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γέμισε η πλατείαγέμισε η πλατεία

Μικρασιατών!Μικρασιατών!

Γιορτάστηκε και Γιορτάστηκε και 

τιμήθηκε το τιμήθηκε το 

εκλλησάκι του εκλλησάκι του 

Προφήτη ΗλίαΠροφήτη Ηλία

Όλη η ΑθλητικήΌλη η Αθλητική
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Με μεγάλη επιτυχίαΜε μεγάλη επιτυχία

διεξήχθη η 12η Γιορτήδιεξήχθη η 12η Γιορτή

Σταριού στο ΕυύδριΣταριού στο Ευύδριoo

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΟΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ο

βίος της πολιούχου καιβίος της πολιούχου και

προστάτιδας τωνπροστάτιδας των

Φαρσάλων Φαρσάλων --

Πρόγραμμα ΕορτασμούΠρόγραμμα Εορτασμού

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ ΘΕΤΙΔΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ:6972026490

Οι αποφάσεις του ΔημοτικούΟι αποφάσεις του Δημοτικού
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ΗμερήσιαςΗμερήσιας ΔιάταξηςΔιάταξης
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Η
Λαρισαία δικηγόρος Μαρία Γαλλιού υπήρξε

μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες πολιτικές

φυσιογνωμίες στην πρόσφατη εκλογική μάχη.

Η υποψήφια με το Κίνημα Αλλαγής, αν και νεοεισερχόμενη

στο πολιτικό σκηνικό, ουδέποτε χρησιμοποίησε στρογγυλ-

λεμένο λόγο αλιεύοντας σε θολά νερά.

Το ίδιο πράττει και μετά τις εκλογές, καταθέτοντας την

άποψή της για τη «χαμηλή πτήση» του ΚΙΝΑΛ, αλλά και για

την επόμενη ημέρα για την ίδια, με την παρακαταθήκη μίας

αξιοπρόσεκτης πολιτικής διαδρομής.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ Απόστολο Ράιδο

Είστε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα των εκλογών σε

ότι αφορά τόσο το ΚΙΝΑΝΛ, αλλά και στο πρόσωπό σας;

Στάθηκε στον βατήρα αλλά δεν έκανε το μεγάλο εκλογικό

άλμα. Το αποτέλεσμα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν το

πολιτικώς επιδιωκόμενο, παρά ταύτα οφείλουμε να δεχθού-

με ότι οι εθνικές εκλογές διεξήχθησαν σε συνθήκες ακραίας

πόλωσης γεγονός που συμπίεσε καίρια την κοινωνική και

πολιτική βάση του Κινήματος Αλλαγής.

Όσον αφορά εμένα, είμαι ευγνώμων που στην πρώτη μου

δημόσια εμφάνιση στην πολιτική ζωή του τόπου μας αγκα-

λιάστηκα και στηρίχθηκα με γενναιοδωρία από την κοινωνία

των πολιτών, την στιγμή της κοινωνικής ερήμωσης, της

απόλυτης απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και των

πολιτικών. Το εκλογικό αποτέλεσμα που καταγράψαμε μαζί

αποτελεί την απαρχή της κοινής μας πορείας για το σήμερα

και το αύριο, στον αγώνα για την υπεράσπιση των κοινωνι-

κών δικαιωμάτων και για τον έλεγχο της εξουσίας.

Θεωρείτε πως ήταν μία μεγάλη ευκαιρία για το ΚΙΝΑΛ αυτές

οι εκλογές, ώστε να «ανανήψει» σε διψήφια νούμερα; Αν

ναι, γιατί χάθηκε;

Δεν υπάρχουν μικρές ή μεγάλες ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα

κρίθηκε το βράδυ της 7ηςΙουλίου. Προσδοκούσα σε ένα

ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα έθετε το Κίνημα Αλλαγής

στο κέντρο του πολιτικού γίγνεσθαι. Τούτο δεν επιτεύχθηκε,

ας είμαστε ειλικρινείς. Ή εσωστρέφεια είναι κακός σύμβου-

λος, η απαξίωση του συλλογικού μας αγώνα, ομοίως. Δεν

αρκεί η πολιτική διαχείριση, η παρελθοντολογία δεν έχει

απήχηση, πρέπει να εμπνεύσουμε, να γίνουμε πολιτικά

ελκυστικοί με σαφές πολιτικό και αξιακό στίγμα που θα

εκφράζει γνήσια τις απαιτήσεις και τις επιδιώξεις της κοινω-

νίας του σήμερα και του αύριο.

Δεν αρκεί η πολιτική διαχείριση, η παρελθοντολογία δεν έχει

απήχηση, πρέπει να εμπνεύσουμε, να γίνουμε πολιτικά

ελκυστικοί

Πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ΚΙΝΑΛ σε επίπεδο προσώ-

πων, πολιτικού αφηγήματος ή κάπου αλλού;

Κατ’αρχήν, η εμπιστοσύνη των πολιτών που είναι και το

πολιτικό ζητούμενο θα ανακτηθεί μόνο αν διαπιστώσουν τη

διάθεση του Κινήματος Αλλαγής να συντελεστούν ρήξεις και

ανατροπές εντός της παράταξης. Η αλλαγή γενιάς ως αλλα-

γή νοοτροπίας, λογικών και πολιτικών, ίσως να αποτελεί

μονόδρομο.

Οφείλουμε με τον ανάλογο σεβασμό στην ρίζα, ιστορία και

στους ανθρώπους της παράταξης με πρωτεργάτες την

γενιά της κρίσης να ανοίξουμε μια σοβαρή συζήτηση, η

οποία να έχει νόημα για τις επόμενες γενιές, όχι για τις

προηγούμενες. Κλειδί σε κάθε διεργασία πιστεύω ότι είναι η

εξωστρέφεια και η ειλικρίνεια, τέλος οι στρουθοκαμηλισμοί.

Πώς βλέπετε τις κινήσεις της Νέας Κυβέρνησης και που

πιστεύετε πως πρέπει να μπει ο πήχης;

Τις ημέρες που διανύουμε γινόμαστε θεατές της απόλυτης

κομματικοποίησης του κράτους, αρχής γενομένης από τη

διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης γενικών γραμματέων

και αξιωματούχων στα υπουργεία. Διαπιστώνεται οπισθο-

δρόμηση δεκαετίας από τη θεσμοθετημένη διαδικασία με

ανοιχτή πρόσκληση για κάθε θέση και επιλογή βάσει προ-

σόντων και βιογραφικού. Το ξήλωμα και το ράψιμο στην

στελέχωση του κρατικού μηχανισμού γίνεται πλέον, με κομ-

ματικά κριτήρια. Αντί να επιχειρείται ο στραγγαλισμός κάθε

απόπειρας ευνοιοκρατίας, η κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας την επιβραβεύει. Με κανόνες αναξιοκρατίας

δεν μπορούμε να πορευόμαστε, συνιστά κοινωνική πρόκλη-

ση.

Ο ρόλος του ΚΙΝΑΛ σ’ αυτή την κοινοβουλευτική θητεία

ποιος πρέπει να είναι;

Σοβαρή, αξιόπιστη με επιχειρήματα και εθνικά ωφέλιμη

αντιπολίτευση. Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει είναι

πολιτικά χρήσιμος και κοινωνικά αναγκαίος, προς την

κατεύθυνση πλήρους ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας.

Πηγή: onlarissa.gr
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 24/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 19/34c

Τρίτη 23/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 19/34c

Πέμπτη 25/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 18/33c

Παρασκευή 26/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 19/36c

Σαββάτο 27/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 21/36c

Κυριακή 28/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 21/36c

Δευτέρα 29/7/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 21/35c

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

Μαρία Γαλλιού: Δεν αρκεί η παρελθοντολογία, το ΚΙΝΑΛ Μαρία Γαλλιού: Δεν αρκεί η παρελθοντολογία, το ΚΙΝΑΛ 

πρέπει να γίνει πολιτικά ελκυστικόπρέπει να γίνει πολιτικά ελκυστικό

protostypos.grprotostypos.gr



«Τη Συμφωνία των
Πρεσπών εσείς την υπο-
γράψατε, εσείς την ψηφίσα-
τε! Εμείς θα διορθώσουμε
ό,τι διορθώνεται από τις
δυσμενείς συνέπειες της
άνευ όρων παράδοσής σας
στους Σκοπιανούς. 
Ας μην ξεχνούν, όμως,
τόσο οι Σκοπιανοί, όσο και
οι Αλβανοί, ότι η ευρωπαϊ-
κή προοπτική τους εξαρτά-
ται άμεσα από την
Ελληνική Κυβέρνηση!»
Τα ανωτέρω επεσήμανε,

μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής

Ν. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας,

εστιάζοντας στα εθνικά θέμα-

τα και εξαπολύοντας επίθεση

στην Αξιωματική

Αντιπολίτευση, κατά την ομι-

λία του επί των προγραμματι-

κών δηλώσεων της νέας

Κυβέρνησης. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα

θετικά οικονομικά μέτρα της

Κυβέρνησης και στην πολιτι-

κή για την αγροτική ανάπτυ-

ξη, τονίζοντας:

«Κάνουμε τις δεσμεύσεις μας

πράξη! Μειώνουμε τον

ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά

22% και βελτιώνουμε τον

νόμο για τις 120 δόσεις, σήμε-

ρα! Σε συνδυασμό με το νέο

μείγμα οικονομικής πολιτικής,

λύνουμε δύο ζητήματα, που

ταλανίζουν τον αγροτικό και

τον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι

αγρότες και οι κτηνοτρόφοι

πληρώνουν ακριβές ασφαλι-

στικές εισφορές, έχοντας

όμως απαίτηση για δίκαιες

αποζημιώσεις και στην ώρα

τους. Και έχουν απόλυτο

δίκαιο. Τα δύο προηγούμενα

χρόνια είχαμε μεγάλες κατα-

στροφές όχι μόνο στην παρα-

γωγή, αλλά και στο φυτικό και

ζωικό κεφάλαιο, συνεπεία της

Κλιματικής Αλλαγής. Για τον

λόγο αυτό, προχωρούμε στον

εκσυγχρονισμό και τη ριζική

ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ.

Ταυτόχρονα, βάζουμε τέλος

στο αίσχος των παράνομων

ελληνοποιήσεων και στην

κατρακύλα των τιμών, ενερ-

γοποιώντας τους ελεγκτικούς

μηχανισμούς, που σήμερα

είναι ανύπαρκτοι».

