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Μείωση τουΜείωση του

αγροτικούαγροτικού

ρεύματοςρεύματος

ανακοίνωσεανακοίνωσε

ο ο ΚυριάκοςΚυριάκος

ΜητσοτάκηςΜητσοτάκης

ΣυνάντησηΣυνάντηση

Σκρέκα -Σκρέκα -

ΚαπετάνουΚαπετάνου

Πολιτιστικό κέντρο θα γίνειΠολιτιστικό κέντρο θα γίνει

το παλαιό δημοτικό σχολείοτο παλαιό δημοτικό σχολείο

στην Αμπελιά Φαρσάλωνστην Αμπελιά Φαρσάλων

Σε εξέλιξη τα αντιπλημμυριΣε εξέλιξη τα αντιπλημμυρι--

κά έργα της Περιφέρειαςκά έργα της Περιφέρειας

Θεσσαλίας στα ΦάρσαλαΘεσσαλίας στα Φάρσαλα

Σε γιορτινό κλίμα άναψεΣε γιορτινό κλίμα άναψε

το χριστουγεννιάτικοτο χριστουγεννιάτικο

δέντρο στα Φάρσαλαδέντρο στα Φάρσαλα

««Ποδαρικό» με μπλόκα απόΠοδαρικό» με μπλόκα από

τους αγρότες τον Ιανουάριοτους αγρότες τον Ιανουάριο

Ξεκινά τις διανοίξεις Ξεκινά τις διανοίξεις 

δρόμων στην πόλη τωνδρόμων στην πόλη των

Φαρσάλων ο δήμοςΦαρσάλων ο δήμος

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμόςΣε εξέλιξη ο διαγωνισμός

για την αντιπυρική για την αντιπυρική 

προστασία του αισθητικούπροστασία του αισθητικού

άλσους των Φαρσάλωνάλσους των Φαρσάλων
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ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!



Τ
α εύσημα στο δήμο

Φαρσάλων για τη

διοργάνωση της

ιστορικής – αναπτυξιακής

ημερίδας «Φάρσαλα

2021-2031» που πραγμα-

τοποιήθηκε την περασμέ-

νη, υπό την αιγίδα της

Οργανωτικής Επιτροπής

«Ελλάδα 21», απένειμε η

πρόεδρος της, κ. Γιάννα

Αγγελοπούλου –

Δασκαλάκη.

Σε επιστολή της που απέ-

στειλε στο δήμο Φαρσάλων,

η κ. Αγγελοπούλου τονίζει

αναλυτικά τα εξής: «Η φετι-

νή, επετειακή χρονιά έδωσε

την ευκαιρία σε εμάς τους

Έλληνες να αναλογιστούμε

και να επανεξετάσουμε τη

συλλογική μας πορεία τα

τελευταία 200 χρόνια, να

εμπνευστούμε και να οργα-

νώσουμε εκδηλώσεις ιστο-

ρικής μνήμης, αλλά και δρά-

σεις με σαφή μελλοντική

παρακαταθήκη.

Η Επιτροπή «Ελλάδα

2021», ολοκληρώνοντας τη

θητεία της στις 31

Δεκεμβρίου, κάνει τον απο-

λογισμό της. Περισσότερες

από 800 δράσεις και εκδη-

λώσεις καταγράφηκαν στο

Ημερολόγιο που δημιουργή-

σαμε και παραπάνω από

400 υλοποιήθηκαν σε

Ελλάδα και εξωτερικό, υπό

την αιγίδα και, σε πολλές

περιπτύξεις, με τη χρηματο-

δότηση της Επιτροπής.

Με τη σημερινή ημερίδα ,

συμβάλλει και ο Δήμος

Φαρσάλων στις επετειακές

εκδηλώσεις της δισεκατο-

νταετηρίδας, οργανώνοντας

μάλιστα μια εκδήλωση που

δεν εστιάζει μόνο στην ιστο-

ρική μνήμη, αλλά, παράλλη-

λα, προτρέπει να ρίξουμε το

βλέμμα μας στο μέλλον,

στην ανάπτυξη του τόπου».
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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 22/12/2021
Συννεφιά 5/9c

Τρίτη 21/12/2021
Συννεφιά 5/8c

Πέμπτη 23/12/2021
Συννεφιά 5/7c

Παρασκευή 24/12/2021
Συννεφιά 4/10c

Σάββατο 25/12/2021
Συννεφιά 4/11c

Κυριακή 26/12/2021

Συννεφιά 6/13c

Δευτέρα 27/12/2021

Συννεφιά 5/15c

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

ΓιάνναΓιάννα

Αγγελοπούλου: ΟΑγγελοπούλου: Ο

δήμος Φαρσάλωνδήμος Φαρσάλων

συμβάλει στις επεσυμβάλει στις επε--

τειακές εκδηλώσειςτειακές εκδηλώσεις

για το ‘21για το ‘21

Μ
είωση του αγρο-

τικού ρεύματος

ανακοίνωσε ο

Πρωθυπουργός –

Συνάντηση Σκρέκα-

Καπετάνου.

Την άμεση ανάγκη, αντιμε-

τώπισης των αυξημένων

τιμολογίων ρεύματος της

ΔΕΗ, λόγω των διεθνών

συγκυριών, έθεσε ο

Χρήστος Καπετάνος προς

τον υπουργό

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας κ. Κώστα

Σκρέκα.

Η συνάντηση του πρώην

προέδρου της ΝΟΔΕ

Λάρισας πραγματοποιήθη-

κε στο Υπουργείο

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας την Πέμπτη,

όπου τέθηκε το θέμα των

αυξήσεων σε αγρότες, νοι-

κοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα αντανακλαστικά της

κυβέρνησης στις πολλα-

πλές πιέσεις ήταν άμεσα.

Το Σάββατο στην συζήτηση

του προϋπολογισμού ο

Πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης ανακοίνωσε

την πληρωμή της ρήτρας

αναπροσαρμογής για τους

αγρότες από τον κρατικό

προϋπολογισμό καθώς και

μέτρα μείωσης του ρεύμα-

τος και του φυσικού αερίου

σε επιχειρήσεις και νοικοκυ-

ριά.

Σ
υνεδριάζει την

Τρίτη (21/12) στις

6:30 μ.μ. το

Δημοτικό Συμβούλιο

Φαρσάλων με τηλεδιά-

σκεψη, για συζήτηση και

λήψη αποφάσεων στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφα-

σης, για έγκριση Τεχνικού

Προγράμματος

Εκτελεστέων Έργων Δήμου

Φαρσάλων οικον. έτους

2022 (Εισηγητής: Λιαπής

Αναστάσιος, Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών – Πολεοδομίας

Περιβάλλοντος).

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης

περί μεταβολών Σχολικών

μονάδων Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου

Φαρσάλων για το έτος

2022 – 2023 (Εισηγητής :

Χατζηπλή Σοφία,

Αντιδήμαρχος Διοικητικών

& Οικονομικών υπηρε-

σιών).

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης

για παράταση συνεργασίας

με το Τραπεζικό –

Πιστωτικό ίδρυμα

EUROBANK  (Εισηγητής:

Μπαλαμπάνη Παρασκευή,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Προγραμματισμού &

Ανάπτυξης).

Μείωση του αγροτικούΜείωση του αγροτικού

ρεύματος ανακοίνωσε ορεύματος ανακοίνωσε ο

Πρωθυπουργός –Πρωθυπουργός –

Συνάντηση Σκρέκα-Συνάντηση Σκρέκα-

ΚαπετάνουΚαπετάνου

Συνεδριάζει τοΣυνεδριάζει το

ΔημοτικόΔημοτικό

ΣυμβούλιοΣυμβούλιο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
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Σ
ε επιστολή του κ.

Δημήτρη

Βαρακλιώτη ανα-

φέρονται οι λόγοι που

καταψήφισε το έργο του

θεάτρου στην περιοχή

Κατράνα, στην συνεδρία-

ση της Επιτροπής δια-

βούλευσης του δήμου

Φαρσάλων.

Αναλυτικά:

“Στην συνεδρίαση της επι-

τροπής, ως ένα από τα 17

μέλη που συμμετείχαν,

δηλώνω δημόσια ότι κατά

την ψήφιση των τεχνικών

έργων για το 2022 καταψή-

φισα τη δημιουργία του

ανοιχτού θεάτρου στην

περιοχή Κατράνα με την

υπάρχουσα μορφή του.

Ασχολούμε με το συγκεκρι-

μένο έργο από την εποχή

που το εμπνεύστηκε η τότε

δήμαρχος Μαρία Ίφου και

μου είχε δείξει την πρώτη

κάτοψη του θεάτρου.

Μάλιστα με ρώτησε σχετικά

με τη χωρητικότητα και τις

πρότεινα να διαθέτει 1.500

θέσεις θεατών.

Η κυρία Ιφου ως άνθρωπος

που γνωρίζει να ακούει τη

γνώμη των συνομιλητών

της το δέχθηκε και θα εξη-

γήσω παρακάτω τους

λόγους της πρότασής

μου…

Λίγο πριν το τέλος της

θητείας της προηγούμενης

δημοτικής αρχής ο τέως

δήμαρχος παρουσίασε στην

αίθουσα του ΔΣ την τελική

μελέτη του έργου με διαφο-

ρετική αρχιτεκτονική

άποψη.

Στην συγκεκριμένη συνε-

δρίαση του ΔΣ γνώρισα τον

μελετητή του έργου και

ρωτώντας τον αν έχει εκπο-

νηθεί μελέτη ακουστικής η

οποία είναι απαραίτητη για

χώρους θεάτρων και δημο-

σίων θεαμάτων μου απά-

ντησε αρνητικά διότι δεν

ζητήθηκε από τον δήμο

Φαρσάλων.

Το καλοκαίρι ο νυν δήμαρ-

χος μου έδειξε την τελική

κάτοψη του θεάτρου η

οποία απεικονίζεται στην

φωτογραφία που παραθέ-

τω.

Του επισημαίνω ότι είναι

μικρή η χωρητικότητα των

500 ή 600 θέσεων και ότι

χρειάζεται και μελέτη ακου-

στικής του χώρου.

Πριν λίγες ημέρες παρου-

σιάστηκε επίσημα από τον

δήμο Φαρσάλων η έγκριση

του θεάτρου από την αρχαι-

ολογική υπηρεσία.

Οι λόγοι που δεν ψήφισα το

έργο με την μορφή που

εγκρίθηκε:

Είναι πολύ μικρό για τη

διοργάνωση μεγάλων

συναυλιών επωνύμων καλ-

λιτεχνών οι οποίοι σε κάθε

συναυλία τους προσελκύ-

ουν τουλάχιστον 1.500 θεα-

τές… Για παράδειγμα ο

Γιάννης Χαρούλης και άλλοι

καλλιτέχνες του βεληνεκούς

του δεν πρόκειται να

έρθουν ποτέ γιατί το θέατρο

είναι μικρό.

Θεωρώ αδιανόητο να

δαπανηθεί τουλάχιστον ένα

εκατομμύριο ευρώ για τη

διοργάνωση μικρών τοπι-

κών εκδηλώσεων. Για τέτοι-

ες εκδηλώσεις υπάρχει

χώρος στην περιοχή του

Βαρουσίου και συγκεκριμέ-

να στην πλατεία βράχων ο

οποίος με μικρές παρεμβά-

σεις θα γίνει απόλυτα χρη-

στικός για την περίπτωση.

Η μη εκπόνηση μελέτης

ακουστικής του χώρου θα

έχει ως αποτέλεσμα την

όχληση των θεατών ειδικά

κατά την ώρα διεξαγωγής

θεατρικών παραστάσεων…

Από νυχτερινή μέτρηση

που κάναμε τον Αύγουστο

10:30 με 11:30 στο χώρο με

εξειδικευμένο Μηχανικό

Ακουστικής, μετρήθηκε ο

ήχος της πόλης στα 73db

καθότι το θέατρο είναι σε

ύψωμα και όλος ο ήχος τής

πόλης ανεβαίνει προς τον

χώρο του θεάτρου λειτουρ-

γώντας ως μπαλόνι σε

υψηλό σημείο της πόλης.

Απλουστευμένο παράδειγ-

μα:

Φανταστείτε σε μία παρά-

σταση αρχαίας κωμωδίας ή

τραγωδίας όπου δεν συνί-

στανται μικρόφωνα, ταυτό-

χρονα με την ώρα διεξαγω-

γής της παράστασης να

τελείται ένας γάμος στην

βορειοδυτική πλευρά της

πόλης.

Κανείς θεατής της παρά-

στασης δεν πρόκειται να

ακούσει ούτε λέξει και θα

έχει ως αποτέλεσμα την

προσβολή των ηθοποιών

και θεατών που θα συμμε-

τάσχουν.

Για τους παραπάνω λόγους

θεώρησα ότι το έργο χρήζει

μελέτη ακουστικής και

άλλες μικρές αλλά σημαντι-

κές διορθώσεις.

