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H ανάπτυξη προϋποθέτει: σύνθεση απόψεων και ιδεών.

Συνένωση δυνάμεων. Συντονισμό δράσεων.
Δημήτρης Σιούφας

Επενδύστε στη δύναμη,

επενδύστε στον Ελληνόπυργο

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο

το μπαλκόνι των Αγράφων

✓ Όλοι μαζί μπορούμε  ✓Αγοράζουμε Ελληνικά προϊόντα  ✓Επιλέγουμε διακοπές στην Ελλάδα  ✓Στηρίζουμε Ελληνικές θέσεις εργασίας

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στις 30 Ιουνίου 2014
η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου.

Την χειροτονία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, στον Ιερό Ναό του Αγίου
Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. 

Ο νέος Μητροπολίτης ενθρονίστηκε στις 21 Ιουλίου,
ημέρα Σάββατο και ώρα 7 το απόγευμα, στην έδρα της
Μητροπόλεώς του και πρωτεύουσα του νομού Καρδί-

τσης, την Καρδίτσα (Ιερό Μητρ.Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης) με κάθε επισημότητα και
σύμφωνα με τα οριζόμενα του τυπικού της ενθρονήσεως νέου Μητροπολίτου. |Σελ|Σελ 77

Νέος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος (Καρδίτσα)
ο Σεβασμιώτατος κ.Τιμόθεος

Καλή θητεία, γόνιμη  και  καρποφόρος

Διοικητής στο 15ο Σύνταγμα Πεζικού 
o Συγχωριανός μας Φώτης Ιω.Γκίκας

Θρησκευτικές εκδηλώσεις στο χωριό
Πλούσιο το πρόγραμμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι

που πέρασε.
Στις 20 Ιουλίου γιορτάσθηκε η μνήμη του Προφήτη Ηλιού του Θεσβίτη στο

εκκλησάκι του (στον ΑϊΛιά). Όλο το χωριό βρέθηκε εκεί στην Θεία Λειτουρ-
γία, στην αρτοκλασία και το ύψωμα του Προφήτου Ηλιού στο προαύλειο του
ιερού ναού. |Σελ|Σελ 88

Η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής Μουζακίου και των τακτικών
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των Συμβουλίων των Δημοτι-
κών και Τοπικών Κοινοτήτων και των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτή-
των του Δήμου, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30
Αυγούστου 2014, από τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερ-

σάλων κ.κ. Τιμόθεο στον αυλείο χώρο του Δημαρχείου Μουζακίου.
Στο Δήμαρχο κ.Κωτσό Γιώργο που ανανεώνει την θητεία του στον Δήμο Μουζακίου, για 4η

συνεχή θητεία, στον Δημοτικό σύμβουλο κ.Γιώργο Απ.Παναγόπουλο και τον Πρόεδρο του το-
πικού διαμερίσματος Ελληνοπύργου κ.Ιωάννη Γ.Βλάχο (που ανανεώνει κι αυτός την θητεία
του για 2η συνεχή χρονιά), ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους για το καλό του
χωριού μας, των συγχωριανών μας και του Δήμου Μουζακίου γενικότερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού “ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” η κα-
στανογιορτή θα γίνει φέτος το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο πάρκο του Αγίου
Αθανασίου. Ευκαιρία λοιπόν για όλους τους χωριανούς να έλθουν στο χωριό και να απολαύ-
σουν τα νόστιμα κάστανα στην καθιερωμένη καστανογιορτή που θα έπρεπε να γίνεται κάθε
χρόνο τον Οκτώβριο σε ανάμνηση του σημαντικού γεγονότος που αποτελούσε για το χωριό η
συλλογή του κάστανου από το καστανοδάσος.

30 χρόνια «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»

Οκτώβριος 1984 – Οκτώβριος 2014

Με διαταγή του ΓΕΣ, ο συγχωριανός μας Συντ/ρχης (Π) Γκίκας Φώτιος

του Ιωάννη, κατά τις μεταθέσεις του θέρους 2014 τοποθετήθηκε Διοικητής του

15ου Συντάγματος Πεζικού στην Καστοριά.

Ο νέος Δ/τής του 15ου Σ.Π. είναι απόφοιτος του Σχολείου Βασικής και Προκεχωρημένης Εκ-

παίδευσης της Σχολής Πεζικού, της Σχολής Επιτελών, της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου και της Σχο-

λής Εθνικής Άμυνας.

Υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες του Όπλου του Πεζικού, στην Κύπρο (ΕΛΔΥΚ) καθώς και σε

επιτελικές θέσεις Συγκροτημάτων και Σχηματισμών και θεωρείται Αξιωματικός καριέρας και με προ-

οπτικές για ανώτατες βαθμίδες του Ελληνικού Στρατού.

Είναι παντρεμένος με την Κουτή Ιωάννα και έχει δύο παιδιά, τη Μάρθα 16 ετών μαθήτρια Α΄

Λυκείου και τον Ιωάννη 14 ετών μαθητή Β΄ Γυμνασίου.

Του ευχόμαστε, ολοψύχως εις ανώτερα.
Οι κληρονόμοι του Κων/νου και Παρασκευής Δελήτσικα (Βα-

σιλική και Ελευθερία) αποφάσισαν να πωλήσουν την ιδιό-

κτητα οικία τους στο χωριό (πίσω από το σπίτι του Μίσχου,

νύν Παύλου Σιούφα και το σπίτι του Στέφου Ζάρου, νυν

Μιχ.Χατζή). Υπάρχουν συμβόλαια και είναι απαλλαγμένο

από άλλες επιβαρύνσεις. Πρόσβαση αυτ/του μέχρι και την

αυλή του σπιτιού, που διαθέτει και οικόπεδο με αρτιότητα

για συμπληρωματικές κατασκευαστικές προσθήκες. Η τιμή

θα συμφωνηθεί σε συνεννόηση με τις ιδιοκτήτριες. 

Κιν. 6947617230, (κ.Βασιλική Δελήτσικα του Κων.)

ΠωλείταιΠωλείται Οικία στο χωριό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 η Καστανογιορτή

Με τη συμπλήρωση τριάντα
χρόνων δράσης της εφημερίδας
του χωριού ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε μια
αναδρομή στο παρελθόν για το
πώς δημιουργήθηκε η εφημερίδα
και ποια ήταν η εξελικτική της πο-
ρεία μέχρι σήμερα. 

Ήταν Τετάρτη 3 Οκτωβρίου
1984 όταν τυπώνεται σε σελίδα
Α4 το πρώτο φύλλο της εφημερί-
δας ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ από τον
υπογράφοντα σε μορφή ενημε-
ρωτικού δελτίου με τα γράμματα
του τίτλου γραμμένα με letraset.

Υπήρξε η αρχή μιας πετυχη-
μένης αδιάλειπτης παρουσίας της
μετέπειτα εφημερίδας μας στα
πράγματα του χωριού για τριάντα
συναπτά έτη.

Εδώ στο πρώτο Δελτίο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνο-
πυργίων Λάρισας, ο οποίος ση-
μειωτέoν ότι ακόμα δεν είχε
δημιουργηθεί φαίνεται και η συ-
σταθείσα επιτροπή η οποία απο-

φασίστηκε σε συνάντηση συγχω-
ριανών στις 27 Σεπτεμβρίου 1984
στο κέντρο Black Bool της πλα-
τείας Νεάπολης Λάρισας και η
οποία αποτελούνταν από τους:

ΜΑΚΡΗ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΒΛΑΧΟ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΟΥΡΔΑ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και

ΤΕΓΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Η επιτροπή αυτή, σε συνερ-
γασία με όλους τους εκεί διαμέ-
νοντες χωριανούς , θα φρόντιζε
για την ίδρυση του Συλλόγου Ελ-
ληνοπυργίων Λάρισας. 

Πριν από αυτή τη
συγκέντρωση είχε γίνει
ακόμη μια συνάντηση
αεροπόρων που υπηρε-
τούσαν τότε στη Λάρισα
σε ένα ταβερνάκι στην
οδό Καραϊσκάκη στην
οποία καθορίστηκε η
ημέρα της συνάντησης
της 27ης Σεπτεμβρίου και
η πορεία για τη σύ-
σταση  του Συλλόγου
Ελληνοπυργίων Λάρι-
σας.

Από τον Οκτώβριο
του 1984 ξεκινάει η πο-
ρεία της εφημερίδας μαζί
με το Σύλλογο και συνε-

χίζεται μέχρι σήμερα (2014) δια-
γράφοντας μια διαδρομή
συνεχώς ανοδική και το κυριό-
τερο χωρίς καμία διακοπή σε όλο
αυτό το χρονικό διάστημα των
τριάντα χρόνων. |σελ 3|σελ 3
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Σελίδα 1η
- το ιστορικό μας χωριό χρειάζεται έργα πνοής

για να αναδειχθεί και πάλι σε κεφαλοχώρι
-Δημοτικές εκλογές 16 – 10 1994
-Αντάμωμα 94
-Η ασφαλτόστρωση του δρόμου Πλατάνια – Ερ-

γοστάσιο (Ζωγραφία)
-Πρόγραμμα δράσης του συνδυασμού «Νέα

Εποχή»

Σελίδα 2η
-Κοινωνικά
-Νέοι Επιστήμονες
-Αρίστευσαν
-Προσφορές.

Ε Λ Λ Η Ν ΟΠ Υ Ρ Γ ΟΣ
...πριν από 20 χρόνια...πριν από 20 χρόνια

Τεύχος Νο 61 Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1994

θAΝΑΤΟΙ
-Κουτσιόγκουλου Θεώνη συζ.Κων/νου, στον Βόλο,

όπου και ενταφιάσθηκε.
-Σιακαβάλας Πολύζος του Αθανασίου και της Αγ-

γελικής (γένος Απ.Καρανάσιου), ετών 25, την 28-6-
2014 στον Βόλο.

Σακελλαρίου Μαρία συζ.Θωμά, ετών 88, την 31-7-
2014. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Αγία Παρα-
σκευή, στο χωριό.

-Τσιτσιπά Ευτέρπη στις 13/5/2014 στο χωριό σε
ηλικία 103 ετών. Η εξόδιος ακολουθία στην Αγ. Πα-
ρασκευή.

-Στρατίκη Ερασμία στις 5/5/2014 σε ηλικία 91 ετών.
- Ανδρέου-Μαρκούση Ιφιγένεια στις 17/7/2014 στη

Θεσσαλονίκη όπου και ετάφη η  σε ηλικία 90 ετών.
-Καλαντζής Στέφανος στις 7/9/2014  στα Τρίκαλα

και ετάφη στο χωριό, σε ηλικία 84 ετών.
-Κορώνη Ελένη του Δημ., στις 9-9-2014 στον Βόλο,

όπου και ενταφιάσθηκε.

ΜΝΗΜOΣΥΝΑ
-Ανδρέου Ελένη συζ.Θωμά, ετήσιο, στις 29-6-2014.
-Μακρής Αθανάσιος του Θωμά, ετήσιο, 29-06-2014.
-Παναγόπουλος Αθαν.του Θ., ετήσιο.
-Παπαδημητρίου Αγορούλα συζ.Αθανασίου, ετή-

σιο, την 6-7-2014 στο χωριό.
-Γώγος Χρήστος του Δημ., 40ήμερο, στην Καρδί-

τσα.
-Στρατίκη Ερασμία, 40ήμερο, στο χωριό.
-Τσιτσιπά Ευτέρπη, 40ήμερο, στο χωριό.
-Αθανασία Κ.Μπίρου, ετήσιο στο χωριό.
-Καρανάσιου Φωτεινή του Δημ., 40ήμερο, στο

χωριό.
-Ανδρέου Θωμάς του Λ., 40ήμερο, στον Βόλο.
-Σπυριδούλα Νικ.Καρατώλου, ετήσιο.
-Τσαλούχος Δημήτριος του Γ. και της Χαρίκλειας Δ.

