
Αυτοί είναι οι νέοιΑυτοί είναι οι νέοι

Αντιδήμαρχοι στον ΔήμοΑντιδήμαρχοι στον Δήμο

ΜΜ. . ΊφουΊφου: “: “ΓιαΓια αυτόαυτό

καταψηφίσαμε την καταψηφίσαμε την 

απόφασηαπόφαση για έκπτωση 5%για έκπτωση 5%

Η Κωνσταντίνα ΔερέκαΗ Κωνσταντίνα Δερέκα

2η στο Πανελλήνιο2η στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Κορασίδων!Πρωτάθλημα Κορασίδων!

Το Το who is whowho is who των δύοτων δύο

νέων αντιδημάρχωννέων αντιδημάρχων

Ευχαριστήρια δήλωση Ευχαριστήρια δήλωση τηςτης

κκ. Δέσποινας Συροπούλου. Δέσποινας Συροπούλου

Η ΛΑ.ΣΥ. Φαρσάλων γιαΗ ΛΑ.ΣΥ. Φαρσάλων για

το Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψητο Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη

Φάρσαλα: Από τον γάμο στοΦάρσαλα: Από τον γάμο στο

κρατητήριοκρατητήριο

CMYK

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 982 Τιμή: 0,60 ευρώ

Προβληματισμός αλλάΠροβληματισμός αλλά

και αισιοδοξία για τοκαι αισιοδοξία για το

πρώτο κουδούνιπρώτο κουδούνι
“Πανέτοιμος για τις νέες συνθήκες ο Δήμος Φαρσάλων” τόνισαν στον“Πανέτοιμος για τις νέες συνθήκες ο Δήμος Φαρσάλων” τόνισαν στον

“Π.Τ.” οι επικεφαλής Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης“Π.Τ.” οι επικεφαλής Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης

ΕπΕπ. . ΦαρσάλωνΦαρσάλων: : Πως διαμορφώνεται ο “χάρτης” μαθητών και σχολείωνΠως διαμορφώνεται ο “χάρτης” μαθητών και σχολείων

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 9/9/2020 
Ηλιοφάνεια 16/33c

Τρίτη 8/9/2020
Ηλιοφάνεια 18/36c

Πέμπτη 10/9/2020
Ηλιοφάνεια 16/33c

Παρασκευή 11/9/2020
Ηλιοφάνεια 16/32c

Σαββάτο 12/9/2020
Ηλιοφάνεια 16/31c

Κυριακή 13/9/2020 
Ηλιοφάνεια 16/33c

Δευτέρα 14/9/2020
Ηλιοφάνεια 15/32c

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

O
Εμπορικός
Επιχειρηματικός
Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων
προτίθεται να υλοποιήσει
νέο κύκλο
Προγραμμάτων
Κατάρτισης στην Υγιεινή
Τροφίμων σε συνεργασία
με το Παράρτημα
Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ του
εκπαιδευτικού
οργανισμού της
Ελληνικής
Συνομοσπονδίας
Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας
(ΕΣΕΕ) στο κάτωθι
θεματικό πεδίο:
«Πιστοποιημένα προγράμ-
ματα υποχρεωτικής κατάρ-
τισης προσωπικού επιχει-
ρήσεων τροφίμων αρμοδιό-
τητας ΕΦΕΤ»
Σύμφωνα με την Υπουργική
απόφαση 14708 / 10-08-
2007 / ΦΕΚ 1616 / Β / 17-
08-2007, δημιουργείται η
υποχρέωση σε όλο το προ-
σωπικό των επιχειρήσεων
της χώρας μας που δρα-
στηριοποιείται στον χώρο
των τροφίμων, σε όλα τα
στάδια της τροφικής αλυσί-
δας, να παρακολουθήσει
σεμινάριο κατάρτισης σε
θέματα υγιεινής και ασφά-
λειας.
Υποχρεούνται να συμμετέ-
χουν:
Προσωπικό Επιχειρήσεων

που παράγουν, επεξεργά-
ζονται, αποθηκεύουν, μετα-
φέρουν, διακινούν τρόφιμα
ή ασχολούνται με το λιανικό
εμπόριο τροφίμων , τη
μαζική εστίαση και τη ζαχα-
ροπλαστική ή είναι εργα-
στήρια παραγωγής ή μετα-
ποίησης τροφίμων.
Η διάρκεια του προγράμμα-
τος είναι 10 ώρες και το
κόστος είναι 80 € ανά
καταρτιζόμενο.
Με την επιτυχή περάτωση
κάθε εκπαιδευτικού προ-
γράμματος θα εκδίδονται
από το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ προ-
σωρινές Βεβαιώσεις
Παρακολούθησης
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος 1,  οι οποίες
δεν θα αντικαθιστούν ούτε
υποκαθιστούν την επίσημη
Βεβαίωση την οποία και θα
εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα απο-
στέλλει απευθείας στους
δικαιούχους μετά από επι-
τυχή περάτωση προβλεπό-
μενης δοκιμασίας (εξετά-
σεις).
Παρακαλούνται οι ενδιαφε-
ρόμενοι να δηλώσουν συμ-
μετοχή στα γραφεία του
Εμπορικού
Επιχειρηματικού συλλόγου,
Καναδά 24 έως 30
Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλ. 24910-
26512 (Κα Μπακαλέξη
Έλενα) και ώρες 8:30
έως  14:00.

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, εφήβων

και τμήμα κοριτσιών/γυναι-

κών)

- Βόλεϊ (Κοριτσιών, Γυναικών

και τμήμα αγοριών-ανδρών)

- Στίβος (παιδιών-εφήβων-

ενηλίκων)

- Τένις (παιδιών-εφήβων-

ενηλίκων)

- Αθλοπαιδιές (4-6 ετών,

άσκηση και μάθηση της

γυμναστικής και της άθλησης

μέσα απο διάφορα παιχνίδια

συναγωνισμού-ομαδικότη-

τας-συνεργασίας καθώς και

γνωριμία με διάφορα αθλή-

ματα)

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

Εμπορικός: ΥλοποίησηΕμπορικός: Υλοποίηση

προγραμμάτων του ΕΦΕΤπρογραμμάτων του ΕΦΕΤ

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 αφορμή την
ολοκλήρωση της
θητείας της ως

Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού η κ.
Δέσποινα Συρόπουλου
απέστειλε την παρακάτω
ευχαριστήρια δήλωση
Αναλυτικά η δήλωση της κ.
Συροπούλου:
Συμπολίτισσες/ες,
Με την ολοκλήρωση της
θητείας μου στην αντιδη-
μαρχία καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού, θα
ήθελα να επικοινωνήσω
μαζί σας και να σας ευχαρι-
στήσω για την στήριξη που
μου παρείχατε όλο αυτό το
διάστημα, καθώς και για
την κατανόηση που επιδεί-
ξατε όταν κάποιο από τα

αιτήματά σας δεν μπορού-
σε να επιλυθεί λόγω αντι-
κειμενικών δυσκολιών.
Ένα χρόνο πριν ο νεοεκλε-
γείς τότε δήμαρχος κ.
Μάκης Εσκίογλου, μου
απηύθυνε την πρόσκληση-
πρόκληση να αναλάβω τον
νευραλγικό τομέα της καθα-
ριότητας, συμμετέχοντας
έτσι στην νέα προσπάθεια
που ξεκινούσε.
Γιατί όπως λέγανε και οι
αρχαίοι ημών πρόγονοι
¨αρχή ήμισυ παντός¨.
Ανταποκρίθηκα ως όφειλα
και τον ευχαριστώ για την
εμπιστοσύνη που μου έδει-
ξε.
Να σας θυμίσω ότι για μένα
η παραπάνω θέση, ήτανε
ΤΙΜΗΤΙΚΗ και ΑΜΙΣΘΗ.
Έναν χρόνο μετά θέλω να

ευχαριστήσω τον δήμαρχο
για το ότι με συμπεριέλαβε
στις αλλαγές που εκείνος
σήμερα έκρινε ότι πρέπει
να γίνουν, αποδεικνύοντας
με τον πιο περίτρανο τρόπο
ότι το μόνο που με ενδιαφέ-
ρει είναι η προσφορά στον
τόπο και όχι οι θέσεις.
Προσωπική μου άποψη
είναι ότι το έργο στην εν
λόγω αντιδημαρχία έχει
θετικό πρόσημο και ισοζύ-
γιο.
Να σας αναφέρω εν τάχει
ότι, παρέλαβα το πλυντήριο
και το σάρωθρο (σκούπα),
σχεδόν παροπλισμένα. Με
καθημερινές προσωπικές
ενέργειες σε συνεργασία με
στελέχη υπηρεσιών της
Περιφέρειας, ξεπεραστήκα-
νε γραφειοκρατικά προβλή-
ματα και τα εν λόγω μηχα-
νήματα μπήκανε σε λει-
τουργία και στον καθημερι-
νό σχεδιασμό.
Όσον αφορά τον τομέα των
κάδων, δεν παρελήφθη
κανενός είδους κάδος.
Στην διάρκεια αυτής της
θητείας ενισχύθηκε η ανα-
κύκλωση με 33 μπλε
κάδους.
Τοποθετήθηκαν 11 κάδοι
ανακύκλωσης ρούχων σε
όλο τον δήμο.
Παρελήφθησαν και είναι
έτοιμοι προς χρήση 189
πράσινοι κάδοι απορριμά-
των.
Αναμένεται επίσης σε
σύντομο χρονικό διάστημα
να λειτουργήσει ανακύκλω-
ση ηλεκτρικών συσκευών.
Στον τομέα του ηλεκτροφω-
τισμού ήμασταν παρόντες
καθημερινά δίνοντας άμε-
σες λύσεις. Επιπροσθέτως
χωρίς καμία επιβάρυνση
των πολιτών, αλλάξαμε όλο
τον χριστουγεννιάτικο διά-
κοσμο, προσφέροντας ένα
πραγματικά καλαίσθητο
αποτέλεσμα στην πόλη των
Φαρσάλων.
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω
για την συνεργασία όλους
τους αιρετούς συναδέλ-
φους, την πρόεδρο και τα
μέλη της τοπικής κοινότη-
τας Φαρσάλων, τους προέ-