Προσθέτως, ο Λαρισαίος

πολιτικός επικεντρώθηκε στη

Δημόσια Τάξη, την Παιδεία και

την Υγεία, σημειώνοντας ότι

θα πραγματοποιηθούν προ-

σλήψεις 1500 αστυνομικών,

4500 εκπαιδευτικών στην

Ειδική Αγωγή και 2000 νοση-

λευτών και ιατρών, τονίζοντας

ότι θα ληφθεί ειδική μέριμνα

για συγκεκριμένες κατηγορίες

ασθενών μέσω της «αξιοποί-

ησης των υπαρχόντων γραμ-

μικών επιταχυντών για ακτι-

νοθεραπείες στους καρκινο-

παθείς, της ενεργοποίησης

και απογευματινής βάρδιας»

και της «κατ’ οίκον διανομής

φαρμάκων σε βαρέως

πάσχοντες» είτε της προμή-

θειας φαρμάκων «από φαρ-

μακείο της επιλογής τους και

όχι από φαρμακείο του

ΕΟΠΥΥ». 

Ειδική αναφορά έκανε και σε

μια σειρά μέτρων ανάσχεσης

του δημογραφικού προβλή-

ματος, επισημαίνοντας:

«Αποκαθιστούμε τα πολυτε-

κνικά επιδόματα στα επίπεδα

προ του 2018, χορηγούμε

2000 ευρώ επίδομα για κάθε

ελληνόπουλο, που γεννιέται

στη χώρα, και αυξάνουμε το

αφορολόγητο κατά 1000

ευρώ ανά παιδί, σε συνδυα-

σμό με πρόσθετα υποστηρι-

κτικά μέτρα».

Ο
λοκληρώθηκε με
επιτυχία η
εκλογική

διαδικασία για τον
νεοσύστατο σύλλογο
Ορχήστρας Νέων
Φαρσάλων.
Η ψηφοφορία είχε αρκετά
μεγάλη προσέλευση και
πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Εμπορικού
Συλλόγου, τα οποία παρα-
χωρήθηκαν για τις εκλογές.
Την εκλογική διαδικασία
συντόνισε, ο Φαρσαλινός
δικηγόρος Αποστόλης
Ανδρεόπουλος.
Έπειτα από την καταμέτρη-
ση των ψήφων και τις σχε-
τικές αρχαιρεσίες, προέκυ-
ψε το πρώτο  διοικητικό
συμβούλιο και έχει ως
εξής:Πρόεδρος:

Πελεκούδας Νικόλαος,
Αντιπρόεδρος:
Ανδρεόπουλος
Αθανάσιος, Γραμματέας:

Πλατής Αθανάσιος,
Ταμίας: Μουσούλης
Νικόλαος, Υπ. Δημοσίων
Σχέσεων: Βακούλα
Σταυρίνα, Μέλη:
Μαυρέλος Μάνος,
Αλεξοπούλου Αθηνά.
Από τον νεοσύστατο σύλλο-
γο επισημαίνεται ότι, η συμ-
μετοχή όλων μας, αποτελεί
πράξη ευθύνης, προσφο-
ράς, και ενίσχυσης στο
παρόν και στο μέλλον της
ορχήστρας αλλά και του
τόπου. Ήδη ο σύλλογος
αριθμεί πάνω από 130
μέλη, με συμβολική ετήσια
συνδρομή.
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Κέλλας: Ψήφος εμπιστοσύνης γιαΚέλλας: Ψήφος εμπιστοσύνης για

την αυτοδύναμη Ελλάδατην αυτοδύναμη Ελλάδα

Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. της ΟρχήστραςΑυτό είναι το νέο Δ.Σ. της Ορχήστρας

Νέων ΦαρσάλωνΝέων Φαρσάλων



Π
αρουσία πλήθος
κόσμου τιμήθηκε η
μνήμη του

προφήτη Ηλία στον
ομώνυμο Ναό που
βρίσκεται στην κορυφή
του Λόφου του αλσυλλίου
της πόλης.  Το περασμέ-
νο Σάββατο,  παραμονή
της εορτής, τελέστηκε
πανηγυρικός Εσπερινός
και αρτοκλασία ενώ
ακολούθησε θείο
κήρυγμα, ενώ ανήμερα
πανηγυρική θεία
Λειτουργία αρτοκλασία

και θείο κήρυγμα. 

Από νωρίς το απόγευμα και

παρά τις υψηλές θερμοκρα-

σίες, αρκετοί ήταν οι πιστοί

που ανηφόρησαν προς την

Ακρόπολη Φαρσάλων,

όπου δεσπόζει ο Ιερός Ναός

του Προφήτη Ηλία και ανα-

καινίστηκε πρόσφατα, από

τον Δήμο Φαρσάλων. Όσοι

προτίμησαν να ανέβουν με

τα πόδια, αποζημιώθηκαν

από το πράσινο, το οποίο

βρίσκεται κατά μήκος της

διαδρομής, η οποία υπολο-

γίζεται περίπου στα 40

λεπτά περιπάτου από την

δυτική είσοδο του δάσους.

Στον εσπερινό παρευρέθη-

καν, από πλευράς επισή-

μων, ο Πρόεδρος του δημο-

τικού συμβουλίου κ. Βάιος

Νικολάου και η πρόεδρος

της δημοτικής κοινότητας

Φαρσάλων κ. Βάια Παύλου

καθώς και πλήθος κόσμου.

Ανάλογες εκδηλώσεις πραγ-

ματοποιήθηκαν και στις Τ.Κ.

Αργιθέας, Διλόφου, Κρήνης

και Σκοπιάς Φαρσάλων.  

Ο Προφήτης Ηλίας ζούσε
περί το 816π.Χ., ήταν υιός
του Σωβάκ και καταγόταν
από την φυλή Ααρών και την
πόλη Θίσβη (ή Θέσβη),
πόλη ιερέων. Κατοικούσε
στη Γαλαάδ. Όταν γεννήθη-
κε ο Προφήτης Ηλίας ο
πατέρας του ο Σωβάκ είδε
το παρακάτω όραμα:
Άνδρες με λευκά ενδύματα
τον ονόμαζαν Ηλία (εκ του
εβραϊκού Ηλί που σημαίνει
Θεός) και του έβαζαν σπάρ-
γανα από φωτιά και του έδι-
ναν να φάει φωτιά. Ο Σωβάκ

πήγε στα Ιεροσόλυμα και
φανέρωσε στους ιερείς το
όραμα, οι οποίοι του είπαν
«Μη φοβηθείς, ω άνθρωπε,
ότι η κατοίκησις του παιδιού,
θέλει είναι φως και ο λόγος
του μέλλει να είναι απόφα-
σις, και η ζωή του, μέλλει να
είναι κατά Κύριον, και ο
ζήλος του θέλει φανεί ευάρε-
στος εις τον Θεόν, και έχει
να κρίνει τον Ισραήλ με
μάχαιραν και φωτίαν». Ο
Προφήτης Ηλίας προφήτευ-
σε για 25 χρόνια. Κατέβασε
φωτιά απ' τον ουρανό τρεις
φορές. Με τα λόγια του στα-
μάτησε την βροχή για τρει-
σήμισι χρόνια. Ο Προφήτης
Ηλίας ανέστησε τον νεκρό
γιο της χήρας Σαραφθίας. Ο
Προφήτης Ηλίας κατέκαψε

100 στρατιώτες που είχε
στείλει ο βασιλιάς Οχοζίας.
Ο Προφήτης Ηλίας αξιώθη-
κε να δει τον Θεό στο όρος
Χωρήβ, όσο μπορεί ένας
άνθρωπος να δει τον Θεό.
Χώρισε στα δύο τον ποταμό
Ιορδάνη και αναλήφθηκε
στον ουρανό μέσα σε μια
πύρινη άμαξα. Ο Προφήτης
Ηλίας εμφανίστηκε στην
Μεταμόρφωση του Σωτήρος
δίπλα Του μαζί με τον
Προφήτη Μωυσή. Ο λαός
μας αγαπάει πολύ τον
Προφήτη Ηλία και έχει αφιε-
ρώσει πάρα πολλές εκκλη-
σίες που βρίσκονται ψηλά
σε βουνά . Η Εκκλησία μας
τιμάει την μνήμη του
Προφήτη Ηλία στις 20
Ιουλίου.

Ο
Σύλλογος
Αργιθεατών
Επαρχίας

Φαρσάλων «ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ», πήρε την
πρωτοβουλία και

αναβίωσε το τοπικό έθιμο
που υπήρχε παλαιότερα
στο χωριό Αργιθέα
Φαρσάλων, για την
γιορτή του προφήτη Ηλία
και είχε εκλείψει για

περισσότερο από 20
χρόνια. 
Παραμονή της εορτής του,
διεξήχθη το πανηγύρι στον
Προφήτη Ηλία στην Αργιθέα
με μεγάλη επιτυχία, με το

συγκρότημα της
Αργιθεάτικης Ζυγιάς, όπου
και έγινε γίνει η αναβίωση
του εθίμου… όπως παλιά.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Γιορτάστηκε και τιμήθηκε το εκλλησάκι του Προφήτη ΗλίαΓιορτάστηκε και τιμήθηκε το εκλλησάκι του Προφήτη Ηλία

Αναβιώσε το έθιμο του προφήτη Ηλία στην ΑργιθέαΑναβιώσε το έθιμο του προφήτη Ηλία στην Αργιθέα



Μ
ε μεγάλη επιτυχία

και πολύ μεγάλη

προσέλευση

κόσμου,

πραγματοποιήθηκε την

Πέμπτη (18/07) στην

Πλατεία Μικρασιατών η

εκδήλωση των

Μικρασιατών της

Επαρχίας Φαρσάλων.

Αυτή είναι η δεύτερη ουσια-

στικά οργανωμένη εκδήλω-

ση έπειτα από την ονοματο-

θεσία της πλατείας ως πλα-

τεία Μικρασιατών κατά το

19ο πανελλήνιο Γαβούστιμα

Καππαδόκων που πραγμα-

τοποιήθηκε στην πόλη μας

τον Αύγουστο του 2017.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση

διοργανώθηκε και διεξήχθη

από τον τοπικό σύλλογο

ενώ συνδιοργανωτής ήταν

και η Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

Στη Μικρασιατική βραδιά

συμμετείχαν τα χορευτικά

τμήματα:

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός

Σύλλογος Ομορφοχωρίου,

Επιμορφωτικός Σύλλογος

Νέου Μοναστηρίου «Η

Ανατολική Ρωμυλία»,

Παιδικό τμήμα Πολιτιστικού

Συλλόγου Μικρασιατών

Επαρχίας Φαρσάλων.

Η βράδια είχε άψογη οργά-

νωση και συνοδεύτηκε από

τους ήχους του μουσικού

σχήματος , όπου ταξίδεψαν

τους θεατές σαν άλλοτε!

Χαιρετισμό στην εκδήλωση

παρέθεσαν η πρόεδρος του

Μικρασιατικού Συλλόγου

Φαρσάλων κα Β.

Κοντοπούλου, ο εκπρόσω-

πος της Περιφέρειας

Θεσσαλίας κ. Γ.

Λαδόπουλος και η πρόε-

δρος της ΔΗΚΕΦΑ κ.

Κυριακή Παναγιωτοπούλου.

Στην εκδήλωση παρέστησε

ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου πλήθος κόσμου

και επισήμων, ενώ το

παρών έδωσαν και εκπρό-

σωποι πολιτιστικών συλλό-

γων της περιοχής.

