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Χτύπησαν τα πρώταΧτύπησαν τα πρώτα

κουδούνια στα σχολείακουδούνια στα σχολεία

στην εποχή του στην εποχή του Covid-19Covid-19

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 16/9/2020 
Συννεφιά 20/31c

Τρίτη 15/9/2020
Ηλιοφάνεια 19/30c

Πέμπτη 17/9/2020
Βροχοπτώσεις 20/30c

Παρασκευή 18/9/2020
Βροχοπτώσεις 21/31c

Σαββάτο 19/9/2020
Βροχοπτώσεις 18/26c

Κυριακή 20/9/2020 
Ηλιοφάνεια 18/29c

Δευτέρα 21/9/2020
Ηλιοφάνεια 18/29c

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

Λ
όγω των ιδιαίτερων

συνθηκών εξαιτίας

της πανδημίας του

Covid19 η έναρξη λει-

τουργίας των παιδικών

σταθμών του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α

Δήμου Φαρσάλων θα

πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 18/9/2020 (οι

γονείς θα ενημερωθούν

και τηλεφωνικώς).

Οι γονείς θα έχουν τη δυνα-
τότητα να συνοδεύσουν τα
παιδιά τους και να μιλή-
σουν με τους παιδαγωγούς
για θέματα λειτουργίας των
παιδικών σταθμών.
Μπορούν να ξεναγηθούν
στους χώρους χωρίς την
παραμονή παιδιών για
περαιτέρω φιλοξενία. Από
τη Δευτέρα 21/9 θα ακολου-
θήσει πρόγραμμα προσαρ-
μογής των νέων παιδιών με
παραμονή την πρώτη μέρα
μία ώρα. Κάθε μέρα θα
μένουν μισή ώρα περισσό-
τερο. Τη δεύτερη εβδομάδα
τα παιδιά θα μείνουν 4
ώρες. Η παραλαβή των
παιδιών κατά την άφιξη και
την αναχώρηση θα γίνεται
στην είσοδο του Παιδικού
μετά το χτύπημα του κου-
δουνιού τηρώντας τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα και τις
οδηγίες του Οργανισμού.

Ενημερώνουμε ότι και
στους δύο Παιδικούς
Σταθμούς θα γίνει απολύ-
μανση πριν την έναρξη.
Τι θα πρέπει να προσέχουν
οι γονείς
1. Η χρήση μάσκας για τα
παιδιά είναι προαιρετική.
2. Η χρήση μάσκας για
τους γονείς κατά την προ-
σέλευση και την αποχώρη-
ση είναι υποχρεωτική.
3. Παιδιά με συμπτώματα
λοίμωξης αναπνευστικού
(πυρετός βήχας) ή γαστρε-
ντερικού ( διάρροια, έμετοι)
θα πρέπει να παραμένουν
στο σπίτι και οι γονείς να
ενημερώνουν τον παιδικό
σταθμό.
4. Εφόσον κάποιο παιδί
εμφανίσει συμπτώματα, η
επιστροφή στο σχολείο θα
γίνεται σύμφωνα με την
κρίση του θεράποντος
Ιατρού και τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ.
5. Κρατήστε τους κανόνες
ατομικής υγιεινής και στο
σπίτι.
6. Προγραμματίστε εμβο-
λιασμούς που έχουν καθυ-
στερήσει.
− Α’ παιδικός σταθμός
Αγιασμός 9:00 π.μ.
− Β ‘παιδικός σταθμός
Αγιασμός 10:00 π.μ.

Σ
υνεχίζονται οι

εγγραφές στη

Μουσική Σχολή του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. για το

σχολικό έτος 2020-2021.

Τα τμήματα που θα λειτουρ-
γήσουν είναι τα εξής:
•ΠΡΟΩΔΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
(για παιδιά από 5 – 7 ετών)
• ΠΙΑΝΟΥ
• ΚΙΘΑΡΑΣ
• ΒΙΟΛΙΟΥ
• ΜΟΝΩΔΙΑΣ (ΦΩΝΗΤΙΚΗ)
• ΦΛΑΟΥΤΟΥ
• ΑΡΜΟΝΙΟΥ
• ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ
• ΗΛ. ΚΙΘΑΡΑΣ
• ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΤΗΤΙ-

ΚΩΝ
Εγγραφές θα γίνονται κατό-
πιν τηλεφωνικού ραντεβού
στη Μουσική Σχολή, στον
1ο όροφο του Πολιτιστικού
Κέντρου, από τη Τρίτη 1
Σεπτεμβρίου 2020 καθημε-
ρινά στο τηλέφωνο
2491024813.
Επισημαίνετε ότι κατά την
διάρκεια των διδακτικών
ωρών θα τηρούνται όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα απο-
φυγής – διασποράς του
Covid – 19 σύμφωνα με τις
επικείμενες διατάξεις του
ΕΟΔΥ.

Ξ
εκίνησαν οι εγγρα-

φές στο Σύλλογο

Φιλαρμονικής

Φαρσάλων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να προσέλθουν στα
γραφεία του συλλόγου από

6:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ. ώστε
να πραγματοποιήσουν την
εγγραφή τους.
Πληροφορίες: Γιάννα
Αρμανίδη (πρόεδρος)
6938185183.
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Μήνυμα ΜητροπολίτουΜήνυμα Μητροπολίτου

για την έναρξη της νέαςγια την έναρξη της νέας

σχολικής χρονιάςσχολικής χρονιάς

Α
ναλυτικά το μήνυ-

μα Μητροπολίτου

για την έναρξη της

νέας σχολικής χρονιάς

Ἀγαπητοί μας
ἐκπαιδευτικοί,
Ἀγαπητά μας παιδιά,
Ἀγαπητοί γονεῖς,
Ὁ μήνας Σεπτέμβριος εἶναι
συνδεδεμένος στὴ συνείδη-
ση ὅλων μας μὲ τὴν ἔναρξη
τῶν σχολικῶν μαθημάτων.
Τὸ κουδούνι τοῦ Σχολείου
ποὺ κτύπησε σήμερα,
ἀργότερα χρονικά ἀπὸ
ἄλλες χρονιές, κάλεσε ὅλα
τὰ παιδιὰ στὶς τάξεις τους
καὶ στὸ καθῆκον τους γιὰ
τὴν αὔξηση τῆς γνώσης
τους· τοὺς ἐκπαιδευτικούς
μας γιὰ τὴν μετάδοση τῆς
γνώσης καὶ τὶς οἰκογένειες
νὰ κινοῦνται, σὲ μεγάλο
βαθμό, γύρω ἀπὸ τὸ
σχολικὸ πρόγραμμα.
Ἔτσι λοιπόν, προσφέρεται
ἡ εὐκαιρία πρὸς ὅλους ὅσοι
ἐμπλέκονται στὴν ὑπέροχη,
ἀλλὰ καὶ ὑπεύθυνη
ἀποστολὴ τῆς διαπαιδαγώ-
γησης τῆς νέας γενιᾶς, νὰ
προβληματιστοῦμε μαζὶ γιὰ
τὴν ποιότητα καὶ τὸ μέλλον
τῆς παιδείας στὸν τόπο
μας.
Δυστυχῶς, ὅπως καὶ πέρυ-
σι ἔτσι ἐφέτος -λόγῳ τῆς
πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ-
θὰ ὑπάρξουν θέματα, στὰ

ὁποῖα πρῶτα ἡ
ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα καὶ
στὴ συνέχεια ὅλοι μας
ὀφείλουμε συντεταγμένα νὰ
συνεργασθοῦμε, γιὰ νὰ
ἀπομακρύνουμε τὸν κίνδυ-
νο ἀπὸ τὰ παιδιά μας καὶ
τὶς οἰκογένειές τους.
Αὐτὴν τὴν ξεχωριστὴ ἡμέρα
θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω
θ ε ρ μ ῶ ς:
–τοὺς γονεῖς, νὰ στέκουν μὲ
ἄγρυπνο βλέμμα ἐπάνω
ἀπὸ τὰ παιδιά τους μὲ
ἀγάπη, στοργὴ καὶ φροντί-
δα γιὰ τὴν πρόοδό τους·
–τοὺς ἐκπαιδευτικούς μας,
νὰ δώσουν ὅ,τι καλύτερο
ἔχουν γιὰ τὴν αὔξηση τῆς
γνώσης τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ
καὶ νὰ καταθέσουν τὸ καλύ-
τερο κομμάτι τῆς ψυχῆς
τους γιὰ τὴν διαπαιδαγώγη-
ση τῶν παιδιῶν μας, ποὺ
τόσο τὸ ἀξίζουν καὶ πρέπει
νὰ τοὺς τὸ δώσουμε·
–τὰ παιδιά μας νὰ
μελετοῦν, νὰ προσέχουν
τὴν ὥρα τῆς διδασκαλίας,
νὰ ἀκοῦν τοὺς γονεῖς καὶ
τοὺς ἐκπαιδευτικούς τους
γιὰ νὰ ἀποκτήσουν παιδεία,
γνώση, μόρφωση.
Καλὴ καὶ εὐλογημένη
σχολικὴ χρονιά!
Ὁ Θεὸς μαζί σας!
Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ
θερμὲς εὐχὲς

Ξεκίνησαν οι εγγραφέςΞεκίνησαν οι εγγραφές

στην Φιλαρμονικήστην Φιλαρμονική



Ξ
εκίνησε το έργο

της ολικής ανακα-

τασκευής της πλα-

τείας στο Πολυδάμειο

Φαρσάλων.

Ένα έργο πολύ σημαντικό

για το χωριό και την ανα-

βάθμιση του καθώς η

παλαιά πλατεία είχε αρκετά

προβλήματα λειτουργικής

φύσεως.

Ο πρόεδρος της ΤΚ κ.

Κωνσταντίνος Βούλγαρης

μετά από αιτήματα των

πολιτών είχε ξεκινήσει εδώ

και αρκετά χρόνια τις διαδι-

κασίες για την ολική ανακα-

τασκευή της πλατείας.

Εν τέλει πλέον το έργο

αυτό παίρνει σάρκα και

οστά και ξεκίνησε η ανακα-

τασκευή.

Όπως μας δήλωσε ο κ.

Βούλγαρης νιώθει πολύ

περήφανος που το συγκε-

κριμένο έργο έχει ξεκινήσει

και θα είναι η δεύτερη πλα-

τεία της ΤΚ που θα δεχθεί

παρεμβάσεις και έργα μετά

την πλατεία στο χωριό

Ρήγειο.

Ευχαρίστησε θερμά για την

συμβολή τους τον Δήμαρχο

Φαρσάλων και όλους τους

ανθρώπους του Δήμου που

συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε

να «ξεμπλοκάρει» το εν

λόγω και να ξεκινήσει η

υλοποίηση του.

Επίσης ευχαρίστησε θερμά

την συντοπίτισσα γεωπόνο

κ. Φωτούλα Τσαγανού η

οποία και προσφέρθηκε και

έκανε την μελέτη του έργου

αφιλοκερδώς .

Μάλιστα όπως μας αποκά-

λυψε εντός του επόμενου

διαστήματος αναμένεται να

ανακοινωθούν και άλλα

έργα που θα κρατήσουν το

χωριό και την κοινότητα

«ζωντανή» με στόχο την

καλύτερη διαβίωση των

πολιτών και την αναβάθμι-

ση της περιοχής.
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Τ
η διαβεβαίωση ότι

και οι πρώην

εργαζόμενοι και

συνταξιούχοι της υπό

εκκαθάριση ευρισκομένης

ΕΑΣ Φαρσάλων συμπερι-

λαμβάνονται στην ευνοϊ-

κή ρύθμιση του υπουργεί-

ου Δικαιοσύνης, με την

οποία αποκτούν απόλυτη

προτεραιότητα από τα

εκπλειστηριάσματα, ένα-

ντι των απαιτήσεων των

τραπεζών, παρείχε σε

αντιπροσωπεία τους –

κατά τη συνάντησή τους

στα Φάρσαλα – ο αν.

