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Σ
ε έργα αγροτικής

οδοποιίας στο Δήμο

Φαρσάλων

προχωρά το επόμενο

διάστημα η Περιφέρεια

Θεσσαλίας, καθώς ο

Περιφερειάρχης Κώστας

Αγοραστός έδωσε την

έγκριση για την

υπογραφή σύμβασης του

έργου. Το έργο είναι

προϋπολογισμού 620.000

ευρώ και φορέας

υλοποίησης είναι ο

Δήμος Φαρσάλων. Αφορά

τη βελτίωση της

πρόσβασης σε γεωργικές

και κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις στην

περιοχή του Δήμου

Φαρσάλων. Συγκεκριμένα

αφορά το τμήμα της

υφιστάμενης αγροτικής

οδού εντός αναδασμού

της Τ.Κ. Σταυρού της

Δημοτικής Ενότητας

Ενιπέα του Δήμου

Φαρσάλων.

Η οδός διατρέχει τον αναδα-

σμό Σταυρού και ενώνεται

με τις εγκάρσιες αγροτικές

οδούς, εξασφαλίζοντας τη

μεταξύ τους οδική σύνδεση,

την προσπέλαση και την

προσβασιμότητα του πλη-

θυσμού της περιοχής από

και προς τις αγροτικές τους

ιδιοκτησίες. Ειδικότερα, από

τη θέση μεταξύ της υφιστά-

μενης αερογέφυρας, νότια

του Σιδηροδρομικού

Σταθμού Φαρσάλων, μέχρι

τα όρια του αναδασμού

Σταυρού με τον αναδασμό

Ν. Μοναστηρίου, συνολικού

μήκους 3,74 χλμ., σε εκτός

σχεδίου περιοχή. Σύμφωνα

με το σχεδιασμό, η οδός θα

ακολουθήσει την υφιστάμε-

νη χάραξη, η οποία θεωρεί-

ται ικανοποιητική οριζοντιο-

γραφικά και οι επεμβάσεις

θα είναι ήπιες, προκειμένου

να μην τραυματιστεί το περι-

βάλλον, αλλά και να μη

θιγούν οι παρόδιες ιδιοκτη-

σίες.

«Σε συνεργασία με το Δήμο

Φαρσάλων και το Δήμαρχο

Άρη Καραχάλιο προχωράμε

στην υλοποίηση ενός έργου

αγροτικής οδοποιίας. Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας με

στρατηγική και προσανατο-

λισμό στηρίζει στην πράξη

την παραγωγή και τους

ανθρώπους της υπαίθρου.

Ως αιρετή Περιφέρεια έχου-

με στόχο την ενίσχυση της

παραγωγικής διαδικασίας

καθώς πιστεύουμε ότι ο

πρωτογενής τομέας αποτε-

λεί πυλώνα ανάπτυξης προ-

κειμένου η χώρα να εξέλθει

από την πολυετή κρίση. Για

το λόγο αυτό σχεδιάσαμε

ένα ολοκληρωμένο

Πρόγραμμα μέσω του οποί-

ου χρηματοδοτούμε έργα

αγροτικής οδοποιίας, ενώ

διεκδικήσαμε και πετύχαμε

επιπλέον χρηματοδότηση

για ακόμα περισσότερα

έργα. Στόχος μας είναι να

συμβάλλουμε στο πλαίσιο

των δυνατοτήτων μας στην

ενίσχυση της παραγωγής,

στην αύξηση της προσβασι-

μότητας και στη μείωση του

κόστους παραγωγής» υπο-

στήριξε σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Μ
ε σκοπό τη

διοργάνωση και

την αναβάθμιση

του Αχίλλειου Άθλου

πραγματοποιήθηκε

συνάντηση μεταξύ της

ομάδας δρομέων

Φαρσάλων και της

οργανωτικής επιτροπής

του 7ου Αχίλλειου

Άθλου, παρουσία του

νεοεκλεγέντος

Δημάρχου Μάκη

Εσκίογλου.

Η επίσημη προκήρυξη για

τη διεξαγωγή του 7ου

Αχίλλειου Άθλου θα ανα-

κοινωθεί (01/09), όταν η

νέα δημοτική αρχή αναλά-

βει επίσημα καθήκοντα,

ήδη όμως γίνονται οι πρώ-

τες συζητήσεις για τη διε-

ξαγωγή του ημιμαραθωνί-

ου.

Ο Αχίλλειος άθλος αποτε-

λεί πόλο έλξης για τους

αθλητές καθώς οι δρομείς

τον επιλέγουν, ως ένα

δυνατό τεστ προετοιμα-

σίας, για το μεγάλο αθλητι-

κό γεγονός της χρονιάς,

τον Μαραθώνιο της

Αθήνας.
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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 28/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 22/33c

Τρίτη 27/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 23/34c

Πέμπτη 29/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 20/35c

Παρασκευή 30/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 20/34c

Σαββάτο 31/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 20/33c

Κυριακή 1/9/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 22/38c

Δευτέρα 2/9/2019
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

Κ. Αγοραστός: «Στεκόμαστε με σεβασμό καιΚ. Αγοραστός: «Στεκόμαστε με σεβασμό και

ενδιαφέρον απέναντι στον πρωτογενή τομέα»ενδιαφέρον απέναντι στον πρωτογενή τομέα»
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Δήμο ΦαρσάλωνΔήμο Φαρσάλων

Συνάντηση με τηνΣυνάντηση με την

νέα δημοτική αρχή –νέα δημοτική αρχή –

Για τον 7ο Για τον 7ο 

Αχίλλειο ΆθλοΑχίλλειο Άθλο

protostypos.grprotostypos.gr



Ο
ι εκπτώσεις

αρχίζουν και

τελειώνουν εδώ!

Στο μεγαλύτερο

υπερκατάστημα

ηλεκτρικών της

Θεσσαλίας! Η Electronet

B.K. Καζάνα, συνεχίζει

δυνατά ισοπεδώνοντας

τις τιμές με τις μεγάλες

εκπτώσεις σε όλα τα

προϊόντα, αποτελώντας

τον Νούμερο Ένα

προορισμό για αγορές.

Για λίγες μέρες ακόμα το

μεγαλύτερο υπερκατάστημα

της Θεσσαλίας διαθέτει όλα

του τα προϊόντα σε προνο-

μιακές τιμές και μεγάλες

εκπτώσεις που φτάνουν

μέχρι και το 50% σε όλες

τις επώνυμες ηλεκτρικές

συσκευές. Μπορείτε να

δείτε όλες τις σούπερ προ-

σφορές στο νέο φυλλάδιο

που μόλις κυκλοφόρησε

αλλά και με ένα ΚΛΙΚ στο

www.kazanas.gr!!! 

Οικιακές ηλεκτρικές

συσκευές όπως ψυγεία,

κουζίνες, πλυντήρια πιά-

των, πλυντήρια ρούχων,

στεγνωτήρια, σκούπες,

σίδερα, κουζινομηχανές,

οικιακά σκεύη, μικροσυ-

σκευές και αξεσουάρ, κερδί-

ζουν καθημερινά τους κατα-

ναλωτές οι οποίοι εμπιστεύ-

ονται και επιλέγουν και σε

αυτές τις εκπτώσεις το δικό

τους κατάστημα. 

Φυσικά, η  Electronet Β.Κ.

Καζάνα αποτελεί πρώτη

επιλογή και στις εντοιχιζό-

μενες συσκευές. Στην πλή-

ρως ενημερωμένη έκθεσή

της μπορείτε να δείτε από

κοντά τη συσκευή που σας

ενδιαφέρει και να την απο-

κτήσετε αυθημερόν μιας και

είναι το μοναδικό κατάστη-

μα στην Ελλάδα με όλα του

τα προϊόντα ετοιμοπαράδο-

τα.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας

η Electronet B.K.Καζάνα

προσφέρει την απόλυτη

εμπειρία θέασης με τηλεο-

ράσεις led, smart, 4K και

πρωτοποριακές λειτουργίες.

Ρωτήστε τους εξειδικευμέ-

νους πωλητές του καταστή-

ματος οι οποίοι θα σας

προτείνουν την ιδανική

τηλεόραση που θα καλύψει

κάθε απαίτηση.

Επισκεφτείτε σήμερα την

Electronet B.K. Καζάνα!

Τελευταίες μέρες εκπτώσε-

ων, τελευταία ευκαιρία για

αγορές!

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ,
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Electronet Electronet Β.Κ. ΚαζάναΒ.Κ. Καζάνα

Τελευταίες μέρες εκπτώσεων Τελευταίες μέρες εκπτώσεων 

Όλα έως και ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ! Δείτε τα όλα στο φυλλάδιό μας!Όλα έως και ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ! Δείτε τα όλα στο φυλλάδιό μας!



