ήπιαμε με την παρέα, οι

στιγμές που περάσαμε.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό

για μένα, η ανθρωπιά, η

φιλία. Φίλοι από Γαλλία,

Αυστρία, Αυστραλία,

Αμερική, Ελλάδα, ιδιαίτερα

την Άννα Κορακάκη και τον

αδερφό της Διονύση. Θα

σου πω και ένα ωραίο περι-

στατικό. Η πρώτη φορά

που συνάντησα και την

Άννα (Κορακάκη) κι έτσι

γίναμε φίλοι, ήταν σε ένα

τουρνουά όπου συμμετείχε

κι αυτή, όπου την παρατή-

ρησα να κοιτάει επίμονα

τον πίνακα με τα ονόματα

αθλητών, μέχρι που δεν

άντεξε και με ρώτησε στα

αγγλικά, "μα καλά δίπλα

από το όνομα Χατζηπλής

Αλέξανδρος, γιατί έχει την

ιταλική σημαία και όχι την

ελληνική, μήπως έγινε

κάποιο λάθος;" Της εξήγη-

σα λοιπόν για την καταγω-

γή μου και χάρηκε κι έτσι

γνωριστήκαμε και γίναμε

φίλοι με την ίδια και τον

αδερφό της. Στο Παγκόσμιο

πρωτάθλημα της Κορέας

αυτό που του είπα είναι ότι

με κάνει πάρα πολύ χαρού-

μενο που είδα την ελληνική

σημαία με το όνομά του

στον τελικό. Το ίδιο και για

την Άννα, που την παρακο-

λουθώ να κατακτά τελικούς

και να υψώνεται η ελληνική

σημαία σε όλο τον κόσμο,

καθώς το αίμα μου είναι

Ελληνικό κι έτσι νιώθω κι

εγώ την ίδια υπερηφάνεια

εκείνη τη στιγμή. Είμαι

πολύ χαρούμενος που

αθλητές σαν κι αυτούς

κάνουν διάσημη την

Ελλάδα ιδιαίτερα σε ένα

άθλημα στο οποίο μέχρι

πρότινος η χώρα δεν είχε

σημαντικές διακρίσεις. Έτσι,

διαφημίζουν την Ελλάδα,

αποτελούν κόσμημα, κι

ελπίζω να γίνω μια μέρα

σαν αυτούς.

Ποιες είναι οι εικόνες και

οι αναμνήσεις που έχεις

τόσο από την Ελλάδα

όσο και από τα Φάρσαλα

και τι νιώθεις ακούγοντας

αυτές τις λέξεις;

Όσον αφορά τα συναισθή-

ματά μου για την Ελλάδα,

ένα πράγμα έχω να πω

αρχικά. Ότι είναι 21 χρόνων

και όλα μου τα χρόνια έρχο-

μαι στην Ελλάδα. Αυτό τα

λέει όλα από μόνο του.

Αγαπώ την Ελλάδα. 

Σχετικά με τις εικόνες από

την Ελλάδα, δεν είναι τόσο

απλό να το περιγράψω,

γιατί έρχονται όλες οι εικό-

νες και τα συναισθήματα

μαζί, οι άνθρωποι, τα φαγη-

τά, η ιστορία της χώρας.

Όσον αφορά τα Φάρσαλα,

αυτό που μου έχει μείνει

είναι τα καλοκαίρια που

ερχόμουν, το βράδυ που

έβγαινα με τα ξαδέρφια

μου, τον Νίκο και τον

Αλέξανδρο Χατζηπλή και

μετά στο γυρισμό βλέπαμε

James Bond και αποκοιμό-

μουν στο σπίτι τους με

τόση χαρά που πέρασα

οικογενειακές στιγμές μαζί

τους. 

Α, φυσικά και η πουτίγκα,

τη λατρεύω.

