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Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 946 Τιμή: 0,60 ευρώ

Εύχομαι από καρδιάς το νέο
έτος να φέρει υγεία και δύναμη
σε εσάς και τις οικογένειές
σας.
Το 2020 να μας χαρίσει αισιο-
δοξία, πίστη και αγωνιστικότη-
τα για τον τόπο μας, τα
Φάρσαλά μας και τα χωριά
μας.
Να έρθουν καλύτερες μέρες.

Καλή Χρονιά
Κωνσταντίνος Τύμπας - 
Επικεφαλής Ενωτικής Δημοτικής Πρωτοβουλίας
(Ε.ΔΗ.Π)

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!
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Πόσο κόστισε η γιορτινήΠόσο κόστισε η γιορτινή

διασκέδαση διασκέδαση τατα ΧριστούγενναΧριστούγεννα

Αποχαιρετούμε τοΑποχαιρετούμε το 2019, 2019, μέσαμέσα

από τις ειδήσεις μας!!!από τις ειδήσεις μας!!!

“Πρωτότυπη ανασκόπηση”“Πρωτότυπη ανασκόπηση”

Στις δύσκολες μέρες που όλοι

βιώνουμε, η ελπίδα είναι εκείνο

το υπέρτατο συναίσθημα που μας

διατηρεί όρθιους και μαχητές της

ζωής. Η αλλαγή του χρόνου

σημαίνει και την απαρχή μιας

νέας δημιουργικής πορείας για

τον τόπο μας.

Αυτό που εμείς πρέπει να πράξου-
με, είναι να μην πάψουμε ούτε στιγ-

μή να αισιοδοξούμε, να συνομιλούμε μεταξύ μας, να συνεργαζόμαστε,
να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε εκείνα που πιστεύουμε ότι θα 
βελτιώσουν τη δική μας ζωή, των παιδιών μας αλλά προπαντός των
γενιών που έρχονται.
Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο με πολλά προβλήματα, αλλά και
πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Ως νέα δημοτική αρχή που ανέλαβε τη διοίκηση της επαρχίας
Φαρσάλων μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, καλούμαστε συλλογικά
και καλούμε τον καθένα ξεχωριστά, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότη-
τα, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο και για την κοι-
νωνία που ζούμε.
Με τις εμπειρίες από τη χρονιά που φεύγει ως οδηγό και γνώμονα
επαναπροσδιορισμού των στόχων μας από τις διαρκώς μεταβαλλόμε-
νες συνθήκες, σας διαβεβαιώνω ότι και τη νέα χρονιά θα ανταποκρι-
θούμε στο χρέος μας με ευθύνη, με συνέργεια, με αλληλεγγύη και
πάνω απ’ όλα με σεβασμό στον κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά.
Εύχομαι το νέο έτος να κομίσει σε όλες και όλους υγεία, ευημερία και
εκπλήρωση κάθε προσδοκίας, ώστε όλοι μαζί συνοδοιπόροι να προ-
χωρήσουμε μαζί για το καλύτερο αύριο του τόπου μας.
Γιατί όπως εύστοχα υπενθυμίζει ο συγγραφέας, «η ελπίδα χαμογελά
στο κατώφλι του χρόνου που έρχεται, ψιθυρίζοντας «θα είναι ευτυχέ-
στερος».
Καλή χρονιά σε όλους!

Αποκαταστάθηκαν ζημιέςΑποκαταστάθηκαν ζημιές
πολλών ετών στο οδόστρωμαπολλών ετών στο οδόστρωμα
ττηςης πόληςπόλης

Χιόνι έφερε η “Ζηνοβία” στηνΧιόνι έφερε η “Ζηνοβία” στην

Επαρχία ΦαρσάλωνΕπαρχία Φαρσάλων

Γεμάτο με εορταστικές Γεμάτο με εορταστικές 

εκδηλώσεις το φινάλε τουεκδηλώσεις το φινάλε του 2019!!!2019!!!

Ασφαλιστικές εισφορές: ΤιΑσφαλιστικές εισφορές: Τι

αλλάζει το 2020αλλάζει το 2020

Οι αποφάσεις του τελευταίουΟι αποφάσεις του τελευταίου

Δημοτικού Συμβούλιου του έτουςΔημοτικού Συμβούλιου του έτους

Εσκίογλου: Επιβεβλημένη η συνάντηση φορέων μεΕσκίογλου: Επιβεβλημένη η συνάντηση φορέων με

τον υπουργό για το δρόμο Λάρισας - Φαρσάλωντον υπουργό για το δρόμο Λάρισας - Φαρσάλων

Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τουΤο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του

Δημάρχου Φαρσάλων Μάκη ΕσκίογλουΔημάρχου Φαρσάλων Μάκη Εσκίογλου

ΕΥΧΕΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΥΜΠΑ
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Τρίτη 31 ΔεκεμβρίουΤοπικά Νέα

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 1/1/2020
Συννεφιά  θερμοκρασία 1/9c

Τρίτη 31/12/2019
Συννεφιά  θερμοκρασία 0/7c

Πέμπτη 2/1/2020
Συννεφιά  θερμοκρασία 1/7c

Παρασκευή 3/1/2020
Συννεφιά  θερμοκρασία 1/7c

Σαββάτο 4/1/2020
Συννεφιά  θερμοκρασία 2/10c

Κυριακή 5/1/2020
Συννεφιά  θερμοκρασία 2/10c

Δευτέρα 6/1/2020
Συννεφιά  θερμοκρασία 1/7c

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

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Η
έννοια της

υφαλοκρηπίδας

αρχικά ήταν μόνο

γεωλογική, για να

χαρακτηρίσει το έδαφος

και το υπέδαφος του

πυθμένος μέχρις εκεί που

αρχίζουν τα μεγάλα

ωκεάνεια βάθη. Ως

νομική έννοια άρχισε να

διαμορφώνεται, όταν μετά

το τέλος του Β’

Παγκοσμίου Πολέμου η

πρόοδος της τεχνολογίας

επέτρεψε στην Αμερική

να κάνει γεωτρήσεις για

αναζήτηση πετρελαίων

στο υπέδαφος του βυθού

στον κόλπο του Μεξικού

πέρα από τη δική της

αιγιαλίτιδα ζώνη. 

Το 1945 οι Αμερικανοί διεκ-
δίκησαν δικαιώματα εξερευ-
νήσεως και εκμεταλλεύσε-
ως των φυσικών πόρων της

υφαλοκρηπίδας πέρα από
τα χωρικά τους ύδατα. Τους
μιμήθηκαν και άλλοι, και
άρχισε να γίνεται φανερή η
ανάγκη να διατυπωθεί
κάποιος γενικά αποδεκτός
νομικός ορισμός της υφαλο-
κρηπίδος. Αυτό έγινε με τη
Σύμβαση της Γενεύης το
1958. Σύμφωνα με αυτήν, η
υφαλοκρηπίδα αρχίζει από
κει που τελειώνει η αιγιαλίτι-
δα ζώνη και εκτείνεται μέχρι
το βάθος των 200 μέτρων ή
μέχρις εκεί που το βάθος
επιτρέπει την εκμετάλλευση
του βυθού. Είναι κριτήριο
αρκετά ασαφές για τον
προσδιορισμό του εξωτερι-
κού ορίου της υφαλοκρηπί-
δος, αφού η πρόοδος της
τεχνολογίας κάνει δυνατή
την έρευνα και εκμετάλλευ-
ση σε όλο και μεγαλύτερα
βάθη. Η νέα Σύμβαση του

Δικαίου της Θαλάσσης του
1982, λαμβάνοντας υπ’όψη
την εξέλιξη της τεχνολογίας,
δίνει στην υφαλοκρηπίδα
έκταση μέχρι 200 ναυτικά
μίλια πέρα από την αιγιαλί-
τιδα ζώνη ,ή και πραπάνω
σε ορισμένες γεωλογικές
περιπτώσεις, και αυτό ανε-
ξάρτητα από το βάθος. Το
θέμα όμως του εξωτερικού
ορίου της υφαλοκρηπίδος,
που πολύ απασχόλησε
τους διεθνολόγους, λίγο
μας ενδιαφέρει στην περί-
πτωση του Αιγαίου, όπου
τόσο η έκταση όσο και τα
βάθη είναι σχετικώς μικρά.
Κύριο θέμα του δικού μας
ενδιαφέροντος είναι η οριο-
θέτηση αυτής της υφαλο-
κρηπίδος ανάμεσα στα δυο
παράκτια κράτη.
Η Ελλάς είχε από το 1961
αρχίσει να δίνει άδειες εξε-
ρευνήσεως του βυθού του
Αιγαίου για αναζήτηση
πετρελαίων στην περιοχή
που θεωρεί ελληνική υφα-
λοκρηπίδα. Η ελληνοτουρκι-
κή εμπλοκή άρχισε, όταν
την 1η Νοεμβρίου 1973 η
Τουρκική Κυβέρνηση δημο-
σίευσε στην επίσημη
Εφημερίδα απόφαση που
παραχωρούσε στην κρατική
Εταιρεία Πετρελαίων άδεια
για έρευνες σε ορισμένα

τμήματα της υφαλοκρηπί-
δος του Β.Αιγαίου. Ο χάρ-
της που συνόδευε την από-
φαση έδειχνε, πως οι
Τούρκοι χαρακτήριζαν ως
τουρκική υφαλοκρηπίδα μια
περιοχή κάπου 11 χιλιάδων
τετρ. χλμ., το μισό σχεδόν
τμήμα του Β. Αιγαίου, με
αποτέλεσμα, ένα μεγάλο
τμήμα της Λήμνου, ολόκλη-
ρος σχεδόν ο Άγιος
Ευστράτιος, ολόκληρη η
Λέσβος και το βόρειο τμήμα
της Χίου και των Ψαρών με
την αιγιαλίτιδα ζώνη τους
να περιβάλλονται από
τουρκική υφαλοκρηπίδα.
Λίγους μήνες αργότερα, τον
Ιούνιο 1974, η Τουρκία
χαρακτήρισε και άλλες
περιοχές του βυθού του
Αιγαίου ως τουρκική υφαλο-
κρηπίδα, και τον Ιούλιο
1974, δυο μέρες πριν την
εισβολή στην Κύπρο ,
χαρακτήρισε ως τουρκική
υφαλοκρηπίδα και το υπό-
λοιπο τμήμα του βυθού του
Ανατ. Αιγαίου μέχρι και τα
Δωδεκάνησα.
Από τις πρώτες ήδη ελληνι-
κές διαμαρτυρίες και την
ανταλλαγή διακοινώσεων
επί του θέματος φάνηκε ότι
το πρόβλημα εντοπιζόταν
σε δυο σημεία:
Πρώτον, αν τα νησιά έχουν

δικαίωμα να έχουν την δική
τους υφαλοκρηπίδα.
Δεύτερον,ποια είναι τα κρι-
τήρια με τα οποία γίνεται η
οριοθέτηση της υφαλοκρη-
πίδος μεταξύ απέναντι κει-
μένων κρατών.
Το ένα θέμα συνδέεται από-
λυτα με το άλλο. Αν δεχθεί
κανείς ότι τα νησιά δεν
έχουν δικαίωμα δικής τους
υφαλοκρηπίδος, όπως
ισχυρίζεται η Τουρκία, τότε
η οριοθέτηση γίνεται ανάμε-
σα στις εκατέρωθεν ηπει-
ρωτικές περιοχές, δηλαδή
κάπου στη μέση του
Αιγαίου, και τα νησιά του
Ανατ.Αιγαίου δεν αποφεύ-
γουν τον εγκλωβισμό σε
τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αν
αντίθετα αναγνωρισθεί στα
νησιά δικαίωμα δικής τους
υφαλοκρηπίδος, τότε η
οριοθέτηση γίνεται πολύ
ανατολικότερα, ανάμεσα
στα νησιά και την απέναντι
μικρασιατική ακτή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι,
ενώ στις πρώτες τις διακοι-
νώσεις, απαντητικές στις
ελληνικές διαμαρτυρίες, η
Τουρκία καλούσε την
Ελλάδα σε διαπραγματέυ-
σεις διανομής της υφαλο-
κρηπίδος με βάση το διε-
θνές δίκαιο, πράγμα που

εύρισκε σύμφωνη την
Ελληνική Κυβέρνηση, μετά
την εισβολή στην Κύπρο οι
τουρκικές νότες καλούν μεν
την Ε λλάδα σε διαπραγμα-
τεύσεις , παραλείπουν
όμως κάθε αναφορά στους
κανόνες του διεθνούς δικαί-
ου. Αυτό εξακολουθεί να
είναι μέχρι σήμερα ένα από
τα κύρια στοιχεία της ελλη-
νοτουρκικής διαφοράς. Δεν
είναι απλώς θέμα διαδικα-
σίας. Είναι η έκφραση της
διαφορετικής προσπελάσε-
ως του θέματος που διακρί-
νει τις δυο χώρες. Για την
Ελλάδα το θέμα είναι νομι-
κό, που θα έπρεπε να βρει
τη λύση του σύμφωνα με
τους κανόνες του διεθνούς
δικαίου, συμβατικού ή εθιμι-
κού, και της διεθνούς πρα-
κτικής. Η Τουρκία αντίθετα
το χαρακτηρίζει ως πολιτι-
κό. Αυτό όμως σε τελευταία
ανάλυση σημαίνει ότι, αν
μια χώρα μπορεί να πιέσει
περισσότερο- ακόμη και με
την απειλή βίας-την άλλη,
μπορεί να φτάσει σε λύση
άσχετη ή και αντίθετη με το
διεθνή νόμο.
Άρθρο του Κων/νου

Στατήρη: Ιατρού - Ειδικού

Παθολόγου

Άρθρο του Κων/νου Στατήρη: Ιατρού - Ειδικού ΠαθολόγουΆρθρο του Κων/νου Στατήρη: Ιατρού - Ειδικού Παθολόγου

Υφαλοκρηπίδα: Διαχρονικές εντάσεις και προβληματισμοίΥφαλοκρηπίδα: Διαχρονικές εντάσεις και προβληματισμοί

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 



Τ
α Χριστούγεννα

εκτός από τα

συναισθήματα της

Κατάνυξης ξυπνούν

παραδοσιακά στους

Έλληνες και δη στους

φαρσαλινούς και αυτά

του ξεφαντώματος και του

κεφιού. 

