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Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1057 Τιμή: 0,60 ευρώ
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ΔενΔεν υποχωυποχω--

ρούνρούν οιοι αγρόαγρό--

τεςτες - - ΑκόμηΑκόμη

πιοπιο μαζικέςμαζικές οιοι

κινητοποιήκινητοποιή--

σειςσεις - Ζητούν- Ζητούν

άμεσα συνάάμεσα συνά--

ντηση με τηνντηση με την

ΚυβέρνησηΚυβέρνηση

Ο Σταύρος Κουκουλιός νέοςΟ Σταύρος Κουκουλιός νέος
αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑαντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ
ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Δημοπρατείται η ενεργειακήΔημοπρατείται η ενεργειακή

αναβάθμιση του δημοτικούαναβάθμιση του δημοτικού

σχολείου και νηπιαγωγείουσχολείου και νηπιαγωγείου

στη Βαμβακού Φαρσάλων μεστη Βαμβακού Φαρσάλων με

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

της Περιφέρειαςτης Περιφέρειας

Καπετάνος με Τριαντόπουλο γιαΚαπετάνος με Τριαντόπουλο για

τις ζημιές σε Τέμπη και Φάρσαλατις ζημιές σε Τέμπη και Φάρσαλα

από τον «Διομήδη»από τον «Διομήδη»

Νέο βρεφικό σταθμό θα καταΝέο βρεφικό σταθμό θα κατα--

σκευάσει ο δήμος Φαρσάλωνσκευάσει ο δήμος Φαρσάλων

μέσω του προγράμματοςμέσω του προγράμματος

«Αντώνης Τρίτσης»«Αντώνης Τρίτσης»

ΜΜΕΓΑΛΗΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΤΑΤ - ΠΕΝΤΕ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ- ΠΕΝΤΕ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ

Εξιχνιάστηκαν 18 κλοπέςΕξιχνιάστηκαν 18 κλοπές

σε χωράφια των Φαρσάλων σε χωράφια των Φαρσάλων 



Α
πό αστυνομικούς

του Αστυνομικού

Τμήματος

Φαρσάλων, μετά από

κατάλληλη αξιοποίηση

στοιχείων, εξιχνιάστηκαν

περιπτώσεις κλοπής ηλε-

κτρομοτέρ από πομόνες

αγροτεμαχίων και άλλων

γεωργικών αντικειμένων

στην ευρύτερη περιοχή

του Δήμου Φαρσάλων.

Σχηματίστηκε δικογραφία

σε βάρος -5- ημεδαπών

ανδρών, για το αδίκημα

των διακεκριμένων περι-

πτώσεων κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυ-

ψε από την προοδευτική

αστυνομική έρευνα, οι δρά-

στες, κατά το χρονικό διά-

στημα από 16-12-2021 έως

17-01-2022, έχοντας οργα-

νωθεί, με διαφορετική σύν-

θεση κάθε φορά και χρησι-

μοποιώντας διαφορετικά

οχήματα, κινούνταν σε

αγροτικές οδούς κατά τις

νυχτερινές ώρες, με σκοπό

τη διάπραξη κλοπών από

αγροτεμάχια.

Όπως προκύπτει από την

μέχρι στιγμής έρευνα, οι

δράστες διέπραξαν -18-

περιπτώσεις κλοπής στην

προαναφερόμενη περιοχή.

Αποδόθηκαν στους νόμι-

μους δικαιούχους τους -3-

εξαρτήματα ηλεκτρομοτέρ

(ρότορες), τα οποία είχαν

κατασχεθεί από τους δρά-

στες.

Η σχηματισθείσα δικογρα-

φία θα υποβληθεί στον

Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Λάρισας,

ενώ από το Αστυνομικό

Τμήμα Φαρσάλων ερευνά-

ται η τυχόν εμπλοκή τους

και σε άλλες παρόμοιες

αξιόποινες πράξεις.
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 16/02/2022
Συννεφιά 07/13c

Τρίτη 15/02/2022
Συννεφιά 05/15c

Πέμπτη 17/02/2022
Συννεφιά 08/15c

Παρασκευή 18/02/2022
Συννεφιά 09/16c

Σάββατο 19/02/2022
Συννεφιά 09/17c

Κυριακή 20/02/2022

Συννεφιά 08/15c

Δευτέρα 21/02/2022

Συννεφιά 05/13 c

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

Μεγάλη επιχείρηση του Α.Τ.Μεγάλη επιχείρηση του Α.Τ.

Φαρσάλων για τις κλοπέςΦαρσάλων για τις κλοπές

στα χωράφια –στα χωράφια –

Εξιχνιάστηκαν 18 κλοπέςΕξιχνιάστηκαν 18 κλοπές

Α
κόμα 4,7 χλμ

ρεμάτων καθαρί-

στηκαν από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας

στη Νεράιδα Φαρσάλων

στο πλαίσιο έργου συνο-

λικού προϋπολογισμού

3.500.000 ευρώ που έχει

σε εξέλιξη η Περιφέρεια

με χρηματοδότηση από

το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα καθαρίστηκε

το υδατόρεμα

«Λυγαρόρεμα» μεταξύ των

οικισμών Ξυλάδες και

Νεράιδα σε συνολικό μήκος

2 χλμ. και το υδατόρεμα

«Καραμπουνάρι» μεταξύ

των οικισμών Παλαιόμυλου

και Νεράιδας σε συνολικό

μήκος 2,7 χλμ.

Στην περιοχή των

Φαρσάλων έχει ολοκληρω-

θεί ακόμη ο καθαρισμός

του Χαϊδαρορέματος σε

συνολικό μήκος 3 χλμ. και

καθαρισμός στον παραπό-

ταμο της Αμπελιάς, σε

συνολικό μήκος 2 χλμ.

O
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

προτίθεται να υλοποιήσει

νέο κύκλο

Προγραμμάτων

Κατάρτισης στην Υγιεινή

Τροφίμων σε συνεργασία

με το Παράρτημα

Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ του εκπαι-

δευτικού οργανισμού της

Ελληνικής

Συνομοσπονδίας

Εμπορίου &

Επιχειρηματικότητας

(ΕΣΕΕ) στο κάτωθι θεματι-

κό πεδίο:

«Πιστοποιημένα προγράμ-

ματα υποχρεωτικής κατάρ-

τισης προσωπικού επιχει-

ρήσεων τροφίμων αρμοδιό-

τητας ΕΦΕΤ»

Σύμφωνα με την Υπουργική

απόφαση 14708 / 10-08-

2007 / ΦΕΚ 1616 / Β / 17-

08-2007, δημιουργείται η

υποχρέωση σε όλο το προ-

σωπικό των επιχειρήσεων

της χώρας μας που δρα-

στηριοποιείται στον χώρο

των τροφίμων , σε όλα τα

στάδια της τροφικής αλυσί-

δας, να παρακολουθήσει

σεμινάριο κατάρτισης σε

θέματα υγιεινής και ασφά-

λειας.

Υποχρεούνται να συμμετέ-

χουν:

Προσωπικό Επιχειρήσεων

που παράγουν, επεξεργά-

ζονται, αποθηκεύουν, μετα-

φέρουν, διακινούν τρόφιμα

ή ασχολούνται με το λιανικό

εμπόριο τροφίμων , τη

μαζική εστίαση και τη ζαχα-

ροπλαστική ή είναι εργα-

στήρια παραγωγής ή μετα-

ποίησης τροφίμων.

Η διάρκεια του προγράμμα-

τος είναι 10 ώρες και το

κόστος είναι 70 € ανά

καταρτιζόμενο.

Με την επιτυχή περάτωση

κάθε εκπαιδευτικού προ-

γράμματος θα εκδίδονται

από το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ προ-

σωρινές Βεβαιώσεις

Παρακολούθησης

Εκπαιδευτικού

Προγράμματος 1,  οι οποίες

δεν θα αντικαθιστούν ούτε

υποκαθιστούν την επίσημη

Βεβαίωση την οποία και θα

εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα απο-

στέλλει απευθείας στους

δικαιούχους μετά από επι-

τυχή περάτωση προβλεπό-

μενης δοκιμασίας (εξετά-

σεις).

Παρακαλούνται οι ενδιαφε-

ρόμενοι να δηλώσουν συμ-

μετοχή στα γραφεία του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού συλλόγου,

Καναδά 24.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες στο τηλ. 24910-26512

(κα Μπακαλέξη Έλενα) και

ώρες 8:30 έως 14:00.

Εκ του Συλλόγου

Νέοι καθαρισμοίΝέοι καθαρισμοί

ρεμάτων στηρεμάτων στη

Νεράιδα ΦαρσάλωνΝεράιδα Φαρσάλων

από την Περιφέρειααπό την Περιφέρεια

Εμπορικός Σύλλογος:Εμπορικός Σύλλογος:

Πρόγραμμα κατάρτισηςΠρόγραμμα κατάρτισης

για την υγιεινήγια την υγιεινή

Τροφίμων του ΕΦΕΤΤροφίμων του ΕΦΕΤ



Ο
Δήμος

Φαρσάλων θα

συνδράμει στην

τρίτη φάση της απογρα-

φής πληθυσμού, παρα-

χωρώντας χώρους στις

τέσσερις δημοτικές ενότη-

τες του.

Συγκεκριμένα, το τριήμερο

18, 19 και 20 Φεβρουαρίου,

όσοι πολίτες για οποιοδή-

ποτε λόγο δεν έχουν ακόμη

απογραφεί, θα μπορούν να

προσέλθουν στους παρα-

κάτω χώρους προκειμένου

να το κάνουν με τη συνδρο-

μή των εντεταλμένων απο-

γραφέων. 

Οι ώρες απογραφής θα

είναι από τις 9 το πρωί έως

τις 12 το μεσημέρι και από

τις 5 το απόγευμα έως τις 7

το βράδυ.

Τα σημεία απογραφής για

το δήμο Φαρσάλων θα είναι

τα εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ: Φαρσάλων 

ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα ΚΔΑΠ

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2491026268

ENOTHTA:Πολυδάμαντα

ΧΩΡΟΣ:Πρώην Δημαρχείο

Πολυδάμαντα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2491350308

ΕΝΟΤΗΤΑ:Ναρθακίου 

ΧΩΡΟΣ: Πρώην Δημαρχείο

Ναρθακίου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2491093458

ΕΝΟΤΗΤΑ:Ενιπέα

ΧΩΡΟΣ:Γραφείο

Συνεταιρισμού Ευυδρίο 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2491071098
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Συνεχίζεται η απογραφή στο δήμοΣυνεχίζεται η απογραφή στο δήμο

Φαρσάλων – Τα σημεία απογραφής για τοΦαρσάλων – Τα σημεία απογραφής για το

τριήμερο 18-21 Φεβρουαρίουτριήμερο 18-21 Φεβρουαρίου

Εκπτώσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%

Ο
Σταύρος

Κουκουλιός νέος

αντιπρόεδρος

της ΔΕΥΑ Φαρσάλων.

Με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της

Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης

Φαρσάλων, νέος αντιπρόε-

δρος αναλαμβάνει ο δημοτι-

κός σύμβουλος και πρώην

αντιδήμαρχος κ. Σταύρος

Κουκουλιός.

Η απόφαση ελήφθη κατό-

πιν σχετικής εισήγησης του

δημάρχου και προέδρου

της ΔΕΥΑΦ κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Σ
την HO.RE.CA 2022

το “Μέλισσας

Νέκταρ”.

Στην μεγαλύτερη

Πανελλήνια έκθεση προϊό-

ντων που αφορούν την

εστίαση την και την τροφο-

δοσία στην έκθεση της

HO.RE.CA. βρέθηκαν τα

προϊόντα της “Μέλισσας

Νέκταρ“.

Πιο συγκεκριμένα μια από

τις μεγαλύτερες ηλεκτρονι-

κές πλατφόρμες προώθη-

σης αγροτικών προϊόντων

Wikifarmer επίλεξε μεταξύ

άλλων και τα προϊόντα της

“Μέλισσας Νέκταρ” για την

έκθεση της HO.RE.CA.

