
Ο Σύλλογό μας («Ο Αθάνατος», Ελληνοπυργίων Λαρί-
σης) αποφάσισε να τελεσθεί μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως των ιερέων του χωριού μας (καταγομένων από το
χωριό) των καθοδηγητών μας και πνευματικών μας πατέ-
ρων, καθώς και των προέδρων του συλλόγου μας, από
την ίδρυσή του.

Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 9 Αυγούστου στην
Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου και ο καφές θα δοθεί σε
όλα τα καφενεία του χωριού. Κλήθηκαν να παρευρεθούν
και οι συγγενείς των παραπάνω προσώπων. 

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν διότι επιθυμία
μας είναι το μνημόσυνο ν α έχει καθαρά χαρακτήρα πνευ-
ματικό - θρησκευτικό (προσευχή για την ανάπαυση των
κεκοιμημένων ιερέων και προέδρων) και όχι κοσμικό - πο-
λιτιστικό.

Για το μνημόσυνο ενημερώθηκε και προσκλήθηκε να
προσέλθει, εκτός του Επιχώριου Επισκόπου (κ.κ. Κυρίλ-
λου) και ο Σεβ. Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Σεραφείμ λόγω της προσωπικής του γνωριμίας και εκτι-
μήσεως προς τους δια εκ των ιερέων, αοιδίμων π. Βασι-
λείου Γέρμανου και π. Βασιλείου Σιούφα. 

Οι συγγενείς για τυχόν διευκρινήσεις - λεπτομέρειες
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο και τον
γραμματέα του συλλόγου μας.

Ο Δήμος Ιθώμης θα κατασκευάσει αντιπλημμυρικά έργα στα
ρέματα Νιάφα και Καραλή. Συγκεκριμένα από το πρόγραμμα
αντιπλημμυρικής προστασίας θα κατασκευαστούν τέσσερα τοι-
χία (δέματα) στο ρέμα του Νιάφα ( τρία στα συγκλίνοντα ρέ-
ματα ,ένα στο κεντρικό και θα τοποθετηθούν δέκα κιούγκια στο
ρέμα που πάει προς τα  Καρανασέικα) και δύο στου Καραλή το
ρέμα, ενώ θα διευθετηθούν τα όμβρια νερά στη Συκιά και στο

ρέμα μεταξύ Κωτούλα και Γερμανόπουλου.
Με τον τρόπο αυτό, αφ ενός θα ανακόπτεται η ορμή των

χειμάρρων,  αφ ετέρου θα συγκρατούνται οι φερτές ύλες και
θα αποφεύγονται καταστροφές περιουσιών, κατά τη διάρκεια
έντονων βροχοπτώσεων 952.5.148

Με μέριμνα και δαπάνη του πολιτιστικού Συλλόγου του χω-
ριού «Άγιος Αθανάσιος» και με την εθελοντική εργασία αρκετών
χωριανών μας τσιμεντοστρώθηκε ο δρόμος από τη διασταύ-
ρωση του δρόμου Ελληνόπυργος -  λίμνη Ν. πλαστήρα, μέχρι
το εξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου. Με τον τρόπο αυτό διευ-
κολύνεται ακόμη περισσότερο η πρόσβαση στο εξωκκλήσι και
στην πίστα αιωροπτεριστών που βρίσκεται στην ίδια περιοχή

Αυτά τα μικρά έργα και η εθελοντική προσφορά όλων είναι
που κάνουν τη διαφορά και έχουν φέρει τον Ελληνόπυργο σε
πολύ καλό επίπεδο ανάπτυξης.

Το χωριό μας εισήλθε ήδη στη σύγχρονη ηλεκτρονική
εποχή με την ενσωμάτωσή του στο ασυρματικό δίκτυο των
άλλων Δήμων της περιοχής μας. Η επιτυχία αυτή οφείλεται
στο δικό μας ενδιαφέρον για την είσοδο του χωριού μας στη
νέα εποχή και την συνεργασία μας με το Δήμαρχο Μουζακίου
κο Γεώργιο Κωτσό ο οποίος παρακολουθεί τα τεκταινόμενα
στις  νέες τεχνολογίες και έχει θέσει το Δήμο του σε τροχιά
ταχείας ανάπτυξης.

Έτσι όταν διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος Μουζακίου βρισκόταν
στη διαδικασία ανάπτυξης ασύρματου δικτύου ζητήσαμε από
τον κο Κωτσό να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό να τοποθετηθεί
η κεντρική κεραία στην Καψούνα ούτως ώστε να επωφελη-
θούμε και εμείς από αυτή τη διαδικασία.

Έτοιμη η υποδομή να συνδεθούν 
και τα άλλα Τοπικά Διαμερίσματα

Με την τοποθέτηση της κεντρικής κεραίας στην Καψούνα,
αφ ενός συνδέθηκε άμεσα το χωριό με το δίκτυο, αφ ετέρου
τέθηκαν οι βάσεις να συνδεθούν και τα άλλα Τοπικά Διαμερί-
σματα του Δήμου Ιθώμης με τον συγκεκριμένο επικοινωνιακό
ιστό, αφού από το σημείο αυτό υπάρχει οπτική επαφή με όλα
τα Τοπικά Διαμερίσματα τα οποία μπορούν να δεχθούν το σήμα.
Πέρα από την κεραία στην Καψούνα τοποθετήθηκαν άλλες δύο
μικρές κεραίες στον Άγιο Γεώργιο και την Αστυνομία οι οποίες
θα μεταδίδουν το σήμα μέσα στο χωριό και έτσι θα είναι δυνατή
η ασύρματη σύνδεση όποιων επιθυμούν με το διαδίκτυο.

Ο Ελληνόπυργος εκφράζει  τις θερμές ευχαριστίες στο Δή-

μαρχο Μουζακίου κο Γεώργιο  Κωτσό όχι μόνο για τη σημαντική
του συμβολή στην εξέλιξη αυτή αλλά και για την άριστη συνερ-
γασία για όλα τα θέματα.
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
H ανάπτυξη προϋποθέτει: σύνθεση απόψεων και ιδεών. 
Συνένωση δυνάμεων. Συντονισμό δράσεων.

Δημήτρης Σιούφας

Eπισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο
το «μπαλκόνι των Αγράφων».

Επενδύστε στη δύναμη,
επενδύστε στον Ελληνόπυργο.

Kaφέ - Φαγητό - Ποτά

Κτήμα Χαλίλη

18ο χλμ. Καρδίτσας - Μουζακίου
Τηλ.: 24410-34134 & Κιν.: 6932613040

Παιδική Χαρά
Ζωολογικός κήπος

Ντόπια παραδοσιακά γλυκά (σύκο, καρύδι, βύσσινο), 
λικέρ (κράνα, μούρα) 

και νοστιμότατες δίπλες με ντόπιο αγνό μέλι.

Όλα σε ειδικές συσκευασίες για σουβενίρ 
από το χωριό και δώρα και σε πολύ καλές τιμές

Μαρία Καρύδα - Παπουτσή (Τσιγαρίδα)

Εργαστήριο Παραδοσιακών Γλυκών και Ποτών

«Η Μαριγούλα»

Με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
(Ελληνοπυργίων Λαρίσης «Ο Αθάνατος») αποφάσισε την
πραγματοποίηση σύσκεψης προέδρων και μελών των Δ.Σ.
των συλλόγων του χωριού μας (Ελληνοπύργου «Ο Αγιος
Αθανάσιος», Αθηνών «Η Αγία Παρασκευή», «Θεσ/νίκης,
Βόλου και Τρικάλων») για ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων
και προτάσεων σχετικών με την ανάπτυξη, την προβολή
και την πολιτιστική πρόοδο του χωριού μας. Η συνάντηση
αυτή θα γίνει στο χωριό την Κυριακή 9 Αυγούστου (αμέ-
σως μετά το μνημόσυνο που θα τελεσθεί για την μνήμη
των ιερέων του χωριού μας και των προέδρων του συλ-
λόγου «Ο Αθάνατος») σε χώρο που θα επιλεγεί.

Στη συζήτηση μπορούν να τοποθετηθούν οι παρευρι-
σκόμενοι πρόεδροι, γραμματείς και λοιπά μέλη των Δ.Σ.
καθώς και οι εκπρόσωποι των φορέων που κλήθηκαν (εκ-
κλησιαστικής Αρχής, Δήμου Ιθώμης και προέδρου του
Τ.Σ. Ελληνοπύργου).

Οι Σύλλογοι μπορούν να ορίσουν συγκεκριμένο ειση-
γητή (μέλος του Δ.Σ.) για συγκεκριμένο θέμα (περιβάλ-
λοντος, πολιτισμού, ανάπτυξης του χωριού κ.λπ.). Ο
σύλλογός μας όρισε εισηγητή για θέματα περιβάλλοντος
του συγχωριανού μας Ιωάννη Φαρσαλή. 

Οι εισηγήσεις και οι προτάσεις καλόν είναι να είναι γρα-
πτές, ώστε στη συνέχεια να κατατεθούν στο προεδρείο
που θα διευθύνει τη συζήτηση προκειμένου στη συνέχεια
να καταγραφούν συνολικά και να προωθηθούν αρμοδίως
για την υλοποίησή τους. Στη σύσκεψη κλήθηκε να παρα-
στεί και ο συγχωριανός μας πρόεδρος της Βουλής κ. Δημ.
Γ. Σιούφας. 

Το χωριό μας μπορεί να γίνει ομορφότερο και καλλί-
τερο.Ολοι μαζί να εργαστούμε.

ΑΠO ΤουΣ ΣυλλOγουΣ Του χωριοY

Σύσκεψη Δ.Σ. Συλλόγων
Κυριακή, 3 Αυγούστου στο χωριό

Έτοιμο το ασύρματο δίκτυο 
για τον Ελληνόπυργο

Μνημόσυνο για τους ιερείς
του χωριού και προέδρους

του συλλόγου μας
Την Κυριακή, 9 Αυγούστου στο χωριό

Η κεντρική κεραία του ασύρματου δικτύου στην Καψούνα

Τσιμεντοστρώθηκε ο δρόμος προς τον «Άγ. Αθανάσιο»
Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο

Αντιπλημμυρικά έργα στα Ρέματα του χωριού



«Προ του δικαστηρίου της αδεκάστου Ιστορίας, ο Έλλην
απεκαλύφθη ανέκαθεν κατώτερος των περιστάσεων, καίτοι από
απόψεως διανοητικής κατείχε πάντοτε τα πρωτεία. Ο �Έλληνας
ευφυέστατος, αλλά και οιηματίας. Δραστήριος αλλά και αμέθο-
δος. Φιλότιμος, αλλά και πλήρης προλήψεων. Θερμόαιμος, ανυ-
πόμονος, αλλά και πολεμιστής. �Έκτισε τον Παρθενώνα και
μεθυσθείς από την  αίγλη του, τον άφησε αργότερα  να γίνει
στόχος οβίδων. Ανέδειξε τον Σωκράτη για να τον δηλητηριάσει.
Έφερε το 1821 για να το διακυβεύσει.  Δημιούργησε  το 1909
δια να το λησμονήσει. Τριπλασίασε  την Ελλάδα και παρά λίγο,
αργότερα,   να την κηδεύσει. Κόπτεται την μιαν στιγμήν για την
αλήθεια  και την άλλην μισεί τον αρνούμενο να υπηρετήσει το
ψεύδος. Παράδοξο  πλάσμα, ατίθασο, περίεργο, ημίκαλο, ημί-

κανο, ασταθές, αβέβαιο  διαθέσεων, εγωπαθές και ΣΟΦΟΜΩ-
ΡΟΣ ο Έλλην. Οικτήρατέ τον θαυμάσατέ τον αν θέλετε, ταξινο-
μίσατέ τον αν μπορείτε.

(οιηματίας= αλαζών, αλαζών, επηρμένος, φαντασμένος)

Χαρακτηριστική Περιγραφή του «Ελληνικού Λαού»
υπό του Αμερικανού Δικαστού Ν. Κέλλυ

Που κέρδισε  το πρώτο  Βραβείο για την Καλύτερη  Περιγραφή λαού

Ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή δώρισε στο σύλλογό μας ο κος Αντώνης Απ.
Κορώνης υποστράτηγος εα της ΕΛΑΣ και αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΛ. Μετά τη σημαν-
τική αυτή δωρεά προχωρήσαμε ήδη στη σύνδεση του Γραφείου του Συλλόγου  με το δια-
δίκτυο και έτσι θα διευκολύνεται τα μέγιστα η επικοινωνία, κυρίως, με το τυπογραφείο, για
την έκδοση της εφημερίδας ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ που ήδη εισήλθε στο 27ο έτος αδιαλείπτου
παρουσίας στο γίγνεσθαι του χωριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει
τις θερμές του ευχαριστίες στον Κο Αντώνη Κορώνη για τη δωρεά αυτή που βοηθάει στην
παραπέρα  ανάπτυξη του συλλόγου για το καλό του χωριού μας και των μελών του.
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Πλήρωσαν για την εφημερίδα

Προσφορές

Koινωνικά και άλλα...

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Ευαγγελία Ιω. Μηνίτσιου συζ. Παντελή Κουζέλη, γέν-

νησε δίδυμα (αγοράκι, κοριτσάκι).
- Η Ελευθερία Ιω. Μηνίτσιου συζ. Θεοφίλου Ναθαναήλ,

γέννησε αγοράκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν και να είναι ευλογημένα.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανδρέας Απ. Τουλιάς, αποστρατεύθηκε με τον βαθμό

του Σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, (Διοικητητικός
της Σ.Υ.Δ.). Του ευχόμαστε υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Γώγου Ευαγγελία συζ.Χρήστου, ετών 78, Καρδίτσα.
- Τριαντάρη Δήμητρα συζ.Κων/νου, ετών 74, Λάρισα
- Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, ο Αριστομένης Βακου-

φτσής (25 Ιουνίου 2009), σύζυγος της Ευθαλίας Γ. Μακρή.
Ο Αριστομένης κατάγονταν από το Φανάρι Μαγούλας και
αγάπησε το χωριό μας, όπου έφτιαξε και δικό του σπίτι για
παραθέρηση. Θεωρούσε το χωριό μας δεύτερη πατρίδα
και ήταν αγαπητός στους συγχωριανούς μας. 

