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����������������������������
	����
�����������
�����
������
������������������ ��

ΔΕΥΑΔΕΥΑ

Φαρσάλων:Φαρσάλων:

ΠροσοχήΠροσοχή

στους πολίστους πολί--

τες, ψευδήςτες, ψευδής

η καταγγελίαη καταγγελία

περί διακοπερί διακο--

πής νερού σεπής νερού σε

«μητέρα με«μητέρα με

μικρό παιδί»μικρό παιδί»

Απάντηση του κ. ΚώσταΑπάντηση του κ. Κώστα

Μπέη στα «ανώνυμα» σχόλιαΜπέη στα «ανώνυμα» σχόλια

της Δημοτικής Αρχήςτης Δημοτικής Αρχής

Νέα αντιπλημμυρικά έργα σταΝέα αντιπλημμυρικά έργα στα

Φάρσαλα από την ΠεριφέρειαΦάρσαλα από την Περιφέρεια

ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας

“Έφυγε”“Έφυγε” απόαπό την ζωή οτην ζωή ο

Κων/νος Τύμπας - Όλες οιΚων/νος Τύμπας - Όλες οι

συλλυπητήριες ανακοινώσειςσυλλυπητήριες ανακοινώσεις

Βραβείο κοινωνικής προσφοράςΒραβείο κοινωνικής προσφοράς

στο δήμο Φαρσάλων για τη λειστο δήμο Φαρσάλων για τη λει--

τουργία του ΚΕΠ Υγείαςτουργία του ΚΕΠ Υγείας

Σ. Αλειφτήρας: Τα προβλήμαΣ. Αλειφτήρας: Τα προβλήμα--

τα παραμένουν οξυμένα οτα παραμένουν οξυμένα ο

αγώνας θα συνεχιστεί…αγώνας θα συνεχιστεί…

Μείωση του πληθυσμουΜείωση του πληθυσμου

στην Επ. Φαρσάλωνστην Επ. Φαρσάλων

δείχνει η απογραφήδείχνει η απογραφή



Σ
ε ανακοίνωσή του

ο Φαρσαλινός

εκπρόσωπος

τύπου της ΕΟΑΣΝΛ κάνει

μια αποτίμηση του φετι-

νού αγώνα των αγροτών

στα μπλόκα και ευχαρι-

στεί όλους όσους τους

συμπαραστάθηκαν.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

“Μετά από 22 μερόνυχτα

στα μπλόκα οι αγρότες στο

μπλόκο Νίκαιας αποφάσι-

σαν συντεταγμένα, όπως

και προσήλθαν να επιστρέ-

ψουν στα χωριά τους. Τα

προβλήματα παραμένουν

οξυμένα ο αγώνας θα

συνεχιστεί με άλλες μορ-

φές, αφού η κυβέρνηση για

ακόμα μια φορά έδειξε την

απαξίωσή της, προς τον

πρωτογενή τομέα και έγινε

κατανοητό ακόμα και στον

πιο δύσπιστο αγρότη και

κτηνοτρόφο που δεν συμ-

μετείχε στις φετινές κινητο-

ποιήσεις, ότι δεν υπάρχει η

πολιτική βούληση, αλλά

κυρίως η διάθεση για επί-

λυση των προβλημάτων

επιβίωσής μας.

Συνεχίζουμε έχοντας ως

παρακαταθήκη τον έντιμο

αγώνα που έδωσαν όλοι οι

αγρότες, μα κυρίως τα νέα

παιδιά δείχνοντας στον

Πρωθυπουργό της χώρας

ότι δεν είναι “επαγγελματίες

διαδηλωτές” αλλά αγρότες

που έχουν και την θέληση

και το πείσμα να παραμεί-

νουν στα χωριά και στα

χωράφια τους.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο

Φαρσάλων και τους συνερ-

γάτες του, αλλά και όλους

τους φορείς και τους συλλό-

γους της επαρχίας, μα

κυρίως τους απλούς

ανθρώπους, που όπως

μπορούσε ο καθένας

συμπαραστάθηκε και βοή-

θησε με διάφορους τρό-

πους στον αγώνα μας”.

2
Τρίτη 1 ΜαρτίουΤοπικά Νέα

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 02/03/2022
Ασθενής Βροχή 00/07c

Τρίτη 01/03/2022
Βροχή 05/07c

Πέμπτη 03/03/2022
Συννεφιά 01/10c

Παρασκευή 04/03/2022
Βροχή 03/12c

Σάββατο 05/03/2022
Βροχή 06/07c

Κυριακή 06/03/2022

Βροχή 06/08c

Δευτέρα 07/03/2022

Βροχή 06/09 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

ΣωκράτηςΣωκράτης

Αλειφτήρας: Τα προΑλειφτήρας: Τα προ--

βλήματα παραμένουνβλήματα παραμένουν

οξυμένα ο αγώνας θαοξυμένα ο αγώνας θα

συνεχιστεί…συνεχιστεί…

Α
πό τη Δημοτική

Επιχείρηση

Ύδρευσης –

Αποχέτευσης Φαρσάλων

γνωστοποιούνται τα εξής:

Τα τελευταία εικοσιτετράω-

ρα έχει υποπέσει στην αντί-

ληψη της υπηρεσίας διακί-

νηση πλαστού λογαρια-

σμού ύδρευσης μαζί με μία

«έκκληση» από γυναίκα για

βοήθεια (εμφανίζεται ως

μητέρα παντρεμένη με

μικρό παιδί), καθώς όπως

υποστηρίζει, διακόπηκε η

παροχή νερού λόγω οφει-

λών.

Άμεσα η υπηρεσία κινητο-

ποιήθηκε και μετά από

έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η

παροχή στην οποία αναφέ-

ρεται ο λογαριασμός λει-

τουργεί κανονικά.

Οτιδήποτε άλλο διακινείται

είναι ψευδές και εκ του

πονηρού πορευόμενο.

Παρακαλούνται οι πολίτες

να λάβουν υπόψη την

πραγματικότητα και να μην

προβούν σε οποιαδήποτε

συναλλαγή με την υποτιθέ-

μενη καταγγέλλουσα.

Η
Παγκόσμια Ημέρα

Σκέψης είναι μια

Οδηγική και

Προσκοπική εορτή προς

την Παγκόσμια Φιλία που

μας ενώνει. Κάθε χρόνο

από το 1926, εορτάζεται

στις 22 Φεβρουαρίου, σε

ανάμνηση της γέννησης

του ιδρυτή του

Προσκοπισμού Λόρδου

Baden Pawel και της

Αρχιοδηγού Olave Baden

Pawel.

Την ημέρα αυτή οι Οδηγοί

όλου του κόσμου συλλογί-

ζονται τις αξίες, τα ιδανικά

τους και παίρνουν θέση σε

καίρια παγκόσμια ζητήματα

με σκοπό να εμπνεύσουν,

να ευαισθητοποιήσουν τους

νέους όλου του κόσμου

αλλά και να αναλάβουν

δράση για να μπορέσουν

μελλοντικά να κάνουν έναν

κόσμο καλύτερο.

Το φετινό θέμα της

Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης

στέλνει το μήνυμα  «Ο

κόσμος μας, ένα μέλλον για

όλους μας» και αναλύει την

επίδραση που επιφέρει η

Κλιματική Αλλαγή ως προς

την Ισότητα των φύλων

προσδοκώντας οι Οδηγοί

να γίνουν ηγέτες με περι-

βαλλοντική συνείδηση.

Οι ομάδες του Τοπικού

Τμήματος οδηγισμού

Φαρσάλων, Αστέρια (παιδιά

ηλικίας 5-7 ετών), Πουλιά

(παιδιά ηλικίας 7-11 ετών),

Οδηγοί (παιδιά ηλικίας 11-

14 ετών) και Μεγάλοι

Οδηγοί (παιδιά ηλικίας 14 -

17 ετών), το περασμένο

Σάββατο, κατανόησαν και

εξερεύνησαν περιβαλλοντι-

κά ζητήματα, καλλιέργησαν

τη νοοτροπία τους σχετικά

με την ισότητα των φύλων

και ανέλαβαν δράση έτσι

ώστε να αντιληφθούν τι

πρέπει να αλλάξει όσον

αφορά την προστασία του

περιβάλλοντος.

Μέσα από το Οδηγικό

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα οι

Οδηγοί προσπαθούν να

καλλιεργήσουν ενεργούς

πολίτες που θα σέβονται

και θα φροντίζουν το περι-

βάλλον μας.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες σχετικά με τις δράσεις

του Σώματος Ελληνικού

Οδηγισμού του Τοπικού

Τμήματος Φαρσάλων και

τις συγκεντρώσεις των

ομάδων, μπορείτε να απευ-

θυνθείτε στην Έφορο του

Τοπικού Τμήματος στο τηλ.

697 3810043, στο email:

ttfarsalon@seo.gr, και στο

Facebook:

facebook.com/seottfarsalon

.

ΔΕΥΑ Φαρσάλων:ΔΕΥΑ Φαρσάλων:

Προσοχή στους πολίΠροσοχή στους πολί--

τες, ψευδής η καταγτες, ψευδής η καταγ--

γελία περί διακοπήςγελία περί διακοπής

νερού σε «μητέρα μενερού σε «μητέρα με

μικρό παιδί»μικρό παιδί»

Το Σώμα ΕλληνικούΤο Σώμα Ελληνικού

Οδηγισμού του ΤοπικούΟδηγισμού του Τοπικού

Τμήματος ΦαρσάλωνΤμήματος Φαρσάλων

τίμησε την Παγκόσμιατίμησε την Παγκόσμια

Ημέρα ΣκέψηςΗμέρα Σκέψης



Χ
αιρετίζουμε τους

χιλιάδες αγρότες και

κτηνοτρόφους που

ξεπέρασαν ψεύτικα διλήμ-

ματα, πιέσεις, ρουσφέτια,

την ηττοπάθεια και την μοι-

ρολατρία και βγήκαν στους

δρόμους. Όλους όσοι συμ-

μετείχαν στα μπλόκα και σε

άλλες πολύμορφες κινητο-

ποιήσεις σε όλη την χώρα

υπό την πίεση των πολλών

και οξυμένων προβλημά-

των που δημιούργησαν

όλες οι κυβερνήσεις με τις

πολιτικές τους,  δίνοντας

δίκαιο, αξιοπρεπή και

περήφανο αγώνα για την

επιβίωση τους.

 Χαιρετίζουμε τους εκατοντά-

δες φορείς και σωματεία, όλο

τον λαό, που στήριξε πολύ-

πλευρα τον αγώνα μας,

εκφράζοντας έμπρακτα την

αλληλεγγύη τους στο δίκαιο

των αιτημάτων μας. Δίνοντας

δύναμη και προοπτική στον

αγώνα μας συμμετέχοντας

στις πολύμορφες δράσεις και

με επισκέψεις στα μπλόκα.

 Ο αγώνας μας έδειξε ότι δεν

παλεύουμε, μόνο για μας. Τα

αιτήματά μας αφορούν όλο

το λαό: Η κατάργηση της

ρήτρας αναπροσαρμογής

στο ρεύμα που ζητάμε, δεν

είναι μόνο για τα χωράφια

μας και τους στάβλους μας,

αλλά και για τα σπίτια και τα

μαγαζιά. Το ίδιο ισχύει και για

τις τιμές στα καύσιμα.

Επίσης, όταν ζητάμε επιδότη-

ση των αγροεφοδίων για να

πέσει το κόστος παραγωγής,

αυτό μπορεί να εξασφαλίσει

και τρόφιμα που θα είναι πιο

φτηνά για το λαό.

 Με τα μπλόκα μας αναγκά-

σαμε την κυβέρνηση να

δεσμευτεί ότι θα συνεχιστεί η

μείωση της ρήτρας αναπρο-

σαρμογής στο ρεύμα για το

διάστημα Απριλίου-

Οκτωβρίου 2022. Εκδόθηκαν

νέα μειωμένα τιμολόγια λογα-

ριασμών από την ΔΕΗ για

την περίοδο Αυγούστου-

Δεκεμβρίου 2021. Δόθηκαν

επιπλέον χρήματα για την

στήριξη των κτηνοτρόφων.

Όμως τα βασικά μας αιτήμα-

τα δεν ικανοποιήθηκαν, δημι-

ουργώντας ασφυκτικές συν-

θήκες για την συνέχιση της

παραγωγικής διαδικασίας και

την επιβίωση μας.

 Βιώσαμε την απαξίωση του

πρωτογενή τομέα ενώ μας

χαρακτηρίζουν προεκλογικά

ως ραχοκοκαλιά της ελληνι-

κής οικονομίας και πυλώνα

ανάπτυξης. Πρώτα ήρθε ο

χαρακτηρισμός μας ως επαγ-

γελματίες διαδηλωτές και

αργόσχολους που κάνουμε

κινητοποιήσεις όταν δεν

έχουμε δουλειά από τον ίδιο

τον Πρωθυπουργό. Στην

συνάντηση δηλώθηκε ότι

συμβάλλουμε λίγο στο ΑΕΠ

της χώρας και ότι μας δίνουν

δυσανάλογα μεγάλη στήριξη

σε βάρος άλλων κοινωνικών

ομάδων.

 Με αίσθημα ευθύνης και

αλληλεγγύης στις «ευπαθείς

κοινωνικές ομάδες» των εφο-

πλιστών, επιχειρηματιών, και

των ιδιοκτητών των πανελλα-

δικών καναλιών προτείνουμε

στην κυβέρνηση να τους

δώσει τα επιπλέον 10 εκα-

τομμύρια ευρώ που πρότεινε

σε μας για το πετρέλαιο.

 Καταγγέλλουμε την κυβέρνη-

ση της ΝΔ για εχθρική στάση

έναντι εκατοντάδων χιλιάδων

αγροτών και κτηνοτρόφων,

όπως εκφράστηκε και με τον

αστυνομικό αυταρχισμό στο

χώρο τον μπλόκων και με τις

συκοφαντικές επιθέσεις στον

αγώνα μας και με τον

εμπαιγμό των προσχηματι-

κών προσκλήσεων σε “διάλο-

γο” και με την προκλητική

άρνηση να ικανοποιήσει τα

αιτήματα μας.

Καταγγέλλουμε, επίσης, τα

πανελλαδικά ΜΜΕ που έστη-

σαν «πέπλο σιωπής» για τις

κινητοποιήσεις μας, προκει-

μένου να αποκρύψουν τα

δίκαια αιτήματά μας και να

στηρίξουν την αντιλαϊκή πολι-

τική της κυβέρνησης.

