
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε.
Ζητούνται: Τεχνολόγος Μηχανολόγος, Τεχνολόγος
Ηλεκτρολόγος και οδηγός φορτηγού, για την κάλυψη
αναγκών της εταιρείας, στα Φάρσαλα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την
σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(9:00 – 14:00) στα γραφεία του εργοστασίου
Φαρσάλων, 7ο χλμ. Φαρσάλων – Λαρίσης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101

Για 4η συνεχή χρονιάΓια 4η συνεχή χρονιά

Λευκή Νύχτα στα ΦάρσαλαΛευκή Νύχτα στα Φάρσαλα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μάκης Εσκίογλου:Μάκης Εσκίογλου:

““Κερδίσαμε γιατί  Κερδίσαμε γιατί  

επενδύσαμε στη επενδύσαμε στη 

θετική ψήφο”θετική ψήφο”

Χαλάζι “χτύπησε” τηνΧαλάζι “χτύπησε” την

Επαρχία Φαρσάλων Επαρχία Φαρσάλων 

μεγάλες οι ζημιέςμεγάλες οι ζημιές

CMYK
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ΣελΣελ 3,4.3,4.

ΣελΣελ 13.13.

ΣελΣελ 8.8.



Τ
ις λίστες των

υποψηφίων της για

τις εθνικές εκλογές

της 7ης Ιουλίου έδωσε

στη δημοσιότητα η ΝΔ.

«Η ριζική ανανέωση της
Νέας Δημοκρατίας που είχε
υποσχεθεί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης γίνεται πράξη
με τη σημερινή ανακοίνωση
των 419 υποψηφίων βου-
λευτών της, οι οποίοι θα
διεκδικήσουν μια θέση στη
νέα Βουλή που θα προκύψει
από τις εκλογές της 7ης
Ιουλίου», τονίζουν από την
Πειραιώς.
«Έξι στους δέκα υποψηφί-
ους είναι νέα πρόσωπα που
δεν έχουν ποτέ στο παρελ-

θόν εμπλακεί στην κεντρική
πολιτική σκηνή και θα είναι η
πρώτη φορά που θα διεκδι-
κήσουν την ψήφο των
Ελλήνων σε εθνικές εκλο-
γές. Στην πράξη, μάλιστα, η
ανανέωση αυτή είναι ακόμη
πιο εντυπωσιακή. Και αυτό
γιατί αν εξαιρεθούν οι 78
σημερινοί βουλευτές της ΝΔ
που διεκδικούν την επανε-
κλογή τους, από τους 341
«υπολοίπους» υποψηφίους,
οι 243 -δηλαδή το 72%- δεν
είχε ποτέ στο παρελθόν
διεκδικήσει την ψήφο των
πολιτών για το εθνικό
Κοινοβούλιο. Έχει, δε, ιδιαί-
τερη σημασία ότι 43 υποψή-
φιοι προέρχονται από το

Μητρώο Στελεχών. Δηλαδή
την καινοτόμο πρωτοβουλία
που υλοποίησε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αμέσως μετά
την εκλογή του στην προε-
δρία της ΝΔ, απευθύνοντας
δημόσια πρόσκληση πολιτι-
κής συμπόρευσης σε πρό-
σωπα που δεν είχαν ποτέ
στο παρελθόν ασχοληθεί με
την ενεργό πολιτική», προ-
σθέτουν από το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης.
«Η ανανέωση γίνεται πράξη
και ηλικιακά. Εκατόν τριάντα
εννέα από τους υποψηφί-
ους είναι κάτω των 45 ετών.
Μάλιστα 67 εξ αυτών ανή-
κουν στην γενιά των 30άρη-
δων, ενώ 12 έχουν γεννηθεί
στην δεκαετία του ’90, δηλα-
δή δεν έχουν κλείσει καν τα
30 τους χρόνια. Ο μέσος
όρος ηλικίας όλων των υπο-
ψηφίων είναι τα 49 έτη, ενώ
η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα
που απολύτως συνειδητά
ξεπέρασε ακόμη και το υπο-
χρεωτικό όριο ποσόστωσης
των φύλων, καθώς το 43%
των υποψηφίων είναι γυναί-
κες. Σε ορισμένες μάλιστα
περιφέρειες είναι η πρώτη
φορά που υπάρχει απόλυτη
ισορροπία (50%-50%)
στους υποψήφιους ανάμεσα
στα δύο φύλα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, που
ως αρχηγός κόμματος δικαι-
ούται να είναι υποψήφιος σε
τρεις περιφέρειες, επέλεξε
τη Δυτική Αθήνα, τη Β’
Πειραιά και την Αχαΐα, οι
οποίες ήταν από τις ελάχι-
στες περιοχές της χώρας,
στις οποίες η ΝΔ δεν είχε
την πρώτη θέση στις πρό-
σφατες Ευρωεκλογές»,
καταλήγουν.
Αναλυτικά, το ψηφοδέλτιο
στο ν. Λάρισας:
ΑΔΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΞΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗ-
ΓΟΡΟΣ
ΚΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΙΔΑ-
ΓΩΓΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ(ΑΝΑΙΣΘ/ΛΟΓΟΣ)
ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΗ-
ΓΟΡΟΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙ-
ΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

«
Κλείδωσε» η 11άδα

του λαρισινού

ψηφοδελτίου του

ΣΥΡΙΖΑ που επικεφαλής

έχει τον πρωθυπουργό κ.

Αλέξη Τσίπρα.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι
στην Π.Ε. Λάρισας είναι οι:
Ευάγγελος Αποστόλου,
νοσηλευτής (Προοδευτική
Συμμαχία)
Άννα Βαγενά, βουλευτής,
ηθοποιός
Δημήτρης Γελαλής, πρώην
βουλευτής, οικονομολόγος
Βασίλης  Ζωγράφος, εκπαι-
δευτικός
Ιωάννης Καρυπίδης,
οφθαλμίατρος
Βασίλης Κόκκαλης, υφυ-
πουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, δικηγόρος
Αικατερίνη Παληογιάννη,

διευθύντρια Νοσηλευτικής
ΓΝΛ
Νίκος Παπαδόπουλος, βου-
λευτής
Χαρίκλεια Σουρλαντζή, αντι-
δήμαρχος Τυρνάβου
Χρυσούλα Χρήστου, ηθο-
ποιός.
Ο πρωθυπουργός και
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας θα είναι
υποψήφιος σε Αχαΐα και
Λάρισα και σύντομα θα
ανακοινωθεί και η τρίτη
εκλογική περιφέρεια στην
οποία θα θέσει υποψηφιό-
τητα.
Εκπρόσωπος τύπου του
Σ Υ Ρ Ι Ζ Α - Π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή
Συμμαχία για την προεκλο-
γική περίοδο ορίζεται η Έφη
Αχτσιόγλου.
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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 19/6/2019
Βροχές, θερμοκρασία 20/31c

Τρίτη 18/6/2019
Βροχές, θερμοκρασία 21/31c

Πέμπτη 20/6/2019
Βροχές, Πιθανότητα Καταιγίδας, θερμοκρασία 21/32c

Παρασκευή 21/6/2019
Πιθανότητα βροχής,  θερμοκρασία 22/32c

Σαββάτο 22/6/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 23/34c

Κυριακή 23/6/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 25/36c

Δευτέρα 24/6/2019
Συννεφιά θερμοκρασία 24/37c

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

Αυτό είναι το επίσημο ψηφοδέλτιο τηςΑυτό είναι το επίσημο ψηφοδέλτιο της

Ν.Δ. στο Νομό ΛάρισαςΝ.Δ. στο Νομό Λάρισας
ΣΥΡΙΖΑ: ΣΥΡΙΖΑ: H 11H 11άδαάδα

του ψηφοδελτίουτου ψηφοδελτίου

στη Λάρισαστη Λάρισα

protostypos.grprotostypos.gr



H
Eπιτροπή

Ψηφοδελτίων του

Κινήματος

Αλλαγής ανακοίνωσε τα

τελικά ψηφοδέλτια του

Κινήματος Αλλαγής, για

τις Eθνικές εκλογές της

7ης Ιουλίου.

Τα ονόματα του ψηφοδελτί-

ου για το νομό Λάρισας είναι

τα εξής:

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΦΑΝΗ

ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ-

ΓΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΣΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Σ
φοδρή χαλαζόπτωση έπληξε το απόγευμα της

Κυριακής τα δυτικά της επαρχίας Φαρσάλων.

«Το χαλάζι έπεφτε σε μέγεθος κερασιού», λένε οι κάτοικοι οι
οποίοι είδαν από τη μια στιγμή στην άλλη τον κόπο μιας
χρονιάς να χάνεται καθώς έπεφτε με μανία για πάνω από
15 λεπτά.
Οι πληροφορίες και οι εικόνες κάνουν λόγο για μεγάλες
ζημίες στα χωριά Άγιος Γεώργιος, Σταυρός, Κατωχώρι (κ.α).
Την Τρίτη έκανε την πρώτη επίσκεψη κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με
τον υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης κ. Κόκκαλη και πλέον
οι αγρότες αναμένουν τις αποφάσεις μετά την μεγάλη κατα-
στροφή που έχουν υποστεί.
Οι φωτογραφίες από τις καλλιέργειες αποτυπώνουν ολο-
κληρωτική καταστροφή.
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Οι υποψήφιοι μεΟι υποψήφιοι με

το Κίνημα Αλλαγήςτο Κίνημα Αλλαγής

στον Ν. Λάρισαςστον Ν. Λάρισας

Χαλάζι “χτύπησε” την ΕπαρχίαΧαλάζι “χτύπησε” την Επαρχία

Φαρσάλων, μεγαλές οι ζημιές...Φαρσάλων, μεγαλές οι ζημιές...



«
Οι παραγωγοί της

επαρχίας

Φαρσάλων είδαν

την παραγωγή τους να

καταστρέφεται

ολοσχερώς, μετά το

χθεσινό χαλάζι. Η

πολιτεία οφείλει άμεσα να

προχωρήσει σε επίσημη

εκτίμηση και να

αποζημιώσει το σύνολο

της παραγωγής τους».

Τα παραπάνω δήλωσε η

δικηγόρος και υποψήφια

βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ κα

Μαρία Γαλλιου επισκεπτό-

μενη σήμερα τον Άγιο

Γεώργιο, το Κατωχώρι και

τον Σταυρό, χωριά της

επαρχίας Φαρσάλων.

Η κα Γαλλιού, συνομιλώντας

με παραγωγούς που είδαν

τους κόπους μιας ολόκλη-

ρης χρονιάς να χάνεται σε

λίγα λεπτά της ώρας, στάθη-

κε ιδιαίτερα στην ανάγκη

εκσυγχρονισμού της λει-

τουργίας του ΕΛΓΑ.

«Οφείλουμε, ως πολιτεία, να

επικαιροποιήσουμε τον

μηχανισμό του ΕΛΓΑ, δημι-

ουργώντας την απαραίτητη

ομπρέλα προστασίας στον

Έλληνα παραγωγό, δείχνο-

ντας του στην πράξη πως

είμαστε δίπλα του στα

δύσκολα», κατέληξε η κα

Γαλλιού.

Α
υτοψία στις

περιοχές των

Φαρσάλων, που

επλήγησαν από το

χαλάζι, πραγματοποίησε

ο αν. Τομεάρχης Παιδείας

της ΝΔ, Βουλευτής Ν.

Λάρισας, Χρήστος

Κέλλας, που βρέθηκε,

άμεσα, στο πλευρό των

αγροτών, μόλις

πληροφορήθηκε για τις

καταστροφές.

Ο Λαρισαίος πολιτικός,

αφού επισκέφτηκε

Κατωχώρι, Άγιο Γεώργιο και

συνομίλησε με παραγω-

γούς, δήλωσε:

«Οι εικόνες, που είδαμε,

είναι αποκαρδιωτικές. Για

μια ακόμη φορά, οι αγρότες

μας πέφτουν θύματα της

κυβερνητικής αδιαφορίας

και αγωνιούν για τα αυτο-

νόητα, βλέποντας τη σοδειά

τους να καθίσταται έρμαιο

της αδρανούς αντιχαλαζικής

προστασίας και να κατα-

στρέφεται.