Ο Σταύρος Κουκουλιός νέοςΟ Σταύρος Κουκουλιός νέος

αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Φαρσάλωναντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Φαρσάλων

Στην Στην HO.RE.CA 2022 HO.RE.CA 2022 το “Μέλισσας Νέκταρ”το “Μέλισσας Νέκταρ”



Μ
ια εξαιρετικά

γόνιμη συνεργα-

σία είχαν το

πρωί του Σαββάτου τα

μέλη του προεδρείου της

Ομοσπονδίας Εμπορίου

και Επιχειρηματικότητας

Θεσσαλίας με τον

Υπουργό Ενέργειας και

Περιβάλλοντος κ. Κώστα

Σκρέκα.

Η συνάντηση πραγματοποι-

ήθηκε στα Τρίκαλα και συμ-

μετείχαν ο πρόεδρος της

Ομοσπονδίας κ. Χρήστος

Μπλουγούρας με τα μέλη

του προεδρείου κκ Γιώργο

Τσιαπλέ, Αριστοτέλη

Αντωνίου,  Αχιλλέα

Γκουγκουμάτη και Γιώργο

Πιτσάβα όπου είχαν την

ευκαιρία να θέσουν σημα-

ντικά ζητήματα υπ’ όψιν του

Υπουργού.

Βασικό θέμα συζήτησης η

αύξηση του κόστους παρα-

γωγής και διατήρησης των

επιχειρήσεων, οι οποίες

πλήττονται αφενός από τις

επιπτώσεις της πανδημίας

στην οικονομική και κοινω-

νική ζωή, αφετέρου δε από

τις αυξήσεις στην ενέργεια.

Οι έμποροι και επιχειρημα-

τίες ζήτησαν τη στήριξη του

Υπουργού και συζήτησαν

τους τρόπους με τους οποί-

ους μπορεί αυτή να προχω-

ρήσει.

Ο κ. Κώστας Σκρέκας

υπήρξε σαφής ως προς τις

προθέσεις του Υπουργείου

και της Κυβέρνησης οι

οποίες σχεδιάζονται μέσα

από ένα ολιστικό σχέδιο

μεσοπρόθεσμης στήριξης,

αλλά και που θα δώσουν

στις επιχειρήσεις και μακρο-

χρόνια τη δυνατότητα να

ανταπεξέλθουν. Αυτές προ-

βλέπουν α) την ενίσχυση

της αυτοπαραγωγής ενέρ-

γειας (Net Metering) με

εγκατάσταση φωτοβολταϊ-

κών συστημάτων, β) την

περαιτέρω ενίσχυση του

«Εξοικονομώ» για επιχειρή-

σεις και γ) τις άμεσες ενι-

σχύσεις, οι οποίες ήδη

καταβάλλονται στους λογα-

ριασμούς ενέργειας. 

«Πρόθεσή μας» δήλωσε ο

κ. Κώστας Σκρέκας «είναι

να στηρίξουμε με κάθε

δυνατό τρόπο τις μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις οι οποίες

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά

της Ελληνικής οικονομίας,

έτσι ώστε να ανταπεξέλ-

θουν στις υποχρεώσεις

τους το δυνατόν καλύτερα,

όσο διαρκεί η ενεργειακή

κρίση. Ήδη έχουμε προχω-

ρήσει στην εφαρμογή

αυτών των μέτρων ανακού-

φισης και εφόσον και για

όσο χρειαστεί η 

Κυβέρνηση θα κάνει το

χρέος της».

Ο Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Εμπορίου και

Επιχειρηματικότητας

Θεσσαλίας κ. Χρήστος

Μπλουγούρας δήλωσε σχε-

τικά: «Είχαμε μια εξαιρετικά

χρήσιμη συνάντηση με τον

Υπουργό κ. Κώστα Σκρέκα,

ο οποίος πάντα και σταθε-

ρά είναι στο πλευρό των

εμπόρων και των επιχειρη-

ματιών. Υπήρξε σαφής,

όσον αφορά τα μέτρα στή-

ριξης της Κυβέρνησης και

επιδιώκουμε να επικαιρο-

ποιούνται ώστε να μπορέ-

σουν οι επιχειρήσεις μας να

ανταπεξέλθουν. Η κατάστα-

ση είναι εξαιρετικά δύσκολη

στην αγορά, με μειωμένη

την αγοραστική δύναμη των

καταναλωτών και τίθεται

πια θέμα επιβίωσης για

πολλούς συναδέλφους

μας».  

Στο περιθώριο της συνά-

ντησης ο Πρόεδρος του

Εμπορικού Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων  κ. Γιώργος

Πιτσάβας γνωστοποίησε

στον Υπουργό  το πρόβλη-

μα αποκλεισμού της

Επαρχίας Φαρσάλων από

τη Νότια Ελλάδα τους

τελευταίους 18 μήνες ,

λόγω εφαρμογής  της διά-

ταξης Σπίρτζη που απαγο-

ρεύει την διέλευση των

φορτηγών πάνω από 3,5

τόνους δια μέσου Δομοκού.

Συνέπεια της εφαρμογής

της διάταξης αυτής είναι ο

αποκλεισμός της επαρχίας

Φαρσάλων και η αύξηση

των μεταφορικών που επι-

βαρύνονται οι επιχειρημα-

τίες της επαρχίας. Επίσης

απομακρύνονται οι επισκέ-

πτες, με αποτέλεσμα την

υποβάθμισή της περιοχής

Φαρσάλων  και όχι την ανά-

πτυξή της.  

Ο κ. Πιτσάβας ζήτησε από

τον Υπουργό να επιμεληθεί

του θέματος που έχει προ-

κύψει για να την άμεση

επίλυσή του.

4
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Τρίτη 15 Φεβρουαρίου
Τοπικά Νέα

Συνάντηση της Ομοσπονδίας Εμπορίου καιΣυνάντηση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και

Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας  με τον Υπουργό Κ. ΣκρέκαΕπιχειρηματικότητας Θεσσαλίας  με τον Υπουργό Κ. Σκρέκα



Α
κόμη ένα σχολικό

κτίριο αναβαθμί-

ζεται ενεργειακά

με χρηματοδότηση από

την Περιφέρεια

Θεσσαλίας. Ο

Περιφερειάρχης Κώστας

Αγοραστός έδωσε την

έγκριση για τη δημοπρά-

τηση του έργου

«Ενεργειακή αναβάθμιση

του Δημοτικού Σχολείου

και του Νηπιαγωγείου

Βαμβακούς», συνολικού

προϋπολογισμού 472.940

ευρώ, με χρηματοδότηση

από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

2014-2020. Δικαιούχος και

φορέας υλοποίησης του

έργου είναι ο Δήμος

Φαρσάλων.

«Σε συνεργασία με τον

Δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη

Εσκίογλου και την Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, αλλάζου-

με την εικόνα και τις συνθή-

κες λειτουργίας  του νηπια-

γωγείου και του δημοτικού

σχολείου στη Βαμβακού»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Το ολοκληρω-

μένο πρόγραμμα ενεργεια-

κών αναβαθμίσεων που

χρηματοδοτεί η Περιφέρεια

Θεσσαλίας με συνολικό

προϋπολογισμό 85 εκατομ-

μύρια ευρώ οδηγεί στον

εκσυγχρονισμό  90 δημο-

σίων κτιρίων. Αποδίδουμε

σύγχρονα, λειτουργικά και

φιλικά προς το περιβάλλον

δημόσια κτίρια, μειώνουμε

το ενεργειακό κόστος,  εξοι-

κονομούμε πόρους για την

κάλυψη των αναγκών ηλε-

κτροδότησης, θέρμανσης,

ψύξης και λειτουργίας των

κτιρίων. Είναι ένα πρόγραμ-

μα ουσίας  με κοινωνικό και

περιβαλλοντικό αποτύπω-

μα,  που έχει επιλεγεί στα

200 καλύτερα «πράσινα»

έργα του Green Deal  της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

του ευρωπαϊκού προγράμ-

ματος «Πράσινη Συμφωνία

με Τοπική Δράση» προσθέ-

τει ο Περιφερειάρχης.

Εργασίες

Το  υφιστάμενο σχολικό κτί-

ριο Ενεργειακής

Κατηγορίας Η, αναβαθμίζε-

ται  σε Κατηγορία Α+ με

βελτίωση των ενεργειακών

χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση

του κτιρίου περιλαμβάνει τις

εξής παρεμβάσεις:

– Τοποθέτηση θερμομόνω-

σης στους εξωτερικούς τοί-

χους και στην οροφή του

κτιρίου.

– Αντικατάστασης κουφω-

μάτων, με νέα καλύτερης

θερμομονωτικής ικανότη-

τας.

– Αντικατάσταση των λεβή-

των πετρελαίου με νέους

μεγαλύτερης απόδοσης,

των θερμαντικών σωμάτων

με σώματα τύπου πάνελ με

θερμοστατικές κεφαλές.

– Τοποθέτηση αντλιών θερ-

μότητας για μερικό κλιματι-

σμό.

– Τοποθέτηση μη κεντρικών

μονάδων μηχανικού αερι-

σμού (απαγωγή και προσα-

γωγή αέρα) σε κάθε αίθου-

σα διδασκαλίας και γρα-

φείο.

– Αναβάθμιση του συστή-

ματος φωτισμού με αντικα-

τάσταση των παλαιάς

τεχνολογίας φωτιστικών

σωμάτων εσωτερικού και

εξωτερικού χώρου με νέα

τύπου LED χαμηλής ενερ-

γειακής κατανάλωσης.

– Εγκατάσταση φωτοβολ-

ταϊκού συστήματος με ενερ-

γειακό συμψηφισμό.

Από την λειτουργία της

πράξης αναμένεται η μείω-

ση της κατανάλωσης ενέρ-

γειας του κτιρίου και η μείω-

ση των εκπομπών CO2

μέσω της αναβάθμισης της

Κατηγορίας Ενεργειακής

Απόδοσης του κτιρίου, και

παράλληλα η αναβάθμιση

των συνθηκών θερμικής

άνεσης και, κατ’ επέκταση,

η ποιοτική βελτίωση των

συνθηκών λειτουργίας του

σχολείου και της διαβίωσης

των μαθητών και του εκπαι-

δευτικού προσωπικού.
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Δημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμισηΔημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση

του δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείτου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγεί--

ου στη Βαμβακού Φαρσάλων με χρημαου στη Βαμβακού Φαρσάλων με χρημα--

τοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειαςτοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας



Δ
ημοσιεύθηκε στη

Διαύγεια η Κοινή

Υπουργική

Απόφαση για την επι-

στροφή της ρήτρας ανα-

προσαρμογής του ηλε-

κτρικού ρεύματος στους

αγρότες, υπογεγραμμένη

από τον υπουργό

Οικονομικών Χρήστο

Σταϊκούρα, τον υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων Γιώργο

Γεωργαντά και τον

υπουργό Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Κώστα

Σκρέκα.

Δικαιούχοι της επιδότησης

είναι όλοι οι καταναλωτές

ηλεκτρικής ενέργειας με

παροχές αγροτικής χρήσης,

οι οποίοι είναι συμβεβλημέ-

νοι σε κυμαινόμενα τιμολό-

για προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας που αναπροσαρ-

μόζονται με βάση την χον-

δρεμπορική τιμή αγοράς

ηλεκτρικής ενέργειας,

(«Εφεξής κυμαινόμενα τιμο-

λόγια προμήθειας ηλεκτρι-

κής ενέργειας») και συνδέο-

νται στην χαμηλή ή/και

μέση τάση, καθώς και οι

καταναλωτές ηλεκτρικής

ενέργειας με παροχές

μέσης ή/και χαμηλής τάσης

που δραστηριοποιούνται

στον τομέα της ξήρανσης

αγροτικών προϊόντων, οι

οποίοι είναι συμβεβλημένοι

σε κυμαινόμενα τιμολόγια

προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργεια.