- Απεβίωσε στις 25 Ιουνίου 2009 στο Βανκούβερ του Κα-
ναδά ο συγχωριανός μας Αθανάσιος Θωμά Καρανάσιος,
σε ηλικία 89 ετών. Από μικρός στην βιοπάλη και στην ξενι-
τιά. Αγωνίστηκε στα ξένα, δημιούργησε οικογένεια και προ-
όδευσε. 

- Ο Δημ. Απ. Τεντολούρης, δικηγόρος, ετών 60, απέθανε
στην Αθήνα. Εγκριτος νομικός (ποινικολόγος), διακρίθηκε
στην μάχιμη δικηγορία και συμμετείχε σε πολλές και πολύ-
κροτες δίκες. Διακρίθηκε στον επαγγελματικό του στίβο
και απολάμβανε την εκτίμηση των συναδέλφων του. 

Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Μηνίτσιος Φώτιος του Νέστωρα, 40ήμερο, στο χωριό.
- Ζάχος Δημήτριος του Ευαγγέλου, 40ήμερο, χωριό.

Οι Θεόδωρος Βασ. Σιούφας και Αγορίτσα  συζ. Θεοδ.
Σιούφα, κατέθεσαν απευθείας στο Αρχοντικό Σύρμου
(Ζήγρα) τα παρακάτω χρηματικά ποσά στην αοίδιμη μνήμη
των: Διαμαντή Ν. Πατέρα(300 Ευρώ),Νικολάου Κοτζιά(300
Ευρώ), Φωτίου Ν. Μηνίτσιου (150 Ευρώ) και Δημητρίου
Τεντολούρη (150 Ευρώ).

Κουτσόγκουλος Κων/νος,  Καρανάσιος Κων/νος, Βλάχος
Ιωάννης του Στεφάνου, Καρύδας Λεωνίδας, Κωλέττας
Απόστολος, Γκίκας Σεραφείμ, Μακρής Αθαν. του Θωμά,
Γκίκας Θωμάς του Αθαν., Τσιούνης Αλέξανδρος του Γ.,
Μακρής Αθανάσιος του Θεοφ., Καρανάσιος Βασίλειος,
Ζάχος Δημήτριος του Θωμά, Καραμπάς Απ. του Βασ. (πλη-
ρωμή και για εφημερίδα και για την διαφήμιση), Ζάχος Βα-
σίλειος του Αλεξ., Καλαντζής Αθανάσιος του Γ., Καραμπάς
Τρύφων, Γιαννούλης Χρ. του Κων., Μακρής Αθαν. του Κων.
(έτη 2008 και 2009), Αλπούς Ιωάννης, Αλπούς Απόστολος,
Γέρμανος Απόστολος, Βλητσάκης Αθανάσιος και Δια-
μαντή  Ελένη. 

Πλήρωσαν στον σύλλογο

Καρανάσιος Αθανάσιος του Κων., Καρανάσιου Αννα συζ.
Αθανασίου, Βλάχος Ιωάννης του Στεφ., Καλαντζής Αθανά-
σιος του Γ., Καλαντζή Ευθυμία συζ. Αθαν., Βλητσάκης Αθα-
νάσιος.

Νέοι επιστήμονες
Iατροί: Στάθης Δημήτριος του Σωτηρίου, Αναισθησιολόγος
(Αθήνα).
- Βούρδας Δημήτριος του Νικολάου, Αντισμήναρχος, Ιατρός
Πολεμικής Αεροπορίας Ειδικός Αλλεργιολόγος, Διευθηντής
Αλλεριολογικού Τμήματος 251 Γ.Ν.Α. (Αθήνα, ιατρείο: Ανατο-
λής 9-15, Ν. Ιωνία ΤΚ 14231, τηλ.: 2102719858, fax:
2102719824, κιν.: 6944454569).
- Γεώργιος Κορλός του Χρυσοστόμου, Καρδιολόγος. (Ιατρείο:
Δημητρακοπούλου 17, Αθήνα, Μετρό Ακρόπολις, τηλ.: 210-
9244602, 9244802, κιν.: 6936-003075).
- Χαρίκλεια Γκίκα - Κωστίκα του Ιωάννου, Γενικός Ιατρός (Καρ-
δίτσα).
- Καράντζος Σ. Διονύσιος το γένος Δημητρίου Σύρμου, Χει-
ρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, (Αλαμάνας 3, Μαρούσι,
Τ.Κ. 15125 Αθήνα, τηλ.: 210-6108801-2, fax: 210-6108803, κιν.:
6942-989418, e-mail: dkaratzos@netscape.net).
Ψυχολόγοι: Κορώνη Μαρία του Αντωνίου.
Οδοντίατροι: Φαρασλής Θωμάς του Νικολάου (Λάρισα).
Καθηγητές: Καπέλλα Ελένη, συζ. Γεωργίου Χατζηβαγγέλη
(γένος Λεων. Καπέλλα) Φιλόλογος.
- Γώγου Βασιλική του Ιωάννου, Θεολόγος.
- Φαρασλή Σοφία του Νικολάου, Φιλόγος.
- Καπέλλας Βασίλειος του Λεωνίδα, Μηχανολόγος - Ηλεκτρο-
λόγος (καθηγητής ΙΕΚ Βόλου).
- Καπάς Κων/νος του Παύλου, Πληροφορικής (Τρίκαλα).
- Γεωργούλα - Αλπού Λεμονιά του Κων/νου, Φιλόλογος Γαλλι-
κών.
- Παπαντωνίου - Μοναστηρίδου Κωνσταντία συζ. Δημητρίου,
Φιλόλογος.
Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί: Φαρασλής Κων/νος του Νικολάου
(Λάρισας).
- Φαρασλής Δημήτριος του Κων/νου, Πολιτικός μηχανικός (Λά-
ρισα).
- Φαρασλή Ζωή του Κων/νου (Λάρισα).
- Φαρασλής Αλέξανδρος του Θωμά, Ηλεκτρολόγος - 0Μηχα-
νικός και Τεχνολογίας Η/Υ.
- Κορώνης Παρασκευάς του Γεωργίου.
Περιβαντολόγοι: Φαρασλής Ιωάννης του Νικολάου (Λάρισα).
Συμβολαιογράφος: Παναγόπουλος Δημήτριος του Αλκιβιάδη.
Δικηγόροι: Παναγόπουλος Αλκιβιάδης του Θωμά (Θεσσαλο-
νίκη).
- Σιούφας Βασίλειος του Παύλου (Αθήνα).
- Σιούφας Δημήτριος του Παύλου (Αθήνας).
- Σιούφας Θεόδωρος του Βασιλείου (Αθήνα).
- Σιούφας Θεόδωρος του Παύλου (Αθήνα).
- Σιούφας Βασίλειος του Χαραλάμπους (Αθήνα).
- Σιούφας Χαράλαμπος του Βασιλείου (Αθήνα).
- Σιούφας Παύλος του Βασιλείου (Αθήνα).
- Σιούφας Γεώργιος του Δημητρίου (Αθήνα).
- Σιούφας Μάριος του Δημητρίου (Αθήνα).
- Σιούφα Ελένη του Ιωάννη (Αθήνα).
- Οικονόμου Ηλιάνα του Δημητρίου (Τρίκαλα).
- Παναγόπουλος Σπυρίδων του Αλκιβιάδη (Θεσ/νικη).
Κτηνίατροι: Παπαντωνίου Αντώνιος του Γεωργίου (Αθήνα).
- Παπαντωνίου - Μιχαήλ Ουρανία, συζ. Αντωνίου (Αθήνα).
Ηλεκτρονικοί: Παπαντωνίου Δημήτριος του Γεωργίου, Ηλε-
κτρονικός - Μηχανικός.
Νέα πτυχιούχος:
Η Κορώνη Βασιλική του Γεωργίου και της Σωτηρίας, απεφοί-
τησε από το Α.Π.Θεσ/νίκης, Τμήμα Ψυχολογίαςκαι έλαβε το
πτυχίο της. 

Συγχαρητήρια και καλή επαγγελματική αποκατάσταση.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

VICTORIA AAEZ - ΟΜΙΛΟΥ ERGO
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 4 - ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ.: 2410-534437, 532064, 256660-61
FAX: 532065 ΚΙΝ.: 6974-148924

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»
Προς
Σύλλογο Ελληνοπυργίων Λαρίσης
«Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Λάρισα
Fax no: 2410 - 532.794

Αγαπητέ κ. πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Δ.Σ.
Λάβαμε την από 2.7.09 επιστολή σας και σας συγχαίρουμε

θερμά για τη θαυμάσια πρωτοβουλία σας να συγκληθεί στο
χωριό συνάντηση των προέδρων και των μελών των Δ.Σ. όλων
των συλλόγων του χωριού μας.

Συμφωνούμε κατ΄ αρχάς με την ημερομηνία διεξαγωγής
της συνάντησης αυτής (Κυριακή 9 Αυγούστου 2009).

Προτείνουμε σ΄ αυτή τη συνάντηση να κληθούν να παρευ-
ρίσκονται ο πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ. και Γραλιστινοί
(μόνο) μεταξύ των οποίων ασφαλώς και ο πρόεδρος της Βου-
λής.

Για το σύλλογό μας εισηγητής για το θέμα της Ανάπτυξης
του χωριού,θα είναι ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παύλος Β. Σιού-
φας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παύλος Σιούφας Γεώργιος Γέρμανος

Δωρεά Η/Υ στο Σύλλογο από τον κ.  Α. Κορώνη

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 20 χρόνια

• ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 1989

ΣΕΛΙΔΑ 1η   
• Ο κος Δημήτρης Σιούφας εξελέγη βουλευτής Καρδίτσας
• Ο δρόμος  Καππά – Λίμνη Ν.Πλαστήρα
• Κεντρικές βρύσες (να καθαρισθεί ο χώρος)
• Δημοτικό Σχολείο  ( να συντηρηθεί)
• Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
• Να ανακαινισθεί το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία
• Έκθεση ζωγραφικής
• Ανακαινίσθηκε το οίκημα της εκκλησίας (Θεοδ. Σύρμου)

ΣΕΛΙΔΑ 2η
• Αναμνήσεις  από τη  Μικρασιατική Εκστρατεία (συνέν-
τευξη του Παλαίμαχου Γιώργου Τουλιά)

ΣΕΛΙΔΑ 3η
• Ξενάγηση στην ωραία Γράλιστα
• Προαγωγές-Αποστρατείες-Τοποθετήσεις
• Κοινωνικά

ΣΕΛΙΔΑ 4Η
• Με λίγα λόγια (Λακωνικά)
• Τα αποτελέσματα των εκλογών της 18-6-89
• Ραδιοφωνική εκπομπή για το χωριό μας.
• Ποιμενική ζωή
• Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κοινότητας 1988
• Νέοι Συνδρομητές εφημερίδας



3 Συνεχίζεται επιτυχώς…
Σπουδαίο εικαστικό γεγονός και για φέτος η έκθεση μεγάλων

ζωγράφων στο χωριό. Όπως κάθε χρόνο (εδώ και πολλά χρόνια)
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνοπύργου («Αγιος Αθανάσιος») είναι
ο διοργανωτής της έκθεσης και τα εγκαίνια το Σάββατο (8 Αυγού-
στου) και ώρα 19. 00 στο Πνευματικό Κέντρο (Δημοτικό Σχολείο).
Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή 16 Αυγούστου. Ζωγράφοι που εκ-
θέτουν οι Αγγελος, Θεοδ. Πανταλέοντας και Βασιλική Γώγου. Αξίζει
να είμαστε όλοι παρόντες. Η έναρξη θα γίνει με κάθε επισημότητα. 

3 Μνημόσυνο ιερέων

και προέδρων…
Με πρωτοβουλία του συλλόγου μας, για πρώτη φορά εφέτος

θα τελεστεί μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοι-
μημένων συγχωριανών μας ιερομένων και των προέδρων του συλ-
λόγου Ελληνοπυργίων Λαρίσης «Ο Αθάνατος». Στη συνέχεια ο
καφές στα καφενεία του χωριού. 

3 Συγχαρητήρια…
Θυμήθηκα τα παλιά χρόνια τα «προσωπικής εργασίας» στο

χωριό, όπου με τη σειρά και μόνιμοι κάτοικοι μετά το στρατιωτικό
έπρεπε να συνεισφέρουν με την προσωπική τους εργασία. 

Με προσωπική εργασία λοιπόν, κατασκευάσθηκε ο δρόμος για
τον Αγιο Αθανάσιο, με τσιμέντο βέβαια, ώστε να υπάρχει άνετη
πρόσβαση στον Αγιο Αθανάσιο που ευλαβούνται όλοι οι συγχω-
ριανοί μας. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο σύλλογος του χωριού
«Αγιος Αθανάσιος» που χρηματοδότησε το έργο (υλικά) και κινη-
τοποίησε τους εθελοντές (συγχωριανούς μας) που προσέφεραν
ενθουσιωδώς θα έλεγα. 

Ονόματα δεν θα γράψω γιατί όλοι χάρηκαν γι’αυτό και οι συμ-
μετέχοντες προσωπικά αλλά και οι «δι’ ευλόγου αιτίας απολειφθέν-
τες»!!! Μπράβο αγαπητοί μου, όλοι ένα χεράκι για να γίνει ακόμη
καλύτερο το χωριό μας. 

3 Σύσκεψη Συλλόγων

στο χωριό…
Με ομόφωνη απόφασή του το Δ. Σ. του συλλόγου μας συγκαλεί

σύσκεψη όλων των συλλόγων του χωριού μας (Ελληνοπύργου,
«Αγιος Αθανάσιος»), Αθηνών, Θεσ/νίκης, Βόλου και Τρικάλων) με
θέμα: «Προτάσεις, απόψεις και σκέψεις για την πρόοδο και την
ανάπτυξη του χωριού». Θα συμμετέχουν τα Δ. Σ. των συλλόγων και
εκπρόσωποι της εκκλησιαστικής αρχής του τοπικού διαμερίσματος
Ελληνοπύργου και του Δήμου Ιθώμης. Κλήθηκε να παρευρεθεί ο
πρόεδρος της Βουλής, συγχωριανός μας κ. Δημ. Γ. Σιούφας. Σί-
γουρα κάτι καλό θα προκύψει και ωφέλιμο για το χωριό μας. 

3 Παρκέ με μεράκι
Μετά από την ανακαίνισή του το γραφείο του ιερέως και η βι-

βλιοθήκη, «άστραψαν» στην κυριολεξία. Γι’ αυτό φρόντισε ο συγ-
χωριανός μας τεχνίτης παρκέ Φώτης Δημ. Τριαντάρης. Με
προθυμία και ασφαλώς δωρεάν για την Αγία Παρασκευή, όπως ο
ίδιος λέει. 

