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Οι συμμετέχοντες μαθητές-Ομάδες 
Ομάδα Β.Α.Β.Ε.Ρ 

1. Πούλιου Εβίτα 

2. φήκα Βαλεντίνη 

3. Ραφαήλ κούρας 

4. Αλεξάνδρα Σσιοπούλου 

5. Σζέκος Βαγγέλης 

 

Ομάδα Βulls 

1. Ξώλιας  Θωμάς 

2. Παπαγεωργίου εραφείμ 

3. Παπακώστας ωτήρης 

4. Σοπούζη Φριστίνα 

5. Παπά Άρτεμις 

 

Ομάδα Super Heroes 

1. ακελλαρίου Βασίλης 

2. Νταφόπουλος Φρυσόστομος 

3. Πιλάτου Ελευθερία 

4. Υάκα Μαρία 

 

Ομάδα Picachu 

1. φήκας Κυριάκος 

2. Υωτοπούλου Ειρήνη 

3. Σσίγκα Βάια 

4. Πούλιου Πρεσβεία 

5. Παπαευαγγέλου Παναγιώτα 

 

Ομάδα πίρτα 

1. Υυτσιλής Ηλίας 

2. Σζιατζιάφη βασιλική 

3. Παύλου Ευαγγελία 

4. Πατραμάνη Ιουλία 

5. Θεόφιλος φήκας 

 

 

Τπεύθυνη Καθηγήτρια 

καμπαρδώνη Αγορίτσα ΠΕ02 

 

 

 

 

ΚΟΠΟ ΕΡΕΤΝΑ 
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Σο θέμα επιλέχτηκε με βασικά κριτήρια: 

1. Σον εντοπισμό σημαντικών σημείων της πόλης μας 

2. Σην αυτοψία και τη φωτογράφισή τους 

3. Ση μελέτη της ιστορίας και της εξέλιξής τους μέσα στο χρόνο 

4. Σην ανάδειξή τους στο blog του Α3 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

● Ανταλλαγή απόψεων με τους μαθητές για την τελική διαμόρφωση του θέματος και 

των ερευνητικών ερωτημάτων. 

● Φωρισμός των μαθητών σε 4 ή 5 ομάδες(ομαδοσυνεργατική μέθοδος) με κριτήρια: α) 

τη θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας, β) την αποδοχή κοινών 

τρόπων δράσης, γ) τη δυνατότητα άμεσης επαφής και επικοινωνίας εκτός σχολείου. 

● Διαμόρφωση «συμβολαίου» με ρητά διατυπωμένες τις ατομικές τους υποχρεώσεις 

έναντι της ομάδας ώστε να εργασθούν αποτελεσματικά. 

● Φωρισμός του θέματος σε υποθέματα με συγγενείς διαστάσεις. Κάθε ομάδα ανέλαβε 

να ερευνήσει ένα υπόθεμα. 

● Προσδιορισμός των πηγών  άντλησης των πληροφοριών, των μεθοδολογικών 

εργαλείων για την έρευνα και  τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. 

● Έρευνα  με αυτοψία, συνεντεύξεις, αναζήτηση στο διαδίκτυο 

● Αναζήτηση , επεξεργασία και διαμόρφωση του υλικού που θα ανεβάσουμε 

● υζήτηση, παρουσίαση και ανάλυση των πληροφοριών στην τάξη με τη βοήθεια του 

επιβλέποντος καθηγητή. 

