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Τ
ην Παρασκευή 23

Αυγούστου και ώρα

19:00 θα

πραγματοποιηθεί η

ορκωμοσία του

νεοεκλεγέντα Δημάρχου

του Δήμου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου.

Παράλληλα θα γίνει και η
ορκωμοσία του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου που
θα εκπροσωπήσει τον δήμο
Φαρσάλων την θητεία από
την 1η Σεπτεμβρίου 2019
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Εδώ και αρκετό διάστημα
στα «πολιτικά πηγαδάκια»

της Επαρχίας έχει ξεκινήσει
η κουβέντα αναφορικά με
τους άμεσους συνεργάτες
του κ. Εσκίογλου στην έναρ-
ξη της θητείας του ως
Δήμαρχος Φαρσάλων.
Αρκετά ονόματα ακούστη-
καν και αρκετές κουβέντες
έγιναν αναφορικά με τους
ανθρώπους που θα πλαι-
σιώσουν τον νέο Δήμαρχο.
Σύμφωνα με τις δικές μας
πληροφορίες και το ρεπορ-
τάζ που κάναμε φαίνεται ότι
ξεδιαλύνει το… τοπίο ανα-
φορικά με τους ανθρώπους
που αναμένεται να αναλά-

βουν καίριες θέσεις ευθύνης
πλάι στον κ. Εσκίογλου.
Συγκεκριμένα για τις τέσσε-
ρις θέσεις των
Αντιδημάρχων τα ονόματα
που παίζουν πιο «δυνατά»
είναι αυτά της κ. Σοφίας
Χατζηπλή, του κ. Νίκου
Γκατζόγια, του κ. Γιάννη
Τριάντη και του κ. Σταύρου
Κουκουλιού.
Για την θέση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου
επικρατέστερος φαντάζει ο
κ. Κωνσταντίνος Δαμιανός.
Ενώ για τις θέσεις των επι-
κεφαλής σε ΔΗΚΕΦΑ και

ΟΠΑΚΠΑ τα ονόματα της κ.
Δέσποινας Συροπούλου και
του κ. Χρήστου
Μπασαγιάννη είναι αυτά
που ακούγονται πιο έντονα.
Προφανώς και το ενδεχόμε-
νο των ανακατατάξεων ή
των αλλαγών σε ρόλους και
ευθύνες είναι ανοικτό μέχρι
την ημέρα της επίσημης
ανακοίνωσης των ονομάτων
και των ρόλων που θα
λάβουν όμως οι προαναφε-
ρόμενοι φαντάζουν ως τα
«μεγάλα φαβορί».

Σ
υνεδριάζει το

Δημοτικό

Συμβούλιο

Φαρσάλων, την Τρίτη 20

Αυγούστου 2019 και ώρα

20:00,  στο Δημοτικό

Κατάστημα (Πατρόκλου

3), για συζήτηση και

λήψη αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση και παραλαβή της

υποστηρικτικής υπηρεσίας

με τίτλο: «Aξιοποίηση

χώρου Πολιτισμού περιοχής

Κατράνα».

Έγκριση και παραλαβή

«Υποστηρικτικές υπηρεσίες

για τη σύνταξη φακέλου για

την Ίδρυση Ενεργειακής

Κοινότητας στα Φάρσαλα &

τον έλεγχο Προ-σκοπιμότη-

τας έργων της».

Έγκριση αποδοχής ποσού

214.445,60€ από το ΥΠ.ΕΣ.

με τίτλο «Προμήθεια μηχα-

νήματος έργου και συνοδευ-

τικού εξοπλισμού» πρό-

γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Έγκριση αποδοχής ποσού

189.050,00€ από το ΥΠ.ΕΣ.

με τίτλο «Χρηματοδότηση

των Δήμων από το πρό-

γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Έγκριση της έκθεσης εσό-

δων – εξόδων (Β’ τριμήνου)

ελέγχου υλοποίησης του

προϋπολογισμού του

Δήμου, οικονομικού έτους

2019.

Συμπλήρωση της αριθμ.

270/2018 απόφασης του

δημοτικού συμβουλίου για

διαγραφή οφειλών ύδρευ-

σης στους πρώην Δήμους

Ενιπέα και Ναρθακίου –

Συμψηφισμός με την ΔΕΥΑ

Φαρσάλων.

Έγκριση ή μη διαγραφής

οφειλών ύδρευσης λόγω

προσκόμισης αποδείξεων

είσπραξης.

Συζήτηση και λήψη απόφα-

σης επί του θέματος των

συμβάσεων αγρομίσθωσης

στην Τ.Κ. Κατωχωρίου

(αιτήσεις Αγγελακόπουλου

Μιλτ.)
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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 21/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 22/35c

Τρίτη 20/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 21/36c

Πέμπτη 22/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 23/36c

Παρασκευή 23/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 25/34c

Σαββάτο 24/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 23/34c

Κυριακή 25/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 22/33c

Δευτέρα 26/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 20/35c

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

Τα “μεγάλα φαβορί” των θέσεων Τα “μεγάλα φαβορί” των θέσεων 

ευθύνης για τον Δήμοευθύνης για τον Δήμο

Συνεδριάζει τοΣυνεδριάζει το

Δημοτικό ΣυμβούλιοΔημοτικό Συμβούλιο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

protostypos.grprotostypos.gr



Π
αρακολούθησα την τελετή μνήμης της 15ης

Αυγούστου 2019 για την απελευθέρωση της

πόλης μας  και οφείλω να πώ ότι

στενοχωρήθηκα πολύ από την ελάχιστη έως καθόλου

συμμετοχή του κόσμου σε αυτή. Η απουσία του

κόσμου καθιστά την τελετή υποτονική και ας συμπίπτει

με το " Πάσχα του καλοκαιριού", την κοίμηση της

Θεοτόκου.  Σε τίποτα δεν θυμίζει τις επετειακές τελετές

για  την απελευθέρωση άλλων πόλεων. Δεν μπορεί

βέβαια, όπως είναι λογικό, να επιχειρηθεί  καμία

σύγκριση με την λάμψη των εορτασμών πόλεων,

άλλου μεγέθους και δυνατοτήτων, όπως της

Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων  ή της Ρόδου. Αλλά η

δική μας τελετή ούτε που πλησιάζει σε  λαμπρότητα

ακόμη και αυτή των πολύ μικρότερων από την δική

μας κωμοπόλεων . Μάλλον δεν κατάφερε να μπει στην

" ψυχή" των Φαρσαλινών κι ας είναι τόσο σημαντική

επέτειος. Μάλλον είδαμε την τελετή ως μια

τυποποιημένη παράσταση ως επαναλαμβανόμενη

εκδήλωση μνήμης και όχι ως  κοινωνική πράξη που

εμπεδώνει και  μεταβιβάζει κοινωνικές αξίες. 

Οι τελετές είναι το μέσο που  εξασφαλίζει την ένταξη ενός
σημαντικού γεγονότος στη συλλογική μνήμη μιας  κοινωνίας
και η περιοδική επανάληψή τους (συνήθως  σε κάθε επέ-
τειο) εξασφαλίζουν την εμπέδωση και διατήρησή τους στο
διηνεκές.  Οι κάθε είδους τελετουργίες  είναι και  παράγο-
ντας ενδυνάμωσης της συνοχής της ομάδας των συμμετε-
χόντων. Άρα, η μικρή συμμετοχή στις Εθνικού χαρακτήρα
τελετές,  πρέπει να μας προβληματίζει. Σχετικοί με το θέμα
επιστήμονες υποστηρίζουν ότι, η μορφή των τελετουργιών
μεταφέρει η ίδια ένα ιδιαίτερο μήνυμα που επηρεάζει συνο-
λικά τη σημασία της τελετουργίας. Δεν ξέρω αν  η προηγού-
μενη Δημοτική Αρχή προβληματίστηκε για την αρνητική
επιρροή που ενδεχομένως είχε  στην τοπική κοινωνία  ο
εκφυλισμός της τελετής, ή για ότι η μικρή συμμετοχή των
δημοτών δεν προσέδιδε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
προβολής της ίδιας και του έργου της. Πάντως , έγινε προ-
σπάθεια  να αναβαθμιστεί η τελετή, αναβαθμίζοντας τον
περιβάλλοντα την στήλη χώρο και επειδή εκεί που είχε αρχι-
κά τοποθετηθεί, ήταν δύσκολο να αναβαθμιστεί ο χώρος,
μετέφεραν την ίδια την στήλη πλάι στον Ναό της Κοιμήσεως
της  Θεοτόκου. Εκτός του ότι, μετακίνηση ενός μνημείου έχει
πολλά αρνητικά αποτελέσματα και εδώ έκαναν το ίδιο λάθος
που έκαναν και στην πλατεία Δημαρχείου. Τα παρκάκια
λέγω του κατακερματισμού του χώρου δεν μπορούν να
υποστηρίξουν δημόσιες συγκεντρώσεις και Λαϊκές ή
Θρησκευτικές τελετές. Η μικρή αναθηματική παραλληλεπί-
πεδη στήλη που έστησαν οι έν Αθήναις Θεσσαλοί το 1955
για να θυμίζει την λαμπρή αυτή επέτειο  από μόνη της δεν
μπορεί να θεωρηθεί μνημείο. Επίσης ο κόσμος είναι συνη-
θισμένος να φεύγει μετά την αρτοκλασία και γι αυτό, θα πρέ-
πει η τελετή να ενσωματωθεί, χρονικά και χωροταξικά , στο
τελετουργικό της ημέρας, πράγμα που  χωρίς την ενεργό
συμμετοχή της Εκκλησίας, δεν πρόκειται σε καμία περίπτω-

ση να επιτευχθεί. Εάν λοιπόν όλοι συμφωνήσουμε ότι είναι
σημαντική και πρέπει να παραμείνει η τελετή αυτή οι λύσεις
υπάρχουν . Διαφορετικά ας αναθέτουμε σε κάποιον υπάλ-
ληλο του δήμου να τοποθετεί τους τιμητικούς στέφανους
στα μνημεία , όπως κάνουν άλλα Ευρωπαϊκά έθνη  που δεν
πιστεύουν ή δεν θέλουν τέτοιου είδους τελετές να επηρεά-
ζουν τους πολίτες τους. 
Γιακοβής Αθανάσιος 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Μέλος του διοικητικού του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας
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Μ
ε όλες τις τιμές, μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη

