
Η ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή της πίτας του Συλλόγου
Ελληνοπυργίων Λάρισας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Φε-
βρουαρίου στην ταβέρνα του Νταχμίρη στο κέντρο της Λάρισας
όπου παραβρέθηκαν περισσότερα από 100 άτομα.

Στην αρχή έγινε η εκλογή του προεδρείου της Γενικής Συνέ-
λευσης και ακολούθησε η ανάγνωση από τον πρόεδρο του Συλ-

λόγου κο Κώστα Φαρασλή, χαιρετισμού του πρώην  προέδρου
της βουλής, βουλευτή κου Δημήτρη Σιούφα.

Παραβρέθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κκ Αντώνης Μηνί-
τσιος και  Νικόλαος Γκίκας  και  ο πρόεδρος του χωριού κος
Γιώργος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνο-
πυργίων Βόλου κος Βασίλης Καπέλλας  και ο  Γραμματέας του
Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού κος Γεώργιος Γέρμανος οι
οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κος Κώστας Φαρασλής έκανε τον
απολογισμό πεπραγμένων του 2009 στα οποία περιλαμβάνον-
ται:

1. Η συμμετοχή στη μουσική βραδιά στο χωριό τον Αύγουστο 
2. Το μνημόσυνο των αποβιωσάντων προέδρων του Συλλό-

γου και των ιερέων του χωριού.

Το ασύρματο δίκτυο είναι γεγονός για τον Ελληνόπυργο
από τις 22/2/2010. Έτσι τώρα μπορούμε να πούμε ότι βρι-
σκόμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας αφού ο κάθε κάτοι-
κος και επισκέπτης του Ελληνοπύργου μπορεί πλέον να
συνδέεται με το διαδίκτυο(internet) δωρεάν και να έχει
άμεση επικοινωνία με όλο τον κόσμο. Πως όμως φθάσαμε
στο στόχο μας; Ασφαλώς τίποτε δεν γίνεται τυχαία. Κά-
ποιοι πρέπει να βάλουν το στόχο να πιστεύουν σ’ αυτόν
και να προσπαθούν συνεχώς για να τον πετύχουν.
Η εξέλιξη αυτή πέρασε από πολλά στάδια:
-Το πρώτο ήταν η επανάκτηση του οικήματος του πρώην

αστυνομικού σταθμού από το Δήμο Ιθώμης ( ήταν στη διάθεση
του  Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως) 

-Το δεύτερο ήταν η ανακαίνισή και ο εξοπλισμός του με σύγ-
χρονο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων οπτικοα-
κουστικών συστημάτων από το Δήμο Ιθώμης μέσω Leader.

- Το τρίτο στάδιο ήταν η συνεργασία με το Δήμο  Μουζακίου
ούτως ώστε να μπει η κεντρική κεραία του ασύρματου δικτύου

στην Καψούνα και από κει, πέρα από το Δήμο Μουζακίου, να
καταλήγει το σήμα στο ηλεκτρονικό κέντρο Ελληνοπύργου από
όπου θα διαχέεται στον οικισμό και στη συνέχεια σε όλο το
Δήμο Ιθώμης. 

Αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση για το χωριό μας και το
Δήμο αφού ήδη ο Δήμος Ιθώμης βρίσκεται στη διαδικασία ανά-
πτυξης του ασύρματου δικτύου σε όλα τα Τοπικά Διαμερί-
σματα.

Με τα ηλετρονικά και οπτικοακουστικά μηχανήματα που δια-
θέτουμε υπάρχει τώρα η δυνατότητα να οργανώνονται ομιλίες
και διαλέξεις με σύγχρονα μέσα αλλά και τηλεδιασκέψεις ατό-
μων που μπορεί να βρίσκονται στα πέρατα του κόσμου και να
συζητούν γύρο από ένα ..τραπέζι με τη βοήθεια του διαδικτύου.

Είμαστε μπροστά στην τεχνολογία και με τη βοήθεια των
νέων επιστημόνων του Ελληνοπύργου που δραστηριοποιούνται
σε όλες τις επιστήμες θα τον αναδείξουμε και θα ανοίξουμε
νέους ορίζοντες ανάπτυξης. 
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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»

Σε λειτουργία το ασύρματο 
δίκτυο στον Ελληνόπυργο

Ένα μεγάλο θέμα που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια
είναι η συντήρηση και ανάδειξη  των εκκλησιαστικών κειμη-
λίων του χωριού τα οποία είναι τοποθετημένα στην απο-
θήκη της εκκλησίας σε συνθήκες που δεν είναι επιτρεπτές,
για τα  κειμήλια της πίστεώς μας. Επιπρόσθετα  η φθορο-
ποιός επίδραση του χρόνου σε συνθήκες υγρασίας, επιτεί-
νει την καταστροφή των κειμηλίων αυτών και ο ιερέας
πατήρ Αντώνιος Ανδρέου με το εκκλησιαστικό Συμβούλιο
προσπαθούν  εναγωνίως να βρουν λύση στο επείγον αυτό
θέμα που αφορά όλο το χωριό. Υπάρχουν εικόνες, ιερά
άμφια  και σκεύη τα οποία  μπορούν άνετα να γεμίσουν ένα
θεματικό μουσείο με εκκλησιαστικά και μόνο αντικείμενα τα
οποία  σε συνδυασμό με τα γραπτά κείμενα και φωτογρα-
φίες θα μας δείχνουν τη διαδρομή και την εξέλιξη των εκ-
κλησιαστικών πραγμάτων καθώς και τους ανθρώπου που
υπηρέτησαν την εκκλησία μας.                                       952

Να προστατευθούν 
τα εκκλησιαστικά 

κειμήλια του χωριού

Κοπή πίτας και η ετήσια Γενική Συνέλευση

Συνέχεια στη σελίδα 2

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
της συνάντησης των Συλλόγων του χωριού μας με τους με-
ταποτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίου της κεντρικής Γαλ-
λίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας(Πολυτεχνείο
Βόλου), που έγινε το Σάββατο, 27 Φεβρ. στο πνευματικό
κέντρο (Δημ. Σχολείο) του χωριού μας. Ο Καθηγητής κ.
Γούλας Δημήτρης, του οποίου η μητέρα του , γένος Παπα-
ποστόλου, κατάγεται από την Καππά, σε συνάντησή του με
τους Προέδρους του Συλλόγου μας (Κων. Ν. Φαρασλή) και
του τοπικού Συλλόγου (Παύλο Β. Σιούφα) στο χωριό, κανό-
νισε τις λεπτομέρειες της όλης εκδήλωσης, αφού πρώτα
πείσθηκε ότι ο Ελληνόπυργος πρέπει να είναι το χωριό που
θα φιλοξενήσει τους φοιτητές, ως αντιπροσωπευτικό της
περιοχής που διατηρεί στενή σχέση με τους αποδήμους.
Την εκδήλωση διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία ο τοπικός

Γαλλοελληνική 
συνάντηση... στο χωριό

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου

Συνέχεια στη σελίδα 2



Συγχαρητήριο
Στον αγαπημένο μας εγγονό Νικόλαο ΓΕΩΡΓΙΟΥ του

Ιωάννη και της Καίτης, που έδωσε αμοιβαία υπόσχεση
γάμου μετά της εκλεκτής της καρδιάς του Νότας ΒΑΦΕΑ
του Μάτθου και της Ιωάννας, ευχόμαστε ολόψυχα "Καλά
στέφανα".   

Χρήστος και Αργυρώ Γιαννούλη

ΣΕΛΙΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20102 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Πλήρωσαν για την εφημερίδα

- Παπαβασιλείου Δημή-
τριος του Βασιλείου.
- Γερμανός Βασίλειος
- Παρασκευοπούλου Ρούλα
- Πλακιάς Νικόλ. 2009-2010
- Τουλιάς Βασίλειος
- Καρανάσιος Χρήστος
- Καλαντζή Αλκηστις
- Μπίρος Αντώνιος
- Μοναστηρίδου Αναστασία
- Καρατώλου Στέλ. 2009-2010 
- Καρατώλου - Καρέλη
Βάσω 2009 - 2010 
- Γιαννούλης Γεώργιος Κ.
- Γιαννούλης Δημήτριος
- Ραυτοπούλου Ελένη
- Μηνίτσιος Αντώνιος
- Βλητσάκης Αθανάσιος
- Καλαντζής Ιωάννης
- Φαρσαλή Ειρήνη
- Αλπού Βικτωρία
- Αλπού Λεμονιά
- Αλπούς Απόστολος
- Παπαδημητρίου Θωμάς Ιωάν.
- Παπαδημητρίου Θωμάς
Αποστ.
- Κορώνης Γεώργιος
- Κορώνης Παρασκευάς
- Κορώνη - Πολίτη Καίτη
- Λαγός Αθανάσιος
- Βλάχος Ιωάννης Στ.
- Τέγος Ιωάννης
- Μηνίτσιος Ηλίας
- Μηνίτσιου Ρίτσα
- Μηνίτσιος Θωμάς
- Παπαντωνίου Γεώργιος
- Γέρμανος Θωμάς
- Παπουτσής Θωμάς
- Κορώνης Αντώνιος
- Κορώνης Λάμπρος
- Κορώνης Περικλής
- Ζάχου - Μπλιάτσου Ειρήνη
- Καμέα Χαρίκλεια
- Παπαρσένος Ευάγγελος
- Ιωάννου Χαρίκλεια
- Καράντζου Βασιλική
- Καρατώλος Γεώργιος
- Γερμανός Αγγελος
- Τριαντάρης Κων/νος Αποστ.
- Κορλός Βύρων

- Κορλός Βασίλειος
- Κορλός Χρυσόστομος
- Κορλός Γεώργιος
- Κορλού Φωτεινή
- Τσιαντούλας Ηλίας
- Ζάχος Βασίλειος
- Λαγός Απόστολος
- Λαγός Ιωάννης
- Αυγέρης Γεώργιος
- Τριαντάρης Σεραφείμ
- Βασιλείου Αθανάσιος
- Βλάχος Ιωάννης Λάμπρου
- Τέγος Αθανάσιος
- Τέγος Βάιος
- Γκρέκα Μαρία
- Βλάχος Θωμάς Κ.
- Παναγόπουλος Θωμάς
- Παναγόπουλος Σωτήριος
- Τασοπούλου - Ζάχου Ρίτσα
- Ζάχος Αλέξανδρος
- Ζάχος Αθανάσιος Αλεξ.
- Αλπούς Κων/νος
- Αλπούς Βασίλειος
- Γερμανός Γεώργιος Λ.
- Σύμμος Αριστοτέλης
- Σύρμας Θεόδωρος Αρ.
- Κωστόπουλος Κων/νος
- Παναγόπουλος Γεώργιος Απ.
- Τουλιά Βασιλική
- Γκίκας Νικόλαος
- Τριαντάρης Νικόλαος
- Καρανάσιος Γεώργιος
- Δεσλή Ελένη
- Ανδρέου Παναγιώτης
- Καλαντζή Αλκηστις
- Σταμούλης Γεώργιος
- Τριαντάρης Αθανάσιος
- Κορώνης Κων/νος
- Σφάκα - Τριαντάρη Αγορίτσα
- Γιαννούλης Σωτήριος
- Σακελλαρίου Αθανάσιος
- Καραγιάννης Παναγιώτης
- Καρανάσιος Ευάγγελος
- Τριαντάρης Γεώργιος
- Κουτσιόγκουλος Κων/νος
- Γιαννούλης Απόστολος
- Τσιτσιπάς Γεώργιος
- Σύρμος Αχιλλέας του Κων.
- Σύρμος Κωνσταντίνος του
Αχιλλέα

Koινωνικά και άλλα...

ΓΕΝΝΗΣΗ
- Ο Χρήστος Μηνίτσιος και η Δήμητρα Ταμπάκου –Μηνί-

τσιου που μένουν στην Καρδίτσα απέκτησαν κοριτσάκι στις
16 Φεβρουαρίου 2010.

Ευχόμαστε να του ζήσει.

Μνημόσυνα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Φράγγος Απόστολος 87 ετών στις 5/2/2010.
- Παπουτσή βασιλική 95 ετών στις 16/2/2010.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
- Κωνσταντίνου Καρανάσιου, ετήσιο, την Κυριακή

21/2/2010 στο χωριό.

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 20 χρόνια

• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1990

1η ΣΕΛΙΔΑ 
-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ το επόμενο μεγάλο έργο της κοινότητας
-Αποτελέσματα εκλογών ΑΠΡ 1990
-ΑΜΠΛΑΣ : έργο μαμούθ για το χωριό
-Αποτεφρώθηκαν 120 γίδια 
-Κοπή πίτας Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών
-Ο χορός του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Βόλου
-Επιτυχία σημείωσε ο χορός του Συλλόγου
-Σύσσωμοι οι Ελληνοπυργιώτες βοηθάνε τον κο Βελ.
Αλπού 
-Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό τα έργα της κοινότητας.
- Εκκλησιαστικά νέα

2η ΣΕΛΙΔΑ 
-Στ’ αλώνια και τα νυχτέρια του χωριού

3η ΣΕΛΙΔΑ
-Η ΛΑΜΠΡΩ παλιό δημοτικό τραγούδι
- Ο αναμεταδότης  της ΕΤ 2
-Πλήρωσαν τη συνδρομή για το 1990

4η ΣΕΛΙΔΑ
-Οι αποκριές στο χωριό
-Κυριακή 28 Ιανουαρίου η ετήσια γενική Συνέλευση 
-Ισολογισμός εσόδων- εξόδων ΣΕΛ
-Προσφορές, προαγωγές, κοινωνικά, ανταποκριτές.