● Έκθεση του υλικού  στην πλατφόρμα μιας ιστοσελίδας 

www.a3pr.wordpress.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

http://www.a3pr.wordpress.com/
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την αρχή της οδού Ιεζεκιήλ, στο Παυσίλυπο, βρίσκεται ο Μητροπολιτικός 

ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η ανέγερση του άρχισε με την 

κατεδάφιση δύο εκκλησιών του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και του Αγίου 

εραφείμ που βρίσκονταν απέναντι από τον χώρο, το 1887, και ολοκληρώθηκε 

ύστερα από 23 χρόνια. Ήταν ο μεγαλύτερος ναός ολόκληρης της Θεσσαλίας 

την εποχή εκείνη. Για την ολοκλήρωση του απαιτήθηκαν πάρα πολλά 

χρήματα, ενώ αποφασιστικός ήταν ο ρόλος του Δημάρχου Φρήστου Λάππα. Ψς 

οικοδομικό υλικό χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά η πέτρα, που μεταφέρθηκε 

με κάρα από την παραποτάμια περιοχή της Μητρόπολης. το εσωτερικό του 

ναού υπάρχουν πέτρινοι κίονες με τοξοειδή πλαίσια, το μαρμάρινο τέμπλο, ο 

τεράστιος τρούλος και άριστες αγιογραφίες που προκαλούν τις εντυπώσεις και 

τον θαυμασμό των επισκεπτών. 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΔΙΣΑ 

Πρόκειται για ένα από τα πολλά κτήρια της πόλης της Καρδίτσας που αξίζει αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος και προσοχής. Αποτελεί μνημείο όχι μόνο για την πόλη μας αλλά και σε διεθνή 

επίπεδο. Ας δούμε όμως λίγα λόγια για το κτήριο, την ιστορία του, την κατασκευή του και τον 

ρόλο που διαδραμάτισε και διαδραματίζει στα δρώμενα της Καρδίτσας. 

Σο κτήριο της Δημοτικής αγοράς Καρδίτσας κατασκευάστηκε την χρονική περίοδο 1925-1930 

επί δημαρχίας Αστέριου Αλλαμανή. Σα σχέδια του, προϋπήρχαν για τουλάχιστον μια δεκαετία 

αλλά ο δήμος δεν μπορούσε να τα υλοποιήσει για οικονομικούς λόγους. Άρχισε να χτίζεται επί 

δημαρχίας τέργιου Λάππα στην ίδια ακριβώς θέση το 1904 ένα κτήριο από μάρμαρο αλλά 2 

χρόνια αργότερα η όλη προσπάθεια εγκαταλείφθηκε λόγω της ακριβής κατασκευής του. 

Αποτελεί ένα από τα τελευταία έργα της εταιρίας Hennebique Francois του Coignet, η οποία την 

περίοδο εκείνη κατασκεύασε πάρα πολλά κτήρια από σκυρόδεμα και γυαλί.  Ίσως να είναι και 

το τελευταίο εναπομείναν κτήριο αρχιτεκτονικού στυλ γνωστού ως «Μοντέρνο Κίνημα» 

βασισμένου στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο. 

Η θέση του κτηρίου (σχεδόν στο κέντρο της πόλης), επιλέχθηκε με πολεοδομικά κριτήρια 

καθώς από τις αρχές του αιώνα η πλατεία που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο, 

χρησιμοποιούταν ως ο χώρος για την καθιερωμένη εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της πόλης. Έτσι η 

κατασκευή του, οδήγησε στην ανάπτυξη πλήθους εμπορικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων στα γύρω κτήρια της αγοράς και όχι μόνο. Ακόμα και σήμερα διατηρείται 

αυτός ο χαρακτήρας με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα από τα σημείο αναφοράς για την πόλη 

της Καρδίτσας. 

 
Με το πέρασμα του χρόνου όμως επήλθε τόσο η φυσική φθορά του αλλά όσο και η «κοινωνική» 

καθώς σιγά σιγά ο χώρος και το κτήριο εγκαταλείφθηκαν από τους κατοίκους και τους φορείς 

της πόλης με αποτέλεσμα την μεγάλη συρρίκνωση των χρήσεων του κτηρίου. Σο 1987 ο τότε 

δήμαρχος Δημήτριος Αρχοντής προκήρυξε ανοιχτό πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για 

την αποκατάστασή του. Σο αποτέλεσμα αυτού ήταν η τελευταία ανακαίνισή του που έγινε το 