δρους και τα μέλη των συμ-
βουλίων των τοπικών κοι-
νοτήτων, τους υπηρεσια-
κούς παράγοντες του
δήμου, προπάντων όμως
το προσωπικό της υπηρε-
σίας καθαριότητας και ηλε-
κτροφωτισμού, που όλο το
διάστημα αυτό εν μέσω των
πρωτόγνωρων καταστάσε-
ων που ζήσαμε λόγω της
πανδημίας του κορονο΄ι΄ού
, υπερβάλανε εαυτόν, προ-
σφέροντας υψηλού επιπέ-
δου και ασφαλείς υπηρε-
σίες καθαριότητας στους
δημότες.
Χωρίς υπερβολή για μένα,
είναι οι δικοί μας ήρωες της
πανδημίας.
Επίσης να ευχαριστήσω
την πρόεδρο και τα μέλη
του Φιλοζωικού σωματείου
του δήμου για την εθελοντι-
κή και πολύτιμη προσφορά
τους καθώς και για την άρι-
στη συνεργασία στο τερά-
στιο πρόβλημα των αδέ-
σποτων ζώων στον δήμο
μας όπου βέβαια μένει να
γίνουν πολλά……
Πιστεύω ότι η Τοπική αυτο-
διοίκηση Α΄ βαθμού είναι ο
ιδανικός χώρος για ευρείες
συναινέσεις, συγκλίσεις και
συνεργασίες. Πιστή στις
αρχές και αξίες μου, έκανα
την αυτοδιοικητική μου
υπέρβαση στις εκλογές του
2019 και σεις οι δημότες
επιβραβεύσατε αυτή την
επιλογή στην κάλπη εκεί
που κρίνονται οι πράξεις
των αιρετών.
Τώρα αν κάποιοι ελάχιστοι-
η σε αριθμό και πολιτική
σκέψη, δέσμιοι αναχρονι-
στικών αντιλήψεων και
ξεπερασμένων πρακτικών
δεν μπόρεσαν να το κατα-
λάβουν και να το εκτιμή-
σουν, αυτό δεν με αφορά.
Φορώντας πλέον την πιο
τιμητική στολή της αυτοδιοί-
κησης, αυτήν της δημοτικής
συμβούλου, θα συνεχίσω
τις προσπάθειές μου για
την προκοπή αυτού του
τόπου.-
Με εκτίμηση
Δέσποινα Συροπούλου
Δημοτική σύμβουλος

3
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου Τοπικά Νέα

Ευχαριστήρια δήλωση αντιδημάρχουΕυχαριστήρια δήλωση αντιδημάρχου

Δέσποινας ΣυροπούλουΔέσποινας Συροπούλου



Μ
ε απόφαση του

Δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου, ορίζονται οι

παρακάτω δημοτικοί

σύμβουλοι της

πλειοψηφίας ως

αντιδήμαρχοι του Δήμου

Φαρσάλων, με θητεία από

03.09.2020 μέχρι

02.09.2021, εντός της

τρέχουσας δημοτικής

περιόδου, με τις εξής

αρμοδιότητες:

Όπως ήταν αναμενόμενο

μετά την ολοκλήρωση του

πρώτου έτους της θητείας

της νέας Δημοτικής αρχής

υπήρξαν αλλαγές στις θέσεις

των αντιδημάρχων.

Πιο συγκεκριμένα αλλαγές

υπήρξαν σε ποσοστό 50%

όσο αφορά τα πρόσωπα και

75% όσο αφορά τις θέσεις

και τις αρμοδιότητες.

1. Η κα. Σοφία Χατζηπλή
του Λεωνίδα καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
και Οικονομικών
Υπηρεσιών και κατά τόπο
της Δημοτικής Ενότητας
Ναρθακίου, με τις παρακά-
τω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη

της λειτουργίας των υπηρε-

σιακών μονάδων των

Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου.

Την έκδοση και υπογραφή

πιστοποιητικών προσωπικής

και οικογενειακής κατάστα-

σης.

• Την εποπτεία και ευθύνη

στα θέματα Διαφάνειας και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης.

• Τη μέριμνα, το συντονισμό

και την ευθύνη χειρισμού των

θεμάτων Παιδείας, Νεολαίας

και Δημόσιας υγείας του

Δήμου.

• Την εποπτεία είσπραξης

παντός εσόδου και τέλους και

ενδεικτικά εσόδων που αφο-

ρούν τα τέλη από πλατείες,

πεζοδρόμια, τέλος επισιτι-

σμού, έσοδα βοσκής, έσοδα

εκμίσθωσης αγροτεμαχίων

και άδειες οικοδομών.

• Την αρμοδιότητα και την

ευθύνη της υποβολής προτά-

σεων για την καλύτερη οργά-

νωση, τη βελτίωση της λει-

τουργίας και τη στελέχωση

των υπηρεσιών των αρμοδιο-

τήτων του.

• Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προβλη-

μάτων τους.

• Τη μέριμνα για την άσκηση

των κατά τόπο αρμοδιοτήτων

για τη Δημοτική Ενότητα

Ναρθακίου.

α. Την ευθύνη της λειτουρ-

γίας των δημοτικών υπηρε-

σιών που είναι εγκατεστημέ-

νες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της

εξέλιξης των έργων και των

εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατήρη-

ση του εξοπλισμού, που βρί-

σκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουρ-

γίας.

δ. Την υπογραφή, με εξου-

σιοδότηση του δημάρχου,

βεβαιώσεων, πιστοποιητικών

και λοιπών διοικητικών

εγγράφων, που εκδίδονται

από τις δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια

της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προβλη-

μάτων τους.

• Την αρμοδιότητα να διεκπε-

ραιώνει ειδικά θέματα που θα

ανατίθενται σε αυτήν από τον

Δήμαρχο.

2. Ο κ. Κωνσταντίνος
Μπρόζος του Στυλιανού
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων και κατά
τόπο της Δημοτικής
Ενότητας Πολυδάμαντα, με
τις παρακάτω αρμοδιότη-
τες:
• Την εποπτεία και ευθύνη

της λειτουργίας των υπηρε-

σιακών μονάδων των

Τεχνικών Υπηρεσιών.

• Την εποπτεία και επίβλεψη

των τεχνικών έργων, μελετών

και εργασιών.

• Την εποπτεία και ευθύνη

λειτουργίας του αμαξοστασί-

ου.

• Την εποπτεία και ευθύνη

λειτουργίας των αποθηκών

του Δήμου.

• Την αρμοδιότητα και ευθύνη

της υποβολής προτάσεων

για την καλύτερη οργάνωση,

τη βελτίωση της λειτουργίας

και τη στελέχωση των υπηρε-

σιών των αρμοδιοτήτων του.

• Τη μέριμνα για την άσκηση

των κατά τόπο αρμοδιοτήτων

για τη Δημοτική Ενότητα

Πολυδάμαντα.

α. Την ευθύνη της λειτουρ-

γίας των δημοτικών υπηρε-

σιών που είναι εγκατεστημέ-

νες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της

εξέλιξης των έργων και των

εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατήρη-

ση του εξοπλισμού, που βρί-

σκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουρ-

γίας.

δ. Την υπογραφή, με εξου-

σιοδότηση του δημάρχου,

βεβαιώσεων, πιστοποιητικών

και λοιπών διοικητικών

εγγράφων, που εκδίδονται

από τις δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια

της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προβλη-

μάτων τους.

• Την αρμοδιότητα να διεκπε-

ραιώνει ειδικά θέματα που θα

ανατίθενται σε αυτόν εκ

μέρους του Δημάρχου.

Στον συγκεκριμένο τομέα

αντιδήμαρχος μέχρι πρότινος

ήταν ο κ. Γκατζόγιας

Νικόλαος.

3. Ο κ. Γούσιας Δημήτριος
του Γρηγορίου καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου,
και κατά τόπο της
Δημοτικής Ενότητας
Ενιπέα, με τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη

της λειτουργίας των υπηρε-

σιών Πρασίνου.