Πάντως, για τον Φώτη πολλοί λένε καλά λόγια. Οπου περνάει
αφήνει το αποτύπωμά του όπως και στο ανακαινισθέν αρχοντικό
του Δασκάλου μας (Σωτ. Στάθη), που έφτιαξε όλα τα πατώματα
(δύο ορόφων). Μπράβο Φώτη!

3 Καλό Κλαρίνο 

και γλέντι… έως πρωΐας
Παναγιώτης Πλακάς, ξακουστό κλαρίνο της περιοχής και γλέντι

μέχρι το πρωί την Τρίτη 11 Αυγούστου 200. Συνδιοργανωτές της
εκδήλωσης, στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού, οι σύλλογοι
Ελληνοπύργου «Αγιος Αθανάσιος» και ο δικός μας των Ελληνοπυρ-
γίων «Αθάνατος» της Λάρισας. Μετά χαράς έγινε αποδεκτή η πρό-
ταση της συμμετοχής και θα υπάρξει συνέχεια στην καλή
συνεργασία μεταξύ όλων των συλλόγων του χωριού. 

3 Μαραθωνοδρόμος με πίστη…
Το κάνει γιατί το θέλει και το πιστεύει. Ο συγχωριανός μας

Φώτης Θ. Σακελλαρίου από ηλικίας 37 ετών ξεκίνησε δειλά - δειλά
να περπατάει και να τρέχει. Και σήμερα έφθασε να συμμετέχει σε
διεθνή τουρνουά μαραθωνίου. Την Κυριακή, 5 Μαΐου εφέτος, μαζί
με άλλους 32. 000 δρομείς απ’ όλο τον κόσμο συμμετέχει στο Μα-
ραθώνιο του Χαρισίου (Γαλλία). Και ο Φώτης τερμάτισε κι έμεινα
ενθουσιασμένος και έχει να θυμάται πολλά από την πόλη του
φωτός και τη συμμετοχή του αυτή. Ήδη στο ενεργετικό του εφτά
(7 Μαραθώνιοι). Μπράβο Φώτη, να τους διπλασιάσεις. Συγχαρη-
τήρια. Το χωριό μας έχει δύο τέτοιους μαραθωνοδρόμους, τον
Φώτη και τον Αριστοτέλη (Τέλη) Αχ. Τουλιά. Και οι δύο αεροπόροι,
συνταξιούχοι σήμερα. Ωραίο χόμπυ. 

3 Γλυκά και ποτά «Μαριγούλα»
Και όμως συνέβη. Εργαστήριο Παραδοσιακών (ντόπιων) γλυκών

(σύκο, καρύδι, βύσσινο) και ποτών (βατόμουρο, λικέρ κράνα κ.ά.)
δημιούργησε με πολύ μεράκι η γνωστή και αγαπητή σε όλους μας
Μαριγούλα, συζ. Καρύδα Σαράντη, το γένος Τζαπουτσή Κων/νου
και της Αγορίτσας (Τσιγαρίδα). Με «συνεταίρο» την κόρη της και
τον γαμβρό της έφτιαξαν ένα ωραίο και πρωτότυπο εργαστήριο
στο χωριό και αξίζει να το επισκεφθεί κανείς, να το δει, να απο-
λαύσει γεύσεις από τις νοστιμότατες δίπλες, αλλά και να αγοράσει
σε καλές (προσιτές) τιμές ωραία δωράκια (ενθύμια) από το χωριό.
Ντόπια και γνήσια προϊόντα (οικολογικά). Μπράβο Μαριγούλα,
Μίλτο και Ελένη!

3 Εύστοχες οι παρατηρήσεις
Εύστοχες οι παρατηρήσεις και σεβαστές οι απόψεις του Στρα-

τηγού (Αθ. Γώγου) που διατυπώνονται στην επιστολή του προς την
εφημερίδα μας. Οσον αφορά για  την...  Γράλιστα, ελπίζω να μην
δημιουργηθεί κανένα διπλωματικό επεισόδιο και με την δική μου
στήλη. Πάντως, οι άνθρωποι αυτοί τα πάντα αξιοποιούν αδιαφο-
ρώντας για την ιστορική αλήθεια και την πραγματικότητα, όλα να
τα περιμένει κανένας. 

3 Καλή ομάδα...  
Τραβάει η ομάδα. Εννοώ την τοπική δημοτική-

διαμερισματική(Δημοτικούς Συμβούλους και τοπικό Συμβούλιο).
Όλοι μαζί και αγαπημένοι. Συνεργάζονται καλά και αρμονικά και
βλέπουν μόνο το καλό του χωριού και των χωριανών μας. Μπράβο
αγαπητοί μου. Ετσι πρέπει να γίνεται στο χωριό. Ούτε περισσεύει
κανένας, αλλά ούτε είναι καιρός για ανώφελες κριτικές, διαμάχες
και διενέξεις. Ολοι αγαπάμε το χωριό και όλοι οφείλουμε να το
υπηρετούμε. Και ο τοπικός πρόεδρος δραστήριος και οι δύο Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι που μένουν μόνιμα στο χωριό και είναι παρόντες
στην καθημερινότητα(Αντ. Απ. Μηνίτσιος και Νικ. Σωτ. Γκίκας). 

• Συνέχεια στη σελίδα 4
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Γραλιστινά και άλλα... Επιμέλεια: Σωτ. Αθ. Μουντζούρη

3 Και δύο 

σκέψεις-προτάσεις
(1)  Φιλολογική βραδιά στο χωριό...  
Δεν θα ήταν όμορφο να είχε προστεθεί στο 10ήμερο

των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού και μία φι-
λολογική, ας το πούμε έτσι, βραδιά, όπου θα παρουσια-
σθούν αξιόλογοι συγχωριανοί μας με προσφορά στον
τόπο και στην κοινωνία; Και τέτοιοι υπάρχουν πολλοί. Πολ-
λοί πρόχειρα, ενδεικτικά, θα αναφέρω μερικούς (Αρχηγός
Χωρ/κής  Αργύρης Παπαργύρης, σημαντικό πρόσωπο, σε
ιστορική περίοδο και μάλιστα κρίσιμη για το Εθνος μας.
Ιωάννης Κωτούλας, Στρατηγός Καβαλάρης, εισελθών στην
Σμνύρνη θριαμβευτικά με τον Ελληνικό Στρατό, κοντά στον
Πλαστήρα. Οι δεκάδες αφανείς ήρωες που έπεσαν στο
Νυμφαίο, στην Πίνδο, στην Χειμάρρα, στην Κορυτσά και
Αργυρόκαστρο κ.λπ. που γράφεται το όνομά τους στο
Ηρώο του χωριού μας). Αν ξεχάσθηκε κάποιος ασφαλώς
θα προστεθεί. Ομιλητές βέβαια θα είναι συγχωριανοί μας,
διότι υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. 

(2)  Βιβλιοπαρουσίαση...  
Επίσης, ενδιαφέρον θα ήταν

να γίνει και μία βιβλιοπαρουσίαση
συγχωριανών μας συγγραφέων,
όπως π. χ. των αειμνήστων π. Βα-
σιλείου Σιούφα (ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ,
το χωριό μου), Γεωργίου Ιω. Μάκκα
(ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ - Γράλιστα Καρ-
δίτσας), Ιωάννου Γώγου (Ελληνό-
πυργός το χωριό μου) και
Ευριπίδη Παπαδημητρίου (Πονή-
ματα) που αναφέρονται στην ιστο-
ρία, τις παραδόσεις και την
λαογραφία του χωριού μας. 

Το ίδιο ενδιαφέρον θα παρου-
σίαζε και η παρουσίαση των βι-
βλίων των κ. κ. Αντωνίου Απ.
Μπίρου, ε. α. Στρατηγού της Αστυνο-
μίας (Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας), Λάμπρου Απ.
Πασιαλή (Η Πολιτεία των Χρυσαλλίδων). Η περιπλάνση στο
Αρχαίο Βασίλειο των ψυχών), του ιδίου επίσης συγγραφέα
(Επιλεκτική γραμματική και Δημοτικά Τραγούδια), η νέα
συλλογή ποίησης του Θωμά Παν. Ζάχου(Με το πέταγμα
του αετού), καθώς και το προτώτυπο σε περιεχόμενο βι-
βλίο του Στρατηγού ε. α. της Αστυνομίας Αθαν. Γ. Γώγου
(Ο ενεργός Ελλην και οι... "Νεοπασάδες"). Αν ξεχάστηκε
κάποιος συγχωριανός μας συγγραφέας ας μου καταλογι-
σθεί άγνοια, όχι όμως δόλος. Σε τέτοια περίπτωση ασφα-
λώς στην βιβλιοπαρουσίαση θα είναι και το δικό του
συγγραφικό έργο. Η παρουσίαση θα γίνει από συγχωρια-
νούς μας και συντονιστής θα είναι κάποιος Λαρισαίος Δη-
μοσιογράφος (κ. Γιουρμετάκης ή Κολλάτος ή Μπανάτσας)
ή και άλλος (π.χ. ο κ. Τραγούδας ή κ. Τσαντήλας από
"Ελευθερία"). 

Ασφαλώς δεν ξεχάσθηκε και το βιβλίο του συγχωρια-
νού μας Προέδρου της Βουλής κ. Δημ. Γ. Σιούφα (ΚΑΡΔΙ-
ΤΣΑ γενναία φύτρα), το οποίο μπορεί να παρουσιασθεί
ξεχωριστά, λόγω και του πολιτικού περιεχομένου αλλά και
της ιδιότητας του συγγραφέα (τρίτου Πολιτειακού Παρά-
γοντα) από πρόσωπα που εκείνος θα επιλέξει. 

ΙΟΥΛΙΑ Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΤΗΛ. 24410 72007 ΚΙΝ. 6944682590

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣ. ΚΟΡΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 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

Τ Α Ξ Ι

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739



3 Και όμως συγκινήθηκε...  
Εντυπωσιασμένος από την ομιλία του Λ. Πασιαλή ο αγαπητός

Χαράλαμπος Σιούφας, εκμυστερεύθηκε στον ίδιο τον ομιλητή, λέ-
γοντάς του: "Δεν επίστευα ότι σήμερα μπορούν λόγοι πατριωτικοί
να συγκινήσουν και να σε κάνουν να ανατριχιάσεις!. Και όμως αυτό
το ζήσαμε σήμερα". Εχει σημασία αυτό να το λέει ο Χαράλαμπος,
διότι  προσδίδει βαρύτητα και κύρος ο λόγος του. Πράγματι, έτσι
είναι. Το διαπιστώνει και εκείνος που διαβάζει  την ομιλία του κ.
Λάμπρου στην διπλανή σελίδα της εφημερίδας μας. Παρομοίως
εκφράσθηκαν και πολλοί συγχωριανοί μας. Η μόνη ένσταση ήταν
ότι ο ομιλητής πιέσθηκε από τον χρόνο και έκανε περικοπές. Ευ-
καιρία λοιπόν να διαβασθεί όλη η ομιλία από την εφημερίδα μας.
Πάντως, πολλοί ενθουσιάσθηκαν και συγκινήθηκαν και ζήτησαν και
αντίγραφο της ομιλίας. Πρώτος από όλους ο Υπουργός  Πάνος
Καμμένος κα ο  Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος . Η ομιλία αναρ-
τήθηκε και στην ιστοσελίδα του Γιατρού Ν. Ανδρέου www. gralista-
andreou. gr . Πρόκειται για λογοτέχνημα πραγματικό, αλλά καλή
δουλειά, εμπεριστατωμένη και με μεράκι, που τα βρήκε αυτά τα
σημαντικά στοιχεία; Συγχαρητήρια κ. Λάμπρο .     

3 Εντυπωσιακή...  
Κατά γενική ομολογία (ούτε ένας δεν βρέθηκε να πεί το αντί-

θετο), εντυπωσιακή η όλη εκδήλωση για  τα αποκαλλυπτήρια του
ήρωα Πλωτάρχη Γεωργίου Κωτούλα, που έγινε τον παρελθόντα
Μάϊο στο χωριό. 

Ολα στην εντέλεια!! Συγχαρητήρια στο Λιμενικό για το οργανω-
μένο άγημα και την όλη παρουσία, καθώς και στον Αρχηγό του που
ήταν  παρών. Συγχαρητήρια και στον τοπικό Σύλλογο για την καλή
προετοιμασία και οργάνωση. Συγχαρητήρια στους παρόντες Πρό-
εδρο της Βουλής και Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας (κ.κ. Σιούφα
και Καμμένο) και για τους συνοπτικούς αλλά συγκινητικούς χαιρε-
τισμούς τους. Συγχαρητήρια για τους συγχωριανούς μας που
έσπευσαν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, δείχνοντας έτσι ότι ξέ-
ρουν να τιμούν τους ήρωες και μάλιστα όταν αυτοί είναι και συγ-
χωριανοί μας. Συγχαρητήρια και στον κεντρικό ομιλητή της
εκδήλωσης τον κ. Λάμπρο Πασιαλή, που μας έβγαλε όλους ασπρο-
πρόσωπους με την ωραιωτάτη, μεστή περιεχομένου και πολύ προ-
σεγμένη ομιλία του. 

3 Αεικίνητος...  
Κατά γενική ομολογία, ο Πρόεδρος του χωριού (Γιώργος Απ.

Παναγόπουλος) δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω. Πάντοτε μπρο-
στά και πρώτος σε ότι χρειασθεί για το χωριό. Αρκεί ένα τηλεφώ-
νημα και έφθασε επι τόπου. Λες και είναι Άμεση δράση. . "Μία
ξεκαμπάει στον Αγιο Ελευθέριο με αγροτικό, μία με Γιώτα Χί και
μία με Μοτοσυκλέττα. Ούτε και "100" να ήταν...! Μπράβο Γιώργο.
Να είσαι πάντοτε πρόθυμος, διότι έχουν παράδοση οι Πρόεδροι
στο χωριό μας. Ανατρέχοντας στο παρελθόν αυτό διαπιστώνει κα-
νείς, όλοι οι Πρόεδροι έτρεχαν και βοηθούσαν το χωριό και τους
συγχωριανούς μας. Και μάλιστα σε χρόνια δύσκολα που δεν υπάρ-
χαν τα σημερινά μέσα και οι διευκολύνσεις(μηχανήματα και άλλη
υποστήριξη του Δήμου). Απ’ ότι πληροφορήθηκα δική του και η
ιδέα για το μαντάνι(ντριστέλλα), πότε το σκέφθηκε, πότε το παρήγ-
γειλε και πότε το έφερε και το τοποθέτησε, συνεπικουρούμενος
από τους Χρήστο Β. Μηνίτσιο και Νίκο Γκίκα, κανένας δεν το κατά-
λαβε! Με απλές κινήσεις τι σημαντικά πράγματα μπορούν να γί-
νουν!