1998 επί δημάρχου Αθανασίου Κανταρτζή και που μας αφήνει το έργο στην σημερινή του 

κατάσταση. 
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Σο Κτίριο της Δημοτικής Αγοράς είναι ένα κτίριο μνημειακού και επομένως συμβολικού 

χαρακτήρα. Ψς αρχιτεκτονικό μνημείο αποτελεί "πολιτιστική" κληρονομιά όχι μόνο της 

Καρδίτσας αλλά όλων των χωρών. Ψς ιστορικό και ιδεολογικό συμβόλαιο είναι μάρτυρας μιας 

εποχής, της πρώτης αστικής ανάπτυξης της Καρδίτσας. Εντός αυτών έχει και "εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα" αφού ο "χώρος του" εμπεριέχει και υποβοηθά έναν ποιοτικό τρόπο ζωής. 

Η διατήρηση αυτού του ιστορικού παρελθόντος και των ποιοτικών του χαρακτηριστικών 

ήταν η πρώτη επιλογή του Δήμου Καρδίτσας, που υλοποιήθηκε με τη διατήρηση των ήδη 

υπαρχόντων λειτουργικών, πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής 

προσαρμοσμένων όμως στις σύγχρονες απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις της 

αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. Η δεύτερη επιλογή μας ήταν η "αποκατάσταση" με την 

ευρεία έννοια του όρου και όπου αυτό είναι δυνατόν, των παραδοσιακών χρήσεων, των 

πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών ποιοτήτων της περιοχής και του επικοινωνιακού, 

πολυλειτουργικού της χαρακτήρα. 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Σο κτήριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας κατασκευάστηκε το χρονικό διάστημα 1925 

– 1930 επί Δημάρχου Αστέριου Αλλαμανή. Σα σχέδια της αγοράς είναι τουλάχιστον κατά μια 

δεκαετία παλαιότερα, ο Δήμος Καρδίτσας όμως, για οικονομικούς λόγους, αδυνατούσε να τα 

υλοποιήσει. την πραγματικότητα, το 1904, μόλις 23 χρόνια μετά την απελευθέρωση της 

πόλης, επί Δημάρχου τέργιου Λάππα, άρχισε να χτίζεται στη σημερινή θέση ένα κτήριο 

δημοτικής αγοράς από μάρμαρο. Σο σχέδιο αυτό όμως εγκαταλείφθηκε σύντομα, (το 1906) λόγο 

έλλειψης χρημάτων. Σο σημερινό κτήριο είναι ένα από τα τελευταία έργα της εταιρίας 

Hennebique Francois του Coignet, η οποία κατασκεύασε αναρίθμητα έργα από σκυρόδερμα και 

γυαλί σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. 

Είναι εμφανέστατα γνήσιος απόγονος των έργων των μηχανικών που κατασκεύασαν 

κτήρια πραγματικά επαναστατικά προορισμένα για χρήσεις δημόσιες, όπως αίθουσες 

εκθέσεων, ταχυδρομεία, στοές περίπτερα και ημι-υπαίθρια θέατρα. 
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Σαυτόχρονα όμως το κτήριο είναι κτισμένο στις απαρχές του μοντέρνου κινήματος που 

απηχεί ήδη τις βασικές αρχές του, την πιουριστική μηχανική αισθητική, που όμως παραμένει 

κλασική στην έκφρασή της. 

 

 
 

Ο Αστέριος Αλλαμανής κοσμοπολίτης Δήμαρχος που έφερε τα σχέδια από το Παρίσι – 

είναι ο εκφραστής της θέλησης της πρόσφατα απελευθερωμένη από τον τουρκικό ζυγό πόλης, 

να γίνει κοινωνός του πνεύματος της εποχής, υιοθετώντας αυτούσιο ένα στοιχείο της 

έκφρασής του. Ένα δημόσιο κτίριο από την Ευρώπη. 