Σεβόμενος την ποιότητα

στην τέχνη την οποία δικαι-

ούνται οι συμπολίτες μου

και θεωρώντας ότι από τη

στιγμή που θα δαπανηθούν

τόσα χρήματα για ένα έργο,

το έργο πρέπει να εκτελε-

στεί σωστά και με τις απα-

ραίτητες σύγχρονες προ-

διαγραφές, γνωμοδότησα

αρνητικά με την ισχύουσα

μελέτη και το καταψήφισα

με τη συνείδησή μου καθα-

ρή”.

Δημήτρης Γ. Βαρακλιώτης
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Δ. Βαρακλιώτης: Γιατί καταψήφισα το έργοΔ. Βαρακλιώτης: Γιατί καταψήφισα το έργο

του θεάτρου στην περιοχή Κατράνα στηντου θεάτρου στην περιοχή Κατράνα στην

Επιτροπή διαβούλευσης του Δ. ΦαρσάλωνΕπιτροπή διαβούλευσης του Δ. Φαρσάλων
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Σ
ε μία ζεστή και εορ-

ταστική ατμόσφαιρα,

πλήθος κόσμου

έδωσε το παρόν το βράδυ

της Τρίτης, στο άναμμα

του χριστουγεννιάτικου

δέντρου, στην πλατεία

Δημαρχείου των

Φαρσάλων.

Μία πλατεία που έχει από

μέρες αποκτήσει γιορτινό

χαρακτήρα, με τα ξύλινα

σπιτάκια τα οποία κατά τη

διάρκεια των εορταστικών

εκδηλώσεων θα φιλοξενούν

διάφορες δράσεις (Σπιτάκι

του Αγίου Βασίλη, Σπιτάκι

των Ευχών και των

Παραμυθιών, Σπιτάκι των

Χριστουγέννων του

Εμπορικού και

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων)και τα

«Προσωπάκια σε χριστου-

γεννιάτικο κάδρο»-

Χριστουγεννιάτικο σκηνικό

αναμνηστικών φωτογρα-

φιών με την επιμέλεια της

Κοινότητας Φαρσάλων.

Ο Άι Βασίλης περίμενε τα

παιδάκια έξω από το σπιτά-

κι του, για να ακούσει τις

επιθυμίες και τις ευχές τους,

να παραλάβει τα γράμματα

τους, να φωτογραφηθεί μαζί

τους και να τους μοιράσει

«χριστουγεννιάτικα δωρά-

κια», παρέα του. Την ίδια

ώρα τα πειραχτήρια ξωτικά

χάρισαν στιγμές διασκέδα-

σης και χαράς.

Στους παρευρισκόμενους

προσφέρθηκε από τον

Δήμο ζεστό κρασί, ζεστή

σοκολάτα και παραδοσιακά

γλυκίσματα, ενώ ο

Εμπορικός Επιχειρηματικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων, μπροστά από

το Σπιτάκι των

Χριστουγέννων, προσέφερε

διάφορα γλυκίσματα, χάριζε

μπαλόνια στα παιδάκια και

φώτιζε τον ουρανό με

φαναράκια.

Η εκδήλωση άνοιξε με

κλασσικά χριστουγεννιάτικα

τραγούδια από τους εκπαι-

δευτικούς της Μουσικής

Σχολής του Δήμου

Φαρσάλων, με τις πρόσχα-

ρες νότες να «ζεσταίνουν»

τις καρδιές μικρών και

μεγάλων.

Στον χαιρετισμό του ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου τόνισε

μεταξύ άλλων πως «σήμε-

ρα (σ.σ. χθες) είναι μία ιδι-

αίτερη ημέρα, βρισκόμαστε

λιγότερο από δύο εβδομά-

δες από τα Χριστούγεννα

και ο δήμος μας ξεκινά τις

εορταστικές του εκδηλώσεις

με το άναμμα του χριστου-

γεννιάτικου δέντρου.

Οι εκδηλώσεις και φέτος εκ

των πραγμάτων γίνονται με

πρώτο κριτήριο την πανδη-

μία και το πώς θα συνεχί-

σουμε να προστατευόμαστε

από τον κορωνοϊό, μέχρι

αυτή η περιπέτεια να τελει-

ώσει.

Όμως, οι συνεργάτες μου

και οι εργαζόμενοι στο δήμο

μαζί με φορείς και εθελο-

ντές που θέλω να ευχαρι-

στήσω ιδιαιτέρως για μία

ακόμη φορά, με καλή διάθε-

ση και μεράκι, έχουν ετοι-

μάσει μία σειρά δράσεων

και εκδηλώσεων που ως

στόχο έχουν να μας αλλά-

ξουν τη διάθεση και να

δώσουν στιγμές χαράς σε

μικρούς και μεγάλους.

Επειδή όμως τα

Χριστούγεννα σημαίνει

αγάπη για το συνάνθρωπο,

μέσα σ’ αυτές τις εκδηλώ-

σεις έχουμε φροντίσει να

υπάρχουν και δράσεις τη

στήριξη του κοινωνικού

έργου του δήμου μας,

δηλαδή των συμπολιτών

μας που χρειάζονται βοή-

θεια. Γι’ αυτό και σας καλώ

να συμμετέχετε στις εκδη-

λώσεις τηρώντας πάντα τα

μέτρα προστασίας, αλλά

πολύ περισσότερο να βοη-

θήσει ο καθένας σας στο

βαθμό που μπορεί, προ-

σφέροντας αγάπη στο

συνάνθρωπο.

Γιατί σ’ αυτές τις δύσκολες

εποχές, εκείνο που μας

δίνει ελπίδα και μας ενώνει

ως κοινωνία, είναι η φιλαλ-

ληλία και το φιλότιμο, που

στην περιοχή μας περισ-

σεύει και είναι πολύ χαρού-

μενος γι’ αυτό».

Ακολούθησε η καθιερωμένη

αντίστροφη μέτρηση για το

άναμμα του χριστουγεννιά-

τικου δέντρου, που έγινε

μέσα σε χαμόγελα, επευφη-

μίες και ευχές για μία καλύ-

τερη επόμενη χρονιά.

Η γιορτή συνεχίστηκε με το

νεανικό μουσικό σχήμα

«Joey and the band» που

διασκέδασε τους παρευρι-

σκόμενους.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε

τηρώντας όλα τα προβλε-

πόμενα μέτρα για την προ-

στασία της δημόσιας υγεί-

ας, την αποφυγή του συνω-

στισμού και την τήρηση των

ισχυόντων μέτρων για την

αποφυγή εξάπλωσης της

πανδημίας.
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Σε γιορτινό κλίμα άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στα ΦάρσαλαΣε γιορτινό κλίμα άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στα Φάρσαλα

Μ
έσα σε ένα

άκρως χριστου-

γεννιάτικο σκη-

νικό πραγματοποιήθηκε

το απόγευμα της

Κυριακής η φωταγώγηση

του χριστουγεννιάτικου

δέντρου στο χωριό

Βασίλι.

Ο Πολιτιστικός σύλλογος

του χωριού και ο πρόεδρος

της κοινότητας διοργάνω-

σαν μια εντυπωσιακή εκδή-

λωση η οποία τα είχε όλα.

Άγιο Βασίλη με δώρα για τα

παιδιά, μπαλόνια, εδέσμα-

τα, κρασί, μουσική, βεγγαλι-

κά, φαναράκια.

Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσία τους πλήθος

κόσμου καθώς και ο δήμαρ-

χος κ. Μάκης Εσκίογλου, η

αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή και ο πρόεδρος

ΟΠΑΚΠΑ κ. Νίκος

Γκατζόγιας. Επίσης συγκε-

ντρώθηκαν είδη πρώτης

ανάγκης για τα παιδιά της

Κιβωτού του Κόσμου. Ο

Πολιτιστικός Σύλλογος

Βασίλι εύχεται σε όλους

καλές γιορτές, υγεία και

ευτυχία για το 2022.

Άναψαν το Χριστουγεννιάτικο δέντροΆναψαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

στο Βασιλί Φαρσάλωνστο Βασιλί Φαρσάλων

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!



Σ
την αξιοποίηση του

κτηρίου του παλαιού

δημοτικού σχολείου

Αμπελιάς και στη μετα-

τροπή του σε πολιτιστικό

κέντρο προχωρά ο δήμος

Φαρσάλων, μετά την υπο-

γραφή της σύμβασης του

έργου από το δήμαρχο κ.

Μάκη Εσκίογλου. 

Ο προϋπολογισμός της

σύμβασης ανέρχεται σε

115.997,72 ευρώ, ενώ η

χρηματοδότηση του θα γίνει

εξ’ ολοκλήρου από

Πρόγραμμα «Αγροτική

Ανάπτυξη της Ελλάδας

2014 – 2020 προσέγγιση

CLLD LEADER» με  συγ-

χρηματοδότηση από το

Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από εθνική

δαπάνη.   

Το έργο αφορά στην ανά-

πλαση του παλιού

Δημοτικού Σχολείου

Αμπελιάς, ειδικότερα σε

δράσεις διαμόρφωσης του

κυρίως κτιρίου και του περι-

βάλλοντος χώρου αυτού,

ώστε να αναδειχθεί η χρήση

του σαν χώρος πολιτισμού

(πολυχώρος συναντήσεων

και εκθέσεων, χώρος αθλη-

τικών εκδηλώσεων κτλ) με

διασφάλιση της προσβασι-

μότητας από Άτομα Με

Ειδικές Ανάγκες.   

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργασίες που θα εκτελε-

στούν είναι: διαμόρφωση

χωρισμάτων  εσωτερικών

χώρων με γυψοσανίδες

ώστε να κατασκευαστούν

δύο wc, ένα από τα οποία

θα είναι  wc ΑΜΕΑ, μια κου-

ζίνα και ο χώρος που θα

στεγαστούν τα γραφεία. Θα

γίνουν επενδύσεις με πλακί-

δια σε κουζίνα, wc  και απο-

θηκευτικό χώρο.   

Ακόμη θα εκτελεστούν οι

παρακάτω εργασίες :κατα-

σκευή ράμπας ανάβασης

ΑΜΕΑ, ελαιοχρωματισμοί,

ανακατασκευή της στέγης,

βάψιμο – συντήρηση υπαρ-

χουσών θυρών και παραθύ-

ρων, υδραυλικές και ηλε-

κτρολογικές εγκαταστάσεις,

εγκαταστάσεις κεντρικής

θέρμανσης, ώστε ο χώρος

να εξυπηρετεί πλήρως τόσο

τις ανάγκες των επισκεπτών

όσο και των ατόμων που θα

εργάζονται εκεί.   

Επιπλέον  προβλέπεται

ανακατασκευή – συμπλή-

ρωση της περίφραξης και

καθαρισμός – διαμόρφωση

του περιβάλλοντος χώρου,

επίστρωση αυτού με πέτρα

ακανόνιστη, εγκατάσταση

γκαζόν, φύτευση δέντρων,

εγκατάσταση παροχής

δικτύου φωτισμού και τοπο-

θέτηση φωτιστικών, σύμφω-

να με τις εργασίες του προ-

ϋπολογισμού.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Με αφορμή την υπογραφή

της σύμβασης του έργου ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου δήλωσε

τα εξής: «Η υπογραφή της

σύμβασης του έργου για την

επανάχρηση του παλαιού

δημοτικού σχολείου στην

Αμπελιά, έρχεται να ικανο-

ποιήσει ένα αίτημα της τοπι-

κής κοινωνίας, αλλά και να

αποτελέσει ένα ακόμη βήμα

στον στρατηγικό σχεδιασμό

που έχουμε θέσει εξ’ αρχής

ως δημοτική αρχή, για την

αξιοποίηση της δημόσιας

ακίνητης περιουσίας προς

όφελος των πολιτών. 

Επιταχύνουμε τις διαδικα-

σίες για την υλοποίηση

έργων, όπως είναι η  αποκα-

τάσταση δημοτικών κτιρίων,

προς όφελος της τοπικής

κοινωνίας και με γνώμονα

το αναπτυξιακό πρόσημο

για τον δήμο μας. Το συγκε-

κριμένο έργο, εκτός από τον

αναπτυξιακό του χαρακτή-

ρα, θα έχει πολλαπλασιαστι-

κά οφέλη για τους κατοίκους

και τους επισκέπτες της

περιοχής. Θέλω να ευχαρι-

στήσω για την πολύτιμη

συνδρομή τους, τον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

κ. Κώστα Αγοραστό για τη

χρηματοδότηση, αλλά και

τον Αναπτυξιακό Οργανισμό

Νομού Λάρισας ΑΕ ΟΤΑ

«ΑΕΝΟΛ ΑΕ» για την άψογη

συνεργασία με την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου μας». 
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Πολιτιστικό κέντρο θα γίνει το παλαιόΠολιτιστικό κέντρο θα γίνει το παλαιό

δημοτικό σχολείο στην Αμπελιάδημοτικό σχολείο στην Αμπελιά

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!