Σημαντική ήταν η βοήθεια

των εθελοντών αλλά και των

χορηγών για την υλοποίηση

της μουσικής βραδιάς τους

οποίους ο Σύλλογος ευχαρι-

στεί θερμά για την υποστή-

ριξη τους.
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Με Μικρασιάτικους ήχους και μελωδίες γέμισε ηΜε Μικρασιάτικους ήχους και μελωδίες γέμισε η

πλατεία Μικρασιατών στα Φάρσαλα!πλατεία Μικρασιατών στα Φάρσαλα!
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Ο
Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.), πιστός στο

καλοκαιρινό ραντεβού

του, παρουσιάζει το

πρόγραμμα των

εκδηλώσεων του

Πολιτιστικού Αυγούστου

2019.

Ένα πρόγραμμα που αγκα-

λιάζει όλες τις ηλικίες, με

εκδηλώσεις που υπηρετούν

τον πολιτισμό και σέβονται

το κοινό. Οι εκδηλώσεις του

φετινού προγράμματος

περιλαμβάνουν: μουσική

βραδιά , θεατρικές παρα-

στάσεις, θεατρικό παιχνίδι

και παιδικό θέατρο, θέατρο

σκιών και θερινόκινηματο-

γράφο.

Ένα από τα σταθερά στοι-

χεία των επιλογών μας είναι

η ανάδειξη της καλλιτεχνι-

κής δημιουργίας σε τοπικό

και περιφερειακό επίπεδο.

Χαρακτηριστικά αναφέρου-

με τη συνεργασία με το

Θέατρο «Όψεις», το

«Θέατρο Τεχνών», την

Παιδική Σκηνή

«Ονειροβάτες» και το

«Θεσσαλικό Θέατρο

Σκιών». Οι μικροί μας φίλοι

θα έχουν και φέτος τη χαρά

να υποδεχθούν το γνώριμο

και πολυαγαπημένο φίλο

τους καραγκιόζη, αλλά και

να παρακολουθήσουν πρω-

τότυπη διαδραστική θεατρι-

κή παράσταση. Επίσης, για

τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

το πρόγραμμα περιλαμβά-

νει κινηματογραφικές προ-

τάσεις σεένα τριήμερο θερι-

νών προβολών.

Η είσοδος σε όλες τις εκδη-

λώσεις είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕ-

ΩΝ

Κυριακή   4/8 Πάρκο

Πολιτιστικού Κέντρου,

Φάρσαλα, ώρα 9.30 μμ

Θέατρο «Όψεις»  Θεατρική

Παράσταση

«Ο Αρχοντοχωριάτης» του

Μολιέρου –  Κωμωδία

Δευτέρα  5/8  Φάρσαλα ,

Πλατεία Δημαρχείου ,ώρα

9.30 μμ

Παιδική Σκηνή

«Ονειροβάτες»

«Ο Πασχάλης και οι τρελοί

πειρατές»

Διαδραστική παράσταση

θεάτρου με ηθοποιούς και

κούκλες

Τρίτη  6/8 Μικρό Ευύδριο,

Πλατεία, ώρα 9.30 μμ

Θεσσαλικό Θέατρο Σκιών

Παράσταση Καραγκιόζη με

τον Παναγιώτη Φιλιππίδη

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-

ΦΟΣ

Πάρκο Πολιτιστικού

Κέντρου,  Φάρσαλα

Ώρα έναρξης προβολών

9.30 μμ

Τετάρτη  7/8

«Η ζωή μιας άλλης»

Γαλλική, Κομεντί, 2012

Σκηνοθεσία: Σιλβί Τεστί

Πέμπτη  8/8

«Δε θα συμπεθεριάσουμε

ποτέ»

Ιταλική,Κωμωδία,2017

Σκηνοθεσία: Ρικάρντο

Μιλάνι

Παρασκευή  9/8

«Για καλό και για κακό»

Γαλλοβελγική,Κομεντί,2017

Σκηνοθεσία: Καρίν  Ταρντιέ

Κυριακή  11/8 Πάρκο

Πολιτιστικού Κέντρου,

Φάρσαλα,  ώρα 9.30 μμ

«Θέατρο Τεχνών »

Θεατρική Παράσταση

« Ράφτης κυριών» του

Ζώρζ Φεϋντώ –  Κωμωδία

Δευτέρα  19/8  Φάρσαλα,

Πλατεία Δημαρχείου,  ώρα

9.00 μμ

Θεσσαλικό Θέατρο Σκιών

Παράσταση Καραγκιόζη με

τον Παναγιώτη Φιλιππίδη

Σάββατο  24/8 Βαμβακού,

Πλατεία ,  ώρα 9.00 μμ

Θεσσαλικό Θέατρο Σκιών

Παράσταση Καραγκιόζη με

τον Παναγιώτη Φιλιππίδη

Κυριακή  25/8  Φάρσαλα,

Πάρκο Απιδανού ,  ώρα

9.00 μμ

Μουσική Βραδιά  με τρα-

γούδια που αγαπήσαμε

(Έντεχνα – Λαϊκά)

Τραγούδι : Γιώργος

Φανάρας

Δευτέρα  26/8  Ναρθάκιο,

Πλατεία ,  ώρα 9.00 μμ

Θεσσαλικό Θέατρο Σκιών

Παράσταση Καραγκιόζη με

τον Παναγιώτη Φιλιππίδη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

O
Δήμαρχος

Φαρσάλων

Άρης

Καραχάλιος μετέβη στην

Αθήνα στα Γραφεία του

Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων για την

υπογραφή σύμβασης για

τη δημιουργία

καταπιστευτικού

λογαριασμού «escrow

account» για τη

χρηματοδότηση του

έργου Αστικές

Αναπλάσεις στην περιοχή

του 1ου ΓΕΛ Φαρσάλων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου τον Δεκέμβρη του

2017, είχε υποβάλλει την

πρόταση στο Πράσινο

Ταμείο για τη χρηματοδότη-

ση του έργου «Αστικές

Αναπλάσεις Πόλεως

Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ.Γ. 305Ε &

Ο.Τ. Γ305Ζ) » για τη δημι-

ουργία πλατείας και την

ανάπλαση της περιοχής στη

βορειοανατολική ενότητα

της πόλης των Φαρσάλων

(βόρεια του 1ου Γενικού

Γυμνασίου – Λυκείου). Η

πρόταση έχει προϋπολογι-

σμό 600.000 € και υποβλή-

θηκε στο Χρηματοδοτικό

Πρόγραμμα «Δράσεις

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ύ

Ισοζυγίου».

Το πρόγραμμα ενισχύει

έργα, δράσεις και άλλες

παρεμβάσεις που στοχεύ-

ουν στην περιβαλλοντική

αναβάθμιση των πόλεων,

επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα

οικονομικούς και κοινωνι-

κούς στόχους. Δικαιούχοι

του Άξονα Προτεραιότητας

«Αστική Αναζωογόνηση

2017» του προγράμματος

είναι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της

χώρας που έχουν τουλάχι-

στον έναν οικισμό με πλη-

θυσμό άνω των 5.000 κατοί-

κων, σύμφωνα με την τελευ-

ταία απογραφή.

Μετέπειτα υπογράφηκε η

σύμβαση μεταξύ του

Δημάρχου Άρη Καραχάλιου

και της αναδόχου του έργου

Παυλίδου Δέσποινας

εκπροσώπου της εταιρείας

«ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΡΙΚΟΣ

Α.Ε.» για την υλοποίηση του

έργου, όπου προέκυψε

έπειτα από διαγωνισμό και

θα υλοποιηθεί εντός 240

ημερολογιακών ημερών.
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-Από την Δευτέρα 1/7 καθημερινά θαλάσσια μπά-

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

-Κυριακή 28/7 ο Σύλλογος Γυναικών Βασιλί διοργα-

νώνει μονοήμερη κρουαζιέρα στην Σκιάθο

3-4/8 Διήμερη εκδρομή σε Επίδαυρο - Τολό.

Παρακολούθηση παράστασης στην Επίδαυρο

“Νεφέλες του Αριστοφάνη”.

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο 3* στο

Τολό.

Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης

-5/8 - 6/8 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.

-Κυριακή 11/8 Μονοήμερη Προσκυνηματική εκδρομή

στην Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιώτισσας.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργα-

νώνει διήμερη εκδρομή στις 4 και 5/8, στην

Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 3/8 το βράδυ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημε-

ρώνει ότι από την 1/7 θα διεξάγονται καθημερι-

νά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια σε Ν.

Αγχίαλο, Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατηρ - Αγά)

Ώρα Αναχώρησης:8:00 π.μ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργα-

νώνει την Κυριακή 28/7 μονοήμερη κρουαζιέρα

στην Σκίαθο

Το πρόγραμμα του Πολιτιστικού Αυγούστου στα ΦάρσαλαΤο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Αυγούστου στα Φάρσαλα

Αστικές Αναπλάσεις στην περιοχή τουΑστικές Αναπλάσεις στην περιοχή του

1ου ΓΕΛ Φαρσάλων1ου ΓΕΛ Φαρσάλων





Μ
ε μεγάλη επιτυχία

στέφθηκε και

φέτος το 3ο

αντάμωμα στον

Παλαιόμυλο Φαρσάλων,

το Σάββατο, σε χώρο

μπροστά στην «Ταβέρνα

Παλαιόμυλος».

Πλήθος κόσμου, άριστη

οργάνωση και πλούσια εδέ-

σματα, σε συνδυασμό με

την παραδοσιακή δημοτική

και λαϊκή μουσική, το τρα-

γούδι και τον χορό, μέχρι

σχεδόν πρωίας, ήταν

κάποια από τα ομορφότερα

χαρακτηριστικά του φετινού

ανταμώματος.

Οι διοργανωτές, καλωσόρι-

σαν  τους παρευρισκομέ-

νους ευχήθηκαν καλή δια-

σκέδαση και υγεία και έδω-

σαν ξανά ραντεβού για το 4ο

αντάμωμα στις 18/7/2020!!!

Στην εκδήλωση παρουσιά-

στηκαν βίντεο με πλάνα από

drones από το χωριό και το

Κάστρο, καθώς επίσης και

από την ανασκαφή που

γίνεται στο διπλανό

Καστράκι, από το Ιταλικό

πανεπιστήμιο της Μεσσίνα,

και ευχήθηκαν όλοι, η ανα-

σκαφή να συνεχιστεί, για να

αναδειχθεί η ιστορία της

αρχαίας Ερέτριας, μιας

πόλης που άκμασε κατά

τους Ελληνιστικούς χρό-

νους.

Σε κάθε τραπέζι διανεμήθη-

κε σ όλους του παρευρισκο-

μένους,  «Ο Παλαιόμυλος

στη διάβα των αιώνων από

το 1466 μέχρι το 1975»,  το

κείμενο του οποίου, αποτε-

λεί προδημοσίευση από το

επόμενο τεύχος Νο-76 του

Θεσσαλικού Ημερολογίου,

που θα κυκλοφορήσει το

Σεπτέμβριο του 2019.  ο

χωριό είχε διαχρονικά τις

εξής ονομασίες

Ιναλού/Ιναλί/Ινελί/Ινελή/Παλ

αιόμυλος και για μικρότερα

χρονικά διαστήματα «Χάνι»,

και «Βίλα».

