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ασφάλειας από τηνασφάλειας από την

ΠεριφέρειαΠεριφέρεια
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Να νικήσουμε όλοι μαζίΝα νικήσουμε όλοι μαζί

τον Καρκίνο του Μαστού!τον Καρκίνο του Μαστού!

Κλείνει τα μεσάνυχτα ηΚλείνει τα μεσάνυχτα η

εστίαση και στην Επαρχίαεστίαση και στην Επαρχία

Όλα τα αθλητικά νέα τηςΌλα τα αθλητικά νέα της

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

ΤιΤι δήλωσεδήλωσε οο καλλιτέχνηςκαλλιτέχνης

του έργουτου έργου

ΈναςΈνας “Μυρμιδόνας” “Μυρμιδόνας” σσττηνην

είσοδοείσοδο των των ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Δηλώσεις Αγοραστού καιΔηλώσεις Αγοραστού και

Εσκίογλου για το έργοΕσκίογλου για το έργο
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 12/8/2020 
Ηλιοφάνεια 20/35c

Τρίτη 11/8/2020
Ηλιοφάνεια 19/34c

Πέμπτη 13/8/2020
Ηλιοφάνεια 20/34c

Παρασκευή 14/8/2020
Ηλιοφάνεια 19/33c

Σαββάτο 15/8/2020
Ηλιοφάνεια 19/34c

Κυριακή 16/8/2020 
Ηλιοφάνεια 19/33c

Δευτέρα 17/8/2020
Ηλιοφάνεια 19/33c

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

Μ
ε αφορμή την

έξαρση των

κρουσμάτων του

κορωνοϊού στη χώρα

μας, ο Δήμος Φαρσάλων

επαναφέρει αυξημένα

μέτρα προστασίας που

εφαρμόστηκαν στο

δημοτικό κατάστημα της

πόλης κατά την

περασμένη άνοιξη.

Έτσι, από την Δευτέρα, 10
Αυγούστου 2020, δε θα
επιτρέπεται η είσοδος στο
Δημαρχείο σε κανέναν
πολίτη. Όσοι επιθυμούν να
διευθετήσουν ζήτημα ή
εκκρεμότητα με το Δήμο
Φαρσάλων, τις υπηρεσίες
και τις δομές του, θα πρέ-
πει να επικοινωνούν με το

τηλεφωνικό κέντρο του
Δήμου στον αριθμό
2491350100.
Για την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση, θα υπάρχει
στην είσοδο του
Δημαρχείου υπάλληλος ο
οποίος θα ενημερώνει τους
πολίτες για τα νέα έκτακτα
μέτρα προστασίας και θα
τους κατευθύνει ανάλογα με
το αίτημά τους.
Τονίζεται για μία ακόμη
φορά πως το συγκεκριμένο
μέτρο λαμβάνεται με απο-
κλειστικό γνώμονα την
προάσπιση της δημόσιας
υγείας, χωρίς όμως να δια-
κοπεί η εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου
προς τους πολίτες.

Μόνον τηλεφωνικά απόΜόνον τηλεφωνικά από

την Δευτέρα (10/8) η την Δευτέρα (10/8) η 

εξυπηρέτηση των πολιτώνεξυπηρέτηση των πολιτών

από το Δήμο – Τέλος οιαπό το Δήμο – Τέλος οι

επισκέψεις στο Δημαρχείοεπισκέψεις στο Δημαρχείο

Ε
πιστράτευσε τον

εαυτό της στην

εκστρατεία ενάντια

στον καρκίνο του μαστού

και πραγματοποιεί

μεγάλο αγώνα

προκειμένου να

στηριχθούν γυναίκες που

νοσούν.

Πρόκειται για την η Άννυ
Τουτουντζή, καθηγήτρια
Αγγλικής Φιλολογίας και
κόρη της πρώην δημάρχου
των Φαρσάλων Μαρίας
Ίφου, η οποία έχοντας
περάσει και η ίδια από αυτό
το πρόβλημα πριν έναν
χρόνο θέλησε να μοιραστεί
την περιπέτεια υγείας της,
για να παρακινήσει και να
ευαισθητοποιήσει τον
κόσμο να στηρίξει τις γυναί-
κες που βιώνουν το συγκε-

κριμένο πρόβλημα μέσω
του Πανελληνίου Συλλόγου
Γυναικών με Καρκίνο του
Μαστού “Άλμα Ζωής” .
Σε βιντεάκι που ανάρτησε
στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο facebook, η
36χρονη Άννυ, αναφέρει
χαρακτηριστικά: “Είμαι
ακόμη εδώ και φέτος και
καλώ όλους σας να πάρετε
μέρος στην ομάδα μου και
με 6 ευρώ συμμετοχή βοη-
θάτε τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Γυναικών με
Καρκίνο του Μαστού “Άλμα
Ζωής” , έναν σύλλογο που
παράγει τεράστιο έργο
παρέχοντας στις γυναίκες
που νόσησαν από καρκίνο
του μαστού τεράστια στήρι-
ξη.
Φέτος ένα χρόνο μετά προ-

ετοιμάζεται να συμμετέχει
με την ομάδα της
#missAnnieteam, στο
GreeceRacefortheCure,
στο μεγαλύτερο digital
(ψηφιακό) event (γεγονός)
της Ευρώπης – το οποίο
φέτος διοργανώνεται σε
διαφορετικά μέρη, και όχι
στην Αθήνα, λόγω Covid-19
– προσκαλώντας φίλους και
γνωστούς να συνεισφέρουν
στον σύλλογο Πανελλήνιο
Σύλλογο Γυναικών με
Καρκίνο του Μαστού “Άλμα
Ζωής”. Έναν σύλλογο που
παράγει τεράστιο έργο,
παρέχοντας στις γυναίκες
που νόσησαν από καρκίνο
του μαστού τεράστια στήρι-
ξη, με ένα πολύ μικρό αντί-
τιμο των 6 ευρώ. Αξίζει να
αναφερθεί ότι σε οποιοδή-
ποτε σημείο του κόσμου και
αν βρίσκεσαι, μπορείς να
τρέξεις, να περπατήσεις ή
να κάνεις τη δωρεά σου και
να ενισχύσεις τον αγώνα
ενάντια στον καρκίνο του
μαστού.
Τα κοινωνικά δίκτυα πλημ-
μύρισαν από κοινοποιήσεις
και σχόλια, επικροτώντας
την προσπάθεια και τον

αγώνα που δίνει η 36χρονη
Φαρσαλινή, και αναζητώ-
ντας πληροφορίες για το
πως θα λάβουν μέρος με
την ομάδα της. Αν μη τι
άλλο θέλει θάρρος για να
κερδίσεις τον Καρκίνο και η
Άννυ φαίνεται ότι τον κερδί-
ζει γενναία!
Γιατί αγωνίζονται στο

Greece Race for the Cure

Αγωνίζονται για να ενημε-
ρωθεί για τον καρκίνο του
μαστού κάθε γυναίκα, σε
όποια γωνιά της Ελλάδας κι
αν βρίσκεται, για να ακού-
σουν όλοι τη φωνή μας για
τη σημασία της πρόληψης
και της έγκαιρης διάγνω-
σης, για να απομυθοποιή-
σουμε τον καρκίνο του
μαστού, για να νικήσουμε
το φόβο και τις προκαταλή-
ψεις, για τη βελτίωση ποιό-
τητας ζωής και τα δικαιώμα-
τα της γυναίκας με καρκίνο
μαστού, για τη στήριξη των
γυναικών με εμπειρία καρ-
κίνου μαστού και των οικο-
γενειών τους, για να
σωθούν ζωές, για να τιμή-
σουμε τις γυναίκες που δεν
είναι πια κοντά μας.

Η εξομολόγηση Φαρσαλινής ΆννυςΗ εξομολόγηση Φαρσαλινής Άννυς

Τουτουνζή για τον καρκίνο του μαστούΤουτουνζή για τον καρκίνο του μαστού

και η συγκινητική προσπάθεια τηςκαι η συγκινητική προσπάθεια της



Ν
α μη διεξαχθεί η

φετινή

εμποροπανήγυρη

στα Φάρσαλα τον

Δεκαπενταύγουστο

αποφάσισε το δημοτικό

συμβούλιο Φαρσάλων,

λόγω των ειδικών

συνθηκών που

επικρατούν ως προς τη

λειτουργία των υπαίθριων

αγορών, την ανάγκη

αποφυγής συνωστισμού

και με γνώμονα την

προστασία της δημόσιας

υγείας, έναντι της

διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19.

Στην εισήγησή του ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου αναφέρ-

θηκε στις ενέργειες που έγι-

ναν προ μηνός, όταν και

πραγματοποιήθηκε σύσκε-

ψη με τους επικεφαλής των

παρατάξεων της αντιπολί-

τευσης, όπου συμφωνήθη-

κε η μη διεξαγωγή της

εμποροπανήγυρης.

Τονίζοντας πως «λυπάται

για τα καταστήματα και την

πόλη, αλλά κανείς δεν

εγγυάται ότι δε θα υπάρξει

έστω κι ένα κρούσμα, τη

στιγμή που ο δήμος είναι

καθαρός» ο κ. Εσκίογλου

εισηγήθηκε τη μη διεξαγω-

γή της εμποροπανήγυρης.

Αναφερόμενος στο θέμα ο

πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός,

είπε ότι «είναι μεγάλο το

ρίσκο να πραγματοποιηθεί,

διότι οι υπάρχοντες κανόνες

για τη διασφάλιση της μη

διάδοσης του κορωνοϊού

COVID-19, είναι αντικειμενι-

κά δύσκολο να εφαρμο-

στούν και ούτε μπορεί να

παραβλεφθούν, άλλωστε

κανένας Δήμος

Θεσσαλικός, δεν αποφάσι-

σε την πραγματοποίηση

εμποροπανήγυρης που

μέχρι τώρα εθιμοτυπικά

πραγματοποιείτο.»

Η απόφαση πάρθηκε ομό-

φωνα, με την παράταξη της

μείζονος αντιπολίτευσης να

ψηφίζει «παρόν».