• Την επιμέλεια των

Περιβαλλοντικών Θεμάτων

του Δήμου.

• Την εποπτεία και ευθύνη

λειτουργίας της λαϊκής αγο-

ράς και της ετήσιας εμπορο-

πανήγυρης της πόλης.

• Την αρμοδιότητα και ευθύνη

της υποβολής προτάσεων

για την καλύτερη οργάνωση,

τη βελτίωση της λειτουργίας

και τη στελέχωση των υπηρε-

σιών των αρμοδιοτήτων του.

• Τη μέριμνα για την άσκηση

των κατά τόπο αρμοδιοτήτων

για τη Δημοτική Ενότητα

Ενιπέα.

α. Την ευθύνη της λειτουρ-

γίας των δημοτικών υπηρε-

σιών που είναι εγκατεστημέ-

νες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της

εξέλιξης των έργων και των

εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατήρη-

ση του εξοπλισμού, που βρί-

σκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουρ-

γίας.

δ. Την υπογραφή, με εξου-

σιοδότηση του δημάρχου,

βεβαιώσεων, πιστοποιητικών

και λοιπών διοικητικών

εγγράφων, που εκδίδονται

από τις δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια

της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προβλη-

μάτων τους.

• Την αρμοδιότητα να διεκπε-

ραιώνει ειδικά θέματα που θα

ανατίθενται σε αυτόν εκ

μέρους του Δημάρχου.

Έναν τομέα τον οποίο μέχρι

πρότινος είχε αναλάβει ο κ.

Σταύρος Κουκουλιός.

4. Ο κ. Σταύρος
Κουκουλιός του
Κωνσταντίνου καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας,
Ηλεκτροφωτισμού και
Αθλητικών
Εγκαταστάσεων, με τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη

της λειτουργίας των υπηρε-

σιών της Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισμού και

Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

• Την αρμοδιότητα του

συστήματος διαχείρισης των

απορριμμάτων και των υλι-

κών ανακύκλωσης.

• Την φροντίδα καθαριότητας

δημοτικών κοινόχρηστων

χώρων, παιδικών χαρών, κοι-

μητηρίων.

• Την αρμοδιότητα διαχείρι-

σης αδέσποτων ζώων και

καταφυγίου αυτών.

• Την αρμοδιότητα και ευθύνη

της υποβολής προτάσεων

για την καλύτερη οργάνωση,

τη βελτίωση της λειτουργίας

και τη στελέχωση των υπηρε-

σιών των αρμοδιοτήτων του.

• Την αρμοδιότητα να διεκπε-

ραιώνει ειδικά θέματα που θα

ανατίθενται σε αυτόν εκ

μέρους του Δημάρχου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια

της θητείας τους δεν μπο-

ρούν να εκλεγούν ή να είναι

μέλη του προεδρείου του

δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρ-

χου είναι δυνατή μετά την

πάροδο έξι μηνών από τον

ορισμό του, με ειδικά αιτιολο-

γημένη απόφαση του δημάρ-

χου, για λόγους που ανάγο-

νται στην άσκηση των καθη-

κόντων του.

Στην περίπτωση απουσίας ή

κωλύματος των καθ’ ύλην

Αντιδημάρχων τις αρμοδιότη-

τες ασκεί ο Δήμαρχος.

Έναν τομέα στον οποίο μέχρι

πρότινος ήταν υπεύθυνη

αντιδήμαρχος η κ. Δέσποινα

Συροπούλου.

Η Αντιδήμαρχος κα. Σοφία

Χατζηπλή ορίζεται Α’

Αναπληρώτρια Δημάρχου και

θα αναπληρώνει τον

Δήμαρχο και θα ασκεί τα

καθήκοντά του σε περιπτώ-

σεις απουσίας ή κωλύματος,

σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 89 του Ν.

3463/2006. Επίσης, ο

Κουκουλιός Σταύρος ορίζεται

Β’ Αναπληρωτής Δημάρχου

και θα αναπληρώνει το

Δήμαρχο σε περίπτωση

απουσίας και του Α’

Αναπληρωτή.

Οι πολιτικοί γάμοι θα τελού-

νται ενώπιον του Δημάρχου

και σε περίπτωση απουσίας

ή κωλύματος ενώπιον του

αναπληρωτή Δημάρχου,

όπως ορίζεται πιο πάνω,

εκτός αν οριστεί κάθε φορά

διαφορετικά.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο ΦαρσάλωνΑυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Φαρσάλων



Σ
ε ανακοίνωση της

Λαϊκής

Συσπείρωσης

Φαρσάλων

επισημαίνονται τα

ακόλουθα:

“Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων καταγγέλλει την

κατάσταση που διαμορφώ-

θηκε στο δημοτικό συμβού-

λιο Φαρσάλων την Δευτέρα

31 -8-2020. Τα μέτρα προ-

στασίας και ασφάλειας στον

εσωτερικό χώρο των γρα-

φείων του Δημοτικού κτιρί-

ου  από τους δημοτικούς

συμβούλους της παράταξης

του κ. Εσκίογλου ήταν ανύ-

παρκτα. Η τηλεδιάσκεψη

ήταν ένα παιχνίδι σπασμέ-

νου τηλεφώνου μεταξύ των

δημοτικών συμβούλων που

αποτελούσαν την απαρτία.

Συγκεκριμένα: Αφού δόθηκε

ο λόγος στους επικεφαλής

των παρατάξεων  με  αλλε-

πάλληλες διακοπές χωρίς

τη δυνατότητα συνεννόη-

σης, παρά τις φιλότιμες

προσπάθειες των υπαλλή-

λων του Δήμου, η Λαϊκή

Συσπείρωση  πήρε τον

λόγο και έκανε πρόταση

προς τον κ. Πρόεδρο  για

την αναβολή του δημοτικού

συμβουλίου  και την διεξα-

γωγή του σε έναν άλλο

χώρο σε κτίριο του Δήμου.

Μάλιστα ζήτησε  να μπει

προς ψήφιση από το σώμα

του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Πρόεδρος αρνήθηκε

και ζήτησε να συνεχιστεί

κανονικά η συνεδρίαση.  Ο

σύμβουλος της Λαϊκής

Συσπείρωσης έθεσε τις

παρακάτω ερωτήσεις:

1. Καθαριότητα στο κανάλι

που ξεκινά από το νεκροτα-

φείο -πολιτιστικό κέντρο -

παιδική χαρά -το γυμναστή-

ριο και τελειώνει στη

ΔΕΥΑΦ. 2. Τον καθαρισμό

επί Καναδά  της ανατολικής

πλευράς της πόλης από

χόρτα που εμποδίζουν την

ορατότητα στα διερχόμενα

οχήματα. 3. Τον καθαρισμό

χόρτων και κλάδεμα

δέντρων στην κοινότητα

Κρήνης. 4. Αν έχει παρθεί

απόφαση για την αλλαγή

των διαφημιστικών πινακί-

δων στο Δημοτικό Στάδιο,

που είναι προς όφελος των

Αθλητικών Σωματείων. 5.

Για ποιόν λόγο δεν στέλνο-

νται οι προσκλήσεις  ειση-

γήσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου παρά μόνον σε

sms.

Στη συνέχεια  της συνεδρία-

σης όμως και εφόσον

υπήρχαν συνεχόμενες δια-

κοπές εικόνας και ήχου ο

πρόεδρος  ανακοινώνει την

αναβολή της  συνεδρίασης

για την επομένη και αφού

θα βρισκόταν κατάλληλος

χώρος, για να το πάρει αμέ-

σως πίσω μετά  από λίγα

δευτερόλεπτα και να συνε-

χίσει την συνεδρίαση.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση

τέτοιες ενέργειες εκ μέρους

της Δημοτικής Αρχής έχουν

σκοπό να μειώσουν το

κύρος των Δημοτικών

Συμβουλίων και να παίρνο-

νται αποφάσεις χωρίς να

δίνεται η δυνατότητα σε

δημοτικούς συμβούλους να

τοποθετηθούν και να συζη-

τήσουν για ένα καλύτερο

αύριο της πόλης μας και

των κατοίκων της. Αυτός

εξάλλου ήταν και ο λόγος

που ο εκλεγμένος με τη

Λαϊκή Συσπείρωση

Δημοτικός Σύμβουλος απο-

χώρησε από την τηλεδιά-

σκεψη”.

Ε
δώ και λίγο

καιρό έχουν

αναλάβει τα

πόστα τους οι δυο νέοι

Αντιδήμαρχοι του Δήμου

Φαρσάλων οι κ.κ.

Γούσιας Δημήτρης και

Μπρόζος Κωνσταντίνος.

Ας δούμε τις αρμοδιότητες

τις θέσεις και το who is who

των δυο νέων αντιδημάρ-

χων.

Ο κ. Γούσιας Δημήτριος

ανέλαβε ως καθ’ ύλην

Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος, Πρασίνου,

και κατά τόπο της

Δημοτικής Ενότητας

Ενιπέα.

Έναν τομέα τον οποίο μέχρι

πρότινος είχε αναλάβει ο κ.

