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Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 989 Τιμή: 0,60 ευρώ

Εργοτάξιο η Π.Ε.Ο. Λάρισας -Εργοτάξιο η Π.Ε.Ο. Λάρισας -

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

ΕΛΓΑΕΛΓΑ:“Εντός της εβδομάδος η:“Εντός της εβδομάδος η

προκαταβολή για τις ζημιές”προκαταβολή για τις ζημιές”

COVID - 19:COVID - 19:

““Έπεσαν” ταΈπεσαν” τα

πρώτα πρώτα 

πρόστιμα σταπρόστιμα στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι το  σαρανταήμερο μνημόσυνο του

αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΟΥΠΗ θα τελεστεί σε κλειστό οικογε-

νειακό κύκλο λόγω της πανδημίας του COVID – 19.

Η Οικογένεια

Αποκαταστάθηκε τοΑποκαταστάθηκε το

μεγάλο πρόβλημα τουμεγάλο πρόβλημα του

Σταυρού ΦαρσάλωνΣταυρού Φαρσάλων

Οι μάσκες ξανά στηνΟι μάσκες ξανά στην

ζωή μας...ζωή μας...

Κορωνοϊός: Σε επίπεδοΚορωνοϊός: Σε επίπεδο

αυξημένης επιτήρησης η Π.Ε.αυξημένης επιτήρησης η Π.Ε.

Λάρισας – Όλα τα νέα μέτραΛάρισας – Όλα τα νέα μέτρα
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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 28/10/2020 
Βροχόπτωση 11/19c

Τρίτη 27/10/2020
Ηλιοφάνεια 9/23c

Πέμπτη 29/10/2020
Βροχόπτωση 9/22c

Παρασκευή 30/10/2020
Συννεφιά 8/21c

Σαββάτο 31/10/2020
Ηλιοφάνεια 7/19c

Κυριακή 1/11/2020 
Συννεφιά 6/19c

Δευτέρα 2/11/2020
Συννεφιά 7/19c

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

Η
Λαϊκή

Συσπείρωση

Φαρσάλων ζητά

την σύγκληση Έκτακτου

Δημοτικού Συμβουλίου

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων ζητά την

σύγκληση Έκτακτου

Δημοτικού Συμβουλίου στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων με όλα τα μέσα

ασφάλειας ώστε να εκπρο-

σωπηθούν οι πληγέντες

δημοτικές ενότητες και πλη-

γέντες της πόλης μας, για

να μπουν επί τάπητος τα

θέματα και να διεκδικήσου-

με την αντιπλημμυρική

θωράκιση του Δήμου μας,

και για ουσιαστικά μέτρα

ανακούφισης  των πληγέ-

ντων.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡ-

ΣΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΟΣ

Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων ανακοινώνε-

ται ότι μετά τις πρόσφα-

τες εξελίξεις στο πεδίο

του νέου κύματος Covid-

19, πολλές περιοχές της

χώρας (συμπεριλαμβανο-

μένης της  Π.Ε Λάρισας

όπου ανήκουμε), έχουμε

υπεισέλθει στο επίπεδο

υψηλού επιδημιολογικού

φορτίου (πορτοκαλί), της

Υπουργικής Απόφασης

Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-

2020.  Δεδομένου αυτού

υπενθυμίζουμε τις υπο-

χρεώσεις που συνεπάγε-

ται για τα καταστήματα η

ένταξη της περιοχής τους

στο υψηλό επιδημιολογι-

κό επίπεδο, ως εξής:

Υποχρεωτική μάσκα για
όλους (πωλητές/καταναλω-
τές/κοινό).
4 άτομα έως 100 τ.μ. και 1
άτομο για κάθε 10 τ.μ. επι-
πλέον (πέραν του καταστη-
ματάρχη και του προσωπι-
κού).
Έναρξη λειτουργίας στις 10
π.μ.
Απόσταση 1,5 μέτρου μετα-
ξύ των ατόμων και διασφά-
λιση μη σχηματισμού
ουράς άνω των 5 ατόμων.
Απαγόρευση κυκλοφορίας
και πώλησης αλκοόλ κατά
τις ώρες 00.00 με 05.00.

Βάσει της παραπάνω
Υπουργικής απόφασης,
ενημερώνουμε τις επιχειρή-
σεις και το καταναλωτικό
κοινό ότι το ωράριο λει-
τουργίας των καταστημά-
των λιανικού εμπορίου από
την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
2020, διαμορφώνεται ως
εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΠΡΩΙ:10:00-13:30 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:17:00-20:30
ΤΡΙΤΗ 
ΠΡΩΙ:10:00-14:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΠΡΩΙ:10:00-13:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:17:00-20:30
ΠΕΜΠΤΗ 
ΠΡΩΙ:10:00-14:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΡΩΙ:10:00-13:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:17:00-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΠΡΩΙ:10:00-14:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Τα καταστήματα τροφίμων
(Μάρκετ, φούρνοι, κρεοπω-
λεία, ιχθυοπωλεία), μπο-
ρούν να λειτουργήσουν
κατά 1 ώρα νωρίτερα, δηλ.
στις 9:00 π.μ.
Για οποιαδήποτε σχετική
εξέλιξη, θα επανέλθουμε με
νέα ενημέρωση
Εκ της Γραμματείας.

Εμπορικός: ΥποχρεώσειςΕμπορικός: Υποχρεώσεις

περιοχών Υψηλούπεριοχών Υψηλού

Επιδημιολογικού ΕπιπέδουΕπιδημιολογικού Επιπέδου

Η Λαϊκή ΣυσπείρωσηΗ Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων ζητά τηνΦαρσάλων ζητά την

σύγκληση Έκτακτουσύγκληση Έκτακτου

Δημοτικού ΣυμβουλίουΔημοτικού Συμβουλίου

Υπενθύμιση από τον ΕμπορικόΥπενθύμιση από τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό ΣύλλογοΕπιχειρηματικό Σύλλογο

Φαρσάλων για την τήρηση τωνΦαρσάλων για την τήρηση των

μέτρων προστασίαςμέτρων προστασίας

Η
Διοίκηση του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων, εφιστά την

προσοχή σε επιχειρήσεις

και καταναλωτές  για την

τήρηση των κανόνων στα

πλαίσια ανάγκης περιορι-

σμού της διασποράς του

κορωνοϊού.

Λόγω της μεγάλης αύξησης

των κρουσμάτων του covid-

19 στο σύνολο της επικρά-

τειας, πλέον και στο Νομό

Λάρισας, με το δείκτη να

ανεβαίνει στο επίπεδο 3

(αυξημένη επιτήρηση), επι-

βάλλεται όλοι να τηρούμε τα

μέτρα προφύλαξης για να

αποφύγουμε ένα ακόμη

Lockdown, που θα οδηγήσει

στο οριστικό κλείσιμο των

μικρών επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται πως η χρήση

μάσκας γίνεται υποχρεωτική

παντού. Όχι μόνο σε κλει-

στούς αλλά και σε ανοιχτούς

χώρους. Επίσης θα απαγο-

ρεύεται η κυκλοφορία από

τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα

έως τις 5.00 το πρωί.

Εξαιρούνται όσοι εργάζονται

τη νύχτα και τα περιστατικά

έκτακτης ανάγκης.

Η εφαρμογή των δύο νέων

μέτρων ξεκίνησε από τις

6.00 το πρωί του Σαββάτου

24/10/20.

Τηρώντας όλοι τα μέτρα

προστασίας κάνουμε ένα

βήμα μπροστά για την απο-

φυγή της διασποράς του

Κορονοϊού στην περιοχή

μας με στόχο να μείνουμε

υγιείς, να κρατήσουμε τη

πόλη μας ασφαλή και τις

επιχειρήσεις μας ανοιχτές.



Τ
ην Πέμπτη 29
Οκτωβρίου 2020 και
ώρα 13:00, θα πραγ-

ματοποιηθεί τακτική συνε-
δρίαση (21η) με
Τηλεδιάσκεψη για συζή-
τηση και λήψη αποφάσε-
ων, στα παρακάτω θέμα-
τα της ημερήσιας διάτα-
ξης.
Θέματα
1.  Λήψη απόφασης, για
τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου
οικον. έτους 2020 (τέταρτη
4η).
2. Λήψη απόφασης, για
αναμόρφωση του προϋπο-
λογισμού του Δήμου οικον.
έτους 2020 (ένατη 9η).
3.  Γνωμοδότηση του

Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων επί των μεταβο-
λών σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το σχολικό
έτος 2021-2022.
4.  Λήψη απόφασης, τρο-
ποποίησης της αριθμ.
259/2011 Α.Δ.Σ., που
αφορά τη δωρεάν παραχώ-
ρηση κατά χρήση, μιας
αίθουσας του πρώην
Κοινοτικού Καταστήματος
Βασιλί, στο Σύλλογο
Γυναικών Βασιλί «Η ΑΦΡΟ-
ΔΙΤΗ».
5.  Λήψη απόφασης, δωρε-
άν παραχώρηση κατά
χρήση του Δημοτικού
Σχολείου Δασολόφου στον

«Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό
Σύλλογο Δασολόφου».
6.  Λήψη απόφασης για
διατήρηση ή απομάκρυνση
κενωθέντος περιπτέρου και
κατάργηση της θέσης, που
βρίσκεται επί της οδού
28ης Οκτωβρίου & Λαμίας
(πλατεία Λαού στα
Φάρσαλα).
7.  Λήψη απόφασης, για
αντικατάσταση Προέδρου
και ορισμός νέου, στο Δ.Σ.
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φαρσάλων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.).
8.  Λήψη απόφασης, για
αντικατάσταση Προέδρου,
Αντιπροέδρου και ορισμός
νέων, στο Δ.Σ. του
Οργανισμού Πολιτισμού –
Αθλητισμού – Κοινωνικής
Προστασίας – Αλληλεγγύης
Δήμου Φαρσάλων
(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  Δ.Φ.)».
9.  Έγκριση ή μη της αριθμ.
51/2020 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης
Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) με
θέμα: «Μείωση τελών
ύδρευσης των πλημμυρο-
παθών της 18ης
Σεπτεμβρίου 2020».
10. Λήψη απόφασης, επί
κατατεθείσης πρότασης
ψηφίσματος, της παράτα-
ξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Φαρσάλων» για την καταδί-
κη της Χρυσής Αυγής.
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Δαμιανός
Η συνεδρίαση μέσω τηλε-
διάσκεψης, πραγματοποιεί-
ται δυνάμει της υπ. αριθ.
Δ1α/Γ.Π. οικ
64450/11.10.2020 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 4484/Β/11.10.2020)
«Κανόνες τήρησης αποστά-
σεων και άλλα μέτρα προ-
στασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορι-
σμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (ο
Δήμος μας βρίσκεται στο
Επίπεδο 3 «πορτοκαλί
ζώνη»).
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Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει τηνΜε τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει την

Πέμπτη 29/10 το Δ.Σ. ΦαρσάλωνΠέμπτη 29/10 το Δ.Σ. Φαρσάλων



Σ
ε εξέλιξη οι διαδικα-

σίες αποκατάστασης

στη Γέφυρα στο

Δίλοφο

Λειτουργικό γίνεται το επαρ-
χιακό δίκτυο που συνδέει
τους οικισμούς Φάρσαλα –
Αχίλλειο – Ναρθάκι – Άγιος
Αντώνιος – Σκοπιά. Από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας ολο-
κληρώθηκαν οι εργασίες

αποκατάστασης των υποδο-
μών πρόσβασης στα συγκε-
κριμένα τμήματα του δικτύου
της επαρχίας Φαρσάλων που
είχαν υποστεί από το μεσο-
γειακό κυκλώνα «Ιανός».
Ενώ έχουν ξεκινήσει και οι
διαδικασίες αποκατάστασης
της γέφυρας στοΔίλοφο.
«Συνεχίζουμε να επιχειρούμε
στις περιοχές της Θεσσαλίας

που επλήγησαν από τον
μεσογειακό κυκλώνα
«Ιανός», συμβάλλοντας με
σχέδιο στην υλοποίηση
μικρών και μεγάλων έργων
που έχουν ως αποτέλεσμα
την επιστροφή στην κανονι-
κότητα. Οι Τεχνικές
Υπηρεσίες από την πρώτη
στιγμή άρχισαν τις εργασίες
για την καταγραφή και την

αποκατάσταση των σημείων
του οδικού δικτύου της επαρ-
χίας Φαρσάλων που υπέστη-
σαν ζημιές, καθώς και τον
καθαρισμό και την αποκατά-
σταση των αναχωμάτων των
υδατορεμάτων όπου απαιτεί-
ται» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.