Ιστορικά, το τεύχος Ν-38 του

Θεσσαλικού Ημερολόγιο με

την μελέτη για την αρχαία

Ερέτρια, της γαλλίδας

αρχαιολόγου Irene Blum,

αλλά και παιδικά. Το πλεό-

νασμα πέρσι κατατέθηκε για

το ορφανοτροφείο στο

Λύρειο ίδρυμα που κατα-

στράφηκε ολοσχερώς από

τις φονικές πυρκαγιές, στο

Μάτι Αττικής, και φέτος θα

δοθεί για ανέγερση παραδο-

σιακής βρύσης στην κεντρι-

κή πλατεία του χωριού.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν οι τοπικοί φορείς, ο

δημοτικός σύμβουλος κ.

Παπαγεωργίου και ο νέος

πρόεδρος της Κοινότητας

κ.Χατζηευφραιμίδης.

Την  ορχήστρα αποτελού-

σαν καλλιτέχνες από την

περιοχή: Στο τραγούδι ήταν

ο Κ..Καλούσιος, που κατά-

γεται  από το χωριό, ο Π.

Μπούρχας, η Δ.Μαύρου,

στο μπουζούκι ο Κ.

Μιχόπουλος, κλαρίνο ο Ν.

Γούσιος, και στα πλήκτρα ο

Η. Χατζηλιάδης.

Αξίζουν θερμά συγχαρητή-

ρια στους διοργανωτές, και

σε όλους όσους κοπίασαν

με σκοπό την ευόδωση του

άριστου και επιτυχημένου

ανταμώματος που πραγμα-

τοποιήθηκε στο χωριό για

μια ακόμη φορά.

Π
ολλά τα ρεπορτάζ

στον τύπο του

Σαββατοκύριακου

που ακτινογραφούν

τησύνθεση της νέας ΚΟ

της ΝΔ, με ιδιαίτερη

έμφαση στη γενιά των

βουλευτώντων 30 και

κάτι, στους οποίους ήδη

ο Κυριάκος Μητσοτάκης

έχει δείξει τοξεχωριστό

του ενδιαφέρον.

Φυσικά στην εν λόγω ομάδα

των γαλάζιων βουλευτών

φιγουράρει η

ΛαρισαίαΣτέλλα Μπίζιου, η

οποία ανέλαβε τα καθήκο-

ντα του ψηφοσυλλέκτη στη-

διαδικασία εκλογής του νέου

Προέδρου της Βουλής.

Η Λαρισαία έχει κλέψει ήδη

την παράσταση, όχι τόσο με

την σικάτη εμφάνισητης,

όσο με την προσήλωση

στους θεσμούς του

Κοινοβουλίου. Κι αυτό, έχει-

ήδη σχολιαστεί.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με επιτυχία το 3ο Αντάμωμα Με επιτυχία το 3ο Αντάμωμα 

των Παλαιομιλιωτώντων Παλαιομιλιωτών

Η γενιά των… 30+ και η ΜπίζιουΗ γενιά των… 30+ και η Μπίζιου



Μ
ε επιτυχία

πραγματοποιήθη

κε η 12η γιορτή

σταριού, στο Μεγάλο

Ευύδριο Φαρσάλων, στη

πλατεία του χωριού.

Τη γιορτή διοργάνωσε ο επι-

μορφωτικός εκπολιτιστικός

σύλλογος κοινότητας

Ευυδρίου, υπό την αιγίδα

της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο πρόεδρος Αλέξανδρος

Ζάντζας, καλωσόρισε τους

παρευρισκόμενους και

ευχαρίστησε την Περιφέρεια

Θεσσαλίας, που ήταν αρω-

γός σε αυτή τη προσπάθεια

της διάδοσης του πολιτι-

σμού. Στη συνέχεια αναφέρ-

θηκε στο σκοπό αυτής της

εκδήλωσης, ο οποίος είναι

να τιμηθεί το σιτάρι, που

είναι ένα βασικό αγροτικό

προϊόν της περιοχής μας,

καθώς και να διαδώσουμε

το πολιτισμό μας και τη

παράδοση μας, στις νεότε-

ρες γενείες. Επίσης, κατά

την ομιλία του σημείωσε ότι,

από τη πρώτη γιορτή πριν

δώδεκα χρόνια, μέχρι και

σήμερα, ο σύλλογος βαδίζει

στον ίδιο δρόμο χωρίς να

εμπορευματοποιεί τη παρά-

δοση, μη βάζοντας είσοδο

και προσφέροντας το παρα-

δοσιακό φαγητό, το οποίο

είναι φτιαγμένο με τοπικά

υλικά δωρεάν σε όλο τον

κόσμο. Οι παρευρισκόμενοι

θαύμασαν το χορευτικό του

μορφωτικού πολιτιστικού

συλλόγου Κοιλάδας, το

οποίο παρουσίασε χορούς

της βόρειας Θράκης με τη

συνοδεία τοπικής ορχή-

στρας και στη συνέχεια γλέ-

ντησαν με παραδοσιακή

ορχήστρα.

Ο σύλλογος ευχαριστεί

όλους τους παρευρισκόμε-

νους που όπως καθε χρόνο,

έτσι και φέτος στηρίζουν τη

παραδοσιακή εκδήλωση

ξεπερνώντας τα 1000 άτομα

και ανανεώνει το ραντεβού

για του χρόνου.

Επίσης, ευχαριστεί το μεγά-

λο χορηγό τη Μέλισσα

Κίκιζας, τους κατοίκους του

χωριού που βοήθησαν για

να πραγματοποιηθεί η

συγκεκριμένη γιορτή. Στην

εκδήλωση παρευρέθηκαν

πλήθος κόσμου, επισήμων,

φορέων και συλλόγων.
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η 12η ΓιορτήΜε μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η 12η Γιορτή

Σταριού στο ΕυύδριΣταριού στο Ευύδριo o ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Η
Αγία Παρασκευή

είναι η πολιούχος

και προστάτιδα

της πόλης των

Φαρσάλων, της οποίας

κάθε χρόνο στις 26

Ιουλίου τιμάται

πανηγυρικά η μνήμη της.

Με αφορμή τη γιορτή της,

πραγματοποιείται Μέγας

Αρχιερατικός Εσπερινός

στον Ιερό Ναό της Αγίας

Παρασκευής και στη συνέ-

χεια περιφορά της εικόνας

της Αγίας Παρασκευής η

οποία καταλήγει μέσω των

οδών Ρήγα Φεραίου και

Λαρίσης στην πλατεία

Δημαρχείου και εν συνεχεία,

επιστροφή της Ιεράς

Εικόνας στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό, μέσω

της οδού Λαμίας.

Η Αγία Παρασκευή είναι

προστάτιδα για τα μάτια και

κάθε αναπηρία.

Ο βίος της Αγίας

Παρασκευής

Η Αγία Παρασκευή ήταν

από τα περίχωρα της

Ρώμης, στα χρόνια του

αυτοκράτορα Αντωνίνου. Ο

πατέρας της λεγότανε

Αγάθων και η μητέρα της

Πολιτεία (ευσεβείς χριστια-

νοί και οι δύο).

Αλλά δεν είχαν παιδιά, γι’

αυτό και προσεύχονταν και

παρακαλούσαν το Θεό να

τους δώσει ένα παιδί. Ο

Θεός άκουσε την προσευχή

των ευσεβών γονέων και

γέννησαν ένα κορίτσι.

Ήμερα Παρασκευή γεννή-

θηκε το παιδί και γι' αυτό το

ονόμασαν Παρασκευή.

Με την προσευχή των γονέ-

ων της γεννήθηκε η

Παρασκευή και με την προ-

σευχή και τη θεοσέβεια τους

ανατράφηκε.

Όταν πέθαναν οι γονείς της,

η Παρασκευή μοίρασε την

περιουσία της και αφιέρωσε

τον εαυτό της στο έργο της

ιεραποστολής. Οι Εβραίοι

τότε την κατηγόρησαν ότι

κηρύττει το Χριστό και ότι

προσελκύει πολλούς στην

Εκκλησία.

Ο ίδιος ο αυτοκράτορας

θέλησε να ανακρίνει την

αγία Παρασκευή, λέγοντάς

της:  «Αν θυσιάσεις στους

θεούς, θα κερδίσεις πολλά,

αλλιώς θα βασανισθείς».

Εκείνη σεμνά και σταθερά

του απάντησε: «Δεν θα

αρνηθώ ποτέ το Χριστό. Οι

θεοί σας είναι είδωλα. Ένας

είναι ο αληθινός Θεός, εκεί-

νος που δημιούργησε τον

ουρανό και τη γη».

Όταν οι ισχυροί βλέπουν την

αδυναμία τους να μεταπεί-

σουν τους ομολογητές, τότε

χρησιμοποιούν τη βία κι

αρχίζουν τα βασανιστήρια.

Φόρεσαν λοιπόν στην κεφα-

λή της Αγίας πυρωμένη

σιδερένια περικεφαλαία,

αλλά δεν έπαθε τίποτε. Την

έριξαν σε βρασμένη πίσσα,

αλλά και πάλι δεν έπαθε

κακό. Κάποιες σταγόνες

πίσσας έπεσαν στα μάτια

του βασιλιά και τον τύφλω-

σαν, αλλά η αγία

Παρασκευή τον θεράπευσε.

Ο Αντωνίνος ή Μάρκος

Αυρήλιος, ήταν κατά τα άλλα

αγαθός άνθρωπος, γι’ αυτό,

όταν είδε το θαύμα, άφησε

ελεύθερη την Αγία. Έφυγε,

λοιπόν, η Παρασκευή σε

άλλη πόλη κι εκεί συνέχισε

το ιεραποστολικό της έργο.

Αλλά την συνέλαβαν κι εκεί

και την οδήγησαν στο

Διοικητή. Όταν εκείνος της

πρότεινε να αρνηθεί την

πίστη της, εκείνη έκαμε το

σταυρό της και με θάρρος

ομολόγησε το Χριστό.

Έξω από την πόλη σε μια

σπηλιά κρυβότανε ένα ανή-

μερο θηρίο. Εκεί έριξαν την

Αγία Παρασκευή, αλλά όταν

το θηρίο πήγε να πέσει

επάνω της, εκείνη φύσηξε

και το θηρίο έμεινε νεκρό.

Βλέποντας το θαύμα, ο

Διοικητής και οι δήμιοι

πίστεψαν, κι αφήσαν πάλι

ελεύθερη την Αγία

Παρασκευή.

