
ΣΤΗΝ ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΟΛΑΚΚΑΣ

Συνεχίζονται οι εργασίες για το δρόμο προς την Εκκλησία του Αγ. Γεωργίου
Ο εργολάβος (Βαρδούλης) που ανέλαβε την ολοκλήρωση

κατασκευής του δρόμου προς την εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου συνεχίζει τις εργασίες για τη διάνοιξη και κατασκευή του. 

Συγκεκριμένα γίνεται διάνοιξη πέντε μέτρων σε όλο το μήκος

με το σπάσιμο των βράχων, ενώ στη συνέχεια θα κατασκευα-
σθεί τοιχίο 60 μέτρων για την ολοκλήρωση του δρόμου που πι-
στεύουμε να ολοκληρωθεί σύντομα.                                     952

Μεενέργειες του ιερέα του χωριού πατήρ Αν-
τωνίου Ανδρέου και του εκκλησιαστικού

συμβουλίου που αποτελείται από τον ιερέα και τους,
Ιωάννη Γ. Βλάχο, Ιωάννη  Μουντζούρη,  Γεώργιο Σα-
κελλαρίου και Απόστολο Οικονόμου, συνεχίζονται
οι εργασίες  για τη συντήρηση και ανάδειξη όλων
ανεξαιρέτως των εκκλησιών του χωριού. Έτσι μετά
την αναπαλαίωση της Αποθήκης και την κατασκευή
κοινοχρήστων χώρων της εκκλησίας της Αγίας Πα-
ρασκευής, σειρά έχει τώρα  η εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου. Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
εκτός από την αντικατάσταση της στέγης και της
αρμολόγησης της πέτρας  άρχισε ο εξωραϊσμός του
περιβάλλοντος χώρου της εκκλησίας. 

Συγκεκριμένα αφαιρέθηκε η μεταλλική περί-
φραξη και στη θέση της κατασκευάζεται πέτρινο
τοιχίο, αφαιρέθηκε επίσης η τσιμέντινη κατασκευή
της εισόδου και αποκαλύφθηκε η αρχική πέτρινη κατασκευή
του. Παράλληλα από το Δήμο Ιθώμης, στη δικαιοδοσία του
οποίου ανήκουν  τα κοιμητήρια, έγινε πρόσθετο τοιχίο στο
εσωτερικό του κοιμητηρίου του Αγίου Δημητρίου, ενώ σύν-

τομα θα περιφραχθεί το κοιμητήριο και θα τοποθετηθούν πλα-
κάκια στο οστεοφυλάκιο. Ανάλογες εργασίες βελτίωσης είναι
προγραμματισμένες  να γίνουν και στο κοιμητήριο της Αγίας
Τριάδας. 952

Τοποθετήθηκε προστατευτικό πλέγμα πάχους 3χιλιοστών ύψους 0,80μ και
μήκους 100 μέτρων στη ..Διώρυγα της Παλιόλακκας, πάνω στο ύψους 2 μέτρων
τοιχίο, για πρόσθετη προστασία από την πτώση βράχων στο οδόστρωμα. 

Η αλήθεια είναι ότι από τότε που κατασκευάσθηκε το τοιχίο σχεδόν εξέλειπε
και ο κίνδυνος από την πτώση βράχων στο οδόστρωμα και με την τοποθέτηση
του πλέγματος θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Το πλέγμα αγορά-
σθηκε από το Δήμο Ιθώμης και τοποθετήθηκε από εθελοντές.             952
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Ισχυρός Σύλλογος • Συσπείρωση των Αποδήμων • Ανάπτυξη του Χωριού 

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
H ανάπτυξη προϋποθέτει: σύνθεση απόψεων και ιδεών. 
Συνένωση δυνάμεων. Συντονισμό δράσεων.

Δημήτρης Σιούφας

Επισκεφθείτε 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.
Δεχόμαστε παραγγελίες στο τηλ. 24410-33010

Μιλτιάδη - Ελένη Μπούγια

Εργαστήριο Παραδοσιακών Γλυκών και Ποτών

«Η Μαριγούλα»

Με απόφαση της Ιεραρχίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος το-
ποθετήθηκε,ως βοηθός Επίσκο-
πος, ο μέχρι τώρα Πρωτο-
σύγγελος της Ι. Μ. Θεσσαλιώτι-
δος και Φαναριοφαρσάλων ο π.
Σεραφείμ (Καλογερόπουλος).

Σωστή η κίνηση της σεβα-
στής Ιεραρχίας της Εκκλησίας
μας για την τοποθέτηση  αυτή στο πλευρό του σβασμίου
και πολύ αγαπητού σε όλους μας, ασθενούντος   Σεβα-
σμιωτάτου κ.κ. Κυρίλλου.

Επιτυχής και εκλογή του π. Σεραφείμ, καθ’ ότι πληρο-
φορούμεθα ότι πρόκειται περί ικανού προσώπου και αξίου
εκκλησιαστικού ανδρός, απλού και ταπεινού εργάτου του
Αμπελώνος Κυρίου με πλούσια  και πνευματική και φιλαν-
θρωπική δράση. Διετέλεσε δε,ως λαϊκός,επί πολλά έτη κα-
θηγητής στην Μέση εκπαίδευση στην Καρδίτσα,όπως
εξάλλου και ο Σεβασμιώτατος κ. κ. Κύριλος πρίν από
πολλά χρόνια. Ευχόμαστε στον νέο Αρχιερέα καλήν Αρ-
χιερατείαν, ευλογημένη από τον Θεό και εις πολλά έτη.

Aνέκτησε την αρχική του όψη
η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου

Βοηθός Επίσκοπος
στην Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ειδοποίηση-Ενημέρωση
Παρακαλούνται οι συνδρομητές της εφημερίδας,

αλλά και τα μέλη του Συλλόγου μας να φροντίσουν για
την καταβολή της συνδρομής των, καταθέτοντες το
χρηματικό ποσό στον αριθμό της Εθνικής Τράπεζας
397/480469-41, γράφοντας υποχρεωτικά και το επώ-
νυμό τους ή ερχόμενοι σε επικοινωνία με τον Ταμία του
Συλλόγου κ. Γιώργο Αντ. Παπαντωνίου (Τηλ. 6945 -
057285 και 2410 - 625453).

Επίσης,παρακαλούνται όλοι οι διαφημιζόμενοι επαγ-
γελματίες να επικοινωνήσουν με τον Ταμία  μας (στα
παραπάνω τηλέφωνα) για να ρυθμίσουν την καταβολή
της δικής τους συνδρομής. Εάν δεν καταβληθούν οι
υποχρεώσεις όλων μας(έστω και αυτές οι συμβολικές),
δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην έκδοση
της εφημερίδας και στα ελάχιστα λειτουργικά έξοδα
του Συλλόγου.

Ο Αριθμός των μελών μας είναι μικρός, τα έσοδα
από τις συνδρομές αυτές ελάχιστα, πλην όμως τα κα-
θημερινά έξοδα (ενοίκιο, τέλη διάφορα, ΟΤΕ, ΔΕΗ,
κ.λπ.) αυξάνονται συνεχώς.

Εάν δεν υπήρχαν και οι διάφορες προσφορές για
την εφημερίδα μας ο Σύλλογος δεν θα μπορούσε να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Δυστυχώς επιχορηγήσεις δεν υπάρχουν. Απευθυν-
θήκαμε προσφάτως στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά
απάντηση δεν πήραμε!!

Παρακαλούμε πολύ, φροντίσατε για την συνδρομή
σας (στην εφημερίδα, στην διαφήμιση και στον Σύλ-
λογο).

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κων/νος Νικ.Φαρασλής Σωτ.Αθ.Μουντζούρης

Toποθετήθηκε προστατευτικό πλέγμα

Σε εκπόνηση μελέτης για την αποχέτευση και το βιολογικό
καθαρισμό του Ελληνοπύργου προχωράει ο Δήμος. Η με-
λέτη που είχε αναλάβει να καταρτίσει η περιφέρεια Θεσσα-
λίας δεν ολοκληρώθηκε και  έτσι αναμένεται να ανατεθεί σε
ιδιώτη η εκπόνηση νέας μελέτης. Ο Δήμος Ιθώμης θα διαθέ-
σει  το ποσό που απαιτείται για το σκοπό αυτό.              952

Aποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πουλί - Αιτιολογικός σύνδεσμος της αρχαίας.
2. Μέρος των κάτω άκρων - Μισή… ρίζα.
3. Νότα - Φαντασμένος.
4. Ο Περιφρονημένος - Φωτιστική συσκευή (καθ.).
5. Ο αναφερόμενος στον κολυμβητή (κατά μία έννοια) - Εκδότης
σχολικών βοηθητικών βιβλίων.
6. Επίρρημα (πληθ.) - Πόλη της Γερμανίας.
7. Το 88 με γράμματα - Ορος άρσης βαρών - Ατελείωτη παράνομη
Ιρλανδική οργάνωση.
8. Λεπτή κλωστή (αρχ.) - Σ’ αυτήν εκθέτουν την πραμάτια τους -
Ονομα ξένων.
9. Προσυνεννοημένος αγώνας (μία γραφή) - Παρασκευάζω.
10. Η έλλειψή του, άνοστο φαγητό - Μόριο αναποσάσιστων - Ανα-
φορική αντωνυμία.
11. Κατηγορία συμφώνων - Δυσκολία
12. Ο αναφερόμενος στο σπίτι - Επίρρημα (πληθ.).
13. Αριστη ποιότητα - Ο αποτυγχάνων του σκοπού (θηλ).

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο Τσιγκούνης
2. Φωτιστικό αέριο - Αρχικά πολιτικής Αεροπορίας
3. Αφωνο ποτό - Αναμορφωτής Ιαπωνίας - Εντομα, οι σαρκοκόπτες.
4. Γυναίκα λαού Σημιτικής καταγωγής - Δασικά δένδρα.
5. Ευρωπαίος (καζαμία γραφή) - Θεός της Αιγύπτου - Φαραωνικός
πάπυρος.
6. Τίτλος πολιτικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου στην Τουρκία -
Τα αναφερόμενα στα μάγια
7. Ατέλειωτος… Λαζός - Ο αναφερόμενος στο ποσόν.
8. Πολύ ορατό - Κολοβό… άστυ.
9. Είδος μουσικής σύνθεσης - Μάρκα οδοντόκρεμας
10. Μας ταλαιπωρεί το χειμώνα - Το όνομά του πήρε σε ζυναλική
διαστροφή.
11. Τα παιδάκια μαλώνουν σαν κι αυτά - Ακούγεται στις αρένες.

12. Εργασία Γεωργού - Πορτογαλικοί νήσοι
13. Οργανο μιας αίσθησης (αρχ.) - Πάθηση αρτηριών, αφορμή για
Bay Bas (καθ.).
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Koινωνικά και άλλα...

ΓΑΜΟΙ
- Λάμπρος Νικ. Μακρής και Αρχοντούλα
Δημ. Βούλγαρη στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Αγριάς Βόλου την 18.7.2009 (φωτ.).
- Αντώνιος Βασ. Νάσιας και Νάντια Αθαν.
Κοτζαμπάση στο παρεκκλήσι του Τιμίου
Προδρόμου (Ν. Ευκαρπία Θεσ/νίκης), την
5.9.2009.
- Η Χριστίνα Αλ. Κωλέττα και Δημ. Χρ. Τσιντζήρας στον Ι.Ν.
Αγίων Αναργύρων Βόλου την 23.5.2009 
- Η Ανδρονίκη Ιω. Βλάχου και Κων/νος Ξαγοράρης στον Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου Περάματος την 27.9.2009.
- Ο Παναγιώτης Κων. Γιάννος και της Μάχης και η Δήμητρα
Γεωργ. Μακρή και της Ελένης, ετέλεσαν τους γάμους των την
12-9-09 στον Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. Μετά τον γάμο
παρετέθη δεξίωση στο Μέγαρο "Ελληνικόν" της Πάρνηθας.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Η Ζωή συζ. Χρ. Τοπάλη, γένος Πέτρου Αντ. Παπαντωνίου,
γέννησε κοριτσάκι. 
- Ο Σαράντης και η Ελένη Μπούγια (εγγονός του Σαράντη και
Μαριγούλας Καρύδα) απέκτησαν αγοράκι.
- Η Ανδρονίκη Ιω. Βλάχου και ο Κων/νος Ξαγοράρης εβάπτι-
σαν τον πρωτότοκο γιο τους στον Αγιο Νικόλαο Περάματος
την 27.9.09, και το όνομα αυτού Νικόλαος.
- Ο Κώστας Γ. Γερμανός βάπτισε τον γιο του Γεώργιο στον
Βόλο.
- Ο Αθαν. Γ. Γκίκας βάπτισε την κόρη του Αγαθή, στην Κοζάνη.
- Η Αριάδνη Βασ. Καλαντζή και ο σύζυγός της Θεόδωρος Κα-
ζάνας, βάπτισαν τα δίδυμα τέκνα τους. Και τα ονόματα αυτών
Χρήστος και Δέσποινα.

Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν.

MNHMOΣΥΝΑ
- Δημήτριος Ευ. Ζάχος,40ήμερον μνημόσυνο στην Αγία Πα-
ρασκευή του χωριού μας.
- Παναγοπούλου Βασιλική,ετήσιο στην Αγία Παρασκευή.
- Στρατίκης Θεόδωρος,5ετές,στην Αγία Παρασκευή .