Υπονομευτικό ρόλο έπαιξαν

και όσοι «αγροτοσυνδικαλι-

στές» με ρόλο Δούρειου

Ίππου συναντήθηκαν με το

υπουργείο στην διάρκεια των

μπλόκων μας, ουσιαστικά

παίζοντας το παιχνίδι της

κυβέρνησης καπηλευόμενοι

τον αγώνα των αγροτών που

ήταν στον δρόμο.

Ο αγώνας αφορά στην ίδια

την επιβίωσή μας, στο δικαί-

ωμά μας να παράγουμε και

να ζούμε με αξιοπρέπεια από

τη δουλειά μας. Η τεράστια

αύξηση του κόστους παρα-

γωγής καλύπτει τον οποιοδή-

ποτε τζίρο ή την οποιαδήπο-

τε τιμή πήραμε στα προϊόντα.

Μ’ αυτή την κατάσταση δεν

μπορούμε να συνεχίσουμε

την αγροτική απασχόληση.

Τα πράγματα βαδίζουν προς

το χειρότερο και εξαιτίας του

πολέμου που μαίνεται για

δεύτερη φορά τα τελευταία

25 χρόνια σε ευρωπαϊκό έδα-

φος, χωρίς να ευθύνονται οι

λαοί για αυτόν. Θα πληρώ-

σουμε και εμείς αλλά και ολό-

κληρος ο ελληνικός λαός ένα

νέο μεγάλο οικονομικό τίμη-

μα με την ακρίβεια, την αύξη-

ση της τιμής των καυσίμων,

την ενεργειακή φτώχεια, τους

εξοπλισμούς και τα οικονομι-

κά μέτρα (πχ εμπάργκο στα

προϊόντα που παράγουμε).

 Γυρίζουμε στα χωριά μας,

οργανωμένα και συντονισμέ-

να σε όλη τη χώρα, όπως

ξεκινήσαμε. Φεύγουμε καταγ-

γέλλοντας την κυβέρνηση για

την αδιαλλαξία της και προει-

δοποιώντας την ότι θα μας

βρίσκει συνεχώς μπροστά

της. Φεύγουμε με το κεφάλι

ψηλά, περήφανοι για τον

αγώνα μας, ο οποίος συνεχί-

ζεται με διάφορες μορφές.

 Η απόφαση των μπλόκων

και της αγωνιζόμενης αγρο-

τιάς είναι για συνέχιση του

αγώνα.

Ένας αγώνας για την επιβίω-

ση που επί χρόνια δίνουμε,

όχι μόνο στα μπλόκα, αλλά

με κάθε μορφή πάλης. Ένας

αγώνας σκληρός και μακρο-

χρόνιος που με το δυνάμωμα

των Αγροτικών Συλλόγων,

των Ομοσπονδιών και της

Πανελλαδικής Επιτροπής

των Μπλόκων και τη μεγαλύ-

τερη συμμετοχή αγροτών και

κτηνοτρόφων, είναι σίγουρο

πως θα έχει θετικά αποτελέ-

σματα.

Πρέπει να συνειδητοποιηθεί

από όλους τους συναδέλ-

φους ότι τα προβλήματα δεν

λύνονται ούτε ασκείται πίεση

στην εκάστοτε κυβέρνηση με

αδιέξοδες καταγγελίες και

οργή στα καφενεία, πίσω το

από τα πληκτρολόγια και

από τον καναπέ.

Προτείνουμε προς όλους

τους αγρότες και κτηνοτρό-

φους ως επόμενο βήμα κλι-

μάκωσης και διεκδίκησης την

διοργάνωση μεγάλου αγροτι-

κού συλλαλητηρίου στην

Αθήνα τις επόμενες ημέρες.

Συνεχίζουμε – θα νικήσουμε!

3
Τρίτη 1 Μαρτίου Τοπικά Νέα

Παν. Επιτροπή Μπλόκων: Καταγγέλλουμε την κυβέρνηΠαν. Επιτροπή Μπλόκων: Καταγγέλλουμε την κυβέρνη--

ση για αδιαλλαξία – Συνεχίζουμε τον αγώνα μαςση για αδιαλλαξία – Συνεχίζουμε τον αγώνα μας

Προσφορές

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
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Φεβρουαρίου 2022,

στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Φαρσάλων διεξή-

χθη σεμινάριο ρομποτι-

κής στους μαθητές των

δύο τμημάτων της Ε’

Τάξης, από το Computer

Center

Ευρωεκπαιδευτική. To εν

λόγω σεμινάριο διενεργή-

θηκε στα πλαίσια του

μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, κατόπιν

πρόσκλησης που απηύ-

θυναν οι δάσκαλοι

Απόστολος Γκουτζιός και

Απόστολος

Τριανταφυλλόπουλος στις

υπεύθυνες εκπαιδεύτριες

του εργαστηρίου ρομποτι-

κής.

Το σεμινάριο ήταν χωρισμέ-

νο σε δύο μέρη. Αφενός

στο πρώτο μέρος παρου-

σιάστηκε στους μικρούς

μαθητές η φιλοσοφία, η

χρησιμότητα και η αναγκαι-

ότητα της ρομποτικής στην

σύγχρονη ζωή.

Επισημάνθηκε δε, ότι με τα

μαθήματα εκπαιδευτικής

ρομποτικής, τα παιδιά

πραγματοποιούν τα πρώτα

τους βήματα στον προ-

γραμματισμό και μαθαίνουν

τις εντολές, τις οποίες τις

εφαρμόζουν σε πραγματι-

κές κατασκευές. Συνάμα

συνδυάζουν την ψυχαγωγι-

κή δραστηριότητα με την

μάθηση. Παράλληλα, η

εκπαίδευση μετουσιώνεται

σε μια συγκλονιστική περι-

πέτεια και ανακάλυψη.

Τέλος, η εκπαιδευτική

ρομποτική θεωρείται ως

σχέδιο διεπιστημονικής

δραστηριότητας κυρίως

στην επιστήμη, τα μαθημα-

τικά, την πληροφορική και

την τεχνολογία, προσφέρο-

ντας σημαντικά νέα οφέλη

στην εκπαίδευση και γενικό-

τερα σε όλα τα επίπεδα.

Αφετέρου στο δεύτερο

μέρος, οι μικροί μαθητές

μεταμορφώθηκαν σε

μικρούς εξερευνητές και με

τις οδηγίες των ειδικών

κατασκεύασαν τα δικά τους

ρομπότ, στα οποία έδωσαν

κίνηση και αισθήσεις.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι

δάσκαλοι της Ε΄ Τάξης,

ευχαρίστησαν τις κυρίες

Ιουλία Εγγλέζου, Κυριακή

Π. Παναγιωτοπούλου και

Ζήνα Αργύρη για το εποικο-

δομητικό σεμινάριο, καθώς

και για το ολοκληρωμένο

εργαστήριο ρομποτικής,

που στήσανε σε ελάχιστη

ώρα στο αμφιθέατρο του

σχολείου τους. Τα παιδιά με

την σειρά τους ευχαρίστη-

σαν εξίσου τις εκπαιδεύ-

τριες γεμάτα χαρά και

ενθουσιασμό. 

4
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Τρίτη 1 Μαρτίου
Τοπικά Νέα

Σεμινάριο Ρομποτικής στους μαθητές του 1ου ΔημοτικούΣεμινάριο Ρομποτικής στους μαθητές του 1ου Δημοτικού

Σχολείου ΦαρσάλωνΣχολείου Φαρσάλων



Υ
πογράφεται το

επόμενο διάστημα

από τον

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστό η σύμβαση του

έργου για τον καθαρισμό

της αποστραγγιστικής

τάφρου της περιφερεια-

κής οδού Φαρσάλων. Το

έργο είναι προϋπολογι-

σμού 700.000 ευρώ και-

χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αφορά την επένδυση της

υφισταμένης τάφρου που

βρίσκεται βόρεια της

περιφερειακής οδού

Φαρσάλων από τη συμ-

βολή της με την Ε.Ο.

Φαρσάλων – Βόλου έως

τη συμβολή της με την

οδό Απιδανού.

«Σε συνεργασία με την

Τεχνική Υπηρεσία της

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

με ολοκληρωμένο σχεδια-

σμό υλοποιούμε έργα καθα-

ρισμού σε αποστραγγιστι-

κές τάφρους που προκα-

λούν πλημμυρικά φαινόμε-

να και επιβαρύνουν το

οδικό

δίκτυο.Παρεμβαίνουμε

όπου υπάρχει ανάγκη και

επενδύουμε στην πρόλη-

ψη» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Τ
ην περασμένη

Τρίτη 22

Φεβρουαρίου,

πραγματοποιήθηκε στην

αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου του

Δημαρχείου Φαρσάλων,

συνάντηση εργασίας στο

πλαίσιο εκπόνησης του

ΣΦΗΟ.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης

Εσκίογλου, εκπρόσωποι

των τεχνικών υπηρεσιών και

μέλη της ομάδας έργου της

αναδόχου εταιρείας.

Στη συνάντηση, η οποία

διήρκησε τρεις ώρες, συζη-

τήθηκαν τόσο θέματα που

αφορούν τα στάδια εκπόνη-

σης του σχεδίου, όσο και τις

μεθοδολογίες που εφαρμό-

ζονται.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε

και στη διαμόρφωση των

σεναρίων χωροθέτησης των

σταθμών φόρτισης, όπου η

Δημοτική

Αρχή έδωσε τις βασικές

κατευθύνσεις ενώ διατυπώ-

θηκαν και κάποιες πρώτες

προτάσεις χωροθέτησης

των σταθμών.

Τις επόμενες ημέρες θα

αναρτηθεί και το διαδικτυα-

κό ερωτηματολόγιο της δια-

βούλευσης και ο Δήμος

ευελπιστεί στην ενεργή συμ-

μετοχή πολιτών και φορέων

της τοπικής κοινωνίας για

την εξασφάλιση του καλύτε-

ρου δυνατού αποτελέσμα-

τος.

5
Τρίτη 1 Μαρτίου

CMYK

Συνάντηση εργασίας για το ΣχέδιοΣυνάντηση εργασίας για το Σχέδιο

Φόρτισης Ηλεκτρικών ΟχημάτωνΦόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Νέα αντιπλημμυρικά έργα στα ΦάρσαλαΝέα αντιπλημμυρικά έργα στα Φάρσαλα

από την Περιφέρεια Θεσσαλίαςαπό την Περιφέρεια Θεσσαλίας



Έ
φυγε την περα-

σμένη

Παρασκευή από

την ζωή σε ηλικία 60 ετών

ο δημοτικός σύμβουλος

και αρχηγός παράταξης

του Δήμου Φαρσάλων

Κωνσταντίνος Τύμπας.

Ο εκλιπών διετέλεσε αντι-

πρόεδρος του

Περιφερειακού Συμβουλίου

Θεσσαλίας και περιφερεια-

κός σύμβουλος Θεσσαλίας

την περασμένη θητεία (ήταν

ο τελευταίος εκλεγμένος

από τα Φάρσαλα με την

παράταξη του κ.

Τσιλιμίγκα), ήταν ενεργός

πολιτικά συμμετέχοντας επί

σειρά ετών ως στέλεχος του

ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε δημοτικός

σύμβουλος δυο θητείες

στον πρώην Δήμο Ενιπέα

και συμμετείχε ως αθλητι-

κός παράγοντας στην

ομάδα του χωριού του, τον

Σταυρό Φαρσάλων. Αφήνει

πίσω του, την σύζυγό του

Καλλιόπη, τον γιό του

Χρήστο και την μητέρα του

Φανή.

Συλλυπητήρια του δημάρ-

χου Φαρσάλων για την

απώλεια του Κώστα

Τύμπα

Με αφορμή το άγγελμα του

θανάτου του δημοτικού

συμβούλου Φαρσάλων

Κώστα Τύμπα, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου έκανε την ακό-

λουθη δήλωση:

«Με θλίψη υποδεχθήκαμε

την είδηση του θανάτου του

Κώστα Τύμπα, ενός ανθρώ-

που που διέγραψε μία

σημαντική πορεία ζωής στα

κοινά. Ως δημοτικός σύμ-

βουλος και επικεφαλής

παράταξης στο δημοτικό

συμβούλιο Φαρσάλων, ως

περιφερειακός σύμβουλος

εκπροσωπώντας ολόκληρη

την επαρχία μας, αλλά και

ως άνθρωπος που αγάπη-

σε και προσέφερε στον

αθλητισμό.

Ο Κώστας Τύμπας με εργα-

τικότητα και αφοσίωση

έδωσε τον καλύτερό του

εαυτό για την κοινωνία και

αφήνει πίσω του μία σημα-

ντική παρακαταθήκη για τα

Φάρσαλα. Το δημοτικό μας

συμβούλιο θα είναι φτωχό-

τερο χωρίς την παρουσία

του. Εκφράζω τα ειλικρινή

συλλυπητήριά μου στους

οικείους του.»

Ο δημοτικός σύμβουλος

Γιάννης Γκέβρος αποχαι-

ρέτησε τον Κ. Τύμπα

Ο εκλεγμένος δημοτικός

σύμβουλος της παράταξης

του Κώστα Τύμπα, Γιάννης

Γκέβρος, αποχαιρετά τον

αρχηγό της παράταξής του

στα κοινωνικά δίκτυα, τοπο-

θετώντας μια φωτογραφία

από την παραμονή της εορ-

τής της Παναγίας

Δεμερλιώτισσας στο Σταυρό

Φαρσάλων (φέτος τον

Αύγουστο) γράφοντας τα

εξής:

“Αντίο φίλε Κώστα…Η ανι-

διοτέλεια, η προσφορά και

η αγάπη σου για τον τόπο

μας θα είναι οδηγός για τις

επόμενες γενιές…Η απώ-

λεια σου και το κενό που

αφήνεις τεράστιο για την

επαρχία μας. Καλό ταξίδι!!!”

Συλλυπητήριο μήνυμα

του Περιφερειάρχη

Κώστα Αγοραστού για

την απώλεια Κ. Τύμπα

Με θλίψη πληροφορήθηκα

την  απώλεια του πρώην

αντιπροέδρου του

Περιφερειακού Συμβουλίου

Θεσσαλίας Κωνσταντίνου

Τύμπα. Με τον εκλιπόντα

είχαμε γόνιμη και αποτελε-

σματική συνεργασία στο

Περιφερειακό Συμβούλιο. Η

πορεία του στην τοπική

αυτοδιοίκηση,  αφήνει απο-

τύπωμα προσφοράς στη

Θεσσαλία και στο Δήμο

Φαρσάλων, απ όπου είλκε

την καταγωγή.   Τα θερμά

μου συλλυπητήρια στην

οικογένεια και στους οικεί-

ους του.

