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των ζώων αποκτούν τατων ζώων αποκτούν τα
Φάρσαλα – Υπεγράφη ηΦάρσαλα – Υπεγράφη η
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Τ
ην Κυριακή στις 5

Δεκεμβρίου 2021

αναμένεται να διεξα-

χθούν οι εκλογές του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων.

Ώρα έναρξης των εκλογών

ορίστηκε στις 11:00 π.μ. και

η διαδικασία θα διαρκέσει

έως και τις 14:00 μ.μ.

Ο χώρος διεξαγωγής των

εκλογών αναμένεται να

είναι η Πλατεία Δημαρχείου

Φαρσάλων εκεί όπου σε

ειδικά διαμορφωμένο χώρο,

τηρώντας όλα τα μέτρα

προστασίας λόγω Covid-

19. Καλούνται όλα τα τακτι-

κά μέλη να προσέλθουν.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν

υποψηφιότητα, θα πρέπει

να είναι Εθελοντές

Αιμοδότες η να υπήρξαν

,με την κάρτα του Εθελοντή

αιμοδότη θα απευθύνονται

στην κα Σουλα Λουκουτου

τηλ: 6932580673 και στην

κα Αγαθή Λιάπη τηλ.

6972200231., ως τις 30

Νοεμβρίου 2021.

Για το ΔΣ του Συλλόγου

Η πρόεδρος: Σούλα

Λουκουτου

Ο
Ιατρικός

Σύλλογος

Λάρισας, με ανα-

κοίνωση που εξέδωσε

«κάνει για μία ακόμα

φορά έκκληση σε όσους

νέους έχουν επιλέξει να

μην εμβολιαστούν αλλά

και προς τους γονείς των

παιδιών άνω των 12 ετών

να ακολουθήσουν τις διε-

θνώς τεκμηριωμένες

πλέον απόψεις της ιατρι-

κής επιστήμης και τις

οδηγίες της Εθνικής

Επιτροπής Εμβολιασμών

γύρω από τον εμβολια-

σμό κατά της covid 19,

και οι μεν πρώτοι να τρέ-

ξουν να εμβολιαστούν

άμεσα, οι δε δεύτεροι να

δώσουν την γονική

συναίνεση για τον εμβο-

λιασμό των παιδιών τους,

τώρα μάλιστα που τα

κρατικά εμβολιαστικά

κέντρα συνεπικουρούνται

από αντίστοιχα σε ιδιωτι-

κά ιατρεία της περιοχής

μας.

Δυστυχώς το σχετικά

υψηλό ποσοστό ανεμβολία-

στων ακόμα στην χώρα μας

έχει άμεσες επιπτώσεις

στην αύξηση του αριθμού

των βαρέως πασχόντων,

των διασωληνωμένων και

των θανάτων συμπολιτών

μας, ανεξαρτήτου ηλικίας,

κυρίως όμως άνω των 60

ετών και των πασχόντων

από υποκείμενα νοσήματα,

που πολλές φορές ούτε και

οι ίδιοι γνωρίζουν (π.χ.

«έχω λίγα κιλά παραπάνω»

δηλαδή παχυσαρκία). Σε

όλη τη χώρα την περίοδο

αυτή νοσηλεύονται σε ΜΕΘ

νεαροί ενήλικες και παιδιά

που αναπόφευκτα μερικά

από αυτά θα καταλήξουν,

ευτυχώς σε χαμηλά ποσο-

στά. Για μας αποτελεί τρα-

γωδία όταν μια χώρα χάνει

νέους και παιδιά από φόβο,

παραπληροφόρηση ή δογ-

ματικές εμμονές ορισμένων

συμπολιτών μας.

Θα πρέπει όλοι να γνωρί-

ζουν προς τα εμβόλια είναι

ασφαλή, χωρίς ιδιαίτερες

παρενέργειες και ανεπιθύ-

μητες αντιδράσεις, τροπο-

ποιούν την βαρύτητα της

νόσου και καλύπτουν προς

το παρόν τις γνωστές

μεταλλάξεις του ιού, ευελπι-

στώντας πως στο άμεσο

μέλλον αυτά θα εξελιχθούν

συμπεριλαμβάνοντας στο

φάσμα τους και οποιαδήπο-

τε νέα επικίνδυνη μετάλλα-

ξη εμφανιστεί.  Ο αρχικός ή

βασικός εμβολιασμός συνο-

δεύεται για τα κυκλοφορού-

ντα εμβόλια και από ανα-

μνηστικές δόσεις μετά από

5μιση με 6 μήνες, καθόσον

δεν αφήνει μόνιμη ανοσία,

ενώ η ανοσολογική απόκρι-

ση είναι σαφώς ανώτερη

ποιοτικά από αυτή της

νόσησης.

Η post-covid,ακόμα και

μετά από ελαφριά νόσηση

νεαρών και παιδιών άρχισε

πλέον να αποτυπώνεται με

χαρακτηριστικά συμπτώμα-

τα όπως χρόνια κόπωση

και διαταραχές της συμπε-

ριφοράς και της μνήμης. Οι

νέοι θα πρέπει να πάρουν

στα χέρια τους την υπόθε-

ση του εμβολιασμού και

αντί να συνωστίζονται σε

ουρές έξω από τα διαγνω-

στικά κέντρα να υποβάλλο-

νται στην επίπονη διαδικα-

σία των tests 2-3 φορές

την  εβδομάδα, να τρέξουν

να εμβολιαστούν αποτελώ-

ντας έτσι παραδείγματα

προς μίμηση για την ηλιακή

ομάδα άνω των εξήντα.

Τέλος πιστεύοντας ακράδα-

ντα πως κανένα περιοριστι-

κό  μέτρο δεν μπορεί να

αυξήσει σε μεγάλο βαθμό

την εμβολιαστική κάλυψη

όσο η ενημέρωση και η

πειθώ του προσωπικού

ιατρού της οικογένειας,

καλούμε όλους τους συνα-

δέλφους, ανεξαρτήτου ειδι-

κότητας, σε μια εκστρατεία

ενημέρωσης από σπίτι σε

σπίτι, και ιδιαίτερα στα στέ-

κια των νέων και στις ουρές

των tests ώστε να πετύχου-

με όλοι μαζί τον τελικό

στόχο».
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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 24/11/2021
Βροχή 11/14c

Τρίτη 23/11/2021
Βροχή 11/14c

Πέμπτη 25/11/2021
Συννεφιά 10/12c

Παρασκευή 26/11/2021
Βροχή 10/12c

Σάββατο 27/11/2021
Βροχή 09/16c

Κυριακή 28/11/2021

Πιθ. Βροχής 11/18c

Δευτέρα 29/11/2021

Πιθ. Βροχής 11/16c

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

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Έκκληση προς τους νέους για εμβολιασμόΙατρικός Σύλλογος Λάρισας: Έκκληση προς τους νέους για εμβολιασμό

ΕκλογέςΕκλογές γιαγια τοντον ΑιμοδοτικόΑιμοδοτικό ΣύλλογοΣύλλογο

ΕπαρχίαςΕπαρχίας ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Δ
ημοσιεύτηκε στην

Εφημερίδα της

Κυβέρνησης η από-

φαση για τα «Έκτακτα

μέτρα προστασίας της

δημόσιας υγείας από τον

κίνδυνο περαιτέρω δια-

σποράς του κορονοϊού

COVID-19 στο σύνολο της

Επικράτειας, για το διά-

στημα από τη Δευτέρα, 22

Νοεμβρίου 2021 και ώρα

06:00 έως και τη Δευτέρα,

6 Δεκεμβρίου 2021 και

ώρα 06:00».

Στην απόφαση και σε ό,τι

αφορά στο ωράριο λειτουρ-

γίας του λιανεμπορίου ανα-

φέρεται ότι «Στην

Περιφέρεια Αττικής, πλην

της Περιφερειακής

Ενότητας Νήσων, στην

Περιφερειακή Ενότητα

Θεσσαλονίκης, καθώς και

στους Δήμους Πατρέων,

Ηρακλείου Κρήτης,

Λάρισας, Βόλου,

Ιωαννιτών, Τρικκαίων,

Χαλκίδας, Σερρών,

Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης,

Κατερίνης, Αγρινίου,

Καλαμάτας, Καβάλας,

Χανίων, Λαμίας,

Κομοτηνής, Ρόδου,

Δράμας, Βέροιας και

Κοζάνης, για τις ημέρες

Δευτέρα έως Παρασκευή

έναρξη λειτουργίας στις

10:00 και δυνατότητα διευ-

ρυμένου ωραρίου έως τις

21:00».

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική

Γραμματεία Εμπορίου και

Προστασίας Καταναλωτή

του υπουργείου Ανάπτυξης

και Επενδύσεων έχει ανα-

κοινώνει στο καταναλωτικό

κοινό και στις επιχειρήσεις

εστίασης, λιανεμπορίου και

ψυχαγωγίας ότι από

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

2021 ισχύουν τα εξής:

• Στα κέντρα διασκέδασης,

στους κλειστούς (εσωτερι-

κούς) χώρους εστίασης,

στα θέατρα, στους κινημα-

τογράφους, στα μουσεία,

στις εκθέσεις, στα συνέ-

δρια, στα γυμναστήρια και

στα γήπεδα δυνατότητα

πρόσβασης και δια ζώσης

παρουσίας έχουν μόνο οι

εμβολιασμένοι ή εντός των

τελευταίων έξι μηνών νοσή-

σαντες από τη νόσο

COVID-19 ενήλικοι συμπο-

λίτες μας. Οι ανεμβολίαστοι

ενήλικοι συμπολίτες μας

δεν έχουν δυνατότητα φυσι-

κής πρόσβασης στους προ-

αναφερθέντες χώρους για

την προστασία, πρωτίστως,

της δικής τους υγείας.

• Στα καταστήματα λιανικού

εμπορίου, στους ανοικτούς

(εξωτερικούς) χώρους

εστίασης, στα κομμωτήρια,

στους χώρους παροχής

υπηρεσιών αισθητικής και

άλλους χώρους με συνα-

φείς δραστηριότητες ή

παροχής υπηρεσιών δυνα-

τότητα πρόσβασης έχουν οι

εμβολιασμένοι ή εντός των

τελευταίων έξι μηνών νοσή-

σαντες από τη νόσο

COVID-19 και οι ανεμβολία-

στοι ενήλικοι συμπολίτες

μας που έχουν υποβληθεί

σε διαγνωστικό έλεγχο με

PCR ή rapid test πριν από

την παρουσία τους στο

κατάστημα.

• Τα παιδιά ηλικίας από 4

έως 17 ετών έχουν δυνατό-

τητα πρόσβασης, σε όσους

από τους προαναφερθέντες

χώρους επιτρέπεται η

παρουσία ανηλίκων, και

μόνο εφόσον έχουν υπο-

βληθεί σε αυτοδιαγνωστικό

έλεγχο self-test εντός των

τελευταίων 24 ωρών αντί-

στοιχα πριν από την

παρουσία τους στο χώρο.

Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 4

ετών έχουν δυνατότητα

πρόσβασης χωρίς έλεγχο.

• Στα supermarkets, τα

καταστήματα αγοράς τροφί-

μων (όπως κρεοπωλεία,

ιχθυοπωλεία, φούρνοι,

ζαχαροπλαστεία και κάβες)

η πρόσβαση καταναλωτών

είναι δυνατή χωρίς έλεγχο.

Ωστόσο, στην περίπτωση

αυτή ισχύει ο επιπρόσθετος

περιορισμός μέγιστης δυνα-

τής ταυτόχρονης παρου-

σίας πελατών εντός του

καταστήματος στο 1 άτομο

ανά 9 τετραγωνικά μέτρα.

• Στα φαρμακεία η πρόσβα-

ση καταναλωτών είναι

δυνατή χωρίς έλεγχο.