εορτάστηκε στα Φάρσαλα η Ιστορική ημέρα της

15ης Αυγούστου μια ημέρα η οποία είναι διπλή

γιορτή καθώς μαζί με την γιορτή της Παναγίας τα

Φάρσαλα γιόρτασαν και την απελευθέρωση από τον

τούρκικο ζυγό μιας και πριν από 138 χρόνια και

συγκεκριμένα στις 15 Αυγούστου 1881,

απελευθερώθηκε η πόλη μας

Στις 14/8 παραμονή της εορτής, τελέστηκε με επισημότητα,
μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη ο Μέγας Αρχιερατικός
Εσπερινός, ενώ στη συνέχεια έγινε η περιφορά της θαυμα-

τουργού εικόνας και του επιταφίου της Παναγίας δια μέσω
των κεντρικών οδών της πόλης.
Με την επιστροφή στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, δόθηκε αρτοκλασία. Στις 11 μ.μ.
πραγματοποιήθηκε νυκτερινή θεία λειτουργία.
Το παρών στην θεία λειτουργία και την περιφορά έδωσε ο
απερχόμενος Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος, ο
νεοεκλεγέν Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου,
τοπικοί και δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και πλήθος κόσμου
και επισήμων.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Με όλες τις τιμές γιόρταστηκε στην πόλη μας η ΙστορικήΜε όλες τις τιμές γιόρταστηκε στην πόλη μας η Ιστορική
ημέρα της 15ης Αυγούστου!ημέρα της 15ης Αυγούστου!



Ο
ιστορικός αυτός

οικονομικό –

κοινωνικός

θεσμός οκταήμερης

διάρκειας, ξεκινά από την

παραμονή της εορτής της

Παναγίας 14 Αυγούστου

και ολοκληρώνεται στις

21 Αυγούστου, γνωστός

από παλιά ως «παναΐα

παζάρ», μετρά

περισσότερα από 400

χρόνια ζωής και

παραμένει ζωντανός και

δραστήριος,

αναπόσπαστο κομμάτι

του ετήσιου ρυθμού της

πόλης των Φαρσάλων

Το λούνα παρκ υποδέχεται

τους μικρούς αλλά και μεγά-

λους φίλους, για να διασκε-

δάσουν με τον δικό τους

τρόπο στα γνωστά και στα

νέα παιχνίδια, όντας το

σημείο από το οποίο περ-

νούν όλοι οι επισκέπτες.

Στην είσοδο του παζαριού οι

παράγκες με τον ξακουστό

Χαλβά Φαρσάλων, και φυσι-

κά οι ψησταριές με τα ψητά

εδέσματα, βρίσκονται κάθε

μέρα στις «επάλξεις» για να

υποδεχθούν τους επισκέ-

πτες..

Οι χιλιάδες επισκέπτες τόσο

από την πόλη και τα χωριά

των Φαρσάλων όσο φυσικά

και από την ευρύτερη περιο-

χή βολτάρουν, ψάχνουν τις

εκπλήξεις και τις ευκαιρίες

ώστε να κάνουν τα ψώνια

τους και να διασκεδάσουν

στο ξακουστό παζάρι των

Φαρσάλων.
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ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr



Π
ριν από 138 χρόνια,

ελληνικός στρατός

υπό τον στρατηγό

Σκαρλάτο Σούτσέμπαινε

στα τουρκοκρατούμενα

Φάρσαλα και τα

ελευθέρωνε, δυνάμει της

Συνθήκης της

Κωνσταντινούπολης περί

προσαρτήσεως της

Θεσσαλίας στην Ελλάδα.

Τερματίστηκαν 450 χρόνια,
περίπου τουρκικής κατοχής.
Είχαν προηγηθεί αρκετά
γεγονότα. Ο Ρωσοτουρκικός
πόλεμος, οι λαϊκές διαδηλώ-
σεις για συμμετοχή της χώρας
μας στον πόλεμο (προς απε-
λευθέρωση των αλύτρωτων
εδαφών Θεσσαλίας, Ηπείρου.
κ.λπ.), η οικουμενική κυβέρ-
νηση υπό τον γηραιό Κανάρη
(που έμεινε ουδέτερη λόγω
αγγλικών πιέσεων). Αρχές
του 1878 η κυβέρνηση Αλ.
Κουμουνδούρου διατάσσει

την εισβολή ελληνικού στρα-
τού στη Θεσσαλία, πλην
όμως ο στρατός ανακαλείται,
διότι έχει γίνει ανακωχή μετα-
ξύ Ρωσίας και Τουρκίας
(Συνθήκη Αγ. Στεφάνου -
19/02/1878) – Στη σκλαβωμέ-
νη Θεσσαλία ξεσπούν επανα-
στατικές εξεγέρσεις (Πήλιο,
Ματσαράγκα, Όλυμπος
κ.λπ.).
Τον Ιούνιο του 1878 στο συνέ-
δριο του Βερολίνου, n Ελλάδα
εκθέτει τις εθνικές της και εδα-
φικές της διεκδικήσεις (δια του
υπουργού Εξωτερικών
Θεόδωρου Δελληγιάννη) και
κατόπιν διπλωματικών συνεν-
νοήσεων, υπογράφεται n
Συνθήκη της Κων/πολης, περί
προσαρτήσεως της
Θεσσαλίας, πλην Ελασσόνας
και Άρτας, στην Ελλάδα
1881). Τα Φάρσαλα (τουρκιστί
Τσατάλτζα και περιφραστικώς
«σταυροδρόμι») υποδέχτη-

καν τον ελληνικό απελευθε-
ρωτικό στρατό ανήμερα του
Δεκαπενταύγουστου του
1881, ημέρα που άρχιζε στην
πόλη το «Παναΐα Παζάρ» (η
ετήσια εμποροπανήγυρη).
Χιλιάδες λαού, και από τα
γύρω χωριά και από τις κοντι-
νές επαρχίες, παραληρούσαν
και ζητωκραύγαζαν στα δυτι-
κά της πόλης (στον δρόμο
που οδηγεί προς τη Λαμία).
Παρίσταντο οι τοπικές αρχές,
με επικεφαλής τον
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η
Φαναριοφερσάλων Ιλαρίωνα,
τον Μπελιντιέ Ρεΐζη (δηλ.
δήμαρχο) Φαρσάλων Χουσνί
Ταχσίν, τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμπντουλάχ
Σουλεϊμάν, Τζεμάλ Ντρίβα,
Χαράλαμπο Γεωργίου και
Γεώργιο Παπαθανασίου.
Αυτόπτης μάρτυρας της υπο-
δοχής ο Ιωάννης
Βλαχογεώργης (κατόπιν δικη-
γόρος και συμβολαιογράφος
Φαρσάλων), ιστορούσε ότι
ανάμεσα στο πλήθος διακρί-
νονταν χανούμισσες και ότι οι
Φαρσαλινοί «ενηγκαλίζοντο
τους στρατιώτας και έκλαιγαν
και όλοι επετούσαν εις τον
αέρα τα φέσια τους»! Την
εποχή αυτή στα Φάρσαλα
κατοικούσαν περί τις 130 χρι-
στιανικές οικογένειες, που διέ-
μεναν στον ανατολικό μαχα-
λά, στο Βαρούσι κυρίως. Λίγοι
πάλι έμεναν στον δυτικό
μαχαλά, στο Εσκί Χαμάμ
(παλιό Λουτρό), ενώ στο
κέντρο κυριαρχούσαν οι
Τούρκοι με τα τζαμιά τους (το
Φετίχ, το Κουρσουνλού, το
Μπεηζαντέ κ.λπ.). Οι χριστια-
νοί είχαν δύο εκκλησίες: Τον
Άγιο Νικόλαο (κτισμένος το
1857) και την Κοίμηση της
Θεοτόκου (Παναγία).
Ασχολούνταν ως τεχνίτες
(σαγματοποιοί κ.λπ.), μικρέ-
μποροι και επαγγελματίες με
μικρά μαγαζάκια(παραπήγμα-
τα) στην αγορά της πόλης. Οι
δρόμοι των Φαρσάλων ήταν
λιθόστρωτοι (καλντερίμι), τα
σπίτια ήταν άλλα με πλινθιά,
άλλα με ξυλότοιχο και λίγα
λιθόκτιστα. Αρκετά χάνια
φιλοξενούσαν τους ξένους και
τα υποζύγια ζώα τους».  Ο
ντόπιος χαλβάς, τοπική σπε-
σιαλιτέ, καθώς και τα στραγά-
λια ήταν περίφημα. Η εμπο-
ροπανήγυρη, όμως, των
Φαρσάλων (15-23)
Αυγούστου ήταν το μέγιστο
γεγονός. Τελούνταν γύρω
από τις πηγές του Απιδανού
(τουρκιστί «Ταμπάκ Χανέ»