Για κάτι παραπάνω από

δύο εβδομάδες ο θεός

Διόνυσος καταλαμβάνει τις

διαθέσεις των ανθρώπων

και τους οδηγεί σε ατελείω-

τες ώρες διασκέδασης σε

κάποιο από τα νυκτερινά

καταστήματα της πόλης. 

Παρά την κατά γενική ομο-

λογία οικονομική κρίση που

μαστίζει τα νοικοκυριά και

τις τσέπες των φαρσαλι-

νών, το έθιμο αυτό καλά

κρατεί. Πόσο όμως θα

κόστισε η  περίοδος αυτού

το ξεφαντώματος; 

Ο «Π.Τ.» βρέθηκε σε γνω-

στά στέκια της πόλης όπου

κατέγραψε το κόστος της

διασκέδασης καθώς και την

νυχτερινή κίνηση.

Εάν συγκρίνουμε το κόστος

της φαρσαλινής διασκέδα-

σης με αυτό άλλων μεγά-

λων πόλεων, τότε είμαστε

μακράν φθηνότεροι. Τα

περισσότερα καταστήματα

διαθέτουν μπύρες στην τιμή

των 3 εώς 4 ευρώ, ένα

ποτήρι κρασί σε τιμές από

4 έως 5 ευρώ, ενώ οινο-

πνευματώδη ποτά σε τιμές

που κυμαίνονται από 5 έως

και 6 ευρώ το ποτό εν αντι-

θέσει με π.χ. την Λάρισα

όπου οι τιμές αυξάνονται σε

6 μέχρι και 15 ευρώ. Η τιμή

της φιάλης δεν ξεπερνά τα

50 με 80 ευρώ, κόστος ιδι-

αίτερα χαμηλό σύμφωνα με

τα δεδομένα της υπόλοιπης

Θεσσαλίας.

Ο καφές σχεδόν σε όλα τα

καταστήματα των

Φαρσάλων κοστίζει 2 έως 3

ευρώ την στιγμή που οι

εκτός Φαρσάλων τον…

χρυσοπληρώνουν μέχρι και

5 ευρώ.

Το ίδιο σκηνικό παρουσιά-

ζεται και στο φαγητό, όπου

αυτές τις ημέρες την τιμητι-

κή του έχει το κρέας, όλων

των ειδών. Οι ψησταριές, οι

ταβέρνες, τα φαστφουντ και

οι ταβέρνες, φροντίζουν για

το στομάχι των φαρσαλινών

στο πριν και το μετά της

διασκέδασης. Η περισσότε-

ρο οικονομική και γρήγορη

λύση είναι τα ταχυφαγεία

όπου μπορεί κανείς να ικα-

νοποιήσει τις γαστριμαργι-

κές επιθυμίες από 1 εύρω.

Σε κάθε περίπτωση, ο

καλός φετινός καιρός

καθώς και η καταβολή χρη-

μάτων στους αγρότες, σε

συνδυασμό με τον ερχομό

αρκετών εκδρομέων και την

επιστροφή των φοιτητών

από άλλες πόλεις για την

περίοδο των

Χριστουγέννων, έδωσε

εντονότερο παλμό στην

νυχτερινή ζωή της πόλης.

Το ίδιο φυσικά συνέβη και

στα ταμεία των καταστημά-

των που περίμεναν ως

μάνα εξ ουρανού τις ημέρες

αυτές. Ο «Π.Τ.» συνομίλησε

με ιδιοκτήτες νυκτερινών

καταστημάτων για την εορ-

ταστική κίνηση. Οι περισσό-

τεροι δηλώσαν ικανοποιη-

μένοι, αλλά οι παλαιότεροι

συγκρίνουν τιμές και ταμεία

με παλαιότερα έτη όπου τα

πράγματα ήταν σαφώς

καλύτερα.
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Γ
ια πρώτη φορά

στην πόλη μας

εμφανίστηκε την

παραμονή των

Χριστουγέννων μια

ολοκληρωμένη jazz

μπάντα.

Η συναυλία του δρόμου

ήταν επιθυμία του προέ-

δρου του ΟΠΑΚΠΑ

Χρήστου Μπασαγιάννη με

σκοπό να δοθεί μία διαφο-

ρετική μουσική νότα στο

κέντρο της πόλης. Οι Pap

Jazz Project είναι μία και-

νούργια καλλιτεχνική πρω-

τοβουλία πάνω σε ποικίλα

μουσικά είδη αλλά με γνώ-

μονα την jazz και την σύγ-

χρονη ενδελεχή μουσική

προσέγγιση.

Το σχήμα, αποτελούμενο

από καταξιωμένους επαγ-

γελματίες μουσικούς επιχει-

ρεί το πάντρεμα τεράστιου

φάσματος ειδών μουσικής

και στυλ μέσα από την ανα-

δημιουργία και την εκ νέου

ενορχήστρωση συνθέσεων

παλιών και νέων τραγου-

διών με στόχο ένα διαφορε-

τικό και ευχάριστο αποτέλε-

σμα που καλύπτει το μεγα-

λύτερο μέρος του κοινού.

Επιτακτική ανάγκη των

μελών του project είναι η

όσο δυνατόν καλύτερη και

αποδοτικότερη ερμηνεία

των έργων μέσο της τεχνι-

κής αρτιότητας και εμπει-

ρίας που τούς ακολουθεί σε

βάθος ετών.

Τ
ην Παρασκευή 20

Δεκεμβρίου 2019 τα

στελέχη του

Κέντρου Κοινότητας και

του Παραρτήματος ΡΟΜΑ

του Δήμου Φαρσάλων της

Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης –

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., συμμετείχαν

στη διανομή τροφίμων

που πραγματοποιήθηκε

στα πλαίσια του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Επισιτιστικής και

Βασικής Υλικής

Συνδρομής» ΤΕΒΑ.

Συγκεκριμένα, τα προϊόντα

που διανεμήθηκαν είναι τα

εξής : κοτόπουλο, κρέας

χοιρινό, τυρί φέτα, γραβιέ-

ρα, καρότα, πατάτες, ελαιό-

λαδο, ζάχαρη, μακαρόνια,

κριθαράκι, φασόλια, φακές,

πελτές, μερέντα, φρυγανιές,

οδοντόκρεμα, σαμπουάν,

καθαριστικό, σκόνη πλυσί-

ματος, υγρό πιάτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφε-

λούμενοι του προγράμμα-

τος ΤΕΒΑ είναι άτομα που

διαβιούν σε συνθήκες φτώ-

χειας όπως ορίζεται από

την υπ’αριθμ.

Δ23/οικ.17108/875/10.04.2

017 του Υπουργείου

Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

όπως επίσης και άστεγοι.

Το Κέντρο Κοινότητας του

Δήμου Φαρσάλων εντάσσε-

ται στο επιχειρησιακό

«Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2014-2020» και

συγχρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο.

Για πληροφορίες σχετικά με

τις παρεχόμενες υπηρεσίες

και τις δράσεις του Κέντρου

Κοινότητας:

-Ισόγειο Δημαρχιακού

Καταστήματος, Πλατεία

Δημαρχείου, Τ.Κ. 40300,

Φάρσαλα, Τηλ.

2491350163 – 4, e-mail:

k.koinotitas@dimosfarsalon

.gr

-Παράρτημα Ρομά:

Οικισμός Λυόμενων

Κατοικιών Ρομά, 3η

Πτέρυγα Εργατικών

Κατοικιών, Τηλ.

2491025805, e-mail:

kkoinothtas_roma@dimosfa

rsalon.gr

Η εξυπηρέτηση του κοινού

γίνεται καθημερινά, τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες:

8:30π.μ. έως 13:00μ.μ
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Π
αρουσία πλήθους

κόσμου

πραγματοποιήθηκε

στην πλατεία Δημαρχείου

μουσικοαφηγηματική

εκδήλωση του Συλλόγου

Μικρασιατών με

«Χριστουγεννιάτικα ήθη

και έθιμα Μικρασίας», στο

πλαίσιο των εορταστικών

εκδηλώσεων του

ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου

Φαρσάλων.

Τα ήθη και έθιμα του κάθε
τόπου χρωματίζουν τις
γιορτινές ημέρες και αποτε-
λούν μία όαση χαράς για
μικρούς και μεγάλους, ανέ-
φερε η πρόεδρος του
Μικρασιατικού Συλλόγου
Φαρσάλων Βάσω
Κοντοπούλου, και παράλλη-
λα τόνισε ότι θα ταξιδέψου-
με για λίγο στη Μικρά Ασία
στις άγιες τούτες ημέρες.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι η
εκδήλωση ήταν αφιερωμένη
στο επί σειρά ετών μέλος
του Συλλόγου, Παναγιώτη
Παναγιωτόπουλο, ο οποίος
έφυγε πρόσφατα από την

ζωή.
“Μέρες πριν τα
Χριστούγεννα κρατούσαν οι
προετοιμασίες στις οικογέ-
νειες των Μικρασιατών,
άσπρισμα, μπουγάδες, τρι-
ψίματα στα μπακίρια, περ-
νούσαν με αχιλιά και λεμόνι
για να γυαλίσουν τα ασημι-
κά, ντεντζερέδες και χαρα-
νιά, νταβάδες και σινιά,
μαγκάλια, σαμουντάνια και
θυμιατά έπρεπε ούλα να
γυαλοκοπούνε. Τα σπίτια
στολίζονταν με όλα τα πρε-
πούμενα: υφαντά, σερβί-
τσια, κάδρα, φωτογραφίες,
χαλιά και σιτζαντέδες στις
καλές κάμαρες. Τα μέλη της
οικογένειας λούζονταν
άλλαζαν και έκαναν μετά-
νοιες μεταξύ τους για να
συγχωρέσει ο ένας τον
άλλον και να κοινωνήσουν,
κάνεις να έπρεπε να μείνει
αμετάλαβος.
Παρέες παιδιών το βράδυ
της παραμονής κρατώντας
φωτεινά φαναράκια ξεχύνο-
νταν στους δρόμους να
πουν σε συγγενικά και φιλι-

κά σπίτια τα κάλαντα, ήταν
ευλογία για το σπίτι ή το
μαγαζί η παρουσία των
παιδιών να τους καλαντρί-
ζει”.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση
πραγματοποίησαν ο
Δήμαρχος Φαρσάλων
Μάκης Εσκίογλου αναφέρο-
ντας ότι κατάγεται από οικο-
γένεια Μικρασιατών, η
οποία ήρθε στην πόλη μας
πριν πολλά χρόνια ευχόμε-
νος σε όλους Χρόνια
Πολλά, ενώ ο Πρόεδρος
ΟΠΑΚΠΑ Χρ.
Μπασαγιάννης σημείωσε
την καλή συνεργασία συλ-
λόγου και δήμου.
Ως ενα ψηφιδωτό διαφορε-
τικών πληθυσμών χαρακτή-
ρισε στην ομιλία του, ο αντι-
δήμαρχος Λαρισαίων Σωτ.
Βούλγαρης, τα Φάρσαλα,
διαφορετικών παραδόσεων,
ανθρώπων, οι οποίοι αντά-
μωσαν σε αυτό τον τόπο
εργάστηκαν και πρόκοψαν,
όπως Μικρασιάτες, Βλάχοι,
Σαρακατσάνοι,
Καραγκούνηδες, προσφέ-

ροντας στην τοπική κοινω-
νία, σημειώνοντας ως
Φαρσαλινός, ότι ένας από
αυτούς που πρόσφερε στην
κοινωνία, ήταν και το τιμώ-
μενο πρόσωπο της εκδή-
λωσης, ο αείμνηστος
Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος.
Επίσης, χαιρετισμό στην
εκδήλωση απηύθυνε και η
κόρη του, Κυριακή
Παναγιωτοπούλου και
δημοτική σύμβουλος
Φαρσάλων, η οποία ευχαρί-
στησε όλους για την τιμή
και την αναγνώριση στην
μνήμη του πατέρα της.
Ακολούθησαν δρώμενα
από την ζωή τα ήθη έθιμα
των Μικρασιατών, η χορω-
δία του συλλόγου τραγού-
δησε κάλαντα καθώς και τα
μικρά παιδιά, και χόρεψε το
τμήμα ενηλίκων δίνοντας
την ευκαιρία στους παλιούς
να θυμηθούν και στους
νέους να μάθουν πως περ-
νούσαν τις γιορτινές αυτές
μέρες τα Χριστούγεννα
στην Μικρά Ασία.
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Το 2019 βρίσκεται στην…
«έξοδο» του, είναι έτοιμο
να μας αποχαιρετήσει και
στην θέση του να υποδε-
χθούμε το 2020.
Το 2019 μας αποχαιρετά
σε λίγες μέρες αφήνοντας
πίσω του εικόνες και
συναισθήματα.  
Στις παρακάτω γραμμές
θα γυρίσουμε πίσω στο
παρελθόν και θα επιστρέ-
ψουμε στο σήμερα  μέσα
από τις σελίδες του
«Πρώτου Τύπου», σε μια
«Πρωτότυπη
Ανασκόπηση» και έτσι θα
πούμε με τον δικό μας
τρόπο «αντίο» στο απερ-
χόμενο έτος.

Μέρος 1ο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Το 2019 δεν μας έκανε και το

καλύτερο δυνατό... “ποδαρι-

κό” καθώς με το “καλημέρα”

είχαμε μεγάλες παγωνιές και

αρκετές υλικές ζημιές στην

Επαρχία Φαρσάλων από το

ψυχρό κύμα κακοκαιρίας,

μάλιστα την πρώτη εβδομά-

δα του νέου έτους είχαμε και

τραυματισμό ενός νεαρού

από πτώση δένδρου επί της

οδού Αθηνάς παρασύροντας

τα καλώδια τις ΔΕΗ και σπά-

ζοντας την παρακείμενη

κολώνα της, ευτυχώς όμως

δεν ήταν κάτι περισσότερο

σοβαρό.