• Προκειμένου να αποφευ-

χθεί ο συνωστισμός στα

μέσα μαζικής μεταφοράς

που εξυπηρετούν αστικά

κέντρα πόλεων, τροποποι-

είται το ωράριο των κατα-

στημάτων του λιανικού

εμπορίου στα αστικά

κέντρα. Ειδικότερα, από τη

Δευτέρα 22/11/2021, τα

καταστήματα λιανικού

εμπορίου στα αστικά

κέντρα θα είναι ανοικτά

κάθε ημέρα από τις 10.00

το πρωί μέχρι τις 21.00 το

βράδυ τις καθημερινές. Το

μέτρο αυτό δεν αφορά στα

supermarkets, τα καταστή-

ματα αγοράς τροφίμων

(όπως κρεοπωλεία, ιχθυο-

πωλεία, φούρνοι, ζαχαρο-

πλαστεία και κάβες) και τα

φαρμακεία. Με το μέτρο

αυτό επιτυγχάνεται η απο-

τροπή του συγχρονισμού

των ωρών αιχμής των μετα-

κινήσεων των εργαζόμενων

πολιτών που παρέχουν δια

ζώσης εργασία και των

πολιτών που επιθυμούν να

κάνουν τις αγορές τους στα

καταστήματα λιανικού

εμπορίου. Επιπρόσθετα,

επιδιώκεται η κατανομή της

προσέλευσης των κατανα-

λωτών στα καταστήματα

λιανικού εμπορίου σε

περισσότερες ώρες της

ημέρας έτσι ώστε να απο-

φευχθεί, στο μέτρο του

δυνατού, η δημιουργία

ουρών έξω από τα κατα-

στήματα και η αποφυγή

συνωστισμού μέσα σε

αυτά.

• Ο έλεγχος πρόσβασης

των καταναλωτών στους

χώρους που υπάρχουν

περιορισμοί συνεπάγεται

την ευθύνη και των επιχει-

ρήσεων και των καταναλω-

τών. Οι επιχειρήσεις κατά

την είσοδο και την εξυπηρέ-

τηση των πελατών τους σε

εσωτερικούς χώρους των

καταστημάτων τους υπο-

χρεούνται να ελέγχουν το

επιδεικνυόμενο από τον

πελάτη πιστοποιητικό εμβο-

λιασμού ή πρόσφατης

νόσησης ή διαγνωστικού

ελέγχου, ανάλογα με την

περίπτωση, και ότι ο πελά-

της που επιδεικνύει το

πιστοποιητικό είναι και ο

νόμιμος κάτοχός του, μέσω

ελέγχου της αστυνομικής

ταυτότητάς του ή άλλου

νόμιμου πρωτότυπου

εγγράφου απόδειξης ταυτο-

προσωπίας. Ο έλεγχος

πραγματοποιείται υποχρεω-

τικά από υπάλληλο της επι-

χείρησης, τον ιδιοκτήτη ή το

νόμιμο εκπρόσωπο της επι-

χείρησης ή το εκάστοτε

εξουσιοδοτημένο από την

επιχείρηση πρόσωπο μέσω

της ειδικής εφαρμογής

“Covid Free GR”. Η είσοδος

και η εξυπηρέτηση αλλοδα-

πών πελατών που διαθέ-

τουν πιστοποιητικό εμβο-

λιασμού ή πρόσφατης

νόσησης από χώρα εκτός

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

επιτρέπεται με απλή επίδει-

ξη του πιστοποιητικού με

ταυτόχρονη επίδειξη εγγρά-

φου απόδειξης ταυτοπρο-

σωπίας (π.χ. διαβατήριο),

χωρίς να απαιτείται ο έλεγ-

χος με την ειδική εφαρμογή

COVID Free GR.
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Προσφορές

Κορονοϊός – νέα μέτρα: Δημοσιεύτηκε τοΚορονοϊός – νέα μέτρα: Δημοσιεύτηκε το

ΦΕΚ με τις αλλαγέςΦΕΚ με τις αλλαγές

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ



Σ
τον εκσυγχρονισμό

εννέα γεωτρήσεων

του ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων προχωρά η

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός έδωσε την

έγκριση για την υπογρα-

φή της σύμβασης του

έργου, προϋπολογισμού

1.390.000 ευρώ που χρη-

ματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ

2014 -2020 της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Επενδύουμε 1,3 εκατομ-

μύρια ευρώ σε ένα έργο

ζωής και  παραγωγής.

Στηρίζουμε τον πρωτογενή

τομέα στην πράξη και

εκσυγχρονίζουμε αντλητικά

συγκροτήματα του ΤΟΕΒ

Ενιπέα Φαρσάλων» δηλώ-

νει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.

«Είναι ένα χρήσιμο έργο

που επιτυγχάνει τη βέλτιστη

ενεργειακά εκμετάλλευση

των γεωτρήσεων με παράλ-

ληλη εξοικονόμηση ύδατος

και προστασία των υπόγει-

ου συστήματος υδάτων της

περιοχής. Στηρίζουμε την

παραγωγή,  στηρίζουμε

θέσεις εργασίας, στηρίζου-

με την ζωή στην ύπαιθρο,

στηρίζουμε  το αγροτικό

εισόδημα»  προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Εννέα γεωτρήσεις

Αντικείμενο του έργου απο-

τελεί η κατασκευή υποδο-

μών που σχετίζονται με την

ανάπτυξη, τον εκσυγχρονι-

σμό ή την προσαρμογή της

γεωργίας και της δασοπο-

νίας.

Το έργο θα κατασκευασθεί

στη Κτηματική περιοχή του

Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέα και περι-

λαμβάνει την εκτέλεση

έργων εκσυγχρονισμού

εννέα γεωτρήσεων του

ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων,

με αντικείμενο τον ηλεκτρο-

μηχανολογικό εξοπλισμό με

σκοπό την εξοικονόμηση

ύδατος, την προστασία των

υπόγειων νερών από εξά-

ντληση καθώς και την ενερ-

γειακά βέλτιστη εκμετάλλευ-

ση.

Μ
ε τη συμμετοχή

30 παιδιών ηλι-

κίας έως 16

ετών, διεξήχθη το

«Ομαδικό Νεανικό

Πρωτάθλημα Σκακιού

Θεσσαλίας 2021» την

Κυριακή 14 Νοεμβρίου,

στον ισόγειο χώρο του

Δημαρχείου Φαρσάλων.

Η διοργάνωση πραγματο-

ποιήθηκε από το Δήμο

Φαρσάλων, την Τοπική

Επιτροπή Σκακιστικών

Συλλόγων Θεσσαλίας και τη

Σκακιστική Λέσχη

Φαρσάλων.

Τηρήθηκε αυστηρά το υγει-

ονομικό πρωτόκολλο της

Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού, ενώ όλοι οι

συμμετέχοντες προσκόμι-

σαν το σχετικό πιστοποιητι-

κό πριν τους αγώνες.

Πρωταθλητής Θεσσαλίας

και με δικαίωμα συμμετοχής

στους τελικούς, αναδείχθη-

κε ο Σύλλογος Σκακιστών

Λάρισας, 2η η Σκακιστική

Ένωση Βόλου και 3ος ο

Σκακιστικός Όμιλος

Φαλάνης.

Με τους πρωταθλητές αγω-

νίστηκε και η Φαρσαλινή

σκακίστρια Ιωάννα

Αγγελακοπούλου η οποία

προέρχεται από τις  ακαδη-

μίες του τοπικού συλλόγου

και έχει πάρει μεταγραφή

για τη Λάρισα.

Για μια ακόμη φορά όλοι οι

Θεσσαλοί σκακιστές και οι

γονείς τους έφυγαν απολύ-

τως ευχαριστημένοι από τη

φιλοξενία και το επίπεδο

οργάνωσης σκακιστικού

τουρνουά στα Φάρσαλα.
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στα Φάρσαλα το «ΟμαδικόΜε μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στα Φάρσαλα το «Ομαδικό

Νεανικό Πρωτάθλημα Σκακιού Θεσσαλίας 2021»Νεανικό Πρωτάθλημα Σκακιού Θεσσαλίας 2021»

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Περιφέρεια Θεσσαλίας: EEκσυγχρονίζει 9 γεωτρήσεις του ΤΟΕΒκσυγχρονίζει 9 γεωτρήσεις του ΤΟΕΒ

Ενιπέα ΦαρσάλωνΕνιπέα Φαρσάλων



Ν
έο καταφύγιο

αδέσποτων ζώων

συντροφιάς θα

αποκτήσει η περιοχή των

Φαρσάλων, μετά από την

υπογραφή της σύμβασης

μεταξύ του δημάρχου κ.

Μάκη Εσκίογλου και του

αναδόχου για την κατα-

σκευή του έργου, το

κόστος του οποίου ανέρ-

χεται σε 174.269,62 ευρώ

πλέον Φ.Π.Α.

Σε δήλωσή του μετά το

πέρας της υπογραφής της

σύμβασης ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Με την υπογραφή της

σύμβασης για την κατα-

σκευή καταφυγίου  αδέσπο-

των ζώων συντροφιάς στα

Φάρσαλα, φιλοδοξούμε να

δώσουμε σημαντική

«ανάσα» στο ζήτημα με τα

αδέσποτα ζώα. Γιατί το επί-

πεδο του πολιτισμού μίας

ανθρώπινης κοινωνίας φαί-

νεται από τον τρόπο με τον

οποίο αυτή αντιμετωπίζει τα

ζώα που την περιβάλλουν.

Σε αγαστή συνεργασία με

την τοπική φιλοζωική οργά-

νωση, την οποία και θέλω

να ευχαριστήσω, συνεχίζου-

με καθημερινά να δίνουμε

λύσεις σε ό,τι πρόβλημα

προκύπτει».

Το καταφύγιο θα κατασκευ-

αστεί σε θέση βόρεια της

πόλης των Φαρσάλων,

παραπλεύρως της εγκατά-

στασης επεξεργασίας λυμά-

των.

Το καταφύγιο θα αποτελεί-

ται από δύο κύριες κτιρια-

κές εγκαταστάσεις, το κτή-

ριο διοίκησης – ιατρείου και

το κτήριο διαμονής φιλοξε-

νούμενων ζώων.

Το κτίριο διοίκησης – ιατρεί-

ου θα στεγάζει το γραφείο

διοίκησης, την αίθουσα

προσωπικού, την αποθήκη

τροφών και υλικού, την

αίθουσα παρασκευής και

προετοιμασίας τροφής, την

αίθουσα ιατρείου μικρών

ζώων την αίθουσα απομό-

νωσης ασθενών ζώων, δύο

τουαλέτες με πρόβλεψη για

ΑμεΑ και χώρο αποδυτη-

ρίων.  

Το κτήριο διαμονής φιλοξε-

νούμενων ζώων θα χωρίζε-

ται σε 30 εσωτερικά και 30

εξωτερικά διαμερίσματα.

Κάθε εξωτερικό διαμέρισμα

θα συνδέεται άμεσα με

αντίστοιχο εσωτερικό, ώστε

το εσωτερικό να ικανοποιεί

τις απαιτούμενες διαστάσεις

ως αίθουσα διαμονής σκύ-

λου και το εξωτερικό να ικα-

νοποιεί τις απαιτούμενες

διαστάσεις ως προαύλιο

άσκησης σκύλου. Με τον

τρόπο αυτό το υπόστεγο

μπορεί να φιλοξενήσει

συνολικά 30 σκύλους.

Σημειώνεται τέλος πως το

έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ’

ολοκλήρου από το πρό-

γραμμα του Υπουργείου

Εσωτερικών «Φιλόδημος

ΙΙ».
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Φάρσαλα – Υπεγράφη η σύμβαση του έργουΦάρσαλα – Υπεγράφη η σύμβαση του έργου



Τ
η στήριξή της στο

πρόσωπο του

Ανδρέα Λοβέρδου

για την προεδρία του

Κινήματος Αλλαγής ανα-

κοίνωσε με δήλωσή της η

Λαρισαία δικηγόρος και

υποψήφια στις τελευταίες

εθνικές εκλογές με το

ΚΙΝΑΛ Μαρία Γαλλιού.