3 Άγιος Γεώργιος...
Πλησιάζει ο δρόμος στον Αγιο Γεώργιο και σε λίγο δεν θα είναι

"άβατο" σε αυτοκίνητα. Ευκαιρία τώρα να αξιοποιηθεί και το σημαν-
τικό αυτό μνημνείο του χωριού μας. Μακάρι να λάβει Μοναστηριακή
μορφή, όπως κάποτε ήταν, με κελλιά κ.λπ. Ο χώρος αυτός προσφέ-
ρεται πράγματι για Μοναστήρι, διότι είναι προνομοιούχος(στην άκρη
του χωριού, προσβάσιμος και με νερό και ηλεκτροδότηση). Θα ήταν
ευλογία στο χωριό μας μία τέτοια προοπτική. Τί λέει ο φιλομόναχος
και σεπτός Ποιμενάρχης μας; Ο κ. Πρόεδρος της Βουλής, που ευ-
λαβείται τον Αγιο Γεώργιο, μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο του.
Ί δ ω μ ε ν. . ! Ένας προβολέας για την νυκτερινή ανάδειξη του νεώ-
τερου αυτού Χριστιανικού μνημείου θα υπάρξει;Τι λέει ο Δήμος;Ο
προβολέας είναι εύκολη υπόθεση, η διαδικασία με την ΔΕΗ για την
ηλεκτροδότησή του είναι το ζητούμενο. 

3 Με λείπουν...  
Διαδόθηκε η είδηση ότι ο Λάκης ο Παπαδημητρίου (ο επωνομα-

ζόμενος και Γαζής) πούλησε τα γίδια. Μα είναι δυνατόν;ρώτησε
κάποιος στο Καφενείο του Καπαϊνα. Αποκλείεται λέει κάποιος
άλλος, αυτός είναι η ψυχή του στα γίδια, στα Δόκανα και στην
Κρύα Βρύση. Νάτος σε λίγο ο Λάκης. Ρε σύ πούλησες τα γίδια,
είναι αλήθεια;. Και ο Λάκης μαραζωμένος  απαντάει:" Ναι τα πού-
λησα, αλλά με λείπουν. !!Τα είχα συνηθίσει, τα φώναζα με τα ονό-
ματά τους, τα έπαιζα, τα κουβέντιαζα και τώρα;" Και λέγοντας αυτά
η συγκίνηση ήταν φανερή. Ευαίσθητος ο Λάκης και γνωστή η
σχέση του με τα γίδια, την φύση , τα δόκανα και με την κρύα
βρύση.! Πάντως, διάλεξε εποχή να τα πουλήσει. Τώρα που από
Καρκατούνα και πάνω είναι Παράδεισος πραγματικός και δεν
ακούγεται ούτε τσοκάνι. Ολη η περιοχή έμεινε στον Φώτη Μπακα-
λάκο...!  "...Μπακαλάκος και πάσης Καρκατούνας και Καψούνας
χώρας..." Που είναι τα παλιά τα χρόνια που  βούϊζαν οι ρεματιές
και ταλαγκάδια από χιλιάδες γιδοπρόβατα;

3 Αετοί δίχως φτερά...  
Ο λόγος για την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας. Καλά

ακούτε. Και με τον Νόμο λειτουργεί. Το καταστατικό της εγκρίθηκε
από το Πρωτοφικείο της Καρδίτσας και ήδη έγινε εγγραφή για την
Ερασιτεχνική Κατηγορία(Ε. Π. Σ. ν. Καρδίτσας). Όμως οι Αετοί μας
είναι δίχως φτερά αφού τα οικονομικά τους είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτα και τα έξοδα τρέχουν. Από το φθηνόπωρο αρχίζει το πρωτά-
θηλημα. Ούτε οι βενζίνες δεν καλύπτονται. Όσο για φαϊ, καλά είναι
και το σάντουϊτς. Ομάδα καλά έγινε και μεταγραφές θα γίνουν από
τα γύρω χωριά, από γήπεδο τί γίνεται; Ποιά θα είναι η έδρα; Αλή-
θεια μήπως είναι καιρός να σκεφθούμε για το γήπεδο; Η τζάτζαινα
είναι κοντά και προσφέρεται ο τόπος αυτό. Τώρα είναι και προ-
σβάσιμος με καλό δρόμος και από δυό μεριές (Άγιο Δημήτριο και
Καρκατούνα). Τί λένε οι τοπικοί παράγοντες; Μου φαίνεται το
βάρος πέφτει πάλι στον Παύλο τον αγαπητό. Κασι στον Ολυμπιακό
είναι και τα μέσα έχει και φίλος του Ιωαννίδη είναι. Εμείς γήπεδο
θέλουμε. Ό,τι και να γίνεται καλό είναι. Το πολύ-πολύ να χρησιμεύει
για προπονητήριο μεγάλων ομάδων, γιατίο καλλίτεαρα είναι τα 3-
5 πηγάδια στην Νάουσα;

3 Ξαναζωντάνεψε...  
Εννοώ την αμπελική. Σχεδόν ανανεώθηκαν τα αμπέλια στο

χωριό μας. Εξ άλλου οι αμπελουργοί είναι τόσοι που έχουν και τον
Σύλλογό τους. Μπράβο. Βλέπω σε λίγο να υπάρχει ζήτηση και να
τρέχουν όλοι να φράξουν τα μπαϊρια σε Καρκατούνα, Καψούνα,
Γκουβερέλι, Μέγα στεφάνι, Μεγαρέμα, Κρύα Βρύση και Αϊθ Λιά,
Αθάνατο και πουρί, αβροχαριά και Τζάτζαινα!!

3 Πρωτότυπο το βιβλίο 

του Στρατηγού...  
Με πολύ καλά ελληνικά, καλογραμμένο και με κατανοητά νοή-

ματα, λακωνικός  και αναλυτικός που δίνει στον αναγνώστη να κα-
ταλάβει τι θέλει να πει, ο Στρατηγός ε.α. της Αστυνομίας Αθαν. Γ.
Γώγος θέτει στην διάθεση του κάθε αναγνώστη το βιβλίο, που ο
ίδιος επιμελήθηκε, με τίτλο «Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝ και ΟΙ...  "Νεοπα-
σάδες"». Ένα βιβλίο που απευθύνεται στους σημερινούς Έλληνες,
περιγράφει την καθημερινότητα και αγγίζει όλους μας. Καυτηριά-
ζει την ανευθυνότητα των υπευθύνων, την αδράνεια των υπαλλή-
λων του Κράτους, την αδιαφορία της πολιτείας να δώσει
συγκεκριμένες λύσεις και σημειώνει τα τεχνάσματα των σημερι-
νών Ελλήνων να εξαπατήσουν, να αρπάξουν, να αδικήσουν, να
στραφούν σε βάρος των άλλων. Ο συγγραφέας γράφει τα πράγ-
ματα όπως έχουν και δεν διστάζει να καυτηριάσει συμπεριφορές
και τακτικές που πληγώνουν, αλλά ούτε και να επαινέσει την ερ-
γατικότητα, τον ζήλο και την ευσυνειδησία των υπαλλήλων που
από το καθήκον τους έχουν υποχρέωση να το κάνουν, να είναι
κοντά στον πολίτη, να τον υπηρετούν, να τον εξυπηρετούν και να
τον συμπαρίστανται όπως ο Νόμος το θέλει. Με δυό λόγια ο Στρα-
τηγός κτυπάει τον ωχαδελφισμό μας, την αδράνεια και την αδια-
φορία όλων μας. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα; Ας
ασχοληθεί κάποιος άλλος. Τι με νοιάζει εμένα; Από την άλλη
πλευρά εμείς οι ίδιοι πάλι παρουσιαζόμαστε απαιτητικοί και σκλη-
ροί στην κριτική μας, ισοπεδώνοντας με γενικότητες και αοριστο-
λογίες και χωρίς κανένα στοιχείο τους πάντες! Όλοι φταίνε εκτός
από μας τους ίδιους. Όμως δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για
να αναδείξουμε το σάπιο και να υποδείξουμε στους αρμόδιους
την θεραπεία. Αξίζει να διαβάσει κανείς το μικρό και πολύ κατα-
νοητό βιβλίο του Στρατηγού για να μπορεί στη συνέχεια να το κρί-
νει. 

3 Ηταν παρόντες όλοι...  

μετά από 43 χρόνια
Σάββατο 6 Ιουνίου 2009, το κουδούνι του Γυμνασίου Φαναρίου

κτύπησε για τους απόφοιτους της ογδόης τάξης του έτους 1966.
Όλοι παρόντες και μεταξυ αυτών και οι: Γιώργος Νικ. Καρατώλος,
Ειρήνη Παρ. Κορώνη-Φαράσλή και Τρύφωνας Λ. Μακρής (Τρυφω-
νάρας). Συναισθήματα δυνατά, συγκινησιακά για όλους τους συμ-
μαθητές (άρρενες κυρίως και τις λιγοστές μαθήτριες). Όλοι είχαν
να ρωτήσουν κάτι και περίμεναν να ακούσουν και να μάθουν. Τα
μάτια υγραίνονται και δεν χορταίνουν να βλέπουν. Αναμνήσεις πα-
λιές, μαθητικές, μιάς άλλης εποχής, δύσκολης αλλά ωραίας επο-
χής, αγνής, ειλικρινούς, ζεστής στις σχέσεις των ανθρώπων. 43
χρόνια είναι αυτά, παιδαρέλια, μαθητούδια, έφηβοι τότε, ώριμοι
και ηλικιωμένοι με πολλές εμπειρίες της ζωής σήμερα. Όλοι κλή-
θηκαν από τους καθηγητές τους, μέσα στην αίθουσα, να πουν το
μάθημα της... ζωής τους. Και το είπαν όλοι τους καλά! 

Απόλυτη σιωπή στην Τάξη, ο καθένας διηγείται την ζωή του.
Καλές και κακές στιγμές. Όλοι με οικογένειες και μεγάλα παιδιά
σήμερα. Ανάμεσά τους η σημαιοφόρος Γιδαράκου Ισαβέλλα από
τα Κανάλια, Καθηγητρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σή-
μερα. Ωραίες στιγμές, ανθρώπινες με αγάπη, χαρά και συγκίνηση
βέβαια. Η συνέχεια σε ωραία ταβέρνα της περιοχής για το καθιε-
ρωμένο "τσιμπούσι", έχοντες φόντο, το φως της ολόγιωμης σελή-
νης, την φιγούρα του Γυνμνασίου τους στο βάθος, το βυζαντινό
ανακαινισμένο τώρα κάστρο και τα χωριά τους. Αποχαιρετισμός
και νέο ραντεβού για το μέλλον. Να είσθε πάλι όλοι μαζί εκεί.
Ωραία χρόνια, καλές αναμνήσεις και νοσταλγίες του παρελθόν-
τος, ας ήταν χρόνια δύσκολα, πείνας, ανέχειας, στερήσεων. Όμως
η θέληση  δυνατή και ο αγώνας σκληρός για ένα καλλίτερο μέλλον. 

3 Μαγνήτης...  
Σαν μαγνήτης

τραβάει τον επι-
σκέπτη του χω-
ριού η βίγλα.
Οταν φθάνει κανέ-
νας στην πλατεία
το μάτι του πέφτει
στην βίγλα με το
δροσερό και κα-
θαρό νερό που
βγάζουν τα τρία
κανάλια της. Ο μηχανισμός ρύθμισης αλλά και ο συνδυα-
σμός να πάει το νερό στο μαντάνι (ντριστέλλα) είναι κάτι
το πρωτότυπο και πολύ ευρυματικό. Η τεχνική βέβαια ανή-
κει  στον Πρόεδρό μας, στον αγαπητό Κωστάκη Φαρασλή,
που επιμελήθηκε της κατασκευής με πολύ μεράκι και
αγάπη για την μνήμη του πατέρα του. Ολα στην λεπτομέ-
ρειά τους και τίποτε πρόχειρο ή τυχαίο. Επιασε τόπο αυτή
η προσφορά των Αφών Φαρασλή. Σημαντική βέβαια και η
υδρομάστευση(η συγκέντρωση του νερού στην πηγή)και
η μεταφορά του στην πλατεία από τον Δήμο, με την πολύ-
τιμη συνδρομή βέβαια και των τοπικών παραγόντων {Προ-
έδρου, Δημοτικών Συμβούλων (και όχι μόνον) και του
τοπικού Συλλόγου "Αγιος Αθανάσιος"}. Μπράβο σε όλους!
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ύπαρξη ενός καλού  οδικού δι-
κτύου είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη μιας περιοχής.
Έχοντας ως δεδομένο αυτή την πραγματικότητα,  επιδίωξή μας
θα πρέπει πάντα να είναι η βελτίωση και η επέκταση του οδικού
δικτύου πρώτα για την επικοινωνία μεταξύ των όμορων χωριών

και στη συνέχεια η επέκταση του δικτύου των αγροτικών και
δασικών δρόμων. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει επικοινωνία με το
Δήμαρχο Μουζακίου κο Κωτσό για τη βελτίωαη των οδικών συν-
δέσεων της Αμυγδαλής και του Ελληνοκάστρου με τον Ελλη-
νόπυργο.

Είναι γνωστό σ’ όλους μας και δε χρειάζεται να το εξάρουμε
ιδιαίτερα, ότι ο θεσμός της προίκας, ήταν και παραμένει ισχυρός.
Ούτε καταργήθηκε, ούτε πρόκειται να καταργηθεί γιατί - κακά τα
ψέματα - αποτελεί το θεμέλιο λίθο για να χτίσει ένα αντρόγυνο,
στο ξεκίνημά του, το σπιτικό του και ν’ αρχίσει την οικογενειακή
ζωή, με τους καλύτερους οιωνούς.

Τότε, να δείτε τότε, πώς έκαναν οι γονείς, όλοι οι γονείς, προ-
κειμένου να εξασφαλίσουν για τον κανακάρη τους, μια σεβαστή
προίκα από τη μέλλουσα νύφη τους!