Με το “καλημέρα” του 2019

έφυγε από την ζωή ο πολύ

γνωστός και αγαπητός στην

Επαρχία Φαρσάλων Χρήστος

Στεργιόπουλος σε ηλικία 66

ετών.

Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για

μεγάλο χρονικό διάστημα, η

Επαρχία Φαρσάλων ήταν

στα… «κόκκινα» όταν για ένα

διάστημα σχεδόν μιας εβδο-

μάδος επικρατούσε παγωνιά

παντού και οι δρόμοι εντός

και εκτός της πόλης ήταν

απροσπέλαστοι, με αποκο-

ρύφωμα την Τετάρτη 9/1,

όταν όλη η πόλη των

Φαρσάλων θύμιζε τεράστιο

«παγοδρόμιο» με παγωμένη

βροχή να πέφτει από τον

ουρανό.

Ευτυχώς όμως όλα έμειναν

ως μια ανάμνηση, καθώς δεν

είχαμε κάποιο σοβαρό περι-

στατικό.

Ο τότε Δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Άρης Καραχάλιος μπήκε

σε «διαδικτυακή κόντρα» με

συμπολίτες μας στο facebook

με αφορμή τα σχόλια ενός

δημοσιεύματος το οποίο αφο-

ρούσε την ημέρα των

Θεοφανείων και την βοήθεια

ενός νεαρού σε μια ηλικιωμέ-

νη κυρία ώστε να μην υπάρ-

ξει κάποιο ατύχημα με την

παγωνιά που επικρατούσε

κάποιοι πολίτες μπήκαν και

έγραψαν τα σχόλια τους.

Κάποιοι εξ αυτών έκαναν κρι-

τική στην Δημοτική αρχή του

τόπου για τα αντανακλαστικά

που επέδειξε,  ο κ.

Καραχάλιος απάντησε σε

έντονο ύφος και άνοιξε ένας

διάλογος ο οποίος είχε δριμύ

κατηγορώ και γενικότερα μια

έκρυθμη κατάσταση στα σχό-

λια.

Στις αρχές του έτους η συμ-

φωνία των Πρεσπών «ταλά-

νιζε» την χώρα, με συλλαλη-

τήρια σε όλα τα μέρη της

Ελλάδος με τους

Φαρσαλινούς να φωνάζουν

ισχυρό «όχι» με μοτοπορεία

και καταλήγοντας στην πλα-

τεία Δημαρχείου.

Οι αγρότες για ακόμη μια

χρονιά «ζέσταναν» από

νωρίς τα τρακτέρ για τα

μπλόκα, ενώ πραγματοποιή-

θηκε και μεγάλη

Πανθεσσαλική συγκέντρωση

στα Φάρσαλα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Το 2019 ήταν μια χρονιά

γεμάτη… εκλογές καθώς

είχαν δρομολογηθεί ήδη

εκλογές σε Δήμου,

Περιφέρειες και Ευρωβουλή

ενώ στην πορεία προέκυψαν

και οι εθνικές εκλογές.

Στα Φάρσαλα οι ανακοινώ-

σεις και τα «παρόν» των

Υποψηφίων Δημάρχων ξεκί-

νησαν από τις αρχές του

Φεβρουαρίου, όταν και ολο-

κληρώθηκε το «πάζλ» των

έξι υποψήφιων.

Ο κ. Άρης Καραχάλιος και η

κ. Μαρία Ίφου ήταν οι

«παλιές καραβάνες» και διεκ-

δικήσαν την επανεκλογή

τους.

Τέσσερα ήταν τα «φρέσκα»

πρόσωπα τα οποία διεκδική-

σαν την εκλογή τους.

Ο λόγος για τους κ.κ. Μάκη

Εσκίογλου, Κώστα Τύμπα,

Βαγγέλη Δημητρακόπουλο

και Αποστόλη Αναγνώστου.

Στην κατασκευή αντιπλημμυ-

ρικών έργων σε Υπέρεια και

Πυργάκια Φαρσάλων προχώ-

ρησε η Περιφέρεια

Θεσσαλίας συνολικού προϋ-

πολογισμού 248.000 ευρώ.

Εγκαινιάστηκε το νέο «σπίτι»

των σκακιστών στα

Φάρσαλα, ήτοι της νέας σκα-

κιστικής λέσχης Φαρσάλων,

στο ισόγειο του Δημαρχιακού

Μεγάρου (πρώην εντευκτή-

ριο).

Επίσης μέσα στον

Φεβρουάριο Συνελήφθη νεα-

ρός Φαρσαλινός «ελαφροχέ-

ρης» ο οποίος σε συνέργεια

με τον πατέρα του «ξάφριζε»

μελίσσια από την Επαρχία

Φαρσάλων και όχι μόνο.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ο Μάρτιος δεν ξεκίνησε καλά

νέα για την Επαρχία

Φαρσάλων, καθώς «έφυγε»

από την ζωή ο γνωστός

Φαρσαλινός δικηγόρος

Γιώργος Αγγελακόπουλος, σε

ηλικία 74 ετών.

Αρχές Μαρτίου ξεκίνησε και η

δίκη των δέκα αγροτών από

τα μπλόκα της Νίκαιας στα

Δικαστήρια της Λάρισας, με

τον πρόεδρο του Α.Σ.

Κατωχωρίου κ. Σωκράτη

Αλειφτήρα να είναι ένας εκ

των κατηγορουμένων.

Εν τέλει και με την νομική

υπεράσπιση της κ. Ζωής

Κωνσταντοπούλου και του κ.

Γιάννη Μπαλασούλη όλες οι

κατηγορίες έπεσαν στο κενό

και οι αγρότες αθωωθήκαν

πανηγυρικά.

Επίσης η Περιφέρεια

Θεσσαλίας  ανακοίνωσε την

κατασκευή κυκλικών κόμβων

στην Ε.Ο. Λάρισας –

Φαρσάλων.

Θύματα απάτης έπεσαν στα

Φάρσαλα καλλιεργητές

φακής με αποτέλεσμα να

χάσουν συνολικά περισσότε-

ρους από 100 τόνους από

την παραγωγή τους.

Κατά το Δημοτικό Συμβούλιο

της Τρίτης 19/3 στα

Φάρσαλα, η πρόεδρος του

Κέντρου

Πρόληψης Λάρισας του

ΟΚΑΝΑ κ. Ευαγγελία

Λιακούλη, ενημέρωσε το

σώμα για την επέκταση της

λειτουργίας του

«Εργαστηρίου Ζωής» στους

Δήμους της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας.

Το Κέντρο Πρόληψης Υγείας

(ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου

Φαρσάλων την Κυριακή 24

Μαρτίου πραγματοποίησε

ημερίδα πρόληψης και   ευαι-

σθητοποίησης για τον καρκί-

νο του παχέος εντέρου, εις

μνήμη του αείμνηστου συντο-

πίτη Φαρσαλινού Ιατρού

Δημήτρη Γ. Καραμανώλη.

Με λαμπρότητα και επισημό-

τητα γιορτάστηκε στην πόλη

των Φαρσάλων, η Εθνική

Επέτειος της 25ης Μαρτίου

του 1821.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Για όγδοη συνεχή χρονιά οι

Φαρσαλινοί δείχνοντας το

μεράκι και την αγάπη τους

για τον τόπο συμμετείχαν

στην εθελοντική δράση «Let’s

do it» η οποία έχει γίνει

θεσμός και στόχο έχει τον

εθελοντισμό και το σεβασμό

προς το περιβάλλον και τον

τόπο που ζούμε.

Τον Απρίλιο είχαμε την

«κόντρα» που προέκυψε για

τον πολύπαθο δρόμο

Φαρσάλων – Λαρίσης αρχικά

ανάμεσα στον Υπουργό

Υποδομών και Μεταφορών κ.

Χρήστο Σπίρτζη και τον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.

Κώστα Αγοραστό με αφορμή

τον δρόμο Φαρσάλων -

Λαρίσης και το ποιος εν τέλει

είναι αρμόδιος για το εν λόγω

έργο.

Ενώ εν συνεχεία και τρεις

υποψήφιοι Δήμαρχοι

Φαρσάλων, διασταύρωσαν

τα… «ξίφη» τους, όταν ο επι-

κεφαλής της παράταξης

«Φάρσαλα Ανάπτυξη» και

υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, με δική του

δήλωση τοποθετήθηκε επί

του θέματος, με τους επίσης

υποψηφίους Δημάρχους

Φαρσάλων κ.κ. Κωνσταντίνο

Τύμπα και Βαγγέλη

Δημητρακόπουλο να απα-

ντούν σε έντονο ύφος στον κ.

Εσκίογλου.

(Συνέχεια στην Σελίδα 7)
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Τοπικά Νέα

Με το 2020 να βρίσκεται προ των πυλών ας ανατρέξουμε λίγο στην διαδρομή του απερχόμενουΜε το 2020 να βρίσκεται προ των πυλών ας ανατρέξουμε λίγο στην διαδρομή του απερχόμενου

2019, μέσα από τις είδησεις του “Πρώτου Τύπου”2019, μέσα από τις είδησεις του “Πρώτου Τύπου”

“Πρωτότυπη ανασκόπηση” - “Πρωτότυπη ανασκόπηση” - ΜέροςΜέρος 11οο

- Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Νασελος Travel”

διοργανώνει εορταστικές εκδρομές για τα

Χριστούγεννα και  τα Θεοφάνεια σε

1) Βουδαπέστη - Βιέννη, 2) Σόφια -

Φιλιππούπολη

3)Μπάνσκο, 4)Βελιγράδι - Νόβι Σαντ

Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Νασελος Travel” σας

εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, 

Καλές Γιορτές με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο!!!

Κυριακή 12/1 ο Πολιτισικός Σύλλογος Γυναικών

Βασιλί διοργανώνει απογευματινή εκδρομή στην

Λάρισα για παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης

“Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια” και το βράδυ, διασκέ-

δαση με ζωντανή μουσική’

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Το “Nefeli Travel” 
σας εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, 

Καλές Γιορτές με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο!!!



ΜΑΙΟΣ
Αρχές Μαΐου είχαμε την
πρώτη «αυτοψία» στο
Δημοτικό Στάδιο των
Φαρσάλων από τον
Υπεύθυνο αθλητικών έργων
Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΠΕ
Λάρισας κ. Στέλιο Δημότσιο.
Με δήλωση του, ο ανεξάρτη-
τος δημοτικός σύμβουλος
Σταύρος Πουλαράκης και πρ.
αντιδήμαρχος Φαρσάλων,
αναφέρει ότι, δεν θα συμμε-
τέχει ως υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος, στις προσε-
χείς δημοτικές εκλογές στο
Δήμο Φαρσάλων.
Ενώ στα μέσα του μήνα
κατατέθηκαν στο
Πρωτοδικείο όλα τα ονόματα
των υποψηφίων Συμβούλων
των έξι συνδυασμών που
διεκδίκησαν τον Δημαρχιακό
θώκο.
Οκ. Μάκης Εσκίογλου ήταν ο
μεγάλος νικητής της πρώτης
Κυριακής των εκλογών για
τον Δήμο Φαρσάλων. Ο συν-
δυασμός «Φάρσαλα
Ανάπτυξη» με επικεφαλή τον
κ. Μάκη Εσκίογλου κατάφερε
να πάρει ποσοστό 43,18%
και συγκεκριμένα με 5.849
ψήφους κατέλαβε την πρώτη
θέση και ξεκινά από θέση
ισχύος κόντρα στον κ. Άρη
Καραχάλιο του οποίου η
παράταξη «Φαρσάλων
Όραμα» κατέλαβε την 2η
θέση με ποσοστό 22,02% και
συγκεκριμένα 2.983. Στην 3η
θέση η κ. Μαρία Ίφου με τον
συνδυασμό «Δημοτική
Αναγέννηση» με ποσοστό
19.12% και συγκεκριμένα
2.590 ψήφους. Τέταρτη θέση
για τον κ. Κωνσταντίνο
Τύμπα με τον συνδυασμό
«Δημοτική Ενωτική
Πρωτοβουλία» ο οποίος
πήρε 7,23% και συγκεκριμέ-
να 979 ψήφους. Πέμπτη
θέση για τον κ. Βαγγέλη
Δημητρακόπουλο με τον συν-
δυασμό «Νέα Εποχή», ο
οποίος κατέλαβε ποσοστό
5,97% έχοντας πάρει 808
ψήφους. Στην έκτη θέση ο κ.
Αποστόλης Αναγνώστου με
τον συνδυασμό «Λαϊκή
Συσπείρωση» με ποσοστό
2,48% και 336 ψήφους.
Νικητής από την πρώτη
Κυριακή αναδείχθηκε στις
Περιφερειακές εκλογές ο κ.
Κώστας Αγοραστός ο οποίος
σημείωσε μεγάλη νίκη με
ποσοστό 55,75%, έναντι
25,15 του κ. Νικολάου
Τσιλιμίγκα ο οποίος αναδεί-
χθηκε δεύτερος.
Ο Αλέξης Τσίπρας μετά την
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις
Ευροεκλογές, ανακοίνωσε
Εθνικές εκλογές.
ΙΟΥΝΙΟΣ
Αλλαγή στον Δημαρχιακό
θώκο και μάλιστα με ισχυρό-
τατο ποσοστό έδωσαν οι