Η επιδότηση παρέχεται για

την κατανάλωση των μηνών

Αυγούστου, Σεπτεμβρίου,

Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και

Δεκεμβρίου του έτους 2021,

«η οποία ισούται με το

ογδόντα τοις εκατό (80%)

του συνόλου της ρήτρας

αναπροσαρμογής, σχετιζό-

μενης με την χονδρεμπορι-

κή τιμή αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας, που συμπερι-

λαμβάνεται στους λογαρια-

σμούς κατανάλωσης, ανε-

ξαρτήτως ορίου κατανάλω-

σης, αφαιρουμένων αντί-

στοιχα, για έκαστο μήνα

εφαρμογής του μέτρου, της

επιδότησης που χορηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις

της

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763/1

8.11.2021 (ΦΕΚ

Β’5402/2021), όπως ισχύει,

της έκπτωσης που έχει

ανακοινωθεί από τον οικείο

προμηθευτή και αφορά

στην τιμολόγηση παροχών

αγροτικής χρήσης, καθώς

και τυχόν επιδότησης που

δίνεται από τον οικείο προ-

μηθευτή και αφορά στην

τιμολόγηση παροχών αγρο-

τικής χρήσης».

Στην ΚΥΑ τονίζεται επίσης

ότι «η ενίσχυση για κάθε

ενιαία επιχείρηση-δικαιούχο

δεν δύναται να υπερβαίνει

το ποσό των 20.000 ευρώ

συνυπολογιζόμενων τυχόν

λοιπών ενισχύσεων ήσσο-

νος σημασίας που έχει

λάβει το τρέχον και τα δύο

προηγούμενα οικονομικά

έτη».

Σ
ε ανακοίνωση της

Πανελλαδικής

Συντονικής

Επιτροπής των μπλόκων

αναφορικά με τα αποτελέ-

σματα της χθεσινής

σύσκεψης στη Νίκαιας,

επισημαίνονται:

“Πραγματοποιήθηκε την

Κυριακή 13 Φλεβάρη στη

Νίκαια της Λάρισας η

πανελλαδική σύσκεψη των

μπλόκων που οργάνωσε η

Πανελλαδική Επιτροπή των

Μπλόκων, με τη συμμετοχή

εκπροσώπων από 30

μπλόκα που έχουν στηθεί

σ’ όλη τη χώρα.

Στη σύσκεψη αναπτύχθηκε

διεξοδική και γόνιμη συζή-

τηση για την μέχρι τώρα

πορεία της πανελλαδικής

αγροτικής κινητοποίησης

και κατατέθηκαν σκέψεις και

προτάσεις  για την καλύτε-

ρη οργάνωση και την παρα-

πέρα κλιμάκωση του

αγώνα, με στόχο την αύξη-

ση της αγωνιστικής πίεσης

προς την κυβέρνηση, ώστε

να ικανοποιήσει τα ζωτικής

σημασίας αγροτικά αιτήμα-

τα.

Καταγγέλθηκε η άρνηση της

κυβέρνησης ν’ ασχοληθεί

σοβαρά με τα φλέγοντα

αγροτικά προβλήματα και

να δώσει λύσεις, καθώς και

η προσπάθειά της να συκο-

φαντήσει το αγροτικό κίνη-

μα και τους αγώνες του, να

παραπλανήσει το λαό σχε-

τικά με τις δίκαιες αγωνιστι-

κές διεκδικήσεις μας.

Το στόχο αυτό εξυπηρετούν

οι απαράδεκτες και προ-

κλητικές δηλώσεις του

πρωθυπουργού ο οποίος

χαρακτήρισε «επαγγελμα-

τίες διαδηλωτές» τους χιλιά-

δες αγρότες και κτηνοτρό-

φους που συμμετέχουν στα

μπλόκα, διεκδικώντας το

δικαίωμά τους να παράγουν

και να μπορούν να ζουν με

αξιοπρέπεια από τη δου-

λειά τους.

Στη σύσκεψη αποφασίστη-

κε ομόφωνα:

1. Να ενισχυθούν τα υπάρ-

χοντα μπλόκα και να στη-

θούν νέα.

Για την επίτευξη αυτού στό-

χου θα αξιοποιηθούν οι

εφεδρείες που υπάρχουν

στα χωριά, με τα μπλόκα

θα απευθύνουν κάλεσμα

συμμετοχής σε όλους τους

βιοπαλαιστές αγρότες και

κτηνοτρόφους, καθώς όλοι

αντιμετωπίζουμε τα ίδια

προβλήματα κι έχουμε τα

ίδια αιτήματα που αφορούν

στην επιβίωσή μας.

2.  Να κλιμακωθεί ο αγώ-

νας με  αγωνιστικές κινητο-

ποιήσεις διαφόρων μορφών

που θα είναι συντονισμένες

σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό να προ-

γραμματιστούν άμεσα:

α) Την Τρίτη 15 Φλεβάρη,

αγωνιστικές παρεμβάσεις

για το άνοιγμα των διοδίων

στις εθνικές οδούς σ’ όλη τη

χώρα.

β) Την Τετάρτη 16

Φλεβάρη, συμβολικό κλείσι-

μο των εθνικών οδών και

άλλων δρόμων από όλα τα

μπλόκα.

3. Να σταλεί πρόσκληση

στους πολιτικούς αρχηγούς

των κομμάτων να επισκε-

φτούν τα μπλόκα και να

εκφράσουν στην στήριξη

τους στα αιτήματα και στον

αγώνα μας.

4.Να ζητηθεί συνάντηση

επιτροπής των μπλόκων με

κυβερνητικό κλιμάκιο που

θα έχει επικεφαλής τον

πρωθυπουργό, όπου θα

τεθεί για ικανοποίηση το

πλαίσιο των αιτημάτων μας,

που περιλαμβάνει:

*  Μείωση του κόστους

παραγωγής, με κατάργηση

της ρήτρας αναπροσαρμο-

γής για το ρεύμα, αφορολό-

γητο πετρέλαιο, επιδότηση

των ζωοτροφών και των

αγροεφοδίων, κατάργηση

του ΦΠΑ στα μέσα και εφό-

δια.

* Προστασία από τις φυσι-

κές καταστροφές, με υλο-

ποίηση όλων των απαραί-

τητων έργων υποδομής,

(αρδευτικά, αντιπλημμυρι-

κά, αντιπυρικά  κ.α.), καθώς

και  αλλαγή του κανονισμού

του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλί-

ζει και να αποζημιώνει την

παραγωγή και το κεφάλαιο

στο 100% από όλες τις

ζημιογόνες αιτίες και χωρίς

καθυστερήσεις.

* Τιμές που να καλύπτουν

το κόστος παραγωγής και

θα διασφαλίζουν εισόδημα

επιβίωσης.

Με την μαζική συμμετοχή

των αγροτών και κτηνοτρό-

φων στα μπλόκα και με την

ενδυνάμωση της λαϊκής

συμπαράστασης κι αλλη-

λεγγύης στα δίκαια αιτήμα-

τα του αγώνα μας, μπορού-

με και θα πετύχουμε το

στόχο μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ- ΘΑ ΝΙΚΗ-

ΣΟΥΜΕ!”

6
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Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των μπλόκων για τηΗ Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των μπλόκων για τη

σύσκεψη στη Νίκαιασύσκεψη στη Νίκαια

10-13/3/2022 Τετραήμερη Εκδρομή σε

Καβάλα – Θάσο – Ξάνθη – Κομοτηνή –

Πόρτο Λαγός – Δράμα

3 Διανυκτερεύσεις με πρωινό σε Hotel 4*.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Αγρότες: Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την επιστροφή της ρήτραςΑγρότες: Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την επιστροφή της ρήτρας

αναπροσαρμογής του ρεύματοςαναπροσαρμογής του ρεύματος
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Σ
ε ανακοίνωση του

Συνδικάτου οικοδό-

μων Φαρσάλων

αναφέρονται τα εξής:

Το Συνδικάτο Οικοδόμων

και Συναφών

Επαγγελμάτων Φαρσάλων

χαιρετίζει και εκφράζει την

αλληλεγγύη του στους αγω-

νιζόμενους αγρότες, στους

αγροτικούς συλλόγους και

στις ομοσπονδίες που

μαχητικά προχωρούν σε

μπλόκα και άλλες πολύμορ-

φες κινητοποιήσεις στο

μπλόκο της  Ν;iκαιας  αλλά

και σε όλη την Ελλάδα.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες

κατεβαίνουν στους δρόμους

μέσα στο κρύο και την

παγωνιά, μετά από 2 χρό-

νια πανδημίας, κάτω από

το ασήκωτο βάρος των

συνεπειών της ακρίβειας,

των αντιλαϊκών πολιτικών

των κυβερνήσεων και της

ευρωενωσιακής ΚΑΠ, που

συρρικνώνουν το αγροτικό

εισόδημα, διώχνουν από τα

χωράφια τους τη φτωχή

αγροτιά για όφελος των

μεγάλων παραγωγών, την

ίδια στιγμή που ο λαός μας

πληρώνει πανάκριβα τα

αγροτικά προϊόντα.

Σήμερα η κατάσταση για

τους φτωχούς αγρότες έχει

χειροτερέψει.

Από τη μια τα βασικά είδη

διατροφής έχουν γίνει

απλησίαστα στα σούπερ

μάρκετ για όλο τον λαό, οι

βιοπαλαιστές αγρότες χρε-

ώνονται ακόμη περισσότε-

ρα για να μπορέσουν να

παράγουν το προϊόν τους

εξαιτίας των τεράστιων ανα-

τιμήσεων στο οικιακό

ρεύμα, στο πετρέλαιο θέρ-

μανσης και στα καύσιμα

μετακίνησης. Από την άλλη

πληρώνονται ακόμη λιγότε-

ρα, πέφτοντας θύματα των

«μεσαζόντων» και των καρ-

τέλ που κερδίζουν εκατομ-

μύρια στις πλάτες όλου του

λαού.

Κάτω από την συσσωρευ-

μένη πίεση των προβλημά-

των οι αγρότες κατεβαίνουν

στα μπλόκα δίνοντας

αγώνα επιβίωσης, απαιτώ-

ντας συγκεκριμένα μέτρα

που ούτε υπερβολικά, ούτε

ανέφικτα είναι και μπορούν

να ικανοποιηθούν άμεσα

από την κυβέρνηση, ώστε

να μπορέσουν οι αγρότες

να ανασάνουν, να συνεχί-

σουν να παράγουν και να

ζουν από την δουλειά τους.

Το  συνδικάτο μας  στηρίζει

με όλες τους τις δυνάμεις

τις διεκδικήσεις των φτω-

χών βιοπαλαιστών αγροτών

που διεκδικούν:

● Μείωση του κόστους

παραγωγής, με κατάργηση

της ρήτρας αναπροσαρμο-

γής για το ρεύμα, αφορολό-

γητο πετρέλαιο, επιδότηση

των ζωοτροφών και των

αγροεφοδίων, κατάργηση

του ΦΠΑ στα μέσα και εφό-

δια.

● Προστασία από τις φυσι-

κές καταστροφές, με υλο-

ποίηση όλων των απαραί-

τητων έργων υποδομής,

(αρδευτικά, εγγειοβελτιωτι-

κά κ.ά.), καθώς και αλλαγή

του κανονισμού του ΕΛΓΑ,

ώστε να ασφαλίζει και να

αποζημιώνει την παραγωγή

και το κεφάλαιο στο 100%.

● Τιμές που να καλύπτουν

το κόστος παραγωγής και

θα διασφαλίζουν εισόδημα

επιβίωσης.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων

Φαρσαλων στέκεται στο

πλευρό των αγωνιζόμενων

αγροτών και στο δίκαιο

αγώνα τους. Καλούμε όλα

τα Σωματεία και τους κατοί-

κους των Φαρσάλων να

πρωτοστατήσουν στην

οργάνωση και στην έκφρα-

ση αλληλεγγύης στις κινη-

τοποιήσεις των αγροτών.