Κινούσαν «γη και ουρανό», μετέρχονταν κάθε θεμιτό μέσο,
ασκούσαν, στην ανάγκη και «πίεση» στους γονείς της νύφης,
ώστε να πετύχουν μια κάποια προίκα.

Και από τι θα αποτελούνταν αυτή η προίκα;
Βασικά στη «σκηνή» κυριαρχούσαν τα «όβολα», δηλαδή τα με-

τρητά, που τότε στις δεκαετίες του ’50 και ’60 μεταφράζονταν
σε... χρυσές λίρες, καλά διαβάσατε, και στη συνέχεια σε... χιλιά-
ρικα!

Και άκουγες τότε κι έμενες άναυδος, ότι ο τάδε στο χωριό
δίνει στην κόρη του διακόσιες ή και τετρακόσιες λίρες χρυσές
Αγγλίας - θηλυκές! - και, φυσικά, άξια λόγου θεωρούνταν η όποια
«αρμάτα» διέθετε η υποψήφια νύφη, ρουχισμό, σεντόνια κ.τ.λ.

Βέβαια, αν οι γονείς της νύφης είχαν και κάποια κτηματική πε-
ριουσία ή και... ζωντανά, γίνονταν κι αυτά καλοδεχούμενα, γιατί
ενίσχυαν σημαντικά τα περιουσιακά στοιχεία του γαμπρού.

Μετά... αφανίστηκαν και τα... χιλιάρικα, κουλλαριστά - κουλ-
λαριστά, σαν να βγήκαν τότε απ’ το... καμίνι!

Να πούμε, όμως, και του... στραβού το δίκιο:
Τόσο οι χρυσές λίρες όσο και τα «τριζάτα» τα χιλιάρικα, μα-

ζεύονταν από τις οικογένειες, μετά από... αιματηρές οικονομίες
ή και στερήσεις ακόμη από μέρους όλων των μελών της.

Η οικονομία γινόταν, κυρίως, πουλώντας από μέρους της οι-
κογένειας γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, που εκείνη την
περίοδο βρίσκονταν σε «άνθηση» οικονομική, τα δε χιλιάρικα για

λόγους ασφαλείας τα «αποθήκευαν» είτε στο μπαούλο, είτε
στο... ανάποδο «κουδούνι»!

Ο... υποψήφιος γαμπρός, λοιπόν, ο Κώτσιος, ένα ωραίο
βράδυ, που έξω απ’ το σπίτι «βασίλευε» ησυχία και μόνο ο Γκιώ-
νης στον πλάτανο, επέμεινε να «κρώζει» μ’ εκείνο το μονότονο...
Γκιων’-Γκιων! - θέλησε να ενημερώσει τους γονείς του, για τη
νύφη που διάλεξε.

Άρχισε πρώτα... κάπως διπλωματικά - απ’ όξω... απ’ όξω...
ώστε η όλη συζήτηση να... πέσει στα... μαλακά...

Εγκωμίαζε και «εξυμνούσε» τόσο τα ψυχικά όσο και τα σωμα-
τικά προτερήματα και προσόντα της νύφης, διανθίζοντάς τα και
με... ωραίες περιγραφές και σαν... επιστέγασμα όλων αυτών,
συμπλήρωσε με έμφαση ότι... είναι Δημόσιος Υπάλληλος, οπότε
έχει και το... μισθό της! Α, έσπευσε να συμπληρώσει ακόμη ότι ο
πατέρας της σαν... προίκα της δίνει και δώδεκα χιλιάδες δραχ-
μές!..

Τελείωσε σχεδόν... καταϊδρωμένος και... ανακουφισμένος -
γιατί τα είπε όλα τόσο ωραία και όμορφα! - και περίμενε τις
όποιες αντιδράσεις τους...

Ακούει, τότε, από το στόμα της μάνας του που ως τότε καθό-
ταν «τσιλωμένη», να λέει:

- Κώτσιουμ’ όπως τα λες... καλό είν’ του κορίτσ’! Αλλά... θάταν
καλύτερου... αν είχι κι κανένα σπιτάκ’!!!

Κόκαλο ο Κώτσιος!
Κατέβασε το κεφάλι κάτω και μουρμουρίζοντας.. έφυγε...
Τι άλλο να πει ο έρμος!..
Δεν είχε και τίποτε άλλο η νύφη να... συμπληρώσει!
Τώρα, τι έγινε μετά;
Ο Κώστιος αψήφησε τους προβληματισμούς της μάνας λόγω

«σφοδρού έρωτος», αλλά στα δύσκολα μετά το γάμο τη θυμόταν
κάπου-κάπου και κάθε φορά μουρμούριζε:

«Αχ, μανούλα μου... είχες δίκιο!..
Να είχι και κανένα σπιτάκ’!».

Την πρώτη του ποιητική συλλογή δημοσίευσε πρό-
σφατα ο κος Θωμάς Π. Ζάχος με 57 όμορφα ποιήματα
όπου   κυριαρχούν τα έντονα συναισθήματα στις σχέσεις
των δύο φύλλων και τίτλο «Με το πέταγμα του…. Αετού.
Τα πουλιά της ψυχής ταξιδεύουν»

Πρόκειται για ένα πηγαίο και αστείρευτο ταλέντο που
έχει να δώσει πολλά στην ποίηση και η συλλογή αυτή είναι
μόλις η αρχή. Σας παρουσιάζουμε το πρώτο ποίημα από
τη συλλογή του κου Θωμά Ζάχου.

Η σιωπή σου…

Θα βελτιωθούν οι δρόμοι
προς Ελληνόκαστρο και Αμυγδαλή

Σε συνεργασία με το Δήμο Μουζακίου

Από τον Βούρδα Θωμά

«Καλό είνι, του κορίτσ’ Κώτσιουμ’,
αν είχι κι κανά σπιτάκ’ θάταν.. καλύτερου!»

«Με το πέταγμα του… Αετού.
Τα πουλιά της ψυχής ταξιδεύουν»

Άσε τους χτύπους της καρδιάς 
Με λόγο να μπολιάσει
Χαρμόσυνο το άκουσμα
Στον ουρανό να φθάσει.

Επανάσταση μυαλού 
Χωρίς ουσία,
η δική σου η σιωπή
είναι αιτία.

Όλα τα μάτια γύρω σου 
Τους χτύπους δεν ακούνε

απ’ τα συρματοπλέγματα
δεν μπόρεσαν να μπούνε.

Ένας κατέχει το κλειδί,
κερκόπορτα η καρδιά σου,
ο πόθος είναι όνειρο,
να μπω στην αγκαλιά σου.

Ελευθέρωσε μια λέξη
απ’ την ψυχή σου
Στείλε με στον ουρανό
Να’ μαι μαζί σου.

Τώρα κιόλας μπείτε στο www.ellinopyrgos.gralista.gr
να μάθετε τα νέα του χωριού.  Είναι η ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου Ελληνοπύργου «Ο Αγιος Αθανάσιος» και της εφη-
μερίδας «Γραλιστα».  Είναι καλαίσθητη και καλά
δομημένη προσφέροντας καλή και πλήρη ενημέρωση
στον αναγνώστη.

Νέα ιστοστελίδα
για το χωριό μας…

Aποστρατείες
Την 11-5-09 αποστρατεύ-

τηκε ο Υποπτέραραρχος (Ο)
Αθανάσιος Ανδρέου. Γεννή-
θηκε στο χωριό το1953 και κα-
τατάχθηκε στην ΠΑ το1972.
Υπηρέτησε σε όλες τις θέσεις
της ειδικότητας (Οικονομικός)
και του βαθμού του και τα τέσ-
σερα  περίπου τελευταία χρό-
νια ως δ/ντης Οικονομικού
ΓΕΑ και Διευθυντής του Οικο-
νομικού Σώματος της Πολεμι-
κής  Αεροπορίας.  Είναι
παντρεμένος με την δασκάλα
Κατερίνα Ζαχαριουδάκη και
έχει ένα κορίτσι, την Ελένη,
Γεωπόνο και ένα γιό, τον
Γιάννη υπα/ξκο στη Π.Α.  Αρι-
στούχος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης διακεριμέ-
νος Αξιωματικός και αγαπητός σε όλους τους
συναδέλφους, αφού έδινε πάντα λύσεις στα προβλήματα.
Βοήθησε τα μέγιστα να δημιουργηθεί η στατική έκθεση της
Π.Α. στον Ελληνόπυργο. 

Του ευχόμαστε  να είναι πάντα χαρούμενος ατομικά και
οικογενειακά.



Toυ Λάμπρου Πασιαλή

«Πεθαίνω με το όνομα της γλυκιάς Ελλάδας στα χείλη»
Στην αρχαιότητα οι ήρωες ήταν μια ενδιάμεση τάξη πλασμά-

των μεταξύ θεών και ανθρώπων. Τους θεωρούσαν τουλάχιστον
ημίθεους, αν όχι ακριβώς ισόθεους. Πίστευαν ότι η φύτρα τους
ήταν θεϊκή, γι’ αυτό τους ανέθεταν, μετά το γήινο θάνατο, ρόλο
διαμεσολαβητή μεταξύ θεών και ανθρώπων, ό,τι συμβαίνει δη-
λαδή σήμερα με τους αγίους της Χριστιανοσύνης και άλλων θρη-
σκειών. Έτσι, εξηγούνται και οι λατρευτικές τιμές που τους
απένειμαν οι άνθρωποι. Κάθε πόλη φρόντιζε να έχει ενταφιασμέ-
νους στα σπλάχνα της τους δικούς της ήρωες, για να αισθάνεται
ασφαλής. Η παρουσία τους ήταν ευεργετική ακόμη και μετά θά-
νατον. Γιατί ήρωας δεν είναι αυτός που διαθέτει κτηνώδη σωμα-
τική δύναμη. Ήρωας είναι αυτός που αποτολμά υπεράνθρωπη
πράξη, για να υπηρετήσει μια ιδέα, αδιαφορώντας για το κόστος!
Ήρωας είναι αυτός που με τη γενναιόφρονη πράξη του μπορεί
να φτάσει ακόμα και στην αυτοθυσία! Ήρωας είναι αυτός που
στη ζυγαριά του χρέους βάζει από τη μια μεριά το θάνατο και
από την άλλη το ανυπέρβλητο αντισήκωμα της ψυχής του!
Ήρωας είναι, τέλος, αυτός που, όταν το καθήκον τον καλεί να
αναμετρηθεί με το Χάρο, τον βλέπει με περιφρόνηση πολύ χαμη-
λότερο απ’ το μπόι του και τον προσπερνά απαξιωτικά!

Το Χωριό μας είχε την τιμητική εύνοια της αγαθής τύχης να
βγάλει από τα σπλάχνα του τέτοιους ήρωες. Ένας απ’ αυτούς,
ίσως ο ενδοξότερος, ήταν και ο ημίθεος Γεώργιος Κωτούλας, που
έδωσε με απλόχερη περηφάνια τη ζωή του για τη φίλτατη Πα-
τρίδα μας. Όσοι τον γνώρισαν, όσοι τον έζησαν, τον τίμησαν με-
γαλόψυχα στη ζωή και στο θάνατο, κατά πως του άξιζε: έγραψαν
γι’ αυτόν βιβλία, του ‘γραψαν ποιήματα, του έπλεξαν το εγκώμιο
της αρετής του, του σκάλισαν στο μάρμαρο και στο χαλκό το
λόγο της αθανασίας του, του έστησαν αγάλματα, έδωσαν το
όνομά του σε σχολές και δεν έπαψαν για πάμπολλα χρόνια τώρα
να εκφωνούν στην επέτειο του θανάτου του λόγους πύρινους πα-
νηγυρικούς! Και μόνο στη γη που τον γέννησε, την ιδιαίτερη Πα-
τρίδα του, δεν τον θυμήθηκε κανείς, για να επαληθευθεί για μια
φορά ακόμη ότι «στον τόπο του κανείς άγιος δεν αγιάζει»! Η μόνη
δικαιολογία που θα μπορούσε ίσως να μετριάσει κάπως την ασύγ-
γνωστη σε συγγνωστή αμέλειά μας, είναι η μη επαρκής ενημέ-
ρωση που είχαμε ως τώρα για τον ήρωά μας, όχι μόνο οι νεότεροι
συγχωριανοί μας, αλλά και οι παλαιότεροι. Κρύβαμε τόσα χρόνια
στον κόρφο μας έναν ημίθεο και δεν ξέραμε να τον ανακαλύ-
ψουμε! Ας είναι, όμως! Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Εκατόν τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που ο Γε-
ώργιος Κωτούλας είδε το φως της ζωής του. Γεννήθηκε στις
28/7/1906 στην Καρδίτσα από πατέρα Γραλιστινό. Υπήρξε γόνος
της αρχοντικής οικογένειας των Κωτουλαίων . Ο πατέρας του
Γρηγόρης, Συμβολαιογράφος, ήταν αδελφός του άλλου μεγάλου
τέκνου του Χωριού μας, του μπαρουτοκαπνισμένου Στρατηγού
Ιωάννη Κωτούλα. Η μάνα του ήταν κόρη της επίσης παλιάς αρ-
χοντικής οικογένειας των πολιτικών Αλεξανδρή από τη Νεράιδα.
Στην Καρδίτσα τελείωσε το Γυμνάσιο και ύστερα σπούδασε νο-
μικά στο Πανεπ/μιο Αθηνών. Με το πτυχίο στο χέρι δίνει εξετάσεις
το 1927 στη Σχολή Λιμενικών Δοκίμων και πετυχαίνει πρώτος. Ση-
μειώστε, παρακαλώ, αυτή τη λέξη, γιατί δίνει και το μέτρο της ευ-
φυΐας και της μόρφωσής του. Αποφοιτά από τη σχολή ως
Σημαιοφόρος. Δεν αρκείται όμως σ’ αυτές τις βασικές σπουδές
του, η δίψα είναι πολύ μεγαλύτερη. Διαβάζει, μελετάει πολύ, εμ-
βαθύνει και διευρύνει τις γνώσεις του πολύ πιο πέρα από τα όρια
του αντικειμένου του, τελειοποιεί και τα Γαλλικά του και μαθαίνει
και την Αγγλική. Με τα προσόντα αυτά βρίσκεται το 1938 ως Υπο-
πλοίαρχος πλέον στο Γενικό Επιτελείο Βασιλικού Ναυτικού. 