Τ
ην Παρασκευή 23/8 το απόγευμα στο Πολιτιστικό

Κέντρο Φαρσάλων πραγματοποιήθηκε η

ορκωμοσία του νεοεκλεγέντα Δημάρχου του

Δήμου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε 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.
Παρουσία παλαιών και νέων Δημοτικών συμβούλων του
Δήμου Φαρσάλων μεταξύ των οποίων, συγγενών, αυτοδιοι-
κητικών και πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε η τελετή

ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής του Δήμου
Φαρσάλων.
Η τελετή ξεκίνησε με τον αγιασμό που τέλεσε χθες το από-
γευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, ο Μητροπολίτης
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος.
Συγκεκριμένα ορκίστηκαν, ο νέος Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου, οι 27 δημοτικοί σύμβουλοι, το επταμελές
συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Φαρσάλων, οι 14 πρό-
εδροι και τα 13 πενταμελής τοπικά συμβούλια των κοινοτή-
των, που απαρτίζουν το Δήμο Φαρσάλων.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί των επικεφαλής των παρατάξεων
που εκλέχτηκαν στο Δήμο Φαρσάλων και συγκεκριμένα του
Άρη Καραχάλιου, της Μαρίας Ίφου, του Κων/νου Τύμπα,
του Ευάγγελου Δημητρακόπουλου και του Αποστόλη
Αναγνώστου, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τη δημο-
τική αρχή, σε μία δύσκολη εποχή, ασκώντας εποικοδομητι-
κή αντιπολίτευση για την ανάπτυξη του δήμου και την ευη-
μερία των πολιτών και όχι ασκώντας αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση, ευχόμενοι καλή θητεία.
Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης οι βουλευτές κ.κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος, Χρήστος Κέλλας και Ευαγγελία
Λιακούλη.
Συνέχεια στην σελίδα 5
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Ορκίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή!Ορκίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή!

(Φωτογραφίες)(Φωτογραφίες)



Β
άρος στην

καθημερινότητα

του πολίτη θα

δώσει η νέα δημοτική

αρχή, όπως τόνισε στην

ομιλία του ο νεοκλεγείς

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου.

«Αν θέλουμε πραγματικά να

καταγραφούμε από τον

ιστορικό του μέλλοντος ως

τοπικοί άρχοντες που άφη-

σαν έστω ένα παραπάνω

λιθαράκι στον τόπο τους,

πρέπει να πορευτούμε στο

δρόμο του διαλόγου και των

συναινέσεων. Να ακούμε

τους πολίτες και να συζητά-

με μεταξύ μας» ανέφερε ο

νεοεκλεγέντας δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, στο πλαίσιο της

τελετής ορκωμοσίας του

νέου δημοτικού συμβουλί-

ου, των προέδρων και των

συμβούλων των τοπικών

κοινοτήτων, η οποία έλαβε

χώρα το απόγευμα της

Παρασκευής, στο

Πολιτιστικό Κέντρο των

Φαρσάλων.

Πιο συγκεκριμένα, στην ομι-

λία του ο κ. Εσκίογλου ανέ-

φερε: «Σεβασμιότατε, κυρίες

και κύριοι, αγαπητοί συνδη-

μότες,

Θέλω κατ’ αρχάς να ευχηθώ

υγεία και ευημερία σε όλους

εδώ τους παρευρισκόμε-

νους και στις οικογένειές

σας.

Σήμερα είναι μία σημαντική

ημέρα για την επαρχία

Φαρσάλων, γιατί σηματοδο-

τεί την απαρχή μίας νέας

εποχής για την περιοχή.

Είναι μεγάλη τιμή για μένα κι

ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη,

να ηγηθώ αυτής της προ-

σπάθειας για την ανασυ-

γκρότηση των Φαρσάλων

και των χωριών μας, ως

νέος δήμαρχος Φαρσάλων.

Όπως όμως έχω πει σε

κάθε δημόσια μου εμφάνιση

τους τελευταίους μήνες, ο

στόχος είναι αδύνατο να επι-

τευχθεί εάν δεν έχω στο

πλευρό μου σύσσωμη τη

Φαρσαλινή κοινωνία και

φυσικά το σύνολο των συνα-

δέλφων εντός του νέου

δημοτικού συμβουλίου.

Είμαι βέβαιος πως αυτά που

μας ενώνουν είναι πολύ

περισσότερα από αυτά που

μας χωρίζουν. Γι’ αυτό το

λόγο από την πλευρά μου,

ως νέος δήμαρχος

Φαρσάλων, δεσμεύομαι

πως θα καταβάλω κάθε

δυνατή προσπάθεια ώστε

αυτή η θητεία να κυλήσει με

σύμπνοια και ομοθυμία και

προπαντός με διάθεση

συνεργατικότητας.

Βασικό μας μέλημα ως νέα

δημοτική αρχή, είναι η καθη-

μερινότητα του πολίτη και η

ισόμετρη ανάπτυξη της

πόλης και των χωριών,

παράλληλα με το στόχο των

μεγάλων έργων, τα οποία

είναι άρρηκτα συνδεδεμένα

με την ανάπτυξη συνολικά

της επαρχίας Φαρσάλων.

Αν θέλουμε πραγματικά να

καταγραφούμε από τον

ιστορικό του μέλλοντος ως

τοπικοί άρχοντες που άφη-

σαν έστω ένα παραπάνω

λιθαράκι στον τόπο τους,

πρέπει να πορευτούμε στο

δρόμο του διαλόγου και των

συναινέσεων. Να ακούμε

τους πολίτες και να συζητά-

με μεταξύ μας.

Είμαι βέβαιος πως θα το

κάνουμε όλοι και πως θα

πετύχουμε. Καλή και παρα-

γωγική θητεία σε όλους!»
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Τ
ο τελευταίο

συμβούλιο

πραγματοποίησε η

δημοτική κοινότητα

Φαρσάλων την Τρίτη 20

Αυγούστου 2019.

Η πρόεδρος κα Παύλου

Βάια ευχαρίστησε τα μέλη

του συμβουλίου, κ.κ.

Βαγγελό Γεώργιο,

Μαλέτσικα Γεωργία,

Βαρακλιώτη Ντίνο κ

Πατσιούρα Δημήτριο για την

άριστη κι εποικοδομητική

συνεργασία που είχαν καθ´

όλη την πενταετή τους

θητεία, γεγονός που αποδει-

κνύεται από την συντριπτική

πλειοψηφία των ομόφωνων

αποφάσεων που ελήφθη-

σαν καθώς και από τις δια-

προσωπικές σχέσεις που

ανέπτυξαν.

Ιδιαίτερη ευχαριστία εκφρά-

στηκε από όλα τα μέλη του

συμβουλίου στον προϊστά-

μενο υποστήριξης πολιτι-

κών οργάνων και υπεύθυνο

για την τήρηση των πρακτι-

κών κ. Καλογερόπουλο

Δημήτριο, για την πολύτιμη

βοήθειά του.

Τέλος, τόσο η πρόεδρος,

όσο και τα μέλη ευχαριστούν

εγκάρδια τις δημότισσες και

τους δημότες της πόλης των

Φαρσάλων για την ανανέω-

ση της εμπιστοσύνης στο

πρόσωπο και των τεσσά-

ρων, οι οποίοι εκλέχτηκαν

εκ νέου στο 7μελες πλέον

συμβούλιο της δημοτικής

κοινότητας Φαρσάλων.

Ω
ς επιστέγασμα της

πολύχρονης

συνεργασίας, ο

δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

δέχθηκε την επίσκεψη της

Margriet Haagsma,

διευθύντριας του

Αρχαιολογικού

Προγράμματος του

Κάστρου Καλλιθέας,

έπειτα από πρόσκληση

του πρώτου, για να

παραλάβει αντίτυπα του

νεοεκδοθέντος αγγλικού

αρχαιολογικού οδηγού

για το Κάστρο Καλλιθέας,

υπό τον τίτλο «The Kastro

at Kallithea – A Guide

Book».

Η έκδοση του οδηγού

αυτού, έμπρακτη απόδειξη

της φροντίδας του Δήμου

Φαρσάλων στην προαγωγή

και προάσπιση των πολιτι-

στικών θεμάτων του τόπου,

είναι το επιστέγασμα της

ολοκλήρωσης του πρώτου

ερευνητικού κύκλου στον

χώρο, καθώς και της διορ-

γάνωσης της αρχαιολογικής

έκθεσης με τίτλο «Κάστρο

Καλλιθέας – Ματιές σε μια

αρχαία πόλη», που, από τον

Μάιο του 2018, φιλοξενείται

μόνιμα στο Πολιτιστικό

Κέντρο των Φαρσάλων και

εν συνεχεία προβλέπεται να

ενσωματωθεί στην

Αρχαιολογική Συλλογή

Φαρσάλων.

Η Margriet Haagsma δήλω-

σε, στον επί χρόνια συνερ-

γάτη και φίλο της Άρη

Καραχάλιο, ευτυχής και

ευγνώμων για την πρωτο-

βουλία της έκδοσης ενός

τόσο αξιόλογου έργου, που

μέσα στις προσεχείς ημέρες

θα ολοκληρωθεί με την

έκδοση και του ελληνικού

αρχαιολογικού οδηγού.

Ανάλογη επίσκεψη στον

δήμαρχο Φαρσάλων πραγ-

ματοποίησε και η Σοφία

Καραπάνου και κατά την

παραλαβή των αντιτύπων

του οδηγού, έσπευσε να

εκφράσει τις βαθιές της

ευχαριστίες για τη γενναιό-

δωρα υποστηρικτική στάση

του Δήμου Φαρσάλων, επί

οκταετίας, στο έργο των

αρχαιολόγων.