Η Ν.Ε. του Κινήματος

Αλλαγής και η Τ.Ο.

Φαρσάλων για την απώ-

λεια του Κ. Τύμπα

Με βαθιά θλίψη πληροφο-

ρηθήκαμε την ξαφνική απώ-

λεια του φίλου και συντρό-

φου Κώστα Τύμπα, ενός

ανθρώπου που προσέφερε

τα μέγιστα στο ΠΑΣΟΚ-

Κίνημα Αλλαγής και διακρί-

θηκε για το ήθος του.

Ο σύντροφος Κώστας ήταν

ένας άνθρωπος της πρώ-

της γραμμής, υπηρέτησε

μέχρι τηντελευταία στιγμή

με σύνεση και αξιοπρέπεια

την τοπική αυτοδιοίκηση και

τη Μεγάλη Δημοκρατική

παράταξη, όπου και αν του

ζητήθηκε.

Η Ν.Ε. του Κινήματος

Αλλαγής και η Τ.Ο

Φαρσάλων εκφράζουν τα

θερμά τους συλλυπητήρια

στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι σύντροφε

Κώστα.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση

για το θάνατο του Κώστα

Τύμπα, επικεφαλής δημοτι-

κής παράταξης των

Φαρσάλων και πρώην

Περιφερειακού Συμβούλου,

εξέδωσε η  Γραμματέας της

Κ.Ο. του Κινήματος

Αλλαγής και Βουλευτής

Λάρισας,  Ευαγγελία

Λιακούλη, επισημαίνοντας

τα εξής:

Ε. Λιακούλη: «Ο Κώστας

Τύμπας, κέρδισε επάξια

τον τίτλο του αφοσιωμέ-

νου αγωνιστή» 

«Με μεγάλη θλίψη και

συγκίνηση αποχαιρετώ  τον

Φίλο και Σύντροφο, Κώστα

Τύμπα , τον περήφανο

Φαρσαλινό , με τον οποίο

η ζωή μας γνώρισε και μας

έφερε μαζί , σε κοινούς

αγώνες για τη μεγάλη

δημοκρατική παράταξη  και

την  οραματική αυτοδιοίκη-

ση. 

Ο Κώστας, αγωνίστηκε για

τις αξίες του ΠΑΣΟΚ και

του Κινήματος Αλλαγής,

χωρίς εκπτώσεις στις αρχές

του, αφήνοντας ένα σημα-

ντικό θετικό αποτύπωμα,

ως αιρετός και ως

Άνθρωπος.

Διακρίθηκε για τον αγώνα

του προκειμένου να επιλυ-

θούν σοβαρά ζητήματα της

καθημερινότητας των πολι-

τών, ενώ έκανε σημείο ανα-

φοράς στο Περιφερειακό

Συμβούλιο Θεσσαλίας,

όπου θήτευσε ως

Αντιπρόεδρος, το έργο

κατασκευής του νέου δρό-

μου Λάρισας –Φαρσάλων,

εισάγοντας σε συζήτηση

επανειλημμένα το θέμα, με

επιμονή, επιχειρήματα, πιε-

στική διεκδίκηση.

Δυστυχώς, παρά το γεγο-

νός ότι συμπληρώθηκε σχε-

δόν μια δεκαετία από τη

συστηματική έναρξη του

αγώνα του,  δεν πρόλαβε

να εισπράξει την ικανοποίη-

ση για το συγκεκριμένο

έργο πνοής για την περιο-

χή, για το οποίο ο ίδιος,

πάλεψε πραγματικά πολύ. 

Με απλή και καθημερινή

συμπεριφορά, με χιούμορ

και αυθεντική λαϊκότητα,

κέρδισε πολλούς φίλους και

έγινε αγαπητός σε πολλούς

συντοπίτες μας, που βρή-

καν στο πρόσωπό του ένα

αφοσιωμένο φίλο, έναν

αγωνιστή, με κατανόηση και

ανθρωπιά. 

Ο Κώστας φεύγει νωρίς.

Μπορούσε ακόμη πολλά,

ήθελε ακόμη πολλά … 

Πάλεψε γενναία με τον καρ-

κίνο και δεν ηττήθηκε πραγ-

ματικά ποτέ, γιατί μέχρι να

φύγει, έζησε την κάθε στιγ-

μή, χωρίς να γίνει όμηρος

της αρρώστιας και του

φόβου.

Αυτή τη γενναιότητα κρατώ,

μαζί με το βροντερό γέλιο,

το ασίγαστο πάθος, την

αγωνιστική ψυχή, το έξυ-

πνο χιούμορ.  

Πάντα θα είναι στη μνήμη

μας και στην καρδιά μας. 

Τα ειλικρινή μου συλλυπη-

τήρια στη σύζυγό του και

στο μεγάλο καμάρι του, τον

γιο του

Καλό Ταξίδι, Φίλε Κώστα» 
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“Έφυγε”“Έφυγε” απόαπό την ζωή ο Κωνσταντίνος Τύμπας - Όλες οι συλτην ζωή ο Κωνσταντίνος Τύμπας - Όλες οι συλ--

λυπητήριες ανακοινώσειςλυπητήριες ανακοινώσεις

10-13/3/2022 Τετραήμερη Εκδρομή σε

Καβάλα – Θάσο – Ξάνθη – Κομοτηνή –

Πόρτο Λαγός – Δράμα

3 Διανυκτερεύσεις με πρωινό σε Hotel 4*.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4: Το σωματείο συνταξιούχων

ΟΑΕΕ διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή σε:

Ι.Μ. Οσίου Δαυίδ, Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του

Ρώσσου και Χαλκίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4: Παρακολούθηση θεατρικής

παράστασης «Το Σώσε» στο Θέατρο Παλλάς

στην Αθήνα.
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Μείωση του πληθυσμου στην Επ. Φαρσάλων δείχνει η απογραφή Μείωση του πληθυσμου στην Επ. Φαρσάλων δείχνει η απογραφή 

Σ
ύμφωνα με τις πρώ-

τες πληροφορίες που

συζητήθηκαν στο

περασμένο Δημοτικό

Συμβούλιο των Φαρσάλων

τα πρώτα στοιχεία που

αφορούν την απογραφή

του πληθυσμού της

Επαρχίας Φαρσάλων είναι

ανησυχητικά καθώς αν και

ακόμη δεν υπάρχουν επί-

σημα στοιχεία και αριθμοί

ο τελικός αριθμός των

κατοίκων του Δήμου

Φαρσάλων αναμένεται να

είναι αρκετά μικρότερος

από τους 20.000 καταγε-

γραμμένους πολίτες που

είχε το 2011 ο Δήμος

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση

της κ. Μαρίας Ίφου η οποία

ρώτησε αν υπάρχουν στοι-

χεία για την απογραφή που

βρίσκεται σε εξέλιξη ο κ.

Εσκίογλου απάντησε ότι δεν

υπάρχουν ακόμη επίσημα

στοιχεία όμως σύμφωνα με

τις πρώτες ανεπίσημες ενδεί-

ξεις ο πληθυσμός που έχει

απογραφεί είναι λιγότερος

από τους 20.000 καταγε-

γραμμένους πολίτες που είχε

το 2011 ο Δήμος.

Ενώ με αφορμή τον τραγικό

θάνατο του 22 χρόνου στην

Λάρισα που σκοτώθηκε από

τοίχο που έπεσε από παλιό

σπίτι η κ. Μαρία Ίφου ζήτησε

να υπάρξει καταγραφή από

την αρμόδια Τεχνική

Υπηρεσία και την

Πολεοδομία για τα επικίνδυ-

να κτίρια στην Επαρχία

Φαρσάλων.

Ο κ. Εσκίογλου απάντησε

πως έχουν ξεκινήσει εδώ και

πολύ καιρό οι ενέργειες να

βρεθούν οι ιδιοκτήτες παλαι-

ών κτιρίων πριν το τραγικό

περιστατικό που συνέβη στην

Λάρισα και ζήτησε την συν-

δρομή όλων να επισημαίνουν

τέτοιου είδους προβλήματα

ώστε να υπάρξει λύση, πρό-

ταση που συμφώνησαν όλοι

οι δημοτικοί σύμβουλοι, επι-

σημαίνοντας ορισμένα κτίρια

που έχουν μεγάλο βαθμό

επικινδυνότητας ιδιαίτερα στο

κέντρο της πόλης για τους

πεζούς.

Ο κ. Ιωάννης Γκέβρος ρώτη-

σε τον Δήμαρχο Φαρσάλων

για την φάση που βρίσκεται η

ανάπλαση της Κεντρικής

Πλατείας Φαρσάλων

(Πλατεία Δημαρχείου), με τον

κ. Εσκίογλου να απαντά ότι

ακόμη δεν έχει αποδοθεί το

πρώτο βραβείο από τον δια-

γωνισμό, καθώς εξετάζονται

από την τεχνική υπηρεσία τα

υψομετρικά της πλατείας,

ενώ στην συνέχεια θα ακο-

λουθήσει η αναζήτηση

πίστωσης για την ανάπλαση

της. 

Η Ψήφιση των Θεμάτων:

Θέμα 1ο:Έγκριση τροποποί-

ησης του τεχνικού προγράμ-

ματος του Δήμου έτους 2022

ΟΧΙ από την παράταξη του

κ. Καραχάλιου και τον κ.

Αναγνώστου.

Θέμα 2ο:Έγκριση υποχρεωτι-

κής (1ης) αναμόρφωσης

πρ/γισμου οικον.έτους 2022 

Παρών η παράταξη του κ.

Καραχάλιου, ΟΧΙ ο κ.

Αναγνώστου

Θέμα 3ο:Αποδοχή των όρων

για την λήψη τοκοχρεολυτι-

κού δανείου από το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων,

από πόρους του Τ.Π &

Δανείων για την εκτέλεση του

έργου «Εκπόνηση προγράμ-

ματος Πρωτοβάθμιου και

Δευτεροβάθμιου

Προσεισμικού Ελέγχου

Κρίσιμων Υποδομών (σχολι-

κά κτίρια) του Δήμου

Φαρσάλων, βάσει των προ-

διαγραφών του Οργανισμού

Αντισεισμικού Σχεδιασμού &

Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)»

ενταγμένου στο Ειδικό

Αναπτυξιακού Πρόγραμμα

Αντώνης Τρίτσης

ΟΧΙ ο κ. Αναγνώστου

Θέμα 4ο:Έγκριση της έκθε-

σης εσόδων – εξόδων Δ’ τρι-

μήνου ελέγχου υλοποίησης

του προϋπολογισμού του

Δήμου, οικονομικού έτους

2021

ΟΧΙ η παράταξη του κ.

Καραχαλίου και οι κ.κ.

Γκέβρος, Αναγνώστου.

Θέμα 5ο:Έγκριση έκθεσης

πεπραγμένων έτους 2021

της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής Δήμου Φαρσάλων -

ΟΧΙ από τον κ.

Αναγνώστου

ΘΕΜΑ 6ο : : Λήψη απόφα-

σης συγκρότησης διαχειριστι-

κής επιτροπής του κληροδο-

τήματος ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης,

συγκρότησης τριμελούς επι-

τροπής Συμβιβαστικής.

Επίλυσης Φορολογικών

Διαφορών και

Αμφισβητήσεων του Δήμου

και ορισμός δύο (2) τακτικών

αιρετών μελών, ενός (1)

δημότη και ενός (1) δημοτι-

κού υπαλλήλου ως γραμμα-

τέα, με 

ΠΑΡΩΝ από τον κ.

Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης,

συγκρότησης τριμελούς επι-

τροπής Καταστροφής

Αντικειμένων του Δήμου που

δεν έχουν Καμία Αξία και ορι-

σμός δύο (2) τακτικών αιρε-

τών μελών, ενός (l) δημότη

και ενός (1) δημοτικού υπαλ-

λήλου ως γραμματέα, με

τους αναπληρωτές τους 

ΠΑΡΩΝ από τον κ.

Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης,

για συγκρότηση επιτροπής

παραλαβής έργων & εργα-

σιών αξίας έως 5.869,40€ για

το έτος 2022 (Εισηγητής : 

ΠΑΡΩΝ από τον κ.

Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφα-

σης, συγκρότησης τριμελούς

επιτροπής Ανταλλαγής

Ακινήτων του Δήμου και ορι-

σμός δύο (2) τακτικών αιρε-

τών μελών και ενός (1) δημο-

τικού υπαλλήλου ως γραμμα-

τέα, με τους αναπληρωτές

τους ΠΑΡΩΝ από τον κ.

Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφα-

σης, συγκρότησης τριμελούς

επιτροπής Διενέργειας

Δημοπρασιών για την

Εκποίηση ή Εκμίσθωση

Πραγμάτων του Δήμου και

ορισμός δύο (2) τακτικών

αιρετών και ενός (1) δημοτι-

κού υπαλλήλου ως γραμμα-

τέα ΠΑΡΩΝ από τον κ.

Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφα-

σης, συγκρότησης τριμελούς

Εκτιμητικής Επιτροπής του

Δήμου για τον καθορισμό

τιμήματος ακινήτων και ορι-

σμός δύο (2) τακτικών αιρε-

τών μελών, ενός (1)

Μηχανικού της Τεχνικής

Υπηρεσίας και ενός (1) δημο-

τικού υπαλλήλου ως γραμμα-

τέα, με τους αναπληρωτές

τους

ΠΑΡΩΝ από τον κ.

Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφα-

σης, για αντικατάσταση

μέλους της Επιτροπής

Διαχείρισης του Κοινωνικού

Παντοπωλείου Δήμου

Φαρσάλων

ΠΑΡΩΝ από τον κ.

Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη

πρότασης ψηφίσματος στήρι-

ξης αγροτικών κινητοποιήσε-

ων 

ΟΜΟΦΩΝΑ



Τ
ην Κυριακή 20

Φεβρουαρίου 2022

πραγματοποιήθηκε

η Γενική Συνέλευση της

Ομοσπονδίας Πολυμελών

Οικογενειών με τρία τέκνα

Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ), στο

αμφιθέατρο του Δήμου

Περιστερίου στην Αθήνα.

Το Σύλλογο Τριτέκνων

Επαρχίας Φαρσάλων

εκπροσώπησαν  ο

Πρόεδρος του συλλόγου κ.

Χατζημήτρος Δημήτριος, ο

αντιπρόεδρος κ. Δρόσος

Αχιλλέας και η ταμίας

κ.Κωσταρέλου Παρασκευή.

Την εκδήλωση τίμησαν με

τη παρουσία τους:

Η Υφυπουργός εργασίας

και Κοινωνικών

Υποθέσεων, αρμόδια για

θέματα δημογραφικής πολι-

τικής κα Συρεγγέλα Μαρία,

η Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ.