Πλήρωσαν στον σύλλογο

- Γιαννούλης Γεώργιος Κ.
- Γιαννούλης Δημήτριος
- Ραυτοπούλου Ελένη
- Μηνίτσιος Αντώνιος
- Μηνίτσιου Φωτεινή
- Βλητσάκης Αθανάσιος
- Καλαντζής Ιωάννης
- Φαρασλή Ειρήνη
- Φαρσαλής Ιωάννης
- Αλπού Βικτωρία
- Αλπού Λεμονιά
- Αλπούς Απόστολος
- Αλπού Παρασκευή
- Κορώνης Γεώργιος
- Κορώνης Παρασκευάς
- Κορώνη Ρούλα
- Βλάχος Ιωάννης Στεφά-
νου
- Τέγος Ιωάννης
- Τέγου Βάσω
- Κορώνης Αντώνιος
- Κορώνη Ελσα
- Καμέα Χαρίκλεια
- Καράντζου Βασιλική
- Καρατώλος Γεώργιος
- Καρατώλου Τασούλα
- Παπαντωνίου Γεώργιος
- Παπαντωνίου Φωτεινή
- Τριαντάρης Κων/νος
- Τριαντάρης Σεραφείμ

- Κορλός Βύρων
- Κορλού Τούλα
- Τσιαντούλας Ηλίας
- Τσιαντούλα Θάλεια
- Ζάχος Βασίλειος
- Ζάχου Αντωνία
- Λαγός Απόστολος
- Βασιλείου Αθανάσιος
- Βλάχος Ιωάννης Λ.
- Τέγος Αθανάσιος
- Τέγος Βάιος
- Τέγου Ελένη
- Γκρέκα Μαρία
- Βλάχος Θωμάς
- Βλάχου Ελένη
- Φαρσαλής Κων/νος
- Φαρσαλής Θωμάς
- Παναγόπουλος Θωμάς
- Παναγοπούλου Ελισάβετ
- Αλπούς Βασίλειος
- Αλπούς Κων/νος
- Κωστόπουλος Κων/νος
- Κωστοπούλου Ελένη
- Καρανάσιος Γεώργιος
- Λαγός Αθανάσιος
- Παπουτσής Θωμάς
- Σύρμος Αχιλλέας του
Κων.
- Σύρμος Κωνσταντίνος του
Αχιλλέα

Προσφορές
- Ο Γιαννούλης Ιωάννης, τυχερός της βασιλόπιτας  του

συλλόγου μας, το ποσό των εκατό (100) ευρώ που αντι-
στοιχούσε στο φλουρί της πίτας και ήταν προσφορά του
προέδρου μας, το προσέφερε στο σύλλογό μας.

- Η Αγορίτσα Τριαντάρη - Σφάκα προσέφερε στην εφη-
μερίδα Ελληνόπυργος το ποσό των πενήντα ευρώ (50).

- Ο Μπίρος Αντώνιος, προσέφερε στην εφημερίδα Ελ-
ληνόπυργος το ποσό των εκατό (100) ευρώ για τη λειτουρ-
γία της.

ΚΑΡΑΝΤΖΟΣ Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚΑΡΑΝΤΖΟΣ Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(Το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΡΜΟΥ)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

FELLOW OF THE EUROPEAN BOARD OF UROLOGY
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΑΛΑΜΑΝΑΣ 3 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15125 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2410 6108801-2 FAX: 210 6108803

ΚΙΝ. 6942989418 - e-mail: dkaratzos@netscape.gr

Γαλλοελληνική 
συνάντηση... στο χωριό

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Κοπή πίτας και η ετήσια
Γενική Συνέλευση

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Σύλλογος " Ο Άγιος Αθανάσιος". Παρόντες από τους λοιπούς
Συλλόγους:Λαρίσης, ο Πρόεδρος Κων. Ν. Φαρασλής, ο Γραμ-
ματέας Σωτ. Αθ. Μουντζούρης και τα μέλη Θωμάς Δ. Βούρδας
και Ιω. Ν. Φαρασλής. Θεσ/νίκης, ο Πρόεδρος Θωμάς Π. Ζάχος
και ο Γραμ. Βασ. Κ. Νάσιας. Βόλου, ο Πρόεδρος Βασ. Λ. Κα-
πέλλας και Τρικάλων, ο εκπρόσωπος του νεοσύστατου Συλλό-
γου Ιω. Λ. Βούρδας. Απουσίαζε ο Πρόεδρος των Αθηνών και
διαβάσθηκε μήνυμά του. Ο τοπικός Σύλλογος, που ήταν ο οι-
κοδεσπότης, εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του κ. Παύλο
Β. Σιούφα και όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου. Σχετικά με
το θέμα "Η σχέση των τοπικών Συλλόγων με το χωριό και τους
απόδημους" μίλησαν όλοι οι παρόντες Πρόεδροι των Συλλό-
γων, ο Δήμαρχος κ. Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος κ. Κουτσός
(Μουζακίου), ο Πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Γ. Απ.
Παναγόπουλος, ο Καθηγητής κ. Γούλας Δημ. και οι συνοδεύον-
τες την αποστολή Γάλλοι Καθηγητές και εκπρόσωποι της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης της Γαλλικής επαρχίας. Επακολούθησε
γεύμα στην διπλανή αίθουσα και μεταξύ των προσφερθέντων
την τιμητική τους είχαν οι τοπικές πίτες(λαχανόπιτες, πλαστός,
ζυματούρα κλπ) των συγχωριανών μας κυριών. Οι φοιτητές ανε-
χώρησαν περί ώρα 15.30 για το Μουζάκι και το απόγευμα επι-
σκέφθηκαν ένα Τυροκομείο και ένα Επιπλοποιείο της περιοχής.
Έτσι έκλεισε και η διημερίδα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού
τους στην Ελλάδα (Μουζάκι Θεσσαλία).

3. Η πραγματοποίηση της πρώτης σύσκεψης των συλλόγων
και φορέων του χωριού

4. Η συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας και η αναβάθ-
μιση της ιστοσελίδας.

Ακολούθησε ανασκόπηση των έργων που εκτελέσθηκαν στο
χωριό.

Για το 2010 προγραμματίζονται:
1. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την επί-

σκεψη φοιτητών και καθηγητών στο χωριό στις 27/2/2010 με
μέριμνα του κου Γιάννη Φαρασλή.

2. Η συνεργασία με το Δήμο Ιθώμης για την αναβάθμιση του
πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής.

3. Η πραγματοποίηση της 2ης σύσκεψης των εκπροσώπων
των συλλόγων και φορέων του χωριού στις 14 Αυγούστου 2010.

4. Η σήμανση του μονοπατιού από του Μίσχου, Άγιο Δημή-
τριο, Κοκοτάκη,Άγιο  Κωνσταντίνο, ΑηΛιά Βρύση, Παλαβογιώρ-
γου, (ή Άγιο Αθανάσιο) Χωριό, με πρωτοστάτη τον κο Γιάννη
Καλαντζή.

Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες θα πραγματοποι-
ηθούν και άλλες εκδηλώσεις στο χωριό. 

Ακολούθησε η κοπή της πίτας όπου αναδείχθηκε και ο τυχε-
ρός της χρονιάς ο κος Γιάννης Γιαννούλης.

ΙΟΥΛΙΑ Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 24 1ος ΟΡ. (ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ. 24410 72007 ΚΙΝ. 6944682590
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Έκλεψε την παράσταση..
Αυτή τη φορά την παράσταση, κατά τον αγιασμό των υδάτων

την ημέρα των Θεοφανείων, δεν την έκλεψε ο νικητής Απόστολος
Γ. Παναγόπουλος (το Προεδράκι) που ήταν και ο περυσινός νικη-
τής αφού και πάλι είχε πιάσει το σταυρό, αλλά ο αγαπητός μας
Θανάσης Κ. Νάσιας («Καπαϊνας»). Κανένας δεν περίμενε ότι ο Θα-
νάσης θα πέσει στην παγωμένη λιμνούλα της κάτω βρύσης για
τον σταυρό. Όμως εκείνος έκανε προετοιμασία από την προηγού-
μενη (μπότες, φόρμα, αδιάβροχο κ.λπ). 

Μόλις η πομπή με τον παππούλη και τους ιεροψάλτες έφθαναν
στην κάτω βρύση, νάτος ο Θανάσης έτοιμος για την βουτιά. Ο κό-
σμος άρχισε τα χαριτολογήματα αλλά ο Θανάσης στο ύψος του.
Όπως φαίνεται το είχε τάμα και πράγματι το εκπλήρωσε. 

Στο τέλος όλοι τον συνεχάρησαν γιατί έδωσε διαφορετικό τόνο
η παρουσία του στην όλη τελετή. Συγχαρητήρια Θανάση και μικρέ
Απόστολε. «Ο Θεός να ευλογεί και σας και τις οικογένειές σας»,
είναι οι ευχές όλων ημών των συγχωριανών σας. Και του χρόνου
με υγεία, χαρά και αγάπη.

Ζήτηση ακινήτων στο χωριό...
Κόντρα στην διεθνή κρίση η κτηματαγορά στο χωριό. Αυτό φαί-

νεται από τις πωλήσεις σπιτιών. Δύο παλιά, πέτρινα και σε κεν-
τρικό σημείο σπίτια του χωριού μας, πωλήθηκαν. Ο λόγος για το
«Μισχέϊκο», που αγόρασε ο Παύλος Σιούφας και ήδη άρχισε τις
εργασίες αναπαλαίωσης-πλήρους ανακαίνισης και για το σπίτι του
μακαρίτη Στέφανου Παναγόπουλου, γνωστό και για το παλιό πα-
ραδοσιακό παντοπωλείο (μαγαζί Στέφου Ζάρρου), που αγόρασε
ο Μιχάλης Αθ.Χαντζής. 

Όλοι ομιλούν για άριστες επιλογές, αφού είναι ωραία πέτρινα
σπίτια, με καλό κτίσιμο πέτρας και κεντρικώτατα. Ευχόμαστε να
ζήσουν και να τα χαρούν και οι ίδιοι και τα παιδιά τους με τα εγ-
γόνια τους. Πάντως από μία έρευνα αγοράς στο χωριό, είναι κι
άλλα σπίτια στο παζάρι. Εδώ που τα λέμε επένδυση είναι η αγορά
σπιτιού στο χωριό. Η αξία του χωριού ανεβαίνει γοργά και στα-
θερά, αφού είναι ιδανικός τόπος παραθέρισης αλλά και προσω-
ρινής χειμερινής διαβίωσης και σε απόσταση... αναπνοής από την
Λίμνη Πλαστήρα (Μέγδοβα). Μόλις 10 χιλιόμετρα και άσφαλτος!!.

Επιτυχής διοργάνωση...
Αν και πρώτη χρονιά, εν τούτοις η διοργάνωση του χορού της

ομάδας μας «Αετοί Ελληνοπύργου» στέφθηκε από πλήρη επιτυ-

χία. Καλή μουσική ορχήστρα αλλά και καλοί τραγουδιστές και
κλαρίνο ξακουστό. Σχεδόν οι χωριανοί μας μετακόμισαν στο Μαυ-
ρομμάτι στο κέντρο «Έναστρον», όπου έγινε ο χωρός ανήμερα
Χριστουγέννων (25-26 Δεκεμβρίου). Και η λαχειοφόρος πλούσια
σε δώρα (από Τηλεόραση, μέχρι λουκάνικα και σουβλάκια με μία
μπύρα και γύρο με μία κόκα κόλα, αλλά και ένα γέμισμα βενζίνας
κ.λπ.). Παρούσες και οι δύο νές γυναίκες πολιτικοί της περιοχής.
Η νέα βουλευτίνα κ. Θεοχάρη (ΠΑ.ΣΟ.Κ) και η κ. Βλαχογιάννη (πο-
λιτευτής της Ν.Δ.), οι οποίες μίλησαν επίκαιρα και ευχήθηκαν καλή
επιτυχία στους... Αετούς Ελληνοπύργου. Το ίδιο ευχόμαστε κι
εμείς. Καλή επιτυχία και όσο πιό ψηλά σαν... Αετοί.

Ενθουσιασμένοι οι Γάλλοι φοιτητές...
Όπως μας έλεγε ο δικός μας ο Γιάννης Φαρασλής-ο εμπνευ-

στής της ιδέας να γίνει στο χωριό μας και με την συμμετοχή των
Συλλόγων, η συνάντηση των μεταπτυχιακών φοιτητών της Γαλλίας
και του Παν. Θεσσαλίας(στο οποίο ο ίδιος εργάζεται ως διδακτο-
ρικός φοιτητής και βήθός Καθηγητή)-κατενθουσιάσθηκαν τα παι-
διά (φοιτητές) και οι Καθηγητές. Ο κ. Γούλας, ο Καθηγητής που
δέχθηκε την εισήγηση-πρόταση του Γιάννη για συνάντηση στο
χωριό, κατενθουσιάσθηκε διότι η όλη εκδήλωση ήταν καλά οργα-
νωμένη και στέφθηκε από πλήρη επιτυχία. 

Ξενάγηση Γάλλων στο Ζηγρέϊκο... 
Πρώτη επίσκεψη των φοιτητών, στο χωριό μας ήταν στο Ζη-

γρέϊκο. Ευτυχώς (δεν ξέρω συμπτωματικά ή προγραμματισμένα)
βρέθηκε την ημέρα εκείνη στο χωριό ο αγαπητός σε όλους Θεό-
δωρος Β. Σιούφας και μας έβγαλε ασπροπρόσωπους όλους. Με
γλαφυρότητα ενημέρωσε τους φοιτητές, Καθηγητές και εκπρο-
σώπος της Γαλλίας για το Αρχοντικό και ακολούθησε ξενάγηση
στο εσωτερικό του σπιτιού. Πάντως το Ζηγρέϊκο έγινε αγνώριστο,
πανέμορφο. Συγχαρητήρια και πάλι στους ανθρώπους που συνε-
τέλεσαν σε αυτό το κόσμημα. 

Άξιζε τον κόπο... 
Στην συνέχεια τα παιδιά επισκέφθηκαν τον Άγιο Δημήτριο, (που

μετά την ανακαίνισή του, ο Ιερός Ναός έγινε πανέμορφος και δια-
τήρησε την παραδοσιακή αρχική του όψη) και δύο σπίτια παρα-
δοσιακά που διατηρούν τα κύρια στοιχεία της τοπικής μας
παράδοσης. Τα σπίτια που επιλέγησαν και επισκέφθηκαν οι Γάλ-
λοι Φοιτητές ήταν του Θωμά Κ. Βλάχου και του Θωμά Δ. Βούρδα.