Τ
ην εξόντωση

τετραπόδων

ζώων το

τελευταίο χρονικό

διάστημα καταγγέλουν

ιδιοκτήτες κατοικίδιων

κοντά στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων

καθώς ένας σκύλος και

μια γάτα έχουν πέσει

θύματα, αυτής της

εγκληματικής πράξης,

πεθαίνοντας από

φόλες, ποτισμένες με

κοτόπουλο από

φυτοφάρμακο.

Οι ιδιοκτήτες των κατοικί-

διων θα πρέπει προφυ-

λάξουν τους τετράπο-

δους φίλους τους, από

τους ανεγκέφαλους που

πράττουν ανάλογες απε-

ρίσκεπτες ενεργείες.

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής

δεν έχουν ακουστεί, άλλα

ανάλογα περιστατικά,

όμως χρειάζεται ιδιαίτερη

προσοχή από τους ιδιο-

κτήτες.
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28η Οκτωβρίου στα Μικρασιατικά Παράλια

- 24-28/10 Μικρασιατικά Παράλια.

Τσανάκαλε - Αϊβαλί - Σμύρνη - Τροία - Έφεσος -

Κουσάντασι - Πέργαμος.

*4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή.

- 21-24/9 Τετραήμερη εκδρομή στη Ζάκυνθο.

*3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό.

- Δευτέρα 2/9 Μονοήμερη εκδρομή στο Χαλίκι

Ασπροποτάμου για την γιορτή των κτηνοτρόφων του

Αγίου Μάμα.

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

Μαλεβής - Αγία Θεοδώρα.

*1 διανυκτέρευση στα κελιά της Μονής

- Κυριακή 8/9 Μονοήμερη Κρουαζιέρα στην

Σκόπελο.

- Σάββατο 14/9 Προσκυνηματική εκδρομή Ι.Ν

Υψώσεως Τιμίου Σταυρού, στα Δολιανά.

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

Τελευταία συνεδρίαση για την Δημοτική κοινότητα ΦαρσάλωνΤελευταία συνεδρίαση για την Δημοτική κοινότητα Φαρσάλων

Εκδόθηκε δίγλωσσος αρχαιολογικός οδηγός για το Κάστρο ΚαλλιθέαςΕκδόθηκε δίγλωσσος αρχαιολογικός οδηγός για το Κάστρο Καλλιθέας

Τοποθέτησαν φόλες γιαΤοποθέτησαν φόλες για

την εξόντωση την εξόντωση 

τετράποδων ζώων κοντάτετράποδων ζώων κοντά

στο Κέντρο Υγείαςστο Κέντρο Υγείας



Α
πολογιστικό χαρακτήρα είχε το τελευταίο

δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων. Ο

απερχόμενος δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος απευθυνόμενος προς τους δημοτικούς

συμβούλους μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είναι η

τελευταία συνεδρίαση της πεντάχρονης θητείας,

εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές ευχαριστίες προς

όλες τις παρατάξεις καθώς και στους προέδρους των

τοπικών κοινοτήτων για την πολύ καλή συνεργασία

όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από μία περίοδο που

διακρίθηκε από τα ιδιαίτερα και αυξημένα

προβλήματα, τα οποία οφείλονταν στη διαρκή

πολιτική αλλαγή, όπως επίσης και στη διαδικασία

παγώματος και απένταξης πολλών και σημαντικών

έργων που αφορούσαν την περιοχή μας.

Επίσης, κατά την ομιλία του τόνισε ότι υπήρχαν πολλά προ-

βλήματα γραφειοκρατίας, τα οποία αντί να μειωθούν, πολ-

λαπλασιάστηκαν και δημιουργούσαν συνεχώς περισσότε-

ρα, τα οποία στερούν αποτελεσματικότητας της αυτοδιοίκη-

σης. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην ελλιπή στελέχωση με

προσωπικό του Δήμου, από το κεντρικό κράτος και στις

φιλότιμες προσπάθειες που έκαναν οι υπάλληλοι του

Δήμου, αποδίδοντας μάλιστα τα εύσημα για αυτή την προ-

σπάθεια. Επεσήμανε την καλή συνεργασία στα δημοτικά

συμβούλια, με υψηλό αριθμό ομόφωνων αποφάσεων, αλλά

και αντίθετων απόψεων, οι οποίες ήταν πάντα σεβαστές.

Επίσης, πρόσθεσε ότι θα είναι παρών, έως την τελευταία

μέρα της θητείας του, έως ότου αναλάβει η επόμενη δημο-

τική αρχή καθώς δεν σταματάει η λειτουργία του δήμου.

Κλείνοντας την ομιλία του χαριτολογώντας ανέφερε ότι

“Όσοι συνεχίζουν στο δημοτικό συμβούλιο θα τα λέμε…όσοι

δεν συνεχίζουν καλοί πολίτες”.

Από την αξιωματική αντιπολίτευση η κ. Σοφία Χατζηπλή

ανέφερε ότι: «Από την πλευρά μας ως παράταξη ευχαρι-

στούμε και εμείς για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια οι

οποιεσδήποτε αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις είναι στα πλαί-

σια της σωστής λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και

ελπίζουμε αυτή η καλή συνεργασία να συνεχιστεί και στο

νέο δημοτικό συμβούλιο, καθώς ο δήμος είναι ένας «ζωντα-

νός» οργανισμός που έχει συνέχεια».

Επίσης κατά την διαδικασία της συνεδρίασης έγινε η

παρουσίαση της μελέτης ανάπλασης της «περιοχής

Κατράνα» από τον αρχιτέκτονα – μηχανικό κ. Αντώνη

Μόρα. Η περιοχή «Κατράνα» είναι ένας χώρος ιδιαίτερα

σημαντικός για την πόλη των Φαρσάλων καθώς βρίσκεται

ανατολικά του 2ου Δημοτικού σχολείου, στα ριζά της ακρο-

πόλεως, φιλοξενεί 294 μ. του αρχαίου τείχους και διαθέτει

έναν από τους ωραιότερους ορίζοντες του θεσσαλικού τοπί-

ου, με τον κάμπο, τον Όλυμπο, τον Κίσσαβο και το

Μαυροβούνι. Η πολλαπλή σημαντικότητα του χώρου υπήρ-

ξε ο λόγος που ώθησε την παρούσα δημοτική αρχή να

ασχοληθεί ιδιαιτέρως με το θέμα. Ανατέθηκε στον γνωστό

και καταξιωμένο αρχιτέκτονα – μηχανικό Αντώνη Μόρα, με

πολλά και σημαντικά δείγματα γραφής, η επικαιροποίηση

και βελτίωση της παλιάς μελέτης, με βασική επιταγή την

ανάδειξη του αρχαίου τείχους, την αρμονική του ένταξη στον

χώρο και την κατασκευή ενός θεάτρου με ελαφρά υλικά,

απολύτως εναρμονισμένου και ενταγμένου στο φυσικό

τοπίο και στα αρχαία κατάλοιπα. Η υποδειγματική μελέτη,

που παρουσιάστηκε έχει τη σύμφωνη γνώμη και τον προέ-

λεγχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Λάρισας και η εφαρμο-

γή της οποίας θα αναβαθμίσει στο μέγιστο το αστικό τοπίο

των Φαρσάλων και θα αποτελέσει έναν κορυφαίο πυρήνα

πολιτισμού και αναψυχής.

Την συνεδρίαση παρακολούθησε και ο νεοεκλεγέντας

Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, καθώς και νέοι

δημοτικοί σύμβουλοι από τις θέσεις του κοινού.

Όλα τα θέματα στο δημοτικού συμβούλιο εγκρίθηκαν ομό-

φωνα.

Αναλυτικά τα θέματα
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-σκοπιμότητας έργων της».

Έγκριση αποδοχής ποσού 214.445,60€ από το ΥΠ.ΕΣ. με

τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού

εξοπλισμού» πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Έγκριση αποδοχής ποσού 189.050,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. με

τίτλο «Χρηματοδότηση των Δήμων από το πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων (Β’ τριμήνου) ελέγ-

χου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομι-

κού έτους 2019.

Συμπλήρωση της αριθμ. 270/2018 απόφασης του δημοτι-

κού συμβουλίου για διαγραφή οφειλών ύδρευσης στους

πρώην Δήμους Ενιπέα και Ναρθακίου – Συμψηφισμός με

την ΔΕΥΑ Φαρσάλων.

Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλών ύδρευσης λόγω προσκό-

μισης αποδείξεων είσπραξης.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος των συμβά-

σεων αγρομίσθωσης στην Τ.Κ. Κατωχωρίου (αιτήσεις

Αγγελακόπουλου Μιλτ.)
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Μ
ε μεγαλοπρέπεια

και θεία κατάνυξη

εορτάστηκε την

Πέμπτη 22 Αυγούστου την

παραμονή της εορτής

της, η Παναγία

Δεμερλιώτισσα στο χωριό

Σταυρός Φαρσάλων

(παλιό Δεμερλί, απ’ όπου

και ονομάστηκε).