Σταύρος Κουκουλιός.

Ο κ. Γούσιας εργάζεται ως

γεωπόνος (ιδιωτικός υπάλ-

ληλος). 

Είναι απόφοιτος γεωπόνος

του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης ενώ

είναι και υπεύθυνος επί

αγροτικών θεμάτων του

Δήμου Φαρσάλων.

Ο κ. Μπρόζος

Κωνσταντίνος ανέλαβε ως

καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Έργων και κατά

τόπο της Δημοτικής

Ενότητας Πολυδάμαντα.

Έναν τομέα τον οποίο μέχρι

πρότινος είχε αναλάβει ο κ.

Νικόλαος Γκατζόγιας.

Ο Κων/νος Μπρόζος είναι

ιδιωτικός υπάλληλος ενώ

έχει συμμετάσχει ξανά στα

κοινά και παλαιότερα, ως

πρόεδρος στην κοινότητας

Αμπελιάς (2006-2010). 

Έχει διατελέσει πρόεδρος

του Κυνηγετικού Συλλόγου

Φαρσάλων την περίοδο

(2006-2009), ενώ έως

σήμερα είναι ενεργό μέλος

του συλλόγου.
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Το Το who is whowho is who των δύο νέωντων δύο νέων

αντιδημάρχων Φαρσάλωναντιδημάρχων Φαρσάλων

Η Λαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων για τοΗ Λαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων για το

δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψηδημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη



Τ
ο φροντιστήριο

ΠΡΟΤΥΠΟ

συγχαίρει τους

μαθητές του που στις

φετινές πανελλαδικές

εξετάσεις όχι μόνο

πέτυχαν τον στόχο τους

αλλά σημείωσαν και

υψηλότατες βαθμολογίες.

Γκίζα ΕλευθερίαΜαθηματικά

20 ( μέγιστη βαθμολογία

στο 1ο Λύκειο) 

Αλεξανδρή Δήμητρα

Μαθηματικά 20 (μέγιστη

βαθμολογία στο 2ο Λύκειο)

Έκθεση 17,9 (μέγιστη βαθ-

μολογία και στα δύο Λύκεια)

Μπασαγιάννη Γεωργία

Μαθηματικά 18,7

Αρχοντή Δήμητρα

Μαθηματικά 16,9

Αποστολάκης Γιώργος

Μαθηματικά 16,6

Σταθοπούλου Εύα

Έκθεση 16, Αρχαία 16,8

Ιστορία 17,3  

Κοινωνιολογία 20

Χρόνη Χρυσάνθη

Αρχαία 18, Κοινωνιολογία

18,8, Ιστορία 16,1  

Γιακοβή Κορίνα

Κοινωνιολογία 19,4

Ιστορία  17,4

Κωνσταντίνου Γιώργος

Ιστορία 19,3, Αρχαία  17,3

Τσιαμπαλή Άννα Αρχαία

18,4      Κοινωνιολογία 16,4

Μάτης Σωτήρης

Κοινωνιολογία 18,4

Ιστορία 16,3

Νταφοπούλου Μαρία

ΑΟΘ 20

Χολέβα Παναγιώτα

Πληροφορική 19,3

Γιαχνή Ελένη

Πληροφορική 19,1

Κεραμάς Κωνσταντίνος

ΑΟΘ 18,8

Αρσενόπουλος

Κωνσταντίνος

Πληροφορική 18,6

Τασούλας-Αποστόλου

Άγγελος 

Πληροφορική 17,7

ΑΟΘ  16,3

Κοσιόγλου Ειρήνη

Πληροφορική 17,4

Ζίγρα Μαρία

Πληροφορική 17,2  

Ντέλης Βασίλης

ΑΟΘ 16,6

Ντινιαρόπουλος

Θοδωρής

Πληροφορική 16,5

Φώτου Μαριάννα

Πληροφορική 16,3

Κατμέρου Κατερίνα

Πληροφορική 16,2

Γκέβρου Μαρία

Πληροφορική 16 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Το Φροντιστήριο “ΠΡΟΤΥΠΟ” συγχαίρει τους αριστεύσαντεςΤο Φροντιστήριο “ΠΡΟΤΥΠΟ” συγχαίρει τους αριστεύσαντες

μαθητές των Πανελλαδικών εξετάσεωνμαθητές των Πανελλαδικών εξετάσεων

19/20-9 Διήμερη εκδρομή στην Τήνο
1 διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής

καθώς και στο νησί της Τήνου θα πραγματοποιούνται

με λεωφορείου του γραφείου μας.

Α
ναλυτικά η

ανακοίνωση:

Αγαπητοί Γονείς και

Μαθητές

Ως Διοίκηση του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Επαρχίας  Φαρσάλων σας

ευχόμαστε Καλή Σχολική

Χρονιά με δύναμη και δημι-

ουργικότητα.

Σας καλούμε να προτιμήσε-

τε για τις αγορές σας , τα

καταστήματα της πόλης

μας, τα οποία παρέχουν

άριστη ποιότητα σε όλα τα

είδη , διευκόλυνση , άμεση

εξυπηρέτηση και χαμηλές

τιμές.

Αγοράζοντας από τα κατα-

στήματα της πόλης , ενι-

σχύετε την  οικονομία της

περιοχής μας , καθώς η

τοπική αγορά παίζει ένα

πολύ σημαντικό ρόλο στη

ζωή και την πρόοδο του

τόπου μας, συντηρεί πολ-

λές θέσεις απασχόλησης,

δημιουργεί εισοδήματα

στην επαρχία μας και εξυ-

πηρετεί τις καθημερινές

ανάγκες των κατοίκων. 

Για τις αγορές σας σε όλα

τα σχολικά είδη , τα βιβλιο-

πωλεία της πόλης μας είναι

οργανωμένα , παρέχουν

άριστες υπηρεσίες , θα σας

προτείνουν αυτό που πραγ-

ματικά χρειάζεστε,  με προϊ-

όντα  που αντέχουν κι όχι

προϊόντα που καταστρέφο-

νται μετά την πρώτη χρήση

τους. Επίσης παρέχουν την

καλύτερη τιμή σε όλα τα

προϊόντα κι όχι μια φθηνή

τιμή σε ένα «φθηνό» προϊ-

όν. 

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. Του Εμπορικού
Επιχειρηματικού
Συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων

Εμπορικός: Ευχές για τη νέαΕμπορικός: Ευχές για τη νέα

σχολική χρονιά και κάλεσμασχολική χρονιά και κάλεσμα

στήριξης τοπικής αγοράς στήριξης τοπικής αγοράς 



ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAIΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ
ΓΚΙΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΙΑΧΝΗ ΕΛΕΝΗ – Σ.Μ.Υ
ΓΙΑΚΟΒΗ ΚΟΡΙΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – Σ.Μ.Υ (ΣΩΜΑΤΑ) 
ΧΡΟΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΡΙΜΠΩΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΣΙΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΤΙΝΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ – Τ.Ε.Φ.Α.Α ( ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΙΟΥΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Τ.Ε.Φ.Α.Α. (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΖΙΓΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΧΟΛΕΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΓΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΜΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ Κ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)   
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ – Τ.Ε.Φ.Α.Α. (ΣΕΡΡΕΣ)
ΜΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΑΡΑΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΚΑΛΑΤΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
ΚΟΥΚΟΥΘΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΣΟΥΡΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΕΓΚΙ ΧΟΤΖΑ – ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΚΕΡΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΕΝ  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΤΣΑΠΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΝΤΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)



Τ
η μεγαλύτερη

διάκρισή της έως

σήμερα

πραγματοποίησε η

Κωνσταντίνα Δερέκα

καταλαμβάνοντας τη

δεύτερη θέση στην

κατηγορία κορασίδων του

Πανελλήνιου Σκακιστικού

Πρωταθλήματος 2020.

Το πρωτάθλημα διεξήχθη

στο Περιστέρι από 28

Αυγούστου έως 3

Σεπτεμβρίου.

Η επίδοσή της σε αυτό ήταν

5,5 βαθμούς σε 7 αγώνες

κερδίζοντας μεταξύ άλλων

την πρωταθλήτρια και τελει-

ώνοντας το τουρνουά ως η

μοναδική αήττητη σκακί-

στρια.

Η Φαρσαλινή σκακίστρια η

οποία αγωνίζεται για την

ομάδα του Γαλαξία

Θεσσαλονίκης έχει προπο-

νητή τον κ. Βασίλη

Τσαρουχά.

Η επιτυχία αυτή της δίνει το

δικαίωμα να αγωνιστεί για

τρίτη φορά στην Εθνική μας

ομάδα στο επίσημο

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

που θα γίνει από 18 έως 20

Σεπτεμβρίου.

Επίσης πέτυχε τη μοριοδό-

τησή της (8%) για την εισα-

γωγή της σε

Πανεπιστημιακές σχολές.

Οι αγώνες έγιναν ακολου-

θώντας το υγειονομικό

πρωτόκολλο.  