Αλπού), 40ήμερο, στον Βόλο.
-Κουτσιόγκουλου Θεώνη συζ.Κων/νου, 40ήμερο,

στον Βόλο.
-Σιακαβάλας Πολύζος του Αθανασίου και της Αγ-

γελικής (γένος Απ.Καρανάσιου), 40ήμερο, στον Βόλο.
-Σακελλαρίου Μαρία συζ.Θωμά, 40ήμερο, στο

χωριό.

ΓΑΜΟΙ
-Στις 23/8/2014 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ.

Βησσαρίωνος στην Καλαμπάκα έγινε ο γάμος της
Βασιλικής Γκονιάρη του Κων/νου (εγγονή του Βα-
σίλη Τούλια) με τον Κων/νο Τσιαντούλα.Να ζήσουν
χαρούμενοι και ευτυχισμένοι

-Ο Νικόλαος Ναπ. Καρατώλος και η Ιωάννα Κου-
τσιά τέλεσαν τους γάμους τους το Σάββατο 13 Σε-
πτεμβρίου στον ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Καπανδριτίου. Ακολούθησε γλέντι μέχρι πρωίας στο
κοσμικό κέντρο Νησίς της Κηφησιάς. Ευχόμαστε να
ζήσουν και να ευτυχίσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
-Ο Θωμάς και η Νατάσα Καρατώλου βάπτισαν το

γιο τους το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής Ελληνοπύργου. Ο Νονός
Κωνσταντίνος Σιακάρας του χάρισε τα ονόματα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -  ΙΩΑΝΝΗΣ. Ευχόμαστε να ζήσει να
είναι γερός και καλότυχος.

Πένθιμα και άλλα...

ΝΕΟΣ ΑΝθΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ

-Ανθ/γός Βασ. Γ.Παπαβασιλείου (και της Φωτει-

νής Οδ.Ζάχου), ορκίσθηκε Ανθυπολοχαγός του Ελ-

ληνικού Στρατού. Ευχόμαστε και εις ανώτερα.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

-Μαρία Σακκελαρίου του Κων/νου, έλαβε το πτυ-

χίο της από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ.

-Γεροντάκη Καλλιόπη (εγγονή Γ.Αλπού του Κ.),

έλαβε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

(Σάμος), Οικονομικά - Μαθηματικά.

-Οι: α) Γαλάνη Καλλιόπη του Κων/νου (εγγονή της

Ευσταθίας Νικ.Γκίκα), β) Μουντζούρη Γεωργία του

Κων/νου και γ) Παντελούκα Ηρώ του Ιωάννου (εγ-

γονή Φωτεινής Παναγοπούλου του Ιω.και της Ευστα-

θίας), απεφοίτησαν και έλαβαν το πτυχίο τους, εκ του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλο), Παιδαγωγικό

Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης (Δασκάλες), ορκι-

σθείσες την ίδια ημέρα (24 Ιουλ.2014).

-Τουλιά Ιωάννα του Αριστοτέλη, απεφοίτησε από

το ΤΕΙ / Λογιστικής, Λάρισας.

-Τουλιά Παναγιώτα του Ανδρέα, απεφοίτησε το

2012 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Παιδαγωγικό

Δημ. Εκπαίδευσης.

-Τουλιά Γεωργία του Ανδρέα, απεφοίτησε το έτος

2013 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Παιδαγωγικό

προσχολικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγός).

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ 

-Ευαγγελία Σούφρα του Δημητρίου και της Περ-

σεφώνης (εγγονή της Ελένης Μάρκου Τριαντάρη) στη

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ.

-Παναγιώτης Αντωνάκος του Νικολάου εγγονός

του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς Τοπούζη στη ΝΟ-

ΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  ΑΘΗΝΩΝ.

-Τσουκνίδα Ευθαλία του Λάμπρου

και της Δήμητρας στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

-Παπαβασιλείου Οδυσσέας του

Γεωργίου (και Φωτεινής Οδ.Ζάχου),

Παιδαγωγικό Δημ. Εκπαίδευσης

Βόλου (ήδη φοιτητής Β΄έτους).

-Τουλιά Αποστολία του Αριστοτέλη. Επέτυχε 1η

στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης/Αισθητικής, με υψηλή βαθμο-

λογία.

-Τέγου Ζωή του Ιωάννη στο τμήμα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑ-

ΠΕΙΑΣ του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ.

Επιτυχόντες

Κοινωνικά και άλλα...

Τσουκνίδα Ε.

Την κοίταξαν και την φρόντισαν 
σαν να ήταν μάνα τους

Τον περασμένο Ιούνιο έφυγε από τη ζωή η συγ-
χωριανή μας Φωτεινή Δημητρίου Καρανάσιου.

Ήταν ανύπαντρη και έμεινε μονίμως και ισοβίως
στο χωριό. Ως μοναδικό βιοποριστικό εισόδημα είχε
την λιγοστή και πενιχρή σύνταξη του ΟΓΑ. Από εκ-
κλησιαστικής πλευράς δεν ξεχνούσε να στέλνει τον
οβολό της για ένα κεράκι στην Αγία Παρασκευή και
στους άλλους Άγιους του χωριού.

Τον τελευταίο καιρό, λόγω υγείας και εξαντλητικής
γεροντικής αδυναμίας, δεν ξανασηκώθηκε από το κρε-
βάτι μέχρι την τελική πνοή της.

Δεν ένιωσε όμως ποτέ ξεχασμένη και πεινα-
σμένη, εγκαταλελειμμένη και παρατημένη.

Γιατί ο Θεός έστελνε κοντά της τα παιδιά του εκλι-
πόντος εδώ και πολλά χρόνια αδερφού της , του Νά-
σιου Καρανάσιου.

Έτσι, ο ανιψιός της ο Δημήτρης που μένει στο
χωριό, και παρά τα προβλήματα υγείας που έχει και ο
ίδιος, μεριμνούσε και για το καθημερινό φαγητό της
και τα σχετικά της φάρμακα, και για ό,τι άλλο χρει-
αζόταν το φτωχικό σπιτικό της.

Από την άλλη, η ανιψιά της η Ζωή που είναι παν-
τρεμένη στο Μουζάκι, και τη νοιαζόταν και κάθε εβδο-
μάδα την επισκεπτόταν.

Και, εκτός από τα φαγώσιμα που κουβαλούσε, κα-
ταπιανόταν και με την εν γένει γεροντική καθαριότητα
της θείας της,

Όλα ταύτα, που τα έκαναν ανιδιοτελώς και εθε-
λουσίως, αποδεικνύουν την έμπρακτη αγάπη και
στοργή των εν λόγω ανιψιών για την αδερφή του πα-
τέρα τους.

Συνοψιστικώς, την γεροκόμισαν και την φρόν-
τισαν σαν να ήταν η πραγματική τους μάνα.

Πράγμα, που όλοι οι γείτονες θα ‘χουν να το θυ-
μούνται και να το αφηγούνται σ’ όλη τη ζωή τους.

Γιατί ομολογουμένως και αποδεδειγμένως, αποτε-
λεί μια θεάρεστη, παραδειγματική και λίαν αξιέπαινη
συγγενική συμπεριφορά, που σπανίζει στην εποχή
μας.

Απολύτως λοιπόν δικαιολογημένα και θεοευλογη-
μένα τα ψυχοβγαλμένα λόγια, για τα ανωτέρω ανίψια
εκ μέρους των γειτόνων και όχι μόνον.

Και μεταξύ αυτών, είναι και ο γείτονας της μετα-
στάσης Φωτεινής.

Χρίστος Μπίρος

ΣυγχαρητήριαΣυγχαρητήρια
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητή-

ρια και ευχόμαστε ολόψυχα καλή πρόοδο,
στην εγγονή μας Ζωή Τέγου που πέρασε
στις πανελλήνιες εξετάσεις, εισαχθείσα
στη σχολή Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λα-
μίας.

Με αγάπη ο παππούς και η γιαγιά
Ηλίας και Ζωή Μηνίτσιου.

ΑΛΠΟΥΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ........................................10€
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ΑΛΠΟΥΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ   ................................................10€ 
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ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)   .........................10€
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ........................................20€ 
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ)   ........................10€ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ..................................10€ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   .....................................10€ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ)   ...................20€  
ΓΚΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)   .............................10€
ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ...............................................10€
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ..........................................10€
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   ..............50 ΗΠΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ   .........................................10€ 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ   ...........................................10€ 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)   ..............10€ 

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)   ...............10€ 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΘΩΜΑΣ)   .......................10€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)   .................20€ 
ΚΟΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ)   .................10€ 
ΚΟΡΛΟΣ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ   ......................................10€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   .............................................20€ 
ΛΑΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ...............................................10€ 
ΜΠΟΝΩΤΗ ΡΟΔΑΝΘΗ   ..........................................10€ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ...............................50€ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ   .............................10€ 
ΠΛΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   ....................10€
ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ..............................................10€ 
ΣΙΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ...............................................10€ 
ΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   .............................................10€ 
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΑΡΚΟΣ)   ...................10€ 
ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)   ...................50€ 
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΙΑΣ)   ..............................20€

Συνδρομές Σεπτεμβρίου 2014

ΕνημέρωσηΕνημέρωση
Παρακαλούνται όσοι λαμβάνουν ταχυδρομικώς την εφημερίδα ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ, να μεριμνήσουν

για την καταβολή της συνδρομής τους (10 ευρώ Εσωτερικού και 20 δολλάρια για τους διαμένοντες στο
Εξωτερικό). Από 1ης Ιαν. 2005 ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ εφημερίδα σε όσους δεν κατέβαλαν συνδρομή για
τα έτη 2013 και 2014.

Δυστυχώς λόγοι οικονομικοί επιβάλλουν να εφαρμόσουμε την περικοπή της αποστολής στους μη
τακτοποιημένους οικονομικά. Εκείνος που επιθυμεί να καταβάλει την οφειλή του θα βρει τον τρόπο της
αποστολής. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που επιθυμούν την καταχώρηση διαφημιστικού μηνύματος,
θα πρέπει να αποστείλουν την οφειλή τους για τα έτη 2013 και 2014. Πληροφορίες στον Πρόεδρο και τον
Ταμία του Συλλόγου.

Το Δ.Σ.του Συλλόγου
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣ. ΚΟΡΛΟΣ
Κ Α Ρ Δ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
*TRIPLEX καρδιάς

*ΗΟLTER ρυθμού

* HOLTER πίεσης

Ιατρείο: Δημητρακοπούλου 17, Αθήνα. Μετρό Ακρόπολις

Τηλ.: 210-9244602, 9244802, κιν. 6936-003075

Συμβεβλημένος με Δημόσιο - ΟΑΕΕ

(Συνέχεια από σελ 1)
Τα πρώτα τρία χρόνια (Φύλλο

1 μέχρι 27) Οκτ 1984 μέχρι και
Νοε 1986) εκδίδεται κάθε μήνα σε
σελίδες Α4 τυπώνεται σε πολύ-
γραφο και στέλνεται σε όλους
τους χωριανούς στη Λάρισα σε
όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξω-
τερικό.