Πλήθος πιστών έσπευσαν

να πάρουν την χάρη και να

προσκυνήσουν την θαυμα-

τουργή εικόνα της.

Αρχικά τελέστηκε Μέγας

Αρχιερατικός Εσπερινός

χοροστατούντος του

Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ

Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεου και στη συνέχεια

έγινε η περιφορά της θαυ-

ματουργού εικόνας, συνο-

δεία υπό τους ήχους της

φιλαρμονικής μπάντας, ενώ

ανήμερα της εορτής της,

τελέστηκε όρθρος και αρχιε-

ρατική θεία λειτουργία.

Σύμφωνα με την παράδοση,

πρόκειται για μία από τις 70

εικόνες της Παναγίας που

αγιογράφησε ο Απόστολος

και Ευαγγελιστής Λουκάς. Η

Παναγία η Δεμερλιώτισσα

απέκτησε μεγάλη φήμη

πανελλαδικά από τα άπειρα

θαύματα της θαυματουργού

εικόνας της Θεοτόκου που

ιστορήθηκε από τον

Ε υ α γ γ ε λ ι σ τ ή

Λουκά.Αναφέρεται μεγάλος

αριθμός θαυμάτων που έγι-

ναν από τη Μεγαλόχαρη και

τούτο αποδεικνύει τη βαθιά

πίστη των ευσεβών χριστια-

νών που συρρέουν καθημε-

ρινά. Μια μικρή απόδειξη

των πολλών θαυμάτων της

Παναγίας της

Δεμερλιώτισσας είναι ο

μεγάλος αριθμός, η ποικιλία

και η αξία των αφιερωμάτων

που έχουν κάνει όσοι – και

είναι πάρα πολλοί – θερα-

πεύτηκαν από τη χάρη της.

Τον εσπερινό παρακολού-

θησαν πλήθος πιστών και

επισήμων μεταξύ αυτών ο

νεοεκλεγείς δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, ο Περιφερειακός

σύμβουλος Θεσσαλίας κ.

Κωνσταντίνος Τύμπας, αντι-

δήμαρχοι, δημοτικοί και

τοπικοί σύμβουλοι, πρόε-

δροι οργανισμών και επικε-

φαλής τοπικών αρχών.

Πηγή:ifarsala.gr

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πλήθος πιστών στην εορτή της Πλήθος πιστών στην εορτή της 

Παναγίας ΔεμερλιώτισσαςΠαναγίας Δεμερλιώτισσας

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



Πραγματοποιήθηκαν  την

Τετάρτη 21/8 το βράδυ

παρουσία, συνεργατών,

φίλων, συναδέλφων και

συγγενών τα εγκαίνια του

νέου κρεοπωλείου 

ΤΣΕΝΤΖΟΣ του Σπύρου

Τσέντζου, επί της οδού

Λαρίσης 25, στα

Φάρσαλα.

Στην αρχή τελέστηκε ο

καθιερωμένος αγιασμός και

στη συνέχεια οι παρευρι-

σκόμενοι είχαν την ευκαιρία

να ψωνίσουν και να ευχη-

θούν στον νέο επιχειρημα-

τία της πόλης καλές δουλεί-

ες.

Εμείς ως «Πρώτος Τύπος»

του ευχόμαστε καλές δου-

λειές με υγεία και επιτυχίες!

Π
ανηγύρισε το

ναΐδριο του Αγίου

Κοσμά του

Αιτωλού στο 2ο χλμ. της

ΠΕΟ Φαρσάλων-Λάρισας,

το οποίο έχει κτιστεί από

τους Αφούς Καραμανώλη

στη μνήμη του πατέρα

τους Γεωργίου.

Την παραμονή της εορτής
23 Αυγούστου τελέστηκε
μέγας εσπερινός και αρτο-
κλασία, ενώ ανήμερα της
εορτής 24 Αυγούστου τελέ-
στηκε θεία λειτουργία και

αρτοκλασία παρουσία πολ-
λών πιστών από την πόλη
και την επαρχία Φαρσάλων.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
είναι μια πολύπλευρη προ-
σωπικότητα. Εδρασε σε μια
εποχή που το έθνος μας
ζούσε κάτω από τη στυγνή
τυραννία των Τούρκων.
Φανερώθηκε σαν ένα αστέ-
ρι πρώτου μεγέθους στο
στερέωμα της εκκλησίας
μας, σε μια εποχή που
πυκνό σκοτάδι σκέπαζε όλη

την πατρίδα μας. Η αγνή του
ψυχή φλεγόταν από αγάπη
για τον Χριστό και την
Ελλάδα. Γι’ αυτό αναδείχθη-
κε γρήγορα μεγάλος ιερα-
πόστολος του ελληνικού
λαού.
Ο Πατροκοσμάς πραγματο-
ποίησε τέσσερις μεγάλες
ιεραποστολικές περιοδείες
όπως ο Απόστολος Παύλος.
Το τεράστιο ιεραποστολικό
του έργο κράτησε είκοσι
χρόνια και στο διάστημα
αυτό ίδρυσε 247 σχολεία.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
τον ανακήρυξε τυπικά Αγιο
στις 20/4/1961. Οι κάτοικοι
όμως των περιοχών όπου
έδρασε τού είχαν χτίσει
ναούς και προσκυνητάρια,
είχαν ζωγραφίσει εικόνες
του, είχαν συνθέσει ακολου-
θίες και τον μνημόνευαν στις
προσευχές τους πριν ακόμη
τον ανακηρύξει το
Πατριαρχείο Αγιο. Η ευγνω-
μοσύνη του έθνους μας θα
είναι πάντα μεγάλη για τον
Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.
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Τοπικά Νέα

Πανηγύρισε το ναΐδριο του ΑγίουΠανηγύρισε το ναΐδριο του Αγίου

Κοσμά του ΑιτωλούΚοσμά του Αιτωλού

Εγκαινιάστηκε το κρεοπωλείο Εγκαινιάστηκε το κρεοπωλείο 

«ΤΣΕΝΤΖΟΣ» στα Φάρσαλα!«ΤΣΕΝΤΖΟΣ» στα Φάρσαλα!



Τ
ο ιερό προσκύνημα

της «Παναγίας

Ελεούσας της

Δεμερλιώτισσας»

βρίσκεται στο χωριό

Σταυρός Φαρσάλων, που

απέχει 15 χιλιομ. από τα

Φάρσαλα και η παλαιά

του ονομασία ήταν

Δεμερλί ή

Παλαιοφάρσαλος.

Διοικητικά ανήκει στον νομό

Λάρισας και εκκλησιαστικά

στη Μητρόπολη

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων. Κάθε

χρόνο την παραμονή της

εορτής (22/08) συρρέουν

πλήθος κόσμου από όλη

την Θεσσαλία και όχι μόνο.

Από την επιγραφή που βρί-

σκεται στο εσωτερικό του

ναού και μάλιστα από τη

νότια είσοδο πληροφορού-

μεθα ότι ο ναός τιμάται στο

όνομα της Κοιμήσεως της

Θεοτόκου, κτίστηκε το 1778

και αγιογραφήθηκε το 1786.

Η αγιογράφηση έγινε από

τον Γεώργιο Γεωργίου από

την Υπάτη και τον Γεώργιο

Αναγνώστου από το

Φουρνά Ευρυτανίας.

Η παράδοση λέει ότι η εικό-

να είναι έργο του

Αποστόλου και Ευαγγελιστή

Λουκά. Είναι του τύπου της

αριστεροκρατούσης οδηγή-

τριας αν και ο λαός την απο-

καλεί «Ελεούσα» λόγω του

μεγάλου ελέους και της αγά-

πης της προς τον άνθρωπο.

Το πώς βρέθηκε η εικόνα

δεν υπάρχει καμία σχετική

πληροφορία.

Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο

μεγάλης αυλής, πιο χαμηλά

από την επιφάνεια του εδά-

φους και για να εισέλθει

κανείς εντός αυτού κατεβαί-

νει μερικά σκαλιά. Ο ρυθμός

του ναού είναι Βασιλική, με

ένα ξύλινο τρούλο στο

κέντρο για φωτισμό. Γύρω

από τον ναό κτίστηκαν

αργότερα διάφορα κελιά για

την εξυπηρέτηση των πολ-

λών πιστών που συγκε-

ντρώνονταν εκεί.

Τα κελιά αυτά καταστράφη-

καν από το μεγάλο σεισμό

του 1954, αλλά τώρα έχουν

ξαναχτιστεί καινούρια. Στο

δυτικό μέρος του ναού

υπάρχει κλειστός νάρθηκας

και εισέρχεται κανείς εντός

του κυρίως ναού από μια

θύρα. Στο δάπεδο του νάρ-

θηκα και στις γωνίες διασώ-

ζονται κρίκοι από αλυσίδες

από τις οποίες έδεναν τους

ασθενείς (κυρίως ψυχοπα-

θείς) και έφερναν οι συγγε-

νείς τους, στον ναό. Το

τέμπλο είναι ίσως από το

δεύτερο τέταρτο του 19ου

αιώνα (1825 – 1850), είναι

ξυλόγλυπτο, θαυμάσιας

κατασκευής, μεγάλης αξίας

και φτάνει μέχρι την οροφή

του ναού, χωρίζοντας το

ιερό βήμα από τον κυρίως

ναό. Στο τέμπλο υπάρχουν

σκαλιστές παραστάσεις

ζώων, πτηνών και φυτών.