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Αγορίτσα Χαραλάμπους, γένος Αντ.Παπαντωνίου, στα Κα-
νάλια, ετών 82,

Eπιστήμονες από τον Ελληνόπυργο

Iατροί: Μηνίτσιος Απόστολος του Αντωνίου
- Στάθης Δημήτριος του Σωτηρίου, Αναισθησιολόγος
(Αθήνα).
- Βούρδας Δημήτριος του Νικολάου, Αντισμήναρχος, Ια-
τρός Αντισμήναρχος Πολεμικής Αεροπορίας Ειδικός Αλ-
λεργιολόγος, (Αθήνα).
- Γεώργιος Κορλός του Χρυσοστόμου, Καρδιολόγος.
(Αθήνα).
- Χαρίκλεια Γκίκα - Κωστίκα του Ιωάννου, Γενικός Ιατρός
(Καρδίτσα).
- Καράντζος Σ. Διονύσιος το γένος Δημητρίου Σύρμου, Χει-
ρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, (Αθήνα).
- Βούρδα Ισμήνη του Χρ.
- Στάθη Φεβρωνία του Δημητρίου
- Μακρή Αγγελική του Αθανασίου
Ψυχολόγοι: Κορώνη Μαρία του Αντωνίου.
- Μακρή Όλγα του Νικολάου
Οδοντίατροι: Φαρασλής Θωμάς του Νικολάου (Λάρισα).
Καθηγητές ΤΕΙ: Κορλός Απόστολος του Βύρωνα, Μηχα-
νολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (ΤΕΙ Σίνδου Θεσ/νίκης).
Καθηγητές: Καπέλλα Ελένη, συζ. Γεωργίου Χατζηβαγγέλη
(γένος Λεων. Καπέλλα) Φιλόλογος.
- Γώγου Βασιλική του Ιωάννου, Θεολόγος.
- Φαρασλή Σοφία του Νικολάου, Φιλόλογος.
- Καπέλλας Βασίλειος του Λεωνίδα, Μηχανολόγος - Ηλε-
κτρολόγος (καθηγητής ΙΕΚ Βόλου).
- Καπάς Κων/νος του Παύλου, Πληροφορικής (Τρίκαλα).
- Γεωργούλα - Αλπού Λεμονιά του Κων/νου, Φιλόλογος
Γαλλικών.
- Παπαντωνίου - Μοναστηρίδου Κωνσταντία συζ. Δημη-
τρίου, Φιλόλογος.
- Πασιαλής Λάμπρος του Απ., Γερμανικής Φιλολογίας 
- Μπίρου Βασιλική του Αντ., Φιλόλογος.
- Μπίρου Φεβρωνία του Αντ., Φιλόλογος
- Κορλού Κων/να του Χρυσοστόμου, Φιλόλογος.
- Βούρδα Βασιλική του Θωμά, Φιλόλογος.
- Ζάχος Ευάγγελος του Οδυσσέα, Μαθηματικός.
- Ζελινίτσας Ιωάννης του Ηλία, Μαθηματικός.
Χημικοί: Παπαβασιλείου Δημ. του Βασ. (Πανεπ. USA).
Οικονομολόγοι: Μακρής Κων/νος του Αθανασίου, Αθήνα.
- Τριαντάρης Νικόλαος του Μάρκου
Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί: Φαρασλής Κων/νος του Νικο-
λάου (Λάρισας).
- Φαρασλής Δημήτριος του Κων/νου, Πολιτικός μηχανικός
(Λάρισα).
- Φαρασλή Ζωή του Κων/νου (Λάρισα).
- Φαρασλής Αλέξανδρος του Θωμά, Ηλεκτρολόγος - Μη-
χανικός και Τεχνολογίας Η/Υ.
- Κορώνης Παρασκευάς του Γεωργίου.
Περιβαντολόγοι: Φαρασλής Ιωάννης του Νικολάου (Λά-
ρισα).
Συμβολαιογράφος: Παναγόπουλος Δημήτριος του Αλκι-
βιάδη.
Δικηγόροι: Βούρδας Αριστείδης του Δημητρίου.
- Παναγόπουλος Αλκιβιάδης του Θωμά (Θεσσαλονίκη).
- 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).
- Ζάχος Απόστολος του Ευαγ.
- Σακελλαρίου Θωμάς του Φωτίου, Αθήνα
Κτηνίατροι: Παπαντωνίου Αντώνιος του Γεωργίου (Αθήνα).
- Παπαντωνίου - Μιχαήλ Ουρανία, συζ. Αντωνίου (Αθήνα).
Ηλεκτρονικοί: Παπαντωνίου Δημήτριος του Γεωργίου,
Ηλεκτρονικός - Μηχανικός.
Γεωπόνοι: Καρατώλος Νικόλαος του Γεωργίου, Αγγλία.

Σημείωση: 
Η στήλη αυτή καθιερώθηκε για να βρεθούν και να γραφούν
ΟΛΟΙ οι συγχωριανοίμας επιστήμονες. Ζητήσαμε να μας
σταλούν τα στοιχεία στον Γραμματέα του Συλλόγου μας
Σωτ. Αθ. Μουντζούρη (email: smountzouris@gmail.com
ή στο ΦΑΞ του σπιτιού του 2410 286524).
Μέχρι σήμερα, δυστυχώς ανταπόκριση δεν υπήρξε.
Επειδή οι επιστήμονες συγχωριανοί μας είναι πολλοί (νέα
παιδιά συγχωριανών μας άλλων πόλεων) και δεν είναι δυ-
νατή η συλλογή των ονομάτων χωρίς την συνδρομή των
αναγνωστών, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, αλλά και
διαφόρων αρνητικών σχολίων, η στήλη δεν θα ξαναδημο-
σιευθεί από το μεθεπόμενο φύλλο, εκτός εάν μέχρι τότε
θα μας αποσταλόυν τα στοιχεία και των υπολοίπων επι-
στημόνων.

Νέοι πτυχιούχοι...
Η Ιφιγένεια Δημ. Στάθη, έλαβε το πτυχίο της από το Οι-

κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Χρηματοοικονομι-
κών λογισμικών). Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων επελέγη για
μεταπτυχιακές σπουδές  στο Παγκοσμίου φήμης Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο KOLOYBIA των U.S.A.

Συγχαρητήρια και καλές 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική.

Απεφοίτησε της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του
BARI (Iταλία)  και έλαβε το πτυχίο του,ο Απόστολος Μηνί-
τσιος του Αντωνίου και της Φωτεινής και ήδη εξειδικεύεται
στην χειρουργική Θώρακος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο  της ίδιας πόλης (BARI  ITALIA) .

Συγχαρητήρια και 
του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ - ΓΑΡ
2. ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ - ΡΙ
3. ΡΕ - ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΣ
4. ΑΤΙΜΟΣ - ΦΑΝΟΣ
5. ΔΥΤΑΣ - ΠΑΤΑΚΗΣ
6. ΟΛΟΙ - ΜΟΝΑΧΟ
7. ΠΗ - ΑΡΑΣΕ - ΙΡ
8. ΙΝΑ - ΑΓΟΡΑ - ΙΑΝ
9. ΣΗΚΕ - ΕΤΟΙΜΑΖΩ

10. ΑΛΑΤΙ - ΜΑ - ΟΣ
11. ΟΥΡΑΝΙΚΑ - ΖΟΡΙ
12. ΣΠΙΤΙΚΟΣ - ΟΛΕΣ
13. ΑΑΑ - ΑΣΤΟΧΕΣ

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΠΑΡΑΔΟΠΙΣΤΟΣ
2. ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ - ΥΠΑ
3. ΠΤ - ΙΤΟ - ΑΚΑΡΙΑ

4. ΑΡΑΜΑΙΑ - ΕΛΑΤΑ
5. ΓΑΛΟΣ - ΡΑ - ΑΝΙ
6. ΑΓΑΣ - ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ
7. ΛΑΖ - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ
8. ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ - ΑΣΤ.
9. ΣΟΝΑΤΑ - ΜΑΖΟΧ
10.ΣΙΝΑΧΙ - ΜΑΖΟΧ
11. ΚΟΚΟΡΙΑ - ΟΛΕ
12. ΑΡΟΣΗ - ΑΖΟΡΕΣ
13. ΡΙΣ - ΣΤΕΝΩΣΙΣ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Ανέκδοτο
Ο Τοτός έτρωγε πασατέμπο στην αίθουσα διδασκαλίας

κατά την ώρα του μαθήματος. Ο δάσκαλος του έξαλλος τον
παρατηρεί λέγοντάς του:

Τοτέ: Πρώτον, δεν τρώνε σπόρια κατά την διάρκεια της δι-
δασκαλίας. Δεύτερον: Δεν πετάμε τα τσόφλια στο πάτωμα και

- Τρίτον: Κράτα και για μένα λίγα.
Κάτια Χι

Επιτυχίες
- Βούρδας Δημοσθένης του Δημητρίου,επέτυχε στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο,Τμ.Μεταλλιολόγων-Μεταλλουργών
Μηχανικών.
-  Τουλιά Γεωργία του Ανδρέα,πέτυχε στο Πανεπιστήγμιο
Πατρών,Νηπιαγωγός. 
- Γκόνιαρης Χρήστος του Κων/νου,εγγονός Βασ.Τουλιά-

πέτυχε στο ΤΕΙ Σερρών,Δομικών έργων.
- Παπουτσής Θανάσης του Θωμά και της Μάρθας,Λογι-

στική Λάρισας/ΤΕΙ.
Συγχαρητήρια  σε όλους 

(και στα παιδιά και στους γονείς).

Προσφορές
Ο Γιατρός Δημήτριος Σωτ.Στάθης, προσέφερε για τις

ανάγκες έκδοσης της εφημερίδας "ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ", 100
Ευρώ. 

Ευχαριστούμε πολύ Γιατρέ.

Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του σε-
βαστού της πατέρα, Γεωργίου Ιω.Μάκκα, η οικογένεια Βα-
σιλείου Μαντέλλου προσέφερε στην εφημερίδα μας το
χρηματικό ποσό των 50 Ευρώ για την ενίσχυσή της.

Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά.

Σημείωση συντακτικής επιτροπής: Ο αείμνηστος Γεώρ-
γιος Ιω.Μάκκας, αγνός  πατριώτης, δραστήριος, χρήσιμος
και πολύτιμος  συγχωριάνός μας, παραμένει πάντοτε στην
μνήμη όλων μας. Είναι ο άνθρωπος παράδειγμα αγάπης και
προσφοράς (αυθόρμητης και ανιδιοτελούς) για το χωριό
μας, τα ήθη, τα έθιμα και την παράδοση του τόπου μας. Ο
Θεός να τον αναπαύει. Αιωνία του η μνήμη.



Γιορτάστηκε η 28η Οκτωβρίου στο χωριό
Με το τυπικό που αρμόζει στις εθνικές γιορτές γιορτάστηκε η 28η

Οκτωβρίου στο χωριό. Αμέσως μετά τη θεία λειτουργία τελέστηκε η δο-
ξολογία, ομίλησε για την εθνική γιορτή ο πρόεδρος Γεώργιος Απ. Πανα-
γόπουλος ή ακολούθως μετάβαση στο Ηρώων Πεσόντων για
επιμνημόσυνη δέηση. Όλοι οι χωριανοί παρόντες, εκτός από μαθητές
δημοτικού γιατί δεν υπήρχαν. Κατάθεση στεφάνων από τον πρόεδρο
του χωριού και εκ μέρους του τοπικού συλλόγου η Χαρίκλεια Σωτ. Γκίκα.
Η όλη εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Υμνο. Στη συνέχεια το καθιερω-
μένο λουκούμι αλλά και κέρασμα από την Μεριγούλα (Τσιγαρίδα) και
την κόρη της Ελένης με λικέρ από βατόμουρα και κράνα αλλά και σοκο-
λατάκι με αμύγδαλο και καρύδι σε κουβερτούρα (νηστήσιμο γιατί ήταν
Τετάρτη). 

Που εναι τα χρόνια εκείνα...
Μετά το πέρας της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου, κάποιος συγχω-

ριανός σχολίασε: "Πού είσαι Στάθη (εννοώντας τον Σωτ. Στάθη, τον αεί-
μνηστο Δάσκαλό μας), που τέτοια μέρα στο χωριό γινότανε Εθνικό
πανηγύρι, με σκέτς, διαλόγους και τραγούδια εθνικοθρησκευτικού πε-
ριεχομένου". Και είχε δίκαιο. Πράγματι έτσι ήταν. Όλοι μας και μαθητές
και γονείς περίμεναν αυτή την ημέρα. Ήταν κάτι το ξεχωριστό, κάτι το
λαμπρό, το πανηγυρικό, το εθνικά υπερήφανο για όλους μας. Σήμερα;
Τι γίνεται σήμερα; Ρωτήστε κάποιον μαθητή, όχι Δημοτικού, αλλά Λυ-
κείου και δεν αποκλείεται να απαντήσει ότι στις 28 Οκτωβρίου γιορτά-
ζουμε τους ...Βαλκανικούς πολέμους ή την μάχη της Γραβιάς ή κάτι
παρόμοιο. Αλλοι καιροί , άλλα ήθη και άλλοι... Δάσκαλοι. Αιωνία σου η
μνήμη Δάσκαλέ μας. Και να θέλουμε δεν μπορούμε να σε ξεχάσουμε,
θα σε ενθυμούμαστε πάντοτε. 

Που είναι η Μαριγούλα;
Καλοκαίρι και το χωριό γε-

μάτο κόσμο, συγχωριανοί και
ξένοι. Είναι και οι εκδηλώσεις και
έρχονται άνθρωποι από γύρω
χωριά και πόλεις. Κάποιος πλη-
σιάζει και ρωτάει κάποιον ντόπιο.
«Που είναι η Μαριγούλα;». «Ποια
Μαριγούλα παιδί μ’», η απάν-
τηση του συγχωριανού μας.
«Εκείνη με τα ωραία ποτά και τις
δίπλες με το ντόπιο μέλι» ξαναρωτάει ο ξένος. «Α, έτσι πες μου χριστιανέ
μ’, την Μαριγούλα Τσιγαρίδα θέλς»! Κόκκαλο ο άνθρωπος. Όμως συ-
νεννοήθηκε και την βρήκε την «Μαριγούλα», που έγινε σήμα κατατεθέν
και ξακουστή. 

Και ωραία γλυκά…
Ο λόγος για την κ. Eλένη συζ. Λάμπρου Νάσια που μένει στα Τρίκαλα

και φτιάχνει ωραία γλυκίσματα κουταλιού. Με πολύ μεράκι ή με τέχνη.
Οποίος δεν δοκίμασε από τα γλυκίσματα της κ. Ελένη δεν ξέρει τίποτε.
Διατίθενται και σε ωραία συσκευασία για δώρο. 

Ηρωες πραγματικοί…
Το ξαναγράψαμε και προτείναμε να καθιερωθεί ένα επίδομα εγκατά-

στασης και ορεινής διαβίωσης σ’ εκείνους που αποφασίζουν να επιστρέ-
ψουν στα χωριά τους για μόνιμη εγκατάσταση. Είναι μέτρο καλό και
πρέπει να εξετασθεί. Τα χωριά ερήμωσαν. Παράδειγμα το χωριό μας.
Αν εξαιρέσουμε τους συνταξιούχους που επέστρεψαν και μένουν μόνιμα
στο χωριό σήμερα θα έπρεπε να μιλάμε για «φύλακα», όπως έχουν στη
Σαμαρίνα και σε χωριά της Αργιθέας! Είναι ακριβώς έτσι όπως το δια-
βάζετε. 

Αμπελουργοί - Οινοπαραγωγοί…
Γέμισε αμπέλια η αμπελική. Ξεχερσώθηκαν όλα τα μπαΐρια και φυ-

τεύονται και νέα. Εάν έλθει και το νερό άρδευσης από τον άμπλα, τότε
βλέπω και οινοποιείο στο χωριό. Τα καλλίτερα σταφύλια και κρασιά θα
βγάλουμε. Θα ξεπεράσουμε και τον Μεσενικόλα. Πάντως υπάρχουν
συγχωριανοί μας που διαπρέπουν στην οινοπαραγωγή. Ωραία κρασιά
και καταπληκτικά τσίπουρα, γευστικά και βιολογικής καλλιέργειας!