Σημειώνεται τέλος ότι υπέρ

της ματαίωσης της εμπορο-

πανήγυρης λόγω της παν-

δημίας, γνωμοδότησε με

πρόσφατη απόφασή της

και η Δημοτική Κοινότητα

Φαρσάλων
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Η εισήγηση του Δημάρχου κ. Μάκη Εσκίογλου και του προέδρουΗ εισήγηση του Δημάρχου κ. Μάκη Εσκίογλου και του προέδρου

του Δ.του Δ.ΣΣ. κ. Κωνσταντίνου Δαμιανο. κ. Κωνσταντίνου Δαμιανούύ

Τη ματαίωση της φετινής Τη ματαίωση της φετινής 

εμποροπανήγυρης στα Φάρσαλα εμποροπανήγυρης στα Φάρσαλα 

αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιοαποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο



Έ
να σημαντικά

ιστορικό

σύμβολο κοσμεί

πλέον την είσοδο της

πόλης των Φαρσάλων

καθώς τον κυκλικό κόμβο

“στολίζει” ένας

“Μυρμιδόνας”!!!

Έτσι λοιπόν μετά τα αγάλ-
ματα μνημεία τόσο του
Αχιλλέα στην κεντρική πλα-
τεία των Φαρσάλων όσο και
της Θέτιδος να κρατά τον
Αχιλλέα από την “αχίλλειος
πτέρνα” στον Απιδανό
ποταμό τα Φάρσαλα απο-
κτούν ακόμη ένα πολύ

σημαντικό σημείο αναφο-
ράς το οποίο είναι άμεσα
συνυφασμένο με τον μυθικό
Αχιλλέα και απομένει «η
Ασπίδα του Ομηρικού
Αχιλλέα» που είχε προα-
ναγγελθεί η φιλοτέχνηση
της, από την προηγούμενη
δημοτική αρχή.
Την Δευτέρα 10 Αυγούστου
έγιναν από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας τα εγκαίνια του
έργου, παραδίδοντας ένα
νέο σημείο αναφοράς για
την πόλη.
Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν 
Αρχικά ο κ. Αγοραστός τόνι-

σε την σημαντικότητα του
κυκλικού κόμβου ο οποίος
όπως επισήμανε αλλάζει
την αρχιτεκτονική της
κυκλοφορίας, δημιουργεί
ασφάλεια και αυτορύθμιση
σε έναν δρόμο στον οποίο
μέχρι πρότινος υπήρξαν
αρκετά ατυχήματα τα οποία
πλέον αποφεύγονται χάρη
σε αυτόν τον κυκλικό
κόμβο.
Αναφορικά με το έργο του
“Μυρμιδόνα” τόνισε χαρα-
κτηριστικά ότι με αυτό το
έργο αναδεικνύεται η ιστο-
ρία του τόπου με το εν

λόγω έργο ευχαριστώντας
παράλληλα τις υπηρεσίες
της Περιφέρειας, την κατα-
σκευάστρια εταιρεία και τον
καλλιτέχνη του έργου ο
οποίος είχε την έμπνευση
και άλλαξε τα δεδομένα.
Χαίρομαι που γίνεται τόσο
μεγάλη συζήτηση για το εν
λόγω έργο καθώς στόχος
των έργων είναι να συζητι-
ούνται, να κριτικάρονται και
να θυμίζουν την ιστορία μας
και να δημιουργούν μια
μεγαλύτερη αυτογνωσία.
Είναι ένα έργο ξεχωριστό,
διαφορετικό και όπως σε
όλα τα έργα τέχνης υπάρ-
χουν άνθρωποι που τους
αρέσει και άνθρωποι που
δεν τους αρέσει.
Αλλάζουμε τον σχεδιασμό
μας πλέον και στόχος μας
είναι κάθε κυκλικός κόμβος
να έχει και ένα έργο ιστορι-
κής σημασίας.
Στα Φάρσαλα πλέον είναι
ανοικτά πολλά έργα που
είτε έχουν ξεκινήσει, είτε
έχουν ολοκληρωθεί, είτε
αναμένεται να ξεκινήσουν.
Θέλω να ευχαριστήσω
θερμά για την άψογη
συνεργασία τον Δήμαρχο
Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου.
Έχουμε έργα ασφαλτό-
στρωσης που έχουν ξεκινή-
σει τόσο στον δρόμο
Φαρσάλων – Βόλου, όσο
και προς τον Δομοκό και
άλλα έργα.
Ταυτόχρονα  έχουμε την
πολύ μεγάλη ευθύνη της
μελέτης του πολύπαθου
δρόμου Φαρσάλων –
Λάρισας.
Έχουμε ήδη δημοπρατήσει
τις συμπληρωματικές μελέ-
τες έτσι ώστε να οδηγηθού-
με σε ένα ώριμο έργο και
να αναζητήσουμε χρηματο-
δοτικό εργαλείο μόλις ωρι-
μάσει η μελέτη ώστε να το
εντάξουμε και να κάνουμε
την κατασκευή.
Ενώ ο Δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου τόνισε χαρακτη-

ριστικά: Κύριε
περιφερειάρχη, κυρίες και
κύριοι,
Θέλω να σας ευχαριστήσω
για την παρουσία σας στην
πολ́η μας, αλλά πολύ
περισσοτ́ερο για το σπου-
δαίο αποτύπωμα που
αφήνει με το έργο της στην
περιοχή η περιφέρεια
Θεσσαλίας.
Ο νέος κυκλικός κόμβος τον
οποίο βλέπουμε, άλλαξε
άρδην την εικόνα της
εισόδου των  Φαρσάλων.
Το δε καλλιτεχνικό έργο,
που τον κοσμεί, έρχεται
από τα βάθη της πλούσιας

ιστορίας της περιοχής,
βασισμένο στο μύθο των
μυρμηγκιών, που ο βασι-
λιάς των θεών Δίας, μετα-
μόρφωσε σε ατρόμητούς
Μυρμιδόνες, τους πολεμι-
στές του Αχιλλέα που
έμειναν στην ιστορία για την
γενναιοτ́ητα τους.
Πρόκειται για ένα ακόμη
σημαντικό έργο που φέρει
την υπογραφή του Κώστα
Αγοραστού, τον οποίο θέλω
για πολλοστή να ευχαρι-
στήσω για την διαρκή του
συμβολή στην ανάπτυξη
του τοπ́ου μας.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ένας “Μυρμιδόνας” κοσμεί την είσοδο των Φαρσάλων!Ένας “Μυρμιδόνας” κοσμεί την είσοδο των Φαρσάλων!



Σ
τα εγκαίνια του

έργου παρευρέθηκε

και ο καλλιτέχνης

του έργου για το οποίο

έγινε μεγάλη συζήτηση

στο διαδίκτυο, στα social

media αλλά και στην

κοινωνία των Φαρσάλων

όπου οι απόψεις έδιναν

και έπαιρναν και υπήρξε

«βεντέτα» κάνοντας όλο

τον κόσμο να ασχοληθεί

και να μιλήσει για αυτό.

Ο κ. Σακαλίδης Γιώργος

χρυσοχόος στο επάγγελμα

είναι αυτός που εμπνεύστη-

κε και υλοποίησε το συγκε-

κριμένο έργο το οποίο και

κοσμεί τον κυκλικό κόμβο.

Η θεωρία του για το έργο

ήταν πολύ απλή και όπως

μας εξήγησε ο ίδιος δεν

περίμενε να γίνει τόσος

«ντόρος».

Όπως μας τόνισε ο ίδιος

χαρακτηριστικά ο τρόπος

σκέψης «έχει να κάνει με

την ανάπλαση του μύθου

του Αχιλλέα και συγκεκριμέ-

να με το μέρος του μύθου

που αναφέρει ότι ο Δίας

μεταμόρφωσε τα μυρμήγκια

που βρισκόταν στην Ιερή

βελανιδιά σε γενναίους

Μυρμιδόνες οι οποίοι και

αποτέλεσαν τον στρατό του

μυθικού ήρωα Αχιλλέα στην

μάχη της Τροίας.»

Το μόνο σίγουρο πάντως

είναι ότι πολύς κόσμος τόσο

εντός της Επαρχίας

Φαρσάλων αλλά και όχι

μόνο βλέποντας το συγκε-

κρίμενο έργο, έψαξε ή θα

ψάξει να μάθει την ιστορική

και μυθολογική σύνδεση

των Μυρμηγκιών με τους

Μυρμιδόνες και κατ επέκτα-

ση με τον Αχιλλέα ο οποίος

είναι και ο τοπικός ήρωας

της μυθολογίας.

Μ
ε αφορμή τα

εκατοντάδες

σχόλια και τις

αντιδράσεις που υπήρξαν

σε social media,

διαδίκτυο αλλά και σε

συζητήσεις ατόμων δια

ζώσης το site μας proto-

stypos.gr για ακόμη μια

φορά έδωσε τον λόγο για

ακόμη μια φορά στους

αναγνώστες του με ακόμη

ένα γκάλοπ στο οποίο το

ερώτημα ήταν ξεκάθαρο.

Σας άρεσε το Μυρμήγκι –
“Μυρμιδόνας” στην είσοδο
της πόλης;

Μέχρι και την στιγμή που

γράφονται αυτές οι γραμμές

έχουν ψηφίσει 316 άτομα

(σ.σ. κάθε ψήφος είναι από

διαφορετική ip καθώς μετά

την επιλογή ψήφου η

ψηφοφορία «κλειδώνει» και

δεν υπάρχει δυνατότητα

διόρθωσης ψήφου, είτε εκ

νέου ψηφοφορίας.

Το 59% το οποίο μεταφρά-

ζεται σε 186 ψήφους έχει

ψηφίσει αρνητικά, ενώ το

40% και συγκεκριμένα 125

αναγνώστες έχουν ψηφίσει

θετικά.

Επίσης ένα ποσοστό 2%

και συγκεκριμένα 5 άνθρω-

ποι έχουν ψηφίσει Δεν με

Αφορά.

Η ψηφοφορία συνεχίζεται

στο επίσημο site μας το

οποίο για ακόμη μια φορά

δίνει στους αναγνώστες μας

δικαίωμα να εκφράσουν την

άποψη τους για ένα ζήτημα.