Οι μεγάλες εικόνες του

τέμπλου παριστάνουν διά-

φορους Αγίους. Αξίζει να

σημειωθεί ότι στο τέμπλο

διασώζονται κρίκοι, τους

οποίους είχαν τοποθετήσει

οι Τούρκοι (επί

Τουρκοκρατίας) για να

δένουν τα άλογά τους, χρη-

σιμοποιώντας τον ναό σαν

στάβλο. Η Παναγία δεν το

επέτρεψε αυτό και όταν για

πρώτη φορά εισήλθαν οι

Τούρκοι για να δέσουν τ΄

άλογά τους, άρχισαν οι

καμπάνες να χτυπούν μόνες

τους, δυνατά, οπότε εκείνοι

τρομοκρατήθηκαν και δεν

επιχείρησαν ξανά να

φέρουν τ΄ άλογά τους στον

ιερό αυτό χώρο.

Τα τελευταία χρόνια για τη

συντήρηση του ναού έγινε

επιχρύσωση σ΄ αυτόν. Η

τεχνοτροπία των εικόνων

είναι του 19ου αιώνα. Πάνω

από τις μεγάλες εικόνες του

τέμπλου υπάρχουν ακόμη

δύο μικρότερες σειρές εικό-

νων. Στη μία είναι εικόνες

δεσποτικών και θεομητορι-

κών εορτών καθώς και ορι-

σμένων αγίων και στην άλλη

σειρά υπάρχουν μικρές εικό-

νες που αποτελούν την εκτε-

νή δέηση.

Στην κορυφή του τέμπλου

και στο κέντρο υψώνεται ο

Σταυρός με τον

Εσταυρωμένο Κύριο, ενώ

δεξιά και αριστερά βρίσκο-

νται η Θεοτόκος και ο

Ευαγγελιστής Ιωάννης.

Εκείνο που είναι άξιο προ-

σοχής είναι η αγιογράφηση

του ιερού προσκυνήματος

που έγινε το 1786. Η τεχνο-

τροπία της αγιογράφησης

ακολουθεί την παράδοση

της κρητικής σχολής και έχει

ομοιότυτες με έργα του

Θεοφάνους του Κρητός

(16ος αι.) Το όλο έργο της

αγιογράφησης χωρίζεται σε

5 ζώνες και καλύπτει όλον

τον εσωτερικό χώρο του

ναού. Αρχίζοντας από κάτω

προς τα άνω, στην πρώτη

ζώνη της οποίας σώζεται

ένα μικρό τμήμα η Ποδεία.

Στη δεύτερη ζώνη απεικονί-

ζονται ολόσωμοι Άγιοι, στην

τρίτη στηθάρια Αγίων που

συνδέονται με κληματαριά,

στην τέταρτη οι 24 οίκοι του

Ακάθιστου Ύμνου και στην

πέμπτη ζώνη διακρίνονται

παραστάσεις από το Πάθος

και την Ανάσταση του

Κυρίου.

Στο δυτικό τοίχο του ναού

διακόπτεται η σειρά των

απεικονίσεων από την

παράσταση της Κοιμήσεως

της Θεοτόκου και από σκη-

νές της παιδικής ηλικίας της.

Η Παναγία η Δεμερλιώτισσα

απέκτησε μεγάλη φήμη

πανελλαδικά από τα άπειρα

θαύματα της θαυματουργού

εικόνας της Θεοτόκου που

ιστορήθηκε από τον

Ευαγγελιστή Λουκά.

Αναφέρεται μεγάλος αριθ-

μός θαυμάτων που έγιναν

από τη Μεγαλόχαρη και

τούτο αποδεικνύει τη βαθιά

πίστη των ευσεβών χριστια-

νών που συρρέουν καθημε-

ρινά. Μια μικρή απόδειξη

των πολλών θαυμάτων της

Παναγίας της

Δεμερλιώτισσας είναι ο

μεγάλος αριθμός, η ποικιλία

και η αξία των αφιερωμά-

των που έχουν κάνει όσοι –

και είναι πάρα πολλοί –

θεραπεύτηκαν από τη χάρη

της. 

Το ιερό προσκύνημα πανη-

γυρίζει στις 23 Αυγούστου.

Πηγή: Εφημερίδα
Ελευθερία

Ο
Εμπορικός
Επιχειρηματικός
Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων στα
πλαίσια στήριξης της

τοπικής αγοράς ενόψει
της νέας σχολικής
χρονιάς συνεχίζει για 2η
χρονιά τις  ενέργειες
προώθησης & στήριξης

των βιβλιοπωλείων της
πόλης.
Ο κάθε καταναλωτής , με
αγορές των 20 € από οποι-
οδήποτε βιβλιοπωλείο της
πόλης μας θα λαμβάνει
κουπόνια και θα μπαίνει
στην κλήρωση για τα δώρα
της προωθητικής ενέργειας
της τοπικής αγοράς που
είναι τρία (3) Tablet.
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει
από τις 26 Αυγούστου και

θα λήξει  την Δευτέρα 30
Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση
θα πραγματοποιηθεί στα
γραφεία του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων την
1η Οκτωβρίου στις 14.00
μμ. Στο τέλος του διαγωνι-
σμού, οι τυχεροί θα ενημε-
ρωθούν από τη γραμματεία
του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου.
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Άρθρο του Αχιλλέα Μπακαλέξη:Άρθρο του Αχιλλέα Μπακαλέξη:

Το ιστορικό της Παναγίας ΔεμερλιώτισσαςΤο ιστορικό της Παναγίας Δεμερλιώτισσας

Καμπάνια στήριξης των βιβλιοπωλείων στα ΦάρσαλαΚαμπάνια στήριξης των βιβλιοπωλείων στα Φάρσαλα



Σ
το τέλος της

πλησιάζει η αγωνία

για χιλιάδες

υποψήφιους των

Πανελληνίων Εξετάσεων,

καθώς εντός των

επόμενων ημερών

ανακοινώνονται οι βάσεις

εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το υπουργείο ολοκληρώνει
τους ελέγχους και τις δια-
στραυρώσεις και το πολύ
μέχρι την Τετάρτη θα γίνουν
οι επίσημες ανακοινώσεις.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν
να δουν τα αποτελέσματα
μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του υπουργεί-
ου Παιδείας, με μερικά κλικ.
α) πληκτρολογώντας τον
οκταψήφιο κωδικόαριθμό
τους
β) πληκτρολογώντας τα τέσ-
σερα αρχικά γράμματα των

προσωπικών τους στοιχεί-
ων (Επώνυμο – Όνομα –
Πατρώνυμο – Μητρώνυμο)
Την ίδια ώρα, τα αποτελέ-
σματα θα σταλούν ηλεκτρο-
νικά στις Διευθύνσεις
Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς
Εκπαίδευσης για να προω-
θηθούν στα σχολεία. Στη
συνέχεια, οι καταστάσεις θα
εκτυπωθούν και θα αναρτη-
θούν σε όλα τα Λύκεια της
χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι οι κατα-
στάσεις που θα αναρτηθούν
στα σχολεία θα δείχνουν
μόνο τον κωδικό κάθε υπο-
ψηφίου και τη σχολή εισα-
γωγής του και όχι το όνομά
του.
Πτώση σε τρία πεδία
Σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδας «Τα Νέα»,

πτώση αναμένεται να σημει-
ωθεί στο πρώτο, το δεύτερο
και το τρίτο επιστημονικό
πεδίο, ενώ το τέταρτο θα
παρουσιάσει αύξηση.
Πληροφορίες του αρμόδιου
υπουργείου, που επικαλείται
η εφημερίδα, κάνουν λόγο
για «βουτιά» των βάσεων σε
αυτά τα τρία πεδία, ενώ σε
αυτό των επιστημών
Οικονομίας και
Πληροφορικής τα μόρια
εισαγωγής στις περισσότε-
ρες σχολές θα ανέβουν.
Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, αυτό που παρατη-
ρείται – και θα γίνει αντιλη-
πτό και μετά τις επίσημες
ανακοινώσεις – είναι μία
εντυπωσιακή πτώση των
βάσεων στα περισσότερα
τμήματα.
Εκτιμήσεις ανά πεδίο
1ο Επιστημονικό Πεδίο
(Ανθρωπιστικές Σπουδές):
Όλα τα υψηλόβαθμα τμήμα-
τα θα παρουσιάσουν σαφή
πτώση, η οποία ωστόσο ως
τάση διατρέχει όλη τη βαθ-
μολογική κλίμακα του πεδί-
ου. Η πτώση των βάσεων
πιθανολογείται ότι μπορεί να
φτάσει τα 300 μόρια στις
νομικές σχολές, ενώ αναμέ-
νεται να είναι μεγαλύτερη
στις σχολές Ψυχολογίας,
καθώς ανοίγουν από φέτος