γραμματέας της Κ.Ο. της

ΝΔ, βουλευτής Ν.Λάρισας

Χρήστος Κέλλας.

Ο Λαρισαίος πολιτικός

έδωσε στους πρώην εργα-

ζομένους, σε έντυπη

μορφή, το άρθρο 43 του Ν.

4715/2020, διαβεβαιώνο-

ντάς τους ότι συμπεριλαμ-

βάνονται στη σχετική ρύθμι-

ση, και συζήτησε μαζί τους

τη δυνατότητα άμεσης εκτα-

μίευσης ενός χρηματικού

ποσού από τα ταμειακά

διαθέσιμα της Οργάνωσης.

Ταυτόχρονα, οι δύο πλευ-

ρές συμφώνησαν στη

συγκρότηση κοινής επιτρο-

πής, η οποία θα αποτελείται

από πρώην εργαζόμενους,

συνταξιούχους και νομικούς

τους συμβούλους, προκει-

μένου να επιδιωχθεί η εκτα-

μίευση, μετά από την εκποί-

ηση των διαθέσιμων περι-

ουσιακών στοιχείων της

Ένωσης Φαρσάλων, και

του υπόλοιπου οφειλόμενου

ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι στην

πρόσφατη γενική συνέλευ-

ση, που πραγματοποίησαν

οι πρώην εργαζόμενοι της

ΕΑΣ Φαρσάλων,εξέφρασαν

την ανησυχία τους για το αν

συμπεριλαμβάνονται στη

σχετική τροπολογία του

υπουργείου Δικαιοσύνης,

που άνοιξε το δρόμο σε

εργαζόμενους των υπό

εκκαθάριση εταιρειών,

όπως η ΕΑΣ Λάρισας, να

διεκδικήσουν τα δεδουλευ-

μένα και αποζημιώσεις.

Χρ. Κέλλας

Αμέσως μετά τη συνάντησή

του με την φαρσαλινή αντι-

προσωπεία, ο Χρ. Κέλλας

δήλωσε:

«Με χαρά αποδέχτηκα πρό-

σκληση των πρώην εργαζο-

μένων και συνταξιούχων

της ΕΑΣ Φαρσάλων, προ-

κειμένου να συζητήσουμε

για την τροπολογία του

υπουργείου Δικαιοσύνης,

αναφορικά με την καταβολή

των δεδουλευμένων τους,

μόλις ολοκληρωθούν οι

σχετικές διαδικασίες.

Επειδή θα χρειαστούν

συγκεκριμένες ενέργειες και

αποφάσεις, για να ξεπερα-

στούν γραφειοκρατικά ζητή-

ματα και νομικά κωλύματα,

τους διαβεβαίωσα ότι θα

παρακολουθώ εκ του

σύνεγγυς την υπόθεση και,

όπου χρειαστεί, θα παρέμ-

βω προς επίσπευση των

διαδικασιών. Πράττουμε το

αυτονόητο, αποκαθιστούμε

την αδικία και προσφέρου-

με μία σημαντική ανάσα σε

οικογένειες, οι οποίες όλα

αυτά τα χρόνια βρέθηκαν

σε δεινή οικονομική κατά-

σταση».

Από την πλευρά της, η

αντιπροσωπεία των πρώην

εργαζομένων της ΕΑΣ

Φαρσάλων, η οποία αποτε-

λούνταν από τους

Ευάγγελο Κατσαούνη,

Καίτη Χατζηαντωνίου,

Αναστάσιο Κοντούλη,

Ιωάννη Λελεντζή, Αχιλλέα

Λιακόπουλο, Αγoρίτσα

Τσούνη, Παρασκευή

Αρσενοπούλου, και

Ευαγγελία Τσιάκα, ευχαρί-

στησαν τον Λαρισαίο πολιτι-

κό για την λεπτομερή ενη-

μέρωση που της παρείχε

και τη συμπαράστασή του,

ενώ συμφώνησαν να βρί-

σκονται σε διαρκή επικοι-

νωνία μέχρι την οριστική

επίλυση του θέματος.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ο Χρ. Κέλλας με πρώην εργαζόμενους της ΕΑΣ ΦαρσάλωνΟ Χρ. Κέλλας με πρώην εργαζόμενους της ΕΑΣ Φαρσάλων

Σ
υνάντηση γνωριμίας

με τη νέα

Διευθύντρια

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Λάρισας κ.

ΑικατερίνηΚαραγιώργου,

πραγματοποίησε ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου.

Η συνάντηση έγινε με αφορ-

μή την ανάληψη των νέων

καθηκόντων της κ.

Καραγιώργου, με τις δύο

πλευρές να συζητούν όλα τα

ζητήματα που αφορούν την

πρωτοβάθμια εκπαίδευση

στην επαρχία Φαρσάλων.

Ο κ. Εσκίογλου συνεχάρη

την κ. Καραγιώργου για την

τοποθέτησή της στη διεύθυν-

ση και της ευχήθηκε μία

παραγωγική θητεία.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν

για έναν διαρκή δίαυλο επι-

κοινωνίας και συνεργασίας,

με στόχο την βελτίωση της

δημόσιας εκπαίδευσης στο

Δήμο Φαρσάλων.

Συνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων με τηνΣυνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων με την

Προϊσταμένη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΛάρισαςΠροϊσταμένη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ανοικτή σύσκεψη στα Φάρσαλα για τηνΑνοικτή σύσκεψη στα Φάρσαλα για την

κομματική οργάνωση του ΚΚΕκομματική οργάνωση του ΚΚΕ

Α
νοιχτή σύσκεψη θα

πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 15

Σεπτεμβρίου και ώρα 7:00

μ.μ, από την κομματική

οργάνωση Φαρσάλων του

ΚΚΕ στο προαύλιο χώρο

τού Πολιτιστικού Κέντρου

Φαρσάλων με θέμα:”Οι

πολιτικές εξελίξεις και η

πρόταση διεξόδου από την

κρίση του ΚΚΕ”.

Η κομματική οργάνωση καλεί
τους φίλους και οπαδούς του
κόμματος. Θα ακολουθήσουν
ερωτήσεις – απαντήσεις και
τοποθετήσεις των παρευρι-
σκομένων στην ανοικτή
σύσκεψη.



Μ
ια νέα, διαφορετική

χρονιά ξεκίνησε

στις 14

Σεπτεμβρίου για τους

εκπαιδευτικούς, τους μαθη-

τές και τους γονείς όλων

των παιδιών που ξεκίνη-

σαν για τα σχολεία.

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε
στην Επαρχία Φαρσάλων και
όλα τα σχολεία ήταν έτοιμα
θα προκειμένου οι μαθητές
να είναι ασφαλείς και θωρακι-
σμένοι απέναντι στον κορω-
νοϊό.
Σε όλα τα σχολεία υπήρχαν
μάσκες, αντισηπτικά και οι
εκπαιδευτικοί έδιναν τον δικό
τους «αγώνα» ώστε τα παι-
διά να κρατούν τις αποστά-
σεις μεταξύ τους.
Οι αγιασμοί πραγματοποιή-
θηκαν στον αύλειο χώρο των
σχολείων, μετά από συνεν-
νόηση του/της
Διευθυντή/ντριας με τους
ιερείς του οικείου ναού, με
εκπροσώπους των εκπαιδευ-
τικών και των μαθητών/τριών
και στη συνέχεια ο ιερέας
επισκέφθηκε όλες τις αίθου-
σες της σχολικής μονάδας,
που θα παρευρίσκονται οι
λοιποί μαθητές/τριες και οι
εκπαιδευτικοί.
.Ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμόθεος,  χοροστάτησε στην
Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό Υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού στην τοπική κοινό-
τητα Σταυρού Φαρσάλων.
Ακολούθως μετέβη για να
τελέσει τον αγιασμό στο
δημοτικό σχολείο Σταυρού.
Λίγο αργότερα ο
Σεβασμιώτατος μετέβη για να
πραγματοποιήσει τον αγια-
σμό του 2ου Γυμνασίου –
Λυκείου και του
Επαγγελματικού Λυκείου
Φαρσάλων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το
Σάββατο υπάλληλοι του
δήμου παρέλαβαν 12.000 για
τις σχολικές μονάδες της
επαρχίας Φαρσάλων, προ-
κειμένου να χρησιμοποιη-
θούν για την έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς. Έτσι, μοιρά-
στηκαν στα σχολεία, πέντε
χειρουργικές μάσκες σε κάθε
μαθητή και εκπαιδευτικό,
μέχρι να έρθουν στο Δήμο
Φαρσάλων από τους αρμόδι-
ους φορείς οι υφασμάτινες,
που έχει προγραμματιστεί να
γίνει έως την Τετάρτη 16
Σεπτεμβρίου.
Σε κάθε τμήμα έγινε ενημέ-

ρωση για τον τρόπο χρήσης
της προστατευτικής μάσκας,
ενώ αναλύθηκαν όλοι οι
κανόνες καθαριότητας και
υγιεινής και τα λοιπά μέτρα
προστασίας. Ακολούθως
μετά τον αγιασμό, οι μαθητές
παρέλαβαν  βιβλία και απο-
χώρησαν από το σχολείο.
Εσκίογλου σε μαθητές: Το
να φοράμε μάσκα είναι
πράξη αγάπης και αλλη-
λεγγύης
Σε αγιασμούς για την έναρξη
της νέας εκπαιδευτικής χρο-
νιάς σε σχολεία της επαρχίας
Φαρσάλων, παρέστη τη
Δευτέρα ο δήμαρχος κ.
Μάκης Εσκίογλου μαζί με
στελέχη της δημοτικής
αρχής.
Μιλώντας προς τους μαθητές
και το εκπαιδευτικό προσω-
πικό ο κ. Εσκίογλου σημείω-
σε μεταξύ άλλων πως «ως
δήμος Φαρσάλων κάναμε ότι
είναι δυνατό ώστε η χρονιά
να ξεκινήσει με ομαλότητα.
Θα είμαστε στο πλευρό
καθηγητών και μαθητών για
ότι χρειαστεί στην πορεία.
Είναι μία δύσκολη και ιδιά-
ζουσα περίοδος λόγω της
πανδημίας.
Γι’ αυτό καλώ όλους τους
μαθητές να ακούσουν τις

εκκλήσεις των μεγαλύτερων,
της επιστημονικής κοινότητας
και της πολιτείας και να
τηρούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας. Το να
φοράμε μάσκα είναι πράξη
αγάπης και αλληλεγγύης για
τους δικούς μας ανθρώπους
και το συνάνθρωπο. Καλή και
παραγωγική σχολική χρονιά
με υγεία σε όλους».
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.κ.
Τιμόθεος, ενώ επίσης το
παρόν έδωσαν ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Κωνσταντίνος Δαμιανός, οι
αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία
Χατζηπλή, Σταύρος
Κουκουλιός, Δημήτρης
Γούσιας και Κωνσταντίνος
Μπρόζος καθώς και ο δημο-
τικός σύμβουλος και πρώην
αντιδήμαρχος κ. Νίκος
Γκατζόγιας.
Την φετινή χρονιά στον Δήμο
Φαρσάλων θα φοιτήσουν
συνολικά 2.028 μαθητές
(1064 στην Α/βάθμια εκπαί-
δευση και 964 στην Β/βάθμια
εκπαίδευση.
Δηλαδή συνολικά 2028 μαθη-
τές θα βρεθούν στις τάξεις 10
Νηπιαγωγείων - 10
Δημοτικων Σχολείων και 7
Γυμνασίων και Λυκείων.
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Χτύπησαν τα πρώτα κουδούνια στα σχολείαΧτύπησαν τα πρώτα κουδούνια στα σχολεία

στην εποχή του στην εποχή του Covid - 19Covid - 19



Α
ναστάτωση επι-

κράτησε νωρίς το

απόγευμα της

Δευτέρας στα Φάρσαλα,

στις εργατικές κατοικίες,

όπου ξέσπασε φωτιά σε

ξηρά χόρτα.