Σε άλλη πόλη που έφυγε κι

εκεί την έπιασαν και πάλι

την ανέκριναν και πάλι εκεί-

νη με παρρησία ομολόγησε

το Χριστό. Όταν είδαν πως

δεν την έπειθαν για να

αρνηθεί το Χριστό, την

βασάνισαν πάλι και στο

τέλος την αποκεφάλισαν.

Στην ορθόδοξη εικονογρα-

φία, η Αγία Παρασκευή, -

όπως και ο Αγιος Ιωάννης ο

Πρόδρομος-, εικονίζεται να

κρατάει σ’ ένα πιάτο τη

σφαγμένη κεφαλή της.

Σ
την τελική ευθεία
βρίσκεται το 11ο
παγκόσμιο συνέδριο

και αντάμωμα Θεσσαλών,
το οποίο φέτος θα
πραγματοποιηθεί στον
δήμο Αλμυρού, στις 27
και 28 Ιουλίου 2019. 
Κάθε χρόνο, το συνέδριο
πραγματοποιείται σε διαφο-
ρετικό δήμο της Θεσσαλίας,
με την ευθύνη της
Π α γ κ ό σ μ ι α ς
Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς
Θεσσαλών «Ασκληπιός».
Όλοι οι Θεσσαλοί και γενικό-
τερα όλοι οι απόδημοι που
βρίσκονται σε κάθε γωνιά
της Ελλάδας, με αισθήματα
αγάπης, νοσταλγίας και
υπερηφάνειας για τη
Θεσσαλία και την πατρίδα
ευρύτερα, συνεδριάζουν,
ανταμώνουν, διασκεδάζουν,
πραγματοποιούν συναντή-
σεις με τους φορείς, ανταλ-
λάσσουν απόψεις και προ-
τάσεις, βάζοντας παράλλη-

λα ένα θέμα-στόχο», τονίζε-
ται σε σχετική ανακοίνωση.
Το φετινό συνέδριο θα είναι
αφιερωμένο, όπως ανακοι-
νώθηκε, «στη σημασία και
στο ρόλο του θεσσαλικού
αεροδρομίου για την ανά-
πτυξη της Θεσσαλίας», ενώ
όπως σημειώνεται από τα
μέλη της συνομοσπονδίας,
«οι δεκάδες χιλιάδες
Θεσσαλοί μετανάστες τα
τελευταία χρόνια, ταξιδεύ-
ουν όλο και περισσότερο
αεροπορικώς από το εξωτε-
ρικό στην Ελλάδα και είναι
αναγκασμένοι να πετάξουν
για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη,
απ' όπου πρέπει να ταξιδέ-
ψουν άλλες τέσσερις ή
πέντε ώρες, ή ακόμη και να
διανυκτερεύσουν λόγω της
ακατάλληλης ώρας της πτή-
σης». Μια αναβαθμισμένη
αεροπορική σύνδεση με το
αεροδρόμιο του Αλμυρού,
σημειώνεται, «θα εξυπηρε-
τήσει τα μέγιστα τους

Θεσσαλούς ομογενείς και
ίσως και πολλούς άλλους
μετανάστες των όμορων
νομών που ζουν στο εξωτε-
ρικό. Παράλληλα κάτι τέτοιο
θα συμβάλει καθοριστικά
στην ανάπτυξη της περιο-
χής και γενικότερα της
Θεσσαλίας».
Το συνέδριο θα πραγματο-
ποιηθεί στο πολιτιστικό
κέντρο Αλμυρού, το
Σάββατο 27 Ιουλίου 2019.
Στη συνέχεια θα πραγματο-
ποιηθεί επίσκεψη στο
Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αλμυρού, και η
εκδήλωση θα κορυφωθεί με
μια πολιτιστική βραδιά με
χορούς, μουσική και δρώμε-
να εμπνευσμένα από τη
θεσσαλική παράδοση στην
πλατεία του δήμου
Αλμυρού.
Την επόμενη μέρα, την
Κυριακή 28 Ιουλίου 2019, οι
σύνεδροι θα έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν μια

ολοήμερη ψυχαγωγική
κρουαζιέρα από το Αχίλλειο
στον Παγασητικό κόλπο και
στη Σκιάθο. Σύμφωνα με
όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο πρόεδρος της Παγκόσμιας
Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς
Θεσσαλών, Διαμαντής
Γκίκας, «με το παγκόσμιο
συνέδριο και αντάμωμα θα
προσπαθήσουμε να
δώσουμε, πέρα από την
πολιτιστική διάσταση και μια
αναπτυξιακή προοπτική για
την περιοχή της
Θεσσαλίας».

Μ
ε κάθε
λαμπρότητα,
επισημότητα και

θεία κατάνυξη αναμένεται
να εορταστεί και φέτος η
πολιούχος των
Φαρσάλων Αγία
Παρασκευή.
Οι εορτασμοί ξεκινάνε την
Πέμπτη 25/7 με
Κωδωνοκρουσίες και Μέγα
Πανηγυρικό Εσπερινό μετ’
Αρτοκλασίας, ενώ μετέπειτα
θα ακολουθήσει έξοδος της
Ιεράς Εικόνας της Αγίας
Παρασκευής και Περιφορά
της, μέσω των οδών Ρήγα
Φεραίου και Λαρίσης στην
πλατείαΔημαρχείου, όπου
θα τελεστεί Δέηση και θα
ακολουθήσει Θείο Κήρυγμα.
Εν συνεχεία, επιστροφή της
Ιεράς Εικόνας στον
ΙερόΜητροπολιτικό Ναό,
μέσω της οδού Λαμίας.
Οι εορτασμοί θα ολοκληρω-
θούν την Παρασκευή 26/7
με τον Όρθρο, την
Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα
εορτασμού της Αγίας
Παρασκευής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25/7/2019
19:00 Κωδωνοκρουσίες.
19:30 Μέγας Αρχιερατικός
Εσπερινός μετ’
Αρτοκλασίας.
20:45 Προσέλευση
Επισήμων.
21:15 Έξοδος της Ιεράς
Εικόνας της Αγίας
Παρασκευής και Περιφορά
Tης, μέσω των οδών Ρήγα
Φεραίου και Λαρίσης στην
πλατεία Δημαρχείου, όπου
θα τελεστεί Δέηση και θα
ακολουθήσει Θείο
Κήρυγμα. Εν συνεχεία, επι-
στροφή της Ιεράς Εικόνας
στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό, μέσω της οδού
Λαμίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 26/7/2019
7:00 Όρθρος, Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία.
9:45 Προσέλευση
Επισήμων.
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ο βίος της πολιούχουΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ο βίος της πολιούχου

και προστάτιδας των Φαρσάλωνκαι προστάτιδας των Φαρσάλων

Παγκόσμιο αντάμωμα ΘεσσαλώνΠαγκόσμιο αντάμωμα Θεσσαλών

Τιμάται ηΤιμάται η

Πολιούχος ΑγίαΠολιούχος Αγία

ΠαρασκευήΠαρασκευή

ΑναλυτικόΑναλυτικό

Προγράμμα Προγράμμα 

εορτασμούεορτασμού



Σ
υνεδρίασε την

Τρίτη 16 Ιουλίου το

Δ.Σ. Φαρσάλων για

συζήτηση και λήψη

αποφάσεων επτά

συνολικά θεμάτων σε

θέματα ημερησίας

διάταξης.

Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν

από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πιο αναλυτικά τα παρακάτω

θέματα ψηφίστηκαν

ομόφωναΈγκριση τροπο-

ποίησης του Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου

οικον. έτους 2019.

Έγκριση αναμόρφωσης του

Προϋπολογισμού του Δήμου

οικον. έτους 2019.

Έγκριση φιλοξενίας των

μελών της Επιστημονικής

Αρχαιολογικής Αποστολής

του Πανεπιστημίου Messina

Ιταλίας ανασκαφική έρευνα

της αρχαίας Σκοτούσσας και

εξειδίκευση πίστωσης.

Έγκριση παράτασης του

χρόνου υλοποίησης του

έργου με τίτλο

«Φιλοτέχνηση ορειχάλκινης

Ασπίδας του Ομηρικού

Αχιλλέα» (αίτημα του γλύ-

πτη).

Αντικατάσταση μισθωτή

(λόγω θανάτου), δημοτικού

αγροτεμαχίου 30,00 στρεμ-

μάτων στη θέση «Κάντζια»

της Τ.Κ. Αχιλλείου, Δήμου

Φαρσάλων.

Έγκριση κατάργησης των

τηλεφωνικών συνδέσεων

κινητής τηλεφωνίας του

Δημάρχου και

Αντιδημάρχων.

Ενώ το θέμα έγκριση της με

αριθμό 31/2019 απόφαση

του Δ.Σ. της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Φαρσάλων

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) με θέμα

«Επιβολή του

Περιβαλλοντικού κόστους,

και του Κόστους Πόρου στις

Λεκάνες Απορροής

Ποταμών (Λ.Α.Π.) Πηνειού

(EL0816) και (Λ.Α.Π.)

Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου

(EL0817) του Υδατικού

Διαμερίσματος Θεσσαλίας

(EL08), ανά κυβικό μέτρο

και ανά χρήση ύδατος στους

λογαριασμούς ύδρευσης

της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων για

το έτος 2019 με ΑΔΑ :

97ΥΔΟΡ10-ΥΕΤ έγγραφο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙ-

ΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕ-

ΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». ψηφί-

στηκε κατά πλειοψηφία

καθώς οι κ.κ. Γιώργος

Αρσενόπουλος και Κώστας

Τασόκας ψήφισαν κατά.

Tο παρών στο Δημοτικό

Συμβούλιο έδωσε και ο νεο-

εκλεγείς Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, παίρνοντας την

πρώτη «γεύση» εν όψει και

του Σεπτεμβρίου όπου και

θα αναλάβει καθήκοντα

Δημάρχου.
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Επικαιρότητα

Τα νέα της εβδομαδιαίας εφημερίδας
μας όπως και όλα τα φύλλα που κυκλο-
φορούν κάθε Τρίτη στα περίπτερα των
Φαρσάλων, θα μπορείτε να τα διαβά-
σετε στο ανανεωμένο site μας
www.protostypos.gr.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου τηςΟι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου της ΤρίτηςΤρίτης 16/7,16/7,

πέρασανπέρασαν καικαι τατα 7 7 θέματαθέματα τηςτης ΗμερήσιαςΗμερήσιας ΔιάταξηςΔιάταξης



Ο
Δημήτρης

Λιάμπας μας

«ξεναγεί» μέσα

από το άκρως

κατατοπιστικό κείμενό του

στην «Ελβετία της

Ελλάδας» όπως

χαρακτηρίζει τον

Ασπροπόταμο.

Τι λέτε… πάμε μια βόλτα;

Τι να πει κανείς για το δεύτε-

ρο καλύτερο τουριστικό

προορισμό του Δήμου

Μετεώρων; Την Ελβετία της

Ελλάδας όπως συνηθίζουν

να λένε πολλοί!

Πλατάνια, οξιές, έλατα

κοσμούν τις παρυφές του

Ασπροποτάμου όπου συνο-

ρεύει η Θεσσαλία με την

Ήπειρο.