Γ
ια ακόμη μια χρο-

νιά ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Σκοπιάς

Φαρσάλων, έρχεται να

“ταράξει” τα νερά και να

καυτηριάσει την εποχή,

με τον δικό του μοναδικό

τρόπο, μέσω του νέου

τους ημερολογίου για το

έτος 2022. 

Κυκλοφορεί το 4ο κατά

σειρά ημερολόγιο του συλ-

λόγου, σε μια προσεγμένη

δουλειά, με την ματιά του

φωτογράφου Ηλία

Καπετανάκη, όπου σατιρίζει

την σύγχρονη κοινωνία,

πλην όμως, μας θυμίζει και

την σχέση των ανθρώπων

με τα ζώα και τη φύση.

Η Σκοπιά είναι ημιορεινό

χωριό χτισμένο σε υψόμε-

τρο 480 μέτρων, σε ένα

από τα νοτιότερα χωριά του

νομού Λάρισας στον Δήμο

Φαρσάλων. Οι κάτοικοί του,

ασχολούνται κυρίως, με την

γεωργία και την κτηνοτρο-

φία.

Στο ημερολόγιο τον πρώτο

μήνα του χρόνου τον

Ιανουάριο υπάρχει “η μαε-

στρία των αμνών”, όπου ο

Γιάννης Κεραμίδας (κτηνο-

τρόφος στο επάγγελμα)

παριστάνει ένα μαέστρο με

τα πρόβατα του σε ένα στά-

βλο.

Τον Φεβρουάριο ο

Θανάσης Τσούτσος και ο

Σωτήρης Καραπέτσας

(γεωργοί), έχουν στήσει ένα

απολαυστικό δείπνο μέσα

σε ένα στάβλο γεμάτο με

δέματα, με τον ένα να τρώει

σανό σε ένα πιάτο και τον

άλλον να του σερβίρει

σαμπάνια.

Τον πρώτο μήνα της

Άνοιξης τον Μάρτιο, η

όμορφη influencer του

χωριού, Νεκταρία

Καραπέτσα (λογίστρια),

φωτογραφίζεται στο ειδυλ-

λιακό σκηνικό του ποταμού

Ενιπέα, ενημερώνοντας του

ακόλουθούς της (followers),

ενώ νωρίτερα στην πραγ-

ματική της ζωή, έπλενε

στην σκάφη τα ρούχα.

Τον Απρίλιο ο Σωτήρης

Καραπέτσας (κτηνοτρόφος)

παίζει μελωδίες και χαλα-

ρώνει το κοπάδι του, με τις

γαλήνιες μουσικές του. 

Η τηλεργασία μπήκε στις

ζωές μας το τελευταίο διά-

στημα, δεν θα μπορούσε να

λείπει και από το χωριό. Για

τον μήνα Μάιο, ο Γιώργος

Πατσαρούχας (γεωργός),

χαλαρώνει στο καθαρό

αεράκι ντυμένος παραδο-

σιακά, αλλά με μοντέρνο

στυλ, και βρίσκεται καλω-

διωμένος σε τηλεδιάσκεψη.

Τον Ιούνιο ο Νίκος

Κεραμίδας (γεωργός), κάθε-

ται στο θρόνο του, ως ένας

Βασιλιάς της λάσπης.

Ο Θεός Πάνας, ο προστά-

της της Πανίδας έχει την

τιμητική του τον μήνα

Ιούλιο. Ο Ηλίας Τσούτσος

(κτηνοτρόφος) ερμηνεύει

την σχέση που έχουν οι

κτηνοτρόφοι με τα κοπάδια

τους, δηλαδή ότι οι άνθρω-

πο γίνονται ένα με τα ζώα

τους, ένα με την φύση.

Τον Αύγουστο ο Σωτήρης Δ.

Καραπέτσας (κτηνοτρό-

φος), χαλαρώνει μετά από

μια κουραστική ημέρα που

είχε στα ζώα, με ένα ποτήρι

κρασί στο χέρι.

Δεν κοιμόμαστε αρκετά και

αυτό μας σκοτώνει. Τον

Σεπτέμβριο ο Κωνσταντίνος

Πολύζος και η Ισμήνη

Νταρανά (γεωργοί), μας

δείχνουν μια άλλη συνή-

θεια…όπου στο χωριό όλοι

κοιμούνται με τις κότες.

Άμα δεν σπάσεις αυγά

λένε, ομελέτα δεν τρώς. Τον

μήνα Οκτώβριο, ο Βάιος

Βλαχάκης (γεωργοκτηνο-

τρόφος), ως άλλος μεγάλος

τενίστας της Σκοπιάς, το

κάνει πράξη και λιώνει στην

προπόνηση, προετοιμάζο-

ντας τον εαυτό του για το

επόμενο Ρολάν Γκαρός.

Οι μήνες Νοέμβριος και

Δεκέμβριος περιγράφουν

την εικόνα των σχολείων

στα χωριά, όπου ο δάσκα-

λος Σπύρος Χαρμαντζής

(κτηνοτρόφος), ξέμεινε από

μαθητές λόγω της αστυφι-

λίας, και διδάσκει…στα

προβατάκια του.

Για την νέα ειδική έκδοση

του ημερολογίου, ο

Πρόεδρος του Πολιτιστικού

Συλλόγου και Πρόεδρος

Κοινότητας Σκοπίας, Ηλίας

Τσούτσος αναφέρει στην

“Ε” τα εξής: “Κυκλοφορεί το

4ο κατά σειρά ημερολόγιο

και συναρπάζει,  όχι άδικα,

είναι μια πολύ όμορφη και

διαφορετική “δουλειά” από

ό,τι έχουμε κάνει μέχρι

σήμερα. Αυτό το ημερολό-

γιο έχει τη ματιά του φωτο-

γράφου Ηλία Καπετανάκη,

ο χαρακτήρας του ημερολο-

γίου είναι κυρίως σατιρικός.

Σατιρίζει την σύγχρονη κοι-

νωνία, πλην όμως μας

θυμίζει και την σχέση των

ανθρώπων με τα ζώα και τη

φύση. Σε αυτές τις δύσκο-

λες μέρες που ζούμε όλοι

μας ας φέρουμε έστω και

για λίγο το χαμόγελο στα

χείλη των ανθρώπων”.

Στο ημερολόγιο συμμετέ-

χουν 13 άτομα συνολικά, εκ

των οποίων οι 3 κοπέλες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να το βρουν μέσα από την

σελίδα του συλλόγου

“Μορφωτικός Πολιτιστικός

Σύλλογος Σκοπιάς” όπως

επίσης και σε σημεία πώλη-

σης που θα αναρτηθούν

σύντομα στην σελίδα τους.
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Η Διεύθυνση και το προσωπικό

του Γραφείου Γενικού Τουρισμού

“Nefeli Travel” εύχονται σε όλο

τον κόσμο ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με

υγεία και ευτυχία!!!

Οι αγρότες της Σκοπιάς «ξαναχτυπούν» με νέο ημερολόγιο!Οι αγρότες της Σκοπιάς «ξαναχτυπούν» με νέο ημερολόγιο!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
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Μ
ε τον καλλιτέχνη

Δημήτρη Υφαντή

και με ένα πλού-

σιο μουσικό ρεπερτόριο

πραγματοποιήθηκε στο

Πολιτιστικό Κέντρο η

Χριστουγεννιάτικη εκδή-

λωση για την ενίσχυση

του Κοινωνικού

Παντοπωλείου, που ως

στόχο έχει την κοινωνική

αλληλεγγύη προς τον

συνάνθρωπο.

Από νωρίς το απόγευμα

πολίτες, πολίτες έφερναν

σακούλες με τρόφιμα, αντα-

ποκρινόμενοι στο κάλεσμα

για ενίσχυση της κοινωνικής

δομής.

Την εκδήλωση προλόγισε η

ψυχολόγος του Κέντρου

Κοινότητας Φαρσάλων της

ΔΗΚΕΦΑ κ. Ιωάννα

Τσέντζου.

Τη μουσική εκδήλωση που

έγινε στην αίθουσα του

Πολιτιστικού Κέντρου, όπου

τηρήθηκαν όλα τα πρωτό-

κολλα για την προστασία

από την πανδημία, τίμησε

με την παρουσία του ο

Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.κ.

Τιμόθεος, εξάροντας το κοι-

νωνικό έργο του δήμου

Φαρσάλων.

Στον χαιρετισμό του ο κ.κ.

Τιμόθεος, τόνισε μεταξύ

άλλων πως «μέσα σε αυτή

τη δύσκολη κατάσταση που

ζούμε η προσπάθεια που

γίνεται από το δήμο

Φαρσάλων, τους υπεύθυ-

νους ανθρώπους της

Πρόνοιας, είναι κάτι που

σηματοδοτεί όλα αυτά που

θα πρέπει να έχουμε μέσα

στη σκέψη, στο μυαλό και

στην καρδιά μας… Το απο-

τέλεσμα αυτής της βραδιάς

είναι να ενισχύσουμε μία

προσπάθεια που έχει απώ-

τερο σκοπό την έκφραση

της έμπρακτης αγάπης μας

για τους ανθρώπους που

έχουν ανάγκη, που πολλές

φορές τους λείπουν πολλά

υλικά, αλλά και ηθικά και

αισθήματα που πρέπει να

τους εκφράζουμε και να

τους προσφέρουμε».

Ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου από την

πλευρά του, υπογράμμισε

μεταξύ άλλων ότι «είμαστε

εδώ όλοι για καλό σκοπό

για να βοηθήσουμε τους

συνανθρώπους μας.

Εύχομαι από ψυχής χρόνια

πολλά και υγεία σε όλους».

Η αντιδήμαρχος, υπεύθυνη

του Κοινωνικού

Παντοπωλείου κ. Σοφία

Χατζηπλή στάθηκε στο

μεγάλο κοινωνικό έργο που

παράγει ο δήμος

Φαρσάλων. «Από καρδιάς

ένα μεγάλο ευχαριστώ,

είπε, στην ανταπόκρισή

σας αυτή να είστε σήμερα

(σ.σ. χθες) μαζί μας για να

διασκεδάσουμε, για ένα ιδι-

αίτερο σκοπό. Θεωρώ ότι η

εκδήλωση του Κοινωνικού

Παντοπωλείου είναι μία

από τις κορυφαίες και ιδιαί-

τερες εκδηλώσεις του

δήμου Φαρσάλων, γιατί έχει

τον ιδιαίτερο αυτό σκοπό.

Να δείξουμε όλοι μαζί την

αγάπη μας στο συνάνθρω-

πο. Δεν είναι τυχαίο το

γεγονός ότι έχει αποφασι-

στεί αυτή η εκδήλωση να

γίνεται κάθε χρόνο κοντά

στα Χριστούγεννα, γιατί

είναι μία μεγάλη γιορτή της

Χριστιανοσύνης και όλοι

δείχνουμε έμπρακτα την

αγάπη και την αλληλεγγύη

μας με αυτό τον τρόπο στο

συνάνθρωπό μας. Οι κοι-

νωνικές δομές του δήμου

είναι καθημερινά δίπλα στο

δημότη. Το κοινωνικό έργο

που παράγει ο δήμος

Φαρσάλων είναι σημαντικό

και σπουδαίο. Το Κοινωνικό

Παντοπωλείο δε λειτουργεί

μόνο σήμερα, αλλά καθημε-

ρινά και φροντίζει για όλους

εκείνους που έχουν ανάγκη.

Μπορεί σε κάποιους από

εμάς να φαίνεται παράξενο

ότι υπάρχουν και σήμερα

άνθρωποι που έχουν ανά-

γκη, αλλά δυστυχώς και στη

δική μας περιοχή είναι

αυξανόμενος ο αριθμός των

ανθρώπων που σιτίζονται

από το Κοινωνικό

Παντοπωλείο. Σε αυτό

συνέβαλαν τόσο οι οικονο-

μικές κρίσεις διαχρονικά,

αλλά και η πανδημική

κρίση. Πολλοί άνθρωποι

έχουν χάσει τις δουλειές

τους και βρέθηκαν στη

μέση του πουθενά. Έτσι, θα

πρέπει να σκεφτούμε ότι το

Κοινωνικό Παντοπωλείο θα

πρέπει να είναι πάντα στο

δημότη…»

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν επίσης,  ο Πρόεδρος

του δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων κ. Κων/νος

Δαμιανός, ο αντιδήμαρχος

κ. Δημ. Γούσιας, ο

Πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ κ.

Νίκος Γκατζόγιας, η

Πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ κ.

Βαίτσα Αρσενοπούλου, οι

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

Χρήστος Μπασαγιάννης,

Σταύρος Κουκουλιός τα

μέλη της κοινότητας κ.κ.

Κων/νος Βαρακλιώτης,

Φωτεινή Πιτσάβα, Σάκης

Γεροβασίλης, εκπρόσωποι

συλλόγων κ.α.

Ακολούθησε μουσική βρα-

διά με έντεχνη, λαϊκή και

παραδοσιακή μουσική από

τον Δημήτρη Υφαντή και το

τριμελές μουσικό του

σχήμα.