Στηρίζει Λοβέρδο για την
προεδρία στο ΚΙΝΑΛ η
Μαρία Γαλλιού.

Συγκεκριμένα η κ. Γαλλιού

αναφέρει τα εξής: «Το διακύ-

βευμα των εκλογών της 5ης

Δεκεμβρίου είναι η αναγέν-

νηση του ΠΑΣΟΚ του 21ου

αιώνα. Χρειάζεται μια σοβα-

ρή και χρήσιμη για τη χώρα

μας πολιτική δύναμη στον

χώρο της

Σοσιαλδημοκρατίας και του

Πολιτικού Κέντρου, ικανή να

ασκήσει κατ’αρχήν υπεύθυ-

νη μεταρρυθμιστική αντιπο-

λίτευση, και να απαντήσει

στα αιτήματα της σύγχρονης

εποχής. Υπερήφανοι για τις

διαχρονικές αρχές και αξίες

του Κινήματός μας, υπερή-

φανοι για την προσφορά του

στη χώρα μας αλλά και με

αίσθημα βαθιάς ευθύνης

στις 5 του Δεκέμβρη συμμε-

τέχουμε για ένα κόμμα ανοι-

χτό, δημοκρατικό και μεταρ-

ρυθμιστικό, για ένα κόμμα

με ισχυρό σοσιαλδημοκρατι-

κό αποτύπωμα και ταυτό-

χρονα γνήσια πατριωτικό.

Στις προσεχείς εκλογές,

χωρίς περιστροφές συντάσ-

σομαι με τον Ανδρέα

Λοβέρδο και το πολιτικό του

πρόταγμα για ένα σύγχρο-

νο, προοδευτικό, μεταρρυθ-

μιστικό και πατριωτικό

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα,

με τον δέοντα σεβασμό στις

πολιτικές τοποθετήσεις των

συνυποψήφιων Προέδρων

του Κινήματος.

Είναι η ώρα της δικής μας

αλλαγής, να ξαναπιάσουμε

το νήμα που μας συνδέει με

την ιστορία της παράταξής

μας».

Μαρία Ι. Γαλλιού,

Υποψήφια Βουλευτή του

Κινήματος Αλλαγής του Ν.

Λάρισας

Σ
τις εκδηλώσεις «

Μνήμης και

Οφειλής» προς

τιμήν του ήρωα Γεώργιου

Χριστοφόρου, αγωνιστή

του Απελευθερωτικού

Κινήματος του Κυπριακού

Ελληνισμού ενάντια

στους Βρετανούς αποι-

κιοκράτες, που τελέστηκε

στον Ι.Ν. Αγίας

Παρασκευής στα

Φάρσαλα, παραβρέθηκε η

βουλευτής Λάρισας του

Κινήματος Αλλαγής  και

Τομεάρχης Εσωτερικών,

κα  Ευαγγελία Λιακούλη.

Μετά το πέρας των θρη-

σκευτικών εκδηλώσεων και

την κατάθεση στεφάνων

στο Ηρώο της πόλης, η κ

Λιακούλη δήλωσε:

«Με συγκίνηση βρέθηκα

στην πόλη των Φαρσάλων,

για να τιμήσω τον ήρωα

Γεώργιο Χριστοφόρου και

στο πρόσωπο του όλους

τους νέους

Ελληνοκύπριους που αντι-

τάχθηκαν στους Βρετανούς

δυνάστες και έδωσαν τη

ζωή τους για την αυτοδιάθε-

ση της Κύπρου με πίστη

και όραμα, την πολυπόθητη

ένωση με την Ελλάδα.

Ο Γιώργος , όπως και άλλα

τόσα νέα παιδιά και

Ελληνοκύπριοι πατριώτες,

είχαν την τόλμη να ξεσηκω-

θούν για να αποτινάξουν

τον βρετανικό ζυγό. Όλοι

τους, κατά τη διάρκεια του

1955-1959 συνασπίστηκαν

και οργανώθηκαν στην

ΕΟΚΑ , την Εθνική

Οργάνωση Κυπρίων

Αγωνιστών, ,με κοινό στόχο

τον αγώνα για ελευθερία

και δικαίωση. Ο αγώνας

ενάντια στην παγιωμένη

Αγγλική αποικιοκρατία  δεν

ήταν εύκολος , και ίσως

δυσανάλογος με την αριθ-

μητική  υπεροχή και την

βαναυσότητα των κατακτη-

τών , όμως ομολογουμένως

είναι ό,τι πιο ωραίο και

υψηλό έχει να επιδείξει ο

Ελληνισμός της Κύπρου ,

εκείνη τη μαύρη περίοδο.

Πρόκειται για έναν αγώνα

που ανέδειξε ηρωισμούς

και ολοκαυτώματα και οδή-

γησε τελικά στην αποτίναξη

του αγγλικού ζυγού.

Τιμούμε τη μνήμη του

Γεωργίου Χριστοφόρου ,η

οποία ενσαρκώνει το πνεύ-

μα της αυταπάρνησης και

της αυτοθυσίας

Το ελληνικό έπος της

Κύπρου, έχει πάνω απ’ όλα

να επιδείξει πρότυπα

ηρώων, ανυπέρβλητα και

αθάνατα και να μας κατα-

στήσει σαφές ότι η θυσία

του Γιώργου Χριστοφόρου

και των συναγωνιστών του

δεν πήγε χαμένη γιατί  οι

Έλληνες της Κύπρου με την

άλκιμη Νεολαία της, έγρα-

ψαν  νέες ηρωικές σελίδες

στην ιστορία του

Ελληνισμού που οδήγησε

στο τέλος της αποικιοκρα-

τίας ,στη φυγή των Άγγλων

και στην ίδρυση της

Σε εποχές κρίσιμες για το

έθνος ο αγώνας των

Ελλήνων της Κύπρου, ο

αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α., ανοί-

γει το δρόμο της επιμονής,

της αντοχής, της εθνικής

αξιοπρέπειας και της τιμής

Συγκίνηση μεγάλη προκαλεί

το γεγονός, ότι η αδερφή

του ήρωα Γιώργου

Χριστοφόρου, Ιωάννα

Αρμανίδου- Ελισσαίου, μαζί

με το σύλλογο Κυπρίων

Μαγνησίας , κάθε  χρόνο

τελούν το μνημόσυνο στη

μνήμη του, κρατώντας

ζωντανό το διαχρονικό

μήνυμα της θυσίας του

Δική μας ευθύνη και αδια-

πραγμάτευτο χρέος μας, ως

ελάχιστο δείγμα μνήμης και

σεβασμού, είναι να διαφυ-

λάξουμε τη θυσία του ως

Ιερή παρακαταθήκη και οι

αξίες του και τα ιδανικά του

να οδηγούν τα βήματά μας,

μέσα στην ιστορία μας»
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-ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12 Παρακολούθηση

Θεατρικής Παράστασης με τίτλο “Το

Τρίτο Στεφάνι” Θέατρο Παλλάς -

Αθήνα - Εξασφαλισμένα Εισιτήρια

της Παράστασης

ΔΕΚΤΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Ευ. Λιακούλη: «Χρέος μνήμης, για τον ήρωα τουΕυ. Λιακούλη: «Χρέος μνήμης, για τον ήρωα του

Απελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων, Γεώργιο Χριστοφόρου»Απελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων, Γεώργιο Χριστοφόρου»

Στηρίζει Λοβέρδο για την προεδρία στο ΚΙΝΑΛ η Μαρία ΓαλλιούΣτηρίζει Λοβέρδο για την προεδρία στο ΚΙΝΑΛ η Μαρία Γαλλιού



Τ
ο υδατικό πρόβλη-

μα της Θεσσαλίας

ήταν το αντικείμενο

ημερίδας που πραγματο-

ποιήθηκε  με  μεγάλη επι-

τυχία  το πρωί του

Σαββάτου  στο ξενοδο-

χείο Imperial Hotel   στη

Λάρισα, με πρωτοβουλία

της Περιφερειακής

Ένωσης Θεσσαλίας

(ΠΕΔΘ), υπό την αιγίδα

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας. 

Κεντρικός  ομιλητής μέσω

διαδικτυακής σύνδεσης

ήταν ο υπουργός περιβάλ-

λοντος και ενέργειας κ.

Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο

οποίος χαρακτήρισε « κρί-

σιμο για τη βιωσιμότητα της

Θεσσαλίας, το νερό» και

παρουσίασε « έναν οδικό

χάρτη για την πρωτογενή

παραγωγή και το φυσικό

περιβάλλον» υπογραμμίζο-

ντας ότι στο Θεσσαλικό δια-

μέρισμα το καλοκαίρι επι-

κρατεί ένα καθεστώς υπερ-

βολικής εκμετάλλευσης των

υδάτων και διαβεβαιώνο-

ντας ότι το υδροηλεκτρικό

έργο του φράγματος της

Μεσοχώρας θα ολοκληρω-

θεί. 

«Εθνικό έργο» χαρακτήρισε

ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας  Κώστας

Αγοραστός την εκτροπή του

Αχελώου. Πρόκειται –

σημείωσε-  για το μεγαλύτε-

ρο green deal  έργο στην

Ευρώπη για την παραγωγή

φθηνής ηλεκτρικής ενέργει-

ας που έχει μεγάλη ανάγκη

η Ελληνική οικογενειακή και

η επιχειρηματική κοινότητα

σε περιόδους κρίσης ,

όπως αυτή που διανύουμε

σήμερα. « Είναι έργο ευθύ-

νης απέναντι  στις γενιές

που έρχονται» υπογράμμι-

σε εμφατικά για να συμπλη-

ρώσει: « Τα έργα γίνονται

για να ολοκληρώνονται και

όχι για να καταστρέφονται». 

Τη σύσταση ενός εθνικού

φορέα διαχείρισης  πανελ-

λήνιας εμβέλειας που θα

λειτουργεί ανεπηρέαστος

από τα τοπικά μικροσυμφέ-

ροντα και θα λαμβάνει απο-

φάσεις σε καθεστώς πλή-

ρους ανεξαρτησίας, ζήτησε

ο πρόεδρος της ΠΕΔ

Θεσσαλίας, δήμαρχος

Κιλελέρ Αθανάσιος

Νασιακόπουλος . Ο φορέας

αυτός –πρόσθεσε- θα έχει

επίσης αρμοδιότητα να

προτείνει λύσεις, να εκπονεί

μελέτες, να εφαρμόζει οικο-

νομίες κλίμακος και  εν τέλει

να είναι ο  αποκλειστικός

υπεύθυνος  για την ορθολο-

γική διαχείριση του νερού.

Στο τεράστιο έλλειμμα

νερού που χαρακτηρίζει τη

Θεσσαλία, στην αλόγιστη

χρήση του αρδευτικού

νερού, αλλά και στις κατα-

γεγραμμένες καθυστερήσεις

στην υλοποίηση  έργων

που φθάνουν έως και 40

έτη,αναφέρθηκαν όλοι οι

ομιλητές, μεταξύ των οποί-

ων ο δήμαρχος Λαρισαίων

Απ. Καλογιάννης, ο δήμαρ-

χος Τρικκαίων  και πρόε-

δρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης

Παπαστεργίου και οι βου-

λευτές  Μάξιμος

Χαρακόπουλος, Στέλλα

Μπίζιου, Ευαγγελία

Λιακούλη, Γιώργος

Λαμπρούλης, Χρήστος

Μποκόρος, Αθανάσιος

Λιούπης και Γιώργος

Κωτσός. 