Ευχαριστούμε θερμά τον

Αλέξανδρο Χατζηπλή για

την αποκλειστική συνέντευ-

ξη στην εφημερίδα μας και

του ευχόμαστε πολλές επι-

τυχίες με υγεία και ευτυχία

σε ότι κάνει στην ζωή του

και να διαφημίζει με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο και

μέσα από τις επιτυχίες, το

ήθος και τις αξίες που τον

διακατέχουν τόσο την

Ελλάδα, όσο και τα

Φάρσαλα.
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Τ
ην πρώτη του

συνέντευξη ως

πρόεδρος του

Αχιλλέα Φαρσάλων

έδωσε ο κ. Νίκος

Τσιανάκας λίγο πριν την

ολοκλήρωση του

αγωνιστικού πλάνου, την

έναρξη της

προετοιμασίας και την

εκκίνηση των

υποχρεώσεων του

Συλλόγου.

Ο κ. Τσιανάκας μίλησε για

την απόφασή του να ανα-

λάβει τον προεδρικό θώκο

του Αχιλλέα, το πλάνο και

τους στόχους που έχουν

θέσει οι κιτρινόμαυροι, την

σημαντικότητα της στήριξης

των ανθρώπων της

Επαρχίας Φαρσάλων στον

σύλλογο και για άλλα ενδια-

φέροντα θέματα.

Αναλυτικά τα όσα μας

δήλωσε

Α.Σ.: Πώς πήρατε την

απόφαση να εμπλακείτε

από το πόστο του προέ-

δρου στον Αχιλλέα

Φαρσάλων;

Ν.Τ.:«Η εμπλοκή μου με

τον Ερασιτεχνικό αθλητισμό

και δη με το ποδόσφαιρο

της Επαρχίας ξεκινά εδώ

και αρκετά χρόνια όπου

έχω υπάρξει μέλος

Διοικήσεων και έχω στηρίξει

αρκετές προσπάθειες.

Με την ολοκλήρωση της

σεζόν και την απόφαση του

κ. Λέφα να απεμπλακεί από

τον προεδρικό θώκο υπήρ-

ξε κοινή απόφαση συμπό-

ρευσης με όλο το Δ.Σ.,

αρχικά είμαστε μια παρέα

ανθρώπων που έχουμε

μεράκι, όρεξη και διάθεση

και υπήρξε κοινή απόφαση

το να αναλάβω εγώ τον

ρόλο του προέδρου.

Όλοι μαζί αποφασίζουμε και

εκτελούμε το πλάνο που

έχει τεθεί.»

Α.Σ.: Ποίο ήταν το πρώτο

και κύριο μέλημα σας;

Ν.Τ.:«Το πρώτο μέλημα μας

ήταν να παραμείνουν στην

ομάδα όλοι οι άνθρωποι

που αποτέλεσαν τον

«κορμό» της τεχνικό επιτε-

λείο, ποδοσφαιριστές κλπ.

Είναι κάτι που πετύχαμε

άμεσα και πάνω σε αυτό

χτίζουμε.

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα

στον τομέα των καλών σχέ-

σεων μεταξύ των ανθρώ-

πων της ομάδος και στο

οικογενειακό κλίμα που έχει

δημιουργηθεί.»

Α.Σ.: Τι στόχους έχει θέσει

η ομάδα μέχρι στιγμής

μετά την πρώτη εικόνα

που υπάρχει και λίγο

πριν την προετοιμασία; 

Ν.Τ.:«Θέλουμε να δημιουρ-

γήσουμε μια άκρως αντα-

γωνιστική ομάδα, μια

ομάδα που θα έχει βάσεις,

θα δουλεύει σωστά και θα

υπάρχει εξέλιξη.

Με την επιστροφή στο

«Στάδιο» θα έχουμε ένα

«όπλο» που μας έλειψε την

περσινή σεζόν.»

