
ΑκυρώθηκεΑκυρώθηκε η γιορτήη γιορτή

Χαλβά, Χαλβά, όλεςόλες οιοι αποφάσειςαποφάσεις

Άναψε και φέτος η φλόγαΆναψε και φέτος η φλόγα

των εθελοντών αιμοδοτών των εθελοντών αιμοδοτών 

ΜείωσηΜείωση λογαριασμώνλογαριασμών (5%)(5%)

τηςτης ΔΕΥΑΔΕΥΑ ΦαρσάλωνΦαρσάλων

CMYK

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 981 Τιμή: 0,60 ευρώ

Φαρσαλινοί επιτυχόντες τωνΦαρσαλινοί επιτυχόντες των

Πανελλαδικών εξετάσεων!Πανελλαδικών εξετάσεων!

Α
ποτελούν πλέον

παράδοση για τα

Φάρσαλα οι

επιτυχίες των υποψηφίων

που εισήχθησαν και την

φετινή χρονιά στα ΑΕΙ και

ΤΕΙ της χώρας.

Έτσι και φέτος η Επαρχία
μας είχε πολλές επιτυχίες

από μαθητές που κατάφε-
ραν να πετύχουν τους
στόχους τους.

Μετά την ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων διαπι-

στώνεται ότι το ποσοστό

επιτυχίας των υποψη-

φίων ήταν πολύ καλό και

η χαρά των καθηγητών

αλλά και των δικών τους

ανθρώπων ήταν μεγάλη.

Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα

σε όλους τους μαθητές

καλή επιτυχία και καλή

σταδιοδρομία με υγεία και

ευτυχία!!!

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Α.Ε.Β.Ε. Ζητούνται:
Οικονομολόγος – Λογιστής, Υπάλληλος γραφείου,
Γεωπόνος, Προσωπικό παραγωγής ειδικευμένοι –
ανειδίκευτοι, Τεχνίτες, Ηλεκτροτεχνίτες, Χειριστές
μηχανημάτων ανυψωτικών, φορτωτών και γερα-
νού, Οδηγοί φορτηγού, για την στελέχωση και
κάλυψη θέσεων της εταιρείας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν
την σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (9:00 – 14:00) στα γραφεία του εργοστασίου
Φαρσάλων. (7ο χλμ Φαρσάλων – Λαρίσης)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101 κα
Ζαχοπούλου
email: hzahop@stiafilco.com
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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 2/9/2020 
Ηλιοφάνεια 18/36c

Τρίτη 1/9/2020
Ηλιοφάνεια 18/40c

Πέμπτη 3/9/2020
Ηλιοφάνεια 18/37c

Παρασκευή 4/9/2020
Ηλιοφάνεια 16/35c

Σαββάτο 5/9/2020
Ηλιοφάνεια 16/31c

Κυριακή 6/9/2020 
Ηλιοφάνεια 17/33c

Δευτέρα 7/9/2020
Ηλιοφάνεια 17/33c

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

ΟΣύλλογος
Τριτέκνων
Επαρχίας

Φαρσάλων για ένατη
συνεχή χρονιά μοίρασε
δωρεάν σχολικά είδη στα
παιδικά που θα πάνε
φέτος στην πρώτη
δημοτικού!
Μέσα σε μια χαρούμενη
ατμόσφαιρα και λαμβάνο-
ντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας από το
covid-19, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Τριτέκνων
Επαρχίας Φαρσάλων για
ένατη συνεχή χρονιά, το
απόγευμα της Τρίτης 25
Αυγούστου 2020 και στα
γραφεία του συλλόγου,
πραγματοποίησαν διανομή
σχολικών ειδών στα παιδιά

τα οποία γεννήθηκαν το
έτος 2014 και που για
πρώτη φορά φέτος θα
περάσουν το κατώφλι των
δημοτικών σχολείων της
Επαρχίας μας.
Τα πρωτάκια αριθμούσαν
σε σύνολο 20 παιδιά.
Τα μέλη του Δ.Σ. ευχήθηκαν
καλή σχολική χρονιά, καλή
δύναμη στα παιδιά και
στους γονείς, που τα συνό-
δευαν.
Τα σχολικά είδη, τσάντες,
τετράδια, μολύβια, γόμες
και ξύστρες, που διανεμή-
θηκαν στους λιλιπούτειους
μαθητές, αγοράστηκαν από
τα μέλη του Δ.Σ του
Συλλόγου, από τα βιβλιο-
πωλεία των Φαρσάλων ενι-
σχύοντας έτσι την τοπική
αγορά.

Δ
ήλωση του
δημάρχου
Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου με
αφορμή την ανακοίνωση
των βάσεων για την
εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση:
«Η συγκεκριμένη ημέρα
αποτελεί ορόσημο για τις
ζωές χιλιάδων νέων, που
βλέπουν τους κόπους ετών
να αποδίδουν καρπούς.
Ανοίγει νέους ορίζοντες,
γίνεται η αφετηρία για την
ενηλικίωση, ο προθάλαμος
για ένα παραγωγικό μέλ-
λον.
Θέλω να συγχαρώ θερμά
όλες και όλους τους επιτυ-

χόντες στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης
τις οικογένειές τους που
όλο αυτό το διάστημα τους
στήριξαν με αυταπάρνηση,
αλλά και τους εκπαιδευτι-
κούς που συνέδραμαν τα
μέγιστα γι’ αυτή τους την
επιτυχία.
Τα φοιτητικά χρόνια είναι
μία απαιτητική, αλλά και
όμορφη συνάμα, περίοδος
στη ζωή ενός ανθρώπου.
Ας είναι κι εκείνα τα χρόνια
που με ήθος, προσήλωση,
εργατικότητα και πείσμα θα
σφυρηλατήσουν τα μελλο-
ντικά καταξιωμένα στελέχη
μίας καλύτερης κοινωνίας».

Συγχαρητήρια ΕσκίογλουΣυγχαρητήρια Εσκίογλου

στους επιτυχόντες στην στους επιτυχόντες στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευσητριτοβάθμια εκπαίδευση

Δωρεάν σχολικά είδη Δωρεάν σχολικά είδη 

μοίρασε στα “πρωτάκια”μοίρασε στα “πρωτάκια”

ο Σύλλογος Τριτέκνων!ο Σύλλογος Τριτέκνων!Ξ
εκινούν οι

εγγραφές στο

“ΩΔΕΙΟ

ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ” για το

σχολικό έτος 2020 - 2021.

Από την Τρίτη 1

Σεπτεμβρίου καθημερινά

από τις 6μμ έως τις 9μμ

τηρώντας όλα τα προβλε-

πόμενα υγειονομικά μέτρα

σύμφωνα με τις διατάξεις

του ΕΟΔΥ.