Η φωτιά επεκτάθηκε μάλι-

στα σε ένα κοντινό υπόστε-

γο, καίγοντας ένα δίκυκλο

που ήταν σταθμευμένο

εντός αυτού.

Στο σημείο έφτασε η

Πυροσβεστική Υπηρεσία η

οποία προχώρησε στην

κατάσβεση της εστίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες

πληροφορίες στο σημείο

υπήρχαν και άλλα οχήματα

σταθμευμένα τα οποία

όμως οι οδηγοί πρόλαβαν

και έβγαλαν από την εστία

της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής παραμένουν

άγνωστα τα αίτια από τα

οποία προήλθε η πυρκαγιά.

Η φωτιά επεκτάθηκε άμεσα

και γρήγορα καθώς τα ξερά

χόρτα ήταν αρκετά, όμως η

παρέμβαση της

Πυροσβεστικής ήταν καθο-

ριστική.

Πλέον αναμένεται να διε-

νεργηθούν έρευνες για τον

εντοπισμό των αιτιών της

πυρκαγιάς.

«
Με ιδιαίτερη χαρά

βρίσκομαι μαζί σας

στον αγιασμό για

την έναρξη του σχολικού

έτους, σε ένα από τα σχο-

λεία, όπου μετά από τις

συντονισμένες προσπά-

θειές μας, συνεχίζουν να

λειτουργούν κανονικά τα

λυκειακά τμήματα. Ήταν

μια απόφαση του υπουρ-

γείου Παιδείας που ανα-

κούφισε μαθητές και

γονείς, και δικαίωσε την

επιμονή μας για να αλλά-

ξει ο αρχικός σχεδια-

σμός».

Τα παραπάνω τόνισε ο
πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Δημόσιας
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης της

Βουλής, βουλευτής Λαρίσης
της Νέας Δημοκρατίας, κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος
μετά τον αγιασμό για την
έναρξη του νέου σχολικού
έτους στο Γυμνάσιο-Λύκειο
Κοιλάδας Λάρισας.
Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν
αντιδράσεων των συλλό-
γων γονέων και κηδεμό-
νων, των εκπροσώπων της
αυτοδιοίκησης και του δεκα-
πενταμελούς των μαθητών,
ο Μάξιμος Χαρακόπουλος
συναντήθηκε με την ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας,
στην οποία και έθεσε εμφα-
ντικά το θέμα, και τελικώς
έγινε αποδεκτό το αίτημα
της λειτουργίας των ολιγο-
μελών λυκειακών τμημάτων
στα 7 λύκεια σε κωμοπόλεις
και κεφαλοχώρια του νομού
και συγκεκριμένα σε Αγιά,
Αρμένιο, Κοιλάδα,

Μακρυχώρι, Πλατύκαμπο,
Συκούριο και Τσαριτσάνη.
Άσκηση υπομονής…
Ο Θεσσαλός πολιτικός, που
παραβρέθηκε, επίσης, στον
αγιασμό για την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς στο
2ο Γυμνάσιο-Λύκειο και στο
ΕΠΑΛ Φαρσάλων απευθυ-
νόμενος στους μαθητές,
τόνισε ότι «φέτος θα είναι
μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς
θα πρέπει όλοι να προσαρ-
μοστούμε στις απαιτήσεις
που επιβάλλει η αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του
κορονοϊού. Οφείλουμε όλοι
να ακολουθούμε τα προτει-
νόμενα από τους λοιμοξιο-
λόγους μέτρα. Ιδιαίτερα, η
χρήση της μάσκας συνιστά
μια πραγματική ασπίδα
προστασίας για εμάς και
κυρίως τα αγαπημένα μας
πρόσωπα. Γιατί, κανείς δεν

θα ήθελε, άθελά του, να
μεταφέρει στο σπίτι έναν
επικίνδυνο ιό -ιδίως για τις
πιο ευάλωτες κατηγορίες,
τους παππούδες και τις για-
γιάδες μας. Γι’ αυτό και
πρέπει να κλείσουμε τα
αυτιά μας σε κάποιες σειρή-
νες του παραλογισμού που
φωνάζουν ότι δεν υπάρχει
πρόβλημα. Ήδη, σχεδόν 1
εκατομμύριο άνθρωποι
έχουν χάσει τη ζωή τους και
πολλοί απ’ όσους πέρασαν
την περιπέτεια αυτή συνεχί-
ζουν να αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας. Το σημαντικό είναι στο
προσκλητήριο που θα γίνει
του χρόνου, που πρώτα ο
Θεός θα έχουμε ξεπεράσει
αυτή τη δοκιμασία, να είμα-
στε όλοι παρόντες, όχι μόνο
εμείς αλλά και όσοι αγαπά-
με που ανήκουν στις ευά-

λωτες ομάδες. Ας δούμε,
λοιπόν, αυτή τη δοκιμασία
ως μια άσκηση υπομονής!
Όμως, σχολείο σημαίνει
πάνω απ’ όλα μάθηση,
σημαίνει λήψη εφοδίων για
να σταδιοδρομήσει στην
ζωή του ένας άνθρωπος και
να γίνει χρήσιμος στην κοι-
νωνία. Ιδιαίτερα για εμάς τα
παιδιά της επαρχίας, το
δημόσιο σχολείο είναι το
όχημα κοινωνικής κινητικό-
τητας. Αυτό μας δίνει εφό-
δια για να έχουμε ευκαιρίες
για μια καλύτερη ζωή. Γι’
αυτό θέλω να σας ευχηθώ
καλή πρόοδο, να ακούτε
τους καθηγητές σας, να
εργάζεσθε με συνέπεια, να
κάνετε όνειρα και να θέτετε
υψηλούς στόχους στη ζωή
σας!»
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Μάξιμος σε αγιασμούς σε Φάρσαλα και Κοιλάδα: “Η μάσκαΜάξιμος σε αγιασμούς σε Φάρσαλα και Κοιλάδα: “Η μάσκα

ασπίδα προστασίας για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα!”ασπίδα προστασίας για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα!”

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.

1/4-10 Τετραήμερη Εκδρομή σε 

ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΡΤΑ - ΣΥΒΟΤΑ - 

ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

*ΔΕΚΤΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ*

Φωτιά έκαψε μηχανάκι που βρισκόταν σε υπόστεγοΦωτιά έκαψε μηχανάκι που βρισκόταν σε υπόστεγο



Σ
υνεδρίαση στην

Λάρισα πραγματο-

ποίησε η

Γραμματεία της

Πανελλαδικής Επιτροπής

Μπλόκων για τον προ-

γραμματισμό δράσης.

Καταγγέλλουμε την πολιτική

της κυβέρνησης και του

υπουργείου αγροτικής ανά-

πτυξης που δεν έχουν

δώσει ως τώρα ούτε ένα

ευρώ παρά τις εξαγγελίες

του υπουργείου ότι θα απο-

ζημιώσει κτηνοτρόφους,

αγρότες παραγωγούς λαϊ-

κών αγορών και καλλιεργη-

τές κάποιων άλλων προϊό-

ντων. Βεβαίως τα χρήματα

που είναι να δώσουν είναι

ψίχουλα και δεν καλύπτουν

σε καμιά περίπτωση τις

απώλειες του εισοδήματος.

Οι τιμές στα αγροτικά προϊ-

όντα παραμένουν χαμηλές

και το κόστος παραγωγής

δυσβάσταχτο. Η κοροϊδία

με το αγροτικό πετρέλαιο

συνεχίζεται απέναντι μας

και ο Πρωθυπουργός

δήλωσε στην ΔΕΘ ότι δεν

έχει κάτι να πει. Ήταν όμως

λαλίστατος όταν το έταζε

προεκλογικά!

Υπάρχουν μεγάλες ζημιές

στην παραγωγή και τερά-

στια απώλεια εισοδήματος

που δεν πρόκειται να καλυ-

φτούν από τα ψίχουλα που

δίνει ο ΕΛΓΑ 12 ως 18

μήνες μετά τις ζημιές με

ευθύνη όλων διαχρονικά

των κυβερνήσεων.

Επιβάλλεται η αλλαγή του

κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε

να ασφαλίζει και να αποζη-

μιώνει στο 100% την παρα-

γωγή από όλους τους φυσι-

κούς κινδύνους και νόσους

με επαρκή κρατική χρημα-

τοδότηση.

Παλεύουμε και διεκδικούμε

κατώτερες εγγυημένες τιμές

που να καλύπτουν το

κόστος παραγωγής και να

μας επιτρέπουν να βγάζου-

με το μεροκάματο για να

συνεχίσουμε την καλλιεργη-

τική φροντίδα και παραγω-

γή, και να ζήσουμε τις οικο-

γένειες μας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ όπως

και οι προηγούμενες κυβερ-

νήσεις βάζουν πλάτη στους

βιομηχάνους και εμπόρους

να αγοράζουν κοψοχρονιά

την παραγωγή μας και να

την πουλάνε πολλές φορές

πιο ακριβά για να κερδο-

σκοπούν σε βάρος παρα-

γωγών και λαϊκής κατανά-

λωσης.

Συζητήσαμε και ζητάμε να

παρθούν άμεσα μέτρα από

την κυβέρνηση ώστε να

εξασφαλιστεί το απαραίτητο

εργατικό δυναμικό στα

χωράφια για να γίνει συγκο-

μιδή της παραγωγής σε μια

σειρά καλλιέργειες. Με

ευθύνη της κυβέρνησης να

παρθούν όλα τα απαραίτη-

τα μέτρα για την ασφαλή

είσοδο, διαμονή, μεταφορά

στα χωράφια και εργασία

των εργατών γης ώστε να

μαζευτεί η παραγωγή και

να μην υπάρχουν κίνδυνοι

για κανέναν.

Να καταργηθεί εδώ και

τώρα το απαράδεκτο χαρά-

τσι των 100€ ανά άτομο για

μετακλητούς εργάτες και τα

70€ που παίρνει ο δικηγό-

ρος για να καταθέσει τα

απαραίτητα έγγραφα.

Να καταργηθεί το τέλος επι-

τηδεύματος που κάτω από

την πίεση του κινήματος η

κυβέρνηση το απέσυρε

μόνο για ένα χρόνο.

Κανένας αγρότης και κτηνο-

τρόφος να μην πληρώσει

τέλος επιτηδεύματος αλλά

ούτε και το χαράτσι σε λογι-

στές και ΔΟΥ για την ανα-

στολή του φετινού τέλους

επιτηδεύματος που με το

έτσι θέλω επιβάλλει η

κυβέρνηση.

Αύξηση εδώ και τώρα του

αφορολόγητου ορίου στα

12000€ και να καλυφθούν

οι ασφαλιστικές εισφορές

του ΕΦΚΑ από τον κρατικό

προϋπολογισμό για όσο

διαρκεί η πανδημία που

πλήττει το εισόδημα μας.

Καμιά κατάσχεση και πλει-

στηριασμός χωραφιού και

σπιτιού το ίδιο διάστημα,

καμιά διακοπή ρεύματος και

νερού όπως έχει δρομολο-

γήσει η ΔΕΗ. Κούρεμα των

αγροτικών χρεών, ιδιαίτερα

τα δάνεια που έχουν απο-

πληρωθεί δυο και τρεις

φορές το αρχικό κεφάλαιο

με τα πανωτόκια να θεω-

ρούνται πληρωτέα.