Α.Σ.: Όσο αφορά τον σχε-

διασμό και τις μεταγρα-

φές τι να περιμένουμε

ακόμη; 

Ν.Τ«Προσπαθούμε να κινη-

θούμε σε πλαίσια και

βάσεις που έχουμε θέσει

από το αρχικό πλάνο μας.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει

κινήσεις που «κολλάνε»

στην λογική και την ιδιοσυ-

γκρασία μας και τον τρόπο

που σκεφτόμαστε και έτσι

θέλουμε να κινηθούμε στα

λίγα κενά που θέλουμε να

καλύψουμε.

Οι προπονητές μαζί με τους

ανθρώπους που έχουν ανα-

λάβει τον σχεδιασμό γνωρί-

ζουν τα δεδομένα και έχουν

κινηθεί πάνω σε αυτά.»

Α.Σ.: Όσον αφορά τις

ομάδες της Επαρχίας

Φαρσάλων έχετε κάποιο

πλάνο ώστε να υπάρξει

σύμπνοια και συνεργα-

σία; 

Ν.Τ.:«Οι πόρτες του

Αχιλλέα Φαρσάλων είναι

πάντοτε ανοικτές, έχουμε

πολύ καλές σχέσεις με τους

Διοικούντες των ομάδων

της Επαρχίας Φαρσάλων,

θέλουμε να υπάρχει

σύμπνοια και συνεργασία

καθώς αυτό σίγουρα θα

βοηθήσει στην εξέλιξη του

ποδοσφαίρου στην

Επαρχία μας.

Όλοι είμαστε συμπαίκτες με

στόχο την άνοδο του ποδο-

σφαίρου στην Επαρχία και

όχι αντίπαλοι.

Άλλωστε μόνο ενωμένοι

μπορούμε να πετύχουμε αν

πραγματικά θέλουμε την

ανάπτυξη και να γίνουν

βήματα προόδου.»

Α.Σ.: Τι περιμένετε από

τον κόσμο της Επαρχίας

μετά και την επιστροφή

στο Στάδιο; 

Ν.Τ.:«Ο κόσμος του Αχιλλέα

Φαρσάλων έχει δείξει την

στήριξη και την δυναμική

του εδώ και πολλά χρόνια

και σε διάφορες καταστά-

σεις και εποχές και είναι

πάντα σύμμαχος και αρω-

γός των προσπαθειών.

Εμείς περιμένουμε την στή-

ριξη του κόσμου και την

βοήθεια τους.

Από το εισιτήριο που θα

έρθει κάποιος στο Στάδιο

να δει την ομάδα, μέχρι την

αγορά ημερολογίου, εισιτη-

ρίου διαρκείας ή για τις επι-

χειρήσεις μια διαφημιστική

πινακίδα ή κάποια βοήθεια

στην ομάδα είναι πολύ

σημαντική στήριξη.

Α.Σ.: Το πλάνο σας που

ακριβώς βασίζεται και τι

θέλετε να πετύχετε;

Ν.Τ.:«Το πλάνο μας είναι να

υπάρχει μακροημέρευση

και συνέχεια, δεν θέλουμε

και δεν μπορούμε να πάμε

σε εποχές του ενός, ο οποί-

ος πληρώνει αδρά και μετά

δεν αντέχει με αποτέλεσμα

να σταματά την ενασχόλη-

σή του.

Θέλουμε να έχουμε συνέ-

χεια, να είμαστε ενωμένοι

και χρόνο με τον χρόνο να

προσθέτουμε και ένα λιθα-

ράκι στην προσπάθειά

μας.»
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Σ
υνέντευξη Τύπου

παρέθεσε το βράδυ

της Τετάρτης στο

Αναψυκτήριο των

Χαλκιάδων η ομάδα του

Μέγα Αλέξανδρου

Χαλκιάδων με θέμα τον

σχεδιασμό, το πλάνο και

τους στόχους της ομάδος

μετά την άνοδο στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Στην συνέντευξη παρευρέ-

θηκαν ο πρόεδρος της ομά-

δος κ. Ζαχόπουλος

Ιωάννης, ο τιμ μάνατζερ κ.