Σο κτίριο τοποθετήθηκε στον Ιστό της πόλης με καθαρά πολεοδομικά κριτήρια, 

καταλαμβάνοντας τον ελεύθερο χώρο μιας πλατείας όπου από παράδοση δεκαετιών γίνονταν 

η λαϊκή αγορά, στην καρδιά ακριβώς της εμπορικής ζωής της πόλης. 

Με το πέρασμα του χρόνου, το κτίριο εκτός από τη δραματική φυσική του φθορά 

αντιμετώπιζε και τη συρρίκνωση των χρήσεων. Σο 1987 (εξήντα χρόνια περίπου μετά την 

κατασκευή του) το Δημοτικό υμβούλιο της Καρδίτσας επί δημαρχίας Δημητρίου Αρχοντή, 

αποφάσισε την προκήρυξη Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την αποκατάσταση 

του κτιρίου. 

Η τελευταία αποκατάσταση ήταν στις 27 Ιουλίου 1998 επί Δημάρχου Αθανασίου 

Κανταρτζή. 

Η δημοτική αγορά της Καρδίτσας παραδόθηκε πάλι στη χρήση, ως ένα μοναδικό για τα 

Ελληνικά δεδομένα αρχιτεκτονικό έργο, ένα μνημειακό κτίριο ευρωπαϊκής εμβέλειας. 

Έτσι, το κτίριο «που ήρθε από την Ευρώπη» επιστρέφει σ’ αυτήν ως αποκατεστημένο 

μνημείο της Ευρωπαϊκής κληρονομιάς. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΔΙΣΑ 
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Είναι ένα απολύτως τετράγωνο κτίσμα με πλευρά κάτοψης 55μ. 

• Σο ελεύθερο ύψος 18μ. 

• Η διάταξη του είναι πυραμιδωτή. 

• Ισόγειο ύψους 5,90μ. 

• Περιμετρικός διάδρομος ως όροφος ύψους 8,10μ. 

• τέγη που στηρίζεται σε φεγγίτη ύψους 11,50μ. 

• Η στέγη είναι μεταλλική με γυάλινη πλήρωση. 

• Σα δομικά στοιχεία κολόνες, δοκοί, πλάκες είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

 
Πρόκειται για ένα κτίριο με καθαρή γεωμετρία και συμμετρία στους άξονες Ανατολή-

Δύση-Βοράς-Νότος και αυστηρό καναβο. Είναι κτίριο διαφανές και απόλυτα ορθολογικό, ένα 

καθαρό αρχιτεκτονικό έργο με αξιώματα σχεδιασμού που βασίζονται στα βασικά σχήματα της 

γεωμετρίας. Ο κατακερματισμός του ισογείου σε μικρά μαγαζιά, χωρισμένα σε δυο 

περιμετρικές ζώνες εσωτερική-εξωτερική και η προσθήκη στη δεκαετία του '60 του κτίσματος 

της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας έχουν αφαιρέσει από την κατασκευή την δύναμη, την 

ειλικρίνεια και την αντικειμενικότητά της. 
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ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΗ 
 

Σο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς της Καρδίτσας είναι το ένα από τα σαράντα (σε σύνολο 

χιλίων προτάσεων) μνημεία που πέτυχαν την ενίσχυση από το Πειραματικό χέδιο για την 

Διατήρηση και την Προβολή της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Κοινότητας για το 1992. Η 

επιτροπή που απαρτίζονταν από τους αρχιτέκτονες Εθνικούς Αντιπροσώπους των κρατών 

μελών και συνήλθε στις Βρυξέλες έκρινε πως το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς - μνημείο των 

πρόσφατων χρόνων - αξίζει και πρέπει να σωθεί και να αποτελέσει κληρονομιά για τις 

μελλοντικές γενιές, ένα σημείο εκκίνησης για μια συγκινησιακή και μυστικιστική προσέγγιση 

της πόλης. ε ειδική τελετή που έλαβε χώρια στο Δημαρχείο των Βρυξελλών τον Δεκέμβριο του 

1992 ο Δήμαρχος Καρδίτσας παρέλαβε βραβείο που πιστοποιεί την ένταξη του κτιρίου ανάμεσα 