Να παρθούν μέτρα για τον

περιορισμό των κρουσμά-

των καταρροικού πυρετού

που παρουσιάστηκαν και

να αποζημιωθούν οι κτηνο-

τρόφοι.

Η κυβέρνηση μπροστά στο

νέο κύμα της πανδημίας,

δεν πήρε κανένα ουσιαστι-

κό μέτρο, όχι μόνο προστα-

σίας αλλά και θωράκισης

της δημόσιας υγείας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να

γίνουν οι αναγκαίες προ-

σλήψεις υγειονομικού προ-

σωπικού, να δημιουργη-

θούν νέες ΜΕΘ, να γίνει

επίταξη των ιδιωτικών

δομών υγείας, και να στελε-

χωθούν τα Κέντρα Υγείας

στην ύπαιθρο με το ανθρώ-

πινο δυναμικό και μηχανή-

ματα.

Απαιτούμε επίσης την προ-

στασία των παιδιών μας

στα σχολεία. Μέτρα που θα

τα προστατεύουν όπως και

τις οικογένειες τους από την

πανδημία και δεν θα γίνουν

πηγή μόλυνσης για όλους.

15 μαθητές το ανώτερο σε

κάθε τμήμα, μέτρα για την

ασφαλή μεταφορά τους στα

σχολεία και ιδιαίτερα στην

ύπαιθρο για να μην στοιβά-

ζονται σαν σαρδέλες σε

αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Η κυβέρνηση προχώρησε

στον χουντικής έμπνευσης

νόμο για τον περιορισμό

των διαδηλώσεων και

συγκεντρώσεων που στόχο

έχει να χτυπηθεί η δράση

του λαϊκού κινήματος, να

τρομοκρατηθούμε, να

φοβηθούμε, να μην αγωνι-

ζόμαστε ενάντια στην αντι-

λαϊκή πολιτική της. Μας

φοβούνται, «φωτογραφί-

ζουν» με κυρώσεις τα αγρο-

τικά μπλόκα σε κάθε περιο-

χή και στην επικράτεια της

χώρας. Έχουμε και την

θέληση και την εμπειρία να

αντιμετωπίσουμε αυτό το

αυταρχικό, αντιδημοκρατικό

τερατούργημα της κυβέρνη-

σης. Σε κοινή δράση με το

εργατικό και λαϊκό κίνημα,

είμαστε πεπεισμένοι ότι ο

νόμος θα παραμείνει στα

χαρτιά και στα συρτάρια.

Δεν πρόκειται σε καμιά

περίπτωση να συμμορφω-

θούμε.

Τέλος εκφράζουμε την

βαθιά ανησυχία μας για

όσα συμβαίνουν στην ανα-

τολική Μεσόγειο και την

ένταση που υπάρχει με την

Τούρκικη επιθετικότητα.

Τούρκικη επιθετικότητα που

υποδαυλίζεται από την

στάση των λεγόμενων συμ-

μάχων μας, του ΝΑΤΟ και

της Ε.Ε, που μιλάνε για

αμφισβητούμενα νερά στο

Αιγαίο και για την ανάγκη

«διαλόγου» μεταξύ των δυο

μερών. Τονίζουμε ότι η

κρίση αφορά σε γενικότε-

ρους ανταγωνισμούς μεγά-

λων δυνάμεων και μονοπω-

λίων για την ενέργεια και τα

κοιτάσματα στο Αιγαίο και

ανησυχούμε ότι μεγάλος

χαμένος θα είναι ο ελληνι-

κός λαός.

Εκφράζουμε την αντίθεση

μας στα σχέδια για αλλαγή

συνόρων και τα παζάρια

συνεκμετάλλευσης στο

Αιγαίο που θα αυξήσει τους

εξοπλισμούς, την Τούρκικη

επιθετικότητα  και τους κιν-

δύνους εμπλοκής της

Ελλάδας σε συγκρούσεις,

μεγαλύτερης ή μικρότερης

διάρκειας.

Αλήθεια για ποιο σκοπό ο

ελληνικός λαός πληρώνει 4

δις ευρώ τον χρόνο για

συνδρομή στο ΝΑΤΟ; Για

να δηλώνει το Στέιτ

Ντιπάρτμεντ ότι τα νερά στο

Αιγαίο είναι αμφισβητούμε-

να;

Συνάδελφοι αγρότες και

κτηνοτρόφοι.

Παίρνοντας όλα τα απαραί-

τητα μέτρα προστασίας και

την ευθύνη που μας αναλο-

γεί για την πανδημία δεν

σημαίνει ότι θα επιτρέψου-

με στην κυβέρνηση να

παίρνει σειρά αντιλαικών

αποφάσεων, να μειώνει

συνεχώς το εισόδημα μας.

Είμαστε έτοιμοι, παίρνοντας

υπόψη τις συνθήκες που

υπάρχουν, να πάρουμε

αγωνιστικές πρωτοβουλίες

το επόμενο διάστημα απαι-

τώντας να πληρωνόμαστε

τον μόχθο και τον κόπο

μας, την παραγωγή μας και

να μην επιτρέψουμε να μας

πάρουν την γη από τα

χέρια μας.

Συσπειρωθείτε στις

Ομοσπονδίες και τους

Συλλόγους, βγάλτε συμπε-

ράσματα από την δράση

μας και τις κατακτήσεις στο

παρελθόν, από τους μαζι-

κούς αγώνες που οδήγησαν

σε ικανοποίηση κάποιων

από τα αιτήματα μας,

συντονιστείτε και δυναμώ-

στε την Πανελλαδική

Επιτροπή Μπλόκων για να

ζήσουμε μια ζωή με δικαιώ-

ματα, μια ζωή που μας αξί-

ζει.

14 Σεπτεμβρίου 2020
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ ΜΠΛΟΚΩΝ
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““Βράζει” ηΒράζει” η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής ΜπλόκωνΓραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

με την πολιτική της κυβέρνησηςμε την πολιτική της κυβέρνησης



Ο
ι αλλαγές σε πρό-

σωπα και αρμο-

διότητες που

πραγματοποιήθηκαν την

περασμένη εβδομάδα στο

δήμο Φαρσάλων, επιφέ-

ρουν σημαντικές μεταβο-

λές και στον τρόπο λει-

τουργίας των υπηρεσιών

που άπτονται της καθημε-

ρινότητας, δηλαδή εκεί-

νων που έχουν άμεσο

αντίκτυπο στον πολίτη.

Έτσι, πλέον οι παρεμβάσεις
τόσο στην πόλη των
Φαρσάλων, αλλά πολύ
περισσότερο στα δημοτικά
διαμερίσματα της επαρχίας,

θα γίνονται με πρόγραμμα
και συντονισμό μεταξύ των
τριών αντιδημαρχιών
Καθαριότητας, Πρασίνου
και Τεχνικών Έργων.
Η αρχή έγινε στο Ανωχώρι
της Τοπικής Κοινότητας
Κατωχωρίου, εκεί όπου
αρχικά πραγματοποιήθηκε
γενικός καθαρισμός, κλάδε-

μα δέντρων και καλλωπι-
σμός του πρασίνου στους
κοινόχρηστους χώρους,
καθώς και καθαρισμός της
πλατείας, ενώ άμεσα μηχά-
νημα της Τεχνικής
Υπηρεσίας απομάκρυνε τα
υπολείμματα των εργασιών,
αφήνοντας πίσω μία άψογη
εικόνα.

Σε κοινή τους δήλωση οι
αρμόδιοι αντιδήμαρχοι
Καθαριότητας κ. Σταύρος
Κουκουλιός, Πρασίνου κ.
Δημήτρης Γούσιας και
Τεχνικών Έργων κ.
Κωνσταντίνος Μπρόζος
τονίζουν πως «με την ολο-
κλήρωση ενός έτους θητεί-
ας της δημοτικής αρχής,
εντείνονται οι προσπάθειες
για την αντιμετώπιση πολ-
λών ζητημάτων που αφο-
ρούν την καθημερινότητα
του πολίτη. Στο πλαίσιο

αυτό, όλες οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες του δήμου
Φαρσάλων συντονίζονται
ακόμη περισσότερο και
αναπροσαρμόζουν τις δρά-
σεις τους, ανάλογα με τις
ανάγκες της κοινωνίας.
Έχοντας στο πλευρό μας
και τους ίδιους τους πολί-
τες, στόχος μας είναι η
διαρκής βελτίωση και η
αυξημένη αποτελεσματικό-
τητα».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με νέο πρωτόκολλο συνεργασίας στη «μάχη» τηςΜε νέο πρωτόκολλο συνεργασίας στη «μάχη» της

καθημερινότητάς οι αντιδημαρχίεςκαθημερινότητάς οι αντιδημαρχίες

Σ
υνάντηση για τα

αρδευτικά της επαρ-

χίας Φαρσάλων

είχαν στο Υπουργείο στην

Αθήνα, ο Υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων Κωνσταντίνος

Σκρέκας με τον

Φαρσαλινό πρόεδρο του

ΤΟΕΒ Ενιπέα –

Φαρσάλων, Αναστάσιο

Δραχμάνη, ενώ παρών

στη συνάντηση ήταν και ο

υποψήφιος περιφερεια-

κός σύμβουλος

Θεσσαλίας στην Π.Ε.

Τρικάλων, Δημήτριος

Τύμπας.

Συζητήθηκαν θέματα που
άπτονται των αρδευτικών
της επαρχίας Φαρσάλων,
όπως η αποπεράτωση των
έργων Υπέρειας –
Ορφανών και η δημιουργία
11 λιμνοδεξαμενών σε
περιοχές των Φαρσάλων, η
επέκταση του δικτύου της
λίμνης Σμοκόβου προς το
Σταυρό ή και σε περισσότε-
ρες περιοχές, καθώς και το
μεγάλο έργο της επαρχίας
που αφορά το φράγμα της
Σκοπιάς Φαρσάλων.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Κώστας Σκρέκας αφού
άκουσε προσεκτικά τους
συνομιλητές του, συζήτησε
με τους δύο άνδρες για τα
σχέδια του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αναφορικά με το
ζήτημα του αρδευτικού στην
ευρύτερη περιοχή των
Φαρσάλων, που απασχο-
λούν τους αγρότες, αλλά
και τις πρωτοβουλίες του
υπουργείου για το επόμενο
διάστημα, αφήνοντας να
εννοηθεί ότι θα υπάρχουν
θετικές εξελίξεις.
Πηγή: Εφημερίδα
Ελευθερία

Συζήτησαν για τα αρδευτικά έργα των ΦαρσάλωνΣυζήτησαν για τα αρδευτικά έργα των Φαρσάλων
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Σ
ύμφωνα με ασφα-

λείς πληροφορίες

μας στον 8ο

Αχίλλειο Άθλο στα

Φάρσαλα αναμένεται να

υπάρξει μια ιδιαίτερη και

ξεχωριστή συμμετοχή.

Ο λόγος για την γνωστή

Πανελλαδικώς Ασημίνα

Ιγγλέζου.

Η κ. Ιγγλέζου είναι μοντέλο

και αθλήτρια ορεινού τρεξί-

ματος που κατάγεται ζει και

εργάζεται στην Λαμία.

Προπονείται καθημερινά

καθώς οι αγώνες που συμ-

μετέχει είναι ιδιαίτερα απαι-

τητικοί. 

Η Ασημίνα ξεκίνησε το τρέ-

ξιμο το 2014 τυχαία, αγωνι-

ζόμενη σε ένα αγώνα 10

χιλιομέτρων. 

Μαθαίνοντας στην συνέχεια

ότι υπάρχουν και αγώνες

ορεινού δρόμου η ιδέα αυτή

την ενθουσίασε και η επό-

μενη συμμετοχή της ήταν

στον Όλυμπο. 

Έχει τρέξει 2 φορές στον

κλασσικό αυθεντικό μαρα-

θώνιο της Αθήνας. 