Γιώργος Τασιόπουλος, ο

γενικός αρχηγός κ. Χρήστος

Βαλάσης, ο προπονητής κ.

Βασίλης Τσιανάκας και οι

αρχηγοί κ.κ. Αχιλλέας

Νασιούλας και Τάκης

Αντωνιάδης.

Αρχικά ο κ. Τασιόπουλος

ανέλυσε το πλάνο της ομά-

δος για την νέα σεζόν με

νέες καινοτόμες ιδέες που

θα δώσουν στον Σύλλογο

μια νέα δυναμική και βάση

για την Α1 ΕΠΣΛ.

Τόνισε χαρακτηριστικά τα

εξής: «Πρώτο και κύριο

μέλημά μας είναι η σωστή

λειτουργία του Συλλόγου.

Θέλουμε να έχουμε μια

ανταγωνιστική ομάδα και να

διαφημίσουμε το ποδόσφαι-

ρο όπως άλλωστε γίνεται

πάντα εδώ στις Χαλκιάδες.

Φέτος με αφορμή τα πενή-

ντα χρόνια ίδρυσης του

Συλλόγου μας θα προσπα-

θήσουμε να ετοιμάσουμε

και κάποιες εκδηλώσεις

που θα ξυπνήσουν μνήμες

και θα μας θυμίσουν την

δυναμική και την υπόσταση

του Μέγα Αλέξανδρου.

Όσο αφορά το οργανωτικό

κομμάτι πέραν των καρτών

διαρκείας που θα κυκλοφο-

ρήσουν φέτος θα υπάρξει

και μια κάρτα μέλους η

οποία θα δίνει κάποια προ-

νόμια στους κατόχους της

από τους χορηγούς του

Συλλόγου.

Φέτος θα λειτουργήσει και

το κυλικείο του γηπέδου

μετά από πολλά χρόνια.

Ξεκινάμε μια νέα προσπά-

θεια με σεβασμό στην ιστο-

ρία, τους φιλάθλους και

τους ανθρώπους που θα

είναι δίπλα μας.

Έχουμε προσεγγίσει ήδη

κάποιους ανθρώπους που

θα είναι αρωγοί στην προ-

σπάθειά μας και θα μας

στηρίξουν και εντός των

επόμενων ημερών θα

υπάρξουν και άλλες επα-

φές.

Όσο αφορά το αγωνιστικό

κομμάτι έχουμε ένα γήπεδο

«στολίδι», αθλητικές εγκα-

ταστάσεις που αναμένεται

να αναβαθμιστούν και θα

δώσουμε και εκεί μεγάλη

βαρύτητα.

Στόχος μας είναι η συνέχιση

του Συλλόγου στην σωστή

κατεύθυνση και όχι να είμα-

στε και εμείς μια «φωτοβο-

λίδα».

Ο πρόεδρος της ομάδος κ.

Ζαχόπουλος τόνισε χαρα-

κτηριστικά: «Εμείς συνεχί-

ζουμε μια προσπάθεια που

ξεκίνησε από το 1971

πάντα με σεβασμό, εξέλιξη

και στόχους.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και

φέτος έχουμε ήδη θέσει εξ

αρχής όλο το Συμβούλιο το

μπάτζετ που θα έχει ο

Σύλλογος και θα το τηρή-

σουμε με ευλαβική προσή-

λωση.

Στόχος είναι η δημιουργία

μιας οικογένειας η οποία θα

λειτουργεί με βάσεις, ισορ-

ροπία και σωστή οργάνω-

ση.

Μια παρατήρηση που έχω

να προσθέσω έχει να κάνει

με το γεγονός του κουρέμα-

τος στα γήπεδα.