Είχαμε προειδοποιήσει τους

κυβερνώντες ότι οι αγροτι-

κές περιοχές και, ειδικότε-

ρα, ο Νομός Λάρισας, κιν-

δυνεύουν ανά πάσα στιγμή

από τα ακραία και απρό-

βλεπτα καιρικά φαινόμενα,

ζητώντας τον εκσυγχρονι-

σμό του ΕΛΓΑ. Ωστόσο, δεν

έκαναν τίποτα εδώ και 5

χρόνια.

Καλούμε την Κυβέρνηση να

κινητοποιηθεί άμεσα, προ-

κειμένου να ολοκληρωθούν

οι καταγραφές των ζημιών

και να δοθούν οι αποζημιώ-

σεις το ταχύτερο δυνατόν.

Τέλος, επισημαίνουμε πως

αποτελεί δέσμευση του

Κυριάκου Μητσοτάκη η

ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ,

ώστε η αγροτική μας παρα-

γωγή να θωρακιστεί απένα-

ντι στην Κλιματική Αλλαγή,

σε συνδυασμό με την

απαλλαγή των αγροτών

από άδικα φορολογικά και

ασφαλιστικά βάρη καθώς

και τη λήψη υποστηρικτι-

κών μέτρων που θα συμ-

βάλλουν στη στήριξη και

την ανάπτυξη της αγροτικής

οικονομίας».
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Μ. Γαλλιού από τα Φάρσαλα: Η πολιτεία οφείλει άμεσα ναΜ. Γαλλιού από τα Φάρσαλα: Η πολιτεία οφείλει άμεσα να

προχωρήσει σε εκτίμηση και να αποζημιώσει τους αγρότεςπροχωρήσει σε εκτίμηση και να αποζημιώσει τους αγρότες

Χρήστος Κέλλας από Κατωχώρι και Αγ. Γεώργιο:Χρήστος Κέλλας από Κατωχώρι και Αγ. Γεώργιο:

«Αποζημιώσεις εδώ και τώρα!»«Αποζημιώσεις εδώ και τώρα!»



Τ
ην ανάγκη ενός

Εθνικού Σχεδίου

ανάπτυξης και

παραγωγικής

αναδιάρθρωσης, μέσω

του ολοκληρωμένου

πλαισίου  πολιτικής για

τους αγρότες και την

ύπαιθρο, τόνισε εμφατικά,

η υποψήφια βουλευτής

του Κινήματος Αλλαγής,

δικηγόρος Μαρία

Γαλλιού, κατά τη διάρκεια

επίσκεψης της σε χωριά

της επαρχίας Φαρσάλων.

«Αυτό που είναι επιτακτική

ανάγκη να καταφέρουμε»,

τόνισε η κα Γαλλιού, αφού

προηγουμένως άκουσε τις

απόψεις των πολιτών που

έσπευσαν να την ακούσουν,

είναι να «αντιστρέψουμε την

καταστροφική πορεία της

ελληνικής περιφέρειας, στη-

ρίζοντας έμπρακτα τον

αγροτικό τομέα της πατρί-

δας μας.

Η υποψήφια βουλευτής

παρουσίασε τα δέκα βασικά

μέτρα στήριξης των αγρο-

τών, τα οποία αποτελούν

την βάση του ολοκληρωμέ-

νου προγράμματος του

Κινήματος Αλλαγής:

Επανεξέταση τη φορολόγη-

σης των αγροτών με προο-

δευτική μείωση του φόρου

εισοδήματος και της φορο-

λογίας των ενισχύσεων.

Αποσύνδεση των ασφαλι-

στικών εισφορών από το

φορολογητέο εισόδημα.

Μείωση του κόστους παρα-

γωγής με έμφαση στα αγρο-

τικά εφόδια, στην ηλεκτρική

ενέργεια και στην καθιέρω-

ση αγροτικού πετρελαίου

Θέσπιση κινήτρων για την

προώθηση σύγχρονων,

ισχυρών και νοικοκυρεμέ-

νων συνεταιρισμών και ομά-

δων παραγωγών που

παρεμβαίνουν αποτελεσμα-

τικά στην προμήθεια εφο-

δίων  και στην εμπορία των

προϊόντων.

Έργα υποδομής με αξιοποί-

ηση του κάθε ευρώ που

μπορεί να διατεθεί από τα

κοινοτικά ταμεία για την

ενεργειακή αυτοτέλεια των

αγροτικών εκμεταλλεύσεων

και το νερό.

Αντιμετώπιση των κόκκινων

δανείων και του πρωτογε-

νούς τομέα για μία δεύτερη

ευκαιρία στους αγρότες και

στις επιχειρήσεις του αγρο-

τοδιατροφικού τομέα και την

καθιέρωση ακατάσχετου

λογαριασμού για τους αγρό-

τες, τις αγροτικές εκμεταλ-

λεύσεις και επιχειρήσεις.

Κατάργηση του φόρου στο

κρασί που η κυβέρνηση

παραπέμπει διαρκώς στο

μέλλον, μάλλον λίγο πριν τις

εκλογές.

Θεσμική προστασία της

παραγωγικής γης. Και πολι-

τικές  με φοροκίνητρα ,

φοροαπαλλαγές και με τρά-

πεζες γης για αξιοποίηση

της από παραγωγούς.

Ενεργοποίηση των ελεγκτι-

κών μηχανισμών για να

παταχθούν οι παράνομες

ελληνοποιήσεις, οι πρακτι-

κές των εναρμονισμένων

τιμών και να κλείσει η ψαλί-

δα μεταξύ των τιμών στο

χωράφι και των τιμών στο

ράφι

Επικαιροποίηση του νομο-

θετικού και κανονιστικού

πλαισίου λειτουργίας   του

ΕΛΓΑ στην κατεύθυνση αντι-

μετώπισης των νέων κινδύ-

νων που προκύπτουν από

την κλιματική αλλαγή και την

μείωση του χρόνου καταβο-

λής των αποζημιώσεων.

Τ
ο δικό της

ευχαριστήριο

μήνυμα απέστειλε

η εκλεγμένη Δημοτική

Σύμβουλος με την

παράταξη του

νεοεκλεγέντος Δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου η κ. Σοφία

Χατζηπλή.

Αναλυτικά:

«Ευχαριστώ από καρδιάς

για την στήριξή σας στον

συνδυασμό «Φάρσαλα

Ανάπτυξη, Μάκης

Εσκίογλου» καθώς και για

την εκτίμηση και εμπιστο-

σύνη στο πρόσωπό μου.
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CMYK

Επικαιρότητα

Μαρία Γαλλιού: Με 10 μέτρα στηρίζουμεΜαρία Γαλλιού: Με 10 μέτρα στηρίζουμε

στην πράξη τον Έλληνα γεωργόστην πράξη τον Έλληνα γεωργό

Ευχαριστήριο μήνυμα της κ. ΣοφίαςΕυχαριστήριο μήνυμα της κ. Σοφίας

ΧατζηπλήΧατζηπλή

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



Τ
ιμήθηκε την Τρίτη

(11/06) στο

παρεκκλήσι που

φέρει το όνομά του και

βρίσκεται στον προαύλειο

χώρο του Ιερού

Μητροπολιτικού Ναού της

Αγίας Παρασκευής

Φαρσάλων, η μνήμη του

Αγίου Λουκά του ιατρού,

επισκόπου

Συμφερουπόλεως

Κριμαίας του

θαυματουργού.

Την παραμονή της εορτής

τελέστηκε πανηγυρικός

εσπερινός, ενώ ανήμερα της

εορτής τελέστηκε θεία λει-

τουργία, αρτοκλασία και

έγινε θείο κήρυγμα. Ο Άγιος

Λουκάς ο Ιατρός γεννήθηκε

το 1877 στο Κέρτς της

Κριμαίας. Σπούδασε ιατρική

και εργάστηκε ως γιατρός

στον ρωσο – ιαπωνικό

πόλεμο. Παράλληλα έγραψε

άρθρα επιστημονικά και

βιβλία και εκλέχτηκε καθη-

γητής στο Πανεπιστήμιο της

Τασκένδης.

Το 1921 έγινε ιερέας και

αργότερα επίσκοπος.

Θεωρήθηκε εχθρός του

συστήματος και για δεκαε-

τίες αντιμετώπισε διώξεις,

φυλακίσεις, εξορίες, δίκες

και βασανιστήρια. Στον Β΄

Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέ-

τησε ως αρχίατρος σε στρα-

τιωτικά νοσοκομεία και

έσωσε χιλιάδες στρατιώτες

από τον θάνατο. Τιμήθηκε

γι΄ αυτό με το βραβείο

Στάλιν. Το 1946 έγινε επί-

σκοπος Συμφερουπόλεως

της Κριμαίας, όπου ήταν

τεράστιο το φιλανθρωπικό

έργο και μεγάλη η προσπά-

θειά του για τη στήριξη της

εκκλησίας. Εκοιμήθη στις 11

Ιουνίου του 1961 και η φήμη

των θαυμάτων του ξεπέρα-

σε τα όρια της Ρωσίας. Στις

εκδηλώσεις παρευρέθηκαν

επίσημοι και πλήθος

κόσμου.

«
Δεν είναι ότι

χειροτέρεψε ο

κόσμος, απλώς η

κάλυψη των γεγονότων

έγινε πολύ καλύτερη» είχε

πει κάποτε ο Τζ.

Κ.Τσέστερτον και αν το

σκεφτούμε καλά θα

συνειδητοποιήσουμε ότι

είναι μια πραγματικότητα

και επειδή όπως κάποτε

είχε πει ο Έντουαρντ

Μπούλβερ-Λύττον «Η

πένα είναι πιο δυνατή

από το ξίφος» ο «Πρώτος

Τύπος» εγκαινιάζει μια

νέα στήλη η οποία θα

αφορά καθ’

αποκλειστικότητα εσάς

τους αναγνώστες μας.

Άλλωστε στην πολυετή δια-

δρομή μας έχουμε αποδείξει

πολλάκις τον σεβασμό μας

στο αναγνωστικό κοινό και

με γνώμονα αυτό προχωρά-

με, μαθαίνουμε και μέσα

από τα λάθη και τα σωστά

μας προσπαθούμε να γίνου-

με καλύτεροι και να εξελι-

χτούμε.

Μέσω λοιπόν της νέας

πλατφόρμας μας στο επίση-

μο site μας protostypos.gr

θα μπορείτε να μας στέλνετε

τις δικές σας ειδήσεις, από-

ψεις και σχόλια και να τις

βλέπετε δημοσιευμένες στο

site αλλά και στην εβδομαδι-

αία εφημερίδα μας «Πρώτος

Τύπος».

Οι μοναδικοί όροι που πρέ-

πει να τηρήσετε είναι ότι για

να δημοσιευθεί το σχόλιο, το

άρθρο ή η είδηση σας θα

πρέπει να μην είναι υβριστι-

κό και συκοφαντικό.

Επίσης θα έχετε την δυνατό-

τητα αν το επιθυμείτε να

υπογράφετε επώνυμα το

άρθρο σας ή την είδηση

σας, ειδάλλως θα είναι ανώ-

νυμη.

Η επιλογή είναι δική σας.

Τα δικά σας, κείμενα, ειδή-

σεις και άρθρα με την δική

σας Δημοσιογραφική

«ματιά», μπορείτε να μας τα

στέλνετε στο

ptyposwebradio@gmail.co

m και να τα δείτε δημοσιευ-

μένα στην εφημερίδα μας

και το επίσημο site μας.
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Επικαιρότητα

-30/6 - 1/7 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.

Δωρεάν Επίσκεψη στο χωριό Βώλακας και στην Αγ.