Ένας χρόνος και μόνο στη νέα θέση του ήταν υπεραρκετός,
για να καταπλήξει τους πάντες με τις γνώσεις και τις οργανωτικές
ικανότητές του. Και για να μη θεωρηθεί ότι εμείς οι Γραλιστινοί
πάμε να «βλογήσουμε τα γένια» μας, ας αφήσουμε καλύτερα το
Διευθυντή του Ν. Πετρόπουλο, Πλοίαρχο, να μας τον περιγράψει
μέσα από το υπηρεσιακό έγγραφο που είχε στείλει στις 22/5/1939
στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού: «Επί τη μεταθέσει

του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Γ. Κωτούλα λαμβάνω την τιμήν να σας
αναφέρω ότι η απόδοσίς του κατά τους 13 μήνες της εν τω ΓΕΝ
παρουσίας του υπήρξεν εξαιρετική. Η ικανότης και η ταχύτης προ-
σαρμογής του, η εξαιρετική φιλοπονία του, εκδηλώνεται συχνό-
τατα και δια νυκτερινής ακόμα εν τω ΓΕΝ εργασίας Η
σπινθηροβόλος, συγχρόνως δε βαθεία νοημοσύνη του, η έκτασις
και η ποικιλία των γνώσεων και η πίστις ην εμπνέει, ότι πάσαν ανα-
τιθεμένην αυτώ εργασίαν θα την εκτελέσει μετά εμπεριστατωμένης
προσοχής και ευσυνειδησίας, ως επίσης και το αξιοσημείωτον
τακτ και η σεμνότης του, τάσσουν τον Υποπλοίαρχον Κωτούλαν
μεταξύ των ιδανικοτέρων βοηθών και συνεργατών, τους οποίους
εύχεταί τις πάντοτε να αποκτήση. Χάρις εις τα προσόντα του και
την εργατικότητά του συνετελέσθη αλματώδης πρόοδος του Τμή-
ματος Μεταφορών. Ολοκληρώθησαν μέχρι και των παραμικροτέ-
ρων λεπτομερειών (πράγμα, όπερ ουδέποτε μέχρι τούδε είχε
συμβή) δύο σχέδια μεταφορών επιστρατεύσεως και δύο σχέδια
μεταφορών συγκεντρώσεως…. Ο όγκος και η ποιότης της συντε-
λεσθείσης εργασίας, ην εγκαταλείπει εις το ΓΕΝ, αποτελούν φορ-
τίον δυσβάστακτον ίσως διά τους αντικαταστάτας του, αλλ’ αφ’
ετέρου και εξοφθάλμως αντιληπτόν παράδειγμα προς μίμησιν. Η
δίψα προς έτι μεγαλύτερον πλουτισμόν τω γνώσεών του εκίνησαν
κυρίως τον Υποπλοίαρχον Κωτούλαν εις το να ζητήση την άνευ
επιδόματος εκπαιδευτικήν άδειαν δια το Εξωτερικόν… 

Επειδή θεωρώ ότι η απόδοσις του Υποπλοιάρχου Κωτούλα απο-
τελεί διακεκριμένην πράξιν, υπερβαίνουσαν κατά πολύ τα όρια
του καλώς εννοουμένου καθήκοντος, λαμβάνω την τιμήν να ειση-
γηθώ την κατ’ απόλυτον εκλογήν προαγωγήν του εις τον βαθμόν
του Πλωτάρχου, συμφώνως προς το άρθ. 78 του Α.Ν. 905/1937.
Εάν αι περί Λιμενικού Σώματος διατάξεις δεν επιτρέπουν την τοι-
αύτην προαγωγήν, ή εάν η πρότασίς μου δεν υιοθετηθή, τότε
φρονώ ότι η Υπηρεσία, εις ελαχίστην αυτής αμοιβήν οφείλει την
εκτός σειράς απονομήν Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας…».

Παίρνει λοιπόν την εκπαιδευτική του άδεια ο Κωτούλας «άνευ
εκπαιδευτικού επιδόματος» και φεύγει για τη Γαλλία, όπου εγγρά-
φεται στο Πανεπ/μιο του Πουατιέ για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι
επιδόσεις του είναι και εκεί εκπληκτικές, εντυπωσιάζει τους Γάλ-
λους με τα ωραία Γαλλικά του και τις γνώσεις του. Σε μια δεξίωση
που δόθηκε από το Παν/μιο για τους ξένους φοιτητές στις
6/8/1939 ο Κωτούλας παίρνει το λόγο εκ μέρους όλων των φοι-
τητών, για να προσφωνήσει το Διευθυντή του Ινστιτούτου. Οι πάν-
τες εντυπωσιάζονται με τα θαυμάσια Γαλλικά του και την άρτια
κατάρτισή του. Επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά ξαναφεύγει για το
Βέλγιο και ύστερα για την Αμερική.

Ώσπου στις 27/4/1941 πυκνό σκοτάδι γερμανικής κατοχής
σκέπασε την Αθήνα. Το προσκλητήριο τώρα ήταν εθνικό. Κάποιοι
έπρεπε να δώσουν το εγερτήριο σάλπισμα για αντίσταση. Και ο
Γεώργιος Κωτούλας δεν μπορούσε να μείνει με τα χέρια σταυ-
ρωμένα. Στις 15/12/1941 τον πλησιάζει ένας άλλος ψυχωμένος
πατριώτης, ο Λευτέρης Στελλάκης, που μόλις είχε ιδρύσει την αν-
τιστασιακή πατριωτική οργάνωση «Ο ΦΟΙΝΙΞ», και του πρότεινε
να γίνει μέλος της. Ο Κωτούλας τον αγκάλιασε, τον έσφιξε και με
δάκρυα στα μάτια του απαντά: «Είμαι στρατιώτης στο πλευρό
σου! Όλα για την ελευθερία της Πατρίδας μας, και η ζωή μου δική
της!!». Το όνομα της οργάνωσης δεν επιλέχτηκε τυχαία. Ενέχει
συμβολική αξία και υποδηλώνει την αδούλωτη ελπίδα της ανα-
γέννησης, έστω και εκ της τέφρας, όπως ο ομώνυμος μυθικός
ιερός γυπαετός των αρχαίων Αιγυπτίων, γιατί την Ελλάδα «δεν τη
σκιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς
τη δόξα τραβά»! Η Ελλάδα θα λάμνει πάντα μες στη χρυσή τη
βάρκα της αθανασίας στον απέραντο ωκεανό της αιωνιότητας,
γιατί είναι φως ανέσπερο, παγκόσμια ζωοδότρα, γέννημα θεών.
«Η Ελλάς προώρισται να ζήση και θα ζήση!», γιατί είναι η μήτρα
των υψηλών ιδεών και των πανανθρώπινων αξιών.

Κύρια αποστολή του ΦΟΙΝΙΚΑ ήταν η οργάνωση φυγαδεύσεων
πατριωτών (αξιωματικών και άλλων σημαινόντων προσώπων) από

τη σκλαβωμένη Πατρίδα προς τα μικρασια-
τικά παράλια και από κει στη Μέση Ανα-
τολή, για να προσφέρουν μαχόμενοι τις
υπηρεσίες τους στην Πατρίδα. Για τρεισή-
μισι μήνες η δράση της Οργάνωσης απέ-
φερε πλούσια σοδειά. Ψαροκάικα
καμουφλαρισμένα διέσχιζαν τα νερά του Αι-
γαίου, διαπεραιώνοντας πατριώτες. Ώσπου
φτάνουν στ’ αφτιά των αγωνιστών πληρο-
φορίες πως η δράση τους υπέπεσε στην
αντίληψη της τρομερής ΓΚΕΣΤΑΠΟ. Είναι
φανερό πως δεν μπορούν πια να συνεχί-
σουν τον αγώνα τους μέσα στο πάτριο έδα-

φος. Κινδυνεύουν από στιγμή σε στιγμή να συλληφθούν.
Αποφασίζουν να φύγουν κι αυτοί για τη Μέση Ανατολή, όπου θα
συνεχίσουν τον αγώνα τους στο πλευρό των συμμάχων. 

Είναι Πρωταπριλιά του 1942, τραγική σύμπτωση! Η μοίρα θέ-
λησε αυτή τη μέρα των χωρατών να τους στήσει σκληρή φάρσα!
Μαζεύονται και άλλοι πατριώτες, γίνονται συνολικά 44 νομάτοι.
Τα πάντα είναι έτοιμα. Τα δυο ψαροκάικα αραγμένα στο Ν. Φά-
ληρο με τους μουσαμάδες έτοιμους να σκεπάσουν τους πατριώ-
τες, καμουφλαρισμένα με τα σύνεργα της ψαρικής, σαν να μην
τρέχει τάχα τίποτα. Περιμένουν να πέσει η νύχτα. Εκεί σιμά βρί-
σκεται και το καφενείο του Δημήτρη Δεδούση, επίσης ορκισμέ-
νου πατριώτη. Το ραντεβού των φυγάδων είχε οριστεί στο
καφενείο του. Μόλις αρχίζει να νυχτώνει, τα παλληκάρια κατα-
φτάνουν από διάφορα σημεία αμέριμνα δήθεν, αλλά με χίλιες
προφυλάξεις και ένας ένας μπαίνουν στο καφενείο. Ο καφετζής
ανήσυχος μπαινοβγαίνει και προσπαθεί να κάνει καλή εκτίμηση
της κατάστασης, για να δώσει με σιγουριά το «οκέι». Κατά τις τέσ-
σερις το πρωί τού φαίνονται όλα ήρεμα. Και δίνει το σινιάλο. Πάλι
με τάξη και προφύλαξη βγαίνουν από το καφενείο και επιβιβά-
ζονται στα ψαροκάικα. 

Οι καραβοκύρηδες απλώνουν από πάνω τους τους μουσαμά-
δες και ξεκινούν. Μα ο εχθρός είναι καλά πληροφορημένος, τους
περιμένει. Βλέπετε, οι Εφιάλτες δεν έλειψαν δυστυχώς ποτέ από
την ταλαίπωρη Πατρίδα μας, όπως δεν έλειψε όμως ούτε και θα
λείψει και το αντιστάθμισμα της αυτοθυσίας. Πάντα θα υπάρχουν
οι 300 να κρατάνε γερά τα πόστα στις Θερμοπύλες. Πάντα θα
υπάρχουν Διγενήδες να περιφρονούν το Χάρο. Πάντα θα αγρυ-
πνούν οι ακοίμητοι βιγλάτορες, για να κλείνουν τις κερκόπορτες
της προδοσίας με τα στήθια τους. Ανάμεσα στους πατριώτες
κρυβόταν και ένας Εφιάλτης, ο μισερός Ρένος Αργυρίου. Το συμ-
φωνημένο αντίτιμο της προδοσίας ήταν 5.000 δρχ. το κεφάλι.
Ήθελε να ‘ναι παρών την ώρα της σύλληψης, για μην τον «ρίξει»
ο αντισυμβαλλόμενος εχθρός. Όταν αργότερα η Πατρίδα ξανα-
βρήκε τη λευτεριά της, το κάθαρμα τούτο καταδικάστηκε δυστυ-
χώς ερήμην σε θάνατο. Δεν ξέρουμε, αν βρέθηκε το βρωμερό
κτήνος, για να εκτελεστεί τελικά.

Την ώρα που τα ψαροκάικα παραπλέουν τις Φλέβες, το γερ-
μανικό περιπολικό σφυρίζει στριγκά και διατάσσει «ακίνητοι!!».
Αυτό ήταν, το παιχνίδι της ζωής τελείωσε! Τα ψαροκάικα οδη-
γούνται από τους Γερμανούς πίσω στη βάση τους, στο Φάληρο.
Τα παλληκάρια, μαζί τους και οι καραβοκύρηδες, παίρνουν το
δρόμο του Γολγοθά προς την Αθήνα. Φτάνουν στα γραφεία της
διαβόητης ΓΚΕΣΤΑΠΟ. Η ανάκριση αρχίζει από τους τρεις αξιω-
ματικούς: Κωτούλα, Καζάκο και Ακύλα. Ο Γεώργιος Κωτούλας
ερωτάται πρώτος, γιατί και με ποιον σκοπό προσπάθησε να φύγει
κρυφά από τη Χώρα. Αυτήκοος διερμηνέας διαβεβαίωνε αργό-
τερα ότι ο Κωτούλας απάντησε χωρίς ίχνος δισταγμού, αποφα-
σισμένος να πεθάνει: «Πηγαίναμε να καταταγούμε στο Στρατό της
ελεύθερης Ελλάδας και να πολεμήσουμε εναντίον σας για την απε-
λευθέρωση της Πατρίδας μας!!». Την αυτοκαταδίκη του σε θά-
νατο την υπέγραψε ήδη! Οδηγείται στις Φυλακές Αβέρωφ μαζί
με τους άλλους. Την Πρωτομαγιά μεταφέρονται στη Φυλακή Βου-
λιαγμένης. Εκεί μπαίνει σε αυστηρή απομόνωση και συνεχίζουν
τα βασανιστήρια, για ν’ αποκαλύψει και άλλους συνενόχους. Δε
λυγίζει, κρατά πάντα ψηλά το κεφάλι και υπομένει. Την απόφασή
του να πεθάνει την έχει πάρει ήδη, δεν πρόκειται να την ανακα-
λέσει. 