στα μνημεία της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, ενώ ταυτόχρονα βραβεύτηκε η 

προσπάθεια του Δήμου για τη συντήρηση του κτιρίου και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

χώρου. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΗΜΕΡΑ 
Σα τελευταία χρόνια το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας λειτουργούσε κυρίως σαν 

αγορά τροφίμων λιανικού και χονδρικού εμπορίου. την εξωτερική περίμετρο είχε επίσης 

μερικά μαγαζιά ψυχαγωγίας και τα υπόλοιπα - μαζί με το πατάρι - λειτουργούσαν σαν 

αποθηκευτικοί χώροι ή ήταν κλειστά. Επίσης το εβδομαδιαίο παζάρι - λαϊκή αγορά - "η 

Σετάρτη", που παλιά γινόταν στην Κεντρική Πλατεία, είχε μεταφερθεί στην πλατεία της 

Αγοράς και στους γύρω δρόμους. 
 

 

 

 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΡΙΟ 
 

Σο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς αντιμετωπίζεται σαν αγορά - πολυλειτουργικό κέντρο, 

σαν χώρος δηλαδή ικανός να συνεισφέρει πολλαπλά στη ζητούμενη ποιοτική αναβάθμιση των 

καιρών μας. Ο πολυλειτουργικός του χαρακτήρας προσδιορίζεται και από άλλα ζητούμενα 

όπως: να μπορεί το κτίριο να λειτουργεί όλες τις ώρες, όλες τις ημέρες, με ένα κοινό που να 

περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες, όλες τις τάξεις. Να λειτουργεί σαν ζωντανός οργανισμός 

συγκεντρώνοντας ενσωματωμένες σε μικροκλίμακα τρεις από τις βασικές λειτουργίες ενός 

αστικού κέντρου: Εμπόριο - Χυχαγωγία - Πολιτιστικά. Να λειτουργεί σαν οργανισμός 

"ενημέρωσης", "εκπαίδευσης" και "επικοινωνίας" με το κοινό του. 
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Ξενοδοχείο Άρνη 

 
των ακελλαρίου Βασίλη, Νταφόπουλου Φρυσόστομου, Πιλάτου Ελευθερίας και Υάκα 

Μαρίας 

Σο ξενοδοχείο ‘’Άρνη’’ χτίστηκε το 1921 στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Δημ. 

Μπλατσούκα στο κέντρο της Καρδίτσας ως ένα από τα πρώτα ξενοδοχεία των Βαλκανίων. 

Η ονομασία του προήλθε από την αρχαία πόλη Άρνη κοντά στην Καρδίτσα, όπου  το 1878 ο 

Δημήτριος Σερτίπης, επικεφαλής ομάδας Ελλήνων επαναστατών νίκησε τα Οθωμανικά 
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στρατεύματα. Σρία χρόνια αργότερα, το 1881, ο ελληνικός στρατός εισέβαλε στην πόλη της 

Καρδίτσας. αράντα χρόνια αργότερα, το 1921, ο πολιτικός και επιχειρηματίας Κωνσταντίνος 

Σερτίπης, αδελφός του πρωτεργάτη της Επανάστασης, ήταν ο δημιουργός του υπέροχου 

νεοκλασικού διώροφου ανάκτορου με τον χαρακτηριστικό τρούλο, σπάνιο δείγμα rococo 

αρχιτεκτονικής, δίνοντας στο ξενοδοχείο το όνομα της πόλης όπου ο αδελφός του είχε 

δοξαστεί. 

Η κομβική του θέση καθιστά το ξενοδοχείο ιδανικό σημείο εκκίνησης για πολλές 

δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Λόγω αυτής της θέσης του είχε επιλεγεί 

ως έδρα των ιταλικών και γερμανικών δυνάμεων κατοχής και αργότερα των συμμαχικών 

στρατευμάτων, μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1944. 