Ξεκινούν οι εγγραφέςΞεκινούν οι εγγραφές

στο “ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ” στο “ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ” 



Μ
ε Προσωρινή
Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Λάρισας
αποφασίζει:
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατά-
ξεις του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ
78/τ.Α ́/30-05-2017) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου σε θέμα-
τα εκπαίδευσης». 2. Τη με
αρ. 8034/25-7-2017 (ΑΔΑ:
7Κ0Η4653ΠΣ-6ΣΠ) απόφαση
της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης
Θεσσαλίας «Κύρωση Τελικού
Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα
υποψηφίων Διευθυντών της
Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας».
3. Τις διατάξεις του Ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α ́/12-
6-2018) «Αναδιοργάνωση
των δομών υποστήριξης  της
πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». 4. Τις δια-
τάξεις της
Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-

9-2018 (ΦΕΚ 4424/τ.Β ́/05-
10-2018) Υ.Α. του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ρύθμιση
θεμάτων σχετικών με τη δια-
δικασία επιλογής και τοποθέ-
τησης των Δ/ντων σχολικών
μονάδων και Ε.Κ.» 5. Τη με
αρ.
Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-
8-2018 εγκύκλιο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Εφαρμογή διατά-
ξεων του ν. 4547/2018 (Α’
102) σχετικά με θέματα
Διευθυντών και
Υποδιευθυντών Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ε.Κ.». 6.
Τις διατάξεις του άρθρου 40
του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ
13/τΑ’/29-1-2019)«Συνέργειες
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις της
Φ.353.1/324/105657/Δ1
(ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β ́) Υ.Α.
του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός των ειδικότε-
ρων καθηκόντων και αρμο-
διοτήτων των
Προϊσταμένων…..» όπως
τροποποιήθηκε από τη με
αριθμό 84172/ΙΒ/13-7-2010
Υ.Α. (ΦΕΚ 1180/τ.Β ́/6-8-
2010). 8. Τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4713/2020,
με τις οποίες ρυθμίζονται τα
θέματα των προσωρινών
διευθυντών εκπαίδευσης. 9.
Την με αρ.
Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-
08-2020 απόφαση του
ΥΠΑΙΘ με θέμα:
«Τοποθέτηση προσωρινών
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης». 10. Τις διατά-
ξεις των άρθρων 52 και 53
του Ν. 4692/2020 (Α ́111)
«Αναβάθμιση του Σχολείου
και άλλες διατάξεις».
Την ανάγκη κάλυψης κενού-
μενων θέσεων
Διευθυντών/ντριών των ανα-
φερόμενων στην απόφαση
σχολικών μονάδων λόγω
συνταξιοδότησης. 12. Την με
αρ. 33η/28-8-2020 Πράξη

του Περιφερειακού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Επιλογής Στελεχών
Εκπαίδευσης Π.Ε. Λάρισας
με θέμα: «Πρόταση τοποθέ-
τησης Διευθυντών/ντριων σε
κενούμενες σχολικές μονά-
δες».
Αποφασίζουμε
Τοποθετούμε σε κενούμενες
θέσεις Διευθυντών/ντριών
Σχολικών Μονάδων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Λάρισας τους
παρακάτω εκπαιδευτικούς,
με θητεία από
01-9-2020 έως την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη
υπηρεσίας νέων στελεχών.
Στους ανωτέρω
Διευθυντές/ντριες κατά τη
διάρκεια της θητείας τους,
καταβάλλονται οι αποδοχές
και τα επιδόματα που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α’/16-12-2015), όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-
6-2018).
Συγκεκριμένα στο 3ο
Δημοτικό Σχολείο
Φαρσάλων νέα διευθύντρια
θα είναι η κ. Σακοράφα
Μαρία και στο 4ο Δημοτικό
Σχολείο η κ.
Αργυροπούλου Ευαγγελία.
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Νέοι διευθυντές στο 3ο & 4ο δημοτικό σχολείο Νέοι διευθυντές στο 3ο & 4ο δημοτικό σχολείο 



Μ
ε θεία κατάνυξη

και ευλάβεια

γιορτάστηκε ο

Άγιος Φανούριος στην

πόλη και στην επαρχία

Φαρσάλων. Στο

παρεκκλήσι του Αγίου

Φανουρίου, που

βρίσκεται στον Ιερό Ναό

Κοιμήσεως της Θεοτόκου,

ο Σύλλογος

Ζαχαροπλαστών –

Χαλβαδοποιών της πόλης

τίμησε τον προστάτη του

Άγιο Φανούριο.

Την παραμονή τελέστηκε
εσπερινός και αρτοκλασία,
ενώ ανήμερα της εορτής

θεία λειτουργία και μοιρά-
στηκε η φανουρόπιτα. Σε
αρκετά εικονοστάσια που
είναι διάσπαρτα στην πόλη
των Φαρσάλων και φέρουν
το όνομα του Αγίου
Φανουρίου διαβάστηκαν
ειδικές ευχές και προσφέρ-
θηκε η γνωστή φανουρόπι-
τα.

Στη Βαμβακού Φαρσάλων,
όπου υπάρχει φερώνυμος
ναός, ο Σύλλογος Γυναικών
Βαμβακούς πραγματοποίη-
σε εκκλησιασμό την παρα-
μονή και ανήμερα της εορ-
τής που περιλάμβαναν
αρτοκλασία.
Πηγή: Εφημερίδα
Ελευθερία

Την περασμένη
Πέμπτη άναψε
συμβολικά φέτος

για 18η χρονιά στο
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων
η φλόγα της  Πανελλήνιας
Λαμπαδηδρομίας
εθελοντών αιμοδοτών της
αγάπης , ενώ παράλληλα
πραγματοποιήθηκε η
προγραμματισμένη
τακτική αιμοδοσία του
τοπικού συλλόγου.
Η φλόγα των
Λαμπαδηδρόμων μεταφέρει
σε όλα τα μέρη της
Ελλάδος, το μήνυμα της
Εθελοντικής αιμοδοσίας, με
σκοπό την μεταλαμπάδευ-
ση του μηνύματος της προ-
σφοράς αίματος, προς τον
άγνωστο πάσχοντα συνάν-
θρωπο.
Οι Σύλλογοι Εθελοντών
Αιμοδοτών, στην προσπά-
θειά τους να διαδώσουν την
ιδέα της εθελοντικής αιμο-
δοσίας, διοργανώνουν κάθε
χρόνο την Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία Συλλόγων
Εθελοντών Αιμοδοτών 
Φέτος, λόγω των μέτρων
διασποράς κατά του κορο-
νοϊού, δεν έγινε η λαμπαδη-
δρομία όπως γινόταν τα
προηγούμενα χρόνια στην

πόλη, παρά μόνο συμβολι-
κά άναψε στο προαύλιο
χώρο του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων. 
Παράλληλα πραγματοποιή-
θηκε η τακτική μηνιαία αιμο-
δοσία του συλλόγου που
συγκέντρωσε 58 μονάδες
αίματος, που θα προωθη-
θούν στο Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας για τις
ανάγκες των ασθενών.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση
παρέθεσαν, η πρόεδρος
του Αιμοδοτικού Σούλα
Λούκουτου, η γιατρός αιμο-
δοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας
Μαρία Βασιλούδη, ο πρόε-
δρος του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων Χρήστος
Μπασαγιάννης και ο πρόε-
δρος εργαζομένων Κέντρων
Υγείας ν. Λάρισας Γιώργος
Μπρισίμης όπου αμφότεροι
αναφέρθηκαν στην σημασία
της συμμετοχής της εθελο-
ντικής αιμοδοσίας,  ενώ
στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν πλήθος κόσμου και επι-
σήμων. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν επίσης, ο
αντιδήμαρχος Φαρσάλων
Νίκος Γκατζόγιας, η δημοτι-
κή σύμβουλος Κυριακή
Παναγιωτοπούλου και ο
τοπικός σύμβουλος
Κων/νος Βαρακλιώτης.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Άναψε και φέτος η φλόγα των εθελοντών αιμοδοτών στα ΦάρσαλαΆναψε και φέτος η φλόγα των εθελοντών αιμοδοτών στα Φάρσαλα

Τίμησαν τον Άγιο Φανούριο στα ΦάρσαλαΤίμησαν τον Άγιο Φανούριο στα Φάρσαλα



Το Σάββατο 29
Αυγούστου η ΦΛΟΓΑ-
Σύλλογος Γονέων

Παιδιών με
Νεοπλασματικές Ασθένειες
(παράρτημα Καρδίτσας)