5
Τρίτη 11 Αυγούστου

CMYK

Ο καλλιτέχνης του “Μυρμηγκιού -Ο καλλιτέχνης του “Μυρμηγκιού -

Μυρμιδόνα” αποκαλύπτειΜυρμιδόνα” αποκαλύπτει

Σας άρεσε το Μυρμήγκι – “Μυρμιδόνας”Σας άρεσε το Μυρμήγκι – “Μυρμιδόνας”

στην είσοδο της πόλης;στην είσοδο της πόλης;



Σ
υναγερμό στην

κυβέρνηση έχουν

σημάνει τα 203 νέα

κρούσματα που

ανακοινώθηκαν στη χώρα

μας, με αποτέλεσμα στη

σημερινή τηλεδιάσκεψη

για τον κορωνοϊό, ο

πρωθυπουργός,

Κυριάκος Μητσοτάκης,

μαζί με τους

λοιμωξιολόγους της

Επιτροπής του

υπουργείου Υγείας, να

συζητήσουν την

εφαρμογή νέων μέτρων

για τον περιορισμό της

εξάπλωσης του ιού.

Μεταξύ αυτών, όπως ανα-
κοίνωσε η Αριστοτελία
Πελώνη, είναι η ακύρωση
της 85ης ΔΕΘ, η οποία
ήταν προγραμματισμένη να
πραγματοποιηθεί το διάστη-
μα 5-13 Σεπτεμβρίου 2020.
Αντ’ αυτού ο πρωθυπουρ-
γός θα παραβρεθεί στη
Θεσσαλονίκη με την καθιε-
ρωμένη ομιλία, που θα
εκφωνήσει στις 5
Σεπτεμβρίου, σε περιορι-
σμένο ακροατήριο.
Ακόμα, από τις 17/8, για
την είσοδο στην Ελλάδα
καθίσταται υποχρεωτική η
προσκόμιση αρνητικού τεστ
μοριακού ελέγχου για τον

κορωνοϊό (PCR test), που
θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72
ώρες πριν, για όσους ταξι-
δεύουν με πτήσεις από:
Σουηδία, Τσεχία, Βέλγιο,
Ισπανία και Ολλανδία.
Επιπλέον, επίσης από τις
17/8, καθίσταται υποχρεωτι-
κή η προσκόμιση αρνητικού
τεστ μοριακού ελέγχου
(PCR test) για όλους τους
εισερχόμενους από τα χερ-
σαία σύνορα. Το τεστ θα
πρέπει επίσης να έχει διε-
νεργηθεί μέχρι 72 ώρες
πριν την είσοδο στην
Ελλάδα. Η υποχρέωση
προσκόμισής του συμπερι-
λαμβάνει επίσης τους
Έλληνες πολίτες και τους
έχοντες άδειες διαμονής. Το
τεστ πρέπει να έχει διενερ-
γηθεί στη χώρα προέλευ-
σης και όχι στην Ελλάδα.
Επιπροσθέτως, από τις
16/8 μπαίνει πλαφόν στον
επιτρεπόμενο αριθμό εισερ-
χομένων από το συνοριακό
φυλάκιο της Κακαβιάς.
Συγκεκριμένα, από τις 16/8
θα επιτρέπεται η διέλευση
750 ατόμων την ημέρα.
Όσον αφορά στις εκδηλώ-
σεις, αναστέλλεται σε ολό-
κληρη τη χώρα κάθε δημό-
σια εκδήλωση στην οποία
οι συμμετέχοντες είναι όρθι-

οι, περιλαμβανομένων
συναυλιών και παραστάσε-
ων. Ενώ από τις 11 μέχρι
τις 23/8 η απαγόρευση λει-
τουργίας των καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος από τις 12.00 τα
μεσάνυχτα μέχρι τις 7.00 το
πρωί στις περιοχές στις
Περιφέρειες Κρήτης,
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, τις Περιφερειακές
Ενότητες Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Λάρισας και
Κέρκυρας και τους Δήμους
Μυκόνου, Πάρου,
Σαντορίνης, Βόλου,
Κατερίνης, Ρόδου,
Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω.
Αναλυτικά όσα είπε η κ.
Πελώνη:
Έπειτα από τηλεδιάσκεψη
που πραγματοποιήθηκε
υπό τον Πρωθυπουργό κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη με
συναρμόδιους Υπουργούς,
κυβερνητικά στελέχη και
τον επικεφαλής της
Επιτροπής των λοιμωξιολό-
γων καθηγητή κ. Σωτήρη
Τσιόδρα και σε συνέχεια
εισήγησης της Επιτροπής,
αποφασίστηκαν τα εξής:
1ον: Η προγραμματισμένη
για το διάστημα 5-13
Σεπτεμβρίου 2020, 85η
Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης, δεν θα
πραγματοποιηθεί. Ο
Πρωθυπουργός θα παρα-
βρεθεί στη Θεσσαλονίκη με
την καθιερωμένη ομιλία,
που θα εκφωνήσει στις 5
Σεπτεμβρίου, σε περιορι-
σμένο ακροατήριο.
2ον: Με βάση την πορεία
και την αξιολόγηση των επι-
δημιολογικών δεδομένων
αποφασίστηκε ότι από τις
17/8 για την είσοδο στην
Ελλάδα καθίσταται υποχρε-
ωτική η προσκόμιση αρνη-
τικού τεστ μοριακού ελέγ-
χου για τον κορωνοϊό (PCR

test), που θα έχει διενεργη-
θεί μέχρι 72 ώρες πριν, για
όσους ταξιδεύουν με πτή-
σεις από τις εξής χώρες:
Σουηδία, Τσεχία, Βέλγιο,
Ισπανία και Ολλανδία.

3ον: Σε ό,τι αφορά τα χερ-
σαία σύνορα, από τις 17/8
καθίσταται υποχρεωτική η
προσκόμιση αρνητικού τεστ
μοριακού ελέγχου (PCR
test) για όλους τους εισερ-
χόμενους από τα χερσαία
σύνορα. Το τεστ θα πρέπει
επίσης να έχει διενεργηθεί
μέχρι 72 ώρες πριν την
είσοδο στην Ελλάδα. Η
υποχρέωση προσκόμισής
του συμπεριλαμβάνει επί-
σης τους Έλληνες πολίτες
και τους έχοντες άδειες δια-
μονής. Το τεστ πρέπει να
έχει διενεργηθεί στη χώρα
προέλευσης και όχι στην
Ελλάδα.
4ον: Από τις 16/8 μπαίνει
πλαφόν στον επιτρεπόμενο
αριθμό εισερχομένων από
το συνοριακό φυλάκιο της
Κακαβιάς. Συγκεκριμένα,
από τις 16/8 θα επιτρέπεται
η διέλευση 750 ατόμων την
ημέρα.
5ον: Αναστέλλεται σε ολό-
κληρη τη χώρα κάθε δημό-
σια εκδήλωση στην οποία
οι συμμετέχοντες είναι όρθι-
οι, περιλαμβανομένων
συναυλιών και παραστάσε-
ων.
6ον: Με βάση τα στοιχεία
και το επιδημιολογικό φορ-
τίο αποφασίστηκε, από τις
11 μέχρι τις 23/8 η απαγό-
ρευση λειτουργίας των
καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος από τις
12.00 τα μεσάνυχτα μέχρι
τις 7.00 το πρωί στις εξής
περιοχές:
– Τις Περιφέρειες Κρήτης,
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης,

– Τις Περιφερειακές
Ενότητες Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Λάρισας και
Κέρκυρας,
– Τους Δήμους Μυκόνου,
Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου,
Κατερίνης, Ρόδου,
Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω.
Η απαγόρευση δύναται να
επεκταθεί σε άλλες περιο-
χές ή και οριζόντια, ανάλο-
γα με την εξέλιξη των επι-
δημιολογικών δεδομένων.
Νωρίτερα, παρέμβαση είχε
πραγματοποιήσει και ο
Υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κικίλιας, λόγω της συνεχώς
αυξανόμενης καταγραφής
κρουσμάτων κορωνοϊού
στη χώρα.
«Δυστυχώς, η μετάδοση
του ιού, παρουσιάζει επικίν-

δυνα αυξητικές τάσεις.
Κάνω για ακόμα μια φορά,
έκκληση στη νεολαία και
στους πολίτες που δεν
τηρούν τα βασικά μέτρα
ατομικής προστασίας,
μάσκες, κανόνες υγιεινής,
αποστάσεις ασφαλείας, να
αναλογιστούν τις ευθύνες
τους, απέναντι στις ευπα-
θείς ομάδες, στους υπόλοι-
πους συμπολίτες μας και
στη χώρα».
Ο υπουργός Υγείας προα-
νήγγειλε τα νέα μέτρα,
λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Θα ακολουθήσουν ανακοι-
νώσεις μέτρων από την
Προεδρεία της
Κυβέρνησης»
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Τοπικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

-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 16/8 Ολοήμερο μπάνιο στους Νέους

Πόρους

1-2/9 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

Αναχώρηση 31/8

- Καθημερινά Θαλλάσια Μπάνια

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

Παναγίας (Κατήρ Αγάς)

Κλείνει τα μεσάνυχτα η εστίαση μέχρι 23 Αυγούστου και στηνΚλείνει τα μεσάνυχτα η εστίαση μέχρι 23 Αυγούστου και στην

Επαρχία ΦαρσάλωνΕπαρχία Φαρσάλων



Α
υτοψία σε

αγροτικές

περιοχές της

επαρχίας Φαρσάλων που

προ ημερών χτυπήθηκαν

από χαλάζι με

αποτέλεσμα να υποστούν

σοβαρότατες ζημιές

χιλιάδες στρέμματα

καλλιεργειών,

πραγματοποίησε ο

αναπληρωτής τομεάρχης

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και

βουλευτής Λάρισας κ.

Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης μαζί με

αγρότες της περιοχής βρέ-

θηκε στην Αμπελιά και την

ευρύτερη περιοχή του

πρώην δήμου

Πολυδάμαντα, όπου διαπί-

στωσε το μέγεθος της κατα-

στροφής. Νωρίτερα, είχε

συνάντηση με τον Δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου, με τον οποίο

συζήτησαν τόσο για το νέο

χτύπημα των ακραίων και-

ρικών φαινομένων στην

αγροτική παραγωγή, αλλά

και ζητήματα του ευρύτερου

πρωτογενή τομέα.

Σε δήλωσή του ο Λαρισαίος

πολιτικός τόνισε τα εξής:

«Βρέθηκα σήμερα σε

χωράφια στην περιοχή των

Φαρσάλων, τα οποία

δυστυχώς χτυπήθηκαν ανε-

λέητα από χαλάζι πριν από

μερικές ημέρες. Η κατα-

στροφή είναι μεγάλη σε

δυναμικές καλλιέργειες

όπως το βαμβάκι και το

καλαμπόκι. Καλλιέργειες

υδροβόρες, με μεγάλο

κόστος παραγωγής. Η έκτα-

ση των ζημιών εκτιμάται

στα 4.000 στρέμματα, που

σημαίνει πως ο αντίκτυπος

στην τοπική αγροτική οικο-

νομία είναι μεγάλος. Όπως

με ενημέρωσε και ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ.