Φαρσαλινοί καθώς ο Δήμος
Φαρσάλων πέρασε στα χέρια
του κ. Μάκη Εσκίογλου ο
οποίος την δεύτερη Κυριακή
επικράτησε εντυπωσιακά
απέναντι στον επί 9 σερί
χρόνια Δήμαρχο κ. Άρη
Καραχάλιο.
Συγκεκριμένα ο Μάκης
Εσκίογλου πέτυχε μια ιστορι-
κή νίκη με το εντυπωσιακό
ποσοστό 75,63%  εκλέχθηκε
πανηγυρικά δήμαρχος
Φαρσάλων, έναντι ποσοστού
24,37% του Άρη Καραχάλιου.
Συγκεκριμένα, στο τέλος της
καταμέτρησης ο κ. Εσκίογλου
έλαβε 7769 ψηφοδέλτια, ένα-
ντι 2501 του κ. Καραχάλιου.
Το εν λόγω ποσοστό αποτε-
λεί την δεύτερη καλύτερη επί-
δοση μετά τα τελικά αποτελέ-
σματα και πρώτη στην
Θεσσαλία για την δεύτερη
Κυριακή, για τις Δημοτικές
εκλογές του 2019. Ο μοναδι-
κός που εκλέχθηκε με μεγα-
λύτερο ποσοστό ήταν ο κ.
Τριανταφύλλακης Ιωάννης με
ποσοστό 75,94% στον Δήμο
Ξηρόμερου.
ΙΟΥΛΙΟΣ
Μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων
Ανακοινώθηκαν την προη-
γούμενη Παρασκευή τα απο-
τελέσματα των Πανελλαδικών
εξετάσεων για ακόμη μια
χρονιά πολλοί ήταν οι
Φαρσαλινοί μαθητές που
σημείωσαν επιτυχίες και
αρκετοί από αυτούς αρίστευ-
σαν.
Τραγική κατάληξη είχε η
παράσυρση 12χρονης, από
διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο,
το οποίο κινούταν στον νέο
περιφερειακό δρόμο στα
Φάρσαλα, στο ρεύμα κυκλο-
φορίας, με κατεύθυνση προς
Βόλο, με την μικρή να υπο-
κύπτει στα τραύματά της.
Αρχές του Ιουλίου ανακοινώ-
θηκε και επίσημα μέσω του
Πρωτοδικείου το νέο
Δημοτικό Συμβούλιο των
Φαρσάλων, με επικεφαλής
τον Δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου το οποίο
απαρτίζεται από τους εξής:
Αρσενοπούλου Βάια,
Χατζηπλή Σοφία,
Συροπούλου Δέσποινα,
Δαμιανός Κων/νος,
Χαμορούσου Ευαγγελία,
Μπασαγιάννης Χρήστος,
Κουκουλιός Σταύρος,
Μπαλατσός Κων/νος,
Μπρόζος Κων/νος,
Γκατζόγιας Νικόλαος,
Γούσιας Δημήτριος, Τριάντης
Ιωάννης, Καραχάλιος Άρης,
Μπαμπανίκας Δημήτριος,
Παναγιωτοπούλου Κυριακή,
Παπαγεωργίου
Χριστόδουλος, Μπένου
Κων/να, Αγγελακόπουλος
Γεώργιος, Ίφου Μαρία,
Αγγελακοπούλου Ιουλία,

Κατσιαούνης Ευάγγελος,
Πατσιούρας Βασίλειος,
Λελεντζής Ιωάννης, Τύμπας
Κώστας,  Γκέβρος Ιωάννης,
Βαγγέλης Δημητρακόπουλος
και Αποστόλης Αναγνώστου.
Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει
και τις Εθνικές Εκλογές και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται
ο νέος πρωθυπουργός της
χώρας.
Δεν υπήρξε στο παρελθόν
όσο και αν προσπάθησαν
πολλές, γυναίκα να καταφέρει
να πάρει βουλευτική έδρα
της Νέας Δημοκρατίας στην
Λάρισα. Η Στέλλα Μπίζιου
έγραψε την δική της ιστορία ,
με την νεαρή δικηγόρο να
γίνεται η πρώτη γυναίκα βου-
λευτής που εκλέγει το κόμμα
της Νέας Δημοκρατίας στην
Λάρισας, από την ίδρυσή του
το 1974, δηλαδή χρειάστηκε
να περάσουν 45 ολόκληρα
χρόνια για να συμβεί αυτό!
Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκες
συνεταιριστικής αποθήκης
στη Σκοπιά Φαρσάλων, όπου
αγρότες είχαν αποθηκευμένα
δέματα με άχυρο και τριφύλ-
λι. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε
αστραπιαία, με 20.000 περί-
που δέματα, γρήγορα να
γίνονται παρανάλωμα.
Κατηγορούμενος για παρά-
βαση της νομοθεσίας που
αφορά την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς
συνελήφθη ένας 44χρονος
στην ευρύτερη περιοχή των
Φαρσάλων Λάρισας από
αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Ιωαννίνων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Με…ανοιχτή αντιπαράθεση
μέσω ανακοινώσεων  ανάμε-
σα στον απερχόμενο  κ. Άρη
Καραχάλιο και στον νεοεκλε-
γέντα Δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου με «φόντο»
την αγορά ενός οικοπέδου,
ξεκίνησε ο Αύγουστος του
2019.
Ενώ οι καλοκαιρινές πυρκα-
γιές «χτύπησαν» και το
Ναρθακιώτικο όρος,  λίγο
έξω από το χωριό Κιτίκι
Φαρσάλων.
Με αφορμή το ρεπορτάζ του
«Πρώτου Τύπου» το οποίο
αφορούσε την πλήρη αδια-
φορία για το Δημοτικό Στάδιο
των Φαρσάλων, υπήρξε ευαι-
σθητοποίηση του πρώην
αντιδημάρχου και ανεξάρτη-
του Δημοτικού Συμβούλου κ.
Σταύρου Πουλαράκη ο οποί-
ος με δική του μέριμνα και
δικά του προσωπικά έξοδα
έβαλε συνεργείο να καθαρί-
σει το Δημοτικό Στάδιο των
Φαρσάλων.
Την Παρασκευή 23/8 το από-
γευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο
Φαρσάλων πραγματοποιήθη-
κε η ορκωμοσία του νεοεκλε-
γέντα Δημάρχου του Δήμου
Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου.
Παράλληλα πραγματοποιή-
θηκε 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.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Μετά την πρώτη ειδική συνε-

δρίαση του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου, την εκλογή του
κ. Κων/νου Δαμιανού ως
Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου και τις δημαιρε-
σίες σειρά για την νέα
Δημοτική αρχή είχε ο ορι-
σμός των τεσσάρων αντιδη-
μάρχων από τον νέο
Δήμαρχο κ. Μάκη Εσκίογλου.
Έτσι λοιπόν ο κ. Εσκίογλου
με απόφαση του όρισε τους
τέσσερις νέους αντιδημάρ-
χους (σ.σ. οικονομικών,
τεχνικών έργων, περιβάλλο-
ντος & πρασίνου και καθα-
ριότητας και ηλεκτροφωτι-
σμού).
Η κ. Σοφία Χατζηπλή ορίστη-
κε ως καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών,  ο
κ. Νικόλαος Γκατζόγιας ως
Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων, ο κ. Σταύρος
Κουκουλιός ως Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος και Πρασίνου
και η κ. Δέσποινα
Συροπούλου ως
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού.
Ενώ επίσης όπως έγινε γνω-
στό η κ. Σοφία Χατζηπλή ορί-
στηκε ως Α’ Αναπληρώτρια
Δημάρχου, ενώ ο κ. Νίκος
Γκατζόγιας ως Β’
Αναπληρωτής Δημάρχου.
Ως Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ
ορίστηκε ο κ. Χρήστος
Μπασαγιάννης, ενώ πρόε-
δρος ΔΗΚΕΦΑ ο κ. Κων/νος
Μπαλατσός.
Απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών,
ο πρώην δήμαρχος
Ναρθακίου Δημήτρης
Καπετάνος, πατέρας του
προέδρου της ΝΟΔΕ
Λάρισας Χρήστου
Καπετάνου.
Διετέλεσε δήμαρχος
Ναρθακίου δυο θητείες την
περίοδο 2002-2010, τρεις
θητείες κοινοτάρχης
Ναρθακίου και νομαρχιακός
σύμβουλος Λάρισας.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Κοσμοσυρροή πραγματοποι-
ήθηκε στις τριήμερες εκδηλώ-
σεις στο πλαίσιο της 14ης
Γιορτής Χαλβά Φαρσάλων. 
Χιλιάδες επισκεπτών βρέθη-
καν στα Φάρσαλα είτε για να
παρακολουθήσουν, είτε για
να συμμετάσχουν σε κάποια
από τις εκδηλώσεις, που
διοργάνωσε και φέτος ο
δήμος Φαρσάλων με την
πολύτιμη συνδρομή πλήθους
φορέων.
Με καλοκαιρία πραγματοποι-
ήθηκε, στα Φάρσαλα, για
έβδομη συνεχή χρονιά ο
«7ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ» –
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟ-
ΜΟΣ,  ο οποίος σε συμμετο-
χή έσπασε όλα τα ρεκόρ στις
τρεις κατηγορίες 21,2 και 5,2
και χιλίων μέτρων.
Υπογράφτηκε  από τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κώστα Αγοραστό η σύμβαση
κατασκευής των κυκλικών
κόμβων στην Επαρχιακή
Οδό Λάρισας – Φαρσάλων.
Ο δήμος Φαρσάλων σε
συνεργασία με το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων προσκάλε-
σε και φιλοξένησε το διάστη-
μα από 30 Σεπτεμβρίου έως
και 2 Οκτωβρίου, κλιμάκιο
των «Γιατρών του Κόσμου»
για την υλοποίηση του προ-

γράμματος «Ατομικό Δελτίο
Μαθητή».
Με μεγάλη επιτυχία και εντυ-
πωσιακή συμμετοχή απ’ όλη
την Ελλάδα, στέφθηκε το 4ο
Τουρνουά Σκακιού Γιορτής
Χαλβά Φαρσάλων, μια συν-
διοργάνωση του ΟΠΑΚΠΑ
του Δήμου Φαρσάλων και
του Γυμναστικού Συλλόγου. 
Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
των Περιφερειών και των
Πόλεων στις Βρυξέλλες συμ-
μετείχε ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου, μαζί και με
άλλους αιρετούς από το νομό
Λάρισας, καλεσμένος της
ευρωβουλευτή κ. Μαρίας
Σπυράκη.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Πέμπτης 17/10 αποφασίστη-
κε σε θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης η μετεγκατάσταση
του Πυροσβεστικού σώματος
της Επαρχίας Φαρσάλων στο
κτήριο του πρώην συνδέ-
σμου του Ευϋδρίου
Φαρσάλων.
Μεγάλες ζημιές που προκλή-
θηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς
που ξέσπασε στο εκκοκκι-
στήριο στην διασταύρωση
Ρευματιάς – Ναρθακίου στα
Φάρσαλα, όπου άρπαξε
φωτιά βαμβάκι που βρισκό-
ταν στον αύλειο χώρο του
εργοστασίου.
Η φωτιά κατέκαψε περίπου
600 τόνους σύσπορου βαμ-
βακιού και 300 δέματα βαμ-
βάκι.
Με λαμπρότητα και επισημό-
τητα γιορτάστηκε στην πόλη
των Φαρσάλων, η Εθνική
Επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου του 1940.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Τη δέσμευση πως ο δήμος
Φαρσάλων θα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για
τη στήριξη της αξιέπαινης
πορείας της στον αθλητισμό,
έδωσε ο δήμαρχος κ. Μάκης
Εσκίογλου στην πρωταθλή-
τρια της δισκοβολίας Κρίστυ
Αναγνωστοπούλου, στο πλαί-
σιο συνάντησής τους.
Για μία ώρα θύμα τροχαίου
στο Ναρθάκι Φαρσάλων
παρέμενε τραυματισμένη στο
οδόστρωμα καθώς δεν
υπήρχε διαθέσιμο  ασθενο-
φόρο με προσωπικό.
Χρειάστηκε δε να επιστρα-
τευτεί ασθενοφόρο από γει-
τονικό νόμο μέχρις ότου δια-
κομιστεί στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας.
Σημαντικές ανακοινώσεις
πραγματοποίησε από τα
Φάρσαλα η υπουργός
Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.
Είναι η πρώτη φορά που
υπουργός Πολιτισμού επι-
σκέπτεται τα Φάρσαλα, την
αρχαία Φθία την πατρίδα του
Αχιλλέα.
Είχε συνάντηση με τον
δήμαρχο κ. Μάκη Εσκίογλου
και στελέχη της δημοτικής
αρχής.Η υπουργός
Πολιτισμού ανακοίνωσε την
άμεση ένταξη στο ΕΣΠΑ με
χρηματοδότηση 900.000
ευρώ, του έργου της αναστή-
λωσης του αρχαίου τείχους
της πόλης σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Με δυο τελετές που πραγμα-
τοποιήθηκαν την Κυριακή 17
Νοεμβρίου τιμήθηκε με κατά-