υποδέχτηκε στα Φάρσαλα
και την Καρδίτσα, τον
αθλητή ποδηλασίας κ.
Άγγελο Κριτσιώτη, ο
οποίος έκανε το γύρο της
Θεσσαλίας στις 29 και 30

Αυγούστου 2020,
υποστηρίζοντας με αυτόν
τον τρόπο, τον αγώνα των
παιδιών που νοσούν από
καρκίνο
Ο αθλητής, ξεκίνησε από το
Λιμάνι του Βόλου με πορεία
προς τα Φάρσαλα, την
Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την
Ελασσόνα, τη Λάρισα και
τερμάτισε στο Βόλο, ενώ
συνοδευόταν  από τη Λέσχη
Ειδικών Δυνάμεων Βόλου και
από την εκπρόσωπο της
ΦΛΟΓΑΣ Μαγνησίας κα
Τριανταφύλλου Ντίνα.
Ο κος Κριτσιώτης βρέθηκε
στα Φάρσαλα στις 12:00 το
μεσημέρι και στην Καρδίτσα
στις 17:00 το απόγευμα,
όπου τον υποδέχτηκαν με
θέρμη οι κάτοικοι των δύο
πόλεων. Ακολούθησαν ομι-
λίες από τοπικούς παράγο-
ντες και οι παρευρισκόμενοι
στήριξαν το έργο της ΦΛΟ-
ΓΑΣ αγοράζοντας κάποια
από τα χειροποίητα δημιουρ-
γήματα των εργαστηρίων
της.  Παράλληλα πραγματο-
ποιήθηκαν ενημέρωση για το
έργο του Συλλόγου και βιω-
ματικές δράσεις με τη συμμε-
τοχή των εθελοντών της
ΦΛΟΓΑΣ. Τηρήθηκαν όλα τα
απαιτούμενα μέτρα προστα-
σίας λόγω COVID-19.
Η ΦΛΟΓΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Ευχαριστούμε πολύ τους
Δήμους Φαρσάλων και
Καρδίτσας για την παραχώ-
ρηση χώρου προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι εκδη-
λώσεις και στις δύο πόλεις.
Ευχαριστούμε πολύ που μας
τίμησαν με την παρουσία
τους: την κα Πιτσιάβα
Φωτεινή, τον κ. Βαρακλιώτη
Κωνσταντίνο (σύμβουλοι
Κοινότητας Φαρσάλων), τον
κ. Μπρόζο Κωνσταντίνο-
Δημοτικό Σύμβουλο
Φαρσάλων, τη Βουλευτή
Καρδίτσας της Νέας
Δημοκρατίας κα Σκόνδρα
Ασημίνα, τον κο Ευθυμίου
Παναγιώτη-εκπρόσωπο του
βουλευτή Καρδίτσας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κωτσού
Γεωργίου, τον εκπρόσωπο
του ΔΟΠΑΚ Δήμου
Καρδίτσας κ. Ζησόπουλο
Βησσαρίωνα, τους εκπροσώ-
πους των παρακατω
Συλλόγων: Αιμοδοτικός
Σύλλογος Φαρσάλων,

Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων,
Σύλλογος Γυναικών Ευιδρίου
«ΜΕΛΙΝΑ», Σύλλογος
Ηπειρωτών Φαρσάλων και
Περιχώρων, Σύλλογος
Ντόπιων Φαρσάλων «Ο ΕΝΙ-
ΠΕΑΣ», Σύλλογος Τριτέκνων
Επαρχίας Φαρσάλων,
Εμπορικός Επιχειρηματικός
Σύλλογος Φαρσάλων,
Σύλλογος Δρομέων
Καρδίτσας, Αθλητικός
Πολιτιστικός Σύλλογος
Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ»,
Σύλλογος «TRIATHLON
STAR» Καρδίτσας,
Ποδηλατικός Όμιλος
Καρδίτσας, Ελληνική Ομάδα
Διάσωσης-Παράρτημα
Καρδίτσας και το γυμναστή-
ριο αναρρίχησης Καρδίτσας
9 degrees-climbing team.
Θερμές ευχαριστίες στους
χορηγούς μας για την προ-
σφορά ειδών προστασίας
από τον COVID-19 (αντιση-
πτικά και μάσκες), την προ-
σφορά γλυκισμάτων και
μπουκαλιών νερού για τους
παρευρισκόμενους στις 2
εκδηλώσεις, την προσφορά
τραπεζοκαθισμάτων και την
προσφορά οπτικοακουστικών
μέσων.
Οι χορηγοί μας στα
Φάρσαλα: Φαρμακεία:
Συστεγασμένα Φαρμακεία
Γεωργόπουλος-Κοντονίκας-
Κουκουφλή, Καράμπας
Ελευθέριος, Δαμιανός
Δημήτριος
Κάβα Κοντός Βάιος,
Νταραγιάννης Catering
Αρτοποιεία: Αφοί Ζαχαρή,
Μπιζούλας Βασίλειος,
Μπερσιάνης Βασίλειος, Αφοί
Παύλου
Οι χορηγοί μας στην
Καρδίτσα: Φαρμακεία: Λέμα
Μαριάννα, Μπέκου Μιράντα,
Παναγόπουλος Γεώργιος,
Μπαλογιάννης Β,
Χατζοπούλου Λευκή,
Νικολάου-Μπρουζούκη
Παρασκευή.
Βιολάντα Α. Ε., A.H. B.
Group SA (εμφιαλωμένο
νερό ΘΕΟΝΗ), Τσικρίκας
Βασίλειος-Ηχητικά.
Η ανταπόκριση όλων ήταν
συγκινητική. Σας ευχαριστού-
με πολύ από καρδιάς…..
Όλοι μαζί μπορούμε….. Ο
Παιδικός Καρκίνος ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ….
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CMYK

Η Φλόγα πέρασε από τα Φάρσαλα – ΠοδηλάτηςΗ Φλόγα πέρασε από τα Φάρσαλα – Ποδηλάτης

έκανε τον γύρο της Θεσσαλίαςέκανε τον γύρο της Θεσσαλίας



Σ
τα Κ.Ξ.Γ.
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ-ΙΦΟΥ
η μεγαλύτερη

απόδειξη της σωστής
δουλειάς μας είναι τα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των
εξετάσεων
γλωσσομάθειας όλων
των επιπέδων!
Παρά τις «αντιξοοτ́ητες»
της περασμένης σχολικής
χρονιάς ,σταθήκαμε στο

ύψος μας και με
υπερηφάνεια ΣΥΓΧΑΙΡΟΥ-
ΜΕ τα παιδιά μας για την
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ τους
και τις πραγματικά ΥΨΗ-
ΛΕΣ βαθμολογίες!!!
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους
γονείς για την εμπιστοσύνη
και την άριστη συνεργασία.
PALSO
First Step
Ζέτα Βουλγαρέτσιου

Χρήστος Ζιάρκας
Δημήτρης Παραγάλας
Ευθύμης Ρίζος
Λευτέρης Τσιάκαλος
Αντζελίνα Τσιριμώνα
Pre A1
Πάρης Δημουλάς
Λευτέρης Κοντοπ́ουλος
Ελένη Μυλωνά
Λάμπρος Μουτκανάς
Βασιλική Μπεκρή
Aναστασία Νικολαΐδη
Βασιλική Νικολαΐδη
Δημήτρης Νταφοπ́ουλος
Ραφαηλία Παλιομήτρου
Εβελίνα Πατσιούρα
Γιώργος Τσαπραΐλης
Α1
Χρήστος Ανδρεοπ́ουλος
Ευάγγελος Γιαννούλης
Νίκος Ζαμάνης
Ιάσων Κούκος
Κωνσταντίνος Πατσιούρας
Βασίλης Στατήρης
Άγγελος Τασιοπ́ουλος
Σίλβια Τσούλη
Σπύρος Φασούλας
Ίρις Χαμπίπη
Α2
Ξένια Κατσαμπέλα