δηλαδή βυρσοδεψείο) και n
ύπαρξή της μαρτυρείται γρα-
πτώς από το 1728 τουλάχι-
στον (Μελέτιος). Εδώ υπήρχε
ως το 1897 το «Μπεζεστένι»
ένα μεγάλο τετράγωνο κτίριο,
με δύο εισόδους και φωταγω-
γό στη μέση, όπου ασκούνταν
το λεγόμενο βαρύ εμπόριο
(γουναρικά, χρυσοχοΐα κ.λπ.).
Έμποροι και παραγωγοί από
όλη τη Βαλκανική και την
άλλη Ελλάδα έδιναν το
«‘παρών» με την πραμάτεια
τους. Λειτουργούσε και ζωο-
πανήγυρη, ενώ προς τέρψιν
γίνονταν και ιππικοί αγώνες.
Μετά την απελευθέρωση, την
πόλη επισκέφθηκε ο πρωθυ-
πουργός Αλέξανδρος
Κουμουνδούρος (1816-1883),
ενώ τη Δευτέρα 12/10/1881
ήρθε στα Φάρσαλα, προερχό-
μενος από τη Λάρισα, ο βασι-
λεύς Γεώργιος ο Α’. Σύμφωνα
με το σχετικό δημοσίευμα της
αθηναϊκής εφημερίδας
«Αιών» πέρασε και από τον
τεκέ Μπαλή Μπαμπά των
Μπεκτασήδων (κοντά στο
χωριό Τατάρ, σήμερα Ζ. Πηγή
Φαρσάλων) και έφτασε στα
Φάρσαλα στις 6 μ.μ., όπου
υπό αψίδα τον υποδέχτηκαν
οι αρχές και ο λαός με σημαί-
ες, κατέλυσε στο Επισκοπείο
(κοντά στον Άγιο Νικόλαο)
όπου και διανυκτέρευσε. Την
επομένη Τρίτη 13/10/1881, ο
βασιλεύς δέχθηκε εθιμοτυπι-
κώς τις αρχές σε ακρόαση και
απένειμε το παράσημο των
Ταξιαρχών στον
Μητροπολίτη. Στις 9.10 π.μ.
αναχώρησε για τον Δομοκό
(εκ της συνοικίας Βαρούσι…
εις την κυρίως πόλιν… επί
λιθοστρώτου καλντεριμιού…
και εις τη συνοικίαν
Λουτρόν… την 9.30 π.μ., έξο-
δος εκ της πόλεως). Στις
πρώτες ελεύθερες δημοτικές
εκλογές της 29/05/1883,
δήμαρχος Φαρσάλων εξελέγη
ο Τούρκο-Φαρσαλινός Χοσεΐν
Χασάν, έργο του οποίου είναι
το λαμπρό, τότε, δημαρχείο
(που γκρεμίστηκε από τον
σεισμό του 1954) και του
οποίου σώζεται σήμερα η
κτητορική επιγραφή». Με
νόμο του 1882 εντάχθηκε
στον Νομό Λάρισας και η
επαρχία Δομοκού και
Φαρσάλων, με ίδιον έπαρχον
και έδρα τα Φάρσαλα. Στην
απογραφή της 16/04/1889 ο
Δήμος Φαρσάλων περιλάμ-
βανε 17 οικισμούς και κοινό-
τητες και είχε συνολικό πλη-
θυσμό 4.996 κατοίκους. Τα 17
χωριά ήταν τα εξής:
Φάρσαλα, Βρυσιά, Κιοπεκλί,
Κισλάρ, Κουκλόμπασι.
Κουτσιλί, Κιτίκι, Ντινόμπασι,
Μπαρόμπασι, Κακλετζι, Ρύζι,
Ανω Σιστερλί, Κάτω Σιστερλί,
Ταμπακλί, Τσακαρλί, Ανω
Τσιάχματ, Κάτω Τσιάχματ,
Χατζηομάρ. Οι άλλοι δήμοι
της επαρχίας Φαρσάλων
ήταν: Ο Δήμος Ευιδρίου με
έδρα το Δρίσκουλι και 15
χωριά και ο Δήμος Σκοτούσης
με έδρα το Μεγάλο
Δουβλατάν και 20 χωριά».
Στα τελευταία χρόνια της
τουρκικής κατοχής (λίγο πριν
την απελευθέρωση δίδαξαν

στα Φάρσαλα οι δάσκαλοι Τρ.
Οικονομίδης και Βησ.
Χριστοδούλου της στοιχειώ-
δους εκπαιδεύσεως και οι:
Σειράδας εκ Φαρσάλων και
Χρ. Βαλαμουτόπουλος, εξ
Αλμυρού της Μέσης εκπαι-
δεύσεως. Πρώτος, μετά την
απελευθέρωση, έπαρχος
Φαρσάλων υπήρξε ο
Κωνσταντινίδης, κατοπινός
βουλευτής Σκοπέλου, ενώ για
την απονομή της δικαιοσύνης
ιδρύθηκαν δύο Ειρηνοδικεία
στα Φάρσαλα και στο χωριό
Μπεκίδες. Το 1882 άρχισε η
κατασκευή της σιδηροδρομι-
κής γραμμής Βόλου-
Καλαμπάκας που περατώθη-
κε μετά από 4 χρόνια και εξυ-
πηρέτησε πολλαπλώς την
πόλη και επαρχία. Βουλευτές
από την επαρχία Φαρσάλων
διετέλεσαν (στα πρώτα χρό-
νια του ελεύθερου βίου) οι
Ιωάννης Γρηγοριάδης,
Βασίλειος Χατζηαγγελάκης.
Στις πρώτες βουλευτικές
εκλογές, αμέσως μετά την
προσάρτηση της Θεσσαλίας
στην Ελλάδα, εξελέγησαν

συνολικά 26 νέοι βουλευτές
(από Θεσσαλία και Άρτα) εκ
των οποίων οι 22 τάχθηκαν
εναντίον του Αλ.
Κουμουνδούρου, επί της
πρωθυπουργίας του οποίου
κατέστη ελεύθερη η πατρίδα
τους και υπέρ του αντιπάλου
τους Χαριλάου Τρικούπη και
μόνο 4 τον στήριξαν. Όλα τα
παραπάνω συνθέτουν μία
(ελλιπή πλην εναργή) εικόνα
της ιστορικής πόλης των
Φαρσάλων, την εποχή της
απελευθέρωσής της από τους
Τούρκους και αντανακλούν
ασφαλώς περασμένες εποχές
και περιόδους, που δεν παύ-
ουν να ελκύουν τους φιλίστο-
ρες και να αποτελούν ψηφίδες
του μωσαϊκού που λέγεται
τοπική ιστορία και παράδοση.
*Τα στοιχεία αντλήθηκαν

από το αρχείο του πρώην

δημάρχου

Φαρσάλων,

αείμνηστου Λάκη

Βαϊρακλιώτη.

Γράφει ο Αχιλλέας

Μπακαλέξης

Πηγή: Εφημερίδα
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Τρίτη 20 Αυγούστου

Τοπικά Νέα - Ιστορικό Κείμενο

-30/8 - 31/8 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 γίνο-

νται με λεωφορεία του γραφείου μας.

2/3-9 Διήμερη εκδρομή στην Ι.Μ. Παναγίας Μαλεβής -

Αγία Θεοδώρα.

*1 διανυκτέρευση στα κελιά της Μονής

-Κυριακή 8/9 Μονοήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη.

Παρακολούθηση συναυλίας

Γιώργος Νταλάρας - Μίλτος Πασχαλίδης.

Στο θέατρο Γης.

(Εξασφαλισμένα τα εισιτήρια της συναυλίας)

Κυριακή 8/9 Μονοήμερη Κρουαζιέρα στην Σκόπελο

21-24/9 Τετραήμερη εκδρομή στη Ζάκυνθο.

*3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό.

24-28/10 Μικρασιατικά Παράλια.

Τσανάκαλε - Αϊβαλί - Σμύρνη - Τροία - Έφεσος -

Κουσάντασι - Πέργαμος.

*4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημε-

ρώνει ότι από τις 6/8 θα διεξάγονται καθημερινά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια στα Λουτρά

Δαμάστας.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργα-

νώνει διήμερη εκδρομή στις 4 και 5/9, στην

Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 3/9 το βράδυ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” 

διοργανώνει την Πέμπτη 22/8 μονοήμερη

εκδρομή στην Παναγια Ξενιά και στο Παζαρι

Αλμυρου

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel”

διοργανώνει την Κυριακή 15/9 μονοήμερη

εκδρομή στην Αίγινα

138 χρόνια από την απελευθέρωση των Φαρσάλων από τους Τούρκους (1881)138 χρόνια από την απελευθέρωση των Φαρσάλων από τους Τούρκους (1881)



Μ
ετά την επικύρωση της εκλογής και

ανακήρυξης του επιτυχόντος και των

επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την

αριθμ. 33/2019 απόφαση του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Λάρισας, καλείστε, όπως προσέλθετε

για ορκωμοσία, στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων (οδός Λεωνίδου) στις

23 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00,

σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 52 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)

όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του ν.

4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) και άρθρων 5 & 114

του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09.08.2019)

Ο Δήμαρχος
Ιορδάνης(Μάκης) Εσκίογλου
Πίνακας Αποδεκτών:
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι :
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΤΣΙΚΟΥ ΒΑΙΑ (ΒΑΙΤΣΑ) του ΘΩΜΑ 
ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ 
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ) του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ 
ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΘΩΜΑ σύζυγος
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
σύζυγος ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΥ ΣΤ. 
ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΤΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Β. Πρόεδροι Κοινοτήτων &
Σύμβουλοι άνω των 300
κατοίκων
Κοινότητα Βαμβακούς:
ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Πρόεδρος)
ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
του ΒΑΙΟΥ
ΞYNOΓAΛAΣ BAΣIΛEIOΣ
του KΩNΣTANTINOY 
KOKKINOΣ ΓEΩPΓIOΣ του
ΔHMHTPIOY 
Κοινότητα Βασιλή:

ΜΠΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Πρόεδρος)
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΪΑ(ΒΙΚΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Κοινότητα Βρυσιών:
ΜΠΕΡΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Πρόεδρος)
ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΒΑΙΟΥ 
ΜΠΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΙΟΥ
Κοινότητα Ερέτριας:
ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(Πρόεδρος)
ΚΑΛΟΠHΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ 
ΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 
ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Κοινότητα Κατωχωρίου: 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Πρόεδρος)
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Κοινότητα Κρήνης:
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Πρόεδρος)
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου:
ΓΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Πρόεδρος)
ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΥΡΩΝΑ
Κοινότητα Ναρθακίου:
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Πρόεδρος)
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ 
ΤΡΑΚΑΛΙΑΓΓΑ ΑΡΕΤΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 
Κοινότητα Σιτοχώρου:
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Πρόεδρος)
ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΟΥΣΑΑΡΤΕΜΙΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 
Κοινότητα Σκοτούσας:
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΙΟΥ
(Πρόεδρος)
ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Κοινότητα Σταυρού:
ΣΤΑΪΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πρόεδρος)
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΝΤΟΥΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΤΡΥΦΩΝΑ 
ΤΑΣΤΕΜΕΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΝΑΤΑΣΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΤΑΣΤΕΜΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Κοινότητα Υπέρειας:
ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Πρόεδρος)
ΠΑΠΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 
ΚΛΙΑΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΛΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Κοινότητα Φαρσάλων:
ΠΡΕΚΑΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Πρόεδρος)
ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΝΤΙΝΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΒΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ 
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Κοινότητα Χαλκιάδων:
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Πρόεδρος)
ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΗΝΑ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΤΣΙΟΥΡΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Γ. Πρόεδροι Κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων : ΓΡΙΒΑΣ ΦΩΤΙΟ-
ΣΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Κοινότητα Αμπελείας : ΑΚΡΙΒΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
Κοινότητα Αχιλλείου : ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥ
Κοινότητα Δασολόφου : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κοινότητα Δένδρων : ΧΟΛΕΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Κοινότητα Διλόφου Φαρσάλων : ΡΕΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ
Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής : ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κοινότητα Καλλιθέας : ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ
Κοινότητα Κάτω Βασιλικών : ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Κοινότητα Νεράιδας : ΜΑΛΙΑΧΩΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ
Κοινότητα Πολυδαμείου : ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
Κοινότητα Πολυνερίου : ΝΤΑΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ
Κοινότητα Ρευματιάς : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Κοινότητα Σκοπιάς : ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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Ορκίζεται η νέα δημοτική αρχή – Όλα τα ΟΝΟΜΑΤΑΟρκίζεται η νέα δημοτική αρχή – Όλα τα ΟΝΟΜΑΤΑ



Π
ραγματοποιήθηκε

ανήμερα της

εορτής στις 15

Αυγούστου 2019 στον

ιερό ναό Κοιμήσεως της

Θεοτόκου η θεία

λειτουργία και δοξολογία

χοροστατούντος του

Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμοθέου.