Πράγματι ανακαινισμένα με μεράκι εξέπληξαν όχι μόνο τους ξέ-
νους αλλά και εμάς τους ντόπιους. Συγχαρητήρια διότι διετήρη-
σαν την παράδοση και δεν αλλοίωσαν τα κύρια χαρακτηριστικά
τους (εσωτερική σκάλα, το τζάκι, το μαντζάτο, οι δύο κάμαρες,
το ξύλινο μπαλκόνι και οι πέτρινες αυλές). Συγχαρητήρια και
στους ιδιοκτήτες των σπιτιών και τις κυρίες (συζύγους), που εκο-
πίασαν για την ετοιμασία αλλά και για το ωραίο κέρασμα (γλυκό
νηστίσιμο και νερό), με ευγένεια και πολύ καλωσύνη. Αντάξιες της
τοπικής παραδοσιακής φιλοξενίας. Μπράβο κυρίες... 

Αξίζει εδώ να αναφερθεί η προσπάθεια πολλών συγχωριανών
μας για την αναπαλαίωση (αμμοβολή, πέτρα-ξύλο) των πατρικών
τους σπιτιών. Αξίζει-και επιβάλλεται-να συνεχισθεί η προσπάθεια,
τουλάχιστον στα πέτρινα σπίτια.!!

Ο Αγιασμός των υδάτων 

στην Λιμνούλα της Κάτω Βρύσης 

όπως το απαιτεί η παράδοση
Άγια Θεοφάνεια στο χωριό και ο αγιασμός των υδάτων,σύμφωνα

με το ορθόδοξο τελετουργικό(τυπικό), ρίχνοντας τον τίμιο σταυρό
στην τεχνική λιμνούλα της κάτω βρύσης ο π. Αντώνιος, ο Ιερέας του
χωριού μας. Οι ιεροψάλτες και το εκκλησίασμα με κατάνυξη ψάλλουν
«...Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...» και ο παπα-Αντώνης ετοι-
μάζεται να ρίξει τον σταυρό στο νερό. Οι κολυμβητές (Αθαν. Νάσιας
ή Καπαϊνας και ο μικρός Αποστόλης Γ. Παναγόπουλος) πανέτοιμοι
για να «βουτήξουν» στα παγωμένα νερά. 

Οι συγχωριανοί αγωνιούν και χαίρονται γιατί αξιώνονται να ζήσουν
παραδοσιακά Θεοφάνεια για ακόμη μία φορά στο χωριό. Ανάγνωση του ιερού Ευαγγελίου και η
ρήψη του σταυρού. 

Οι κολυμβητές πέφτουν στο νερό για τον σταυρό, γεμάτοι από χαρά και ικανοποίηση διότι
αξιώθηκαν της συμμετοχής αυτής. Ο νεαρός Αποστόλης πιάνει το σταυρό και αφού τον ασπάζεται

ευλαβικά τον παραχωρεί στον έτερο κολυμβητή τον Θανάση (Καπαϊνα) και κάνει και εκείνος το
ίδιο. Κατευθύνονται στον Ιερέα για να τους ευλογήσει. Ο κόσμος χειροκροτεί και εύχετε στους
δύο κολυμβητές «χρόνια πολλά και του χρόνου».

Χρόνια πολλά και του χρονου σε όλους τους συγχωριανούς μας.

Με το μπακρατσούλι...
Σταθερός και πιστός στις παραδόσεις του

χωριού ο Παπα-Αντώνης .Δεν πτοήθηκε από
τον άσχημο καιρό (κρύο και πολύ αντάρα)
και γύρισε ένα-ένα όλα τα σπίτια του χωριού.
Από τα Κορωνέϊκα, μέχρι τα ζαρέϊκα και από
τον Πλατανάκο μέχρι τα Νιαφέϊκα δεν άφησε
σπίτι για σπίτι χωρίς να το αγιάσει. Μετά τις
Βασιλικές ώρες και τον  εσπερινό των Θεο-
φανείων ξεκίνησε το οδοιπορικό του αγιά-
σματος, χωρίς βοηθό, αφού ο μικρός
Χρήστος (γιός του Φάκου) δεν ακολούθησε
γιατί τον τράβηξαν τα παιχνίδια με τους φί-
λους του. Στο ξεκίνημα  υπήρξε ένα προβλη-
ματάκι, αλλά ξεπεράστηκε με την καλή θέληση του παππούλη. Ο νεωκόρος δεν έβρισκε το
μπακρατσούλι, όπως φαίνεται κάπου παρέπεσε. Τελικά η λύση δόθηκε όταν ο Ψάλτης αναζή-
τησε και βρήκε κάποιο άλλο (το μοναδικό) από ένα συγχωριανό μας.!! Για φαντασθείτε που
φθάσαμε, το μπακρατσούλι να έχει γίνει είδος ...πολυτελείας!! Παππούλη, φρόντισε για μπα-
κρατσούλι γιατί του χρόνου θα ψάχνεσαι πάλι..., ούτε στο Μοναστηράκι δεν θα βρίσκεις!...

Πρωτοχρονιάτικη γιορτή για παιδιά...
Με πολύ αγάπη και μεράκι

έγινε και εφέτος η γιορτούλα των
μικρών παιδιών στο χωριό. Σάβ-
βατο 2 Ιανουαρίου και το Δημ.
Σχολείο γέμισε από παιδιά και
γονείς. Τουλάχιστον από τον
Θεσσαλικό χώρο, και όχι μόνον,
έφθασαν στο χωριό για να μας
πουν τα κάλαντα, να τραγουδί-
σουν («Αρχιμηνιά και  αρχιχρο-
νιά και αρχή καλός μας
χρόνος...») και να πάρουν το δω-
ράκι του Αϊ Βασίλη. Γέμισε και το χωριό κόσμο, έστω για μία βραδιά. Δούλεψαν και τα καφενεία.
Η γιορτή τέλεια, από άποψη οργάνωσης. Οι κυρίες του χωριού φρόντισαν για το στόλισμα, το
Δ.Σ. και ο Πρόεδρος για την πίττα και τα δώρα και η κ. Ειρήνη συζ. Θωμά Βούρδα και η Τούλα
Καρατώλου για τα ποιήματα και τα τραγούδια των μικρών παιδιών. Το μόνο που έλλειπε ήταν ο
Αϊ Βασίλης -όπως επεσήμανε ο παπα-Αντώνης- εννοώντας τον αγαπητό σε όλους μας, αείμνηστο
Φώτη Ν. Μηνίτσιο, που κάθε χρόνο ντύνονταν Αϊ Βασίλης και έδινε χαρά στα μικρά παιδάκια.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΕΛΙΔΑ 3ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Γραλιστινά και άλλα... Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

«...Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...» «...οι κολυβητές με τον σταυρό»

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 17.00 σε κεντρικό
Ξενοδοχείο των Αθηνών κόπηκε η πίττα για το νέο έτος και
γιορτάσθηκε η επέτειος των 50 ετών από της ίδρυσης και
λειτουργίας του  Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών  «Η Αγία
Παρασκευή». Πέρασαν κιόλας  50 χρόνια σχολίασαν κά-
ποιοι, οι οποίοι τότε παιδαρέλια 30 χρονών και σήμερα παπ-
πούδες 80 και... βάλε.! Πράγματι, «περνάν τα ...έρμα...»,
όπως θα έλεγε ο μπάρμπα Σπύρος στο χωριό. Ένας τρίτος
σχολίασε «..νά ’ταν τα χρόνια δυό φορές...».

Εμείς ευχόμαστε να εορτάσει ο Σύλλογος των Αθηνών και
τα εκατό χρόνια και όχι μόνον... Υπήρξε ένας Σύλλογος που
προσέφερε στο χωριό και τα χρόνια εκείνα ήταν χρήσιμος
για τους χωριανούς μας, διότι τους βοηθούσε, τους ένωνε
και φρόντιζε για προώθηση  συγκεκριμένων αιτημάτων της
Κοινότητας. 

Ήταν ο Σύλλογος «Πιλότος», γιατί μετά άνοιξε ο δρόμος
να ιδρυθούν  και άλλοι Σύλλογοι του χωριού μας σε άλλες
πόλεις. Και η πρώτη εφημεριδούλα «Ακούτε τι λέει...» ήταν
των Αθηνών και ακολούθησαν «Ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»�και τε-
λευταία «Η ΓΡΑΛΙΣΤΑ». Εμείς θυμόμαστε και τους ανθρώ-
πους του Συλλόγου που έφυγαν και ευχόμαστε «Αιωνία τους
η μνήμη», ήταν αρκετοί και οι συγχωριανοί μας των Αθηνών
τους ενθυμούνται καλά.

Γιορτάσθηκε η επέτειος

των πενήντα ετών...
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KAΦΕ - ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ»

Αθανάσιος Νάσιας
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ - ΤΗΛ.: 24410 33143

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
- ΣΠΑΝΙΑ ΚΥΝΗΓΑ

ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κ Α Φ Ε  Ψ Η Σ Τ Α Ρ Ι Α

«ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙ»
Με θέα τον κάμπο και τα χωριά του

Σεραφείμ (Φάκος) Βλήτσιος Ελληνόπυργος
Τηλ.: 6932-447562, 24410-33105

ΤΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
κατσικάκι ψητό και γίδα βραστή

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

VICTORIA AAEZ - ΟΜΙΛΟΥ ERGO
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 4 - ΛΑΡΙΣΑ

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

«Μην τάξεις Άγιου κερί και δεν το ξεπληρώσεις»! Ο Άγιος και το
παιδί δε σηκώνουν υπαναχωρήσεις, τα «είπα - ξείπα» δεν τα μπο-
ρούν. Αν δεν τηρήσεις τις υποσχέσεις σου, τον μεν Άγιο μπορεί να
τον βρεις κάποτε μπροστά σου και θα πληρώσεις για την ασέβεια,
το δε παιδί θα σου κάνει το βίο αβίωτο. Όμως δίκαιο είναι να υπάρ-
χει και ανάλογη ανταπόκριση και συνέπεια και από πλευράς Αγίων,
όταν δέχονται αιτήματα από τους πιστούς. Ωστόσο, καμιά φορά
αμελούν και αυτοί, οπότε οι αιτούντες μηχανεύονται «απειλές», για
να τους υπενθυμίσουν το αίτημα.

Αλλά ο Κωστάκης το τράβηξε λίγο στα άκρα. Τόλμησε να «φο-
βερίσει» όχι απλώς κάποιον Άγιο, αλλά τον ίδιο το Χριστό: Είναι πα-
ραμονές Χριστουγέννων, και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στέκει
λαμπροστολισμένο, κατάφορτο από μπιχλιμπίδια, στο σαλόνι.
Μπροστά του η θεία φάτνη με το μικρούλη Χριστό σπαργανωμένο
στο παχνί, τη μητέρα του να τον γλυκαίνει με το τρυφερό βλέμμα
της, τον Ιωσήφ να εξίσταται, θαυμάζοντας το «μυστήριον ξένον»,
σκυμμένος πάνω από το θείο βρέφος, τους μάγους να προσφέ-
ρουν γονατιστοί τα δώρα τους στον «πάντων βασιλέα», τα βόδια
να προσπαθούν αδιάκοπα να ζεστάνουν με τα χνώτα τους το υπε-
ρούσιο νεογέννητο και τους βοσκούς να διαπορούν με ορθάνοιχτα
μάτια για τα «λογισμοίς ασυλλήπτως» τεκταινόμενα.  Δεξιά και αρι-
στερά από τη φάτνη είναι τοποθετημένα τα δώρα για την οικογέ-
νεια, με παραλήπτες μικρούς και μεγάλους. Είναι όμορφα, γιορτινά
συσκευασμένα. Το τι περιέχουν, θα μαθευτεί μετά το «Η γέννησίς

σου, Χριστέ, ο Θεός ημών». Ως την ώρα εκείνη, λίγη υπομονή.
Ο Κωστάκης όμως ανησυχεί. Είναι ολοφάνερο πως το δικό του

δώρο δε βρίσκεται κάτω από το δέντρο. Κοτζάμ ποδήλατο είναι
αυτό, θα φαινόταν!! Για να προλάβει λοιπόν το Χριστό, πριν μοιρά-
σει τα δώρα του, πιάνει και του γράφει ένα γράμμα: «Χριστούλη
μου, εγώ ήμουνα καλό παιδί όλο το χρόνο, γι’ αυτό σε παρακαλώ
δώσ’ μου αυτά τα Χριστούγεννα ένα ποδήλατο!». Ξανακοιτάει το
γράμμα του και δεν του αρέσει, του φαίνεται σα να θέλει να ξεγε-
λάσει το Χριστό, ότι κάτι προσπαθεί να κρύψει. Πιάνει ένα άλλο
χαρτί και ξαναγράφει: «Χριστούλη μου, προσπάθησα να είμαι ένα
καλό παιδί όλο το χρόνο, αλλά αυτή η αδερφή μου μου σπάει τα
νεύρα, δε μ’ αφήνει να γίνω πολύ καλός. Σου υπόσχομαι όμως τον
καινούργιο χρόνο να διορθωθώ, γι’ αυτό σε παρακαλώ δώσ’ μου
αυτά τα Χριστούγεννα ένα ποδήλατο!». Ξαναδιαβάζει το γράμμα,
αλλά και πάλι δεν του αρέσει, κάποια αβεβαιότητα τον ανησυχεί,
δεν είναι σίγουρος ότι θα πείσει το Χριστό! Πρέπει να σκεφτεί κάτι
πιο δραστικό. Σηκώνεται λοιπόν από το δωμάτιό του, πηγαίνει
κρυφά στη φάτνη, κοιτάζει τριγύρω μήπως τον βλέπει κανείς, βου-
τάει την Παναγία, την πάει στο δωμάτιό του, την κρύβει μέσα σε
ένα ντουλάπι και ύστερα πιάνει ένα άλλο χαρτί και γράφει σταράτα
πράματα πλέον στο Χριστό: «Χριστούλη μου, αν θες να ξαναδείς
τη μάνα σου, το καλό που σου θέλω, δώσ’ μου αυτά τα Χριστού-
γεννα ένα ποδήλατο!!».