Θεοφάνης Κούκος
Σπύρος Νικολαΐδης
Ζήσης Ντζιαχρήστας
Ζωή Παραγάλα
Θοδωρής Παραγάλας
Γρηγόρης Σούρλας
UNIVERSITY of
CAMBRIDGE
FCE (B2-LOWER)
Γιώργος Ντζιαχρήστας
Ζωή Τράντου
UNIVERSITY of
MICHIGAN
ECCE (B2-LOWER)
Μαίρη Καλτσά
Μαριέτα Μπανάκα
Ζωή Τράντου
Δημήτρης Χαμπίπης
HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY
ABLE B2
Μαριαλένα Κουκουθάκη
Ηλίας Μπανάκας
Θοδωρής Μπούμπας
Μιχάλης Μπούμπας
Εύα Χαμορούσου
UNIVERSITY of
MICHIGAN
ECPE (C2 -PROFICIENCY)
Γιώργος Καραβαγγέλης

NOCN
C2 -PROFICIENCY
Πρόδρομος Αγιάνογλου
Βασίλης Βουρλίτσης
Ισιδώρα Γκανίδη
Γιώργος Καραβαγγέλης
Έλενα Καραβαγγέλη
Φωτεινή Καρακίτσιου
Εύη Λεβέντη
Γιάννης Μυλωνάς
Μαρία-Στέλλα Σιούτογλου
Άγγελος Τσιανάκας
Κώστας Χαμορούσος
PTE LEVEL 5 (C2-
PROFICIENCY)
Μάρα Βακαλοπούλου
Χαράλαμπος Κούκος
Αλεξάνδρα Πάνου
DEUTSCH(Γερμανικά)
A2
Γιώργος Ντζιαχρήστας

Ζήσης Ντζιαχρήστας
Θοδωρής Παραγάλας
Παναγιώτα Πατσιαλίδου
Εύα Χαμορούσου
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
NOCN
B2-LOWER
Χρήστος Φεγγίτης
Εγγραφές καθημερινά
11-1 το πρωί 
και  6-8 το απόγευμα
Πατρόκλου 10-12
Καραϊσκάκη 17(Τρίγωνη
Πλατεια).
Έναρξη Μαθημάτων 7
Σεπτεμβρίου
Καλή Σχολική Χρονιά και
Καλή πρόοδο σε ολ́α τα
παιδιά!
Άννυ Τουτουντζή
Μαρία Ίφου
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Γενικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΚΞΓ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ - ΙΦΟΥ -ΠρωΚΞΓ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ - ΙΦΟΥ -Πρώ́τοι στις συμμετοχές, πρώτοι στιςτοι στις συμμετοχές, πρώτοι στις

επιτυχιεπιτυχί́ες σε ΑΓΓΛΙΚΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΚΑες σε ΑΓΓΛΙΚΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Φαρσάλων, Ιορδάνης Εσκίογλου, διακηρύσ-
σει συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλή-
ρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδό-
χου, για τις «Συντήρηση, επισκευή αυτοματισμού μηχανολογικού εξο-
πλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις ανάγκες των
γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, έτους 2020», προϋπολογισμού
εξήντα χιλιάδων  (59.953,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν.
4412/2016, η οποία θα προκύψει από το ποσοστό έκπτωσης επί
των τιμών των  ενδεικτικών προϋπολογισμών.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με πρωτ.
609/13-8-2020 και της απόφασης31/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΦ και
των τευχών της Δημοπράτησης.
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
την4-9-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της
ΔΕΥΑΦ, (Αχιλλέως 8 ΤΚ 40300), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνι-
σμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπρο-
σώπως είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διε-
νέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρεί-
ας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΦ.
Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία
1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΦ και στην ιστοσε-
λίδα της ΔΕΥΑΦ: www.deyafarsalon.gr.
2.Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχω-
ρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώ-
σεων της ΔΕΥΑΦ.
3.Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες
κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που ανα-
φέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΦ
Ιορδάνης Εσκίογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΡΣΑΛΩΝ
24-8-2020

Υπηρεσία: Συντήρηση, 
επισκευή αυτοματισμού 
μηχανολογικού εξοπλισμού και
προμήθεια αντλιών και 
κινητήρων για τις ανάγκες των
γεωτρήσεων της 
ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, έτους 2020 





Τ
ο μεσημέρι της
Δευτέρας 31/8
συνεδρίασε μέσω

τηλεδιάσκεψης το
Δημοτικό Συμβούλιο των
Φαρσάλων.
Τα δυο «καυτά» θέματα
ήταν η απόφαση του Δ.Σ.
της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) για
μείωση ποσοστού 5% σε
λογαριασμούς ύδρευσης
που αφορούν την πόλη των
Φαρσάλων καθώς και η
διοργάνωση η μη, της φετι-
νής Γιορτής Χαλβά 2020,
που κάθε χρόνο πραγματο-
ποιείται μέσα στον
Σεπτέμβριο.
Μετά την συνεδρίαση του
Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφω-
να η ματαίωση της φετινής

γιορτής Χαλβά στα
Φάρσαλα, ενώ κατά πλειο-
ψηφία πέρασε η απόφαση
της μείωσης ποσοστού 5%
σε λογαριασμούς ύδρευσης
που αφορούν την πόλη των
Φαρσάλων.
Αναλυτικά η ψήφιση των
θεμάτων
1)  Λήψη απόφασης, για
αναμόρφωση του προϋπο-
λογισμού του Δήμου οικον.
έτους 2020 (έβδομη 7η).
(Ομόφωνα)
2)  Λήψη απόφασης, απο-
δοχής ποσού 59.840,00€
(Γ’ κατανομή) από το
ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή στα
Σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, για τη κάλυ-
ψη των λειτουργικών τους,
αναγκών. (Ομόφωνα)

3)  Έγκριση σύναψης
Διαδημοτικής
Προγραμματικής Συμβάσης
διενέργειας εσωτερικού
ελέγχου. (Ομόφωνα)
4)  Λήψη απόφασης, για
προσαρμογή και συμμετοχή
του Δήμου στον
Αναπτυξιακό Οργανισμό
που θα προκύψει με την
προσαρμογή της
Αναπτυξιακής Εταιρείας
Ανώνυμης Εταιρείας Ν.
Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ» Α.Ε.
(Ομόφωνα)
5)   Έγκριση ή μη της υπ’
αριθμ. 39/2020 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) με
θέμα: «Μείωση ποσοστού
5% σε λογαριασμούς
ύδρευσης που αφορούν την
πόλη των Φαρσάλων».
(Κατά πλειοψηφία καθώς η
κ. Ίφου εισηγήθηκε μείωση
ύψους 30%.)
6)   Έγκριση ή μη της υπ’
αριθμ. 41/2020 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) με
θέμα: «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφα-
σης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΦ

που αφορά την έγκριση
τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Δημοτικής
Επιχείρησης  Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Φαρσάλων(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)».
(Ομόφωνα)
7)   Λήψη απόφασης, για
την εκμίσθωσης δημοτικών
καλλιεργήσιμων εκτάσεων
που βρίσκονται στη Δ.Ε.
Πολυδάμαντα, του Δήμου
Φαρσάλων. (Ομόφωνα)
8)   Λήψη απόφασης, για
την εκμίσθωση δημοτικής
έκτασης, που βρίσκεται
στην Κοινότητα Κρήνης, για
εγκατάσταση κτηνοτροφι-
κών μονάδων. (Ομόφωνα)
9)   Λήψη απόφασης, για
χωροθέτηση ανέγερσης
ονομαστικής επιτύμβιας
στήλης, στην πλατεία της
Κοινότητας Σκοπιάς, πολε-
μησάντων & πεσόντων
κατά τους βαλκανικούς και
παγκοσμίους πολέμους,
από το έτος 1912 έως
1941. (Ομόφωνα)
10) Λήψη απόφασης, για τη
διοργάνωση ή μη γιορτής
«ΧΑΛΒΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
2020».
Αποφασίστηκε ομόφωνα η
ματαίωση της φετινής γιορ-
τής Χαλβά στα Φάρσαλα.