Αποδεκτός ο πρόεδρος
Αποδεκτός απ’ όλα τα κόμματα ο πρόεδρος της Βουλής κ. Δημ. Σι-

ούφας. Ολες οι πτέρυγες της Βουλής, όλα τα κόμματα εκφράστηκαν με

τα καλλίτερα λόγια για τον πρόεδρο. Η αλήθεια είναι ότι ο συγχωριανός
μας πολιτικός από όπου πέρασε τα κατάφερε. Και μάλιστα με πολύ
καλές επιδόσεις. Προσέφερε έργο στον τόπο και ό, τι μπόρεσε έκανε
και για το χωριό. Ελπίζουμε τουλάχιστον ότι δρομολογήθηκε και να συ-
νεχισθεί και εννοώ τον δρόμο από Καππά - χωριό (νέα χάραξη) και ολο-
κλήρωση του δρόμου για λίμνη Πλαστήρα. Τώρα για τον δρόμο από Αϊ
Μαρίνα - χωριό (από Αί Θανάση) ας ελπίσουμε στο μέλλον. Είναι, όμως
ένας δρόμος χρήσιμος για το χωριό. Τι λέει ο κ. πρόεδρος (Σιούφας);

Αφοί Ανδρέου οι Αεροπόροι…
Πρόκειται για τα Παπαδοπαίδια. Οι δύο ήδη είναι αεροπόροι και καλοί

μάλιστα. Είχαν ζήλο και αγάπη για την αεροπορία αν και μπορούσαν να
περάσουν και στο Πανεπιστήμιο και άλλες σχολές. Παράδειγμα ο τελευ-
ταίος (ο Μήτσος) που πέρασε Ευελπίδων και δεν πήγε γιατί θέλει οπωσ-
δήποτε (ντε και καλά) να γίνει αεροπόρος! Για να ιδούμε και η Μαρία (η
Παπαδοκόρη δηλαδή) Αεροπορίνα θα γίνει; Και ο Παπαντώνης καμαρώ-
νει. Οπου θέλουν τα παιδιά, καλά να είναι προσθέτει ο Παπαντώνης. Συμ-
φωνούμε, έτσι είναι παππούλη. 

Φρόντισε ο μεγαλοδύναμος…
Το νερό αυτό, μπορούσε να κάνει και κακό γιατί ήταν ορμητικό, και

σε μεγάλες ποσότητες. Ισως ο κάμπος πλημμυριστεί.  Πάντως, ήταν και
ευεργετικό στην καθαριότητα. Τόννοι από πεταμένα σκουπίδια, μπάζα
και ακάθαρτα παρασύρθηκαν. Οι δρόμοι έγιναν πεντακάθαροι. «Φρόνισε
και γι’ αυτό ο Μεγαλοδύναμος», σχολίασε με νόημα κάποιος. Η αλήθεια
είναι ότι η βροχή ήταν πρωτοφανή, κυρίως σε διάρκεια αλλά και σε όγκο
νερού. Το καλό είναι ότι το χωριό δεν κινδυνεύει από πλημμύρες λόγω
της κλίσεως του εδάφους. Ο κίνδυνος ίσως να προέρχεται από κατολι-

σθήσεις. Όπως και να το κάνουμε η βροχή είναι ευεργετική σε κάθε πε-
ρίπτωση, διότι νερό χρειαζόμαστε όλοι και μάλιστα πολύ. Και αυτό το
φροντίζει ο Μεγαλοδύναμος Θεός. 

Δημοτικά… και άλλα
Ηδη, άρχισαν οι ζυμώσεις. Φιλοδοξίες και συζητήσεις. Και το σχόλιο.

«…δόθηκε το δαχτυλίδι…», από συγχωριανούς μας, αναφερόμενοι σε
συγχωριανό μας που δείχνει ενδιαφέρον για τη δημαρχία. Και οι φιλο-
δοξίες και τα όνειρα και τα οράματα καλά. Ασχημα θα ήταν να πραγμα-
τοποιηθούν; Γιατί όχι Δήμαρχος από το χωριό; Αυτό θα γίνει μόνο
ενωτικά και αφού παραμερισθούν πικρίες υπερβολικές αισιοδοξίες. Μα-
κάρι να κατέβει δήμαρχος, κοινής αποδοχής από το χωριό μας. Ιδωμεν. 

«Κατέβασε» ο «κατρέλας» και η «απαλέστρα»
26 Οκτωβρίου στο χωριό. Αμέσως μετά τον Αγιο Δημήτριο στα κα-

φενεία για καφέ. Οι περισσότεροι σπίτια τους λόγω της βροχής που έπε-
φτε ασταμάτητα από την προηγούμενη ημέρα. Περί ώρα 11.30 ένα
βουϊτό ακούγεται και όλοι πεταχτήκαμε έξω. Τι συνέβη; 

Το ρέμα «κατέβασε» και από ξηροπόταμος μετατράπηκε σε ορμητι-
κός χείμαρρος. Θέαμα καταπληκτικό. Μας θύμισε τα παλιά χρόνια.
«Πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τόσο νερό στο ρέμα» σχολίασε κά-
ποιος. Και πραγματικά, ο «Κατρέλας» και η «Απαλέστρα» και το ρέμα
του «νιάφα» κατακλύσθηκαν από μεγάλες ποσότητες θολού νερού. 

Θόλωσε η Βίγλα…
25 Οκτωβρίου, Κυριακή στο χωριό η μία έκπληξη. Η βίγλα που ήλθε

στην πλατεία θόλωσε: Εβγαλε νερό με χώμα. Και αυτό ύστερα από μία
δυνατή βροχή φθινοπωρινή. Το ερώτημα είναι γιατί; Οι απαντήσεις δια-
φορετικές. «Εβρεξε και αυγάτισε το νερό στις μάνες και παρέσυρε χώ-
ματα» λέει μία γερόντισσα… «Όχι θειά, απαντάει ένας άλλος, δεν το
’φτιαξαν καλά και μπήκε νερό από το ρέμα που κατέβασε». Ο καθένας
λέει ότι σκέπτεται θα ιδούμε εν καιρώ εάν θα καθαρίσει. Τελικά είχε δίκιο
η γιαγιά. Δεν υπήρξε κακοτεχνία αλλά έφταιξε η πολύ βροχή γιατί την
επομένη μέρα η βίγλα ξεθόλωσε.

Το παραδέχθηκε. . . . 
Στο προηγούμενο φύλλο, στην ίδια στήλη, γράψαμε για τις χελώνες,

που πάτησε με το αυτοκίνητο ο Θανάσης (Καπαϊνας) ερχόμενος με το
αυτοκίνητό του από το Μουζάκι. Μόλις με είδε στο χωριό στις εκλογές ,
με φώναξε από μακρυά και με κάλεσε κοντά του, λέγοντάς με: «...πράγ-
ματι εκείνη τη μέρα σκότωσα δυό χελώνες, μία στα κοκκινοπήλια και μία
παραπάνω στη σπλίτσα». Και συνέχισε μόνος του : «...έγινα υπαίτιος να
αφαιρεθούν 400 χρόνια ζωής...»!!! Δεν το κατάλαβα αυτό, του λέω, τι εν-
νοείς; «Α, δεν ξέρεις, μία χελώνα μπορεί να ζήσει μέχρι 400 χρόνια», μου
λέει. Αλήθεια Θανάση; «Ναι», ξαναπαρεμβαίνει, «μπορεί και 425 χρόνια,
αν έτρωγε καλά. !!» Και συνεχίζει: «Ο Αετός μπορεί και 480 με 500 χρόνια
και ο Κόρακας γύρω στα 800 χρόνια». Στην αρχή είχα επιφυλάξεις, αρ-
γότερα μου το επιβεβαίωσε και άλλος συγχωριανός μου, οπότε δεν αμ-
φιβάλλω για τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις του αγαπητού μας Θανάση. 

Έκανε έρευνα για τα χελιδόνια... 
Και αυτό μου το διηγήθηκε ο Θανάσης για να το γράψω. «Ξέρεις, μου

λέει, ότι έκανα έρευνα για τα χελιδόνια;». Ασφαλώς και δεν το ξέρω, του
απαντάω, αφού δεν μου το είπες. Και αμέσως παίρνει καρέκλα και με
προτείνει να κάτσω για να μου το διηγηθεί. Και αρχίζει: «Έχω γράψει
ένα τεράδιο ολόκληρο. Έπιασα μία χρονιά 4 χελιδόνια. Όχι λάθος, έξι
(6) ήταν, τα δυό τα έπιασα απέναντι στον Τέγο». «Και γιατί Θανάση το
έκανες αυτό»; Για να κάνω την έρευνα, μου λέει , και συνεχίζει: «Τα
έπιασα και τα πέρασα ένα δαχτυλίδι στο ένα ποδάρι, για να ιδώ αν θα
ξαναγυρίσουν πίσω». «Ξαναγύρισαν;». «Όχι όλα, τα 4 γύρισαν, τα δυό
χάθηκαν στο δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν απώλειες 40% περί-
που, λόγω ανεμοθύελας στην έρημο ή στους Ωκεανούς». «Τι άλλο
έβγαλε η έρευνα;». «Τα χελιδόνια γεννούν δύο χελιδονάκια, αφού κλω-
σίσουν τα αυγά 12 μέρες. Όταν γεννηθούν, την ημέρα τα ταϊζουν στο
στόμα, αλλά την νύκτα δεν κάθονται ποτέ στις φωλιές, γιατί κινδυνεύουν
από νυχτοπούλια». «Και αφήνουν έτσι απροστάτευτα τα νεογνά; Καλοί
γονείς είναι!». Και η απάντηση του Θανάση: «Εμ δεν γίνεται διαφορετικά,
πρέπει να ζήσουν οι γονείς και γι’ αυτό ρισκάρουν τα τσιτσάκια (δηλ. τα
μικρά χελιδονάκια)». Επίσης από την έρευνα βγήκε ότι τα χελιδόνια δεν
κλείνουν το στόμα όταν πετούν για να τρώνε έντομα και μπορούν να κά-
νουν χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσουν. Υπολογίζω από την
Αφρική που έρχονται να διανύουν 3.500 χλμ.! Μερικά ταξιδεύουν και με
καράβια. Αυτά λέει η έρευνα του Θανάση Καπαϊνα.

Μεγάλη τιμή για το χωριό μας

Μετά τις τελευταίες εκλογές και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξου-
σία, υπήρξαν αλλαγές σε Κυβερνητικό και Κοινοβουλευτικό επίπεδο.
Έτσι έγινε αλλαγή σκυτάλης και στην Βουλή των Ελλήνων. Ο πρώην
Πρόεδρος Δημ.Σιούφας παρέδωσε στον σημερινό Πρόεδρο Φίλιππο
Πετσάλνικο. Ένας Καρδιτσιώτης παραχώρησε την θέση του σ’ ένα
Καστορινό. Ένα χωριατόπαιδο από τους πρόποδες των αγράφων
σ’ ένα χωριατόπαιδο (απλό και ορφανό παιδί από ηλικίας 4άρων
ετών) από την Καστοριά. Είναι πράγματι συγκινητικό όταν ξέρεις την
ιστορία ορισμένων πολιτικών. Από πού ξεκίνησαν και που έφθασαν.
Και είναι παρατηρημένο οι αυτοδημιούργητοι, οι έντιμοι και εργατικοί
πολιτικοί ανεβαίνουν ψηλά και επιτυγχάνουν. Καλή επιτυχία στον νέο
Πρόεδρο και συγχαρητήρια στον παλιό  για το επιτυχημένο, κατά
γενική ομολογία όλων,έργο του στην Βουλή των Ελλήνων, ως Προ-
έδρου. Όλα τα κόμματα εξήραν την προσφορά του! Και πάλιν συγ-
χαρητήρια και στους δυό.

Σημαντικό γεγονός...
Στην επαρχία του Ρηγίου, στην Ιταλική Καλαβρία, βρίσκονται

τα Ελληνόφωνα χωριά του Ρηγίου. Είναι σημαντικό αυτό διότι
στην καρδιά της Ιταλίας υπάρχουν ολόκληρα χωριά που ομιλούν
οι κάτοικοί τους Ελληνικά. Μάλιστα πολλοί Έλληνες επισκέπτον-
ται την περιοχή αυτή. Εκεί ευρίσκεται και Πανεπιστήμιο, στο με-
ταπτυχιακό τμήμα της Νομικής Σχολής του οποίου διδάσκει Νέα
Ελληνικά η δική μας Βάσω Θ. Βούρδα, Φιλόλογος και διαμένουσα
μονίμως στην Ιταλία λόγω του γάμου της με Ιταλό υπήκοο. 

Η σημαντικότητα του γεγονότος δεν βρίσκεται στο ότι η Βάσω
διδάσκει στο Πανεπιστήμιο - αυτό κάποτε θα γινότανε, διότι δια-
θέτει τα απαραίτητα προσόντα (σπουδές κ.λπ.)- αλλά το ότι σε
ένα μεγάλο και φημισμένο Πανεπιστήμιο διδάσκονται Ελληνικά,
μάλιστα από Έλληνες Καθηγητές. Αθάνατη Ελλάδα!!  Τώρα, όσον
αφορά την κ. Βάσω, διαβάστε το θέμα της για το χωριό σε δι-
πλανή στήλη και θα... «αποζημιωθείτε».
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Πολύ πρόσφατες   οι εκλογές, νωπές οι αλλαγές προσώπων
σε Υπουργεία κυρίως, και θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλες
σε οργανισμούς και φορείς του Κράτους. Ελπίδα, προσδοκία
και ευχή για επιτυχία στο έργο της νέας Κυβέρνησης είναι το
συναίσθημα και η έκφραση των Ελλήνων, πέραν κομματικών και
άλλων πεποιθήσεων.

Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε μόνο στην αλλαγή του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρ. Δημ. Τάξης), διότι ως
εκ της παλιάς μου ιδιότητας και της συνδικαλιστικής μου, βέ-
βαια, δράσης στον χώρο
αυτό μπορώ να εκ-
φράσω την άποψή μου.
Ο νέος Υπουργός,ο
οποίος στην πραγματικό-
τητα δεν είναι καθόλου
νέος (αφού ξαναπέρασε
από το Υπουργείο αυτό),
είχε εργασθεί με ζήλο και
μεθοδικότητα και απέ-
δωσε σημαντικά αποτελέ-
σματα η προσπάθειά του
στην Δημόσια Τάξη και
Ασφάλεια κατά το παρελ-
θόν.