τις πύλες τους και δύο νέα
τμήματα σε Ιωάννινα και
Φλώρινα. Εδώ, στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις του
Ιουνίου προσήλθαν 2.800
λιγότεροι υποψήφιοι σε
σχέση με πέρυσι. Να ληφθεί
υπόψη ότι και οι αριστούχοι
του πεδίου ήταν εφέτος κατά
400 λιγότεροι στη βαθμολο-
γική περιοχή άνω 17.500
μορίων σε σχέση με πέρυσι.
2ο Πεδίο (Θετικές
Επιστήμες): Αναμένεται μία
αξιοσημείωτη πτώση βάσε-
ων σε όλα τα Πολυτεχνικά
τμήματα του κέντρου αλλά
και της περιφέρειας.
Παράλληλα, η αύξηση του
αριθμού των εισακτέων
καθώς και τα νέα τμήματα
Μαθηματικών, Φυσικής,
Χημείας, Χημικών
Μηχανικών, αναμένεται ότι
θα διαμορφώσουν συνθή-
κες περαιτέρω πτώσης των
βάσεων στις σχολές μεσαί-
ας ζήτησης του πεδίου. Εδώ
είχαμε 1.300 λιγότερους
υποψηφίους σε σχέση με
την περσινή εξεταστική δια-
δικασία και θέσεις οριακά
περισσότερες από αυτούς.
Στο πεδίο αυτό φαίνεται
πως διαμορφώνονται φέτος
συνθήκες «ελεύθερης πρό-
σβασης». Πάντως, σε μια
σειρά από νέα πανεπιστη-

μιακά τμήματα που προέκυ-
ψαν από τη συνένωση ΤΕΙ ή
απλά τη μετονομασία ΤΕΙ σε
πανεπιστήμια (Διεθνές
Πανεπιστήμιο Ελλάδας,
Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο – πρώην ΤΕΙ
Κρήτης), είναι προφανές ότι
θα γίνουν δεκτοί φέτος υπο-
ψήφιοι με πολύ χαμηλές
βαθμολογίες, αρκετά κάτω
από τη βαθμολογική βάση
των 10.000 μορίων.
3ο Επιστημονικό Πεδίο
(Επιστήμες Υγείας):
Αναμένεται πτώση βάσεων
και την πρώτη ιατρική της
χώρας, την Ιατρική Σχολή
Αθηνών, κάτω των 19.000
μορίων. Καθοριστικό ρόλο
για την πτώση των βάσεων
στο πεδίο αυτό έπαιξαν οι
χαμηλές επιδόσεις των υπο-
ψηφίων στο μάθημα της
Χημείας. Στο μάθημα αυτό
άλλωστε καταγράφηκαν
ιστορικά χαμηλά ποσοστά
αποτυχόντων ως αποτέλε-
σμα των πολύ δύσκολων
θεμάτων που επέλεξε φέτος
η Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων. Και εδώ στην
κλίμακα των βαθμολογιών
18,5-20 είχαμε φέτος 400
λιγότερους υποψηφίους σε
σχέση με πέρυσι. Στο πεδίο
1.200 άτομα διεκδικούν τις
800 θέσεις των Ιατρικών

Σχολών.
4ο Επιστημονικό Πεδίο
(Οικονομικές Επιστήμες και
Επιστήμες Πληροφορικής):
Σε αυτό το πεδίο καταγρά-
φεται η αντίθετη εικόνα και -
όπως αναφέρουν οι τελευ-
ταίες πληροφορίες- αναμέ-
νουμε άνοδο βάσεων στα
περισσότερα τμήματα. Αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν θα
υπάρξουν και πτώσεις
βάσεων σε συγκεκριμένα
τμήματα, αλλά εκείνο που
αναμένεται να χαρακτηρίσει
την κίνησή του είναι η ανοδι-
κή τάση των βαθμολογικών
«εισιτηρίων» του πεδίου. Η
άνοδος αυτή τοποθετείται
κυρίως στις Οικονομικές
Σχολές της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις αναμέ-
νεται να ξεπεράσει τα 300
μόρια. Πάντως, και στο
πεδίο αυτό θα έχουμε φέτος
την εικόνα πολλών τμημά-
των με βάσεις εισαγωγής
ολίγων χιλιάδων μορίων (και
εισακτέους δηλαδή με βαθ-
μολογίες αρκετά κάτω των
10.000 μορίων). Εδώ, οι
υποψήφιοι εφέτος είναι
1.450 περισσότεροι σε
σχέση με πέρυσι, ενώ η
μέση επίδοσή τους παρου-
σίασε άνοδο.
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Επικαιρότητα

Στο τέλος της πλησιάζει η αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους των ΠανελληνίωνΣτο τέλος της πλησιάζει η αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελληνίων

ΕξετάσεωνΕξετάσεων

Βάσεις 2019: Πού, πώς και πότε θα δείτε τα αποτελέσματαΒάσεις 2019: Πού, πώς και πότε θα δείτε τα αποτελέσματα



Α
πό το Σάββατο

24/8 ξεκίνησαν

οι εγγραφές

των τμημάτων

υποδομής της

Ακαδημίας Αχιλλέως

Φαρσάλων η οποία

συνεχίζει για 27ο

συνεχόμενο χρόνο την

λειτουργία της

ανανεωμένη και με

ακόμη περισσότερα

τμήματα.

Στις Ακαδημίες λειτουρ-

γούν τα εξής τμήματα

ΑΝΔΡΩΝ (Το οποίο θα

αγωνίζεται στην Β ΕΠΣΛ

την νέα σεζόν), Κ16, Κ14,

Κ12, Κ10, Κ8 και Κ6,

Ειδικό τμήμα τερματοφυ-

λάκων και Γυναικείας

Ομάδος Ποδοσφαίρου.

Υπεύθυνος των

Ακαδημιών είναι ο κ.

Αρίστος Παπαγεωργίου.

Ενώ προπονητές των

Ακαδημιών είναι επίσης οι

κ.κ. Γιάννης Βασιλείου και

Ανδρέας Κυριαζόπουλο

Οι εγγραφές γίνονται 

τηλεφωνικά μέσω των

παρακάτω τηλεφώνων

επικοινωνίας.

Αρίστος Παπαγεωργίου:

6979705230

Γιάννης Βασιλείου: 

6937479640

Ανδρέας

Κυριαζόπουλος:

6976156498

Μ
ετά την σύσταση

του νέου

Διοικητικού

Συμβουλίου και έπειτα

από την γενική

συνέλευση των νέων

μελών, και τις

αρχαιρεσίες που

διεξήχθησαν,

καταρτίστηκαν και οι

ρόλοι στο Συμβούλιο του

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Αναλυτικά το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Αθανάσιος
Λέφας
Αντιπρόεδροι: Ηλίας
Γιαννολόπουλος,
Θεόδωρος Γκοβαρης
Γενικός Αρχηγός: Βάιος
Ζητουνης
Γενικός Γραμματέας:
Χρήστος Αγγελάκης
Ταμίας: Παναγιώτης
Γιαννακόπουλος
Μέλη: Θεόδωρος
Δημακόπουλος, Νικόλαος
Τσιανάκας

Μ
ε φιλοσοφία το

ευ αγωνίζεσθε

και στόχο τα

παιδιά μέσα απ΄τον

αθλητισμό να

εκπαιδευτούν

διασκεδάζοντας - να

κάνουν τον αθλητισμό

τρόπο ζωής και να

εξελιχθούν σαν αθλητές

και σαν άνθρωποι’’

ανακοινώνεται από τις

ακαδημίες ποδοσφαίρου

και τένις του

Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ

''ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ'' ότι

ξεκίνησαν οι εγγραφές

για την περίοδο 2019-

2020. Η έναρξη των

μαθημάτων θα γίνει την

πρώτη εβδομάδα του

Σεπτεμβρίου.

Ηλικίες τμημάτων ποδο-

σφαίρου (για αγόρια και

κορίτσια) : από 4 ετών - 13

ετών. Ηλικίες τμημάτων

τένις : από 6 ετών έως και

ενήλικες.

Πληροφορίες για το

ποδόσφαιρο:

Τριανταφυλλόπουλος

Μάκης 6987083753 -

Τσιριμώνας Γεώργιος

6937290969 -

Δημακόπουλος Ιωάννης

6974816417.

Πληροφορίες για το τένις:

Γκρίτζαλης Νικόλαος

6937439634 -

Τριανταφυλλόπουλος

Μάκης - 6987083753.
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CMYK

Αθλητικά

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην 

Ακαδημία Αχιλλέως ΦαρσάλωνΑκαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων

Αυτό είναι το νέοΑυτό είναι το νέο

ΔιοικητικόΔιοικητικό

Συμβούλιο τουΣυμβούλιο του

Αχιλλέα ΦαρσάλωνΑχιλλέα Φαρσάλων

Έναρξη Εγγραφών για τον Έναρξη Εγγραφών για τον 
Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ ''ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ΄΄.Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ ''ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ΄΄.



Σ
τα… «βάσανα»

μπήκαν οι παίκτες

της Θύελλας Βασιλί

εν όψει της νέας

αγωνιστικής σεζόν που

θα τους βρει στην Β ΕΠΣΛ

κατηγορία με στόχο το

καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα μέσα από

σωστή δουλειά και

βάσεις.