Απόντες ήταν οι κ.κ.
Μπαμπανίκας Δ.,
Πατσιούρας Β. και Τύμπας
Κ.
Οι κ.κ. Καραχάλιος Α.,
Παναγιωτοπούλου Κ.,
Μπένου Κ., Παπαγεωργίου
Χ. αποχώρησαν στην έναρ-

ξη του Δ.Σ. λόγω κακής
σύνδεσης του συστήματος
δίχως να ψηφίσουν.
Ενώ ο κ. Αναγνώστου Α.
αποχώρησε  λόγω του
γεγονότος ότι διαφωνεί με
την απόφαση να γίνονται τα
Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ακυρώθηκε η γιορτή Χαλβά, όλες οι αποφάσεις Ακυρώθηκε η γιορτή Χαλβά, όλες οι αποφάσεις τουτου ΔΔ..ΣΣ..

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 37χρονοςΥπέκυψε στα τραύματά του ο 37χρονος

ο οποίος είχε ατύχημα στον Σταυρόο οποίος είχε ατύχημα στον Σταυρό

Έ
χασε  την μάχη

να κρατηθεί

στη ζωή, ο

37χρονος Αναστάσιος

Δελήμπασης από τον

Σταυρό Φαρσάλων, ο

οποίος μετά το ατύχημα

που είχε την περασμένη

εβδομάδα με την μηχανή

του νοσηλευόταν σε

σοβαρή κατάσταση στην

ΜΕΘ του

Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου Λάρισας.

Ο άτυχος άνδρας είχε τραυ-

ματιστεί σοβαρά την περα-

σμένη εβδομάδα μετά από

πτώση που είχε με το δίκυ-

κλό του λίγα μέτρα πριν

φτάσει στο σπίτι του, εντός

του χωρίου.

Συνεπιβάτης ήταν και η

σύζυγός του, που επέβαινε

στο δίκυκλο, δεν είχε τραυ-

ματιστεί από το τροχαίο.

Σοκαρισμένο ήταν το χωριό

στο άκουσμα της θλιβερής

είδησης, για την απώλεια

του 37χρονου, καθώς ήταν

ένα αγαπητό και εκλεκτό

μέλος της κοινωνίας. Ο

Αναστάσιος αφήνει πίσω

του, την σύζυγό του και το

σχεδόν ενός έτους παιδί

του.
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Φαρσαλινοί επιτυχόντες τωνΦαρσαλινοί επιτυχόντες των

Πανελλαδικών εξετάσεων!Πανελλαδικών εξετάσεων!

Α
ποτελούν πλέον
παράδοση για τα
Φάρσαλα οι

επιτυχίες των υποψηφίων
που εισήχθησαν και την
φετινή χρονιά στα ΑΕΙ και
ΤΕΙ της χώρας.
Μετά την ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων διαπιστώνε-
ται ότι το ποσοστό επιτυχίας
των υποψηφίων ήταν πολύ
καλό και η χαρά των καθηγη-
τών αλλά και των δικών τους
ανθρώπων ήταν μεγάλη.
Από την πλευρά τους οι υπο-
ψήφιοι πέτυχαν την πολυπό-
θητη για αυτούς είσοδο στα
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας με
όπλο την θέληση και το
συστηματικό διάβασμα.
Υπήρξαν όμως και μαθητές
που ήταν απογοητευμένοι,
αφού δεν εισήχθησαν στη
σχολή προτίμησής τους,
όμως η ζωή δεν σταματά σε
μια προσωρινή αποτυχία.
Πολλοί ήταν αυτοί που εξέ-
φρασαν την επιθυμία να
ξαναπροσπαθήσουν με μεγα-
λύτερο ζήλο και επιμονή,
ώστε να επιτύχουν την επό-
μενη χρονιά στην σχολή της

επιλογής τους.
Ήδη οι οικογένειες των επιτυ-
χόντων άρχισαν την αναζήτη-
ση φοιτητικής στέγης στις
πόλεις όπου βρίσκονται τα
ΑΕΙ και ΤΕΙ που εισήχθησαν
τα παιδιά τους.
Βέβαια φέτος αρκετά δεδομέ-
να είναι στον «αέρα» καθώς
ελέω του Covid-19 δεν έχει
γίνει απόλυτα ξεκάθαρος ο
τρόπος λειτουργίας σε πολ-
λές σχολές, όμως οι συνθή-
κες αυτές δεν πτοούν καθό-
λου τους νέους φοιτητές στο
να κάνουν όνειρα, σχέδια και
πλάνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκε-
τοί από τους υποψηφίους
πέτυχαν την εισαγωγή τους
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με καλή
σειρά επιτυχίας.
Πέραν των μαθητών που
εικονίζονται με φωτογραφία

υπήρξαν και αρκετοί μαθητές
οι οποίοι πέτυχαν υψηλές
βαθμολογίες και εισήχθησαν
στις σχολές της επιλογής
τους όμως επέλεξαν να μην
δημοσιοποιήσουν φωτογρα-
φίες τους
Η Βαρακλιώτη Σταυρίνα εισή-
χθη στο Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Ιστορία -
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Ο Κωνσταντίνου Γιώργος
εισήχθη στο Τμήμα Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών -
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Η Λεβέντη Αποστολία εισή-
χθη στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα σε
όλους τους μαθητές καλή
επιτυχία και καλή σταδιοδρο-
μία με υγεία και ευτυχία!!!

Δημοπούλου Ξένια
Βασιλική – Νομική
Θεσσαλονίκης

Γεωργοπούλου Εβελίνα -
Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού -
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Γιακοβή Αικατερίνη –
Πολιτικών Επιστημών &
Δημόσιας Διοίκησης
ΕΚΠΑ

Αλεξανδρή Δήμητρα –
Τμήμα Χημικών
Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών

Γεράκα Ελένη Ραφαηλία -
Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού -
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Γιαχνή Ελένη του
ΒασιλείουΣχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών
Στρατού (Σ.Μ.Υ.) –
Σώματα

Κατσιαούνη Μαρία
Χριστίνα – Νομική
Θεσσαλονίκης

Στάικου Μαρία Ελένη –

Νομική Αθηνών

Μπασαγιάννη Γεωργία
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών -Τεχνολογίας
Υπολογιστών
Πολυτεχνείο Πάτρας
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““Πάτησε” γήπεδο η Θύελλα Βασιλί!Πάτησε” γήπεδο η Θύελλα Βασιλί!