Σ
ε διαδικτυακή συνά-

ντηση με τον πρωθυ-

πουργό κ. Κυριάκο

Μητσοτάκη, παρουσία της

προέδρου της Επιτροπής

«Ελλάδα 2021», κ. Γιάννας

Αγγελοπούλου –

Δασκαλάκη και αυτοδιοικη-

τικών απ’ όλη τη χώρα,

συμμετείχε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Η συνάντηση έλαβε χώρα
την Παρασκευή, 23
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των

προετοιμασιών για τον εορ-
τασμό των 200 χρόνων μετά
την Επανάσταση του 1821
και της συνεργασίας που έχει
ήδη αναπτυχθεί μεταξύ της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
και της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης.
Σε δήλωσή του, ο κ.
Εσκίογλου τονίζει τα εξής: «Η
συμπλήρωση 200 ετών από
την επανάσταση του 1821
αποτελεί σπουδαίο γεγονός
και ορόσημο για την πατρίδα
μας.

Ο εορτασμός της εθνικής μας
παλιγγενεσίας μπορεί και
επιβάλλεται να αναδειχθεί σε
μία πυξίδα αναζήτησης και
επαναπροσδιορισμού των
ιδανικών και των ιδεωδών
εκείνων που αποτέλεσαν τον
φωτεινό φάρο που καθοδή-
γησε τους ήρωές μας και
από τη σπίθα της επανάστα-
σης κατέληξε στη φλόγα της
απελευθέρωσης.
Ως δήμος Φαρσάλων κι ως
μία περιοχή με πλούσιο ιστο-
ρικό και πολιτιστικό αποτύ-
πωμα, επιθυμούμε και επι-
διώκουμε τη συμμετοχή μας
στις εκδηλώσεις εορτασμού
έχοντας καταθέσει δύο προ-
τάσεις.
Η πρώτη αφορά την διεξαγω-
γή μίας εικαστικής έκθεσης
αντικειμένων στον Πύργο
Καραμίχου, αρχείων και
όπλων της ελληνικής επανά-
στασης από την ευρύτερη
περιοχή του Δήμου
Φαρσάλων.

Η δεύτερη, εφόσον το επιτρέ-
ψουν οι ιδιάζουσες συνθήκες
της πανδημίας, αφορά μία
μουσική εκδήλωση με τρα-
γούδια και χορούς από την
επανάσταση. Με συμμετοχή
όλων των πολιτιστικών συλ-
λόγων της περιοχής μας.
Νέοι και νέες ντυμένοι με τις
παραδοσιακές στολές, να
χορέψουν τούς χορούς που
σηματοδοτούν την Ελληνική
επανάσταση με δημοτικά
τραγούδια.
Είναι το ελάχιστο που μπο-
ρούμε να πράξουμε για να
τιμήσουμε τη μνήμη και τη
θυσία των προγόνων μας.
Είναι το χρέος μας προς τις
επόμενες γενιές. Να μην
ξεχνάμε. Να μεταλαμπαδεύ-
ουμε τα σπουδαία βήματα
των προγόνων μας στα παι-
διά μας και στις γενιές που
ακολουθούν. Να υπενθυμί-
ζουμε στον κόσμο ολόκληρο
το μεγαλείο των Ελλήνων.»
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της προΟλοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της προ--

σβασιμότητας στο δίκτυο Φάρσαλα – Αχίλλειο –σβασιμότητας στο δίκτυο Φάρσαλα – Αχίλλειο –

Ναρθάκι – Άγιος Αντώνιος – ΣκοπιάΝαρθάκι – Άγιος Αντώνιος – Σκοπιά

Ελλάδα 2021: Σε διαδικτυακή συνάντηση μεΕλλάδα 2021: Σε διαδικτυακή συνάντηση με

τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οτον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο

δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλουδήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου



Σ
το επίπεδο 3 της

αυξημένης επιτήρη-

σης στον υγειονομι-

κό χάρτη βρίσκεται πλέον

η ΠΕ Λάρισας και σύμφω-

να με τα νέα μέτρα οι

Φαρσαλινοί θα πρέπει να

φοράνε μάσκες παντού.

Οι πρώτες ημέρες εφαρμο-
γής του συγκεκριμένου
μέτρου δείχνουν τους
περισσότερους πολίτες να
προσαρμόζονται και να
κυκλοφορούν με τη μάσκα
στους περιπάτους τους,
στις δουλειές, τις συναλλα-
γές τους και γενικότερα
στην δημόσια ζωή τους.
Είναι άλλωστε μια συνθήκη
την οποία θα πρέπει να
συνηθίσουμε καθώς η
καθημερινή αύξηση των
κρουσμάτων επιβάλλει την
τήρηση των μέτρων.
«Έπεσαν και τα πρώτα

πρόστιμα»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

μας ήδη ξεκίνησαν να
πέφτουν τα πρώτα πρόστι-
μα στην Επαρχία
Φαρσάλων τόσο για την μη
χρήση μάσκας, όσο και για
κυκλοφορία σε ώρες που
έχει απαγορευτεί μετά την
επιβολή των νέων μέτρων.
Οι έλεγχοι αναμένεται να
είναι ακόμη πιο εντατικοί τις
επόμενες ημέρες ώστε όλο
και περισσότεροι πολίτες να
εναρμονιστούν στις νέες
συνθήκες.
Η μάσκα καθημερινό φαι-

νόμενο πριν την πανδη-

μία.

Υπάρχουν αρκετά επαγγέλ-
ματα που η χρήση μάσκας
ήταν απαραίτητη πριν την
πανδημία όπως στους για-
τρούς, τους κτηνιάτρους,
τους φαρμακοποιούς και
άλλα.
Όπως μας τόνισε ο φαρμα-
κοποιός κ. Δημήτρης
Κόκκινος η μάσκα είναι

απλά ένα εργαλείο προστα-
σίας και όχι κάτι που θα
μας βλάψει, χρειάζεται προ-
σοχή από όλους μας και
εφόσον οι συνθήκες το
απαιτούν η μάσκα πρέπει
να υπάρχει στην καθημερι-
νότητα μας.
Σχετικά με την υποχρεω-

τική χρήση μάσκας:

Σχετικά με την υποχρεωτική
χρήση μάσκας σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς
χώρους που ισχύει για το
επίπεδο 3 και 4, δηλαδή για
τις «πορτοκαλί» και «κόκκι-
νες» περιοχές εξαιρούνται
από αυτήν οι συμμετέχο-
ντες σε ομαδική ή ατομική
άσκηση σε εξωτερικό χώρο
και κατά τη διάρκεια της
άσκησης αποκλειστικά και
μόνο.
Του μέτρου εξαιρούνται επί-
σης οι οδηγοί που βρίσκο-
νται μόνοι τους στο αυτοκί-
νητο ή μαζί με μέλη της
οικογενείας τους πρώτου

βαθμού που κι αυτά εξαι-
ρούνται από τη χρήση
μάσκας.
Στα σχολεία με απόφαση
του Υπουργείου Παιδείας
είναι υποχρεωτική η χρήση
μάσκας και στα διαλείμματα
στις Περιφερειακές
Ενότητες που έχουν εντα-
χθεί στο τρίτο, δηλαδή
«πορτοκαλί» και τέταρτο,
δηλαδή «κόκκινο», επίπε-
δο.
Σημειώνεται ότι στη φυσική
αγωγή, δηλαδή στη γυμνα-
στική, εξακολουθεί να μην
προβλέπεται η υποχρεωτι-
κή χρήση μάσκας.
Η μάσκα δεν εμπόδισε το

«κους κους»

Όπως βλέπετε και στις
άνωθεν φωτογραφίες η
χρήση μάσκας δεν εμπόδι-
σε το κους κους και τις
συζητήσεις μεταξύ φίλων
και γνωστών που βρέθηκαν
στο κέντρο της πόλης.

5
Τρίτη 27 Οκτωβρίου

CMYK

Οι μάσκες ξανά στην ζωή μας, Οι μάσκες ξανά στην ζωή μας, οι Φαρσαλινοίοι Φαρσαλινοί

προσαρμόζονται (ξανά) στις νέες συνθήκεςπροσαρμόζονται (ξανά) στις νέες συνθήκες



Ο
Πρόεδρος του

ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας

Θ. Λυκουρέντζος

συγκάλεσε σύσκεψη στα

κεντρικά γραφεία του

Οργανισμού με θέμα τον

συντονισμό των ενεργει-

ών των

Υποκαταστημάτων και

την τήρηση του χρονοδια-

γράμματος για την προώ-

θηση του εκτιμητικού

έργου των ζημιών, οι

οποίες προκλήθηκαν από

τις καταστροφικές συνέ-

πειες του Μεσογειακού

κυκλώνα «Ιανός», σε διά-

φορες περιοχές της

χώρας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο

Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ κ.

Νίκος Δούκας, η Γενική

Διευθύντρια κ. Χρυσούλα

Γάσπαρη, ο Προϊστάμενος

του Τμήματος στη

Διεύθυνση Ασφάλισης και

Ενισχύσεων κ. Σταύρος

Καουκάκης και οι προϊστά-

μενοι των

Υποκαταστημάτων

Λάρισας, κ. Μιχάλης

Λιόντος, Πάτρας κ. Γιώργος

Κεχαγιάς και Λαμίας κ.

Χρήστος Λιάλιος.

Διαπιστώθηκε ότι το

ανθρώπινο δυναμικό το

οποίο έχει διατεθεί για την

ενίσχυση των υπηρεσιών

των Υποκαταστημάτων στις

πληγείσες περιοχές εργάζε-

ται συστηματικά και έχει

επιτύχει σημαντικά αποτε-

λέσματα στην πορεία του

εκτιμητικού έργου των

ζημιών Φυτικού και Ζωικού

Κεφαλαίου και την προσεχή

εβδομάδα ο ΕΛΓΑ θα προ-

χωρήσει στην πληρωμή

προκαταβολών και εξοφλή-

σεων των ζημιών αυτών.

Αποφασίστηκε η κατά το

δυνατόν ταχύτερη αποστο-

λή των νέων πορισμάτων

και η καταχώρηση τους στα

Πληροφοριακά Συστήματα

του ΕΛΓΑ, ώστε να προχω-

ρήσει άμεσα τόσο η προκα-

ταβολή όσο και η εξόφληση

αποζημιώσεων στους δικαι-

ούχους και στις περιπτώ-

σεις αυτές.

Μ
ετά από πρό-

σκληση του ΓΕΩ-

ΤΕΕ/ΚΕ και του

Γεωπονικού Συλλόγου

Λάρισας πραγματοποιή-

θηκε συνάντηση εκπρο-

σώπων αγροτικών και

γεωπονικών φορέων από

ολόκληρη τη Θεσσαλία

προκειμένου να συζητή-

σουν για το μείζον θέμα

των υδάτων στην περιφέ-

ρεια Θεσσαλίας.

Κατά τη συνάντηση κατέλη-
ξαν ομόφωνα στα ακόλου-
θα συμπεράσματα, τα
οποία δημοσιοποιούν με
την ακόλουθη ανακοίνωσή
τους:
“Οι εκπρόσωποι των φορέ-

ων, που αναφέρονται
παρακάτω  και συμμετείχαν
στην συνάντηση, με την
συμμετοχή ειδικών επιστη-
μόνων, που πραγματοποιή-
θηκε στις 10-10-2020, μετά
από πρόσκληση του ΓΕΩ-
ΤΕΕ/ΚΕ και του
Γεωπονικού Συλλόγου
Λάρισας.
Δηλώνουν Ομόφωνα
Όπως όλοι οι Θεσσαλοί,
έτσι και οι οργανώσεις μας
ανησυχούμε βαθύτατα γιατί
η περιοχή μας, αντιμετωπί-
ζει έντονα και επείγοντα
προβλήματα, που συνδέο-
νται με το μείζον θέμα των
υδάτων, αλλά και με την
οικολογική υποβάθμιση της.