Γιαννακοπούλου Νάντια, o

εκπρόσωπος της Λαϊκής

Ενότητας κ. Στρατούλης

Δημήτρης, ο εκπρόσωπος

του Μέρα25 κ. Αρσένης

Κρίτων και ο εκπρόσωπος

της Ομοσπονδίας Κύπρου

κ. Ηρακλείδης Χαρίλαος .

Μετά τις τοποθετήσεις των

επισήμων, έγιναν τοποθετή-

σεις από τους εκπροσώ-

πους των συλλόγων από

όλη την Ελλάδα για θέματα

που αφορούν την Τρίτεκνη

οικογένεια.

Μεγαλύτερη έμφαση δόθη-

κε στην εξομοίωση των

Τρίτεκνων οικογενειών με

των πολυτέκνων και σε

άλλα προβλήματα που

απασχολούν τους

Τρίτεκνους.

Στη συνέχεια ακολούθησε η

κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας της Ομοσπονδίας και

ο ένας από τους τυχερούς

ήταν ο Σύλλογός μας,

καθώς ο αντιπρόεδρος του

συλλόγου κ. Δρόσος

Αχιλλέας  κέρδισε το φλουρί 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Τριτέκνων Επαρχίας

Φαρσάλων εκφράζει τα

θερμά συγχαρητήρια στον

Πρόεδρο της Ομοσπονδίας

ΟΠΟΤΤΕ κ. Κοντό

Δημήτριο και σε όλα τα

μέλη του Δ.Σ. για την επιτυ-

χημένη εκδήλωση.

Σ
τη συγκρότηση

επιτροπής κρατι-

κής αρωγής αρμό-

δια για την εκτίμηση και

καταγραφή των ζημιών

από την θεομηνία (πλημ-

μύρες) της 10ης και 11ης

Ιανουαρίου 2022 στον

Δήμο Φαρσάλων, σε επι-

χειρήσεις και μη κερδο-

σκοπικού χαρακτήρα

φορείς προχώρησε η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα συγκροτή-

θηκε ως εξής:

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)Σωτήριος

Μπλάνας του Λεωνίδα ΠΕ

Μηχ/γων-Ηλ/γωνΜηχ/κων

προϊστάμενο τμήματος της

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ

Λάρισας (με αναπληρωτή

τον Τσιουρή)

Ντάσιος Ιωάννης, κλάδου

ΤΕ Τοπογράφων

Μηχανικών, υπάλληλο της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της ΠΕ Λάρισας ως

μέλος, με αναπληρωτή τον

Γκόνη Δημήτριο, κλάδου ΤΕ

Πολιτικών Μηχανικών ,

υπάλληλο της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων της ΠΕ

Λάρισας.

Στέφανος Νικολόπουλος,

κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων

Μηχανικών, υπάλληλο της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Π.Ε. Λάρισας

Τσιουρής Αναστάσιος ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ προϊστάμε-

νο τμήματος Εμπορίου στη

Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ

Λάρισας

Φυτιλή Δέσποινα του Ηλία

ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ

Λάρισας Τριανταφύλλου

Καλλιόπη ΠΕ Γεωτεχνικών

Γεωπόνων υπάλληλο στη

ΔΑΟΚ

Ελένη Αργύρη του Σωκράτη

του κλάδου ΠΕ

Γεωτεχνικών Γεωπόνων με

Β΄βαθμ. υπάλληλο στη

ΔΑΟΚ

Βασιλική Τσιάχα του Αδάμ

του κλάδου ΠΕ

Γεωτεχνικών Γεωπόνων με

Α βαθμ. υπάλληλο της

ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας

Γραμματειακή Υποστήριξη

τα μέλη της ΔΑΟΚ

Η επιτροπή κρατικής αρω-

γής είναι αρμόδια για την

εκτίμηση και καταγραφή

των ζημιών από θεομηνία

στις επιχειρήσεις και τους

μη κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα φορείς, με σκοπό την

επιχορήγηση ή την προκα-

ταβολή έναντι επιχορήγη-

σης για την αντιμετώπιση

των ζημιών,σύμφωνα με το

άρθρο 7 («Διαδικασία επι-

χορήγησης επιχειρήσεων

και μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα φορέων») του

νόμου 4797/2021.

CMYK

8
Τρίτη 1 Μαρτίου

Τοπικά Νέα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η επιτροπή για την καταγραφή ζημιών από τον «Διομήδη»Η επιτροπή για την καταγραφή ζημιών από τον «Διομήδη»

Συμμετοχή του Συλλόγου ΤριτέκνωνΣυμμετοχή του Συλλόγου Τριτέκνων

Φαρσάλων στην Γ.Σ. της ΟΠΟΤΤΕΦαρσάλων στην Γ.Σ. της ΟΠΟΤΤΕ



Γ
ια την κοινωνική

του προσφορά

μέσα από τη λει-

τουργία του ΚΕΠ Υγείας,

βραβεύτηκε ο δήμος

Φαρσάλων στο πλαίσιο

του 17ου Πανελληνίου

Συνεδρίου του Ελληνικού

Διαδημοτικού Δικτύου

Υγειών Πόλεων.

Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου

Φαρσάλων λειτουργεί εδώ

και περίπου τέσσερα χρό-

νια στην περιοχή, με βασι-

κή αποστολή την ευαισθη-

τοποίηση, ενημέρωση,

διοργάνωση προληπτικών

εξετάσεων και παραπο-

μπών σε δομές υγείας,

όλων των πολιτών ανεξαρ-

τήτου ασφαλιστικής ικανό-

τητας, με έμφαση στα συνη-

θέστερα νοσήματα που

αντιμετωπίζουν οι επαγγελ-

ματίες υγείας στην

Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε πως

«είναι μία πολύ σημαντική

διάκριση και αναγνώριση

των προσπαθειών μας ως

δήμος Φαρσάλων στον

τομέα της δημόσιας υγείας,

της ενημέρωσης και της

πρόληψης και γι’ αυτό θέλω

να ευχαριστήσω τον πρόε-

δρο του Ελληνικού

Διαδημοτικού Δικτύου

Υγειών Πόλεων κ. Γιώργο

Πατούλη.

Η προσφορά του ΚΕΠ

Υγείας στην επαρχία μας

είναι σημαντική και πολυε-

πίπεδη. Αποτελεί έναν

ακόμη κρίκο στη μεγάλη

αλυσίδα της κοινωνικής

ομπρέλας που λειτουργεί ο

δήμος Φαρσάλων για την

κοινωνία. Θέλω με αφορμή

αυτό το βραβείο να ευχαρι-

στήσω επίσης τους συνερ-

γάτες μου που όλο αυτό το

διάστημα φροντίζουν για

την εύρυθμη λειτουργία του

ΚΕΠ Υγείας και προπαντός

το προσωπικό του Κέντρου

που καταβάλλει κάθε δυνα-

τή προσπάθεια».

Ο ρόλος των ΚΕΠ Υγείας

είναι να διασυνδέει τις υπη-

ρεσίες υγείας του δήμου

αλλά και όλων των φορέων

που ασχολούνται με προ-

γράμματα πρόληψης και

προαγωγής υγείας.

Ο πολίτης μπορεί να επικοι-

νωνεί με τα ΚΕΠ Υγείας ή

να επισκέπτεται τους

χώρους τους και να ενημε-

ρώνεται για θέματα προλη-

πτικής υγείας.

Εφόσον το επιθυμεί θα

δημιουργείται ένας ιατρικός

φάκελος με τις προληπτικές

του εξετάσεις.

Το προσωπικό των ΚΕΠ

Υγείας προμηθεύει στον

δημότη μια λίστα με τους

παρόχους Ιατρούς και τα

Διαγνωστικά Εργαστήρια

του Δήμου. Υπάρχει ειδική

πρόβλεψη και για τους

Ανασφάλιστους.

Έχει δημιουργηθεί δίκτυο

παραπομπών σε εξειδικευ-

μένα νοσοκομειακά κέντρα,

για τα αποτελέσματα των

προληπτικών εξετάσεων

που χρειάζονται περαιτέρω

διερεύνηση.

Οι πάροχοι Ιατροί αλλά και

ο ίδιος ο δημότης μπορεί να

ενημερώνει τον ιατρικό του

φάκελο μέσω των ΚΕΠ

Υγείας.

Ο δημότης που έχει ιατρικό

φάκελο στα ΚΕΠ Υγείας

μέσω ειδικού λογαριασμού

θα ενημερώνεται για την

ημερομηνία που πρέπει να

επαναλάβει τις προληπτικές

εξετάσεις του.

9
Τρίτη 1 Μαρτίου
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Τοπικά Νέα
Βραβείο κοινωνικής προσφοράς στο δήμοΒραβείο κοινωνικής προσφοράς στο δήμο

Φαρσάλων για τη λειτουργία του ΚΕΠ ΥγείαςΦαρσάλων για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας



Η
Θεσσαλία, ο νομός

Λάρισας και κατ’

επέκταση και η

επαρχία Φαρσάλων

έχουν πολλά κοινά χαρα-

κτηριστικά με την

Καλιφόρνια, όσον αφορά

το πλαίσιο των καλλιερ-

γειών τους, όπως επεσή-

μανε ο Καθηγητής

Δενδροκομίας, Δρ.

Αλέξανδρος Παπαχατζής,

του τμήματος Γεωπονίας

– Αγροτεχνολογίας  του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας.

Σαν Διευθυντής του

Θεσμοθετημένου

Εργαστηρίου

«Δενδροκηπευτικών & εδα-

φικών Πόρων, HORTLAB»

και Μέλος του

Επιστημονικού Συμβουλίου

του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην

ομιλία του κατά την διάρ-

κεια της ενημερωτικής

Εκδήλωσης που διοργάνω-

σε ο τομέας Γεωπονίας και

ο τομέας Διοίκησης  &

Οικονομίας από το ΕΠΑΛ

Φαρσάλων, μαζί με τον

Δήμο Φαρσάλων, όχι μόνο

σύγκρινε τους μηχανολογι-

κούς εξοπλισμούς των δύο

επαρχιών, δηλαδή της

Καλιφόρνιας και των

Φαρσάλων, αλλά εξήγησε

και το γιατί θα πρέπει να

τους αντιγράψουμε σε

θέματα εντατικών δενδρο-

κομικών καλλιεργειών,

όπου θα μπορούσε να γίνει

και η χρήση του υπάρχο-

ντος εξοπλισμού!

Αφού έκρουσε τον κώδωνα

του κινδύνου για την επερ-

χόμενη Κλιματική Αλλαγή,

κάτι που ανέφερε και ο

Δήμαρχος Φαρσάλων, ο

κος Μάκης Εσκιόγλου,

περιέγραψε με αναλυτικό

τρόπο, πως αυτό μπορούμε

να το μετατρέψουμε σε

πλεονέκτημα.

Σε διαφάνειες από την

Καλιφόρνια που πρόβαλε,

έδειξε την απελπιστική

κατάσταση λόγω της λειψυ-

δρίας ένεκα της παρατετα-

μένης ανομβρίας των τελευ-

ταίων 4 ετών, στην οποία

περιήλθαν οι Αμερικάνοι

αγρότες, που τους ανάγκα-

σε να «ξηλώσουν» τερά-

στιες εκτάσεις με δενδροκο-

μικές καλλιέργειες «ξηρών

καρπών», όπως τα

Αμύγδαλα, τα οποία για την

Καλιφόρνια, αποτελούν και

το 70% της παγκόσμιας

παραγωγής!

Ακριβώς αυτό το κενό που

δημιουργείται από την μείω-

ση της παραγωγής ξηρών

καρπών στην Καλιφόρνια,

αλλά από την άλλη, την

παρατηρημένη ετήσια αύξη-

ση της ζήτησης, μας δίνει

εμάς την ευκαιρία να στρα-

φούμε προς την δενδροκο-

μία, πραγματοποιώντας

νέες φυτεύσεις με δέντρα

«ξηρών καρπών».

Ποια είναι όμως τα δέντρα

των «ξηρών καρπών» (ή

Ακρόδρυων, όπως λέγονται

επιστημονικά), που προτεί-

νει ο Καθηγητής και που

προσαρμόζονται άριστα

στην περιοχή μας; Δεν είναι

άλλα από την Καρυδιά

εμβολιασμένη με ποικιλίες

Καλιφόρνιας, την

Αμυγδαλιά, την επανεμφα-

νιζόμενη καλλιέργεια της

Φουντουκιάς και την

Φιστικιά Αιγίνης, (ή

Κελυφωτό, όπως λέγεται).

Κι αυτή η πρόταση έρχεται

την ώρα που τα τελευταία

χρόνια οι αγρότες μας

«ψάχνονται», αναζητώντας

νέες, πιο σταθερές, πιο

σίγουρες, αλλά κυρίως πιο

προσοδοφόρες καλλιέργει-

ες, που θα αντικαταστή-

σουν τις κατά κοινή ομολο-

γία, ετήσιες «προβληματι-

κές» πλέον, παραδοσιακές

καλλιέργειες που είχαν και

ήξεραν μέχρι τώρα, που

όμως έπαψαν να είναι κερ-

δοφόρες.

Οι προτάσεις λοιπόν του

Καθηγητή Δενδροκομίας,

Δρ. Αλέξανδρου

Παπαχατζή, ήταν στοχευμέ-

νες, συγκεκριμένες και εντε-

λώς απλοποιημένες και

κατανοητές.

Ξεκινώντας από τον ήδη

υπάρχοντα μηχανολογικό

εξοπλισμό, που κατά βάση

είναι για ετήσιες εκτατικές

καλλιέργειες, εξήγησε ότι

μπορούμε να τον χρησιμο-

ποιήσουμε και για τις προ-

τεινόμενες δενδροκομικές

καλλιέργειες των δέντρων

«ξηρών καρπών».