Εισηγητές μεταξύ άλλων

ήταν ο γενικός γραμματέας

Ενωσιακών Πόρων και

Υποδομών του

Υπουργείου Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Δημήτρης

Παπαγιαννίδης, ο οποίος

αναφέρθηκε στο πρόγραμ-

μα υποδομών Αγροτικής

Ανάπτυξης  και μετριασμού

των επιπτώσεων της κλιμα-

τικής κρίσης στην Ελλάδα,

ο σύμβουλος του πρωθυ-

πουργού για θέματα  ενέρ-

γειας κλίματος περιβάλλο-

ντος και κυκλικής οικονο-

μίας  Γιώργος Κρεμλής, ο

πρόεδρος του Οργανισμού

Αντισεισμικού Σχεδιασμού

και Προστασίας, καθηγητής

Ευθύμης Λέκκας, ο  κ.

Δέρκας και ο κ. Λουκάς, οι

εισηγήσεις των οποίων

αφορούσαν στη διαχείριση

υδάτων, εξοικονόμησης

νερού και το σημαντικό

ρόλο που έπαιξε η λίμνη

Κάρλα στην ανάταξη του

υδατικού δυναμικού. 

Σημαντική ήταν επίσης η

εισήγηση του κ. Αθανάσιου

Μαρκινού, Προέδρου ΤΟΕΒ

Ταυρωπού που παρουσία-

σε ένα εξειδικευμένο πρό-

γραμμα που στοχεύει στην

ορθολογική διαχείριση υδά-

των και  εξοικονόμηση

νερού. 

Ο κ. Μπαρμπούτης επίσης,

αναφέρθηκε στα σημαντικά

προβλήματα που αντιμετω-

πίζει η περιφέρεια

Θεσσαλίας  με το  νερό,

προτείνοντας λύσεις που

πρέπει να ληφθούν άμεσα

με πολιτικές πρωτοβουλίες

με συντονισμό που θα ανα-

λάβει η πολιτεία για την επί-

λυση του προβλήματος.

Κλείνοντας την ημερίδα  ο

Περιφερειάρχης κ.

Αγοραστός και ο πρόεδρος

της ΠΕΔΘ κ.

Νασιακόπουλος δήλωσαν

ότι πρέπει πάσει θυσία να

ολοκληρωθεί η μερική

εκτροπή του Αχελώου ώστε

να εμπλουτισθεί η

Θεσσαλική πεδιάδα με

επαρκείς ποσότητες νερού

αλλά τόνισαν οτι σε καμία

περίπτωση δεν πρέπει να

υποτιμηθούν τα μικρότερα

έργα 

Συντονιστές της ημερίδας

ήταν ο διευθυντής της

ΠΕΔΘ  Δημήτρης Τσούμας

και ο δημοσιογράφος

Γιάννης Κολλάτος. 
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Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας και οι

Εκδόσεις

Παπαζήση διοργανώνουν

την παρουσίαση του

βιβλίου της Προέδρου του

ΕΚΔΔΑ, δρος

Παρασκευής Αντ.

Δραμαλιώτη, που τιτλο-

φορείται «Το επιτελικό

κράτος, ρυθμιστική συνο-

χή και συντονισμός στο

κέντρο διακυβέρνησης».

Η εκδήλωση θα πραγματο-

ποιηθεί την Πέμπτη, 25

Νοεμβρίου 2021, στις

18:00, στο Δημοτικό Ωδείο

Λάρισας (Ολύμπου 1,

Λάρισα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι

κ.κ. Μαυρουδής Βορίδης,

Υπουργός Εσωτερικών,

Κωνσταντίνος Αγοραστός,

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

και Δημήτριος Κατσαρός,

Δικηγόρος και πρ.

Πρόεδρος του Δικηγορικού

Συλλόγου Λάρισας.

Την εκδήλωση θα συντονί-

σει ο Δημοσιογράφος

Απόστολος Ράιδος.

Η είσοδος θα επιτρέπεται

με την επίδειξη της πρό-

σκλησης σε έντυπη ή ηλε-

κτρονική μορφή, καθώς και

με την επίδειξη του πιστο-

ποιητικού εμβολιασμού ή

πιστοποιητικού νόσησης με

Covid-19.

Σύντομο Βιογραφικό

Σημείωμα

Η Παρασκευή Αντ.

Δραμαλιώτη είναι νομικός,

αριστούχος απόφοιτος της

Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διοίκησης και αριστούχος

διδάκτωρ Διοικητικής

Επιστήμης. Απέκτησε δύο

μεταπτυχιακούς τίτλους

σπουδών με ειδίκευση στο

Δημόσιο και στο Διεθνές

Δίκαιο. Παράλληλα, είναι

υπότροφος του «Ιδρύματος

Μαραγκοπούλου για τα

Δικαιώματα του

Ανθρώπου», έχει διδάξει

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

σε προπτυχιακό και μετα-

πτυχιακό επίπεδο, καθώς

και στην Εθνική Σχολή

Δημόσιας Διοίκησης με επι-

στημονικό αντικείμενο

«θέματα οργάνωσης και

λειτουργίας του κράτους,

συντονισμός του κυβερνητι-

κού έργου και καλή νομοθέ-

τηση».

Έχει συγγράψει το βιβλίο

με τίτλο «Το επιτελικό κρά-

τος: Ρυθμιστική συνοχή και

συντονισμός στο Κέντρο

Διακυβέρνησης».

Επιπλέον, διαθέτει δημοσι-

εύσεις σε περιοδικά και

εφημερίδες και έχει συμμε-

τάσχει σε επιστημονικά

συνέδρια και μελέτες.

Εργάστηκε σε καίριες

θέσεις στον δημόσιο τομέα,

όπως στο Υπουργείο

Εσωτερικών και στην Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Μεταρρύθμιση  του

Δημόσιου Τομέα».

Υπηρέτησε ως

Προϊσταμένη του Τομέα

Εξωτερικών και Εθνικής

Άμυνας στη Γενική

Γραμματεία Συντονισμού

του κυβερνητικού έργου

από τη σύστασή της το

2013 και κατόπιν στην

Προεδρία της Κυβέρνησης.

Έχει λάβει μέρος σε τεχνι-

κές διαπραγματεύσεις με

την τρόικα παρακολουθώ-

ντας τα θέματα κράτους –

δημόσιας διοίκησης.

Ιδιαίτερα δραστήριο μέλος

της Ένωσης Αποφοίτων της

Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διοίκησης, πρόσφερε τις

υπηρεσίες ως Γενική

Γραμματέας, αλλά και ως

πρώτη «Συνήγορος των

Αποφοίτων».

Από τον Νοέμβριο του

2019 είχε διοριστεί στη

θέση της Αντιπροέδρου του

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης  και

Αυτοδιοίκησης και τον

Απρίλιο του 2020 ανέλαβε

καθήκοντα Προέδρου. Έχει

ολοκληρώσει τη μεταδιδα-

κτορική της έρευνα στο

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

της Σχολής Επιστημών

Οικονομίας και Δημόσιας

Διοίκησης του Παντείου

Πανεπιστημίου.

Μιλά άριστα αγγλικά και

γαλλικά. Είναι έγγαμη και

μητέρα δύο κοριτσιών.

Παρουσιάζεται στη Λάρισα το βιβλίο της Προέδρου του ΕθνικούΠαρουσιάζεται στη Λάρισα το βιβλίο της Προέδρου του Εθνικού

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης Παρασκευής ΔραμαλιώτηΚέντρου Δημόσιας Διοίκησης Παρασκευής Δραμαλιώτη

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας για την ημερίδα για το υδατικό πρόβλημαΗ ΠΕΔ Θεσσαλίας για την ημερίδα για το υδατικό πρόβλημα



Σ
την ημερίδα της

Περιφερειακής

Ένωσης Δήμων

Θεσσαλίας με αντικείμενο

«το υδατικό πρόβλημα

της Θεσσαλίας» στη

Λάρισα, συμμετείχε το

Σάββατο ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Σε δήλωσή του ο κ.

Εσκίογλου τονίζει πως

«χωρίς καμία αμφιβολία η

μεγαλύτερη πρόκληση που

έχουμε μπροστά μας τα

επόμενα χρόνια, είναι η δια-

χείριση του νερού.

Η υπεράντληση λόγω της

εντατικοποίησης των καλ-

λιεργειών και η απουσία

ενός ολοκληρωμένου σχε-

διασμού, μας οδήγησαν στο

να μην έχουμε το πολυτιμό-

τερο αγαθό ακόμη και για

πόση.

Ως νέα δημοτική αρχή,

θέσαμε πρώτιστη προτεραι-

ότητα τη διευθέτηση του

υδρευτικού των Φαρσάλων

και του συνόλου του δήμου

μας. Έγιναν συντονισμένες

ενέργειες που οδήγησαν σε

θετικά αποτελέσματα όπως

το να τρέχει κατάλληλο

νερό στις βρύσες των

Φαρσαλινών νοικοκυριών.

Με τη δρομολόγηση των

φραγμάτων σε Δίλοφο και

Ναρθάκι αλλά και την υλο-

ποίηση του φράγματος στη

Σκοπιά, η επαρχία μας θα

ανατρέψει το αρνητικό υδα-

τικό ισοζύγιο, ενώ παράλ-

ληλα θα δημιουργηθούν

ισχυρές συνθήκες ανάπτυ-

ξης.

Πάντοτε όμως θα πρέπει να

έχουμε ως «ευαγγέλιο» ότι

αυτό που μας δίνει απλόχε-

ρα η φύση και που αποτελεί

την πηγή της ζωής, δεν

είναι αστείρευτο. Γι’ αυτό

προσέχουμε για να έχου-

με.»

«
Ο δήμος Φαρσάλων

θα βρίσκεται πάντα

δίπλα, αρωγός σε

κάθε προσπάθεια που

συνδράμει στην ανάπτυξη

της περιοχής» τόνισε ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, κατά

την επίσκεψή του στα

γραφεία του Αγροτικού

Συνεταιρισμού Επαρχίας

Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»,

Ο κ. Εσκίογλου συναντήθη-

κε και είχε συζήτηση εφ’

όλης της ύλης με τον πρόε-

δρο του Συνεταιρισμού κ.

Θανάση Καραΐσκο, τον

αντιπρόεδρο και πρόεδρο

της Κοινότητας Ευϋδρίου κ.

Νίκο Γούσιο, τον Ταμία κ.

Κώστα Ζάντζα και τον πρό-

εδρο της Ομάδας

Βάμβακος κ. Θοδωρή

Θανασιά.

Ο Συνεταιρισμός που ξεκί-

νησε με 25 μέλη και

800.000 ευρώ κύκλο εργα-

σιών το 2017, σήμερα απα-

ριθμεί περισσότερα από 60

μέλη και έχει τζίρο περί τα 4

εκ. ευρώ.

Έχει ένα μεγάλο φάσμα

προϊόντων όπως όσπρια,

βαμβάκι, δημητριακά,

κηπευτικά αλλά και προϊό-

ντα που σχετίζονται με την

κτηνοτροφία.

Τα μέλη του Συνεταιρισμού

ενημέρωσαν το δήμαρχο

για τις προσπάθειες να

μεγαλώσει ακόμη περισσό-

τερο ο συνεταιρισμός, να

αποκτήσει εξαγώγιμη δρα-

στηριότητα και να αναδείξει

την αξία των Φαρσαλινών

προϊόντων σε όλες τις αγο-

ρές.