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Φαρσαλινή Κωνσταντίνα Δερέκα 2η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων!Η Φαρσαλινή Κωνσταντίνα Δερέκα 2η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων!

Η
πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων και νυν

Δημοτική

Σύμβουλος και

επικεφαλής της

παράταξης «Δημοτική

Αναγέννηση» κ. Μαρία

Ίφου με προσωπική της

επιστολή ξεκαθάρισε τον

λόγο για τον οποίο τόσο

η ίδια όσο και οι

σύμβουλοι της παράταξης

καταψήφισαν την

απόφαση για έκπτωση

της τάξης του 5% στους

λογαριασμούς της ΔΕΥΑΦ

στην πόλη των

Φαρσάλων αλλά και την

αντιπρόταση την οποία

έθεσε η παράταξη της.

Αναλυτικά η τοποθέτηση
της κ. Ίφου.
Εμπαιγμό απέναντι στους

συνδημότες μας χαρακτηρί-

ζουμε την μείωση ποσο-

στού 5% σε λογαριασμό

ύδρευσης για την πόλη των

Φαρσάλων.

Κατά την τοποθέτησή μας

και κάνοντας έναν υπολογι-

σμό τι σημαίνει το 5% επί

της κατανάλωσης του

νερού (όπως διευκρίνισε ο

κ. Δήμαρχος) και όχι επί

του συνολικού λογαριασμού

μόνον για δυο τρίμηνα

συμπεράναμε ότι η έκπτω-

ση αυτή μεταφράζεται από

2 έως 5 ευρώ για έναν

μέσο λογαριασμό για το

διάστημα 1/7 έως 31/12.

Η άποψη της παράταξης

μας είναι ότι έπρεπε η

έκπτωση να κυμαίνεται από

30% έως 50% για να

αισθανθεί ο πολίτης ότι έχει

κάποια ελάφρυνση.

Για αυτόν τον λόγο καταψη-

φίσαμε την πρόταση της

Δημοτικής αρχής τόσο εγώ

προσωπικά όσο και οι σύμ-

βουλοι της παράταξης μας

οι οποίοι ήταν παρόντες

(κ.κ. Κατσιαούνης,

Αγγελακοπούλου και

Λελεντζής.)

ΜΜ. . ΊφουΊφου: “: “ΓιαΓια αυτόαυτό καταψηφίσαμε την απόφαση τηςκαταψηφίσαμε την απόφαση της

έκπτωσης του 5% στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΦέκπτωσης του 5% στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΦ””

ΑπόΑπό τοντον γάμογάμο στο κρατητήριοστο κρατητήριο

Π
ρόστιμο ύψους

3.000 ευρώ

επιβλήθηκε σε 43

χρόνο Ρομά από τους

αστυνομικούς του ΑΤ

Φαρσάλων.

Ο 43 χρόνος πάντρευε την

κόρη του και υπήρχε γαμή-

λιο γλέντι αψηφώντας όμως

όλα τα μέτρα πρόληψης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με

την ΕΛ.ΑΣ. στο γλέντι

υπήρχαν περίπου τους 300

καλεσμένουι όταν στον

νομό Λάρισας ο μέγιστος

προβλεπόμενος αριθμός

συμμετεχόντων σε κοινωνι-

κές εκδηλώσεις δεν πρέπει

να ξεπερνάει τους πενήντα

καλεσμένους.

Είναι η πρώτη παράβαση

που βεβαιώνεται στον νομό

από την ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή

κοινωνική εκδήλωση στην

οποία παραβιάζονται τα

μέτρα της Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας.

Φωτό Αρχείου
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Μ
ια νέα,

διαφορετική

χρονιά ξεκινά

στις 14 Σεπτεμβρίου για

τoυς εκπαιδευτικούς, τους

μαθητές και τους γονείς

όλων των παιδιών που

ετοιμάζονται για τα

σχολεία.

Όταν χτυπήσει το πρώτο

κουδούνι θα πρέπει να είναι

όλα έτοιμα προκειμένου οι

μαθητές να είναι ασφαλείς

και θωρακισμένοι απέναντι

στον κορωνοϊό.

Έτσι θα πρέπει να είναι εκεί

έγκαιρα έτοιμες οι μάσκες,

τα αντισηπτικά αλλά και τα

παιδιά θα πρέπει να κρα-

τούν τις αποστάσεις μεταξύ

τους.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης αναμένεται να

αξιοποιήσει τις όποιες κενές

αίθουσες για να σπάσει τα

τμήματα κοιτώντας παράλ-

ληλα και την διαθεσιμότητα

σε εκπαιδευτικό προσωπι-

κό.

Στην Επαρχία Φαρσάλων

είναι αρκετά έντονος ο προ-

βληματισμός για τα νέα

δεδομένα αλλά όλοι είναι

αισιόδοξοι ότι με σωστή

καθοδήγηση, οργάνωση και

υποστήριξη όλα θα κυλή-

σουν ομαλά.

Μεγάλες αντιδράσεις προ-

καλεί η χρήση μάσκας στα

παιδιά καθώς την εβδομά-

δα που μας πέρασε σε όλη

την Ελλάδα πραγματοποιή-

θηκαν πορείες κατά της

απόφασης αυτής.

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο

οι μαθητές θα πρέπει να

επιδείξουν υπευθυνότητα

και να παίρνουν όλα τα

μέτρα ώστε να προφυλα-

χθούν από τον ιό και να

μην τον μεταδώσουν.

Πόσοι μαθητές θα προσέλ-

θουν στο πρώτο κουδούνι

και σε ποιες σχολικές μονά-

δες

Σύμφωνα με τα στοιχεία

που άντλησε η “Larissanet”

από την Περιφερειακή

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Θεσσαλίας φαίνεται ότι

φέτος θα προσέλθουν

38.502 μαθητές στα σχο-

λεία της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας στο

πρώτο κουδούνι της χρο-

νιάς. 

Στην Α/βάθμια εκπαίδευση

θα φοιτήσουν 20.782 μαθη-

τές και στην Β/βάθμια

εκπαίδευση άλλοι 17.720. 

Στον Δήμο Φαρσάλων θα
φοιτήσουν συνολικά
2.028 μαθητές (1064 στην
Α/βάθμια εκπαίδευση και
964 στην Β/βάθμια εκπαί-
δευση.
Δηλαδή συνολικά 2028
μαθητές θα βρεθούν στις
τάξεις 10 Νηπιαγωγείων -
10 Δημοτικων Σχολείων
και 7 Γυμνασίων και
Λυκείων.

Πότε και ποια ώρα θα
γίνει ο αγιασμός στα 
σχολεία
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020

ανοίγουν τα σχολεία με

υποχρεωτική χρήση

μάσκας

Σχετικά με τον καθιερωμένο

αγιασμό, υπήρξε κάποιο

πρόβλημα καθόσον η 14

Σεπτεμβρίου είναι και η

γιορτή του Τιμίου Σταυρού

Ωστόσο με απόφαση που

ελήφθη από κοινού από το

υπουργείο Παιδείας και την

Εκκλησία,  ο αγιασμός θα

γίνει στα σχολεία στις 14

Σεπτεμβρίου 2020, μετά τις

11 το πρωί, ανά τάξη και σε

εξωτερικό χώρο

Η λειτουργία του διδακτικού

έτους θα γίνει με όλους

τους μαθητές και αυξημένα

μέτρα πρόληψης και προ-

φύλαξης.

Η χρήση μάσκας θα είναι

υποχρεωτική στους εσωτε-

ρικούς χώρους και θα δια-

νεμηθεί δωρεάν σε μαθητές

και εκπαιδευτικούς δημο-

σίων και ιδιωτικών σχολεί-

ων.

Σε επικοινωνία που είχε ο

«Πρώτος Τύπος» με τους

Αντιδημάρχους και επικεφα-

λής της σχολικής επιτροπής

της Α Βάθ/μιας και Β

Βάθ/μιας εκπαίδευσης κ.κ.

Σταύρο Κουκουλιό και

Δημήτρη Γούσια μας τόνι-

σαν χαρακτηριστικά ότι ο

Δήμος Φαρσάλων είναι

πανέτοιμος να αντιμετωπί-

σει τις νέες ειδικές συνθή-

κες και θα είναι πάντοτε

αρωγός δίπλα σε μαθητές

και εκπαιδευτικούς ώστε να

τηρηθούν όλα τα απαραίτη-

τα και προβλεπόμενα μέτρα

κατά της πανδημίας του

Covid-19.

Ο κ. Σταύρος Κουκουλιός

τόνισε χαρακτηριστικά:

«Εύχομαι υγεία και καλή

δύναμη σε εκπαιδευτικούς

και μαθητές.

Ο Δήμος Φαρσάλων όλο

αυτό το διάστημα βρίσκεται

συνεχώς σε πυρετώδεις

προετοιμασίες ώστε όλα να

είναι έτοιμα όταν χτυπήσει

το πρώτο κουδούνι.

Ο Δήμος θα είναι αρωγός

σε εκπαιδευτικούς και

μαθητές και θα βρίσκεται

δίπλα τους σε οτιδήποτε

χρειαστούν.