Τον Ιούλιο του 1985 επιλέγε-
ται το λογότυπο Ι.Σ.Α (Ισχυρός
σύλλογος, Συσπείρωση των απο-
δήμων, Ανάπτυξη του χωριού)
ενώ παράλληλα με μέριμνα του κ.
Γιάννη Καλαντζή φιλοτεχνείται
από το φίλο του ζωγράφο κ. Β. Πράππα το σήμα της
εφημερίδας , δηλαδή η Καστανιά με τη βρύση. Το λο-
γότυπο και το σήμα τοποθετούνται στην εφημερίδα
όπου και συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Ας σταθούμε όμως λίγο στο λογότυπο να δούμε τις
τρεις φράσεις του όπου εμπεριέχεται όλη η φιλοσοφία
ύπαρξης του συλλόγου. O βασικός σκοπός του ήταν
και συνεχίζει να είναι, η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ η
οποία θα επιτυγχάνονταν με ένα ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ο
οποίος θα ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ για
αυτό ακριβώς το σκοπό, πράγμα που και σε μεγάλο
βαθμό πέτυχε και συνεχίζει να επιδιώκει την επίτευξη
του ίδιου σκοπού, την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.

Το φύλλο του μηνός Δεκεμβρίου 1986 (Νο 28) εκδί-
δεται για πρώτη φορά σε μορφή εφημερίδας ασπρό-
μαυρης από τον τυπογράφο Δημήτρη Τουφεξή στη
Νεάπολη Λάρισας.

Το επόμενο φύλλο Νο 29 εκδίδεται για τους μήνες
Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 1987, ενώ
από το Νο 30 (Μαι, Ιουν, Ιουλ 1987) εκδίδεται σε τρι-
μηνιαία βάση μέχρι και το φύλλο Νο 60 (Μαι. Ιουν. Ιουλ.
1994)

Από το φύλλο Νο 61 Αύγουστος Σεπτέμβριος 1994
η εφημερίδα γίνεται πλέον διμηνιαία ασπρόμαυρη
πάντα μέχρι και τον Ιούνιο του 2005 (Φύλλο 124).

Εν τω μεταξύ το έτος 2000 ο κ Γιάννης Φαρασλής
αναλαμβάνει και φέρνει σε πέρας την ψηφιοποίηση
όλων των φύλλων της εφημερίδας από το Νο1 μέχρι και
το Νο 97 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2000.

Από το φύλλο 125 (Ιούλιος, Αύγουστος 2005) ο
«ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» με παρέμβαση του νέου προ-
έδρου του συλλόγου κ. Κώστα Φαρασλή εκδίδεται από
τον εκδοτικό οργανισμό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας σε
έγχρωμη μορφή και από τετρασέλιδη η εφημερίδα γί-
νεται πλέον οκτασέλιδη και πάντα σε διμηνιαία βάση
μέχρι το τέλος του 2011 (φύλλο 163) οπότε τελειώνει η
συνεργασία με τον εκδοτικό οργανισμό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Από την αρχή του 2012 (φύλλο 164) μέχρι σήμερα
η εφημερίδα εκδίδεται ανά τρίμηνο και έγχρωμη από το
τυπογραφείο ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ “ΕΝΤΥΠΩΣΗ”, και η
ηλεκτρονική σελιδοποίηση γίνεται από την κ. Ευαγγε-
λία Μπατσή

Τη συντακτική επιτροπή, από την αρχή της έκδο-
σης της εφημερίδας μέχρι σήμερα, αποτελούν οι: Αν-
τώνιος Μηνίτσιος, Σωτήριος Μουντζούρης και
Βούρδας θωμάς.

Η συντακτική επιτροπή παραμένει η ίδια όλα αυτά
τα χρόνια με την έγκριση της εκάστοτε διοίκησης του
συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας και αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να ακολουθείται η ίδια ανεξάρτητη και αν-
τικειμενική ενημέρωση η οποία και την καθιέρωσε στην
συνείδηση των χωριανών μας. 

Το τι προσέφερε η εφημερίδα στο χωριό το λένε οι
απόδημοι του εξωτερικού κυρίως οι οποίοι με τα μηνύ-
ματά που μας στέλνουν μας λένε με πόση λαχτάρα πε-
ριμένουν κάθε φορά την εφημερίδα για να μάθουν τα 

νέα της ιδιαίτερης πατρίδας τους, είτε αυτά είναι κοι-
νωνικά είτε αφορούν έργα που γίνονται στο χωριό είτε
επιτυχίες συγχωριανών μας σε όλους τους τομείς.

Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι η δημιουργία
όλων των άλλων συλλόγων του χωριού, πλην εκείνου
των Αθηνών που υπήρξε ο πρώτος σύλλογος του χω-
ριού, προετοιμάσθηκε και προβλήθηκε επικοινωνιακά
από την εφημερίδα .

Επίσης η Καστανογιορτή ένα σπουδαίο πολιτιστικό
γεγονός που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση του
συγχωριανού μας κ. Αλκιβιάδη Παναγόπουλου στη Γε-
νική Συνέλευση του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρι-
σας , προβλήθηκε και διαδόθηκε από την εφημερίδα.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά, το πιο σπουδαίο είναι
ότι αποτέλεσε και αποτελεί το συνδετικό κρίκο των απο-
δήμων με τη γενέτειρα και σε συνδυασμό με την ιστο-
σελίδα (www.ellinopirgos.wordpress.com) που διαθέτει
στο διαδίκτυο από το 1997, κρατάει ενήμερους τους χω-
ριανούς μας σε καθημερινή βάση για τα τεκταινόμενα
στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Όμως η εφημερίδα δεν προχωρούσε μόνη της, προ-
χωρούσε και αναπτύσσονταν παράλληλα με το Σύλ-
λογο έχοντας μια οικονομική αυτοδυναμία αφού ο
ταμίας του Συλλόγου που για πολλά χρόνια ήταν ο αεί-
μνηστος Γιώργος Παπαντωνίου ο οποίος υπήρξε ο μα-
κροβιότερος ταμίας του Συλλόγου με άριστη διαχείριση
των οικονομικών, είχε χωριστά βιβλία εσόδων και εξό-
δων για το Σύλλογο και για την εφημερίδα.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και τους προέδρους
του Συλλόγου μας οι οποίοι με τα αντίστοιχα Διοικη-
τικά Συμβούλια κατάφεραν με χρηστή διοίκηση να
έχουν ανθηρά οικονομικά και να εξασφαλίζουν την
αδιάλειπτη παρουσία της εφημερίδας στα πράγματα
του χωριού. 

Πρώτος λοιπόν πρόεδρος εκλέγεται ο αείμνηστος
Μακρής Θωμάς του Γεωργίου και της Φωτεινής για τη
διετία 1984 - 1985 ο οποίος διοργανώνει την πρώτη συ-
νεστίαση στο κέντρο Ιπποκράτης και μετέπειτα στο κέν-
τρο ΡΟΤΟΝΤΑ το μεγαλύτερο χορό που έγινε ποτέ από
το σύλλογο με πάνω από 500 καλεσμένους και με την
ορχήστρα του αείμνηστου Καρακώστα - Φιλίππου από
τα Τρίκαλα.

Δεύτερος πρόεδρος εκλέγεται ο κ Βούρδας
Θωμάς,(1985–1987) ο δάσκαλος που είναι ένας εκ των
ιδρυτών του συλλόγου και συμμετέχει ενεργά στην έκ-
δοση της εφημερίδας ως μέλος της συντακτικής επι-
τροπής.

Τρίτος πρόεδρος (1987-1989) εκλέγεται ο αείμνη-
στος Απόστολος Σύρμος ο οποίος αναλαμβάνει και
φέρνει εις πέρας την ανακαίνιση της βρύσης του Χατζή
ενώ παράλληλα γίνονται οι συνεστιάσεις και οι χοροί
του συλλόγου.

Από το 1989–1991 την προεδρεία του συλλόγου
αναλαμβάνει ο κ Θωμάς Κ. Βλάχος, συνταξιούχος
αστυνομικός ο οποίος συνεχίζει με επιτυχία το έργο των
προκατόχων του με τη διοργάνωση των συνεστιάσεων

και των χορών.
Τον διαδέχεται ο αείμνη-

στος Κώστας Αθ. Αλπούς κατά
τα έτη 1991-1993 συνεχίζοντας
την επιτυχημένη πορεία του
συλλόγου ενώ παράλληλα εκ-
δίδεται και η εφημερίδα.

Τα επόμενα δύο χρόνια
(1993-1995) πρόεδρος εκλέγε-
ται ο κ. Απόστολος Αθ. Αλπούς
ο οποίος επιτυγχάνει να λάβει
ο σύλλογος χρηματοδότηση με
ενέργειες του π. προέδρου της
Βουλής κ Δημήτρη Σιούφα
1000 000 δρχ και έτσι διασφα-

λίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του.
Τονίζουμε ότι από την αρχή της ίδρυσής του (1984)

ο σύλλογος νοίκιαζε γραφείο στην κεντρική πλατεία της
Λάρισας και ως εκ τούτου είχε έξοδα λειτουργικά τα
οποία καλύπτονταν από τις εισφορές κυρίως των μελών
και από χορηγίες. Το γραφείο μεταφέρθηκε και λει-
τουργεί στο χωριό μετά την οικονομική κρίση το έτος
2012.

Τη διετία 1995-1997 πρόεδρος εκλέγεται ο Ανδρέας
Βλάχος ο οποίος συνεχίζει το έργο των προκατόχων
του με επιτυχία.

Τα επόμενα έξι χρόνια 1997-2003 πρόεδρος εκλέ-
γεται ο Αντώνης Μηνίτσιος κατά τη χρονική αυτή πε-
ρίοδο, με μέριμνα του συλλόγου και προσφορές
χωριανών φιλοτεχνείται η προτομή του δασκάλου μας
Σωτηρίου Στάθη ενώ εξασφαλίζεται από χρηματοδό-
τηση και ένα σημαντικό ποσό με το οποίο αγοράζονται
και μοιράζονται τρόφιμα σε όλους τους κατοίκους του
χωριού. Παράλληλα και με ενέργειες του κ Βασίλη
Νάσια εξασφαλίζεται επιχορήγηση ποσού 1000 000
δρχ και ενισχύονται τα οικονομικά και η ευρωστία του
Συλλόγου.

Τη διετία 2003-2005 εκλέγεται πρόεδρος ο κ.
Θωμάς Βούρδας ο οποίος και συνεχίζει με επιτυχία την
ανοδική πορεία του συλλόγου.

Την επόμενη εξαετία, από το 2005 μέχρι και το 2012
πρόεδρος του συλλόγου εκλέγεται ο κ. Κώστας Φα-
ρασλής με ενέργειες του οποίου η εφημερίδα του συλ-
λόγου προσαρμόζεται στη νέα εποχή από ασπρόμαυρη
γίνεται έγχρωμη, διπλασιάζονται οι σελίδες και το πε-
ριεχόμενο. Ο κ Φαρασλής συνεργάζεται με τον τοπικό
σύλλογο του χωριού στη διοργάνωση διαφόρων εκδη-
λώσεων με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του χω-
ριού μας ενώ με ίδια έξοδα και του αδελφού του Θωμά
Φαρασλή κατασκευάζουν και μεταφέρουν τη βρύση
Βίγλα από την παλαιά θέση στην πλατεία του χωριού.