Την 1η φορά που συμμετεί-

χε ,το 2015 τερμάτισε σε 4

ώρες περίπου και χωρίς

κάποια ιδιαίτερη προπόνη-

ση. 

Η επόμενη φορά ήταν όταν

έτρεξε στον 34ο μαραθώνιο

σπρώχνοντας το αμαξίδιο

του Άγγελου , ενός παιδιού

με ειδικές ανάγκες. Ο τερ-

ματισμός τους ήταν ένα

ηχηρό μήνυμα ελπίδας

προς όλους. 

Είναι επίσης αυτή που

εμπνεύστηκε , σχεδίασε και

υλοποίησε για πρώτη φορά

το Pindus D.U.S.T.  , μια

μοναχική ορειβατική διάσχι-

ση ταχύτητας ολόκληρης

της οροσειράς της Πίνδου. 

Τον Σεπτέμβριο του 2019

ήρθε αντιμέτωπη με τη

μεγαλύτερη πρόκληση στα

βουνά των Άλπεων στον

δυσκολότερο αγώνα ορει-

νής αντοχής , "Tor des

Geants" - "Το Γύρο των

Γιγάντων". 

Έτρεξε 330 χιλιόμετρα σε

υψόμετρο 3.300 μ. και

συνολικής υψομετρικής δια-

φοράς 27.000 μ. Σε 141

ώρες, περίπου 6 ημέρες. 

Η Ασημίνα είναι η πρώτη

Ελληνίδα που κατάφερε να

τερματίσει. 

Η επόμενη της πρόκληση

είναι τα Ιμαλάια. 

Στόχος της είναι τον Μάιο

του 2021 να τρέξει στο

HimalRace , έναν αγώνα

900 περίπου χιλιομέτρων

σε υψόμετρο άνω των

5.000 μ. που διαρκεί 25

ημέρες. 

Συνολικά πρόκειται για έναν

αγώνα 40.000 μέτρων υψο-

μετρικής διαφοράς.

Η Ασημίνα Ιγγλέζου ανεβάζει επίπεδο τον 8οΗ Ασημίνα Ιγγλέζου ανεβάζει επίπεδο τον 8ο

Αχίλλειο Άθλο στα Φάρσαλα!!!Αχίλλειο Άθλο στα Φάρσαλα!!!
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Το πρόγραμμα του Αχιλλέα Φαρσάλων στην Α ΕΠΣΛ Το πρόγραμμα του Αχιλλέα Φαρσάλων στην Α ΕΠΣΛ DETOXDETOX

Ξεκίνησαν 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 προβλεπόμενα υγειονο-

μικά μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΟΔΥ.

Μ
ε τον Όλυμπο

Γόννων στο

Δημοτικό Στάδιο

των Φαρσάλων θα κάνει

πρεμιέρα στο νέο πρωτά-

θλημα της Α ΕΠΣΛ κατη-

γορίας ο Αχιλλέας

Φαρσάλων.

Η εν λόγω αναμέτρηση θα

διεξαχθεί την Κυριακή 27

Σεπτεμβρίου και ώρα

17:00.

Αναλυτικά ολόκληρο το
πρόγραμμα του Αχιλλέα
Φαρσάλων στο πρωτά-
θλημα της Α ΕΠΣΛ
DETOX κατηγορία, όπως
διαμορφώθηκε μετά την
κλήρωση που πραγματο-
ποιήθηκε από την ΕΠΣΝ
Λάρισας.
1η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Όλυμπος Γόννων

2η Αγωνιστική
ΑΕ Κιλελέρ – Αχιλλέας

Φαρσάλων

3η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Σμόλικας Φαλάνης

4η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Τύρναβος

5η Αγωνιστική
Δήμητρα Γιάννουλης –

Αχιλλέας Φαρσάλων

6η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων – Δόξα

Αργυροπουλίου

7η Αγωνιστική

Φαλανιακός – Αχιλλέας

Φαρσάλων

8η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Ολυμπιακός Αμπελιάς

9η Αγωνιστική
Αμπελωνιακός – Αχιλλέας

Φαρσάλων

10η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων – Δόξα

Βλαχογιαννίου

11η Αγωνιστική
ΑΟ Μαυροβουνίου –

Αχιλλέας Φαρσάλων

12η Αγωνιστική
Δωτιέας Αγιάς – Αχιλλέας

Φαρσάλων

13η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Αστραπή Νέας Πολιτείας

14η Αγωνιστική
ΠΑΟΛ Αβέρωφ – Αχιλλέας

Φαρσάλων

15η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Πύρρος

16η Αγωνιστική
Παναγροτικός Νίκαιας –

Αχιλλέας Φαρσάλων

17η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Δαμασιακός

Μ
ε τον ΠΑΟΛ

Αβέρωφ εκτός

έδρας θα κάνει

πρεμιέρα στο νέο πρωτά-

θλημα της Α ΕΠΣΛ κατη-

γορίας ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς.

Αναλυτικά ολόκληρο το
πρόγραμμα του

Ολυμπιακού Αμπελιάς
στο πρωτάθλημα της Α
ΕΠΣΛ DETOX κατηγορία,
όπως διαμορφώθηκε
μετά την κλήρωση που
πραγματοποιήθηκε από
την ΕΠΣΝ Λάρισας.
1η Αγωνιστική
ΠΑΟΛ Αβέρωφ –

Ολυμπιακός Αμπελιάς

2η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς –

Πύρρος

3η Αγωνιστική
Παναγροτικός Νικαίας –

Ολυμπιακός Αμπελιάς

4η Αγωνιστική
Δαμασιακός – Ολυμπιακός

Αμπελιάς

5η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς –

Όλυμπος Γόννων

6η Αγωνιστική
ΑΕ Κιλελέρ – Ολυμπιακός

Αμπελιάς

7η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς –

Σμόλικας Φαλάνης

8η Αγωνιστική
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Ολυμπιακός Αμπελιάς

9η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς –

Δήμητρα Γιάννουλης

10η Αγωνιστική
Δόξα Αργυροπουλίου –

Ολυμπιακός Αμπελιάς

11η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς –

Φαλανιακός

12η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς –

Τύρναβος

13η Αγωνιστική
Αμπελωνιακός –

Ολυμπιακός Αμπελιάς

14η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς –

Δόξα Βλαχογιαννίου

15η Αγωνιστική
ΑΟ Μαυροβουνίου –

Ολυμπιακός Αμπελιάς

16η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Αμπελιάς –

Δωτιέας Αγιάς

17η Αγωνιστική
Αστραπή Νέας Πολιτείας –

Ολυμπιακός Αμπελιάς

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού Αμπελιάς στην Α ΕΠΣΛ Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού Αμπελιάς στην Α ΕΠΣΛ DETOXDETOX

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες και οι ώρεςΟρίστηκαν οι ημερομηνίες και οι ώρες

για την σέντρα στην Α ΕΠΣΛγια την σέντρα στην Α ΕΠΣΛ

Ο
ρίστηκαν οι ημε-

ρομηνίες και οι

ώρες για την

σέντρα για την πρεμιέρα

της Α ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Με τον Όλυμπο Γόννων

στο Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων θα κάνει πρε-

μιέρα στο νέο πρωτάθλημα

της Α ΕΠΣΛ κατηγορίας ο

Αχιλλέας Φαρσάλων.

Με τον ΠΑΟΛ Αβέρωφ

εκτός έδρας θα κάνει πρε-

μιέρα στο νέο πρωτάθλημα

της Α ΕΠΣΛ κατηγορίας ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς.

Και οι δυο αναμετρήσεις θα

διεξαχθούν την Κυριακή 27

Σεπτεμβρίου και ώρα

17:00.

Δείτε αναλυτικά το πρό-

γραμμα της πρεμιέρας

της Α’ ΕΠΣΛ DE TOX. 

Τα παιχνίδια της πρώτης

αγωνιστικής θα γίνουν το

Σαββατοκύριακο 26-27/9.

1η Αγωνιστική

26/09 17:00    Δωτιέας

Αγιάς – Δόξα

Βλαχογιαννίου     

26/09 17:00    Αστραπή

Νέας Πολιτείας –

Αμπελωνιακός       

26/09 17:00    Δόξα

Αργυροπουλίου –

Παναγροτικός Νίκαιας

26/09 17:00    ΑΣ

Βορειοηπειρωτών “Ο

Πύρρος” – Φαλανιακός      

27/09 17:00  Τύρναβος

2005 – ΑΟ Μαυροβουνίου

27/09 17:00  Σμόλικας

Φαλάνης – ΑΕ Κιλελέρ       

27/09 17:00 Αχιλλέας

Φαρσάλων – Όλυμπος

Γόννων    

27/09 17:00 Δήμητρα

Γιάννουλης – Δαμασιακός

27/09 17:00 ΠΑΟΛ Αβέρωφ

– Ολυμπιακός Αμπελιάς
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Α
νακοινώθηκαν

από την Επιτροπή

Πρωταθλημάτων

και αναρτήθηκαν στο site

της Ένωσης οι όμιλοι της

Α1΄κατηγορίας για το

πρωτάθλημα 2020-2021.

Κάθε όμιλος αποτελείται

από 12 ομάδες μετά και την

παραίτηση του Σ.Σ.

Ραψάνης.

Οι ομάδες της Επαρχίας

Φαρσάλων τοποθετήθηκαν

στον 3ο όμιλο, να υπενθυ-

μίσουμε ότι η Επαρχία μας

την φετινή σεζόν θα εκπρο-

σωπηθεί στην Α1′ ΕΠΣΛ

κατηγορία από τις

Αναγέννηση Φαρσάλων,

ΑΟ Ναρθακίου, Δόξα

Υπέρειας και Μέγα

Αλέξανδρο Χαλκιάδων.

Υπενθυμίζεται ότι η κλήρω-

ση του πρωταθλήματος θα

διεξαχθεί την Τρίτη 15

Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα

19.30 στο ξενοδοχείο

Διόνυσος, ενώ κάθε σωμα-

τείο μπορεί να παρασταθεί

με έναν εκπρόσωπο (λόγω

του υγειονομικού πρωτο-

κόλλου).

1oς όμιλος

1 Ακαδημία Τυρνάβου

2 Αναγέννηση

Ευαγγελισμού

3 Ατρόμητος Δασοχωρίου           

4 Δόξα Βαλανίδας

5 Ηρακλής Πλατανουλίων    

6 Ιπποκράτης

7 Κεραυνός Δένδρων

8 Κεραυνός Δρυμού

9 Λαρισαϊκός

10 Νεάπολη Λάρισας

11 Προοδευτική

Βερδικούσσας

12 Ροδιακός

2ος όμιλος

1 Αναγέννηση Καλοχωρίου        

2 Αναγέννηση Πυργετού

2016

3 Απόλλων Γαλήνης 2016            

4 ΑΣ Όλυμπος Αιγάνης

5 Αστήρ Μελισσοχωρίου             

6 Δάφνη Γλαύκης              

7 Ηρακλής Χάλκης

8 Κίσσαβος Συκουρίου

9 Πανιώνιος Νέας Σμύρνης         

10 Προμηθέας ΑΕ Λάρισας         

11 Φιλοκτήτης Μελιβοίας           

12 Χείμαρρος Μαρμαρίνης

3ος όμιλος

1 ΑΕ Βουναίνων

2 ΑΕ Μάνδρας 2016             

3 Αναγέννηση Φαρσάλων        

4 Ανθούπολη

5 ΑΟ Ελευθερών

6 ΑΟ Ναρθακίου

7 Ατρόμητος Αγίων

Αναργύρων

8 Δόξα Ραχούλας

9 Δόξα Υπέρειας

10 Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

11 Πελασγιώτις Λάρισας             

12 Φορτούνα Κουτσοχέρου      

Τ
ην Τετάρτη 9

Σεπτεμβρίου η

ανδρική ομάδα

μπάσκετ του Αθλητικού

Συλλόγου Φαρσάλων

ξεκίνησε την προετοιμα-

σία της για την φετινή

αθλητική αγωνιστική χρο-

νιά.