Στις 29 του Μάη καταφτάνει στη Φυλακή ο Γερμανός Πρό-
εδρος του Στρατοδικείου, συγκεντρώνει τους κρατούμενους και
κάνει την εξής δήλωση: «Οι συμπατριώτες σας άρχισαν να κάνουν
σαμποτάζ και να μας δημιουργούν προβλήματα. Το πρώτο συνέβη
ήδη χτες στην οδό Κοραή. Προειδοποιώ ότι αν επαναληφθεί και
δεύτερο, θα θεωρηθείτε όμηροι και θα πληρώσετε με τη ζωή
σας!». Ο δικός μας ήρωας όχι μόνο δεν ταράσσεται, όχι μόνο δε
χάνει την ψυχραιμία του, αλλ’ αντιθέτως υπομειδιά και χαίρεται!!
«Επιτέλους, η φωτιά απλώνεται!!» σιγοψιθυρίζει . Το θάνατο τον
περιμένει έτσι κι αλλιώς σαν καθήκον. Δεν απομένει παρά η
στιγμή, για να ‘ρθει το κάλεσμα. Ως τότε, οπλισμένος με ην ολύμ-
πια αταραξία του, προσπαθεί απλώς να γιομίσει τα κενά της μο-
ναξιάς του με κάποια απασχόληση. Στη γωνιά του κελιού του
βρίσκεται ένα ξεχασμένο αγγλικό βιβλίο, μάλλον από κάποιον
άλλο ομοιοπαθή του, που είχε προηγηθεί. Το σηκώνει και διαβά-
ζει τον τίτλο «THE STOLEN BACILLUS” (O ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΒΑΚΙ-
ΛΟΣ). Μ’ αυτό θα περνά τις ώρες του και θα σημειώνει πάνω στο
περιθώριο των σελίδων του κάποιες κωδικές σκέψεις του, όπως:
«Θεία είναι η δάφνη! - Μια φορά κανείς πεθαίνει! - Κόλαση: τη γνώ-
ρισα αυτές τις μέρες! - Όλα τα πράγματα είναι μια απόφαση, και
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η απόφαση ότι θα πεθάνεις δεν είναι και τόσο δύσκολη όσο θα πί-
στευε κανένας! - Η ζωή του ατόμου δεν έχει τόση μεγάλη αξία,
πάνω απ’ αυτήν είναι η Πατρίδα, η τιμή, η ιδέα κ.ά.». Ανάμεσα
στα φύλλα βρέθηκαν και δυο σημειώματα προς τους δικούς του
που τους βεβαιώνει πως δε λύγισε, πως το ηθικό του είναι άριστο,
ότι κρατά την ψυχραιμία του και ότι πήρε την απόφασή του να
πεθάνει για την Πατρίδα.

Το κάλεσμα του θανάτου δεν άργησε να ’ρθει! Στις 4 Ιουνίου
γίνεται και δεύτερο σαμποτάζ στο σιδηρόδρομο κοντά στα Λιό-
σια. Το ίδιο απόγευμα χίμηξαν σα λυσσασμένοι οι Γερμανοί στη
Φυλακή. Η πόρτα ανοίγει. Ο διερμηνέας κρατά ένα ονομαστικό
κατάλογο και λέει στους κρατουμένους: «Ένας ένας που θ’ ακούει
το όνομά του, θα βγαίνει έξω με τα πράγματά του!». Ακολουθούν
6 εκφωνήσεις: 3 αξιωμ/κοί, 2 καραβοκύρηδες και ένα ναυτάκι, ο
Γιάννης. Στο άκουσμα του ονόματός του το ναυτάκι ταλαντεύ-
τηκε, λύγισαν τα γόνατα, πήγε να πέσει. Ο Κωτούλας τον αρπάζει
στη αγκαλιά του, τον συγκρατά και τον εμψυχώνει με βροντερή
φωνή: «Κουράγιο, Γιάννη! Ψηλά το κεφάλι, λεβέντικα!». Για σή-
μερα είναι αρκετοί αυτοί. Το υπόλοιπο στοκ θα αναλωθεί στα επό-
μενα σαμποτάζ. Οι μελλοθάνατοι μεταφέρονται τώρα πάλι στις
Φυλακές Αβέρωφ. Εκεί θα προστεθούν άλλοι δύο φοιτητές, γιατί
εξέδιδαν παράνομη εφημερίδα, και γίνονται οχτώ. 

Η τελευταία νύχτα της ζωής είναι φριχτά ατέλειωτη, αξημέ-
ρωτη! Η αγωνία του θανάτου σπάζει κόκαλα, παραλύει τα νεύρα,
θολώνει τη σκέψη («περίλυπός εστίν η ψυχή μου άχρι θανάτου!»).
Μα η αγωνία του ήρωα Κωτούλα είναι άλλη, σκέπτεται τη λύπη
που θα φέρει στους δικούς του και θέλει να τους παρηγορήσει,
ο αθάνατος πεθαμένος θέλει να δώσει κουράγιο στους ζωντα-
νούς πεθαμένους. Ξεδιπλώνει λοιπόν ένα χαρτί που είχε στην
τσέπη του και γράφει προς το μεγαλύτερο αδερφό του Κώστα: 

«Αγαπητέ Κώστα,
Πεθαίνω με το όνομα της γλυκιάς Ελλάδας στα χείλη. Η τύχη

με κυνήγησε τα τελευταία χρόνια, την ευχαριστώ όμως που μου
έδωσε την ευκαιρία να προσφέρω τη ζωή μου για την Πατρίδα, την
οποία οραματίζομαι μεγάλη. Εκφράζω προς τους προσφιλεστά-
τους μου γονείς την ευγνωμοσύνη μου για τη στοργή με την οποία
με ανέθρεψαν. Πρέπει να παρηγορηθούν για το θάνατό μου… Εις
τα αγαπητά μου ξαδερφάκια Μήτσο και Νίκο κληροδοτώ την
αγάπη για την Πατρίδα. Ζητώ απ’ όλους συγχώρεση για όσες
φορές σας επίκρανα. Τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου σκέ-
πτομαι μαζί με σας και τους καλούς μου φίλους, τους οποίους
ασπάζομαι. Είμαστε στο κελί χέρι χέρι με τον Ηλία. Σας φιλώ
όλους χίλιες φορές! 

Γεώργιος Γρηγ. Κωτούλας, Φυλακές Αβέρωφ, Πέμπτη, 4 Ιου-
νίου1942, ώρα10 μ.μ.

Ύστερα, με την ίδια αφύσικη ψυχραιμία γράφει και ένα σημεί-
ωμα για το Αστυνόμο:

«Παρακαλώ να ειδοποιηθή ο φίλος μου Πάνος Παγώνης αμέ-
σως μετά την εκτέλεσίν μου δια την παραλαβήν του πτώματός μου,
την μεταφοράν απευθείας εις το Νεκροταφείον και την ειδοποίησιν
του αδελφού μου δια του Υπουργείου. Προσοχή, μην αιφνιδιασθή
η μητέρα μου!! Έχω οικογενειακόν τάφον εις το Α’ Νεκροταφείον,
υπ’ αριθ. 341. Ο κ. Παγώνης να συνεννοηθή με τον εργολάβον κη-
δειών της οικογενείας μου Τάκην Χαρατσόπουλον, όπισθεν Δημαρ-
χίας.

Γ. Κωτούλας, Υποπλ/χος Ναυτικού»

Έτσι, τακτοποίησε μόνος του και τα διαδικαστικά της κηδείας
του. Τώρα είναι έτοιμος, μπορεί να πεθάνει! Βλέπει όμως τους
άλλους λίγο κλονισμένους και νιώθει καθήκον του να τους εμψυ-
χώσει. Τους φέρνει στο φιλότιμο με λόγια πατριωτικά, τους πείθει
ότι δεν πρέπει να δείξουν στον εχθρό ότι κιούτεψαν, ότι αξίζει να
στεφανωθούν με τη δόξα της αθανασίας για την Πατρίδα. Όλοι
ηρεμούν, και μόνο ένα μικρό δάκρυ αργοκυλάει σα διαμάντι στο
παιδικό μάγουλο του Γιάννη, του ναυτόπουλου. Ντρέπεται ο Γιάν-
νης γι’ αυτό που του συνέβη, το σκουπίζει και ψιθυρίζει «Δά-
κρυσα, μου ξέφυγε! Ούτε παιδί να ’μουνα!». 

Η κορύφωση της τραγωδίας πλησιάζει, το τέλος κοντεύει. Στις
04.10 πριν ξημερώσει η 5 Ιουνίου 1942, οι πόρτες ανοίγουν και οι
μελλοθάνατοι οδηγούνται δεμένοι με χειροπέδες ανά δύο στο
φορτηγό, που τους περίμενε. Μαζί τους και 4 παπάδες, που είχε
στείλει ήδη ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, 36 Γερμανοί στρατιώ-
τες και 8 φέρετρα. Σε λίγο βρίσκονται στον τόπο του μαρτυρίου,
το Εθνικό Σκοπευτήριο Καισαριανής. Αποβιβάζονται. Ξεφορτώ-
νονται και τα 8 φέρετρα, που τα περνούν μπροστά από τους μελ-
λοθάνατους και τ’ αραδιάζουν στην άκρη, για να τα βλέπουν. Τα
θύματα οδηγούνται στον προθάλαμο του θανάτου, μέχρι να ετοι-
μαστεί το θυσιαστήριο. Μαζί τους μπαίνουν και οι παπάδες, κοι-
νωνούν τους μάρτυρες και παραμένουν μαζί τους «άχρι
θανάτου», για να τους κρατήσουν ψυχωμένους. Μα αυτοί δεν
έχουν και τόσο ανάγκη. Πρώτος αρχίζει τον Εθνικό Ύμνο ο
ήρωας Κωτούλας, με σταθερή, βροντερή φωνή: «Σε γνωρίζω από
την κόψη του σπαθιού την τρομερή…». Αμέσως τον ακολουθούν
και οι άλλοι και οι παπάδες. Την τελευταία στροφή «και σαν
πρώτα αντρειωμένοι…» την ψέλνουν 4 φορές. Κι ύστερα, «γεγο-
νυία τη φωνή» - κατά τη μαρτυρία του παπα-Αντωνόπουλου -
βροντοφωνάζουν «Ζήτω η Ελλάς!!». Οι Γερμανοί δήμιοι ακούν
άφωνοι, κοιτάζει ο ένας τον άλλον και αναρωτιούνται «είναι δυ-
νατό να υπάρχει τέτοια ανθρώπινη αναισθησία, δεν τους φοβίζει
ο θάνατος;».

Δεν αντέχουν άλλο την πρόκληση, νιώθουν τον εγωισμό τους
να λοιδορείται, να ταπεινώνεται, εξοργίζονται. Αρπάζουν τους λε-
βέντες ανά τρεις και τους στήνουν μπροστά στον τοίχο του θα-
νάτου. Δε δέχονται να τους καλύψουν τα μάτια! Τέτοια πράξη
λιποψυχίας μόνο στους δειλούς ταιριάζει! Αυτοί θέλουν να κοι-
τάξουν κατάματα το Χάρο, να τον καλέσουν στα μαρμαρένια
αλώνια και να τον ταπεινώσουν, να του πουν πως δεν τον λογα-
ριάζουν, πως πιότερο δυνατή απ’ αυτόν είναι η Πατρίδα! Απέναντί
τους παίρνουν θέση οι 36 εκτελεστές. Ο αξιωματικός διατάσσει
«Επί σκοπόν!!», τα όπλα σηκώνονται και σημαδεύουν, είναι έτοιμα
να ξεράσουν το θάνατο. Παρένθεση: τον άλλο «αγωνιστή», τον
κατοπινό, τον είχαν σημαδέψει μόνο 4 φαντάροι. Εκείνος υμνή-
θηκε καλά με τη λαϊκή μούσα. Για τούτους τους Εθνομάρτυρες
δε βρέθηκε ακόμα ούτε ο συνθέτης ούτε ο τραγουδιστής, για να
ψάλει τη δόξα τους! 

Οι γενναίοι ατενίζουν με ολύμπια ψυχραιμία τους δολοφόνους,
καρφώνουν αγέρωχη την πατριωτική ματιά τους στο βλέμμα των
φονιάδων ολόισια σαν στιλέτα και στέλνουν σαρκαστικό, αλλά ξε-
κάθαρο μήνυμα στο λογισμό του εχθρού, ότι ο θάνατος δεν τους
αγγίζει, τον καταφρονούν, γιατί πάνω απ’ αυτόν στέκεται η αθά-
νατη Πατρίδα, η ελεύθερη Πατρίδα: «Ουδέν πολυτιμότερον αμέμ-
πτου συνειδότος, ουδ’ άλλον τι γλυκύτερον Πατρίδος ελευθέρας!».
Και πριν προλάβει ο Αρχιδήμιος να διατάξει «Πυρ!!», ο δικός μας,
ο Γραλιστινός Διγενής, παίρνει βαθιά ανάσα, φουσκώνει τα ελλη-

νικά πνευμόνια του με καθάριο, καλοκαιριάτικο αέρα και απαντά
στο πρόσταγμα του φονιά με την κραυγή «Ζήτω η Ελλάδα!!».
«Ζήτω η Ελλάδα!!» επαναλαμβάνουν και οι άλλοι δύο. Ο Κωτού-
λας δοκιμάζει και δεύτερη ζητωκραυγή: « Ζήτω η …». « Πυρ!!»
ακούστηκε σα βρυχηθμός πληγωμένου θηρίου η προσταγή του
κτήνους. Οι ήρωες πέφτουν! Μαζί τους και ο δικός μας Διγενής
Γεώργιος Κωτούλας! 

«Κι η πλάκα τον ανατριχιά, πώς θα τον εσκεπάσει, 
πώς θα σκεπάσει τον αετό, της γης τον αντρειωμένο!»
Φτερούγισαν τώρα οι ψυχές των ημιθέων στα Ηλύσια Πεδία,

στη Χώρα των Μακάρων, όπου και οι άλλοι τρισένδοξοι της ελ-
ληνικής φύτρας, «ένθα οι δίκαιοι και οι γενναίως αθλήσαντες εν
ειρήνη αναπαύονται»! Όλβια και ευκλεής η μοίρα τους! Είχαν την
τύχη να είναι οι Πρωτομάρτυρες του αντιστασιακού αγώνα κατά
του κατακτητή. Η σκυτάλη πέρασε τώρα στα χέρια της Ιστορίας.
Αυτή ανέλαβε να τους ανοίξει τις πύλες της αιωνιότητας, πλέκον-
τας το αμάραντο στεφάνι της άφθαρτης δόξας τους!

Μετά τη δολοφονία ο Γερμανός Πρόεδρος του Στρατοδικείου
έστειλε στα σπίτια των σκοτωμένων από μια βεβαίωση, για να πι-
στοποιήσει και επισήμως την άνανδρη πράξη του. Και την έγραψε
μάλιστα σκόπιμα σε γερμανική γλώσσα, για να εκδηλώσει την πε-
ριφρόνησή του προς την Ελληνική. 