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

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ξ
εκίνησε η
προετοιμασία της
Θύελλας Βασιλί εν

όψει της νέας
αγωνιστικής περιόδου
που θα βρει τον σύλλογο
στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία
με υψηλούς στόχους και
όραμα.
Η Θύελλα με τον έμπειρο
τεχνικό κ. Παναγιώτη
Κορδαλή να παραμένει για

ακόμη μια σεζόν στον
πάγκο και με τους περισσό-
τερους ποδοσφαιριστές της
ομάδος να ανανεώνουν
πλέον ρίχνουν το βάρος
στο κομμάτι της ενίσχυσης
όπου στόχος είναι οι ποιοτι-
κές προσθήκες που θα ανε-
βάσουν το επίπεδο του
ιστορικού σωματείου.
Οι άνθρωποι της Θύελλας
Βασιλί βρίσκονται κοντά σε

αρκετές περιπτώσεις ποδο-
σφαιριστών που αναμένεται
να ανακοινωθούν το αμέ-
σως επόμενο διάστημα και
θα προκαλέσουν αίσθηση.
Την περασμένη Τετάρτη οι
πορτοκαλί πάτησαν γήπεδο
με την πρώτη προπόνηση
να συμπεριλαμβάνει τον
καθιερωμένο αγιασμό και
εργομετρικές μετρήσεις οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν

στο γήπεδο της ομάδος.
Έτσι ανεβάζουν ρυθμούς
ώστε να είναι όσο το δυνα-
τόν πιο έτοιμοι γίνεται στην
έναρξη του πρωταθλήμα-
τος.
Εντός των επόμενων ημε-
ρών αναμένεται να ανακοι-
νωθούν και οι πρώτες μετα-
γραφές αλλά και το πρό-
γραμμα των φιλικών προε-
τοιμασίας.

Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

ξεκινάει τις εγγραφές του

1 Σεπτεμβρίου, οι

εγγραφές θα

πραγματοποιούνται στο

Κλειστό Γυμναστήριο

Φαρσάλων, από Τρίτη 1

Σεπτεμβρίου ή

τηλεφωνικά στα

τηλέφωνα εγγραφών.

Εγγραφές καθημερινά στο

Κλειστό Γυμναστηριο

Φαρσάλων: 

Απόγευμα 6:00-7:00.

Τμήματα:

-Μπάσκετ (Αγοριών, εφή-

βων και τμήμα

κοριτσιών/γυναικών)

- Βόλεϊ (Κοριτσιών,

Γυναικών και τμήμα αγο-

ριών-ανδρών)

- Στίβος (παιδιών-εφήβων-

ενηλίκων)

- Τένις (παιδιών-εφήβων-

ενηλίκων)

- Αθλοπαιδιές (4-6 ετών,

άσκηση και μάθηση της

γυμναστικής και της άθλη-

σης μέσα απο διάφορα παι-

χνίδια συναγωνισμού-ομα-

δικότητας-συνεργασίας

καθώς και γνωριμία με διά-

φορα αθλήματα)

Υπεύθυνοι τμημάτων:

Χρήστος Μανετζής 

(πτυχιούχος Τ.ΕΦ.Α.Α.

ΑΠΘ), Αντώνης Μανετζής

(πτυχιούχος Τ.ΕΦ.Α.Α.

ΑΠΘ)

Έναρξη μαθημάτων:

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Τηλέφωνα για εγγραφές:

6972846116 (Χρήστος),

6973307903 (Αντώνης)

ΈναρξηΈναρξη εγγραφώνεγγραφών γιαγια τοντον Α.ΣΑ.Σ. . ΦαρσάλωνΦαρσάλων





Ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων
προχωρά δυναμικά

την ενίσχύση του.
Οι άνθρωποι του Αχιλλέα
ανακοίνωσαν την επιστροφή
του πολύπειρου Φαρσαλινού
ποδοσφαιριστή Νίκου
Βούλγαρη ο οποίος επιστρα-
τεύεται στην νέα προσπάθεια
των κιτρινόμαυρων στο πρω-
τάθλημα της Α ΕΠΣΛ
DETOX.
Μια επιστροφή που αναμένε-
ται να ανεβάσει το επίπεδο
των Μυρμιδόνων και να προ-
σθέσει ακόμη περισσότερη
ποιότητα και εμπειρία.
Ενώ στα κιτρινόμαυρα θα
αγωνίζεται και ο έμπειρος
μέσος Θοδωρής Γανός
Αναλυτικά οι ανακοίνω-
σεις:
Για τον Νίκο Βούλγαρη
Η Διοίκηση της ομάδος μας
ανακοινώνει την επιστροφή

του πολύπειρου Φαρσαλινού
ποδοσφαιριστή Νίκου
Βούλγαρη.
Ο Βούλγαρης επιστρέφει στο
“σπίτι” του μετά από σχεδόν
δύο χρόνια με στόχο να βοη-
θήσει στην προσπάθεια που
γίνεται φέτος από την ομάδα
μας.
Ο 35 χρόνος έμπειρος ποδο-
σφαιριστής έχει αγωνιστεί σε
υψηλό επίπεδο ενώ στον
Αχιλλέα Φαρσάλων έχει προ-
σφέρει τα μέγιστα τόσο στην
Α ΕΠΣΛ κατηγορία όσο και
στην Γ Εθνική.
Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος μας καλωσορίζει τον
Νίκο στην οικογένεια του
Αχιλλέα Φαρσάλων και του
εύχεται καλή αγωνιστική
σεζόν με υγεία και επιτυχίες.
Για τον Θοδωρή Γανό:
Η Διοίκηση της ομάδος μας
ανακοινώνει την απόκτηση
του 26 χρόνου μέσου
Θοδωρή Γανού.
Ο Γανός την περσινή σεζόν
αγωνιζόταν στον Τύρναβο
όντας και αρχηγός του
Συλλόγου ενώ έχει αγωνιστεί
και σε αρκετές ομάδες τόσο
της Α ΕΠΣΝ Λάρισας ενώ
έχει φορέσει και την φανέλα
του Οικονόμου Τσαριτσάνης
στην Γ Εθνική κατηγορία.
Σύσσωμη η Διοίκηση της
ομάδος μας καλωσορίζει τον
Θοδωρή στην οικογένεια του
Αχιλλέα Φαρσάλων και του
εύχεται καλή αγωνιστική
σεζόν με υγεία και επιτυχίες

Ισόπαλο με σκορ 1 – 1
ολοκληρώθηκε το φιλικό
παιχνίδι του Αχιλλέα

Φαρσάλων με τον ΑΟ
Μαυροβουνίου στο
Δημοτικό Στάδιο των
Φαρσάλων.
Οι δυο ομάδες θα τεθούν
αντιμέτωπες φέτος στο πρω-
τάθλημα της Α ΕΠΣΛ DETOX
κατηγορίας και αυτό ήταν ένα
πρώτο τεστ.
Στο πρώτο μέρος οι γηπε-
δούχοι προσπάθησαν να
δημιουργήσουν από τον
άξονα και είχαν καλή κυκλο-
φορία της μπάλας.
Στο 25′ ο Πλιάγκας συνδυά-
στηκε όμορφα με τον
Παπακωνσταντίνου με τον
τελευταίο να σκοράρει με
ψύχραιμο πλασέ.
Το Μαυροβούνι απάντησε