Διαθέτει κύρος, γνώση
και εμπειρία στο αντικείμενο
του Υπουργείου. Η επιλογή
του, κατά την άποψή μου, για
την θέση αυτή ήταν η καλλί-
τερη και αυτό πιστώνεται σε
εκείνους που την αποφάσι-
σαν.

Η δημόσια Τάξη και Ασφά-
λεια δεν επιδέχεται
αναβολή,ούτε δοκιμές και πει-
ραματισμούς.Θέλει εμπειρία
και γνώση, θέληση και εργατι-
κότητα,απόφαση και αποτελε-
σματικότητα. Δεν μπορεί να
υπάρξει αναβλητικότητα, ούτε
καθυστέρηση για λήψη σημαντι-
κών αποφάσεων.

Ο νέος Υπουργός (ο οποίος
είναι πολύ παλιός) πρέπει να δρά-
σει αμέσως. Να λάβει άμεσες
αποφάσεις και να υπάρξουν απτά
(χειροπιαστά) αποτελέσματα,διότι
η επιτυχία στο Υπουργείο αυτό
κρίνεται από το αποτέλεσμα. Ο κ. Χρυσοχοϊδης «δεν δικαιού-
ται... να αποτύχει».

Για να υπάρξει , εμφανής αλλαγή του κλίματος και να δοθούν
μηνύματα στην κοινωνία και στους Αστυνομικούς,οι οποίοι πρέ-
πει να απαλλαγούν από την δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και
εκείνη της ήσσονος προσπαθείας στην εκτέλεση του καθήκον-
τός τους,πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις. Κατά την
άποψή μου πρέπει να υπάρξει:

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας εκ βάθρων. Αν
είναι δυνατόν με νέα πρότυπα και προσανατολισμό στις νέες
τεχνολογίες και την επιστημονική Αστυνομία. Εκπαίδευση για
αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και εμπέ-
δωση του αισθήματος ασφαλείας του πολίτη.

Αξιοκρατία και διαφάνεια στις προσλήψεις του Αστυνομνι-
κού και πολιτικού προσωπικού, με νέα κριτήρια, δίκαια,διαφανή,
μετρήσιμα, με έμφαση στην αξιολόγηση της ποιότητας του

προσλαμβανομένου (ήθος, γνώσεις, σωματική ικανότητα).
Απαλλαγή από τον κομματισμό και την λογική του κομμα-

τάρχη. Πάταξη της διαφθοράς, μηδενική ανοχή στην παρανο-
μία, εξουθένωση του επίορκου και αντιμετώπιση των
κρουσμάτων αναξιότητας, ραθυμίας και ιδίως της επαγγελμα-
τικής ανεπάρκειας.

Δια βίου εκπαίδευση των Αστυνομικών και πλήρη  σύγχρονη
επαγγελματική κατάρτιση.

Άμεση αλλαγή του (ανύπαρκτου) συστήματος αξιολόγησης
για όλους τους βαθμούς, αλλά κυρίως και πρωτίστως εκείνου

που αναφέρεται στις κρίσεις –
προαγωγές και αποστρατεία των
στελεχών (Αξιωματικών). Καλόν
θα ήταν να ισχύσει ο νέος Νόμος
και να ακολουθήσουν οι κρίσεις
και η αλλαγή του Αρχηγού, για
να μην αδικηθούν ικανοί, έντιμοι
και αποδοτικοί Αξιωματικοί.

Δίκαιο σύστημα μεταθέσων
και αποσπάσεων και αποφασι-
στική αντιμετώπιση του εσωτε-
ρικού κομματισμού (όχι νέες
λίστες και νέοι λίσταρχοι, εννο-
ώντας την κομματική ανάδειξη
των στελεχών του Σώματος).

Μηδενική ανοχή στο έγ-
κλημα,σεβασμός στον Έλ-
ληνα πολίτη, αντιμετώπιση
της παράνομης μετανάστευ-
σης και της μάστιγας των το-
ξικομανών-επαιτών του
δρόμου, που δημιουργούν
φόβο και κλίμα τρομοκράτι-
σης σε ανύποπτους διαβά-
τες.

Ανεξάρτητη Αστυνομία.
Ο Αστυνομικός θα πρέπει
να συνειδητοποιήσει ότι
εκτελεί λειτούργημα (ερ-
γασία που υπερβαίνει την
συνηθισμένη) και πρέπει
να είναι αφοσιωμένος στη
δουλειά του και μόνο.
Αυτή η αφοσίωσή του θα
πρέπει να αμοίβεται
πραγματικά. Δεν ανήκει
σε κόμματα,ανήκει στην
υπηρεσία του λαού και

υπηρετεί μία Ανεξάρτητη Αστυνομία.
Επιτυχημένη η επιλογή του κ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος κατά το

παρελθόν είχε άριστη συνεργασία και με τους συνδικαλιστές
της Αστυνομίας και πιστεύω θα την συνεχίσει.

Κατά τον χρόνο που διοίκησε το  πρ.Υπουργείο Δημ. Τάξης
επέβαλε κανόνες δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, παραμέρισε τον
κομματισμό και επιβράβευσε την εργατικότητα, την αξιωσύνη,
τον ζήλο, την σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητα των στε-
λεχών της Αστυνομίας.

Πιστεύω πρέπει να γίνει νέα αρχή και να τεθεί τέρμα στις
εξωϋπηρεσιακές και εξωθεσμικές παρεμβάσεις, ώστε να απαλ-
λαγεί από την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα του μέλλοντος
ο εργαζόμενος Αστυνομικος. Καλή επιτυχία στον νέο Υπουργό.
Επιτυχίες στην Ελληνική Αστυνομία για τον πολίτη, την κοινωνία
την  πατρίδα.

* Ο Σωτ.Μουντζούρης είναι Αστυν.Υποδ/ντής ε.α.και
πρ.συνδικαλιστής ΕΛ.ΑΣ.

κ. Χρυσοχοϊδη: «Δεν δικαιούσθε να αποτύχετε»!ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 20 χρόνια
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1η ΣΕΛΙΔΑ 
- Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου
- Το Φεβρουάριο ο ετήσιος χορός του Συλλόγου
-Λύκοι στο χωριό
-Ο κ. Δημήτρης Σιούφας στη Λάρισα
-Ο κ. Γεώργιος Κρομύδας Δντής ΙΚΑ Λάρισας
-Η Φθινοπωρινή Συνεστίαση
-Δόμος στην Κορακοφωλιά
-Δρόμος στα Προσήλια
-Θωμάς Γ. Μακρής
-Ο Αμπλας στα ΑΜΗΛΕΑ
-Εγκαταστάθηκε ο αναμεταδότης της ΕΤ-1
-Πέτυχαν στις εξετάσεις στα ΑΕΙ –ΤΕΙ
-Ο δρόμος στη Λάκκα

2η ΣΕΛΙΔΑ 
-Προσκύνημα στο Άγιο Όρος
-Ο Δωδεκάλογος του γύφτου
-Το χαμόγελο

3η ΣΕΛΙΔΑ
-Ξενάγηση στην ωραία Γράλιστα
-Κοινωνικά
-Σοφά λόγια

4η ΣΕΛΙΔΑ
-Με Λίγα Λόγια
-Η κίνηση των παραθεριστών και επισκεπτών του χωριού
-Αξιέπαινη ενέργεια
-Διαμόρφωση τοπίου
-Η φοβερή μοναξιά μας μέσα στην πολυκοσμία των πό-

λεων
-Νέος Καφετζής στο καφενείο του Τέγου (Φάκος)
-Ψήφισμα
-Ανταποκριτές
-Αλλαγή Γραφείου του Συλλόγου
-Αναπροσαρμόζεται η τιμή της εφημερίδας στις 500

δρχ. το χρόνο.

Πέρασαν και από την ...Πορτίτσα 
οι ΑΕΤΟΙ Ελληνοπύργου με 1-2

Με σκορ 1-2 νίκησαν την ομάδα της Πορτίτσας,  στο γή-
πεδό της,οι ΑΕΤΟΙ Ελληνοπύργου σε αγώνα ποδοσφαίρου
για το Τοπικό πρωτάθλημα. Τα τέρματα για τους νικητές
πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο ο θανάσης Αντριάς. Είναι η
δεύτερη συνεχόμενη νίκη των ΑΕΤΩΝ με το ίδιο σκόρ και
εκτός έδρας πράγμα που ικανοποιεί τη διοίκηση , τους πάι-
χτες και τους φιλάθλους του Συλλόγου και προοιονίζει ότι
και η συνέχεια θα είναι ανάλογη.

Μαγούλα -ΑΕΤΟΙ Ελληνοπύργου 1-2
Την πρώτη νίκη της πέτυχε η ομάδα των ΑΕΤΩΝ Ελλη-

νοπύργου εκτός έδρας  στο γήπεδο της Μαγούλας με
σκόρ 1-2. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25
Οκτωβρίου και η απόδοση της ομάδας υπήρξε πολύ καλή.
Ήταν η πρώτη νίκη των ΑΕΤΩΝ και όλοι θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι στα επόμενα παιχνίδια που η ομάδα θα έχει
ομαδοποιηθεί ακόμα περισσότερο θα έλθουν και άλλα θε-
τικά αποτελέσματα.



Κυριακή 30.8.09. Μια μπόρα μεσημεριανή ήταν ότι το καλύ-
τερο ύστερα από τόσον καιρό ανομβρίας.

Στέκομαι στο παράθυρο και παρακολουθώ τη βροχή να πέ-
φτει με δύναμη και τη διψασμένη γη να τη ρουφάει με πάθος.

Διψούσε και αυτή αρκετά, ύστερα από τόσον καιρό που πέ-
ρασε χωρίς να ρίξει ούτε μια μικρή έστω βροχούλα.

Αστραπόβροντα αυλακώνουν τον ουρανό κάθε λίγο. Είναι
όμορφη η φύση στην ύπαιθρο, όπως κι αν εκδηλώνει τα φαινό-
μενά της!

Σε λίγο η βροχή σταμάτησε. Τα βαριά μαύρα σύννεφα, αφού
έριξαν στη γη το νερό που κουβαλούσαν, τώρα αραίωσαν και ο
λιγοστός ήλιος που πρόβαλε, έκανε τα φύλλα των δένδρων να
λαμπιρίζουν.

Αργά το απόγευμα κατέβηκα στο κέντρο του χωριού, όπου
είναι η πλατεία και τα καφενεία. Θλιβερό το θέαμα!

Και αυτό γιατί έλειπαν τα παιδιά.
Αυτό το τιτίβισμα, σαν από μελίσσι δεν ακουγόταν πουθενά.
Ησυχία!!!
Ο Ανδρέας, η Μαριαλένα, ο Βασίλης, η Κωνσταντίνα, ο Σω-

τήρης, η Φωτεινή, ο Χρήστος, η Βασούλα, όλα τα παιδάκια φύ-
γανε. Οι τρυφερές φωνούλες τους δεν ακούγονται πουθενά.

Ερημη η πλατεία. Η παιδική χαρά άδεια. Παντού ερημιά. Ο
γέρο πλάτανος ένοιωσε την απουσία σας. Κατάλαβε!

Και τα φύλλα του άρχισαν να πέφτουν σαν δάκρυα για τη μο-
ναξιά που θα ’νοιωθε από τώρα και πέρα.

Λύπη σε προξενεί το θέαμα να βλέπεις στην παιδική χαρά την

κούνια, την τραμπάλα να στέκουν βουβές και τα γήπεδα έρημα
χωρίς παιδιά.

Φωνούλες μου γλυκές, που όλο το καλοκαίρι μας χαρίσατε
ωραίες στιγμές και ζωντανέψατε το χωριό μας με τα παιχνίδια
σας, τις εκδηλώσεις σας, το κλάμα σας γιατί το άλλο παιδάκι
κλώτσησε τη μπάλα σας, ας έχετε μια καλή χρονιά στο σχολείο
σας, να έχετε την υγεία σας, πάνω απ’ όλα και του χρόνου πάλι
εδώ. Στην πλατεία του χωριού μας να τη ζωντανέψετε ξανά, να
της δώσετε ζωή με τα παιχνίδια και τις φωνούλες σας.

Εμείς οι μεγαλύτεροι θα ’μαστε εδώ, παρέα με το γέρο πλά-
τανο να περιμένουμε να φύγει ο χειμώνας, να ξαναβγεί ο ήλιος
ο ζεστός, ο φωτεινός για να μας ξανάρθετε.

Η Αγία Παρασκευή η προστάτιδα του χωριού μας, να στέκει
δίπλα σε κάθε βήμα σας. Και όταν του χρόνου ξανάρθετε η
χαρά μας θα ’ναι μεγάλη. Οι φωνές σας, οι εκδηλώσεις σας, η
ζωντάνια σας μας δίνουν κι εμάς ζωή.

Και μέσα από την εφημερίδα αυτή προτείνω κάτι για σας τα
μικρά παιδιά: Με χορηγούς όλους τους πολιτιστικούς συλλό-
γους των Ελληνοπυργίων, επαναλαμβάνω, ΟΛΟΥΣ, να διοργα-
νώνεται ένα πάρτι για σας τα παιδιά στην πλατεία του χωριού.
Θα αγοραστούν οι πορτοκαλάδες από τα καφενεία, θα νοικια-
στεί από κάπου ένα στερεοφωνικό με τον D.J. του με δίσκους

για παιδικό πάρτι και αυτό είναι όλο. Οι σύλλογοι θα βρουν να
ορίσουν τον διοργανωτή. Δεν θα ’ναι δύσκολο φαντάζομαι. Ένα
πάρτι για σας τα παιδιά, να χορέψετε και να διασκεδάσετε μια
βραδιά.

Και μ’ αυτό το πάρτι να αποχαιρετίσετε το χωριό και να δώ-
σετε ραντεβού για του χρόνου, ν’ ανταμώστε όλα τα παιδιά
ξανά εδώ στο χωριό των γονιών σας, στο χωριό σας.

Επιτρέψτε μου να φανταστώ με πάση υπερηφάνεια θα μιλάτε
στους συμμαθητές σας και στη δασκάλα σας, για το πόσο
όμορφο είναι και πόσο ωραία περάσατε τις διακοπές σας εδώ,
στο όμορφο χωριό σας.