Η έλλειψη οράματος, σχε-
διασμού και αποφασιστικό-
τητας για την επίλυσή τους,
υπονομεύει ευθέως το ανα-
πτυξιακό μέλλον της
Θεσσαλίας και ειδικότερα
την γεωργία – κτηνοτροφία,
τον τομέα της μεταποίησης
και της παραγωγής υδροη-
λεκτρικής ενέργειας.
Καλούμε τον πρωθυπουργό
της χώρας κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη και την
Κυβέρνηση:
Να εκπονήσει ένα ολοκλη-
ρωμένο εφαρμοστικό σχέ-
διο (masterplan) για έργα
και δράσεις στο πολύπαθο
υδατικό διαμέρισμα
Θεσσαλίας.
Να εντάξει άμεσα, προς
υλοποίηση κάποια από τα
έργα ταμίευσης υδάτων
εντός της Λεκάνης
Απορροής του Πηνειού με
γνώμονα, εκτός των άλλων
σκοπών, την ενίσχυση της
αντιπλημμυρικής προστα-
σίας.
Να προωθήσει τον ανα-
γκαίο εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου διαχείρι-
σης υδάτων με την δημι-
ουργία ειδικού φορέα υπό

την εποπτεία της γραμμα-
τείας υδάτων του ΥΠΕΝ.
Να μεριμνήσει για ένα πρό-
γραμμα σταδιακής υποκα-
τάστασης των υπεραντλή-
σεων από μη ανανεώσιμα
αποθεμάτα υπόγειων υδά-
των, την αποκατάσταση της
οικολογικής ισορροπίας των
απειλούμενων με πλήρη
καταστροφή υπόγειων
υδροφορέων της
Θεσσαλίας μέσω  τεχνητού
εμπλουτισμού  και την ανα-
κούφιση των επιφανειακών
οικοσυστημάτων (ποτάμια).
Να δρομολογήσει την επα-
νεκκίνηση των έργων
Αχελώου, για λόγους ανω-
τέρας βίας (λόγω κινδύνων
κατάρρευσης) και λόγους
δημοσίου συμφέροντος
(προστασία της επένδυσης
εκατοντάδων εκατ. ευρώ),
με παράλληλη εκπόνηση
του νέου σχεδίου παραγω-
γής υδροηλεκτρικής ενέρ-
γειας αλλά και μερικής
μεταφοράς υδάτων, η οποία
θα αξιοποιηθεί εκτός από
τις αρδεύσεις και για τις
επείγουσες προτεραιότητες
που έχουν δημιουργηθεί
(οικολογική αποκατάσταση,

απόθεμα ασφαλείας για
περιόδους ξηρασίας), εγκα-
ταλείποντας επιτέλους την
μέχρι σήμερα τακτική της
απραξίας και της πλήρους
αποστασιοποίησης από τις
εξαγγελίες της Κυβέρνησης.
Να εντάξει στο σχέδιο ανά-
καμψης που θα υποβληθεί
στην ΕΕ, όσα από τα προα-
ναφερθέντα έργα πληρούν
τις απαιτούμενες προϋπο-
θέσεις.
Δηλώνουμε προς την
Κυβέρνηση και τον πολιτικό
κόσμο της χώρας ότι όλοι οι
Θεσσαλοί πολίτες ενωμένοι
και χωρίς σκοπιμότητες –
με επικεφαλής τους
Θεσσαλικούς φορείς – είμα-
στε αποφασισμένοι να
συνεχίσουμε τον αγώνα με
αμείωτη ένταση και να διεκ-
δικήσουμε, εάν χρειασθεί
δυναμικά, την υλοποίηση
των έργων που θα συμβάλ-
λουν αποφασιστικά στην
προστασία και παράλληλα
στην ανάπτυξη της
Θεσσαλίας.
Ενημερώνουμε την κοινή
γνώμη ότι θα αναληφθεί
πρωτοβουλία, ώστε η
παρούσα δήλωση και τα

συμπεράσματα της επιστη-
μονικής συνάντησης να
παραδοθούν στον
Πρωθυπουργό, στις κοινο-
βουλευτικές ομάδες των
πολιτικών κομμάτων και σε
όλους τους αρμόδιους
Υπουργούς, πολιτικούς
παράγοντες και φορείς της
Θεσσαλίας.
Οι φορείς που συμμετείχαν
στην εκδήλωση
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο –
Παράρτημα Κεντρικής
Ελλάδας
Γεωπονικός  Σύλλογος  Ν.
Λάρισας
Γεωπονικός  Σύλλογος  Ν.
Καρδίτσας
Γεωπονικός  Σύλλογος  Ν.
Μαγνησίας
Γεωπονικός  Σύλλογος  Ν.
Τρικάλων
Π.Ο.Σ.Γ.
Επιμελητήριο Λάρισας
Εταιρεία Θεσσαλικών
Μελετών (ΕΘΕΜ)
Ένωση Αγροτών Λάρισας
ΘΕΣΓΗ
ΘΕΣΤΟ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –
Γεωπονική Σχολή
ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων
ΤΟΕΒ Ταυρωπού”
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Αγροτικοί & γεωπονικοί φορείς: Ανησυχούμε βαθύτατα για τοΑγροτικοί & γεωπονικοί φορείς: Ανησυχούμε βαθύτατα για το

θέμα των υδάτων στη Θεσσαλίαθέμα των υδάτων στη Θεσσαλία

ΕΛΓΑ: “Εντός της εβδομάδος η προκαταβολή για τις ζημιέςΕΛΓΑ: “Εντός της εβδομάδος η προκαταβολή για τις ζημιές

από τον Ιανό”από τον Ιανό”

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11 Προσκυνηματική εκδρομή

στην Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιάρχων Μιχαήλ &

Γαβριήλ.



Μ
ε νέα δεδομένα

λειτουργεί από

την Παρασκευή

23/10 ο χάρτης υγειονομι-

κής ασφάλειας και προ-

στασίας από την νόσο

Covid-19 έπειτα από την

επικαιροποίησή του.

Η Π.Ε. Λάρισας βρίσκεται
στο επίπεδο αυξημένου κιν-
δύνου (Επίπεδο 3) και
πλέον  ισχύει απαγόρευση
της κυκλοφορίας από τις
12μιση το βράδυ μέχρι τις 5
το πρωί.
Ακόμη, από τις 24
Οκτωβρίου η χρήση μάσκας
είναι υποχρεωτική παντού. 
Η μάσκα θα μπορεί να αφαι-
ρείται μόνο στους χώρους
εστίασης και μόνο όταν οι
πελάτες κάθονται στο τρα-
πέζι.
Μέτρα στο Επίπεδο 3
Αυξημένης επιτήρησης
(πορτοκαλί)
Μετακινήσεις
Απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας* 00:30 έως 05:00.
*Εξαιρούνται μετακινήσεις
για λόγους εργασίας και
έκτακτης ανάγκης (λόγοι
υγείας
Μάσκα
Υποχρεωτική χρήση
μάσκας σε όλους τους εσω-
τερικούς και εξωτερικούς
χώρους
Συναθροίσεις
Λήψη μέτρων για περιορι-
σμό συναθροίσεων ανάλο-
γα με την επιδημιολογική
κατάσταση των όμορων
περιοχών και του συνόλου
της χώρας . Έως 9 άτομα
με μάσκες Τήρηση απόστα-
σης 1.5 μ Σύσταση για
περιορισμό επισκέψεων
από άτομα διαφορετικών
νοικοκυριών
Δομές πρόνοιας (μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων,
ξενώνες, κλπ)
Μάσκα στο προσωπικό
Αναστολή επισκεπτηρίου
Νοσοκομεία, ιατρεία και
διαγνωστικά κέντρα
Μάσκα στο προσωπικό &
σε όλους τους εισερχόμε-
νους Ένας συνοδός ανά
ασθενή Περιορισμός* των
προγραμματισμένων χει-
ρουργικών επεμβάσεων
μέχρι 40% *Εξαιρούνται
των περιορισμών τα ογκο-
λογικά και επείγοντα περι-
στατικά
ΚΥΤ προσφύγων

Αναστολή εξόδου
Σχολεία και πάσης φύσε-
ως εκπαιδευτικές δομές
Μάσκα από 4 ετών και
άνω
Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
Μάσκα έως 50 φοιτητές
καθήμενοι σε αμφιθέατρα
Τηλε-εκπαίδευση
Συνέδρια/Εκθέσεις
Μάσκα Σε εσωτερικό χώρο:
1 άτομο ανά 15 τ.μ τουλάχι-
στον, έως 50 καθήμενοι
Αναστολή λειτουργίας εκθέ-
σεων
Χώροι Λατρείας 
1 άτομο ανά 15 τ.μ.και έως
50 άτομα, καθήμενοι με
μάσκα
Αρχαιολογικοί χώροι,
Μουσεία, Αρχαιολογικοί
χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια)
μουσεία: 
1,5 μέτρο απόσταση
Μάσκα για όλους
Κλειστά μουσεία:
2 μέτρα απόσταση
1 άτομο ανά 20 τ.μ.
Απαγόρευση ομαδικών
ξεναγήσεων
Yποχρεωτική χρήση
μάσκας για όλους
Ζωντανά θεάματα και
ακροάματα, λοιπές παρα-
στατικές τέχνες (μόνο
καθήμενοι)
Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι
διεξαγωγής 30% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση
μάσκας 
Λειτουργία μέχρι
31/10/2020 Κλειστοί χώροι
30% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση
μάσκας 
Υποχρεωτική έκδοση ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου
Αναστολή διενέργειας σε
χώρους κλειστών γηπέδων
και γυμναστηρίων
Κινηματογραφικές προ-
βολές
Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι
διεξαγωγής 
30% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση
μάσκας
Λειτουργία μέχρι
31/10/2020
Κλειστοί χώροι
30% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση
μάσκας
Υποχρεωτική έκδοση ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου
Πρόβες, τηλεοπτικά και
κινηματογραφικά γυρί-

σματα
Yποχρεωτική χρήση
μάσκας σε πρόβες, υπο-
χρεωτική χρήση μάσκας
όσων δεν είναι στην σκηνή
γυρίσματος 4 άτομα 20-100
τμ και 1 άτομο για κάθε 10
τμ επιπλέον σε πρόβες
Καταγραφή εισερχομένων –
εξερχομένων
Παιδότοποι (κλειστοί) 1
παιδιά ανά 10 τ.μ. έως 20
παιδιά Yποχρεωτική χρήση
μάσκας (>4 ετών) 1 συνο-
δός ανά παιδί. Συνοδοί με
μάσκα στο χώρο αναμονής.
Τήρηση αποστάσεων στα
τραπεζο-καθίσματα και
κανόνων υγιεινής
Κέντρα διασκέδασης
συμπεριλαμβανομένων
χώρων δεξιώσεων,
catering, μπαρ (μόνο
καθήμενοι σε τραπέζια)
Χωρίς ζωντανή μουσική -
Μόνο καθήμενοι 4 άτομα
ανά τραπέζι Χώροι διεξα-
γωγής χωρητικότητας άνω
300 ατόμων: 30% του πιθα-
νού πληθυσμού της άδειας
με μέγιστο 150 καθήμενοι
Χώροι διεξαγωγής χωρητι-
κότητας έως 300 άτομα:
30% : του πιθανού πληθυ-
σμού της άδειας με μέγιστο
90 καθήμενοι Αποστάσεις
1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια
Υποχρεωτική χρήση
μάσκας στο προσωπικό
Κλειστά 00.00-05.00
Μουσικές σκηνές
Μόνο καθήμενοι 4 άτομα
ανά τραπέζι Χώροι διεξα-
γωγής χωρητικότητας άνω
300 ατόμων: 30% του πιθα-
νού πληθυσμού της άδειας
με μέγιστο 100 καθήμενοι
Χώροι διεξαγωγής χωρητι-
κότητας έως 300 άτομα:
20% του πιθανού πληθυ-
σμού της άδειας με μέγιστο
50 καθήμενοι Αποστάσεις
1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια
Υποχρεωτική χρήση
μάσκας στο προσωπικό
Κλειστά 00.00-05.00
Εστίαση (π.χ. εστιατόρια
[πλην φοιτητικών εστια-
τορίων], καφέ, κυλικεία
[πλην κυλικείων εκπαι-
δευτικών δομών], αναψυ-
κτήρια, καντίνες)
Υποχρεωτική χρήση
μάσκας από το κοινό κατά
την αναμονή και κατά τη
διαδικασία σερβιρίσματος 4
άτομα ανά τραπέζι
Πληρότητα 50% της ωφέλι-

μης επιφάνειας (Ειδικότερα,
στους χώρους όπου προ-
σφέρεται ζωντανή μουσική,
η πληρότητα περιορίζεται
στο 30% της ωφέλιμης επι-
φάνειας) Αποστάσεις τρα-
πεζο-καθισμάτων (σχετική
ΚΥΑ) Κλειστά 00.00-05:00
(εξαιρείται Take away –
delivery με απαγόρευση
πώλησης αλκοόλ)
Μεταφορές (Οι αριθμητι-
κοί/ποσοτικοί περιορι-
σμοί στις μετακινήσεις
αφορούν τον τόπο/σημείο
αναχώρησης ή εσωτερι-
κής μετακίνησης)
Υποχρεωτική χρήση
μάσκας σε όλα τα ΜΜΜ
65% σε ΜΜΜ Υποχρεωτική
χρήση μάσκας και στη
στάση των ΜΜΜ. 50% σε
πλοία Μέχρι 2 επιβάτες σε
taxi Περιορισμός στον αριθ-
μό επιβαινόντων στο ΙΧ
μέχρι 4 άτομα
Αθλητισμός (αγώνες,
προπονήσεις)
Προπονήσεις και αγώνες
χωρίς θεατές Μείωση στο
50% του μέγιστου αριθμού
αθλουμένων ανά εγκατά-
σταση (συνημμένος πίνα-
κας) Οδηγίες και
Υγειονομικά πρωτόκολλα
για προπονήσεις και αγώ-