Ο Ούνος ξέχασε ή δεν έμαθε στα σχολεία του ότι η Ελληνική
είναι η μεγάλη γλωσσομάνα όλων των λατινογενών γλωσσών και
ότι ο ίδιος θα ήταν άγλωσσος, αν δε βρισκόταν ο συμπατριώτης
του Λούθηρος να αντιγράψει «με καρμπόν» την αττική μας διά-
λεκτο, και ότι η Ελληνική είναι γι’ αυτό άτρωτη από ταπεινώσεις,
γιατί όταν τη φτύνει, είναι σα να φτύνει τα μούτρα του. Για το δικό
μας ήρωα έγραψε: «Ες wird bescheinigt, dass der Kapitänleutnant
Georgios Kotulas am 5.6.42 um 05.34 Uhr auf dem Schiessplatz
Kaesariani erschossen worden ist (Βεβαιούται ότι ο Υποπλοίαρχος
Γεώργιος Κωτούλας εκτελέστηκε στις 5.6.42, ώρα 05.34 στο Σκο-
πευτήριο Καισαριανής). Έτσι, ξερά! Δεν έκανε ούτε καν τον κόπο,
να πει το λόγο της δολοφονίας! 

Η θυσία διαδόθηκε γρήγορα και σε λίγες μέρες έφτασε και στ’
αφτιά της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Κάιρο. Ο τότε Υπουργός
Εθνικής Άμυνας Παν. Κανελλόπουλος βγάζει ημερήσια διαταγή
στις 19/6/42 προς τις ένοπλες δυνάμεις και γράφει μεταξύ άλλων:
«Οκτώ Έλληνες αξιωματικοί εξετελέσθησαν προ ολίγων ημερών
εις τας Αθήνας από τους εχθρούς του Έθνους μας. Τα ονόματα
των τριών εξηκριβώθησαν. Είναι ο Επισμαναγός Ακύλας και οι λι-
μενικοί αξιωματικοί Κωτούλας και Καζάκος. Όλοι τους στάθηκαν
ως περήφανοι Έλληνες μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν
εδέχθησαν να σκεπάσουν τα μάτια τους. Έψαλαν τον Εθνικόν μας
Ύμνον και η κραυγή τους « Ζήτω η Ελλάς!!» εκάλυψε την ομοβρον-
τίαν των δολοφονικών πυρών. … Σε κάθε στιγμή ζητώ να βλέπετε
μπροστά σας την εικόνα αυτών των ωραίων συναδέλφων σας …».

Αργότερα, όταν η Χώρα ξαναβρήκε τη λευτεριά της, η Πολι-
τεία αναγνώρισε με επισημότερο τρόπο την αυταπάρνηση του
ήρωα Κωτούλα και βράβευσε κατά πώς του άξιζε την ανδρεία και
τον πατριωτισμό του: Η Κυβέρνηση τον προήγαγε στο βαθμό του
Πλωτάρχη και του απένειμε με Β.Δ. της 24/8/45 τον Πολεμικό
Σταυρό Γ’ Τάξεως, «διότι, αγωνιζόμενος τον ιερόν αγώνα της αν-
τιστάσεως κατά των κατακτητών, έπεσεν υπέρ Πατρίδος, εκτελε-
σθείς υπό των Γερμανών». 

Το 1946 το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έδωσε τιμητικώς
το όνομά του στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Λιμενικού Σώματος
(ΚΕΛΣ) και του ανήγειρε και προτομή, η οποία κοσμεί τη Σχολή.
Έκτοτε το Κέντρο φέρει το όνομα του ήρωα. Με την προτομή του
επίσης κοσμείται σήμερα και το Εθνικό Σκοπευτήριο Καισαρια-
νής.

Έτσι, πέρα από την Ιστορία και τις άλλες διακρίσεις, η μνήμη
του μεγάλου αυτού τέκνου του Ελληνοπύργου διασφαλίστηκε και
παραστατικώς από τον κίνδυνο της λησμονιάς!

Αυτός λοιπόν είναι ο ήρωας Γεώργιος Κωτούλας, που τιμάμε
σήμερα με την αποκάλυψη της προτομής του. Η μόνιμη παρουσία
του στην Πλατεία του Χωριού μας θα διδάσκει εσαεί τι σημαίνει
φιλοπατρία και θα γιομίζει με περηφάνια τις καρδιές όλων ημών
των Γραλιστινών για τη γενναία αυτοθυσία του στο βωμό της Πα-
τρίδας. Ας δοξάσουμε τη μνήμη του, αναφωνώντας όλοι μαζί, σας
παρακαλώ, «Ζήτω ο ήρωας Γεώργιος Κωτούλας!! Αθάνατος!!».
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Ο πρόεδρος της Βουλής κος Δημήτρης Σιούφας Το άγημα του Λιμενικού κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων



Τα νέα... της Ιθώμης

ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ: Σε δύσκολη φάση εισήλθε η διαδικασία
απόδοσης των οικοπέδων του Αγίου Ακακίου στους Κατοίκους
αφού το δασαρχείο παρεμβαίνει ως τροχοπέδη για να …διασώ-
σει τις …πουρδαλιές  που υπάρχουν στο χώρο αυτό.  Άραγε
δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να υπολογίσει προς τα πού
γέρνει η ζυγαριά,  προς τη διάσωση των θάμνων που βρίσκονται
εντός οικισμού;  ή προς την απόδοση των οικοπέδων στους κα-
τοίκους για την ανάπτυξη μιας πνέουσας τα λοίσθια περιοχής ;
Ο μόνος που μπορεί να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα αυτό
πιστεύουμε ότι είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κος Γιώργος Σου-
φλιάς ο οποίος έχει πρακτικό μυαλό και νοιάζεται τους κατοί-
κους της υπαίθρου. 

ΚΑΠΠΑ: Ανακατασκευάσθηκε η πλατεία της Καππάς καθώς
και το Δημοτικό Αναψυκτήριο που λειτουργεί στο Πάρκο.

ΛΟΞΑΔΑ: Σε εκκρεμότητα βρίσκεται  η λειτουργία της λαϊκής
αγοράς στη Λοξάδα αν και η πλειονότητα των κατοίκων τη θε-
ωρεί αναγκαία.

ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ: Ανακατασκευάσθηκε η πλατεία του Πύρ-
γου Ιθώμης και συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής του δημο-
τικού Αναψυκτηρίου.

ΦΑΝΑΡΙ: To Σάββατο 30 Μαίου 2009 πραγματοποιήθηκε στο
κάστρο του Φαναρίου  μουσική βραδιά αφιέρωμα στην άλωση
της Πόλης. Την εκδήλωση οργάνωσε ο Δήμος Ιθώμης με την
ουσιαστική συνδρομή του Χρυσόστομου Μητροπάνου οποίος
φρόντισε για τη μουσική επένδυση της βραδιάς από τη Χορω-
δία του Ασπροπύργου, Τη χορωδία γυναικών Αγίου Στεφάνου
και τη χορωδία του Λυκείου Ελληνίδων.

ΚΑΝΑΛΙΑ: Νοικιάσθηκαν σε ιδιώτη οι τρείς Δημοτικές γκαρ-
σονιέρες που υπάρχουν στα Κανάλια για να αξιοποιηθούν και
να διευκολύνονται οι επισκέπτες που θέλουν να μείνουν στο
χωριό.

ΧΑΡΜΑ: Ανακατασκευάσθηκε η πλατεία του Χάρμα-
τος..952.3.148

Από τις αρχές του χρόνου που άρχισε να χρησιμοποιείται ο
νέος δρόμος Ελληνόπυργος – Άγιος Ακάκιος, πολλαπλασιάσθη-
καν οι επισκέπτες μεταξύ των χωριών. 

Έτσι ενώ παλαιότερα τέτοιες επισκέψεις βλέπαμε μόνο σε
διάφορες μεγάλες εκδηλώσεις, σήμερα που η απόσταση από
10 χιλιόμετρα που ήταν μειώθηκε στα 5 είναι πολύ εύκολο να
ανταλλάσσονται επισκέψεις,  και αυτό γίνεται σε καθημερινή

βάση. Η μελέτη για την ασφαλτόστρωση του δρόμου αυτού
είναι έτοιμη, έχει προωθηθεί   και θα στοιχίσει περί τις 700.000
ευρώ.  

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στην υλοποίηση και του έργου
αυτού θα συμβάλει καθοριστικά ο πρόεδρος της Βουλής κος
Δημήτρης Σιούφας, ο οποίος  άλλωστε, όπως όλοι γνωρίζουμε
βοηθάει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του  Νομού Καρδίτσας.
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Λακωνικά

Ε
γκαινιάσθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης στις 20 Ιου-
νίου 2009, με την παρουσία 300 υψηλών προσκεκλη-

μένων Ελλήνων και ξένων.

Λ
αμπρό δημιούργημα από κάθε άποψη, με ισχυρό το
συμβολισμό και ενίσχυση της επιχειρηματολογίας για

τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα που
βρίσκονται στο μουσείο του Λονδίνου .

Λ
ύθηκε οριστικά το θέμα της στεγανοποίησης της «Βί-
γλας» με την τσιμεντόστρωση της περιοχής πέριξ της

υδρομάστευσης και το νερό είναι πεντακάθαρο για να το
πίνουν ντόπιοι και επισκέπτες.

Η
εγκατάσταση των κεραιών
για ασύρματες επικοινωνίες

και internet έχει ολοκληρωθεί
στην Καψούνα τον Άγιο Γεώργιο
και το οίκημα του πρώην Αστυνο-
μικού Σταθμού. Η συμμετοχή και
του Ελληνοπύργου στο πρό-
γραμμα του δικτύου ασύρματων
επικοινωνιών έγινε δυνατή με τη
ουσιαστική συνδρομή του δη-
μάρχου Μουζακίου κ. Γεωργίου
Κωτσού μετά από συνεργασία.

Ν
α ευχαριστήσουμε και δια της εφημερίδας το δή-
μαρχο Μουζακίου και πρόεδρο της ΤΕΔΚ κ Γεώργιο

Κωτσό για τη συνδρομή του στο έργο του ασύρματου δι-
κτύου επικοινωνιών , για την εν γένει αγαστή συνεργασία
σε όλα τα θέματα.

Ο
κεντρικός δρόμος Καππά(Πλατάνια) – Ελληνόπυργος,
θα ανακατασκευασθεί σε νέα βάση. Ήδη η Νομαρ-

χιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας δημοπράτησε τη σχετική
μελέτη και αναδείχθηκε ο μειοδότης μηχανικός για τη σύν-
ταξη της σχετικής μελέτης. 

Π
ερατώθηκε η κατασκευή του δεύτερου τμήματος του
τοιχίου για το δρόμο προς την εκκλησία του Αγίου Γε-

ωργίου. Απομένει τώρα η κατασκευή του τελευταίου τοιχίου
60 μέτρων, για να ολοκληρωθεί ο δρόμος που επί χρόνια
περίμενε η γειτονιά αυτή του χωριού. Το τμήμα αυτό έχει
δημοπρατηθεί και αναμένεται να το κατασκευάσει ο εργο-
λάβος μετά το μπάζωμα του αποπερατωθέντος τμήματος. 

Υ
στερα από επιτυχημένη διαφημιστική ψυχολογική
προετοιμασία του κοινού, τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιου-

λίου ο νόμος περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε κλει-
στούς χώρους. Την επιτυχία της ψυχολογικής
προετοιμασίας πρέπει να την πιστώσουμε στον, κατά γε-
νική ομολογία αποτελεσματικό υπουργό υγείας κο Δημή-
τρη Αβραμόπουλο. Και μιας και μιλάμε για πετυχημένους
υπουργούς δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Θεσσαλό
υπουργό κο Γιώργο Σουφλιά που θεωρείται από τους πιο
αποτελεσματικούς με τεράστιο έργο στο ενεργητικό του..

Ρ
ητή λοιπόν είναι πλέον η απαγόρευση του καπνίσμα-
τος σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, με ορισμέ-

νες εξαιρέσεις ,υπό προϋποθέσεις ,που κανονικά δεν θα
έπρεπε να ισχύσουν. 

Γ
ια την απαγόρευση του καπνίσματος δηλώσεις έκανε
ο πρόεδρος της Βουλής κος Δημήτρης Σιούφας ο

οποίος τόνισε τα πολλαπλά οφέλη που έχει για τη δημόσια
υγεία η εφαρμογή του νόμου αυτού. Συνεχίζοντας την πα-
ραγωγή έργου ο πρόεδρος της Βουλής συνήψε συμφωνία
με την ΕΡΤ για την δια της συνεργασίας αναβάθμιση του
τηλεοπτικού καναλιού της Βουλής.

Ο
δρόμος προς τη λίμνη Νικολάου Πλαστήρα συνεχίζε-
ται . Υπάρχει όμως το πρόβλημα με το χρόνο αποπε-

ράτωσης όπως με όλα σχεδόν τα έργα. Η δεύτερη
εργολαβία κατασκευάζει τα ρείθρα και βρίσκεται στου Πα-
παθανάση ενώ η Τρίτη εργολαβία βρίσκεται στο στάδιο
της διάνοιξης του δρόμου. 

Σ
τον περιφερειακό δρόμο δεν υπάρχει κατασκευα-
στική δραστηριότητα εδώ και κάτι μήνες. Θα μπο-

ρούσε βέβαια ο εργολάβος να κάνει τη διάνοιξη του
δρόμου για να υπάρχει πρόσβαση μεγάλων οχημάτων
πράγμα που θα διευκόλυνε και αυτόν, αφού είναι ο ίδιος
εργολάβος που έχει και το τρίτο κομμάτι του δόμου προς
τη λίμνη Ν. πλαστήρα.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Τα έξοδα έκδοσης και αποστολής του Φύλλου αυτού 
είναι προσφορά της οικογένειας Αλκιβιάδη Θ. Παναγόπουλου  

στη μνήμη του Γεωργίου Ι. Μάκκα και 
της συζύγου του Ευσταθίας  Μάκκα- Παναγοπούλου.

Το εκκλησάκι του Αγίου Ακακίου στον Άγιο Ακάκιο Το Δημοτικό Αναψυκτήριο του Πύργου Ιθώμης

Ο Δήμος Ιθώμης έχει στη
διάθεσή του, μαζί με το Δήμο
Παμίσου, από το 2008,
γκρέιντερ το οποίο μπορούν
να χρησιμοποιούν εκ περιτρο-
πής οι δύο  Δήμοι, για διάφο-
ρες εργασίες καθαρισμού και
συντήρησης του οδικού δι-
κτύου. Έτσι άρχισε να διατί-
θεται  το μηχάνημα στα
τοπικά  διαμερίσματα  για να
καθαρίζουν  τους δρόμους
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
της θερινής περιόδου.

Γκρέιντερ για
τον καθορισμό

των δρόμων

Θα ασφαλτοστρωθεί  ο δρόμος
Ελληνόπυργος – Άγιος Ακάκιος