Ακολούθως έγινε η συγκέ-
ντρωση στην πλατεία «15ης
Αυγούστου» (βρίσκεται
δίπλα στον ναό) έγινε η επι-
μνημόσυνη δέηση, παρου-
σία των τοπικών αρχών
καθώς και η κατάθεση των
στεφάνων στο μνημείο των
πεσόντων.
Για τα Φάρσαλα η ημέρα
αυτή είναι ιστορική και η

γιορτή είναι διπλή γιατί στις
15 Αυγούστου 1881 έγινε η
απελευθέρωση της πόλης
από τον τούρκικο ζυγό,
έπειτα από 138 χρόνια.
Το παρών στην θεία λει-
τουργία και την κατάθεση
των στεφάνων έδωσαν, ο
απερχόμενος Δήμαρχος της
Φαρσάλων κ. Άρης
Καραχάλιος ο νεοεκλεγείς
Μάκης Εσκίογλου, εκ

μέρους της Περιφέρειας
Θεσσαλίας ο κ. Κων/νος
Τύμπας, στρατιωτικές και
αστυνομικές αρχές, αντιδή-
μαρχοι, δημοτικοί σύμβου-
λοι, τοπικοί σύμβουλοι, πρό-
εδροι και εκπρόσωποι συλ-
λόγων και φορέων του
τόπου καθώς και πλήθος
κόσμου.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πέρασαν 138 χρόνια από την απελευθέρωση τωνΠέρασαν 138 χρόνια από την απελευθέρωση των

Φαρσάλων – Κατάθεση στεφάνων - ΦωτόςΦαρσάλων – Κατάθεση στεφάνων - Φωτός

Αστέριος Κ. Μολόχας
Φιλολογικό Φροντιστήριο
Λαμίας 91-Φάρσαλα

Σε έναν, ζεστό και φιλικό χώρο, σε ένα σύγ-
χρονο και λειτουργικό περιβάλλον για μεθο-

δική δουλειά.
Τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή 
ή ιδιαίτερα μαθήματα για μαθητές: 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΠΑΛ
Διδάσκονται:
- Όλα τα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου-Λυκείου
- Θεωρητική κατεύθυνση Λυκείου
- Νεοελληνική Γλώσσα όλων των κατευθύνσεων
- Προετοιμασία μαθητών Δημοτικού στην παραγωγή 
γραπτού λόγου (έκθεση)
Προετοιμασία στα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ για μαθητές που
θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου.

Παροχή δωρεάν σημειώσεων στους μαθητές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6972333669
e-mail: asteris.molohas@gmail.com



Ξ
εκίνησε την

Δευτέρα 19/8 η

προετοιμασία του

ανανεωμένου σε όλους

τους τομείς Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων με

τον κ. Γρηγόρη Γιασσάρη

πλέον στο τιμόνι του και

νέους ανθρώπους στο

Διοικητικό σχήμα αλλά

και πλήρες ανανεωμένο

ρόστερ οι Φαρσαλινοί

ξεκίνησαν την «πτήση»

τους για δεύτερη

συνεχόμενη χρονιά στην

Β Εθνική κατηγορία.

Στις πρώτες τους δηλώσεις
όλοι οι άνθρωποι του
Γυμναστικού στάθηκαν στην
δουλειά που πρέπει να γίνει
στο σωστό πλάνο και στην
μεθοδικότητα μιας και οι
απαιτήσεις της κατηγορίας
είναι πολύ υψηλές.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν:
Έρη Σιώμου (Πρόεδρος):
«Να ευχηθώ αρχικά καλή
αγωνιστική σεζόν με υγεία
και επιτυχίες σε όλες τις
ομάδες.
Εμείς από την πλευρά μας
ξεκινάμε μια νέα προσπά-
θεια με έναν έμπειρο τεχνικό
στον πάγκο της ομάδος τον

κ. Γιασσάρη και ένα κράμα
έμπειρων και νέων αθλη-
τών.
Να ευχαριστήσω θερμά όλη
την Διοίκηση για την στήριξή
τους και τον αγώνα που όλοι
μαζί κάνουμε με στόχο το
καλύτερο αποτέλεσμα για
την ομάδα, τους ανθρώ-
πους των Φαρσάλων (επι-
χειρηματίες, φιλάθλους )
που βρίσκονται πάντα δίπλα
μας.
Στόχος μας είναι να είμαστε
αντάξιοι των προσδοκιών,
θέλουμε τον κόσμο στο
πλευρό μας και θα δώσουμε
όλοι μαζί ενωμένοι τους
αγώνες μας μέσα στην χρο-
νιά»
Γιάννης Παπαχρήστος:
«Αρχικά να ευχηθώ καλή
αγωνιστική σεζόν με σωμα-
τική και πνευματική υγεία σε
όλες τις ομάδες.
Νιώθω πολύ χαρούμενος
που ανήκω σε ένα σωματείο
που αγαπά το μπάσκετ και
έχει μόνο θετικές κριτικές
από όλους.
Εδώ θα συνεργαστώ ξανά
τόσο με τον κ. Γρηγόρη
Γιασσάρη όσο και με τον
Δημήτρη Δέσπο με τον

οποίο ήμασταν και παλαιό-
τερα συμπαίκτες.
Εύχομαι και ελπίζω να πετύ-
χουμε και φέτος τους στό-
χους που θα τεθούν να είμα-
στε ενωμένοι και δυνατοί με
υγεία.»
Τριαντάφυλλος Πεταλωτής:
«Να ευχηθώ με την σειρά
μου υγεία σε όλες τις ομά-
δες και σε όλους τους αθλη-
τές.
Χαίρομαι που ανήκω στην
οικογένεια του Γυμναστικού
και είμαι έτοιμος να δουλέ-
ψω μαζί με την ομάδα για να
πετύχουμε τους στόχους
που θα τεθούν.
Ο Γυμναστικός είναι ένα
από τα σωματεία πρότυπα
σε αυτές τις κατηγορίες με
υγιέστατη Διοίκηση, κόσμο
που στηρίζει και αγαπά την
ομάδα, υπάρχουν όνειρα,
φιλοδοξίες και πλάνο και
νομίζω ότι όλα θα πάνε θετι-
κά.»
Γρηγόρης Γιασσάρης
(Προπονητής): «Εύχομαι
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία σε όλα τα σωματεία.
Όσο αφορά τον Γυμναστικό
Σύλλογο Φαρσάλων η
ομάδα βρίσκεται ακόμη σε

περίοδο μονταρίσματος, δεν
έχουν ολοκληρωθεί ακόμη
οι μεταγραφές και η ενίσχυ-
ση μας.
Για εμάς το πρώτο και κύριο
μέλημα είναι το χτίσιμο της
ομοιογένειας της ομάδος
μιας και είμαστε μια νέα
ομάδα με ένα κράμα έμπει-
ρων αλλά και νέων αθλη-
τών.
Η Διοίκηση είναι πάντα
δίπλα μας και όλοι μαζί θα
προσπαθήσουμε να πετύ-
χουμε τους στόχους μας.
Θέλουμε δίπλα μας τον
κόσμο της ομάδος ο οποίος
είναι η κινητήριος δύναμη
αυτού του Συλλόγου.
Με υγεία και πολύ δουλειά
θα προσπαθήσουμε για το
καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα.”

Με το Πευκοχώρι κληρώ-

θηκε στο Κύπελλο ο Γ.Σ.

Φαρσάλων

Η Ευρώπη Πευκοχωρίου

θα είναι ο αντίπαλος στην

πρώτη φάση του Κυπέλλου

Ελλάδος για τον Γυμναστικό

Σύλλογο Φαρσάλων.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί

την Τετάρτη 18/9 στα

Φάρσαλα

Ο Γ.Σ. Φαρσάλων σε περί-

πτωση που κερδίσει την

πρώτη αγωνιστική θα βρει

μπροστά του τον ΑΣΚ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.

Οι ομάδες της Baskeleague

θα μπουν στη Β’ Φάση του

θεσμού, επίσης σε νοκ-άουτ

αγώνες.
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Αθλητικά

Ξεκίνησε το “ταξίδι” του για την Β Εθνική Ξεκίνησε το “ταξίδι” του για την Β Εθνική 

ο ανανεωμένος Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλωνο ανανεωμένος Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων



Α
νάσες οξυγόνου σε

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις  δίνει

η Περιφέρεια Θεσσαλίας

με ένα νέο πρόγραμμα

που ενισχύει νέες

επενδύσεις, στηρίζει την

καινοτομία και δημιουργεί

θέσεις εργασίας.