Συμφωνήθηκε να ενδυνα-

μωθεί η συνεργασία των

δύο πλευρών για το καλό

της επαρχίας.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Ο δήμος Φαρσάλων είναι

αρωγός σε κάθε προσπά-

θεια που συνδράμει στην

οικονομική ανάπτυξη της

περιοχής μας. Πολύ περισ-

σότερο όταν αυτή προέρχε-

ται μέσα από το πρότυπο

του υγειούς συνεταιρίζε-

σθαι, όπως ο Αγροτικός

Συνεταιρισμός της επαρχίας

μας «Ο Ενιπέας». Σε ένα

οικονομικό περιβάλλον που

λόγω της παγκοσμιοποίη-

σης γίνεται ολοένα και πιο

ανταγωνιστικό για τον

Έλληνα αγρότη, τέτοιου

είδους συνέργειες που προ-

τάσσουν τα συγκριτικά μας

πλεονεκτήματα και κυρίως

την απαράμιλλη ποιότητα

των προϊόντων μας, είναι η

μόνη διέξοδος ώστε τα

χωριά μας να παραμείνουν

ζωντανά. Θέλω να συγχα-

ρώ για το έργο τους τη διοί-

κηση και τα μέλη του

Συνεταιρισμού».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο δήμος Φαρσάλων στηρίζει την προσπάθεια του ΑγροτικούΟ δήμος Φαρσάλων στηρίζει την προσπάθεια του Αγροτικού

Συνεταιρισμού «Ο Ενιπέας»Συνεταιρισμού «Ο Ενιπέας»

Εσκίογλου για υδατικό πρόβλημα: Με έργα και ορθολογικήΕσκίογλου για υδατικό πρόβλημα: Με έργα και ορθολογική

χρήση να ανατρέψουμε το αρνητικό ισοζύγιοχρήση να ανατρέψουμε το αρνητικό ισοζύγιο



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

γνωστοποιείται ότι δημο-

σιεύτηκε σήμερα στην

Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως η ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠοικ72486/20-11-

2021 για τα μέτρα που θα

ισχύσουν από την προσε-

χή Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

έως και την Δευτέρα 6

Δεκεμβρίου.

Τα κυριότερα μέτρα που

θεσπίζονται με την

Υπουργική Απόφαση είναι

τα εξής:

Η τήρηση αποστάσεων στα

καταστήματα παραμένει στο

1,5 μέτρο μεταξύ των ατό-

μων και 1 άτομο ανά 2 τ.μ.

Στα καταστήματα τροφίμων

και στα σούπερ μάρκετ η

αναλογία αυτή είναι 1 άτομο

ανά 9 τ.μ.

Εξακολουθεί να υφίσταται η

υποχρέωση ανάρτησης με

έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο

στην βιτρίνα των κανόνων

λειτουργίας και του μέγι-

στου αριθμού ατόμων, που

επιτρέπεται να βρίσκονται

εντός του χώρου.

Οι πελάτες εισέρχονται

κατόπιν υποχρεωτικής επί-

δειξης κατά την είσοδο στο

κατάστημα [α] πιστοποιητι-

κού εμβολιασμού, [β] πιστο-

ποιητικού νόσησης ή [γ]

βεβαίωσης αρνητικού δια-

γνωστικού ελέγχου (PCR ή

rapid test).  Οι ανήλικοι από

4 έως και 17 ετών μπορούν

εναλλακτικά να προσκομί-

ζουν αρνητικό self-test.  Σε

όλες τις περιπτώσεις, οι

επιχειρηματίες πρέπει να

προχωρούν σε έλεγχο ταυ-

τοπροσωπίας του πελάτη.

Εξακολουθεί να ισχύει η

υποχρέωση όσων εργαζο-

μένων δεν έχουν εμβολια-

σθεί ή νοσήσει, να προσκο-

μίσουν υποχρεωτικά PCR ή

rapid τεστ 2 φορές την

εβδομάδα, με χρονική από-

σταση μεταξύ των δύο

ελέγχων τις δύο ημέρες,

δηλαδή πρέπει να μεσολα-

βούν μεταξύ τους 48 ώρες.

Τα ως άνω τεστ γίνονται με

έξοδα των εργαζομένων και

είναι αυτοτελή, χωρίς να

συνυπολογίζονται σε αυτά

οι  διαγνωστικοί  έλεγχοι

που  διενεργούνται και πλη-

ρώνονται από τον εργοδό-

τη. Τα ίδια τεστ πραγματο-

ποιούν και οι αυτοαπασχο-

λούμενοι επιχειρηματίες

καθώς και οι εργοδότες που

δεν έχουν εμβολιασθεί ή

νοσήσει κατά το τελευταίο

εξάμηνο.

Μετά από συντονισμένες

προσπάθειες, το Υπουργείο

Ανάπτυξης αλλάζει ριζικά

την προηγούμενη απόφασή

του για πλήρη περιορισμό

της πώλησης καλλυντικών

προϊόντων επαγγελματικής

χρήσης μόνο από κομμω-

τήρια και κουρεία, λόγω της

πανδημίας.  Σύμφωνα με

την νέα διάταξη, επιτρέπε-

ται πλέον η πώληση και

από τα καταστήματα λιανι-

κής, εφόσον αφορά σε ένα

ή δύο τεμάχια προϊόντων

ανά κωδικό είδους και ανά

πελάτη.

Το νέο ωράριο με έναρξη

λειτουργίας στις 10.00 και

λήξη στις 21.00 αφορά στις

εξής περιοχές:

– Στην Περιφέρεια Αττικής,

πλην της Περιφερειακής

Ενότητας Νήσων.

– Στην Περιφερειακή

Ενότητα Θεσσαλονίκης.

– Στους Δήμους Πατρέων,

Ηρακλείου Κρήτης,

Λάρισας, Βόλου,

Ιωαννιτών, Τρικκαίων,

Χαλκίδας, Σερρών,

Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης,

Κατερίνης, Αγρινίου,

Καλαμάτας, Καβάλας,

Χανίων, Λαμίας,

Κομοτηνής, Ρόδου,

Δράμας, Βέροιας και

Κοζάνης.  

Το ωράριο του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

για τα καταστήματα των

Φαρσάλων ισχύει ως είχε. 

Εκ της Γραμματείας. 
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Φ
άρσαλα:

Φοιτητές ιατρι-

κής πραγματο-

ποιήσαν ενημέρωση

υπέρ του εμβολιασμού

Κ. Γουργουλιάνης: Είναι

καλύτερα ο κόσμος να

βλέπει φρέσκα πρόσωπα

να μιλούν για τον εμβο-

λιασμό

Με κεντρικό μήνυμα ότι σε

αυτή τη φάση της πανδη-

μίας για την αντιμετώπιση

της, το σημαντικότερο

μέτρο είναι ο εμβολιασμός

και ιδιαίτερα όλων των

συμπολιτών μας που είναι

άνω των 50 ετών, η

Πνευμονολογική Κλινική του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

με την Επιστημονική

Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής

Ελλάδος, πραγματοποίησε

χθες εξόρμηση ενημέρωσης

υπέρ του εμβολιασμού στα

Φάρσαλα, μια δράση η

οποία πραγματοποιείται

υπό την αιγίδα του

Υπουργείου Υγείας και υλο-

ποιήθηκε σε συνεργασία με

την Κοινωφελή Επιχείρηση

του Δήμου Φαρσάλων

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ).

Φοιτητές Ιατρικής επισκέ-

φθηκαν, με σύμμαχο το

καιρό, τα χωριά του Δήμου

Φαρσάλων, Βαμβακού και

Ευύδριο με σκοπό να απα-

ντήσουν σε ερωτήματα,

ενδοιασμούς των πολιτών,

σε ότι αφορά τον εμβολια-

σμό και τα οφέλη του με

σκοπό να τους πείσουν να

εμβολιαστούν κατά του

κορονοϊού. Στην συνέχεια

επισκέφθηκαν τα Φάρσαλα,

παρουσία του Καθηγητή

Ιατρικής και Διευθυντή της

Πνευμονολογικής Κλινικής

του Παν. Νοσοκομείο

Λάρισας κ. Κων/νου

Γουργουλιάνη, ο οποίος

συνοδευόταν από τον

Δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, μέλη της

δημοτικής ομάδας και πολί-

τες και απαντούσε στα

όποια ερωτήματα του έθε-

ταν οι πολίτες για τον εμβο-

λιασμό. Οι φοιτητές πέρα-

σαν από τραπέζι σε τραπέζι

πραγματοποιώντας ενημέ-

ρωση για τον εμβολιασμό

σε καταστήματα εστίασης

στο κέντρο της πόλης και

απαντούσαν σε απορίες

των πολιτών. Μάλιστα

ανήρτησαν και πανό με

χρήσιμες πληροφορίες που

αφορούσαν τον εμβολια-

σμό.

Στο τέλος της επίσκεψης

του στο Δήμο Φαρσάλων, ο

καθηγητής Ιατρικής κ.

Κων/νος Γουργουλιάνης

δήλωσε στην “ΕτΔ” τα εξής:

“Είναι μια πρωτοβουλία

που ξεκίνησε με κουβέντα

από το Υπουργείο Υγείας

και ιδιαίτερα με την ανα-

πληρώτρια Υπουργό Υγείας

κ. Γκάγκα συζητώντας για

το πώς μπορούμε να μιλή-

σουμε στον κόσμο με απλά

λόγια διαφορετικά και με

άλλο πρόσωπο, όχι δηλαδή

με αυτά τα σκληρά και

φοβικά πρόσωπα που

εμφανίζονται στις τηλεορά-

σεις, καταφεύγοντας στην

λύση ότι οι καλύτεροι που

θα μπορούσαν να μιλήσουν

είναι οι φοιτητές ιατρικής,

επομένως οργανώσαμε μια

εκδήλωση για τρεις συνε-

χείς εβδομάδες (τρεις

Κυριακές), με αφετηρία από

τα Φάρσαλα, με επισκέψεις

σε πόλεις και χωριά της

περιοχής μας. Σε αυτή τη

δράση συμμετέχει η

Επιστημονική Εταιρεία

Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος,

η Πνευμονολογική Κλινική

του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας και κατά τόπους

συνεργαζόμαστε με του

Δήμους”. Για την εικόνα

που αποκόμισε από την

περιοχή ο κ. Γουργουλιάνης

σημείωσε ότι: “Στην πόλη

τα πράγματα είναι καλύτε-

ρα, αυτό το ζούμε σε όλη

την επικράτεια, ενώ τα

πράγματα είναι πολύ χειρό-

τερα στα χωριά καθώς

υπάρχουν θύλακες ανεμβο-

λίαστων, άνθρωποι οι οποί-

οι έχουν επηρεαστεί από

ακραίες ιδέες, από ιδεολη-

ψίες που αναπαράγονται σε

στενό κύκλο. Και πρόσθεσε

ότι: “Την επόμενη φορά θα

πρέπει να στρέψουμε την

προσοχή μας περισσότερο

σε αυτά τα μέρη”.

Ως γενικό συμπέρασμα από

την χθεσινή εξόρμηση στα

Φάρσαλα ο κ.

Γουργουλιάνης κατέληξε ότι

με την συγκεκριμένη πρω-

τοβουλία, το να βλέπει

δηλαδή ο κόσμος φρέσκα

και νέα πρόσωπα, είναι

καλύτερα από το να μιλούν

φοβικά πρόσωπα της τηλε-

οράσεις, με σκοπό να πεί-

σουν τον κόσμο να εμβο-

λιαστεί και ευχαρίστησε τον

Δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, την δημο-

τική ομάδα, την ΔΗΚΕΦΑ,

τους πολίτες που τους

συνόδευσαν και τον δημοτι-

κό σύμβουλο και φίλο του

κ. Χρ. Μπασαγιάννη που

συνέβαλαν στο να οργανω-

θεί η επίσκεψή τους στην

περιοχή.

Στην εκδήλωση ενημέρω-

σης το παρών έδωσαν επί-

σης, η αντιδήμαρχος

Φαρσάλων κ. Σοφία

Χατζηπλή, η πρόεδρος

ΔΗΚΕΦΑ κ. Βαίτσα

Αρσενοπούλου, η διευθύ-

ντρια ΔΗΚΕΦΑ κ. Βέρα

Κυρίτση και υπάλληλοι

αυτής, ο δημοτικός σύμβου-

λος κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, μέλη της

κοινότητας Φαρσάλων κ.

Κων/νος Βαρακλιώτης,

Φωτεινή Πιτσάβα, Ενεργοί

πολίτες κ.α.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία 
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Η
Δόξα Υπέρειας

κατάφερε να πάρει

μια πολύ σημαντι-

κή νίκη με σκορ 4 – 0

κόντρα στην Μάνδρα για

την 6η αγωνιστική στον

3ο όμιλο της Β ΕΠΣΝ

Λάρισας και έφτασε τους

11 βαθμούς ενώ έχει

κάνει και το ρεπό της με

τους αετούς να μετρούν 3

νίκες και 2 ισοπαλίες.