Όλα τα σωματεία που είμα-

στε στα χωριά είμαστε ανα-

γκασμένοι να έχουμε άτομο

που θα κουρεύει το γήπεδο

και αυτό είναι ένα «βαρίδι»

στα έξοδα, ενώ στις ομάδες

των Φαρσάλων τα γήπεδα

κουρεύονται από υπαλλή-

λους του Δήμου.

Αυτό δεν είναι τωρινό φαι-

νόμενο φυσικά έχει εδώ και

πολλά χρόνια αλλά είναι

κάτι που πρέπει να αλλάξει

για την καλύτερη λειτουρ-

γία.

Όσον αφορά το κομμάτι του

γηπέδου, ετοιμάζεται ήδη η

αναβάθμιση του γυμναστη-

ρίου μας για την ακόμη

καλύτερη προετοιμασία των

ποδοσφαιριστών και ετοιμά-

ζονται και τα νέα γραφεία

που θα στεγάζονται στο

γήπεδο.»

Τέλος τον λόγο πήρε ο

προπονητής της ομάδος ο

κ. Βασίλης Τσιανάκας ο

οποίος πρόσθεσε τα εξής:

«Ευχαριστώ αρχικά το Δ.Σ.

της ομάδος για την εμπι-

στοσύνη στο πρόσωπό μου

για ακόμη μια σεζόν. Με την

ευκαιρία θα ήθελα να ευχα-

ριστήσω θερμά όλους τους

ποδοσφαιριστές της περσι-

νής σεζόν καθώς πετύχαμε

μια σεζόν όπου σε 14 παι-

χνίδια ήμασταν αήττητοι με

11 νίκες και 3 ισοπαλίες

πριν μας σταματήσει η παν-

δημία.

Όσο αφορά τον σχεδιασμό

ήδη έχει ανανεώσει το 90%

του ρόστερ ενώ οι κινήσεις

που θα γίνουν θα έχουν να

κάνουν με ποδοσφαιριστές

διψασμένους για ποδόσφαι-

ρο και έμπειρους που θα

ανεβάσουν ακόμη περισσό-

τερο το επίπεδο της ομά-

δος, πάντα όμως με την

βάση του μπάτζετ και την

«συνταγή» που έχει θέσει η

Διοίκηση.»

Αμέσως μετά την συνέντευ-

ξη τύπου ακολούθησε τρα-

πέζι που παρέθεσε ο

Σύλλογος στον πολύ όμορ-

φο και ξεχωριστό χώρο του

Αναψυκτηρίου των

Χαλκιάδων.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπε-

δο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και

σε καλή κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη. Πληροφορίες

στο τηλ. : 6955980502.

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 διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της πόλης

των Φαρσάλων στον πεζό-

δρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ενημερώνω

τους αγαπητούς μου φίλους

και φίλους των φίλων μου ότι

αναλαμβάνω παντός τύπου

εργασία για τον καθαρισμό

οικοπέδων, κήπων και ότι

έχει σχέση με το κόψιμο

αγριόχορτων.

Εγγυημένη δουλειά και λογι-

κές τιμές με σύγχρονα μηχα-

νήματα.

Σας ευχαριστώ και περιμένω

την ανταπόκριση σας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 κ. Δημήτρης

Ντάφος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα

στο κέντρο των Φαρσάλων

κατάλληλο για επαγγελματική

στέγη στην οδό Λαμίας 29

(Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζε-

ρί Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 435τμ

επί της οδού Νικηταρά στα

Φάρσαλα (ανάμεσα σε 1ο

Γυμνάσιο και Εργατικές

Κατοικίες).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6974665595

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη

ηλικιωμένου στην περιοχή

των Φαρσάλων.

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6974665595

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροικία με οικό-

πεδο κατοικήσιμη και επι-

πλωμένη σε χωριό στην

Επαρχία Φαρσάλων

(Περίπου 20 χλμ από τα

Φάρσαλα).