Ο αγώνας τους είναι και

δικός μας αγώνας.

Υπερασπιζόμαστε το εισό-

δημα και την υγεία του

λαού. Το δικαίωμα να ζούμε

από την δουλειάς μας και

να μην μας πίνουν το αίμα

και να κλέβουν τον ιδρώτας

μας τα κοράκια των μεγά-

λων επιχειρηματικών ομί-

λων και οι τράπεζες.

ΤΩΡΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ-

ΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑ-

ΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών ΕπαγγελμάτωνΤο Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων

Φαρσάλων εκφράζει την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμεΦαρσάλων εκφράζει την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμε--

νους αγρότεςνους αγρότες

Ο
«Πρώτος Τύπος»

μετά την

Πανελλαδική

Σύσκεψη των Αγροτών

επικοινώνησε με τον

Φαρσαλινό αγρότη και

Υπεύθυνο Τύπου της

ΕΟΑΣΝΛ κ. Σωκράτη

Αλειφτήρα ο οποίος ανέ-

λυσε αναφορικά με τις

επόμενες κινητοποιήσεις

τους και το τι μέλει γενέ-

σθαι τους «άξονες» που

θα κινηθούν οι αγρότες

Πανελλαδικά από εδώ και

στο εξής, απάντησε στις

δηλώσεις του

Πρωθυπουργού κ.

Κυριάκου Μητσοτάκη ενώ

τόνισε ότι οι αγρότες

ζητούν άμεσα συνάντηση

με τον Πρωθυπουργό και

τους αρμόδιους

Υπουργούς.

Αναλυτικά η τοποθέτηση

του:

Μετά την Πανελλαδική

σύσκεψη περισσότερων

από 30 μπλόκων που

πραγματοποιήθηκε την

Κυριακή στην Λάρισα απο-

φασίστηκε η κλιμάκωση

των κινητοποιήσεων σε

Πανελλαδικό επίπεδο με

συμβολικό άνοιγμα των διο-

δίων του Μοσχοχωρίου την

Τρίτη 15/2 στις 17:00 και

την Τετάρτη με Πανελλαδικό

συντονισμό το κλείσιμο των

Εθνικών Οδών σε μεσημε-

ριανές ώρες για δυο ώρες

περίπου.

Ταυτόχρονα τα μπλόκα

καταγγέλλουν τις απαράδε-

κτες δηλώσεις του

Πρωθυπουργού περί επαγ-

γελματιών διαδηλωτών,

δηλώνοντας του ότι είμαστε

επαγγελματίες βιοπαλαι-

στές αγρότες οι οποίοι

έχουμε βγει στον δρόμο με

σκοπό την επιβίωση μας.

Κλείνοντας ζητάμε άμεση

συνάντηση με Κυβερνητικό

Επιτελείο αποτελούμενο

από τον Υπουργό

Οικονομικών, τον Υπουργό

Ενέργειας και Υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης

παρουσία του

Πρωθυπουργού Κυριάκου

Μητσοτάκη με σκοπό τον

γόνιμο διάλογο για την

ουσιαστική επίλυση των

προβλημάτων και το μέλ-

λον του αγροτικού τομέα.

Σωκράτης Αλειφτήρας:Σωκράτης Αλειφτήρας:

"Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις"Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις

μας, θέλουμε άμεση συνάντησημας, θέλουμε άμεση συνάντηση

με τον Πρωθυπουργό και τουςμε τον Πρωθυπουργό και τους

αρμόδιους Υπουργούς"αρμόδιους Υπουργούς"



Ο
ι εκπαιδευτικοί του

4ου Δ. Σχολείου

Φαρσάλων,

Δημητρόπουλος

Δημοσθένης,

Καραγεωργίου Αφροδίτη,

Νταραγιάννης Ιωάννης

και Χαριτούδη Μάρθα,

επισκέφτηκαν την πρώτη

εβδομάδα του

Φεβρουαρίου την πόλη

Paide της Εσθονίας στο

πλαίσιο του προγράμμα-

τος  Erasmus+ το οποίο

εκπονεί το σχολείο με

τίτλο “Win-win conflict”.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμ-

μα εκτός από το 4ο Δ.

Σχολείο Φαρσάλων, συμμε-

τέχουν σχολεία από την

Ρουμανία, την Τουρκία και

την Εσθονία.  Οι Έλληνες

εκπαιδευτικοί μαζί με τους

εκπαιδευτικούς των παρα-

πάνω χωρών συμμετείχαν

σε εκπαιδευτικά εργαστή-

ρια, (με στόχο την βελτίωση

της ικανότητάς τους  να

αντιμετωπίζουν διάφορες

προβληματικές καταστάσεις

που μπορεί να εμφανιστούν

στο σχολείο, όπως  διατα-

ραχές συμπεριφοράς,

εκφοβισμό και  προβλήματα

που  προκύπτουν από τις

πολιτισμικές διαφορές), επι-

σκέφτηκαν σχολεία, θέατρα

και μουσεία στις πόλεις

Paide, Tartu και Tallinn και

συναντήθηκαν με την αντι-

δήμαρχο της πόλης Paide.

Το πρόγραμμα θα συνεχι-

στεί με την επίσκεψη όλων

των παιδαγωγικών ομάδων

του προγράμματος τον

Ιούνιο στην Τουρκία, τον

Οκτώβριο στην Ελλάδα και

την άνοιξη του 2023 στην

Ρουμανία.

Μ
ε μεγάλη επιτυχία

στέφθηκε η αιμοδο-

σία που συνδιοργά-

νωσαν ο Αιμοδοτικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων και ο Σύλλογος

Ενεργών Πολιτών

Φαρσάλων καθώς αιμοδό-

τησαν συνολικά 17 νέοι

εθελοντές ενώ συγκεντρώ-

θηκαν συνολικά 17 φιάλες

αίματος, που θα προωθη-

θούν στο τμήμα

Αιμοδοσίας του Γενικού

Νοσοκομείο Λάρισας για

τις ανάγκες αίματος.

Παράλληλα ο Αιμοδοτικός

Σύλλογος έκοψε την πρωτο-

χρονιάτικη πίτα του, και ευχή-

θηκε Καλή Αιμοδοτική Χρονιά

σε όλα τα μέλη του. Από την

πλευρά της, η πρόεδρος του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων κ. Σούλα

Λούκουτου, εστίασε στην

ανάγκη συνεργασιών μεταξύ

συλλόγων και φορέων, που

αποδίδουν και δίνουν αποτε-

λέσματα για τον τόπο προ-

σφέροντας παράλληλα στο

κοινωνικό σύνολο.

Από την πλευρά του, ο

Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

κ. Νίκος Γκατζόγιας ευχήθηκε

να είναι φέτος η χρονιά που

θα τελειώσει η Πανδημία και

έδωσε τα εύσημα σε όλους

τους συλλόγους που βοη-

θούν στο δύσκολο έργο του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Στην αιμοδοσία παρευρέθη-

καν το Δ.Σ. του Συλλόγου

των Ενεργών Πολιτών και

του Αιμοδοτικού Συλλόγου,

γιατροί και νοσηλευτικό προ-

σωπικό από την αιμοδοσία

του Γ.Ν. Λάρισας, ο τοπικός

σύμβουλος της κοινότητας

Φαρσάλων κ. Κων/νος

Βαρακλιώτης και πολλοί

πολίτες που έσπευσαν να

ενισχύσουν την αιμοδοσία.

Σύμφωνα με τον Αιμοδοτικό

Σύλλογο Φαρσάλων θα ακο-

λουθήσουν και άλλες συν-

διοργανώσεις με άλλους συλ-

λόγους και φορείς της πόλης.

CMYK

8
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου

Τοπικά Νέα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μεγάλη επιτυχία και 17 νέοι αιμοδότες στην Εθελοντική αιμοΜεγάλη επιτυχία και 17 νέοι αιμοδότες στην Εθελοντική αιμο--

δοσία από τον Αιμοδοτικό και τους Ενεργούς Πολίτες!δοσία από τον Αιμοδοτικό και τους Ενεργούς Πολίτες!

Εκπαιδευτικοί του 4ου Δημοτικού ΣχολείουΕκπαιδευτικοί του 4ου Δημοτικού Σχολείου

Φαρσάλων στην ΕσθονίαΦαρσάλων στην Εσθονία



Σ
τη δημιουργία νέου

Βρεφικού Σταθμού

θα προχωρήσει ο

δήμος Φαρσάλων καθώς

εγκρίθηκε η σχετική πρό-

τασή του από το υπουρ-

γείο Εσωτερικών και το

έργο εντάχθηκε στο χρη-

ματοδοτικό πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης».

Πρόκειται για έργο συνολι-

κού προϋπολογισμού 1,1

εκ. ευρώ, το οποίο θα λάβει

χώρα σε δημοτική έκταση,

πλησίον του κτηριακού

συγκροτήματος του 1ου

Γυμνασίου και Λυκείου

Φαρσάλων.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Είναι μία πολύ σημαντική

στιγμή για το δήμο μας

καθώς δόθηκε το «πράσινο

φως» σε ένα έργο μείζονος

σημασίας και μεγάλου κοι-

νωνικού αποτυπώματος,

την κατασκευή βρεφικού

σταθμού.

Μέχρι σήμερα, μία τόσο

μεγάλη περιοχή σαν την

επαρχία μας, δε διέθετε

δημοτική ή ιδιωτική δομή

για βρέφη από δύο μηνών

έως δυόμιση ετών, με απο-

τέλεσμα να δημιουργούνται

αντικειμενικά προβλήματα

σε νέες οικογένειες που

μεγαλώνουν παιδιά και

παράλληλα εργάζονται.

Αφουγκραζόμενοι την κοι-

νωνία, καταρτίσαμε μία

εμπεριστατωμένη πρόταση

η οποία και εγκρίθηκε από

το υπουργείο Εσωτερικών

και για το λόγο αυτό θέλω

να ευχαριστήσω τον αρμό-

διο αναπληρωτή υπουργό

κ. Στέλιο Πέτσα.

Εφεξής, θα «τρέξουμε» τις

διαδικασίες με τις μέγιστες

δυνατές ταχύτητες, ώστε να

κατασκευαστεί το συντομό-

τερο δυνατό ο νέος αυτός,

δημοτικός βρεφικός σταθ-

μός.

Θέλω να ευχαριστήσω το

σύνολο των υπηρεσιών και

των συνεργατών μου για τις

προσπάθειές τους που

οδήγησαν στο ευχάριστο

σημερινό αποτέλεσμα».

Ο Βρεφικός Σταθμός θα

παρέχει συγκεκριμένες

υπηρεσίες στα παιδιά που

θα φιλοξενεί για ορισμένο

χρονικό διάστημα της ημέ-

ρας και θα εξασφαλίζει τα

ακόλουθα: 

Υγιεινή και ασφαλή παρα-

μονή, προσαρμοσμένη στις

ανάγκες κάθε ηλικίας φιλο-

ξενουμένων παιδιών.  

Απασχόληση, διαπαιδαγώ-

γηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία,

ανάπαυση, ψυχολογική

βοήθεια ανάλογα με την

ηλικία.  

Μέριμνα για την ομαλή

ψυχοσυναισθηματική και

υγιεινή ανάπτυξη των παι-

διών και παροχή συμβου-

λευτικής ενημέρωσης και

υποστήριξης στις οικογένει-

ές τους.  

Υγιεινή και επαρκή διατρο-

φή με σωστή ποιοτική σύν-

θεση.  

Φροντίδα για την ατομική

καθαριότητά τους, καθώς

και την καθαριότητα των

χώρων της Μονάδας.  

Τακτική ιατρική παρακολού-

θηση.  