Πρωταγωνιστής της ανα-

μέτρησης ήταν ο 16 χρό-

νος Γκεράλντ Πίσλι ο

οποίος σημείωσε δυο

γκολ και είχε μεγάλη

συνεισφορά στην επικρά-

τηση!

Η Δόξα Υπέρειας κατάφερε

να ανοίξει το σκορ πολύ

νωρίς όταν ο

Αρσενόπουλος τροφοδότη-

σε τον Πίσλι και αυτός στο

7΄ με όμορφο πλασέ έβαλε

σε θέση οδηγού τους γηπε-

δούχους. Η ομάδα των κ.κ.

Κώστα και Τάκη Ρόφαλη

κατάφερε να διπλασιάσει τα

τέρματα της πριν την λήξη

του πρώτου ημιχρόνου με

τον Σιδηρόπουλο να νικάει

τον Ράιδο με απευθείας

εκτέλεση φάουλ στο 33′ και

να πετυχαίνει το 2 – 0.

Μάλιστα ο Σιδηρόπουλος

αφιέρωσε το γκολ που

πέτυχε στον πατέρα του ο

οποίος έφυγε από την

ζωή… Στο δεύτερο μέρος οι

γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν

άψογα το υπέρ τους προ-

βάδισμα και μάλιστα στο

73′ κατάφεραν να το διευ-

ρύνουν με σκόρερ τον

Πολύζο ο οποίος εκμεταλ-

λεύτηκε την πάσα του

Ζαχάρακη και αφότου πρό-

λαβε την έξοδο του Ράιδου

πλάσαρε προ κενής εστίας

και σημείωσε το 3 – 0.

Το τελικό 4 – 0 σημείωσε ο

Πίσλι με σουτ και πάλι στο

85′ μετά από πάσα του

Πολύζου με τον 15 χρόνο

να σημειώνει δυο τέρματα

και να αποτελεί τον πρωτα-

γωνιστή της αναμέτρησης!

Οι Συνθέσεις

Δόξα Υπέρειας (Κώστας

Ρόφαλης – Τάκης

Ρόφαλης): Σκαντζούρης,

Τσίουρης Ν., Δημητρίου Θ.,

Ισούφης, Τσιούρης Γ. (46′

Θέος), Τλούπας (83′

Λαυδής), Σκέγια,

Καλφόγλου (30′ λ.τ.

Πολύζος), Σιδηρόπουλος,

Πίσλι, Αρσενόπουλος (46′

Ζαχαράκης).

Α.Ε. Μάνδρας (Χρήστος

Λιάπης): Ράιδος,

Παπαδημητρίου,

Φασούλας, Στρατίκης,

Κιτσόπουλος, Φωτάκης,

Τασλακίδης, Ζούκα Μαρ.,

Κατσής, Ζούκα Μαν.,

Σκοτεινιώτης.

Διαιτητική Τριπλέτα

Καραμαγκιόλας, Στάμος,

Αναγνωστόπουλος.

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς ο οποί-

ος έχει ξεκινήσει

θετικότατα στο νέο πρω-

τάθλημα παραμένει “ανή-

συχος” στο μεταγραφικό

“παζάρι” και οι “ερυθρό-

λευκοι” ανακοίνωσαν

ακόμη δυο προσθήκες.

Ο λόγος για τους Νέστορα

Χριστοδούλου (αριστερά)

και Ανέστη Βασιλειάδη

(δεξιά).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Ολυμπιακού:

“Η Διοίκηση του

Ολυμπιακού Αμπελιας είναι

στην ευχάριστη θέση να

ανακοινώσει την απόκτηση

δυο ποδοσφαιριστών, του

Νεστορα Χριστοδούλου και

Ανέστη Βασιλειαδη.

Ο Νέστορας έχει αγωνιστεί

στην Ανθούπολη καθώς και

στον Απόλλων Λάρισας.

Ο Ανέστης έρχεται για δεύ-

τερη φορά στην ομάδας

μας μετά το 2018 όπου

ήταν και η πρώτη του

θητεία

Νέστορα και Ανέστη σας

καλωσορίζουμε στην οικο-

γένεια της Αμπελιας και

σας ευχόμαστε καλή ποδο-

σφαιρική χρόνια με υγεία”

““Τετρακίνητη” με μπροστάρη τον Πίσλι ηΤετρακίνητη” με μπροστάρη τον Πίσλι η

Δόξα Υπέρειας!Δόξα Υπέρειας!

Διπλή μεταγραφικήΔιπλή μεταγραφική

ενίσχυση για τονενίσχυση για τον

ΟλυμπιακόΟλυμπιακό

Αμπελιάς!Αμπελιάς!



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων ηττή-

θηκε στην έδρα

του Δωτιέα Αγιάς με σκορ

1 – 0 και έτσι γνώρισε την

δεύτερη ήττα του στο

πρωτάθλημα και βρίσκε-

ται μαζί με τον Φαλανιακό

στους 16 βαθμούς και την

5η θέση μετά το πέρας

της 8ης αγωνιστικής.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τις δυο ομάδες να προσπα-

θούν να ελέγξουν τον νευ-

ραλγικό χώρο του κέντρου

με το πρώτο δεκάλεπτο να

μην έχει κάποια ιδιαίτερη

στιγμή.

Στα επόμενα λεπτά ο

Δωτιέας προσπάθησε

κυρίως από τα πλάγια να

δημιουργήσει κάποια ρήγ-

ματα δίχως όμως να γίνει

πολύ απειλητικός πέραν

δυο καλών σουτ των

Μακρή και Τσιρογιάννη που

εξουδετέρωσε ο Κουσιάς.

Από την άλλη ο Αχιλλέας

είχε μια καλή στιγμή όταν το

δυνατό σουτ του Φουρίκη

έδιωξε με τα πόδια ο κίπερ

της Αγιάς.

Οι γηπεδούχοι είχαν την

πρωτοβουλία των κινήσεων

και έφτασαν στην εστία του

Αχιλλέα όμως οι επισκέψεις

τους είτε εξουδετερωνόταν

από την άμυνα των φιλοξε-

νούμενων είτε κατέληγαν

άουτ.

Στο δεύτερο μέρος η αναμέ-

τρηση απέκτησε πιο “άγρια”

ομορφιά και η πρώτη μεγά-

λη στιγμή ανήκε στην Αγιά

όταν ο Ντακούλας έπιασε

δυνατή κεφαλιά από το

ύψος του πέναλτι με τον

Κουσιά να διώχνει εντυπω-

σιακά στο “παραθυράκι” του

σε κόρνερ.

Ο Δωτιέας απείλησε κυρίως

από “αέρος” όμως ο

Κουσιάς “καθάρισε” κάθε

απειλή.

Στο 68′ ο Αχιλλέας έχασε

τεράστια ευκαιρία να ανοίξει

το σκορ όταν Φουρίκης και

Παπακωνσταντίνου συν-

δυάστηκαν πολύ όμορφα, η

μπάλα κατέληξε στον

Κερμελίδη, αυτός έκανε το

σουτ με την μπάλα να περ-

νάει ελάχιστα άουτ.

Οι γηπεδούχοι “απάντησαν”

άμεσα σε αυτή την φάση

καθώς στο 70′ ο Μακρής

βρέθηκε σε θέση τετ α τετ

έπειτα από όμορφη ομαδι-

κή ενέργεια των γηπεδού-

χων όμως το σουτ που επι-

χείρησε “τράνταξε” το οριζό-

ντιο δοκάρι του Κουσιά και

κατέληξε άουτ.

Στο 72′ σε μια διεκδίκηση

της μπάλας στο κέντρο του

γηπέδου ο Γανός είδε δεύ-

τερη κίτρινη κάρτα για

φάουλ και έτσι ο Αχιλλέας

συνέχισε με δέκα ποδο-

σφαιριστές.

Ο Αχιλλέας απείλησε με ένα

δυνατό σουτ του

Παπακωνσταντίνου από

πλάγια θέση που πέρασε

λίγο άουτ στο 78′.

Οι γηπεδούχοι αύξησαν την

πίεση τους και στο 85′

κατάφεραν να σκοράρουν

όταν ο Μακρής με γυριστό

βολ πλανέ από το ύψος του

πέναλτι νίκησε τον Κουσιά

και πέτυχε το 1 – 0 μέσα σε

έξαλλους πανηγυρισμούς.

Οι Συνθέσεις

Δωτιέας Αγιάς (Τάσος

Μπεριτζάς – Κώστας

Παπαρίζος): Βουγιουρδής,

Μάνικος, Κόκκινος, Κορλός,

Τσακάλι, Σούμπασης,

Μακρής, Ντακούλας,

Μπλατσέρης, Τσιρογιάννης,

Λεσάι.

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Κατσανάκης,

Τσούλης Αθ.,

Παπαδόπουλος,

Πατσιούρας, Γανός,

Χατζόπουλος,

Λαβαντσιώτης,

Παπακωνσταντίνου,

Φουρίκης, Κερμελίδης.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Κουκούλης, Μάνος,

Πατέτσος.
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Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς υποδέ-

χθηκε στην 8η

«στροφή» του πρωταθλή-

ματος την Δόξα

Αργυροπουλίου με τις

δυο ομάδες να μένουν

στο 0 – 0 και να μοιράζο-

νται από ένα βαθμό.

Έτσι, το σύνολο του Γιάννη

Τσαλάγγα συνεχίζει στην 7η

θέση της βαθμολογίας έχο-

ντας 13 βαθμούς.

Από πλευράς ευκαιριών, η

Αμπελιά είχε καλές στιγμές

με τους Χριστοδούλου και

Καρατζούκο, ενώ το

Αργυροπούλι απώλεσε

ευκαιρίες με τους Μπέλτσιο,

Καλόγηρο και Βασιλειάδη.

Σε ένα παιχνίδι με λίγες

καλές στιγμές η μεγαλύτερη

ευκαιρία της αναμέτρησης

ανήκε στον Ολυμπιακό όταν

στο 90+1′ ο Χατζής έκανε

όμορφη ενέργεια από τα

πλάγια, “έσπασε’ την

μπάλα ο Σπύρου “τσίμπη-

σε” για τον Καρατζούκο με

τον τελευταίο από πλεονε-

κτική θέση και με τον

Σαμπανλάρι εξουδετερωμέ-

νο έστειλε την μπάλα λίγο

άουτ χάνοντας τεράστια

ευκαιρία.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Γιάννης Τσαλάγγας):

Κιλιργιώτης, Νικολακούλης,

Νταμπαλέτσιος, Χάμος,

Πλίτσης, Κουρμπάτι,

Χατζής, Γκαραβέλης,

Καρατζούκος,

Χριστοδούλου, Σπύρου.

Αγωνίστηκαν και οι:

Κοτρώτσιος Αθ.,

Βασιλειάδης, Κοτρώτσιος

Χρ.

Δόξα Αργυροπουλίου:

Σαμπανλάρι Γ., Καραλής Ι.,

Μπουζούκας, Καραγιάννης,

Σακοράφας, Φουρτούνας,

Καραλής Π. (70′ Χατζής),

Σαμπανλάρι Άλ.,

Καλόγηρος (30′ λ.τ. Λεσάι),

Μπέλτσιος (70′ Τζατζάκης),

Βασιλειάδης.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Νίτσας, Μπουρονίκος,

Πάλλας.

““Λευκή” ισοπαλία για Αμπελιά και ΑργυροπούλιΛευκή” ισοπαλία για Αμπελιά και Αργυροπούλι



Ι
σόπαλοι με σκορ 1 – 1

αναδείχθηκαν

Αναγέννηση Ζαππείου

και Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων με τις δυο

ομάδες να μοιράζονται

βαθμούς και εντυπώσεις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους φιλοξενούμενους να

ανοίγουν το σκορ στο 30′

όταν ο Φούσα “έσπασε” την

μπάλα στον Μπίνα και

αυτός με πλασέ πέτυχε το

0 – 1.