Δημήτριος Γεωργούλας
Γράλιστα 10.9.2009 
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Καταπληκτικό κλίμα, βόλτες, αγνάντεμα στον
κάμπο... Και το βραδάκι θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις,
σινεμά... Τυχεροί οι γραλιστινοί! Ποιός να το ’λεγε ότι
βρίσκονται στο ίδιο χωριουδάκι που, μεταπολεμικά,
τους ανάγκαζε να κάνουν δύο ώρες ποδαρόδρομο
για να μάθουν γράμματα στο Γυμνάσιο Φαναρίου για
να φύγουν, να ξεφύγουν απ’ τη φτώχεια και την
πείνα... Οι καιροί, για καλή μας τύχη, αλλάζουν και
ό,τι αξίζει είναι καταδικασμένο να λάμψει. Κι ο Ελλη-
νόπυργος της Καρδίτσας, το χωριό του Προέδρου
της Βουλής Δ. Σιούφα, δεν ανήκει πια μόνο στους
γραλιστινούς... Αλλά σε όλους  όσοι είναι έτοιμοι να ανακαλύ-
ψουν τις ομορφιές του και να εκτιμήσουν όλα όσα έχει να προ-
σφέρει στον επισκέπτη του!

1. Για να θαυμάσετε τη μοναδική θέα στον κάμπο της Θεσ-
σαλίας! Αναζητήστε τις τοποθεσίες «το μπαλκόνι του Καραϊ-
σκάκη», «Kουκόσης πλάτανος» και «Άγιος Αθανάσιος» και
επιδοθείτε στο αγαπημένο καλοκαιρινό σπορ των ελληνοπυρ-
γιωτών: το αγνάντεμα! Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα σπίτια στον
Ελληνόπυργο - Γράλιστα για τους ντόπιους - έχουν καταπλη-
κτικά μπαλκόνια! 

2. Για το πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής, προστάτιδας του χωριού, στις 26
Ιουλίου. H εκκλησία της, που πέρσι γιόρτασε
τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, δεσπόζει
στην κεντρική πλακόστρωτη πλατεία της
Γράλιστας. 

Οι Γραλιστινοί έχουν ιδιαίτερη αδυναμία
στην Αγία Παρασκευή, αφού, όπως πι-
στεύουν, έχει βοηθήσει ουκ ολίγες φορές το
χωριό και τους κατοίκους του με σωτήριες
και θαυματουργές επεμβάσεις. Το γλέντι
προς τιμήν της κρατάει μέχρι το πρωί και τα
κοψίδια δεν έχουν τελειωμό! Και το κατσι-
κάκι; Ντόπιο φυσικά! 

3. Για να χορέψετε τους παραδοσιακούς
πασχαλινούς χορούς στην πλατεία του χω-
ριού. Ανήμερα το Πάσχα, τη δεύτερη και την
τρίτη μέρα το απόγευμα, οι ντόπιοι, εδώ και
χρόνια, στήνουν χορό «στα τρία» κάτω από
τον αιωνόβιο πλάτανο της πλατείας.  Στην
πρώτη σειρά πιάνονται τα κορίτσια και οι γυ-
ναίκες, μετά οι νέοι άντρες, μετά εναλλάξ, γυναίκες και άντρες.
Αυτή είναι και η σειρά στο τραγούδι. Οι φωνές υψώνονται δυ-
νατές, αρμονικές, χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Τα
λόγια απλά, χωρίς πονηρά υπονοούμενα, ύμνος στον έρωτα και
τη ζωή:

Για βγάτε αγό-, μαρή Ρωμηά, για βγάτε αγόρια στο χορό
Για βγάτε αγόρια στο χορό, κορίτσια στο σεργιάνι
Να ιδείτε κι, μαρή Ρωμηά, να ιδείτε κι να μάθετε
Να ιδείτε και να μάθετε πώς πιάνεται η αγάπη
Τα σώματα λικνίζονται αργά, σχεδόν τελετουργικά, τα μάτια

συναντούν άλλα μάτια. Σε μερικά μια σπίθα  πάει ν’ ανάψει... Σε
άλλα καίει από καιρό. Έτσι πιανότανε η αγάπη τα παλιά τα χρό-
νια στον Ελληνόπυργο. Με το χορό. Τι μεγαλείο!...

4. Για να φάτε να πιείτε και να χορέψετε στη μεγάλη Κα-
στανογιορτή που διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο σε ανά-
μνηση του «Ζάβατου» (έτσι ονόμαζαν τον καστανεώνα). Οι
γραλιστινοί είναι άνθρωποι των παραδόσεων κι αυτή είναι μία
από τις αγαπημένες τους. 

Παλιότερα, όταν τα κάστανα ωρίμαζαν καλά καλά, το κοινο-
τικό συμβούλιο με μυστική απόφαση όριζε τη μέρα που θα απο-
λυόταν ο «Ζάβατος», που θα απελευθερωνόταν δηλαδή η

συγκομιδή των καστάνων. Νύχτα ακόμα ο τελάλης
έτρεχε στις γειτονιές του χωριού για να διαδώσει το
χαρμόσυνο νέο: «Απόλσαμαν του Ζάβατοουυυυ!!!!!!».
Επακολουθούσε γενικός συναγερμός. Οι καμπάνες
χτυπούσαν σαν τρελές, δίνοντας το σύνθημα σε άν-
τρες, γυναίκες και παιδιά να τρέξουν, να προλάβουν
να μαζέψουν όσα περισσότερα κάστανα μπορούσαν!   

5. Για τα αγνά τοπικά προϊόντα που μπορείτε να
βρείτε και να απολαύσετε στον Ελληνόπυργο: μέλι,
ρίγανη, λουκάνικο, λικέρ από κράνα, ντόπιο τσί-
πουρο και  κρασί! Το 2007 οι αμπελουργοί του χω-

ριού, πάνω από 30, ίδρυσαν τον «Αμπελουργικό Σύλλογο
Ελληνοπύργου». Αναζητήστε λοιπόν στα μαγαζιά του χωριού τα
κρασιά του συλλόγου και δε θα χάσετε... 

6. Γιατί ο Ελληνόπυργος δεν είναι ένα συνηθισμένο χωριό
των Αγράφων. Καταρχάς έχει χαρακτηριστεί «παραδοσιακός
οικισμός» διάκριση που μόνο δύο χωριά του Νομού Καρδίτσας
κατάφεραν να αποσπάσουν. Χτισμένος αμφιθεατρικά στους
πρόποδες των Αγράφων, ο Ελληνόπυργος μοιάζει να κρύβεται
ανάμεσα σε ρέματα και πλαγιές και  δεν αποκαλύπτεται στον
επισκέπτη παρά μόνο όταν έχει φτάσει στον προορισμό του. 

Η θέση αυτή, φυσικά οχυρή, του εξασφάλιζε ένα είδος ασφά-
λειας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Έτσι εξηγείται γιατί ο Κα-
ραϊσκάκης κατέφυγε εδώ και βρήκε κρυσφήγετο στη σπηλιά
του Λώλου. Ποιός θα τον ανακάλυπτε; Αλλά κι αργότερα, όταν
πια είχε μπει για τα καλά στον αγώνα ως οπλαρχηγός, από ‘δω
οργάνωνε τη δράση του. Μάλιστα σώζεται ακόμη και σήμερα,
αναπαλαιωμένο, το σπίτι που τον φιλοξενούσε. Οι ντόπιοι θεω-
ρούν τον Καραϊσκάκη αν όχι γέννημα (να μην παρεξηγηθούν και
οι γείτονες... απ’το Μαυρομμάτι) τότε σίγουρα θρέμμα γραλι-
στινό. Και τον τιμούν με έναν εντυπωσιακό αδριάντα στο κέντρο
της πλατείας του χωριού!

7. Για να επιδοθείτε στο θεαματικό σπορ του αλεξίπτωτου
πλαγιάς, ή απλά να απολαύσετε το θέαμα που προσφέρουν
οι σύγχρονοι «Ίκαροι». Στην τοποθεσία «Άγιος Αθανάσιος»,
λίγο έξω από το χωριό, στο δρόμο για τη λίμνη Πλαστήρα, αι-
ωροπτεριστές από όλη την Ελλάδα βρίσκουν εδώ και χρόνια
την ιδανική πίστα εκκίνησης. Το καλοκαίρι του 2007 οργανώ-
θηκε εδώ το Πανθεσσαλικό Κύπελο Αιωροπτεριστών, με τη
φροντίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνοπύργου. 

8. Για να συναντήσετε κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Φα-
σιανός, Άγγελος, Ζουμπουλάκης, Μυταράς, Μακρουλάκης,

Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώργος Ανδρέου, Λουδοβίκος των
Ανωγείων... Όχι, δεν κάνουν τις διακοπές τους εδώ! Απλά, εκτι-
μούν και τιμούν το χωριό  πλουτίζοντας με ποιότητα το πρό-
γραμμα των αυγουστιάτικων εκδηλώσεων. 

Εδώ και μερικά χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού,
εμπνευστής και οργανωτής των περισσότερων πολιτιστικών
δρώμενων, έχει βάλει ψηλά τον πήχυ και κανείς δεν ξέρει μέχρι
που μπορεί να φτάσει! 

9. Για να ανακαλύψετε το νέο δρόμο που συνδέει τον Ελ-
ληνόπυργο με τη λίμνη Πλαστήρα! Αρκούν 15 περίπου χιλιό-
μετρα διαδρομής μέσα στο καστανόδασος για να βουτήξετε
στην παραδεισένια μαγεία της λίμνης. Ή, αν προτιμάτε, μόνο
15 λεπτά για να βρεθείτε από τα παραλίμνια χωριά στο μπαλ-
κόνι των Αγράφων! 

10. Για να περπατήσετε στο δάσος, να αναπνεύσετε
άφθονο οξυγόνο, να πιείτε δροσερό νερό από τις διάσπαρτες
πηγές, να προσευχηθείτε σ’ενα από τα γραφικά ξωκκλήσια που
περιτριγυρίζουν τον Ελληνόπυργο και, κουρασμένοι απ’τον πο-
δαρόδρομο, να αράξετε στη σκιά του Κουκόση Πλάτανου για
να αφουγκραστείτε την κίνηση στα μαγαζιά της πλατείας. 

Η αμφιθεατρική διάταξη των σπιτιών του Ελληνοπύργου
γύρω από την κεντρική πλατεία δίνει στο
χωριό την ακουστική αρχαίου ελληνικού θε-
άτρου! Αυτό, όμως,  δεν είναι το μόνο κοινό
του χωριού με την αρχαιότητα όπως  προδί-
δει και το όνομά του...  

Σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, αντι-
στέκονται ακόμα στη φθορά του  χρόνου τα
ερείπια ενός αρχαίου πύργου. Οι ντόπιοι θα
σας διηγηθούν την ιστορία δύο παιδιών που
τυχαία ανακάλυψαν εκεί κοντά ένα μικρό
άγαλμα του Ηρακλή, αλλά oι προλήψεις και
δεισιδαιμονίες τη εποχής (τουρκοκρατία)
ώθησαν τους κατοίκους να το καταστρέψουν
γιατί το συνέδεσαν με τη μουσουλμανική
θρησκεία! 

11. Γιατί ο Ελληνόπυργος θα σας κερδί-
σει με τη ζεστασιά των κατοίκων του, εκεί-
νων που αψηφώντας τις αντιξοότητες
μείναν εκεί «να φυλάγουν Θερμοπύλες». 

Ίσως, όμως, να σας εντυπωσιάσουν ακόμα
περισσότερο τα όσα κάνανε και κάνουν για

το χωριό εκείνοι που φύγανε... για να επιστρέψουν δριμύτεροι!
Για να να φέρουν ιδέες και νέα ζωή, να δημιουργήσουν  πολιτι-
στικούς συλλόγους, να εκδώσουν εφημερίδες, να ανακαινίσουν
παλιά σπίτια και αρχοντικά, να σπείρουν τα χωράφια των πατε-
ράδων τους, να οργανώσουν εκδηλώσεις και εικαστικές εκθέ-
σεις, να ανοίξουν επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν χώρους
αναψυχής και άθλησης, να εγκαινιάσουν νέα έργα...  Είναι οι
άνθρωποι των έργων. Θα τα συναντήσετε παντού στον Ελληνό-
πυργο. Δρόμοι, μονοπάτια, πλατείες, μουσεία, βιβλιοθήκες, γή-
πεδα, βρύσες,  εστιατόρια και, προσεχώς, το έργο των έργων,
αυτό που χρόνια έλειπε από το χωριό. Ο ξενώνας στο Αρχοντικό
Σύρμου-Ζήγρα.

12. Η αναπαλαίωση του Αρχοντικού Σύρμου-Ζήγρα, όνειρο
και κρυφός πόθος όλων των ελληνοπυργίων, έγινε με απόλυτο
σεβασμό στο κτίριο, την ιστορία του και το περιβάλλον, με
τρόπο που να δίνει κύρος στο χωριό ως παραδοσιακό οικισμό.
Με την ολοκλήρωσή  του ο Ελληνόπυργος θα αποκτήσει ένα
πραγματικό στολίδι και παράλληλα τη δυνατότητα να προσφέ-
ρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου στους επισκέπτες του. 

Προσεχώς, λοιπόν, θα έχετε άλλον ένα λόγο για να πάτε (και
να ξαναπάτε...) στον Ελληνόπυργο! 

Ελληνόπυργος: 11+1 λόγοι για να πάτε (και να ξαναπάτε)...

Αντίο παιδιά

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕ -  ΜΠΑΡ

«Το Πέτρινο»
Σπυριδούλα Καρατώλου

Σπεσιαλιτέ μας μπιφτέκι Ναποέ, 
κοτόπουλο σχάρας και καλαμάρι ψητό

Τηλ.: 24410-33043 Κιν.: 6978-139538
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Ακριβώς δίπλα στη βρύση της πλατείας

Της Βάσως Θ. 
Βούρδα
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
«Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»
Εν Ελληνοπύργω τη 15 Ιουλίου 1963

Αριθ. Πρωτ. 1

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Προς άπαντας τους συγχωριανούς μας 

τους διαμένοντες ενταύθα
Εις το εσωτερικόν της χώρας και εις το εξωτερικόν

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ
Μεθ’ υψίστης χαράς και υπερηφανείας αναγγέλλομεν υμίν την

ίδρυσιν εις το χωρίον μας, ενός λαμπρού και κατά πάντα αξιαγά-
πητου συλλόγου φέροντος την επωνυμίαν Μορφωτικός και εκπο-
λιτιστικός Σύλλογος Ελληνοπύργου «Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ».