Εσκίογλου τον οποίο και

ευχαριστώ για τη συνάντη-

ση, ο δήμος κίνησε άμεσα

όλες τις απαιτούμενες διαδι-

κασίες, ενώ πραγματοποιή-

θηκε αυτοψία και από τον

διευθυντή του ΕΛΓΑ.

Οφείλει πλέον η πολιτεία να

κινηθεί τάχιστα καθώς τα

οικονομικά περιθώρια

έχουν στενέψει και για τους

αγρότες, τόσο λόγω της

πανδημίας, αλλά και για τα

αλλεπάλληλα χτυπήματα

του καιρού, καθώς και για

το διαρκές πρόβλημα με τις

τιμές στα προϊόντα τους.

Φέτος για πολλοστή φορά

είχαμε ακραία καιρικά φαι-

νόμενα που καθιστούν επι-

τακτική όσο ποτέ άλλοτε,

την αλλαγή του κανονισμού

του ΕΛΓΑ. Ως υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων εκκίνησα τη δια-

δικασία και πλέον ως βου-

λευτής της αντιπολίτευσης

πιέζω σθεναρά την κυβέρ-

νηση ώστε μία επιτακτική

ανάγκη – ζωτικής σημασίας

για την παραγωγή, να γίνει

πράξη».

Σ
τις ζημιές από το

χαλάζι και τη

στήριξη των

αγροτών των Φαρσάλων

αναφέρεται ερώτηση της

βουλευτή Β’ Πειραιά και

γραμματεά της ΚΟ του

ΜέΡΑ25 Φωτεινής

Μπακαδήμα προς τον

υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

η οποία έχει ως εξής:

Η ακραία χαλαζόπτωση των
τελευταίων ημερών έπληξε
τις καλλιέργειες του Δήμου
Φαρσάλων, προκαλώντας
καταστροφές, κυρίως σε

καλλιέργειες βαμβακιού,
βιομηχανικής ντομάτας,
καλαμποκιού, ηλίανθου και
λαχανικών.
Σύμφωνα με επιτόπια αυτο-
ψία κλιμακίου του Δήμου
Φαρσάλων, με τη συμμετο-
χή αρμόδιου εκπροσώπου
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
αλλά και εκπροσώπων του
ΕΛΓΑ, η ζημιά αφορά σε
περισσότερα από 4.000
στρέμματα με επίκεντρο
περιοχές της δημοτικής
ενότητας Πολυδάμαντα,
αλλά και προς τη δημοτική
ενότητα Ναρθακίου. Σε

συνέχεια της αυτοψίας ο
Δήμος προχώρησε σε
αναγγελία της
ζημιάς.Κατόπιν των παρα-
πάνω και με δεδομένο το
γεγονός πως η χαλαζόπτω-
ση ήρθε να προσθέσει κι
άλλα προβλήματα στην ήδη
δυσμενή οικονομική κατά-
σταση που επέφερε η παν-
δημία δυσχεραίνοντάς την
ακόμη περισσότερο για
τους αγρότες,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για το
περιστατικό;
2. Ποιες πρωτοβουλίες
έμπρακτης στήριξης των
πληγέντων από τη χαλαζό-
πτωση αγροτών προτίθεται
να λάβει;
3. Με ποιον τρόπο θα μπο-
ρούσε να διασφαλιστεί η
άμεση και δίκαια αποζημίω-
ση των αγροτών που είδαν
τις καλλιέργειές τους να
καταστρέφονται από το
χαλάζι;

Α
νακοίνωση

σχετικά με τη

θεομηνία που

έπληξε την περιοχή των

Φαρσάλων εξέδωσε το

ΚΚΕ.

Αναλυτικά σε αυτή αναφέ-

ρει:

Η νέα θεομηνία που έπληξε

με χαλάζι την περιοχή των

Φαρσάλων καταστρέφοντας

καλλιέργειες βαμβακιού,

καλαμποκιού, βιομηχανικής

ντομάτας και δενδροκαλ-

λιέργειες κάνει επιτακτική

την ανάγκη της άμεσης

εκτίμησης των ζημιών και

αναδεικνύει για άλλη μια

φορά σ΄ όλη την μεγάλη

τους έκταση των αιτημάτων

των αγροτών και των κτη-

νοτρόφων για προστασία

του φυτικού και του ζωικού

κεφαλαίου και για ΕΛΓΑ

κρατικό φορέα με επαρκή

χρηματοδότηση ώστε να

αποζημιώνει όλες τις ζημιές

από φυσικά και μη αίτια στο

100% της αξίας τους.

Μ
ε αφορμή

δημοσιεύματα

περί καταβολής

της εξόφλησης του 35%

των αποζημιώσεων του

ΕΛΓΑ για το 2019 σε δύο

δόσεις (με δήθεν

απόφαση Σκυλακάκη για

…λογιστικούς λόγους), ο

αν. Γραμματέας της Κ.Ο

της ΝΔ, βουλευτής Ν.

Λάρισας, κ. Χρήστος

Κέλλας, επικοινώνησε με

τον Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης Μ. Βορίδη και

τον διοικητή του ΕΛΓΑ

Αντρέα Λυκουρέντζο

ζητώντας τους να τηρηθεί

η δέσμευση για εφάπαξ

καταβολή των

αποζημιώσεων.

Αμφότεροι τον διαβεβαίω-

σαν ότι “η καταβολή του

υπολοίπου 35% των απο-

ζημιώσεων για τις ζημιές

του 2019 θα γίνει σε μία

δόση και τις αμέσως επόμε-

νες ημέρες θα ανακοινωθεί

η ημερομηνία καταβολής

των χρημάτων στους δικαι-

ούχους”.
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Αυτοψία Κόκκαλη στις χαλαζόπληκτες αγροτικές περιοχές των ΦαρσάλωνΑυτοψία Κόκκαλη στις χαλαζόπληκτες αγροτικές περιοχές των Φαρσάλων

Να στηριχθούν οι χαλαζόπληΝα στηριχθούν οι χαλαζόπλη--

κτοι αγρότες των Φαρσάλωνκτοι αγρότες των Φαρσάλων

ζητά το ΜέΡΑ25ζητά το ΜέΡΑ25
Παρέμβαση Κέλλα για τις Παρέμβαση Κέλλα για τις 

αποζημιώσεις του 2019αποζημιώσεις του 2019

Το ΚΚΕ για τη θεομηνία που έπληξεΤο ΚΚΕ για τη θεομηνία που έπληξε

την περιοχή των Φαρσάλωντην περιοχή των Φαρσάλων



Π
ροχωρά η

διαδικασία για

την υπογραφή

σύμβασης του έργου

«Συντήρηση π.ε.ο.

Φάρσαλα – Δομοκός όρια

νομού», συνολικού

προϋπολογισμού

1.500.000 ευρώ με

χρηματοδότηση από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Αναβαθμίζουμε το επίπεδο

οδικής ασφάλειας στην

περιοχή των Φαρσάλων,

παρεμβαίνοντας  σε  δρό-

μους που εμφανίζουν

αυξημένο κυκλοφοριακό

φόρτο. Χρηματοδοτούμε και

κατασκευάζουμε έργα χρή-

σιμα, στα οποία διεισδύουν

οι επιθυμίες των πολιτών»

δηλώνει ο  Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Βελτιώνουμε

το τμήμα από την έξοδο του

περιφερειακού της πόλης

των Φαρσάλων έως τα όρια

του νομού προς Δομοκό.

Πρόκειται για έργα που

παράγουν μετρήσιμο απο-

τέλεσμα,  συμβάλλουν στη

δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας και τονώνουν την

πραγματική, τοπική οικονο-

μία» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Εργασίες

Οι εργασίες που θα πραγ-

ματοποιηθούν σε συνολικό

μήκος 10 περίπου χιλιομέ-

τρων, περιλαμβάνουν:

καθαρισμό τριγωνικής

τάφρου, εργασίες συντήρη-

σης ασφαλτικών στρώσεων

σε σημεία που εμφανίζουν

ρηγματώσεις, καθιζήσεις  ή

φυσιολογική φθορά με την

πάροδο του χρόνου, βελ-

τίωση και συμπλήρωση της

οριζόντιας και κατακόρυφης

σήμανσης και τοποθέτηση

στηθαίων ασφάλειας.

Τ
ο «μυρμήγκι»

Μυρμιδόνας

εμφανίστηκε για

πρώτη φορά πριν από

αρκετό καιρό στο

Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων όταν οι

οπαδοί του Αχιλλέα

Φαρσάλων «Μυρμιδόνες»

είχαν αναρτήσει πανό με

το χρυσό μυρμήγκι.

Σίγουρα στο μυαλό τους οι

οπαδοί του Αχιλλέα δεν

είχανε ότι κάποτε αυτό το

έμβλημα θα κοσμεί την

είσοδο της πόλης όμως

έδειξαν ότι γνωρίζουν καλά

την μυθολογία και τον μύθο

του Αχιλλέα του ιστορικού

ήρωα της μυθολογίας που

είναι συνδεδεμένος με τα

Φάρσαλα.

Δ
ημοπρατείται από

την Περιφέρεια

Θεσσαλίας η

βελτίωση του δρόμου

που συνδέει το Πολυνέρι

με τη Λεύκη, στη

διανομαρχιακή οδό

Λάρισα – προς όρια

νομού Καρδίτσας.

Το έργο, συνολικού προϋ-

πολογισμού 371.900 ευρώ

χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

περιλαμβάνει χωματουργι-

κές εργασίες αποκατάστα-

σης οδού σε θέσεις που

απαιτείται, εργασίες αποκα-

τάστασης και ενίσχυσης

στρώσεων οδοστρωσίας

και εκ νέου ασφαλτόστρω-

ση της οδού, εργασίες

συμπλήρωσης οριζόντιας

και κατακόρυφης σήμανσης

καθώς και εργασίες ασφάλι-

σης της οδού.