Λάμπρος Πασιαλής

Και ο Χριστός «φοβέρα» θέλει

Στη μνήμη του δάσκαλου Σωτήριου Στάθη

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

Ξεφυλλίζοντας ένα άλμπουμ παλιών φωτογραφιών του πατέρα
μου επανέφερα στη μνήμη μου όλες τις δραστηριότητές του ως
δασκάλου του χωριού μας. Το 1934, εικοσιδιάχρονος τότε νέος,πα-
ρουσιάστηκε στον Ελληνόπυργο και ανέλαβε καθήκοντα στο μο-
νοθέσιο Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο εργάστηκε σκληρά μόνος του
για πολλά χρόνια με 140 περίπου μαθητές, πρωινές και απογευμα-
τινές ώρες, με κύριο σκοπό τη μετάδοση γνώσεων και τη διαμόρ-
φωση εναρέτων χαρακτήρων. Το ότι το σκοπό αυτό τον πέτυχε
αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι πάρα πολλοί  μαθητές
του διέπρεψαν σε όλους τους κλάδους της κοινωνικής και πολιτικής
ζωής της χώρας. Οι δραστηριότητές του όμως δεν περιορίζονταν
μόνο στο διδακτικό του έργο. Ιδρυσε νυχτερινό σχολείο με πολλές
δυσκολίες, αφού δεν υπήρχε καμία υποδομή, με μόνο εφόδιο το
μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθουν οι αναλφάβητοι κάτοικοι τουλά-
χιστον γραφή και ανάγνωση.

Πολλοί νέοι που δεν είχαν λάβει απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
με προτροπές και συμβουλές του πείσθηκαν και φοίτησαν στη Στ’
τάξη και με το απολυτήριο αυτό κατόρθωσαν να αποκτήσουν ερ-
γασία σε διάφορες πόλεις της χώρας ξεφεύγοντας από τη σκληρή
γεωργική και κτηνοτροφική εργασία του χωριού. Το υπάρχον σή-
μερα κτίριο του Δημοτικού Σχολείου κατασκευάστηκε επί των ημε-
ρών του. Παρίστατο ο ίδιος από τη θεμελίωση ως την
αποπεράτωσή του. Πρωτοστάτησε για την ίδρυση  του Μορφωτι-
κού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ελληνοπύργου «Η κοινοτική βι-
βλιοθήκη» και μερίμνησε ως πρόεδρος του συλλόγου για τον
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με διάφορα βιβλία μορφωτικού και
ψυχαγωγικού περιεχομένου. Στο σχολικό κήπο καθοδηγούσε τα

παιδιά να φυτεύουν σπόρους και να τους φροντίζουν για να ανα-
πτυχθούν. Από τα φυτώρια που δημιουργούσε μοίραζε στους μα-
θητές φυτά και λουλούδια για να τα φυτεύουν στους κήπους και
στις αυλές των σπιτιών τους. Υπό την καθοδήγησή του οι μαθητές
φύτευαν αμυγδαλιές στο χωράφι του Αγίου Δημητρίου, κυπαρίσσια
στον περίβολο του Αγίου Γεωργίου ή εμβολίαζαν αγριοαχλαδιές
στο Λιβαδερό και αλλού. Παρείχε τις πρώτες ιατρικές και φαρμα-
κευτικές βοήθειες σε συγχωριανούς μας που πάθαιναν εγκαύματα,
μικροτραύματα ή άλλα έκτακτα περιστατικά, αφού στο χωριό δεν
υπήρχε γιατρός ή νοσοκόμος και κατ’ ανάγκη προσέφευγαν στο
δάσκαλο σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου. Ολες οι πα-
ραπάνω  δραστηριότητες φανερώνουν, σε μένα τουλάχιστον, τη
μεγάλη αγάπη του για το χωριό και τους κατοίκους του, διότι αγάπη
δεν είναι τίποτε άλλο παρά το να φροντίζει κανείς για το καλό των
συνανθρώπων του. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή του δεν ήταν ο ογκώ-
δης φάκελος από επαίνους εύφημες μνείες και βραβεία των προ-
ϊσταμένων του Αρχών αλλά η έκδηλη αγάπη και ευγνωμοσύνη των
συγχωριανών μας προς το πρόσωπό του, την οποία ακόμη και σή-
μερα σε κάθε ευκαιρία εκδηλώνουν και σε μας τα παιδιά του.

Στο σημείο αυτό θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε
όσους συνετέλεσαν στην ανέγερση της προτομής του στο προαύ-
λιο του σχολείου, ιδιαίτερα δε να ευχαριστήσω το Σωτήρη Μου-
τζούρη, ο οποίος με δημοσίευματά του στην εφημερίδα
«Ελληνόπυργος» εξυμνεί επανειλημμένα το έργο του δασκάλου
του. 

Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2009 
Η κόρη του Φούλα Στάθη - Μπίρου

Ένα θέμα που απασχολούσε τα τελευταία χρόνια το χωριό
ήταν η υποβάθμιση του πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής
στην οποία οδηγηθήκαμε από την έλλειψη σταθερού περιβάλ-
λοντος σχετικά με τη μουσική (ένταση, δυο ορχήστρες σε
μικρό χώρο, τις τιμές ανεξέλεγκτες) τα οποία είχαν σαν απο-
τέλεσμα να δυσφημίσουν και να ακυρώσουν το πανηγύρι. Αυτό
έρχεται να διορθωθεί με την κάλυψη των εξόδων της ορχή-
στρας από το Δήμο Ιθώμης το οποίο θα έχει σαν συνέπεια να
απαλειφθούν οι αρνητικοί παράγοντες που σκίαζαν και υπο-
βάθμισαν το πανηγύρι.  Θα υπάρχει δηλαδή καλή μουσική με
ελεγχόμενο ποιοτικό ήχο και καθημερινές κανονικές τιμές με
τιμοκατάλογο που θα υπάρχει σε όλα τα τραπέζια .

Μια ορχήστρα για το πανηγύρι της

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελ-
ληνοπυργίων Λάρισας συστάθηκε επιτροπή η οποία θα ασχο-
ληθεί με τη σήμανση των μονοπατιών του χωριού. Το πρώτο
μονοπάτι το οποίο θα σημανθεί είναι αυτό που  θα ξεκινάει από
την πλατεία του Μίσχου θα πάει στον Άγιο Δημήτριο, Δόκανα ,
Άγιο Κωνσταντίνο, Αηλιά βρύση , Παλαβογιώργου ,  χωριό. (Θα
υπάρχει και δεύτερη δυνατότητα από Αηλιά Βρύση Άγιο Αθα-
νάσιο χωριό). Την κατασκευή των σημαντήρων που θα τοποθε-
τηθούν στο μονοπάτι,  ανέλαβε ο κος Γιάννης Καλαντζής  ο
οποίος είναι έμπειρος ορειβάτης και θιασώτης της ανάπτυξης
του περιπατητικού τουρισμού στον Ελληνόπυργο.             952 

Aρχίζει η σήμανση των μονοπατιών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ ν. ΛΑΡΙΣΗΣ
«Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»

ΠΡΟΣ:Τον Σύλλογο Ελληνοπυργίων Αθηνών 
«Η Αγία Παρασκευή»
ΑΘΗΝΑ

κ. Πρόεδρε.
Με την ευκαιρία της κοπής της πίτας του έτους 2010 και την

συμπλήρωση 50ετίας από της ίδρυσης και λειτουργίας του Συλ-
λόγου σας δεχθείτε θερομοτέρας ευχών μας,καθώς και των λοι-
πών μελών του  Δ.Σ. και όλων των μελών του Συλλόγου μας, για
υγεία και συνέχιση της επιτυχούς πορείας  του Συλλόγου των
συγχωριανών μας στην Αθήνα η «Η Αγία Παρασκευή».

Ευχόμαστε ο Σύλλογος να συνεχίσει την πορεία του για το
καλό των μελών του και των συγχωριανών μας και του χωριού
μας και να εορτάσει και την 100ή επέτειο από της ίδρυσής του.

Ο Σύλλογος «Αγία Παρασκευή» είναι πρωτοπόρος και εκείνος
ενέπνευσε και στους υπολοίπους του χωριού μας, που βρίσκον-
ται σε άλλες πόλεις της  Ελλάδος, την ίδρυσή τους.

«Η Αγία Παρασκευή», ο πρώτος Σύλλογος των συγχωριανών
μας στην Αθήνα, ήταν εκείνος που εξέδωκε την πρώτη μικρή,
αλλά μεστή  περιεχομένου, εφημεριδούλα «Ακούτε τι λέει» και
στη συνέχεια ακολούθησαν «Ο Ελληνόπυργος» (Λαρίσης) και
«Γράλιστα» (του τοπικού  Συλλόγου του χωριού μας), που εξα-
κολουθούν την έκδοσή τους.

Ο Σύλλογος Αθηνών «Η Αγία Παρασκευή», τα πρώτα χρόνια
της λειτουργίας του Συλλόγου, δεκαετία του ’60, λόγω και των
ιδιαιτέρων συνθηκών της Εποχής (επικοινωνίες, μεταφορικά
μέσα και λοιπά), προσέφερε σημαντικές  υπηρεσίες σε συγχω-
ριανούς μας ατομικά, αλλά και στο χωριό μας γενικότερα (προ-
ώθηση αιτημάτων  της Κοινότητας) για ανάπτυξή του.

Και πάλιν χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά και ο
Σύλλογός σας να εορτάσει και την 100ή -και όχι μόνον- επέτειό
του από την ίδρυση και λειτουργία του.

Λάρισα,17 Ιανουαρίου 2010
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Κων/νος Νικ . Φαρασλής Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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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

Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1950. Όπως σε όλο τον
κόσμο, έτσι και στο δικό μας το χωριό, όλος ο κόσμος
προσπαθεί, ύστερα από τη λαίλαπα του πολέμου να μα-
ζέψει τα κουρέλια του κορμιού του, μα πιότερο, τα κου-
ρέλια της ψυχής του, προσπαθούνε με όσες δυνάμεις
τους έχουν απομείνει, παλεύοντας σκληρά να σταθούνε
στα πόδια τους. Σιγά - σιγά φτιάχνουν τα κοπάδια τους,
οργώνουν και σπέρνουν τα χωράφια τους με το «ζευγάρι»,
σκάβουν και φυτεύουν αμπέλια και κήπους.

Ο δάσκαλος του χωριού, ο αείμνηστος Σωτ. Στάθης
χτυπά την καμπάνα να μαζέψει τα παιδιά στο σχολείο
πρωί και απόγευμα, δίνοντας τη δική του μάχη. Το ίδιο και
ο μακαριστός παπα- Βασίλης Γέρμανος. Κάθε Κυριακή και
γιορτή, χτυπά την καμπάνα καλώντας στην εκκλησία τους
χωριανούς και με την ερμηνεία του Ευαγγελίου που πάν-
τοτε το συνήθιζε προσπαθεί να δυναμώσει την πίστη τους
στο Θεό, μα και στον αγώνα που δίνουν.

Ο ήχος της καμπάνας της Αγίας Παρασκευής, κεντρι-
κής εκκλησιάς, του χωριού και πολιούχος μας, όλοι τον
θυμόμαστε να έχει διαφορετικό κουδούνισμα και τρόπο
χτυπήματος, ανάλογα με το τι ήθελε να αναγγείλει.

Ο ήχος λοιπόν αυτός ο γλυκύτατος της καμπάνας της
Αγ. Παρασκευής, αλλά και από τις άλλες εκκλησίες του
χωριού και σήμερα που τις ακούω, ξυπνάνε μέσα μου γλυ-
κές θύμησες και αναμνήσεις από κείνα τα χρόνια. Είναι κι
άλλοι ήχοι από τις δραστηριότητες των γονιών μας, μα ας
αρχίσουμε από αυτόν. Τον ήχο της καμπάνας.

Σαν πρώτο ήχο ή τρόπο που χτύπαγε, ήταν αυτός για
το κυριακάτικο κάλεσμα των πιστών. Κουδούνισμα γλυκό-
λαλο, ήμερο. Και ο μακαρίτης ο «Μαλαίτσικας» ήταν με-
γάλος τεχνίτης σε αυτό.

Τσούρμο από παιδιά, σε κάθε γειτονιά, ξεχύνονταν στο
δρόμο κάθε πρωί, μα και απόγευμα, στο άκουσμά της που
μας καλούσε για το μάθημα. Χτύπημα λίγο αργό μα επα-
ναλαμβανόμενο δέκα με δώδεκα φορές. Γέμιζε ζωή το
χωριό από τις φωνές μας μέχρι να φτάσουμε στο σχολείο.
Άσε που οι χωριανοί μαθαίναμε και τι ώρα είναι, αφού τα
ρολόγια λείπανε, δεν υπήρχαν στους περισσότερους,
εκείνα τα χρόνια.

Υπήρχαν όμως φορές που ο ήχος ήταν λυπητερός.
Πένθιμος, παραπονιάρικος ήχος, πληροφορούσε το
χωριό για το θάνατο κάποιου συνανθρώπου μας.

Στο γρήγορο χτύπημά της, πετάγονταν όλοι έξω από
τα σπίτια τους για να μάθουνε τι συμβαίνει. Και ανάλογα
με το ποια καμπάνα χτύπαγε, της Αγ. Παρασκευής, του
Αγ. Δημητρίου ή του Αγ. Γεωργίου, στρέφανε προς τα
εκεί την προσοχή τους. Και αν βλέπανε να βγαίνει πυκνός
καπνός από κάποιο σπίτι, αρπάζανε τα «γκάζια» και τα
γκιούμια και τρέχανε για την κάτω βρύση να τα γεμίσουν.
Περισσότερο οι γυναίκες γιατί οι άντρες, όσοι βρίσκονταν
στο χωριό, πολεμούσαν με τις φλόγες της φωτιάς, ανε-
βασμένοι στη στέγη του σπιτιού.

Υπήρχαν φορές που αν και το χτύπημα ήταν γρήγορα,
ήταν γιατί κάτι χαρμόσυνο συνέβαινε στο χωριό. Τότε οι
κωδωνοκρουσίες γινότανε κι από τα τρία καμπαναριά.
Μπορεί να ήταν εθνική επέτειος, ή ο ερχομός του δε-
σπότη μας, ή του νομάρχη, ή την εικόνα της Παναγίας της
Δεμιρλιώτισσας.