Αυτό έγινε γνωστό καθώς
μετά την έγκριση του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κώστα Αγοραστού, εκδόθη-
κε η Πρόσκληση συνολικού
προϋπολογισμού 10 εκατ.
ευρώ για την ενίσχυση
νέων, νεοσύστατων και υπό
σύσταση επιχειρήσεων για
την αξιοποίηση πατεντών ή
και καινοτομιών, καθώς και
υποστηρικτικών υπηρεσιών
για την βελτίωση της παρα-
γωγικής τους δραστηριότη-
τας ή και για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων και υπηρε-
σιών.
Η συγχρηματοδότηση γίνε-
ται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και
από εθνικούς πόρους, μέσω
της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π.

Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις
του ο κ. Κ. Αγοραστός: « Η
Περιφέρεια Θεσσαλίας προ-
σπαθεί και έχει δημιουργή-
σει ένα ευνοϊκό κλίμα για την
μικρομεσαία επιχειρηματι-
κότητα. Με γρήγορες διαδι-
κασίες και με ταχύτητα στην
ολοκλήρωση της αξιολόγη-
σης στηρίζουμε στην πράξη
τους επενδυτές και τους
νέους ανθρώπους που επι-
θυμούν να δημιουργήσουν
στη Θεσσαλία. Στόχος μας
είναι να ξεκινήσουν άμεσα
νέες επενδύσεις, που φέρ-
νουν θέσεις εργασίας στη
Θεσσαλία, τροφοδοτούν με
χρήμα την τοπική, πραγμα-
τική  οικονομία και συμβάλ-
λουν στην αύξηση του εθνι-
κού Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος. Με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα στηρίζου-
με την επιχειρηματικότητα,
ενισχύουμε την ανταγωνι-
στικότητα, την εξωστρέφεια,
τη μετάβαση στην ποιοτική
επιχειρηματικότητα και την
αύξηση της περιφερειακής
προστιθέμενης αξίας».
Δυνητικοί δικαιούχοι της
Πρόσκλησης είναι νέες, νεο-
σύστατες και υπό σύσταση
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζο-
νται στη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και
σύμφωνα με όσα αναφέρο-
νται στην Αναλυτική
Πρόσκληση της Δράσης, και
οι οποίες έχουν κλείσει μέχρι
τις 31/12/2018 λιγότερες
από τρεις διαχειριστικές
χρήσεις, για υποβολή προ-

τάσεων,στο πλαίσιο του
Άξονα 1 «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρή-
σεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ),
μετάβαση στην ποιοτική επι-
χειρηματικότητα, με αιχμή
την καινοτομία και αύξηση
της Περιφερειακής
Προστιθέμενης Αξίας» /
Θεματικό Στόχο 3
«Βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων» / Επενδυτική
Προτεραιότητα 3α
«Προαγωγή της επιχειρημα-
τικότητας, ιδίως με τη διευ-
κόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ
άλλων και μέσω θερμοκοιτί-
δων επιχειρήσεων» του
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-
2020, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 1301/2013.
Το καθεστώς ενίσχυσης που
εφαρμόζεται στην υπόψη
Προκήρυξη, είναι ο
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1407/2013 Ε.Ε., σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας. Ο επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός κάθε
Σχεδίου μπορεί να κυμαίνε-
ται από 50.000 € έως
400.000 €. Η ένταση της ενί-
σχυσης των επενδυτικών
προτάσεων για το σύνολο
των επιλέξιμων δαπανών
των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο της

Πρόσκλησης είναι 60%. Σε
περίπτωση πρόσληψης
νέου προσωπικού για του-
λάχιστον μια επιπλέον (1)
ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η
ένταση της ενίσχυσης δύνα-
ται να ανέλθει στο 70% Σε
καμία περίπτωση η ενίσχυ-
ση δεν δύναται να υπερβαί-
νει το όριο των 200.000€
που θέτει ο Καν. 1407/2013.
Τα επενδυτικά σχέδια θα
πρέπει να χωροθετούνται
στη Θεσσαλία και να εμπί-
πτουν στους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), όπως αναλυτικά
παρουσιάζονται στο σχετικό
Παράρτημα της
Πρόσκλησης. Οι επιχειρή-
σεις να διαθέτουν ή δεσμεύ-
ονται και οφείλουν να διαθέ-
τουν τον ΚΑΔ επένδυσης
πριν την πρώτη εκταμίευση.
Η Πρόσκληση αφορά στην
ενίσχυση επενδυτικών σχε-
δίων νέων, νεοσύστατων και
υπό σύσταση
Μ ι κ ρ ο μ ε σ α ί ω ν
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας για
την ίδρυση, τον εκσυγχρονι-
σμό ή την επέκταση αυτών
μέσω τεχνολογικής και μη
τεχνολογικής αναβάθμισης,
με αξιοποίηση υποστηρικτι-
κών τεχνολογιών ή και και-
νοτομίας, για τη βελτίωση
της παραγωγικότητας, της
ποιότητας και της καινοτο-
μίας σε επίπεδο επιχείρη-
σης έχοντας ως στόχο την
ανάπτυξη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών και τον
εκσυγχρονισμό των επιχει-
ρήσεων. Επιδιώκει να συμ-

βάλει στην παραγωγή νέων
/καινοτόμων /εξελιγμένων
(βελτιωμένων) προϊόντων
και υπηρεσιών, υψηλής
προστιθέμενης αξίας, με
σκοπό τη δημιουργία αντα-
γωνιστικού πλεονεκτήματος
των επιχειρήσεων της
Περιφέρειας, καθώς και στη
διείσδυσή τους σε νέες αγο-
ρές.
Ως χρόνος υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων, προ-
βλέπεται διάστημα μέχρι 24
μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης. Ως χρόνος έναρ-
ξης επιλεξιμότητας δαπα-
νών ορίζεται η 13η-07–
2018.
Η αξιολόγηση των προτάσε-
ων προβλέπεται να γίνει με
διαδικασία συγκριτικής αξιο-
λόγησης, με κριτήρια που
αξιολογούν την Ποιότητα και
Πληρότητα της κάθε πρότα-
σης, την Αξιοπιστία υλοποί-
ησης του έργου και τις
Επιπτώσεις της επένδυσης
στην επιχείρηση και στην
περιφερειακή οικονομία.
Δίνεται προτεραιότητα τους
στρατηγικούς τομείς της
RIS3 της Θεσσαλίας, δηλα-
δή το Αγροδιατροφικό
Σύμπλεγμα, την Ενέργεια,
το Περιβάλλον, το
Δημιουργικό Τουρισμό, την
Αποκατάσταση και τις
Προηγμένες Υπηρεσίες
Υγείας, τα Μέταλλα και τα
Δομικά Υλικά.
Τα επενδυτικά έργα που θα
υποβληθούν, θα υλοποιη-
θούν σύμφωνα με την εγκε-
κριμένη Αναλυτική

Πρόσκληση της Δράσης,
όπου περιγράφονται αναλυ-
τικά οι προϋποθέσεις συμ-
μετοχής, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής των επενδυτικών
προτάσεων, η διαδικασία
αξιολόγησής τους, η ένταξη
τους για χρηματοδότηση, η
ένταση της ενίσχυσης, οι
επιλέξιμες δαπάνες, ο τρό-
πος καταβολής των χρημα-
τοδοτήσεων, η διαδικασία
έλεγχου και παρακολούθη-
σης της υλοποίησης των
έργων, οι υποχρεώσεις των
Δικαιούχων και οι λοιποί
όροι της Δράσης.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα
μπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση χρημα-
τοδότησης που θα συνοδεύ-
εται από ηλεκτρονικό φάκε-
λο υποψηφιότητας στο
Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων
( Π Σ Κ Ε )
www.ependyseis.gr /mis
από την 17η /09/2019 και
έως  την 18η /10/2019.
Περισσότερες πληροφορίες
στο site της ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ: https://www.thessalia-
e s p a . g r / p e p -
thessalias/proskliseis/503-
3-1-4-1-4-2014-2020.html
Ειδικότερες πληροφορίες
παρέχονται από τη
Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ
Περιφέρειας Θεσσαλίας,
που είναι ο Φορέας που θα
υλοποιήσει την υπόψη
Πρόσκληση.

Ο
λόγος για τον

υπέρ δραστήριο

Φαρσαλινό

Αντισμήναρχο ε.α. Βάιο

Κυριάκη του Κων/νου, ο

οποίος το 2008 στην

περιοχή της Ζωοδόχου

Πηγής από όπου

κατάγεται, δημιούργησε

κάτι πρωτόγνωρο για τα

δεδομένα των

Φαρσάλων.

Το πρώτο συκεώνα με 80

δέντρα για να περνάει τον

συντάξιμο χρόνο του και να

μην καταλήξει αδρανής στα

καφενεία.

Βλέποντας όμως την προο-

πτική  της καλλιέργειας

προέβει το 2013 στη φύτευ-

ση κ 2ου συκεώνα άλλων

120 δέντρων.

Πλέον σήμερα έφτασε τα

600 δέντρα σύκων, με τέσ-

σερις ποικιλίες νωπών και

μια αποξηραμένων και δια-

θέτει τα προϊόντα του σε όλη

τη Θεσσαλία κ όχι μόνο.

Τον δραστήριο Βάιο θα τον

βρείτε και στις λαϊκές αγορές

της Λάρισας, για να σας

γνωρίσει από κοντά και να

γεμίσει το καλάθι σας με ότι

πιο υγιεινό κυκλοφορεί στην

αγορά.

Εμείς θα του ευχηθούμε

καλή δύναμη για τη συνέ-

χεια στη ομολογουμένως

πετυχημένη πορεία του !!!
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Πρόσκληση ύψους 10 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση νέων Πρόσκληση ύψους 10 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση νέων 

επιχειρήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίαςεπιχειρήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Φαρσαλινός Απόστρατος αξιωματικόςΟ Φαρσαλινός Απόστρατος αξιωματικός

που έγινε καλλιεργητής σύκωνπου έγινε καλλιεργητής σύκων



Δ
ιπλή μεταγραφική

ενίσχυση στην

μεσοεπιθετική του

γραμμή ανακοίνωσε ο ΑΟ

Ναρθακίου μιας και οι

γαλάζιοι τα βρήκαν σε

όλα με τους Μάριο

Νεγιάννη και Παναγιώτη

Σουλιώτη.