Εν συνεχεία το νεανικό

σύνολο του Αρίστου

Παπαγεωργίου πίεσε και

προσπάθησε να πετύχει και

δεύτερο τέρμα δίχως όμως

να καταφέρει να σκοράρει.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν

να ισοφαρίσουν στο 70′ και

έτσι οι δυο ομάδες μοιρά-

στηκαν βαθμούς και εντυ-

πώσεις.

Η Σύνθεση

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Αρίστος

Παπαγεωργίου):

Κατσανάκης, Γιαννούλας,

Ψαλίδας, Σκουμποτής,

Μαργαρίτης, Μπρόσκα,

Χλαπανίδας (46′

Ανδρεόπουλος), Μπιζούλας

(75′ Μπασδάνης), Φούσα,

Ζαμάνης (65′ Πλίτσης),

Μπίνας (75′ Σόρκος).

Η
Θύελλα Βασιλί

αντιμετώπισε με

πολλές απουσίες

και σύνθεση ‘ανάγκης”

τον Μαχητή Τερψιθέας

στο ντέρμπι του 3ου ομί-

λου της Γ ΕΠΣΝ Λάρισας

με τις δυο ομάδες να ανα-

δεικνύονται ισόπαλες με

σκορ 2 – 2.

Οι γηπεδούχοι με αυτόν τον

υπερπολύτιμο βαθμό έφτα-

σαν τους 10 και βρίσκονται

στην 4η θέση και με ένα

παιχνίδι λιγότερο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους γηπεδούχους να ανοί-

γουν το σκορ μόλις στο 5′

όταν ο Φωτογιάννης με

δυνατό σουτ από τα δεξιά

πέτυχε το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρι-

σαν στο 25′ με σουτ του

Αγγέλη μέσα από την

περιοχή. Στο 35′ ο Μακρής

με μακρινή απευθείας εκτέ-

λεση φάουλ έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα και έβαλε

και πάλι μπροστά τους

γηπεδούχους με σκορ 2-1.

Ο Μαχητής κατάφερε να

ισοφαρίσει και πάλι σε 2-2

όταν κέρδισε πέναλτι στο

44′. Ο Γκατζανάς απέκρου-

σε την εκτέλεση του

Ριζούλη όμως στην επανα-

φορά ο Φούντας σκόραρε

και οι φιλοξενούμενοι πέτυ-

χαν το 2 – 2.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν

αρκετές καλές στιγμές και

δοκάρι με τον Φούντα στην

αναμέτρηση, ενώ η Θύελλα

στο 85′ έχασε μεγάλη ευκαι-

ρία όταν το σουτ του

Μπερσιάνη πέρασε λίγο

άουτ και έτσι το ντέρμπι

ολοκληρώθηκε με σκορ 2 –

2. Από πλευράς Βασιλί οι

άνθρωποι της Θύελλας

είναι απόλυτα ικανοποιημέ-

νοι που παρά τις ελλείψεις

κατάφεραν να πάρουν έναν

πολύ σημαντικό βαθμό

κόντρα σε μια ομάδα που

είναι εκ των φαβορί την

φετινή σεζόν.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Γκατζανάς,

Μαργαριτόπουλος, Γιαχνής,

Συργκάνης, Τριανταφύλλου

Β., Μπερσιάνης, Ακρίβος

(15′ Μπόγκας Θ., 70′

Αγγελουσόπουλος),

Καραγιάννης, Μακρής,

Φωτογιάννης,

Τριανταφύλλου Γ (75′

Ζητούνης).

Μαχητής Τερψιθέας

(Βαγγέλης Μπρισίμης –

Θοδωρής Εμμανουήλ):

Κουτσιανούλης, Γκόνας,

Τσανάκας, Παπαδημητρίου,

Γκαραγκούνης, Δάσιος (60′

λ.τ. Φανίδης), Καφές,

Αγγελής (80′ Κανελίδης),

Ηλιούδης, Ριζούλης,

Φούντας
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““Χ”ορταστικό ντέρμπι στο Βασιλί!Χ”ορταστικό ντέρμπι στο Βασιλί!

Όλα μοιρασμένα ανάμεσα σεΌλα μοιρασμένα ανάμεσα σε

Ζάππειο και ΑκαδημίαΖάππειο και Ακαδημία



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της πόλης

των Φαρσάλων στον πεζό-

δρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ανακαι-

νισμένο, ισόγειο επί της Οδού

Βόλου 15  και Απόλλωνος 9

στά Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977206965

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αλέτρι 14αρι

μάρκας OTMAN στο

Πολυνέρι Φαρσάλων, σε

καλή κατάσταση και σε καλή

τιμή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 & 6909412423

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη 144

τ.μ. με οικοδομική άδεια ,

φως , νερό , περίφραξη ,

σε οικόπεδο 900 τ.μ.

Βρίσκεται στο χωριό

Βρυσιά Φαρσάλων σε

προνομιακή θέση (πρόσο-

ψη στο δρόμο).Τιμή

25000 ευρώ. Τηλέφωνα

επικοινωνιας :

6978419803 και

6987162459.

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για

εργασία σε κάβα ποτών.

Πληροφορίες στο:

6975668620

- ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Καθαρίζονται πάσης

φύσεως οικόπεδα από

χόρτα και δέντρα.

Εξειδικευμένο Συνεργείο,

με καινούργια μηχανήμα-

τα.

Ντάφος Δ.: 6909412423

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί της

Οδού 28ης Οκτωβρίου,

Αριθμός 33 στα Φάρσαλα,

μελλοντικά διαμερίσματα

127,13 τ.μ. (του 2ου ορό-

φου) και το ½ μελλοντικού

διαμερίσματος του 3ου

ορόφου ο οποίος είναι

επίσης 127,13 τ.μ. και

συνοδεύονται από το ½

της πυλωτής συνολικού

εμβαδού 150,98 τ.μ.

Πληροφορίες στο

Τηλέφωνο:6972984498

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ βυτίο αποθή-

κευσης πετρελαίου, χωρη-

τικότητας 1 τόνου μεταλλι-

κής κατασκευής σε καλή

κατάσταση.

Πληροφορίες στο:

6972026490.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό

διώροφο κατάστημα

(73+73 τ.μ.) στην οδό

Λαμίας μεταξύ των δυο

πλατειών (Δημαρχείου –

Λαού)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6972008068 –

6983522480.
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23/11: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

24/11: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

25/11: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

26/11: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

27/11: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

28/11: Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού

Τηλ: 24910-22251

29/11:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27

Τηλ: 24910-22321  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255

Από την Δευτέρα 13/09/2021

και μέχρι νεωτέρας τα δρομο-

λόγια διαμορφώνονται ως

εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα

07:20 -15:50 -19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -12:45 -

16:15

Σάββατο – Κυριακή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα

11:50-15:50-19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -16:15 -

20:15

ΦΑΡΣΑΛΑ- ΛΑΜΙΑ 11:15 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ. στην Οδό Θέτιδος σε

Ισόγειο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

Που θα γίνουνΠου θα γίνουν

δωρεάν δωρεάν Rapid TestRapid Test

σεσε ΦάρσαλαΦάρσαλα καικαι ΠΕΠΕ

ΛάρισαςΛάρισας

Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας σε

συνεργασία με

τους Δήμους και τον

ΕΟΔΥ ανακοινώνει το

πρόγραμμα δράσεων

των  ΚΟΜΥ για  δωρεάν

μαζικό δειγματοληπτικό

έλεγχο στον γενικό πλη-

θυσμό για την Τρίτη 23

Νοεμβρίου 2021: 

Στην Π.Ε. Λάρισας

08:00-15:30: ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡ-

ΧΕΙΟ

08:00-15:30: ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ

ΛΑΡΙΣΑ

08:00-15:30: ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΑΙΘΡΙΟ

08:00-15:30: ΔΕΙΓΜΑΤΟ-

ΛΗΨΙΑ ΚΤΕΛ

08:00-15:30: ΣΤΟ ΕΜΠΟ-

ΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ

09:00-12:00:ΦΑΡΣΑΛΑ

/ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Τι έδειξαν τα Rapid Test

της περασμένης εβδομά-

δος σε Φάρσαλα και ΠΕ

Λάρισας

ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ /ΠΛΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Σε συνολικό αριθμό 154

δειγμάτων καταγράφηκε

1  θετικό κρούσμα Covid-

19. Αφορούν σε 1 γυναίκα

ηλικίας 53 ετών.

-Στην υπόλοιπη Π.Ε.

Λάρισας:

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑ-

ΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΜΠΡΟΣΤΑ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

Σε συνολικό αριθμό 430

δειγμάτων καταγράφηκαν

10 θετικά κρούσματα Covid-

19. Αφορούν σε 6 γυναίκες

και σε 4 άνδρες  με διάμεση

ηλικία τα 39  έτη.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΛΑΡΙ-

ΣΑΣ  

Σε συνολικό αριθμό 352

δειγμάτων καταγράφηκαν 6

θετικά κρούσματα Covid-

19. Αφορούν σε 3 γυναίκες

και σε 3  άνδρες  με διάμεση

ηλικία τα 36  έτη.

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ/ΑΙΘΡΙΟ

Σε συνολικό αριθμό 291

δειγμάτων καταγράφηκαν 6

θετικά κρούσματα Covid-

19. Αφορούν σε 4 γυναίκες

και σε 2 άνδρες  με διάμεση

ηλικία τα 35  έτη.

ΣΤΟ ΚΤΕΛ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Σε συνολικό αριθμό 123

δειγμάτων καταγράφηκαν 4

θετικά κρούσματα Covid-

19. Αφορούν σε 2 γυναίκες

και σε 2 άνδρες  με διάμεση

ηλικία τα  30 έτη.

ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΑΙΑ / ΑΓΧΙΑΛΟΥ 4 

Σε συνολικό αριθμό 366

δειγμάτων καταγράφηκαν 9

θετικά κρούσματα Covid-

19. Αφορούν σε 6 γυναίκες

και σε 3  άνδρες  με διάμεση

ηλικία τα  37 έτη.

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙ-

ΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6988093367
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Τρίτη σερί ισοπαλία για τον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων με το ίδιο σκορΤρίτη σερί ισοπαλία για τον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων με το ίδιο σκορ

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων ανα-

δείχθηκε ισόπαλος με

σκορ 1 – 1 στην έδρα του

Ιπποκράτη με τους

“ροσονέρι” να μετρούν

τρεις διαδοχικές ισοπα-

λίες με 1 – 1 μετά από έξι

αναμετρήσεις στον 3ο

όμιλο της Β ΕΠΣΝ

Λάρισας!

Έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος

βρίσκεται στην 6η θέση της

βαθμολογίας με 6 βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Γιάννη Καισέρογλου να

τραυματίζεται στο γόνατο

μόλις στο 1′.

Η Διοίκηση και όλοι οι

άνθρωποι του Μέγα

Αλέξανδρου Χαλκιάδων

ευχαριστούν θερμά τον

προπονητή του Ιπποκράτη

κ. Θανάση Κολονιώτη ο

οποίος έσπευσε να δώσει

τις πρώτες βοήθειες στον

ποδοσφαιριστή των

Χαλκιάδων μαζί με τον για-

τρό της αναμέτρησης.

Στα του αγώνα οι Χαλκιάδες

προηγήθηκαν στο 38′ όταν

ο Ρουμάνης βγήκε στην

“πλάτη” της άμυνας και με

πλασέ πέτυχε το 0 – 1.

Μάλιστα δυο λεπτά αργότε-

ρα ο ίδιος παίκτης βρέθηκε

με πανομοιότυπο τρόπο σε

θέση βολής όμως δεν κατά-

φερε να σκοράρει.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν

στο 42′ με όμορφη εκτέλεση

φάουλ του Φραχόλι Φ. ο

οποίος νίκησε τον

Χαρισούλη.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι πίεσαν και έχα-

σαν καλές στιγμές με τους

Αντωνιάδη ο οποίος έστειλε

την μπάλα μόλις άουτ με

απευθείας εκτέλεση φάουλ,

ενώ και οι Πέτσας και

Τασιόπουλος είχαν καλές

στιγμές.