Το 2012 αλλάζει η σκυτάλη του συλλόγου και τη δι-
οίκηση αναλαμβάνει πλέον η νέα γενιά, η γενιά τω
τριαντάρηδων με πρόεδρο τον κ Δημήτρη Παπαντω-
νίου. Το γραφείο μεταφέρεται στο χωριό λόγω της οι-
κονομικής κρίσης και του αυξημένου κόστους έκδοσης
της εφημερίδας. Παρά ταύτα ο σύλλογος μαζί με την
εφημερίδα συνεχίζουν το έργο τους ένα έργο που ευελ-
πιστούμε να συνεχίζεται με επιτυχία και στο μέλλον.

Αντώνιος Μηνίτσιος
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Από 30 Ιουλ./3
Αυγ. 2014 (Τετάρτη
έως και Κυριακή) κα-
τασκήνωσαν στον Άϊ
Θανάση πιλότοι αλε-
ξιπτώτων πλαγιάς
(κοινώς ανεμοπτερι-
στές) από διάφορες
αερολέσχες, προκει-
μένου να συμμετά-
σχουν στους αγώνες
που διοργάνωσε η
Λέσχη Αγρινίου.
(Δείτε και σχετικό ρε-
πορτάζ, Σαββάτου 2 Αυγούστου, στην ιστοσελίδα Face
Book «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» - Περιφερειακός Αγώνας
Αποστάσεων FAI Cat2 Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στο Μου-
ζάκι Καρδίτσας).

Ο αγώνας διεξήχθη 2 και 3 Αυγούστου 2014 (Σάβ-
βατο και Κυριακή).

Διοργανωτής, υπήρξεν ο δικός μας, ο Νίκος Χρ. ΝΕ-
ΤΣΟΣ, ο συγχωριανός μας, αφού και ο ίδιος είναι πι-
λότος αλεξιπτώτου πλαγιάς.

Πληροφορηθήκαμε ότι απέσπασε την ευαρέσκεια
και των έπαινο για την άρτια οργάνωση, την άψογη εξυ-
πηρέτηση και την αντιμετώπιση των μικροπροβλημά-
των που είχαν παρουσιασθεί.

Πιλότος αλεξιπτώτου πλαγιάς από την αερολέσχη

Ιωαννίνων εκφρά-
σθηκε με επαινετικά
λόγια για την εξυπη-
ρέτηση που παρέσχε
στους κατασκηνωτές
ο Νίκος Χρ. Νέτσος.

Εκφράζουμε και
εμείς τον έπαινό μας
και την χαρά μας για
τον Νικόλαο, που
υπέδειξε το χωριό
μας ως κατάλληλο
τόπο φιλοξενίας ( κα-
τασκήνωσης) και

προπόνησης (ετοιμασίας των πιλότων αθλητών) του
συγκεκριμένου αθλήματος και μάλιστα κατάφερε να
τους κρατήσει στο χωριό και για τις ανάγκες διατρο-
φής, οπότε και οι επαγγελματίες έμειναν ικανοποιημέ-
νοι και υπήρξε σχετική κίνηση. 

Οι τοπικοί παράγοντες (Δημοτικός σύμβουλος
Γ.Παναγόπουλος και Πρόεδρος Ιω.Γ.Βλάχος), μήπως
πρέπει να θέσουν σε προτεραιότητα την ανάπλαση του
χώρου του Αγίου Αθανασίου και την συντήρηση της
όλης υποδομής (ηλεκτρικό ρεύμα, υδραυλική εγκατά-
σταση), WC και ό,τι άλλο απαιτηθεί, διότι ο συγκεκρι-
μένος τόπος χαρακτηρίζεται ιδανικός για κατασκήνωση
και από τους Προσκόπους και από τους  ανεμοπτερι-
στές).

1) Ανεμοπτεριστές στον΄Αι¨Θανάση 

2) Ανεμοπτεριστής, πάνω από το χωριό

1) 2)

Εκπαιδευτική εκδρομή-κατασκήνωση των προσκό-
πων στον ΄Αϊ-Θανάση, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Από 3/10 Ιουλίου λειτούργησε η εκπαιδευτική κα-
τασκήνωση των Προσκόπων Καρδίτσης (Λυκόπουλα)
στον κατάλληλο από πάσης πλευράς κατασκηνωτικό
χώρο, στο εξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου. Υποδειγ-
ματική λειτουργία, με τάξη, πειθαρχία, πλήρη εξοπλι-
σμό (μαγειρικό κλπ) και πλούσιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.

Περί ώρα 10:00 πρωϊνή, της 4ης Ιουλίου, με παρά-
ταξη και τραγουδώντας, εμφανίστηκαν τα μικρά Λυκό-
πουλα στην κεντρική πλατεία του χωριού. Γέμισε το
χωριό και η πλατεία με παιδικές φωνούλες (Μαθητές
Α΄τάξης Δημοτικού έως και Ε΄τάξης).

Κάποιος υποδύθηκε ένα ήρωα και έπαιξαν το
πρώτο παιγνίδι στα πλατάνια της σχολικής αυλής
(πίσω από το ιερό της Αγίας Παρασκευής).

Ακολούθησε η συνέντευξη των μικρών Λυκόπου-
λων, από κατοίκους του χωριού στα δύο καφενεία, το
παιγνίδι των παιδιών και το παγωτό τους μπροστά
στον Καραϊσκάκη.

Επισκέφθηκαν το Λαογραφικό μουσείο και ξεναγή-
θηκαν σ` αυτό από τον Γιώργο Λ.Γέρμανο και τέλος
πήγαν στο Αρχοντικό Ζήγρα-Σύρμου και στον ΄Αγιο Δη-
μήτριο.

Επιστρέφοντες, υπήρξε διάλειμμα στην πλατεία και
αναψυκτικό στα καφενεία.

Το επισκεπτήριο των μικρών μαθητών από τους γο-
νείς τους, που ήλθαν προς τούτο από την Καρδίτσα, το
Σαββατοκύριακο. Εκκλησιασμός δεν υπήρξε, ίσως δεν
ήταν στο πρόγραμμά τους…Ο χώρος του Άϊ Θανάση
είναι ιδανικός για κατασκηνώσεις (εφέτος κατασκήνω-
σαν, εκτός των μικρών προσκόπων και πιλότοι αλεξί-
πτωτου πλαγιάς και μεμονωμένες ομάδες
φυσιολατρών, που εντόπισαν τον χώρο ως ιδανικό για
χαλάρωση και ξεκούραση ολίγων ημερών.

Κατασκήνωση Προσκόπων στον Άϊ Θανάση
Για 3η συνεχή χρονιά

Συγκλονιστική η είδηση της ...ανα-
χώρησης, από την γήϊνη ζωή, του
...γνωστού με το όνομα ... “Καλλιάρας”
συμπαθέστατου τετράποδου (Γαϊαδα-
ράκου), του τελευταίου του είδους στο
χωριό, στον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ. Ξανα-
γράψαμε (και στο FB και στην εφημε-
ρίδα) για τον γαϊαδαράκο, που υπήρχε

στο χωριό μας, ιδιοκτησίας του αγαπητού μας Θεόφι-
λου Γ.Σύρμου (ο και “Θεοφιλέστατος” αποκαλούμενος).

Πριν από λίγες ημέρες (εντός του Ιουλίου) υπέκυψε,
λόγω... γήρατος αλλά και λόγω του τελευταίου ατυχή-
ματος που του συνέβη ( στραμπούλεγμα του ενός πο-
διού του).

Το μοιραίον επήλθε, δυστυχώς, χωρίς να εξακρι-
βωθεί πλήρως η αιτία θανάτου!!

Η ...εκφορά του έγινε με σεβασμό σε ένα ζώο που
πολλά προσέφερε κατά καιρούς στην τοπική κοινωνία
και οικονομία του χωριού μας. Παραβρέθηκαν και τον
οδήγησαν στην …τελευταία του κατοικία ο “ Μακαριώ-
τατος” (λέγε Θωμάς Αν.Μακρής) και ο “Θεοφιλέστατος”
(και κάτοχος του συμπαθούς τετράποδου) Θεόφιλος
Γ.Σύρμος. Ενταφιάσθηκε σε...άγνωστο (δεν αποκαλύ-
πτεται) μέρος στην Καρκατούνα....!

Η πληροφορία που αναφέρει ότι ο καφές δόθηκε
και στα δύο καφενεία…, ελέγχεται για την ακρίβεια της!!
Πάντως το γεγονός έχει και την ιστορική του διάσταση,
διότι όντως μεγάλη η προσφορά αυτών των συμπαθέ-
στατων τετράποδων στο χωριό μας. Τώρα, πλέον, πρέ-
πει να αναζητούμε ζωολογικό κήπο ή και τσίρκο για να
βλέπουν τα εγγονάκια μας ...γαϊαδαράκο!!!

Ο «Καλλιάρας» ήταν ο τελευταίος γάϊδαρος του Ελ-
ληνοπύργου.

Υ.Γ. [Κάποιος ρώτησε στα καφενεία. Γιατί δεν απο-
καλύπτεις Θεόφιλε τον τόπο ενταφιασμού,… «Μπιν
Λάντεν» ήταν; (Τον «Μπιν Λάντεν» κατεπόντισαν σε
άγνωστο σημείο του Ωκεανού οι Αμερικάνοι, για ειδι-
κούς λόγους…). Και ο Θεόφιλος άμεσος και ετοιμόλο-
γος: «…άκου εδώ Πατριώτ`(η), δεν θα ξανακούσω
τέτοια κουβέντα για τον «Καλλιάρα». Ούτε για αστεία
δεν δέχομαι τέτοια αντιπαραβολή με ένα κακούργο. Ο
«Καλλιάρας» άφησε ιστορία και πέρασε στην ιστορία.
΄Ηταν φιλήσυχος και ποτέ δεν διαμαρτύρονταν όσο και
να τον... φόρτωνα…»].

Σωτ.Μ.

Έφυγε...
ο “Καλλιάρας”....
Μας άφησε χρόνους....

Ναπολέων Καρατώλος

«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»
Τριμηνιαία Εκπολιτιστική Εφημερίδα
Α.Φ.Μ. 099276238 / Α΄  Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κωδικός Γ.Γ.Ε. 4565
Ιδιοκτήτης Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας 
«Ο ΑθΑΝΑΤΟΣ»
Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Εκδότης:
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βούρδας θωμάς, Μηνίτσιος
Αντώνιος- email: alfamialfa@gmail.com, Σωτ. Αθ.
Μουντζούρης- email: smountzouris@gmail.com /
ΦΑΞ: 2410 286524
ΗΛEΚΤΡ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ευαγγελία Μπατσή
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ “ΕΝΤΥΠΩΣΗ”,
Ηρ.Πολυτεχνείου 38, Λάρισα, Τηλ. 2410670862
Διαχειριστής web: http://ellinopirgos.wordpress.com:
θωμάς Μηνίτσιος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού ΕΥΡΩ 10/ Εξωτερικού ΕΥΡΩ
15. Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
αυτών που τα έγραψαν. Εμβάσματα και τυχόν επιταγές,
να στέλνονται στο όνομα του Ταμία, Αθαν.Αλπούς, Ικα-
ρίας 149, Τ.Κ. 41335, Λάρισα.
Για την καταχώρηση των ενυπόγραφων άρθρων και επι-
στολών τηρείται προτεραιότητα λήψης των χειρογράφων ή
των αποστελλομένων (ηλεκτρονικών) κειμένων.

Κατασκήνωση πιλότων αλεξιπτώτου πλαγιάς
στον Άϊ Θανάση. Επιτυχείς οι αγώνες.
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...
Το ερειπωμένο …εργοστάσιο στη Ζωγραφία… !!