Στο χτύπημα για τον εσπερινό, θυμάμαι τους πάντες να
σταματάνε τη δουλειά τους και να σταυροκοπιούνται. Οι
γυναίκες μάλιστα, παρατούσαν αμέσως το πλέξιμο, ή το
κέντημα, διπλώνανε στην ποδιά τα πράγματά τους, για να
συνεχίσουν άλλη μέρα σε κάποια άλλη αυλή ίσως.

Είτε ακουγότανε το Χριστός Ανέστη με τη γύρω φύση
ανθισμένη, είτε για το Χριστός γεννάται με τα χιόνια, τις
λάσπες, την παγωνιά το άκουσμά της γέμιζε την ψυχή μου
αγαλλίαση και χαρά.

Τελειώνω αυτές μου τις θύμησες για την ήχο της καμ-
πάνας με κάτι αστείο και παγανιστικό.

Αν είχαμε μεγάλη καταιγίδα μαζί και χαλάζι οι γιαγιάδες
μας μάς λέγανε να χτυπήσουμε την καμπάνα για να στα-
ματήσει η καταιγίδα...

Γράλιστα 2009
Δημ. Γεωργούλας

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα
του πρώην προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

Καρδιτσιώτισσες και Καρδιτσιώτες,
αγαπητοί συμπολίτες.
Κάθε καινούριος χρόνος φέρνει την ελπίδα του καλύτε-

ρου, αλλά και την ανασφάλεια του άγνωστου.
Το 2010, μια δύσκολη χρονιά για όλον τον κόσμο, έχουμε

την ελπίδα ότι η ζωή μας δεν θα χειροτερέψει και ότι απρό-
βλεπτες εξελίξεις δεν θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο
τις σημερινές δυσκολίες. Η παγκόσμια οικονομική συγκυρία,
αλλά και προβλήματα δεκαετιών στη χώρα μας, οδήγησαν
σε μια πρωτόγνωρη για τη γενιά μας κρίση. Εκείνο που τώρα
προέχει είναι ο αγώνας για το ξεπέρασμά της το ταχύτερο
δυνατό.

Καλούμαστε όλοι να βάλουμε το γενικό συμφέρον πάνω
από το ατομικό. Να συνδράμουμε ηθικά και υλικά την πο-
ρεία προς την έξοδο από την κρίση. Οποια κι αν είναι η δου-
λειά μας. Οποιες και αν είναι οι πεποιθήσεις μας. Από όποια
θέση και αν βρισκόμαστε.

Μόνο μια συνολική στάση ευθύνης και συμβολής μπορεί
να δώσει λύσεις στα προβλήματά μας. Οτιδήποτε λιγότερο
θα τα κάνει χειρότερα και διαρκέστερα.

Ολοι οι πολίτες να νοιαστούμε για την πατρίδα και όλοι
οι πολιτικοί να νοιαστούμε περισσότερο για τους πολίτες
και λιγότερο για την πολιτική.

Εύχομαι το 2010 η κάθε μία και ο κάθε ένας σας να έχει
υγεία και αισιοδοξία. Δύναμη και αντοχή. Ατομική και οικο-
γενειακή. Εύχομαι να ευτυχίσουμε όλοι να δούμε τους κό-
πους μας να πιάνουν τόπο. Ημουν και θα είμαι πάντα κοντά
σας.

Ευτυχισμένο το 2010. 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009

ΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
πρώην πρόεδρος της Βουλής
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2010 
Προς τον Εκδότη της Εφημερίδας «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»
Κύπρου 80 - 41222 Λάρισα

Με την ευκαιρία του καινούριου χρόνου δεχθείτε μέσα
από την καρδιά μου τις καλύτερες ευχές σε σας και στις οι-
κογένειές σας, καθώς και τις ευχαριστίες και τα συγχαρη-
τήριά μου για το έργο που επιτελείτε. Να είναι μια χρονιά
δημιουργική για την πατρίδα μας, για το νομό μας και τη
Θεσσαλία.

Συνημμένα σας στέλνω το Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα που
έστειλα στις συμπολίτεσσες και τους συμπολίτες μας για το
2010.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Αξιότιμε κ. Κων/νε Φαρακλή, πρόεδρε
του Συλλόγου Ελληνοπυργίων ν. Λαρίσης
«Εοτράσωμεν οι πάντες Χριστού τα Γενέθλια» προσκαλεί

η Αγία μας Εκκλησία «άπαν το γένος» των Χριστιανών και
προτρέπει, όπως «αναχθώμεν τη διανοία και κατίδωμεν το
εν Σπηλαίω Μέγα Μυστήριον».

Επιτρέψατέ μοι, ίνα απευθύνω προς Υμάς εορτίους προσ-
ρήσεις, δεόμενος, άμα, προς τον Λυτρωτήν Κύριον, όπως
διαφυλάττη Υμάς εν υγεία  «κατ’ αμφω» εις έτη πολλά προς
δόξαν Θεού.

Επί δε τούτοις, διατελώ μια ευχήν και ευχαριστώ διά το
DVD.

Ελάχιστος εν Επισκόποις
Ρεντίνης Σεραφείμ

Ο άνθρωπος ποθεί την ειρήνη, η μοίρα του όμως τον σπρώχνει
στον πόλεμο. Θέλει ο άνθρωπος την ειρήνη. Ποια ειρήνη όμως;
Τη δική του ο καθένας ως έπαθλο για τους αγώνες που έκανε
για να την αποκτήσει με τα κέρδη της. Και όταν φτάνει στην ει-
ρήνη τη φαντάζεται ως μόνιμη. Ύστερα ανακαλύπτει ότι δεν
έφτασε στο τέρμα, χρειάζεται νέος αγώνας.

Ο πόλεμος είναι νόμος στη φύση. Και αυτοί ακόμη που θέλουν
να μεταβάλουν τον κόσμο, που υποτίθεται θέλουν να τον φέρουν
σε μια πανανθρώπινη κοινωνία χωρίς συγκρούσεις, δεν βρήκαν
άλλον τρόπο, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, για να φτάσουν εκεί,
παρά μόνο τον πόλεμο που θα κατεδαφίσει τα εμπόδια. Την ει-
ρήνη τη φτιάχνει ο άνθρωπος σύμφωνα με το συμφέρον του.

Το συμφέρον για τον καθένα στέκει πάνω απ’ όλα, έχει τη δύ-
ναμη της ανάγκης. Το συμφέρον για τον καθένα ταυτίζεται με το
«δίκιο» του, που είναι δικαιότερο από το δίκιο του άλλου. 

Στον αγώνα αυτόν προς επικράτηση του δικού του «δικαίου»
ο άνθρωπος έμεινε αμετάβλητος στο πέρασμα του χρόνου.

Η πνευματική ανάπτυξη, οι επιστημονικές κατακτήσεις, η αλ-
ληλογνωριμία των ανθρώπων με την ανάπτυξη των συγκοινω-
νιών, η εκπολιτιστική εξέλιξη, δεν του αφαίρεσαν τίποτα από την
αποφασιστικότητά του να εξοντώσει τους συνανθρώπους του
για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. Ο πόλεμος είναι για τον
άνθρωπο η ενέργεια στην οποία ενσυνείδητα δέχεται σαν νόμιμα
τα στοιχεί της πάλης, το δόλο, τη βία και στο αποτέλεσμα της
πάλης δημιουργεί σύστημα δικαίου.

Το διεθνές δίκαιο είναι θεμελιωμένο επάνω στα αποτελέσματα
του πολέμου. Οι περισσότεροι πόλεμοι μπορούσαν να αποφευχ-

θούν, ξέσπασαν όμως γιατί η αμέλεια και η έλλειψη πολεμικής
προπαρασκευής στο ένα μέρος δημιούργησαν στο αντίθετο
μέρος την εντύπωση ότι μπορεί να επιβάλει δυναμικά τις αξιώ-
σεις του.

Τον πόλεμο τον διεξάγουν οι μεγάλοι, τις απώλειες όμως και
τις θυσίες τις υφίστανται οι μικροί, χωρίς να μπορούν να τις απο-
φύγουν. Ο ιστορικός παραδέχεται ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευ-
κτος δεδομένος από τις αντιθέσεις των συμφερόντων. Ο σκοπός
της μεγάλης ή υψηλής στρατηγικής που ταυτίζεται με την πολι-
τική είναι η νίκη με απώτερο σκοπό  την επίτευξη της ειρήνης.
Ποιας ειρήνης; Ειρήνης που συμφέρει.

Κάθε ειρήνη έχει μέσα της τα σπέρματα του πολέμου. Ο πό-
λεμος μοιάζει με την ασθένεια, πλανάται στο διάστημα επιζητών-
τας να αρπάζει τον αδύναμο. Οι άνθρωποι προσπαθούν να
αποφύγουν τον πόλεμο, όπως προσπαθούν να αποφύγουν την
ασθένεια, ξέρουν όμως πως κάποτε θα τους έλθει η ασθένεια και
προετοιμάζονται να την πολεμήσουν. Την σπουδάζουν, οργανώ-
νουν νοσοκομεία, εργαστήρια ερευνών, προπαρασκευάζουν επι-
στημονικό δυναμικό προσωπικό, γυμνάζουν το σώμα. Το ίδιο
είναι αναγκασμένοι να κάνουν για να υποδεχθούν τον πόλεμο
που κάποτε θα τους έλθει απρόσκλητος. Είναι υποχρεωμένοι να
προετοιμάζονται να το κάνουν. Γιατί αν δεν προετοιμάζονται, κιν-
δυνεύουν να πάθουν ό,τι παθαίνουν όσοι αμελούν την άμυνα
κατά της αρρώστιας. Όσοι περιορίζονται μόνο να την ξορκίζουν,
πεθαίνουν.

Νικόλαος Σ. Γκίκας
Αξ/κός ε.α.

«Καμπάνα»
Ήχοι του χωριού μουΕιρήνη και πόλεμος

Σιγά - σιγά φεύγει ο χρόνος χωρίς να το καταβαίνουμε. Ετσι
και η ζωή μας, φεύγει τρέψει γρήγορα. Πότε είμαστε νέοι, πότε
φτάσαμε στα χρόνια. Πόσοι άνθρωποι δικοί μας έφυγαν από
κοντά μας.

Όλα αυτά συμβαίνουν και εμείς πρέπει να στεκόμαστε αδιά-
φοροι, ανίκανοι,  να σκεφτούμε σοβαρά.

Αλήθεια τι είναι η ζωή μας, ένας σίφουνας, ένας ατμός πε-
ραστικός, ένα χρονικό διάστημα που κυλάει γρήγορα. Όμως σ’
αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να κάνουμε ένα πνευματικό
απολογισμό.

Τα λόγια μας, τις σκέψεις μας, τις πράξεις μας, τις ενέργειές
μας, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μας, την ψυχή μας.

Για τα φθαρτά και υλικά πράγματα, τρέχουμε είτε για το σπίτι
μας, είτε για τα ρούχα μας, είτε για το νοικοκυριό, και καταβά-
λουμε συνεχώς φροντίδες, να διορθώσουμε να επισκευάσουμε,
να αντικαταστήσουμε, να δημιουργήσουμε.

Αραγε το ίδιο κάνουμε και για την ψυχή μας;
Ή μήπως για εκεί δεν έχουμε χρόνο;
Τι είναι η ψυχή μας, ξέρουμε;
Ασχοληθήκαμε πότε μαζί της, φροντίσαμε να τη γνωρίσουμε,

να την ομορφύνουμε  ή επειδή είμαστε βολεμένοι στο σπίτι μας,
στη ζεστασιά, στη καλοπέραση, στο αυτοκίνητο (μερικά σπίτια
έχουν και τρία αυτοκίνητα) στις ανέσεις μας δεν μας ενδιαφέ-
ρει.

Πόσο μακριά είμαστε από την πραγματικότητα.
Όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι μάταια και θα μείνουν

εδώ. Εμείς θα φύγουμε.
Εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η ετοιμασία της

ψυχής μας, διότι αυτή θα παραδώσουμε στον  Κύριο και επειδή
δεν ξέρουμε το χρόνο, γιατί μα είναι άγνωστο, εμείς ας ετοιμα-
ζόμαστε.

«Υμείς ουν γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείς ο υιός του
ανθρώπου έρχεται», Λουκ. Ιβ40

Μην ξεγελιόμαστε ότι έχουμε καιρό. Αυτό είναι εκ του πονη-
ρού. Ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα και ο Κύριος φωνάζει, ναι
έρχομαι γρήγορα. Μακάρι να είμαστε έτοιμοι και να περιμέ-
νουμε. Ας κάνουμε την προσπάθεια όσο ακόμη είναι καιρός.
Μην βρεθούμε σαν τις μωρές παρθένες.

Τρίκαλα 4/1/2010
Σ. Καρατώγου

Ενας απολογισμός στη ζωή μας
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AΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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

Η Εφημερίδα των Θεσσαλών,η εφημερίδα των Ελλή-
νων. Η μαχητική, η διεκδικητική, η αγωνιζόμενη εφημε-
ρίδα των Θεσσαλών σε μία δύσκολη για την περιοχή και
την πατρίδα περίοδο.

Ξεπροβάλλει ως ελπίδα και φωνή των  συμπατριωτών
μας για ένα καλλίτερο μέλλον που θα φθάνει στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων. Είναι η εφημερίδα που αγωνί-
ζεται και αγωνιά για το καλό του τόπου, για την πρόοδο
των συμπατριωτών μας Θεσσαλών, για το μέλλον της
Θεσσαλίας μας, για την επούλωση των πληγών του πο-
λέμου, της κατοχής και του εμφυλίου, για την αποκατά-
σταση  και την ανόρθωση του ηθικού και της υπερηφάνειας των
αδυνάμων, των φτωχών, των αγνών και αξιοπρεπών κατοίκων της
υπαίθρου.