Άλλωστε η Διοίκηση της
ομάδος ανανέωσε την
συνεργασία της με τον τεχνι-

κό Λεωνίδα Βαίτση, ανανέω-
σε όλους τους ποδοσφαιρι-
στές της ενώ ενισχύθηκε
σημαντικά στα αδύναμα
σημεία της.
Με «όπλο» την εμπειρία σε
συνδυασμό με την διάθεση
για διάκριση των νέων
ποδοσφαιριστών και το
οικογενειακό κλίμα που επι-
κρατεί στον Σύλλογο, σε
συνδυασμό με την δυναμική
της έδρας μιας και ο κόσμος
του χωριού και όχι μόνο

στηρίζει δυναμικά την ιστο-
ρική ομάδα, οι βάσεις υπάρ-
χουν ώστε η Θύελλα να
κάνει ακόμη ένα βήμα παρα-
πάνω από την περσινή
σεζόν.
Στο περσινό πρωτάθλημα η
Θύελλα τερμάτισε με 32
βαθμούς στην 7η θέση.
Στην πρώτη προπόνηση της
ομάδος η οποία διεξήχθη
την Τετάρτη 21 Αυγούστου
τελέσθηκε και ο καθιερωμέ-
νος αγιασμός, το παρών

έδωσε σύσσωμο το
Διοικητικό Συμβούλιο, το
τεχνικό επιτελείο και οι
ποδοσφαιριστές.
Το Μεταγραφικό «Παζάρι»
Ήρθαν: Διονύσης
Προσμίτης, Σωκράτης
Κουκουτής, Γιώργος
Τσάτσος, Γιώργος
Αγγελουσόπουλος και Νίκος
Μάλος
Έφυγαν: –

Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

ξεκινάει τις εγγραφές

του 2 Σεπτεμβρίου, οι

εγγραφές θα

πραγματοποιούνται στο

Κλειστό Γυμναστήριο

Φαρσάλων, από

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου

ή τηλεφωνικά στα

τηλέφωνα εγγραφών.

Εγγραφές καθημερινά:

πρωί 11:00-12:00 και

απόγευμα 5:00-7:00.

Τμήματα

-Μπάσκετ (Αγοριών, εφή-

βων και τμήμα κοριτσιών)

- Βόλεϊ (Κοριτσιών,

Γυναικών και τμήμα αγο-

ριών-ανδρών)

- Στίβος (παιδιών-εφήβων-

ενηλίκων)

- Τένις (παιδιών-εφήβων-

ενηλίκων)

- Αθλοπαιδιές (4-6 ετών,

άσκηση και μάθηση της

γυμναστικής και της άθλη-

σης μέσα απο διάφορα

παιχνίδια συναγωνισμού-

ομαδικότητας-συνεργα-

σιας καθως και γνωριμία

με διάφορα αθλήματα)

Υπεύθυνοι τμημάτων:

Χρήστος Μανετζής (πτυχι-

ούχος Τ.ΕΦ.Α.Α.  ΑΠΘ),

Αντώνης Μανετζής (πτυχι-

ούχος Τ.ΕΦ.Α.Α. ΑΠΘ)

Συναντήσεις τμημάτων για

καθορισμό ωρών:10-13

Σεπτεμβρίου

Έναρξη μαθημάτων:

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου

Τηλέφωνα για εγγραφές:

6972846116 (Χρήστος),

6973307903 (Αντώνης)
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Αθλητικά
CMYK

Στα… «βάσανα» μπήκαν οι παίκτες της Θύελλας ΒασιλίΣτα… «βάσανα» μπήκαν οι παίκτες της Θύελλας Βασιλί

Με στόχους, πλάνο και διάθεση ξεκίνησε η Θύελλα ΒασιλίΜε στόχους, πλάνο και διάθεση ξεκίνησε η Θύελλα Βασιλί

‘Εναρξη εγγραφών όλων των τμημάτων‘Εναρξη εγγραφών όλων των τμημάτων

του Αθλητικού Συλλόγου Φαρσάλων του Αθλητικού Συλλόγου Φαρσάλων 

από την ερχόμενη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίουαπό την ερχόμενη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου



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

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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 600 τμ στην

περιοχή “Θωμαίδη” στα

Φάρσαλα.

Τιμή λογική.

Τηλ Επικοινωνίας: 6938178243

& 6944307126

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιουχος του

Πανεπιστημίου Αθηνών παραδί-

δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου - Λυκείου.

ΤΙμές προσιτές.

Τηλ Επικοινωνίας: 6984135084
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ANAΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ
Ο ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
και της 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ το γένος ΜΑΝΙΚΑ, που γεννή-
θηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα
και η ΤΖΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΙΟΥ και της
ΚΥΡΙΑΚΗΣ το γένος ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ που γεν-
νήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα
Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε Α’
Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν.
Αγίας Παρασκευής Κρήνης Φαρσάλων.

2 7 / 8 :  Λ ε β έ ν τ η ς  Κ ω ν / ν ο ς  Δ / ν σ η :

Κ α ν α δ ά  2 3  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 5 0 1

2 8 / 8 :  Κ ο υ κ ο υ φ λ ή  Α θ η ν ά  Δ / ν σ η :  Λ α μ ί α ς

2 8  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 4 4 5 5  /  2 4 9 1 0 - 2 2 4 1 6

2 9 / 8 :  Κ α ρ α κ ο ν τ ά κ η  Φ ω τ ε ι ν ή  Δ / ν σ η  :

Θ έ τ ι δ ο ς  1 4 5  ( Τ ρ ί γ ω ν η  Π λ α τ ε ί α )

Τη λ : 2 4 9 1 0  2 6 3 0 3

3 0 / 8 : Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς  Β ά ι ο ς  Δ / ν σ η :  Μ .

Ι ε ζ ε κ ι ή λ  7  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 3 4 2

3 1 / 8 :  Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  2 8  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 4 1 6  /  2 4 9 1 0 -

2 4 4 5 5

1 / 9 :  Κ ό κ κ ι ν ο ς  Δ η μ ή τ ρ η ς :  Λ α ρ ί σ η ς  2 4

Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 0 1 2

2 / 9 :  Σ ε ρ α σ κ έ ρ η  Μ α ρ ί α  Δ / ν σ η :  Κ α ν α δ ά

4  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 4 6 5

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 22 στρεμμάτων
ποτιστικό κοντά στο χωριό
Ελληνικό Φαρσάλων.
Τηλ: 6982285534, 6983261542

Φιλολόγος Απόφοιτος του Α.Π.Θ
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου -
Λυκείου.
Τιμές πολύ προσιτές.
Τηλ Επικοινωνίας: 6934838389

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας
Φαρσάλων ευχαριστεί το Σκακιστικό τμήμα
του Γ.Σ. Φαρσάλων για την δωρεά εις μνήμη
του σκακιστή και δάσκαλου Ηλία Παγούνη.

Θερμά συλλυπητήρια. Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας
Φαρσάλων ευχαριστεί την οικογένεια και
τους συγγενείς του Αναστασίου Νικολαΐδη
για την δωρεά εις μνήμη του.

Θερμά συλλυπητήρια. Το Δ.Σ.



Α
πό τη Γραμματεία της ΕΠΣΝ Λάρισας

ανακοινώνεται ότι, μετά την απαρτία της

κατηγορίας

Α’ DE-TOX, πλήρη απαρτία έχει και η Α1′ κατηγορία.
Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για τις ομάδες

της Α1′ και οι 32 ομάδες δηλώσαν κανονικά συμμετοχή στο
πρωτάθλημα.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίστηκε για τις 21 –
22/09, με τους Ομίλους πλέον να έχουν ως εξής:
1oς Όμιλος
Πύρρος, Πελασγιώτιδα, Πανιώνιος, Ιπποκράτης, Kεραυνός
Δρυμού, Δόξα Βαλανίδας
Ακαδημία Τυρνάβου, Κεραυνός Δένδρων, Κίσσαβος
Συκουρίου, Όλυμπος Γόννων
Σ.Σ. Ραψάνης, Φιλοκτήτης Μελιβοίας, Προοδευτική
Ανάβρας, Χείμαρρος Μαρμαρίνης
Δήμητρα Γιάννουλης, Άρης Κουλουρίου.
2ος Όμιλος
Προμηθέας, Λαρισαϊκός, Αστραπή Ν. Πολιτείας,
Aναγέννηση Φαρσάλων, Α.Ο. Ναρθακίου
Ατρόμητος Βαμβακούς, Δόξα Υπέρειας, Α.Ε. Βουναίνων,
Αστέρας Μελισσοχωρίου
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων, Παναγροτικός Νίκαιας,
Απόλλων Γαλήνης, Δάφνη Γλαύκης
Αετός Αμυγδαλέας, Α.Ο. Ελευθερών, Δόξα Ραχούλας

Η
Δόξα Υπέρειας

συνεχίζει τον

σχεδιασμό της εν

όψει της νέας σεζόν και

ανακοίνωσε την

απόκτηση ενός ακόμη

ποδοσφαιριστή που

αναμένεται να βοηθήσει

τους αετούς στην νέα

αυτή εμπειρία και την Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Ο Φαρσαλινός νεαρός

κεντρικός αμυντικός

Δημήτρης Σπυρόπουλος ο

οποίος μέχρι πρότινος

ανήκε στον Ηρακλή Βόλου

τα βρήκε σε όλα με την

Διοίκηση της Υπέρειας και

θα φοράει την φανέλα της

Δόξας την ερχόμενη σεζόν.