9
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου

CMYK

Τοπικά Νέα

Νέο βρεφικό σταθμό θα κατασκευάσει οΝέο βρεφικό σταθμό θα κατασκευάσει ο

δήμος Φαρσάλων μέσω του προγράμμαδήμος Φαρσάλων μέσω του προγράμμα--

τος «Αντώνης Τρίτσης»τος «Αντώνης Τρίτσης»

Ðñïúüíôá Ôå÷íïëïãßáò & Service

ÇëåêôñïíéêÞ Ôéìïëüãçóç 
&

Ðáñï÷Þ Õðçñåóéþí



Τ
ην Κυριακή 27

Μαρτίου ο «1ος

Μυρμιδόνων

άθλος» στα Φάρσαλα

Ο Δήμος Φαρσάλων, ο

Οργανισμός Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας – Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) και η

Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε

Λάρισας) σε συνεργασία με

την Ελληνική Ομοσπονδία

Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού

Αθλητισμού –

Υπεραποστάσεων

(ΕΟΣΛΜΑ-Υ), βασιζόμενοι

στο ήδη εγκεκριμένο από

την Υγειονομική Επιτροπή

της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού πρωτόκολλο,

διοργανώνουν και προκη-

ρύσσουν αγώνα δρόμου 21

χλμ. με + 850 μ. θετικής και

αρνητικής υψομετρικής

Ο 1ος ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

ΑΘΛΟΣ θα διεξαχθεί σύμ-

φωνα με τους παρακάτω

όρους:

1. Ημερομηνία διεξαγωγής:

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

2. Στοιχεία αγώνα

Απόσταση: 21 χλμ. με +

850 μ. θετικής και αρνητι-

κής υψομετρικής

3. Ώρα εκκίνησης: 9:00 π.μ.

4. Τόπος διεξαγωγής:

Φάρσαλα

ΔΙΑΔΡΟΜΗ Η διαδρομή

του αγώνα ακολουθεί σημα-

τοδοτημένο μονοπάτι. Η

απόσταση είναι 21χλμ με

+850μ. Θετικής και αρνητι-

κής υψομετρικής καθώς

ξεκινάει και τερματίζει στο

ίδιο σημείο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θα λάβετε email επιβεβαίω-

σης (ελέγξτε και στα ανεπι-

θύμητα) με τα στοιχεία της

εγγραφής σας όπου μπο-

ρείτε να παρακολουθείτε

εάν έχει επιβεβαιωθεί η

πληρωμή σας.

Η λήξη εγγραφών είναι την

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 ή

μέχρι τη συμπλήρωση του

ορίου συμμετοχών.

ΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 300

αθλητές

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν όσοι αθλητές έχουν

συμπληρώσει το 18ο έτος

της ηλικίας. 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΤΕΡΜΑΤΙ-

ΣΜΟΣ: Κεντρική πλατεία

Φαρσάλων Άγαλμα Αχιλλέα.

ΠΑΡΟΧΕΣ: 

Οι παροχές του αγώνα

είναι: 

1. Αριθμός συμμετοχής 

2. Αναμνηστικό μετάλλιο 

3. Chip ηλεκτρονικής χρο-

νομέτρησης 

4. Αναμνηστικό τεχνικό t-

shirt 

5. Παροχή νερού, ηλεκτρο-

λυτών και μικρογευμάτων

στους σταθμούς αλλά και

στον τερματισμό. 

Μετά τον τελευταίο δρομέα

θα ακολουθεί έμπειρος

συνοδός (σκούπα). 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ Με βάση τις

έως τώρα ανακοινώσεις της

πολιτείας, οι απονομές

απαγορεύονται.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η παραλα-

βή των αριθμών συμμετο-

χής θα γίνεται στα γραφεία

του ΟΠΑΚΠΑ στο δημοτικό

κατάστημα Φαρσάλων, το

Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

από τις 12 μέχρι τις 3 το

μεσημέρι. 

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν όσοι προσκομίσουν

πιστοποιητικό εμβολιασμού

ή νόσησης σε ισχύ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα τηλέφωνα:

2491350141-2 &

2491350116 , στον

Πρόεδρο της Οργανωτικής

Επιτροπής του Αγώνα

«ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ ΑΘΛΟΣ»

κ. Μπασαγιάννη Χρήστο :

694878315 και στην ιστοσε-

λίδα του Δήμου Φαρσάλων

www.farsala.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ: Οι αθλητές είναι

υποχρεωμένοι να σεβα-

στούν στο ακέραιο τους

κανονισμούς που περιγρά-

φονται παρακάτω. Είναι

επίσης υποχρεωμένοι να

υπακούσουν στις υποδεί-

ξεις των υπεύθυνων του

αγώνα. Η μη συμμόρφωση

με τους κανονισμούς ή τις

υποδείξεις επισύρει την

ποινή του αποκλεισμού. Οι

κριτές του αγώνα όταν αντι-

ληφθούν παραβάσεις των

κανονισμών, τις καταγρά-

φουν και ενημερώνουν τους

παραβάτες. Κάθε άλλο

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

από τη διοργάνωση έχει τη

δυνατότητα να καταγράψει

επίσης όποια παράβαση

υποπέσει στην αντίληψή

του και να την υποβάλει

προς εξέταση στην

Επιτροπή Αγώνα. 

2. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ: 5 ώρες 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ:

Κάθε αθλητής φέρει τον

αριθμό αγώνα (bib) πάνω

του, τον οποίο και είναι

υποχρεωμένος να έχει

πάνω σε εμφανές σημείο

στην εμπρόσθια όψη της

μπλούζας του. Ο αριθμός

πρέπει να παραμείνει σε

όλη τη διάρκεια του αγώνα

χωρίς να διπλωθεί, απο-

κρύβοντας έτσι οποιοδήπο-

τε στοιχείο αναγράφεται

πάνω στον αριθμό (χορη-

γοί, λογότυπα κλπ).

Ουσιαστική αλλοίωση του

αριθμού, η οποία ενδέχεται

να προκαλέσει σύγχυση

στους υπεύθυνους κατα-

γραφής των Σταθμών τιμω-

ρείται με αποκλεισμό. 

4.ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:

Η σήμανση της διαδρομής

που τοποθετείται από τη

Διοργάνωση, είναι προσω-

ρινή, με στόχο την εξυπηρέ-

τηση των αθλητών και μετά

τον αγώνα θα αφαιρεθεί. 

5.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:

Απαγορεύεται αυστηρά η

απόρριψη κάθε είδους αντι-

κειμένων κατά μήκος της

διαδρομής, όπως πλαστικά

μπουκάλια ή οποιοδήποτε

άλλο υλικό συσκευασίας

στερεάς ή υγρής μορφής

τροφής που καταναλώνουν

οι αθλητές στη διάρκεια του

αγώνα. Σε κάθε σταθμό

τροφοδοσίας υπάρχει ειδι-

κός πλαστικός σάκος απορ-

ριμμάτων. Όλοι οι αθλητές

είναι υποχρεωμένοι να

ρίχνουν απορρίμματα μέσα

στο σάκο. Απόρριψη υλι-

κών συσκευασίας ή άλλων

μη οργανικών απορριμμά-

των σε οποιοδήποτε σημείο

της διαδρομής πέρα από τα

προκαθορισμένα, επισύρει

ποινή αποκλεισμού. 

6. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑ-

ΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρε-

ωμένοι να κινούνται στο

μονοπάτι χωρίς να σχηματί-

σουν ομάδες που εκτείνο-

νται σε πλάτος, εμποδίζο-

ντας έτσι τους αθλητές που

θα ήθελαν να προσπερά-

σουν. Όταν κάποιος αθλη-

τής ειδοποιείται ότι πρέπει

να κάνει στην άκρη για να

προσπεραστεί, θα πρέπει

να παραμείνει στην ανηφο-

ρική (εσωτερική) πλευρά

της πλαγιάς. 

7. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟ-

ΣΙΑΣ: Η διοργάνωση ανα-

λαμβάνει την τροφοδοσία

των αθλητών, υποστηρίζο-

ντάς τους σε πέντε σημεία. 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟ-

ΠΛΙΣΜΟΣ: Δεν προβλέπε-

ται υποχρεωτικός εξοπλι-

σμός για τους αθλητές αλλά

θεωρείται απαραίτητη η

χρήση παπουτσιών ορεινού

τρεξίματος. Συστήνεται επί-

σης να έχουν αδιάβροχο ή

αντιανεμικό, καπέλο ή

σκούφο, γάντια. Η εγκατά-

λειψη εξοπλισμού κατά

μήκος της διαδρομής στα

σημεία σταθμών γίνεται με

ευθύνη του αθλητή. 

9. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟ-

ΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψι-

μο) της διαδρομής απαγο-

ρεύεται και τιμωρείται με

αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνι-

ζόμενος έχει την ευθύνη και

υποχρεούται να παρακο-

λουθεί προσεκτικά τα προ-

ειδοποιητικά σήματα σε

συγκεκριμένα τμήματα του

μονοπατιού, τα οποία δεί-

χνουν ένα απαγορευμένο

κόψιμο/διαδρομή. 

10. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Οι

Σταθμοί Τροφοδοσίας είναι

ταυτόχρονα και Σημεία

Ελέγχου. Οι αθλητές είναι

υποχρεωμένοι να έχουν σε

εμφανές σημείο τον αριθμό

τους, ώστε να τους κατα-

γράφουν οι κριτές. Σε περί-

πτωση που κάποιος αθλη-

τής φορά αντιανεμικό μπου-

φάν, θα πρέπει φτάνοντας

στο Σταθμό Ελέγχου να

φροντίσει να επιδείξει τον

αριθμό του. Άρνηση επίδει-

ξης του αριθμού σημαίνει

αποκλεισμό. Όποιος αθλη-

τής δεν περάσει από έναν

σταθμό Ελέγχου θεωρείται

άκυρος. 

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις

για οποιοδήποτε λόγο γίνο-

νται μόνο από τον ίδιο τον

αθλητή, το αργότερο 30

λεπτά μετά τον τερματισμό

του. Η απόφαση της επι-

τροπής ενστάσεων, που

απαρτίζεται από τον

Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη

της Τεχνικής Επιτροπής και

τους υπεύθυνους σταθμάρ-

χες στη ζώνη ευθύνης των

οποίων καταγράφηκε το

συμβάν, εκδίδεται το αργό-

τερο μέχρι την ώρα των

απονομών και είναι τελεσί-

δικη. 

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η

Επιτροπή αναλαμβάνει να

επιτηρήσει τη διαδρομή του

αγώνα με εξειδικευμένα

στελέχη σε θέματα ασφά-

λειας, διάσωσης και παρο-

χής ιατρικής βοήθειας

στους αθλητές που θα βρε-

θούν σε ανάγκη. Σε περι-

πτώσεις όπου το προσωπι-

κό ασφάλειας και οι κριτές

υποδείξουν στους αθλητές

ότι πρέπει να αλλάξουν

κατεύθυνση για λόγους

ασφάλειας, οι αθλητές είναι

υποχρεωμένοι να υπακού-

σουν. Άρνηση συμμόρφω-

σης σημαίνει αποκλεισμό. 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑ-

ΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ : Αν

παραστεί ανάγκη (εξαιρετι-

κά επικίνδυνες καιρικές

συνθήκες), οι Διοργανωτές

διατηρούν το δικαίωμα να

τροποποιήσουν τη διαδρο-

μή ή και να αναβάλλουν για

μικρό χρονικό διάστημα την

εκκίνηση, προκειμένου να

μη θέσουν σε κίνδυνο τη

σωματική ακεραιότητα των

αθλητών. 

14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα

επίσημα (οριστικά) αποτε-

λέσματα του αγώνα δημο-

σιοποιούνται αρκετές ημέ-

ρες μετά τον αγώνα, προ-

κειμένου να γίνει η διασταύ-

ρωση των στοιχείων και ο

απαραίτητος έλεγχος. 

15. ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν

μετάλλια σε όλους τους

αθλητές. Θα δοθούν κύπελ-

λα στους τρεις πρώτους

άνδρες και στις τρεις πρώ-

τες γυναίκες της γενικής

κατηγορίας και στους πρώ-

τους άνδρες και γυναίκες

κάθε ηλικιακής κατηγορίας. 