28 Αυγούστου 1947. Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας
«Θεσσαλικόν Μέλλον». Στόχος της δεν είναι η έκδοση μιάς ακόμη
εφημερίδας της εποχής εκείνης αλλά  «...ο αγώνας, στην πρώτη
γραμμή, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της αναξιοπαθού-
σης Θεσσαλίας μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο πρώτο
και πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο του ο αείμνηστος ιδρυτής και εκδό-
της και αγνός πατριώτης και συγχωριανός μας Κώστας Γ. Ζέριγ-
γας. Ο πρωτεργάτης ιδρυτής και εκδότης και Δ/ντής εκτελεί ένα
χρέος, μία επιταγή, μία πράξη συνείδησης που εκπορεύεται από
την αγάπη του προς τον τόπο του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, την
Θεσσαλία. Γνωρίζει τις δυσκολίες που θα συναντήσει, τον πόλεμο
που θα δεχθεί, τα συμφέροντα που θα αντιδράσουν και τα εμπόδια
που θα εμφανισθούν στην πορεία. Δεν πτοείται, δεν δειλιάζει, δεν
αποθαρρύνεται από τις σκέψεις του αυτές διότι πατάει σταθερά
στα πόδια του, έχει εμπιστοσύνη στον
εαυτό του και είναι σίγουρος ότι ξεκι-
νάει τον αγώνα του καλού και του
ωραίου,ένα αγώνα τίμιο, αγνό και ειλι-
κρινή,μία προσπάθεια ανιδιοτελή,αν-
θρωπιστική, πατριωτική. Είναι
αποφασισμένος να προχωρήσει και να
αγωνισθεί για τον Θεσσαλό, τον Έλληνα,
τον αδύναμο, τον αδύνατο, τον ξεχα-
σμένο, τον απογοητευμένο, τον αδικη-
μένο συμπατριώτη,... «...βαδίζοντας τον
δρόμο τον καλόν, τον ευθύ, τον τα τίμιον». 

«Θα ελέγξωμεν τους αδιαφορούντας,
τους αντιδρώντας, προχωρούντες άκαμ-
πτοι, ανεπηρέαστοι από κάθε προκατά-
ληψη, μη χαριζόμενοι σε κανένα. Θα πούμε
την αλήθεια, θα διαφωτίσουμε, κατά το δυ-
νατόν, όλας τας υπόπτους και σκοτεινάς
υποθέσεις και ίσως πικράνουμε και φίλους
ακόμη, όταν αυτό υπαγορεύει το γενικότερο
συμφέρον της ιδιαιτέρας πατρίδος. Και στην
περίπτωση αυτή- συνεχίζει στο κύριο άρθρο
του πρώτου φύλλου,δίδοντας το στίγμα του,
ο φλογερός πατριώτης και αγωνιστής εκδό-
της- δεν θα φταίμε εμείς. Ας φροντίσουν οι
ίδιοι να μη δώσουν αφορμή. Ο δικός μας
πόθος είναι ένας: Να ιδούμε την Θεσσαλία μας
να βγαίνει από την νέκρωση εις την οποίαν βρί-
σκεται σαν καταδίκη μέχρι τώρα», καταλήγει ο
αείμνηστος ιδρυτής του Θεσσαλικού Μέλλον-
τος Κ. Γ. Ζέριγγας. 

Αφορμή του παρόντος άρθρου στάθηκε η τυ-
χαία ανακάλυψη του ιστορικού πλέον αρχείου
της εφημερίδας στην βιβλιοθήκη του χωριού μας, όπου απεστάλη-
σαν βιβλιοδετημένοι οι τρείς (3) τόμοι της εφημερίδας -που περιέ-
χουν τα φύλλα, από το πρώτο (28ης Αυγ.1947) μέχρι και το υπ’
αριθ. 556 (της 10ης Απρ.2007)- από τα παιδιά του αειμνήστου εκ-
δότη και ιδρυτή του «Θ.Μ», Αθανάσιο, Θωμά, Αναστάσιο και Γεώρ-
γιο Κ. Ζέριγγα, τα οποία ως γνωστόν συνέχισαν επιτυχώς  την
προσπάθεια και τον αγώνα της εφημερίδας του ιδρυτή πατέρα
τους.

Στην αρχή σου δίδεται η εντύπωση ότι βρίσκεσαι μπροστά σε
ένα απλό αρχείο μιας συνηθισμένης επαγγελματικής εφημερίδας
τοπικών Θεσσαλικών γεγονότων, νέων και ειδήσεων. Όμως, διαβά-
ζοντας, συναρπάζεσαι από την πρώτη στιγμή, διότι αυτά που δια-
βάζεις αποτελούν πλέον ιστορικά γεγονότα και αισθάνεσαι ότι
διαβάζεις από πρώτο και αξιόπιστο χέρι την ιστορία του τόπου. Κυ-
ριολεκτικά «δεν σε αφήνει» και «δεν την αφήνεις» εάν δεν τελει-
ώσεις τα γεγονότα που πραγματεύεται.

Γλώσσα απλή, βατή, κατανοητή, όχι μεγάλες και  πομπώδεις
φράσεις, εκφράσεις και προτάσεις. Λακωνική, στρωτή γλώσσα,
απλοελληνική και περιεκτική. Καταλαβαίνεις ότι γράφεται από  από
άνθρωπο που ξέρει τι θέλει, γνωρίζει αυτό που γράφει και έχει κά-
ποιο στόχο και σκοπό. Φαίνεται καθαρά η αγάπη του για τον τόπο
του, την Καρδίτσα, την Θεσσαλία, την Ελλάδα.

Δεν θέλει να εντυπωσιάσει τον αναγνώστη, ούτε «να χαϊδέψει
αυτιά», ούτε να κολακεύσει τους τοπικούς παράγοντες και τους
ισχυρούς της περιοχής και της εποχής. Επιδιώκει να είναι, χρήσι-
μος, ωφέλιμος, ουσιαστικός και αποτελεσματικός.

«Οι παραγωγοί μας καλούν την Κυβέρνηση να συνέλθει εκ του
ληθάργου της και να αναθεωρήσει την απόφασίν της  επί του σιτι-

κού (για τα σιτάρια δηλαδή), σύμφωνα με τας δικαίας
απόψεις των...» γράφει στο φύλλο 69/20-6-1949! Και συ-
νεχίζει… «Αξιούμεν από τους εν τη Βουλή αντιπροσώ-
πους μας να αγωνισθούν υπέρ των απόψεών των και
από τους Κυβερνητικούς βουλευτάς να φθάσουν μέχρις
αποχωρήσεως από τα κόμματά των, εάν θέλουν να πα-
ρουσιάζονται ως εκπροσωπούντες τον αγροτικόν πλη-
θυσμόν, διότι εν εναντία περιπτώσει, δεν αποκλείεται και
να αποκηρυχθούν  υπό των αγροτών».

Καταγγέλλει την αδιαφορία, τον καιροσκοπισμό, την
σκοπιμότητα, την αδικία, την ρουσφετολογία και την

απανθρωπιά, επαινεί και εκθεάζει το δίκαιο,την αξιοσύνη, την ερ-
γατικότητα, το ενδιαφέρον και την αποτελεσματικότητα των παρεμ-
βάσεων των πολιτικών και των αρχών για το καλό των κατοίκων της
πειοχής και κυρίως των χωριών της υπαίθρου (κάμπου και βουνού).
Οι πολιτικοί «βρίσκουν τον μπαρμπα τους» στο Θεσσαλικό Μέλλον.
Ένας νέος εκδότης, δυναμικός και δυνατός στην πέννα δημοσιο-
γράφος, αγνός και καθαρός πατριώτης, ανιδιοτελής, αδέσμευτος
και ανεξάρτητος στο προσκήνιο. Δεν χαρίζεται σε κανένα, ούτε
συμβιβάζεται με τις κατεστημένες νοοτροπίες. Προτείνει λύσεις,
υποβάλλει ερωτήματα, καταγγέλλει «τα στραβά και τα ανάποδα»
και περιμένει απαντήσεις συγκεκριμένες, αναμένοντας απτά απο-
τελέσματα. 

Στο φύλλο 69 διαβάζουμε: «Το Θ.Μ. θα αγωνισθεί με όλας του
τας δυνάμεις, παρά το πλευρόν των αγροτών μας και των αγροτι-
κών μας οργανώσεων μέχρι της επιτεύξεως αποτελέσματος» και
συνεχίζει... «...από διετίας τονίζουμε την ανάγκη κατασκευής

υδροηλεκτρικών έργων και οι αγρότες μας αφού
εις μάτην ανέμενον την πρωτοβουλίαν των βου-
λευτών μας για υδροηλεκτρικά έργα στην περιο-
χήν μας, ανέλαβον οι ίδιοι να χειρισθούν του
θέμα!!» Πάρα πολλές τέτοιες αναφορές-πιέσεις
προς την πολιτικήν εξουσίαν της εποχής μπο-
ρείς να συναντήσεις στο Θεσσαλίκό Μέλλον.

Θέματα καυτά όπως η ελονοσία,αποκατά-
σταση πληγέντων από τον πόλεμο (κατοχή και
εμφύλιο), τόνωση της τοπικής οικονομίας, γε-
ωργικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υπο-
δομές, εκπαίδευση υγεία, φτώχεια, κοινωνική
ζωή, υποστήριξη Θεσσαλών επιστημόνων και
επαγγελματιών, θέματα παιδαγωγικού, μορ-
φωτικού και θρησκευτικού περιεχομένου
προβάλλονται με τρόπο έντεχνο, περιεκτικό
και προπαντός υπεύθυνο και σοβαρό που
απαιτούν προσοχή, μελέτη και διευθέτηση.
Και η επαγγελματική στήλη και εκείνη των
Θεσσαλών επιστημόνων αλλά και τα κοινω-
νικά και οι τοπικές ειδήσεις είναι αξιοπρό-
σεκτες. Γράφει στο φ.68/106-49 ο
ανταποκριτής της εφημερίδας από το
Μουζάκι. «Προχθές απέθανε και εκηδεύθη
ο αθλητής Γ. Πασιαλής καταγόμενος εξ
Ελληνοπύργου και διαμένων ενταύθα.
Την κηδείαν  παρηκολούθησε πλήθος κό-
σμου. Τον νεκρόν αποχαιρέτησε δι’ εμ-
πνευσμένου επικηδείου ο συγχωριανός
μας αιδεσιμώτατος Βασίλειος Στεργ.
Γέρμανος, Σακελλάριος, ο οποίος εξήρε
την αθλητικήν και πατριωτικήν δράσιν

του εκλιπόντος». Ο Κ. Γ. Ζέριγγας, όπως
φαίνεται μέσα από την εφημερίδα του στον γράφοντα -ο οποίος
την εποχή εκείνη ήταν αγέννητος- πρέπει να ήταν ένας άνθρωπος
ικανός, δυναμικός, σοβαρός, υπεύθυνος στην δουλειά του (που την
θεωρούσε λειτούργημα και όχι απλή βιοποριστική εργασία), συγ-
κροτημένος, διανοητής και ισχυρή προσωπικότητα. Το συμπαιρέ-
νεις όταν ασχοληθείς για λίγο με την μελέτη της εφημερίδας του
και μάλιστα της εποχής εκείνης με τις συνθήκες και τα μέσα και τις
δυνατότητες του τύπου μιας άλλης εποχής που δεν έχει ουδεμία
σχέση με την σημερινή του ίντερνετ και του παγκοσμίου διαδικτύου
και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μέσων και δυνατοτήτων.

Τελειώνω τα γραφόμενά μου, καρπός του αυθορμητισμού μου,
με την σκέψη και την διαπίστωση πόσο χρήσιμος μπορεί να απο-
δειχθεί για τον τόπο του ένας απλός άνθρωπος, τίμιος και αγνός
πατριώτης και δημοσιογράφος, όταν μοναδικό του κίνητρο είναι η
αγάπη προς τον τόπο, η ανιδιοτελής προσφορά του για τον  αδύ-
ναμο και απροστάτευτο συμπατριώτη και η εξυπηρέτηση του γενι-
κού κοινωνικού και εθνικού συμφέροντος. Μεγάλη προσφορά.
Σπουδαία υπηρεσία. Συγχαρητήρια στον ιδρυτή και στους συνεχι-
στές της παράδοσης και της έκδοσης του Θεσσαλικού Μέλλοντος.

Πολύτιμος θησαυρός, πράγματι , το αρχείο της ιστορικής πλέον
εφημερίδας για την βιβλιοθήκη του χωριού μας και της γενέτειρας
του  ιδρυτού της ανεξάρτητης, όντως, πολιτικής και των ειδήσεων
εφημερίδας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ».

Αξίζει κάποιος ειδικός -και δυνάμενος γι’ αυτό- να ασχοληθεί με
την μελέτη του ιστορικού και αξιόλογου αρχείου του «Θ.Μ.». Θα
αποτελέσει σπουδαία παρακαταθήκη για τους νέους, τους συγχω-
ριανούς μας, τους Θεσσαλούς, την επερχόμενη γενεά.

Σωτήριος Αθ.Μουντζούρης
Email:smountzouris@gmail.com

* Του Σωτ. Αθ.
Μουντζούρη

Χαιρετισμός του πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 
και Βουλευτή Επικρατείας 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
στην κοπή πίτας του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Ν. Λάρισας

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και λυπάμαι που δεν

μπορώ να είμαι μαζί σας, ανάμεσα στους συγχωριανούς, για
να κόψουμε όλοι μαζί την πίτα του συλλόγου.  

Δίχως αμφιβολία η χώρα μας διανύει μια δύσκολη περίοδο.
Ωστόσο με ενότητα, ομοψυχία και κοινή προσπάθεια μπο-
ρούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία. Εμείς οι Έλληνες το
έχουμε αποδείξει πολλές φορές στην ιστορία.

Τα τελευταία έξι χρόνια, σε συνεργασία με όλους τους
Βουλευτές του Νομού, δημιουργήθηκαν μια σειρά από υπο-
δομές που στηρίζουν την τοπική οικονομία και αποτελούν θε-
μέλιο για τη αναπτυξιακή πορεία της ιδιαίτερης πατρίδας μας. 