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6942556097

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για εργασία

σε μεζεδοπωλείο ή κυλικείο

στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 23336

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα

30 τμ στην οδό Βόλου 

ημιόροφος, υπερυψωμένη.

Διαθέσιμη από τον Άυγουστο

Τηλ Επικοινωνίας:

6936719862

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα στην οδό Βόλου

Τηλ Επικοινωνίας:

24910-22604

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός εώς 35

ετών σε κάβα στα Φάρσαλα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

24910 - 25327

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τριθεσιος 

καναπές και δύο μονές πολυ-

θρόνες. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6974124270

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 11 πρόβατα

(Νέα - Χιώτικα - Βελτιωμένα)

στην Καλλιθέα Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6976769842

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σταφύλια εξαι-

ρετικής ποιότητας

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΡΝΕ, ΣΑΒΙ-

ΝΙΟΝ - ΜΕΡΛΟ ΚΑΙ 

ΜΟΣΧΑΤΑ ΡΟΔΙΤΗΣ 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6948423151 (Κ. Νίκος)
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4/8:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

5/8:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

6/8:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7

Τηλ: 24910-22342

7/8:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

8/8:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

9/8:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

10/8:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255



Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων

προχωρά τον

μεταγραφικό σχεδιασμό,

με βάση το πλάνο και την

λογική που θα

λειτουργήσει την φετινή

σεζόν και μετά από τις

ανανεώσεις ανακοίνωσε

την πρώτη προσθήκη στο

ρόστερ της, τον

Κωνσταντίνο

Δημητρόπουλο.

Ο Δημητρόπουλος είναι 22

ετών, αγωνίζεται στον χώρο

του κέντρου και προέρχεται

από τις Ακαδημίες της

Αναγέννησης ενώ αγωνί-

στηκε και στην αντρική

ομάδα.

Επίσης κατά την διάρκεια

της παραμονής του στην

Αθήνα ως φοιτητής έχει

αγωνιστεί στις εξής ομάδες:

ΑO Kαστέλας , ΑΣΚΠΝ ,

ΑΟ Προφήτη Ηλία.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος καλωσορίζει τον

Κώστα στην οικογένεια της

Αναγέννησης Φαρσάλων

και του εύχεται καλή αγωνι-

στική σεζόν με υγεία και

επιτυχίες.

Σ
ε κυκλοφορία είναι τα

εισιτήρια διαρκείας

του Αχιλλέα

Φαρσάλων για την

ερχόμενη σεζόν.

Τα Διαρκείας ισχύουν για

όλες τις εντός έδρας αναμε-

τρήσεις πρωταθλήματος και

χωρίζονται σε κατηγορία

Classic Member με τιμή 50

ευρώ και VIP Member με

τιμή 100 ευρώ.

Η Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων ευχαριστεί θερμά

τον κ. Μόσχο Σπύρο και την

επιχείρησή του με ανταλλα-

κτικά πάσης φύσεως για την

μεγάλη χορηγία του στα εισι-

τήρια Διαρκείας.

Μ
ε επιτυχία

ολοκληρώθηκε η

συμμετοχή του

Ομίλου Πρακτικής

Σκοποβολής Φαρσάλων,

στους Πανελλήνιους

Αγώνες Παίδων –

Εφήβων – Νεανίδων

κάτω τον 21 ετών, που

πραγματοποιήθηκαν στα

Ιωάννινα στις 24-25-26

Ιουνίου.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος

150 αθλητές από όλη την

Ελλάδα. Ο σύλλογος

εκπροσωπήθηκε από

σαράντα δύο αθλητές,

καθώς από την συμμετοχή

του αθλητή Γαβαλά Πέτρου,

ως μέρος της διοίκησης του

πεδίου στην θέση του

κριτή.