«Στην πιο δύσκολη στιγμή

για την κοινωνία και την

οικονομία, συνεχίζουμε με

αμείωτο ρυθμό τη δουλειά

σε όλους τους τομείς και ιδι-

αίτερα στις υποδομές, απο-

δίδοντας έργα χρήσιμα,

που λύνουν προβλήματα

της καθημερινότητας»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Διαθέτουμε

ένα από τα ασφαλέστερα

οδικά δίκτυα στη χώρα,

σχεδιάζουμε σήμερα τη

Θεσσαλία του αύριο, δημι-

ουργούμε θέσεις εργασίας

και φτάνουμε με τα έργα

μας σε κάθε χωριό, λύνο-

ντας μικρά, καθημερινά

προβλήματα που όμως

ανάγονται σε μεγάλα και

κυρίαρχα στη ζωή των

ανθρώπων» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε αγώνα του Αχιλλέα Φαρσάλων εμφανίστηκε γιαΣε αγώνα του Αχιλλέα Φαρσάλων εμφανίστηκε για

πρώτη φορά το “Μυρμήγκι - Μυρμιδόνας”πρώτη φορά το “Μυρμήγκι - Μυρμιδόνας”

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η βελτίωσηΔημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η βελτίωση

του δρόμου Πολυνέρι – Λεύκητου δρόμου Πολυνέρι – Λεύκη

Προχωρά σε σύμβαση η βελτίωση του δρόμου Φάρσαλα - ΔομοκόςΠροχωρά σε σύμβαση η βελτίωση του δρόμου Φάρσαλα - Δομοκός



Δ
ύο νέα οδικά έργα

συνολικού

προϋπολογισμού

2 εκατομμυρίων ευρώ

ξεκινούν άμεσα στην

περιοχή τωνΦαρσάλων,

με χρηματοδότηση από

το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης  Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τις

συμβάσεις κατασκευής των

έργων:

–«Συντήρηση εθνικής οδού

Φάρσαλα – Βόλος από όρια

ν. Μαγνησίας έως Αμπελιά

Δήμου Φαρσάλων, προϋ-

πολογισμού 1.250.000

ευρώ και

–Συντήρηση οδού

Δασόλοφος – Πολυδάμειο –

Ερέτρια – εθνική οδός,

προϋπολογισμού  700.000

ευρώ.

«Δυο ακόμη έργα για την

περιοχή των Φαρσάλων. Το

πρώτο στο δρόμο Φάρσαλα

– Βόλος και συγκεκριμένα

στο τμήμα από την Αμπελιά

έως τα όρια της Μαγνησίας,

όπου δημιουργούμε έναν

ασφαλή δρόμο. Το δεύτε-

ρο,στο τμήμα Ερέτρια –

Πολυδάμειο– Δασόλοφος.

Δυο έργα συνολικού προϋ-

πολογισμού 2 εκατ. ευρώ

στα οποία διεισδύουν οι

επιθυμίες των ανθρώπων

των περιοχών αυτών»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Εμείς σχεδιά-

ζουμε έργα, βρίσκουμε

πόρους για να τα χρηματο-

δοτήσουμε και προχωράμε

με ταχύτητα για να δημιουρ-

γήσουμε θέσεις εργασίας

και να έρθει  χρήμα στην

πραγματική, τοπική οικονο-

μία. Χρειάζεται και οι ανά-

δοχες εταιρίες να στέκονται

με σεβασμό στην προσπά-

θεια αυτή και να ολοκληρώ-

νουν μέσα στα χρονικά

περιθώρια τα έργα. Γιατί

αυτή είναι η απαίτηση της

κοινωνίας. Τα έργα γίνονται

για τον κόσμο, για να δου-

λεύουν οι άνθρωποι αλλά

ταυτόχρονα και για να τα

χρησιμοποιούν. Τα έργα

είναι τα μόνα που λένε την

αλήθεια γιατί τα βλέπεις , τα

χρησιμοποιείς και νιώθεις

ασφαλής. Ευχαριστώ τις

Υπηρεσίες της Περιφέρειας

για τη γρήγορη αντιμετώπι-

ση των προβλημάτων και

για το έργο που κάνουν,

καθώς πολλές φορές υπερ-

βάλλουν εαυτόν.

Χρειαζόμαστε την συνεργα-

σία όλων. Το μέλλον είναι

δύσκολο. Χρειάζεται όλοι οι

κρίκοι της παραγωγικής

διαδικασίας να είναι ενωμέ-

νοι και να προχωρήσουμε

γρήγορα και δημιουργικά,

με αποτελεσματικότητα και

αλληλεγγύη» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Στην υπογραφή της σύμβα-

σης παραβρέθηκαν η

Αντιπεριφερειάρχης

Μαγνησίας και Σποράδων

Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο

πρόεδρος τους

Περιφερειακού Συμβουλίου

Θεσσαλίας Βασίλης

Πινακάς, οι θεματικοί

Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.

Λάρισας Γιώργος

Λαδόπουλος και Νίκος

Λιούπας και  ο διευθυντής

Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Λάρισας Χρήστος Ντάγιας.

Εργασίες

Οι εργασίες συντήρησης,

αποκατάστασης και βελτίω-

σης της οδικής ασφάλειας

στους δύο δρόμους περι-

λαμβάνουν:

–εργασίες συντήρησης

ασφαλτικών στρώσεων σε

σημεία που εμφανίζονται

ρηγματώσεις-καθιζήσεις,

–εργασίες συντήρησης της

υποδομής και των τεχνι-

κών, σε περιπτώσεις που

παρουσιάζονται εκτεταμένες

αστοχίες και φθορές καθώς

και

– βελτίωση και συμπλήρω-

ση της οριζόντιας και κατα-

κόρυφης σήμανσης.
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Ξεκινούν έργα οδικής ασφάλειαςΞεκινούν έργα οδικής ασφάλειας

2.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια2.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας στην περιοχή των ΦαρσάλωνΘεσσαλίας στην περιοχή των Φαρσάλων



Τ
ο σερί των νικών

της συνέχισε και η

Χρυσούλα

Αναγνωστοπούλου (ΑΣ

Φαρσάλων), που

κατέκτησε το χρυσό

μετάλλιο στη δισκοβολία

για 10η χρονιά.

Η έμπειρη αθλήτρια είχε
καλύτερη προσπάθεια στα
57,98 μ. και έκλεισε με θετι-
κό πρόσημο μια σεζόν με
πολλές ιδιαιτερότητες και
στη διάρκεια της οποίας

πέτυχε 59,96 μέτρα. Το
ασημένιο μετάλλιο πήγε
στην Δήμητρα Αλεξίου
(Εσπερος Λαμίας) με 46,54
μ. και το χάλκινο στην
Σοφία Κεσσίδη (ΑΣ
Κένταυρος) με 44,43 μέτρα.

Οι κορυφαίοι αθλητές και
αθλήτριες της χώρας συμ-
μετάσχουν αυτό το διήμερο
στο πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα στίβου που διεξάγεται
στην Πάτρα στις 8 και 9
Αυγούστου.

Η Χρυσούλα
Αναγνωστοπούλου (ΑΣ
Φαρσάλων Μυρμιδόνες)
ήταν δίχως αμφιβολία ένα
από τα μεγαλύτερα ονόμα-
τα της διοργάνωσης, που
αναζητούσε την νίκη της
στη διοργάνωση.
Αναγνωστοπούλου:

«Ήθελα και την καλή επί-

δοση»

Η νικήτρια της δισκοβολίας
Χρυσούλα
Αναγνωστοπούλου, του ΑΣ
Φαρσάλων Μυρμιδόνων,
μετά το τέλος της προσπά-
θειάς της δήλωσε:
«Έκλεισε η χρονιά με
59.96μ. με τρεις αγώνες.

Σήμερα, ήθελα εκτός από
τη νίκη και μια καλύτερη
επίδοση, η οποία δεν ήρθε
γιατί έκανα κάποια λάθη
τακτικής. Ολοκληρώθηκε
αυτή η περίεργη και δύσκο-
λη χρονιά θα ξεκουραστώ
για λίγο και στη συνέχεια θα
αρχίσω προετοιμασία για
την επόμενη Ολυμπιακή
χρονιά».
Αμέσως μετά την μεγάλη
νίκη της η Φαρσαλινή πρω-
ταθλήτρια δέχθηκε συγχα-
ρητήριο μήνυμα από τον
Δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου και τον
πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ
κ. Χρήστο Μπασαγιάννη

Μ
ετά την

στασιμότητα και

τα αρκετά

“σενάρια” που υπήρχαν

στον “αέρα” του

Ολυμπιακού Αμπελιάς

εδώ και λίγες ημέρες

φαίνεται να ξεκαθαρίζει το

τοπίο και οι ερυθρόλευκοι

να επανέρχονται σε

κανονικούς ρυθμούς και

επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς
δήλωσε κανονικά συμμετο-
χή στο νέο πρωτάθλημα
της Α ΕΠΣΛ κατηγορίας και
ετοιμάζεται να χτίσει το
πλάνο του εν όψει της νέας
σεζόν.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
μας οι ερυθρόλευκοι έχουν
ήδη δώσει τα χέρια με προ-
πονητή και “σαρώνουν” την

αγορά για την εύρεση
ποδοσφαιριστών που θα
επανδρώσουν τον Σύλλογο
και θα αγωνιστούν με την
φανέλα του Ολυμπιακού
την νέα σεζόν.
Όπως φαίνεται το επόμενο
διάστημα αναμένονται οι
ανακοινώσεις τόσο για την
συμφωνία με τον προπονη-
τή όσο και για τις προσθή-
κες και ανανεώσεις του
ρόστερ.
Εν αναμονή εξελίξεων λοι-
πόν και στο “στρατόπεδο”
της Αμπελιάς.

Ξ
εκινάνε τα

“βάσανα” για την

νεανική

Αναγέννηση Φαρσάλων η

οποία την ερχόμενη Τρίτη

11 Αυγούστου και ώρα

17:30 θα μπει για την

πρώτη της προπόνηση

στο Βοηθητικό Γήπεδο

επί της Οδού Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα οι “κόκκι-

νοι” με τον Κώστα Ρόφαλη

για πρώτη σεζόν από την

αρχή της προετοιμασίας

στο “τιμόνι” τους και με

βάση νεαρών ποδοσφαιρι-

στών από την Ακαδημία θα

ξεκινήσουν το δικό τους

“ταξίδι” για το πρωτάθλημα

της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

ήδη έχουν συμφωνηθεί να

γίνουν και τέσσερα φιλικά

παιχνίδια προετοιμασίας

Αναλυτικά: 30/8 Δόξα

Μάρκου, 10/9 Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων,

13/9 Ηρακλής Παλαμά και

17/9 Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων.