άμεσα καθώς σχεδόν 10′
αργότερα ο Γκατζούλης έκανε
όμορφη ατομική ενέργεια
πάτησε περιοχή και με
πλασέ ισοφάρισε.
Το Μαυροβούνι απείλησε με
απευθείας εκτέλεση φάουλ
την οποία έδιωξε εντυπωσια-
κά ο Παρθένης.
Στα τελευταία λεπτά ο
Αχιλλέας ανέβασε στροφές
και είχε κάποιες καλές στιγ-
μές όταν ο Καναβός έπιασε
την καρφωτή κεφαλιά με τον
Ριζόπουλο να τον σταματά.
Ο νεαρός τερματοφύλακας
του Μαυροβουνίου σταμάτη-
σε και το πλασέ του
Παπακωνσταντίνου, ενώ
στην τελευταία καλή στιγμή η
κεφαλιά του Καναβού πέρα-
σε λίγο πάνω από τα δοκά-
ρια και έτσι παρέμεινε το 1 –

1.
Την Τρίτη 1/9 ο Αχιλλέας
Φαρσάλων θα αντιμετωπίσει
στο Στάδιο την ΑΕ Κιλελέρ
στις 18:00.
Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Κουσιάς, Τλούπας,
Καρέντζος, Τσούλης Θ.,
Πατσιούρας, Κορδαλής,
Τσούλης Δ.,
Παπακωνσταντίνου,
Πλιάγκας, Αναγνώστης,
Κομισόπουλος Α.
Έπαιξαν και οι: Παρθένης,
Κατσανάκης, Μπερσιάνης,
Καναβός, Μούρι,
Κυριαζόπουλος.
ΑΟ Μαυροβουνίου
(Βασίλης Μπακογιάννης):
Κουκούτσης, Κολιοφούτης,
Παπαμάνος, Βαλώζος,
Νασιάκος (10′ λ.τ. Νώττας),
Μπατζέλας Ν., Μπατζέλας
Β., Γκατζούλης, Μπέτσης,
Σπανός, Χατζηλιάδης.
Έπαιξαν και οι: Μπάγκας,
Ριζόπουλος, Τατσέλος,
Ζαφειρίου, Στεργίου,
Ακριβόπουλος, Ράχης.
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Ισόπαλο το φιλικό ανάμεσα σε ΑχιλλέαΙσόπαλο το φιλικό ανάμεσα σε Αχιλλέα

Φαρσάλων και ΑΟ ΜαυροβουνίουΦαρσάλων και ΑΟ Μαυροβουνίου

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής και αθλη-
τικής χρονιάς ο Α.Σ.Φ ''ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ'' εύχεται σε όλους
τούς μαθητές ''καλή σχολική χρονιά'' και σε όλους τους
αθλητικούς συλλόγους της επαρχίας ''καλή αθλητική 
χρονιά'' πιο δημιουργική με καλύτερες συνθήκες και 
λιγότερες αντιξοότητες απ΄την προηγούμενη.

Επιστροφή Βούλγαρη, ενίσχυση με Γανό!Επιστροφή Βούλγαρη, ενίσχυση με Γανό!



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς

προχωρά

δυναμικά την ενίσχυση του

καθώς ανακοίνωσε

συνολικά τέσσερις

προσθήκες.

Πιο συγκεκριμένα με τα ερυ-

θρόλευκα θα αγωνίζονται την

νέα σεζόν οι Νίκος Βράκας

(μεσοεπιθετικός από τον ΑΟ

Ναρθακίου), Ραφαήλ

Μητροδήμος (μεσοεπιθετικός

από την ΑΕ Κιλελέρ),

Θοδωρής Πατρίκης (αμυντι-

κός από την ΑΕ Κιλελέρ) και

Κώστας Δούνιας (τερματοφύ-

λακας από τον Φιλοκτήτη

Μελιβοίας).

Οι ερυθρόλευκοι προχωρούν

μέρα με την μέρα τον σχεδια-

σμό τους σε συνεργασία με

τον τεχνικό κ. Φώτη Πλίτση

και σιγά σιγά ξεκινά να σχε-

διάζεται το «πάζλ» εν όψει

της νέας αγωνιστικής σεζόν

που θα βρει τον Ολυμπιακό

Αμπελιάς στην Α ΕΠΣΛ κατη-

γορία.

Μ
ια συνεργασία με
στόχο το παρόν
αλλά και “βλέμμα”

προς το μέλλον
ανακοίνωσε η Αναγέννηση
Φαρσάλων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Αναγέννηση Φαρσάλων
ενισχύει ακόμη περισσότερο
και με πολύ δυναμικό τρόπο
και σημαντική συνεργασία το
πλάνο το οποίο έχει ξεκινήσει
την υλοποίηση του και ημέρα
με την ημέρα αποκτά ακόμη

περισσότερες σταθερές και
βάσεις στηριζόμενες στον
τρόπο λειτουργίας και ανάδει-
ξης νέων ποδοσφαιριστών οι
οποίοι προέρχονται από
τόσο από την Ακαδημία του
συλλόγου ως φυτώρια είτε
νεαροί ποδοσφαιριστές της
επαρχίας Φαρσάλων.
Συγκεκριμένα οι άνθρωποι
της Αναγέννησης ανακοινώ-
νουν την έναρξη της συνερ-
γασίας της με τον κ. Δημήτρη
Καπετανόπουλο.
Στόχος αυτής της συνεργα-
σίας είναι η προώθηση και
ανάδειξη νεαρών ποδοσφαι-

ριστών με πλάνο να αγωνι-
στούν σε μεγαλύτερες τι τάξει
κατηγορίες.
Δεδομένα είναι μια συνεργα-
σία που ανεβάζει επίπεδο και
αλλάζει το στάτους του συλ-
λόγου που το τελευταίο διά-
στημα έχει ρίξει όλο το βάρος
στα νέα παιδιά τα οποία και
θα αποτελούν τον κορμό και
της ανδρικής ομάδας.“
Ο κ. Καπετανόπουλος ο
οποίος την Τρίτη 25/8 είχε
την πρώτη συνάντηση και
ομιλία στους ποδοσφαιριστές
της ομάδος καθώς παρακο-
λούθησε και την προπόνηση.
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Έδωσαν τα χέρια Αναγέννηση και Δημήτρης ΚαπετανόπουλοςΈδωσαν τα χέρια Αναγέννηση και Δημήτρης Καπετανόπουλος

Προχωρά η ενίσχυση του Ολυμπιακού Αμπελιάς!Προχωρά η ενίσχυση του Ολυμπιακού Αμπελιάς!

Το πρώτο της φιλικό
έδωσε η Αναγέννηση
Φαρσάλων με τους

κόκκινους να
αντιμετωπίζουν την ομάδα

του Μάρκο που αγωνίζεται
στην ΕΠΣ Καρδίτσας.
Η αναμέτρηση ολοκληρώθη-
κε ισόπαλη με σκορ 1 – 1 με
σκόρερ για την Αναγέννηση

τον Δημήτρη Πολύζο με
όμορφη κεφαλιά στο 55’ μετά
από σέντρα του Δημητρίου.
Στο 50’ ο Δημητρίου σημάδε-
ψε το δοκάρι με κεφαλιά
έπειτα από σέντρα του
Μπούλαρι.
Γενικώς η Αναγέννηση έδειξε
καλά στοιχεία φυσικής κατά-
στασης και τρεξιμάτων, πίεσε
αρκετά και είχε πολλές προϋ-
ποθέσεις για να πετύχει και
κάποιο άλλο τέρμα.
Ο μέσος όρος ηλικίας των
αγωνιζόμενων ποδοσφαιρι-
στών ήταν 19.2 ετών κάτι
που δείχνει την φιλοσοφία

της ομάδος την φετινή σεζόν.
Επόμενο φιλικό την ερχόμενη
Κυριακή με την Θύελλα
Βασιλί.
Η Σύνθεση
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Κώστας Ρόφαλης):
Ιακωβάκης, Ευθυμιάδης,
Μπούλαρι, Ισούφης,
Θλιβερός, Δημητρόπουλος,
Μουτκανάς, Πολύζος,
Τσιοβάρας, Θέος, Κατμέρος.
Έπαιξαν και οι: Δημουλάς Δ.,
Βλαχάκης, Φωτογιάννης,
Θεοχαρόπουλος, Μπίνας Χ.,
Μπίνας Β., Δημητρίου,
Πολυμέρου.