Στους αγώνες οι αθλητές

του σωματείου κατέλαβαν

12 Χρυσά μετάλλια (Πρώτη

θέση), 12 Ασημένια (δεύτε-

ρη θέση ) και 11 Χάλκινα

(Τρίτη θέση ). Ο σύλλογος

των Φαρσάλων είχε την

πολυπληθέστερη αγωνιστι-

κή συμμετοχή στους αγώ-

νες και την πρώτη θέση

στην κατάκτηση των μεταλ-

λίων. Ο Όμιλος λειτουργεί

δύο σκοπευτήρια ένα στα

Φάρσαλα και ένα στην

Λάρισα στην περιοχή των

Βουναίνων πληροφορίες

στον πρόεδρο του σωματεί-

ου Λεβέντη Βασίλειο

6974090511

Α
κόμη μία

μεταγραφή

ολοκλήρωσε ο

Αχιλλέας Φαρσάλων, με

τον Δημήτρη Καρέντζο να

είναι ο επόμενος

ποδοσφαιριστής που

γίνεται κάτοικος “Σταδίου.

Οι άνθρωποι της ομάδος

του Αχιλλέα τα βρήκαν σε

όλα με τον 23 χρόνο κεντρι-

κό αμυντικό ο οποίος μέχρι

πρότινος ανήκε στον

Ολυμπιακό Αμπελιάς ενώ

έχει αγωνιστεί και με άλλα

σωματεία στην “μεγάλη

κατηγορία” της ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Αυτή είναι η τέταρτη προ-

σθήκη των “Μυρμιδόνων”

μετά τους Τζέκα, Κορδαλή

και Πλιάγκα και σιγά – σιγά

ολοκληρώνεται το “παζλ”

του σχεδιασμού λίγο πριν

την έναρξη της προετοιμα-

σίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Διοίκηση της ομάδος

μας ανακοινώνει την από-

κτηση του κεντρικού αμυντι-

κού Δημήτρη Καρέντζου.

Ο Καρέντζος είναι 23 ετών

και μέχρι πρότινος αγωνιζό-

ταν στον Ολυμπιακό

Αμπελιάς, ενώ κατά το

παρελθόν έχει αγωνιστεί σε

Θερμαϊκό Στομίου,

Δαμασιακό, Α.Ε.

Βουναίνων και για 1,5

χρόνο στον Σμόλικα

Φαλάνης.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος μας καλωσορίζει

τον Δημήτρη στην οικογέ-

νεια του Αχιλλέα Φαρσάλων

και του εύχεται καλή αγωνι-

στική σεζόν με υγεία και

επιτυχίες.“

Κ
ατόπιν των νέων

μέτρων που

έλαβε η

κυβέρνηση για τον

περιορισμό της

διασποράς του

κορονωιού

ανακοινώνονται τα

κάτωθι μέτρα πρόληψης

για την επανέναρξη της

λειτουργίας των

γραφείων της ΕΠΣΝ

Λάρισας τη Δευτέρα 03

Αυγούστου 2020.

Υποχρεωτικότητα μάσκας

στους επισκέπτες των γρα-

φείων.

Η είσοδος στα γραφεία θα

γίνεται ανά δύο άτομα.

Απαγορεύεται η είσοδος

στο χώρο των υπαλλήλων,

για τους μη έχοντες εργα-

σία.

Στο χώρο αναμονής, οι επι-

σκέπτες θα πρέπει να κρα-

τήσουν την προβλεπόμενη

απόσταση μεταξύ τους.

Θα υπάρχουν κοινόχρηστα

αντισηπτικά και είδη γραφι-

κής ύλης για τους επισκέ-

πτες.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις

συμμετοχής πρωταθλήμα-

τος και κυπέλλου είναι

αναρτημένες στην ιστοσελί-

δα της ΕΠΣΝΛ (Η ΕΝΩΣΗ

—-> ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΥΠΟ-

ΔΕΙΓΜΑΤΑ —–> ΔΗΛΩ-

ΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), για

όσους επιθυμούν να τις

καταθέσουν ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται ότι τη

Δευτέρα 03 Αυγούστου

2020, μετά από απόφαση

της ΕΠΟ ξεκινάει η μετα-

γραφική περίοδος για την

ποδοσφαιρική χρονιά 2020-

2021.