Επίσης αναμένονται άλλα

τρία φιλικά παιχνίδια με

ομάδες και ημερομηνίες

που θα ανακοινωθούν

σύντομα

Δ
υναμική η

συμμετοχή του

Συλλόγου Running

Team Farsala στον πολύ

απαιτητικό και δύσκολο

Ορεινό Αγώνα που

διεξήχθη την Κυριακή

(9/8) στον Κοκκινοπηλό

στον Όλυμπο!

Οι συνθήκες ήταν αντίξοες
με πολύ αέρα πράγμα που
ανάγκασε τους διοργανω-
τές να αλλάξουν την δια-
δρομή για τον μεγάλο
αγώνα των 20km με
+1500μ υψομετρική.
Οι συμμετοχές των
Φαρσαλινών δρομέων πολ-
λές και στους δυο αγώνες.
Πιο αναλυτικά
Rupicapra 20,7km με
+1350m
Η γενική κατάταξη έχει ως
εξής :
38) Fejzo Klevis 2.45’31”
53) Νικολαΐδης Γιώργος

2.50’25”
82) Καψιώχας Αγγελος
3.04’00”
83) Αρμανίδης Χρίστος
3.04’01”
85) Ζαχαρής Βασίλης
3.04’33”
92) Τσιάμπας Βασίλης
3.06’37”
100) Μπανάκας Κώστας
3.09’49”
103) Κατμέρου Θώμη
3.10’52”
108) Στεργιόπουλος
Λάμπρος 3.16’25”
109) Ζέικος Νίκος 3.16’28”
138) Αγγελόπουλος Νίκος
3.28’21”
Faethon Trail 15K +400m
:
106) Θανόπουλος Χρήστος
1.43’28”
107) Μαργαριτόπουλος
Μπάμπης 1.43’28”
143) Σφακιανός Νικόλαος
2.09’17”
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1010ο σερί χρυσό μετάλλιο για την Φαρσαλινή Κρίστυο σερί χρυσό μετάλλιο για την Φαρσαλινή Κρίστυ

Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολίαΑναγνωστοπούλου στη δισκοβολία

Βάζει “μπρος” ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!Βάζει “μπρος” ο Ολυμπιακός Αμπελιάς! “Πατάει” γήπεδο η Αναγέννηση“Πατάει” γήπεδο η Αναγέννηση

Δυναμική η συμμετοχή του Συλλόγου Δυναμική η συμμετοχή του Συλλόγου Running Team Farsala Running Team Farsala στον 9οστον 9ο

Faethon Olympus MarathonFaethon Olympus Marathon



Μ
ε το πέρας της

προθεσμίας

υποβολής των

δηλώσεων συμμετοχής

για τις ομάδες στην Α΄

ΕΠΣ Λάρισας ανακοινώνει

ότι όλες οι ομάδες που

είχαν δικαίωμα – στο

σύνολο 17 – δηλώσαν

κανονικά για το νέο

πρωτάθλημα.

Επιπλέον, μετά από τις

αποφάσεις που είχε πάρει

το Δ.Σ. της ΕΠΣ Λάρισας

για τον μη υποβιβασμό

καμιάς ομάδας λόγω του

κορωνοϊού (πλην του

σωματείου Λάρισα 2012, το

οποίο είχε αποσυρθεί πριν

την οριστική διακοπή των

πρωταθλημάτων), την ανα-

διάρθρωση της Α’ κατηγο-

ρίας με τη συμμετοχή 18

ομάδων και την επικύρωση

των βαθμολογιών σε όλες

τις κατηγορίες γίνεται γνω-

στό ότι η πρώτη επιλαχού-

σα ομάδα για να συμπλη-

ρωθεί ο απαραίτητος αριθ-

μός των 18 ομάδων είναι η

Αστραπή Νέας Πολιτείας, η

οποία ολοκλήρωσε τη

δήλωση συμμετοχής απο-

πληρώνοντας τις περσινές

οφειλές και το ποσό που

της αναλογεί για τη λαχειο-

φόρο.

Στο πρωτάθλημα της νέας

σεζόν θα αγωνίζονται οι

εξής ομάδες: Αχιλλέας

Φαρσάλων, Ολυμπιακός

Αμπελιάς, Φαλανιακός,

Σμόλικας Φαλάνης, Δωτιέας

Αγιάς, ΑΕ Κιλελέρ, ΑΟ

Μαυροβουνίου, ΠΑΟΛ

Αβέρωφ, Δόξα

Αργυροπουλίου, ΑΟ

Δαμασίου, ΑΟ

Βλαχογιαννίου, Τύρναβος

2005, Αμπελωνιακός,

Παναγροτικός Νίκαιας, Α.Σ.

Βορειοηπειρωτών “Ο

Πύρρος”, Όλυμπος Γόννων

και Αστραπή Νέας

Πολιτείας.

Στο φετινό πρωτάθλημα

υπάρχουν και διαφοροποιή-

σεις καθώς την άνοδο θα

πάρει απευθείας η ομάδα

που θα τερματίσει πρώτη

στην κανονική διάρκεια,

καθώς καταργείται η διαδι-

κασία των Play Off.

Ενώ αρχικά υποβιβάζονται

απευθείας οι τρεις τελευταί-

ες ομάδες καθώς καταργεί-

ται και η διαδικασία των

Play Out.

Στον υποβιβασμό υπάρχει

πάντοτε ο αστερίσκος των

ομάδων του Νομού που

αγωνίζονται στην Γ Εθνική

κατηγορία καθώς σε περί-

πτωση υποβιβασμού ομά-

δος ή ομάδων από τον

Νομό Λάρισας, θα υποβιβα-

στούν μία ή και περισσότε-

ρες ομάδες από την Α

ΕΠΣΛ DETOX.
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ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869  |  Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ

Αυτές είναι οι 18 ομάδες που θα αγωνιστούνΑυτές είναι οι 18 ομάδες που θα αγωνιστούν

στο νέο πρωτάθλημα της Α ΕΠΣΛ – στο νέο πρωτάθλημα της Α ΕΠΣΛ – DETOXDETOX

Τ
ην ανανέωση της

συνεργασίας του

με τον προπονητή

κ. Γιάννη Βασιλείου

ανακοίνωσε ο ΑΟ

Ναρθακίου.

Ο κ. Βασιλείου ανέλαβε την

ομάδα του ΑΟΝ στα μέσα

της περασμένης σεζόν και

πριν η πανδημία διακόψει

τα πρωταθλήματα κατάφερε

να την μεταμορφώσει και

να της δώσει δυναμική και

πολύ καλή αγωνιστική

παρουσίαση με τους γαλά-

ζιους να ολοκληρώνουν την

σεζόν στην 9η θέση με 31

βαθμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Διοίκηση της ομάδος μας

ανακοινώνει την ανανέωση

της συνεργασίας της με τον

προπονητή κ. Γιάννη

Βασιλείου.

Ευχόμαστε στον κ.

Βασιλείου καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες.

Μετά την ανανέωση του

προπονητή κ. Γιάννη

Βασιλείου η Διοίκηση του

ΑΟ Ναρθακίου ανακοίνωσε

την ανανέωση όλου του

κορμού της ομάδος.

Πιο συγκεκριμένα με τα

γαλάζια θα αγωνίζονται για

ακόμη μια σεζόν οι εξής

ποδοσφαιριστές:

Νίκος Ζειμπέκης, Λευτέρης

Καψιώχας, Γιώργος

Μπουλούτσος, Γιώργος

Κατσικόπουλος, Στάθης

Λελεντζής, Γιάννης

Δημακόπουλος, Κώστας

Αρσενόπουλος, Χρήστος

Καπετάνος, Αποστόλης

Ρεντινόπουλος, Γιώργος

Καραβαγγέλης, Χρήστος

Παπαθανασίου, Ζαγγανάς

Χρήστος.

Στον πάγκο του ΑΟΣτον πάγκο του ΑΟ

Ναρθακίου ακόμη μιαΝαρθακίου ακόμη μια

σεζόν ο Γιάννης Βασιλείουσεζόν ο Γιάννης Βασιλείου

- Φουλ των ανανεώσεων- Φουλ των ανανεώσεων



Τ
ην Παρασκευή 7

Αυγούστου

πραγματοποιήθηκ

ε η επίσημη παρουσίαση

και η Συνέντευξη Τύπου

του Αχιλλέα Φαρσάλων

εν όψει της νέας

αγωνιστικής σεζόν.

Πλέον οι κιτρινόμαυροι

έχουν περάσει στην εποχή

Νίκου Τσιανάκα στον προε-

δρικό θώκο της ομάδος.

Πρώτο και κύριο μέλημα

της νέας Διοίκησης ήταν η

ανανέωση της συνεργασίας

τόσο με τον προπονητή της

ομάδος κ. Χρήστο

Καπελιάνη και τον άμεσο

συνεργάτη του κ. Αποστόλη

Παπαδόπουλο όσο και με

τον περσινό κορμό κάτι που

επετεύχθη στον απόλυτο

βαθμό ενώ και οι κινήσεις

των μεταγραφών ήταν κινή-

σεις ουσίας και όχι εντυπω-

σιασμού.

Στόχος του φετινού Αχιλλέα

όπως δήλωσαν τόσο οι

άνθρωποι της Διοίκησης,

όσο και το τεχνικό επιτελείο

και οι ποδοσφαιριστές είναι

η δημιουργία ενός συνόλου

το οποίο σαν μέλημά του

έχει να χτίσει στέρεες και

σταθερές βάσεις στο φετινό

πρωτάθλημα.

Με σαφέστατο και ξεκάθα-

ρο πλάνο και στόχους και

με πολύ δουλειά ο Αχιλλέας

Φαρσάλων θέλει με την επι-

στροφή στην φυσική του

έδρα το ανανεωμένο και με

νέο χορτάρι, Δημοτικό

Στάδιο των Φαρσάλων να

παρουσιάσει μια ομάδα

ανταγωνιστική που θα

“ματώνει” στο γήπεδο σε

κάθε αγώνα και θα αποπνέ-

ει υγεία σε όλους τους

τομείς και με σεβασμό στην

ιστορία και την δυναμική

του Συλλόγου.