Κάνοντας την ιεράρχηση

και την κατάταξη των καλ-

λιεργειών, ανάλογα με την

διαθέσιμη ποσότητα αρδευ-

τικού νερού, πρότεινε τα

εξής:

α) περιοχές με δυνατότητες

κανονικής άρδευσης, όπως

αυτές με καλλιέργειες μέχρι

σήμερα με βαμβάκια και

καλαμπόκια, μπορούμε

άνετα να καλλιεργήσουμε

Καρυδιές με ποικιλίες

Καλιφόρνιας, με κυριότερη

αυτή της Chandler

(Τσάντλερ). Θα πρέπει να

σημειώσουμε εδώ, ότι είναι

πάρα πολύ βασικό, η προ-

μήθεια πιστοποιημένων

φυτών ώστε να μην παρα-

τηρηθεί ξανά το φαινόμενο

των εκατοντάδων χιλιάδων

τούρκικων δέντρων που

εισήχθησαν στην χώρα μας

και που μόνο με ποικιλίες

Καλιφόρνιας δεν ήταν εμβο-

λιασμένα και στο τέλος μετά

από χρόνια «ξηλώθηκαν»

με όλα τα δυσμενή επακό-

λουθα για τους καλλιεργη-

τές. Η δυνατότητα να προ-

σαρμοσθεί η καλλιέργεια

από τον κάμπο με τους 45

βαθμούς θερμοκρασία,

χωρίς κανένα πρόβλημα

στον χρωματισμό της

ψίχας, που παραμένει ξαν-

θιά, αλλά και να «σκαρφα-

λώσει» μέχρι και σε υψόμε-

τρα των 1.000 και πλέον

μέτρων, χωρίς πρόβλημα

από τις χαμηλές θερμοκρα-

σίες, την καθιστούν από τις

πιο κερδοφόρες, με εισόδη-

μα πάνω από 1.000

ευρώ/στρέμμα.

Ταυτόχρονα, με την χαρα-

κτηριστική συμπεριφορά

που έχει να αντέχει σε

«βερτισιλλιωμένα» χωράφια

από την συνεχή βαμβακο-

καλλιέργεια, την καθιστούν

την ιδανική επιλογή για την

αντικατάσταση της.

Το δε κόστος αρχικής εγκα-

τάστασης, αν σκεφτούμε ότι

μπορούμε να χρησιμοποιή-

σουμε τα ίδια σταλακτοφό-

ρα λάστιχα για το πότισμα,

που χρησιμοποιούσαμε

στην καλλιέργεια βαμβακιού

ή καλαμποκιού, κυμαίνεται

μεταξύ 300 με 500 ευρώ

ανά στρέμμα.

β) όταν έχουμε περιοχές με

λιγότερο νερό, τότε μπο-

ρούμε να επιλέξουμε την

καλλιέργεια της

Αμυγδαλιάς. Σήμερα, υπάρ-

χουν ποικιλίες «αυτογόνι-

μες» (δεν χρειάζονται επι-

κονίαση με μέλισσες) και

«οιμανθείς» ( ανθίζουν

πολύ αργά την Άνοιξη, απο-

φεύγοντας όλες τις όψιμες

παγωνιές), που μας εγγυώ-

νται εξασφαλισμένη παρα-

γωγή, ενώ μπαίνουν σε

παραγωγή από τον 2ο κιό-

λας έτος.

Υπάρχει η δυνατότητα να

εγκατασταθεί και

«Υπέρπυκνο» Σύστημα

καλλιέργειας, δηλ. με απο-

στάσεις φύτευσης 4 Χ 1,5

μέτρα (παραγωγικός τοί-

χος), για πλήρη εκμηχανο-

ποιημένη καλλιέργεια και

συγκομιδή, που σημαίνει ότι

συγκομίζουμε μηχανικά, 5

στρέμματα την ώρα, ή περί-

που 1.000 δέντρα την ώρα!

γ) η καλλιέργεια της

Φουντουκιάς, επιστρέφει

δυναμικά, με καινούργιες

ιταλικές ποικιλίες, που ζητά-

ει η σοκολατοβιομηχανία

και με σύγχρονης μορφής

δέντρα, που αντί για

«θαμνώδη» μορφή, έχουν

κορμό σε «δενδρώδη»

μορφή, δίνοντας την δυνα-

τότητα μηχανικής συγκομι-

δής με δονητές.

Προσαρμόζεται σε περιοχές

παραποτάμιες, παραλή-

μνιες, ή παραθαλάσσιες,

που λόγω της γειτνίασης

τους με υδάτινους όγκους,

εξασφαλίζουν ήπιο κλίμα

χωρίς πολλές διακυμάνσεις.

Σαν χώρα, στην παραγωγή

Φουντουκιών, είμαστε

άκρως ελλειμματικοί μιας

και από τους 3.000 τόνους

που χρειαζόμαστε, μόνο

600 με 800 παράγουμε.

δ) τέλος, το δέντρο που

προσαρμόζεται στην

Κλιματική Αλλαγή και στην

μειωμένη χρήση νερού,

καλύτερα απ’ όλα, είναι η

Φιστικιά Αιγίνης (ή

Κελυφωτό Φιστίκη).

Ιδανική καλλιέργεια για την

περιοχή μας, ακόμη και

χωρίς καθόλου νερό, αν

επιλέξουμε την επιλογή της

ποικιλίας «Νυχάτο», ή για

περιοχές με δυνατότητα

άρδευσης προτείνεται η

ποικιλία «Ποντίκης» με πιο

ικανοποιητική παραγωγή,

ακόμη και την επόμενη χρο-

νιά, που η Φιστικιά «παρε-

νιαυτοφορεί» (μία χρονιά

δίνει καρπό, την άλλη πολύ

λιγότερη, σχεδόν καθόλου).

Τέλος στην εκδήλωση

παραβρέθηκε και ο

Διδάκτορας Γεωπονίας και

Φυτωριούχος, ο Δρ. Πέτρος

Μισύρας, που έχει κοινά

Ερευνητικά Προγράμματα

με το Εργαστήριο του

Καθηγητή Αλέξανδρου

Παπαχατζή, απαντώντας

και ο ίδιος σε ερωτήσεις

που τέθηκαν από το ακροα-

τήριο.

Στην εκδήλωση συμμετεί-

χαν εκτός από μαθητές και

μαθήτριες του τομέα

Γεωπονίας και του τομέα

Διοίκησης και Οικονομίας

του σχολείου, συνεργάτες

και φοιτητές του τμήματος

Γεωπονίας και

Αγροτεχνολογίας του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Παρόν στην εκδήλωση

έδωσαν ο δήμαρχος

Φαρσάλων, κος Εσκίογλου

Ιορδάνης, ο οποίος απεύ-

θυνε και χαιρετισμό,  ο

πρόεδρος την κοινότητας

Ναρθακίου, κος Λελεντζής

Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος

του Δασονομείου

Φαρσάλων, κος Τζερεμές

Κωνσταντίνος καθώς  και

πολίτες, αγρότες της περιο-

χής.  Χαιρετισμό παρέθεσε

και ο διευθυντής του ΕΠΑΛ

Φαρσάλων κος

Κωνσταντίνος ενώ το

συντονισμό της εκδήλωσης

είχε ο καθηγητής του ΕΠΑΛ

κος Νικόλαος Σταφύλης.

Τέλος την εκδήλωση κάλυ-

ψε δημοσιογραφικά ο κος

Σδρούλιας Θεόδωρος για

λογαριασμό της αγροτικής

εκπομπής ΑΓΡΟΤΟΡΑΜΑ

στο κανάλι ΤRT .
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Μ
ε νέα του επιστο-

λή ο πρώην αντι-

πρόεδρος της

ΔΕΥΑ Φαρσάλων κ.

Κώστας Μπέης απάντησε

στα «ανώνυμα» όπως ο

ίδιος τονίζει σχόλια από

την πλευρά της Δημοτικής

Αρχής.

Αναλυτικά η απάντηση του:

Ήθελα να ευχαριστήσω

αυτούς που με καλοσώρι-

σαν αλλά δεν κατάλαβα

ποιοί με καλοσώρισαν και

πού? Στο σπίτι μου , στον

τόπο που γεννήθηκα?

Αναφέρομαι σε ένα δημοσί-

ευμα στον Π. Τύπο και στο

I/Farsala στις 25/01/2022

όπου δίχως όνομα, αντί

υπογραφής  ή ονόματος

αναφέρονται ως Δημοτική

Αρχή (Δ Α).

Απαντώντας σε ένα άρθρο

μου  στις 18/01/2022 στο

οποίο έβαλα το όνομά μου,

έχω να πω ότι έχω μάθει

από μικρό παιδί να στηρίζο-

μαι στα πόδια μου και δεν

προσπαθώ να κρυφτώ

αλλά κυρίως αυτά που

γράφω τα γράφω μόνος

μου δίχως συμβούλους  για

τον απλό λόγο ότι ασχολή-

θηκα τέσσερα χρόνια και

έμαθα αρκετά σχετικά με τη

ΔΕΥΑΦ.

Σχολιάζοντας το δημοσίευ-

μα με λόγια που δεν αρμό-

ζουν σε Δ.Α. ο λόγος της

ερώτησής μου ήταν ΄΄ γιατί

δεν αξιοποιήσατε τη δική

μας γεώτρηση΄΄λαμβάνο-

ντας αφορμή από δημοσί-

ευμα του κ. Τριάντη ότι και

αυτός ως Αντ/δρος της

ΔΕΥΑΦ εισηγήθηκε αυτό

που ρωτάω κι εγώ.Ο δε κ.

Δήμρχος αρνήθηκε είπε για

΄΄πολιτικές αναδείξεις, για

πολιτικούς θανάτους κλπ.΄΄

Το τι εξηγήσεις δόθηκαν

μεταξύ τους δεν τις γνωρί-

ζω όμως σε μένα δεν έχα-

σαν λεπτό να απαντήσουν.

Λυπάμαι ειλικρινά για την

απάντησε που έλαβα και

λυπάμαι διπλά αν συντάξας

είναι ο κ. Δήμαρχος που

δεν αρμόζει σε Δήμαρχο εν

έτει 2022 να απαντάει σε

συμπολίτες του κατ΄αυτόν

τον τρόπο.

Μπορώ και εγώ να χρησι-

μοποιήσω αντίστοιχες

παροιμίες , το ήθος και η

αξιοπρέπειά μου δεν το επι-

τρέπουν. Δυστυχώς κάποια

πράγματα δεν διδάσκονται

σε κανένα σχολείο.

Θα μπορούσα να μην απα-

ντήσω σε ένα ανώνυμο

δημοσίευμα , νοιώθω όμως

υποχρέωση να ενημερώσω

τους συμπολίτες μου με

απλά και πρακτικά λόγια

δίχως κομπασμούς και

κορώνες, δίχως ειρωνικά

σχόλια, παροιμίες και απο-

φθέγματα.

Υπηρέτησα το Δήμο και τη

ΔΕΥΑΦ με όρεξη και μεράκι

θέλοντας να προσφέρω

κάτι στον τόπο μου.

Βρισκόμουν καθημερινά

χωρίς να κοιτάζω ρολόι και

ωράριο κοντά στους εργα-

ζόμενους κάτω από οποιεσ-

δήποτε καιρικές συνθήκες

και θέλω να πιστεύω ότι

είχα μια θετική προσφορά

αντιμετωπίζοντας και επι-

λύοντας δύσκολα προβλή-

ματα, τόσο στη ΔΕΥΑΦ όσο

και στο Δήμο.Σε καθημερινή

βάση είχα μιά άριστη

συνεργασία με την Κα Ίφου

ως προέδρου της ΔΕΥΑΦ

ενημερώνοντας για τα

πεπραγμένα της προηγού-

μενης μέρας καθώς και για

τον προγραμματισμό των

εργασιών της τρέχουσας

ημέρας. Ας πάρουμε όμως

τα πράγματα απ΄την αρχή

απαντώντας σε κάθε κατη-

γορία που μου προσά-

πτουν.

Εργάστηκα σε ξένη πόλη

επί 35 συνεχή χρόνια σε

ιδιωτικό τομέα σε μία μεγά-

λη εταιρεία με την

Επωνυμία S&B

Βιομηχανικά Ορυκτά η

οποία δραστηριοποιείται

στη Φωκίδα όπου απέσπα-

σα αριστεία, επαίνους και

εξέλιξη στην πορεία

μου,πιθανόν κάποιος απ΄τη

Δ.Α να το γνωρίζει και ποτέ

δεν θαρχόμουν στον τόπο

μου ύστερα από τόσα χρό-

νια να δείξω αδιαφορία ή

εσκεμμένες

παραλείψεις.Δεν επικαλού-

μαι το αλάθητο, λάθη

κάνουν εκείνοι που ασχο-

λούνται αλλά συνήθως εκεί-

νοι που δεν κάνουν τίποτα

κριτικάρουν  εκείνους που

προσφέρουν. 

Μιλάει ο΄΄ανώνυμος΄΄ότι

έχουν αποδείξει εμπράκτως

πως ενθαρρύνουν κάθε

μορφή συνέργειας΄΄.Εγώ

απαντώ. Μετά την εκλογή

της παρούσας Δ,Α συναντή-

θηκα δύο φορές με το νέο

Δήμαρχο τον οποίο και

συνεχάρηκα για την εκλογή

του ο οποίος μου είπε επί

λέξει ΄΄θα χρειασθώ τη βοή-

θειά σου σε ότι αφορά τη

ΔΕΥΑΦ΄΄.Η απάντησή μου

ήταν άμεση λέγοντας

΄΄όποτε θέλετε είμαι στη

διάθεσή σας΄΄.Τα ίδια περί-

που συζητήσαμε και στη

δεύτερη συνάντηση.Θα

μπορύσα να του πω

ν΄απευθυνθεί στην Κα Ίφου

που ήταν και πρόεδρος

αλλά και μέλος του Δ.Σ  Της

ΔΕΥΑΦ αλλά προφανώς

δεν χρειάστηκε τη βοήθειά

μου. 

Πάτησα λένε σε ξένες προ-

θέσεις με αμιγώς μικροπο-

λιτικό χαρακτήρα κλπ. Δεν

πάτησα πουθενά ρώτησα

σχετικά με αυτά που διάβα-

σα και διάβασαν όλοι οι

Φαρσαλινοί και αναρωτιέμαι

τι είδους μικροπολιτικά

ωφέλη να υπάρχουν για

μένα? Ότι ήταν να προσφέ-

ρω το προσέφερα, το κεφά-

λαιο  για μένα ΔΕΥΑΦ-

Δήμος έκλεισε προ πολλού,

δεν παύω όμως να είμαι

δημότης των Φαρσάλων.

Μιλάνε για τη γεώτρηση

που κάναμε το 2010 αμφι-

σβητώντας τα πάντα νητρι-

κά, βάθος, παροχή,διάμε-

τρο σωλήνων, ποιότητα

σωλήνων και ότι δεν υπάρ-

χουν στο φάκελο της γεώ-

τρησης. Θα μου επιτρέψετε

εδώ να αναφερθώ σε ένα

γεγονός που συνέβη μετά

την ανάληψη των καθηκό-

ντων μας το 2007.