Φέτος θα είναι η μόνη
Φαρσαλινή ομάδα μπάσκετ
της πόλης που θα αγωνίζε-
ται στα πρωταθλήματα της
ΕΣΚΑΘ.
Στην προετοιμασία συμμε-
τέχουν και αθλητές από τις
ακαδημίες του Συλλόγου.
Επίσης συνεχίζονται οι
εγγραφές για τις ακαδημίες
του συλλόγου.
Τηλ: 6973307903

O
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δήμου

Φαρσάλων με

σκοπό την ανάδειξη του

“ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΘΛΟΥ”

εισάγει καινοτόμους

μηχανισμούς στήριξης και

ανάδειξης του θεσμού και

παρουσιάζει την επίσημη

ιστοσελίδα

achilliosathlos.gr.

Στον ιστότοπο του Αχίλλειου

Άθλου υπάρχουν όλες οι

πληροφορίες που αφορούν

τον αγώνα, την ιστορία και

την εξυπηρέτηση των δρο-

μέων, των εθελοντών και

των θεατών.

Η νέα σελίδα είναι αμφίδρο-

μα συνδεδεμένη με όλα τα

γνωστά social media.

Στον 3ο όμιλο της Α1 ΕΠΣΛ οιΣτον 3ο όμιλο της Α1 ΕΠΣΛ οι

ομάδες της Επαρχίαςομάδες της Επαρχίας

Ξεκίνησε προετοιμασία η ομάδαΞεκίνησε προετοιμασία η ομάδα

μπάσκετ του Α.Σ. Φαρσάλωνμπάσκετ του Α.Σ. Φαρσάλων

Επίσημος ιστότοπος για την Επίσημος ιστότοπος για την 

διοργάνωση του Αχίλλειου Άθλουδιοργάνωση του Αχίλλειου Άθλου



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων σε

ένα πολύ δυνατό

φιλικό τεστ κόντρα στην

Μαυραϊκή Σοφάδων κατά-

φερε να πάρει την νίκη

και μάλιστα με ανατροπή

με σκορ 3 – 2.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους φιλοξενούμενους να

μπαίνουν καλύτερα στον

αγωνιστικό χώρο και μάλι-

στα να ανοίγουν και το

σκορ με δυνατό πλασέ του

Κώστα Τσακίρη ενώ σχεδόν

σε όλο το πρώτο μέρος

είχαν την πρωτοβουλία των

κινήσεων.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο

Αχιλλέας ήταν αισθητά βελ-

τιωμένος και αρχικά έχασε

μια πολύ καλή στιγμή με

τον Δημήτρη Τσούλη.

Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι

κατάφεραν να ισοφαρίσουν

με καρφωτή κεφαλιά του

Τζέκα μετά από κόρνερ

που εκτέλεσε ο Γανός.

Οι φιλοξενούμενοι όμως

πήραν και πάλι το προβάδι-

σμα με εύστοχη εκτέλεση

πέναλτι του Θανάση

Μαντέλα.

Ο Αχιλλέας απάντησε

άμεσα σε αυτό το γκολ με

τον Παπακωνσταντίνου να

σκοράρει με κοντινό πλασέ.

Το τελικό 3 – 2 πέτυχε ο

Καναβός όταν ο Γανός

εκτέλεσε το κόρνερ ο Τζέκα

έπιασε το γυριστό σουτ ο

Σαΐνης τον σταμάτησε και ο

Καναβός με δυνατό σουτ

στην επαναφορά έστειλε

την μπάλα στα δίχτυα.

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Τλούπας,

Καρέντζος, Τσούλης Θ.,

Πατσιούρας, Γανός,

Τσούλης Δ., Κορδαλής,

Παπακωνσταντίνου,

Αναγνώστης,

Κυριαζόπουλος.

Έπαιξαν και οι: Παρθένης,

Κομισόπουλος Α., Καναβός,

Τζέκα, Γκουντόπουλος.

Μαυραϊκή Σοφάδων

(Φώτης Ράϊκος): Σαΐνης Μ.,

Χαρίτος, Μπαντής Β.,

Σαΐνης Μ., Ισούφης,

Καλλιώρας, Τσακίρης Κ.,

Τσακίρης Δ., Μπαντής Σ.,

Ραμαντάνης, Πολύζος Σ.

Έπαιξαν και οι: Σαΐνης Χρ.,

Μαντέλας Θ, Μπαντής Β.,

Πάγκαλος Ν., Μαντέλας Θ.,

Σαλής Β, Πολύζος Απ.,

Πάγκαλος Β., Σαΐνης Θ. 

Ο
λυμπιακός

Αμπελιάς και Δόξα

Υπέρειας δοκιμά-

στηκαν σε ένα φιλικό παι-

χνίδι προετοιμασίας που

στόχο είχε να δουν οι δυο

προπονητές την ετοιμότητα

των ομάδων τους και να

δοκιμάσουν πρόσωπα και

σχήματα.

Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς ο
οποίος βρίσκεται στην φάση
μονταρίσματος και προετοι-
μασίας εν όψει της Α ΕΠΣΛ
κατηγορίας με νέα πρόσωπα
και φιλοσοφία, κατάφερε να
πάρει την νίκη με σκορ 1 – 0
με απευθείας εκτέλεση
φάουλ του Βράκα.
Αυτό ήταν το δεύτερο φιλικό
προετοιμασίας των ερυθρο-
λεύκων καθώς είχε προηγη-
θεί και ένα παιχνίδι κόντρα
στην ομάδα Κ19 του Ηρακλή
Λάρισας όπου οι ερυθρόλευ-
κοι κέρδισαν με σκορ 3-4.
Από την άλλη για την Δόξα
Υπέρειας η οποία με νέα
συνταγή, νεανικό ρόστερ και
κορμό από την Υπέρεια και
τα γύρω χωρία, προετοιμάζε-
ται για την Α1 ΕΠΣΛ, αυτό
ήταν το πρώτο φιλικό προε-
τοιμασίας.
Η αναμέτρηση είχε καλό
ρυθμό επιθετικά με τις δυο
ομάδες να προσπαθούν να
παίξουν ορθολογικό ποδό-
σφαιρο με ανάπτυξη.
Η Υπέρεια είχε δυο καλές
στιγμές με τους
Αρσενόπουλο και Κερμελίδη,
ενώ η Αμπελιά “απάντησε” με
ένα σουτ του Βράκα και μια
προβολή του Ραπτοτάσιου με
τον Ευθυμιάδη να δηλώνει
“παρών”.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία της
Δόξας σημειώθηκε στο 2′

όταν ο Αρσενόπουλος με
εξουδετερωμένο τον Δούνια
σούταρε πάνω σε σώματα
αμυντικών.
Στο δεύτερο μέρος η κόπω-
ση, οι αλλαγές και οι δοκιμές
έφεραν όπως είναι λογικό και
την πτώση στην απόδοση
των δυο ομάδων, όμως η
προσπάθεια για σωστή ανά-
πτυξη και κυκλοφορία συνε-
χίστηκε.
Εν τέλει στο 70′ ο Βράκας με
όμορφη εκτέλεση φάουλ
νίκησε τον Σκαντζούρη για το
1 – 0.
Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Φώτης Πλίτσης): Δούνιας,
Πατρίκης, Μερτζανίδης Η,
Σαμαράς, Κοτρώτσιος Θ,
Μητροδήμος, Κοτρώτσιος
Χρ., Βράκας, Γκουντάρας,
Ραπτοτασιος, Τσανας.
Έπαιξαν και οι:
Χριστοδούλου, Ραπτοτασιος
Δ., Πλίτσης Δ., Μερτζανίδης
Φ., Καρατζούκος.
Δόξα Υπέρειας (Λάζαρος
Λαζαρίδης): Ευθυμιάδης,
Παπαδόπουλος, Πατσιούρας,
Δημητρίου Απ., Γκατζόγιας,
Πίσλι, Αρσενόπουλος,
Κερμελίδης, Ζαχαράκης,
Τσούνι, Γεωργολόπουλος.
Έπαιξαν και οι: Σκαντζούρης,
Τσιούρης Ν., Τσιούρης Γ.,
Λαυδής, Μπάφας,
Λαμπράκης, Κέτσι.
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““Ανατρεπτική” νίκη για τον Αχιλλέα κόντρα στην Μαυραϊκή!Ανατρεπτική” νίκη για τον Αχιλλέα κόντρα στην Μαυραϊκή!

Νικήτρια η Αμπελιά στο φιλικό με την Υπέρεια!Νικήτρια η Αμπελιά στο φιλικό με την Υπέρεια!



Σ
ε φιλικό αγώνα που
διεξήχθη στο γήπεδο
της Κρήνης

Φαρσάλων, η τοπική Νίκη
Κρήνης υποδέχτηκε την
Ακαδημία της ΑΕΛ Κ-17.
Η Νίκη είναι αυτή που άνοιξε
το σκορ με τον Γακόπουλο
στην αριστερή πλευρά στο
ύψος της μεγάλης περιοχής
με πολύ όμορφο πλασέ στο
49′, όπου η μπάλα χτύπησε
πρώτα στο δοκάρι και κατέ-
ληξε στα δίχτυα, άπιαστο
σουτ για τον τερματοφύλακα

της ΑΕΛ.
Αυτό το γκολ φαίνεται πως
“ξύπνησε” τους βυσσινί, οι
οποίοι έβγαλαν αντίδραση
και αρχικά με σουτ του Νινίκα
και επέμβαση του τερματο-
φύλακα της Κρήνης, η μπάλα
χτύπησε στο οριζόντιο δοκά-
ρι πριν περάσει σε κόρνερ.
Η Κρήνη έδειξε από εκεί και
έπειτα σημάδια κούρασης
καθώς είναι το πρώτο της
φιλικό μετά από λίγες και επί-
πονες προπονήσεις και αρκε-
τές ελλείψεις και έδειξε πολύ

καλό πρόσωπο απέναντι σε
μια πολύ καλή ομάδα, δουλε-
μένη, με νέα παιδιά, η οποία
ξεκινά το πρωτάθλημα στην
κατηγορία της και βάσει των
στοιχείων που έδειξε σήμερα,
είναι σε πολύ καλή κατάστα-
ση και είναι έτοιμη να αντα-
πεξέλθει στις επίσημες υπο-
χρεώσεις που θα ακολουθή-
σουν.
Η ισοφάριση ήρθε στο 82′ με
σουτ του Κούκου στο ύψος
της μεγάλης περιοχής από τα
δεξιά, αμέσως μετά έγινε το

1-2 στο 84′ με σουτ του
Ματράκη και το τελικό 1-3
διαμορφώθηκε τρία λεπτά
αργότερα, στο 87′ έπειτα από
λάθος συνεννόηση της άμυ-
νας της Κρήνης και κόντρα
που εκμεταλλεύτηκε ο
Κούκος που διπλασίασε τα
τέρματά του.
Στο γήπεδο για να παρακο-
λουθήσει την αναμέτρηση
παρευρέθη και ο αντιπρόε-
δρος της ΑΕΛ, κος Σταύρος
Πουλαράκης.
Οι Συνθέσεις
Νίκη Κρήνης
(Μαργαριτόπουλος
Θοδωρής): Ράγιας,
Κυριάκου, Μακρυγιάννης,
Γακόπουλος,
Μαργαριτόπουλος Κ.,
Σελήνης, Ζησόπουλος,
Τσανάκας Χ., Ντούλε,
Βάτσικας Θ., Λουκανόπουλος
Αγωνίστηκαν και οι:
Μανούσος, Καρπέτης,
Σουφλέρης, Καραλευτέρης
ΑΕΛ Κ17 (Ευαγγέλου Α.):
Αραμπατζής, Ασίκογλου,
Χαλδούπης, Στάμος,
Μπόγδανος, Χονδής,
Γκουντάρας, Νινίκας,
Γκούλιος, Ματράκης,
Μέκρας. 
Αγωνίστηκαν και οι: Ζέρβας,
Μπαργιώτας, Κούκος,
Κυρίτσης, Μπαγιώτας,
Τσιούπρος

Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων στο

πρώτο εντός έδρα

της φιλικό παιχνίδι έδειξε

πολύ θετικά στοιχεία και

κατάφερε να πάρει την

νίκη κόντρα στον Ηρακλή

Παλαμά με σκορ 5 – 1.