Ε
ποχή Λάζαρου

Λαζαρίδη στον

πάγκο της Δόξας

Υπέρειας καθώς οι

“μαυραετοί” τα βρήκαν

σε όλα με τον έμπειρο

προπονητή.

Ο κ. Λαζαρίδης μέχρι πρότι-

νος ήταν προπονητής της

Ομόνοιας Λάρισας στην Β

ΕΠΣΛ κατηγορία, ενώ κατά

το παρελθόν έχει καθίσει

στον πάγκο της Ακαδημίας

Πλίτση και της Λάρισας 88.

Πλέον μετά την συμφωνία

με τον προπονητή οι

άνθρωποι της Δόξας θέτουν

επί τάπητος τον σχεδιασμό

της νέας σεζόν στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

της Δόξας:

“Η Δόξα Υπέρειας ανακοι-

νώνει την συμφωνία της με

τον προπονητή Λάζαρο

Λαζαρίδη.

Ο κ. Λαζαρίδης είναι 50

ετών και μέχρι πρότινος

ήταν στον πάγκο της

Ομόνοιας Λάρισας. ενώ

έχει περάσει και από τους

πάγκους της Ακαδημίας

Πλίτση και της Λάρισας 88.

Η Διοίκηση της ομάδος μας

καλωσορίζει τον κ.

Λαζαρίδη στην οικογένεια

της Δόξας Υπέρειας και του

εύχεται καλή σεζόν με υγεία

και επιτυχίες.”
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Δώδεκα χρυσά γιαΔώδεκα χρυσά για

τον Σκοπευτικότον Σκοπευτικό

Όμιλο ΦαρσάλωνΌμιλο Φαρσάλων

Στα κιτρινόμαυρα τουΣτα κιτρινόμαυρα του

Αχιλλέα ΦαρσάλωνΑχιλλέα Φαρσάλων

και ο Καρέντζος!και ο Καρέντζος!

Με Λαζαρίδη στονΜε Λαζαρίδη στον

πάγκο η επόμενηπάγκο η επόμενη

ημέρα στην Υπέρειαημέρα στην Υπέρεια
Δημητρόπουλος ο Δημητρόπουλος ο 

πρώτος στηνπρώτος στην

Αναγέννηση Φαρσάλων!Αναγέννηση Φαρσάλων!

Υγειονομικά μέτρα πρόΥγειονομικά μέτρα πρό--

ληψης της ΕΠΣ Λάρισαςληψης της ΕΠΣ Λάρισας

ΣεΣε κυκλοφορία τακυκλοφορία τα

Εισιτήρια Διαρκείας τουΕισιτήρια Διαρκείας του

Αχιλλέα ΦαρσάλωνΑχιλλέα Φαρσάλων



Ο
λοκληρώθηκαν οι

εργασίες

επίστρωσης

συνθετικού χλοοτάπητα

στο Δημοτικό Γήπεδο 5Χ5

(Βόρειο Γήπεδο) από τον

ανάδοχο εργολάβο.

Πλέον οι αγώνες νοκ άουτ

όπως και οι τελικοί  για το

16ο Πρωτάθλημα 5Χ5 του

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. θα διεξα-

χθούν στον ολοκαίνουργιο

τάπητα.

Μάλιστα πέραν της επί-

στρωσης του τάπητα αντι-

καταστάθηκαν και οι πάγκοι

ενώ πλέον υπάρχουν και

νέα τέρματα στο απόλυτα

ανανεωμένο γήπεδο.
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CMYK

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στοΟλοκληρώθηκαν οι εργασίες στο

Δημοτικό γήπεδο 5Χ5 Δημοτικό γήπεδο 5Χ5 