Ήδη έγιναν οι απαραίτητες

απολυμάνσεις και καθαρι-

σμοί, ενώ μέχρι το τέλος

της εβδομάδος θα βρίσκο-

νται στις σχολικές μονάδες

μάσκες, αντισηπτικά κλπ.

Επίσης από την Τρίτη 8/9

θα βρίσκονται και όλες οι

καθαρίστριες του Δήμου

στα σχολεία ώστε να είναι

όλα πανέτοιμα να υποδε-

χθούν τα παιδιά και τους

εκπαιδευτικούς.»

Ενώ και ο κ. Δημήτρης

Γούσιας τόνισε:  «Με την

έναρξη της νέας σχολικής

χρονιάς εύχομαι σε όλους

τους εκπαιδευτικούς και

τους μαθητές  πάνω από

όλα υγεία, επίσης εύχομαι

καλή πρόοδο στους μαθη-

τές με πίστη και αφοσίωση

στα μαθήματά τους.

Στις οικογένειες των μαθη-

τών εύχομαι καλή δύναμη

και ψυχική ηρεμία με αφο-

σίωση για να στηρίξουν τον

δύσκολο αγώνα των παι-

διών τους.

Σαν Δήμος Φαρσάλων είμα-

στε έτοιμοι σε όλα τα θέμα-

τα, όσο αφορά την καθαριό-

τητα των προαυλίων

χώρων, τις απολυμάνσεις

των σχολικών κτιρίων, τις

προμήθειες από μάσκες,

αντισηπτικά κλπ και θα βρι-

σκόμαστε δίπλα στους

καθηγητές και τους μαθητές

σε ότι χρειάζονται.

Εύχομαι καλή σχολική χρο-

νιά σε όλους.»

ΠροβληματισμόςΠροβληματισμός αλλάαλλά καικαι αισιοδοξίααισιοδοξία γιαγια τοτο

πρώτοπρώτο κουδούνι στα σχολεία της Επαρχίαςκουδούνι στα σχολεία της Επαρχίας
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Θ
ύελλα Βασιλί και

Αναγέννηση

Φαρσάλων

αναμετρήθηκαν σε φιλικό

προετοιμασίας στο Βασιλί

σε μια αναμέτρηση η οποία

ολοκληρώθηκε με σκορ 2 –

2.

Για το Βασιλί αυτό ήταν το

πρώτο φιλικό προετοιμασίας

ενώ για την Αναγέννηση ήταν

η δεύτερη αναμέτρηση.

Οι δυο ομάδες είχαν από ένα

καλό ημίχρονο με την

Αναγέννηση να είναι πολύ

καλή στο πρώτο μέρος να

σκοράρει με τον Πολύζο για

το 0 – 1, ενώ είχε και αρκετές

καλές στιγμές με τους

Πολύζο, Δημητρόπουλο ενώ

στο τέλος του πρώτου

μέρους ο Θωμάς Μουτκανάς

είχε και δοκάρι με εξ επαφής

προβολή μετά από εκτέλεση

φάουλ.

Στο δεύτερο μέρος η Θύελλα

ήταν αυτή που παρουσιάστη-

κε βελτιωμένη και κατάφερε

να ισοφαρίσει με πλασέ του

Σταύρου Μουτκανά μετά από

πάσα του Ακρίβου.

Η Θύελλα είχε κάποιες καλές

στιγμές, ενώ και η

Αναγέννηση στις αντεπιθέ-

σεις προσπάθησε να απειλή-

σει.

Εν τέλει ο Πολύζος κέρδισε

πέναλτι σε ανατροπή από

τον Μακρή, ο ίδιος εκτέλεσε

το πέναλτι και κέρδισε τον

Αποστολάκη για το 1 – 2.

Το τελικό 2 – 2 σημειώθηκε

από τον Αρίφι μετά από

διπλή επέμβαση του

Ιακωβάκη σε πλασέ του

Τριανταφύλλου.

Σίγουρα ήταν ένα φιλικό στο

οποίο οι δυο προπονητές

προσπάθησαν να δοκιμά-

σουν σχήματα και πρόσωπα

και να τεστάρουν τις ομάδες

τους κατά την διάρκεια της

προετοιμασίας.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Αποστολάκης, Λιτσόπουλος,

Αλεξίου, Μπόγκας Θ.,

Μακρής, Ξυνογαλάς,

Μουτκανάς Σ., Σουλιώτης Β.,

Κουκουτής,

Αγγελουσόπουλος,

Καραγιάννης.

Έπαιξαν και οι: Ακρίβος Θ.,

Μαργαριτόπουλος Κ.,

Τριανταφύλλου Γ., Μπόγκας

Θ. και Σουλιώτης Η.

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Κώστας Ρόφαλης):

Ιακωβάκης, Χαμορούσος,

Ισούφης, Θλιβερός,

Μπούλαρι, Μουτκανάς Θ.,

Δημητρόπουλος, Θέος,

Κατμέρος, Πολύζος,

Δημουλάς Δ.

Έπαιξαν και οι: Τσιοβάρας,

Μπίνας Χρ., Μπίνας Β.,

Δημητρίου, Πολυμέρου,

Φωτογιάννης, Γιωργόπουλος. 

Κάτι καλό “χτίζεται” στο

Βασιλί

Μετά το πρώτο φιλικό προε-

τοιμασίας κόντρα στην

Αναγέννηση Φαρσάλων ο κ.

Παναγιώτης Κορδαλής έβγα-

λε τα πρώτα συμπεράσματα

για την ομάδα του εν όψει

της νέας σεζόν.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Ήταν το πρώτο μας φιλικό

ενώ είχαμε και ελλείψεις

βασικών παικτών, στο ήδη

υπάρχον ροστερ έχουν προ-

στεθεί ποδοσφαιριστές έμπει-

ροι και όλοι μαζί θα προσπα-

θήσουμε να πετύχουμε τους

στόχους μας, πρώτα από όλα

να γίνουμε παρέα και να

απολαμβάνουμε το ποδό-

σφαιρο.

Εύχομαι υγεία και καλή τύχη

σε όλες τις ομάδες.

Η Θύελλα Βασιλί ενισχύθηκε

δυναμικά το τελευταίο διά-

στημα καθώς ανακοίνωσε

την απόκτηση τεσσάρων

ποδοσφαιριστών από τον

Ατρόμητο Βαμβακούς.

Συγκεκριμένα με τα χρώματα

της Θύελλας θα αγωνίζονται

οι Αλέξης Μακρής, Σταύρος

Μουτκανάς, Φώτης

Γκατζανάς και Κώστας

Τζιλήρας.

Πρόκειται δεδομένα για κινή-

σεις με παραστάσεις και

εμπειρίες που θα προσδώ-

σουν ακόμη περισσότερη

ποιότητα στην ομάδα της

Θύελλας.

Ο Μακρής στις πρώτες του

δηλώσεις ως ποδοσφαιρι-

στής της Θύελλας τόνισε

χαρακτηριστικά: «Εύχομαι

καλή σεζόν με υγεία και

χωρίς τραυματισμούς σε όλες

τις ομάδες.

Ήρθα σε μια ομάδα που

πάνω από όλα είναι παρέα

με στόχο να βοηθήσω και

εγώ για να πετύχουμε τους

στόχους μας.»

Ενώ ο Μουτκανάς δήλωσε:

«Καλή σεζόν με υγεία σε

όλους. Εύχομαι να έχουμε

μια καλή πορεία, να «δέσου-

με» ως σύνολο και να

δώσουμε όλοι μας τον καλύ-

τερο εαυτό μας με σκοπό να

πετύχουμε τους στόχους

μας.»

Δηλώσεις έκανε και η “παλιά

φρουρά” της Θύελλας.

Συγκεκριμένα ο Μπόγκας

Θοδωρής δήλωσε: “Εύχομαι

υγεία και καλή σεζόν σε όλες

τις ομάδες.

Ως πρώτη εικόνα είμαι αρκε-

τά ικανοποιήμενος από τα

πρώτα δείγματα γραφής και

αισιόδοξος για την συνέχεια.”

Ενώ ο Γιώργος Καραγιάννης

τόνισε χαρακτηριστικά: “Καλή

σεζόν με υγεία και χωρίς

απρόοπτα.

Όσο αφορά την Θύελλα στό-

χος είναι αρχικά να “δέσουμε”

να παίξουμε ωραίο ποδό-

σφαιρο και να πετύχουμε

τους στόχους μας.

Ενώ τέλος ο Βασίλης

Σουλιώτης τόνισε: “Εύχομαι

καλή σεζόν με υγεία σε

όλους.

Η δική μας ομάδα ξεκινά μια

νέα προσπάθεια, με φιλοδο-

ξία.

Εύχομαι να “δέσουμε” να

γίνουμε παρέα και να πετύ-

χουμε τους στόχους μας.”





Τ
έλος καλά, όλα καλά

για τον Ολυμπιακό

Αμπελιάς ο οποίος

παρά τις όποιες δυσκολίες

θα πάρει μέρος κανονικά

στην Α΄ ΕΠΣ Λάρισας και

μάλιστα έχει ήδη ξεκινήσει

τη προετοιμασία του

ενόψει της νέας

απαιτητικής σεζόν!