Ο Σύλλογος ούτος ιδρυθείς χάρις εις ενεργείας και αόκνους
προσπαθείας αριθμού τινός συγχωριανών μας, έτυχε νομικής
αναγνωρήσεως εγκριθέντος του καταστατικού του δια της υπ’
αριθ. 183/30-4-63 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Της
ιδρύσεως τούτου προηγήθη η ίδρυσης εις το χωρίον μας Κοινω-
τικής Βιβλιοθήκης, ήτις χάρις εις τας γενναλιας συνεισφοράςτων
διαφόρων συγχωριανών μας επλουτίσθη δια πολλών και διαφό-
ρων ωφελίμων βιβλίωνκαι τεθείσα αμέσως εις λειτουργίαν συνε-
τέλεσε τα μέγιστα εις την μόρφωιν και επιμόρφωσιν μεγάλης
μερίδος συγχωριανών μας. Δια την αρτιωτέραν λειτουργίαν της,
την συντήρησίν της και τον συνεχή πλουτισμόν της δια βιβλίων
καταλλήλων απεφασίσθη και επραγματοποιήθη η ίδρυσις του ρη-
θέντος Συλλόγου λαβόντος δια τούτο τον τίτλον « Η Κοινωτική Βι-
βλιοθήκη». Εκρίθη όμως σκόπιμον να επεκταθή ο σκοπός του και
εις γενικωτέρους τομείς. Ούτω ο σκοπός του Συλλόγου συμφώ-
νως τω καταστατικώ του είναι διττός:

α) Μορφωτικώς αποβλέπων εις την μόρφωσιν απάντων των κα-
τοίκων του χωρίου ιδία δε της μαθητιώσης και σπουδαζούσης νε-
ολαίας δια της λειτουργίας της προαναφερθείσης Κοινωτικής
Βιβλιοθήκης, δια της καθιερώσεως κατά περιόδους διαλέξεων
ωφελίμου περιεχομένου, δια της βραβεύσεως των διακρινουμέ-
νων μαθητών, των εξερχομένων του Δημοτικού Σχολείου, των τοι-
ούτων των Γυμνασίων και των σπουδαστών των διαφόρων
ανωτάτων Σχολών του Κράτους καταγομένων εξ Ελληνοπύργω

και τέλος δια της οικονομικής ενισχύσεως των διαφόρων απόρων
συγχωριανών μας σπουδαστών μέχρις αποπερατώσεως των
σπουδών των.

Β) Εκπολιτιστικώς. Αποβλέπων εις την δημιουργίαν διαφόρων
εκπολιτιστικών και εξωραϊστικών έργων εις το χωρίον μας αναλό-
γως των οικονομικών δυνατοτήτων τούτου ως και η παράστασις
τούτου προς τας διαφόρους αρχάς δια την εκτέλεσιν παρομοίων
έργων, αποσκοπούντων εις την ανύψωσιν του εκπολιτιστικού επι-
πέδου των κατοίκων αλλά και του βιοτικού των επιπέδου δια της
δημιουργίας τουριστικού και παραθεριστικού ρεύματος εις το χω-
ρίον.

Ευνόητον όμως τυγχάνει, ότι δια την επίτευξιν του επιδιωκου-
μένου σκοπού του Συλλόγου είναι απαραίτητος η ηθική και οικο-
νομική ενίσχυσίς του δια της συμπράξεως απάντων των χωριανών
μας.

Η τοιούτη ενίσχυσις του συλλόγου μας θέλει επιτευχθή δια της
εγγραφής αθρώων συγχωριανών μας ως και ξένων ως μελών του.

Όθεν Ποιούμεθα θερμοτάτην έκκλησιν προς υμάς δια την εγ-
γραφήν σας ως μελών ως και δια παρότρυνσιν ετέρων προς τον
αυτόν σκοπόν. Συμφώνως τω καταστατικώ οι κατοικούντες εις το
χωρίον εγγράφονται τακτικά και έκτακτα μέλη με συνδρομήν δυο
(2) δραχμών μηνιαίως καταβλητέαν εις εξαμηνιαίαν ή ετησίαν
δόσιν. Αρχικώς καταβάλλεται και δικαίωμα εγγραφής εκ δέκα
δραχμών 10.

Οι εκτός του χωρίου διαμένοντες είτε εις το εσωτερικό της
χώρας είτε εις το εξωτερικόν δύνανται να εγγραφώσιν ως α) αν-
τεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλοντες την ιδίαν ως άνω συνδρομήν
και δικαίωμα εγγραφής και β) αρωγά μέλη καταβάλλοντες εις τον
Σύλλογον οιονδήποτε ποσόν και εις οιονδήποτε χρόνον περιοδι-
κώς. Ευνόητον τυγχάνει ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
έχουσι μόνον τα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Άλλος τρόπος ενισχύσεως οικονομικώς του Συλλόγου είναι η
δωρεά. Διακρίνεται δε αύτη εις δωρεάν βιβλίων ωφελίμων, εθνι-
κοθρησκευτικού , ηθικού, γεωργικού, ιστορικού κλπ περιεχομένου
ή και άλλων ειδών χρησίμων εις τον Σύλλογον και την βιβλιοθήκην
και εις την δωρεάν χρηματικών ποσών.

Αναλόγως του μεγέθους της δωρεάς οι δωρίζοντες ανακηρύσ-
σονται υπό του Δ/κού Συμβουλίου δωρηταί, ευεργέται και μεγάλοι
ευεργέται, εγγραφόμενοι εις το ειδικό βιβλίον. Άπαντες οι προτι-
θέμενοι να εγγραφώσιν ως μέλη εις τον Σύλλογον ή να παράσχω-
σιν οιανδήποτε ενίσχυσιν εις τούτον και διαμένοντες εκτός του
χωρίου δέον όπως απευθύνονται προς τούτον υπό τον εν αρχή

της παρούσης τίτλον είτε ταχυδρομικώς είτε κατ’ άλλον τρόπον.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ
Πιστεύομεν ότι δια των ως άνω εκτεθέντων εδώσαμεν υμίν

ακριβή εικόνα του ιδρυθέντος Συλλόγου και του επιδιωκομένου
σκοπού του.

Πιστεύομεν ωσαύτως ότι η εκπλήρωσις του σκοπού τούτου θα
συντελέση εις την από πάσης πλευράς ανύψωσιν του λαμπρού
χωρίου μας το οποίον από των παλαιών χρόνων κατέχει εξέχου-
σαν θέσιν μεταξύ των χωρίων της περιφερείας μας, αποτελούν
αστείρευτον πηγήν προοδευμένων ανθρώπων ήτοι Στρατιωτικών,
επιστημόνων, υπαλλήλων κλπ. Διασπαρθέντων εντός και εκτός
της Ελλάδος και θα προσδώση εις αυτό μεγαλυτέραν αίγλην και
δόξαν δι ην θα δικαιούμεθα αργότερα να σεμνυνώμεθα ημείς οι
καθ’ οιονδήποτε τρόπον συντελέσαντες εις την πρόοδόν του.

Μετά πάσης τιμής
Ο πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΙΑΣ
Ο Αντιπρόεδρος Ο Ταμίας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Το Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ

ΣΧΟΛΙΟ
Βλέπουμε από μια χρονική  απόσταση 46 χρόνων την προ-
σπάθεια των συγχωριανών μας, με πρωτεργάτη το δά-
σκαλο του χωριού ΣΩΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘH και συνεργάτες του
τους ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, ΘΕ-
ΟΔΩΡΟ ΛΑΓΟ, και ΧΡΗΣΤΟ Γ. ΜΑΚΡΗ να οργανώσουν ένα
σύλλογο και βιβλιοθήκη με σκοπό να δώσουν στα παιδιά
τα  καλύτερα εφόδια για το μέλλον και να ανυψώσουν το
εκπολιτιστικό και βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. 
Το δρόμο που άνοιξαν οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν και
σημερινοί σύλλογοι με τις παρεμβάσεις τους στα πράγ-
ματα του χωριού και την παντοειδή συμμετοχή τους στην
προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου μας.
Ας είναι αιωνία η μνήμη των πρωτεργατών αυτών συγχω-
ριανών μας και ας συνεχίσουμε πάνω στο δρόμο που έχουν
χαράξει για το καλό του χωριού μας.
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Συμβεβλημένος με Δημόσιο - ΟΑΕΕ

Τ Α Ξ Ι

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739

ΕΚΛΟΓΙΚΟ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ΣΥΝ- % ΣΥΝΤ-
ΤΜΗΜΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΑΑ ΕΛ ΕΛ ΚΝ ΚΝ ΚΠ ΛΞ ΠΙ ΧΑ ΟΛΑ ΜΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΕΓΡ/ΝΟΙ 525 533 521 466 413 398 556 546 429 330 356 388 5461 ΦΑ=
ΦΑΝΑΡΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ 232 299 253 234 253 230 322 281 248 182 194 266 2994 55 ΑΑ=
ΑΓΙΟΣ 

ΑΚΑΚΙΟΣ

ΑΚΥΡΑ 3 2 2 2 0 3 5 8 2 1 1 1 30 ΕΛ=
ΕΛΛΗΝΟ
ΠΥΡΓΟΣ

ΛΕΥΚΑ 3 4 4 2 2 1 7 7 1 2 0 4 37 ΚΝ=
ΚΑΝΑΛΙΑ

ΕΓΚΥΡΑ 226 293 247 230 251 226 310 266 245 179 193 261 2927 ΚΠ=
ΚΑΠΠΑ

ΕΛΑΒΑΝ ΛΞ=
ΛΟΞΑΔΑ

Ν.Δ 86 106 103 132 185 151 98 94 135 70 104 157 1421 49 ΠΙ=
ΠΥΡΓΟΣ 
ΙΘΩΜΗΣ

ΠΑ.ΣΟ.Κ 55 108 67 43 21 25 102 81 74 55 39 58 728 25 ΧΑ=
ΧΑΡΜΑ

Κ.Κ.Ε 40 27 33 6 4 3 60 45 7 15 7 10 257 9

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 9 10 9 4 1 8 12 9 4 8 6 9 89 3

ΛΑ.ΟΣ 12 16 17 20 28 32 18 5 12 17 14 14 205 7

ΟΙΚΙΟΛΟΓΟΙ 7 9 6 4 2 0 4 9 4 7 5 4 61 2
ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΛΟΙΠΑ 17 17 12 21 10 7 16 23 9 7 18 9 166 6
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 226 293 247 230 251 226 310 266 245 179 193 261 2927

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 952

ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΙΚΟ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ΣΥΝ- % ΣΥΝΤ-
ΤΜΗΜΑ ΦΑ ΦΑ ΦΑ ΑΑ ΕΛ ΕΛ ΚΝ ΚΝ ΚΠ ΛΞ ΠΙ ΧΑ ΟΛΑ ΜΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΕΓΡ/ΝΟΙ 524 546 555 488 415 395 552 539 423 329 375 387 5488 ΦΑ=
ΦΑΝΑΡΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ 280 349 318 298 307 278 402 360 307 217 247 302 3665 66 ΑΑ=
ΑΓΙΟΣ 

ΑΚΑΚΙΟΣ

ΑΚΥΡΑ 6 7 5 1 11 1 16 13 5 6 5 5 81 ΕΛ=
ΕΛΛΗΝΟ-
ΠΥΡΓΟΣ

ΛΕΥΚΑ ΚΝ=
ΚΑΝΑΛΙΑ

ΕΓΚΥΡΑ 274 342 313 297 296 277 386 347 302 211 242 297 3584 ΚΠ=
ΚΑΠΠΑ

ΕΛΑΒΑΝ ΛΞ=
ΛΟΞΑΔΑ

Ν.Δ 117 152 140 170 237 192 133 128 163 93 136 172 1833 51 ΠΙ=
ΠΥΡΓΟΣ 
ΙΘΩΜΗΣ

ΠΑ.ΣΟ.Κ 92 134 110 91 26 40 140 122 113 86 78 89 1121 31 ΧΑ=
ΧΑΡΜΑ

Κ.Κ.Ε 39 26 41 7 2 6 65 56 6 16 10 7 281 8

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 11 13 9 5 7 2 15 16 4 3 4 3 92 3

ΛΑ.ΟΣ 11 11 8 18 18 34 18 6 13 10 11 19 177 5

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2 4 3 2 4 3 6 7 1 2 4 38 1

ΛΟΙΠΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ 2 2 2 4 2 0 9 12 2 1 3 3 42 1

ΣΥΝΟΛΟ 274 342 313 297 296 277 386 347 302 211 242 261 3548

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 952

ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009



Καλοκαίρι! Μήνας Αύγουστος!
Απογευματάκι και μια βόλτα προς το «Κοκοτάκι», άξιζε τον κόπο.

Όμως δε στάθηκε εκεί, κάτι, μέσα μου, μ’ έσπρωχνε να περπατήσω
λιγάκι ακόμα, να διαβώ και το δάσος «του ’κονόμ’» και να καταλήξω
στα «δύο δεντράκια»! Ως εκεί και μη … παρέκει…

Στροφή επί τόπου και ξαναγύρισα στ’ αλώνι, όπου, κάποτε, γνώ-
ρισε παλιές… δόξες και μεγαλεία και δέχτηκε στη φιλόξενη «αγκα-
λιά» τους ανθρώπους κι ανθρώπους, μεροκαματιάρηδες και της
μάνας Γης εργάτες, όταν γινόταν ο αλωνισμός…

Εκεί στην άκρη και σήμερα ακόμα, απ’ τα χρόνια τα παλιά, σώ-
ζεται ένα κοτρώνι, αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα, με βαθουλώματα σαν…
φυσικές πολυθρόνες…

Θρονιάστηκα νωχελικά κι άφησα τη ματιά μου να πλανηθεί, εδώ
κι εκεί, πότε στις κορυφογραμμές, που διαγράφονταν, αρχίζοντας
τα «Καραούλια» και περνώντας απ’ το «Μέγα στιφαν’», έφθαναν ως
το «Καστρί», πότε προς τον κάμπο, που απλώνονταν, ως πέρα των
Μετεώρων!

Ο βασιλιάς της μέρας, ο ήλιος, αφού διέγραψε το καθημερινό
του «τόξο» ολόλαμπρος και φωτεινός, «βυθίζονταν» σιγά - σιγά,
σαν ν’ ακουμπάει στον «Γκιών’» το στεφάνι και να χάνεται πίσω στην
πέτρινη θωριά του, βάφοντας με χρυσαφένιες ανταύγειες, τον ου-
ρανό…

Η ώρα τούτη, αληθινά, ήταν μαγευτική, ονειρημένη!
Γύρω μου απλώθηκε… ανησυχητική ησυχία, μια γαλήνη, μια

ηρεμία, που διαπερνώντας όλο μου το είναι, δημιούργησε αυτό-
ματα, μια ρέμβη, μια αυτοπερισυλλογή και μια συναισθηματική
φόρτιση, δεν ξέρω, κάτι σαν γλυκιά οπτασία και συγχρόνως μια
πικρή νοσταλγία, που πήγαζε από μια απόλυτη απουσία κάποιας,
έστω, ανθρώπινης παρουσίας ή ζωής!