Ο Δημήτρης Υφαντής τραγούδησε για την εκδήλωση τουΟ Δημήτρης Υφαντής τραγούδησε για την εκδήλωση του

Κοινωνικού Παντοπωλείου ΦαρσάλωνΚοινωνικού Παντοπωλείου Φαρσάλων

Τ
ο Επαγγελματικό

Λύκειο Φαρσάλων

προσέφερε στο

Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου εποχικά  ανθο-

κομικά φυτά τα οποία

παρήγαγαν οι μαθητές

στις θερμοκηπιακές εγκα-

ταστάσεις του τομέα γεω-

πονίας του σχολείου.

Το ΕΠΑΛ, σεμνά και ταπει-

νά, με σεβασμό στους/στις

μαθητές/τριες του, στους

γονείς αλλά και προς την

τοπική κοινωνία βρίσκεται

στις επάλξεις της προσφο-

ράς επαγγελματικής γνώ-

σης και εμπειρίας ενώ

παράλληλα εκπέμπει μηνύ-

ματα κοινωνικής αλληλεγ-

γύης, αλληλοϋποστήριξης,

αγάπης και ανθρωπιάς.

Δίνει το παρόν στα τοπικά

δρώμενα πολιτιστικού, κοι-

νωνικού και επαγγελματι-

κού περιεχομένου. Παρέχει

γνώση, εμπειρία και ερεθί-

σματα για περαιτέρω επαγ-

γελματική ενασχόληση διευ-

ρύνοντας τους επαγγελματι-

κούς ορίζοντες των αποφοί-

των μέσα από τους τομείς

εκπαίδευσης που λειτουρ-

γούν στο σχολείο

(Πληροφορικής,

Οικονομίας, Ηλεκτρολογίας,

Μηχανολογίας και

Γεωπονίας).

Σε ανακοίνωση του σχολεί-

ου επισημαίνονται τα εξής:

“Tην επαγγελματική εκπαί-

δευση και ειδικότερα το

σχολείο υποστηρίζουν σθε-

ναρά τόσο ο δήμαρχος

Φαρσάλων κος Εσκίογλου

Ιορδάνης μέσω της αρμό-

διας Δευτεροβάθμιας

Σχολικής Επιτροπής όσο

και οι τοπικές επιχειρήσεις:

Γεύση-Ντίνος Γεώργιος &

Σία ΟΕ, Γεωργικά Εφόδια

(Παπαδόπουλος Ιωάννης),

και Αρδευτικά Συστήματα

VICTORY (Ανδρεόπουλος

Σοφοκλής)”.

Διάθεση φυτών στο κοινωνικό παντοΔιάθεση φυτών στο κοινωνικό παντο--

πωλείο από το ΕΠΑΛ Φαρσάλωνπωλείο από το ΕΠΑΛ Φαρσάλων

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!



Α
πό την οδού

Λεωνίδου, ξεκινά ο

δήμος Φαρσάλων

ένα ολοκληρωμένο πρό-

γραμμα διάνοιξης δρό-

μων στην πόλη, στο πλαί-

σιο του έργου «Διανοίξεις

Οδών Σχεδίου Πόλης

Φαρσάλων».

Η σχετική σύμβαση υπε-

γράφη από το δήμαρχο κ.

Μάκη Εσκίογλου και τον

ανάδοχο του έργου, το

κόστος του οποίου ανέρχε-

ται σε έργου 38.790,32

ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Με το συγκεκριμένο έργο

θα γίνουν οι παρακάτω

εργασίες για την διάνοιξη

της οδού Λεωνίδου μεταξύ

Λαρίσης και Παπαφλέσσα

όπου αυτό είναι δυνατόν.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν

τα εξής:

Καθαιρέσεις υφιστάμενων

περιτοιχίσεων που ρυμοτο-

μούνται.

Εκσκαφή τεχνικών έργων

για την ανάγκη θεμελίωσης

των περιφράξεων.

Περιτοιχίσεις από οπλισμέ-

νο σκυρόδεμα όπου υπάρ-

χει είτε άλλως για την ανά-

γκη θεμελίωσης.

Τοιχοδομές τσιμεντόλιθων

με σενάζ.

Περίφραξη με γαλβανισμέ-

νο πλέγμα και τις αντίστοι-

χες στηρίξεις.

Θα γίνουν οι αντίστοιχες

κατεδαφίσεις κτισμάτων.

Καθαρισμός του χώρου με

γενική εκσκαφή και επί-

στρωση με 3Α.

Θα γίνουν οι προπαρα-

σκευαστικές εργασίες μετα-

τόπισης των δικτύων.

Σε δήλωσή του μετά το

πέρας της υπογραφής της

σύμβασης, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Με τη σύμβαση που υπο-

γράψαμε για την οδό

Λεωνίδου, ξεκινά ένα ολο-

κληρωμένο σχέδιο παρεμ-

βάσεων σε δρόμους εντός

σχεδίου πόλης των

Φαρσάλων, κάτι που απο-

τελεί πάγιο αίτημα αλλά και

ανάγκη της κοινωνίας. Γιατί

έτσι θα μπορέσουμε να

δημιουργήσουμε καλύτερες

συνθήκες και να αυξήσουμε

το επίπεδο ποιότητας ζωής,

μέσα από μία πιο λειτουργι-

κή πόλη που θα αφουγκρά-

ζεται τις ανάγκες των κατοί-

κων της. Θα ακολουθήσουν

με πρόγραμμα και άλλες

οδοί, ώστε βήμα – βήμα, να

κάνουμε τα Φάρσαλα μια

πιο ανθρώπινη πόλη».

Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται

από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας ένα

σημαντικό αντιπλημμυρι-

κό έργο που αφορά των

καθαρισμό δέκα ρεμάτων

σε περιοχές των

Φαρσάλων. 

Το έργο είναι προϋπολογι-

σμού 3.500.000 ευρώ και

χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκλη-

ρωθεί ο καθαρισμός του

Χαϊδορέματος σε συνολικό

μήκος 3 χλμ ενώ τις επόμε-

νες μέρες ξεκινούν οι εργα-

σίες στον παραπόταμο της

Αμπελιάς σε συνολικό

μήκος 2 χλμ.

Στο πλαίσιο του συγκεκρι-

μένου έργου εντάσσονται

επιπλέον, εργασίες καθαρι-

σμού στα ποτάμια

Απιδανός, Αϊκλής, στον

παραπόταμο  Δρισκολιώτη,

στα τμήματα του υδατορέ-

ματος μεταξύ οικισμών

Ξυλάδων και Νεράιδας και

μεταξύ οικισμών

Παλαιόμυλου και Νεράιδας,

στον στραγγιστικό χάνδακα

του οικισμού της Υπέρειας

και  στο υδατόρεμα Ασμάκι

έως τη συμβολή του με τον

Ενιπέα ποταμό

«Στην περιοχή των

Φαρσάλων υλοποιούμε ένα

σημαντικό αντιπλημμυρικό

έργο που ενισχύει την πρό-

ληψη και συμβάλει στην

προστασία των πολιτών,

των περιουσιών και των

υποδομών» δηλώνει  ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Σε

συνεργασία με τις τεχνικές

μας υπηρεσίες, με ολοκλη-

ρωμένο σχέδιο αντιπλημμυ-

ρικής προστασίας και προ-

γραμματισμό, αξιοποιούμε

κάθε διαθέσιμο χρηματοδο-

τικό εργαλείο για αναγκαία

αντιπλημμυρικά έργα, που

δεν είχαν διασφαλισμένη

χρηματοδότηση από την

κεντρική διοίκηση» προσθέ-

τει ο Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Οι εργασίες που περιλαμ-

βάνονται, είναι:

Καθαρισμός υδατορεμάτων-

χειμάρρων με αφαίρεση της

επιφανειακής αυτοφυούς

βλάστησης (καλαμιές κλπ),

την αφαίρεση των φερτών

και των απορριμμάτων

καθώς και την εκρίζωση,

κοπή και απομάκρυνση

θάμνων και μεμονωμένων

δένδρων που φράσουν την

ροή.

Αποκατάσταση υποχώρη-

σης πρανών χειμάρρων-

ρεμάτων τοπικά και σε

θέσεις ανάλογα με τις αστο-

χίες που έχουν σημειωθεί,

με συρματοκιβώτια ή τοι-

χεία αντιστήριξης ή λιθορρι-

πές

Συντήρηση ή ανακατασκευή

μικρών τεχνικών έργων

(σωληνωτοί ή κιβωτοειδείς

οχετοί) εντός ρεμάτων –

χειμάρρων που είτε κατα-

στράφηκαν είτε φέρουν

σοβαρές βλάβες.
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε εξέλιξη τα αντιπλημμυρικά έργα της ΠεριφέρειαςΣε εξέλιξη τα αντιπλημμυρικά έργα της Περιφέρειας

Θεσσαλίας στα ΦάρσαλαΘεσσαλίας στα Φάρσαλα

Ξεκινά τις διανοίξεις δρόμων στην πόλη των Φαρσάλων ο δήμοςΞεκινά τις διανοίξεις δρόμων στην πόλη των Φαρσάλων ο δήμος

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!



Τ
ην περαιτέρω αντι-

πυρική θωράκιση

του αισθητικού

άλσους της πόλης των

Φαρσάλων θα διασφαλί-

σει το έργο που τιτλοφο-

ρείται «Σχέδιο αντιπυρι-

κής προστασίας του

αισθητικού άλσους

Φαρσάλων» το οποίο βρί-

σκεται στο διαγωνιστικό

στάδιο.

Πρόκειται για έργο συνολι-

κού προϋπολογισμού

235.116,86 ευρώ, ενώ ο

διαγωνισμός αναμένεται να

διεξαχθεί στις 10

Ιανουαρίου 2022, στο

δημοτικό κατάστημα της

πόλης.

Το έργο συντίθεται από

σειρά επιμέρους ενεργειών,

όπως χωματουργικές και

διάφορες εργασίες, εργα-

σίες αναδάσωσης, συντή-

ρηση πρασίνου και υποδο-

μές κατάσβεστης πυρκα-

γιάς (προμήθεια εκτοξευτή

νερού, πυροσβεστικής

φωλιά και σταθμού και

καθαίρεση και κατασκευή

πυροφυλακίου).

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Βρισκόμαστε στο τελικό

διαγωνιστικό στάδιο ώστε

στις αρχές του έτους να

έχουμε ανάδοχο για ένα

πολύ σημαντικό έργο για

την πόλη μας, την προστα-

σία του αισθητικού της

αλσυλλίου.

Είναι ένα έργο πολύπλευ-

ρο, καθώς μεριμνά για την

ασφάλεια, την προστασία

του περιβάλλοντος και πιο

συγκεκριμένα ενός αλσυλλί-

ου μεγάλου αισθητικού

κάλους, την διατήρηση του

ευεργετικού μικροκλίματος

που δημιουργεί αυτό στην

πόλη, την αντιπλημμυρική

προστασία που παρέχει,

αλλά και την προστασία της

βιοποικιλότητας και της

πανίδας που ζει μέσα σ’

αυτό. Επιπρόσθετα δεν

είναι μόνον ένας πνεύμονας

πρασίνου που τόσο χρειά-

ζεται ένα αστικό κέντρο

όπως τα Φάρσαλα, αλλά

και ένα σημείο αναφοράς

για την άθληση και την ανα-

ψυχή τωn πολιτών.

Το αλσύλλιο των

Φαρσάλων αποτελεί μία

ανεκτίμητης αξίας περιου-

σία για την κοινωνία.

Οφείλουμε όλοι μας να το

διαφυλάξουμε ως κόρη

οφθαλμού και να το παρα-

δώσουμε ακέραιο στις επό-

μενες γενιές. Το έργο που

δρομολογείται έρχεται να

ενισχύσει ακόμη περισσότε-

ρο τις διαρκείς μας προ-

σπάθειες προς αυτή την

κατεύθυνση.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαί-

τερα την αναπληρώτρια

διευθύντρια της Διεύθυνσης

Δασών κ. Ζωή Φτίκα, για

την άριστη συνεργασία που

έχουμε όλα αυτά τα χρό-

νια».
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Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την αντιπυΣε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την αντιπυ--

ρική προστασία του αισθητικού άλσουςρική προστασία του αισθητικού άλσους

των Φαρσάλωντων Φαρσάλων

ΚΛΑΣΣΙΚΗ

ΜΕ ΤΟΝΟ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
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ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!



Α
πόφαση για οργά-

νωση και συντονι-

σμό του αγώνα, με

προσανατολισμό την πραγ-

ματοποίηση δυναμικών,

πολύμορφων,  και συντονι-

σμένων αγροτικών κινητο-

ποιήσεων σε όλη τη χώρα,

στο τρίτο δεκαήμερο του

Γενάρη και με τη μορφή

των μπλόκων, πήραν οι

εκπρόσωποι 11 ομοσπον-

διών και δεκάδων αγροτι-

κών και κτηνοτροφικών

συλλόγων, από διάφορους

νομούς όλης της χώρας,

που συμμετείχαν στη μαζι-

κή σύσκεψη που οργάνω-

σε η Πανελλαδική

Επιτροπή των Μπλόκων

στη Νίκαια της Λάρισας, το

μεσημέρι της Κυριακής..