Έχοντας ως παρακαταθήκη

τη περσινή εξαιρετική σεζόν

στη «μεγάλη» κατηγορία οι

«ερυθρόλευκοι» θέλουν να

πραγματοποιήσουν μια αξιο-

πρεπέστατη πορεία στο

τέλος της όποιας όλοι θα

είναι ευχαριστημένοι.

Με αλλαγές στο διοικητικό

σχήμα και με νέο προπονητή

τον έμπειρο, Φώτη Πλίτση, ο

νέος σε πρόσωπα,

Ολυμπιακός, θέλει να αφήσει

στο στίγμα του στην Α΄ ΕΠΣ

Λάρισας.

Το έναυσμα για τη νέα ποδο-

σφαιρική χρονιά έδωσε ο

διοικητικός του Ολυμπιακού

Αμπελιάς, Άρης Θλιβερός.
«Ξεκινάμε από εκεί όπου μεί-

ναμε πέρυσι. Κάναμε μια

καλή πορεία και αυτός είναι

και ο στόχος μας τη νέα αγω-

νιστική περίοδο. Η ομάδα

απέκτησε ορισμένους και-

νούργιους παίκτες που έχουν

ζήλο και αγάπη για το ποδό-

σφαιρο. Εμείς από τη πλευ-

ρά της διοίκησης θα προ-

σπαθήσουμε να είμαστε

κοντά τους και να τα βοηθή-

σουμε σε ότι μας ζητηθεί.

Τους παρέχουμε ένα γήπεδο

στολίδι, κατηγορία καλή και

προπονητή. Από εκεί και

έπειτα είναι στο χέρι τους

μέσα στους αγώνες να πετύ-

χουν τους στόχους τους.

Εύχομαι καλή χρονιά και επι-

τέλους να βρεθεί λύση στο

θέμα της πανδημίας ούτως

ώστε να μην υπάρχουν δια-

κοπές ξανά».

Στα προβλήματα που δημι-

ούργησε ο Κορονοϊός στάθη-

κε ο νέος προπονητής,

Φώτης Πλίτσης, δίνοντας

και το αγωνιστικό μήνυμα

ενόψει της νέας χρονιάς που

πλησιάζει.

«Καλή χρονιά σε όλους με

υγεία. Εύχομαι ο κόσμος να

αφήσει πίσω του τα προβλή-

ματα που δημιούργησε αλλά

και δημιουργεί ακόμη και

σήμερα ο Κορονοϊός. Να

ξεκινήσουμε κανονικά το

πρωτάθλημα χωρίς προβλή-

ματα. Στην Αμπελιά γίνεται

μια καινούργια προσπάθεια.

Η διοίκηση μας έδωσε ότι της

ζητήσαμε. Έχουμε ενισχυθεί

αισθητά. Περιμένουμε τέσσε-

ρις ακόμη μεταγραφές. Μέσα

από προσπάθεια, σκληρή

δουλειά και όρεξη εύχομαι να

είμαστε αυτοί που θέλουμε

στην έναρξη του πρωταθλή-

ματος».

Στο γήπεδο συναντήσαμε και

τον μέχρι τη περσινή σεζόν

διαιτητή της Ένωσης

Ποδοσφαιρικών Σωματείων

Λάρισας, τον Κώστα
Ακρίβο, ο οποίος με καταγω-

γή από την Αμπελιά

Φαρσάλων, δεν έχασε στιγμή

αφότου αποφάσισε να «κρε-

μάσει» τη σφυρίχτρα του,

αποφασίζοντας να βοηθήσει

την ομάδα της καρδιάς με

ενεργό ρόλο στη νέα αυτή

εποχή του Ολυμπιακού

Αμπελιάς.

Όντας πλέον βοηθός προπο-

νητή εμφανίστηκε ιδιαίτερα

χαρούμενος λέγοντας, «θα

ήθελα να ευχηθώ σε όλους

υγεία. Ποδοσφαιριστές,

παράγοντες, διαιτητές. Μετά

από αρκετά χρόνια στη διαι-

τησία, πλέον καλούμε να

προσφέρω τις υπηρεσίες

στον τόπο μου από άλλο

πόστο. Έχω όρεξη και μεράκι

για το ποδόσφαιρο και θέλω

να βοηθήσω την ομάδα του

χωριού μου σε ότι και εάν

μου ζητηθεί».

Νίκος Βράκας
(Ποδοσφαιριστής): «Θα

ήθελα να ευχηθώ σε όλους

υγεία. Να αρχίσει το νέο

πρωτάθλημα και να είμαστε

μακριά από τραυματισμούς.

Η ομάδα είναι καινούργια.

Πρωταρχικός μας στόχος

είναι η άνετη παραμονή στη

κατηγορία και μετ΄ έπειτα μια

καλή πορεία στην Α΄ ΕΠΣ

Λάρισας».

Ηλίας Μερτζανίδης
(Ποδοσφαιριστής): «Καλή

χρονιά να ευχηθώ σε όλες τις

ομάδες. Όλες τους να πετύ-

χουν τους στόχους που

έχουν θεσπίσει. Ελπίζω και

εμείς με τη σειρά μας, μέσα

από την ομαδική δουλειά να

πετύχουμε τους στόχους μας,

που είναι η παραμονή μας

στην Α΄ ΕΠΣ Λάρισας και να

δικαιώσουμε τη διοίκηση του

συλλόγου που μας εμπιστεύ-

θηκε».

Το νέο Δ.Σ.
Άρης Θλιβερός

Δημήτρης Μπέης

Χρυσοβαλάντης Μπέης

Ηλίας Ακρίβος

Κωνσταντίνος Καρβούνης

Σπύρος Τσιλομήτρος

Δημήτρης Καλογερόπουλος

Πρώτο δείγμα θετικό με

“αγγλικό” σκορ για τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς!

Πρώτο δείγμα θετικό για τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς ο οποί-

ος στο πρώτο του φιλικό παι-

χνίδι προετοιμασίας κέρδισε

με σκορ 3 – 4 την ομάδα Κ-

19 του Ηρακλή Λάρισας.

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο

του παιχνίδι με τον κ. Φώτη

Πλίτση στον πάγκο του και

την νέα σύνθεση έδειξε πολύ

καλά στοιχεία στο επιθετικό

κομμάτι όπου και σκόραρε 4

τέρματα αλλά και είχε αρκε-

τές καλές στιγμές.

Ο Καρατζούκος σκόραρε με

κοντινό πλασέ έπειτα από το

“ριμπάουντ” που πήρε μετά

την απευθείας εκτέλεση

φάουλ του Βράκα, ενώ ο

Ραπτοτάσιος Παναγιώτης με

σουτ έγραψε το όνομα του

στον πίνακα των σκόρερ.

Δυο τέρματα για την Αμπελιά

σημειώθηκαν μετά από σουτ

και κόντρες.

Η Σύνθεση

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Φώτης Πλίτσης):

Αθανασόπουλος, Σαμαράς,

Μαγγόλας, Μερτζανίδης Ηλ.,

Πατρίκης, Βράκας,

Κοτρώτσιος Χρ., Γκουντάρας,

Καφαντάρης, Ραπτοτάσιος

Π.,Καρατζούκος.

Έπαιξαν και οι:

Ραπτοτάσιος Κ., Μερτζανίδης

Φ., Δούνιας, Πλίτσης Δ.

Το πρόγραμμα των 

φιλικών μέχρι στιγμής: 

8/9 Υπέρεια Εντός Έδρας

10/9 Μελιβοία Εκτός Έδρας

20/9 Πανιώνιο Νέας Σμύρνης

Εκτός Έδρας.
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Νέος και… ωραίος ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!Νέος και… ωραίος ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!



Τ
ην πρώτη της

προσθήκη

ανακοίνωσε η Δόξα

Υπέρειας.

Οι “αετοί” τα βρήκαν σε όλα

με τον 20 χρόνο εξτρέμ

Βαγγέλη Αρσενόπουλο ο

οποίος μέχρι πρότινος αγω-

νιζόταν στην ομάδα του

Ατρόμητου Βαμβακούς.

Επίσης έχει αγωνιστεί τόσο

στον Αχιλλέα Φαρσάλων,

όσο και στην ΑΕ Κιλελέρ.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

Υπέρειας καλωσορίζει τον

Αρσένοπουλο και του εύχε-

ται καλή αγωνιστική σεζόν

με υγεία και επιτυχίες.

Ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων
κέρδισε με σκορ 2

– 4 στο τέταρτο φιλικό
προετοιμασίας του
κόντρα στον Ηρακλή
Χάλκης.

Οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν
να ανοίξουν το σκορ με τον
Πλιάγκα με εύστοχο πλασέ
μέσα από την περιοχή,
μετά από πάσα του
Παπακωνσταντίνου με το 0
– 1 να παραμένει μέχρι την

λήξη του πρώτου μέρους.
Με το “καλημέρα” του δευ-
τέρου ημιχρόνου ο
Πλιάγκας με πλασέ στην
κίνηση πέτυχε το 0 – 2.
Ο Τζέκα με πλασέ πέτυχε
το 0 – 3 στο 60′.
Μετέπειτα ο Ηρακλής πίεσε
και μείωσε σε 2 – 3.
Το τελικό 2 – 4 σημείωσε με
κοντινό πλασέ – ριμπάουντ
ο Κυριαζόπουλος στο 85′.
Αρκετές χαμένες ευκαιρίες
για τον Αχιλλέα Φαρσάλων
με τους
Παπακωνσταντίνου,
Πλιάγκα, Τζέκα,
Κομισόπουλο και
Αναγνώστη να έχουν αρκε-

τές καλές στιγμές.
Θετική η εικόνα και των
νεαρών ποδοσφαιριστών.
Η Σύνθεση
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Παρθένης, Πατσιούρας,
Καρέντζος, Τλούπας,
Μπερσιάνης, Κορδαλής,
Τσούλης, Γανός,
Αναγνώστης, Πλιάγκας,
Παπακωνσταντίνου
Έπαιξαν και οι: Κουσιάς,
Κατσάνακης Σ.,
Κατσανάκης Κ., Τσιανάκας,
Καναβός, Γκουντόπουλος,
Κυριάζοπουλος,
Κομισόπουλος Α., Τζέκα
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ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
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Νικητής ο Αχιλλεάς στο φιλικό με την Χάλκη!Νικητής ο Αχιλλεάς στο φιλικό με την Χάλκη!

Ενίσχυση με Αρσενόπουλο για την Δόξα Υπέρειας!Ενίσχυση με Αρσενόπουλο για την Δόξα Υπέρειας!

Ξ
εκίνησε η

προετοιμασία της

Νίκης Κρήνης για την

νέα αγωνιστική σεζόν.

Η ομάδα της Κρήνης με τον

Θοδωρή Μαργαριτόπουλο

στον πάγκο της και με νέα

φιλοσοφία ξεκίνησε το “ταξίδι”

της εν όψει της νέας σεζόν

στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία.

Η πρώτη συνάντηση πραγμα-

τοποιήθηκε την Τρίτη 1

Σεπτεμβρίου στο γήπεδο του

χωριού όπου και παρευρέθη-

καν Δ.Σ., τεχνικό επιτελείο και

ποδοσφαιριστές.

Την ερχόμενη Τρίτη 8/9 και

ώρα 18:00 η Κρήνη θα δώσει

το πρώτο της φιλικό με την

ομάδα της ΑΕΛ Κ17.

Ένα φιλικό για το οποίο οι

άνθρωποι της Κρήνης νιώ-

θουν ιδιαίτερα περήφανοι

όπως τόνισαν χαρακτηριστι-

κά:

“Αδιαμφισβήτητα είναι μεγάλη

επιτυχία, για την ομάδα μας, η

συμφωνία αυτού του ματς, σε

συνάρτηση πάντα με το

όνομα του αντιπάλου, το

οποίο είναι το πιο σημαντικό

που θα ρθει στο γήπεδό μας

φέτος, αλλά και έχει έρθει τα

προηγούμενα χρόνια.”

Ξεκίνησε η Νίκη Κρήνης!Ξεκίνησε η Νίκη Κρήνης!



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.

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε παιδιά Δημοτικού-

Γυμνασίου-Λυκείου στα

Φάρσαλα και στην ευρύτερη

περιοχή της επαρχίας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6980928695

Αλέξανδρος Δ. Χατζηπλής
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του Ιωάννη και της Ελένης το γένος

Μαγαλιού που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα

και η ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ, του Παναγιώτη και της Βασιλικής

το γένος Πέτρου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα

Φάρσαλα, πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο

Φαρσάλων.

Φιλολόγος Απόφοιτος του Α.Π.Θ παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Τιμές πολύ προσιτές.

Τηλ Επικοινωνίας: 6932699305

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές μου

(Αλεξανδρή Χρήστο, Κατσιαούνη Χρήστο,

Σταυρούλα Καραμητράκη, Λεμονιά

Γεωργούδη και Γκίκα Δήμητρα για την καλύ-

τερη δυνατή 

προετοιμασία μου για τις Πανελλαδικές εξε-

τάσεις και την εισαγωγή μου στην ΣΜΥ

Τρικάλων - Σώματα.

Μαρία Σουσάνα Νταφοπούλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
EYXAPIΣTOYME ΘEPMA TON ΓYMNAΣTH MAΣ KYPIO

AΛEΞANΔPH XPIΣTO ΓIA THN ΣYNEXH ΣTHPIΞH TOY KAI TH

ΣYMBOΛH TOY, KATA TH ΔIAPKEIA THΣ XPONIAΣ,

ΣYMBAΛΛONTAΣ ΣTO NA ΠETYXOYME  TOYΣ ΣTOXOYΣ ΠOY

EIXAME ΘEΣEI KAI NA EIΣAXΘOYME  ΣE ΣXOΛEΣ THΣ

ΠPOTIMHΣHΣ MAΣ :

ΓEPAKA PAΦAHΛENIA :TEΦAA TPIKAΛΩN 
ΓKEBPOY KATEPINA ΣMY
ΓKEBPOY MAPIA:AΣTYΦYΛAKΩN
ZAXAPOΣ XPHΣTOΣ :AΣTYΦYΛAKΩN
ΣKYΛOΔHMOΣ KΩNΣTANTINOΣ :ΣMYN

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ του Σάββα και της

Κατερίνας το γένος Αυγερίδη που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και

κατοικεί στην Θεσσαλονίκη και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΥ
του Νικολάου και της Δέσποινας το γένος Γκαμπλιά που γεννήθηκε

στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα, πρόκειται να έλθουν σε

Πολιτικό Γάμο στο Δημαρχείο Πανοράματος στην Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ιουλίας το

γένος Φλιώκα που γεννήθηκε στην Σκοπιά Φαρσάλων και κατοικεί

στην Σκοπιά Φαρσάλων και η ΚΟΥΚΛΙ ΛΙΛΙΑΝΑ του Αρίφ και της

Ναντιρέ το γένος Στόικου που γεννήθηκε στο Πρένιας Λιμπράζντ

Αλβανίας και κατοικεί στην Λαμία πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό

γάμο στο Δημαρχείο Φαρσάλων.
8/9:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

9/9:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

10/9:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

11/9:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

12/9:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

13/9:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

14/9:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

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



Έναρξη Μαθημάτων:7 Σεπτεμβρίου

Έναρξη Τμημάτων Pre-Junior (ΔΩΡΕΑΝ):
5 Οκτωβρίου!



Α
κόμη μια δυναμική

ενίσχυση για τον

Μέγα Αλέξανδρο

Χαλκιάδων καθώς οι

ροσονέρι ενισχύθηκαν με

τον Δημήτρη Τραμπάκουλο

από την Δόξα Υπέρειας.

Έτσι οι άνθρωποι των

Χαλκιάδων βάζουν στην

“μηχανή” τους έναν έμπειρο

ποδοσφαιριστή με “γεμάτες”

σεζόν στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγο-

ρία με την φανέλα της

Υπέρειας.

Ο Τραμπάκουλος αγωνίζεται

ως ακραίος αμυντικός προ-

σθέτοντας ακόμη μια ποιοτι-

κή λύση στην γραμμή της

άμυνας.

Σύσσωμη η Διοίκηση των

Χαλκιάδων καλωσορίζει τον

Δημήτρη και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Ξ
εκίνησε η

προετοιμασία για τα

κορίτσια του

Αθλητικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Οι Φαρσαλινές του Χρήστου

Μανετζή θέλουν να συνεχί-

σουν στην βάση που έχουν

ξεκινήσει με το κράμα νέων

και έμπειρων αθλητριών και

χρόνο με τον χρόνο να

παρουσιάζονται όλο και πιο

ανταγωνιστικές κρατώντας

την φιλοσοφία και την δυνα-

μική τους.

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς προχωρά

πολύ δυναμικά την

ενίσχυση του και οι

τελευταίες κινήσεις είναι

ουσίας και εμπειρίας

παράλληλα.

Συγκρεκριμένα οι κόκκινοι τα

βρήκαν σε όλα με δυο πολύ

έμπειρους ποδοσφαιριστές

τον Κώστα Χριστοδούλου,

αμυντικό χαφ  και τον Γιώργο

Τσανά επιθετικό.

Δυο προσθήκες με εμπειρίες

και παραστάσεις που

“δένουν” σιγά σιγά το παζλ

για την ομάδα του κ. Πλίτση.

16
Τρίτη 8 ΣεπτεμβρίουΑθλητικά Νέα

CMYK

Ενισχύθηκε με Τραμπάκουλο οΕνισχύθηκε με Τραμπάκουλο ο

Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων!

Δυναμική ενίσχυση για την Αμπελιά!Δυναμική ενίσχυση για την Αμπελιά!

Έναρξη προετοιμασίας για την ομάδα βόλεϊ του Α. Σ. ΦαρσάλωνΈναρξη προετοιμασίας για την ομάδα βόλεϊ του Α. Σ. Φαρσάλων