θεση στεφάνων η 46η επέτει-
ος της εξέγερσης των φοιτη-
τών του Πολυτεχνείου στα
Φάρσαλα.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Μία δυσάρεστη έκπληξη ανά-
μενε τους κατοίκους και τους
επισκέπτες των Φαρσάλων.
Άγνωστος ή άγνωστοι είχαν
προβεί σε βανδαλισμούς
στον εορταστικό διάκοσμο
που είχε τοποθετήσει σε
σημεία της πόλης η δημοτική
αρχή.
Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, κ. Τάκη
Θεοδωρικάκου, η Παρασκευή
Δραμαλιώτη, με καταγωγή
από τα Φάρσαλα, τοποθετή-
θηκε στη θέση της
Αντιπροέδρου του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
βελτίωσης του αγωνιστικού
χώρου στο Δημοτικό Στάδιο
της πόλης των Φαρσάλων.
Σε μια Πλατεία ασφυκτικά
γεμάτη και «ζωντανή», από
τις πρώτες απογευματινές
ώρες, πλημμυρισμένη από
παιδικές φωνές, τραγούδια,
παιχνίδια, κέφι και διασκέδα-
ση άναψε το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο το
βράδυ της Παρασκευής 6/12
στην Πλατεία Δημαρχείου στα
Φάρσαλα, με την Φαρσαλινή
τραγουδίστρια Λίλα Τριάντη
να ξεσηκώνει μικρούς και
μεγάλους!
Ιστορικής σημασίας ημέρα
είναι η Τρίτη 10/12 για την
επαρχία Φαρσάλων καθώς
μετά από συντονισμένες
προσπάθειες του δήμου αλλά
και τοπικών φορέων, ανακοι-
νώθηκε η δημιουργία ανεξάρ-
τητου τομέα του ΕΚΑΒ στην
πόλη.
Η ανακοίνωση μάλιστα έγινε
από τον ίδιο τον πρόεδρο
του διοικητικού συμβουλίου
του ΕΚΑΒ κ. Νίκο
Παπαευσταθίου, ο οποίος
επισκέφθηκε τα Φάρσαλα και
είχε συνάντηση με το δήμαρ-
χο κ. Μάκη Εσκίογλου, μαζί
με τον πρόεδρο της 5ης ΥΠΕ
Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδα κ. Φώτη Σερέτη,
αλλά και τον πρόεδρο της
ΝΟΔΕ Λάρισας κ. Χρήστο
Καπετάνο.
Την Παρασκευή 13/12 το
βράδυ έγινε ο πρώτος αντι-
καπνιστικός έλεγχος στα
Φάρσαλα.
Το ποινολόγιο ήταν «λευκό»
καθώς δεν σημειώθηκε ούτε
μια παράβαση με τους
Φαρσαλινούς να έχουν εναρ-
μονιστεί πλήρως με τον νέο
αντικαπνιστικό νόμο.
“Πρωταθλητές” στην προ-
σφορά και το φιλότιμο οι
Φαρσαλινοί!
Την έμπρακτη αλληλεγγύη
τους έδειξαν οι Φαρσαλινοί
σε όλες τις εκδηλώσεις
φιλανθρωπίας και προσφο-
ράς που πραγματοποιηθή-
καν, με κορυφαία την μεγάλη
συναυλία με τον Νίκο
Ζιώγαλα στο Πολιτιστικό
Κέντρο.
Κάπως έτσι κλείνει μέσα
από τις σελίδες μας ακόμη
μια χρονιά.
Ευχόμαστε σε όλους σας
καλές γιορτές, με υγεία,
ευτυχία και αγάπη και τα
λέμε... του χρόνου!!!!
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Με το 2020 να βρίσκεται προ των πυλών ας ανατρέξουμε λίγο στην διαδρομή του απερχόμενουΜε το 2020 να βρίσκεται προ των πυλών ας ανατρέξουμε λίγο στην διαδρομή του απερχόμενου

2019, μέσα από τις είδησεις του “Πρώτου Τύπου”2019, μέσα από τις είδησεις του “Πρώτου Τύπου”

“Πρωτότυπη ανασκόπηση” - “Πρωτότυπη ανασκόπηση” - ΜέροςΜέρος 22οο



Μ
ε μεγάλη

επιτυχία και την

συμμετοχή των

περαστικών, η Ορχήστρα

Νέων Φαρσάλων, έκανε

τις πρώτες της

εμφανίσεις, στις

εορταστικές εκδηλώσεις

του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ, αρχικά

στην πλατεία Λαού στα

Φάρσαλα, την παραμονή

των Χριστουγέννων,

παίζοντας έντεχνη και

ροκ μουσική καθώς και

Χριστουγεννιάτικες

μελωδίες.

Οι μουσικοί της ορχήστρας

εμφανίστηκαν μαζί με τον

μαέστρο της ορχήστρας

Κώστα Χριστοδούλου, στο

μουσικό πρόγραμμα

“Christmas Street Music”

και άφησαν θετικές εντυπώ-

σεις στους περαστικούς.

Ενώ στις 28/12 το μεσημέρι

του Σαββάτου δηλαδή οι

νέοι μουσική της πόλης μας

εντυπωσίασαν μικρούς και

μεγάλους στην πλατεία

Δημαρχείου σε μια όμορφη

μουσική παράσταση, με

τίτλο: “Christmas Street

Music”

Μ
ε ενθουσιασμό

και θερμά

χειροκροτήματα

υποδέχθηκε τη Δημοτική

χορωδία το φιλόμουσο

κοινό της πόλης η οποία

τηρώντας το καθιερωμένο

έθιμο,  τραγούδησε

κάλαντα και

Χριστουγεννιάτικα

τραγούδια στους δρόμους

και στις πλατείες των

Φαρσάλων

δημιουργώντας μια

ευχάριστη   και ζεστή

Χριστουγεννιάτικη

ατμόσφαιρα. 

Τη χορωδία διηύθυνε και

συνόδευε με το ακορντεόν

ο μαέστρος Κωσταντίνος

Μάτης και στην κιθάρα ο

Ανδρέας Τράντος.

Συνόδευαν επίσης, στον

περίπατο αυτό, οι αντιδή-

μαρχοι κ.κ Σοφία Χατζηπλή,

Νίκος Γκατζόγιας, Σταύρος

Κουκουλιός, Δέσποινα

Συροπούλου, ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΑΠΑ κ Χρήστος

Μπασαγιάννης και ο Δημ

Σύμβουλος κ. Ιωάννης

Λελεντζής.

Στη συνέχεια οι χορωδοί

μετέβησαν στο Δημαρχείο

όπου τραγούδησαν τα

κάλαντα στο Δήμαρχο κ

Μάκη Εσκίογλου παρουσία

δημοτικών συμβούλων και

δημοτικών υπαλλήλων.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε

υγεία καλή και δημιουργική

χρονιά με πολλές επιτυχίες

και προσέφερε κεράσματα

στους χορωδούς.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

““Σκόρπισαν” χαρά τα κάλαντα στην πόλη των ΦαρσάλωνΣκόρπισαν” χαρά τα κάλαντα στην πόλη των Φαρσάλων

Μεγάλη επιτυχία στις εορταστικές εμφανίσεις Μεγάλη επιτυχία στις εορταστικές εμφανίσεις 

της Ορχήστρας Νέωντης Ορχήστρας Νέων

ΚΑΛΗ Χ
ΡΟ

ΝΙΑ
!!!

ΚΑΛΗ Χ
ΡΟ

ΝΙΑ
!!!

ΚΑΛΗ Χ
ΡΟ

ΝΙΑ
!!!



Α
πό το βράδυ του

Σαββάτου έκανε

την εμφάνισή του

το χιόνι στην Επαρχία

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τις
δέκα το βράδυ ξεκίνησε, να
χιονίζει πυκνά στα ορεινά
της επαρχίας Φαρσάλων,

στο νοτιότερο άκρο του
νομού Λάρισας.
Η χιονόπτωση ξεκίνησε
από την Σκοπιά Φαρσάλων
και έφτασε μέχρι και το
Δίλοφο Φαρσάλων.
Ενώ και στο ανατολικό
άκρο του Δήμου
Φαρσάλων, Παλαιόμυλο,

Άγιο Χαράλαμπο, Ερέτρια,
Ασπρόγεια κλπ έκανε την
εμφάνιση του το χιόνι.
Μάλιστα το πρωί της
Δευτέρας είχαμε ασθενή
χιονόπτωση και στην πόλη
των Φαρσάλων η οποία
διήρκησε περίπου δυο
ώρες.
Η θερμοκρασία όλες αυτές

τις ημέρες είναι αισθητά
χαμηλή και σε συνδυασμό
με το χιόνι υπάρχει το ενδε-
χόμενο παγωνιάς στους
δρόμους και έτσι θα πρέπει
όλοι οι οδηγοί να είναι προ-
σεκτικοί και να δίνουν μεγά-
λη σημασία στον τρόπο
που κινούνται.

Ά
μεση ήταν η

ανταπόκριση από

την Δημοτική αρχή

και συγκεκριμένα από τον

αντιδήμαρχο έργων κ.

Νικόλαο Γκατζόγια στα

χρόνια αιτήματα των

κατοίκων καθώς μεγάλα

πρόβληματα στην

οδοποιία πολλών ετών

εντός της πόλης λύθηκαν

άμεσα.

Συγκεκριμένα αποκαταστά-
θηκαν μεγάλες ζημιές στο

οδόστρωμα επί της Οδού
Ρήγα Φεραίου, επί των
Οδών Συντάγματος Ιππικού
και Αθηνάς, επί της Οδού
Αθηνάς, επί της οδού
Απόλλωνος (σ.σ. τον
δρόμο πίσω από το
Σούπερ Μάρκετ
«Γαλαξίας»), στις εργατικές
κατοικίες Θωμαΐδη
(Αγροκήπιο) και επί της
Οδού Νικολάου Πλαστήρα,
ζημιές η οποία επί χρόνια
ταλάνιζε και ταλαιπωρούσε

τον συγκεκριμένο δρόμο, με
τις λακκούβες να έχουν
φτάσει σε επικίνδυνο
σημείο και οδηγοί και αλλά
και πεζοί να αντιμετωπίζουν
προβλήματα τα οποία μεγά-
λωναν όταν ξεκινούσαν και
οι βροχές.
Οι κάτοικοι των περιοχών
είδαν τα συνεργεία να
έχουν πάρει φωτιά και
άμεσα λύθηκαν πολλά και
σοβαρά ζητήματα.
Οι βελτιωτικές εργασίες

συνεχίζονται, ενώ από το
νέο έτος και με τον νέο
οικονομικό προϋπολογισμό
του νέου έτους, αναμένεται
να γίνουν ακόμη περισσότε-
ρα και μεγαλύτερα έργα
υποδομών και βελτίωσης
της οδοποιίας τόσο στην
πόλη όσο και στην Επαρχία
Φαρσάλων.
Υ.Γ. Οι φωτογραφίες είναι
από την οδό Ρήγα Φεραίου
και απεικονίζουν το πρίν και
το μετά του δρόμου.
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Αποκαταστάθηκαν ζημιές πολλών ετώνΑποκαταστάθηκαν ζημιές πολλών ετών

στο οδόστρωμα των Φαρσάλωνστο οδόστρωμα των Φαρσάλων

Από το βράδυ του Σαββάτου έκανε την εμφάνισή του το χιόνιΑπό το βράδυ του Σαββάτου έκανε την εμφάνισή του το χιόνι

στην Επαρχία Φαρσάλων.στην Επαρχία Φαρσάλων.

Χιόνι έφερε η “Ζηνοβία” στην Επαρχία ΦαρσάλωνΧιόνι έφερε η “Ζηνοβία” στην Επαρχία Φαρσάλων

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!



Δ
ύο νέα προγράμματα
κοινωφελούς
εργασίας αναμένεται

να προκηρύξει ο ΟΑΕΔ
μέσα στο πρώτο τρίμηνο
του 2020 που θα αφορούν
την πρόσληψη συνολικά
9.000 ανέργων που είναι
εγγεγραμένοι στα Μητρώα
του Οργανισμού.
Το πρώτο πρόγραμμα θα
αφορά στη δημιουργία νέων
θέσεων στον τομέα της δασο-
προστασίας και θα απευθύνε-
ται σε 5.000 άτομα, ενώ το
δεύτερο θα αφορά περίπου
4.000 πτυχιούχους που θα
τοποθετηθούν σε φορείς του

Δημοσίου.
Ειδικότερα:
— Για το πρώτο πρόγραμμα
σχεδιάζεται ανάλογη προκή-
ρυξη με αυτή του 2018 που
θα προβλέπεται την πρόσλη-
ψη περίπου 5.000 ανέργων
στο υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις για την αντιπυρική
προστασία των δασικών οικο-
συστημάτων της χώρας.
Η τοποθέτηση ανέργων θα
αφορά εργασία διάρκειας
οκτώ μηνών στην προστασία
των δασών. Θα υπάρχει δια-
δικασία μοριοδότησης, από

την οποία θα προκύπτουν οι
τελικοί ωφελούμενοι μέσα
από το μητρώο ανέργων του
ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι θα πρέπει
να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση για να ενταχθούν στη
λίστα επιλογής των δικαιού-
χων.
Η σχετική προκήρυξη αναμέ-
νεται να εκδοθεί τον Μάρτιο
του 2020.
— Το δεύτερο πρόγραμμα θα
αφορά σε 4.000 πτυχιούχους
που θα εργαστούν σε φορείς
του Δημοσίου. Το νέο πρό-
γραμμα θα είναι αντίστοιχο με
αυτό των 5.500 πτυχιούχων
που τρέχει αυτή την περίοδο.
Παρότι στο υπουργείο
Εργασίας ασκούνται πιέσεις
για την παράταση του υπάρ-
χοντος προγράμματος των
5.500, ωστόσο πληροφορίες
και πηγές του υπουργείου
αναφέρουν ότι δεν πρόκειται
να δοθεί καμία παράταση των
συμβάσεων και θα υπάρξει
νέα προκήρυξη.
Το νέο πρόγραμμα θα αφορά
ανέργους πτυχιούχους οι
οποίοι θα απασχοληθούν σε
υπουργεία και εποπτευόμε-
νους δημόσιους φορείς για
συνολικό διάστημα 12 μηνών.
Η σχετική προκήρυξη αναμέ-
νεται να βγει το Μάρτιο ή τον
Απρίλιο του 2020.
Αμοιβές ωφελουμένων:
Για την κατηγορία ΠΕ έως
1.040 ευρώ
Για την κατηγορία ΤΕ έως 990
ευρώ
Για τους ωφελουμένους οι
οποίοι διαθέτουν μεταπτυχια-
κό ή διδακτορικό τίτλο σπου-
δών οι ανωτέρω αμοιβές
προσαυξάνονται μηνιαίως
κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ
αντιστοίχως: Μεταπτυχιακό –
Α) για την κατηγορία ΠΕ έως
1.090 ευρώ και Β) για την
κατηγορία ΤΕ έως 1.040
ευρώ, Διδακτορικό – Α) για
την κατηγορία ΠΕ έως 1.140
ευρώ και Β) για την κατηγορία
ΤΕ έως 1.090 ευρώ

Π
αράταση ως τις

15 Ιανουαρίου

για την πληρωμή

των τελών κυκλοφορίας,

καθώς και για την

κατάθεση πινακίδων,

ανακοίνωσε το υπουργείο

Οικονομικών.