Ανανεώσεις

Με την ομάδα του Αχιλλέα

Φαρσάλων ανανέωσαν οι

εξής ποδοσφαιριστές:

Γιώργος Κομισόπουλος,

Χρήστος Τλούπας,

Θανάσης Τσούλης, Ντίνος

Κατσανάκης, Χρήστος

Μπερσιάνης, Δημήτρης

Τσούλης, Γιάννης

Πατσιούρας, Δημήτρης

Αναγνώστης, Σωτήρης

Παπακωνσταντίνου,

Κώστας Κουσιάς, Σπύρος

Παρθένης, Ανδρέας

Καναβός, Μένιος

Κυριαζόπουλος, Μάριος

Μπαιράμι και Βαλάντης

Μαργαρίτης.

Μεταγραφές – Προσθήκες

Ενώ οι κιτρινόμαυροι ενι-

σχύθηκαν με τους εξής

ποδοσφαιριστές: Δημήτρη

Πλιάγκα, Άγγελο Κορδαλή,

Δημήτρη Καρέντζο,

Δημήτρη Αγγελόπουλο,

Χρήστο Τζέκα.

Επίσης από την Ακαδημία

Φαρσάλων οι νεαροί

Άγγελος Τσιανάκας,

Αχιλλέας Γκουντόπουλος

και Σωκράτης Κατσανάκης
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““Αποκαλύφθηκε” ο νέος Αχιλλέας Φαρσάλων - Αποκαλύφθηκε” ο νέος Αχιλλέας Φαρσάλων - Οι στόχοι και ταΟι στόχοι και τα

πλάνα των κιτρινόμαυρων εν όψει της νέας σεζόνπλάνα των κιτρινόμαυρων εν όψει της νέας σεζόν



Δ
υναμικό

μεταγραφικό

μπάσιμο για την

Αναγέννηση Φαρσάλων η

οποία κατάφερε να ντύσει

στα κόκκινα έναν άκρως

ταλαντούχο νεαρό

ποδοσφαιριστή, τον

Δημήτρη Πολύζο.

Ο Πολύζος είναι 23 ετών και

αγωνίζεται ως μεσοεπιθετι-

κός σε όλες τις θέσεις της

επιθετικής γραμμής.

Μέχρι πρότινος ανήκε στην

Μαυραϊκή η οποία αγωνίζε-

ται στην Α ΕΠΣ Καρδίτσας

και πραγματοποίησε εντυ-

πωσιακή πορεία που ολο-

κληρώθηκε στην τρίτη θέση

της βαθμολογίας.

Ο Πολύζος έχει αγωνιστεί

και στην Δόξα Υπέρειας,

ενώ αποτέλεσε μεταγραφι-

κό στόχο για πολλές ομά-

δες τόσο στην περιοχή της

Καρδίτσας όσο και στον

Νομό Λάρισας όμως η

Αναγέννηση κατάφερε να

τον αποκτήσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

της Διοίκησης της

Αναγέννησης Φαρσάλων:

Η Διοίκηση της

Αναγέννησης Φαρσάλων

ανακοινώνει την απόκτηση

του 23 χρόνου μεσοεπιθετι-

κού Δημήτρη Πολύζου.

Ο Πολύζος μέχρι πρότινος

αγωνιζόταν στην Μαυραϊκή

στην Α ΕΠΣ Καρδίτσας.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος μας τον καλωσορί-

ζει στην οικογένεια της

Αναγέννησης και του εύχε-

ται καλή αγωνιστική σεζόν

με υγεία και επιτυχίες.

Μ
ετά τις

ανανεώσεις

τόσο του

προπονητή κ. Γιάννη

Βασιλείου όσο και του

βασικού κορμού της

περσινής σεζόν έρχεται η

ώρα της ενίσχυσης για

τον ΑΟ Ναρθακίου με

τους “γαλάζιους” να

κάνουν εντυπωσιακή

είσοδο στο μεταγραφικό

“παζάρι” με διπλό

μεταγραφικό “μπαμ”.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση

του ΑΟ Ναρθακίου έκανε

δικούς της τον μεσοεπιθετι-

κό Θεοδόση Τσιτσικλή και

τον κεντρικό αμυντικό

Γιώργο Γκούνη.

Δυο πολύ έμπειροι και

ταλαντούχοι ποδοσφαιρι-

στές οι οποίοι δίνουν εξτρά

δυναμική στο συγκρότημα

του Γιάννη Βασιλείου.

Ο Γκούνης μέχρι πρότινος

αγωνιζόταν στον Ατρόμητο

Βαμβακούς ενώ κατά το

παρελθόν έχει φορέσει την

φανέλα του Αχιλλέα

Φαρσάλων, του ΑΟ

Ναρθακίου και άλλων ομά-

δων της Επαρχίας

Φαρσάλων.

Ενώ ο Τσιτσικλής επίσης

μέχρι πρότινος αγωνιζόταν

στον Ατρόμητο Βαμβακούς

ενώ έχει αγωνιστεί επίσης

στην Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων και τον Άγιο

Γεώργιο.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος καλωσορίζει τους

δυο ποδοσφαιριστές στην

οικογένεια του ΑΟ

Ναρθακίου και τους εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένονται ακόμη

περισσότερες προσθήκες

στον ΑΟ Ναρθακίου
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ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
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““Απασφάλισε” με Πολύζο η Αναγέννηση!Απασφάλισε” με Πολύζο η Αναγέννηση!

Με “διπλό μπαμ” ξεκίνησαν οι μεταγραφές για τον ΑΟ Ναρθακίου!Με “διπλό μπαμ” ξεκίνησαν οι μεταγραφές για τον ΑΟ Ναρθακίου!



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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ΠΩΛΟΥΝΤAI ΠΑΝΕΛ,ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΑ ΣΤΡΑΝΤΑΡΙΣΤΑ
Α & Β ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410288668/6945211259

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της
Χρυσοβαλάντου το γένος Φουντούνα που γεννήθηκε στον
Βόλο και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου και της Τούλας το γένος Τσακίρη
που γεννήθηκε στην Ελασσόνα και κατοικεί στα Φάρσαλα 
πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό Γάμο που θα τελεστεί στο
Δημαρχείο Φαρσάλων

11/8:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

12/8:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

13/8:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

14/8:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

15/8:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

16/8:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

17/:8Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

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

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ

Καθημερινές

06.30

08.15

10.00

13.00

15.00

22.00

Σαββατοκύριακο &

αργίες

07.45

ΛΑΡΙΣΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ

Καθημερινές

05.30

06.45

09.00

12.00

15.00

21.00

Σαββατοκύριακό &

αργίες

06.45

15.00

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΜΙΑ: 11.15

(εκτός Σαββάτου)

ΛΑΜΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ:

06.30 (εκτός Σαββάτου)

16:00

Μέχρι νεωτέρας τα δρομο-

λόγια του ΚΤΕΛ Βόλου –

Τρικάλων διαμορφώνονται

ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ 11:50 – 15:50 – 19:50

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 08:10 –

16:15 – 20:15



Α
πόλυτη ταύτιση

είχανε στις

πρώτες δηλώσεις

στην Συνέντευξη Τύπου

της επίσημης

παρουσίασης εν όψει της

νέας αγωνιστικής

σεζόντης ομάδος του

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Τόσο το Δ.Σ. της ομάδος

όπου δηλώσεις έκαναν ο

πρόεδρος κ. Νίκος

Τσιανάκας, ο Αντιπροέδρος

κ. Βασίλης Μπερσιάνης και

ο Γενικός Γραμματέας κ.

Χρήστος Σκαντζούρης, όσο

και το τεχνικό επιτελείο κ.κ.

Χρήστος Καπελιάνης (προ-

πονητής) και Αποστόλης

Παπαδόπουλος (άμεσος

συνεργάτης) όσο και οι

ποδοσφαιριστές, Γιώργος

Κομισόπουλος, Χρήστος

Τλούπας και Δημήτρης

Πλιάγκας.

Αναλυτικά τα όσα δήλω-

σαν

Νίκος Τσιανάκας

(Πρόεδρος): «Για εμένα

δεν είναι η πρώτη φορά

που συμμετέχω στα κοινά

της ομάδας και παλιότερα

συμμετείχα στον σύλλογο.

Στο πρώτο κομμάτι που η

ομάδα δεν ήταν σε καλή

κατάσταση δεν ήμουν

ωστόσο στη συνέχεια βοή-

θησα αρκετά. Διορθώσαμε

κάποια πράγματα και μετά

άρχιζε να παίρνει μπρος και

να σωθεί πριν σταματήσει

το πρωτάθλημα λόγω του

COVID – 19 και η ομάδα

τερμάτισε σε μία καλή βαθ-

μολογική θέση. Όλοι όσοι

ήταν πέρυσι συν κάποιους

παλιούς και έμπειρους με

έπεισαν να αναλάβω την

ομάδα και να ηγηθώ αυτού

του συλλόγου. Αυτό που

θέλαμε να κάνουμε ήταν να

κρατήσουμε τον ίδιο περσι-

νό κορμό παικτών, να

φέρουμε πίσω τον Σωτήρη

Παπακωνσταντίνου που

είχε φύγει και για εμάς είναι

ένας σημαντικός παίκτης.

Να βρούμε τις αδυναμίες

και τα κενά που είχε η

ομάδα και με τη λογική

αυτή κάναμε τις μεταγρα-

φές. Ακόμη, στη προσπά-

θεια μας να αξιοποιήσουμε

το φυτώριο που υπάρχει

ανέβηκαν και κάποια παιδιά

από την ακαδημία στη

πρώτη ομάδα. Έχοντας ένα

καλό υλικό, τον ίδιο προπο-

νητή που εμείς τον ξέρουμε

και τον εμπιστευόμαστε

αλλά και την όρεξη που

υπάρχει και στο Εθνικό

Στάδιο Φαρσάλων που θα

παίζουμε, θεωρώ ότι θα

έχουμε μία καλή ανταγωνι-

στική ομάδα και θα «ματώ-

νουμε» σε κάθε αγώνα να

μη μας κερδίζουν ή όποιος

μας κερδίζει να «πεθαίνει»

για να μας κερδίσει. Στο

τέλος θα δούμε πως θα

είναι τα πράγματα, εμείς

θέλουμε μία καλή χρονιά.

Κάνουμε κάποιες συζητή-

σεις για ποδοσφαιριστές,

όμως βλέπουμε ότι σε

μεγάλο ποσοστό το ρόστερ

έχει ολοκληρωθεί. Έτσι,

είμαστε καλά αλλά αν

υπάρχει κάτι εξαιρετικό εδώ

είμαστε για να το συζητή-

σουμε. Ήταν βασική προϋ-

πόθεση για εμάς ο Χρήστος

Καπελιάνης στη τεχνική

ηγεσία. Ακόμη και πριν γίνει

σύσταση του νέου Δ.Σ.