νες
Γυμναστήρια
Υποχρεωτική χρήση
Μασκας στο προσωπικό,
κατά την αναμονή σε
χώρους του γυμναστηρίου
και σε όλους τους κοινόχρη-
στους χώρους του γυμνα-
στηρίου καθώς και στην
ομαδική άσκηση
Εξαιρούνται η ατομική
άσκηση (π.χ. διάδρομος,
βάρη) με τήρηση αποστά-
σεων 2μ 1 άτομο ανά 15 τμ
Απαγόρευση χρήσης απο-
δυτηρίων κλπ.
Καταστήματα τροφίμων
(σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ, φούρνοι, κρεο-
πωλεία, ιχθυοπωλεία κοκ)
Υποχρεωτική χρήση
μάσκας (προσωπικό και
κοινό) 1 άτομο ανά 10
τ.μ.(4 άτομα 20-100 τμ και
1 άτομο για κάθε 10 τμ επι-
πλέον Ειδική απολύμανση
σε τροχήλατα και μη καρό-
τσια/καλάθια Διευρυμένο
ωράριο
Λαϊκές αγορές 50% των
πωλητών, με 3 μέτρα από-
σταση μεταξύ πάγκων
Λειτουργία παράλληλων
αγορών Υποχρεωτική
χρήση μάσκας από όλους
Εμποροπανηγύρεις-

Κυριακάτικες Αγορές κλπ
Αναστολή λειτουργίας
Λιανεμπόριο Μάσκα υπο-
χρεωτική για όλους
Περιορισμός βάσει εμβαδού
1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα
20-100 τμ και 1 άτομο για
κάθε 10 τμ επιπλέον)
Ωράριο λειτουργίας
Κομμωτήρια, υπηρεσίες
προσωπικής υγιεινής
κλπ Μάσκα
σε προσωπικό και πελάτες
Μέτρα περιορισμού βάσει
εμβαδού (σχετική ΚΥΑ)
Διευρυμένο ωράριο λει-
τουργίας Μόνο με ραντεβού
Δημόσιες υπηρεσίες και
ιδιωτικές επιχειρήσεις
Υποχρεωτική χρήση
μάσκας από εργαζόμενους
και κοινό Τηλεργασία στο
40% ανεξαρτήτως εάν
αφορά ευάλωτη /αυξημένου
κινδύνου ομάδα
ΔικαιοσύνηΜέχρι 20 άτομα
στην αίθουσα Υποχρεωτική
χρήση μάσκας Μέτρα σε
συνεννόηση με τις διοική-
σεις των δικαστηρίων για
αποφυγή συγχρωτισμού
στις γραμματείες
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Μ
εγάλο πρόβλημα

αντιμετώπιζαν οι

κάτοικοι του

Σταυρού Φαρσάλων

καθώς η γέφυρα του ΟΣΕ

παρέμεινε πλημμυρισμέ-

νη για πέντε περίπου

εβδομάδες μετά τον

«ΙΑΝΟ» που πέρασε και

διέλυσε κυριολεκτικά την

Επαρχία Φαρσάλων.

Ο δρόμος κάτωθεν της
γέφυρας ο οποίος ενώνει
τους δυο οικισμούς του
Σταυρού ήταν πλημμυρι-
σμένος και οι κάτοικοι έπρε-
πε να διανύσουν περίπου 7
χιλιόμετρα για να πάνε και
άλλα τόσα για να επιστρέ-
ψουν αν έπρεπε να κάνουν
κάποια εργασία στο άλλο
μέρος του οικισμού.
Κάτοικος της περιοχής ανέ-
φερε ότι τις προηγούμενες
ημέρες προσπάθησαν οι
κάτοικοι να απομακρύνουν
τα νερά με αντλία γεώτρη-
σης (κεντρόφυγγα), που
χρησιμοποιείται στα χωρά-
φια για το πότισμα, μάταια
όμως, καθώς την μέρα
άδειαζε, το βράδυ τα νερά
μαζευόταν ξανά στην γέφυ-
ρα του ΟΣΕ. 
Μάλιστα αυτή η συνθήκη

έφερε και την επιστολή

της παράταξης του κ.

Κωνσταντίνου Τύμπα

“Ενωτική Δημοτική

Πρωτοβουλία” την οποία

συνυπέγραψε και ο δημο-

τικός σύμβουλος κ.

Ιωάννης Γκέβρος: με την

οποία ζητούσαν από τον

δήμαρχο, την άμεση απο-

κατάσταση της γέφυρας

του Σταυρού και την επα-

ναφορά της οδικής σύν-

δεσης των δυο οικισμών,

έτσι ώστε να επανέλθει η

ομαλότητα στους δυο

χωριά.

Αναλυτικά τα όσα αναφέ-

ρει η επιστολή της παρά-

ταξης του κ. Τύμπα: “Όλοι
μας γίναμε μάρτυρες των
καταστροφικών συνεπειών
του Ιανού, της κακοκαιρίας
που έπληξε την επαρχία
μας στις 18 Σεπτεμβρίου.
Ζημιές σε τέτοιο βαθμό και
μέγεθος που ακόμα και
σήμερα η αποτίμηση τους
προκαλεί θλίψη και από-
γνωση στους δημότες μας.
Κατοικίες, κτίσματα, αποθή-
κες, φυτικό και ζωικό κεφά-
λαιο, οδικό δίκτυο και γέφυ-
ρες δημιούργησαν μια εικό-
να πλήρους καταστροφής
ειδικά στα χωριά της
Δημοτικής ενότητας  του
πρώην Δήμου Ενιπέα.
Πέρα από τις προφανείς και

τεράστιες υλικές ζημίες
χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή
δημότη μας στο χωριό
Βασιλί και θα θέλαμε όπως
κάναμε και δια ζώσης  να
εκφράσουμε και από αυτό
το βήμα τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια
της εκλιπόντος.
Η παράταξη μας από την
πρώτη στιγμή της θεομη-
νίας συνέβαλε θετικά στην
αντιμετώπιση της βιβλικής
αυτής καταστροφής, συμμε-
τέχοντας σε απανωτές
συσκέψεις και καταθέτοντας
προτάσεις με μοναδικό
γνώμονα την ανακούφιση
των πληγέντων δημοτών
μας. Στρατηγική μας επιλο-
γή και στάση αποτέλεσε η
στήριξη των προσπαθειών
της νυν δημοτικής αρχής,
καθώς σε τέτοιες στιγμές
κρίσης είναι θέμα αρχής για
εμάς η αλληλεγγύη και η
από κοινού προσπάθεια
όλων των αιρετών ανεξαιρέ-
τως για ένα κοινό σκοπό
χωρίς μικροπολιτικές σκοπι-
μότητες.  Αποφασίσαμε και
στηρίξαμε το σχέδιο της
Δημοτικής Αρχής παραμερί-
ζοντας για το καλό του
τόπου αβλεψίες και καθυ-
στερήσεις που προέκυπταν
στην εφαρμογή του.

Όμως διανύοντας αισίως
την 5η εβδομάδα μετά τον
Ιανό και με τις συνέπειες
ακόμη ζοφερές για τον μέσο
δημότη δεν γίνεται να συνε-
χίσουμε να γινόμαστε μάρ-
τυρες αλλά και να νιώθουμε
συνυπεύθυνοι για εικόνες
εγκατάλειψης και απραξίας
σε μείζονα ζητήματα του
τόπου μας.
Τριάντα πέντε ημέρες μετά
την φονική κακοκαιρία κύριε
Δήμαρχε η τοπική κοινότη-
τα Σταυρού παραμένει κομ-
μένη στα δύο. Το γνωστό
σε όλους πρόβλημα της
γέφυρας του ΟΣΕ που από
κάτω της συνδέονται οδι-
κώς οι δυο οικισμοί του
χωριού. Η υπομονή και η
αγανάκτηση των πρώτων
ημερών έχουν γίνει οργή
σήμερα από τους κατοίκους
του χωριού. Οι συνέπειες
αυτού του αποκλεισμού
τεράστιες για την ομαλή
διαβίωση των  κατοίκων της
τοπικής κοινότητας όπως η
μη ομαλή πρόσβαση στο
φαρμακείο του χωριού, η
προβληματική και άκρως
επικίνδυνη πρόσβαση των
παιδιών στο ΚΔΑΠ και στο
Δημοτικό σχολείο, η πρό-
σβαση των κατοίκων σε
καταστήματα λιανικής και

των αγροτών στα πλημμυ-
ρισμένα τους χωράφια.
Καλούνται λοιπόν οι κάτοι-
κοι του Σταυρού εδώ και
ένα και πλέον μήνα για μία
απόσταση λίγων μέτρων να
κάνουν 7 χιλιόμετρα ημερη-
σίως. Και υπάρχουν πάρα
πολλοί κάτοικοι που αυτά
τα χιλιόμετρα για επαγγελ-
ματικούς και άλλους λόγους
τα κάνουν και τρεις και τέσ-
σερις φορές την ημέρα.
Κύριε Δήμαρχε για πόσο
ακόμα καιρό οι κάτοικοι του
Σταυρού θα γίνονται μπαλά-
κι για την αρμοδιότητα
μεταξύ Δήμου και ΟΣΕ; Για
πόσο καιρό ακόμα μία
πληττόμενη από την φονική
κακοκαιρία τοπική κοινότητα
θα υποχρεούται να πληρώ-
νει αυξημένο κόστος μετα-
φοράς (καυσίμων) στο ίδιο
της το χωριό; Πολλοί κάτοι-
κοι μη σηκώνοντας το αυξη-
μένο κόστος μετακίνησης
μετακινούνται πεζοί πάνω
από την αφύλαχτη διάβαση
του τραίνου με κίνδυνο την
ίδια τους την ζωή!
Η παρούσα επιστολή
συντάσσεται και αποστέλλε-
ται στα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης κύριε Δήμαρχε για
να λύσετε επιτέλους το
πρόβλημα. Δεν μας ενδια-

φέρει ούτε εντυπώσεις να
κερδίσουμε ούτε να σας
κάνουμε κριτική. Θέλουμε
και απαιτούμε να λύσετε το
πρόβλημα. Είναι υποχρέω-
ση σας και το οφείλετε
στους δημότες μας. Ας
μιλήσουν οι πράξεις σας
μία φορά κύριε Εσκίογλου.
Άμεση αποκατάσταση της
γέφυρας του Σταυρού και
της οδικής σύνδεσης των
δυο οικισμών. Χτες όχι
σήμερα. Ούτε αύριο”.

Αποκαταστάθηκε η σύν-

δεση των δυο οικισμών

του Σταυρού Φαρσάλων

Αποκαταστάθηκε την

Παρασκευή αργά το βράδυ

η σύνδεση των δύο οικι-

σμών της τοπικής κοινότη-

τας Σταυρού, όπου και

παρέμενε πλημμυρισμένη η

γέφυρα του ΟΣΕ, από το

καταστροφικό πέρασμα του

“Ιανού” για χρονικό διάστη-

μα πάνω από ένα μήνα.

Τελικά μετά από συντονι-

σμένη προσπάθεια των

συνεργείων του δήμου και

της ΔΕΥΑΦ, το πρόβλημα

αποκαταστάθηκε και επα-

νήλθε η σύνδεση των δύο

οικισμών, που τους χωρίζει

η γραμμή του ΟΣΕ.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Θύμισε γεφύρι της Άρτας η γέφυρα του ΟΣΕΘύμισε γεφύρι της Άρτας η γέφυρα του ΟΣΕ

Αποκαταστάθηκε το μεγάλο πρόβλημα με την σύνδεση τωνΑποκαταστάθηκε το μεγάλο πρόβλημα με την σύνδεση των

οικισμών του Σταυρού Φαρσάλωνοικισμών του Σταυρού Φαρσάλων
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Α
τελείωτο εργοτά-

ξιο θυμίζει ο δρό-

μος Λάρισας –

Φαρσάλων με δυο διαφο-

ρετικού είδους εργασίες

να κάνουν… «μαραθώ-

νιο» την πρόσβαση του

και οι άνθρωποι οι οποίοι

μετακινούνται καθημερινά

να «δεινοπαθούν» ώστε

να φτάσουν στην διαδρο-

μή τους.

Εδώ και λίγες ημέρες λοι-

πόν ξεκίνησαν οι εκ περι-

τροπής κυκλοφοριακές ρυθ-

μίσεις  στο κομμάτι της

Π.Ε.Ο. Φαρσάλων –

Λάρισας, οι οποίες αναμέ-

νεται να κρατήσουν μέχρι

και το τέλος του έτους με

σκοπό να εκτελεστούν

εργασίες  αποκατάστασης

του «πολύπαθου» οδο-

στρώματος, ενώ υπάρχει

και ένα ανοικτό έργο στο

ύψος της Νίκαιας που

αφορά την κατασκευή αγω-

γών που σχετίζονται με το

έργο του Βιολογικού

Καθαρισμού του Δήμου

Κιλελέρ και κοντά στον

Δήμο Φαρσάλων με εργα-

σίες συντήρησης και απο-

κατάστασης του οδοστρώ-

ματος από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

Εργασίες εντός της

Επαρχίας Φαρσάλων

Συγκεκριμένα διεξάγονται

εργασίες τόσο εντός της

Επαρχίας Φαρσάλων οι

οποίες και εκτελούνται ανά

διαστήματα και αφορούν

ασφαλτοστρώσεις συντήρη-

σης του οδοστρώματος

από την ανάδοχο εταιρεία

με την οποία έχει συνάψει

σύμβαση η Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

Οι εργασίες πραγματοποι-

ούνται μόνο κατά τη διάρ-

κεια της ημέρας και πριν τη

δύση του ηλίου, με την οδό

να παραδίδεται ανεμπόδι-

στα ξανά στην κυκλοφορία

των οχημάτων

Εργασίες και στην Νίκαια

Ενώ παράλληλα πραγματο-

ποιούνται εργασίες και στη

διασταύρωση της γέφυρας

(διασταύρωση Φαρσάλων,

Κ. Καραμανλή Χάλκης) και

αντίστροφα.