Στη σχετική ανακοίνωση

που εκδόθηκε αναφέρεται

ότι «το υπουργείο

Οικονομικών, θέλοντας να

διευκολύνει τους πολίτες και

να δώσει σε όλους τη δυνα-

τότητα να εκπληρώσουν τις

υποχρεώσεις τους, παρα-

τείνει την προθεσμία για

την καταβολή των τελών

κυκλοφορίας καθώς και για

τη θέση των οχημάτων σε

εκούσια ακινησία, ως τη

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου

2020. Πρέπει να καταστεί

σαφές και ξεκάθαρο σε

όλους ότι δεν πρόκειται να

δοθεί νέα παράταση. Μετά

την παρέλευση της συγκε-

κριμένης προθεσμίας, κάθε

πληρωμή θα θεωρείται

εκπρόθεσμη και θα επιβα-

ρύνεται με πρόστιμο”.

Τα στοιχεία της

Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων δεί-

χνουν ότι είναι αρκετές εκα-

τοντάδες χιλιάδες οι πολίτες

που για μια ακόμη χρονιά

άφησαν για την τελευταία

στιγμή την πληρωμή των

τελών κυκλοφορίας και την

κατάθεση των πινακίδων.

Η προθεσμία κανονικά

έληγε την παραμονή της

Πρωτοχρονιάς, αλλά δόθη-

κε παράταση για να πλη-

ρωθούν τα τέλη μέσα στο

2020.

Ωστόσο, για την κατάθεση

των πινακίδων χρειάζονται

τα εξής δικαιολογητικά:

Δήλωση ακινησίας

Αστυνομική ταυτότητα

Εξουσιοδότηση αν το ΙΧ

ανήκει σε τρίτο πρόσωπο

Άδεια κυκλοφορίας

Πινακίδες

Δήλωση στάθμευσης σε

ιδιωτικό χώρο (υπεύθυνη

δήλωση).

Τα πρόστιμα

Οσοι δεν πληρώσουν τα

τέλη κυκλοφορίας εντός

προθεσμίας θα επιβαρυν-

θούν (εκτός του ποσού για

τα τέλη) με πρόστιμα ως

εξής:

100% των τελών εάν το

όχημα είναι δίκυκλο, τρίκυ-

κλο ή επιβατικό ΙΧ.

50% των τελών εάν το

όχημα είναι επιβατικό ΔΧ,

φορτηγό ή λεωφορείο.

30 ευρώ εάν τα τέλη κυκλο-

φορίας είναι μικρότερα των

30 ευρώ.

Όπως και τις προηγούμενες

χρονιές, έτσι και το 2020,

υπάρχουν κάποιες κατηγο-

ρίες ιδιοκτητών ΙΧ που

απαλλάσσονται από την

καταβολή των τελών. Η

πλήρης απαλλαγή από τα

τέλη κυκλοφορίας ισχύει

τόσο για τα άτομα με ανα-

πηρία όσο και για τους

γονείς τους ή στα πρόσω-

πα που ασκούν τη γονική

μέριμνα. Η διάταξη αυτή

ισχύει μέχρι και την ενηλι-

κίωση του ατόμου με ανα-

πηρία και για ένα μόνο

όχημα.

Π
αρατείνει η ΔΕΗ

την προθεσμία

υποβολής των

απαιτούμενων

δικαιολογητικών για το

αγροτικό τιμολόγιο, που

κανονικά λήγει στις 31

Δεκεμβρίου 2019.

Σε συνεννόηση με την ηγε-
σία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, η ΔΕΗ ανακοί-
νωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι
έχουν προθεσμία έως την
30η Ιουνίου 2020.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ,
εφαρμόζοντας τη σχετική
νομοθεσία για την εκκαθά-
ριση του Μητρώου των
δικαιούχων του Αγροτικού
τιμολογίου, ξεκίνησε τη δια-
δικασία από το 2014. Παρά
τη σχετική πρόοδο που έχει
συντελεστεί, ένα μεγάλο
μέρος των αγροτών δεν
έχει επικαιροποιήσει τα
στοιχεία του, καθώς, λόγω
του αυξημένου όγκου των
αιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί στις αρμόδιες υπη-

ρεσίες (Δήμοι, Περιφέρειες
κλπ), παρατηρούνται σημα-
ντικές καθυστερήσεις στην
όλη διαδικασία.
Η προσπάθεια επίλυσης
του προβλήματος, μέσω
του Συστήματος Υποβολής
Αιτήσεων Ενιαίας
Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ,
δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί
ως προς τα αναμενόμενα
αποτελέσματα.
Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ, σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση
της, καλεί εκ νέου τους
αγρότες να τακτοποιήσουν
τις εκκρεμότητες τους, προς
την εταιρεία, ειδικά εκείνους
που για οποιοδήποτε λόγο
έχουν διακόψει την αγροτι-
κή τους δραστηριότητα και
συνεχίζουν παράτυπα να
απολαμβάνουν τα προνό-
μια του αγροτικού τιμολογί-
ου.
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΕΗ: παράταση στην υποβολήΔΕΗ: παράταση στην υποβολή

δικαιολογητικών για τοδικαιολογητικών για το

αγροτικό τιμολόγιοαγροτικό τιμολόγιο

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Παράταση έως τις 15/1 Παράταση έως τις 15/1 

για τα τέλη κυκλοφορίαςγια τα τέλη κυκλοφορίας

ΟΑΕΔ -Κοινωφελής Εργασία: ΟΑΕΔ -Κοινωφελής Εργασία: 

Έρχονται δύο νέα προγράμματα για προσλήψεις Έρχονται δύο νέα προγράμματα για προσλήψεις 



Έ
να νέο

ασφαλιστικό

τοπίο όσον

αφορά τις εισφορές, τόσο

των ελεύθερων

επαγγελματιών,

αυτοαπασχολουμένων

και αγροτών όσο και των

μισθωτών σε δημόσιο και

ιδιωτικό τομέα αναμένεται

να διαμορφωθεί εντός του

2020.

Η αρχή αναμένεται να γίνει
με τις εισφορές των μη
μισθωτών και το νέο σύστη-
μα ασφαλιστικών κατηγο-
ριών, που όπως έχει αποκα-
λύψει η «Καθημερινή» θα
ισχύσει από τον Ιανουάριο
του 2020.
Σύμφωνα με τις οριστικές
διατάξεις που έχουν εγκριθεί
και από το υπουργικό συμ-
βούλιο, στο σχέδιο νόμου
του υπουργείου Εργασίας
το οποίο θα πρέπει να έχει
ψηφιστεί έως το τέλος
Ιανουαρίου, ώστε εντός του

Φεβρουαρίου να ξεκινήσει η
πληρωμή των εισφορών με
το νέο σύστημα, θεσπίζονται
επτά επίπεδα εισφορών για
τους επαγγελματίες.
Το πρώτο επίπεδο αφορά
μόνο τους νέους επαγγελ-
ματίες με δραστηριότητα
έως 5 ετών. Τα υπόλοιπα έξι
επίπεδα είναι «ανοικτά» για
όλους, καθώς ο ασφαλισμέ-
νος θα μπορεί στις αρχές
κάθε έτους να επιλέγει ελεύ-
θερα ένα από τα έξι αυτά
επίπεδα, με βάση την οικο-
νομική του δυνατότητα. Το
κατώτατο επίπεδο εισφο-
ρών διαμορφώνεται στα 210
ευρώ, εκ των οποίων τα 155
αφορούν εισφορές κύριας
σύνταξης (ΕΦΚΑ) και τα 55
εισφορές υγείας. Οι εισφο-
ρές κύριας σύνταξης προ-
σαυξάνονται έως και το έκτο
επίπεδο.
Ειδικότερα κλιμακώνονται
στα 186 ευρώ στο δεύτερο
επίπεδο, στα 236 ευρώ στο

3ο, στα 297 ευρώ στο 4ο,
στα 369 ευρώ στο 5ο και
στα 500 ευρώ στο 6ο και
τελευταίο επίπεδο. Οι εισφο-
ρές υγείας προσαυξάνονται
έως και το 2ο επίπεδο και
παραμένουν σταθερές στα
66 ευρώ για όλα τα επόμε-
να. Το ύψος της συνολικής
εισφοράς διαμορφώνεται
στα 210 ευρώ για το πρώτο
επίπεδο, τα 252 για το 2ο,
τα 302 για το 3ο, τα 363 για
το 4ο, τα 435 για το πέμπτο
και στα 566 για το 6ο επίπε-
δο ασφάλισης.
Για τους νέους ασφαλισμέ-
νους (έως πέντε έτη ασφάλι-
σης) θεσπίζεται χαμηλότερο
επίπεδο εισφορών στα 126
ευρώ (εκ των οποίων 93 για
σύνταξη και 33 για υγεία).
Οι εισφορές θα προσαυξά-
νονται ετησίως με βάση
συντελεστή που διαμορφώ-
νεται κατά 50% από το
ποσοστό μεταβολής του
ΑΕΠ και κατά 50% από το
ποσοστό μεταβολής του
γενικού Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή, του προηγού-
μενου έτους.
Για τους αγρότες (ασφαλι-
σμένους στον πρ. ΟΓΑ) τα
ασφάλιστρα για το 2020
διαμορφώνονται σε 119
ευρώ (87 για σύνταξη) στο
1ο επίπεδο, 143 ευρώ (104
για σύνταξη) στο 2ο επίπε-
δο, στα 171 ευρώ (132 για
σύνταξη) στο 3ο επίπεδο,
στα 205 ευρώ (166 για

σύνταξη) στο 4ο επίπεδο,
στα 246 ευρώ (207 για
σύνταξη) στο 5ο επίπεδο και
στα 319 ευρώ (280 για
σύνταξη) στο 6ο επίπεδο.
Το σχέδιο του υπουργείου
Εργασίας περιλαμβάνει επί-
σης 3 κατηγορίες ελεύθερης
επιλογής για την επικουρική
ασφάλιση (αφορά περίπου
145.000 ασφαλισμένους
κυρίως αυτοαπασχολουμέ-
νους) και άλλες 3 κατηγο-
ρίες για το εφάπαξ (αφορά
163.000 ασφαλισμένους).
Ειδικότερα προτείνεται οι
εισφορές για επικουρική να
διαμορφωθούν το 2020 από
42 ευρώ η ελάχιστη έως 61
ευρώ η μέγιστη με την
ενδιάμεση να κινείται στα 51
ευρώ. Αντίστοιχα για το εφά-
παξ προτείνεται η ελάχιστη
εισφορά να διαμορφωθεί
στα 26 ευρώ, η μέγιστη στα
37 ευρώ τον μήνα και η
ενδιάμεση στα 31 ευρώ.
Μείωση μη μισθολογικού
κόστους κατά 2,21% από
την 1η Ιουλίου
Για τον Ιούλιο του νέου
έτους έχει προγραμματιστεί
η πρώτη από τις τέσσερις
διαδοχικές μειώσεις των
εισφορών στον ιδιωτικό
τομέα κατά 0,90 ποσοστιαί-
ες μονάδες. Συνολικά, σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό της
κυβέρνησης, οι εισφορές
εργοδοτών και εργαζομένων
για την πλήρη απασχόληση,
αναμένεται να μειωθούν

κατά 5 ποσοστιαίες μονά-
δες, σε βάθος 4ετίας, και
συγκεκριμένα κατά  2,38
μονάδες για τις επιχειρήσεις
και κατά 2,62 μονάδες για
τους εργαζομένους.
Πρόκειται για μια σημαντική
ελάφρυνση, με δεδομένο ότι
σήμερα, το μη μισθολογικό
κόστος ανέρχεται σε 40,56%
στο βασικό πακέτο ασφάλι-
σης ενός μισθωτού. Εντός
του νέου έτους και συγκεκρι-
μένα από τον Ιούλιο του
2020, σύμφωνα με το σχέ-
διο που επεξεργάζεται το
υπουργείο Εργασίας, η  ελά-
φρυνση κατά 0,9 ποσοστιαί-
ες μονάδες μεταφράζεται σε
ελάφρυνση 2,21% του μη
μισθολογικού κόστους. Το
μέτρο αφορά περίπου 1,5
εκατ. μισθωτούς, εργαζομέ-
νους με πλήρη απασχόλη-
ση, καθώς ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
έχει ξεκαθαρίσει ότι η μείω-
ση θα αφορά μόνο την
πλήρη απασχόληση, με
στόχο να λειτουργήσει ως
ένα επιπλέον κίνητρο κατά
της υποδηλωμένης ή ανα-
σφάλιστης εργασίας.
Αναλυτικά, το 2020 η μείω-
ση θα εφαρμοστεί από τον
Ιούλιο και θα είναι κατά 0,90
ποσοστιαίες μονάδες, 0,48
για τους εργοδότες και 0,42
για τους εργαζομένους.
Μάλιστα, το 0,75 θα κοπεί
από την εισφορά που κατα-
βάλλεται σήμερα για τον

κλάδο ανεργίας (ν. 2961/54,
αρ. 32), και συγκεκριμένα
0,27 από την εισφορά εργα-
ζομένου (σήμερα πληρώνει
1,83% του μισθού του και
κατά συνέπεια θα μειωθεί
στο 0,56%) και κατά 0,48
από την εισφορά εργοδότη
(σήμερα πληρώνει 3,17%
του μισθού και κατά συνέ-
πεια θα μειωθεί στο 2,69%).
Το υπόλοιπο 0,15 της μονά-
δας θα μειωθεί από την
εισφορά υπέρ του λογαρια-
σμού κοινωνικής πολιτικής
(τέως ΟΕΚ) που καταβάλ-
λουν μόνο οι εργαζόμενοι
(ώστε από 1/6/2020 η
εισφορά υπέρ ΟΕΚ για τους
εργαζομένους να οριστεί
στα 0,85%).
Το σχέδιο για το 2021
Τον επόμενο χρόνο, το 2021
η σωρευτική μείωση των
εισφορών θα είναι της τάξε-
ως 1,99 ποσοστιαίων μονά-
δων και αφορά κατά 1,01
ποσοστιαίες μονάδες τους
εργοδότες και κατά 0,98
τους εργαζομένους.  Το
2022 η μείωση είναι 3,60
ποσοστιαίες μονάδες
σωρευτικά (1,57 για τους
εργοδότες και 2,03 για τους
εργαζομένους),  ενώ το
2023 η σωρευτική μείωση
θα «κλειδώσει» στις 5 μονά-
δες, 2,38 για τους εργοδότες
και 2,62 για τους εργαζομέ-
νους.
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Ασφαλιστικές εισφορές: Ασφαλιστικές εισφορές: ΤΤι αλλάζει το 2020ι αλλάζει το 2020
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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!