Νερόμυλοι, εκκλησιές,

μοναστήρια, πετρόχτιστιστα

σπίτια και αρχοντικά, παρα-

δοσιακά καλντερίμια, βρύ-

σες με δροσερό τρεχούμενο

νερό που έχουν ξεδιψάσει

γενιές ντόπιων και κουρα-

σμένων περαστικών.

Ο δροσερός αέρας το καλο-

καίρι σε συνδυασμό τον

παραδοσιακό ή ‘’ μοντέρνο ‘’

καφέ (ανάλογα τα γούστα)

είναι ο συνδυασμός που

κάνει τους κατοίκους να ανε-

βαίνουν κάθε καλοκαίρι και

όσοι ξένοι πέρασαν να

θέλουν να ξαναπάνε.

Τι να πεί κανείς για το

Χαλίκι την αρχαία Χάλκη

σύμφωνα με Ιστορικούς που

μαζί με την Ανθούσα ανακη-

ρύχθηκαν το 1979 με

Προεδρικό διάταγμα παρα-

δοσιακά διατηρητέα.

Στο χωριό Ανθούσα  που

δεσπόζει το μοναστήρι της

Π α ν α γ ί α ς

Γαλακτοτροφούσας και στο

χωριό Δολιανά το μοναστήρι

του Τιμίου Σταυρού που

χαρακτηρίστηκε ως η

Ακρόπολη της Πίνδου.

Εξίσου όμορφα τα χωριά

Κατάφυτο  και Καλλιρρόη με

την πλούσια βλάστηση και

τα τρεχούμενα νερά.

Από την άλλη η Πολυθέα το

‘’μπαλκόνι’’ του

Ασπροποτάμου με την υπέ-

ροχη θέα που κοιτάς τις κορ-

φές Κακαρδίτσα και

Περιστέρι.

Απέναντι τα χωριά Μηλιά

και Τζούρτζια, όπου στη

Μηλιά η νεολαία έχει αφεθεί

στο ρυθμό της μουσικής στα

River Party  δίπλα στα τρε-

χούμενα νερά.

Ενώ στη Τζούρτζια αντηχεί

το κλαρίνο που οι ντόπιοι

χορεύουν κάτω από τον

πλάτανο αγόρια και κορίτσια

δίπλα από την παλιά εκκλη-

σία της Αγίας Παρασκευής

που για αυτό έχει πάρει το

νεότερο όνομα της.

Παραπέρα το ξακουστό

Γαρδικι που και αυτοί στο

χορό χορεύουν το ’’ Παιδιά

απ’τον Ασπροπόταμο και

απ’το  τρανό  Γαρδίκι και απ’

της Μουτσιάρας  τις πλαγιές

λεβέντες παλικάρια ‘’.

Δίπλα από το Γαρδίκι το

χωριό Μουτσιαάρα ή

Αθαμανία με τους φιλόξε-

νους ανθρώπους και την

καταπράσινη βλάστηση.

Ραντεβού λοιπόν στα καλο-

καιρινά πανηγύρια της Αγίας

Παρασκευής  του δεκαπε-

νταύγουστου, του Προφήτη

Ηλία, της Παναγίας της

Φανερωμένης.

Είναι ο τόπος που φιλοξενεί

την παράδοση και συναντι-

ούνται η φιλοξενία  ο χορός

και το  τραγούδι.

Μια μίξη που υπόσχεται ότι

θα διατηρηθεί μέσα  στα

χρόνια.

Τι λέτε πάμε μία βόλτα?
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Άρθρα Αναγνωστών

Ασπροπόταμος- Ένα κρυφό στολίδι της Θεσσαλίας –Ασπροπόταμος- Ένα κρυφό στολίδι της Θεσσαλίας –

Άρθρο του Δημήτρη ΛιάμπαΆρθρο του Δημήτρη Λιάμπα



Μ
ε τον Γρηγόρη

Γιασσάρη να έχει

αναλάβει την

τεχνική ηγεσία των

Φαρσάλων, σειρά

παίρνουν και οι αθλητές

που θα βρεθούν στο

ρόστερ του, με τους

Θεσσαλούς να ξεκινούν

με τις αποχωρήσεις.

Από τον Γυμναστικό αποχώ-

ρησε ο πρώτος του σκόρερ,

Σωτήρης Γκιουλέκας (19,2

πόντους), ο οποίος όπως

σας ενημέρωσε το

basketa.gr σε ρεπορτάζ του,

οδεύει προς τους Ίκαρους

Τρικάλων. Επίσης, αποχώ-

ρησαν οι Γιώργος

Τοπουζίδης (8,6 πόντους),

Άρης Συνετός (3,7 πόντοι)

και Ηλίας Τσιόγκας (4,1

πόντοι).

Πλέον, θα φανεί αν θα

παραμείνουν οι υπόλοιποι,

και ποίοι παίκτες θα απο-

κτηθούν σε επόμενο χρονι-

κό διάστημα.

Οι Φαρσαλινοί εξέδωσαν

ευχαριστήρια ανακοίνωση

για τους τέσσερις μπασκε-

τμπολίστες τονίζοντας τα

εξής:

Η Διοίκηση του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων ευχα-

ριστεί θερμά τους Σωτήρη

Γκιουλέκα, Βασίλη Τσιώγκα,

Άρη Συνετό και Γιώργο

Τοπουζίδη για τις υπηρεσίες

που προσέφεραν στην

ομάδα του Γυμναστικού την

περσινή σεζόν και τους

εύχεται καλή συνέχεια τόσο

στην καριέρα τους όσο και

στην προσωπική τους ζωή

με υγεία και επιτυχίες.

Οι Σωτήρης Γκιουλέκας  και

Γιώργος Τοπουζίδης με

αναρτήσεις στα μεσα κοινω-

νικης δικτυωσης είπαν τα

δικά τους ευχαριστώ στην

ομαδα των Φαρσάλων.

Αναλυτικά:

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ
«Όταν ένα κεφάλαιο κλείνει

αυτό που μένει είναι η εκτί-

μηση και ο σεβασμός.Με

αφορμή την ευχαριστήρια

ανακοίνωση του Γ.Σ.

Φαρσάλων για την λύση της

συνεργασίας μας θα ήθελα

κι εγώ να ευχαριστήσω με

λίγα λόγια τους ανθρώπους

που ήταν κοντά στην ομάδα

σε όλη την διάρκεια της χρο-

νιάς.Να ξεκινήσω με τον

κύριο Κώστα Λιούπη που

ήταν δίπλα μου σε όλα και

όσα είπαμε τηρήθηκαν στο

ακέραιο.Επίσης την Έρη

Σιώμου,Τάκη Μόκα,Αλέκο

Ζ ά χ α ρ η , Α π ο σ τ ο λ ή

Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Τό λ η

Τασιόπουλο που ήταν οι

εργάτες της ομάδας.Το προ-

πονητικό επιτελείο Χάρη

Φόρο,Σωτήρη Ρίζο

,Τσιτρουλη Φανή που

συνεργάστηκα άψογα και

ήταν εκεί για εμάς ανά πάσα

στιγμή.Τέλος θέλω να ευχα-

ριστήσω τους συμπαίκτες

μου για την προσπάθεια

που κάναμε να πετύχουμε

το στόχο μας και τον υπέρο-

χο κόσμο των Φαρσάλων

που μας έδινε την δύναμη

να κερδίζουμε τα παιχνί-

δια!!!Καλή συνέχεια στην

ομάδα για την καινούρια

χρονιά εύχομαι από καρ-

διάς!!!»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ

«Θα ήθελα κ εγώ με τη

σειρά μου να ευχαριστήσω

τον Γ.Σ. Φαρσάλων κ την

πόλη ολόκληρη για την

συνεργασία μας, που στά-

θηκε δίπλα μας όλη αυτήν

την πολύ δύσκολη χρονιά με

πολλά προβλήματα εντός κ

εκτός παρκέ. Τεράστιες

φιλοδοξίες με τεράστιους

συμπαίκτες που είχα την

τιμή να βρεθώ πλάι... "αλλά

η Ρώμη δεν χτίζεται σε μία

μέρα"..

Καταφέραμε κ μείναμε ενω-

μένοι όλοι μαζί μέχρι το

τέλος χάρη στον κόουτς

Χάρη Φόρο. Και πετύχαμε

τα καταφέραμε! (προσωπι-

κά θεωρώ πως πολύ δύσκο-

λα άλλη ομάδα στην θέση

την δικιά μας θα τα κατάφερ-

νε...! Επίσης ήταν απ τα

δυσκολότερα πρωταθλήμα-

τα των τελευταίων ετών.. όχι

τόσο σε ποιότητα αλλά σε...

"ποσότητα"...). Κλείνοντας

θέλω να ευχαριστήσω ιδιαι-

τέρως τον κ. Κώστα Λιούπη

για το ήθος του κ την νοο-

τροπία του ως άνθρωπος

και την κ. Έρη Σιώμου που

ήταν δίπλα μας σε κάθε

πρόβλημα που παρουσιαζό-

ταν..!

Επίσης ένα τεράστιο..ευχα-

ριστούμε Φάνη Τσιτρούλη(ο

γυμναστής μας)!!

Ελπίζω να ανταποκρίθηκα

στις προσδοκίες σας...

Εις το επανιδείν κύριοι ! »

Τ
ην πρώτη της

μεταγραφική

προσθήκη

ανακοίνωσε η Θύελλα

Βασιλί η οποία τα βρήκε

σε όλα με τον 25 χρόνο

Διονύση Προσμίτη.

Ο Προσμίτης αγωνίζεται ως

αμυντικό χαφ ενώ κατά το

παρελθόν είχε φορέσει και

την φανέλα του Αχιλλέα

Φαρσάλων αφήνοντας θετι-

κότατες εντυπώσεις.

Πρόκειται για μια προσθήκη

που δεδομένα θα βοηθήσει

την ομάδα της Θύελλας

στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία

στον νευραλγικό χώρο του

κέντρου την νέα σεζόν.

Σύμφωνα με  το ρεπορτάζ

εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένονται και νέες

προσθήκες και ανανεώσεις

για την ομάδα του Βασιλί.

Τ
ις τέσσερις πρώτες

ανανεώσεις

ποδοσφαιριστών

ανακοίνωσε η Διοίκηση

της Αναγέννησης

Φαρσάλων.

Αναλυτικά:

Η διοίκηση της

Αναγέννησης Φαρσάλων,

ανακοινώνει την ανανέωση

των ποδοσφαιριστών Χρ.

Ζαγγανά,  Χρ. Λάμπρου, Γ.

Σαλή, Γ. Μπουλάρι και Χρ.

Θεοχαρόπουλου, για την

νέα ποδοσφαιρική χρονιά οι

οποίοι θα πλαισιώσουν την

ομάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, τις

επόμενες μέρες θα ανακοι-

νωθούν και οι υπόλοιπες

ανανεώσεις καθώς και οι

πρώτες μεταγραφές.