Η πριν από μας Δ.Α πραγ-

ματοποίησε μία γεώτρηση

κοντά στις δύο γεωτρήσεις

που υπήρχαν το 2006 και

μάλιστα την άνοιξη ή  το

καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο

του ίδιου χρόνου έγιναν

εκλογές ως τότε δεν είχε

ανακύψει πρόβλημα λειψυ-

δρίας και δεν αξιοποιήθηκε

και για να μη φθάσουμε στο

σημείο να μείνει η πόλη

κάποια στιγμή χωρίς νερό

αποφασίσαμε να την αξιο-

ποιήσουμε.Δεν ψάξαμε

ούτε φακέλους,ούτε αμφι-

σβητήσαμε τις πληροφορίες

που μας έδωσαν οι προκά-

τοχοί μας και δεν διανοήθη-

κα ποτέ  ότι αυτοί οι

άνρθρωποι με προσφορά

στην πόλη δεν θα μου έλε-

γαν την αλήθεια.

Προβήκαμε σε ένα φύσιγμα

της γεώτρησης όπως μας

συνέστησαν οι ειδικοί,

τοποθετήσαμε την αντλία

δουλεύοντας εναλάξ με τις

άλλες δύο ώστε να ΄΄ξεκου-

ράζονται΄΄ μεταξύ τους.Σας

πληροφορώ ότι η γεώτρηση

αυτή δούλεψε στα τέσσερα

χρόνια της θητείας μας

αλλά αν δεν κάνω λάθος

και μετά από μας ίσως και

σήμερα.

Ζητάνε να τους παρουσιά-

σω τα νητρικά.Εγώ δεν

κρατάω αρχείο στο σπίτι

μου το αρχείο πρέπει να

βρίσκεται στην αρμόδια

υπηρεσία και είχαν υποχρέ-

ωση να το ερευνήσουν.

Εμείς είμαστν διαφανείς σε

όλες τις κινήσεις μας.

Παίρναμε πάντα δείγματα

εκτός από τις γεωτρήσεις

των Φαρσάλων, του

Αχιλλείου και των Βρυσιών

και εκ περιτροπής από σχο-

λεία και από καφέ της

πόλης και ενημερώναμε

εγκράφως το κάθε σπιτικό

ανά 6/μηνο. Σήμερα γνωρί-

ζουν οι συμπολίτες μας που

βρίσκονται τα νητρικά?

Να τονίσω ότι τη λήψη των

δειγμάτων την πραγματο-

ποιούσε υπάλληλος του

χημείου συνοδευόμενος

πάντα και από υπάλληλο

της ΔΕΥΑΦ. Εκτός τούτου ο

κάθε συμπολίτης μας είχε

το δικαίωμα να κάνει ανάλυ-

ση του νερού, συνέβη πολ-

λές φορές συμπολίτες μας

να έχουν πάρει δείγματα και

οι διαφορές ήταν ελάχιστες.

Η μέτρηση που κάναμε

όσον αφορά την ποσότητα

ήταν ενδεικτική και μετρή-

θηκε με αέρα και όχι με

άντληση, άλλωστε τα στοι-

χεία που μας έδωσε ο τότε

υπεύθυνος του ΤΟΕΒ

Θανάσης Κομισόπουλος με

ένα σπάνιο και μελετημένο

αρχείο οι παροχές των γει-

τονικών γεωτρήσεων περί-

που εκεί κυμαίνονταν στα

60-70 κ.μ.

Έπρεπε να πραγματοποιή-

σουν άντληση για να διαπι-

στώσουν την ακριβή ποσό-

τητα και θα λύνονταν το

πρόβλημα της λειψυδρίας

διότι οι 3 αντλίες του σταθ-

μού σε μεγάλη ζήτηση

νερού λειτουργούσαν 22 με

23 ώρες το 24/ωρο. 

Γράφουν ακόμα γιατί δεν

ζητήσαμε από την μετά από

μας Δ.Α να μας πει γιατί δεν

αξιοποίησε τη γεώτρηση.

Μα εκείνοι δεν έκαναν γεώ-

τρηση σε απόσταση ανα-

πνοής απ΄την υπάρχουσα.

Που  λοιπόν βλέπουν την

εκ του πονηρού τοποθέτη-

σή μου?.

Αμφισβητούν το βάθος της

γεώτρησης από που προ-

έρχεται ότι είναι 260 μέτρα?

Μάλλον δικά τους είναι τα

συμπεράσματα. Το βάθος

είναι ακριβώς 302μ συν 7 μ

για κατακάθισμα χωμά-

των.Δεν προκύπτει αυτό

από τα παραστατικά όπως

τιμολόγια κ α? Πως πληρώ-

θηκαν όλοι αυτοί που ασχο-

λήθηκαν ? Συνάρτηση των

μέτρων δεν είναι μόνον

αυτά σε ότι αφορά ΄΄το

υπερβολικό κόστος΄΄  όπως

λένε, πρέπει να γνωρίζετε

ότι πριν τη διάνοιξη της

συγκεκριμένης γεώτρησης

είχε προηγηθεί άλλη μία

από λάθος προσδιορισμού

των συντεταγμένων της

τεχνικής υπηρεσίας μη

τηρώντας την δέουσα από-

σταση από γειτονική γεώ-

τρηση σε βάθος 220 μ.

Συνολικά τα μέτρα διάτρη-

σης είναι 529μ. Να τονίσω

όμως και κάτι άλλο σε μία

γεώτρηση εγκαταλειμένη

για τόσα χρόνια πολλά

μπορεί να έχουν

συμβεί!!!ενδεχομένως και

κάποια επέμβαση. Το

βάθος είναι αυτό που προ-

ανέφερα είτε συμφωνούν ,

είτε όχι.

Πέραν όμως αυτών έγιναν

2-3 διευρύνσεις άλλες σε

βάθος 120 μ και άλλες σε

περισσότερο, πραγματοποι-

ήθηκε τσιμέντωμα που

μπορώ να πω πρωτοτυπία

για γεώτρηση τουλάχιστον

στην επαρχία μας.Δεν ξέρω

αν συγκρίνουν όμοια πράγ-

ματα.

Όλα αυτά που αναφέρουν

περί γεωλογικών τομών

γιατί δεν ρώτησαν  τον

μελετητή που έκανε τη

μελέτη, ο ίδιος έκανε και τη

δική μας μελέτη δηλαδή

βασίστηκαν ότι υπάρχει στο

φάκελο και σας έφερα πιό

πάνω ένα παράδειγμα.

Ρωτάνε ακόμα γιατί δεν

συνδέσαμε τη γεώτρηση

αφού ήταν όλα

καλά.Ανέφερα επίσης ότι

υπήρχαν

καθυστερήσεις(ούτε αυτά

βρέθηκαν στο φάκελο),

πέρασαν οι διαδικασίες

από τόσες υπηρεσίες να

λάβουμε υπ΄όψιν μας ότι

υπήρξε και μία σημαντική

καθυστέρηση αναστολής

της γεώτρησης λόγω μη

τήρησης της απαιτούμενης

απόστασης από γειτονική

γεώτρηση όπως ανέφερα

παραπάνω. Επιπροσθέτως

δε μας ζήτησαν περιβαντο-

λογική μελέτη, όπου χρειά-

στηκε κάποιο συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα για να

εγκριθεί, πέραν των άλλων

εγκρίσεων από 7-8 αρμό-

διες υπηρεσίες. Η παρούσα

Δ.Α. τήρησε αυτά τα μέτρα? 

Ερχόμαστε στην ακαταλλη-

λότητα των σωλήνων.΄΄

Εμείς λένε δεν παίζουμε με

την υγεία των πολιτών΄΄ και

ρωτάω αν και πότε καθαρί-

σανε τις δεξαμενές των

Φαρσάλων  ? Εμείς και εγώ

προσωπικά ο αδιάφορος!!

για την υγεία των συμπολι-

τών μας, κατέβηκα δύο

φορές στις δεξαμενές

.Καθαρίσαμε τις δεξαμενές

Κατράνα, υδατόπυργο

Αχιλλείου δεξαμενή

Βρυσιών, όπου διαπιστώ-

σαμε την ακαταλληλότητα

και την αντικαταστήσαμε με

νέα και μεγαλύτερης χωρι-

τηκότητας,αντικαταστήσαμε

σωλήνες αμυάντου μήκους

περίπου 900-1100 μέτρων

στις Α΄εργατικές κατοικίες,

στο Β΄Γυμνάσιο-Λύκειο και

ένα τμήμα στην οδό Ριζίου,

αντικαταστήσαμε πεπαλαι-

ωμένα δίκτυα νερού  περιο-

ρίζοντας σε μεγάλο βαθμό

τις διαροές, αλλά και βελ-

τιώνοντας την ποιότητα του

νερού δεν αναζητήσαμε

τοπογραφικά ρωτήσαμε

εργαζόμενους, πήραμε

πληροφορίες από κατοί-

κους   και κάναμε αυτά που

κάναμε. Τα οποία παρου-

σιάσαμε σε δημόσιο απολο-

γισμό που πραγματοποιή-

σαμε.

Εξήτασαν αν οι σωληνώ-

σεις του σταθμού των γεω-

τρήσεων των Βρυσιών και

του Αχιλλείου που χρησιμο-

ποιούνται πάνω από 35-40

χρόνια τηρούν αυτές τις

προδιαγραφές  που αναφέ-

ρονται? Έχουν ποτέ ανασύ-

ρει αντλίες από κάποια

γεώτρηση να δουν σε τι

κατάσταση βρίσκονται?

έχουν προβεί στον καθαρι-

σμό των δεξαμενών

Κατράνα, αν ναι δεν παρα-

τήρησαν κάτι στην κεντρική

αντλία απ΄την οποία περνά-

ει όλη η ποσότητα του

νερού? Είναι σε καλή κατά-

σταση οι παλιές δεξαμενές?

Εγώ σας πληροφορώ ότι οι

αντλίες αυτές δεν είναι των

προδιαγραφών που αναφέ-

ρονται και ας είναι κατα-

σκευασμένες απο προσεγ-

μένα υλικά.Αληθεύει  ότι

έκαναν χρήση μιας ή δυο

γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ

κατ΄εξοχήν αρδευτικές έστω

και για λίγο διάστημα?

Με δυό λόγια όλοι οι προ-

κάτοχοι της Δ.Α που χρησι-

μοποίησαν τις γεωτρήσεις,

Δήμαρχοι, Πρόεδροι,

Αντ/δροι ήθελαν το κακό

των συμπολιτών τους και οι

τωρινοί  ήρθαν ως σωτήρες

που θέλουν το καλό. 

Ρωτάω όμως και κάτι άλλο

αφού χρησιμοποιούνται και

οι 3  γεωτρήσεις του σταθ-

μού και των δύο χωριών και

εφόσον κάνουν για τρία

χρόνια χημικές και μικρο-

βιολογικές αναλύσεις δεν

θα εμφανίζονταν δείγματα

σκουριάς? Δεν θα υπήρχαν

οσμές από σκουριά? Ποιος

αλήθεια είναι ο σκοπός των

αναλύσεων και της χλωρίω-

σης?και επειδή ανέφερα για

χλωρίωση ασχολήθηκαν

ποτέ να ελέγξουν τη χλω-

ρίωση του νερού  σε τι επί-

πεδα βρίσκεται? Εμείς σε

τακτά διαστήματα κάναμε

έλεγχο της σωστής χλωρίω-

σης του νερού χρησιμοποι-

ώντας την ειδική συσκευή.  

Είμαι βέβαιος ότι το πρώτο

πράγμα που θα κάνουν

είναι να τους συντάξουν

ακόμα ένα άλλο κείμενο με

περισσότερα ειρωνικά σχό-

λια και το γαιτανάκι θα

συνεχίζεται.Δεν πρόκειται

όμως να ακολουθήσω αυτή

την τακτική. Επιφυλάσσομαι

όμως να πω ότι όποτε γίνει

ένας δημόσιος απολογι-

σμός θα είμαι παρών έχο-

ντας απέναντί μου τους

καθ΄ύλην αρμόδιους και

μόνο.-

Υ/Γ. Έχω στη διάθεσή μου

στοιχεία από παρουσιάσεις

που κάναμε τα οποία θέλω

να παρουσιάσω αλλά για

τεχνικούς λόγους δεν είναι

δυνατόν να γραφούν στον

τύπο πολύ δε περισσότερο

στο διαδίκτυο.

Κώστας Μπέης

Απάντηση του κ. Κώστα Μπέη στα «ανώνυμα» σχόλια τηςΑπάντηση του κ. Κώστα Μπέη στα «ανώνυμα» σχόλια της

Δημοτικής ΑρχήςΔημοτικής Αρχής



Ι
σόπαλος με σκορ 1-1

αναδείχθηκε ο

Αχιλλέας Φαρσάλων

στη έδρα της ΑΕ Κιλελέρ

στην πρεμιέρα των πλέι

οφ της Α’ ΕΠΣΝΛ –

DETOX.

Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν

σε ένα βαρύ και δύσκολο

τερέν λόγω και των άσχη-

μων καιρικών συνθηκών.

Μετά από τον βαθμό της

ισοπαλίας ο Αχιλλέας έφτα-

σε τους 34 βαθμούς και

βρίσκεται στην 5η θέση του

μίνι πρωταθλήματος των

πλέι οφ.

Στα του αγώνα, η ομάδα

του Βασίλη Μπακογιάννη

«άνοιξε» το σκορ στο 31′ με

τον Κερμελίδη με σουτ από

θέση βολής, έπειτα από

ασσιστ του

Παπακωνσταντίνου και ο

Αχιλλέας Φαρσάλων πήγε

στα αποδυτήρια με το υπέρ

του σκορ.

Τέσσερα λεπτά μετά την

έναρξη του δευτέρου

μέρους, το σύνολο του

Φερραίου Γιαννακού με την

εύστοχη εκτέλεση πέναλτι

του Κουβελά σε χέρι του

Ντελή ισοφάρισε σε 1 – 1.

Μάλιστα ο Αχιλλέας στο 55′

έμεινε και με παίκτη λιγότε-

ρο καθώς ο Κουσιάς είδε

δεύτερη κίτρινη κάρτα και

αποβλήθηκε με τον Ντελή

να φοράει γάντια και να

υπερασπίζεται την εστία

του Αχιλλέα!

Οι γηπεδούχοι προσπάθη-

σαν να εκμεταλλευτούν την

υπέρ τους αριθμητική ανι-

σορροπία και είχαν αρκετές

καλές στιγμές, ενώ ο

Αχιλλέας στο 70′ έχασε μια

σημαντική ευκαιρία όταν ο

Ιωαννίδης βρέθηκε σε θέση

βολής όμως ο

Καρακυρίτσης τον σταμάτη-

σε.