Για την οργάνωση των κινη-

τοποιήσεων, τις επόμενες

μέρες θα συνεδριάσουν τα

Διοικητικά Συμβούλια των

Αγροτικών Συλλόγων και των

Ομοσπονδιών σ’ όλη τη

χώρα και θα οργανωθούν

περιοδείες και συσκέψεις στα

χωριά για την ενημέρωση του

αγροτικού κόσμου.

Στην αρχή της  σύσκεψης

χαιρέτισε ο Γιάννης

Κουκούτσης, αντιδήμαρχος

Κιλελέρ και συνδικαλιστής

αγρότης και ο Γιάννης

Σκόκας, πρόεδρος του

Εργατικού Κέντρου Λάρισας,

ο οποίος στάθηκε στον κοινό

αγώνα που πρέπει να έχουν

εργάτες και αγρότες, απένα-

ντι στον κοινό αντίπαλο, τους

μεγαλεμπόρους, βιομηχά-

νους, κυβερνήσεις, ΕΕ, «που

οδηγούν στη φτώχεια τη

μικρή αγροτιά και αντίστοιχα

ισοπεδώνουν κάθε εργασια-

κό δικαίωμα, εξαθλιώνουν

τους εργάτες για τα κέρδη

τους.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω

των καιρικών συνθηκών,

υπήρξε απαγορευτικό στον

απόπλου των πλοίων και δεν

μπόρεσαν να παρεβρεθούν

αγρότες και κτηνοτρόφοι από

την Κρήτη, τη Λέσβο και

αλλού. Ταυτόχρονα στην

σύσκεψη τηρήθηκαν όλα τα

μέτρα προστασίας από την

πανδημία

Στους δρόμους του αγώνα
γιατί είναι οξυμένα τα προ-
βλήματα μας
Παρουσιάζοντας  την εισήγη-

ση ο Ρίζος Μαρούδας, πρόε-

δρος της Ενωτικής

Ομοσπονδίας Αγροτικών

Συλλόγων Ν. Λάρισας εκ

μέρους της Πανελλαδικής

Επιτροπής των μπλόκων,

επισήμανε πως, «βγαίνουμε

στους δρόμους του αγώνα

όχι εθιμοτυπικά, αλλά γιατί

υπάρχουν και είναι οξυμένα

τα προβλήματα των βιοπα-

λαιστών αγροτών και κτηνο-

τρόφων, που δημιουργούν οι

πολιτικές όλων των κυβερνή-

σεων τα τελευταία χρόνια. Το

οργανωμένο αγροτικό κίνημα

ποτέ δεν κατέβασε τη σημαία

του αγώνα, είναι διεκδικητικό,

δεν είναι κίνημα συναλλαγής,

δεν βγάζει φωτογραφίες με

τον υπουργό για να εξυπηρε-

τούνται κάποια ατομικά ιδιο-

τελή συμφέροντά μας, δεν

επιλέγει αντίπαλο και κυβέρ-

νηση για το πότε θα κάνει

κινητοποιήσεις, επιλέγει μόνο

να αντισταθεί απέναντι στη

φτώχεια και το ξεκλήρισμά

μας. Απέναντί μας έχουμε

τους εμποροβιομήχανους, τα

μονοπώλια, τους τραπεζίτες,

που εκμεταλλεύονται το

μόχθο τους και κερδοσκο-

πούν σε βάρος τους με τις

πλάτες και τους νόμους της

κυβέρνησης και των άλλων

κομμάτων του κεφαλαίου και

της ΕΕ. Το πλαίσιο πάλης και

η καθοριστική συμβολή

Συλλόγων και Ομοσπονδιών

στην οργάνωση της πάλης

είναι τα «εφόδια» μας»

Παρουσιάζοντας μεγάλα

προβλήματα των αγροτών

ξεχώρισε τα εξής:

· Το υψηλό κόστος παραγω-

γής, με το ακριβό πετρέλαιο,

τις απανωτές αυξήσεις στην

τιμή ρεύματος με βάση και τη

ρήτρα αναπροσαρμογής, τις

αυξήσεις σε ζωοτροφές,

λιπάσματα, αγροτικά μέσα

και εφόδια, που επιβάλλουν

τα μονοπώλια, αλλά και το

ίδιο το κράτος με τον υψηλό

ΦΠΑ, που οδηγούν τον

αγρότη όχι μόνο να μην έχει

ικανοποιητικό εισόδημα αλλά

πολλές φορές να μην μπορεί

να καλύψει τα έξοδά του.

·Η απαράδεκτη κατάσταση

με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ,

που δεν αναγνωρίζει και δεν

αποζημιώνει το σύνολο των

καταστροφών στην παραγω-

γή από την κακοκαιρία και τις

φυτικές και ζωικές νόσους,

ενώ ταυτόχρονα στην πλειο-

ψηφία των περιπτώσεων

δίνει μερικά ψίχουλα μετά

από μεγάλη καθυστέρηση,

που δεν καλύπτουν ούτε καν

τα καλλιεργητικά έξοδα! Την

ίδια ώρα δεν υλοποιούνται τα

απαραίτητα έργα προστασίας

της παραγωγής.

·Οι χαμηλές τιμές σε μια

σειρά από προϊόντα, με το

«επιχείρημα» ότι δεν το επι-

τρέπουν οι «κανόνες της

αγοράς και του ελεύθερου

ανταγωνισμού».

·Η ανύπαρκτη πρωτοβάθμια

φροντίδα υγείας, με τα εγκα-

ταλελειμμένα  Κέντρα Υγείας

στα χωριά, την ασφυκτική

κατάσταση στα νοσοκομεία

στις πόλεις.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά
από την κυβέρνηση
Σχολίασε την θέση της

κυβέρνησης, ότι «οι δημοσιο-

νομικές συνθήκες δεν επιτρέ-

πουν την ενίσχυση των αγρο-

τών», σημειώνοντας μεταξύ

άλλων πως, «δίνουν 32 δισ.

στους επιχειρηματικούς ομί-

λους και μόνο 350 εκατομμύ-

ρια ευρώ στην αγροτική

παραγωγή, ποσό που δεν

μπορεί να καλύψει τις τερά-

στιες απώλειες εισοδήματός

μας από τα μέτρα που παίρ-

νουν για την πανδημία.

Εχουν κάνει σημαία τα 70

δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης,

πάλι για τις επιχειρήσεις και

πάλι σε βάρος του λαού που

θα τα πληρώσει στο τέλος

και δεν δίνουν σχεδόν τίποτα

για τη στήριξη των βιοπαλαι-

στών αγροτών. Η κυβέρνη-

ση, στη λογική «διαίρει και

βασίλευε», πετάει ψίχουλα 50

εκατομμυρίων για επιστροφή

φόρου στα καύσιμα σε μια

μερίδα αγροτών (νεοεισερχό-

μενοι και συνεταιρισμένοι) και

μόνο για μια χρονιά, αλλά

δίνει μόνιμα, όπως και οι

προηγούμενες κυβερνήσεις,

πάνω από 370 εκατομμύρια

ευρώ τον χρόνο για πετρέ-

λαιο και άλλα καύσιμα σε

εφοπλιστές, ξενοδόχους και

κλινικάρχες! Εξασφαλίζουν τα

υπερκέρδη των επιχειρημα-

τιών της «πράσινης» ανά-

πτυξης (αιολικά πάρκα,

φωτοβολταϊκά κ.λπ.), που

θησαυρίζουν από την κατάρ-

γηση του λιγνίτη».

Σε σχέση με τις  χθεσινές

εξαγγελίες της κυβέρνησης

για επιδότηση θα καλύψει το

80% της ρήτρας αναπροσαρ-

μογής με πιστωτικό λογαρια-

σμό που θα εκδοθεί από τη

ΔΕΗ, αλλά και παλιότερα για

επιστροφή  φόρου ειδικής

κατανάλωσης στο πετρέλαιο

με ένα ποσό που φτάνει τα

50 εκατομμύρια ευρώ, από

τη μία τόνισε πως, «πρόκει-

ται για ψίχουλα που δεν μπο-

ρούν να καλύψουν τις αυξή-

σεις που έχουν γίνει και

συνεχίζονται στον τομέα της

ενέργειας», από την άλλη,

«φανερώνουν την πίεση που

α μπορούν να ασκήσουν οι

αγώνες μας».

Δυναμώνουμε τον αγώνα για

να μείνουμε στα χωράφια

μας, για να καρπωνόμαστε

τον πλούτο που παράγουμε

Στη συνέχεια επισήμανε πως

«διαχρονικά έχουμε απέναντί

μας όλες τις κυβερνήσεις.

Δεν μπορούμε να περιμένου-

με προκοπή από μιαν άλλη

κυβέρνηση που υπηρετεί τα

ίδια συμφέροντα των λίγων.

Γνωρίζουμε τη δύναμη που

έχουν οι αγώνες μας. Με  τα

τρακτέρ στους δρόμους, τη

συμπόρευση με τους εργαζό-

μενους και τα άλλα λαϊκά

στρώματα, είχαμε κατακτή-

σεις, όπως το αφορολόγητο

και πολλά άλλα που σταμα-

τήσαμε ή καθυστερήσαμε.

Καλούμε κάθε συνάδελφο να

σκεφτεί αν θα ήμασταν καλύ-

τερα ή χειρότερα χωρίς τους

αγώνες που δίνουμε εδώ και

25 χρόνια. Καμία κυβέρνηση

δεν μας έδωσε τίποτα, όλα τα

κερδίσαμε στο δρόμο και με

τα μπλόκα. Δεν μπορούμε να

περιμένουμε προκοπή ούτε

από τη σημερινή , ούτε  από

μιαν άλλη κυβέρνηση που

υπηρετεί τα ίδια συμφέροντα,

των λίγων.»

Σε αυτή τη βάση ανέδειξε την

ανάγκη συνέχισης και κλιμά-

κωσης του αγώνα των βιοπα-

λαιστών αγροτοκτηνοτρό-

φων, με την πραγματοποίη-

ση δυναμικών, πολύμορφων,

και συντονισμένων αγροτι-

κών κινητοποιήσεων σε όλη

τη χώρα, στο τρίτο δεκαήμε-

ρο του Γενάρη και με τη

μορφή των μπλόκων.

Πλούσια και γόνιμη συζήτηση

Παίρνοντας έπειτα το λόγο

στη σύσκεψη οι εκπρόσωποι

των αγροτικών συλλόγων και

των ομοσπονδιών, αντάλλα-

ξαν την πείρα τους για τα

κοινά προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν, για το πώς θα

γίνουν βήματα στην οργάνω-

ση και τον συντονισμό του

αγώνα σε πανελλαδικό επί-

πεδο, για το πώς θα προχω-

ρήσει η αναγκαία ανασυ-

γκρότηση του αγροτικού κινή-

ματος μέσα από το δυνάμω-

μα και την πιο ζωντανή λει-

τουργία των αγροτικών συλ-

λόγων, τη συνάντηση των

αγώνων των αγροτών με το

ταξικό-εργατικό κίνημα.

Στάθηκαν ιδιαίτερα στην ανά-

γκη να δυναμώσει ακόμα

περισσότερο η Πανελλαδική

Επιτροπή των Μπλόκων,

στην οποία συσπειρώνονται

13 Ομοσπονδίες και πάνω

από 200 Αγροτικοί και

Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι σε

όλη τη χώρα, η οποία παίζει

πρωταγωνιστικό ρόλο στην

οργάνωση, στον προσανατο-

λισμό και το συντονισμό των

αγροτικών κινητοποιήσεων,

ενάντια στην πολιτική που

εντείνει την καταλήστευση

του μόχθου τους από τους

μεταποιητές, τους διάφορους

μεσάζοντες και τις τράπεζες,

μέσω του ακόμα μεγαλύτε-

ρου ελέγχου της αγροτικής

παραγωγής από όλους

αυτούς.

Κλείνοντας τη συζήτηση ο Ρ.

Μαρούδας τόνισε πως επιβε-

βαιώθηκε ότι οι συντονισμέ-

νες κινητοποιήσεις είναι

μονόδρομος για την επιβίω-

ση των αγροτών.

Το πλαίσιο πάλης

Το πλαίσιο αιτημάτων που

συμφωνήθηκε στην σύσκεψη

και έχει διαμορφωθεί μέσα

από τις συλλογικές διαδικα-

σίες του, περιλαμβάνει  μετα-

ξύ άλλων τα εξής:

Κατώτατες εγγυημένες τιμές

που θα καλύπτουν το κόστος

παραγωγής, θα εξασφαλί-

ζουν εισόδημα επιβίωσης

στον αγρότη και προσιτές

τιμές των προϊόντων του στη

λαϊκή κατανάλωση.