Ο Σπυρόπουλος αγωνίζεται

ως κεντρικός αμυντικός και

ξεκίνησε την καριέρα του

στην Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων και μετέπειτα

μεταγράφηκε στον Ηρακλή

Βόλου.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

Δόξας τον καλωσορίζει και

του εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες.

Επίσης η Δόξα Υπέρειας η

οποία έχει μπει σε «φουλ

ρυθμούς» προετοιμασίας

ανακοίνωσε και τα φιλικά

της παιχνίδια προετοιμα-

σίας.

Αναλυτικά:

23/8 Φύλλο Καρδίτσας

(Εκτός Έδρας), 2/7 ΑΟ

Ναρθακίου (Εντός Έδρας),

3/9 ΑΟ Βαλανίδας (Εντός

Έδρας), 4/9 Αχιλλέας

Φαρσάλων (Γήπεδο

Βαμβακούς) και 12/9 ΑΟ

Ναρθακίου (Εκτός Έδρας).

Α
κόμη μια

μεταγραφή

ανακοίνωσε η

Νίκη Κρήνης η οποία τα

βρήκε σε όλα με τον 24

χρόνο κεντρικό αμυντικό

Βαγγέλη Ρουμελιώτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

της Νίκης Κρήνης:

«Η ομάδα μας, κάνοντας για

ακόμη μία φορά κίνηση

ουσίας, βρίσκεται στην

ευχάριστη θέση να ανακοι-

νώσει την απόκτηση του

σκληροτράχηλου κεντρικού

αμυντικού, Βαγγέλη

Ρουμελιώτη.

Ο Βαγγέλης είναι 24 ετών,

και προέρχεται από γεμάτο

πρωτάθλημα με την ομάδα

του Σταυρού.

Ήρθε στην ομάδα μας θέλο-

ντας να αλλάξει επίπεδο ο

ίδιος,και έχοντας κατανοήσει

και ενστερνιστεί πλήρως την

δουλειά που πρόκειται να

γίνει για αλλαγή στο επίπε-

δο και της ομάδας.

Ο Α.Ο.Νίκη Κρήνης τον

καλωσορίζει και του εύχεται

με υγεία να πετύχει τους

προσωπικούς και ομαδι-

κούς στόχους!»

Η
Διοίκηση της

Θύελλας Βασιλί

ανακοίνωσε μια

άκρως ποιοτική

προσθήκη στην

μεσοεπιθετική γραμμή

της μιας και τα βρήκε σε

όλα με τον 26 χρόνο

Σωκράτη Κουκουτή.

Ο Κουκούτης μέχρι πρότι-

νος ανήκε στην ομάδα της

Αναγέννησης Φαρσάλων,

αγωνίζεται τόσο ως εξτρέμ

αλλά και ως δημιουργικός

μεσοεπιθετικός.

Η Διοίκηση της Θύελλας

εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυχίες

στον Σωκράτη Κουκουτή και

ευχαριστεί θερμά την

Διοίκηση της Αναγέννησης

Φαρσάλων για την άψογη

συνεργασία της ώστε να

ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο
Α τ ρ ό μ η τ ο ς
Βαμβακούς την
π ε ρ α σ μ έ ν η

εβδομάδα πάτησε το…
«γκάζι» στο μεταγραφικό
παζάρι και απέκτησε
τέσσερις συνολικά
ποδοσφαιριστές ενώ
ανακοίνωσε και την
ανανέωση του Κώστα
Χρόνη ο οποίος για ακόμη
μια σεζόν θα φοράει την
φανέλα του Ατρόμητου.
Αρχικά οι μπλε έκαναν δικούς
τους, τους Δημήτρη
Αγγελόπουλο και Αλέξανδρο
Κίτσο.

Ο Αγγελόπουλος είναι 25
ετών και αγωνίζεται ως επιθε-
τικός, ξεκίνησε την καριέρα
του από την Ακαδημία
Αχιλλέως Φαρσάλων, μετέ-
πειτα αγωνίστηκε στον
Αχιλλέα Φαρσάλων ενώ μέχρι
πρότινος ανήκε στην ομάδα
του Τριτωνία Ηρακλείου.
Ενώ ο Αλέξανδρος Κίτσος
μέχρι πρότινος ανήκε στον
Άγιο Γεώργιο Φαρσάλων ενώ
μεταξύ άλλων φόρεσε την
φανέλα του Απόλλων
Βρυσιών και του ΑΟ
Αχιλλείου.
Μετέπειτα ο Ατρόμητος απέ-

κτησε ακόμη δυο ποδοσφαι-
ριστές, καθώς τα βρήκε σε
όλα με τους Κώστα Θεοχάρη
και  Βαγγέλη
Γεωργολόπουλο.
Ο Θεοχάρης αγωνίζεται ως
επιτελικός χάφ και στα
«φτερά» της επίθεσης.
Ξεκίνησε την καριέρα του
στην Αναγέννηση Φαρσάλων,
μετέπειτα αγωνίστηκε στην
ομάδα της Νίκης Δροσιάς ενώ
μέχρι πρότινος ανήκε στην
ομάδα του Αστέρα Γλυκών
Νερών.
Ο Γεωργολόπουλος έχει αγω-
νιστεί στις Ακαδημίες και τους

Νέους της Νίκης Βόλου, μετέ-
πειτα μεταγράφηκε στον
Άρδα Καστανέων ενώ μέχρι
πρότινος ανήκε στην ομάδα
της Ένωσης Οινόης Έβρου.
Ενώ στα μπλε θα αγωνίζεται
για ακόμη μια σεζόν ο βραχύ-
σωμος μεσοεπιθετικός
Κώστας Χρόνης ο οποίος τα
βρήκε σε όλα με την Διοίκηση
και θα συνεχίσει να φοράει
την φανέλα του Ατρόμητου για
ακόμη μια χρονιά.
Σύσσωμη η Διοίκηση του
Ατρόμητου εύχεται στους
ποδοσφαιριστές καλή αγωνι-
στική σεζόν με υγεία και επι-
τυχίες.

15
Τρίτη 27 Αυγούστου

Πλήρης απαρτία και στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία -Πλήρης απαρτία και στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία -

ΣτονΣτον 22οο ΌμιλοΌμιλο οιοι ομάδεςομάδες τηςτης ΕπαρχίαςΕπαρχίας μαςμας

Ανακοίνωσε μεταγραφή καιΑνακοίνωσε μεταγραφή και

πρόγραμμα φιλικών η πρόγραμμα φιλικών η 

Δόξα Υπέρειας!Δόξα Υπέρειας!

Ρουμελιώτης για το κέντρο τηςΡουμελιώτης για το κέντρο της

άμυνας στην Κρήνη!άμυνας στην Κρήνη!

ΦουλΦουλ τωντων μεταγραφώνμεταγραφών οο ΑτρόμητοςΑτρόμητος

ΒαμβακούςΒαμβακούς, , ανανέωσε και ο Χρόνηςανανέωσε και ο Χρόνης

Ποιοτική ενίσχυσηΠοιοτική ενίσχυση

μεσοεπιθετικά μεμεσοεπιθετικά με

Κουκουτή για τηνΚουκουτή για την

Θύελλα Βασιλί!Θύελλα Βασιλί!

Αθλητικά



Σ
υνάντηση με τον

νεοκλεγέντα

Δήμαρχο Φαρσάλων

κ. Μάκη Εσκίογλου είχε η

Διοίκησή του Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Την Διοίκηση του Αχιλλέα

εκπροσώπησαν οι κ.κ.

Αθανάσιος Λέφας, Ηλίας

Γιαννολόπουλος, Θοδωρής

Γκόβαρης, Θοδωρής

Δημακόπουλος και Βάιος

Ζητούνης.

Αρχικά αφότου ευχήθηκαν

καλή και δημιουργική θητεία

στον κ. Εσκίογλου είχαν την

ευκαιρία να συζητήσουν

τόσο με τον ίδιο όσο και με

τους νέους εκλεγμένους

Δημοτικούς συμβούλους

κ.κ. Κων/νο Μπαλατσό και

Χρήστο Μπασαγιάννη,

όπου τον ενημέρωσαν για

τους προβληματισμούς τους

οποίους απασχολούν την

τρέχουσα χρονιά τον σύλλο-

γο. 

Συζητήθηκαν λειτουργικά

θέματα με μεγαλύτερο

βάρος να δίνεται στο γηπε-

δικό καθώς στο Στάδιο

πραγματοποιούνται εργα-

σίες βελτίωσης του αγωνι-

στικού χώρου από την

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

η ομάδα του Αχιλλέα αναμέ-

νεται να δηλώσει ως έδρα

για την φετινή σεζόν το

γήπεδο της Βαμβακούς

Φαρσάλων.
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protostypos.gr

Αθλητικά

CMYK

Συνάντηση της νέας Δημοτικής αρχής με την Διοίκηση του Αχιλλέα ΦαρσάλωνΣυνάντηση της νέας Δημοτικής αρχής με την Διοίκηση του Αχιλλέα Φαρσάλων