Σο ξενοδοχείο αποτελεί αρχιτεκτονικό στολίδι της Καρδίτσας, ένα πραγματικό μνημείο 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας κατά δήλωση της Τπ. Πολιτισμού Μελίνας 

Μερκούρη το 1983. 

Σο κτήριο στέγαζε πολυτελές ξενοδοχείο, αίθουσα θεάτρου, κινηματογράφου, δεξιώσεων και 

καφεζυθοπωλείο ενώ μετά την ριζική ανακαίνισή του το 2006 λειτουργεί ως ξενοδοχείο Α’ 

κατηγορίας της αλυσίδας Domotel προσφέροντας κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, 

παροχές εστιατορίου – μπαρ καθώς και εγκαταστάσεις συνεδρίων και δεξιώσεων. 

 
Παλιές φωτογραφίες με τον περίφημο τρούλο 
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Όψη κτιρίου – είσοδος εστιατορίου                    Άποψη ξενοδοχείου από οδό . Λάππα 

         
Εξωτερικά αρχιτεκτονικά στοιχεία όψης 

 



15 

 

   
Εξωτερικά αρχιτεκτονικά στοιχεία όψης 
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Φαρακτηριστικές βεράντες και μπαλκονόθυρες ορόφων 

  
Εσωτερική ξύλινη σκάλα του ξενοδοχείου 
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Εσωτερική διακόσμηση 
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Δωμάτιο δίκλινο 

 

      
Εστιατόριο – μπαρ στο ισόγειο 
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ΠΑΤΙΛΤΠΟ 

Παυσίλυπο, το πρώτο αστικό πάρκο αναψυχής στην καρδιά της 

πόλης. Σο όνομα του έχει τις ρίζες του στις λέξεις "πάυω" και 

"λύπη", που σημαίνει καταπραΰνω τη λύπη. 
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ΣΟ ΠΑΤΙΛΤΠΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΣΟΝ 

ΟΜΟΡΦΟΣΕΡΟ ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

ΑΝΑΦΤΥΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΟΤ! ΟΛΕ ΣΙ ΕΠΟΥΕ ΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ! 
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’ αυτήν την τοποθεσία γινόταν κάποτε η εβδομαδιαία 

ζωαγορά και οι ετήσιες εμποροπανηγύρεις στις 21 Μαΐου κατά 

τον εορτασμό του Κωνσταντίνου και Ελένης και στα τέλη 

Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου, που είχαν διάρκεια 8 ημέρες. 

τα τέλη του 19ου αιώνα ο δήμος απέκτησε σταδιακά την 

έκταση, που τότε ήταν ένα χέρσο και παρατημένο μέρος με ένα 

μικρό ποταμάκι και διάφορα μικρά χαντάκια με ακαθαρσίες. 

Σο πάρκο αποτελεί πρωτοβουλία του τότε δημάρχου τέργιου 

Λάππα και σχεδιάστηκε από το μηχανικό Γεώργιο Υώσκολο. 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Παυσίλυπου (αλλά 

και της Καρδίτσας γενικότερα), ήταν ή ύδρευση και άρδευση, η 

οποία γινόταν αρχικά από ένα μικρό ποταμάκι που διέσχιζε το 

πάρκο, ενώ σήμερα το πάρκο αρδεύεται από δική του γεώτρηση 

στο βορειανατολικό τμήμα του. Κατά τη δεκαετία του ‘90 

πραγματοποιήθηκε ανάπλαση του πάρκου, οπότε 

μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο αστικό πάρκο, που πλέον 

δέχεται εκατοντάδες επισκέπτες που αναζητούν ηρεμία και 

χαλάρωση στο κέντρο της πόλης. Αξιοσημείωτο είναι να 

αναφερθεί πως το Παυσίλυπο φιλοξενεί  δεκάδες παγόνια 

καθώς και το πράσινο είναι το χρώμα που κυριαρχεί μέσα σε 

μια απλή αλλά συγχρόνως αξιολάτρευτη 

πόλη.
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