Πρωταγωνιστής της αναμέ-

τρησης ήταν ο νεαρός

Θανάσης Τσιοβάρας ο

οποίος πέτυχε 2 γκολ ενώ

ήταν αρκετά κινητικός και

δημιούργησε ρήγματα στην

άμυνα του Ηρακλή, ενώ

από ένα τέρμα πέτυχαν οι

Πολύζος, Δημουλάς και

Μπίνας Χρήστος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Αναγέννηση να “πυρο-

βολεί” και να χάνει δυο

καλές στιγμές με τους

Πολύζο και Δημουλά.

Ο Πολύζος άνοιξε το σκορ

στο 7′ ενώ ακολούθησε ο

Τσιοβάρας ο οποίος αρχικά

στο 15′ όταν ο Ισούφης

εκτέλεσε το φάουλ έξω από

την περιοχή με δυνατό σουτ

ο αντίπαλος τερματοφύλα-

κας έδιωξε και ο νεαρός

μεσοεπιθετικός με κοντινό

πλασέ στην επαναφορά

πέτυχε το 2 – 0.

Πέντε λεπτά αργότερα ο

Τσιοβάρας έκλεψε την

μπάλα από το κέντρο έκανε

κούρσα και με πλασέ πέτυ-

χε το 3 – 0 και το δεύτερο

προσωπικό του τέρμα.

Στο 35′ ο Θέος βρέθηκε τετ

α τετ δεν κατάφερε να πλα-

σάρει σωστά ο Τσιοβάρας

βρέθηκε στην πορεία της

μπάλας δεν την βρήκε

“γεμάτα” με αποτέλεσμα

αυτή να φτάσει στον

Δημουλά ο οποίος με

πλασέ πέτυχε το 4 – 0.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν

σε 4-1 με την έναρξη του

δευτέρου μέρους.

Η Αναγέννηση έχασε και

πάλι σωρεία ευκαιριών με

τους Μπίνα και

Αγγελακόπουλο.

Εν τέλει στο 75′ ο Χρήστος

Μπίνας με πλασέ πέτυχε το

τελικό 5 – 1.

Η Σύνθεση
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Κώστας Ρόφαλης):
Ιακωβάκης, Ισούφης,

Θλιβερός, Χαμορούσος,

Δημητρίου, Μουτκανάς,

Δημητρόπουλος,

Τσιοβάρας, Θέος,

Δημουλάς, Πολύζος.

Έπαιξαν και οι: Βλαχάκης,

Μπίνας Χρ., Μπίνας Β.,

Αγγελακόπουλος,

Ευθυμιάδης, Φωτογιάννης,

Θεοχαρόπουλος
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Αθλητικά Νέα
CMYK

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

Φιλική πεντάρα με μπροστάρη τον Τσιοβάρα για την Αναγέννηση!Φιλική πεντάρα με μπροστάρη τον Τσιοβάρα για την Αναγέννηση!

““Πάλεψε” η Κρήνη, κέρδισε η ΑΕΛ!Πάλεψε” η Κρήνη, κέρδισε η ΑΕΛ!



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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75

τμ στην Οδό Αθηνάς 19 στον 2ο

όροφο, με αντλία υψηλής θερμό-

τητας, με οικονομία σε σύγκριση

με το πετρέλαιο 70% και με το

υγραέριο 40%.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6987119996

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1,500 τ.μ.

με παλαιό σπίτι και αποθήκη,

στον Άγιο Χαράλαμπο Ερέτρια

Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6979230312

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι 60 τ.μ. στο ισόγειο με

αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοι-

νόχρηστα, επί της οδού

Στρατηγού Μακρυγιάννη 10 στα

Φάρσαλα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6973746675.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορό-

φου επί της οδού Γυμνασιάρχου

Γκίκα 24 στα Φάρσαλα.

2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζί-

να και καθιστικό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6973885635

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου

ορόφου 60 τμ ανακαινισμένο επί

της Οδού Θέτιδος στα Φάρσαλα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6998142044

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ΤΕΙ

Λογιστικής ή ΑΕΙ Οικονομικής

Κατεύθυνσης για εργασία πλή-

ρους απασχόλησης σε λογιστικό

γραφείο.

Επιθυμητή προυπηρεσία, άριστη

γνώση Η/Υ και λειτουργικών

συστημάτων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6944745028 (Τρίτη - Πέμπτη

από 18:30 έως 21:30.)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κυρία με εμπει-

ρία και προυπηρεσία αναλαμβά-

νει την φύλαξη βρεφών και

μικρών παιδιών  κατά προτίμηση

Part Time.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6986837405

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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Φιλολόγος Απόφοιτος του Α.Π.Θ παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Τιμές πολύ προσιτές.

Τηλ Επικοινωνίας: 6932699305

15/9:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

16/9:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

17/9:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

18/9:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

19/9:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

20/9:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

21/9:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154  

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)

Από Δευτέρα (14/9) τα

δρομολόγια στο ΚΤΕΛ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ-

ΒΟΛΟΥ διαμορφώνονται

ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 7:20 – 11:50 –

15:50 – 19:50

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 08:10

– 12:45 – 16:15 – 20:15

Ο
Διευθυντής και

ο Σύλλογος

Καθηγητών του

Επαγγελματικού Λυκείου

Φαρσάλων, συγχαίρουν

θερμά τους μαθητές του

σχολείου που πέτυχαν

την είσοδό τους σε

Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα και Σχολές

Εμπορικού Ναυτικού και

τους εύχονται ολόψυχα

καλή αρχή στο νέο τους

ξεκίνημα και καλή σταδιο-

δρομία.

Από τους 21 μαθητές του

ΕΠΑΛ Φαρσάλων που συμ-

μετείχαν στις τελευταίες

πανελλαδικές εξετάσεις, οι

14 πέτυχαν την είσοδό τους

σε σχολές που επιθυμού-

σαν.

Ο
καρδιολόγος

Περίανδρος

Χατζηγιάννης

ξεκίνησε από την Δευτέρα

(14/09), καρδιολογικό

ιατρείο στα Φάρσαλα, επί

της οδού Ιεζεκιήλ 9 (πρ.

ιατρείο Αγγελικής

Εξάρχου).

Είναι απόφοιτος του

Πανεπιστημίου Αθηνών,

έχει κάνει την ειδικότητα του

στο Θριάσιο Νοσοκομείο

ενώ έχει θητεύσει και από

το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων.

Τηλ. 2491026100 –

6937212273

ΕΠΑΛ Φαρσάλων:ΕΠΑΛ Φαρσάλων:

Συγχαρητήριο μήνυμα γιαΣυγχαρητήριο μήνυμα για

τους επιτυχόντες τωντους επιτυχόντες των

πανελλαδικών εξετάσεωνπανελλαδικών εξετάσεων

Ο ΠερίανδροςΟ Περίανδρος

Χατζηγιάννης νέος Χατζηγιάννης νέος 

καρδιολόγος στακαρδιολόγος στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα
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Γ
κολ από τα… απο-

δυτήρια έβαλε ο

Α.Ο. Ναρθακίου στη

σεζόν 2020/21, μιας και

ήταν η μοναδική ομάδα

ανά την Ελλάδα που πρό-

λαβε και έκανε… «χορό»,

εξασφαλίζοντας ένα μεγά-

λο ποσοστό του μπάτζετ

της χρονιάς.

Με το «δεξί» μπήκε η νέα
ποδοσφαιρική χρονιά διοι-
κητικά στο Ναρθάκι, καθώς
η διοίκηση της ομάδας φρό-
ντισε να κάνει το χορό της
ομάδας νωρίς το καλοκαίρι
και «γλίτωσε» από την
απαγόρευση των… «χορών
και πανηγυριών» από τη
Κυβέρνηση λόγω

Κορονοϊού.
Στα ίδια βήματα (ένα βήμα
δηλαδή μπροστά), φιλοδο-
ξούν να είναι και στο αγωνι-
στικό τμήμα στο Ναρθάκι. 
Μάλιστα οι γαλάζιοι ενισχύ-
θηκαν άμεσα σε όλες τις
θέσεις με ποδοσφαιριστές
από την Επαρχία

Φαρσάλων και δυνάμωσαν
το “παρεάκι” που έχουν
φτιάξει εδώ και χρόνια.
Με μελετημένες κινήσεις
και χωρίς «φρου – φρου»
και… «αρώματα» ο
Γιάννης Βασιλείου πήρε
ψήφο εμπιστοσύνης από
τη περσινή σεζόν και
είναι εκείνος ο οποίος θα
τραβήξει κουπί τη νέα
ποδοσφαιρική σεζόν στο
πάγκο του ΑΟΝ.
«Εύχομαι καλή ποδοσφαιρι-
κή χρονιά σε όλα τα σωμα-
τεία του Νομού. Φέτος δου-
λεύουμε κάτω από πρώτο-
γνωρες λόγω Κορονοϊού
συνθήκες. Για εμάς τους
προπονητές το έργο γίνεται
ακόμα δυσκολότερο μιας
και δεν γνωρίζουμε πότε θα
ξεκινήσουμε και κάτω από
ποιες συνθήκες ούτως ώστε
να μπορέσουμε να προετοι-
μάσουμε σωστά τα παιδιά.
Παρόλα αυτά διακρίνω μια
δίψα για ποδόσφαιρο και
αυτό είναι που με ενθουσιά-
ζει εδώ στο Ναρθάκι.
Ανεξάρτητα από το αποτέ-
λεσμα, θέλουμε να κάνουμε
ένα σύνολο το οποίο να
βλέπει το γήπεδο ως μέσο
διαφυγής από τη καθημερι-
νότητα, δημιουργώντας μια
μεγάλη οικογένεια. Δεν είναι
αυτοσκοπός μας η άνοδος,
αλλά αν έρθει σίγουρα όλοι
μας θα είμαστε εξαιρετικά

ενθουσιασμένοι».
Για τη νέα προσπάθεια
του Α.Ο. Ναρθακίου μίλη-
σε και ο πρόεδρος της
ομάδας, Θανάσης
Λελετζής.
«Αρχικά θέλω να ευχηθώ
υγεία σε όλες τις ομάδες.
Φέτος είναι μια ιδιαίτερη
χρονιά λόγω Κορονοϊού.
Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Να αρχίσει και να τελειώσει
το πρωτάθλημα. Φέτος
ρίξαμε το βάρος στα παιδιά
της επαρχείας των
Φαρσάλων, ενώ κρατήσαμε
την περσινό κορμό και ανα-
νεώσαμε τον προπονητή
μας, Γιάννη Βασιλείου. Και
με τις προσθήκες που
κάναμε θεωρώ πως θα
έχουμε μια ανταγωνιστική
ομάδα. Όλα αυτά βέβαια με
βασική προϋπόθεση να
ξεκινήσει αλλά και να τελει-
ώσει το πρωτάθλημα χωρίς
προβλήματα».
Το Μεταγραφικό «Παζάρι»
Ήρθαν: Κώστας Χρόνης
(Βαμβακού), Θεοδόσης
Τσιτσικλής (Βαμβακού),
Γιώργος Γκούνης
(Βαμβακού), Νίκος Μπανιάς
(Αναγέννηση Φαρσάλων).
Έφυγαν: Βράκας (Αμπελιά),
Σπανός (Γιάννουλη),
Βαρελάς (ελεύθερος),
Νταϊάκης (ελεύθερος).
Γιώργος Μπουλούτσος
(Ποδοσφαιριστής): «Καλή