Ο Νεγιάννης μέχρι πρότινος
ανήκε στην Νίκη Κρήνης,
είναι 24 ετών και αγωνίζεται

ως σέντερ φορ, την περσινή
σεζόν έδειξε την έφεσή του
στο σκοράρισμα, καθώς
πέτυχε αρκετά κρίσιμα τέρ-
ματα με την φανέλα της
Κρήνης.
Ο Σουλιώτης αγωνίζεται στα
άκρα της επίθεσης, μέχρι
πρότινος ανήκε στον
Ατρόμητο Βαμβακούς, ενώ
μεταξύ άλλων έχει φορέσει

την φανέλα του Ολυμπιακού
Αμπελιάς, του Άρη Διλόφου
και του ΑΟ Ναρθακίου.
Ουσιαστικά πρόκειται για
μια… «επιστροφή» στα
γαλάζια λοιπόν για τον
εκρηκτικό μεσοεπιθετικό.
Σύσσωμη η Διοίκηση του
ΑΟ Ναρθακίου τους καλω-
σορίζει και τους εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.
Οι παίκτες του ΑΟ
Ναρθακίου μπήκαν σε ρυθ-
μούς προετοιμασίας εν όψει
της νέας σεζόν που θα τους
βρει στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγο-
ρία με τον Δημήτρη
Δανιλούλη στον πάγκο τους.
Μάλιστα οι γαλάζιοι ανα-
κοίνωσαν και τα προ-
γραμματισμένα φιλικά
προετοιμασίας.
Αναλυτικά τα φιλικά: 24/8
με την Αναγέννηση
Φαρσάλων (εντός έδρας),
27/8 με τον Αχιλλέα
Φαρσάλων (εντός έδρας),
29/8 με τον Ατρόμητο
Βαμβακούς (εκτός έδρας),
5/9 με τον Πλάτανο
Αλμυρόυ (εκτός έδρας), 7/9
με τον Ατρόμητο Βαμβακούς
(εντός έδρας) και 12/9 με
την Δόξα Υπέρειας 
Όλο το βασικό στάδιο προε-
τοιμασίας θα πραγματοποι-
ηθεί στο γήπεδο του
Ναρθακίου.

Σ
τη διάθεση των

φιλάθλων του

Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων

είναι οι κάρτες διάρκειας

της σεζόν 2019-2020.

στην οποία οι μπλε θα

αγωνίζονται για ακόμη

μια σεζόν στην Β Εθνική

κατηγορία.

Οι τιμές κυμαίνονται στα 50

Ευρώ το απλό εισιτήριο

διαρκείας και 100 Ευρώ το

Gold.

Μπορείτε να προμηθεύεστε

τα εισιτήρια διαρκείας από

όλα τα μέλη του Δ.Σ. του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Η
Διοίκηση της

Θύελλας Βασιλί

ανακοίνωσε την

ανανέωση όλων των

ποδοσφαιριστών του ήδη

υπάρχοντος ρόστερ εν

όψει της νέας αγωνιστικής

σεζόν στην οποία οι

πορτοκαλί θα αγωνίζονται

στην Β ΕΠΣΛ κατηγορία.

Επίσης σύμφωνα με το
ρεπορτάζ οι άνθρωποι της
Θύελλας βρίσκονται κοντά
στην απόκτηση κάποιων
ποδοσφαιριστών με τα τυπικά
να απομένουν για την ολο-
κλήρωση των συμφωνίων.
Την ερχόμενη Τετάρτη 21
Αυγούστου ξεκινά η προετοι-
μασία της ομάδος ενώ ανα-

κοινώθηκαν και τα φιλικά.

Αναλυτικά:

29/8 με τον ΑΟ Νέου

Μοναστηρίου στο Βασιλί, 3/9

με τον Ατρόμητο Βαμβακούς

στην Βαμβακού και 10/9 με

τον Ατρόμητο Βαμβακούς στο

Βασιλί.
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Αθλητικά

Διπλή μεταγραφική ενίσχυση καιΔιπλή μεταγραφική ενίσχυση και

φιλικά ανακοίνωσε ο ΑΟ Ναρθακίουφιλικά ανακοίνωσε ο ΑΟ Ναρθακίου

Ξεκινάν τα “βάσανα” για την ΘύελλαΞεκινάν τα “βάσανα” για την Θύελλα

Στην κυκλοφορία τα εισιτήριαΣτην κυκλοφορία τα εισιτήρια

διαρκείας του Γ.Σ. Φαρσάλωνδιαρκείας του Γ.Σ. Φαρσάλων



Μ
ε αναφορά στην

Ιστορικότητα του

ονόματος και της

δυναμικής του τόσο στην

Επαρχία Φαρσάλων, όσο

και γενικότερα στον Νομό

Λάρισας ο Αχιλλέας

Φαρσάλων με επίσημη

ανακοίνωση του

γνωστοποίησε την έναρξη

της διάθεσης και τον

τρόπο παραλαβής των

εισιτηρίων διαρκείας για

την νέα αγωνιστική

σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η διάθεση των εισιτηρίων
διαρκείας της ομάδος μας
για την σεζόν 2019 – 2020
ξεκίνησε.
Εσύ θα λείπεις;
Προμηθεύσου το διαρκείας
σου και γίνε μέλος της μεγά-
λης οικογένειας του Αχιλλέα

Φαρσάλων και αρωγός της
προσπάθειας που κάνει η
ιστορική μας ομάδα.
Η ομάδα μας την φετινή
σεζόν συμπληρώνει 91 χρό-
νια ακατάπαυστης λειτουρ-
γίας, όντας η πιο ιστορική
ομάδα της Επαρχίας
Φαρσάλων και μια από τις
πιο ιστορικές ομάδες του
Νομού Λάρισας, όντας
πάντα αρωγός και δίπλα

τόσο στα αθλητικά δρώμε-
να, όσο φυσικά και σε κοι-
νωνικά, ανθρωπιστικά και
πολιτιστικά ζητήματα τόσο
της Επαρχίας μας όσο και
του Νομού μας, «διαφημίζο-
ντας» με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο την Επαρχία
Φαρσάλων.
Άλλωστε το όνομα
«Αχιλλέας» είναι άμεσα
συνυφασμένο με την

Ιστορία και την πολιτιστική
κληρονομιά της Επαρχίας
Φαρσάλων.
Η θέση σου σε περιμένει!!!
Τα εισιτήρια διαρκείας είναι
διαθέσιμα και μπορείτε να
τα προμηθευτείτε από όλα
τα μέλη της Διοίκησης.
Τιμές εισιτηρίων Διαρκείας
2019 – 2020: 50E
(CLASSIC MEMBER), 100E
(VIP MEMBER).

Η Διοίκηση της ομάδος μας
ευχαριστεί θερμά την επιχεί-
ρηση «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ
ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ» η οποία και
είναι ο μεγάλος χορηγός των
φετινών εισιτηρίων διαρκεί-
ας.

Μ
εταγραφών

συνέχεια για τον

Αχιλλέα Φαρσάλων

με τους κιτρινόμαυρους να

αποκτούν ακόμη μια λύση

στην νευραλγική θέση του

τερματοφύλακα καθώς

συμφώνησαν σε όλα με

τον 23 χρόνο

τερματοφύλακα Παναγιώτη

Σκουφή.

Ο Σκουφής μέχρι πρότινος

αγωνιζόταν στον Κεραυνό
Βρίνας στο πρωτάθλημα της
Ηλείας. Επίσης έχει φορέσει
την φανέλα του, ΑΟ Ξενοφών
Κρισταίνων, του Ολυμπιακού
Ζαχάρως, του Αγίου Θωμά

Γουδί στην Α ΕΠΣ Αττικής.
Σύσσωμη η Διοίκηση τον
καλωσορίζει στην οικογένεια
του Αχιλλέα Φαρσάλων και
του εύχεται καλή αγωνιστική
σεζόν με υγεία και επιτυχίες. 
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Αχιλλέας Φαρσάλων: Εισιτήρια Διαρκείας 2019 – 2020: Η ΘέσηΑχιλλέας Φαρσάλων: Εισιτήρια Διαρκείας 2019 – 2020: Η Θέση

Σου Σε Περιμένει!!!Σου Σε Περιμένει!!!

Ενίσχυση στον «άσσο» για τον ΑχιλλέαΕνίσχυση στον «άσσο» για τον Αχιλλέα
Φαρσάλων!Φαρσάλων!



Σ
το πρώτο τους

φιλικό

προετοιμασίας

βρέθηκαν αντιμέτωπες οι

δυο ομάδες της Επαρχίας

Φαρσάλων οι οποίες την

ερχόμενη σεζόν θα

αγωνίζονται στην Α ΕΠΣΛ

DETOX κατηγορία καθώς

Αχιλλέας Φαρσάλων και

Ολυμπιακός Αμπελιάς

αγωνίστηκαν στο γήπεδο

της Αμπελιάς με τις δυο

ομάδες να έχουν από ένα

καλό ημίχρονο, μοίρασαν

απλόχερο θέαμα στον

κόσμο που παρευρέθηκε

στο γήπεδο και η λήξη

της αναμέτρησης βρήκε

τον Αχιλλέα νικητή με

σκορ 2 – 3.