Αναφέρω χαρακτηριστικά:
- τo ΕΑΠΝΑ-2 και τα Προγράμματα «Πίνδος» και «Αργιθέα»,
- την ολοκλήρωση και λειτουργία της ΒΙΠΕ Καρδίτσας, 
- την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος

(Ε-65), 
- την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Καρδίτσα

και τα Τρίκαλα,
- το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο Λεοντάρι,
- τη σχολή στρατονομίας,
- τον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας,
- το Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Βάμβακος Θεσσαλίας στην

Καρδίτσα, 
- το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσα-

λίας, αλλά και
- τη με κάθε τρόπο στήριξη της Νομαρχιακής και Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.  
Η περιοχή μας θα απολαμβάνει τα οφέλη αυτών των υπο-

δομών για πολλά χρόνια. 
Θέλω επίσης να σημειώσω ότι με συνεργασία του Δήμου,

του τοπικού μας συμβουλίου και των Συλλόγων του χωριού
μας και τη χρονιά που πέρασε στηρίξαμε δυνατά τον Ελληνό-
πυργο, για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα. Μπο-
ρούμε να δώσουμε ελπίδα σε όλες τις Καρδιτσιώτισσες και
όλους τους Καρδιτσιώτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. 

Στέλνω σε όλες και όλους σας τις καλύτερες ευχές μου. Να
είναι η νέα χρονιά γεμάτη με υγεία, προκοπή, ατομική και οι-
κογενειακή ευτυχία. 

Είμαι πάντα δίπλα σας.
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!

Η ΙΣΤοΡΙΚΗ μΑΣ ΕΦΗμΕΡΙδΑ

«ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ»

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΤΣΙΛΛΕΡ 7 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 11144
ΤΗΛ.: 6944-241123

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Επιμέλεα:  Αντ. Απ. Κορώνης
Μέρος 2ον

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΗΣΥΧΑΣΤΕΣ
Πρώτος γνωστός μας ησυχαστής αναφέρεται ο όσιος Πέτρος

ο Αθωνίτης, που εγκαταστάθηκε στον Άθω κατά τα τέλη του 7ου
αιώνα. Με τον καιρό, η περιοχή προσέλκυσε πολλούς ασκητές, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οικισμοί μοναχών με διοικητική
«Καθέδρα Γερόντων» και «Αθωνικό Πρωτάτο». Τον 9ο αιώνα υπέ-
στησαν τα δεινά των επιδρομών από Άραβες πειρατές, που λαφυ-
ραγωγούσαν ακόμα και τους πιο λιτοδίαιτους μοναχούς. Τότε
ξεκίνησε μια ατελής μορφή οργάνωσης. Στο δεύτερο μισό του 9ου
αιώνα, ο Ιωάννης Κολοβός έκτισε στο πιο βόρειο ορεινό σημείο του
Άθω (θέση «Μεγάλη Βίγλα») το πρώτο μοναστήρι. Από το σημείο
εκείνο και νότια απαγορεύτηκε η είσοδος λαϊκών και βοσκών με
κοπάδια. Δημιουργήθηκε έτσι η ζώνη που έγινε τόπος ασκητών,
προσευχής και μοναστικής ζωής. Με χρυσόβουλα αυτοκρατόρων
της Μακεδονικής Δυναστείας, απαγορεύτηκε στους υπηκόους του
Βυζαντίου να ενοχλούν, με οποιονδήποτε τρόπο, τους μοναχούς
και ησυχαστές. Και οι υπάλληλοι της αυτοκρατορίας έπαψαν να
ασχολούνται με διοικητικά καθήκοντα, που είχαν να κάνουν με τα
πράγματα από τα βόρεια «σύνορα» της περιοχής ως το νοτιότερο
σημείο της γλώσσας του Άθω. Στα τέλη του 9ου αιώνα, η «Καθέδρα
των Γερόντων» εγκαταστάθηκε στις Καρυές, έχοντας επικεφαλής
τον «πρώτο». Η διοίκησή του ονομαζόταν «Πρωτάτο».

Ο καθηγητής Αδαμάντιος Αδαμαντίου (1875-1937) αποδίδει την
έξαρση της οικοδόμησης νέων εκκλησιών και την αναζωογόνηση
του θρησκευτικού αισθήματος, το 10ο αιώνα, σε ενέργειες των αυ-
τοκρατόρων της Μακεδονικής δυναστείας, που θέλησαν να αντι-
μετωπίσουν πρακτικά την απειλή εκβαρβαρισμού της
αυτοκρατορίας. Η απειλή αυτή είχε προέλθει από τις επιδρομές
βαρβαρικών φύλων του Βορρά και Αράβων πειρατών, που λυμαί-
νονταν τα εδάφη της αυτοκρατορίας. Οι αυτοκράτορες, πέρα από
τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον Αράβων, Σλάβων, Βουλγάρων
κ.λπ., δημιούργησαν αποστολές ιεροκηρύκων που διέτρεχαν τις
χώρες και κήρυτταν το Ευαγγέλιο, τονώνοντας την κλονισμένη
πίστη. Στην πολιτική αυτή αποδίδεται η δράση που ανέπτυξαν ο
όσιος Νίκων ο Μετανοείτε στη Λακωνία και ο όσιος Λουκάς ο Στε-
ριώτης στη Βοιωτία. Στα 959, όταν στην Κωνσταντινούπολη βασί-
λευε για τελευταία χρονιά ο Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος,
στον Άθω φάνηκε ο όσιος Αθανάσιος. Η ιστορία της αθωνικής μο-
ναστικής πολιτείας αρχίζει από αυτόν, αν και το όνομα Άγιον Όρος
δόθηκε στην περιοχή περίπου διακόσια χρόνια αργότερα.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Στα 955, ο Νικηφόρος Φωκάς ήταν δομέστικος των σχολών

(στρατηγός) της Ανατολής. Ο αδελφός του, Λέων Φωκάς, δομέστι-
κος των σχολών της Δύσης. Η φεουδαρχική οικογένεια των Φωκά-
δων και των συγγενών τους, Μαλεΐνων, είχε τεράστια κτήματα στην
Καπαδοκία. Ο θείος του Νικηφόρου, Μιχαήλ Μαλεΐνος, ήταν ξα-
κουστός για την ευσέβειά του ως ηγούμενος σε ένα μοναστήρι στη
Θεσσαλία. Και ο Νικηφόρος Φωκάς αποτελούσε περίεργο κράμα
θεοσεβούμενου μοναχού και άγριου πολεμιστή. Κοντός, γεροδε-
μένος, μελαψός, πανάσχημος, απότομος, αγαπούσε τους πολέ-
μους, αλλά ανήκε και στους πιο αφοσιωμένους στη θρησκεία.
Ζούσε ασκητικά, κοιμόταν στο πάτωμα, αυτομαστιγωνόταν όταν
ένιωθε ότι αμάρτησε, αλλά διέθετε σπάνιες στρατηγικές και διοι-
κητικές ικανότητες. Κάποια στιγμή επισκέφτηκε το θείο του, Μιχαήλ

Μαλεΐνο, στο μοναστήρι. Εκεί, γνωρίστηκε με το νεαρό μοναχό
Αθανάσιο. Ενθουσιάστηκε τόσο μαζί του, ώστε σύντομα επισκέ-
φτηκε το μοναστήρι για δεύτερη φορά. Πολύ θα ήθελε να γίνει και
αυτός καλόγερος, αλλά οι καιροί απαιτούσαν την παρουσία του
στο στρατό. Ο ηγούμενος, Μιχαήλ Μαλεΐνος, βρήκε πιο προσφιλή
λύση να δώσει τον Αθανάσιο πνευματικό σύντροφο του Νικηφό-
ρου. Έφυγαν μαζί. Ο Αθανάσιος, όμως, κάποια στιγμή παράτησε
τον Νικηφόρο και το έσκασε στον Άθω, όπου έγινε ησυχαστής.
Ήταν το 959 μ.Χ. Ο Φωκάς έβαλε λυτούς και δεμένους να τον
βρουν. Κάποιες πληροφορίες έλεγαν ότι ο Αθανάσιος είχε θεαθεί
στον Άθω. Ο Νικηφόρος έγραψε στο στρατοπεδάρχη Θεσσαλονί-
κης και αυτός έστειλε την περιγραφή του Αθανάσιου στον Πρώτο,
στις Καρυές. Ο Πρώτος εντόπισε τον Αθανάσιο ανήμερα Χριστού-
γεννα, όταν όλοι οι μοναχοί του Άθω μαζεύτηκαν στις Καρυές κατά

το έθιμο. Του είπε τι συνέβαινε και ο Αθανάσιος ζήτησε προστασία.
Ο Πρώτος τον έκρυψε σε ερημικό κελίο, όπου ο μοναχός περνούσε
τον καιρό του αντιγράφοντας ιερά βιβλία, που πουλούσε στις Κα-
ρυές κερδίζοντας τον επιούσιο. Στα τέλη του 960, του παραχωρή-
θηκε σκήτη κοντά στη θέση όπου αργότερα κτίστηκε η μονή της
Μεγίστης Λαύρας.

- Μαζί του στη σκήτη εγκαταστάθηκαν ο καλλιγράφος Ιωάννης
και ο μαΐστωρ (δάσκαλος εκκλησιαστικού χορού) Γρηγόριος. Τότε
ήταν που τον εντόπισαν οι άνθρωποι του Νικηφόρου Φωκά. Οι σχέ-
σεις των αποκαταστάθηκαν, αλλά ο Αθανάσιος έμεινε στον Άθω,
ενώ ο Νικηφόρος Φωκάς αναζητούσε τη στιγμή που όλα θα τα πα-
ρατούσε και θα πήγαινε να γίνει και αυτός μοναχός.Ήδη, από τον
Ιούλιο του 960, ο Φωκάς πολεμούσε στην Κρήτη εναντίον των Σα-
ρακηνών. Ο Αθανάσιος του ήταν απαραίτητος και ως πνευματικός
σύμβουλος και ως κήρυκας του χριστιανισμού στη ρημαγμένη Με-
γαλόνησο. Με τα πολλά, ο Αθανάσιος δέχτηκε να αφήσει τον Άθω
και να πάει στην Κρήτη, έχοντας τη ρητή διαβεβαίωση του Νικη-
φόρου Φωκά, ότι θα εγκατέλειπε τα εγκώμια και θα γινόταν μονα-
χός μόλις τελείωνε την απελευθέρωση της Κρήτης από τους
Σαρακηνούς. - Η εκστρατεία στην Κρήτη έληξε νικηφόρα για τους
Βυζαντινούς το Μάρτιο του έτους 961. Ο Αθανάσιος γύρισε στη
σκήτη του στον Άθω, ενώ ο Νικηφόρος Φωκάς επέστρεψε στην
Κωνσταντινούπολη νικητής και τροπαιούχος. Από την Κρήτη κιόλας
ο Νικηφόρος πίεζε τον Αθανάσιο να χτίσει στον Άθω μοναστήρι που
θα τους στέγαζε. Ο Αθανάσιος αρνιόταν. Προτιμούσε την ερημιά
του ασκητή, ενώ ο Νικηφόρος συνέχιζε να τον πιέζει. Επιτέλους,
στα 963 ο Αθανάσιος πείστηκε. Ξεκίνησε να κτίζει τα κελιά και την
εκκλησία της Μεγίστης Λαύρας, σηματοδοτώντας την ίδρυση της
Ιερής Πολιτείας. Όμως, ο Νικηφόρος κινιόταν ήδη σε άλλα επί-
πεδα.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο του άλλου διμήνου
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Ποίηση                                            «Xρόνια ανέμελα»

Αφιερωμένο στις φίλες και στους φίλους της παιδικής
μας ζωής στον Ελληνόπυργο

Τα χρόνια πάνε, φίλοι μου, και χάθηκε η φρεσκάδα
μόνο έχει μείνει στην καρδιά η αγάπη και η λαχτάρα

για τα χρόνια που ήμασταν παιδιά με ξεγνοιασιά γεμάτα
μ’ ελπίδες και με όνειρα στου μέλλοντος τη στράτα!

Περάσαμε πολύ φτωχά τα παιδικά μας χρόνια
μα ήταν τόσο όμορφα που δεν ξεχνιούνται αιώνια!

Ήταν ανέμελα, γλυκά και τρυφερά πολύ
τα χρόνια τα παιδιάστικα και με αγνή ψυχή!

Σκλαβάκια, τρέξιμο, κρυφτό, κυνηγητό και μπάλα
ήταν τα παιχνίδια μας, γιαλάκα και τόσα άλλα!

Το τόπι που το φτιάχναμε από απλά κουρέλια
έμοιαζε τόσο ακριβό κρατώντας το στα χέρια!

Τενεκεδάκι ήτανε η «σκρόφα» η σπουδαία
κι αν έβρισκε το στόχο της νιώθαμε τόσο ωραία!

Τα πετραδάκια βάζαμε το ένα πάνω στ’ άλλο
«σκατούλια» το ονομάζαμε, το κέφι ήταν μεγάλο!

Πόσες φορές μας χτύπησε η τρομερή τσελίκα!
πόνο δε λογαριάζαμε, γιατί ήταν παιχνίδι γλύκα!

Οι κούκλες που τις φτιάχναμε από παλιά μας ρούχα
και τις κουμπάρες παίζαμε πέρα στην κάθε ρούγα,

ήταν πολύ πιο όμορφες απ’ την ξανθιά την Μπάρμπι,
που στη βιτρίνα στέκεται με ύφος και καμάρι!

Πέντε ήταν τα πεντόβολα φτιαχτά από κεραμίδια
κι όμως όταν τα παίζαμε χαιρόμασταν στ’ αλήθεια!

Και τα θυμόμαστε όλ’ αυτά με αγάπη και λατρεία
Αχ! να μας δίνονταν ξανά μια δεύτερη ευκαιρία!

Όσο κι αν πέρασε ο καιρός κάποιος να ξεχάσει
είναι γραμμένα στην καρδιά αυτά που ’χε περάσει!

Αθήνα, Ιούνιος 2007 
Φούλα Στάθη-Μπίρου

Απίστευτα κι... όμως γραλιστινά

Οσο κι αν το ερεύνησα το θέμα, πουθενά δε βρήκα κάτι που να
δικαιολογεί επαρκώς τον παραπάνω προβληματισμό. Ίσως αυτό
να συμπεραίνεται  και να βγαίνει μέσα από τη θυμοσοφία του λαού
μας ή, έστω, από τις μακροχρόνιες παρατηρήσεις ορισμένων ευ-
φυών ανθρώπων, που εξετάζοντας βιολογικά και γενετικά τη γέν-
νηση των παιδιών μιας οικογένειας και την εξέλιξη και πρόοδό τους
στο επάγγελμα και στη ζωή τους, κατέληξαν σ΄ αυτό το συμπέ-
ρασμα. Συγκρίνοντάς τα βγάζουν το συμπέρασμα ότι τα πρώτα
παιδιά, δηλαδή, εκείνα που γεννιούνται, όταν οι γονείς είναι πιο
νέοι, είναι πιο ευφυή, πιο δραστήρια, πιο έξυπνα, πιο δημιουργικά
απέναντι των άλλων που αποκαλούνται και «…γεροντοπαιδια»!.