ΙσόπαλοΙσόπαλο τοτο πρώτοπρώτο φιλικόφιλικό τηςτης ΑναγέννησηςΑναγέννησης



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε
κεντρικό σημείο της πόλης των
Φαρσάλων στον πεζόδρομο 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 υπνο-

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

νιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου
από κριθάρι.
Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά
μέσο όρο το κάθε δέμα).
Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 -
Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,

χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-

νούργιο επί της οδού  Υπερείδου

8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-

νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό

Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο

κέντρο των Φαρσάλων κατάλλη-

λο για επαγγελματική στέγη στην

οδό Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροικία με οικόπεδο

κατοικήσιμη και επιπλωμένη σε

χωριό στην Επαρχία Φαρσάλων

(Περίπου 20 χλμ από τα

Φάρσαλα).

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6942556097

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 30

τμ στην οδό Βόλου 

ημιόροφος, υπερυψωμένη.

Διαθέσιμη από τον Άυγουστο

Τηλ Επικοινωνίας: 6936719862

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστη-

μα στην οδό Βόλου

Τηλ Επικοινωνίας:

24910-22604

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τριθεσιος 

καναπές και δύο μονές πολυθρό-

νες. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6974124270

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ‘’Το Καφεκοπτείο

Coffee Island αναζητά νέο προ-

σωπικό. Είσαι έτοιμος να μάθεις

όλα τα μυστικά του καφέ και την

άριστη εξυπηρέτηση σε ένα

ευχάριστο περιβάλλον;”

Κάλεσέ μας στο 6972858495.

Καφεκοπτείο Coffee Island

Φάρσαλα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 50 στρεμμάτων

στην θέση “ΜΑΥΡΟΕΣ” στα Άνω

Βασιλικά Φαρσάλων.

Άρδευση από γεώτρηση του

ΤΟΕΒ η οποία απέχει 50 μ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6978346751-6909437392.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παγομηχανή επαγ-

γελματική Scotsman 300 k.g. και

ψυγείο συντήρησης - βιτρίνα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6933330373 (Απογευματινές

ώρες)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ η ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-

ΝΤΑΙ σπίτι και κατάστημα στα

Γεφύρια Σοφάδων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6933330373 (Απογευματινές

ώρες)

ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

με μεταπτυχιακό και διδακτική

εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού

- Γυμνασίου.

Τηλ Επικοινωνίας: 6977082890

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75

τ.μ. στον 2ο όροφο στην Δ.

Χατζηγιάννη 8.

Συμπεριλαμβάνεται και γκαράζ.

Τηλ Επικοινωνίας: 6980947505
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βάϊου και της
Βασιλικής το γένος Τσιαχτή που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοι-
κεί στα Φάρσαλα και η ΠΟΥΡΙΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του Αποστόλου και
της Μαρίας το γένος Τσινή που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί
στην Λάρισα, πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο στον
Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λάρισας

Σ ΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Στην αγαπημένη μου εγγονή Μαργαριτοπούλου Βασιλική
που πέτυχε την εισαγωγή της στην σχολή ΣΜΥΑ.
Εύχομαι καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία.
Η γιαγιά της: Μαργαριτοπούλου Βασιλική

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαίρω την εγγονή μου Βασιλική (Σίλια) Μπελιώκα του
Ηλία για την εισαγωγή της στο Χημικό του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Καλές Σπουδές και πάντα επιτυχίες στη ζωή
της.
Βασιλική συζ. Φώτη Μπελιώκα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον αγαπημένο μου εγγονό Γεώργιο Κωνσταντίνου που
πέτυχε την εισαγωγή του στο τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, εύχομαι
καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία.
Η γιαγιά Σοφία Κωνσταντίνου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Φαρσάλων ευχαριστεί θερμά τους συγγε-
νείς της οικογένειας Πιτσάβα δια της δωρεάς χρηματικού ποσού εις
μνήμη Αικατερίνης Πιτσάβα αντί στεφάνου.
Θερμά Συλλυπητήρια - Το Δ.Σ.

1/9:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

2/9:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

3/9:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

4/9:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

5/9:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου

11 Τηλ: 24910-22225

6/9:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

7/9: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

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
16:00
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)

Μέχρι νεωτέρας τα δρο-

μολόγια του ΚΤΕΛ

Βόλου – Τρικάλων δια-

μορφώνονται ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 11:50 – 15:50

– 19:50

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ

08:10 – 16:15 – 20:15

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





Τ
ο μαιευτικό τμήμα
του Κ.Υ.Φαρσάλων
σε συνεργασία με

την 5η ΥΠΕ γνωστοποιεί
την ένταξη στα μαθήματα
προετοιμασίας τοκετού
και γονεϊκότητας
αναλυτικών διατροφικών
συμβουλών για την
εγκυμονούσα και τη
θηλάζουσα μητέρα.
Οι συγκεκριμένες διατροφι-
κές οδηγίες συντάχθηκαν
με την καθοδήγηση και
υποστήριξη της διατροφο-

λόγου κας Σέργιας
Κοντοπούλου.
Παράλληλα σε συνεργασία
με τον επίσης διατροφολό-
γο κο Ανδρέα
Αναγνωστόπουλο θα διανέ-
μεται δωρεάν από το  μαι-
ευτικό τμήμα του ΚΥΦ
φυλλάδιο για την διατροφή
στην εμμηνόπαυση.
Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τους διατροφολό-
γους κα Σ.Κοντοπούλου και
κο Α. Αναγνωστόπουλο
που αποδέχθηκαν αφιλο-
κερδώς να συνεργαστούν
με το ΚΥΦ και την μαία κα
Φ.Πιτσιάβα παρέχοντας
χρήσιμες διατροφικές οδη-
γίες.

Ο
Πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.

και το

προσωπικό της Μουσικής

Σχολής, ευχαριστούν

θερμά τον κ.

Τριανταφύλλου Γεράσιμο

ιδιοκτήτη του

βιβλιοπωλείου

“Χαρταετός” για τη

δωρεά μουσικών βιβλίων

στη Μουσική Σχολή του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δ.Φ.

Πρόκειται για μια πρωτο-

βουλία, που θα βοηθήσει

σημαντικά τη Μουσική

Σχολή και το εκπαιδευτικό

έργο που γίνεται σε αυτή.

Τα βιβλία της δωρεάς, θα

είναι στη διάθεση του

εκπαιδευτικού προσωπικού

αλλά και των μαθητών.

Ο Πρόεδρος του 

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ

16
Τρίτη 1 ΣεπτεμβρίουΤοπικά Νέα

CMYK

Το μαιευτικό τμήμα τουΤο μαιευτικό τμήμα του

Κ.Υ.Φαρσάλων ευχαριστεί…Κ.Υ.Φαρσάλων ευχαριστεί…

Ευχαριστήριο για δωρεάΕυχαριστήριο για δωρεά

βιβλίων στη Μουσικήβιβλίων στη Μουσική

Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π.ΑΣχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α

Δήμου ΦαρσάλωνΔήμου Φαρσάλων