Τόσο ο κ. Αρίστος
Παπαγεωργίου, όσο και το
τεχνικό δίδυμο των κ.κ.
Μπρισίμη και Εμμανουήλ
είχαν ευκαιρίες να δοκιμά-
σουν πρόσωπα και σχηματι-
σμούς, να πειραματιστούν
και να δουν την αγωνιστική
κατάσταση των παικτών
τους σε ρυθμό αγώνα.
Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

ξεκίνησε με τους
Κουκούτση, Καραγιάννη,
Σκόμπα, Δάσιο, Αγγέλη,
Γεωργούλα, Κιούση,
Σερίφη, Ζάχο, Γκαραλιάκο
και Σαλοκάνα.
Ενώ ο Αχιλλέας είχε στο
βασικό του σχήμα τους
Παπαδημητρίου, Καναβό,
Μπερσιάνη, Κατσανάκη,
Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ,
Κ ο μ ι σ ό π ο υ λ ο ,
Γιαννολόπουλο, Βαλαβάνη,
Αναγνώστη, Κούμρια και
Πετράκη.
Στο 20′ ο Αχιλλέας έχασε την

πρώτη του καλή στιγμή,
όταν μετά από κάθετη πάσα
του Βαλαβάνη ο Κούμρια
βρέθηκε απέναντι από τον
Κουκούτση με τον τερματο-
φύλακα της Αμπελιάς να τον
σταματάει.
Πέντε λεπτά αργότερα ο
Γιαννολόπουλος έκανε
όμορφη ατομική ενέργεια,
πάτησε περιοχή, την κατάλ-
ληλη στιγμή και προλαβαί-
νοντας την έξοδο του τερμα-
τοφύλακα «έσπασε» στον
Παπακωνσταντίνου και
αυτός με κοντινό πλάσε
πέτυχε το 0 – 1.
Οι γηπεδούχοι έχασαν μια
πολύ καλή στιγμή πέντε
λεπτά αργότερα όταν ο
Γκαραλιάκος έκανε την
κούρσα πλάσαρε πριν την
έξοδο του Παπαδημητρίου
με τον Καναβό να διώχνει
πριν η μπάλα περάσει την
γραμμή.
Στο 30′ ο Αχιλλέας πέτυχε με
πανομοιότυπο τρόπο και
δεύτερο τέρμα, όταν ο
Γιαννολόπουλος και πάλι
έκανε ατομική ενέργεια,
πάσαρε την κατάλληλη στιγ-
μή στον Πετράκη και αυτός
πέτυχε από κοντά το 0 – 2.
Ενώ στο 40′ ο Μάνος
Πετράκης με όμορφο τελεί-
ωμα πέτυχε το 0 – 3 σκορ
με το οποίο οι δυο ομάδες
πήγαν στα αποδυτήρια για
την ανάπαυλα του ημιχρό-
νου.
Στο δεύτερο μέρος ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς
μπήκε πολύ καλύτερα
συγκριτικά με την εικόνα του
στο πρώτο μέρος και πίεσε
από την αρχή η είσοδος των
Πλιάγκα, Πράπα και
Σταθάκου μεσοεπιθετικά
έδωσε ταχύτητα και κίνηση
στους ερυθρόλευκους και
στο 50′ μείωσαν όταν ο
Πλιάγκας με όμορφη κάθετη
πάσα τροφοδότησε τον
Γκαραλιάκο αυτός «έσπα-
σε» στο ύψος του πέναλτι
και ο Σταθάκος με κοντινό
σουτ νίκησε τον Σκουφή και
μείωσε σε 1 – 3.
Ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο
Πλιάγκας έκανε κάθετη στην
«καρδιά» της περιοχής,

αποδέκτης της ήταν ο
Πράπας ο οποίος με δυνατό
σουτ πέτυχε το 2 – 3.
Εν συνεχεία τόσο ο
Ολυμπιακός Αμπελιάς
έχασε κάποιες καλές στιγμές
με κορυφαία το τετ α τετ του
Σταθάκου που απέκρουσε ο
Σκουφής, ενώ και ο
Αχιλλέας είχε δυο καλές
στιγμές με τον Ζιώγα να
στέλνει την μπάλα μόλις
άουτ από θέση τετ α τετ ενώ
ο Κουκούτσης σταμάτησε το
πλασέ του Κούμρια από
πλεονεκτική θέση με το 2 –
3 να είναι το τελικό σκορ.
Η Διοίκηση του Αχιλλέα
Φαρσάλων ευχαριστεί
θερμά το φίλο σωματείο του
Ολυμπιακού Αμπελιάς για
την άψογη φιλοξενία τους
και εύχεται καλή επιτυχία και
καλή αγωνιστική σεζόν.

Οι Συνθέσεις
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Βαγγέλης Μπρισίμης –
Θοδωρής Εμμανουήλ):
Κουκούτσης, Καραγιάννης,
Σκόμπας, Δάσιος, Αγγέλης,
Γεωργούλας, Κιούσης,
Σερίφης, Ζάχος,
Γκαραλιάκος, Σαλοκάνας.
Έπαιξαν και οι: Σελήνης,
Σταθάκος, Κορδαλής,
Πλιάγκας, Πράπας,
Παρασκευούδης,
Μαγγόλας.
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Αρίστος Παπαγεωργίου):
Παπαδημητρίου, Καναβός,
Μπερσιανης, Κατσανάκης,
Παπακωνσταντίνου,
Κομισόπουλος,
Γιαννολόπουλος,
Βαλαβάνης, Αναγνώστης,
Κούμρια, Πετράκης.
Έπαιξαν και οι: Σκουφής,
Μπατζικώστας, Θεοχάρης,
Ζιώγας, Μπαϊράμι,
Πανάγος.
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Όμορφο ποδόσφαιρο από Αχιλλέα και Αμπελιά στοΌμορφο ποδόσφαιρο από Αχιλλέα και Αμπελιά στο

πρώτο τους φιλικό προετοιμασίας!πρώτο τους φιλικό προετοιμασίας!
«Αγγλικό» σκορ, θέαμα και εν τέλει Αχιλλέας!«Αγγλικό» σκορ, θέαμα και εν τέλει Αχιλλέας!



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων

επί της οδού Λαρίσης , ( πλησίον

εγκαταστάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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 κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη.  Πληροφορίες στο

τηλ. :  6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία

στα Βρυσιά Φαρσάλων, 85τ.μ.,

με αποθήκη 50τ.μ. εντός οικοπέ-

δου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο: 6978189427

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 εξοπλισμός μίνι μάρ-

κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και

ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω μετακόμισης,

ψυγείο Princess, κουζίνα

Princess, τραπεζαρία με πέντε

καρέκλες, 2πλο ξύλινο κρεβάτι

με δύο κομοδίνα και τηλεόραση

με έπιπλο τηλεόρασης.

Τηλ.Επικοινωνίας:

6908673788

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος
για Κεντρική Ψαροταβέρνα στην
Αμαλιάπολη (ΡΕΠΑΚΗΣ)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6974775157

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 16 στρεμμάτων
ποτιστικά στην τοποθεσία
“Μεριάς” στην Βαμβακού
Φαρσάλων.
Τηλ Επικοινωνίας: 6980969591
& 24910 - 23011
Ώρες Επικοινωνίας: 8:00 - 14:30
π.μ. & 17:30 - 22:00 μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αμεταχείριστα 
1) Αναπηρικό Καροτσάκι
2) Αερόστρωμα μονό με μηχάνη-
μα κομπρεσέρ και αναδιπλούμε-
νο 
κρεβάτι
ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -
31029

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δυάρι 60
τ.μ. επί της οδού Στρατηγού
Μακρυγιάννη 10 στα Φάρσαλα
με αυτόνομη 
θερμάνση.
Πληροφορίες στο τηλ:
6973746675

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 70
ΤΜ (Σαλόνι, Τραπεζαρία,
Κρεβατοκαμάρα, Μπάνιο και
Κουζίνα), πλήρως ανακαινισμέ-
νο, χωρίς κοινόχρηστα και με
αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Θέτιδος με Λαρίσης.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:,
24910 22335 & 6932237600.

ΔΑΣΚΑΛΑ με ειδίκευση στην 
ειδική αγωγή, αναλαμβάνει την
μελέτη παιδιών Δημοτικού -
Γυμνασίου.
Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και
ιδιαίτερη υποστήριξη στα μαθη-
ματικά και την έκθεση.
Τηλέφωνο: 6977082890

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου
ορόφου , 90 τ.μ. με 2 κρεβατοκά-
μαρες , χωλ, άνετη κουζίνα, τρα-
πεζαρία και αυτόνομη θέρμανση
, επί της οδού Βενιζέλου 90 στα
Φάρσαλα. Πληροφορίες στο τηλ.
: 24910 23102 & 6938749948

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 80
τ.μ. (περίπου) επί της οδού
Βίκτωρ Ουγκώ στα Φάρσαλα
(πίσω από το Super Market)
“Σκλαβενίτης”.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6993765544

Τ
ην Πέμπτη 22 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί

Αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας των Φαρσάλων.

Οι ανάγκες σε αίμα δεν σταματούν ποτέ και η έλλειψη λόγω
του καλοκαιριού είναι μεγάλη.
Ας είμαστε όλοι παρόντες την ημέρα αυτή ώστε κανένας
συνανθρώπος μας να μην υποφέρει.

Ξ
εκινούν οι εγγραφές στη Μουσική Σχολή του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. για το σχολικό έτος 2019-

2020.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι τα εξής:
•ΠΡΟΩΔΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ (για παιδιά από 5 - 7 ετών)
•ΠΙΑΝΟΥ
•ΚΙΘΑΡΑΣ
•ΒΙΟΛΙΟΥ
•ΜΟΝΩΔΙΑΣ (ΦΩΝΗΤΙΚΟ)
•ΦΛΑΟΥΤΟΥ
•ΑΡΜΟΝΙΟΥ
•ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ
•ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ
•ΗΛ. ΚΙΘΑΡΑΣ
•ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΤΗΤΙΚΩΝ
•Εγγραφές από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και

ώρες 10:00 - 12:00 και 17:30 - 19:30 στο Πολιτιστικό

Κέντρο (1ος όροφος ). 

Τηλ. επικοινωνίας : 2491024813.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

22:00 21:00

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

Μαθηματικός  με εμπειρία  
παραδίδει 
ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου –
Λυκείου.  
Τιμές προσιτές. 
Επικοινωνία: 6979030589

Αιμοδοσία σταΑιμοδοσία στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

Ξεκινούν οι Ξεκινούν οι 

εγγραφές στηνεγγραφές στην

Μουσική σχολή του Μουσική σχολή του 

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦΟΠΑΚΠΑ ΔΦ



Α
λλαγές είχαμε

κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού

Αμπελιάς καθώς ο βασικός τερματοφύλακας

της περσινής σεζόν Μάκης Γεωργούλας (φωτό αριστε-

ρά) έμεινε ελευθέρος ενώ τον “άσσο” στην πλάτη της

ερυθρόλευκης φανέλας πλέον θα φορά ο Σωτήρης

Κουκούτσης (φωτό δεξιά)

Ο έμπειρος τερματοφύλακας Μάκης Γεωργούλας αισθάνε-

ται την ανάγκη να ευχαριστήσει το τεχνικό τιμ, τη διοίκηση

και τους συμπαίκτες του και εύχεται καλή πορεία στο νέο

πρωτάθλημα της Α΄ΕΠΣΛ.