Συγκεκριμένα από την αρχή

της εβδομάδας τα αυτοκίνη-

τα αναγκάζονται να κινη-

θούν μέσω παρακαμπτη-

ρίων ημιαστικών οδών, από

την είσοδο του οικισμού

από Λάρισα προς Φάρσαλα

(Φαρσάλων) έως και το

τέλος στη διασταύρωση της

γέφυρας (διασταύρωση

Φαρσάλων, Κ. Καραμανλή,

Χάλκης) και αντίστροφα. 

Καθόλη τη διαδρομή της

παράκαμψης, η κυκλοφορία

ορίζεται από εργοταξιακή

σήμανση. 

Οι εργασίες αυτές αναμένε-

ται να διαρκέσουν έως την

Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Παραμένει η καθολική

απαγόρευση βαρέων

οχημάτων

Να σημειωθεί επίσης ότι

συνεχίζεται η καθολική

απαγόρευση βαρέων οχη-

μάτων άνω 3,5 τόνων, από

και προς τα Φάρσαλα. Στα

σημεία της απαγόρευσης,

αντί περιπολικών, που βρι-

σκόταν τις πρώτες ημέρες

έχουν τοποθετηθεί πινακί-

δες που απαγορεύουν την

διέλευση αυτών των οχημά-

των. Την τήρηση της απα-

γόρευσης θα επιβλέπουν οι

αστυνομικές αρχές, επιβάλ-

λοντας τα προβλεπόμενα

πρόστιμα από τον νόμο

στους παραβάτες.

Εργοτάξιο η Π.Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων, ξεκίνησανΕργοτάξιο η Π.Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων, ξεκίνησαν

οι εκ περιτροπής κυκλοφοριακές ρυθμίσειςοι εκ περιτροπής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις



Σ
ε ερώτηση που

κατέθεσε ο

Πρόεδρος

Κόμματος και Βουλευτής

Λάρισας της “Ελληνικής

Λύσης” Κυριάκος

Βελόπουλος προς τους

κ.κ. Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Υπουργό Υποδομών και

Μεταφορών και Υπουργό

Εσωτερικών αναφέρει τα

εξής:

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Τα καταστροφικά πλημμυρι-
κά φαινόμενα που έπληξαν
την ευρύτερη περιοχή των
Φαρσάλων και της
Καρδίτσας, μετά το πέρα-
σμα του μεσογειακού τυφώ-
να «Ιανού», θα μπορούσαν
να περιοριστούν, σύμφωνα
με καταγγελίες κατοίκων της
περιοχής που επικοινώνη-
σαν μαζί μας, όσο και πολ-
λών σχετικών δημοσιευμά-
των των τοπικών ΜΜΕ.
Καταγγέλλουν οι ως άνω
ότι, αν υπήρχαν φράγματα
στους παραποτάμους της
ευρύτερης περιοχής και ιδι-
αίτερα, στον ποταμό
Ενιπέα, οι ζημιές θα ήταν
μικρότερες ή θα είχαν
περιοριστεί. Σύμφωνα με
τοπικά δημοσιεύματα που
έκαναν αναφορά στις ζημιές
που έλαβαν χώρα στις
αγροτικές καλλιέργειες,
περίπου 150.000 στρέμμα-
τα, εξαιτίας του ανωτέρου
καιρικού φαινόμενου, έχουν
πληγεί ή καταστραφεί ολο-
σχερώς στον θεσσαλικό
κάμπο.
Ζητούν οι ως άνω κάτοικοι,

αλλά συνηγορούν επί του
θέματος και τοπικοί παρά-
γοντες της περιοχής, ότι
πρέπει, επιτέλους, οι
εμπλεκόμενοι κρατικοί
φορείς να ”ξεθάψουν” από
τα συρτάρια των υπουργεί-
ων υπάρχουσες μελέτες,
όπως, την παλιά προμελέτη
της «Electroawatt», που
χρονολογείται από την
«δεκαετία του ‘60» και να
ξεκινήσουν άμεσα την κατα-
σκευή φράγματος πολλα-
πλούς σκοπιμότητας στον
ποταμό Ενιπέα. Το εν λόγω
έργο είναι μείζονος σημα-
σίας, σύμφωνα με δημοσι-
εύματα διακεκριμένων επι-
στημόνων της περιοχής,
προκειμένου για την επι-
βίωση του εύφορου κάμπου
ανάμεσα στα Φάρσαλα και
την Καρδίτσα, που κινδυ-
νεύει τις προσεχείς δεκαε-
τίες με ερημοποίηση. Οι ως
άνω επιστήμονες πιστεύουν
ότι, η κατασκευή φραγμά-
των για την διαχείριση της
ποσότητας του νερού,
στους παραποτάμους του
Ενιπέα, μπορεί να υποκα-
ταστήσει μέρος των πολ-
λών γεωτρήσεων που λει-
τουργούν στην συγκεκριμέ-
νη περιοχή, αλλά το κυριό-
τερο, να οχυρώσει μελλοντι-
κά, την συγκεκριμένη
περιοχή από πλημμυρικά
φαινόμενα, που θα εντα-
θούν, λόγω της αναμενόμε-
νης κλιματικής αλλαγής.
Με δεδομένα όλα τα παρα-
πάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ.

Υπουργοί:

1.Προτίθεσθε να προχωρή-
σετε άμεσα, κατά το μερίδιο
ευθύνης που σας αναλογεί,
στη μελέτη και κατασκευή
φράγματος πολλαπλούς
σκοπιμότητας στον ποταμό
Ενιπέα της Θεσσαλίας;
2.Προτίθεσθε να προχωρή-
σετε άμεσα, κατά το μερίδιο
ευθύνης που σας αναλογεί,

στην κατασκευή φραγμάτων
στους παραποτάμους του
ποταμού Ενιπέα, προκειμέ-
νου για την αντιπλημμυρική
προστασία της ευρύτερης
περιοχής των Φαρσάλων
και της Καρδίτσας;
Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Τ
ην ικανοποίησή του

για την υπουργική

δέσμευση για ορι-

στική επίλυση του προ-

βλήματος ύδρευσης στα

Φάρσαλα, ώστε να μπει

τέλος στο χρόνιο πρόβλη-

μα που ταλαιπωρείτους

κατοίκους της πόλης, εξέ-

φρασε ο αν. Γραμματέας

της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτής

ν.Λάρισας, κ. Χρήστος

Κέλλας, μετά την συνά-

ντησή του με τον

Υπουργό Εσωτερικών

Τάκη Θεοδωρικάκο.

Οι δύο άνδρες αναφέρθη-
καν στον κεντρικό σχεδια-
σμό, που περιλαμβάνει το
έργο της κατασκευής δύο
φραγμάτων στο
Λουτσακόρεμα και το
Κακλετζόρεμα, για το οποίο
έχουν εκπονηθεί μελέτες
από το Δήμο Φαρσάλων. Ο
Λαρισαίος πολιτικός ζήτησε
την επίσπευση ολοκλήρω-
σης των διαδικασιών και
την κατά προτεραιότητα
χρηματοδότησή του.
Ο κ. Κέλλας, ο οποίος βρί-
σκεται σε ανοιχτή γραμμή

επικοινωνίας τόσο με τον
Δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου και δημο-
τικούς συμβούλους, όσο και
με κατοίκους της πληγείσας
από τον “Ιανό”, επαρχίας,
ζήτησε, ακόμη, από τον
Υπουργό Εσωτερικών τη
χρηματοδότηση των έργων
«αναβάθμισης δικτύου απο-
χέτευσης ομβρίων» για την
αντιπλημμυρική προστασία
και θωράκιση της πόλης
των Φαρσάλων, για τα
οποία ο Δήμος υπέβαλλε
πρόταση στο πρόγραμμα
Φιλόδημος Ι, που έχει αξιο-
λογηθεί θετικά.
Στη συνέχεια, ο αν.
Γραμματέας της Κ.Ο της
ΝΔ, μετά από συνεργασία
με τον Περιφερειάρχη
Κώστα Αγοραστό, αναφέρ-
θηκε στην αναγκαιότητα
χρηματοδότησης από το
ΥΠ.ΕΣ, τόσο των έργων
αποκατάστασης του οδικού
δικτύου στην επαρχία, όσο
και των αντιπλημμυρικών
έργων που σχεδιάζει η
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα, στα έργα
αποκατάστασης των εθνι-
κών οδών Φαρσάλων –
Λάρισας και Φαρσάλων –
Βόλου, του δρόμου
Φαρσάλων – Αχιλλείου –
Διλόφου – Ναρθακίου και
τωνεπαρχιακών οδών
Δέντρων – Ναρθακίου – Αγ.
Αντωνίου – Σκοπιάς,
Υπέρειας – Λόφου –
Ευυδρίου, Λόφου –
Πολυνερίου – Σταυρού,
Σταυρού – Φαρσάλων,
Βαμβακού – Ρηγείου –
Ασπρόγειας, Κρήνης –
Ευυδρίου.
Ακόμη, εστίασε στα προτει-
νόμενα έργα καθαρισμού
υδατορεμάτων, όπως η
αποκατάσταση βλαβών που
προκλήθηκαν από τα έντο-
να καιρικά φαινόμενα του
Σεπτεμβρίου εντός της
βαθειάς και ευρείας κοίτης
του Ενιπέα ποταμού, η
κατασκευή αντλιοστασίου
και αγωγού απορροής
ομβρίων στο Δ.Δ Υπέρειας
και η αποκατάσταση βλα-
βών των τριών φραγμάτων

του Ενιπέα ποταμού,
καθώς και στις προτεινόμε-
νες μελέτες για αντιπλημμυ-
ρικά έργατου ποταμού
Ενιπέα από την εκβολή του
στον Πηνειό ποταμό μέχρι
τη γέφυρα της Αμπελιάς
(πεδινό τμήμα).
«Για την άμεση υλοποίηση
του σχεδιασμού της
Περιφέρειας Θεσσαλίας,
απαιτείται η γενναία χρημα-
τοδότηση από το ΥΠΕΣ, γι’
αυτό κ. Υπουργέ σας καλώ
να εξετάσετε κάθε δυνατή
πηγή ενίσχυσης» δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Κέλλας.
Από την πλευρά του, ο κ.
Θεοδωρικάκοςαναγνωρίζον
τας το έκτακτο της κατάστα-
σηςστην οποία βρίσκεται η
επαρχία Φαρσάλων μετά τη
θεομηνία, δεσμεύτηκε να
εξετάσει σοβαρά κάθε
δυνατότητα χρηματοδότη-
σης του σχεδιασμού του
Δήμου Φαρσάλων και της
Περιφέρεια Θεσσαλίας,
ώστε να επιλυθούν οριστικά
τα χρόνια  προβλήματα
υποδομών της επαρχίας και

να θωρακιστεί απέναντι στα
ακραία καιρικά φαινόμενα.
Από την συνάντηση εργα-
σίας Κέλλα –
Θεοδωρικάκου, δεν θα
μπορούσε να απουσιάσει
και το θέμα της υλοποίησης
του φράγματος της
Σκοπιάς, με τη χρηματοδό-
τηση της οριστικής μελέτης,
που θα συμβάλλει καταλυτι-
κά στην άμβλυνση του υδα-
τικού ελλείμματος της επαρ-
χίας και θα προσφέρει αντι-
πλημμυρική θωράκιση στην
ευρύτερη περιοχή.
Τέλος, ο αν. Γραμματέας
της Κ.Ο της ΝΔ, ενημερώ-
θηκε από τον  Υπουργό
Εσωτερικών για το νέο
νομοσχέδιο, που περιλαμ-
βάνει αλλαγές στο ΑΣΕΠ
για τις προσλήψεις στο
δημόσιο, με ετήσιες γρα-
πτές εξετάσεις “καθιστώ-
ντας ταχύτερη και αντικειμε-
νικότερη την επιλογή του
προσωπικού στο δημόσιο
τομέα”, όπως χαρακτηριστι-
κά ανέφερε ο κ.
Θεοδωρικάκος.
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Δέσμευση Θεοδωρικάκου σε Κέλλα για την ύδρευση στα ΦάρσαλαΔέσμευση Θεοδωρικάκου σε Κέλλα για την ύδρευση στα Φάρσαλα

«Αναγκαία η κατασκευή φραγμάτων στους παραποτάμους της ευρύτερης περιοχής«Αναγκαία η κατασκευή φραγμάτων στους παραποτάμους της ευρύτερης περιοχής

των Φαρσάλων και της Καρδίτσας και ιδιαίτερα στον ποταμό Ενιπέα»των Φαρσάλων και της Καρδίτσας και ιδιαίτερα στον ποταμό Ενιπέα»



Σ
την «τελική ευθεία»

φαίνεται να μπαίνει

το μείζον θέμα της

αποκατάστασης του αγω-

νιστικού χώρου του

Δημοτικού Σταδίου των

Φαρσάλων μετά το κατα-

στροφικό πέρασμα του

«ΙΑΝΟΥ» ο οποίος διέλυ-

σε τον νέο αγωνιστικό

χώρο με τις ομάδες των

Φαρσάλων να μην προ-

λαβαίνουν να κάνουν

«ποδαρικό» στο νέο

γήπεδο.