Μείωση του κόστους παρα-

γωγής. Αφορολόγητο πετρέ-

λαιο, όπως στους εφοπλι-

στές. Μείωση της τιμής του

αγροτικού ρεύματος, κατάρ-

γηση της ρήτρας αναπρο-

σαρμογής. Επιδότηση των

ζωοτροφών και του κόστους

στα μέσα και εφόδια.

Κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα

– εφόδια και σε βασικά είδη

για την ικανοποίηση αναγκών

της λαϊκής οικογένειας.

Εξόφληση του συνόλου των

αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ

μέχρι τέλη του χρόνου.

Αλλαγή του κανονισμού του

ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και

να αποζημιώνει την παραγω-

γή και το κεφάλαιο από όλες

τις φυσικές καταστροφές και

νόσους στο 100%, με επαρ-

κή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με

την παραγωγή στη γεωργία

και με το ζωικό κεφάλαιο

στην κτηνοτροφία. Οσοι

παράγουν και είναι πραγματι-

κοί αγρότες και κτηνοτρόφοι,

αυτοί να παίρνουν τις επιδο-

τήσεις. Εγκαιρη χορήγηση

των ενισχύσεων, σε μία

δόση, χωρίς παρακρατήσεις.

Να είναι ακατάσχετες.

Η κυβέρνηση να αναλάβει τις

ευθύνες της για το όργιο

παραβιάσεων και εξαπάτη-

σης που γίνεται από τις

«πύλες της κολάσεως» του

ΟΣΔΕ σε βάρος των αγρο-

τών και κτηνοτρόφων, με

αποτέλεσμα κάποιοι επιτήδει-

οι να στήνουν χορό εκατομ-

μυρίων ευρώ στις πλάτες

τους, παίζοντας με το εθνικό

απόθεμα, τις εκτάσεις, τους

βοσκότοπους. Οι δηλώσεις

του ΟΣΔΕ να γίνονται δωρε-

άν και με έλεγχο με την ευθύ-

νη των δομών του υπουργεί-

ου. Να αποσυνδεθούν οι ενι-

σχύσεις στην κτηνοτροφία

από τα βοσκοτόπια. Να μην

έχει αναδρομική ισχύ η σχετι-

κή ΚΥΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου

εισοδήματος λόγω των

μέτρων που πήρε η κυβέρνη-

ση για την αντιμετώπιση της

πανδημίας.

Αναπλήρωση του χαμένου

εισοδήματος λόγω ακαρπίας

στην ελαιοκαλλιέργεια και

στα εσπεριδοειδή, που αν και

έχει πλήξει όλη την Ελλάδα,

δεν καλύπτεται από τον

ΕΛΓΑ.

Κανένας πλειστηριασμός

πρώτης κατοικίας, χωραφιού,

στάνης. Κανένα σπίτι και

γεώτρηση χωρίς ρεύμα.

Κανένα αρδευτικό έργο με

ΣΔΙΤ, που μετακυλίουν ένα

υπερδιογκωμένο κόστος

στους αγρότες και στα υπό-

λοιπα λαϊκά στρώματα, για τα

υπερκέρδη κατασκευαστικών

ομίλων και τραπεζών.

Αμεσα έργα για αντιπυρική,

αντιπλημμυρική, αντισεισμι-

κή, αντιχαλαζική και αντιανε-

μική θωράκιση και προστα-

σία της παραγωγής και της

ζωής των αγροτών.

Αφορολόγητο όριο στα

12.000 ευρώ, προσαυξημένο

κατά 3.000 ευρώ για κάθε

παιδί. Κατάργηση των λογι-

στικών βιβλίων για τζίρο έως

40.000 ευρώ. Να μην επιβα-

ρυνθούν οι αγρότες στους

λογιστές με επιπλέον χρεώ-

σεις για τα ηλεκτρονικά τιμο-

λόγια. Να μην επιστραφούν

τα ψίχουλα της επιστρεπτέας

προκαταβολής, που τα

πήραν πολύ λίγοι αγρότες.

Μείωση ασφαλιστικών εισφο-

ρών ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ.

Κατάργηση των κάθε είδους

χαρατσιών, π.χ. ΕΝΦΙΑ.

Φτάνει πια με το παραμύθι

της «ατομικής ευθύνης» και

μόνο. Αμεσα μέτρα προστα-

σίας της υγείας και της ζωής

του λαού από την πανδημία.

Δημιουργία νέων απαραίτη-

των ΜΕΘ, προσλήψεις νοση-

λευτικού προσωπικού, επίτα-

ξη των ιδιωτικών κλινικών για

να συμβάλουν στη μάχη ενά-

ντια στην πανδημία.

Προσωπικό και μηχανήματα

στην πρωτοβάθμια δομή

Υγείας, τα Κέντρα Υγείας

στην ύπαιθρο.

Να σταματήσουν η ποινικο-

ποίηση των αγώνων, της

συνδικαλιστικής δράσης, ο

αυταρχισμός και τα αγροτοδι-

κεία εδώ και τώρα!

10
Τρίτη 21 ΔεκεμβρίουΤοπικά Νέα

««Ποδαρικό» με μπλόκα από τους αγρότες τον ΙανουάριοΠοδαρικό» με μπλόκα από τους αγρότες τον Ιανουάριο

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
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Ο
Σωτήρης

Παπακωνσταντίνο

υ ήταν ο άτυχος

του ντέρμπι καθώς στο

15′ τραυματίστηκε και

αποχώρησε από την ανα-

μέτρηση ανάμεσα στον

Ολυμπιακό Αμπελιάς και

τον Αχιλλέα Φαρσάλων.

Το ρολόι της αναμέτρησης

ανάμεσα στον Ολυμπιακό

Αμπελιάς και τον Αχιλλέα

Φαρσάλων σημάδευε το 15′

όταν ο Παπακωνσταντίνου

σε μια ανύποπτη φάση

βρέθηκε στο έδαφος και

αναγκάστηκε να αποχωρή-

σει.

Δυο λεπτά αργότερα ο

Κερμελίδης με απευθείας

εκτέλεση φάουλ έδωσε το

προβάδισμα στην ομάδα

του Χρήστου Καπελιάνη.

Η στιγμιαία αντίδραση όλων

των ποδοσφαιριστών με

πρωτοστάτη τον σκόρερ

του γκολ ήταν να τρέξουν

στον νεαρό ποδοσφαιριστή

του Αχιλλέα που ήταν στον

πάγκο και να του αφιερώ-

σουν το γκολ και με αυτόν

τον τρόπο να του ευχηθούν

περαστικά.

Μια κίνηση που δείχνει ότι

οι παίκτες και οι άνθρωποι

του Αχιλλέα Φαρσάλων

είναι ενωμένοι και στα εύκο-

λα αλλά και στα δύσκολα

και αυτό είναι το μεγάλο

“όπλο” για την επιτυχημένη

πορεία των “κιτρινόμαυ-

ρων” στο φετινό πρωτάθλη-

μα.

Σύμφωνα με τις πρώτες

πληροφορίες μας το μέγε-

θος του τραυματισμού δεν

μοιάζει τόσο σοβαρό όσο

εξ αρχής φαινόταν όμως

αναμένονται και οι απαραί-

τητες εξετάσεις για την

πλήρη εικόνα.

Μάλιστα με επίσημη ανα-

κοίνωση του Αχιλλέα

Φαρσάλων η νίκη αυτή

είναι αφιερωμένη στον

Σωτήρη Παπακωνσταντίνου

και σύσσωμη η ομάδα του

Αχιλλέα του εύχεται περα-

στικά!

Αυτό σημαίνει οικογένεια:Αυτό σημαίνει οικογένεια:

Αφιερωμένη στον άτυχοΑφιερωμένη στον άτυχο

Παπακωνσταντίνου η νίκη!Παπακωνσταντίνου η νίκη!

Με δυο μεταγραφές ενισχύθηκεΜε δυο μεταγραφές ενισχύθηκε

η Σκακιστική Λέσχη Φαρσάλωνη Σκακιστική Λέσχη Φαρσάλων

Μ
ε δυο μεταγραφές

ενισχύθηκε η

Σκακιστική Λέσχη

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος

Αντωνιάδης είναι

Φαρσαλινός (από τους

Χαλκιάδες) στην καταγωγή,

καθηγητής στο

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

στην Άρτα και εξαιρετικός

σκακιστής. Προέρχεται σκα-

κιστικά από τον ιστορικό

Σύλλογο Παικτών Ζατρικίου

Κερκύρας. Έχει παραστά-

σεις στο κορυφαίο επίπεδο

με συμπαίκτες υψηλότατου

επιπέδου (GM Σκέμπρης

κτλ) και μεγάλη σκακιστική

εμπειρία.

Ο Βαγγέλης Καμπούρης

μεγάλωσε σκακιστικά στην

Καρδίτσα τη δεκαετία του

’80 και έπαιξε πολλές

φορές αντίπαλος των

Φαρσάλων. Έχει τις καλύτε-

ρες αναμνήσεις από εκείνη

την περίοδο και από τα

Φάρσαλα.

Στην ανακοίνωση για τις

νέες μεταγραφές η

Σκακιστική Λέσχη

Φαρσάλων αναφέρει τα

εξής: “Και οι δύο εξαιρετικοί

σκακιστές αποφάσισαν να

εμπιστευτούν τη Σκακιστική

Λέσχη Φαρσάλων για να

συνεχίσουν το αγαπημένο

τους σκάκι. Είμαστε βέβαιοι

ότι η βοήθειά τους στην

ομάδα της πόλης μας θα

είναι πολύτιμη. Τους καλω-

σορίζουμε”. Και προσθέτει:

“Τα Φάρσαλα θα φιλοξενή-

σουν ακόμη μια μεγάλη

σκακιστική διοργάνωση με

τη συμμετοχή 64 σκακι-

στών, το ενδιαφέρον για

συμμετοχές είναι πολλα-

πλάσιο αλλά λόγω πανδη-

μίας υπάρχει όριο.

Λαμβάνοντας όλα τα απα-

ραίτητα υγειονομικά μέτρα

που προβλέπονται από τα

σχετικά πρωτόκολλα της

ΓΓΑ θα γίνει στην πόλη μας

το 1ο Γιορτινό Ατομικό

Φαρσάλων Κρούστα –

Πρωτάθλημα Θεσσαλίας

από 2 έως 9 Ιανουαρίου

έχοντας μεγάλο χορηγό το

κατάστημα Καφέ Κρούστα

– Χρήστος Τσαπραΐλης. Η

διοργάνωση είναι ενταγμέ-

νη στο πρόγραμμα των

εορταστικών εκδηλώσεων

του Δήμου Φαρσάλων μαζί

με την εκδήλωση “Παίζουμε

σκάκι” που θα γίνει στην

κεντρική πλατεία της πόλης

την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου

από τις 16.30 όπου θα

μπορούν όλα τα παιδιά να

γνωρίσουν το σκάκι και τον

σύλλογο”.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!



Η
Δόξα Υπέρειας
συνεχίζει την εντυ-
πωσιακή πορεία

της καθώς κατάφερε να
πάρει μεγάλη νίκη στην
έδρα της με σκορ 2 – 0
κόντρα στην ΑΕ
Ελευθεραί και έτσι να
φτάσει τους 14 βαθμούς
και μαζί με Αγίους
Αναργύρους,
Πελασγιώτιδα και
Φορτούνα Κουτσοχέρου
να βρίσκεται στην κορυ-
φή.
Οι “αετοί” παρατάχθηκαν με
αρκετές απουσίες στην εν

λόγω αναμέτρηση όμως
αυτό δεν τους πτόησε
καθώς από την αρχή της
αναμέτρησης είχαν τον
έλεγχο και σκοράροντας
από ένα τέρμα σε κάθε ημί-
χρονο να πάρουν μια
σπουδαία νίκη και να επι-
στρέψουν στα θετικά απο-
τελέσματα μετά την ήττα
από τους Αγίους
Αναργύρους.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
την Υπέρεια να έχει το
“πάνω χέρι” και στο 20′
έχασε την πρώτη μεγάλη
ευκαιρία όταν το σουτ του