Στα αζήτητα της ιστορίας φαίνεται ότι πέρασε η διάσωση, έστω τώρα την ύστατη ώρα,
του ιστορικού εργοστασίου Ζάχαρης του Ζωγράφου, που λειτούργησε στην κτηματική πε-
ριφέρεια της Γράλιστας (σήμερα Ελληνόπυργος Καρδίτσας).

Η φωτογραφία εύγλωττη. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε ίχνος που να δείχνει την …ιστο-
ρία της αγροτιάς, των κολλίγων και του μόχθου των συγχωριανών μας , στις αρχές του προ-
ηγουμένου αιώνα!! Ευτυχώς  η επιγραφή που βρέθηκε, περιμαζεύθηκε, διασώθηκε και
βρίσκεται εντοιχισμένη σε ασφαλές μέρος, μπροστά από το Εκκλησιαστικό Γραφείο (πίσω
από τον Ανδριάντα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού), στην κεντρική πλατεία του χωριού και
είναι επισκέψιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κάποιοι το φρόντισαν. Συγχαρητήρια για την
επιμέλειά τους αυτή.

Όμως,  το  ερειπωμένο κτίριο του … «εργοστασίου» (κάτω στη Ζωγραφία) τι γίνεται;
Αργοισβήνει, χάνεται, εξαφανίζεται, πεθαίνει….!
Το γνωρίζουν οι αρμόδιοι τοπικοί παράγοντες (Πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί, αγροτοσυ-

νεταιριστικοί και άλλοι);
Ακούστηκε κάτι για αγροτικό μουσείο. Υπήρξαν, όμως, μελέτες, ενέργειες, ένταξη σε

συγκεκριμένο πρόγραμμα;
Μπορούν ,άμα θέλουν φυσικά, κάποιοι να μας πληροφορήσουν (όχι τον γράφοντα,

αλλά τους συγχωριανούς μας και την Εφημερίδα  του Συλλόγου
μας) περι αυτού;

Μήπως χρειάζεται εμείς οι ΜΗ αρμόδιοι (οι
συγχωριανοί) να  ξεσηκωθούμε και με μαζική
αντίδραση να πιέσουμε για την διάσωση της
ζωντανής και πρόσφατης αγροτικής ιστορίας
στην περιοχή μας;

Περιμένουμε…και θα επανέλθουμε. 

Και μια πρόταση….
Δύο κατασκη-

νωτικές περίοδοι
(μία από τους προ-
σκόπους και μία
από πιλότους αλεξι-
πτώτου πλαγιάς)
εξυπηρετήθηκαν
κατά την πρόσφατη
θερινή περίοδο,

στον ιδανικό τόπο κατασκήνωσης και παραθερισμού
στον ΄Αϊ Θανάση. Περισσότερα έχουν γραφεί σε δι-
πλανές στήλες της εφημερίδας ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ.

Αν και μικροελλείψεις στην υποδομή φιλοξενίας, εν
τούτοις οι κατασκηνωτές έμειναν ενθουσιασμένοι. Ο
χώρος ενδίκνυται πράγματι για κατασκήνωση το καλο-
καίρι.

(Μικρή απόσταση από Τρίκαλα και Καρδίτσα,
μόλις 25 χιλιόμετρα, ασφαλτοστρωμένος δρόμος. Δια-
θέτει περίφραξη, ηλεκτικό ρεύμα και το Εκκλησάκι του
Αγίου Αθανασίου. Υπάρχει υδραυλική εγκατάσταση με
βρύση και WC.

Περιβάλλον πανέμορφο, πεντακάθαρο και με κατα-
πληκτική θέα προς Μουζάκι, Μαυρομμάτι, Πύλη, Ίταμο
και Κόζιακα, Καμβούνια, Χάσια και ΄Ολυμπο, Τρίκαλα,
Καλαμπάκα και Καρδίτσα, με όλα τα πεδινά τους
χωριά, σχεδόν). Και το κυριότερο ένα χιλιόμετρο από-
σταση από το χωριό μας.

Μήπως θα πρέπει να  ενισχυθούν οι υποδομές, με
δαπάνες του Δήμου ασφαλώς και να χρησιμοποιείται
μονίμως ως χώρος κατασκήνωσης την θερινή περίοδο;
Τι λέει γι΄ αυτό ο π.Αντώνιος και η Μητρόπολη Θεσσα-
λιώτιδος; Θα ήταν ευχής έργο να χρησιμοποιηθεί ως
κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος.
Αποτελεί πλεονέκτημα ο τόπος για την γύρω περιοχή,
για τους λόγους που παραπάνω περιεγράψαμε.

Δημιούργησε…υπεραξίες
Η καλαίσθητη

βρύση, που σχεδιά-
σθηκε εξ΄ ολοκλή-
ρου από τον
αγαπητό μας συγ-
χωριανό (και πρ.
Πρόεδρο του Συλ-
λόγου μας, στη Λά-
ρισα) Κώστα Νικ.

Φαρασλή, αποτελεί σημείο αναφοράς, πλέον, για  το
χωριό μας. «Στη βρύση στην πλατεία του Ελληνοπύρ-
γου…», ακούς να λένε επισκέπτες του χωριού μας που
καταφθάνουν ως περιηγητές από κοντινά χωριά ή από
άλλες πόλεις.

Όντως δημιούργησε υπεραξία η βρύση, που έγινε
στην μνήμη του  μακαρίτη μπάρμπα Νίκου Φαρασλή,
από τα παιδιά του (Θωμά, Κώστα και Ελένη), τόσο
στην πλατεία και στον περιβάλλοντα χώρο, όσο και στο
χωριό μας γενικότερα.

Τα πολλά που έγιναν τα τελευταία χρόνια, με απλές
κινήσεις και αγάπη προς το χωριό (η πλατεία, το το-
ξωτό γεφυράκι, η ανάδειξη του Δημ.Σχολείου, του εκ-
κλησιαστικού οικήματος, ο Ανδριάς του Αγίου Κοσμά
με τον ξύλινο σταυρό και την  φυτευθείσα σκαμνιά, στον
τόπο που  έκανε την διδαχή στους Ελληνοπυργίους,
στα τέλη του 18ου αιώνα, η προτομή του Γ.Καραϊ-
σκάκη, το λαογραφικό μουσείο, η βρύση, αλλά και οι
παρεμβάσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ανα-
παλαίωση πέτρινων κτισμάτων), άλλαξαν την εικόνα
στο κέντρο του χωριού και δημιουργούν ένα ευχάριστο
ξάφνιασμα στον ερχόμενο για πρώτη φορά επισκέπτη!!

Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της όμορ-
φης αυτής εικόνας που  δημιουργήθηκε στο χωριό μας.

«Γκλίτσα», 
σήμα κατατεθέν στο χωριό!!

Σπανίζει η

περίπτωση,

να ιδείς συγ-

χωριανό μας

στο χωριό,

χωρίς γκλί-

τσα.

Όλοι οι

παραθεριστές

εφοδιάζονται και από μία γκλίτσα…., η οποία (αχρεί-

αστη να είναι αλλά) επιτελεί το καθήκον της. Και βα-

κτηρία για τους ηλικιωμένους και όργανο εξόντωσης ή

αντιμετώπισης ανεπιθύμητων ... επισκεπτών ή άλλων

επιβλαβών κλπ (από νυφίτσες και αζβούς έως και αλε-

πούδες και… αρκούδες).

Στην φωτογραφία για «του λόγου το αληθές».

Αδιάψευστος μάρτυρας…..

Αρχές Ιουλίου στο χωριό,ώρα 9 παρά τέταρτο (πριν

σουρουπώσει) και το ηλεκτρονικό ωρολόϊ δείχνει 14

βαθμούς Κελσίου!!

Μετά αυτά βλέπουν οι Λαρισαίοι και θέλουν όλοι

να παραθερίζουν στο χωριό…!!!

Τα Λυκόπουλα στο χωριό μας
Ε π τ ά

αξέχαστες
κατασκηνω-
τικές ημέρες
φαίνεται ότι
πέρασαν τα
μικρά Λυκό-
πουλα με
τους εκπαι-
δευτές τους στον ΄Αϊ Θα-
νάση (3/10 Ιουλίου).
Πλούσιο το εκπαιδευτικό και
ψυχαγωγικό πρόγραμμα και
όλοι εδήλωσαν έκθαμβοι από τις
ομορφιές του χωριού, ευχαριστημένοι από την φιλοξε-
νία των συγχωριανών μας και ικανοποιημένοι από την
καταπληκτική θέση της κατασκήνωσής τους στον Άϊ
Θανάση. Ο αγαπητός μας Θανάσης… «άδραξε» την ευ-
καιρία να διηγηθεί στον υπαρχηγό των Προσκόπων την
δική του εμπειρία με… Προσκόπους στην Γερμανία,
όταν τους συνάντησε εκεί σε εκπαιδευτική άσκηση σε
κάποιο δάσος της περιοχής!!! Συγκεκριμένα του ανέ-
πτυξε και πρακτικά, (δείτε την φωτό) … «την τεχνική
εκτόξευσης μαχαιριού-στιλέτου σε κατάσταση άμυνας
των προσκόπων!!!!». Και είπε ο θανάσης: «..μ` έδω-

σαν κι εμένα να δοκιμάσω αν καρφώνω το στιλέτο στον

κορμό ενός δένδρου…» Και τι έγινε θανάση;….ακού-
γεται κάποιος από διπλανή παρέα: θανάσης Καπαϊ-
νας: «…τον ξεφλούδισα ντίπ και ντίπ τον Πεύκο, δεν

άφησα καθόλου φλούδα, όλες οι ριξιές στον στόχο…,

με κοιτούσαν μ` ανοικτό το στόμα, λέγοντας “αρά τι

είναι τούτος εδώ” !!!».
Είναι απαράμιλλος ο Θανάσης (ή Καπαϊνας). Πε-

ριττόν να ειπωθεί ότι ο υπαρχηγός των Προσκόπων τον
κοιτούσε, κι εκείνος, με…ανοικτό το στόμα…. Μάλλον
τον έπεισε τελικά!

Η φωτογραφία τα λέει …όλα!!

Πως λέμε στην καθομιλουμένη «...άκουγε με θρη-

σκευτική ευλάβεια αυτά που έλεγε!!!»;

Δείτε την φωτογραφία με τους αγαπητούς μας

Θωμά Βούρδα (τον Δάσκαλο) και Χρήστο Νέτσο.

Κάθε περαιτέρω επεξήγησή μου περιττή!!

…ποιος έχ`(ει) καλύτερη (α)γκλίτσα;)

... Ιούλιος στο χωριό με σακκάκι!!!

Καρδερίνα ή Τουρκοπούλα Ελληνοπύργου…

Έτσι γιορτάζαμε, τότε, τις Εθνικές γιορτές
Τα λόγια περιττεύουν. Μια φωτογραφία, τα λέει και τα δείχνει ΌΛΑ!!

Πανέμορφο και γλυκοτράγουδο

πουλάκι. Κάποτε το κυνηγούσαμε με το

λάστιχο για μεζεδάκο!!! Τότε που κρέας

τρώγαμε μόνο Χριστούγεννα, Αποκριές

και Πάσχα…. Πως ακούγεται αυτό από

τα σημερινά Ελληνοπυργόπουλα;!

Μετά ἀπό μαθητική ἑορτή τοῦ Σχολείου τοῦ χωριοῦ, τήν
25.3.1963 (φωτ. ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ δασκάλου Σωτ. Κ. Στάθη)
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Ό
νειρο και     προσδοκία μου πολλών χρό-

νων έγιναν επιτέλους πραγματικότητα!