Πελαγία.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής θα

γίνονται με λεωφορεία του γραφείου μας.

-Από την Δευτέρα 1/7 καθημερινά θαλάσσια μπά-

νια σε Ν. Αγχίαλο, Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατήρ -

Αγά)

-Πέμπτη 20/6, Απογευματινή προσκυνηματική εκδρο-

μή, στην Ι.Μ. Παναγίας Ελέουσας, στην Ξινιάδα

Δομοκού.

-Σάββατο 22/6, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλικίου και

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσας διοργανώνουν

εκδρομή στα Τρίκαλα, για το αντάμωμα των Βλάχων.

-Κυριακή 23/6 (Αγίων Πάντων), Ο Σύνδεσμος 3ης

Ηλικίας Φαρσάλων “Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ” διοργανώνει

μονοήμερη εκδρομή σε Χάνια - Πορταριά - Βόλο.

-Κυριακή 23/6 (Αγίων Πάντων), Ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Ανθούσας και το Nefeli Travel διοργανώνουν

εκδρομή στην Ανθούσα Ασπροποτάμου.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει

διήμερη εκδρομή στις 23 και 24/6, στην Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 22/6 το βράδυ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημερώνει

ότι από την 1/7 θα διεξάγονται καθημερινά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια σε Ν. Αγχίαλο,

Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατηρ - Αγά)

Ώρα Αναχώρησης:8:00 π.μ.

Τίμησαν την μνήμη του Αγίου Λουκά στα ΦάρσαλαΤίμησαν την μνήμη του Αγίου Λουκά στα Φάρσαλα

Μια νέα στήλη του “Πρώτου Τύπου”Μια νέα στήλη του “Πρώτου Τύπου”

Η Δημοσιογραφική «ματιά» των πολιτώνΗ Δημοσιογραφική «ματιά» των πολιτών



Τ
ο πρώτο άρθρο

αναγνώστη μας,

έπειτα από την

έναρξη της νέας στήλης

μας “Η Δημοσιογραφική

«ματιά» των πολιτών,

ανήκει στην κ. Μαρία

Σκαμπαρδώνη η οποία

αναλύει τις πτυχές της

ζωής σε ένα χωριό,

θέτοντας διλλήματα και

σκέψεις.

Πολλές φορές, αναρωτιό-
μουν και έθετα αυτό το
δίλημμα στον εαυτό μου:
Άραγε θα μπορούσα ποτέ
να ζήσω μόνιμα σε ένα
χωριό και να εγκαταλείψω
την πόλη;

Μία απόφαση δύσκολη που
απαιτεί μεγάλη ωριμότητα
και σκέψη, καθώς έχει τόσο
αρνητικές όσο και θετικές
συνέπειες. 
Ξεκινώντας από τα θετικά,
θα μπορούσα να αναφέρω
ως κύριο επιχείρημα ότι η
ένα χωριό σου δίνει τη δυνα-
τότητα να ζήσεις κοντά στη
φύση.
Και αυτό είναι ένα δώρο για
την υγεία και τη ζωή μας, να
δίνεις τη δυνατότητα στους
πνεύμονές σου να αναπνέ-
ουν καθαρό αέρα.
Ζώντας σε μία πόλη με
αγχώδη τρόπο ζωή, ανα-
πνέοντας καθημερινά το

καυσαέριο και βιώνοντας το
τραγικό γεγονός της μόλυν-
σης του περιβάλλοντος, η
ζωή σε ένα χωριό μας δίνει
τη δυνατότητα να αισθαν-
θούμε ελεύθεροι άνθρωποι
από τη βρωμιά και τη μόλυν-
ση που έχουν κατακυριεύσει
τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Δίπλα στα ζώα μπορείς να
παράγεις τα δικά σου τρόφι-
μα και να αποφύγεις τα πρό-
χειρα και βιομηχανοποιημέ-
να – στο μεγαλύτερο βαθμό
– σύγχρονα προϊόντα. Τα
αγνά τρόφιμα, το καθαρό
νερό , το διάχυτο πράσινο
που στις πόλεις μας έχει
ξεριζωθεί, θεωρώ πως θα
ήταν ο σπουδαιότερος
λόγος για να επιλέξω μία
ζωή τέτοιου είδους.
Θα συνεχίσω με τα αρνητι-
κά.
Η ζωή σε ένα χωριό , πολλές
φορές, εγκυμονεί πολλούς
κινδύνους. Πρώτο και κυριό-
τερο, θα έχει εύκολη πρό-
σβαση σε νοσοκομείο ένα
χωριό το οποίο μπορεί να
είναι εντελώς απομακρυ-
σμένο από μία αστική πόλη;

Δυστυχώς, έχουμε ακούμε
και περιπτώσεις όπου
άνθρωποι εξέπνευσαν ,
επειδή δεν υπήρχε εύκολη
πρόσβαση σε νοσοκομείο,
σε στιγμή απαραίτητης ανά-
γκης για τη ζωή του εκλιπό-
ντος.
Το σχολείο θα μπορεί να
παρέχει σωστή και επαρκή
εκπαίδευση; Αυτό, φυσικά,
ίσως και να μπορούσε να
διορθωθεί, επιλέγοντας ένα
χωριό το οποίο δεν είναι
εντελώς αποκομμένο από
τον υπόλοιπο κόσμο. 
Ο δεύτερος – και για μένα-
σπουδαιότερος λόγος που
με απωθεί από το να επιλέ-
ξω τη ζωή σε ένα χωριό ,
είναι το γεγονός ότι δεν μπο-
ρείς σε ένα τόσο κλειστό
περιβάλλον να αποκτήσεις
και να διατηρήσεις την προ-
σωπική σου ζωή.
Σε μία κλειστή κοινωνία  ο
συνεχής σχολιασμός της
ζωής του άλλου είναι σύνη-
θες φαινόμενο και μάλιστα
με έναν τρόπο που είναι ιδι-
αίτερα απρεπής και μειωτι-
κός.

Κάτι που εμένα με νευριάζει
είναι η μετάφραση του κου-
τσομπολιού σε ανθρώπινο
ενδιαφέρον.
Το ανθρώπινο ενδιαφέρον
εκφράζεται στον άνθρωπο
μπροστά του και έχει αγνές
και καλές προθέσεις για το
άτομο στο οποίο εκφράζε-
ται, σε αντίθεση με τον προ-
σβλητικό, πισώπλατο και
καθαρά ειρωνικό τρόπο που
γίνεται από αρκετούς, όχι
μόνο σε χωριά βεβαίως,
αλλά και σε πόλεις και σε
τηλεοράσεις και σε πολυκα-
τοικίες.
Φυσικά, σε μικρές κοινωνίες
το φαινόμενο αυτό παίρνει
μεγαλύτερες διαστάσεις και
περισσότερες αρνητικές
συνέπειες για τη ζωή του
ανθρώπου που κατοικεί
εκεί.
Και αυτό ίσως και να οφείλε-
ται στο γεγονός  πως στις
μεγάλες πόλεις οι άνθρωποι
τρέχουν σε τόσο μεγάλους
ρυθμούς που δεν ασχολού-
νται κακοπροαίρετα συνε-
χώς με τη ζωή του άλλου.
Και αυτό , θεωρώ, πως είναι

ένα φαινόμενο που πρέπει
να καταπολεμηθεί, σε όλο
τον κόσμο.
Είναι σημαντικό να ασχολεί-
σαι με τη δική σου ζωή, με
τη δική σου προσωπικότητα
και όχι θάβοντας πισώπλα-
τα, χωρίς να αγαπάς πραγ-
ματικά τον άλλο άνθρωπο (
αν αγαπάς, φυσικά, θα
ασχοληθείς και θα συμβου-
λεύσεις, αλλά χωρίς να μει-
ώσεις τον άλλο).

Ομολογώ πως δεν έχω

κατασταλάξει ακόμα στην

επιλογή μου, αν θα μπορού-

σε να απαρνηθώ ολοκληρω-

τικά την πόλη και το σύγχρο-

νο τρόπο ζωής και να ζήσω

σε ένα χωριό , σε ένα μέρος

που διαφοροποιείται εντε-

λώς από την αστική ζωή.

Θεωρώ όμως, πως στο

τέλος θα καταλήξω στη

σωστή απόφαση και σε εκεί-

νη που θα με βοηθήσει να

εξελιχθώ περισσότερο ως

άνθρωπο.

Μ
ε λαμπρότητα και

θρησκευτική

κατάνυξη,

τιμήθηκε από την

«ΕΠΙΛΕΚΤΟ –

Κλωστοϋφαντουργία

ΑΕΒΕ» των Αδερφών

Δοντά, η γιορτή του Αγίου

Πνεύματος στον ομώνυμο

ιερό ναό που βρίσκεται

στον προαύλιο χώρο του

εργοστασίου στα

Φάρσαλα.

Πλήθος πιστών από την

επαρχία Φαρσάλων, παρευ-
ρέθηκαν στον ιερό ναό του
εργοστασίου για να γιορτά-
σουν το Άγιο Πνεύμα.
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις
περιελάμβαναν θεία λει-
τουργία, αρτοκλασία, και

ομιλία εκ των ιδιοκτητών της
οικογένειας του κ.
Χαράλαμπου Δοντά. 
Ακολούθησε μικρή δεξίωση,
για όλους τους παρευρεθέ-
ντες στην εκδήλωση, σε ειδι-
κά διαμορφωμένο χώρο στο

προαύλιο του εργοστασίου. 
Στις εκδηλώσεις παρευρέ-
θηκαν οι Αφοί Δοντά με τις
οικογένειές τους, εργαζόμε-
νοι στην «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ», η
υποψήφια βουλευτής με το
ΚΙΝΑΛ κ. Μαρία Γαλλιού, οι

δημοτικοί σύμβουλοι
Φαρσάλων κ.κ. Νίκος
Γκατζόγιας και Στ.
Πουλαράκης και πιστοί από
όλη την επαρχία
Φαρσάλων.
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Το πρώτο άρθρο αναγνώστη μας, έπειτα από την έναρξη της νέας στήλης μας Το πρώτο άρθρο αναγνώστη μας, έπειτα από την έναρξη της νέας στήλης μας 
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Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

συνεχίζοντας τις δράσεις

του για τη στήριξη  και

τόνωση της τοπικής

αγοράς διοργανώνει για

4η  συνεχή χρονιά  την

«Λευκή Νύχτα» που θα

πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 28 Ιουνίου

2019.