Κάτω από την εστία του Ολυμπιακού Αμπελιάς λοιπόν τη

νέα ποδοσφαιρική χρονιά θα βρίσκεται ο Σωτήρης

Κουκούτσης.

Η διοίκηση των «κόκκινων» ήρθαν σε συμφωνία με τον

έμπειρο τερματοφύλακα που αποχώρησε πρόσφατα από

τον Αστέρα Μελισσοχωρίου και αγωνίζονταν μέχρι πρότινος

στην Α΄1 ΕΠΣ Λάρισας.

Ο έμπειρος κίπερ έκανε ανεπίσημο ντεμπούτο στο φιλικό με

τον Αχιλλέα Φαρσάλων.

Έτσι, ο Σωτήρης Κουκούτσης μαζί με τον Αλέξανδρο

Τσατσάρα θα αποτελέσουν μία δυνατή δυάδα τερματοφυλά-

κων κάτω από την εστία του Ολυμπιακού Αμπελιάς.

Η
Νίκη Κρήνης

ξεκινά δυναμικά

τον σχεδιασμό της

εν όψει της ερχόμενης

σεζόν στην Β ΕΠΣΛ

κατηγορία.

Οι άνθρωποι της Κρήνης
κινήθηκαν μεθοδικά και
αθόρυβα, διατήρησαν στον
πάγκο τους τον έμπειρο
τεχνικό κ. Σάκη Τσιάρα, ανα-
νέωσε το μεγαλύτερο μέρος
του περσινού «κορμού» της
ομάδος ενώ ανακοινώθηκαν
και τρεις προσθήκες.

Αναλυτικά:
Η ομάδα μας βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση, πέρα από
την παραμονή του προπο-
νητή μας Σάκη Τσιάρα, να
ανακοινώσει και την παρα-
μονή των παρακάτω ποδο-
σφαιριστών :
Αγγελακόπουλος Γιάννης,
Βάτσικας Στέφανος,
Γακόπουλος Σάκης, Γιαχνής
Βαλάντης, Διαμαντής
Βησσάρης, Κανατούλας
Στάθης, Κόκκινος Τάσος,
Μαγαλιός Δημήτρης,

Μαργαριτόπουλος Γιάννης,
Μαργαριτόπουλος Κώστας,
Νταφόπουλος Θάνος,
Παπαϊωάννου Δημήτρης,
Σελήνης Κώστας, Τσανάκας
Γιάννης,. Τσανάκας
Χρήστος, Τσαρδάκας
Βαγγέλης και Τσιάρας
Κώστας!
Να υπενθυμίσουμε ασφα-
λώς ότι η ομάδα μας έχει
αποκτήσει με μεταγραφή
μέχρι τώρα τους : Βάη Τάσο
(κεντρικός αμυντικός από
τον Μαρίνο Αντύπα),
Βάτσικα Θοδωρή (μεσοεπι-
θετικός και εξτρέμ από τις
Ελπίδες Αγρινίου), και
Λεβέντη Σωτήρη (τερματο-
φύλακα από τον ΑΟ
Ναρθακίου)!
Εντός των επομένων ημε-
ρών θα υπάρξουν ανακοι-
νώσεις και για την προσθή-
κη κι άλλων ποδοσφαιρι-
στών στο ήδη υπάρχον
ρόστερ.

Μ
εταγραφών

συνέχεια για τον

Μέγα Αλέξανδρο

Χαλκιάδων ο οποίος

φέτος θέτει υψηλούς

στόχους στο πρωτάθλημα

της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Οι «ροσονέρι» απέσπασαν
την θετική απάντηση του
νεαρού τερματοφύλακα και
γέννημα θρέμμα των
Χαλκιάδων Θέμη
Ραπτόπουλου ο οποίος
μετά το επιτυχημένο πέρα-
σμά του από τον Ολυμπιακό
Αμπελιάς με τον οποίο και
πανηγύρισε την άνοδο στην
Α ΕΠΣΛ κατηγορία επιστρέ-
φει στην «βάση» του με
στόχο να «θωρακίσει» τον
άσσο της ομάδος του
Βασίλη Τσιανάκα.
Σύσσωμη η ομάδα του
Μέγα Αλέξανδρου τον καλω-
σορίζει και του εύχεται καλή
αγωνιστική σεζόν με υγεία
και επιτυχίες.

Μ
ετά την

ανακοίνωση των

συμφωνιών με

τους προπονητές –

γυμναστές κ.κ. Γιάννη

Βασιλείου και Ανδρέα

Κυριαζόπουλο η

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων προχώρησε

σε ακόμη μια σημαντική

συμφωνία στο κομμάτι

της διατροφής και της

υγείας, ώστε οι αθλητές

των Ακαδημιών να έχουν

όσο το δυνατόν καλύτερα

εφόδια και περισσότερη

προσοχή σε ακόμη

περισσότερους τομείς

μιας και η διατροφή είναι

το κυριότερο τόσο στην

ζωή όσο και στις

αθλητικές

δραστηριότητες.

Έτσι ο υπεύθυνος των
Ακαδημιών κ. Αρίστος
Παπαγεωργίου ανακοινώνει
την έναρξη της συνεργασίας
της με την Φαρσαλινή δια-
τροφολόγο κ. Τίνα
Κοντονίκα η οποία θα είναι
άμεση συνεργάτιδα στο
κομμάτι της διατροφής των
αθλητών όλων των τμημά-

των των Ακαδημιών.
Γενικές Πληροφορίες
Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στα Φάρσαλα.
Το 2016, αποφοίτησε από
το τμήμα Διατροφής και
Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης με βαθμό
πτυχίου 6.94/10 και τον ίδιο
χρόνο ολοκλήρωσε την
πρακτική της άσκηση στο
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο και
Τριανταφύλλειο» παράλλη-
λα με την πτυχιακή της
εργασία που αφορούσε την
«Αξιολόγηση της ποιότητας
της διατροφής και της υπε-
ρέμεσης σε εγκύους ανάλο-
γα με το εισόδημά τους».
Το 2018, απέκτησε το μετα-
πτυχιακό της δίπλωμα
σπουδών, με τίτλο
«Διατροφή στην Υγεία και τη

Νόσο» από το τμήμα
Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, με βαθμό 9.3/10
και τον ίδιο χρόνο ολοκλή-
ρωσε και τη διπλωματική
της εργασία που αφορούσε
τη Διατροφική αξιολόγηση
των ασθενών στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας,
παράλληλα με πρακτική
άσκηση στο
Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας.
Το 2018, παρουσίασε την
πτυχιακή της εργασία στο
Πανελλήνιο Συνέδριο
Διαιτολόγων στην Αθήνα, η
οποία αργότερα δημοσιεύ-
τηκε σε επιστημονικό περιο-
δικό.
Στο σύνολό τους, υπάρχουν
δύο δημοσιεύσεις της σε
επιστημονικά περιοδικά.
Τέλος από το 2018 είναι co-

founder στη Nutrable, μια
start-up εταιρία, που εδρεύει
στο Λονδίνο κι έχει ως
σκοπό την έγκυρη διατροφι-
κή ενημέρωση καθώς και
την κυκλοφορία ενός δια-
τροφικού application.
Τωρινή Κατάσταση
Σήμερα ζει στη Λάρισα και
είναι υποψήφια διδάκτωρ
στο τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στον τομέα της Εντατικής
Θεραπείας.
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Κουκούτσης ο αντί Γεωργούλας στην ΑμπελιάΚουκούτσης ο αντί Γεωργούλας στην Αμπελιά

Ανανεώσεις και τρεις προσθήκες γιαΑνανεώσεις και τρεις προσθήκες για

την Νίκη Κρήνης!την Νίκη Κρήνης!
««Θωράκισε» τον άσσο ο ΜέγαςΘωράκισε» τον άσσο ο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων!Αλέξανδρος Χαλκιάδων!

Σημαντική συμφωνία για την Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων με την Σημαντική συμφωνία για την Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων με την 

διατροφολόγο Τίνα Κοντονίκα!διατροφολόγο Τίνα Κοντονίκα!

Αθλητικά



Μ
ε αφορμή το
ρεπορτάζ του
«Πρώτου Τύπου» το

οποίο αφορούσε την
πλήρη αδιαφορία για το
Δημοτικό Στάδιο των

Φαρσάλων, υπήρξε
ευαισθητοποίηση του
πρώην αντιδημάρχου και
ανεξάρτητου Δημοτικού
Συμβούλου κ. Σταύρου
Πουλαράκη ο οποίος με

δική του μέριμνα και δικά
του προσωπικά έξοδα
έβαλε συνεργείο να
καθαρίσει και να κόψει τα
χόρτα από το Δημοτικό
Στάδιο των Φαρσάλων.
Άλλωστε επί δικής του θητεί-
ας ως αντιδήμαρχος καθαρι-
σμού υπήρξε πολύ καλή και
άρτια λειτουργία τόσο στο
Δημοτικό Στάδιο των
Φαρσάλων όσο και στους
άλλους δημόσιους χώρους
άθλησης και όχι μόνο όσο
αφορά την καθαριότητά τους.
Σε δική του δήλωση μας τόνι-
σε τα εξής:

«Όταν είδα τον χώρο του
Σταδίου σε αυτή την αθλιότη-
τα, ένιωσα ένα αίσθημα ντρο-
πής και ευθύνης, σε έναν
χώρο δημόσιας άθλησης που
αθλούνται εκατοντάδες
άνθρωποι και πολλά σωμα-
τεία αθλητικά με διακρίσεις και
επιτυχίες να έχει φτάσει να
έχει αυτή την εικόνα.
Ένιωσα ότι ήταν υποχρέωσή
μου να κάνω αυτό το ελάχιστο
το να καθαριστούν τουλάχι-
στον τα τεράστια χόρτα τα
οποία εγκυμονούσαν πολ-
λούς κινδύνους.
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protostypos.gr

Αθλητικά

CMYK

Καθαρισμός του Δημοτικού Σταδίου με πρωτοβουλία του κ. Σταύρου Πουλαράκη!Καθαρισμός του Δημοτικού Σταδίου με πρωτοβουλία του κ. Σταύρου Πουλαράκη!