Την τελευταία φορά που επισκέφθηκα το

επιβλητικό αυτό αρχαίο κτίσμα ήταν με

τον αείμνηστο Δάσκαλό μας Στάθη, όταν ήμουν στην

Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ελληνοπύργου! Αυτή

τη φορά ήταν κάτι το διαφορετικό και ταυτόχρονα,

οφείλω να το ομολογήσω, συναρπαστικό… Από πέ-

ρυσι το καλοκαίρι τη φαντασία μου είχαν «πυρπολή-

σει» διάφορες περιγραφές ευφάνταστων κατά τα άλλα

επισκεπτών οι οποίοι περιέγραφαν την τοποθεσία ως

ειδυλλιακή, ρομαντική, ίσως εκτός πραγματικότητας…

Ώσπου έγινα και ο ίδιος μάρτυρας αυτής της μοναδι-

κής ομορφιάς. Με αφετηρία μια συναρπαστική δια-

δρομή…

Το αυτοκίνητο – ένα ογκώδες 7θέσιο όχημα –όλο

και ανέβαινε στον οφιοειδή δρόμο που θα μας οδη-

γούσε στον προορισμό μας, που δεν ήταν άλλος από

την μέχρι πρότινος δύσβατη και απρόσιτη κορυφή του

ερειπωμένου αρχαίου πύργου. Παρακάμπτοντας τον

κύριο δρόμο που οδηγεί προς τη λίμνη Πλαστήρα, ακρι-

βώς στον αυχένα, όπου πάνωθέ μας υψώνονταν επι-

βλητικά ο πέτρινος όγκος του «Γκιων’ του Στεφάν’»,

ακολουθήσαμε τον αγροτικό δρόμο που θα μας έβγαζε

λίγο πιο κάτω από τη θέση του πύργου, σε κάποιο ξέ-

φωτο, ίσως το μοναδικό στο όλο άγριο, φυσικό τοπίο.

Ο δρόμος δεν μας δικαίωσε απόλυτα, γιατί τον πε-

ριμέναμε σε κάπως καλύτερη κατάσταση, ως προς τη

βατότητα. Ίσως λόγω των πολλών βροχοπτώσεων του

Μάη, σε πολλά σημεία είχαν δημιουργηθεί μικρά ρε-

ματάκια/ρωγμές και κάπου κάπου έκανε την εμφάνισή

της και καμιά επικίνδυνη πέτρα! Παρόλες τις δυσκολίες,

ειλικρινά, πρέπει να παραδεχτώ ότι με το παραπάνω

μας αποζημίωνε η άγρια και επιβλητική βλάστηση,

δεξιά και αριστερά του χωματόδρομου, πλούσια και

πυκνή, αποτελούμενη κυρίως από δέντρα και καστα-

νιές, ενώ δεν έλειπαν και τα κελαηδήματα των πουλιών,

προεξάρχοντος του αηδονιού… Κι ήταν πράγματι μια

ξεχωριστή μαγεία, μια αισθητική απόλαυση, μια τέρψη

όλων των αισθήσεων, ενώ ο καθαρός διαυγέστατος

αέρας, συνεπαίρνοντας στο διάβα του όλες τις ποικί-

λες μυρωδιές των φυτών και των δέντρων, μας ράπιζε

το πρόσωπο προκαλώντας ένα υπέροχο αίσθημα ψυ-

χικής ευφορίας, μια κάθαρση του νου και της ψυχής

από κάθε φθαρτό και γήινο συλλογισμό. 

Με τέτοια ολοκάθαρη πλέον ψυχική διάθεση, χωρίς

καλά καλά να το συνειδητοποιήσουμε,  να σου και φτά-

νουμε στο ξέφωτο… Μπροστά μας ορθώνονταν επι-

βλητικό ο πέτρινος όγκος στην κορυφή του οποίου

στέκει εδώ και αιώνες ο πύργος! Όχι ακριβώς πέτρι-

Eπιστρέφοντας, μετά από πολλά χρόνια, 
στον αρχαίο πύργο του Ελληνόπυργου

Το συγκλονιστικό
Μήνυμα Πιλότου 

Πολεμ. Αεροπορίας
Σαν αντικρύζω

τα άσπρα άλογα

του Αιγαίου, χάνε-

ται η σκέψη μου

στον ουρανό του

Θείου, του ωραίου,

του αληθινού.

Δεν είμαι ημί-

θεος, δεν είμαι άτρωτος, δεν είμαι καν ήρωας. 

Έχω τους φόβους μου, έχω τις ανασφάλειές

μου, έχω τις αναστολές μου.

Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από

την έρμη πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα

παιδιά μου.

Μπορεί να μην είμαι καν ικανός γι΄ αυτά που

παίρνω. Όλες αυτές οι σκέψεις που περνάνε από

το μυαλό μου, σφίγγουν το λαιμό και ξεραίνουν το

στόμα μου. Καημένη Πατρίδα, έχεις όλους τους

άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα.

Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο,

ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω να είναι

αυτό που κάνω!

Ίσως και να έχουν δίκαιο, βλέπεις εγώ δεν κα-

τεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50

ψυχές, δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά

έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζε-

στασιά της βουλής. 

Εγώ κάθομαι σκέπτομαι, μελετάω και περιμένω

τον Τούρκο.

Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοι-

νόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί

να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό

του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει,

ούτε και πρέπει.

Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να

κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με

περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους

και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από

μία ακόμη καθημερινή αποστολή.

Ίσως και κάποιοι να πουν ότι τα ήθελε και τα

έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω γι΄ αυτούς.

Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην

άκρη στο χωράφι, όταν περνούν τα μαχητικά μας.

Πετάω για το παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να

κάνει Ανάσταση με τους τσομπαναρέους στο

ύψωμα της Παναγίας. 

Πετάω για τον ψαρά που βγήκε 4 το πρωί με την

ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη φαμελιά

του.

Πετάω για το δασκαλάκο που πληρώνει από τις

τσέπες τις φωτοτυπίες στα Άγραφα της Καρδίτσας.

Γι΄ αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτό

που χρόνια κάνουν, και να κρατάνε την Πατρίδα

μας ζωντανή.

Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερωρίες,

γιορτές και Κυριακές, γιατί εγώ Πετάω για την Πα-

τρίδα μας.

Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς

που γλεντάνε με την ψυχή τους, ζούν για μια στιγμή,

και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους

ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντά-

μωση.

Ίσως κάποιο πρωί, όταν κοιτάξεις ψηλά θα με

δείς.

“Γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός
Γλάροι δεν πετάνε.”

Υπογραφή

Ένας από τους πολλούς,

που είναι όμως τόσο λίγοι

Από το περιοδικό “η ΔρΑσισ μΑσ”,

Νοέμβριος 2013

νος, είναι η αλήθεια, αφού πλούσια και πυκνή βλά-

στηση, από ποικιλία θάμνων και δέντρων, ξεπεταγόταν

ανάμεσα στις ρωγμές προσδίδοντας στο όλο τοπίο μια

ιδιαίτερη και, ομολογουμένως, άγρια ομορφιά. Με μια

γρήγορη και ερευνητική ματιά δεν αργήσαμε να ανα-

καλύψουμε το πρόσφατα αποκαλυφθέν αρχαίο μονο-

πάτι που θα μας οδηγούσε στην κορυφή. Εμπρός

λοιπόν… θάρρος και δύναμη! 

Το κοπιαστικό, είναι αλήθεια, ανέβασμα στην κο-

ρυφή είναι ολίγον τι επικίνδυνο όταν στην παρέα υπάρ-

χουν και μικρά παιδιά!... Πολύ προσεκτικά και

επιφυλακτικά, πατώντας στέρεα και γερά, ανεβαίναμε

το οφιοειδές μονοπάτι, προσπερνώντας στο πέρασμά

μας και κάμποσα από τα αποκαλούμενα «γομαράγ-

καθα», χρήσιμα ωστόσο αφού αποτελούν θρεπτική

τροφή για τα γαϊδούρια, από τα οποία έβριθε κάποτε

αυτός ο τόπος... Κατά διαστήματα στεκόμασταν κατα-

μεσής του μονοπατιού, αφενός μεν για να ανασάνουμε

λιγάκι αφετέρου για να… αυτοσχεδιάσουμε και τα επό-

μενα βήματα, έως ότου φτάσουμε στην περιβόητη κο-

ρυφή! Και όχι μόνο… Παράλληλα με τις βαθιές

ρουφηξιές του καθαρού αέρα, απαλλαγμένου από κάθε

είδους μικρόβια, που διαπερνούσε όλο μας το είναι, η

ματιά μας αχόρταγα αγνάντευε και ατένιζε με δέος το

θέαμα που ξεδιπλωνόταν μπροστά μας!

Αδυνατεί ίσως η πέννα μου να περιγράψει με διαύ-

γεια το εκπληκτικό πανόραμα που ανοιγόταν μπροστά

στα έκπληκτα μάτια μας. Πλαγιές κατάφυτες και κορυ-

φές βουνών σε όλον τον ορίζοντα, ως εκεί που τις αγ-

κάλιαζε η ματιά μας, να σχίζουν το γαλάζιο φόντο του

ουρανού συνέθεταν έναν πίνακα βγαλμένο θαρρείς

από το πινέλο ενός διάσημου ζωγράφου. Τι να δει και

τι να πρωτοθαυμάσει κανείς, τι πρώτο και τι δεύτερο… 

Ο θαυμασμός μας, όταν πλέον πατήσαμε στην κο-

ρυφή, μετατράπηκε σε κύμα ενθουσιασμού καθώς να,

μπροστά μας, εμφανίστηκαν επιτέλους τα μεγαλοπρεπή

ερείπια του αρχαίου πύργου! Τα περιεργαζόμαστε με

δέος… Σκούροι ογκόλιθοι, προσεκτικά τοποθετημένοι ο

ένας πάνω στον άλλο, κατεργασμένοι μόνο από την

εξωτερική πλευρά. Σαστίζει και ιλιγγειά ο νους μας…

πως εκείνοι οι άνθρωποι, με ποια μέσα, με ποια ίσως

«τεχνολογία», εκείνη την εποχή… κατόρθωσαν να ση-

κώσουν, να λαξεύσουν και να τοποθετήσουν, με τόση

μαεστρία, τις πελώριες αυτές πέτρες, τη μία πάνω στην

άλλη! Ήταν «γίγαντες»; Ήταν «εξωγήινοι»; Είχαν τερά-

στια και ασύλληπτη για τα σημερινά δεδομένα μυϊκή

ικανότητα; Παραμένει μυστήριο… 

Όση ώρα πατούσαμε τους διασκορπισμένους βρά-

χους κυριαρχούσε μέσα μου μια περίεργη αίσθηση, ότι,

κατά κάποιο τρόπο «μετεωριζόμουν» στην ψηλότερη

κορυφή του κόσμου! Ήμουν στην κυριολεξία «ιπτάμε-

νος»… πλημμυρισμένος από μια αίσθηση υπεροχής,

αισθανόμουν ψηλά και πάνω από τα γήινα…

Ο ήλιος πήγαινε να κρυφτεί διαγράφοντας την τρο-

χιά του, φαινομενικά τουλάχιστον, πίσω στις κορφές

των βουνών της Πίνδου, ζωγραφίζοντας στη δύση,

στον ουράνιο θόλο, πίνακες εκπάγλου καλλονής… Ώρα

κι εμείς να κατηφορίσουμε αφήνοντας πίσω μας εκείνο

το μαγικό τοπίο, έχοντας, όμως, αποκομίσει συναι-

σθήματα τέτοια που για πολλά χρόνια θα μείνουν ανε-

ξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας.
θωμάς Βούρδας

Ελληνόπυργος, Ιούνιος 2014
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- Είσαι η ΜΑΝΑ μας η πιο μεγάλη,
που κλείνεις όλους μας σε μια αγκάλη!