Μια βραδιά κατά την οποία
η αγορά των Φαρσάλων θα
λειτουργήσει  έως τις 12:00
τα μεσάνυχτα, με όλα τα
είδη σε προνομιακές τιμές,
με εκπτώσεις έως και 70%,
με μουσική από τους dj που
θα ακούγεται σε όλους τους
κεντρικούς δρόμους της
πόλης, με live μουσική ,  με
face painting , και πολλές
ακόμη εκπλήξεις για τους
μικρούς μας φίλους !!!
Οι ξυλοπόδαροι, οι ζογκλέρ
και οι μάγοι θα  εντυπωσιά-
σουν μικρούς και μεγάλους
με ένα φαντασμαγορικό
υπερθέαμα!!
Τις εκδηλώσεις της βραδιάς
θα παρουσιάζει ο ηθοποιός
Δημήτρης Φωτίου.
Oι μικροί μας φίλοι θα γνω-
ρίσουν το σκάκι και θα
έχουν τη δυνατότητα να παί-
ξουν πάνω σε μια επιδαπέ-
δια σκακιέρα!
Διάφορες εκπλήξεις κι εκδη-
λώσεις που θα πραγματο-
ποιηθούν σε κάθε γειτονιά,
θα λειτουργήσουν ως
«μαγνήτης» στο καταναλω-
τικό κοινό.
Επίσης με κάθε αγορά, οι
καταναλωτές θα μπαίνουν
στην κλήρωση που θα
πραγματοποιηθεί στη λήξη
της βραδιάς, για να κερδί-
σουν δωροεπιταγές από τις
επιχειρήσεις που θα συμμε-
τέχουν.
Πρόκειται για μια βραδιά
που θα μετατρέψει «την
πόλη σε μια γιορτή» και έχει
σκοπό να προσελκύσει επι-
σκέπτες από τις γειτονικές
περιοχές.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Για 4η συνεχή χρονιά Λευκή Νύχτα στα ΦάρσαλαΓια 4η συνεχή χρονιά Λευκή Νύχτα στα Φάρσαλα



Π
εριοδεία και
επαφές με
παραγωγούς αλλά

και καταναλωτές, στις
λαϊκές αγορές των
Φαρσάλων και της
Ελασσόνας
πραγματοποίησε η
δικηγόρος και πολιτευτής
της ΝΔ κα Στέλλα
Μπίζιου.
Η κα Μπίζιου είχε για μια
ακόμη φορά, την ευκαιρία
να ανταλλάξει απόψεις με
δεκάδες πολίτες, ακούγο-
ντας τις ανησυχίες και τους

προβληματισμούς τους, ενώ
στάθηκε ιδιαίτερα στα προ-
βλήματα που προκύπτουν
από την υπέρμετρη φορολό-
γηση των προϊόντων, δεδο-
μένο που δημιουργεί σοβα-
ρά προβλήματα τόσο στους
παραγωγούς, όσο και στους
καταναλωτές.
Η πολιτευτής της ΝΔ έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στην
προσωπική δέσμευση του
Κυριάκου Μητσοτάκη για
μείωση των φορολογικών
συντελεστών, κάτι που θα
οδηγήσει στην πραγματική

ανάπτυξη της οικονομίας.
«Δεν υπάρχει κανένας
άλλος δρόμος που να οδη-
γεί σε ανάπτυξη της οικονο-
μίας από αυτόν της μείωσης
των φορολογικών συντελε-
στών, με ταυτόχρονη πάτα-
ξη της υψηλής φοροδιαφυ-
γής», επεσήμανε η ίδια
χαρακτηριστικά.
Μιλώντας με τους πολίτες
τόνισε πως «η επόμενη
μέρα των κρίσιμων εκλογών
του Ιουλίου, θα πρέπει να
βρει όλους τους Έλληνες
ενωμένους. Ένας άνεμος

αισιοδοξίας και ανανέωσης
πνέει ήδη στην Ελλάδα και
οφείλουμε όλοι μαζί να τον
μετατρέψουμε σε πνοή
δημιουργίας με στόχο να
βάλουμε οριστικό τέλος στις
παθογένειες του χθες.
Στόχος μας είναι μια αυτοδύ-
ναμη Ελλάδα που δεν θα
θυμίζει σε τίποτα τις σκοτει-
νές μέρες της χρεοκοπίας.
Οι νέοι άνθρωποι μπαίνου-
με μπροστά στη μάχη
αυτή», κατέληξε η πολιτευ-
τής της ΝΔ.

Μ
ε την επίσημη
ανακοίνωση του
ψηφοδελτίου της

ΝΔ στο νομό Λάρισας, η
υποψήφια βουλευτής κ.

Στέλλα Μπίζιου έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
Πριν τέσσερα χρόνια,
10.000 και πλέον πολίτες
του νομού Λάρισας μου
έδωσαν το καλύτερο “βάπτι-
σμα πυρός” που θα μπο-
ρούσε να δεχθεί ένας νέος
άνθρωπος που αποφάσισε
να ασχοληθεί με την πολιτι-
κή.
Σήμερα, τέσσερα χρόνια
μετά, ευχαριστώ τον πρόε-
δρο της Νέας Δημοκρατίας
Κυριάκο Μητσοτάκη για την
τιμή και την εμπιστοσύνη
που έδειξε στο πρόσωπο
μου και με επέλεξε ως υπο-
ψήφια βουλευτή με τη ΝΔ
στο Νομό Λάρισας.
Από σήμερα ξεκινάμε και
επίσημα τη μάχη των εκλο-
γών της 7ης Ιουλίου. Μιας
μάχης, το αποτέλεσμα της

οποίας θα είναι καθοριστικό
για το μέλλον της πατρίδας
μας.
Καλώ όλους τους πολίτες
του νομού Λάρισας να
συμπορευτούμε σε έναν
αγώνα έντιμο και ηθικό, σε
έναν αγώνα στον οποίο δεν
περισσεύει κανένας. Όλοι οι
πολίτες ενωμένοι οφείλουμε
να δουλέψουμε με γνώμονα
το συμφέρον του τόπου
μας.Η Ελλάδα δεν μπορεί
να περιμένει.
Με βαθιά πίστη στην κρίση
των πολιτών, ζητώ την στή-
ριξη όλων, για να φέρουμε
τη χώρα μας στη θέση που
της αξίζει.
Με αέρα ανανέωσης και με
ορμή αισιοδοξίας και ελπί-
δας, καλώ όλους τους πολί-
τες του νομού να στηρίξουν
την προσπάθεια της ΝΔ και

του Κυριάκου Μητσοτάκη,
ώστε η συμφωνία Αλήθειας
να μετατραπεί σε ένα νέο
κοινωνικό συμβόλαιο που
έχει ανάγκη ο τόπος.
Θα δώσω όλες μου τις
δυνάμεις, γυρνώντας και
πάλι κάθε σπιθαμή αυτού
του ευλογημένου νομού, για
να πείσω όσο το δυνατόν
περισσότερους πολίτες,
πως αξίζει να πάρουμε το
μέλλον του τόπου στα δικά
μας χέρια.
Με πίστη, αισιοδοξία, δύνα-
μη και γνώση, αφήνουμε
πίσω όλα όσα μας χωρίζουν
και παίρνουμε το μέλλον
στα χέρια μας.
Η αυτοδύναμη Ελλάδα είναι
η Ελλάδα της αισιοδοξίας
και του χαμόγελου.
Το Μέλλον ξεκίνησε! Μαζί
Μπορούμε!
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Στέλλα Μπίζιου: Το Μέλλον ξεκίνησε!Στέλλα Μπίζιου: Το Μέλλον ξεκίνησε!

Μαζί Μπορούμε! Μαζί Μπορούμε! 



Έ
να “μέτωπο”

δηλώσεων άνοιξε

τις τελευταίες

ημέρες ανάμεσα σε

στελέχη της ΝΔ και του

ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από την

απόφαση του

πρωθυπουργού κ. Αλέξη

Τσίπρα να είναι

υποψήφιος στον Νομό

Λάρισας.

Η... “κόντρα” ξεκίνησε με
αφορμή την δήλωση του
Προέδρου της ΝΟΔΕ
Λάρισας κ. Χρήστου
Καπετάνου ο οποίος δήλω-
σε τα εξής:
“Μόνο θυμηδία και κλαυσί-
γελο προκάλεσε η σημερινή
ανακοίνωση του ψηφοδελτί-
ου του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα.
Οι φήμες για απανωτές
αρνήσεις επιβεβαιώθηκαν
και ο φόβος ενός ισχνού
ψηφοδελτίου ΣΥΡΙΖΑ με την
συμμετοχή ενός πολιτικά
άστεγου βουλευτού των
ΑΝΕΛ, οδήγησε τον Αλέξη
Τσίπρα να συμπληρώσει τη
θέση του ενδέκατου στο
ψηφοδέλτιο με τη δική του
συμμετοχή.
Υποψήφιος στη Λάρισα λοι-
πόν, τον Νομό που ξέχασε
για 4,5 χρόνια. Τον Νομό
που οι αγρότες και οι κτηνο-
τρόφοι, τον σήκωναν κάπο-
τε στις καρότσες των αγροτι-
κών τους μηχανημάτων γιατί
ξεγελάστηκαν από τα ψέμα-
τα και τις κίβδηλες υποσχέ-
σεις του.
Τον απερχόμενο πρωθυ-

πουργό κ.Τσίπρα, η ιστορία
θα τον καταγράψει ως τον
άνθρωπο που απογοήτευσε
κρυπτόμενος απ’ τον ελληνι-
κό λαό και τα προβλήματά
του για 4,5 χρόνια και κατα-
ποντίστηκε εμφανιζόμενος
στις Ευρωεκλογές με μια
πανελλαδική διαφορά 9,5
ποσοστιαίων μονάδων και
στο νομό Λάρισας που θέλει
να πολιτευτεί, με 11 ποσο-
στιαίες μονάδες.
Έχουμε απόλυτη εμπιστο-
σύνη στην κρίση των
συμπολιτών μας και για τις
εθνικές εκλογές. Είμαστε
λοιπόν πεπεισμένοι πως με
την ψήφο τους στις 7
Ιουλίου από τη Λάρισα, θα
δώσουν ένα απόλυτο μήνυ-
μα αποδοκιμασίας του
Αλέξη Τσίπρα. Κυρίως
όμως, είμαστε πεπεισμένοι
πως οι συμπολίτες μας θα
δώσουν ένα σαφέστατο
μήνυμα ΝΙΚΗΣ της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ,
για μια αυτοδύναμη
Ελλάδα.”
Ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
και υποψηφίος βουλευτής
Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ –
«Προοδευτική Συμμαχία» κ.
Βασίλης Κόκκαλης έδωσε
την πρώτη απάντηση στον
κ. Καπετάνο τονίζοντας:
«Πολλές φορές ο ευσεβής
πόθος απέχει μακράν από
την πραγματικότητα και μάλ-
λον αυτό συμβαίνει στην

περίπτωση του προέδρου
της ΝΟΔΕ Λάρισας, αν κρί-
νει κανείς από τη χθεσινή
του δήλωση.
Εκπροσωπώντας το πολιτι-
κό κατεστημένο που χρεο-
κόπησε τη χώρα και έστειλε
τους Έλληνες στη δίνη των
μνημονίων, έχει την αίσθη-
ση πως ο ίδιος και το κόμμα
του επήλθαν από παρθενο-
γένεση σε μία χώρα που το
ρολόι άρχισε να μετράει στις
25 Ιανουαρίου του 2015.
Πλανάται πλάνη οικτρά
όμως.
Οι πολίτες και κυρίως οι
αγρότες του νομού Λάρισας
έχουν ζήσει βαθιά στο πετσί
τους τι σημαίνει εγκατάλειψη
κι εμπαιγμός. Τι σημαίνει να
τους αντιμετωπίζουν ως ιθα-
γενείς που θα εξαπατήσουν
με καθρεφτάκια.
Ας βγει μία βόλτα στα καφε-
νεία των χωριών, να μιλήσει
με τους ανθρώπους του
μόχθου. Να του πουν εκεί οι
αγρότες για τις φοροελα-
φρύνσεις, για τις ρυθμίσεις
των κόκκινων δανείων που
το κόμμα του φόρτωσε στις
αγροτικές οικογένειες, για τη
θεσμοθέτηση του ακατάσχε-
του στους τραπεζικούς
λογαριασμούς που ο ίδιος ο
αρχηγός του ο κ.
Μητσοτάκης δεν ήθελε και
πρότεινε το 2017 τον συμ-
ψηφισμό των επιδοτήσεων
με τις οφειλές στον ΕΦΚΑ,
για τη στήριξη του υγιούς
συνεταιρίζεσθαι, των ομά-
δων παραγωγών, του βαμ-
βακιού που πλέον δε θα έχει
τη ντροπή της «ανοιχτής»
τιμής που επί δεκαετίες ανέ-
χονταν η Νέα Δημοκρατία.
Σ’ αυτές τις στιγμές λοιπόν,
η σιωπή είναι χρυσός. Γιατί
στο σπίτι του κρεμασμένου
δε μιλούν ποτέ για σχοινί.
Κι επειδή σπεύδει να προε-
ξοφλήσει το αποτέλεσμα
των επικείμενων εκλογών,
θα του θυμίσω πως το ίδιο
έκανε μόλις προ μερικών
εβδομάδων, όταν προεξο-
φλούσε νίκες των κομματι-
κών υποψηφίων του, στους
δήμους Λαρισαίων, Αγιάς
και Ελασσόνας. Ας κάνει
λίγη υπομονή να συγκρί-
νουν οι πολίτες το έργο, το
πρόγραμμα και να επιλέ-
ξουν ανάμεσα σ’ αυτούς
που τους έβγαλαν από τα
μνημόνια και σ’ εκείνους
που τους χρεοκόπησαν».
Ενώ ακολούθησε και η
τοποθέτηση του κ. Χρήστου
Κέλλα αν. Τομεάρχη
Παιδείας της ΝΔ, Βουλευτής
Ν. Λάρισας και εκ νέου υπο-
ψηφίου βουλευτή, στην
τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στην
εκπομπή «Σήμερα» με τους
Δημ. Οικονόμου και Μ.