16. ΠΟΙΝΕΣ: Η μοναδική

ποινή που επιβάλλεται σε

όλα τα παραπτώματα &

παραβιάσεις κανονισμού,

είναι ο αποκλεισμός/αποβο-

λή. Επιβάλλεται σε: 1)

ρύπανση διαδρομής, 2)

κοψίματα διαδρομής

shortcuts), 3) ανάρμοστη

συμπεριφορά προς τους

συναθλητές και το προσω-

πικό της διοργάνωσης, 4)

απώλεια αριθμού αθλητή

και οποιαδήποτε αντιαθλητι-

κή συμπεριφορά. 

17. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥ-

ΝΗΣ: Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δήμου Φαρσάλων και οι

διοργανωτές του αγώνα δεν

ευθύνονται για το θάνατο,

τραυματισμό ή οποιαδήπο-

τε βλάβη της υγείας των

αγωνιζομένων, οι οποίοι

υποβάλλοντας την αίτηση

συμμετοχής, δηλώνουν ότι

γνωρίζουν τους κινδύνους

που υπάρχουν στο ορεινό

περιβάλλον και βεβαιώνουν

ότι η κατάσταση της υγείας

τους είναι καλή και τους

επιτρέπει να αγωνιστούν,

έχουν δε πρόσφατα εξετα-

στεί από γιατρό γι' αυτό το

θέμα. Δεν πρόκειται ωστό-

σο να ζητηθεί από κανέναν

αθλητή να προσκομίσει

ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι

αθλητές είναι υποχρεωμένοι

να προβαίνουν τακτικά σε

ιατρικό προληπτικό έλεγχο,

ώστε να ελέγχουν την κατά-

σταση της υγείας τους. Ο

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου

Φαρσάλων και οι διοργανω-

τές του αγώνα αποποιού-

νται κάθε ευθύνη σχετικά με

τη σωματική ακεραιότητα

των αθλητών, οι οποίοι θα

πρέπει να συμπεριφερθούν

υπεύθυνα σε σημεία της

διαδρομής όπου ο κίνδυνος

πτώσης με δυσάρεστα ή

μοιραία αποτελέσματα είναι

αυξημένος. 

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργα-

νωτές διατηρούν το δικαίω-

μα τροποποίησης των

κανονισμών διεξαγωγής του

αγώνα, χωρίς προηγούμενη

ενημέρωση. 

Στον 1ο Μυρμιδόνων Άθλο

θα ισχύουν τα μέτρα και οι

όροι διεξαγωγής όπως

αυτοί ορίζονται στο εγκεκρι-

μένο από τη Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού

Υγειονομικό Πρωτόκολλο. Η

χρήση μάσκας στο χώρο

εκκίνησης και τερματισμού

είναι υποχρεωτική. Η τήρη-

ση αποστάσεων είναι υπο-

χρεωτική. Ενδέχεται να

υπάρξουν τροποποιήσεις

ως προς το τότε ισχύον

υγειονομικό πρωτόκολλο.

Πρόεδρος της Οργανωτικής

Επιτροπής του αγώνα ορί-

στηκε ο δημοτικός σύμβου-

λος κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης.
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T
o  Επαγγελματικό

Λύκειο Φαρσάλων

και ο τομέας

Γεωπονίας,  σε  συνεργα-

σία με τον Δήμο

Φαρσάλων, διοργανώ-

νουν ενημερωτική εκδή-

λωση – ομιλία την Τρίτη

22 Φεβρουαρίου και ώρα

11:00 π.μ., στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων» με θέμα:

«Δενδρώδεις

Καλλιέργειες για

Αναδιάρθρωση

Καλλιεργειών».

Η ενημέρωση θα γίνει από

τον Δρ. Αλέξανδρο

Παπαχατζή Καθηγητή

Δενδροκομίας, του τμήμα-

τος  Γεωπονίας –

Αγροτεχνολογίας του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Δ/ντή του Εργ.

“Δενδροκηπευτικών &

Εδαφικών Πόρων,

HORTLAB” και μέλος του

Επιστημονικού Συμβουλίου

του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

για το κοινό με δυνατότητα

παρακολούθησης εκτός

αίθουσας μέσω γιγαντοοθό-

νης ή εξ αποστάσεως σε

πραγματικό χρόνο στο

YouTube: Alexandros

Papachatzis – Αλέξανδρος

Παπαχατζής.

Σ
υνάντηση με τον

υφυπουργό παρά

τω Πρωθυπουργώ

Χρήστο Τριαντόπουλο,

είχε ο πρώην Πρόεδρος

της ΔΕΕΠ Λάρισας ΝΔ

Χρήστος Καπετάνος,

όπου συζητήθηκαν θέμα-

τα που αφορούν τις απο-

ζημιώσεις από τις πρό-

σφατες καταστροφές του

«Διομήδη» σε χωριά των

δήμων Τεμπών και

Φαρσάλων.

Ο Χρήστος Καπετάνος που

πρόσφατα επισκέφτηκε τα

χωριά των δήμων αυτών,

μετέφερε στον υπουργό την

ανάγκη επίσπευσης των

διαδικασιών καταγραφής

και πληρωμής των ζημιών

που υπέστησαν οι κάτοικοι.

Ο αρμόδιος υφυπουργός

κ.Τριαντόπουλος, επανέλα-

βε την δέσμευση για την

αρωγή του κρατικού φορέα

στην καταγραφή και απο-

πληρωμή των ζημιών, ενώ

ο κ. Καπετάνος τον ευχαρί-

στησε για την αμεσότητα

του ιδίου στην αντιμετώπι-

ση των καταστροφικών φαι-

νομένων.

Εκδήλωση για τις δενΕκδήλωση για τις δεν--

δρώδεις καλλιέργειεςδρώδεις καλλιέργειες

και την αναδιάρθρωσηκαι την αναδιάρθρωση

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα

Γ
ια τέταρτη συνεχό-

μενη χρονιά το

ΕΠΑΛ Φαρσάλων,

θα υλοποιήσει σχέδιο

δράσης στα πλαίσια του

έργου «Μια Νέα Αρχή στα

ΕΠΑΛ». Με τη συγχρημα-

τοδότηση της Ελλάδας

και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, το σχολικό έτος

2021-2022 οι μαθητές

κυρίως της Α’ Τάξης με

την βοήθεια των μαθητών

της Β’ και Γ΄ Τάξης και

των εκπαιδευτικών που

συμμετέχουν στο σχέδιο

δράσης, θα δραστηριο-

ποιηθούν σε θέματα

τεχνών-πολιτισμού,

τεχνολογίας και περιβάλ-

λοντος.

Συγκεκριμένα, θα ασχολη-

θούν με το υπολογιστικό

νέφος (cloud) και τις εφαρ-

μογές του, θα δημιουργή-

σουν πίνακες ζωγραφικής,

θα κατασκευάσουν σπιτάκι

για αδέσποτα σκυλιά, ζαρ-

ντινιέρες για φυτά, ράμπα

για άτομα με ειδικές ανά-

γκες, πινακίδες με την ονο-

μασία του σχολείου, ηχητι-

κή εγκατάσταση στο αίθριο

του ισογείου και θα διαμορ-

φώσουν μία μικρή αίθουσα

που δεν χρησιμοποιείται σε

αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων-βιβλιοθήκη.

Με την ολοκλήρωση του

σχεδίου δράσης περί τα

τέλη Μαΐου, το σχολείο, θα

αναβαθμιστεί αισθητικά και

λειτουργικά, συμπληρώνο-

ντας με τον καλύτερο τρόπο

τις παρεμβάσεις των προη-

γούμενων χρόνων.

Ευχόμαστε οι μαθητές μας

και φέτος να αγκαλιάσουν

τις πρωτοβουλίες αυτές και

να συμμετέχουν μαζικά,

όπως όλα τα προηγούμενα

χρόνια.

Συμμετοχή του ΕΠΑΛΣυμμετοχή του ΕΠΑΛ

Φαρσάλων στο πρόΦαρσάλων στο πρό--

γραμμα “Μία Νέα Αρχήγραμμα “Μία Νέα Αρχή

στα ΕΠΑΛστα ΕΠΑΛ

Καπετάνος μεΚαπετάνος με

Τριαντόπουλο γιαΤριαντόπουλο για

τις ζημιές σε Τέμπητις ζημιές σε Τέμπη

και Φάρσαλα απόκαι Φάρσαλα από

τον «Διομήδη»τον «Διομήδη»



Τ
ην νίκη με σκορ 4-1

πέτυχε ο Αχιλλέας

Φαρσάλων κόντρα

στην Δόξα Αργυροπούλου

με τον Βασίλη

Μπακογιάννη να πανηγυ-

ρίζει την πρώτη του νίκη

στον πάγκο του Αχιλλέα

Φαρσάλων και μάλιστα με

εντυπωσιακό τρόπο.

Έτσι ο Αχιλλέας έφτασε

τους 32 βαθμούς και βρί-

σκεται στην 5η θέση του

βαθμολογικού πίνακα όντας

δεδομένα στα πλέι οφ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Αχιλλέα να είναι ανώτε-

ρος και να χάνει μεγάλες

ευκαιρίες όταν αρχικά στο

15 ο Λαβαντστιώτης έσπα-

σε για τον Φουρίκη με τον

τελευταίο να πλασάρει λίγο

άουτ.

Ίδια κατάληξη είχε και το

πλασέ του Κερμελίδη λίγα

λεπτά αργότερα ενώ το

σουτ του

Παπακωνσταντίνου στο 35

έδιωξε ο αντίπαλος τερμα-

τοφύλακας.

Στο 40′ ο

Παπακωνσταντίνου έκανε

την κούρσα από τα αριστε-

ρά ανατράπηκε μέσα στην

περιοχή με τον κ. Δημερά

να δείχνει την λευκή βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Λαβαντστιώτης ο οποίος

ευστόχησε και πέτυχε το 1-

0.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ξενούμενοι “πάγωσαν” το

Στάδιο όταν ο Τζατζάκης με

πλασέ νίκησε τον Κουσιά

μετά από όμορφη ατομική

ενέργεια και κάθετη πάσα

και πέτυχε το 1-1 στο 52′.

Ο Αχιλλέας είχε γρήγορη

απάντηση σε αυτό το γκολ

καθώς πέντε λεπτά αργότε-

ρα ο Φουρίκης “πυροβόλη-

σε” με δυνατό σουτ έξω

από την περιοχή στέλνο-

ντας την μπάλα στα δίχτυα

για το 2-1.

Μετά την γρήγορη απάντη-

ση οι γηπεδούχοι συνέχι-

σαν να έχουν ρυθμό και να

απειλούν κυρίως με τους

Φουρίκη και Λαβαντστιώτη.

Το 3-1 σημείωσε στο 70′ ο

Λαβαντστιώτης όταν ο

Γκαραλιάκος τροφοδότησε

με όμορφη ψηλοκρεμαστή

πάσα τον

Παπακωνσταντίνου αυτός

έκανε “γλυκιά” σέντρα και ο

Λαβαντστιώτης έσπρωξε

την μπάλα στα δίχτυα.

Το τελικό 4-1 σημείωσε με

όμορφη κίνηση και δυνατό

σουτ έξω από την περιοχή

ο Ιωαννίδης στο 84′.

Μάλιστα ο Αχιλλέας έχασε

ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία

όταν στο 87′ ο

Λαβαντστιώτης εκτέλεσε το

φάουλ με τον τερματοφύλα-

κα της Δόξας να τον σταμα-

τά εντυπωσιακά.

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Βασίλης Μπακογιάννης):

Κουσιάς, Αετόπουλος,

Ντελής 75′ Κουλουκτσής),

Κομισόπουλος,

Παπακωνσταντίνου (80′

Καραμπάλιος),

Χατζόπουλος, Γανός,

Λαβαντστιώτης, Φουρίκης,

Γκαραλιάκος, Κερμελίδης

(70´ Ιωαννίδης).
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Επέστρεψε στις νίκες με τεσσάρα ο Αχιλλέας!Επέστρεψε στις νίκες με τεσσάρα ο Αχιλλέας!