- Είσαι το φως μας μεσ’ στο σκοτάδι,
που διώχνει τους φόβους μας σαν έλθει το βράδυ!

- Είσαι η θρησκεία μας μέσα στο χάος
και η πηγή που αντλούμε θάρρος!

- Είσαι η καταφυγή μας στη συμφορά μας,
και η προσδοκία στα όνειρά μας!

- Είσαι ο φάρος που μας φωτίζει
και η ελπίδα που μας στηρίζει!

- Είσαι η χαρά που μας πλημμυρίζει
και που το χαμόγελο στα χείλη ανθίζει!

- Είσαι το γιατρικό που μας γιατρεύει
και την ψυχή μας τη γαληνεύει!

- Είσαι στον πόνο η παρηγοριά μας
και οδηγήτρα στα βήματά μας!

- Είσαι σταθμός στη ζωή και στο θάνατο
γλυκιά Παναγιά μας, πνεύμα Αθάνατο!

Αθήνα, 15 Αυγούστου 2014
Φούλα Στάθη-Μπίρου

30 χρόνια εφημερίδα
«Ελληνόπυργος»
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων

από την πρώτη έκδοση της εφημερίδας «Ελληνό-
πυργος» οφείλουμε να δώσουμε θερμά συγχαρητή-
ρια στα δραστήρια και ακούραστα μέλη της
συντακτικής επιτροπής, καθώς επίσης και στα μέλη
του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑ-
ΤΟΣ», για τις προσπάθειες που καταβάλλουν να συ-
νεχιστεί η έκδοση της εφημερίδας αυτής.

Πρόκειται για μια αξιόλογη, καλαίσθητη και από
κάθε άποψη επιμελημένη εφημερίδα που δεν υστερεί
σε τίποτα από άλλες εφημερίδες ευρείας κυκλοφο-
ρίας, αφού κι αυτή είναι έντυπο ποικίλης ύλης με πο-
λιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά,
ψυχαγωγικά, διαφημιστικά και με άλλα θέματα που
αφορούν το αγαπημένο μας χωριό.

Αναγνωρίζουμε το μεγάλο κόπο που καταβάλ-
λουν τα μέλη της συντακτικής επιτροπής, τα οποία
διαθέτουν τον περισσότερο από τον προσωπικό τους
χρόνο για το όλο στήσιμο της εφημερίδας, ώσπου
αυτή να φτάσει στην πόρτα του σπιτιού μας, για να
την διαβάσουμε εμείς καθισμένοι αναπαυτικά στον
καναπέ μας.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους αποδει-
κνύεται από την τελειότητα του κάθε φύλλου της εφη-
μερίδας, την οποία - εκτός από τη γενική ύλη - την
εμπλουτίζουν και διανθίζουν και με διάφορες φωτο-
γραφίες, οι οποίες απεικονίζουν θαυμάσια τοπία του
χωριού μας καθώς και ενδιαφέροντα στιγμιότυπα της
ζωής των κατοίκων του παρόντος και του παρελθόν-
τος, που μας χαροποιούν και μας συγκινούν. 

Αυτό το έργο που επιτελούν το κάνουν από απε-
ριόριστη αγάπη προς την ιδιαίτερη πατρίδα τους και
με σεβασμό και εκτίμηση προς όλους εμάς τους συμ-
πατριώτες τους. Είναι όλοι τους αξιόλογοι. Τους ευ-
χαριστούμε και τους συγχαίρουμε για ό,τι κάνουν για
μας.

Θέλω να πιστεύω πως την εφημερίδα αυτή αγα-
πήσαμε όλοι οι Ελληνοπυργιώτες, όπου κι αν βρι-
σκόμαστε, και ευχόμαστε να χιλιάσει τα χρόνια της
και να μη χάσει ποτέ τον καλαίσθητο, τον αντικειμε-
νικό, το διακριτικό, τον ενημερωτικό, τον πνευματικό
και εν γένει τον ποιοτικό της χαρακτήρα.

Αθήνα, Αύγουστος 2014
Φούλα Στάθη-Μπίρου

Πατάτες απ` την … «Τζάτζαινα»
Ευχαριστημένοι και οι μελισσοκόμοι

Έγινε η συγκομιδή πατάτας από την
«Τζάτζαινα», που καλλιεργήθηκε μετά από 50 χρόνια
και πλέον. Καλλιέργεια βιολογική, χωρίς φυτοφάρμακα,
λιπάσματα και άλλα χημικά. Πιστοποιημένη βιολογική
καλλιέργεια από δικά μας παιδιά που ασχολήθηκαν με
πολύ μεράκι και ενθουσιασμό. Ομιλούν για καλή πα-
ραγωγή και κυρίως νόστιμη, ντόπια, πολύ καλή πατάτα
Ελληνοπύργου. Επωλείτο σε ποσότητες των 6 και 12

κιλών, με τιμή 5 και 10€ αντίστοιχα
Επίσης, διατέθηκαν και φασόλια από την Τζά-

τζαινα, ξερά και πολύ νόστιμα και βραστερά. Και
τα δύο είδη έγιναν ανάρπαστα. Πολλοί προτίμη-

σαν τα ντόπια αυτά προϊόντα ως “souvener”, σε
φίλους που τους επισκέπτονταν στο χωριό
(όντως καλή ιδέα).

Καλή χρονιά 
και για παραγωγή μελιού

Εφέτος υπήρξε και καλή χρονιά για το μέλι.
Πολλοί συγχωριανοί μας επιδίδονται τελευταία στην
μελισσοκομία και δηλώνουν ευχαρι-
στημένοι από την συγκομιδή. Η τιμή
διαφέρει από παραγωγό σε παρα-
γωγό και έχει σχέση με το είδος
του μελιού και την ποσότητα
που θέλει να προμηθευτεί ο
αγοραστής.

Από τον εκδοτικό οίκο
«ΓΡΗΓΟΡΗ», που εδρεύει στην
Αθήνα (Ιπποκράτους 43, ΤΚ
106 80, ), εκδόθηκε
προσφάτως το συγγραφικό
έργο του συγχωριανού μας
Αντωνίου Απ. Μπίρου, με
τίτλο «Λεξικό Ελληνικής
Διδασκαλίας».

Στο βιβλίο αυτό, όπως
προκύπτει και από τον

πρόλογο, κατατάσσεται η διδασκαλία των αρχαίων
Ελλήνων κατά λεξικογραφική σειρά σε συνοπτικές και
περιεκτικές ερωτήσεις με βάση το αντικείμενο στο
οποίο αναφέρεται. Οι ερωτήσεις αντλούνται από τα
κείμενα των διαφόρων συγγραμμάτων, τα οποία
καταχωρίζονται με αύξοντα αριθμό και στα οποία με
τη βοήθεια των παρατιθέμενων αριθμών των στίχων
και παραγράφων μπορούν να εντοπίζονται και τα
σχετικά με τις ερωτήσεις χωρία των κειμένων.

Στις κατά τα ανωτέρω διαµορφωµένες ερωτήσεις

ο ενδιαφερόµενος µπορεί να βρίσκει, να εξετάζει και
να συγκρίνει τις σκέψεις και τα διδάγµατα για το ίδιο
θέµα διαφόρων ποιητών, ιστορικών, φιλοσόφων,
ρητόρων και άλλων εµπνευσµένων συγγραφέων, για
να ικανοποιεί τον έµφυτο πόθο της µαθήσεως, να
αποκτάει ακριβή γνώση και έγκυρες πεποιθήσεις για
τα µεγάλα ζητήµατα της ζωής και να γίνεται ικανός
να σκέπτεται ορθά, να αποφασίζει και να πράττει
σωστά, να επιτυγχάνει το σκοπό που επιδιώκει και
να εξασφαλίζει και στον εαυτό του και στην κοινωνία
αληθινή και διαρκή ευτυχία. 

Το καλαίσθητο αυτό βιβλίο των 502 σελίδων
κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και,
κατά την άποψή μας, πρόκειται για πρωτότυπο και
επιστημονικό έργο, μοναδικό στην ελληνική και διεθνή
βιβλιογραφία, που μπορεί να κάνει ευχρηστότερο και
ευεργετικότερο το ελληνικό πνεύμα σε όλο τον κόσμο.

Τον συγχωριανό μας Αντώνιο Μπίρο συγχαίρουμε
για τον συγγραφικό του άθλο και ευχόμαστε να έχει
υγεία και δύναμη για να δημιουργεί τέτοιες
πνευματικές εργασίες.

Νέα έκδοση βιβλίου συγχωριανού μαςΝέα έκδοση βιβλίου συγχωριανού μας

Νέος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος (Καρδίτσα)
ο Σεβασμιώτατος κ.Τιμόθεος

(Συνέχεια από σελ 1)
Ευχόμαστε, ολοψύχως, γόνιμη και καρποφόρα

Αρχιερατεία εις δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού
στον νέο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριο-
φερσάλων κ.κ.Τιμόθεον. 

Κατά την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου πα-
ραβρέθηκαν πολλοί Αχριερείς-Μητροπολίτες, ο
πρώην Θεσσαλιώτιδος κ.Κύριλλος και ο Επίσκοπος
Ρεντίνης κ.Σεραφείμ (ο οποίος ήδη ορίσθηκε Πρω-
τοσύγγελος της ι.μ. Θεσσαλιώτιδος).Επίσης, οι το-

πικές πολιτικές-στρατιωτικές και λοιπές αρχές και
πλήθος πιστών της ευλογημένης Θεοσώστου επαρ-
χίας της Θεσσαλιώτιδος (που ως γνωστόν περιλαμ-
βάνει ολόκληρο τον νομό Καρδίτσης ,
συμπεριλαμβανομένης και της επαρχίας Φαρσάλων
του ν.Λαρίσης).

Ο νέος Μητροπολίτης αναφέρθηκε με λόγια σε-
βασμού, στοργής και αγάπης για τον Μητροπολίτη
πρώην Θεσσαλιώτιδος κ.κ.Κύριλλο, καθώς και για
τον βοηθό Επίσκοπο Ρεντίνης κ.Σεραφείμ.

Χωριό Χριστούγεννα 1956
Χιονισμένη ἄποψη τῆς

δυτικῆς συνοικίας τοῦ χωριοῦ,
ὅπως ἡταν τά Χριστούγεννα
τοῦ 1956. Ὁ καθένας
παρατηρεῖ ἀμέσως τήν ἔντονη
διαφορά μέ τή σημερινή
μορφή τοῦ χωριοῦ καθώς καί
τόν ἀξιοσημείωτο παραδο-
σιακό ἀρχιτεκτονικό χαρα-
κτήρα τοῦ χωριοῦ μας, πού
χάθηκε ὁριστικά.

Στην Παναγιά μας 
την Δεκαπενταυγουστιανή
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Λακωνικά
Επερατώθει το έργο ανακαίνισης του μικρού

θεάτρου που βρίσκεται στην πλατεία  του

χωριού, από το Δήμο Μουζακίου. Στο κέντρο της

σκηνής τοποθετήθηκε ένθετη μαρμάρινη πλάκα με

δύο αρχαία σχετικά ρητά:

Λίθοι ακατάλληλοι αφαιρέθηκαν και αντικα-

ταστάθηκαν με άλλους εγνωσμένης αντοχής

για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.