Αναστασοπούλου, προσθέ
«Ο κ. Τσίπρας θα είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής στη
Λάρισα και οι αγρότες μας
θα του “ανταποδώσουν”
στην κάλπη, όλα όσα υπέ-
στησαν τα τελευταία 5 χρό-
νια. Κανείς δεν ξεχνά ότι,
ενώ ήταν στην αντιπολίτευ-
ση, ανέβαινε στις καρότσες
και τα τρακτέρ, τάζοντας
στους πάντες τα πάντα.
Όταν κατέλαβε την εξουσία,
όμως, κλείστηκε στο
Μαξίμου, περιφρουρούμε-
νος από τις κλούβες των
ΜΑΤ, και ήταν αυτός, που
αύξησε τη φορολογία και τις
ασφαλιστικές εισφορές,
κατήργησε τον ΟΓΑ, διατή-
ρησε τον ΕΝΦΙΑ, κατήργησε
το αγροτικό πετρέλαιο,
αύξησε την προκαταβολή
φόρου στο 100%, ενώ τον
ΦΠΑ από το 19% τον ανέ-
βασε στο 23% και 24% στη
συνέχεια. Με μία φωνή ο
λαός μας λέει “ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΑΛΛΟ”!»
τοντας:
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα εφαρμόσειδιαφορετική
δημοσιονομική πολιτική,
πραγματοποιώντας ριζικές
αλλαγές, που θα οδηγή-
σουνστην ανάπτυξη. Η μεί-
ωση της φορολογίας και των
ασφαλιστικών εισφορών
αποτελούν βασική προϋπό-
θεση, για να δημιουργηθούν
νέες δουλειές και να ανα-
θερμανθείη οικονομία. Και
αυτό θα κάνουμε πράξη την
επόμενη μέρα, που θα είμα-
στε Κυβέρνηση. Σας θυμίζω
ότι εμείς μειώσαμε το ΦΠΑ
στην εστίαση από το 24%
στο 13%,οι θεσμοί το δέχτη-
καν καιαποδείχτηκε πως
είχε θετική εισπρακτική από-
δοση για το Δημόσιο.
Κέλλας στην τηλεόραση του
Ο κ. Τσίπρας, με την αύξηση
της φορολογίας και των
α σ φ α λ ι σ τ ι κ ώ ν
εισφορών,διέλυσε τη μεσαία
τάξη, ενώ η επιδοματική
πολιτική, που
εφαρμόζει,οδηγεί μόνο σεα-
νακατανομή της φτώχειας.
Ο ελληνικός λαός εμπιστεύ-
εται τη Νέα Δημοκρατία και
το πρόγραμμά της.
Άλλωστε, μετά τις
Ευρωεκλογές και τη συντρι-
πτική νίκη της παράταξής
μας, είδατε ότι το χρηματι-
στήριο εκτοξεύθηκε και,
κυρίως,οι αποδόσεις των
ομολόγων μειώθηκαν σημα-
ντικά. Ό,τι δεν έγινε, δηλα-
δή, στα 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ,
έγινε αμέσως μετά το αποτέ-
λεσμα των Ευρωεκλογών».
Το...”γαιτανάκι” των ανακοι-
νώσεων συνεχίστηκε με την 
απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ
Λάρισας στον πρόεδρο της
ΝΟΔΕ κ. Χρήστο Καπετάνο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Αλγεινή εντύπωση προκά-
λεσε σε κάθε δημοκρατικό
και προοδευτικό πολίτη η
αμετροέπεια με την οποία
βιάστηκε να σχολιάσει το
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ
Προοδευτική Συμμαχία στη
Λάρισα ο πρόεδρος της

τοπικής ΝΟΔΕ.
Διαβάζοντας στη συνέχεια
τα ψεύδη και τις μισές αλή-
θειες που επιστράτευσαν
δύο υποψήφιοι βουλευτές
Λάρισας της Νέας
Δημοκρατίας, για να κατηγο-
ρήσουν τον Αλέξη Τσίπρα,
καταλάβαμε ότι μάλλον
πανικό και όχι «θυμηδία ή
κλαυσίγελο» προκάλεσε η
παρουσία του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ ως επικεφαλής
στο ψηφοδέλτιο του κόμμα-
τος στη Λάρισα.
Στην τοπική Νέα
Δημοκρατία φαίνεται ότι
έχουν καταληφθεί από πανι-
κό που προκάλεσε έως και
αμνησία, στο άκουσμα του
ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ,
πολύ περισσότερο που οι
ίδιοι πασχίζουν εδώ και χρό-
νια να συγκροτήσουν ένα
ψηφοδέλτιο της προκοπής,
αλλά λίγες μέρες πριν τις
βουλευτικές εκλογές δεν το
έχουν ακόμα καταφέρει…
Να τους θυμίσουμε λοιπόν
ότι ποτέ και για κανένα λόγο
δεν κρύφτηκε από τον ελλη-
νικό και τον λαρισαϊκό λαό ο
Αλέξης Τσίπρας. Το ίδιο έκα-
ναν και οι περισσότεροι
υπουργοί των κυβερνήσεων
του ΣΥΡΙΖΑ, που βρέθηκαν
σε κάθε γωνιά του νομού
λύνοντας προβλήματα, τα
τελευταία τεσσεράμισι χρό-
νια.
Εντελώς καλοπροαίρετα,
συμβουλεύουμε τα τοπικά
στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας να ηρεμήσουν,
να σταματήσουν τις αλαζονι-
κές συμπεριφορές που
εμφανίζουν το τελευταίο διά-

στημα, να παρουσιάσουν
επιτέλους το δικό τους
ψηφοδέλτιο και να εργα-
στούν με ταπεινότητα, γιατί
η έκπληξη που τους περιμέ-
νει το βράδυ της 7ης Ιουλίου
θα είναι οδυνηρή.
Ο κ. Χρήστος Καπετάνος
απάντησε εκ νέου με δική
του δήλωση τονίζοντας
χαρακτηριστικά:
“Χρειάστηκαν δυο ξεχωρι-
στές ανακοινώσεις ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ο πρώην βουλευτής
των ΑΝΕΛ, για να απαντή-
σουν στην προχθεσινή μου
δήλωση. Δείγμα πανικού και
ηττοπάθειας.
Στην πολιτική όπως και στη
ζωή, υπάρχει ένας ΚΩΔΙ-
ΚΑΣ ΑΞΙΩΝ πάνω στον
οποίο εδράζονται δυο έννοι-
ες μοναδικές: Η εμπιστοσύ-
νη και η σταθερότητα. Από
τη Νέα Δημοκρατία στους
ΑΝΕΛκαι μετά στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Από το «go back κυρία
Μέρκελ», στην επιβολή 3ου
και 4ου μνημονίου στον
Ελληνικό λαό.
Σ αυτόν τον πολιτικό κατή-
φορο θα μείνουν μόνοι τους,
να μαλώνουν μετά τις εκλο-
γές αν την εναπομείνασα
έδρα την κρατήσει ο
κ.Τσίπρας ή ο πρώην των
ΑΝΕΛ ή κάποιος άλλος
«σύντροφος».
Οι Έλληνες όμως δεν
ξεχνούν αυτούς που έβαλαν
την καρέκλα τους πάνω απ’
τη Μακεδονία μας.
Η φωνή του λαού θα είναι
εκκωφαντική. Τόσο για τους
περιφερόμενους, όσο και
για τους περιφέροντες.”
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Μάθετε το αγαπημένο σας
όργανο εύκολα, γρήγορα 
και προπάντων σωστά!

Πιάνο,  Αρμόνιο,  Ακορντεόν,
Βιολί,  Κιθάρα.

Σχολή Σύγχρονης Μουσικής 

Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό
Μπάσο, Ντραμς.

Σχολή Λαϊκής – Ρεμπέτικης
Μουσικής

Μπουζούκι,  Τζουράς,
Μπαγλαμάς.

Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής

Κλαρίνο,  Κρουστά,
Παραδοσιακό  Βιολί.

Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

Ωδική,  Αρμονία,  Αντίστιξη,
Φούγκα, 

Ενοργάνωση Πνευστών,
Σύνθεση.

Νέα τμήματα:   

Φωνητική με Ελληνικό & Ξένο

ρεπερτόριο.

Ούτι,  Παραδοσιακό Βιολί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ρ. Φεραίου 3 (έναντι Ι. Ν. Αγ.

Παρασκευής) Φάρσαλα Τηλ: 24910
26656, Fax: 24910 26656

Email: odeioperitexnon@yahoo.gr 

Επικαιρότητα

“Μέτωπο” δηλώσεων... άνοιξε η υποψηφιότητα Τσίπρα στον Νομό Λάρισας“Μέτωπο” δηλώσεων... άνοιξε η υποψηφιότητα Τσίπρα στον Νομό Λάρισας



Δ
εκαπέντε νέα έργα

προχωρά στην

Περιφερειακή

Ενότητα Λάρισας η

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η

Οικονομική Επιτροπή

ενέκρινε τα αποτελέσματα

διαγωνισμών και τη

δημοπράτηση έργων

συνολικού

προϋπολογισμού

12.750.000 ευρώ.

Στα έργα μεταξύ άλλων

περιλαμβάνονται η κατα-

σκευή δύο κυκλικών κόμ-

βων σε Λάρισα και

Φάρσαλα, η συντήρηση

της ΠΕΟ Φαρσάλων –

Λάρισας, η αποκατάστα-

ση της επαρχιακής οδού

Λάρισας – Αγιάς, η αποκα-

τάσταση της επαρχιακής

οδού Μελιβοίας –

Παλιουριάς, η κατασκευή

δικτύων αποχέτευσης στο

Ομόλιο και η συντήρηση

της αγροτικής οδοποιίας

στη Βερδικούσια.

Σε δηλώσεις του ο

Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υποστήριξε τα

εξής: «Η Περιφέρεια

Θεσσαλίας χρηματοδοτεί

και υλοποιεί δεκαπέντε

νέα σημαντικά έργα για

την Περιφερειακή Ενότητα

της Λάρισας.

Είναι έργα στα οποία

διεισδύουν οι επιθυμίες

των πολιτών και συμβάλ-

λουν στην ενίσχυση της

ασφαλής μετακίνησης

των ανθρώπινων κοινοτή-

των. Με στρατηγική και

προσανατολισμό στηρί-

ζουμε στην πράξη την

παραγωγή και τους

ανθρώπους της υπαί-

θρου.

Σε συνεργασία με τις

Υπηρεσίες της

Περιφέρειας και τους

Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ ς

Συμβούλους δίνουμε

λύσεις και παράγουμε

μετρήσιμο αποτέλεσμα

συμβάλλοντας στην βελ-

τίωση της καθημερινότη-

τας των συνανθρώπων

μας.

Τα έργα και οι δράσεις

που χρηματοδοτούμε και

υλοποιούμε αποτελούν

πηγή πραγματικής ελπί-

δας στη ζωή των

Θεσσαλών γιατί δημιουρ-

γούν θέσεις, εργασίας,

μόχλευση στην τοπική

οικονομία και κινούν την

πραγματική οικονομία της

περιοχής».