Φοβερό και ανελέητο συναίσθημα!
Με κατακυρίευσε και πλημμύρισε ολόκληρο τον ψυχικό και συ-

ναισθηματικό μου κόσμο και σαν ναρκωμένος, αφέθηκε έτσι σε μια
απρόσμενη ονειροπόληση και… κλείνοντας τα μάτια τα σωματικά,
άνοιξα διάπλατα εκείνα της ψυχής μου και σαν σε κινηματογραφική
ταινία, άφησα να παρελάσουν και να διαβούν, όλα όσα είχαν συσ-
σωρευτεί, χρόνια τώρα, στης αποθήκης το υποσυνείδητο και στα
τρίσβαθα της καρδιάς μου.

Ξεφύτρωσε και ξαναζωντάνεψε μπροστά μου, ένας ολόκληρος
κόσμος, ένας κόσμος που είχε να κάνει με τα παιδικά μου, κυρίως
χρόνια, και που τώρα ως δια μαγείας, χάνονταν, έσβηνε, στο βάθος
του χρόνου…

Τα χωράφια μεστωμένα μεσ’ στην αντηλιά, πάνω - κάτω κοπέλες
λιγυρές, με κάτασπρη μαντήλια στα μαλλιά, νιοι λεβέντες με χέρια
ατσάλινα και σιδερένια και ίσα κορμοστασιά, άντρες γεροδεμένοι
με πρόσωπα σκαμμένα και ρυτιδωμένα, αλλά με βλέμμα, αητήσιο,
γυναίκες με πρόσωπα πρόωρα  γερασμένα, αλλά με ματιά γερα-
κιού, γέροντες, γριες, παιδιά… πολλά παιδιά, ξέγνοιαστα και ανέ-
μελα, στις γειτονιές να παίζουν, στ’ αλώνια να κυλιένται, στις
πλαγιές και τα ξέφωτα του δάσους, να τρέχουν…

Κι ανάμεσα στο ανθρωπομάζεμα αυτό, να συνυπάρχουν και να
συμβιώνουν αρμονικά και ταιριασμένα, ζώα, όλων των ειδών, άλλα
χρήσιμα και ωφέλιμα ως υποζύγια και των χωραφιών το όργωμα,
και άλλα ενισχύοντας σημαντικά, με το γάλα, το κρέας και το μαλλί,
την οικιακή οικονομία. Να, τώρα, στου νου μου την οθόνη και στην
εικόνα της φαντασίας μου, βλέπω να ξεδιπλώνεται όλος αυτός ο
φυσικός και ανθρώπινος πλούτος και να ομορφαίνει με την πρό-
σκαιρη, έστω και φευγαλέα «παρουσία του» και πάλι, κάθε στράτα
και μονοπάτι, κάθε πλαγιά και βουνοκορφή, κάθε χωράφι και κήπο,

κάθε κρύα βρυσούλα κι ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς!
Να, ’κει πέρα στου «Παπαδήμ’» τα μέρη, στα πλάτια και στα ξέ-

φωτα του δάσους, βόσκουν κι αμέριμνα τη μέρα τους περνούν,
εκατοντάδες πρόβατα και γίδια, γελάδες και βόδια, που τα συνο-
δεύουν βοσκοί και βοσκοπούλες…

Και το βράδυ, το βραδάκι, με το ηλιοβασίλεμα, όλο εκείνο το
ετερόκλητο πλήθος των ζώων και των ανθρώπων, γυρνάνε, μέσα
από μονοπάτια στενά, αφού πρώτα περάσουν από τις κοπάνες με
νερό και πιουν και ξεδιψάσουν, στο χωριό, δημιουργώντας μια «ει-
κόνα» μια ατμόσφαιρα άφθαστης και απερίγραπτης βουκολικής
πανδαισίας! Και το βράδυ, σαν πέσει το μαύρο πέπλο της νυχτιάς,
βασιλεύει… ησυχία…

Ακούγεται μόνο στους πλατάνους τις φυλλωσιές, το μονότονο
«τραγούδι» του Γκιών’ και κάπου - κάπου διαταράσσεται της νύχτας
η σιγαλιά, από κάποιο γαϊδάρου γκάρισμα ή από σκύλου γαύγι-
σμα… Τίποτε άλλο!

Και η οικογένεια; Α, η οικογένεια, ύστερα από μια κουραστική
και κοπιαστική μέρα, απολαμβάνει, ήσυχα, ήρεμα, την οικογενειακή
θαλπωρή ώσπου να ’ρθει γλυκά τα ματόκλαδα να σφραγίσει ο
ύπνος και ν’ αφεθούν έτσι στην αγκαλιά του Μορφέα, του Θεού
του ύπνου!

Για μια στιγμή - τι σου είναι του ανθρώπου ο νους - είδα, τάχα,
να ροβολάνε στον κατήφορο, ’κει στη μεριά της «σκαλίτσας» όπου
πάνωθέ της υψώνεται μεγαλόπρεπα ο όγκος του «Καστριού», η γι-
δοβίτσα, «κανταρέλλα», τα γίδια… να ’ρχονται προς τα κάτω και να
… τα περιμένω!

Είδα, ακόμη και τι δεν είδα, θεέ μου, πουλιά να φτερουγίζουν
ανάμεσα στα κλώνια και να κρύβονται στους πυκνούς θάμνους και
να κελαηδούν χαρούμενα…

Είδα κι ένα σταυραετό, να πετάει και να διαγράφει κύκλους
γύρω από τον όγκο τον πέτρινο, του «Μέγα - Στιφαν’» κι ύστερα…
να χάνεται στα ύψη!

Κι ενώ «ζούσα» έντονα όλα αυτά, που ήταν αποκυήματα της
φαντασίας μου και όνειρα απατηλά… κάπου ’κει, «ξύπνησα», συ-
νήρθα και να … μπροστά μου, έλαμψε, σ’ όλο της το μεγαλείο, η
σκληρή και αδυσώπητη πραγματικότητα… Εκείνη της απόλυτης
ηρεμίας, της ανυπαρξίας κάθε ίχνους ζωής και της δικής μου απέ-
ραντης μοναξιάς… Ας είναι όμως, στάθηκα τυχερός!

Είχε αρχίσει να σουρουπώνει…
Αυτή η ώρα, ξέρετε, λίγο πιο μακριά απ’ του χωριού τα φώτα,

κρύβει μέσα της μια παράξενη μυστηκοπάθεια, έναν ησυχασμό,
μια απέραντη κι ανεξήγητη μοναξιά που σε «τυλίγει» σε «σφίγγει»
όλο το είναι σου και σαν να ήθελα κάπως να εκτονωθώ, να ξε-
σπάσω… έβγαλα από μέσα μου μια κραυγή - κραυγή απελπισίας
και… φώναξα, ναι «ούρλιαξα» κι ακούστηκε σαν αντίλαλος στον
πέριξ χώρο, η φωνή μου, σαν να … με ενέπαιξε, σαν να με κορόι-
δευε!!! «Κάνας άνθρωπος έεεε!!!».

Ανταπόκριση καμιά! Ανατριχίλια παντού και βουβαμάρα! Σηκώ-
θηκα, μόλις και μετά βίας διακρίνονταν τα κοτρώνια και τα βράχια,
οι κορυφογραμμές με τα προεξέχοντα δέντρα, σαν φύλακες στοι-
χειωμένοι… εικόνα φοβερή!

Στρέφω τη ματιά μου και προς του κάμπου τη μεριά… Εκεί, άλλη
εικόνα, άλλο τοπίο, εντελώς διαφορετικό, σχεδόν ονειρεμένο…
Εκεί, λάμπουν και παιχνιδίζουν, στης νύχτας τη σιγαλιά, χιλιάδες
φώτα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός απέραντου πελάγου,
μιας ήρεμης θάλασσας, με τα τόσα αραγμένα καράβια της!

Με βαριά καρδιά και σέρνοντας αργά - αργά τα βήματά μου σαν
να κρέμασαν βαρίδια στα πόδια, γύρισα στο χωριό… Βράδυασε
για τα καλά…

Ένα αεράκι δροσερό, που ’ρθε μέσα απ’ το «Μπλό» ράπισε ευ-
χάριστα το πρόσωπό μου και, κάπως, με «ξελαμπύρισε» το μυαλό
μου και… αστραπιαία παρήλασαν ξανά, τι άλλο, οι αναμνήσεις και
οι νοσταλγίες… που τόσο έντονα προ ολίγου «έζησα».

Βούρδας Θωμάς
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«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»
Διμηνιαία Εκπολιτιστική Εφημερίδα
Α.Φ.Μ. 099276238
Κωδικός Γ.Γ.Ε. 4565
Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Εκδότης:
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο - Αυτόματος Τηλεφωνητής
& FAX (2410) 535.539
Email: alfamialfa@windowslive.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βούρδας Θωμάς
Μηνίτσιος Αντώνιος
Παπαντωνίου Γεώργιος

Τηλ. 6945 057285, 2410 625453
Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

email: smountzouris@gmail.com
ΦΑΞ: 2410 286524

Διαχειριστής web: www.ellinopirgos.gr
Θωμάς Μηνίτσιος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού ΕΥΡΩ 10
Εξωτερικού ΕΥΡΩ 15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 397/480469-41
Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις αυτών
που τα έγραψαν. Εμβάσματα, επιστολες, χειρόγραφα
συνεργατών κ.λπ., να στέλνονται στα Γραφεία του Σ.Ε.Λ.
Κύπρου 80 (2ος όροφος, Τ.Κ. 41222)

ΠΛΑΚΙΑΣΠΛΑΚΙΑΣ
Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

AΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.: 24450-41684 ΚΙΝ.: 6974-891592 & 6973-320772

Ποίηση
Το ποίημα αυτό συνέθεσε 
ο κ. Αθανάσιος Γ. Γώγος

Αγών ζωής
Μέσα στης νιότης τον ανθό
εφύγαμε απ’ το χωριό
τίμιοι και εργατικοί
εθνικιστές κι αρσενικοί

Αγωνιστήκαμε σκληρά
σε χίλια δυο αφεντικά
βγήκαμε τέλος νικητές
έστω με κάμποσες πληγές

Και τώρα γηρασμένοι
κωφοί και ασπρισμένοι
στην πατρώα γυρίσαμε τη γη
ν’ αφήσωμε την τελευταία μας πνοή

Θεού Θέλοντος
Ενας άνδρας μια γυναίκα κι ο Θεός
απεφάσισαν μια μέρα να δειπνήσουν
να πιουν κρασί που φεύγει ο καημός
την ευτυχία δύο ωρών να ζήσουν.

Και σε πλακιώτικη ταβέρνα μια βραδιά
σε μια γωνιά μαζεύτηκαν ζεστή
Θα ’ταν τι ώρα κάπου στις εννιά
καλό μεζέ παρήγγειλαν και κόκκινο κρασί.

Συζήτησαν κι ανέφεραν πολλά
ο δε Θεός ευχήθηκε καλή αρχή
φτιαγμένοι λίγο, έφυγαν αργά
κι όλοι συμφώνησαν να επαναληφθεί.

ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΡΩΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔ. ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

B. SC. Psychology. Middlesex, Univ. of London
M.A. Psychology. Middlesex, Univ. of London

Ειδίκευση στα Προβολικά 
Τεστ Προσωπικότητας και Ψυχοπαθολογίας

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 9, ΛΑΡΙΣΑ (3ος όροφος)
Τ.Κ. 41223, ΤΗΛ.: 2417-715333, 

ΟΙΚ.: 2410-535868, ΚΙΝ.: 6937-000727

Πληροφορίες
Αστυνομία (Κέντρο άμεσης δράσης).............................100
Αστυν. Τμήμα Μουζακίου (Μουζάκι) ...............24450 41223
..........................................................................24450 42101
Πυροσβεστική (Κέντρο άμεσης επέμβασης).................199
(Για φωτιές)
Εθνικό  Κέντρο Α’ Βοηθειών (ΕΚΑΒ)..............................166
(Για ασθενείς)
Δήμος Ιθώμης(Φανάρι)....................................24410 39855
ΚΤΕΛ ν. Λαρίσης(Λάρισα)....2410 537737, 537773, 537777
ΚΤΕΛ ν. Καρδίτσας (Γραφ. Λάρισας)..............2410 610124
ΚΤΕΛ ν.Καρδίτσας( πόλη Καρδίτσα)...............24410 21001                           
ΚΤΕΛ ν. Μαγνησίας (Βόλος)............................24210 33254
ΚΤΕΛ ν. Τρικάλων (Τρίκαλα)............................24310 73131
Τραίνα (Ο.Σ.Ε.) (Δρομολόγια για όλη  Ελλάδα ): ........1110    
Γραφ. ΟΣΕ Λάρισας (Λάρισα) ..........2410 590263, 590143
ΤΑΞΙ Ελληνοπύργου: 
Γραφ. Ιερέως (π. Αντωνίου, χωριό)................24410 33008

(Τηλ. & ΦΑΞ)
Ο.Τ.Ε. (Γενικές πληροφορίες):11821, 11880,11888,11850

Σημείωση: Λόγω συχνής αλλαγής δρομολογίων (ΚΤΕΛ και
ΟΣΕ), είναι πιο ασφαλής η τηλεφωνική σας ενημέρωση από
τα πραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα.
Τα αντίστοιχα γραφεία των ΚΤΕΛ σας ενημερώνουν και για
τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και άλλων πόλεων.
Επίσης, το 100 μπορεί να σας πληροφορήσει και για υπη-
ρεσιακά τηλέφωνα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Aναμνήσεις - νοσταλγίες

Πλήρωσαν για την εφημερίδα

- Περγαντή-Στάθη Ειρήνη,
- Πιτσιάβας Κων/νος (έτη
2008 - 2009),
- Σακελλαρίου Κων/νος του
Απ. (Τρίκαλα), 
- Λαγός Στέργιος,
- Λαγού Θεοπίστη,
- Λαγού Αγορίτσα,

- Λαγός Κων/νος, 
- Παπαντωνίου Αθανάσιος
(2008 - 2009),
- Μακρής Γεώργιος,
- Μακρή-Τζιαχρή Λούλοα,
- Μακρή - Χρύση Βασιλική
- Μακρής Απ. του Στεφά-
νου



Η κυρα-Κώσταινα, μέρες τώρα, το συλλογιζόταν, ν’ αποφα-
σίσει, να κατεβεί ως την πόλη, όπου κατοικούσε ο γιος της. Δεν
την έρχονταν καλά, όμως, να πάει με τα χέρια άδεια. Έπρεπε,
κατά το συνήθειο, κάτι να πάρει μαζί της, έτσι σαν δώρα απ’ το
χωριό.  Έτσι, λοιπόν, ’τοίμασε ένα σωρό «μαρματζούλια» και τα
σώρτασε, με μεγάλη προσοχή και φροντίδα, σ’ ένα καλάθι αρ-
κετά μεγάλο. Τι δεν είχε μέσα εκείνο το κοφίνι!

Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας! Σε ξεχωριστά σακουλάκια
έβαλε, τραχανά - γλυκό και ξινό - μπλουγούρι, φασόλια, ρεβίθια,
φακές, αυγά, ως και άνιθο ξερό, ασφακοκέφαλα, χαμομήλι κ.ά.
παρόμοια, όλα διαλεγμένα απ’ το νοικοκυριό της.

Σαν συμπλήρωμα, πάνω - πάνω, τοποθέτησε μια ολόπαχη
σφαγμένη κότα, που την τάιζε ιδιαίτερα και τη φύλαγε ακριβώς
για την περίσταση... Και για να μη φαίνεται το περιεχόμενο του
καλαθιού, έραψε γύρω - γύρω ένα κομμάτι ύφασμα από τσαν-
τίλα και έτσι «ξεσυλλόισε» εντελώς.

Να την, φορώντας και το πιο καλό της φουστάνι και καλύ-
πτοντας τα μαλλιά της με μια τσίπα, με κουκάκια, κατέβηκε στο
πρακτορείο, για να πάρει το λεωφορείο, να πάει στο γιο της.

Έβγαλε το εισιτήριο και πάντα κρατώντας σφιχτά με το ένα
της χέρι το χερούλι της καλάθας, σαν ήρθε η ώρα ν’ ανεβούν,
ανέβηκε κι εκείνη απ’ την πίσω πόρτα του λεωφορείου.

Δεν πρόλαβε να καθίσει κι ακούει τότε μια φωνή:
- Ε, θεια, πού το πας

το καλάθι; Φέρ’ το δω να
το βάλω εγώ κάπου!.

Ήταν η φωνή του ει-
σπράκτορα!

- Α, γιε μ’... Τήρα δω!

Να του βάλ’ς σι καλή μιριά κι να μην... «κουλουγύρ’», γιατί έχου
μέσα πράγματα φωγώσιμα!..

Έφτασε στον προορισμό της. Εκεί την περίμενε ο γιος της.
Επειδή το κοφίνι ήταν... ασήκωτο και για να μην το κουβαλάνε
στα χέρια, κάλεσαν ένα παιδί με το καρότσι και το βάλανε
επάνω... Ο γιος της, πειραχτήρι όπως ήταν, θέλοντας να... πει-
ράξει λιγάκι τη μάνα του, τη λέει στα... σοβαρά:

- Μάνα, εδώ στην... ακρούλα του καροτσιού... κάτσε, τώρα
κι εσύ!

- Πού παιδί μ’ ιδώ; Κι έκανε να καθίσει!
Οπότε το παιδί, χαμογελώντας, την λέει:
- Όχι εσύ, θεια!... Σε πειράζει ο γιος!
Του ’ριξε, τότε, μόνο μια... οργισμένη ματιά και μέσα από τα

σφιχτά της δόντια κάτι... ξεστόμισε! Τι, κανένας δεν άκουσε! 
Έμεινε μαζί με τον κανακάρη της κάμποσο καιρό.
Ήρθε η ώρα της επιστροφής στο χωριό... Καλούνε ένα ταξί

να την πάει ως το πρακτορείο. Άνοιξε την πίσω πόρτα, έβγαλε
τα παπούτσια της, παίρνοντάς τα στο ’να χέρι, κι ανέβηκε.

Για μια στιγμή, ο ταξιτζής την «έκοψε» μέσα απ’ το καθρε-
πτάκι του να κάθεται... ανάποδα... γυρισμένη και κοιτάζοντας
από τα πίσω τζάμια!

- Ε, κυρά μ’... τι κάνεις εκεί;... Προς τα δω γύρνα!
Κι η κυρα-Κώσταινα:
- Γιατί γιε μ’ ισί τηράς όξω απ’ αυτού μπροστά, ιγώ από πού

θα τηράω όξω;!
Ο ταξιτζής... έσκασε στα γέλια!
Πάντως, παρά τις όποιες περιπέτειες, η κυρα-Κώσταιναι

καλά τα κατάφερε στην πόλη και γύρισε στο πατρικό της σπίτι
κατευχαριστημένη και ανανεωμένη.

• ΦΑΝΑΡΙ
Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η σύνταξη μελέτης

από την ΑΝΚΑ για την ανάπλαση των οικισμών ΦΑΝΑΡΙΟΥ και
ΚΑΝΑΛΙΩΝ, η εφαρμογή της οποίας θα χρηματοδοτηθεί από το
πρόγραμμα LEADER.

Έφυγε ο Σεραφείμ Φασιανός
Σκοτώθηκε στις 10 Οκτωβρίου, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα

ο Τοπικός Σύμβουλος  του Φαναρίου Σεραφείμ Φασιανός, 37
ετών. Ο Σεραφείμ Φασιανός υπήρξε από τα πλέον δραστήρια
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Φαναρίου , συμμετείχε ενεργά
στον πολιτιστικό σύλλογο και  σε όλες τις εκδηλώσεις που είχαν
ως στόχο την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ήταν μέλος  της χο-
ρευτικού ομίλου της Καρδίτσας με πολλές διεθνής συμμετοχές
και διακρίσεις. Η κηδεία του έγινε στις 11 Οκτωβρίου με πάνδημη
συμμετοχή των κατοίκων και τη συνοδεία δημοτικής μουσικής
υπό το Βασίλη Νταράλα και μελών του χορευτικού ομίλου της
Καρδίτσας ντυμένων με παραδοσιακές στολές.

• ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ
Διανοίχθηκε ο δρόμος προς τη σπηλιά του Αγίου Ακακίου

που βρίσκεται στην περιοχή ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ. Απομένει η κατα-
σκευή των τεχνικών και η ασφαλτόστρωσή του. 

• ΛΟΞΑΔΑ
Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου γιορτάσθηκε στη Λοξάδα στο

φερώνυμο Ναό. Την παραμονή (25/10) παρασκευάσθηκε το πα-
ραδοσιακό μπλουγούρι με κρέας πρόβιο το οποίο προσφέρ-
θηκε , κατά το έθιμο , στους προσκυνητές.

• ΚΑΝΑΛΙΑ
Νοικιάσθηκε σε ιδιώτη Δημοτικό οίκημα  των Καναλίων το

οποίο λειτουργούσε ως ενοικιαζόμενα δωμάτια χωρίς ποτέ να
έχει αξιοποιηθεί. Το οίκημα έχει ήδη μετατραπεί σε ένα καλαί-
σθητο και λειτουργικό   ξενοδοχειακό κατάλυμα το οποίο ήδη
άρχισε να λειτουργεί από το περασμένο καλοκαίρι. Η τιμή για
τα δίκλινα δωμάτια είναι από 50 έως 60 ΕΥΡΩ. 

• ΚΑΠΠΑ
Άνοιξε και άρχισε να λειτουργεί και δεύτερη ταβέρνα στην

Καππά δεξιά του δρόμου Καρδίτσας – Μουζακίου στο ύψος του
χωριού. Η ταβέρνα είναι του κου Σουλιώτη και λειτουργεί σε
ένα πάρα πολύ καθαρό  περιβάλλον και προσιτές τιμές.

• ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ
Το Δημοτικό Αναψυκτήριο του Πύργου Ιθώμης, στη θέση

Τρανή Βρύση, πρόκειται να νοικιάσει σε ιδιώτη ο Δήμος Ιθώμης.
Ήδη στο οίκημα έχουν γίνει από πλευράς Δήμου οι απαραίτη-
τες εργασίες και αναμένεται να δημοπρατηθεί για την ανάδειξη
του πλειοδότη.

• ΧΑΡΜΑ
Αρκετές προσκοπικές ομάδες επισκέφθηκαν τον καλοκαίρι

το Εκπαιδευτικό Κέντρο των προσκόπων που στεγάζεται στο οί-
κημα του πρώην Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Στο εκπαι-
δευτικό κέντρο προσκόπων διοργανώνονται σεμινάρια  για
θέματα που αφορούν τους προσκόπους και τα παρακολουθούν
άτομα του προσκοπισμού από όλη την Ελλάδα.

Τα νέα... της Ιθώμης
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ΛΛαακκωωννιικκάά

www.ellinopirgos.gr Ιστο-
σελίδα του Συλλόγου Ελλη-
νοπυργίων Λαρίσης ο
ΑΘΑΝΑΤΟΣ,   από τις 28
Οκτωβρίου 1997, όπου
υπάρχει η εφημερίδα ΕΛΛΗ-
ΝΟΠΥΡΓΟΣ. 
www.ellinopyrgos-grali-
sta.gr Ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου του χωριού ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  και της Εφημε-
ρίδας ΓΡΑΛΙΣΤΑ.
www.ithomi.net Ιστοσελίδα
του Δήμου Ιθώμης
www.mouseiaithomis.gr
Ιστοσελίδα του Δήμου  Ιθώ-
μης  μέσω ΑΝΚΑ. 
www. gralista-andreou gr
Ιστοσελίδα του γιατρού Νι-
κολάου Ανδρέου που ανα-
φέρεται στο χωριό.

@Ιστοσελίδες
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«Οι περιπέτειες... της κυρα-Κώσταινας 
από μια επίσκεψη στην πόλη»

Απίστευτα... κι όμως Γραλιστινά
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Ε
ίναι κρίμα που ματαιώθηκε η καστανογιορτή για φέτος
που μ ο ζάβατος είχε και τα περισσότερα κάστανα από

κάθε άλλη χρονιά τα τελευταία δέκα χρόνια.

Λ
έμε  αυτό διότι είχε δημιουργηθεί μια παράδοση η οποία
είχε εδραιωθεί  στη συνείδηση των συμπολιτών μας και

όλοι ανέμεναν την καστανογιορτή για να επισκεφθούν το
χωριό. Με την εκδήλωση αυτή βοηθιούνταν και οι επαγγελ-
ματίες σε μια νεκρή ουσιαστικά περίοδο από πλευράς τουρι-
στικής κίνησης στο χωριό.

Λ
έμε επίσης ότι η καστανογιορτή είχε θετικό αντίκτυπο
στην προβολή του χωριού στην ευρύτερη περιοχή της

Θεσσαλίας και πανελληνίως.

Η
ματαίωση της καστανογιορτής δεν έπρεπε να γίνει,αλλά
εάν υπήρχε αδυναμία διοργάνωσης από τον τοπικό Σύλ-

λογο θα έπρεπε,κατά την γνώμη μας ,να ερωτηθεί πρώτα το
τοπικό διαμέρισμα Ελληνοπύργου και τέλοςο Δήμος Ιθώμης,ο
οποίος να υπενθυμίσουμε είχε συμμετάσχει στην περυσινή
καστανογιορτή και είχε διοργανώσει,μόνος του,την προπέρ-
συνη.

N
α σκεφθούμε λοιπόν,αν πράγματι θέλουμε στο εξής να
συνεχισθεί η παράδοση,η διοργάνωση να γίνεται με την

συνεργασία όλων των φορέων.Ο ταν λέμε όλων των φορέων
εννοούμε το Δήμο, ο οποίος θα είναι και ο βασικός χρηματο-
δότης μέσω του υπουργείου Πολιτισμού, το Τοπικό Διαμέρι-
σμα Ελληνοπύργου, τον Τοπικό Σύλλογο «Άγιος Αθανάσιος»
την προσφορά του οποίου θεωρώ ότι όλοι αναγνωρίζουμε, και
όποιον από τους  άλλους συλλόγους μπορεί να συνδράμει.

Π
ερί της οργάνωσης της καστανογιορτής μπορούμε να
λαμβάνουμε σχετικές αποφάσεις στην καλοκαιρινή συ-

νάθροιση των συλλόγων, να ορίζεται μια επιτροπή στην οποία
θα συμμετέχει ο Τοπικός Σύλλογος, ο πρόεδρος του Τοπικού
Διαμερίσματος και εκπρόσωπος της Δημοτικής αρχής και
από τότε να αρχίζει η προετοιμασία.

Υ
πάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού του ενσύρματου δι-
κτύου με το οποίο λαμβάνουν τηλεοπτικό  σήμα τα σπίτια

που βρίσκονται στο κέντρο του χωριού. Δεδομένου ότι δεν εν-
δείκνυται η τοποθέτηση αναμεταδότη διότι θα δημιουργήσει
προβλήματα σε αυτούς που έχουν τώρα καλό σήμα θα επι-
διωχθεί η λύση του εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος δικτύου.
Τη μελέτη ανέλαβε να την συντάξει, αφιλοκερδώς,  ο κος Από-
στολος Μπονώτης ενώ το απαιτούμενο ποσό θα διατεθεί από
το Δήμο Ιθώμης. 

Ρ
αχωβίτσας Ιωάννης, ο στρατηγός που κάνει τη διαφορά
στην Ελληνική Αστυνομία. Μετά την εκκαθάριση των Ζω-

νιανών και την έναρξη εκκαθάρισης και της πρωτεύουσας, ως
Αττικάρχης πλέον,ο Γιάννης Ραχωβίτσας,  έκανε και το απί-
στευτο: Κυνήγησε με το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο και μαζί
με τη φρουρά του κατάφερε να συλλάβει δύο διαρρήκτες που
μόλις είχαν διαπράξει μια διάρρηξη και διέφευγαν. Το ατύχημα
για αυτούς ήταν ότι την ώρα εκείνη περνούσε από την περιοχή
ο Αττικάρχης (Ράμπο κατά τους συναδέλφους του) ο οποίος
αντιλήφθη τι είχε γίνει και μετά από άγρια καταδίωξη τους συ-
νέλαβε. Συμπέρασμα,  υπάρχουν ακόμα αξιωματικοί που μπο-
ρούν με το παράδειγμά τους να εμπνέουν τους νεότερους και
να διασώζουν το γόητρο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γ
ίνεται πολύ καλή δουλειά στο Πειραματικό Γυμνάσιο Φα-
ναρίου που άρχισε να λειτουργεί από φέτος. Είναι ένα

σημαντικό βήμα προόδου της περιοχής μας που πρέπει να
στηριχθεί και στηρίζεται από όλους τους φορείς.

Ο
εκδοτικός οίκος Σαββάλα μοίρασε και φέτος δωρεάν εκ-
παιδευτικά βοηθήματα στους μαθητές του Δήμου Ιθώ-

μης, μια ενέργεια που καταδεικνύει το ενδιαφέρον και την
αγάπη των αδελφών Σαββάλα για την ιδιαίτερη πατρίδα τους. 

Σ
τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΝΟ2 οδηγούμαστε σύμφωνα με τα λε-
γόμενα της κυβέρνησης που προέκυψε μετά τις εκλογές

της 4ης Οκτωβρίου. Εκείνο που δεν είναι ακόμα γνωστό είναι
αν θα μπορέσει να εφαρμοσθεί το φθινόπωρο του επόμενου
χρόνου, οψόμεθα. 

Αντώνιος Μηνίτσιος