χρονιά με υγεία. Η ομάδα
έχει στόχους. Στόχους τους
οποίους και θέλουμε να
πετύχουμε. Ελπίζουμε για
το καλύτερο. Έχουν γίνει
κάποιες προθήκες σημαντι-
κών παικτών σε κομβικές
θέσεις. Ελπίζω να βοηθή-
σουν και αυτοί και να πετύ-
χουμε σαν ομάδα».
Νίκος Μπανιάς
(Ποδοσφαιριστής): «Καλή
ποδοσφαιρική σεζόν να
ευχηθώ αρχικά. Υπάρχει
ένα από τα καλύτερα
ρόστερ της κατηγορίας
φέτος εδώ στο Ναρθάκι.
Μέσα από δουλειά αυτό θα
φανεί και στον βαθμολογικό
πίνακα του Ομίλου μας.
Όλα τα παιδιά μαζί με τον
προπονητή μας, τον κ.
Βασιλείου θα δώσουμε τον
καλύτερο μας ευατό για να
κάνουμε περήφανο το
χωριό μας».
Γιώργος Καραβαγγέλης
(Ποδοσφαιριστής):
«Φέτος είναι μια δύσκολη
χρονιά όπως για όλα τα
σωματεία, έτσι και για το
δικό μας. Η ομάδα είναι
καλά. Προσωπικά θέλω να
αγωνιστώ σε όλα τα παιχνί-
δια. Πρώτο μέλημα μας
είναι να παίξουμε καλό
ποδόσφαιρο και χωρίς σκο-
πιμότητες. Να παίξουμε για
να το ευχαριστηθούμε».

Τ
ο δικό της “ταξίδι”
στην Α1 ΕΠΣΛ κατη-
γορία ξεκίνησε η

Δόξα Υπέρειας.
Οι “αετοί” με τον Λάζαρο
Λαζαρίδη στον πάγκο τους
και με νέα συνταγή, νεανικό
ρόστερ και κορμό από την
Υπέρεια και τα γύρω χωρία,
προετοιμάζεται για την Α1
ΕΠΣΛ.

Στην Αμπελιά η Δόξα έδωσε
το πρώτο της φιλικό παιχνί-
δι και ο κ. Λαζαρίδης είχε
την δυνατότητα να τεστάρει
την ετοιμότητα, την δυναμι-
κή τα θετικά και τα αρνητικά
της ομάδος του.
Αρωγός στη νέα αυτή προ-
σπάθεια της ομάδας της
Δόξας, δεν θα μπορούσε
παρά να μην είναι η σύσ-

σωμη η διοίκηση των
«Αετών», τα θέλω και τις
επιθυμίες της οποίας εξέ-
φρασε ο κ. Θανάσης
Ανδρεόπουλος.
«Η καινούργια χρονιά θα
είναι αρκετά διαφορετική σε
σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια. Υπάρχει μια αβε-
βαιότητα για το τι πρόκειται
να συμβεί λόγω του

Κορονοϊού. Επειδή οι συν-
θήκες δεν επέτρεπαν μεγα-
λόπνοα σχέδια, ήταν μια
πρώτης τάξης ευκαιρία να
στηριχθούμε στις δικές μας
δυνάμεις, να στηρίξουμε τα
παιδιά από το χωριό
κυρίως, αλλά και από τη
γύρω περιοχή. Μία – δύο
προσθήκες από τη Λάρισα.
Θέλω να πιστεύω πως θα
βγει ένα όμορφο αποτέλε-
σμα στο γήπεδο.
Προσωπικά μου αρέσει
πάρα πολύ η ομάδα φέτος.
Περισσότερο από κάθε
άλλη χρονιά. Μαρέσει που
βλέπω νέους ποδοσοφαιρι-
στές που θα πάρουν τις
ευκαιρίες τους να εξελι-
χθούν. Θα έχουμε μια
αθλητική ομάδα. Θα προ-
σθέσουμε ακόμη μια προ-
πόνηση εβδομαδιαία σε
σχέση με τις προηγούμενες
χρονιές και θέλω να
πιστεύω πως όλα θα πάνε
καλά στο τέλος και θα είμα-
στε στις πρώτες θέσεις του
Ομίλου μας».
Στις πρώτες του δηλώσεις ο
κόουτς της Δόξας στάθηκε
στην προσπάθεια που γίνε-
ται, στην καλή σχέση που
υπάρχει μεταξύ Διοίκησης,
προπονητών και ποδοσφαι-
ριστών, την νέα φιλοσοφία
και φυσικά τους στόχους.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
“Καλή σεζόν σε όλους τους
ανθρώπους “αφανείς
ήρωες” που ασχολούνται με
το ερασιτεχνικό ποδόσφαι-
ρο.
Την φετινή σεζόν η Δόξα

ξεκινά μια νέα προσπάθεια
στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία,
με παιδιά από την Υπέρεια
και τις γύρω περιοχές, με
στόχο πρώτα απ’ όλα να
“δέσουμε” και να παίξουμε
όμορφο ποδόσφαιρο.
Η σχέση μεταξύ της
Διοίκησης είναι άριστη είναι
παράγοντες που αγαπούν
την ομάδα τους και το ερα-
σιτεχνικό ποδόσφαιρο και
είναι πάντα δίπλα σε όλη
την ομάδα.
Η προετοιμασία κυλά
ομαλά, προσπαθούμε να
δέσουμε και να καταφέρου-
με να πετύχουμε μέσα από
δουλειά και προπόνηση.
Στόχος μας είναι η ομάδα
να “αγκαλιαστεί” από το
σύνολο του κόσμου της
Υπέρειας και των γύρω
περιοχών ακόμη περισσότε-
ρο.”
Από πλευράς ποδοσφαιρι-
στών δηλώσεις έκαναν οι
Γιώργος Τσιούρης,
Αποστόλης
Παπαδόπουλος, Δημήτρης
Γκατζόγιας και Χρήστος
Κερμελίδης.
Γιώργος Τσιούρης:
“Εύχομαι υγεία και καλή
σεζόν σε όλους.
Η ομάδα μας φέτος προ-
σπαθεί να χτιστεί σε νέες
στέρεες βάσεις με παιδιά
από την περιοχή της
Υπέρειας και λίγες αλλά
ποιοτικές προσθήκες.
Με δουλειά, προσπάθεια
και υπομονή πιστεύω ότι
μπορούμε να πετύχουμε
τον στόχο μας και να

δώσουμε τον καλύτερο μας
εαυτό.”
Δημήτρης Γκατζόγιας:
Εύχομαι καλή σεζόν με
υγεία και χωρίς τραυματι-
σμούς σε όλους.
Από πλευράς μας προσπα-
θούμε μέσα σε μια νέα
βάση να “χτίσουμε” κάτι
νεανικό, με προσπάθεια,
πειθαρχία και σεβασμό και
εμείς ως πιο έμπειροι να
είμαστε δίπλα στα νέα παι-
διά.
Νομίζω ότι ακόμη είμαστε
στην αρχή αλλά τα δείγματα
είναι θετικά.”
Αποστόλης
Παπαδόπουλος: “Καλή
σεζόν με υγεία σε όλους,
μακριά από απρόοπτα και
τραυματισμούς.
Φέτος είναι μια ειδική χρο-
νιά με διαφορετικές συνθή-
κες λόγω της πανδημίας.
Η Δόξα σε αυτή την νέα
συνθήκη προσπαθεί να
“χτίσει” κάτι νέο με σταθε-
ρές βάσεις, παρών και μέλ-
λον.
Όλοι μας πρέπει να δώσου-
με τον καλύτερο μας εαυτό
και να βοηθήσουμε ο ένας
τον άλλον και όλοι μαζί την
νέα προσπάθεια.”
Χρήστος Κερμελίδης: “Καλή
σεζόν με υγεία σε όλους.
Η Δόξα φέτος προετοιμάζε-
ται διαφορετικά με το βλέμ-
μα στο μέλλον αλλά και με
το στοιχείο της εντοπιότη-
τας αρκετά έντονο.
Πιστεύω με δουλειά και
υπομονή θα πετύχουμε στο
πλάνο μας.”

Με «γκολ από τα αποδυτήρια» ξεκίνησε η σεζόν στον ΑΟ ΝαρθακίουΜε «γκολ από τα αποδυτήρια» ξεκίνησε η σεζόν στον ΑΟ Ναρθακίου

Ξεκίνησε το “ταξίδι” της η Δόξα Υπέρειας!Ξεκίνησε το “ταξίδι” της η Δόξα Υπέρειας!



Μ
ε αφορμή την

έναρξη της νέας

σχολικής χρο-

νιάς, εύχομαι σε όλους

τους μαθητές, εκπαιδευτι-

κούς και γονείς καλή και

αποδοτική σχολική χρο-

νιά, με υγεία και δύναμη.

Η έναρξή της γίνεται σε δια-
φορετικές συνθήκες σε
σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια.

Οφείλουμε όλοι να τηρή-
σουμε  τα υγειονομικά
μέτρα και να  ακολουθή-
σουμε τις οδηγίες των ειδι-
κών, με εποικοδομητική
συνεργασία και προθυμία,
προκειμένου να   καταφέ-
ρουμε να ξεπεράσουμε τις
όποιες δυσκολίες η εφαρ-
μογή αυτών των μέτρων
συνεπάγεται.
Η γενιά των παιδιών μας,
είναι αυτή, που με όπλο τη
μάθηση – τη γνώση και την
ανθρωπιστική παιδεία,
μπορεί και πρέπει να πρω-
ταγωνιστήσει για έναν
καλύτερο κόσμο.
Καλή δύναμη σε όλους.
Χρήστος Δ. Καπετάνος
Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π.
Λάρισας Ν.Δ

Η
Γ.Ε. Φαρσάλων ‘Η

ΦΘΙΑ’, ένας σύλ-

λογος με μεγάλες

διακρίσεις σε εθνικό και

διεθνές επίπεδο στοχεύει

μέσα από την ανάπτυξη

και βελτίωση της σωματι-

κής  και ψυχικής υγείας

των παιδιών- αθλητών

της, στην στελέχωση των

αγωνιστικών τμημάτων.

Προσκαλούμε τους μικρούς
μας φίλους, για την δημι-
ουργία ηλικιακών αγωνιστι-
κών τμημάτων των εξής
κατηγοριών.
Κατηγορίες:
Α) mini Τετάρτης και
Πέμπτης δημοτικού,
B) Παμπαίδων-
Παγκορασίδων Β΄ Έκτης
δημοτικού και 1η
Γυμνασίου,

Γ) Παμπαίδων-
Παγκορασίδων Α΄2α και 3η
Γυμνασίου.
Η συμμετοχή στις προπο-
νήσεις όλων των κατηγο-
ριών είναι ΔΩΡΕΑΝ  και θα
διεξάγονται στο δημοτικό
στάδιο Φαρσάλων.
Επίσης, δημιουργία 
ΔΩΡΕΑΝ τμημάτων μαθη-
τών για την εισαγωγή στις
στρατιωτικές σχολές και
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Οι εγγραφές ξεκινούν από
14 Σεπτεμβρίου – 25
Σεπτεμβρίου.
Έναρξη προπονήσεων 26
Σεπτεμβρίου.
Υπεύθυνοι Συλλόγου:
Χρήστος Αθανασίου
6977666863
Βασίλειος Βακάλης
6972565540
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