Συγκεκριμένα τα έργα

έχουν ως εξής:

1. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου «

Συντήρηση – αποκατά-

σταση Π.Ε.Ο Φάρσαλα –

Λάρισα» προϋπολογι-

σμού 2.000.000 ευρώ

2. Δημοπράτηση του

έργου «Αποκατάσταση

οδού από Βερδικούσια –

Διασταύρωση Συκιάς –

Βλαχογιάννι (Δήμου

Ελασσόνας), προϋπολο-

γισμού 611.300 ευρώ

3. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Αποκατάσταση επαρχια-

κής οδού Μελιβοίας –

Παλιουριάς» προϋπολογι-

σμού 490.000 ευρώ

4. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Ανακατασκευή στέγης

και αποκατάσταση νότιου

κλίτους του Ιερού Ναού

της Αγίας Παρασκευής

Κοκκινοπηλού» προϋπο-

λογισμού 130.000 ευρώ

5. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Αποπεράτωση εργα-

σιών παράλληλων έργων

αναδασμού αγροκτήμα-

τος Βαλανίδας» προϋπο-

λογισμού 74.400 ευρώ

6. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου «Δίκτυα

αποχέτευσης Τ.Κ.

Ομολίου» προϋπολογι-

σμού 2.803.610 ευρώ

7. Έγκριση σύμβαση

μελέτης του έργου

«Βελτίωση ΠΕΟ Αθηνών –

Θεσσαλονίκης: τμήμα

από Ι/Κ Καράγιωργα έως

Ι/Κ Συκουρίου» προϋπο-

λογισμού 150.000 ευρώ

8. Δημοπράτηση του

έργου «Συντήρηση αγρο-

τικής οδοποιίας της Δ.Κ.

Βερδικούσιας του Δήμου

Ελασσόνας» προϋπολο-

γισμού 830.000 ευρώ

9. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Προμήθεια σήμανσης και

στηθαίων ασφαλείας για

τη συντήρηση του οδικού

δικτύου Π.Ε. Λάρισας»

προϋπολογισμού 74.400

ευρώ

10. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Προμήθεια χρώματος

διαγράμμισης για τη

συντήρηση του οδικού

δικτύου Π.Ε. Λάρισας»

προϋπολογισμού 74.400

ευρώ

11. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Προμήθεια ψύχρας

ασφάλτου για τη συντήρη-

ση του οδικού δικτύου

Π.Ε. Λάρισας» προϋπολο-

γισμού 74.400 ευρώ

12. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Αποκατάσταση βατότη-

τας της επαρχιακής οδού

Ροδιάς – Συκαμινέας»

π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ

1.460.000 ευρώ

13. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Αποκατάσταση της

επαρχιακής οδού Λάρισας

– Αγιάς», προϋπολογι-

σμού 1.450.000 ευρώ

14. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Κατασκευή κυκλικών

κόμβων επί της Ε.Ο.

Λάρισας – Φαρσάλων»

π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ

3.450.000 ευρώ

15. Αποτέλεσμα διαγωνι-

σμού του έργου

«Βελτίωση και συντήρηση

της Επαρχικής Οδού 29

Κραννώνας – μέχρι

Επαρχική Οδός 28

Καρδίτσα – Λάρισα» προ-

ϋπολ
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Επικαιρότητα

Ανάμεσα σε αυτά και τα έργα του δρόμου Φαρσάλων - ΛαρίσηςΑνάμεσα σε αυτά και τα έργα του δρόμου Φαρσάλων - Λαρίσης

Δεκαπέντε νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 12,7 εκατ. ευρώ από τηνΔεκαπέντε νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 12,7 εκατ. ευρώ από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Π.Ε. ΛάρισαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας στην Π.Ε. Λάρισας



Τ
ην Παρασκευή 14

Ιουνίου

πραγματοποιήθηκε

από τον Αιμοδοτικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων στον χώρο

που στεγάζονται τα

γραφεία της ΔΗΚΕΦΑ

στην πλατεία Δημαρχείου

στα Φάρσαλα εθελοντική

αιμοδοσία για να

γιορτάσουν την

παγκόσμια ημέρα

εθελοντή αιμοδότη.

Πλήθος αιμοδοτών παρευ-

ρέθηκε και έδωσε αίμα ενώ

όπως μας ενημέρωσαν οι

άνθρωποι του Αιμοδοτικού

είχαν και 15 νέους αιμοδότες

οι οποίοι ήρθαν για πρώτη

φορά να δώσουν αίμα.

Οι άνθρωποι του Συλλόγου

έλαβαν και ζωγραφιές από

παιδιά του Δημοτικού για

την παγκόσμια ημέρα εθε-

λοντή αιμοδότη και τους

δώρισαν βιβλία και καπέλα

του Αιμοδοτικού Συλλόγου.

Το Δ.Σ. του Αιμοδοτικού

ευχαριστούν θερμά την

πρόεδρο της ΔΗΚΕΦΑ κ.

Κυριακή Παναγιωτοπούλου

που παραχώρησε το μέρος

που στεγάζονται τα γραφεία

της ΔΗΚΕΦΑ ώστε να διεξα-

χθεί η αιμοδοσία και όλο τον

κόσμο που παρευρέθηκε και

ακόμη μια φορά έδωσε αίμα

για καλό σκοπό
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CMYK

Επικαιρότητα

Γιορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη Γιορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη 

στα Φάρσαλα!!!στα Φάρσαλα!!!



Ο
νεοεκλεγείς

Δήμαρχος

Φαρσάλων και

μάλιστα με ποσοστό

ρεκόρ για την Επαρχία

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου στην πρώτη

του συνέντευξη σε μέσο

της Επαρχίας μας ανοίγει

τα χαρτιά του μέσω της

εφημερίδας μας «Πρώτος

Τύπος».

Αναλυτικά η συνέντευξη του
κ. Μάκη Εσκίογλου.
Τι ήταν αυτό που παρακί-
νησε έναν τόσο επιτυχη-
μένο στον κλάδο του επι-
χειρηματία να πάρει την
απόφαση και να ασχολη-
θεί ως επικεφαλής συν-
δυασμού στην τοπική
αυτοδιοίκηση της
Επαρχίας Φαρσάλων;
“Εάν κάτι απεχθάνομαι στη

ζωή μου κ. Σούρλα, είναι η

μοιρολατρία. Το ερώτημά

σας μου τέθηκε πολλές

φορές από τους συμπολίτες

μου, γιατί βλέπετε ζούμε σε

μία εποχή όπου η οικονομι-

κή κρίση, μετατράπηκε σε

κρίση αξιών και θεσμών.

Γι’ αυτό κι αποφάσισα να

αφήσω την ασφάλεια του

επαγγέλματός μου, για να

δείξω στην πράξη ότι εάν

θέλεις κάτι να αλλάξει, όσο

μεγάλο κι αν είναι αυτό, θα

πρέπει πρώτα εσύ ο ίδιος να

προσπαθήσεις για την αλλα-

γή. Σ’ αυτή την πρωτοβουλία

είχα την τύχη να αποκτήσω

μία πλειάδα άξιων συνοδοι-

πόρων που πίστεψαν στο

ίδιο όραμα με μένα, ώστε

στη συνέχεια αυτό το αυτοδι-

οικητικό ρεύμα να πάρει

χαρακτήρα «χειμάρρου»

που οδήγησε στη δημοτική

αλλαγή στην επαρχία

Φαρσάλων. Είμαστε εδώ

λοιπόν χωρίς πολλά και

μεγάλα λόγια, για να αλλά-

ξουμε όλα αυτά που μας

ενοχλούν ως πολίτες.”

Σε μια εποχή που τόσο η
πολιτική όσο και η αυτοδι-
οίκηση δεν είναι στα
πάνω της και δεν αντιμε-
τωπίζεται με την πρέπου-
σα βαρύτητα από τους
πολίτες, υπήρξαν στιγμές
που σας έβαλαν σε δεύτε-
ρες σκέψεις αναφορικά με
την υποψηφιότητά σας;
“Κατηγορηματικά όχι. Δε το

μετάνιωσα ούτε στιγμή. Και

δεν το λέω αυτό πλέον εκ

του ασφαλούς, ως εκλεγμέ-

νος δήμαρχος Φαρσάλων.

Η απόφασή μου ήταν μία

ξεκάθαρα συνειδητή επιλο-

γή, μία επιλογή που είχε

σταθμίσει όλους τους παρά-

γοντες και όλες τις εξελίξεις

που μπορεί να λάμβανε

αυτή η προεκλογική περίο-

δος.

Αποφάσισα να σηκωθώ από

τον καναπέ παροτρύνοντας

και άλλους συμπολίτες μου

να κάνουν το ίδιο. Και μόνον

αυτό αποτέλεσε κέρδος για

τον τόπο μου. Η αφύπνιση

δηλαδή της κοινωνίας. Γιατί

η στοχοπροσήλωσή μου δεν

αφορούσε την καρέκλα του

δημάρχου, αλλά τη δημιουρ-

γία – όπως προανέφερα –

ενός αυτοδιοικητικού φορέα

όπου πολίτες κάθε πολιτικοϊ-

δεολογικής προέλευσης, θα

παραμέριζαν τις όποιες δια-

φορές και θα συνεργάζονταν

με γνώμονα μόνον τον τόπο

τους. Θα έβλεπαν δηλαδή τη

«μεγάλη εικόνα». Νομίζω

πως το καταφέραμε αυτό.

Τώρα βέβαια μπροστά μας

έχουμε το μεγάλο στοίχημα

της διοίκησης, που επίσης

πιστεύω πως με συλλογικό

πνεύμα θα κερδηθεί.”

Το γεγονός ότι είστε ένας
απόλυτα αγαπητός
άνθρωπος στον κόσμο
των Φαρσάλων είναι κάτι
δεδομένο και κοινώς γνω-
στό σε όλους. Θεωρείτε
ότι αυτή η μεγάλη αποδο-
χή και η αγάπη του
κόσμου είχε αντίκτυπο και
στην κάλπη και έφερε
αυτή την μεγάλη ομολο-

γουμένως νίκη σας;
“Σε μια ομάδα το αποτέλε-

σμα αφορά τους πάντες.

Όλοι μαζί κερδίζουμε κι όλοι

μαζί χάνουμε. Άρα στο ερώ-

τημά σας, έχω να απαντήσω

πως νικητές είναι όλα τα στε-

λέχη της παράταξής μου,

«Φάρσαλα Ανάπτυξη», αλλά

προπαντός η πλειοψηφία

των συμπολιτών μου στην

επαρχία που μας έδωσαν

εμφατική και καθαρή εντολή

αλλαγής των πραγμάτων

στην καθημερινότητα και στο

μέλλον τους.

Σε ότι αφορά το πρόσωπό

μου, σας ευχαριστώ για τους

χαρακτηρισμούς, αλλά νομί-

ζω πως είμαι ο τελευταίος

που θα μιλήσω γι’ αυτό. Οι

πολίτες μίλησαν τη δεύτερη

Κυριακή με την ψήφο τους

στην κάλπη.”

Καθ’ όλη την διάρκεια
τόσο της προεκλογικής
εκστρατείας σας, όσο και
αμέσως μετά την εκλογή
σας, τόσο σε δημόσιες
τοποθετήσεις σας, όσο
και ιδιωτικά κρατάτε το
χαμηλό προφίλ σας και
συνεχίζετε ως ο Μάκης
που όλοι ξέρουμε. Με τον
ίδιο τρόπο σκοπεύετε να
συνεχίσετε και ως
Δήμαρχος; Με το χαμηλό
και ενωτικό προφίλ, έχο-
ντας πάντοτε τις πόρτες
σας ανοιχτές σε όλες τις
κατευθύνσεις και σε όλους
τους συμπολίτες σας;
“Το είχα ξεκαθαρίσει αυτό

από νωρίς, το είπα και στις

δύο ομιλίες μου. Δεν υπήρχε

κανένας λόγος να ξιφουλκή-

σω εναντίον της απερχόμε-

νης δημοτικής αρχής ή

κάποιου άλλου συνυποψή-

φιου. Οι πολίτες γνωρίζουν

τα προβλήματά τους και τα

βιώνουν καθημερινά στο

πετσί τους. Θα ήταν περιττό

να τους τα υπενθυμίσω, γιατί

με αυτό τον τρόπο απλά θα

επένδυα στην αρνητική

ψήφο. Να ψηφίσουν δηλαδή

εμένα, για να μην εκλεγεί

κάποιος άλλος. Μακριά από

εμάς αυτά. Εμείς επενδύσα-

με στη θετική ψήφο.