13
Τρίτη 23 Ιουλίου

Επικαιρότητα
CMYK

Προσμίτης ο πρώτος γιαΠροσμίτης ο πρώτος για

την Θύελλα!την Θύελλα!
Ξεκίνησαν οι ανανεώσειςΞεκίνησαν οι ανανεώσεις

προχωρά ο σχεδιασμόςπροχωρά ο σχεδιασμός

για την Αναγέννηση για την Αναγέννηση 

Παρελθόν 4 παίκτες από τον Γ.Σ.Φαρσάλων - Παρελθόν 4 παίκτες από τον Γ.Σ.Φαρσάλων - 

Τα "ευχαριστώ" από Γκιουλέκα, ΤοπουζίδηΤα "ευχαριστώ" από Γκιουλέκα, Τοπουζίδη



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος μετα-

πτυχιακού διπλώματος, με διδα-

κτική εμπειρία, παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές δημοτι-

κού, γυμνάσιου, λυκείου και σε

φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 65τμ

επι της οδού 25ης Μαρτίου 10

στα Φάρσαλα στον 2ο όροφο

(πάνω  από το καφενείο του

κου Γκουντόπουλου). Τιμή 200

ευρώ. 

Πληροφορίες: 2421215133,

6982163000.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητή-

σιμη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου
125 τ.μ. , κατασκευής 1992
στο κέντρο των Φαρσάλων.
Διαθέτει μόνωση, διπλά τζά-
μια, τζάκι, κουζίνα ενιαία με
σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια,
δύο μπάνια και είναι σε άριστη
κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη.
Πληροφορίες στο τηλ. :
6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοι-

κία στα Βρυσιά Φαρσάλων,

85τ.μ., με αποθήκη 50τ.μ.

εντός οικοπέδου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο:

6978189427

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστή-

ματα 30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκα-

στο επί της Οδού Λαρίσης

(έναντι Σούπερ Μάρκετ

“Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

60τ.μ. με πρόσοψη στον

δρόμο, εντός οικοπέδου

300τ.μ. επί της οδού

Κελευστή Μαυρογιώργου στα

Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλ:

6978155277

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

1) επαγγελματική στέγη –

γραφείο, γωνιακό,  εμβαδού

45 τ.μ. στον 1ο όροφο οικο-

δομής με πρόσοψη στην

κεντρική πλατεία της πόλης.

Είσοδος από την οδό

Θεοτοκοπούλου. Διαθέτει δύο

ξεχωριστούς χώρους,  wc και

γωνιακή βεράντα.

Για πληροφορίες τηλ.:

6944635670

2) Γωνιακό κατάστημα 60

τ.μ. με πατάρι 60 τ.μ. και

υπόγειο 60 τ.μ. Πρόσοψη

προς την κεντρική πλατεία

και είσοδος από την οδό

Θεοτοκοπούλου.

Για πληροφορίες τηλ.:

6944635670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι
μάρκετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο
και ψωμιέρα.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6939018026

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω μετακόμι-
σης, ψυγείο Princess, κουζί-
να Princess, τραπεζαρία με
πέντε καρέκλες, 2πλο ξύλινο
κρεβάτι με δύο κομοδίνα και

τηλεόραση με έπιπλο τηλεό-
ρασης.
Τηλ.Επικοινωνίας:
6908673788
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 14 στρεμ-
μάτων ποτιστικός στον
Σταυρό Φαρσάλων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6974373995

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ το κατάστη-
μα “ΙΛΙΟΝ” επι της Οδού
Λαμίας 170 στα Φάρσαλα.
Τηλ. Επικοινωνίας: 24910-
26155 & 6909412525

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος
Σερβιτόρος για Κεντρική
Ψαροταβέρνα στην
Αμαλιάπολη (ΡΕΠΑΚΗΣ)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6974775157
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4  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 4 6 5
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργά-

τες για εποχιακή απασχόληση

σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας.

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 24910-25600 και

25601 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια Ιωάννου, που στην

μνήμη της ΒΙΚΥΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, καθηγήτριας πιάνο της

Μουσικής Σχολής Φαρσάλων απένεμειμε το χρηματικό βρα-

βείο “ΒΙΚΥ ΙΩΑΝΝΟΥ” ύψυος 300ευρώ στον Αριστεύσαντα

Μαθητή της Σχολής ΧΑΜΠΙΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Ειμαστε ευγνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσου-

με αυτόν τον αξιόλογο άνθρωπο την Βίκυ μας, που πέρα

από Μουσική παιδεία δίδαξε στα παιδιά μας, το Ήθος την

Ευγένεια και την Αξιοπρέπεια που την διέκριναν.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΠΙΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ το γένος ΓΕΡΜΑΝΗ που γεννήθηκε στον Βόλο

και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΣΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΧΙΛ-

ΛΕΑ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γέννος ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ που

γεννήθηκε και κατοικεί στην Λάρισα πρόκειται να έλθουν σε

Θρησκευτικό γάμο στο Ναρθάκιο Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΜΙΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ

το γένος ΑΣΕΛΑ που γεννήθηκε στο Πλόβντιβ Βουλγαρίας

και κατοικεί στην Κομοτηνή Ροδόπης και η 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ

το γέννος ΚΟΥΡΤΕΤΣΙΩΤΗ που γεννήθηκε στον Βόλο και

κατοικεί στην Κομοτηνή Ροδόπης πρόκειται να έλθουν σε Α’

Θρησκευτικό Γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της

Θεοτόκου στα Φάρσαλα.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΦΩΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ το γένος ΒΑΙΟΥΛΗ που γεννήθηκε και κατοικεί

στην Λάρισα και η ΣΙΣΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΧΙΛΛΕΑ και της

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γέννος ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ που γεννήθηκε και

κατοικεί στην Λάρισα πρόκειται να έλθουν σε Θρησκευτικό

γάμο στο Ναρθάκιο Φαρσάλων.



Π
αρελθόν από την ομάδα του Αχιλλέα

Φαρσάλων αποτελεί ο Δημήτρης Ζιώγας.

Ο πολύπειρος επιθετικός ο οποίος την περσινή σεζόν ήταν

πρώτος σκόρερ του Αχιλλέα και δεύτερος στο πρωτάθλημα

της Α ΕΠΣΛ βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδος λοιπόν μετά το

«διαζύγιο» με τους Μυρμιδόνες.

Ο Ζιώγας στην δήλωση του τόνισε τα εξής: «Θα ήθελα να

ευχαριστήσω θερμά την ομάδα του Αχιλλέα Φαρσάλων,

Διοίκηση, προπονητικό επιτελείο και συμπαίκτες για την

όμορφη σεζόν που διανύσαμε.

Επίσης όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε

την περσινή χρονιά.

Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Αχιλλέα Φαρσάλων τα

καλύτερα, είναι μια Ιστορική ομάδα που προσπαθεί να επα-

νέλθει στον δρόμο των επιτυχιών.»

Ενώ και από την πλευρά της η Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων ευχαριστεί θερμά τον Δημήτρη Ζιώγα για την

προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται τα καλύτερα

τόσο στην καριέρα του, όσο και στην προσωπική του ζωή.

Α
κόμη μια ανανέωση

ανακοίνωσε η Διοίκηση

του Αχιλλέα Φαρσάλων

καθώς στα κιτρινόμαυρα θα

αγωνίζεται και την νέα σεζόν ο

νεαρός ταλαντούχος

μεσοεπιθετικός Σωτήρης

Παπακωνσταντίνου.

Ο Παπακωνσταντίνου την περσι-

νή σεζόν αγωνίστηκε για πρώτη

φορά με την φανέλα του Αχιλλέα

Φαρσάλων στην Α ΕΠΣΛ κατηγο-

ρία αφήνοντας θετικότατες εντυ-

πώσεις.

Έτσι λοιπόν ακόμη ένας

Φαρσαλινός ποδοσφαιριστής θα

συνεχίσει να φοράει τα κιτρινό-

μαυρα.

Σύσσωμη η Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων εύχεται στον Σωτήρη

καλή αγωνιστική σεζόν με υγεία

και επιτυχίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εντός

των επόμενων ημερών αναμένε-

ται να ολοκληρωθούν οι ανανεώ-

σεις στο στρατόπεδο του Αχιλλέα

Φαρσάλων ενώ και στο κομμάτι

των μεταγραφών υπάρχει κινητι-

κότητα από τους Μυρμιδόνες.

Α
λλαγή σκυτάλης

στον πάγκο του

ΑΟ Ναρθακίου

καθώς τα κλειδιά του

άκρως πετυχημένου

Παναγιώτη Κορδαλή ο

οποίος οδήγησε στην

άνοδο τους γαλάζιους

από την Β ΕΠΣΛ στην Α1

και μάλιστα με αήττητο

σερί διαδέχεται ο

πολύπειρος Δημήτρης

Δανιλούλης ο οποίος

είναι γνωστός στην

Επαρχία Φαρσάλων μετά

από το μικρό πέρασμα

του από τον πάγκο του

Αχιλλέα Φαρσάλων την

περσινή σεζόν, ενώ μέχρι

πρότινος ήταν στον

πάγκο της ομάδας του

Ελευθεραί στην Α1 ΕΠΣΛ.

Ο κ. Δανιλούλης είναι 45

ετών και βρίσκεται στην

προπονητική από το 2004

όπου βρέθηκε στον πάγκο

του Βουκεφάλα Λάρισας

μέχρι το 2009.

Μετέπειτα κάθισε στον

πάγκο του Σμόλικα

Φαλάνης από το 2009 έως

το 2010 και από το 2011

έως το 2013.

Από εκεί βρέθηκε για δυο

χρόνια από το 2013 έως το

2015 στην ομάδα της

Γλαύκης, ενώ αργότερα

στον πάγκο του Αετού

Αμυγδαλέας.

Μετέπειτα βρέθηκε για δυο

σεζόν στον πάγκο της ΑΕ

Κιλελέρ.

Ενώ την περσινή σεζόν

πέρασε από τον πάγκο του

Αχιλλέα Φαρσάλων και

μετέπειτα βρέθηκε στον

πάγκο του Ελευθεραί.

Έχει πανηγυρίσει επτά

φορές συνολικά ανόδους,

ενώ έχει εμπειρία έξι ετών

από πάγκους σε ομάδες της

Α ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Η Διοίκηση καλωσορίζει τον

κ. Δανιλούλη, στην ομάδα

του Ναρθακίου και του εύχε-

ται καλή αγωνιστική σεζόν

με υγεία και επιτυχίες.

Η
Δόξα Υπέρειας

πυροδότησε την

βόμβα του

καλοκαιριού και έντυσε

στα «ασπρόμαυρα» τον

Αλέξη Τζατζάκη!

Ο Αλέξης Τζατζάκης, αγωνί-

ζεται ως επιθετικός με πολύ

μεγάλη εμπειρία στο ερασι-

τεχνικό ποδόσφαιρο του

Νόμου Λάρισας. 