Έπειτα από τις απαραίτητες
ενέργειες λοιπόν αφαιρέθη-
καν όλα τα φερτά υλικά και
έγινε εξ ολοκλήρου καθαρι-
σμός στον αγωνιστικό
χώρο, ολοκληρώθηκαν όλες
οι χωματουργικές εργασίες,
ενώ έγινε και το πρώτο
στάδιο ευθυγράμμισης με

λέιζερ.
Πλέον σε δεύτερο στάδιο
απομένει η ολική αποκατά-
σταση του συστήματος
αυτόματου ποτίσματος το
οποίο και θα αντικατασταθεί
πλήρως, ενώ εν συνεχεία
θα γίνει ακόμη μια ευθυ-
γράμμιση με λέιζερ πριν
τοποθετηθεί ο φυσικός χλο-
οτάπητας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο
τάπητας αναμένεται καλώς
εχόντων των πραγμάτων
να τοποθετηθεί έως και τις
15 του Νοεμβρίου και μετέ-
πειτα απαιτείται ένας μήνας
ώστε να «δέσει» και να
είναι έτοιμος προς χρήση.
Έτσι λοιπόν οι ομάδες των
Φαρσάλων μετρούν αντί-
στροφα για την επιστροφή
τους στο Δημοτικό Στάδιο
των Φαρσάλων.

Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων αγω-

νίζεται στον 1ο όμιλο της

Β’ ΕΣΚΑΘ την φετινή

σεζόν.

Οι Φαρσαλινοί την περα-
σμένη Κυριακή ηττήθηκαν
με σκορ 94 - 60 από τον
Ολυμπιονίκη Βόλου, ενώ
την περασμένη Τρίτη γνώ-
ρισαν την ήττα στην Λάρισα
από την Πελασγιώτιδα με

σκορ 42 - 33.
Στην πρεμιέρα του φετινού
πρωταθλήματος ηττήθηκαν
στην έδρα της ΑΕ
Πλατυκάμπου με σκορ 65 -
45.
Στα πλαίσια της  4ης αγωνι-
στικής οι Φαρσαλινοί ανα-
μένεται να αγωνιστούν με
την Κ21 της Νίκης Βόλου.  
O Α.Σ. Φαρσάλων αντιμε-
τωπίζει προβλήματα καθώς
μέχρι στιγμής είναι “άστε-

γος” καθώς το Κλειστό
Γυμναστήριο των
Φαρσάλων αντιμετωπίζει
πολλά προβλήματα από
τον “ΙΑΝΟ” και δεν είναι
κατάλληλο προς χρήση.
Γίνονται προσπάθειες για
εύρεση ενός Κλειστού
Γυμναστηρίου που να τηρεί
τις προϋποθέσεις σε κοντι-
νή απόσταση από τα
Φάρσαλα ώστε να διεξα-
χθούν εκεί οι εντός έδρας
αγώνες της ομάδος.
Αναλυτικά όλες οι ομάδες
που έχει στον όμιλο του ο
Α.Σ. Φαρσάλων
Σκόπελος, Αρμένιο,
Πελασγιώτιδα, Νίκη Βόλου
Κ21, Άδμητος Βελεστίνου,
Ηρακλής Χάλκης,
Ολυμπιονίκης, Λεχώνια και
ΑΕ Πλατυκάμπου.
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ΠροχωρούνΠροχωρούν οιοι εργασίες εργασίες 

τοποθέτησης φυσικού τάπητατοποθέτησης φυσικού τάπητα στοστο

ΔημοτικόΔημοτικό ΣτάδιοΣτάδιο τωντων ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Στον 1ο όμιλο της Β ΕΣΚΑΘΣτον 1ο όμιλο της Β ΕΣΚΑΘ

συμμετέχει ο Α.Σ. Φαρσάλωνσυμμετέχει ο Α.Σ. Φαρσάλων

“Φορτσάρει” για προπονητή ο Ολυμπιακός Αμπελιάς“Φορτσάρει” για προπονητή ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς φορ-

τσάρει με σκοπό

την εύρεση του νέου προ-

πονητή της ομάδος μετά

το “διαζύγιο” με τον

Φώτη Πλίτση.

Οι άνθρωποι της ομάδος

βολιδοσκοπούν την αγορά,

ψάχνονται και ψάχνουν με

σκοπό την καλύτερη δυνατή

επιλογή για την άκρη του

πάγκου.

Δεδομένα από την πρώτη

στιγμή της ανακοίνωσης του

διαζυγίου έγιναν πολλές

επαφές και ραντεβού με

αρκετούς προπονητές,

πολλά ονόματα γράφτηκαν

στα “τεφτέρια” και “έπεσαν”

στο τραπέζι, όμως οι

άνθρωποι των ερυθρολεύ-

κων προσπαθούν μακριά

από την δεδομένη πίεση

που υπάρχει καθώς το πρω-

τάθλημα είναι σε εξέλιξη και

ο Ολυμπιακός μετρά έναν

βαθμό να πάρουν την καλύ-

τερη δυνατή λύση με

ψυχραιμία, σύνεση και

πάνω από όλα με γνώμονα

το καλό του συλλόγου.

Δεν αποκλείεται εντός των

επόμενων ημερών να υπάρ-

ξουν και ανακοινώσεις με

τον “εκλεκτό” προπονητή.

Σε αναμονή εξελίξεων λοι-

πόν...



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων γνώρι-

σε την ήττα με

σκορ 1 – 0 κόντρα στην

Δημήτρα Γιάννουλης στο

ντέρμπι της Α ΕΠΣΛ

DETOX κατηγορίας και

έτσι “έσπασε” το αήττητο

των κιτρινόμαυρων οι

οποίοι παρέμειναν στους

10 βαθμούς και την 5η

θέση.

Η αναμέτρηση είχε αρκετή

δύναμη και πάθος για την
νίκη και απο τις δυο ομάδες
οι οποίες παρουσίασαν ποι-
οτικά δείγματα γραφής.

Το γκολ που έκρινε την
αναμέτρηση σημειώθηκε με
πέναλτι στο 45′ της αναμέ-
τρησης.
Οι γηπεδούχοι στο πρώτο
μέρος είχαν την κατοχή και
προσπάθησαν να πιέσουν.
Ο Αχιλλέας είχε μια καλή

στιγμή στο 34′ όταν η κεφα-
λιά του Παπακωνσταντίνου
πέρασε λίγο άουτ.
Στην εκπνοή του πρώτου
ημιχρόνου η Δήμητρα
Γιάννουλης κέρδισε το
πέναλτι και μπήκε σε θέση
οδηγού.
Σε μια διεκδίκηση της μπά-
λας στον αέρα ο Γουλούλης
και ο Παπακωνσταντίνου
βρέθηκαν στο έδαφος με
τον κ. Μπουρουζίκα να δεί-

χνει την “λευκή βούλα”.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Σαπάκος ο οποίος νίκησε
τον Κουσιά και έγραψε το 1
– 0.
Στην επανάληψη ο Αχιλλέας
μπήκε πολύ δυνατά με
σκοπό την άμεση ισοφάρι-
ση και έχασε μια πολύ καλή
στιγμή όταν ο Αναγνώστης
έσπασε την μπάλα από τα
αριστερά με τον
Παπακωνσταντίνου να μην

προλαβαίνει να μπει στην
πορεία της μπάλας.
Εν συνεχεία ο Αχιλλέας
πίεσε και είχε κάποιες φιλό-
δοξες στιγμές όπως και η
Δήμητρα η οποία έχασε
δυο μεγάλες στιγμές με τον
Μπόντε στο φινάλε της
αναμέτρησης ώστε να
πετύχει και δεύτερο τέρμα.
Η τελευταία καλή στιγμή
καταγράφηκε στο 85′ όταν ο
Αχιλλέας κέρδισε έμμεσο
φάουλ ο Τζέκα εκτέλεσε
όμως η μπάλα σταμάτησε
σε σώματα αμυντικών.
Οι άνθρωποι του Αχιλλέας
διαμαρτυρήθηκαν για μια
φάση στο φινάλε της ανα-
μέτρησης όταν ο Καναβός
βρέθηκε στο έδαφος μέσα
στην περιοχή με τον κ.
Μπουρουζίκα όμως να δεί-
χνει νωρίτερα επιθετικό
φάουλ.

Οι Συνθέσεις

Δήμητρα Γιάννουλης (Ν.

Χρόνης – Θ. Δουζένης):

Κοτλής, Σαπάκος,
Μπουκουβάλας (60′
Μπόντε Π.), Μπαμπάλης Ι.,
Γουλούλης (71΄Τατσελάρι),
Αυλογιάρης, Καρέλας,
Παπακωνσταντίνου,
Κατσαμπέλας, Μπόντε Ντ.
(88΄Τάφα), Ραμάι.
Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Πατσιούρας
(60΄Κατσανάκης), Πλιάγκας
(62′ Τσούλης Δ.), Τσούλης
Α. (71΄Καρέντζος),
Τλούπας, Μπερσιάνης,
Γανός, Κορδαλής
(71΄Καναβός), Αναγνώστης,
Παπακωνσταντίνου (71′
Κομισόπουλος Α.), Τζέκα.
Διαιτητική τριπλέτα:

Μπουρουζίκας, Γκαρέλης,
Πάλλας.
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“Έσπασε” στην Γιάννουλη το αήττητο του Αχιλλέα…“Έσπασε” στην Γιάννουλη το αήττητο του Αχιλλέα…

Η
Δόξα Υπέρειας

παρουσιάστηκε

ανταγωνιστική

είχε αρκετές καλές στιγ-

μές όμως πλήρωσε τις

δικές της κακές στιγμές

και έτσι ηττήθηκε με σκορ

1 – 3 από τους Αγίους

Αναργύρους.

Η Δόξα μπήκε δυνατά στην

αναμέτρηση και είχε κάποι-

ες καλές στιγμές με τους

Γκατζόγια, Κερμελίδη και

Αρσενόπουλο.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν

αυτοί που κατάφεραν να

ανοίξουν το σκορ όταν ο

Αμαρλαριώτης εκμεταλλεύ-

τηκε την αδράνεια στην

άμυνα της Δόξας και με

πλασέ πέτυχε το 0 – 1.

Ενώ στο 29′ ο Παιδής με

απευθείας εκτέλεση φάουλ

πέτυχε το 0 – 2.

Στο δεύτερο μέρος ο

Κερμελίδης με εύστοχη

εκτέλεση πέναλτι πέτυχε το

1 – 2 στο 49′

Δυο λεπτά αργότερα χάθη-

κε μοναδική ευκαιρία για

την Υπέρεια να ισοφαρίσει

όταν ο Κερμελίδης “έσπα-

σε” την μπάλα για τον

Αρσενόπουλο με τον τελευ-

ταίο να αστοχεί εξ επαφής.

Εν συνεχεία ο Παιδής με

εύστοχη εκτέλεση πέναλτι

στο 69′ πέτυχε το τελικό 1 –

3.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Λάζαρος

Λαζαρίδης): Σκαντζούρης,

Τσιούρης Γ., Σπυρόπουλος

(85′ Λαυδής), Τσούνι,

Τσιούρης Ν. (70′

Καρακώστας Β.),

Ζαχαράκης, Γκατζόγιας,

Πατσιούρας,

Αρσενόπουλος, Πίσλι (46′

Δημητρίου Απ.), Κερμελίδης

Ατρόμητος Αγ.

Αναργύρων (Γιάννης

Τσιφλίζογλου):

Καραποστόλης, Γκούγκλας

(82′ Πολύμερος Δ.),

Κατσογιάννης (61′

Γκόγκος), Ντουρουντάκης,

Αντωνίου, Παναγιώτου,

Τίκας (37′ λ.τ.

Αντωνόπουλος), Νούσιος,

Δοξαριώτης (61′

Τζεμολάρι), Αμαρλαριώτης,

Παιδής.