Οι Συνθέσεις

Κιλελέρ (Φερραίος

Γιαννακός): Καρακυρίτσης,

Γαρουφαλιάς, Ζιόμπουρας,

Χατζηλιάδης, Τσακίρης,

Αργύρης, Καρακάνος (78′

Ζάχος), Αναδολού (75′

Κορδαλής), Τζέκα,

Κουβελάς, Παπαχρήστος.

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Βασίλης Μπακογιάννης):

Κουσιάς, Ντελής,

Παπαδόπουλος,

Πατσιούρας, Τσούλης Αθ.

(80′ λ.τ. Καραμπάλιος),

Τσούλης Δ., Γανός (85′ λ.τ.

Κομισόπουλος),

Λαβαντσιώτης, Φουρίκης

(65′ Ιωαννίδης), Κερμελίδης

(65′ Γκαραλιάκος),

Παπακωνσταντίνου.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Κουκούλης, Παραφέστας,

Σκυβαλίδας.

Ξ
εκίνησαν την

Κυριακή 27/2 τα

πλέι οφ ανόδου της

Α ΕΠΣΝΛ – DETOX εκεί

όπου αγωνίζεται ο

Αχιλλέας Φαρσάλων.

Αναλυτικά όλο το πρόγρα-

των αγωνιστικών του μίνι

πρωταθλήματος των πλέι

οφ.

1η Αγωνιστική - Τα
Αποτελέσματα
Κιλελέρ – Αχιλλέας

Φαρσάλων 1-1

Οικονόμος Τσαριτσάνης –

Παναγροτικός Νίκαιας 3 - 0

Δωτιέας Αγιάς –

Φαλανιακός 2-1

2η Αγωνιστική (Σάββατο
5/3)
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Οικονόμος Τσαριτσάνης

Φαλανιακός – Κιλελέρ

Παναγροτικός Νίκαιας –

Δωτιέας Αγιάς

3η Αγωνιστική (Τετάρτη
9/3)
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Φαλανιακός

Παναγροτικός Νίκαιας –

Κιλελέρ

Οικονόμος Τσαριτσάνης –

Δωτιέας Αγιάς

4η Αγωνιστική (Κυριακή
13/3)
Φαλανιακός –

Παναγροτικός Νίκαιας

Κιλελέρ – Οικονόμος

Τσαριτσάνης

Δωτιέας Αγιάς – Αχιλλέας

Φαρσάλων

5η Αγωνιστική (Σάββατο
19/3)
Παναγροτικός Νίκαιας –

Αχιλλέας Φαρσάλων

Οικονόμος Τσαριτσάνης –

Φαλανιακός

Δωτιέας Αγιάς – Κιλελέρ

6η Αγωνιστική (Κυριακή
27/3)
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Κιλελέρ

Παναγροτικός Νίκαιας –

Οικονόμος Τσαριτσάνης

Φαλανιακός – Δωτιέας

Αγιάς

7η Αγωνιστική (Σάββατο
2/4)
Οικονόμος Τσαριτσάνης –

Αχιλλέας Φαρσάλων

Κιλελέρ – Φαλανιακός

Δωτιέας Αγιάς –

Παναγροτικός Νίκαιας

8η Αγωνιστική (Τετάρτη
6/4)
Φαλανιακός – Αχιλλέας

Φαρσάλων

Κιλελέρ – Παναγροτικός

Νίκαιας

Δωτιέας Αγιάς – Οικονόμος

Τσαριτσάνης

9η Αγωνιστική (Κυριακή

10/4)
Παναγροτικός Νίκαιας –

Φαλανιακός

Οικονόμος Τσαριτσάνης –

Κιλελέρ

Αχιλλέας Φαρσάλων –

Δωτιέας Αγιάς

10η Αγωνιστική (Σάββατο
16/4)
Αχιλλέας Φαρσάλων –

Παναγροτικός Νίκαιας

Φαλανιακός – Οικονόμος

Τσαριτσάνης

Κιλελέρ – Δωτιέας Αγιάς

Η Βαθμολογία
Δωτιέας Αγιάς 50 – 9 48

Οικονόμος Τσαριτσάνης 37

– 10 45

Φαλανιακός 55 – 12 40

Κιλελέρ 36 – 10 39

Αχιλλέας Φαρσάλων 27 –

10 34

Παναγροτικός Νίκαιας 33 –

23 32

12
Τρίτη 1 Μαρτίου

CMYK

Αθλητικά Νέα

Βαθμό στην έδρα του Κιλελέρ πήρε ο ΑχιλλέαςΒαθμό στην έδρα του Κιλελέρ πήρε ο Αχιλλέας

ΤΗΛ:6977420937 melissasnektar.gr

Σέντρα στα πλέι οφ της Α ΕΠΣΝΛ –Σέντρα στα πλέι οφ της Α ΕΠΣΝΛ –

DETOX – DETOX – Ολόκληρο το πρόγραμμαΟλόκληρο το πρόγραμμα



Ι
σόπαλη με σκορ 1-1

αναδείχθηκε η ομάδα

του Ολυμπιακού

Αμπελιάς στην αναμέτρη-

ση κόντρα στον Πύρρο

στην πρεμιέρα των πλέι

άουτ της Α ΕΠΣΝΛ –

DETOX.

Ο Πύρρος ήταν αυτός που

κρατούσε την νίκη στα

χέρια του μέχρι το 87′ όμως

ο Τσαπατώρης με δικό του

γκολ στο φινάλε του ματς

έδωσε τον πολύτιμο βαθμό

της ισοπαλίας στον

Ολυμπιακό Αμπελιάς!

Η ομάδα του Δημήτρη

Βλάχου έφθασε τους είκοσι

βαθμούς και βρίσκεται στην

6η θέση του πίνακα της

βαθμολογίας των πλέι άουτ, 

Ο Σάρρα ήταν αυτός που

έδωσε το προβάδισμα στο

24ο λεπτό στον Πύρρο με

σουτ από θέση βολής, με

το 0 – 1 να αποτελεί το

σκορ ημιχρόνου.

Προς το τέλος της αναμέ-

τρησης στο γήπεδο της

Αμπελιάς, ο Αποστόλης

Τσαπατώρης με δικό του

γκολ έδωσε τον βαθμό της

ισοπαλίας στους «ερυθρό-

λευκους», μιας και το 1 – 1

ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Από πλευράς ευκαιριών, οι

γηπεδούχοι απείλησαν με

τους Χύσα, Καρατζούκο,

Χατζή και Τσαπατώρη, ενώ

οι φιλοξενούμενοι είχαν

καλές στιγμές με τους

Γιώργη, Βίλλη και Σάρρα.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Δημήτρης Βλάχος):

Παπαγούλας, Κοτρώτσιος

Χρ. (65′ Πλίτσης),

Νικολακούλης, Αντωνίου,

Χάμος, Πετράκης (80′

Χριστοδούλου),

Καρατζούκος (65′

Νταμπαλέτσιος), Μπλάντας

(46′ Ζέρβας), Τσαπατώρης,

Χατζής, Χύσα (80′ Δεμίσης).

Πύρρος (Γιάννης

Τσαλάγγας): Κιλιργιώτης,

Μάρης, Τσιόγκας, Αλλιάι,

Βίλλης, Τσιρογιάννης,

Σκαφιδάς, Σάρρα, Γιώργης

(75′ Σινάν), Νικούλης (87′

Βύρλας), Τσιαμούρας (70′

Λάττα).

Διαιτητική Τριπλέτα:

Αντωνίου, Κοτούμπας Δ.,

Μπουρονίκος.
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Αθλητικά Νέα
CMYK

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

“Χ”αμογέλασε με Τσαπατώρη στο φινάλε!“Χ”αμογέλασε με Τσαπατώρη στο φινάλε!

Β ΕΠΣΛ - 3ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (1η Αγων.)

Πλέι Οφ

Κιλελέρ – Αχιλλέας Φ. 1-1

Οικ. Τσαριτσάνης – Π. Νίκαιας 3 - 0

Δωτιέας Αγιάς – Φαλανιακός 2-1

Πλέι Άουτ

Αβέρωφ-Δαμασιακός 1-1

Δ.Γιάννουλης-Νέα Πολιτεία 3-0

Αμπελιά-Πύρρος 1-1

Σμόλικας-Γόννοι 1-4

Αργυροπούλι-Αμπελωνιακός 3-1

Μαυροβούνι - Βλαχογιάννι 5-3

Τα Αποτελέσματα (13η Αγων.)

Χαλκιάδες-Ραχούλα α.α. 3-0

Φ. Κουτσοχέρου-Ελευθεραί 3-3

Ανθούπολη-Άγιοι Ανάργυροι 1-2

Ιπποκράτης-Πελασγιώτιδα 1-1

Μάνδρα-Ναρθάκι 0-1

Ρεπό: Υπέρεια

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 (Πλέι Οφ) 
1η Αγωνιστική
Δωτιέας Αγιάς 50 – 9 48
Οικονόμος Τσαριτσάνης 37 – 10 45
Φαλανιακός 55 – 12 40
Κιλελέρ 36 – 10 39
Αχιλλέας Φαρσάλων 27 – 10 34
Παναγροτικός Νίκαιας 33 – 23 32

Η Βαθμολογία (Πλέι Άουτ) 
1. Δήμητρα Γιάννουλης 17-17 26
2. Δαμασιακός 18-27 23
3. Σμόλικας 24-36 22
4. Μαυροβούνι 18-19 22
5. Αργυροπούλι 20-32 21
6. Αμπελιά 22-29 20
7. Γόννοι 15-28 18
8. Αμπελωνιακός 15-30 15
9. Βλαχογιάννι 15-27 13
10. Πύρρος 13-36 11
11. Αβέρωφ 13-44 10
12. Νέα Πολιτεία 8-37 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Πελασγιώτιδα 23-4 25

2. Άγιοι Ανάργυροι 25-7 25

3. Υπέρεια 20-8 21

4. Φορτούνα Κουτσοχέρου 21-9 20

5. Χαλκιάδες 16-13 18

6. Ανθούπολη 18-22 15

7. Ιπποκράτης 18-17 14

8. Ελευθεραί 13-16 13

9. Ναρθάκι 13-23 11

10. Μάνδρα 7-24 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 (14η) Αγωνιστική

(Κυριακή Σάββατο 5/3 15:30)

Φ. Κουτσοχέρου-Χαλκιάδες

Ραχούλα-Υπέρεια α.α. 0-3

Ελευθεραί-Ανθούπολη

Άγιοι Ανάργυροι-Ναρθάκι

Πελασγιώτιδα-Μάνδρα

Ρεπό: Ιπποκράτης

Η Επόμενη (2η) Αγωνιστική

Πλέι Όφ (Σάββατο 5/3,15:30)

Αχ. Φαρσάλων – Οικ. Τσαριτσάνης

Φαλανιακός – Κιλελέρ

Π. Νίκαιας – Δωτιέας Αγιάς

Πλέι Άουτ (Σάββατο 5/3, 15:30):

Δήμητρα Γιάννουλης-Αβέρωφ

Δαμασιακός-Σμόλικας

Νέα Πολιτεία-Μαυροβούνι

Γόννοι-Αργυροπούλι

Βλαχογιάννι-Αμπελιά

Πύρρος-Αμπελωνιακός

Επόμενη (12η) Αγωνιστική

(Κυριακή 13/3, 15:30)

Βούναινα-Αρμένιο

Διογένης-Ακ. Αχιλλέως 

Μυραϊκός-Βασιλί

Ζάππειο-Τερψιθέα

Ρεπό: Νίκη Κρήνης

Γ ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Τρεις προσθήκες και μια επιστροφήΤρεις προσθήκες και μια επιστροφή

στον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων!στον Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων!

Ο
Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων ενισχύ-

θηκε σημαντικά

καθώς οι “ροσονέρι” ανα-

κοίνωσαν τρεις μεταγραφι-

κές προσθήκες και μια επι-

στροφή που αναμένεται να

βοηθήσουν άμεσα το

συγκρότημα του Βασίλη

Τσιανάκα στην προσπά-

θεια που κάνει στο πρωτά-

θλημα της Β ΕΠΣΝΛ.

Πιο συγκεκριμένα οι άνθρω-

ποι των Χαλκιάδων τα βρή-

καν σε όλα με τους Αντώνη

Μηταλούλη, Αργυρακούλη

Βασίλη και Θεοχαρούλη

Μιχάλη.

Και οι τρεις ποδοσφαιριστές

μέχρι πρότινος ανήκαν στην

ομάδα της Ραχούλας η οποία

σταμάτησε τις αγωνιστικές

δραστηριότητες της και έρχο-

νται ως ελεύθεροι στην

ομάδα των Χαλκιάδων.

Οι Μηταλούλης και

Αργυρακούλης αγωνίζονται

στον χώρο της επίθεσης ενώ

ο Θεοχαρούλης αγωνίζεται

ως αριστερός ακραίος αμυ-

ντικός.

Σύσσωμη η ομάδα των

Χαλκιάδων καλωσορίζει τους

νέους ποδοσφαιριστές στην

οικογένεια του Μεγάλου

Αλεξάνδρου και τους εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες!

Ενώ στην ομάδα των

Χαλκιάδων επιστρέφει και ο

Διονύσης Βόπης ο οποίος

ανήκε στην ομάδα όμως

ελέω υποχρεώσεων βρισκό-

ταν στο εξωτερικό.



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της

πόλης των Φαρσάλων στον

πεζόδρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από

την Κάβα Καλουζάκη στα

Φάρσαλα (Οδός Βόλου 27).

Πληροφορίες εντός καταστή-

ματος 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 ανταλλακτικά

(διαφορικό, σασμάν κ.α.)

από τρακτέρ Fiat 1000αρι

Super DT σε καλή κατάστα-

ση.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937159058

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 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 τηλέφωνο:

6983374001

-ZHTEITAI άτομο για εργα-

σία σε κεντρικό καφέ των

Φαρσάλων

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6976578690

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  στα

ΦΑΡΣΑΛΑ  και  επί  της

οδού  Λαμίας 107  και

Βασιλέως  Γεωργίου  2.

Εμβαδόν   520 τ.μ  , με

πρόσοψη  26 μ. επί  τής

οδού  Βασιλέως  Γεωργίου  2

, άρτιο  καί  οικοδομήσιμο ,

συντ. δομ. = 1,6 , συντ. καλ.

= 0,6 .

Τηλ Επικοινωνίας:

6932258613 - 24310-22701

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

40m2, 1ος όροφος στην οδό

Απόλλωνος 4 στα Φάρσαλα.

Τηλ Επικοινωνίας:

6977206967

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1

στρέμμα με μεταλλική απο-

θήκη 210 τ.μ. 19Χ11Χ16μ.