μιλήσαμε με τον έμπειρο

προπονητή επειδή έχουμε

εξαιρετικές σχέσεις αλλά

έχουμε δει και την δουλειά

που κάνει. Θέλουμε έναν

άνθρωπο όπως είναι ο

Χρήστος, να είναι χαμηλών

τόνων, να είναι εργατικός

και γι’ αυτό τον επιλέξαμε.

Δύο χρονιές που πέρασαν

η ομάδα δεν έπαιξε στο

Στάδιο, το γήπεδο είναι σε

καλή κατάσταση, οι μετα-

γραφές που έγιναν και το

νοικοκυρεμένο σύνολο που

υπάρχει, θα δούμε κόσμο

στο γήπεδο, θα είναι αρκε-

τός αυτά τα μηνύματα

άλλωστε παίρνουμε.

Σίγουρα, το να είσαι πρόε-

δρος στον Αχιλλέα

Φαρσάλων είναι δύσκολο

κομμάτι. Έχει μεγάλη ιστο-

ρία. Τα Κύπελλα και η ιστο-

ρία του το αποδεικνύουν.

Με τη βοήθεια όλης της

διοίκησης δεν θα μείνει κάτι

στο κενό, θα είναι ένας νοι-

κοκυρεμένος σύλλογος και

αυτό που θα μπορεί να

προσφέρει στους παίκτες

θα το δώσει αλλά και το

ελκυστικό ποδόσφαιρο στον

φίλαθλο κόσμο».

Βασίλης Μπερσιάνης

(Αντιπρόεδρος): «Θέλω

να ευχηθώ σε όλους όσους

ασχολούνται με τον ερασιτε-

χνικό αθλητισμό να έχουν

μία καλή ποδοσφαιρική

χρονιά και καλή σεζόν

στους δημοσιογράφους.

Όπως λειτουργούμε ως

διοίκηση στόχος για τον

Αχιλλέα είναι να κερδίζει

όλα τα παιχνίδια. Έγιναν

κάποιες μεταγραφές από

την ομάδα, έχουμε ένα

πλάνο συγκεκριμένο και

πιστεύουμε σε μία καλή

σεζόν».

Χρήστος Σκαντζούρης

(Γεν. Γραμματέας): «Από

τη πλευρά μου μπαίνω για

πρώτη φορά στα διοικητικά

του Αχιλλέα Φαρσάλων και

είμαι πολύ χαρούμενος γιατί

είναι η ομάδα της πόλης

μας. Εύχομαι υγεία και καλή

χρονιά να έχουμε και όλα

θα πάνε καλά».

Χρήστος Καπελιάνης

(Προπονητής): «Να ευχη-

θώ με τη σειρά μου καλή

χρονιά στον Αχιλλέα

Φαρσάλων, σε όλες τις

ομάδες αλλά και στη δου-

λειά σας. Ευελπιστώ να

έχουμε ένα ανταγωνιστικό

πρωτάθλημα κάτω από υγι-

είς συνθήκες γιατί είναι

πλέον το μεγάλο πρόβλημα

παγκοσμίως ενώ ξεκινούν

όλες οι ομάδες δεν γνωρί-

ζουμε πως θα πάει η χρο-

νιά. Ελπίζω όπως ξεκινήσα-

με έτσι και να τελειώσουμε

χωρίς ιδιαίτερα προβλήμα-

τα όσον αφορά το κομμάτι

της πανδημίας. Είναι τιμή

και χαρά να δουλεύει για

τον Αχιλλέα Φαρσάλων.

Πέραν από το γεγονός ότι

έχω ξανά περάσει από το

πάγκο του Αχιλλέα

Φαρσάλων, γενικότερα με

ικανοποίησε το πλάνο της

ομάδας για το γεγονός ότι

ύστερα από αρκετά χρόνια

ο Αχιλλέας επικεντρώνεται

σε ένα πλάνο ανάπτυξης

και ανάδειξης παιδιών από

την ευρύτερη περιοχή και

όχι από τη Λάρισα που είχε

συνηθίσει όλα αυτά τα χρό-

νια. Ευελπιστούμε ότι μέσα

από τη δουλειά και τη προ-

σπάθεια που θα γίνει, θα

μπορέσουμε να δημιουργή-

σουμε μία ανταγωνιστική

ομάδα που θα είναι αντάξια

του ονόματος του Αχιλλέα

Φαρσάλων. Μεταγραφικά η

ομάδα προχώρησε σε λίγες

και ουσιαστικές προσθήκες

εκεί που «πονούσε» η

ομάδα. Από εκεί και πέρα,

είναι ευχής έργων να ξεκινά

η προετοιμασία και να

έχουμε όλους τους παίκτες

στη διάθεση μας. Όταν

μιλάμε για τον Αχιλλέα η

δυναμική της ομάδας είναι

τέτοια που σε κάτι εξαιρετι-

κά καλό και ιδανικό για την

ομάδα μας δεν θα πούμε

όχι. Όμως όπως βλέπουμε

αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει

κάτι διαφαινόμενο».

Αποστόλης

Παπαδόπουλος (Άμεσος

συνεργάτης): «Να ευχηθώ

μία καλή χρονιά στην

ομάδα μας και σε όλες τις

ομάδες. Είναι πρωτόγνω-

ρες καταστάσεις αυτές που

ζήσαμε, να ευχηθούμε τα

καλύτερα για τους ποδο-

σφαιριστές και για εμάς

τους προπονητές».

Γιώργος Κομισόπουλος

(Ποδοσφαιριστής): «Σας

καλωσορίζουμε στο Στάδιο

του Αχιλλέα Φαρσάλων. Να

ευχηθώ μία καλή χρονιά με

υγεία και χωρίς τραυματι-

σμούς. Φέτος, για τον

Αχιλλέα Φαρσάλων είναι

μία νέα χρονιά, με νέα διοί-

κηση και νέο πρόεδρο που

από ότι έχει δείξει έχει πολύ

όρεξη και θέλει να πρωτα-

γωνιστήσει η ομάδα.

Έχουμε κάνει κάποιες μετα-

γραφές ουσίας που θα βοη-

θήσουν κι αυτοί με τη σειρά

τους την ομάδα. Τους ευχό-

μαστε καλή χρονιά και να

ενσωματωθούν γρήγορα

στην ομάδα του Αχιλλέα

Φαρσάλων. Στόχος μας

είναι η νίκη κάθε Κυριακή

και στο τέλος θα κάνουμε

ταμείο».

Δημήτρης Πλιάγκας

(Ποδοσφαιριστής): «Θέλω

να ευχηθώ καλή χρονιά

χωρίς τραυματισμούς. Να

ξεπεράσουμε γρήγορα αυτό

που βιώνουμε και να τελει-

ώσει το πρωτάθλημα

φυσιολογικά και όχι όπως

πέρυσι. Βλέπω ότι είμαστε

μία καλή ομάδα, υπάρχει

όρεξη, ένα καινούργιο

γήπεδο, θέλουμε να κάνου-

με τον κόσμο να ευχαριστιέ-

ται να βλέπει την ομάδα, να

παίζουμε ελκυστικό ποδό-

σφαιρο και να κάνουμε μία

αξιοπρεπή πορεία πρωτα-

θλητισμού όπως αρμόζει

στον Αχιλλέα Φαρσάλων».

Χρήστος Τλούπας

(Ποδοσφαιριστής): «Να

ευχηθώ σε όλες τις ομάδες

καλή χρονιά με υγεία και

χωρίς τραυματισμούς.

Πρωταρχικός μας στόχος

είναι να κερδίζουμε κάθε

Κυριακή όπως αρμόζει

άλλωστε στην ιστορία της

ομάδας. Εύχομαι υγεία σε

όλους τους νέους ποδο-

σφαιριστές που ήρθαν στην

ομάδα με τις κινήσεις που

έγιναν από τη διοίκηση».
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Σ
ε μία ηχηρή

μεταγραφή για το

πρωτάθλημα της Β’

τοπικής κατηγορίας

προχώρησε η Νίκη

Κρήνης, μιας και

συμφώνησε με τον Σπύρο

Καρπέτη.

Έτσι η Κρήνη βάζει στο
“οπλοστάσιο” της ένα

“πολυβόλο” που αναμένεται
να την βοηθήσει σημαντικά.
Ο πρώην επιθετικός του
Σ.Σ. Ραψάνης, Ανάβρας και
Χειμάρρου Μαρμαρίνης
αναμένεται να δώσει λύσεις
στο σκοράρισμα και να ανε-
βάσει επίπεδο την επιθετική
γραμμή των “μπλε”.
Η ανακοίνωση αναφέρει

τα εξής:

«Η ομάδα μας βρίσκεται
στην πολύ ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει την από-
κτηση του 25χρονου
Αρτινού στράικερ, Σπύρου
Καρπέτη! Τις προηγούμενες
σεζόν αγωνίστηκε σε
Ραψάνη, Ανάβρα και
Μαρμαρίνη, απ’όπου και
τον αποκτήσαμε! Ενδεικτικά
και μόνο τις τελευταίες 2

σεζόν στο πρωτάθλημα της
Α1 πέτυχε 18 και 12 γκολ
αντίστοιχα, μέχρι να διακο-
πεί το πρωτάθλημα λόγω
Covid-19!
Στην ομάδα μας δεν το φέρ-
νουν ούτε τα
χρήματα(όπως άφησαν να
εννοηθεί κάποιοι!), ούτε οτι-
δήποτε άλλο…τον φέρνει το
καλό κλίμα που έμαθε ότι
υπάρχει,και οι φίλοι του!
Έτσι για να ξεκαθαρίζουμε
πράγματα και καταστάσεις!
Σπύρο Καρπέτη καλωσόρι-
σες στην οικογένεια της
Νίκης Κρήνης!!! Με υγεία,
είμαστε σίγουροι ότι θα
βοηθήσεις τα μέγιστα για
την επίτευξη των ομαδικών
και ατομικών στόχων!».
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Στο “οπλοστάσιο” της Κρήνης το Στο “οπλοστάσιο” της Κρήνης το 

“πολυβόλο” Καρπέτης!“πολυβόλο” Καρπέτης!