Διαιτητική Τριπλέτα

Μπουρουζίκας,

Κοντογεώργος,

Κοντογιάννης.

“Πάλεψε” αλλά ηττήθηκε η Υπέρεια“Πάλεψε” αλλά ηττήθηκε η Υπέρεια



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς γνώρι-

σε εντός έδρας

ήττα από τον Όλυμπο

Γόννων με σκορ 0 – 1 για

την 5η αγωνιστική της Α

ΕΠΣΛ.

Έτσι οι ερυθρόλευκοι παρέ-

μειναν στον 1 βαθμό.

Στο πρώτο ημίχρονο όσο

και αν προσπάθησαν οι

ποδοσφαιριστές των δύο

ομάδων, δεν κατάφεραν να

βρουν τον δρόμο προς τα

αντίπαλα… δίχτυα.

Η Αμπελιά είχε κάποιες

καλές στιγμές με τους

Μερτζανίδη και

Χριστοδούλου δεν κατάφε-

ρε όμως να πετύχει κάποιο

τέρμα.

Έτσι το πρώτο μέρος ολο-

κληρώθηκε χωρίς να έχου-

με σκορ στο ματς.

Αντίθετα τώρα στην “επανά-

ληψη” οι Γόννοι κατάφεραν

να πετύχουν να πετύχουν

το γκολ με σκόρερ τον

Κόκρα.

Μάλιστα παρά την προ-

σπάθεια των παικτών του

Ολυμπιακού Αμπελιάς, οι

φιλοξενούμενοι κατάφεραν

να διατηρήσουν το προβά-

δισμά τους, και έτσι το τελι-

κό σφύριγμα του διαιτητή

τους βρήκε νικητές με 0 –

1.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς:

Αθανασόπουλος,

Μερτζανίδης Ηλ., Σαμαράς,

Κοτρώτσιος Αθ.,

Ραπτοτάσιος Π.,

Χριστοδούλου, Τσανάς,

Καφαντάρης, Γκουντάρας,

Βράκας, Μερτζανίδης Φ.

Έπαιξαν και οι: Σουφχάρας,

Καρατζούκος, Κοτρώτσιος

Χρ.

Όλυμπος Γόννων

(Δημήτρης Κωστής):

Παπαζήσης, Ριζούλης (46′

Τσιντζιλώνης),

Γκουγκουλιάς Ν.,

Μπούμπουλης Αθ., Τζήκας

Δ., Τσούγιας,

Μπούμπουλης Ευάγγ.,

Σερίφης, Κόκρας (82′

Υμεράι), Κολτσίδας, Ζαϊρές

(70′ Λιόγκας).

Διαιτητική Τριπλέτα

Φακής, Κοτούμπας,

Μπατζιανούλης

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων επα-

νήλθε στα θετικά αποτελέ-

σματα καθώς επικράτησε

με σκορ 4 – 2 της

Ανθούπολης και έτσι η

ομάδα του Βασίλη

Τσιανάκα μετρά 7 βαθ-

μούς μετά από 4 αγωνι-

στικές.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί

που ευτύχησαν να σκορά-

ρουν πρώτοι στο ματς.

Όταν στο 25ο λεπτό o

Μπατζανούλης χρίστηκε

σκόρερ με κεφαλιά μετά

από κόρνερ του Νασιούλα.

για το 1 – 0. 

Βέβαια, η απάντηση των

φιλοξενούμενων δεν άργη-

σε και πολύ να έρθει.

Καθώς στο 38ο λεπτό, ο

Σκορδίλης νίκησε τον αντί-

παλο γκολκίπερ, φέρνοντας

την απόλυτη ισορροπία.

Οι γηπεδούχοι παρά το

τέρμα που δέθχηκαν παρέ-

μειναν πιστοί στο πλάνο

τους και κατάφεραν άμεσα

να πάρουν εκ νέου “κεφάλι”

στο σκορ, όταν στο 42′ ο

Αντωνιάδης εκτέλεσε το

φάουλ και ο Νασιούλας με

κεφαλιά πέτυχε το 2 – 1.

Το δεύτερο μέρος ήταν κομ-

μένο και ραμμένο για τους

γηπεδούχους.

Οι οποίοι μπήκαν πολύ

αποφασιστικά και στο 55′ ο

Ρουμάνης με όμορφο

πλασέ πέτυχε το 3 – 1.

Ενώ 10′ αργότερα ο ίδιος

παίκτης διπλασίασε τα προ-

σωπικά του τέρματα και

παράλληλα πέτυχε το 4 – 1.

Το μόνο που κατάφερε η

Ανθούπολη ήταν να μειώσει

στο τελικό 4 – 2 στο 82′ με

τον Καφανέλη, ο οποίος

μάλιστα δεν ολοκλήρωσε το

ματς, καθώς αποβλήθηκε

στο 88′ από τον διαιτητή.

Κέρδος για την ομάδα των

Χαλκιάδων οι δυο νεαροί

15 ετών δίδυμοι ποδοσφαι-

ριστές οι Καϊσέρογλου

Νίκος και Γιάννης και το νέο

μεταγραφικό απόκτημα της

ομάδος ο Ευαγγελούλης.

Οι Συνθέσεις

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Βαρσάμης, Γκουνάρας Στ.,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Μητσόπουλος, Γκουνάρας

Χρ. (46′ Ρουμάνης),

Ευαγγελούλης,

Μπατζιανούλης (85′

Καϊσέρογλου Ν.),

Μητσόπουλος (86′

Καϊσέρογλου Ι.),

Νασιούλας.

Ανθούπολη (Δημήτρης

Κατσιαφλάκας):

Αναστασίου, Υζάι,

Καφανέλης Αλ., Σπαρτής,

Τζουμπίκας, Ευαγγέλου,

Χριστοδούλου (60′

Καφανέλης Απ.),

Αναγνώστης, Λεμονής (75′

Μανσάκο), Δημόπουλος,

Σκορδίλης.

Διαιτητική Τριπλέτα

Δεδικούσης, Παραφέστας,

Κουβατάς.
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“Καθάρισε” την Ανθούπολη ο Μέγας Αλέξανδρος!“Καθάρισε” την Ανθούπολη ο Μέγας Αλέξανδρος!

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

Εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς…Εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς…



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3αρι

(2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,

μπάνιο) στον 2ο όροφο 75 τμ

στην Οδό Αθηνάς 19 μεγάλο

πλεονέκτημα η αντλία υψηλής

θερμότητας, με οικονομία σε

σύγκριση με το πετρέλαιο 70%

και με το υγραέριο 40%.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6987119996

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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ακακία άκοπη

80Ε/ΤΟΝΟΣ, κομμένη

100Ε/ΤΟΝΟΣ.

Αγγέλης Ηλίας, Σταυρός

Φαρσάλων Καυσόξυλα

Τηλ Επικοινωνίας: 6985801853,

6973664578

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800 τμ

με αποθήκη εντός επί της οδού

Ανωχωρίου στα Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6971955687, 6977070987

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην

οδό Αθηνάς, 180 τμ, με αύλη 20

τμ απέναντι από τον παλιό ΟΤΕ.

Τιμή συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6975596225

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία

γωνιακή στην Οδό Κελευστή

Βασίλειου Μαυρογιώργου και

Νέας Ιωνίας 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:24910

22108, 6981096902

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπόρος τριφυλλιού

Μηδική Ionian R1 (Τιμή

Συζητήσιμη)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6949082612

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και

οικοδομήσιμο 218 τμ επί της

οδού Β. Παύλου (Παλαιό

Γήπεδο) στα Φάρσαλα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6978084870

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 9 στρεμμά-

των στα Κάτω Βασιλικά

Φαρσάλων – Σκλαριά.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6972887676

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ, πλατφόρ-

μα, χωνί, δισκοσβάρνα, σβάρνα

και λοιπά γεωργικά μηχανήματα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6945706676

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Άτομο πλήρους απασχόλησης για αγροτικές εργασίες στην περιοχή

των Φαρσάλων. 

Απαραίτητο δίπλωμα τρακτέρ, προυπηρεσία θα εκτιμηθεί.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6940778071 (Απογευματινές ώρες)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Τρακτέρ Fiat 110-90 και λάστιχα αρδευτικά κατίφ καθώς και σωλή-

νες αλουμινίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932719443

Μ
ετά την εκλο-

γική διαδικα-

σία τα μέλη

του Συλλόγου Γυναικών

Κρήνης συγκεντρώθη-

καν για να διενεργήσουν

τις σχετικές αρχαιρεσίες.

Αναλυτικά το νέο διοικη-

τικό συμβούλιο που

προέκυψε έχει ως εξής:

Πρόεδρος –

Γκουντζινοπούλου Βάσω,

Αντιπρόεδρος – Βαρσάνη

Άννα, Γραμματέας –

Κούρτη Λένα, Ταμίας –

Τσαρτσάρα Ιοκάστη, Μέλη:

Λεμονή Κέλλυ, Μαγαλιού

Ελένη, Ζερδαλή Δώρα.

Για την Ελεγκτική επιτρο-

πή: Καραγιώργου Αγαθή,

Γκουνταροπούλου Βάνα,

Βασβανά Στεργιανή.

27/10:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

28/10:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5

Τηλ: 24910-22939

29/10:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

30/10:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος

70 Τηλ: 24910-23465       

31/10:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

1/11:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

2/11:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

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

Νέο ΔιοικητικόΝέο Διοικητικό

Συμβούλιο για τονΣυμβούλιο για τον

Σύλλογο ΓυναικώνΣύλλογο Γυναικών

ΚρήνηςΚρήνης



Ο
ΑΟ Ναρθακίου

κρατούσε το “τρί-

ποντο” στα χέρια

του κόντρα στην

Φορτούνα Κουτσοχέρου

όμως οι γηπεδούχοι ισο-

φάρισαν στην λήξη του

αγώνα και το 2 – 2 μοίρα-

σε βαθμούς και εντυπώ-

σεις και για τις δυο ομά-

δες.

Έτσι μετά την ολοκλήρωση
της 4ης αγωνιστικής στον
3ο Όμιλο της Α’ 1 ΕΠΣ
Λάρισας ο ΑΟ Ναρθακίου
βρίσκεται στην 8η θέση με
5 βαθμούς.
Στο 42ο λεπτό ήρθε για το

πρώτο γκολ της αναμέτρη-
σης για την Φορτούνα.
Ο Καλφούντζος απευθείας
εκτέλεση φάουλ, νίκησε τον
αντίπαλο τερματοφύλακα
και έκανε το 1 – 0.
Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα
οι φιλοξενούμενοι με αντε-
πίθεση διαρκείας γύρισαν
το ματς.
Πρώτα στο 50′ ο Τσιτσικλής
με ωραία ατομική ενέργεια
ισοφάρισε σε 1 – 1, ενώ ο
ίδιος παίκτης στο 69′ με
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι
έκανε την ανατροπή και το
1 – 2.
Για να έρθει στο 86ο λεπτό

του αγώνα ο Αζέπης από
κόρνερ του Δημητρέλη να
διαμορφώσει το τελικό 2 –
2 και να δώσει τον βαθμό
της ισοπαλίας στην
Φορτούνα.
Οι Συνθέσεις

Φορτούνα Κουτσοχέρου

(Σπύρος Ευαγγέλου):

Κολοβός, Κουταλιάς,
Καλφούντζος Κ.,
Γκουντρουμπής, Τασουλής
(35’ λ.τ. Τσιάμης Γ.),
Σκούπρας, Καλφούντζος
Ηλ., Τσιάμης Χρυσ., Χατζής
(70’ Αζέπης), Τσακουρίδης,
Τσιούτσιας (55’
Δημητρέλης).
Α.Ο. Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζεϊμπέκης,
Γκούνης, Καψιώχας,
Καπετάνος (46′
Αρσενόπουλος), Λελετζής,
Μπανιάς, Μπουλούτσος
(52′ Αζάς), Καραβαγγέλης,
Τσιτσικλής, Παπαθανασίου
(71′ Χρόνης), Μισαηλίδης.
Διαιτητική Τριπλέτα:

Δημεράς, Μίχος, Κουτίνα.
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Τ
ι και αν βρέθηκε

νωρίς πίσω στο

σκορ κόντρα στον

Μυραικό, η Νίκη Κρήνης

όχι μόνο δεν πτοήθηκε

αλλά κατάφερε να κάνει

“περίπατο” και να κερδί-

σει με σκορ 1 – 6 στην 2η

αγωνιστική της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε

καλά για την ομάδα της

Κρήνης, αφού μόλις στο 2′

ο Μυραικός προηγήθηκε με

1-0.

Το γκολ αυτό ξύπνησε

άμεσα την Νίκη και στο 8′ ο

Καρπέτης σημάδεψε το ορι-

ζόντιο δοκάρι.

Το 1-1 πέτυχε με σουτ ο

Γιάννης Τσανάκας στο 17′.