ΤΗΛ:6977420937 melissasnektar.gr

Τ
ην περασμένη

Κυριακή η ομάδα

της Δόξας Υπέρειας

έκοψε την

Πρωτοχρονιάτικη πίτα της

στο καφενείο του κ.

Καραμπούλα στην

Υπέρεια.

Διοίκηση, Τεχνικό Επιτελείο

και ποδοσφαιριστές έδω-

σαν το παρών, διασκέδα-

σαν και πέρασαν στιγμές

χαλάρωσης μακριά από τα

γήπεδα, τις προπονήσεις

και το άγχος των αγώνων.

Άπαντες είναι ικανοποιημέ-

νοι τόσο με την πορεία της

ομάδας έως τώρα όσο και

για το πολύ καλό κλίμα που

επικρατεί στον Σύλλογο και

ευχή όλων είναι και την νέα

χρονιά να παραμείνει αυτή

η «συνταγή της επιτυχίας»

Το φλουρί κέρδισε ο κ.

Χρήστος Σκαντζούρης,

φίλαθλος της ομάδας ο

οποίος το έδωσε στον

νεαρό ποδοσφαιριστή της

ομάδος Αλέξανδρο Θέο.

Οι άνθρωποι της ομάδος

ευχαριστούν τον κ.

Καραμπούλα και το προ-

σωπικό του καταστήματος

για την άψογη εξυπηρέτηση

τους και για την βοήθεια

του συνολικότερα.

««Βασίλεψε» η Δόξα ΥπέρειαςΒασίλεψε» η Δόξα Υπέρειας



Τ
ην ήττα με σκορ 2

– 1 γνώρισε στην

έδρα του ΠΑΟΛ

Αβέρωφ ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς, σε ένα παιχνίδι

όπου «έσπασαν» καρδιές

στο φινάλε.

Έτσι το συγκρότημα του

Δημήτρη Βλάχου παρέμεινε

στους 16 βαθμούς και την

12η θέση του πρωταθλήμα-

τος.

Αξίζει να σημειωθεί πως

πριν την έναρξη του ματς

κρατήθηκε ενός λεπτού

σιγή στη μνήμη του Άλκη

ενώ ο αρχηγός της ομάδας

Χάρης Στεργίου κρατούσε

φανέλα του Αβέρωφ με το

όνομα του αδικοχαμένου

και το νούμερο 19!

Αναμέτρηση η οποία

κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά

επίπεδα και είχε δύο όψεις,

με το α΄μέρος να ανήκει

ολοκληρωτικά στους «κυα-

νόλευκους» του Φώτη

Πλίτση, έχοντας μάλιστα

σοβαρό προβάδισμα με 2-0

με τα γκολ των Κουτζαηλία

(16΄) και Μπέη (42΄) ενώ

στην επανάληψη κυριάρχη-

σαν οι «ερυθρόλευκοι» του

Δημήτρη Βλάχου που πίε-

σαν για να ανατρέψουν τα

δεδομένα και λίγο έλειψε

στο 93΄να πάρουν τον

βαθμό της ισοπαλίας αλλά

ο Τζήκας απέκρουσε την

κεφαλιά του Καρατζούκου.

Οι γηπεδούχοι έκαναν γνω-

στές τις προθέσεις τους

από τα πρώτα λεπτά, δεί-

χνοντας θέληση και αποφα-

σιστικότητα και στο 16΄ο

Κουτζαηλίας με εξαιρετικό

ψηλοκρεμαστό πλασέ

έβαλε σε θέση οδηγού το

Αβέρωφ κάνοντας το 1-0.

Πέντε λεπτά αργότερα ο

Μπέης έφτασε μια ανάσα

από το δεύτερο γκολ αλλά

ο Παπαγούλας απέκρουσε

σωτήρια αλλά στο 42΄ ο

ίδιος παίκτης βγήκε τετ α

τετ απέναντι στον

Παπαγούλα ο οποίος απέ-

κρουσε προς στιγμήν αλλά

ο Μπέης με το κεφάλι

βρήκε δίχτυα για το 2-0.

Σε αντίθεση με το α΄μέρος

οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν

με επιθετικές διαθέσεις

στην επανάληψη αναζητώ-

ντας ένα γρήγορο γκολ και

στο 46΄έφτασαν κοντά σε

αυτό με τον Τσαπατώρη.

Στο 61΄ο Μπέης λίγο έλειψε

να κλειδώσει… το ματς

αλλά αστόχησε από πλεο-

νεκτική θέση ενώ το σουτ

του ίδιου στο 66΄μπλόκαρε

ο Παπαγούλας.

Και στο 68΄ο νεαρός

Καρατζούκος με εντυπω-

σιακή κεφαλιά μετά από

σέντρα του Πλίτση μείωσε

σε 2-1, δίνοντας νέο ενδια-

φέρον στην αναμέτρηση.

Τα τελευταία λεπτά ήταν

δραματικά με τους γηπε-

δούχους να αμύνονται μαζι-

κά και τους φιλοξενούμε-

νους να ασκούν μεγάλη

πίεση στα αντίπαλα καρέ.

Στο 75΄ένα καλό σουτ του

Χύσα απέκρουσε ο Τζήκας

και στο 93΄ο Καρατζούκος

και πάλι με δυνατή κεφαλιά

δεν κατάφερε να νικήσει τον

Τζήκα, με 2-1 να είναι και

το τελικό σκορ.

Οι Συνθέσεις

ΠΑΟΛ Αβέρωφ (Φώτης

Πλίτσης): Τζήκας,

Βαρσάμης, Μπαντέλας,

Σπαρτής, Στεργίου,

Γκουγκουλιάς, Κανιούρας,

Παπαναστασούλης

(77΄Σπανός), Κουτζαηλίας

(90΄Κουτσογιάννης), Μπέης

(86΄Σδράλης), Ζήκος

(77΄Ελευθέρογλου).

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Δημήτρης Βλάχος):

Παπαγούλας, Ακρίβος

(46΄Αντωνίου), Πετράκης

(65΄Κοτρώτσιος),

Νικολακούλης,

Χριστοδούλου, Ζέρβας

(27΄λ.τ Καρατζούκος),

Χαρτής, Νταμπαλέτσιος

(81΄Μπλάντας), Δεμίσης

(46΄ Χύσα), Τσαπατώρης,

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

Ήττα στην έδρα του Αβέρωφ για τονΉττα στην έδρα του Αβέρωφ για τον

Ολυμπιακό ΑμπελιάςΟλυμπιακό Αμπελιάς

Η
Θύελλα Βασιλί

κατάφερε να

πάρει επαγγελμα-

τική νίκη με σκορ 2 – 0

κόντρα στην Αναγέννηση

Ζαππείου σε μια αναμέ-

τρηση στην οποία οι

γηπεδούχοι σκόραραν

από ένα τέρμα σε κάθε

ημίχρονο.

Έτσι το συγκρότημα του κ.

Παναγιώτη Κορδαλή έφτα-

σε τους 21 βαθμούς και

βρίσκεται στην 3η θέση με

21 βαθμούς.

Πιο συγκεκριμένα στο 5′ ο

Καραγιάννης με όμορφο

πλασέ πέτυχε το 1 – 0.

Εν συνεχεία η Θύελλα είχε

την υπεροχή και την κατοχή

και έχασε αρκετές καλές

στιγμές με τους Κατσανάκη,

Καραγιάννη και Καναβό.

Το τελικό 2 – 0 πέτυχε ο

Κατσανάκης με δυνατό

σουτ στο 70′.

Η Σύνθεση

Θύελλα Βασιλί

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Γκατζανάς,

Αγγελουσόπουλος (55′

Ακρίβος), Αλεξίου,

Μπόγκας Θ,

Τριανταφύλλου Β.,

Ξυνογαλάς, Τριανταφύλλου

Γ. (65′ Λιτσόπουλος),

Γιαχνής, Καναβός,

Κατσανάκης, Καραγιάννης

(80′ Μπόγκας Θ.)

“Επαγγελματική” νίκη για την“Επαγγελματική” νίκη για την

Θύελλα Βασιλί!Θύελλα Βασιλί!



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

52τ.μ σε κεντρικό

σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζό-

δρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατά-

στημα 90 τ.μ. επί των

οδών Κολοκοτρώνη και

Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:

6942200185

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

από την Κάβα

Καλουζάκη στα

Φάρσαλα (Οδός Βόλου

27).

Πληροφορίες εντός

καταστήματος ή στο

τηλέφωνο: 24910 –

23615.

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί της

Οδού 28ης Οκτωβρίου,

Αριθμός 33 στα

Φάρσαλα, μελλοντικά

διαμερίσματα 127,13

τ.μ. (του 2ου ορόφου)

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

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ανταλλα-

κτικά (διαφορικό,

σασμάν κ.α.) από τρα-

κτέρ Fiat 1000αρι

Super DT σε καλή

κατάσταση.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937159058

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-

κία 70 τ.μ. κατοικήσιμη

με οικόπεδο μισό

στρέμμα στα Άνω

Βασιλικά Φαρσάλων.

Τηλ Επικοινωνίας:

6942556097

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση

ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ στα

Φάρσαλα στην Οδό

25ης Μαρτίου.

Πλήρως εξοπλισμένη.

Τιμή: 8.000 ευρώ -

Συζητήσιμη

Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο: 6983374001

-ZHTEITAI άτομο για

εργασία σε κεντρικό

καφέ των Φαρσάλων

Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο: 6976578690
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15/02: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

16/02: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

17/02: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 7

Τηλ: 24910-22154   

18/02: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

19/02: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης

26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

20/02: Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου 11

Τηλ: 24910-22225

21/02: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος υπάλληλος από

γεωπονική επιχείρηση στα Φάρσαλα.

Ζητείται από γεωπονική 

επιχείρηση στα Φάρσαλα μόνιμος

υπάλληλος με καθήκοντα οδηγού και

υπεύθυνου αποθήκης.

Πληροφορίες: 6978770924, 6977706005

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εργασία στο 

κατάστημα “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” στα Φάρσαλα

Ζητείται υπάλληλος με γνώσεις ηλε-

κτρονικού υπολογιστή, στο κατάστημα

Γερμανός, στα Φάρσαλα.

Αποστολή βιογραφικών στο:

kgm_farsala@germanos.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 6981133850

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στον τομέα των

πωλήσεων για το Ζαχαροπλαστείο

«Γκρίνιας» στα Φάρσαλα.

Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6989155743 – Ώρες

Επικοινωνίας: 12:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. 

Πωλείται μονοκατοικία 130 τ.μ. σε 

οικόπεδο 1 στρέμμα στην περιοχή

“Θωμαίδη”.

Πληροφορίες: 6978836638

*Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ.

στην Οδό Θέτιδος σε Ισόγειο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

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



Τ
ην ήττα με σκορ 2

– 4 γνώρισε ο ΑΟ

Ναρθακίου από

τον Ιπποκράτη και έτσι οι

«γαλάζιοι» παρέμειναν

στους 8 βαθμούς και την

9η θέση της βαθμολογίας.

Οι «κιτρινόμαυροι» κατάφε-

ραν να πάρουν «αέρα» δυο

τερμάτων με τα τέρματα

που σημείωσαν οι Ζιώγας

(11΄) και Σέτζας (43΄).

Με το ξεκίνημα της επανά-

ληψης ο Μπασδάνης μείω-

σε σε 1-2 αλλά στο 61΄ ο

Κατσής ανέβασε τον δείκτη

του σκορ στο 1-3.

Στο 76΄ήταν η σειρά του

Ζυγούρη να χρισθεί σκόρερ

και στο 79΄διαμορφώθηκε

το τελικό 1-4 από τον

Σουλιώτη Η., με το συγκρό-

τημα του Γιάννη Βασιλείου

να μην καταφέρνει να πάρει

κάτι από την αναμέτρηση.

Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζεϊμπέκης,

Καπετάνιος (46′

Μπασδάνης),

Κατσικόπουλος, Σουλιώτης

Β., Μπανιάς, Λελεντζής,

Αρσενόπουλος,

Ρεντινόπουλος (60′

Σουλιώτης Ηλ.), Χρόνης,

Μουτκανάς, Μπουλούτσος.

Ιπποκράτης (Θανάσης

Κολονιώτης): Μπίτρας,

Ζιώγας, Δαλαμπύρας Κ.,

Κατέρης, Φραχόλι Φ.,

Μπούζο, Φραχόλι Ο.,

Σέντζας, Δαλαμπύρας Χρ.,

Κατσής, Γκουγκουλέτσιος

(67′ Ζυγούρης).
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Η
Δόξα Υπέρειας

κατάφερε να

πάρει πολύ

σημαντικό εκτός έδρας

βαθμό κόντρα στην πρω-

τοπόρο Πελασγιώτιδα,

δίχως σκόρ σε μια αναμέ-

τρηση στην οποία οι

“αετοί” παρατάχθηκαν με

αρκετές απουσίες όμως

κατάφεραν να πάρουν

έναν βαθμό ουσίας και

ψυχολογίας.

Έτσι λοιπόν η Δόξα έφτασε

τους 21 βαθμούς και βρί-

σκεται στην 3η θέση του

βαθμολογικού πίνακα.

Στα της αναμέτρησης οι

γηπεδούχοι είχαν την υπε-

ροχή και καλές στιγμές με

τον Σκαντζούρη όμως να

κάνει καίριες επεμβάσεις

και να κρατά αλώβητη την

εστία του.

Από την άλλη η Δόξα είχε

δυο καλές στιγμές όταν Στο

10’ καλό σουτ του

Κουσιώρα πέρασε άουτ.

Στο 20’ κεφαλιά του

Κουσιώρα εξ’ επαφής η

μπάλα πέρασε πάνω από

την εστία του Σκαντζούρη.

Στο 25′ ο Καλφόγλου βρέ-

θηκε σε θέση τετ α τετ με

τον αντίπαλο τερματοφύλα-

κα να τον σταματά.

Δύο λεπτά μετά η Δόξα

αναπτύχθηκε όμορφα στην

αντεπίθεση η μπάλα κατέ-

ληξε στον Τλούπα όμως ο

Μαστροδήμος τον σταμάτη-

σε.

Στο 43’ ο Γελαλής έκανε το

σουτ από κοντά και η

μπάλα πέρασε δίπλα από

το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Στο 67’ καλό σουτ του

Τσαντούλη, η μπάλα πέρα-

σε πάνω από το οριζόντιο

δοκάρι. 

Ενώ στο 75′ ο Σκέγια βρέ-

θηκε σε πλεονεκτική θέση,

δεν κατάφερε όμως να σκο-

ράρει.

Στο 77’ ο Σκαντζούρης είπε

“όχι” στον Χατζή όταν ο

ποδοσφαιριστής της

Πελασγιώτιδας σούταρε και

ο κίπερ της Υπέρειας τον

σταμάτησε με τα πόδια.

για την Πέλα, με τον Χατζή

Α. που έκανε το σουτ εξ’

επαφής τον σταμάτησε με

τα πόδια.

Οι Συνθέσεις

Πελασγιώτιδα (Κώστας

Μπακατσής):

Μαστοροδήμος, Τσιγγάνης,

Ιορδανίδης, Ντογκάνι,

Δάσσιος, Χασιώτης,

Γελαλής, Φώλλας,

Κουσιώρας (79’ Μελανός),

Χατζής Α., Τσαντούλης.

Δόξα Υπέρειας (Κώστας

Ρόφαλης – Τάκης

Ρόφαλης): Σκαντζούρης,

Αρσενόπουλος, Δημητρίου

Θ., Ισούφης, Δημητρίου

Απ., Σκέγια, Ζαχαράκης,

Καλφόγλου (28′ λ.τ.

Τσιούρης Γ.), Θέος (70′

Λαυδής), Πίσλι, Τλούπας.

Βαθμός “Χ”ρυσάφι για την Δόξα Υπέρειας στο ντέρμπιΒαθμός “Χ”ρυσάφι για την Δόξα Υπέρειας στο ντέρμπι

Εντός έδρας ήττα για τον ΑΟ Ναρθακίου Εντός έδρας ήττα για τον ΑΟ Ναρθακίου 

Β ΕΠΣΛ - 3ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (16η Αγων.)
Αχιλλέας Φ. – Αργυροπούλι 4-1
Μαυροβούνι – Δωτιέας Αγιάς 0-2
Κιλελέρ – Π. Νίκαιας 2-0
Σμόλικας – Δ. Γιάννουλης 1-1
Οικ. Τσαριτσάνης – Πύρρος 2-0
Δαμασιακός – Βλαχογιάννι 2-1
Φαλανιακός – Γόννοι 2-0
Ν.Πολιτεία – Αμπελωνιακός 2-1
Αβέρωφ – Αμπελιά 2-1

Τα Αποτελέσματα (12η Αγων.)

Ελευθεραί-Χαλκιάδες (αναβολή)

Ά. Ανάργυροι-Φ. Κουτσοχέρου 0-0

Πελασγιώτιδα-Υπέρεια 0-0

Μάνδρα-Ανθούπολη 1-1

Ναρθάκι-Ιπποκράτης 2-4

Ρεπό: Ραχούλα

Τα Αποτελέσματα (11η Αγων.)

Βούναινα-Μυραϊκός 4-1

Αρμένιο-Διογένης 2-0

Κρήνη-Τερψιθέα α.α. 0-3

Βασιλί-Ζάππειο 2-0

Ρεπό: Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων

Η βαθμολογία (16η αγωνιστική):

1. Δωτιέας Αγιάς 44-9 42

2. Οικονόμος Τσαριτσάνης 35-10 39

3. Φαλανιακός 49-11 37

4. Κιλελέρ 32-9 35

5. Αχιλλέας Φαρσάλων 26-9 32

6. Παναγροτικός 32-22 31

7. Δήμητρα Γιάννουλης 12-15 22

8. Δαμασιακός 17-25 22

9. Σμόλικας 21-30 21

10. Μαυροβούνι 15-16 20

11. Αργυροπούλι 16-24 17

12. Αμπελιά 18-28 16

13. Γόννοι 11-25 15

14. Αμπελωνιακός 13-27 12

15. Βλαχογιάννι 13-25 12

16. Πύρρος 11-31 10

17. Αβέρωφ 11-37 9

18. Νέα Πολιτεία 8-31 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Πελασγιώτιδα 22-3 24

2. Άγιοι Ανάργυροι 23-6 22

3. Υπέρεια 20-8 21

4. Φορτούνα Κουτσοχέρου 18-6 19

5. Χαλκιάδες 13-13 15

6. Ανθούπολη 17-20 15

7. Ιπποκράτης 17-16 13

8. Ελευθεραί 10-13 12

9. Ναρθάκι 12-23 8

10. Μάνδρα 7-23 4

*Φορτούνα Κουτσοχέρου, Υπέρεια,

Μάνδρα και Χαλκιάδες έχουν ένα

ματς λιγότερο ενώ το Ελευθεραί έχει

δύο ματς λιγότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Τερψιθέα 31-10 24

2. Βούναινα 25-13 23

3. Αρμένιο 30-9 21

4. Βασιλί 20-8 21

5. Διογένης 16-11 14

6. Ζάππειο 21-20 8

7. Μυραϊκός 13-26 7

8. Ακαδημία Φ. 13-28 4

*Η Νίκη Κρήνης έχει αποχωρήσει

από το πρωτάθλημα

Επόμενη (17η) Αγωνιστική
(Κυριακή 20/2, 15:00)
Αργυροπούλι – Δ. Αγιάς
Π. Νίκαιας - Αχιλλέας Φ.
Δ. Γιάννουλης - Μαυροβούνι
Πύρρος - Κιλελέρ
Βλαχογιάννι - Σμόλικας
Γόννοι – Οικ. Τσαριτσάνης
Αμπελωνιακός - Δαμασιακός
Αβέρωφ - Φαλανιακός
Αμπελιά – Νέα Πολιτεία

Επόμενη (14η) Αγωνιστική

(Σάββατο 19/2, 15:00)

Χαλκιάδες-Ραχούλα

Φ. Κουτσοχέρου-Ελευθεραί

Ανθούπολη-Άγιοι Ανάργυροι

Ιπποκράτης-Πελασγιώτιδα

Μάνδρα-Ναρθάκι

Ρεπό: Υπέρεια

Επόμενη (12η) Αγωνιστική

(Κυριακή 27/2, 15:00)

Βούναινα-Αρμένιο

Διογένης-Ακ. Αχιλλέως 

Μυραϊκός-Βασιλί

Ζάππειο-Τερψιθέα

Ρεπό: Νίκη Κρήνης

Γ ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Ν
τεμπούτο με γκολ

για τον Ιωαννίδη

στον Αχιλλέα

Φαρσάλων!

Με τους καλύτερους οιω-

νούς ξεκίνησε η θητεία του

νεαρού Σεμπαστιάν

Ιωαννίδη στον Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Ο Ιωαννίδης αποκτήθηκε

στο χειμερινό μεταγραφικό

«παζάρι» και αγωνίζεται

τόσο ως εξτρέμ όσο και ως

μεσοεπιθετικός ενώ παρά

το νεαρό της ηλικίας του

έχει αρκετές παραστάσεις

και εμπειρίες από την

«μεγάλη» κατηγορία της

ΕΠΣΝΛ μιας και μέχρι πρό-

τινος αγωνιζόταν στον

Φαλανιακό από τον οποίο

και αποκτήθηκε από τον

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Ντεμπούτο με γκολ για τονΝτεμπούτο με γκολ για τον

Ιωαννίδη στον Αχιλλέα!Ιωαννίδη στον Αχιλλέα!



Μ
ια πολύ μεγάλη

νίκη με 3-2 σετ σε

ένα πολύ όμορφο

και συναρπαστικό από

πλευράς θεάματος και

εναλλαγών παιχνίδι

πανηγύρισαν τα κορίτσια

του Α.Σ. Φαρσάλων

κόντρα στο Μουζάκι.

Η ομάδα του Μουζακιου

προηγήθηκε στο παιχνίδι

με 0-1 σετ με την ομάδα

του Χρήστου Μανετζή να

αντιδρά κερδίζοντας το δεύ-

τερο σετ κάνοντας το 1-1

στα σετ. 

Το Μουζάκι κατάφερε να

κερδίσει το 3ο σετ και να

προηγηθεί με 1-2 σετ. 

Στο 4ο σετ τα κορίτσια του

Αθλητικού έχοντας πολύ

καλή αντίδραση τόσο αμυ-

ντικά όσο και επιθετικά

κατάφεραν να κερδίσουν

άνετα το σετ με 25-5 και να

φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. 

Στο 5ο σετ συνεχίζοντας

στον ίδιο ρυθμό κατάφεραν

να πάρουν την μεγάλη νίκη

με 3 – 2 σέτ.

Η Σύνθεση 

Α.Σ. Φαρσάλων

(Μανετζής Χρήστος):

Ντόβα Ευτυχία, Αραπη

Δήμητρα, Θεοχάρη

Δέσποινα,Αλεξοπούλου

Αθήνα,  Αλεξίου Θωμη,

Νικολοπούλου Εβελίνα,

Ζιαρκα Σωτηρία, Γκεβρου

Ευαγγελία.
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CMYK

Μεγάλη νίκη για τα κορίτσια του ΑθλητικούΜεγάλη νίκη για τα κορίτσια του Αθλητικού

Συλλόγου Φαρσάλων κόντρα στο Μουζάκι!Συλλόγου Φαρσάλων κόντρα στο Μουζάκι!