Ένας παίκτης που διακρίνε-

ται για την ευχέρεια στο σκο-

ράρισμα και θα αλλάξει επί-

πεδο τη φιλόδοξη Δόξα,

κάνοντας τη διαφορά στη

γραμμή κρούσης.

Την σεζόν 2017 – 2018

αγωνιζόταν στο Κιλελέρ και

αναδείχθηκε πρώτος σκό-

ρερ της Α1 κατηγορίας με 29

τέρματα, ενώ πέρυσι (2018

– 2019) αγωνίστηκε στα

Βούναινα πετυχαίνοντας 25

τέρματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

της ομάδας:

«Ο Α.Ο Δόξα Υπέρειας είναι

στην ευχάριστη θέση να

ανακοίνωση την απόκτηση

του έμπειρου επιθετικού

Αλέξη Τζατζάκη. Σύσσωμη η

διοίκηση της ομάδας εύχεται

στον Αλέξη μια υγιή, και

πετυχημένη ποδοσφαιρική

σεζόν. Παικταρά καλώς όρι-

σες στην “οικογένεια” του

Α.Ο Δόξα Υπέρειας».

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς

προχωράει με

«βήμα ταχύ» τις

προσθήκες στο ρόστερ

του ώστε να είναι έτοιμος

για την νέα αγωνιστική

σεζόν που θα τον βρει

στην Α ΕΠΣΛ κατηγορία.

Οι Βαγγέλης Μπρισίμης και

Θοδωρής Εμμανούηλ σε

συνεργασία με την Διοίκηση

των ερυθρόλευκων κινού-

νται ταχύτατα στο μεταγρα-

φικό παζάρι και την προη-

γούμενη εβδομάδα κατάφε-

ραν να κλείσουν ακόμη τρεις

ποδοσφαιριστές συνεχίζο-

ντας έτσι την ενίσχυσή τους.

Πιο αναλυτικά οι ερυθρόλευ-

κοι απέκτησαν τον νεαρό και

συνάμα ταλαντούχο κεντρι-

κό αμυντικό, Γιάννη Δάσσιο. 

Τον πρώην παίκτη του

Ηρακλή Λάρισας, του Αετού

Μακρυχωρίου και του

Ελευθεραί ενέταξε στο

δυναμικό της η ομάδα των

Βαγγέλη Μπρισίμη και

Θοδωρή Εμμανουήλ με τον

21χρονο κεντρικό αμυντικό

να έχει συνεργαστεί ξανά

στο παρελθόν και στην

ομάδα του Ηρακλή με τον

Βαγγέλη Μπρισίμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

των ερυθρολεύκων

«Σε μια ακόμη εντυπωσιακή

μεταγραφική κίνηση προχώ-

ρησε η διοίκηση της ομάδα

μας μιας και ενέταξε στο

δυναμικό της και τον νεαρό

αμυντικό Γιάννη Δάσσιο.

Ο πρώην παίκτης του

Ελευθεραί με θητεία σε

Μακρυχώρι και Ηρακλή

Λάρισας, αναμένεται να

προσδώσει ασφάλεια στα

μετόπισθεν, προσφέροντας

πολύτιμες λύσεις.»

Μετέπειτα ο Ολυμπιακός

έκανε δικό του τον έμπειρο

επιθετικό Αλέξη Σαλοκάνα,

με παρουσία κατά το παρελ-

θόν σε Φορτούνα

Κουτσοχέρου, Ιπποκράτη,

Μαρίνο Αντύπα και Άγιο

Θωμά.

Ενώ τέλος οι άνθρωποι της

Αμπελιάς απέσπασαν την

θετική απάντηση και του

Σωκράτη Φακίτσα.

Ο μέχρι πρότινος μεσοεπι-

θετικός της Νέας Πολιτείας

βρέθηκε στο στόχαστρο

αρκετών ομάδων ωστόσο το

σύνολο των Βαγγέλη

Μπρισίμη και Θοδωρή

Εμμανουήλ κατάφερε να τον

κάνει δικό του.

Πρόκειται για μια ουσιαστική

μεταγραφή όπου ο

Σωκράτης Φακίτσας μπορεί

να δώσει αρκετές λύσεις

στους “κόκκινους” στο νέο

πρωτάθλημα της Α’ τοπικής

κατηγορίας.

Μάλιστα, ο 23χρονος ποδο-

σφαιριστής θα συνεργαστεί

ξανά με τον Βαγγέλη

Μπρισίμη, όπου ο έμπειρος

τεχνικός τον είχε στις επιλο-

γές του στο παρελθόν τόσο

στον Ηρακλή Λάρισας όσο

και στη Νέα Πολιτεία

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μας ανακοινώνει

την απόκτηση του Σωκράτη

Φακίτσα. Παρά το νεαρό της

ηλικίας του ο «Σόκρατες»

κουβαλάει πλούσιες παρα-

στάσεις από την Α΄ΕΠΣΛ

όπου και αγωνίσθηκε με τη

φανέλα της ιδιαίτερης πατρί-

δας του, της Δόξας

Βλαχογιαννίου και θα βοη-

θήσει σημαντικά την ομάδα

μας ώστε να υλοποιήσει

τους στόχους της»
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Παρελθόν ο Ζιώγας από τον ΑχιλλέαΠαρελθόν ο Ζιώγας από τον Αχιλλέα

Φαρσάλων με «βελούδινο διαζύγιο»Φαρσάλων με «βελούδινο διαζύγιο»

Ανανεώσεων συνέχειαΑνανεώσεων συνέχεια

στον Αχιλλέαστον Αχιλλέα

Φαρσάλων!Φαρσάλων!

Στον «Μουρίνιο» τα κλειδιά Στον «Μουρίνιο» τα κλειδιά 

του ΑΟ Ναρθακίου!του ΑΟ Ναρθακίου! «Έσκασε» βόμβα με τον Αλέξη«Έσκασε» βόμβα με τον Αλέξη

Τζατζάκη στην Υπέρεια!Τζατζάκη στην Υπέρεια!

Τριπλό “χτύπημα” για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς!Τριπλό “χτύπημα” για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς!

Αθλητικά



Ο
ι διευθύντριες του

αρχαιολογικού

ερευνητικού

προγράμματος του

Κάστρου Καλλιθέας,

Margriet Haagsma και

Σοφία Καραπάνου,

πραγματοποίησαν την

ετήσια εθιμοτυπική

επίσκεψή τους στον

δήμαρχο Φαρσάλων Άρη

Καραχάλιο.

Η πρώτη ομάδα της καναδι-

κής αποστολής, τα μέλη της

οποίας ανέρχονται φέτος στα

36 άτομα, έφθασε στο

Ναρθάκι το περασμένο

Σάββατο, ενώ το σύνολο των

επιστημόνων βρίσκονται από

την προηγούμενη Κυριακή.

Ο Δήμος Φαρσάλων φρόντισε

για την ανακαίνιση και προε-

τοιμασία των χώρων διαμο-

νής και εργασίας των αρχαιο-

λόγων, ώστε να εξασφαλίσει

τις, κατά το δυνατό, καλύτερες

συνθήκες ευχερούς μελέτης

του ανασκαφικού υλικού, ενώ

συνδράμει με μηχανήματα και

υπαλλήλους του στην εξομά-

λυνση του ευρύτερου ανασκα-

φικού πεδίου. Οι διευθύντριες

της ανασκαφής ευχαρίστησαν

θερμά τον δήμαρχο, για μία

ακόμη φορά, για τη συνεχή

και αμέριστη βοήθειά του

στην υλοποίηση του αρχαιο-

λογικού προγράμματος του

Κάστρου Καλλιθέας και τον

ενημέρωσαν για την πορεία

και τον σχεδιασμό του νέου

πενταετούς προγράμματος

έρευνας. Από κοινού συζήτη-

σαν το μέλλον του προγράμ-

ματος και την έμπρακτη στή-

ριξη που μπορεί να παράσχει

ο Δήμος Φαρσάλων σε αυτό.

Να επισημανθεί ότι ο πρώτος

μεγάλος κύκλος αρχαιολογι-

κών ερευνών στη θέση

«Κάστρο Καλλιθέας» ολοκλη-

ρώθηκε πέρυσι, έπειτα από

δεκαετή έρευνα πεδίου (2004

– 2013) και πενταετή περίοδο

μελέτης (2014 – 2018) του

ευρεθέντος ανασκαφικού υλι-

κού. Κορύφωση του ερευνητι-

κού αυτού κύκλου, υπήρξε η

αρχαιολογική έκθεση με τίτλο

«Κάστρο Καλλιθέας – Ματιές

σε μια αρχαία πόλη», η

πρώτη και η μοναδική προς

το παρόν, που φιλοξενείται

μόνιμα, από τον Μάιο του

2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο

των Φαρσάλων και εν συνε-

χεία προβλέπεται να ενσωμα-

τωθεί στην Αρχαιολογική

Συλλογή Φαρσάλων.

Επιβεβλημένο επιστέγασμα

αυτού του κύκλου επιστημονι-

κής έρευνας, είναι η έκδοση

ενός επιστημονικού αρχαιο-

λογικού οδηγού για την οχυ-

ρωμένη αρχαία πόλη στο

Κάστρο της Καλλιθέας. Ο

Δήμος Φαρσάλων έχει αναλά-

βει τη σημαντική πρωτοβου-

λία της έκδοσης αυτής. Η συγ-

γραφή του Οδηγού έγινε από

τους Margriet J. Haagsma,

Σοφία Καραπάνου, C. Myles

Chykerda και Laura Surtees,

ενώ η επιμέλεια ανήκει στην

ειδική συνεργάτιδα του

δημάρχου Φαρσάλων, Βάσω

Νούλα. Ο Οδηγός θα κυκλο-

φορήσει, εντός του φετινού

καλοκαιριού, σε δύο διαφορε-

τικά έντυπα, ένα στα ελληνικά

και ένα στα αγγλικά.

Με την έκδοση αυτή, ο Δήμος

Φαρσάλων αποδεικνύει

έμπρακτα, για μια ακόμη

φορά, τη φροντίδα του στην

προαγωγή και προάσπιση

των πολιτιστικών θεμάτων

του τόπου, αλλά και συμβάλ-

λει στην επιδιωκόμενη εξω-

στρέφεια.

Η Margriet Haagsma, αφού

πρόσφερε αναμνηστικά δώρα

στον δήμαρχο, προσκάλεσε

τον Άρη Καραχάλιο να επι-

σκεφθεί τον χώρο έρευνας και

μελέτης στο Ναρθάκι και στην

Καλλιθέα και ο δήμαρχος

αποδέχθηκε με ευχαρίστηση

την πρόσκληση. Παρούσα

στη συνάντηση ήταν η συνερ-

γάτις του δημάρχου, αρχαιο-

λόγος, υπεύθυνη για τη

συνεργασία του Δήμου με το

Ελληνο – Καναδικό

Πρόγραμμα και μέλος του

νέου προγράμματος, Βάσω

Νούλα.
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