Από την άλλη οι γηπεδού-

χοι απείλησαν με τον

Δαλαμπύρα όμως το 1 – 1

παρέμεινε μέχρι την λήξη

του αγώνα.

Οι άνθρωποι του Μέγα

Αλέξανδρου Χαλκιάδων

ευχαριστούν θερμά την

ομάδα του Ιπποκράτη για

την άψογη φιλοξενία και

δεσμεύονται να ανταποδώ-

σουν στον δεύτερο γύρο.

Οι Συνθέσεις

Ιπποκράτης (Θ.

Κολονιώτης): Μπίτρας,

Σουλιώτης (46′

Δαλαμπύρας Χρ.), Φραχόλι

Φ., Μαραμής, Κατέρης,

Ιωάννου, Φραχόλι Ότ.,

Μπλάνας (67′ Δαλαμπύρας

Κ.), Μήτρος (60′ Σέτζας),

Βούγιας, Ζυγούρης (72′

Τσίλης).

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Χαρισούλης,

Σελήνης (65′ Τασιόπουλος),

Καισέρογλου Γ. (1 λ.τ.

Ραντάτσης), Ζαχόπουλος,

Αντωνιάδης, Παληγιάννης,

Κουτσουκέρας, Γκατζόγιας

(75′ λ.τ. Καισέρογλου Ν.),

Ρουμάνης, Πέτσας,

Ντραμπάκουλος.

Τ
ην ήττα με σκορ 0 -

4 γνώρισε ο ΑΟ

Ναρθακίου από την

Ανθούπολη στο πλαίσιο

της 6ης Αγωνιστικής του

3ου Ομίλου της Β’ ΕΠΣ

Λάρισας. 

Έτσι η ομάδα του Γιάννη

Βασιλείου παρέμεινε στους

5 βαθμούς σε 5 αναμετρή-

σεις (σ.σ. έχει ένα παιχνίδι

λιγότερο).

Ο «χορός» των τερμάτων

άνοιξε μόλις στο 9ο λεπτό.

Ο Νίκος Ζεϊμπέκης απομά-

κρυνε την μπάλα κάπως

«άγαρμπα» με τον

Βλησαρούλη να μαζεύει το

ριμπάουντ και με μαρκινό

σουτ τον «ψηλοκρέμασε»

μιας και ήταν εκτός θέσης,

ανοίγοντας έτσι τον δρόμο

για την νίκη για τους «βυσ-

σινί» της Ανθούπολης.

Δύο τα τέρματα της

Ανθούπολης έκανε στο 24′

ο Σκορδίλης με «μονοκόμ-

ματο» σουτ και αφού η

μπάλα βρήκε και στο δοκά-

ρι της εστίας του Ζεϊμπέκη,

εκμεταλλευόμενος σέντρα

του Βλησαρούλη.

Συνέχεια στο σκοράρισμα

οι γηπεδούχοι έδωσαν στην

επανάληψη.

Στο 62′ ο Βλησαρούλης

κυνήγησε μια χαμένη μπα-

λιά στην γωνία του γηπέ-

δου και τροφοδότησε όμορ-

φα τον Σκορδίλη στην

περιοχή και δεξιά πριν

αυτός «σπάσει» την μπάλα

στον επερχόμενο σαν τρέι-

λερ από πίσω, Χρήστο

Ευαγγέλου, που με πλασέ

στην κίνηση από το ύψος

του πέναλτι ανέβασε τον

δείκτη του σκορ στο 3 – 0.

Το τελικό 4 – 0 για τους

γηπεδούχους διαμόρφωσε

στο 82ο λεπτό με ατομική

προσπάθεια ο Ιζάι.

Οι Συνθέσεις

Α.Ο. Ανθούπολης (Βάιος

Καραφέρης): Αναστασίου,

Καφανέλης Απ., Σπαρτής,

Τσουμπίκας, Παπαστάθης,

Ευαγγέλου, Βλησαρούλης,

Κατσανάκης, Λεμονής,

Σκορδίλης, Ιζάι.

Αγωνίστηκαν και οι:

Δημόπουλος, Βράκας,

Τίρχας.

Α.Ο. Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζεϊμπέκης,

Κατσικόπουλος, Μπανιάς,

Αρσενόπουλος (66′

Σουλιώτης Ηλ.), Γκούνης

(46′ Μπασδάνης),

Καπετάνος, Μπουλούτσος,

Χρόνης, Μουτκανάς,

Τσιτσικλής.

Διαιτητική Τριπλέτα

Ντελέζος Ι., Στάικος,

Βαλιώτης.

Β ΕΠΣΛ - 3ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (8η Αγωνιστική)
Ολ. Αμπελιάς – Αργυροπούλι 0-0
Αβέρωφ - Ν.Πολιτεία 2-0
Αμπελωνιακός – Φαλανιακός 1-0
Γόννοι – Δαμασιακός 0-1
Βλαχογιάννι – Οικ Τσαριτσάνης 0-2
Πύρρος – Σμόλικας 0-3
Δ. Γιάννουλης – Κιλελέρ 0-0
Παναγροτικός Νίκαιας –
Μαυροβούνι 1-1
Δωτιέας Αγιάς-Αχιλλέας Φ. 1-0

Τα Αποτελέσματα (6η Αγων.)
Ιπποκράτης-Χαλκιάδες 1-1
Ανθούπολη-Ναρθάκι 4-0
Υπέρεια-Μάνδρα 4-0
Κουτσόχερο –Πελασγιώτιδα
0-0
Ραχούλα-Άγιοι Ανάργυροι 
(αναβολή)
Ρεπό: Ελευθεραί

Τα Αποτελέσματα (6η Αγων.)

Διογένης - Μυραϊκός 1 – 1

Ζάππειο-Ακαδημία Φαρσάλων 1

– 1

Θύελλα Βασιλί-Μαχ.Τερψιθέας 2

– 2

Νίκη Κρήνης-Αρμένιο 1 – 8

Ρεπό: Βούναινα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Οικονόμος Τσαριτσάνης 21-5 22

2. Παναγροτικός 20-7 20

3. Δωτιέας Αγιάς 13-5 20

4. Κιλελέρ 13-4 17

5. Αχιλλέας Φαρσάλων 11-3 16

6. Φαλανιακός 17-4 16

7. Ολυμπιακός Αμπελιάς 12-8 13

8. Δήμητρα Γιάννουλης 3-6 10

9. Αργυροπούλι 9-9 10

10. Μαυροβούνι 6-10 9

11. Δαμασιακός 7-16 8

12. Γόννοι 6-11 8

13. Σμόλικας 11-20 7

14. Πύρρος 6-15 6

15. Αμπελωνιακός 7-12 5

16. Βλαχογιάννι 3-9 4

17. Αβέρωφ 2-13 4

18. Νέα Πολιτεία 5-15 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Υπέρεια 12 – 5 11 *

2. Κουτσόχερο 10 – 5 11

3. Άγιοι Ανάργυροι 7 – 1 8 * **

4. Πελασγιώτιδα 6 – 2 8 **

5. Ανθούπολη 9 – 10 8

6. Χαλκιάδες 8 – 9 6

7. Ιπποκράτης 7 – 7 5 *

8. Ναρθάκι 6 – 12 5 **

9. Ελευθεραί 4 – 5 4 * ***

10. Μάνδρα 4 – 12 2 ***

11. Ραχούλα 6 – 11 0 ***

* Έχει κάνει το ρεπό.

** Έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

*** Έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Μαχητής Τερψιθέας 18 – 5 16

2. Αρμένιο 21 – 5 13

3. Διογένης 10 – 3 11 *

4. Βασιλί 11 – 6 10 **

5. Βούναινα 8 – 6   9 * **

6. Ακ. Φαρσάλων 9 – 13 4 *

7. Ζάππειο 3 – 9 1 *

8. Μυραϊκός 2 – 11 1 *

9. Νίκη Κρήνης 3 – 27 0 *

* Έχει κάνει ρεπό.

** Έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Επόμενη 9η Αγωνιστική
(Κυριακή 28/11, 15:00)
Αργυροπούλι – Νέα Πολιτεία

Φαλανιακός - Ολ. Αμπελιάς

Δαμασιακός - Αβέρωφ

Οικ. Τσαριτσάνης – Αμπελωνιακός

Σμόλικας - Γόννοι

Κιλελέρ - Βλαχογιάννι

Μαυροβούνι - Πύρρος

Αχιλλέας Φ. – Δήμητρα Γιάννουλης

Δωτιέας Αγιάς – Παν. Νίκαιας

Επόμενη (7η) Αγωνιστική 

(Κυριακή 5/12, 15:00)

Χαλκιάδες-Ναρθάκι

Μάνδρα-Ιπποκράτης

Πελασγιώτιδα-Ανθούπολη

Άγιοι Ανάργυροι-Υπέρεια

Ελευθεραί-Ραχούλα

Ρεπό: Φορτούνα

Κουτσοχέρου

Επόμενη (7η) Αγωνιστική

Μυραϊκός-Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων

Βούναινα- Διογένης

Τερψιθέα-Αρμένιο

Ζάππειο-Κρήνη

Ρεπό: Θύελλα Βασιλί

Γ ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Ήττα για τον ΑΟ Ναρθακίου στην ΑνθούποληΉττα για τον ΑΟ Ναρθακίου στην Ανθούπολη



Α
νακοινώθηκαν

από την αρμόδια

επιτροπή του

Κινήματος Αλλαγής

(ΚΙΝΑΛ), ΕΔΕΚΑΠ για την

τήρηση του καταστατικού

και των εκλογικών διαδι-

κασιών της εκλογής ηγε-

σίας, τα 840 εκλογικά

κέντρα όπου θα ανοίξουν

οι κάλπες και θα γίνει η

ψηφοφορία στις 5 και 12

Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για 818 εκλογικά

κέντρα σ΄όλη την Ελλάδα,

σε καποδιστριακούς

δήμους και τους υπόλοι-

πους δήμους της χώρας.

Τα υπόλοιπα 22 εκλογικά

τμήματα θα λειτουργήσουν

για τους Αποδήμους σε 11

χώρες σε όλο το κόσμο με

τα περισσότερα να βρίσκο-

νται στη Γερμανία.

Στην Π.Ε. Λάρισας τα εκλο-

γικά κέντρα είναι τα εξής:

1. Στην πόλη της Λάρισας

στο 4ο Δημοτικό Σχολείο

στη οδό Κουμουνδούρου

19-21, όπου θα στηθούν 4

κάλπες,

2. Στην πόλη της Λάρισας,

στο Πνευματικό Κέντρο

3. Στην Αγιά, στο ΚΕΠ

4. Στο Στόμιο, στο πρώην

Δημαρχείο

5. Στο Σαραντάπορο

Ελασσόνας, Κοινοτικό

Κατάστημα

6. Στην Ελασσόνα, στο

Πνευματικό Κέντρο του

Δήμου,

7. Στο Βλαχογιάννι

Ελασσόνας, στο Κοινοτικό

Κατάστημα,

8. Στην Καλλιθέα

Ελασσόνας, στο πρώην

Δημαρχείο,

9. Στο Κιλελέρ, στο

Πολιτιστικό Κέντρο,

10. Στο Μακρυχώρι, στην

αίθουσα του

Δημ.Συμβουλίου στο

Αντλιοστάσιο,

11. Στον Πυργετό, στο

πρώην Δημαρχείο,

12. Στον Τύρναβο στο

Δημαρχείο,

13. Στο Δαμάσι Τυρνάβου,

στο Κοινοτικό Κατάστημα

14. Στα Φάρσαλα, στο

Πολιτιστικό Κέντρο.
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