Πίσλι σταμάτησε στο οριζό-
ντιο δοκάρι.
Πέντε λεπτά αργότερα ο
Τλούπας έπιασε ένα δυνα-
τό σουτ με τον τερματοφύ-
λακα των φιλοξενούμενων
να διώχνει ενστικτωδώς σε
κόρνερ.
Στο 35′ η υπεροχή της ομά-
δος των Κώστα και Τάκη
Ρόφαλη απέδωσε καρπούς
όταν ο Θανάσης Δημητρίου
εκτέλεσε το κόρνερ και ο
Τλούπας με καρφωτή κεφα-
λιά πέτυχε το 1 – 0.
Εν συνεχεία η Δόξα συνέχι-
ζε να έχει τον έλεγχο της
αναμέτρησης και στο 65′
κατάφερε να πετύχει και
δεύτερο τέρμα, όταν ο
Νίκος Τσιούρης έκανε την
σέντρα από τα δεξιά η
μπάλα σταμάτησε σε χέρι
αμυντικού και καταλογίστη-
κε πέναλτι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Σιδηρόπουλος ο οποίος δεν
λάθεψε και πέτυχε το 2 – 0.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν
μεγάλη ευκαιρία στο 75′
όταν βρέθηκαν σε θέση τετ
α τετ με τον Αποστόλη
Δημητρίου να κάνει σωτή-
ρια επέμβαση.
Η Δόξα στο 77′ έχασε
ακόμη μια καλή στιγμή όταν
ο Πίσλι αστόχησε από θέση
τετ α τετ ενώ κάποια σουτ
των Σιδηρόπουλου, Θέου
και Πίσλι δεν βρήκαν στόχο
και έτσι παρέμεινε το 2 – 0.
Η Σύνθεση
Δόξα Υπέρειας (Κώστας
Ροφάλης – Τάκης
Ρόφαλης): Σκαντζούρης,
Τσιούρης Ν., Ισούφης,
Δημητρίου Α., Δημητρίου
Θ., Σκέγια, Ζαχαράκης,
Θέος, Πίσλι, Πολύζος (46′
Σιδηρόπουλος), Τλούπας
(70′ Τσιόβαρας).
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Νίκη και κορυφή για την Δόξα Υπέρειας!Νίκη και κορυφή για την Δόξα Υπέρειας!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΤΗΛ:6977420937 melissasnektar.gr

Ισοπαλία από την… “βούλα” για ΒασιλίΙσοπαλία από την… “βούλα” για Βασιλί

και Διογένηκαι Διογένη

Η
Θύελλα Βασιλί

αναδείχθηκε ισό-

παλη με σκορ 1 –

1 κόντρα στον Διογένη

στο ντέρμπι της αγωνιστι-

κής και έτσι το συγκρότη-

μα του Παναγιώτη

Κορδαλή έφτασε τους 14

βαθμούς και βρίσκεται

στην 5η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους γηπεδούχους να έχουν

την υπεροχή δίχως όμως

να είναι ιδιαιτέρως απειλητι-

κοί.

Στο 30′ η Θύελλα κέρδισε

πέναλτι σε χέρι αμυντικού

και ο Μακρής ευστόχησε

και πέτυχε το 1 – 0.

Στο 55′ ο Διογένης ισοφάρι-

σε επίσης με πέναλτι το

οποίο κέρδισαν οι φιλοξε-

νούμενοι σε μαρκάρισμα

του Φλώρου σε μια φάση

που αμφισβήτησαν έντονα

οι γηπεδούχοι ότι υπήρχε

παράβαση.

Από εκεί και έπειτα η ανα-

μέτρηση ήταν επιθετικός

μονόλογος της Θύελλας με

τον Μακρή να χάνει δυο

πολύ καλές στιγμές όταν

σούταρε από πλεονεκτική

θέση με την μπάλα να περ-

νάει δις λίγο άουτ.

Ίδια κατάληξη είχε και η

κεφαλιά του Βασίλη

Τριανταφύλλου ενώ το σουτ

του Ζητούνη εξουδετέρωσε

ο αντίπαλος τερματοφύλα-

κας.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για

την Θύελλα καταγράφηκε

στο 78′ όταν ο Μπερσιάνης

βρέθηκε σε θέση τετ α τετ

όμως το σουτ του απέκρου-

σε ο κίπερ του Διογένη κρα-

τώντας την ισοπαλία.

Η Σύνθεση

Θύελλα Βασιλί

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Γκατζανάς, Τριανταφύλλου

Β., Λιτσόπουλος (70′

Ζητούνης), Αλεξίου,

Μπόγκας (60′ Συργκάνης),

Ξυνογαλάς, Φλώρος,

Μπερσιάνης,

Αγγελουσόπουλος (46′

Γιαχνής), Μακρής,

Καραγιάννης (70′

Τριανταφύλλου Τ.).



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων πήρε

με σκορ 0 – 1 το

τοπικό ντέρμπι κόντρα

στον Ολυμπιακό

Αμπελιάς και σε συνδυα-

σμό με την ήττα του

Φαλανιακού από την ΑΕ

Κιλελέρ έμεινε μόνος

στην 3η θέση του πρωτα-

θλήματος με 28 βαθμούς

όντας στο -3 από τον

Οικονόμο Τσαριτσάνης

και την κορυφή του πρω-

ταθλήματος μετά από 12

αγωνιστικές. Ενώ ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς

βρίσκεται στην 11η θέση

με 13 βαθμούς.

Ο αγώνας δεν διεκδικεί

“δάφνες ποιότητας” καθώς

τόσο η πολική θερμοκρασία

όσο και οι συνθήκες του

αγώνα έκαναν πολύ δύσκο-

λες τις προσπάθειες των

ποδοσφαιριστών και των

δυο ομάδων.

Στα πρώτα λεπτά οι δυο

ομάδες προσπάθησαν με

αναγνωριστικό παιχνίδι να

διασπάσουν τις άμυνες με

τον Αχιλλέα να έχει δυο

σουτ των Κερμελίδη και

Λαβαντσιώτη δίχως όμως

να απειλήσουν ιδιαίτερα.

Στο 19′ ο Αχιλλέας κέρδισε

φάουλ αρκετά έξω από την

περιοχή, ο Κερμελίδης εκτέ-

λεσε πολύ έξυπνα η μπάλα

πήρε περίεργη τροχιά και

κατέληξε στα δίχτυα του

Παπαγούλα για το 0 – 1.

Εν συνεχεία οι παίκτες του

Χρήστου Καπελιάνη είχαν

κάποια μακρινά σουτ των

Χατζόπουλου και

Κερμελίδη. Στο δεύτερο

μέρος οι γηπεδούχοι έχα-

σαν δυο καλές στιγμές όταν

στο 55′ ο Χατζής βρέθηκε

σε πλάγια θέση με τον

Κουσιά να διώχνει σε κόρ-

νερ το σουτ, ενώ στο 65′ ο

Παπαγούλας σούταρε με

την μπάλα να περνά

παράλληλα από την εστία.

Στο 68′ και έπειτα από

σέντρα του Φουρίκη ο

Παπαγούλας έδιωξε με τις

γροθιές η μπάλα στρώθηκε

στον Χατζόπουλο, αυτός

έκανε το σουτ με τον

Παπαγούλα να μπλοκάρει.

Ενώ στο 75′ Φουρίκης και

Κερμελίδης έκλεψαν την

μπάλα ο Φουρίκης βρέθηκε

απέναντι από τον

Παπαγούλα όμως πλάσαρε

ψηλά άουτ. Στο 79′ ο

Λαβαντσιώτης είδε δεύτερη

κίτρινη κάρτα για σκληρό

μαρκάρισμα και αποβλήθη-

κε αφήνοντας τον Αχιλλέα

με παίκτη λιγότερο

Από εκεί και έπειτα ο

Ολυμπιακός απέκτησε ελα-

φρά υπεροχή και προσπά-

θησε κυρίως με κάποια

“στημένα” να απειλήσει

όμως δεν κατάφερε να

δημιουργήσει την μεγάλη

ευκαιρία. Ο Αχιλλέας στο

90+3′ έχασε την τελευταία

καλή στιγμή όταν ο

Μπαιράμι “έσπασε” στον

Καραμπάλιο, αυτός σούτα-

ρε η μπάλα σταμάτησε στον

Παπαγούλα και ενώ είχε

πορεία προς τα δίχτυα

έσωσαν τελευταία στιγμή οι

αμυντικοί της Αμπελιάς και

έτσι παρέμεινε το 0 – 1.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Δημήτρης Βλάχος):

Παπαγούλας,

Νικολακούλης, Αντωνίου,

Χάμος, Κοτρώτσος Θ.,

Νταμπαλέτσιος (70′

Χριστοδούλου),

Γκαραβέλης, Χατζής,

Καρατζούκος, Τσαπατώρης,

Βασιλειάδης.

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Πατσιούρας,

Κομισόπουλος,

Αετόπουλος,

Παπαδόπουλος, Τσούλης

Θ., Γανός, Χατζόπουλος,

Λαβαντσιώτης,

Παπακωνσταντίνου (22′ λ.τ.

Φουρίκης, 90+2′

Καραμπάλιος), Κερμελίδης

(80′ Μπαϊράμι).

Διαιτητική Τριπλέτα:

Βλιώρας, Γκαρέλης,

Παπαγεωργίου.
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““Διπλό” στο ντέρμπι και μόνος τρίτος οΔιπλό” στο ντέρμπι και μόνος τρίτος ο

Αχιλλέας Φαρσάλων!Αχιλλέας Φαρσάλων!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
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-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

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

από την Κάβα Καλουζάκη

στα Φάρσαλα (Οδός

Βόλου 27).

Πληροφορίες εντός κατα-

στήματος ή στο τηλέφω-

νο: 24910 – 23615.

- 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικεία 125 τμ

σε Οικοπέδο 500 τμ.,

έξτρα αποθηκευτικός

χώρος με ξυλόφουρνο,

στην Βαμβακού

Φαρσάλων.

Πληροφορίες:

6949891910
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21/12:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού

Τηλ: 24910-22251

22/12:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27

Τηλ: 24910-22321  

23/12:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

24/12:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5

Τηλ: 24910-22939

25/12:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

26/12:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154   

27/12:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος

70 Τηλ: 24910-23465       

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άντρας για μόνιμη εργασία στην Επιχείρηση

Κρεάτων «Μπερσιάνης»  με πλήρη ασφάλεια, οκτάωρο

εξαήμερο, μισθός ικανοποιητικός.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972015508

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα και της

Μαρίας που γεννήθηκε στους Χαλκιάδες Φαρσάλων

και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΕΜΟΝΙΑ του Ευαγγέλου και της Μαρίας που γεννή-

θηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται

να έλθουν σε Πολιτικό Γάμο που θα τελεστεί στο

Δημαρχείο Φαρσάλων.

Μ
ετά τις εκλογές

τις 5ης

Δεκεμβρίου και

τις αρχαιρεσίες που

πραγματοποιήθηκαν ανα-

κοινώθηκε το νέο Δ.Σ. του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Αναλυτικά το νέο Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Λούκουτου

Σούλα, Αντιπρόεδρος:

Μπανάκα Αλεξάνδρα, Γ.

Γραμματέας: Λιάπη Αγαθή,

Ταμίας: Χαραχούσου

Ευαγγελία, Μέλη: Γούσιου

Γεωργία, Δημακοπούλου

Ευαγγελία, Γεράκα

Ευαγγελία, Καραπατάκη

Χρυσαυγή, Φασούλα

Φρειδερίκη.

Ελεγκτική Επιτροπή:

Δεμερτζή Ουρανία,

Καλογεροπούλου

Χρυσούλα και Καραΐσκου

Μαρία.

Χ
ριστουγεννιάτικη

Αιμοδοσία την

Τετάρτη 22

Δεκεμβρίου από τις 09:30

έως τις 13:30 πραγματο-

ποιεί στο Κ.Α.Π.Η.

Φαρσάλων ο Αιμοδοτικός

Σύλλογος.

Το μήνυμα του

Αιμοδοτικού:

«Ας δώσουμε όλοι το

παρόν, ας δώσουμε λίγο

από το περίσσευμα αγά-

πης, ας αιμοδοτίσουμε για

τον συνάνθρωπο μας που

το έχει ανάγκη.

Ο άνθρωπος όταν νιώθει

πόνο είναι ζωντανός αλλά

όταν νιώθει τον πόνο του

άλλου είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ»

ΧριστουγεννιάτικηΧριστουγεννιάτικη

Αιμοδοσία σταΑιμοδοσία στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

Αυτό είναι το νέο Δ.Σ.Αυτό είναι το νέο Δ.Σ.

του Αιμοδοτικούτου Αιμοδοτικού

Συλλόγου ΦαρσάλωνΣυλλόγου Φαρσάλων

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
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Αθλητικά Νέα

Ήττα για τον ΑΟ ΝαρθακίουΉττα για τον ΑΟ Ναρθακίου

από την Πελασγιώτιδααπό την Πελασγιώτιδα

Τ
ην ήττα με σκορ 0 –

2 γνώρισε ο ΑΟ

Ναρθακίου από την

Πελασγιώτιδα.

Έτσι το σύνολο του Γιάννη

Βασιλείου παρέμεινε στους

5 βαθμούς στον 3ο όμιλο

της Β ΕΠΣΝ Λάρισας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι και

στο 45′, η Πελασγιώτιδα

μπήκε μπροστά στο σκορ

με τον Χατζή να βρίσκει τον

δρόμο προς τα δίχτυα

ύστερα από πάσα του

Χριστώνη για το 0 – 1.

Στην συνέχεια της αναμέ-

τρησης κι ενώ είχαν χαθεί

σημαντικές ευκαιρίες από

τους παίκτες των δύο ομά-

δων, οι φιλοξενούμενοι

«σφράγισαν» την εκτός

έδρας νίκη πετυχαίνοντας

και δεύτερο γκολ.