Το 1-2 και παράλληλα η

ολική ανατροπή ήρθε στο

32′ με εύστοχη εκτέλεση

πέναλτι του Καρπέτη.

Πέναλτι που κέρδισε ο

Γιάννης Τσανάκας ο πιο

δραστήριος παίκτης της

Κρήνης ειδικά στο πρώτο

μέρος.

Το 1-3 σημειώθηκε στο 41′

μετά από υπέροχη πάσα

του Γιάννη Τσανάκα στον

Ντούλε,κι αυτός με δυνατό

σουτ δεν άφησε περιθώριο

αντίδρασης στον τερματο-

φύλακα.

Το 1-4 και το 1-5 πέτυχε ο

Καρπέτης στο 52′ και στο

αντίστοιχα 58′ σημειώνο-

ντας παράλληλα το πρώτο

του χατ τρικ με τη φανέλα

της Νίκης Κρήνης.

Το “κερασάκι στην τούρτα”

έβαλε ο Θοδωρής Βάτσικας

μετά από υπέροχη πάσα

του Χρήστου Τσανάκα, στο

77′.

Η Σύνθεση

Νίκη Κρήνης (Θοδωρής

Μαργαριτόπουλος):

Ράγιας, Μαργαριτόπουλος

Γ. (55′ Μαγαλιός),

Γακόπουλος (40′ λ.τ.

Σουφλέρης), Κυριάκου (55′

Μακρυγιάννης), Βάτσικας

Σ., Ζησόπουλος (55′

Μαργαριτόπουλος Κ.),

Καρπέτης, Σελήνης (46′

Τσανάκας Χ.) Ντούλε,

Τσανάκας Γ., Βάτσικας Θ.

Αθλητικά Νέα

““Εξάσφαιρη” με ανατροπή ηΕξάσφαιρη” με ανατροπή η

Νίκη Κρήνης!Νίκη Κρήνης!

Ισοφαρίστηκε στην λήξη ο ΑΟΙσοφαρίστηκε στην λήξη ο ΑΟ

Ναρθακίου…Ναρθακίου…

Τα Αποτελέσματα 

Υπέρεια-Άγιοι Ανάργυροι 1-3

Χαλκιάδες- Ανθούπολη 4-2

Μάνδρα-Ελευθεραί 0-4

Φορτούνα –Ναρθάκι 2-2

Βούναινα- Ραχούλα α.α. 0-3

Αναγέννηση - Πελασγιώτιδα (αναβολή)

Τα  Αποτελέσματα 

Ζάππειο-Τοξότης 

Βασιλί - Ακαδημία (αναβολή)

Μυραϊκός-Κρήνη 1-6

Τερψιθέα-Διογένης 2-0

Επόμενη 5η αγωνιστική

(Κυριακή 1/11, 15:00)

Ραχούλα -Πελασγιώτιδα

Άγιοι Ανάργυροι-Βούναινα α.α. 3-0

Ανθούπολη-Αναγέννηση 

Ελευθεραί-Υπέρεια 

Φορτούνα - Χαλκιάδες

Ναρθάκι-Μάνδρα

Επόμενη 3η Αγωνιστική

(Κυριακή 1/11, 15:00)

Τοξότης-Ακαδημία Αχιλλέως

Κρήνη-Ζάππειο

Τερψιθέα-Βασιλί

Διογένης-Μυραϊκός

Η βαθμολογία (4η Αγωνιστική)

1. Ελευθεραί 11-1 10

2. Πελασγιώτιδα 4-1 7

3. Κουτσόχερο 8-6 7

4. Χαλκιάδες 7-5 7

5. Ραχούλα 9-3 6

6. Μάνδρα 6-5 6

7. Άγιοι Ανάργυροι 8-8 6

8. Ναρθάκι 6-6 5

9. Υπέρεια 4-3 3

10. Αναγέννηση Φ. 2-8 1

11. Ανθούπολη 6-13 1

*Τα Βούναινα έχουν παραιτηθεί

από το πρωτάθλημα.

*Ραχούλα, Μάνδρα, Αναγέννηση Φ.

και Πελασγιώτιδα έχουν ένα ματς

λιγότερο ενώ η Υπέρεια δύο

Η βαθμολογία (2η Αγωνιστική)

1. Κρήνη 7-2 4

2. Τερψιθέα 3-1 4

3. Ζάππειο 4-1 3

4. Μυραϊκός 2-10 0

5. Ακαδημία Αχιλλέως 0-0 0

6. Διογένης 0-2 0

7. Τοξότης 0-0 0

8. Βασιλή 0-0 0

*Τοξότης, Βασιλή Ακαδημία

Αχιλλέως και Διογένης έχουν

δυο ματς λιγότερα.

Β ΕΠΣΛ (3ος Όμιλος)Α1 ΕΠΣΛ (3ος Όμιλος)

Τα Αποτελέσματα

Δήμητρα Γιάνν.-Αχιλλέας Φ. 1-0

Αβέρωφ-Δωτιέας Αγιάς 1-3

Αργυροπούλι-Σμόλικας (αναβολή)

Πύρρος-Μαυροβούνι 1-2

Φαλανιακός-Κιλελέρ 0-0

Παναγροτικός-Βλαχογιάννι 4-2

Αμπελιά-Γόννοι 0-1

Δαμασιακός-Αμπελωνιακός 0-1

Τύρναβος-Νέα Πολιτεία α.α. 0-3

Επόμενη 6η Αγωνιστική

(Σάββατο 31/10, 15:00)

Νέα Πολιτεία-Αβέρωφ

Αχιλλέας Φ.-Αργυροπούλι

Δωτιέας Αγιάς-Πύρρος

Σμόλικας-Φαλανιακός

Μαυροβούνι-Παναγροτικός

Κιλελέρ-Αμπελιά

Βλαχογιάννι-Δαμασιακός

Γόννοι-Αμπελωνιακός

Βαθμολογία (5η Αγωνιστική):
1. Δωτιέας Αγιάς 12-1 15

2. Δήμητρα Γιάννουλης 6-3 12

3. Φαλανιακός 15-5 11

4. Αχιλλέας Φ. 10-2 10

5. Δαμασιακός 6-4 10

6. Παναγροτικός Νίκαιας 13-11 10

7. Αμπελωνιακός 6-3 10

8. Μαυροβούνι 7-5 10

9. Αργυροπούλι 12-7 6

10. Πύρρος 8-14 6

11. Νέα Πολιτεία 8-5 6

12. Κιλελέρ 4-5 5

13. Βλαχογιάννι 9-13 4

14. Σμόλικας 3-5 3

15. Γόννοι 3-16 3

16. Αβέρωφ 3-8 1

17. Αμπελιά 3-7 1

*Αργυροπούλι και Σμόλικας έχουν

ένα ματς λιγότερο.

A ΕΠΣΛ

Ο
λοκληρώθηκαν οι

αναμετρήσεις του

Κυπέλλου της

ΕΠΣΝ Λάρισας.

Όσο αφορά τις ομάδες
της Επαρχίας Φαρσάλων
η Αναγέννηση Φαρσάλων
πέρασε στα πέναλτι από
την Δόξα Υπέρειας στο
τοπικό ντέρμπι του
Κυπέλλου.
Ήττες αποκλεισμό γνώρι-
σαν ΑΟ Ναρθακίου ο
οποίος ηττήθηκε με σκορ
4 - 3 από την
Πελασγιώτιδα και η Νίκη
Κρήνης η οποία ηττήθηκε
με σκορ 2 - 3 από τον
Πανιώνιο.
Η Θύελλα Βασιλί αγωνί-
ζεται κόντρα στον ΑΟ
Αμπελοκήπων και ο νικη-
τής του ζευγαριού θα
αγωνιστεί κόντρα στον
Μέγα Αλέξανδρο
Χαλκιάδων.
Τα αποτελέσματα
1oς όμιλος
Προοδευτική Βερδικούσιας
- Κεραυνός Δένδρων 2-3
ΑΠΟ Ελασσόνας - Δόξα
Βαλανίδας 1-2
Ακαδημία Τυρνάβου -
Αναγέννηση Ευαγγελισμού
0-3
ΑΕ Στεφανοβούνου/
Γαλανόβρυσης - Κεραυνός
Δρυμού 4-2 στα πέναλτι
(κ.α. 2-2)
Ηρακλής Πλατανουλίων –
Ροδιακός 1-3
*Προκρίνεται χωρίς αγώνα
ο Ατρόμητος Δασοχωρίου.

2ος όμιλος
Προοδευτική Ανάβρας –
Λαρισαϊκός 4-3 στα πέναλτι
(κ.α. 0-0)
Όλυμπος Αιγάνης -
Χείμαρρος Μαρμαρίνης 1-2
Θύελλα Ελάτειας –
Ιπποκράτης 0-1
Νεάπολη - Αναγέννηση
Καλοχωρίου 4-5 στα πέναλ-
τι (κ.α. 0-0)
Φιλοκτήτης Μελιβοίας -
Κίσσαβος Συκουρίου 1-4
*Προκρίνεται χωρίς αγώνα
η Αναγέννηση Πυργετού.
3ος όμιλος
ΑΕ Μάνδρας - Ηρακλής
Χάλκης 1-3
Δόξα Ραχούλας - Δάφνη
Γλαύκης 2-1
Ατρόμητος Αγίων
Αναργύρων - Απόλλων
Γαλήνης 2-0
Τοξότης Λάρισας -
Φορτούνα Κουτσοχέρου 0-
1
ΑΟ Ελευθερών - Αστήρ
Μελισσοχωρίου 1-3
4ος όμιλος
Νίκη Κρήνης – Πανιώνιος
2-3
Αναγέννηση Φαρσάλων -
Δόξα Υπέρειας 4-3 στα
πέναλτι (κ.α. 2-2)
Προμηθέας – Ανθούπολη
1-2
Πελασγιώτιδα-ΑΟ
Ναρθακίου 4-3
Νικητής εκκρεμούντος
αγώνα (Θύελλα Βασιλί - ΑΟ
Αμπελοκήπων) - Μέγας
Αλέξανδρος Χαλκιάδων.

Πέρασε η ΑναγέννησηΠέρασε η Αναγέννηση

αποκλεισμός για Ναρθάκι,αποκλεισμός για Ναρθάκι,

Υπέρεια, ΚρήνηΥπέρεια, Κρήνη



Κ
ηδεύτηκε την

περασμένη Τρίτη

στον Ιερό Ναό

Κοιμήσεως Θεοτόκου στα

Φάρσαλα, σε ηλικία 81

ετών ο Φαρσαλινός

Δημήτριος Κ. Στράτος, ο

οποίος διετέλεσε πρόε-

δρος του Συλλόγου

Σαρακατσαναίων επαρ-

χίας Φαρσάλων την

περίοδο 1977-1978, ενώ

υπηρέτησε τον σύλλογο

από όλες τις διοικητικές

θέσεις. Επισκεπτόταν

συχνά τα γραφεία του

συλλόγου διηγώντας

ιστορίες από τα παλιά

στις νεότερες γενιές.

Τιμήθηκε το καλοκαίρι του

2019 στο γλέντι του συλλό-

γου για «50 χρόνια

Τσελιγκάτο». 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Σαρακατσαναίων εκφράζει

βαθύτατα τα θερμά συλλυ-

πητήρια στην οικογένεια

του Δημητρίου Κ. Στράτου.

Ε
ορταστικές εκδη-

λώσεις για την

Εθνική Επέτειο

της 28ης Οκτωβρίου

διοργανώνει ο  Δήμος

Φαρσάλων. 

Οι φετινές εκδηλώσεις θα

λάβουν χώρα με περιορι-

σμένο αριθμό ατόμων και

υπό την αυστηρή τήρηση

των υγειονομικών διατάξε-

ων για λόγους δημόσιας

υγείας.

Το πρόγραμμα των εκδη-

λώσεων έχει ως εξής: Στις

8:00 θα γίνει η έπαρση

σημαίας, στις 10:30 θα

πραγματοποιηθεί Δοξολογία

στον Μητροπολιτικό Ιερό

Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Μετά το πέρας της εκφώνη-

σης του πανηγυρικού της

ημέρας από εκπαιδευτικό

του 2ου Γυμνασίου

Φαρσάλων, θα τελεστεί στις

11:10 επιμνημόσυνη δέηση

στο Ηρώο και στη συνέχεια

θα ακολουθήσει κατάθεση

στεφάνων, προσκλητήριο

πεσόντων, ενός λεπτού

σιγή στη μνήμη των ενδό-

ξων νεκρών και ο Εθνικός

ύμνος.
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CMYK

Κηδεύτηκε πρώην πρόεδροςΚηδεύτηκε πρώην πρόεδρος

Σαρακατσαναίων ΦαρσάλωνΣαρακατσαναίων Φαρσάλων

Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ηςΤο πρόγραμμα εορτασμού της 28ης

Οκτωβρίου στα ΦάρσαλαΟκτωβρίου στα Φάρσαλα