στα Δενδράκια Φαρσάλων

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ: 24210-48741,

6934314363, 6944659580

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αλέτρι 4 ινών

αναστρεφόμενο με καρούλι,

ράμπα και καρότσι μπεκ,

δισκοσβάρνα αναρτώμενη,

σκαλίστηρι βάμβακος, σωλή-

νες 3αρες αλουμινίου και

4αρες σιδερένιες, μηχάνημα

μαζέματος για λάστιχα ποτί-

σματος, μηχάνημα για γραμ-

μικό λίπασμα καθώς και

μηχάνημα μαζέματος και

απλώματος κασετών λαστί-

χων.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ: 24210-48741,

6934314363, 6944659580
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01/03:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

02/03: Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

03/03:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

04/03:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

13 Τηλ: 24910-23089

05/03:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

06/03: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 7

Τηλ: 24910-22154   

07/03: 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος υπάλληλος από γεωπονική 

επιχείρηση στα Φάρσαλα με καθήκοντα οδηγού και

υπεύθυνου αποθήκης.

Πληροφορίες: 6978770924, 6977706005

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος με γνώσεις ηλεκτρονικού

υπολογιστή, στο κατάστημα Γερμανός, στα

Φάρσαλα.

Αποστολή βιογραφικών στο: 

kgm_farsala@germanos.gr (Τηλ.: 6981133850)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος του Αιμοδοτικού Συλλόγου Χαλκιάδων

Φαρσάλων κ. Καισέρογλου Βασίλης ευχαριστώ μέσα

από τα βάθη της καρδίας μου και δημόσια το ΕΚΑΒ,

το Κ.Υ. Φαρσάλων, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

τους ιατρούς καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό

για την αμέριστη και άμεση βοήθεια τους προς το πρό-

σωπο μου και το θέμα υγείας που με ταλαιπώρησε

καθώς με την καθοριστική συμβολή τους ξεπεράστηκε

άμεσα και ανώδυνα. Εύχομαι κάθε ευτυχία και επιτυ-

χία στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Μετά τιμής Καισέρογλου Βασίλης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα «δυάρι» 47 τ.μ., έτους 1982 δευτέ-

ρου ορόφου (ακάλυπτος) επί της Οδού Βόλου 9 σε πολύ

καλή κατάσταση, πολύ χαμηλά κοινόχρηστα, με Air

Condition σε ήσυχη πολυκατοικία.

Τιμή Πώλησης: 25.000 ευρώ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6936719862

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ. στην Οδό Θέτιδος σε

Ισόγειο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 35 τ.μ. 1ου ορόφου στον πεζόδρομο

της 25ης Μαρτίου με πρόσοψη - μπαλκόνι στην πλατεία

Λαού - Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6986519180



Π
ολύ καλή εμφάνιση

και νίκη για την

ομάδα βόλεϊ γυναι-

κών του Α.Σ. Φαρσάλων

καθώς κέρδισε με 3-0 σετ

εκτός έδρας την ομάδα

της Άμιλλας Τρικάλων.

Με όπλο το καλό σερβίς και

σωστές επιλογές επιθετικά

τα κορίτσια του Αθλητικού

επικράτησαν μέσα στα

Τρίκαλα με 0-3 σετ και

κατέκτησαν μια δίκαιη και

άνετη νίκη

Τα Σετ: (11-25, 13-25, 13-

25)

Η Σύνθεση: Α.Σ.

Φαρσάλων (Μανετζής

Χρήστος)

Ντόβα Ευτυχία,

Δασκαλοπούλου Βάια,

Μήτα Αλεξάνδρα, Αράπη

Δήμητρα, Δαρδούμα Ζωή,

Νικολοπούλου Ελίνα,

Αλεξίου Θωμη, Ζιαρκα

Σωτηρία, Γκεβρου

Ευαγγελία, Παπαδοπούλου

Έφη
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Αθλητικά Νέα

Ξ
εκίνησαν το

Σάββατο 26/2 τα

πλέι άουτ της Α

ΕΠΣΝΛ – DETOX εκεί

όπου αγωνίζεται ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς.

Αναλυτικά όλο το πρόγραμ-

μα των αγωνιστικών του

μίνι πρωταθλήματος των

πλέι άουτ.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα

1η Αγωνιστική

Αβέρωφ - Δαμασιακός 1-1

Δήμητρα Γιάννουλης -

Αστραπή Ν. Πολιτείας 3-0

Σμόλικας Φαλάνης - Γόννοι

1-4

Αμπελιά - Πύρρος 1-1

Αργυροπούλι -

Αμπελωνιακός 3-1

Μαυροβούνι - Βλαχογιάννι

5-3

2η Αγωνιστική (Σάββατο

5/3)

Δήμητρα Γιάννουλης -

Αβέρωφ

Δαμασιακός - Σμόλικας

Φαλάνης

Αστραπή Ν. Πολιτείας -

Μαυροβούνι

Γόννοι - Αργυροπούλι

Βλαχογιάννι - Αμπελιά

Πύρρος - Αμπελωνιακός

3η Αγωνιστική (Σάββατο

12/3)

Αβέρωφ - Σμόλικας

Φαλάνης

Μαυροβούνι - Δήμητρα

Γιάννουλης

Αργυροπούλι - Δαμασιακός

Αμπελιά - Αστραπή Ν.

Πολιτείας

Πύρρος - Γόννοι

Αμπελωνιακός -

Βλαχογιάννι

4η Αγωνιστική (Κυριακή

20/3)

Μαυροβούνι - Αβέρωφ

Σμόλικας Φαλάνης -

Αργυοπούλι

Δήμητρα Γιάννουλης -

Αμπελιά

Δαμασιακός - Πύρρος

Αστραπή Ν. Πολιτείας -

Αμπελωνιακός

Βλαχογιάννι - Γόννοι

5η Αγωνιστική (Σάββατο

26/3)

Αβέρωφ - Αργυροπούλι

Αμπελιά - Μαυροβούνι

Πύρρος - Σμόλικας

Φαλάνης

Αμπελωνιακός - Δήμητρα

Γιάννουλης

Βλαχογιάννι - Δαμασιακός

Γόννοι - Αστραπή Ν.

Πολιτείας

6η Αγωνιστική (Κυριακή

3/4)

Αμπελιά - Αβέρωφ

Αργυροπούλι - Πύρρος

Μαυροβούνι -

Αμπελωνιακός

Σμόλικας Φαλάνης -

Βλαχογιάννι

Δήμητρα Γιάννουλης -

Γόννοι

Δαμασιακός - Αστραπή Ν.

Πολιτείας

7η Αγωνιστική (Σάββατο

9/4)

Αβέρωφ - Πύρρος

Αμπελωνιακός - Αμπελιά

Βλαχογιάννι - Αργυροπούλι

Γόννοι - Μαυροβούνι

Αστραπή Ν. Πολιτείας -

Σμόλικας Φαλάνης

Δαμασιακός - Δήμητρα

Γιάννουλης

8η Αγωνιστική (Κυριακή

17/4)

Αμπελωνιακός - Αβέρωφ

Πύρρος - Βλαχογιάννι

Αμπελιά - Γόννοι

Αργυροπούλι - Αστραπή Ν.

Πολιτείας

Μαυροβούνι - Δαμασιακός

Σμόλικας Φαλάνης -

Δήμητρα Γιάννουλης

9η Αγωνιστική (Σάββατο

30/4)

Αβέρωφ - Βλαχογιάννι

Γόννοι - Αμπελωνιακός

Αστραπή Ν. Πολιτείας -

Πύρρος

Δαμασιακός - Αμπελιά

Δήμητρα Γιάννουλης -

Αργυροπούλι

Σμόλικας Φαλάνης -

Μαυροβούνι

10η Αγωνιστική (Κυριακή

8/5)

Γόννοι - Αβέρωφ

Βλαχογιάννι - Αστραπή Ν.

Πολιτείας

Αμπελωνιακός -

Δαμασιακός

Πύρρος - Δήμητρα

Γιάννουλης

Αμπελιά - Σμόλικας

Φαλάνης

Αργυροπούλι - Μαυροβούνι

11η Αγωνιστική (Σάββατο

14/5)

Αστραπή Ν. Πολιτείας -

Αβέρωφ

Δαμασιακός - Γόννοι

Δήμητρα Γιάννουλης -

Βλαχογιάννι

Σμόλικας Φαλάνης -

Αμπελωνιακός

Μαυροβούνι - Πύρρος

Αργυροπούλι - Αμπελιά

Σέντρα στα πλέι άουτ της Α ΕΠΣΝΛ – Σέντρα στα πλέι άουτ της Α ΕΠΣΝΛ – DETOX – DETOX – Ολόκληρο το πρόγραμμαΟλόκληρο το πρόγραμμα

“Διπλό” με άνεση στα Τρίκαλα για τα κορίτσια του Α.Σ.“Διπλό” με άνεση στα Τρίκαλα για τα κορίτσια του Α.Σ.

Φαρσάλων που συνεχίζουν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις!Φαρσάλων που συνεχίζουν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις!

Σ
την 13η “στροφή”

του μπαίνει ο 3ος

όμιλος της Β ΕΠΣΝΛ

με την αγωνία να κορυ-

φώνεται σε κορυφή και

ουρά του βαθμολογικού

πίνακα.

Όσο αφορά τις ομάδες της

Επαρχίας Φαρσάλων ο

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων ο οποίος βρί-

σκεται στην 5η θέση με 18

βαθμούς αντιμετωπίζει

εκτός έδρας την 4η με 20

βαθμούς Φορτούνα

Κουτσοχέρου σε ένα ντέρ-

μπι με “φόντο” την τριάδα

και τις θέσεις της κορυφής.

Ενώ ο ΑΟ Ναρθακίου ο

οποίος είναι στην 9η θέση

με 11 βαθμούς αντιμετωπί-

ζει εκτός έδρας τους Αγίους

Αναργύρους οι οποίοι βρί-

σκονται στην 2η θέση με 25

βαθμούς.

Ενώ η Δόξα Υπέρειας η

οποία βρίσκεται στην 3η

θέση με 21 βαθμούς θα

πάρει “ξεκούραστο” τρίπο-

ντο άνευ αγώνος κόντρα

στην Ραχούλα η οποία έχει

αποχωρήσει από το πρω-

τάθλημα.

Όλες οι αναμετρήσεις θα

διεξαχθούν το Σάββατο 5/3

και ώρα 15:30.

Αναλυτικά η 13η αγωνιστική

του 3ου ομίλου της Β

ΕΠΣΝΛ:

Φορτούνα Κουτσοχέρου-

Χαλκιάδες

Ραχούλα-Υπέρεια α.α. 0-3

Ελευθεραί-Ανθούπολη

Άγιοι Ανάργυροι-Ναρθάκι

Πελασγιώτιδα-Μάνδρα

(γηπ. Κουλουρίου)

Ρεπό: Ιπποκράτης

Στην 13η “στροφή” του ο 3οςΣτην 13η “στροφή” του ο 3ος

όμιλος της Β’ ΕΠΣΝΛόμιλος της Β’ ΕΠΣΝΛ

Μ
ε την 11η αγωνι-

στική συνεχίζεται

ο 3ος όμιλος της

Γ ΕΠΣΝΛ.

Όσο αφορά τις ομάδες της

Επαρχίας Φαρσάλων η

Θύελλα Βασιλί η οποία έχει

21 βαθμούς και βρίσκεται

στην 3η θέση μαζί με το

Αρμένιο αντιμετωπίζει εκτός

έδρας τον έβδομο με 7

βαθμούς Μυραϊκό με στόχο

το τρίποντο που θα την

κρατήσει ψηλά στον βαθμο-

λογικό πίνακα.

Ενώ η Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων η οποία μετρά 4

βαθμούς αντιμετωπίζει

εκτός έδρας τον Διογένη ο

οποίος έχει 14 βαθμούς.

Όλες οι αναμετρήσεις θα

διεξαχθούν την Κυριακή

13/3 και ώρα 15:30.

Αγωνιστική δράση στην Γ’ ΕΠΣΝΛΑγωνιστική δράση στην Γ’ ΕΠΣΝΛ



Τ
ίτλοι τέλους έπεσαν

την περασμένη

Πέμπτη 24/2 για το

κατάστημα της Eurobank

στα Φάρσαλα

Πρόκειται για μια κίνηση

που είχε προαναγγελθεί και

είναι ενταγμένη στην επιτά-

χυνση του ψηφιακού μετα-

σχηματισμού του τραπεζι-

κού κλάδου που οδηγεί

στην συρρίκνωση του

δικτύου των καταστημάτων

στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι τραπεζικές συναλλαγές

αναμένεται να συνεχιστούν

με υπάλληλο της τράπεζας

που θα στεγάζεται στο

κατάστημα των ΕΛΤΑ στα

Φάρσαλα επί της Οδού

Καναδά ενώ στο συγκεκρι-

μένο σημείο αναμένεται να

εγκατασταθεί και ΑΤΜ της

τράπεζας με σκοπό την

συνέχιση των συναλλαγών

της τράπεζας.

16
Τρίτη 22 ΦεβρουαρίουΤοπικά Νέα

CMYK

Κάθε Τρίτη στα Φάρσαλα η Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑΚάθε Τρίτη στα Φάρσαλα η Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ

““Τίτλοι τέλους” για την Τίτλοι τέλους” για την Eurobank Eurobank σταστα

Φάρσαλα, πως θα συνεχιστούν οι συναλλαγέςΦάρσαλα, πως θα συνεχιστούν οι συναλλαγές

Σ
το πλαίσιο της συνερ-

γασίας με τον Δήμο

Φαρσάλων, η Κινητή

Μονάδα Περιφέρειας

Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ

ΕΞΟΔΟΣ έχει ξεκινήσει

παρεμβάσεις για την αντι-

μετώπιση των εξαρτήσεων

στην περιοχή των

Φαρσάλων.

Η Κινητή Μονάδα επισκέπτε-

ται την πόλη τα Φάρσαλα

κάθε 15 ημέρες, τις ώρες

10.00- 13.00.

Την τρέχουσα περίοδο, λόγω

της μεγάλης διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19 και

λόγω των αυξημένων μέτρων

για τον περιορισμό της, η

Κινητή Μονάδα θα πραγματο-

ποιεί ατομικές συναντήσεις

μόνο κατόπιν ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να απευθύνονται στα τηλέφω-

να 6944916724, 2410-

555053 (Δευτέρα –

Παρασκευή από τις 8.00 έως

τις 16.00) για να επικοινωνή-

σουν με το προσωπικό.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχο-

νται δωρεάν, χωρίς λίστες

αναμονής, με σεβασμό στο

απόρρητο των πληροφοριών.