Συγκεκριμένα, οι Χριστώνης

– Τσιαντούλης και Γελαλής

συνδυάστηκαν ωραία, ο

τελευταίος τροφοδότησε την

μπάλα στον Κουσιώρα κι

εκείνος με πλασέ κέρδισε

τον Νίκο Ζεϊμπέκη για το

τελικό, 0 – 2!

Οι Συνθέσεις
Α.Ο. Ναρθακίου (Γιάννης
Βασιλείου): Ζεϊμπέκης,

Γκούνης, Κατσικόπουλος,

Λελεντζής, Μπανιάς,

Μπουλούτσος, Καψιώχας,

Μουτκανάς, Τσιτσικλής,

Σουλιώτης Ηλ.,

Παπαθανασίου (46′

Σουλιώτης Β.).

Πελασγιώτιδα (Κώστας
Μπακατσής):
Καμπουρογιάννης,

Ντογκάνι, Ιορδανίδης (46′

Μελανός), Κουτσικούλης,

Δάσσιος, Γελαλής,

Τσιαντούλης, Χριστώνης,

Χατζής Αντ., Τσιγγάνης,

Κουσιώρας.

Διαιτητική Τριπλέτα:
Χήτος, Κουρέτσος,

Σούρλας.

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων πήρε

πολύ σημαντική νίκη

στην έδρα της Μάνδρας

με σκορ 0 -1 και έτσι

έφτασε τους 12 βαθμούς

και βρίσκεται στην 5η

θέση και στο -2 από την

κορυφή του 3ου ομίλου

της Β ΕΠΣΝΛ.

Οι “ροσονέρι” του Βασίλη

Τσιανάκα κατάφεραν να

ανοίξουν το σκορ με το

“καλημέρα” της αναμέτρη-

σης όταν στο 5′ ο

Τασιόπουλος έκανε την

σέντρα και ο Ρουμάνης με

εντυπωσιακό σουτ στην

κίνηση νίκησε τον Ράιδο και

πέτυχε το 0 – 1.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν

και στο 10′ ο Τασιόπουλος

σούταρε από θέση τετ α τετ

με τον Ράιδο να τον σταμα-

τά.

Ενώ στο 15′ ο Ράιδος στα-

μάτησε και το σουτ του

Ρουμάνη.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι έχασαν μια καλή

στιγμή με τον Ραπτόπουλο

να κρατά το 0 – 1.

Εν συνεχεία οι Χαλκιάδες

είχαν δυο καλές στιγμές με

απευθείας εκτέλεση φάουλ

του Αντωνιάδη και σουτ του

Πέτσα που πέρασαν λίγο

άουτ.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Σελήνης, Ντραμπάκουλος,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Κουτσουκέρας, Ρουμάνης,

Παληγιάννης, Τασιόπουλος

(89′ Καισέρογλου Ν.),

Γκατζόγιας (82′ Κυριάκου),

Πέτσας.

Β ΕΠΣΛ - 3ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (11η Αγωνιστική)

Οικ.Τσαριτσάνης-Αργυροπούλι 3-0

Δαμασιακός – Σμόλικας 3-2

Φαλανιακός – Κιλελέρ 2-3

Ν.Πολιτεία – Μαυροβούνι 0-1

Αμπελιά - Αχιλλέας Φ. 0-1

Αβέρωφ – Δωτιέας Αγιάς 1-8

Αμπελωνιακός – Π. Νίκαιας 0-4

Γόννοι – Δήμητρα Γιάννουλης 1-2

Πύρρος – Βλαχογιάννι 0-3

Τα αποτελέσματα (8η Αγων.)

Μάνδρα-Χαλκιάδες 0-1

Ναρθάκι-Πελασγιώτιδα 0-2

Ιπποκράτης-Ά. Ανάργυροι 2-4

Υπέρεια-Ελευθεραί 2-0

Φορτούνα Κουτσοχέρου –

Ραχούλα 6-0

Ρεπό: Ανθούπολη

Τα Αποτελέσματα (8η Αγων.)

Αρμένιο-Ζάππειο 2-2

Ακαδημία Αχ. - Βούναινα 1-4

Βασιλί- Διογένης 1-1

Κρήνη-Μυραϊκός α.α. 0-3

Ρεπό: Τερψιθέα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Οικονόμος Τσαριτσάνης 29-8 31

2. Δωτιέας Αγιάς 30-9 30

3. Αχιλλέας Φαρσάλων 22-4 28

4. Κιλελέρ 26-8 27

5. *Παναγροτικός 28-11 26

6. Φαλανιακός 34-10 25

7. *Μαυροβούνι 12-10 18

8. Δαμασιακός 15-21 17

9. Σμόλικας 18-23 16

10. Αργυροπούλι 15-17 16

11. Αμπελιά 14-21 13

12. *Δήμητρα Γιάννουλης 6-10 13

13. Γόννοι 7-22 8

14. Βλαχογιάννι 7-19 7

15. *Πύρρος 7-21 7

16. Αμπελωνιακός 8-23 6

17. *Αβέρωφ 3-27 4

18. Νέα Πολιτεία 5-22 2

Οι ομάδες με * έχουν 1 αγώνα λιγότερο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Άγιοι Ανάργυροι 13-3 14

2. Πελασγιώτιδα 13-3 14

3. Υπέρεια 14-7 14

4. Φ. Κουτσοχέρου 16-5 14

5. Χαλκιάδες 11-10 12

6. Ελευθεραί 8-7 10

7. Ανθούπολη 12-12 9

8. Ιπποκράτης 11-11 8

9. Ναρθάκι 7-17 5

10. Μάνδρα 5-16 3

11. Ραχούλα 7-21 1

*Ελευθεραί, Μάνδρα, Άγιοι Ανάργυροι και

Πελασγιώτιδα έχουν ένα ματς λιγότερο

ενώ η Ραχούλα δύο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Τερψιθέα 19-6 17

2. Αρμένιο 24-8 15

3. Βούναινα 14-9 14

4. Διογένης 12-5 13

5. Βασιλί 13-8 12

6. Μυραϊκός 9-14 7

7. Ζάππειο 14-12 5

8. Ακαδημία Φ. 13-21 4

9. Κρήνη 4-39 0

Επόμενη (13η) Αγωνιστική
(Κυριακή 9/1, 15:00)
Αργυροπούλι - Σμόλικας
Κιλελέρ – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Μαυροβούνι - Δαμασιακός
Αχιλλέας Φ. - Φαλανιακός
Αγιά – Νέα Πολιτεία
Παναγροτικός Νίκαιας - Αμπελιά
Δήμητρα Γιάννουλης - Αβέρωφ
Πύρρος - Αμπελωνιακός
Βλαχογιάννι - Γόννοι

Επόμενη (9η) Αγωνιστική 

(Κυριακή 9/1, 11:00)

Χαλκιάδες- Πελασγιώτιδα

Άγιοι Ανάργυροι-Μάνδρα

Ελευθεραί- Ιπποκράτης

Ραχούλα -Ανθούπολη

Φορτούνα Κ. -Υπέρεια

Ρεπό: Ναρθάκι

Επόμενη (9η) Αγωνιστική

(Σάββατο 8/1, 15:00)

Διογένης-Τερψιθέα

Βούναινα-Κρήνη

Βασιλί- Ακαδημία Αχιλλέως

Ζάππειο-Μυραϊκός

Ρεπό: Αρμένιο

Γ ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

““Διπλό” στην Μάνδρα και μια “ανάσα”Διπλό” στην Μάνδρα και μια “ανάσα”

από την κορυφή οι Χαλκιάδες!από την κορυφή οι Χαλκιάδες!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Κρατά την καλή εμφάνιση η Ακαδημία Αχιλλέως ΦαρσάλωνΚρατά την καλή εμφάνιση η Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων

Τ
ην ήττα με σκορ 1 –

4 γνώρισε η

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων από τα

Βούναινα πληρώνοντας

το «αγκάθι» των «στημέ-

νων» καθώς για ακόμη

μια αναμέτρηση δέχθηκε

γκολ από στημένες

φάσεις.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές

του Αρίστου Παπαγεωργίου

αντιμετώπισαν μια ομάδα

που ως στόχο έχει την

άνοδο στα ανώτερα πρωτα-

θλήματα και στάθηκαν αξιο-

πρεπέστατα στον αγωνιστι-

κό χώρο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγή-

θηκαν νωρίς με κεφαλιά του

Χριστοδούλου έπειτα από

εκτέλεση κόρνερ όμως η

Ακαδημία δεν πτοήθηκε και

προσπάθησε να παίξει

ορθολογικό ποδόσφαιρο

δημιουργώντας αρκετές

απειλητικές καταστάσεις και

όντας η ομάδα που είχε τον

έλεγχο της αναμέτρησης.

Ο Χριστοδούλου πέτυχε το

0 – 2 για τα Βούναινα ενώ

οι Τρικάλης και

Παπαδημητρίου σκόραραν

επίσης για τους φιλοξενού-

μενους.

Το τέρμα της Ακαδημίας

σημείωσε ο Μπίνας με

κεφαλιά.

Σε επικοινωνία που είχαμε

με τον προπονητή της

Ακαδημίας κ. Αρίστο

Παπαγεωργίου μας τόνισε

ότι είναι πολύ ευχαριστημέ-

νος με την εικόνα και την

πρόοδο των νεαρών ποδο-

σφαιριστών του.

Οι Συνθέσεις
Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Αρίστος
Παπαγεωργίου):
Σουλιώτης, Σόρκος,

Ψαλίδας, Σκουμποτής,

Γεωργόπουλος, Τσιάμπας,

Χλαπανίδας, Μπιζούλας,

Φούσα, Πλίτσης,

Μπασδάνης

Έπαιξαν και οι:

Ανδρεόπουλος, Κάψος,

Μπαιράμι, Μαργαρίτης,

Μπίνας.

AE Βουναίνων (Γιώργος
Λυκοκώστας): Λωρίδας

(75΄Ζέρβας), Ευσταθίου,

Γούργος, Παπαδημητρίου,

Νταναβάρας, Λαμπράκης

Θανασιάς, Χριστοδούλου

Κ., Τρικάλης (75'

Μερτζανίδης), Αργύρης

Χριστοδούλου Στ. (77

Ψαρρής).



Τ
ην φετινή σεζόν ο

Αχιλλέας

Φαρσάλων δημι-

ούργησε μια νέα βάση

στηριζόμενη σε παιδιά

νεαρών ηλικιών τα οποία

όμως έχουν τις απαραίτη-

τες εμπειρίες και παρα-

στάσεις και παράλληλα

την «δίψα» για διάκριση

και την διάθεση να προ-

σφέρουν είτε αγωνιζόμε-

νοι ως βασικοί είτε ως

αναπληρωματικοί.

Από τους τερματοφύλακες

Ραφαήλ Κουτσογιαννούλη

και Χρυσοβαλάντη

Μαργαρίτη στην άμυνα και

τους Δημήτρη Ντελή,

Κοσμά Παπαδόπουλο,

Δημήτρη Σταθάκο, Σοφοκλή

Καραμπάλιο και Γιάννη

Ντελή και στην μεσοεπιθετι-

κή γραμμή με τους Λευτέρη

Αετόπουλο, Μάριο

Μπαιράμι, Σωτήρη

Παπακωνσταντίνου,

Χρήστο Φουρίκη και

Χρήστο Κερμελίδη.

Όλοι τους είναι ποδοσφαιρι-

στές από 18 έως 22 ετών

και φέτος μαζί με τα πιο

έμπειρα «εργαλεία» που

διαθέτει στην «φαρέτρα»

του ο προπονητής της ομά-

δος κ. Χρήστος Καπελιάνης

συνθέτουν ένα ισχυρό

ποδοσφαιρικό σύνολο το

οποίο με δουλειά, λίγα

λόγια, υπομονή και μεγάλη

προσπάθεια βρίσκεται

ψηλά στον βαθμολογικό

πίνακα σε ένα πρωτάθλημα

απαιτητικό και δύσκολο με

αρκετές πολύ καλές ομά-

δες.

Μάλιστα οι κιτρινόμαυροι με

28 βαθμούς βρίσκονται

στην 3η θέση και στο -3

από την κορυφή της βαθμο-

λογίας έχοντας την καλύτε-

ρη άμυνα του πρωταθλήμα-

τος καθώς σε 12 αγώνες

έχουν δεχθεί μόλις 4 γκολ,

ενώ έχει σκοράρει 22 φορές

έχοντας την 6η καλύτερη

συγκομιδή του πρωταθλή-

ματος.

Από την φωτογραφία απου-

σιάζουν οι Ραφαήλ

Κουτσογιαννούλης και

Χρήστος Φουρίκης καθώς

δεν ήταν διαθέσιμοι ελέω

μικροπροβλημάτων στην

αναμέτρηση με τον

Αμπελωνιακό πριν από την

οποία πραγματοποιήθηκε η

επίσημη φωτογράφιση της

ομάδος για το νέο ημερολό-

γιο.
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