Ζητήσαμε δηλαδή από τους

πολίτες να μας επιλέξουν,

διαβάζοντας ή ακούγοντας κι

επιδοκιμάζοντας τις προτά-

σεις μας για ένα καλύτερο

μέλλον.

Έτσι ακριβώς θα συνεχίσου-

με μέχρι την τελευταία ημέρα

της θητείας μας. Θέλουμε

όλους τους Φαρσαλινούς

συνδιαμορφωτές στο μέλλον

τους και συνδιοικούντες στο

δήμο.

Με δεδομένο τον νέο τρόπο

Διοίκησης στην αυτοδιοίκη-

ση και τον νέο νόμο του

Κλεισθένη, είναι αναγκαίες

οι συνεργασίες με την αντι-

πολίτευση; Θεωρείτε ότι

είναι εφικτό κάτι τέτοιο στον

Δήμο Φαρσάλων;

Όπως σας προανέφερα κ.

Σούρλα, εμείς δε χρειαστή-

καμε κανένα θεσμικό πλαί-

σιο για να μας υποχρεώσει

σε συνέργειες. Τις εντάξαμε

ευθύς εξαρχής στο πρό-

γραμμά μας, γιατί είμαστε

σθεναροί θιασώτες της άπο-

ψης πως τα μεγάλα ζητήμα-

τα ενός τόπου δεν μπορεί

και δεν πρέπει να είναι υπό-

θεση του ενός, αλλά των

πολλών. Γι’ αυτό στο δικό

μας πλάνο διοίκησης θα έχει

εξέχουσα θέση η διαπαρα-

ταξιακή επιτροπή, με τη συμ-

μετοχή φορέων από την

επαρχία. Μόνον έτσι θα

προχωρήσουμε με αποτέλε-

σμα και απαντήσεις στα

μεγάλα προβλήματα.”

Επίσης με τον νέο νόμο η
Διοίκηση των χωριών της
Επαρχίας θα περάσει σε
μεγάλο βαθμό στους
εκλεγμένους προέδρους
των τοπικών κοινοτήτων
κάτω από την σκέπη του
Δημαρχείου. Ποια είναι τα
πλάνα σας για μια εποικο-
δομητική και θετική
συνεργασία με τους τοπι-
κούς προέδρους;
“Ανέκαθεν πίστευα πως ο

θεσμός του τοπικού συμβου-

λίου και των ανθρώπων που

εκλέγονται σε αυτά ήταν αδι-

κημένος, απαξιώνοντας

παράλληλα και τις ίδιες τις

κοινωνίες. Γιατί αν δεν ξέρει

τα προβλήματα του χωριού

του ο πρόεδρος, ο άνθρω-

πος που ψηφίστηκε από

τους συγχωριανούς του,

τότε ποιος τα ξέρει; Ο

δήμαρχος από την καρέκλα

του γραφείου του;

Λέω λοιπόν πως αν ακούμε

όλους τους προέδρους προ-

σεκτικά και κάνουμε για κάθε

χωριό «δύο πράγματα το

μήνα», τότε θα έχουμε αλλά-

ξει κατά πολύ προς το καλύ-

τερο τα πράγματα. Και θα το

κάνουμε, πιστέψτε με.”

Πλέον και έχοντας ξεκάθα-
ρη εικόνα για το νέο
Δημοτικό Συμβούλιο βλέ-
πουμε ότι από τον δικό
σας συνδυασμό έχουν
εκλεγεί τόσο έμπειροι και
πεπειραμένοι Σύμβουλοι
όσο φυσικά και νέοι
άνθρωποι με δεδομένα
νέες ιδέες και κίνητρο.
Θεωρείται ότι το «πάντρε-
μα» θα είναι εύκολο, μετα-
ξύ εμπειρίας και δίψας για
προσφορά στα κοινά;
“Στο μοντέλο διοίκησης που

σας παρουσίασα στις προη-

γούμενες απαντήσεις μου,

είναι απολύτως αντιληπτό

πως δεν περισσεύει κανείς.

Όχι μόνον οι εκλεγμένοι,

αλλά και οι μη εκλεγμένοι.

Όλοι θα συνδράμουν αξιο-

λογώντας τις ικανότητες και

το χρόνο που μπορούν να

διαθέσουν για τον τόπο

τους. Κάθε πράγματα στον

καιρό του όμως…”

Και τέλος ένα δικό σας
μήνυμα που θέλετε να
στείλετε στους πολίτες
της Επαρχίας μας εν όψει
της νέας εποχής στον
Δήμο με εσάς στο τιμόνι
του…
“Δεν θα υποσχεθώ πως θα

κάνω τα πάντα. Δεν έχω

μαγικό ραβδί. Έχω όμως τη

διάθεση, το χρόνο και προ-

παντός την υπομονή να

ακούσω και να συνεργαστώ

με τους πάντες. Να γίνω

ένας δήμαρχος που θα είναι

υπηρέτης του δημότη κι όχι

αφέντης του.

Δε θέλω να πω μεγάλες κου-

βέντες. Η αλήθεια εξάλλου,

είναι η κόρη του χρόνου. Θα

κριθούμε από το αποτέλε-

σμα στο τέλος της θητείας

μας.”

Επιμέλεια Συνέντευξης:
Άλκης Σούρλας.
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Επικαιρότητα
CMYK

Αποκλειστική συνέντευξη του κ. Εσκίογλου μετά την εκλογή τουΑποκλειστική συνέντευξη του κ. Εσκίογλου μετά την εκλογή του

Εσκίογλου: “Κερδίσαμε γιατί επενδύσαμε στη θετική ψήφο”Εσκίογλου: “Κερδίσαμε γιατί επενδύσαμε στη θετική ψήφο”



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΩΔΕΙΟΥΩΔΕΙΟΥ

“ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ”“ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ”

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ-

ΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 ΤΟ ΩΔΕΙΟ

“ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ” ΣΤΙΣ 8 Μ.Μ. ΣΤΗΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΟΙ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΙΑ-

ΝΟΥ, ΚΙΘΑΡΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΟΥ.

ΕΝΩ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/6 ΚΑΙ ΩΡΑ

8:30 M.M. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙ-

ΟΥ “ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ” ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑ

ΠΑΙΞΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ, 

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΡΙΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος μεταπτυ-

χιακού διπλώματος, με διδακτική

εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού, γυμνάσιου, λυκεί-

ου και σε φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων επί

της οδού Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 65τμ επι της

οδού 25ης Μαρτίου 10 στα Φάρσαλα

στον 2ο όροφο (πάνω  από το καφε-

νείο του κου Γκουντόπουλου). Τιμή

200 ευρώ. 

Πληροφορίες: 2421215133,

6982163000.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Πολυνέρι Φαρσάλων

κτήμα 12 στρεμμάτων στην αγροτι-

κή θέση «Τριαντάρια», κατάλληλο

για όλες τις καλλιέργειες με νερό

από πομόνα  εμπρός  του  κτήματος

. Πληροφορίες  στον κ. Σωτήρη

Δημόπουλο στο τηλ. 6944396286

και στον κ. Μαντζαρίδη Θανάση στο

τηλ. 24910 31225

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα 28τ.μ.

σε καλή περιοχή και σε καλή κατά-

σταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου 125

τ.μ. , κατασκευής 1992 στο κέντρο

των Φαρσάλων. Διαθέτει μόνωση,

διπλά τζάμια, τζάκι, κουζίνα ενιαία με

σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια, δύο

μπάνια και είναι σε άριστη κατάστα-

ση. Τιμή συζητήσιμη.  Πληροφορίες

στο τηλ. :  6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία

στα Βρυσιά Φαρσάλων, 85τ.μ., με

αποθήκη 50τ.μ. εντός οικοπέδου

850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο: 6978189427

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία  επιπλω-

μένη ,  με καλοριφέρ και  με ξεχω-

ριστή αποθήκη   σε δύο (2) στρέμ-

ματα οικόπεδο  , ακριβώς στην

άκρη του χωριού  για εκμετάλλευ-

ση με ζώα ή πουλερικά (έχει ελεύ-

θερο λιβάδι), στο Δασόλοφο

Φαρσάλων . Πληροφορίες στο

τηλ.:  6982191292.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλή-

ρες εξοπλισμένο επί της οδού

Λαμίας 64. Πληροφορίες στα τηλ. :

24910 22531 & 6934106129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ: 6977030707

και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο

Δασόλοφο Φαρσάλων, επιπλωμέ-

νη με καλοριφέρ, αποθήκη εντός

οικοπέδου 2 στρεμμάτων στην

άκρη του χωριού δίπλα στο Λιβάδι.

Πληροφορίες στο τηλ: 6982191292

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 60τ.μ. με

πρόσοψη στον δρόμο, εντός οικο-

πέδου 300τ.μ. επί της οδού

Κελευστή Μαυρογιώργου στα

Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλ:

6978155277
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1 9 / 6 :  Ζ α χ ο π ο ύ λ ο υ  Σ τ υ λ ι α ν ή     Δ / ν σ η :

Π λ α τ ε ί α  Λ α ο ύ  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 2 5 1

2 0 / 6 :  Γ ι α κ ο ύ λ α  Σ ο φ ί α  Δ / ν σ η   Κ α ν α δ ά

2 7   Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 3 2 1   

2 1 / 6 :  Α ν τ ω ν ι ά δ η ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :  Ν .

Κ ο υ κ ο υ φ λ ή  1 3  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 0 8 9

2 2 / 6 :  Κ α ρ ά μ π α ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  5  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 9 3 9

2 3 / 6 :  Δ α μ ι α ν ό ς  Δ η μ ή τ ρ η ς  Δ / ν σ η :  Ν .

Κ ο υ κ ο υ φ λ ή  7  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 1 5 4    

2 4 / 6 :  Μ α υ ρ α ν τ ώ ν η ς  Χ ρ ή σ τ ο ς  Δ / ν σ η :

Θ έ τ ι δ ο ς  7 0  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 4 6 5

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

06:15

06:45

07:45

09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

10:45

13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

16:45

19:30 

21:30 ΤΡΙΤΗ &

ΠΕΜΠΤΗ

22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:45

10:00

12:00

14:30

16:30

18:30

20:30

ΛΑΡΙΣΑ  - ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

05:15

05:45

06:45

09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

11:00

12:00

13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

17:00

19:15 

20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:45

09:00 ΑΧ

11:00

13:30 ΑΧ

15:00

17:00 

19:30

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
10:15
13:30 (ΤΡ-ΠΕ)
15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:15

15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)
12:20
ΣΑΒΒΑΤΟ
05:15
12:20
ΚΥΡΙΑΚΗ
12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

08:45

10:45

13:15

16:30

18:30

20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

07:45

09:45

12:00

15:00

17:00

19:30

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργά-

τες για εποχιακή απασχόληση

σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας.

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 24910-25600 και

25601 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολιτι-

κός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την

τεχνική υποστήριξη. 

Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα Φάρσαλα

οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθε-

ση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Ε
ίναι προφανές ότι σε μία βιομηχανία ξύλου, τα

στοιχεία της φύσης αποτελούν τους κύριους

τροφοδότες και  προσφέρουν την πρώτη ύλη.

H προστασία του περιβάλλοντος είναι μονόδρομος &

για τον όμιλο ALFA WOOD αποτελεί στρατηγική

επιλογή!!! Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής

ευθύνης του ομίλου AW GROUP η περιβαλλοντική

μέριμνα αποτελεί βασική υποχρέωση του και

συνδέεται στενά με την περιβαλλοντική του

συνείδηση.