Λάμπρος Πασιαλής, καθηγητής και συγγρα-

φέας πολυγραφότατος, έχει έτοιμο το νέο του

βιβλίο με τίτλο ΛΟΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ.

Η ξύλευση του δάσους για φέτος ολοκληρώ-

θηκε με επιτυχία αφού ικανοποιήθηκαν

όλες οι ανάγκες των κατοίκων του χωριού σε καυ-

σόξυλα.

Ν έος περί της διαχείρισης των δασών νόμος

ακούγεται ότι θα ψηφισθεί ο οποίος θα

απαλλάσσει τα δασαρχεία από τις αγκυλώσεις

προηγούμενων νόμων.

Ο τέως πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σι-

ούφας δώρισε περί τους τριακόσιους τόμους

βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του

χωριού.

Π λούσια λοιπόν, έτι περαιτέρω η βιβλιοθήκη

του χωριού με τη γενναία αυτή προσφορά

του κ. προέδρου αρκεί να τα δανείζονται και να τα

διαβάζουν οι συγχωριανοί μας.

Υ πάρχουν μερικές χρονιές που τα πράγματα

δεν πάνε καθόλου καλά για τους αμπελουρ-

γούς. Μία από αυτές είναι και η φετινή. 

Ρ ητά θα λέγαμε ότι δυο , τρεις αμπελουργοί

κατάφεραν να περισώσουν τα σταφύλια

τους ενώ όλοι οι άλλοι ..ψάχνουν να αγοράσουν

για να φτιάξουν το κρασάκι τους για το χειμώνα.

Γ ιατρός επισκέπτεται τακτικά το χωριό. Εκεί

που κολλάει το πράγμα είναι στο διαδίκτυο

(WiFi) που συνήθως τον προδίδει.

Ο ενδεδειγμένος τρόπος επίλυσης του προ-

βλήματος αυτού είναι η τοποθέτηση internet

από το νοσοκομείο Καρδίτσας στο οποίο ανήκει το

ιατρείο, στη γραμμή τηλεφώνου που υπάρχει εκεί. 

Σ υνειδητοποιώντας το κράτος, τη μεγάλη κα-

ταστροφή που γίνεται στα δάση από την μη

ύπαρξη ικανού οδικού δικτύου για πυροπροστα-

σία λέγεται ότι θα επιτρέψει την κατασκευή δασι-

κών δρόμων για πυροπροστασία με σύντομη

διαδικασία.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Θρησκευτικές εκδηλώσεις στο χωριό

ξου Βυζαντινής εικόνας και αγιογραφίας». Το ακρο-

ατήριο έμεινε ενθουσιασμένο από την όλη παρου-

σίαση, που συνοδεύονταν και από ακουστικοοπτικό

υλικό. Ακολουθούσαν και ερωτήσεις για το θέμα που

παρουσιάσθηκε με μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια

στους ομιλητές και στον π.Αντώνιο που ευλόγησε

αυτή την πρωτοβουλία. Ευχόμεθα και του χρόνου, με

τις πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής να επαναληφθεί

αυτός ο κύκλος μαθημάτων (θα λέγαμε εμείς) προς κα-

ταρτισμό και ωφέλεια πάντων των συγχωριανών μας 

(ντόπιων και παραθεριστών).

Την Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι Ελληνοπύργιοι με

πρωτοβουλία του π.Αντωνίου, Εφημερίου της Αγίας

Παρασκευής Ελληνοπύργου, πραγματοποιήθηκε το

ετήσιον προσκύνημα της ενορίας μας στην Παναγία την

Σπηλιώτισσα, πλησίον του χωριού Κουμπουριανά,

πάνω στα ΄Αγραφα, που είναι... συνέχεια του ορεινού

όγκου της Πίνδου. Ένα Λεωφορείο ξεκίνησε ώρα 06:00

το πρωί, με 50 προσκυνητές και επέστρεψε, πρώτες με-

σημβρινές ώρες. Οι συγχωριανοί μας λειτουργήθηκαν

στο Μοναστήρι της Παναγίας, εκοινώνησαν των αχράν-

των μυστηρίων οι προετοιμασμένοι προς τούτο και

προσευχήθηκαν στην χάρη της Παναγίας της Σπηλιώ-

τισσας που τόσο πολύ ευλαβούνται οι συγχωριανοί

μας αλλά και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής. Παλιότερα,

οι γονείς μας την επισκέπτοντο, τουλάχιστον μία φορά,

μετά την γέννηση των παιδιών τους, κατ` έθος και χρι-

στιανικής παραδόσεως (και μάλιστα πεζή διαδρομή

διήμερος, με διανυκτέρευση στην Κερασιά ή στο χωριό

Βλάσιον, πλησίον του χωριού Πετρίλον). Ο ΄Αγιος Κο-

σμάς ο Αιτωλός, τέλος, γιορτάσθηκε στο μικρό εκκλη-

σάκι που έφτιαξε προ ετών ο τοπικός Σύλλογος «Ο

Άγιος Αθανάσιος», παραπλεύρως του αθλητικού κέν-

τρου (στη θέση «Μπούρδα χωράφια»), την παραμονή

της εορτής του, ενώ η μνήμη του Αγίου τελέσθηκε στην

Αγία Παρασκευή (24 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή).

Έτσι έκλεισε και ο εφετεινός εορταστικός κύκλος

του καλοκαιριού στο χωριό μας, με το πλούσιο πρό-

γραμμα που κατάρτισε ο σεβαστός μας ΠαπΑντώνης.

(Συνέχεια από σελ 1)
Με κάθε μεγαλοπρέπεια -και όπως αρμόζει στην με-

γάλη Αγία και προστάτιδά μας-γιορτάσθηκε η Αγία Πα-
ρασκευή, στις 26 Ιουλίου στην κεντρική Εκκλησία του
χωριού. Στο πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής , στον
Εσπερινό και στην θεία Λειτουργία, έψαλε ο Βυζαν-
τινός Χορός εκλεκτών ιεροψαλτών με επικεφαλής τον κ.
Γεώργιο Ναούμ, Πρόεδρο Πανελληνίας Συνομοσπον-
δίας Συλλόγων Ιεροψαλτών και Πρωτοψάλτη Ι.Ν. Αγ.
Ελευθερίου Αθηνών, τον κ. Ανδρέα Γκοτσόπουλο, Αρ-
χοντα Υμνωδό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεω
και Πρωτοψάλτη Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Παπάγου , τον
επίσης γνώστη της Βυζαντινής μουσικής και Ιεροψάλτη
συγχωριανό μας κ.Χαράλμπο Β.Σιούφα και τον εκ Φα-
ναρίου Δάσκαλο κ.Χαράλαμπο Τσοβόλα. Στον
Μ.Εσπερινό χοροστάτησε ο Επίσκοπος Ρεντίνης (και
Πρωτοσύγγελος της ι.μ.Θεσσαλιώτιδος) κ.Σεραφείμ, ο
οποίος ομίλησε επικαίρως για την εορτή της Αγίας Πα-
ρασκευής .Τόσο κατά το εσπέρας, όσον και στην κυ-
ριώνυμη ημέρα οι συγχωριανοί μας κατέκλυσαν τον ι.ν.
της προστάτιδός μας Αγίας Παρασκευής και προσευ-
χήθηκαν στην Χάρη της. Στις 6 Αυγούστου θεία Λει-
τουργία για την Μεταμόρφωση του Σωτήρος.

Καθ΄ όλην την διάρκεια του 15Αυγούστου ετελούντο
οι ιερές παρακλήσεις της Παναγίας μας (κάθε από-
γευμα, πλην Σαββάτου και παραμονής Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου).
Την Κυριώνυμη ημέρα της Κοιμήσεως και μεταστάσεως
εις τους Ουρανούς της Παναγίας μας (Το Πάσχα του
Καλοκαιριού), αδιαχώρητο στην Αγία Παρασκευή με
μεγάλη προσέλευση στο Ποτήριον της Ζωής, στην Θεία
Μετάληψη. Αρτοκλασία στον πλάτανο της πλατείας,
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Παρών και ο Δή-
μαρχος Μουζακίου κ.Γ.Κωτσός.

Σε τρεις συνεχόμενες ομιλίες της συγχωριανής μας
κ.Βασιλικής Ιω.Γώγου, Θεολόγου Καθηγήτριας Μέσης
Εκπαίδευσης και του επίσης Θεολόγου Καθηγητού ,
συζύγου της , κ.Αποστόλου Μπάρλου, που έγιναν εντός
της Αγίας Παρασκευής, μετά την ιερά Παράκληση της
Παναγίας μας, στους παρευρεθέντες συγχωριανούς
μας, αναπτύχθηκε το θέμα «Η θεολογία της Ορθοδό-

Παλιότερα,
ίσως, να φαινό-
ταν ως ανέκδοτο
η αναφορά σε
δήθεν εμφάνιση
της αρκούδας
στο χωριό.Και να
το έλεγε κανένας
το θεωρούσαμε

ότι αστειευότανε.Σήμερα
είναι πραγματικότητα.Η ορ-

γιώδης βλάστηση και η ανυπαρξία
σχεδόν ζωϊκού κεφαλαίου (γιδο-
πρόβατα,αγελάδες κλπ) στην δα-

σική περιοχή του χωριού ευνοούν ώστε να
εμφανισθούν Λύκοι και αρκούδες.Στα τέλη Ιουνίου με-
λισσοκόμος του χωριού μας,που είχε Κυψέλες Μελισ-
σών στα κοκκινοπήλια ξαφνιάστηκε όταν είδε την
αρκούδα να καταστρέφει Κυψέλες και στον αιφνιδια-
σμό του είδε το ζώο να εξαφανίζεται προς το Καπα-
σιώτικο (όρια με το χωριό Καππά).Μετά από λίγες
ημέρες το ίδιο σκηνικό στα «Πανωκάτια» και στου «Πα-
λιόλακα» και στον «Αηλιά»(πλησίον της θέσης που βρί-
σκονται οι κεραίες ραδιοφωνίας και κινητής
τηλεφωνίας).

Το περισσότερο ανησυχητικό υπήρξε η εμφάνιση

Αρκούδα στο χωριό… Καστέστρεψε  Κυψέλες μελισσών
της αρκούδας πλησίον του Σταυρού (στην άκρη του χω-
ριού,προς τα προσήλια), στην οργανωμένη μονάδα με-
λισσοκομίας του Δημήτρη Αθ.Γεωργούλα, του οποίου
και κατέστρεψε δύο Κυψέλες. Ο Δημήτρης, όμως, φρόν-
τισε για την ασφαλή περίφραξη της μελισσοκομικής του
μονάδας με ρεύμα απώθησης χαμηλής τάσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι,όπως πληροφο-
ρηθήκαμε,αναφέρθηκαν και στο αντίστοιχο τμήμα του
ΕΛ.ΓΑ για την ενημέρωση και την σχετική δήλωση της
απώλειας-καταστροφής κυψελών από άγριο ζώο.Ευ-
χόμαστε να μην ξαναϋπάρξουν κρούσματα τέτοια που
να πλήξουν συγχωριανούς μας.Πάντως,ακούσθηκε ότι
η αρκούδα έκανε την εμφάνισή της και σε άλλα χωριά
του ορεινού όγκου των Αγράφων (προς Λίμνη Πλα-
στήρα και Αργιθέα)!