Μ
ε επιτυχία

πραγματοποιήθη

κε η εκδήλωση

του Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων  « Ο Τροχός

του Αι Βασίλη φέρνει

δώρα & Ευχές » σε

συνεργασία με το Κέντρο

Διάγνωσης και Θεραπείας

Διαταραχών

«Παρέμβαση» την

Δευτέρα   30/12/2019 στην

Κεντρική Πλατεία της

πόλης.

Όλα τα παιδιά δημιούργη-
σαν Χριστουγεννιάτικες
ζωγραφιές και έφτιαξαν διά-
φορες  κατασκευές. Η
Αγιοβασιλίνα  δημιούργησε
στα πρόσωπα  των παιδιών

χαρούμενες ζωγραφιές ,
ενώ ο Αι Βασίλης έπαιζε
παιχνίδια και χόρευε  με τα
παιδιά . 
Στη συνέχεια ο τροχός του
Αι Βασίλη , γύρισε και χάρι-
σε πολλά δώρα , μετά από
ένα διασκεδαστικό παιχνίδι
ερωτοαπαντησεων. 
Την εκδήλωση ενίσχυσε με
την παρουσία του Ο
Σύλλογος Γονέων Παιδιών
με νεοπλασματική ασθένεια
«ΦΛΟΓΑ», με τις  όμορφες
πρωτοχρονιάτικες δημιουρ-
γίες του , δίνοντας  το μήνυ-
μα της  φιλανθρωπίας και
της αγάπης. 

Επίσης το κατάστημα cafe

Baristas Φάρσαλα , μοίραζε

ροφήματα στους παρευρι-

σκομένους με αντίτιμο 1 €

και όλα τα έσοδα των ροφη-

μάτων θα δοθούν για την

ενίσχυση του  Συλλόγου

ΦΛΟΓΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εμπορικού Επιχειρηματικού
Συλλόγου ευχαριστεί τον
Δήμο Φαρσάλων για τη
στήριξη και τη συνεργασία ,
τα στελέχη  του Κέντρου
Διάγνωσης και Θεραπείας
Διαταραχών «Παρέμβαση»
για την  συνεργασία και την
αμέριστη βοήθεια τους. 
Επίσης ευχαριστεί θερμά   :
α) Τους Magic Castle
Entertainment για την εξαι-
ρετική τους εμφάνιση με το
τροχό του Αι Βασίλη που
διασκέδασε μικρούς και
μεγάλους,  
β) κ. Παδιώτη Θέμη για την

τεχνική υποστήριξη,
γ) κ. Νταραγιάννη Γεώργιο

για την βοήθεια του , 
δ) Τις επιχειρήσεις , μέλη

του συλλόγου  : 
1ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΡΟΤΥ-
ΠΟ»- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2.ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΙΔΕΑ»
– ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
3.ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΧΑΡΤΑ-
ΕΤΟΣ» – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
4.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΓΙΟΥΠΙ» –
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
5.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

«DIFFERENT» – ΚΑΤΜΕ-
ΡΟΥ ΘΩΜΗ
6.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΜΙΚΥ» -
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ 
7.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «KID
SHOE» –ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
για τις χορηγίες τους στα
δωράκια του τροχού του Αι
Βασίλη , 
και εύχεται σε όλους Καλή

και Δημιουργική Χρονιά!!! 
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Εμπορικός και “Παρέμβαση” διοργάνωσαν μια απόλυτα Εμπορικός και “Παρέμβαση” διοργάνωσαν μια απόλυτα 

επιτυχημένη εορταστική εκδήλωση!!!επιτυχημένη εορταστική εκδήλωση!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!



Σ
το πλαίσιο των

εορταστικών

εκδηλώσεων στα

Φάρσαλα, το Κέντρο

Ξένων Γλωσσών

Παπαδοπούλου σε

συνεργασία με τον

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α του Δήμου

Φάρσαλων

πραγματοποίησε την

αγγλόφωνη

μουσικοθεατρική

παράσταση «The

greatwizard of Oz».

Την παράσταση  παρακο-

λούθησε πλήθος κόσμου

που καταχειροκρότησε τους

μαθητές του φροντιστηρίου

για τις υποκριτικές τους ικα-

νότητες, αλλά και την ευχέ-

ρεια στην ομιλία της αγγλι-

κής γλώσσας

Μ
ία όμορφη

εορταστική

εκδήλωση με

τίτλο «Μαγικά

Χριστούγεννα: ο δρόμος

των ευχών», έλαβε χώρα

την περασμένη Δευτέρα

στην πλατεία Δημαρχείου

των Φαρσάλων.

Διοργανώθηκε από τη
Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Φαρσάλων –
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) στα πλαίσια
των εορταστικών ημερών
που διανύουμε καθώς και
στα πλαίσια Δημοσιότητας
των προγραμμάτων Κέντρο

Κοινότητας και ΚΔΑΠ της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
Η εκδήλωση ήταν άκρως
επιτυχημένη, καθώς πλή-
θος κόσμου και παιδιά
παρευρέθησαν στην πλα-
τεία όπου συνέβησαν διά-
φορα δρώμενα, όπως το
Δέντρο των Ευχών από τα
στελέχη του Κέντρου
Κοινότητας (υποέργο1 &
υποέργο2)που μοίρασαν
και φυλλάδια του προγράμ-
ματος, το θεατρικό εργα-
στήρι από την ομάδα των
παιδιών του ΚΔΑΠ1, το
εργαστήρι χειροποίητων

στολιδιών από την ομάδα
των παιδιών του ΚΔΑΠ2,
την μουσική μπάντα με χει-
ροποίητα μουσικά όργανα
από την ομάδα των παι-
διών του ΚΔΑΠ3, το εργα-
στήρι ζαχαροπλαστικής από
την ομάδα των παιδιών του
ΚΔΑΠ4, το face painting.
Φυσικά δεν έλλειψε ο Άγιος
Βασίλης από το χώρο
καθώς μοίρασε σε όλα τα
παιδιά πουγκί – έκπληξη.
Εορταστικό τόνο στην εκδή-
λωση έδωσαν με τη μουσι-
κή τους, οι: Αικατερίνη
Κυριακίδου – υψίφωνος της
μουσικής σχολής, ο

Παναγιώτης Πελεκούδας-
τρομπέτα και η Ευαγγελία
Πελεκούδα –φλάουτο.
Το ραντεβού ανανεώθηκε
για την επόμενη χρονιά, με
ευχές για υγεία και καλές
γιορτές.
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν μεταξύ άλλων ο
Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ κ.
Κωνσταντίνος Μπαλατσός,
ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΚΑ
κ. Χρήστος Μπασαγιάννης
καθώς και η Διευθύντρια
της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ κ. Βέρα Β.
Κυρίτση.
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Τοπικά Νέα
CMYK
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παράσταση στα Φάρσαλαπαράσταση στα Φάρσαλα

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ Χ
ΡΟΝΙΑ

!!!



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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη
γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην
οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα
Πληροφορίες στο τηλέφωνo:
6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε
κεντρικό σημείο της πόλης των
Φαρσάλων στον πεζόδρομο της
Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.
Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα
επί της οδού Βόλου.
Πλήρως Επιπλωμένη.
Τιμή Προσιτή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6976886563

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και
οικοδομήσιμο 218 τ.μ. στην οδό
Βασ. Παύλου στα Φάρσαλα
Ευκολίες Πληρωμής
Τηλ. Επικοινωνίας: 697808470

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65
τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό
Λαμίας.
Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον
1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου
90, αποτελούμενο από 2 υπνο-
δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-
νιο.
Θέρμανση Πετρέλαιο.
Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -
23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90
τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη
και Κανάρη γωνία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου
από κριθάρι.
Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά
μέσο όρο το κάθε δέμα).
Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 -
Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-
νούργιο επί της οδού  Υπερείδου
8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-
νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65
τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό
Λαρίσης.
Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής μονοκατοικία  190 τ.μ. 2 ορόφων (1ος και
2ος), θέα από μπαλκόνια τριών διαφορετικών κατευθύνσεων
με πυλωτή και υπόγειο σε γωνιακό οικόπεδο 250 τ.μ.
Περιοχή: Φάρσαλα, πολύ κοντά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.
6947588230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Λογιστικών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για πλήρη απασχόληση στην Εταιρεία
Ανακύκλωσης «Στρατής» στα Φάρσαλα. 
Μισθός ικανοποιητικός.
Τηλ Επικοινωνίας: 24910-26858 & 6955972125.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90τ.μ. (3 υπνοδωμάτια, 1 καθιστικό), 1ος
όροφος, χωρίς κοινόχρηστα - Αυτόνομη Θέρμανση στην Οδό
Θέτιδος 44 (Έναντι Πάρκου Απιδανού).
Τηλ Επικοινωνίας: 6948513177

31/12:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

1/1:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης

26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

2/1:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

3/1:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

4/1: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

5/1: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

6/1: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:45

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

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Γ
ια την πρόσφατη

απόφαση της

Περιφέρειας

Θεσσαλίας να κηρύξει

την Περιφερειακή

Ενότητα Λάρισας

αρουραιόπληκτη, μίλησε

το πρωί του Σαββάτου

(28/12) ο Φαρσαλινός

γεωπόνος Δημήτρης

Γούσιας υπεύθυνος

Αγροτικού τομέα του

Δήμου Φαρσάλων στον

ΑΝΤ1 και στην εκπομπή

“ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ” του

Νίκου Ρογκάκου και

Παναγιώτη Στάθη.

Οι δυο παρουσιαστές
ρώτησαν αρχικά τον
Φαρσαλινό καλεσμένο
τους, για τον ξακουστό
χαλβά Φαρσάλων και στη
συνέχεια πέρασαν στο
κύριο θέμα με τους αρου-
ραίους στις καλλιέργειες και
το πρόβλημα που έχει προ-
κύψει, ενώ στο τέλος της
συζήτησης έδωσαν ραντε-
βού να μιλήσουν την επό-
μενη φορά για τα Φάρσαλα
και τον Φαρσαλινό Χαλβά.

Α
ρουραιόπληκτη

κηρύσσεται έως

τις 30-04-2020 η

Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας σύμφωνα με

απόφαση του

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας κ. Κώστα

Αγοραστού, ύστερα από

το συνεχιζόμενο έντονο

πρόβλημα ζημιών από

αρουραίους, σε

καλλιέργειες. Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας

ζήτησε εγγράφως από το

Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

να καλύψει, όπως

οφείλει, το κονδύλι για

την εξασφάλιση των

απαραίτητων φαρμάκων.

Οι Δήμοι και οι Τοπικές

Κοινότητες όπου υπάρχουν

προβλήματα, καλούνται να

συνδράμουν το έργο της

Διεύθυνσης Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής

με την συγκρότηση ειδικών

συνεργείων για τον έγκαιρο

εντοπισμό και την καταπο-

λέμηση αρουραίων.

Φαρσαλινός γεωπόνος καλεσμέΦαρσαλινός γεωπόνος καλεσμέ--

νος στην εκπομπή νος στην εκπομπή 

“ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ” του ΑΝΤ1“ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ” του ΑΝΤ1

Αρουραιόπληκτη Αρουραιόπληκτη 

κηρύχθηκε η Περιφερειακήκηρύχθηκε η Περιφερειακή

Ενότητα ΛάρισαςΕνότητα Λάρισας



Ο
ι στρατιωτικοί

χρησιμοποιούν τις

συντεταγμένες για

να χαρτογραφήσουν

διάφορα σημεία που

έχουν στρατιωτικό

ενδιαφέρον. Το ίδιο

κάνουν και οι πολεοδόμοι

σε μια πόλη, χαράζοντας

δρόμους, πλατείες κ.λπ.