Ο όμιλος ALFA WOOD επενδύοντας στην «πράσινη επιχει-

ρηματικότητα» ανήκει στις πρώτες Ελληνικές εταιρείες,  που

έχει αδειοδοτηθεί  στον κλάδο της ανακύκλωσης & επεξερ-

γασίας υπολειμμάτων ξυλείας. Επενδύοντας σε νέο εξοπλι-

σμό & εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα προτύ-

πων διαχείρισης των στερεών φυσικών υλικών, ο όμιλος

έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται κάθε είδους υπολειμ-

μάτων ξυλείας και να τα προωθεί για τη χρήση εναλλακτι-

κών καυσίμων.

ANAKOINΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ-

ΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Όμιλος ALFA WOOD είναι από  τις πρώτες αδειοδοτημέ-

νες  μονάδες στον κλάδο της ανακύκλωσης – επεξεργασίας

υπολειμμάτων ξυλείας στην Ελλάδα.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ όλους όσους ενδιαφέρονται  ότι ο όμιλος

μπορεί να ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ κάθε είδους υπολειμμάτων ξυλείας,

ξύλινων συσκευασιών, παλετών, κ.α. υλικών προς

Επεξεργασία & Ανακύκλωση στο εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ

ΛΑΡΙΣΑΣ.

Τηλ. επικοινωνίας 2410 561232 - www.alfawood.gr

Τ
ο ΣΚΑΚΙ-ΓΣΦ

πραγματοποιεί

σεμινάριο για όλα

τα μέλη του συλλόγου

(ενήλικες και ακαδημίες)

με τον Fide Master

Ανέστη Μιχαηλίδη (elo

2270), ο οποίος είναι

προπονητήςτης

Πνευματικής Στέγης

Περιστερίου (ομάδα Α'

Εθνικής), εγκεκριμένος

από την ΓΓΑ και την

Παγκόσμια Ομοσπονδία

(Fide Trainer) αλλά και

Διεθνής Διαιτητής

(International Arbiter).             

Το σεμινάριο θα είναι διάρ-

κειας έξι έως δέκα ωρών για

το κάθε τμήμα και θα γίνει

στην σκακιστική λέσχη

Φαρσάλων το Σάββατο 22,

την Κυριακή 23 και την

Δευτέρα 24 Ιουνίου. Μικροί

και μεγάλοι σκακιστές θα

έχουν την ευκαιρία για τρεις

ημέρες να πάρουν πολύτιμη

γνώση από έναν επαγγελ-

ματία του παιχνιδιού. 

Μ
ε μεγάλη επιτυχία

συνεχίζεται το

τουρνουά τένις

στα Φάρσαλα, με δυνατές

μάχες, εκπλήξεις και το

ενδιαφέρον

στα...”κόκκινα”

Τα αποτελέσματα σε άντρες
και γυναίκες μέχρι στιγμής
ΑΝΤΡΕΣ Α ΦΑΣΗ

Ραπτόπουλος Γιώργος -
Τσιανακας Νίκος 6-2, 6-2
(2-0)
Αλειφτήρας Σωκράτης -
Δουλκιάρογλου Κοσμάς 6-2
6-4 (2-0)
Κουτσιμανης Μάκης -
Σπανός Αλκης 6-4 6-1 (2-0)
Τσινικοσμάογλου
Τηλέμαχος - Σφακιανός
Νίκος 6-1, 4-6 (8)
Κυριαζής Γιώργος -

Στεργιόπουλος Γιάννης  5-
7, 2-6 (0-2)
Καλογερόπουλος Φίλιππος
- Παπαγεωργίου Κυριάκος
1-6  0-6 (0-2)
ΑΝΤΡΕΣ Β ΦΑΣΗ

Αλειφτηρας Σωκράτης -
Ραπτόπουλος Γιώργος 2-6
3-6 (0-2)
Σιουτογλου Κώστας -
Τσινικοσμαογλου
Τηλέμαχος 6-1 6-3 (2-0)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α ΦΑΣΗ

Θεοδωροπούλου Ευδοξία -
Θεοδωροπούλου Όλγα 2-6
6-4 (10 - 7 στο tie break η
Ευδοξία)
Θανοπούλου Βικτωρία -
Καραμητράκη Ελένη 6-1  6-
2 (2-0)
Γεράκα Ρίτσα -
Νικολοπούλου Βαϊτσα 3-6

2-6 (0-2)
Παπαδοπούλου Εύη -
Φουτζοπούλου Λένια  1-6
3-6 (0-2)
Γκεβρου Μαρία - Μπιμτσα
Κατερίνα 6-0 6-1 (2-0)

Επίσης παράλληλα συνε-

χίζεται το Παιδικό

Τουρνουά Τέννις του

Αθλητικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Στο τουρνουά λαμβάνουν

μέρος οι εξής αθλητές:

KOYKOYΦIKH MAPIA
ΛIAMΠAΣ XPHΣTOΣ
NTOKOYZHΣ KΩN/NOΣ
ΠAΠAKΩNΣTANTINOY
KΩNΣTANTHΣ
ΣAKKA KEPAΣINA KAI
ΣOYΦΛEPHΣ
AΛEΞANΔPOΣ!

Θ
ερμό χειροκρότημα απέσπασε, η φημισμένη Μπάντα του Πολεμικού
Ναυτικού στην συναυλία που πραγματοποιήθηκε στα Φάρσαλα, το βράδυ
της περασμένης Παρασκευής, όπου εκατοντάδες Φαρσαλινοί βρέθηκαν στο

προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή
συναυλία, ένα μουσικό ταξίδι στο παρελθόν, με αφιέρωμα στον παλιό ελληνικό
κινηματογράφο και στη μουσική της δεκαετίας του ‘60.
Οι συνδιοργανωτές (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Δήμος Φαρσάλων και δίκτυο
«Περραιβία») είχαν ζητήσει την προσφορά τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού
παντοπωλείου του Δήμου Φαρσάλων, αντί εισιτηρίου.
Στην έναρξη της εκδήλωσης ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος, καλωσόρισε
την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στα Φάρσαλα. Κατά τον χαιρετισμό του, μεταξύ
άλλων ανέφερε ότι πρόκειται για μια σπουδαία μπάντα, η οποία επισκέπτεται την πόλη
μας, για δεύτερη φορά μετά από 37 χρόνια, σημειώνοντας ότι ανάλογη τιμητική εκδήλω-
ση, είχε πραγματοποιηθεί στην πόλη μας το 1982, επί θητείας του αείμνηστου δημάρχου
Φαρσάλων κ. Τάκη Μπούτη. Το αποτέλεσμα της συναυλίας της μπάντας του Πολεμικού

Ναυτικού, είναι μια συνεργασία με το Πρόεδρο του δικτύου «Περραιβία» κ. Κων. Σκριάπα
και της δημοτικής αρχής, πριν από λίγους μήνες. 
Στην συνέχεια καλωσόρισε τον διευθυντή Δημοσίων σχέσεων του Πολεμικού Ναυτικού κ.
Αναστάσιο Μιχέλη που συνόδευε την μπάντα καθώς και τη νέα δημοτική αρχή και τον
νεοεκλεγέντα δήμαρχο κ. Μάκη Εσκίογλου.
Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μπάντας, είχε ο Κερκυραίος αρχιμουσικός Πλωτάρχης
του ΠΝ κ. Γιώργος Τσιλιμπάρης και το αφιέρωμα περιλάμβανε τραγούδια όπως: «Είναι
κάτι νύχτες με φεγγάρι μες τα θερινά τα σινεμά νύχτες που περνούν που δε θα ξαναρ-
θούν μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά…Τρελοκόριτσο (πρόσεξε καλά) μη ζητάς πολλά (τρελοκό-
ριτσο) πόθους μη σκορπάς (τρελοκόριτσο) για θα βρεις μπελά….Κοντεύει έξι κι ας πούμε
αυτή τη λέξη. Που ‘χει στα χείλη μπλέξει. Και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος
ουρανός…Ποιος είν’ αυτός ο αψηλός, ποιος είν’ αυτός ο τύπος, Φίλος σου είναι ή γνω-
στός…Το χάλυ γκάλυ αρχίζει πάλι, εμπρός στην πίστα μικροί μεγάλοι και άλλα πολλά».
Την συναυλία παρακολούθησαν πλήθος κόσμου και επισήμων.
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Η βιώσιμη ανάπτυξη στρατηγική επιλογή του Η βιώσιμη ανάπτυξη στρατηγική επιλογή του 

ομίλου ομίλου ALFA WOODALFA WOOD

Σκακιστικό Σεμινάριο σταΣκακιστικό Σεμινάριο στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

Φουλ του τένις στα Φάρσαλα!Φουλ του τένις στα Φάρσαλα!

“Μάγεψε” η φημισμένη μπάντα του “Μάγεψε” η φημισμένη μπάντα του 

Πολεμικού Ναυτικού στα ΦάρσαλαΠολεμικού Ναυτικού στα Φάρσαλα

Επικαιρότητα



Α
υτοψία σε

χαλαζόπληκτες

περιοχές των

δήμων Φαρσάλων κι

Ελασσόνας

πραγματοποίησε σήμερα

Τρίτη, ο υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων και υποψήφιος

βουλευτής Λάρισας με

τον ΣΥΡΖΙΑ «Προοδευτική

Συμμαχία» κ. Βασίλης

Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης συνοδευόμε-
νος από κλιμάκιο του ΕΛΓΑ,
είχε την ευκαιρία να διαπι-
στώσει από κοντά το μέγε-
θος της καταστροφής,
δηλώνοντας στους αγρότες
πως οι εκτιμήσεις θα έχουν
ολοκληρωθεί πριν το πρώτο
δεκαήμερο του Ιουλίου, ενώ

οι πληρωμές των αποζημιώ-
σεων θα γίνουν πριν το
τέλος του τρέχοντος έτους.
Σε δήλωσή του συγκεκριμέ-

να ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
ανέφερε: «Δυστυχώς φέτος
είναι από τις πιο δύσκολες

χρονιές για τους αγρότες
του νομού Λάρισας, που
δοκιμάζονται από αλλεπάλ-
ληλα ακραία καιρικά φαινό-
μενα. Το χαλάζι των περα-
σμένων ημερών προκάλεσε
σημαντικές ζημιές που σε
κάποιες περιπτώσεις σε
χωριά των Φαρσάλων, ήταν
πραγματικά ολικές. Γι’ αυτές
τις περιπτώσεις διαβεβαιώ-
νω τους πληγέντες αγρότες
πως – εφόσον διαπιστωθεί
από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ η
ολοκληρωτική καταστροφή
– θα αναζητηθούν κι άλλες
λύσεις για να αναπληρωθεί
στο μέγιστο το εισόδημά
τους.
Αναφορικά με την ολοκλή-
ρωση των εκτιμήσεων,

αυτές θα γίνουν πριν το
πρώτο δεκαήμερο του
Ιουλίου, ενώ οι πληρωμές
εντός έξι μηνών, δηλαδή
πριν το τέλος του τρέχοντος
έτους.
Με την ευκαιρία, θέλω τέλος
να ενημερώσω πως έχει
υπογραφεί από το
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων η
καταβολή του υπολοίπου
30% των αποζημιώσεων οι
οποίες αφορούν το 2018.
Αναμένεται η τυπική έγκριση
από το υπουργείο
Οικονομικών για την πίστω-
ση των χρημάτων στους
λογαριασμούς των δικαιού-
χων».
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protostypos.gr

Επικαιρότητα

CMYK

Κόκκαλης σε χαλαζόπληκτους: “Σε τρεις βδομάδες οι εκτιμήσεις, Κόκκαλης σε χαλαζόπληκτους: “Σε τρεις βδομάδες οι εκτιμήσεις, 

τέλος του έτους πληρωμές”τέλος του έτους πληρωμές”