Από παλαιοτάτων χρόνων
οι άνθρωποι της υπαίθρου
(γεωργοί, κτηνοτρόφοι
κ.λπ.) χρησιμοποιούσαν τα
τοπωνύμια, χαρτογραφώ-
ντας διάφορες περιοχές.
Τα πιο σημαντικά τοπωνύ-
μια της περιοχής
Φαρσάλων, καθώς και η
ετυμολογία τους με τη μεγα-
λύτερη δυνατή τεκμηρίωση
περιγράφονται παρακάτω
(ετυμολογία σημαίνει η ανα-
ζήτηση της αρχικής ρίζας,
αλλά και της σημασίας μιας
λέξης, δηλαδή την προέλευ-
σή της):
ΒΑΡΟΥΣΙ
Το Βαρούσι είναι, ως γνω-
στόν, η ανατολική συνοικία
των Φαρσάλων (ο λεγόμε-
νος Γκιαούρ Μαχαλάς,
δηλαδή ο Ελληνομαχαλάς
επί τουρκοκρατίας).
Κατά μία άποψη, η λέξη
είναι τουρκική, σημαίνουσα
κυριολεκτικά “οικισμός έξω
από το κάστρο” (πρβλ.
Μεγ. Ελλ. Εγκυκλ.
Δρανδάκη, συμπλήρωμα,
τόμος Α’ σελ. 926). Κατά
άλλη άποψη, η λέξη είναι
περσική, την οποία δανεί-
στηκε η εβραϊκή γλώσσα
(ως Μπιράχ) για να εξελλη-
νιστεί (ως βάρις, θηλυκού
γένους, που σημαίνει μέγα-
ρο, πύργος, συνοικία).
Η πρώτη σημασία της ήταν
“πλοίο” πρβλ. Αισχύλος
Πέρσαι 554 (βαρ δηλαδή
πόλη), απαντώμενη και σε
άλλες βαλκανικές γλώσσες
απ’ όπου τη δανείστηκε η
τουρκική γλώσσα.
ΠΑΛΙΟΛΟΥΤΡΟ
Το Παλιόλουτρο (ή
Παλιόλουτρος) είναι η δυτι-
κή συνοικία των
Φαρσάλων, στη σημερινή
περιοχή του ναού Κοίμησης
της Θεοτόκου και επί τουρ-
κοκρατίας ονομαζόταν
(Εσκί Χαμάμ), δηλαδή
παλιό λουτρό, από την
ύπαρξη εκεί κάποιου χαμάμ
(δημόσιου λουτρού) και
μάλιστα παλιότερου σε
σχέση με άλλο ή άλλα
χαμάμ. Το 1885 το παλιό-
λουτρο ήταν τσιφλίκι
(κτήμα) της Φατμέ Ζαχρή
Χανούμ (πρβλ. Θεσσαλικό

Ημερολόγιο, τόμος 16 και
Αθαν. Καρατόλιας, Τα
Φάρσαλα).
ΣΟΥΡΛΑ
Είναι ο πετρώδης, βραχώ-
δης λόφος, ανατολικά των
Φαρσάλων. Η λέξη είναι
αραβική και σημαίνει (μυτε-
ρή κορυφή, αλλά και ρύγ-
χος γουρουνιού) πρβλ. ετυ-
μολογικό λεξικό Ν.Π.
Ανδριώτης. Σημειωτέον ότι
τα Φάρσαλα είχαν κατακτη-
θεί από τους Σλάβους υπό
τον Στέφανο Δουσάν, στα
έτη 1348-1390).
ΚΙΡΟΚΛΑ
Τα Κίροκλα, είναι τοποθεσία
δυτικά και έξω των
Φαρσάλων όπου σήμερα
βρίσκεται το πρώην βενζι-
νάδικο του Δημόπουλου,
βόρεια ακριβώς του αρχαί-
ου Νυμφαίου της
Φαρσάλου, στη θέση
Καράπλα. Η λέξη είναι
τουρκικής προέλευσης.
Πιθανολογούνται οι εξής
τουρκικές λέξεις: Κιρικλάρ
δηλαδή σπασμένοι, -ες, -α,
είτε δηλαδή σαράντα.
Πρόκειται για ένα επίθετο
(σπασμένος είτε σαράντα),
αλλά αγνοείται ποιο ακρι-
βώς ουσιαστικό όνομα
προσδιόριζε.
Ενδεχόμενη είναι και η
τουρκική επίσης λέξη καρο-
κλάρ, δηλαδή άγρια σταφύ-
λια, αγουρίδες (ίσως από
κάποια αμπέλια της περιο-
χής). Η κατάληξη -λαρ στην
τουρκική είναι πληθυντική
κατάληξη (-οι, -ες, α).
ΧΑΪΝΤΑΡΙΑ
Τα Χαϊντάρια είναι τοποθε-
σία, νότια και έξω των
Φαρσάλων, στον δρόμο
που οδηγεί στον οικισμό
Ρίζι.
Η λέξη είναι τουρκική, ετυ-
μολογούμενη πιθανώς από
τις λέξεις Haydi, μπροστά
και Deze, Ρέμα, Ρυάκι, είτε
από τις λέξεις Haydi και
Daz, Στενός.
ΤΑΜΠΑΚΟΣ
Είναι η τουρκική ονομασία
του Απιδανού ποταμού.
Είναι η λέξη τουρκική από
το Tabak (Βυρσοδέψης) και
Tabakhane (Βυρσοδεψείο),
δηλαδή χώρος κατεργασίας
και πλύσης δερμάτων.
ΚΡΙΝΤΗΡΙ
Το Κριντήρι είναι το πέτρινο
ύψωμα, λοφίσκος, βόρεια
του λόφου Σούρλα, έξω και
Β.Α. των Φαρσάλων, δίπλα
στον Ενιπέα ποταμό. Η
λέξη ετυμολογείται, πιθα-
νώς, από την αντίστοιχη
(το) “κροντήρι” δηλαδή

πήλινο αγγείο νερού και τη
βυζαντινή “κρυωτήριον”
δηλαδή αυτό που κρυώνει
το νερό.
Μια τοπική προφορική
παράδοση λέει για το ειδικό
εκεί ψυχρό ρεύμα αέρος
(πρβλ. ετυμολογικό λεξικό
Ν.Π. Ανδριώτη).
ΚΑΡΑΠΛΑ
Η Καράπλα είναι βραχώδες
ύψωμα, δυτικά και έξω των
Φαρσάλων, παράλληλα
προς την οδό Λαμίας και
νότια της θέσης Κίροκλα.
Στην κορυφή της Καράπλας
βρίσκεται το Νυμφαίον της
Φαρσάλου (πρβλ. Λάκης
Βαϊρακλιώτης, Τα Φάρσαλα
στην αρχαιότητα).
Η λέξη ετυμολογείται από
την ομόλογη “καραφλός”,
δηλαδή άδενδρος, αποψι-
λωμένος, γυμνός, κατ’ αντι-
μετάθεση της λέξης “φαλα-
κρός”. Τυχόν ετυμολόγηση
από τις λέξεις “καρα” και
“απλα” δηλαδή υπερβολική
απλωσιά είτε… μαύρη
απλά, μάλλον δεν ευσταθεί
και συνιστά παρετυμολογία.
ΚΑΡΥΑ
Η Καρυά, Β.Α. του κέντρου
των Φαρσάλων, με άξονά
της τη σημερινή πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου, ήταν
συνοικία των Φαρσάλων. Η
λέξη είναι φυτώνυμο, από
τη δεσπόζουσα εκεί, κάπο-
τε, καρυδιά.
Στην απογραφή του 1881
ήταν οικισμός των
Φαρσάλων με 62 κατοίκους
(44 άρρενες και 18 θήλεις),
ενώ το 1893 αναφέρεται
ρητώς ως “συνοικία” πρβλ.
Περιοδικό Προμηθεύς,
Βόλος.
Εκεί κοντά υπήρχαν και οι
θέσεις Άνω και Κάτω Ιμλιάκι
(δηλαδή κτήματα δημευθέ-
ντα από το οθωμανικό
δημόσιο).
ΚΙΟΣΙΑ
Η Κιόσια ήταν τοποθεσία
Ν.Δ. και έξω από τα
Φάρσαλα (όπου σήμερα
βρίσκεται το στρατόπεδο
της 61 Μ.Ε.) με βρύση.
Ετυμολογείται από την
τουρκική λέξη kose (κιοσέ)
δηλαδή σπανός και ευρύτε-
ρα άδενδρος, γυμνός
χώρος.
ΤΣΙΑΤΑΛΤΖΑ
Η Τσιατάλτζα, επί τουρκο-
κρατίας, ήταν τα Φάρσαλα.
Η λέξη σημαίνει περιφρα-
στικά σταυροδρόμι και ετυ-
μολογείται από την τουρκι-
κή λέξη catal (τσιατάλ)
δηλαδή φούρκα, πιρούνι.
Άλλωστε, η Τσιατάλτζα,
δηλαδή τα Φάρσαλα, ήταν
τότε σημαντικός συγκοινω-
νιακός κόμβος μεταξύ
Λάρισας (τότε Γενί Σεχήρ,
δηλαδή Νέα Πόλη), Βόλου
και Λαμίας (τότε Ζητούνι).
Επιμέλεια: Αχιλλέας
Μπακαλέξης
* Στοιχεία ελήφθησαν
από το αρχείο του αεί-
μνηστου πρώην δημάρ-
χου Φαρσάλων και δικη-
γόρου Λάκη Βαϊρακλιώτη.
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φορέων με τον υπουργό για το δρόμοφορέων με τον υπουργό για το δρόμο

Λάρισας - ΦαρσάλωνΛάρισας - Φαρσάλων

Αθλητικά

Τοπωνύμια των ΦαρσάλωνΤοπωνύμια των Φαρσάλων

Ν
α ζητήσουν νέα

συνάντηση από

τον υπουργό

Υποδομών και

Μεταφορών κ. Κώστα

Καραμανλή για την

πορεία του νέου δρόμου

Φαρσάλων – Λάρισας,

αποφάσισαν χθες

Δευτέρα σε ευρεία

σύσκεψη που έγινε στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι

φορείς του νομού.

Στη σύσκεψη που συγκλή-
θηκε από τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
κ. Κώστα Αγοραστό, συμμε-
τείχαν ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου με την αντιδή-

μαρχο κ. Σοφία Χατζηπλή,
βουλευτές, ο δήμαρχος
Κιλελέρ και περιφερειακοί
σύμβουλου.
Μιλώντας για την ενημέρω-
ση που είχε σχετικά με την
πορεία των μελετών, ο κ.
Αγοραστός εξέφρασε μεγά-
λες αμφιβολίες για το αν θα
επιτευχθεί η ολοκλήρωσή
τους, τόσο στο κομμάτι της
παράκαμψης της Νίκαιας,
όσο και για το υπόλοιπο
κομμάτι, παρουσιάζοντας
αρκετά τεχνικά και οικονομι-
κά ζητήματα.
Για το λόγο αυτό, ο κ.
Αγοραστός πρότεινε με τη
σύμφωνη γνώμη των
παρευρισκόμενων να ορι-

στεί ένα νέο ραντεβού με
τον υπουργό κ. Καραμανλή,
όπου θα του ζητηθεί πλή-
ρης ενημέρωση για την
πορεία των μελετών, ενώ
θα του τεθεί και η πρόταση
η Περιφέρεια Θεσσαλίας να
αναλάβει την υλοποίηση
του υπολοίπου των μελε-
τών.
Η πρόταση αυτή βρήκε
σύμφωνο το δήμαρχο
Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου, ο οποίος αμέ-
σως μετά τη σύσκεψη,
έκανε την εξής δήλωση:
«Παρακολουθήσαμε με
προβληματισμό τα όσα είπε
στην τοποθέτησή του ο
περιφερειάρχης κ. Κώστας
Αγοραστός, σχετικά με την
πορεία των μελετών του
έργου. Για εμάς ως δημοτι-
κή αρχή, αλλά και για ολό-
κληρη την επαρχία
Φαρσάλων, η κατασκευή
του νέου δρόμου για τη
Λάρισα είναι υψίστης σημα-
σίας και προτεραιότητας.
Γι’ αυτό θεωρούμε και από
την πλευρά μας επιβεβλη-
μένη μία νέα συνάντηση με
τον αρμόδιο υπουργό
Υποδομών κ. Κώστα
Καραμανλή, όπου παρου-
σία όλων των εμπλεκόμε-
νων φορέων να αποσαφη-
νιστούν οι όποιες απορίες,
ώστε το έργο να μπει επιτέ-
λους στις ράγες της υλοποί-
ησης.»

Π
ραγματοποιήθηκε

Ειδική Συνεδρίαση

την Δευτέρα 30

Δεκεμβρίου στο Δημοτικό

Κατάστημα για συζήτηση

και λήψη απόφασης στα

παρακάτω θέματα.

Έγκριση Απολογισμού –
Ισολογισμού του Δήμου
Φαρσάλων έτους 2018.
Έγκριση αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2019.
Λήψη απόφασης, για λύση
Προγραμματικής Σύμβασης
του Δήμο με το Φο.Δ.Σ.Α. Ν.
Λάρισας, με τίτλο : «Παροχή
υπηρεσίας για την
Υποστήριξη της λειτουργίας

του ΣΜΑ Φαρσάλων».
Απών από την συνεδρίαση
ήταν οι κ.κ. Μαρία Ίφου,
Βαγγέλης Δημητρακόπουλος,
Γιώργος Αγγελακόπουλος,
Ευαγγελία Χαμορούσου και
Κων/νος Μπαλατσός.
Την εισήγηση του πρώτου
θέματος έκανε ο υπεύθυνος
οικονομικής επιτροπής κ.
Παπαδήμας Γ. και ο ορκωτός
λογιστής κ. Ζυγελόπουλος Δ.
Ο απολογισμός - ισολογι-
σμός πέρασε κατά πλειοψη-
φία με τον κ. Αναγνώστου να
ψηφίζει όχι και τον κ. Τύμπα
να ψηφίζει θετικά, εκτός της
χρήσης του 2018. 
Ενώ ο κ. Κατσιαούνης από

την παράταξη της κ. Ίφου
ψήφισε θετικά στα έσοδα, με
επιφύλαξη για τα έσοδα.
Όσο αφορά το θέμα έγκρισης
αναμόρφωσης του υπολογι-
σμού αφορούσε το ποσό των
118,567,84 από συμπληρω-
ματική κατανομή ΚΑΠ στον
Δήμο Φαρσάλων με τον κ.
Αναγνώστου να ψηφίζει
αρνητικά.
Ενώ για το θέμα της
Φο.Δ.Σ.Α όλο το σώμα ψήφι-
σε θετικά.
Επίσης θετική ψήφος από
όλο το σώμα πήρε και το
εκτός ημερησίας διάταξης
θέμα που αφορούσε την
έγκριση ποσού ύψους
29.920 ευρώ από την
Επιτροπή Παιδείας για να
καλυφθούν οι ανάγκες θέρ-
μανσης σε Α’ και Β’ Βάθμια
εκπαίδευση.
Φουλ του Κατωχωρίου στο
Δ.Σ.!!!
Όχι ένας, όχι δυο αλλά τέσ-
σερις κάτοικοι Κατωχωρίου
Φαρσάλων έδωσαν το παρόν
στο τελευταίο Δ.Σ.
Ο λόγος για τον Δημ.
Σύμβουλο κ. Βασίλη
Πατσιούρα, τον πρόεδρο της
ΤΚ Κατωχωρίου κ. Βασίλη
Βασιλόπουλο, προϊστάμενος
προμηθειών κ. Σωκράτης
Αλειφτήρας και η διευθύντρια
προγραμματισμού του Δήμου
κ. Βούλα Μπαλαμπάνη.
Φουλ του Κατωχωρίου σαν
να λέμε (photo)...!!!!
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