Όπως, όμως κι αν έχει το πράγμα, στον πολύ κόσμο, υπάρχει
διάχυτη αυτή η πεποίθηση, γι’ αυτό άλλωστε οι γονείς… σπεύδουν
να φέρουν στη ζωή, παιδιά, όσο ακόμη είναι νέοι, θαλεροί, ακμαίοι,
γεμάτοι από ζωντάνια, σφρίγος και ζωή.

Οι γονείς μας, μπορεί να μην ήξεραν γράμματα και να ήταν
απλοί άνθρωποι, όμως η πείρα της ζωής, τους είχε «διδάξει» ότι τα
παιδιά γίνονται… πότε γίνονται, αφήνοντας σαφώς να υπονοηθεί
ότι υπάρχει μια ορισμένη ηλικία, που ενδείκνυται, για πολλούς και
ευνόητους λόγους, οι γονείς να τεκνοποιούν.

Τώρα, αν βγαίνουν πιο… εξυπνότερα τα πρώτα… από τα… δεύ-
τερα και σε πιο βαθμό, αυτό, προς το παρόν, δεν είναι εξακριβω-
μένο και τεκμηριωμένο  επιστημονικά…

Εναπόκειται να το εξετάσει και α το διερευνήσει η επιστήμη της

γενικής και της βιολογίας. Ως τότε το ζήτημα αυτό θα παραμένει
«σημείο αντιλεγόμενο»! Λοιπόν, παρακολουθήστε και απολαύστε
μια σχετική συζήτηση, για το θέμα αυτό, ανάμεσα σε δύο αδερφές,
μιας γειτόνισσας και του παριστάμενου «βενιαμίν» αδερφού, ο
οποίος χαμογελαστός, παρακολουθούσε την όλη συζήτηση.

Ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις, τα θέματα προς συζήτηση, είναι
ποικίλα και περιστρέφονται γύρω απ΄ τα καθημερινά προβλήματα.

Είναι φυσικό, να υπάρχουν λογομαχίες, ενίοτε συγκρούσεις και
αντίθετες γνώμες.

Είπαν - είπαν οι αδερφές - ποια να πάρει… σειρά - αναψοκοκκί-
νησαν, ύψωσαν περισσότερο τον τόνο της φωνής, οπότε σε κάποια
στιγμή η… μεσαία αδερφή, που κάτι δεν της άρεσε απ’ αυτά που
έλεγε η μεγαλύτερη - δεν έχει σημασία τι - γυρίζει και της λέει:

- Καλά ρε αδελφή, εγώ νόμιζα ότι τα πρώτα παιδιά βγαίνουν…
έξυπνα και τα τελευταία… άντε να μην του πω… Αλλά με σένα μου
φαίνεται είν/  τ’ ανάποδο!

Η παραβρισκόμενη γειτόνισσα που ως τότε απλά παρακολου-
θούσε τη συζήτηση, ρωτάει μ’ απορία:

- Α, γιεμ’ ποιος είν’ ο μικρότερος;
Οπότε πετάγεται ο «βενιαμίν» αδερφός, συνοφρυωμένος και

φανερά ενοχλημένος και απαντάει κοφτά:
- ΕΓΩ!
Μετά απ’ αυτό όλοι γέλασαν με την καρδιά τους.
Και μετά… ηρεμία στο μέτωπο!

Από τον Βούρδα Θωμά

«Τα πρώτα παιδιά γεννιούνται έξυπνα ή τα τελευταία;»
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ΛΛαακκωωννιικκάά
Ε

ξέλιξη υπάρχει σχετικά με το εργοστάσιο ζαχά-
ρεως στη Ζωγραφία. Συστάθηκε  επιτροπή υπό τον

Νομάρχη Καρδίτσας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
ιδιοκτητών και άλλων φορέων, η οποία θα διερευνήσει
τις δυνατότητες αξιοποίησης του κτιρίου του παλαιού
εργοστασίου ζαχάρεως.

Λ
έξεις αγγλικές έχουν κατακλύσει την Ελληνική τη-
λεόραση και μάλιστα σε τίτλους εκπομπών όπως

«the twenty”, “Wipe out”, “Traction”, “Extreme makeo-
ver”,”Chart show”, “pre game”, post game”κλπ οι δύο τε-
λευταίες είναι και της κρατικής τηλεόρασης της ΝΕΤ την
οποία πληρώνει ο λαός, εμείς όλοι δηλαδή. 

Λ
ες και δεν  υπάρχει η δυνατότητα να μας εξυπηρε-
τήσει λεκτικά η ελληνική γλώσσα και καταφεύ-

γουμε στη χρήση ξενικών. Η κατάσταση είναι εξόχως
ανησυχητική και μάλιστα  είμαστε η μόνη χώρα (μη αγ-
γλόφωνη) που δεν προστατεύει τη γλώσσα της. Όπως
εμείς αναφέρθηκαμε και σε προηγούμενο άρθρο όλες
οι χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία, Γερμανία κ.λπ.) μετα-
γλωττίζουν τα έργα και τις εκπομπές της τηλεόρασης
και δεν τις υποτιτλίζουν όπως 

Η
καλύτερη αντίδραση σ’ αυτόν τον εκτροχιασμό της
γλώσσας είναι να δημιουργηθεί ένα κίνημα απο-

κλεισμού των εκπομπών αυτών από των κατάλογο των
εκπομπών που βλέπουμε, να μπαίνουν δηλαδή στο
μαύρο κατάλογο των εκπομπών του τηλεθεατή.

Ν
α καλύψει  τα έξοδα της ορχήστρας την παραμονή
της εορτής της Αγίας Παρασκευής (25 Ιουλίου)

αποφάσισε ο Δήμος Ιθώμης στα πλαίσια του προγραμ-
ματισμού των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγ-
ματοποιηθούν το 2010. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλη-
νοπυργίων Λάρισας.

Ο
Ελληνόπυργος έπιασε την κορυφή της τεχνολογίας
του διαδικτύου με την σύνδεσή του με το ασύρ-

ματο δίκτυο και την παροχή δωρεάν πρόσβασης σε
όλους.

Π
ρέπει όλοι να αντιληφθούμε, και από ότι φαίνεται
έχει γίνει αντιληπτό, ότι υπάρχει πεδίο δράσης για

όλους  για να πάει μπροστά ο Ελληνόπυργος, χωρίς
διαγκωνισμούς.

Υ
πάρχουν έξι σύλλογοι το ίδρυμα Αρχοντικό Σύρ-
μου, η εκκλησία, η δημοτική και τοπική αρχή  και

πάρα πολλοί συγχωριανοί εδώ και όπου γης, που  μπο-
ρούν να δραστηριοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό και σε
διαφορετικό πεδίο ο κάθε ένας ή και σε συνεργασία
όπου χρειάζεται. Όλοι μαζί αν βάλουμε από μια πέτρα
θα φτιάξουμε το οικοδόμημα  που έχουμε στο μυαλό
μας για τον Ελληνόπυργο.

Ρ
ητά θα λέγαμε ότι η προσπάθεια όλων και μόνο
μπορεί να φέρει επιτυχίες. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα ο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κος
Γιάννης Φαρασλής που έφερε στο χωριό ομάδα καθη-
γητών , φοιτητών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από τη Γαλλία για επί τόπου  μελέτη του
«φαινομένου του Ελληνοπύργου» δηλαδή του τρόπου
με τον οποίο ο Ελληνόπυργος έχει κρατήσει τους δε-
σμούς του με τους αποδήμους σε μεγάλο βαθμό σε
σύγκριση με άλλα χωριά στην Ελλάδα και Γαλλία.  

Γ
ια τη σήμανση των μονοπατιών του χωριού  ξεκι-
νάει ο Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας με το

πρώτο μονοπάτι(Χωριό, Καστρί, Άγιος Κωνσταντίνος,
Προφήτης Ηλίας, Άγιος Αθανάσιος, Χωριό.) με πρωτο-
πόρο τον κο Γιάννη Καλαντζή ο οποίος ως ορειβάτης
έχει σχετική εμπειρία και φρόντισε να φτιάξει τα σχετικά
σήματα.

Ο
δρόμος από το αεροπλάνο μέχρι και τα γήπεδα,
όπως και η περιοχή του αεροπλάνου θα ηλεκτρο-

φωτισθούν από το Δήμο Ιθώμης μέσα στο 2010 αφού
έχει ήδη γίνει η σχετική προεργασία από το Δήμο με την
τοποθέτηση του PILAR της ΔΕΗ.

Σ
υνολική αποτίμηση της προόδου που θα γίνει σε
όλους τους τομείς και από όλους τους φορείς και

χωριανούς και νέος προγραμματισμός, θα γίνει στην
ετήσια σύσκεψη των εκπροσώπων των συλλόγων και
των άλλων φορέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 14
Αυγούστου στο χωριό.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Με σκορ 2-3 κέρδισαν την ομάδα της Γελάνθης οι ΑΕΤΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ στον αγώνα
που πραγματοποιήθηκε, για το τοπικό πρωτάθλημα, στο γήπεδο της Γελάνθης την Κυριακή

17 Ιανουαρίου 2010. Η ομάδα των ΑΕΤΩΝ  μπήκε στο
γήπεδο αποφασισμένη να πάρει τον αγώνα και τα κα-
τάφερε αφού οι παίκτες της, όπως σε κάθε αγώνα, τα
δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Τα γκολ από την
πλευρά των νικητών πέτυχαν οι: Θανάσης Αντριάς,
Μανώλης Βαΐτσης  και Ηλίας Αθανασίου.

Με σκορ 1-0 νίκησαν τη Μα-
γούλα οι ΑΕΤΟΙ Ελληνοπύργου
στον αγώνα που έγινε στο γήπεδο
της Καππάς στις 7 Φεβρουαρίου
2010. Το γκολ πέτυχε ο Ανδρέας
Σάλτας.

Με 1-0 κέρδισαν
και τη Μαγούλα

Χτύπησαν και στη Γελάνθη οι ΑΕΤΟΙ

Αθλητικά Α. Σ. Αετοί Ελληνοπύργου

Εισηγητής: Ιωάννης Φαρασλής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Στρατηγικός  στόχος για τον Ελληνόπυργο θα πρέπει να είναι η
ενίσχυση της συνοχής – συνεργασίας όλων των απόδημων (εντός
και εκτός συνόρων της Ελλάδος) με τη συμμετοχή τους στη λήψη
αποφάσεων και στην επίλυση των προβλημάτων. 

Παύλος Σιούφας: Πρόεδρος Πολιτιστικού  Συλλόγου Ελλη-
νοπύργου
Να δημιουργηθεί πρωτότυπο Μουσείο στη θέση του παλαιού ερ-
γοστασίου ζαχάρεως στη Ζωγραφία σε συνεργασία με εκπροσώ-
πους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Νομών Καρδίτσας και
Τρικάλων του λαογραφικού μουσείου Καρδίτσας , του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, και των ιδιοκτητών. 

Το Μουσείο και οι χώροι που θα δημιουργηθούν θα λειτουρ-
γούν όχι σαν ένα απλό μουσείο ιστορικής ενημέρωσης , Θα λει-
τουργούν επί πλέον και σαν χώρος εκπαίδευσης και μάθησης,
σαν χώρος ψυχαγωγίας, σαν συνεδριακός και θεατρικός χώρος
όλης της Θεσσαλίας.

Αθανάσιος Γέρμανος : Πρόεδρος Συλλόγου Ελληνοπυργίων
Αθηνών 
1) Αναβάθμιση των καφενείων του χωριού ώστε να δύναται να
εξυπηρετηθεί ο επισκέπτης από απόψεως φαγητού. 2) Προϊόντα
λαϊκής τέχνης προς διάθεση (πώληση) στους επισκέπτες. 3) Σύν-
δεση δρόμου Μαυρομμάτι – Χωριό από Αγία Μαρίνα και Άγιο
Αθανάσιο. 4) Επέκταση της πολεοδομικής ζώνης του χωριού. 

Γεώργιος Κων Γέρμανος: Γραμματέας Συλλόγου Ελληνο-
πυργίων Βόλου (εκ μέρους του προέδρου κου Βασ. Καπέλλα
και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου)
1) Αγορά δύο πυροσβεστικών οχημάτων τα οποία θα είναι σταθ-
μευμένα το ένα στο χωριό και το άλλο στο δάσος, τα πληρώματα
των οποίων θα αποτελούνται από εθελοντές συγχωριανούς μας
και όχι μόνο. 2) Δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε γειτονιές και
άλλους κεντρικούς χώρους. 3) Αναβίωση τοπικών εθίμων για
διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων που θα προσελκύουν
κόσμο. 4) Διαμόρφωση υπαρχόντων καλντεριμιών και  δημιουρ-
γία περιπατητικών μονοπατιών που θα χαραχθούν ύστερα από
μελέτη και ένταξή τους στα δίκτυα μονοπατιών τοπικής και πα-
νελλήνιας εμβέλειας(περιπατητικός τουρισμός). 5) Δημιουργία
ημιορεινού καταφυγίου – αναψυκτηρίου. 6) Παραχώρηση του ερ-
γοστασίου ζάχαρης στο  Τ.Δ. Ελληνοπύργου και αξιοποίησή του
σε τεχνολογικό – αγροτικό μουσείο (πολυχώρο). 7) Δημιουργία
Αιολικού πάρκου με τοποθέτηση ανεμογεννητριών  στην κορυ-
φογραμμή και εκμετάλλευσή του από το Τ. Διαμέρισμα Ελληνο-
πύργου και το δημοτικό καφενείο που θα λειτουργεί εκεί. 8)
Ενθάρρυνση των συγχωριανών μας για την ίδρυση αγροτουρι-
στικών επιχειρήσεων. 9) Μετονομασία των εκδηλώσεων σε «Ελ-
ληνοπύργεια» με ετήσια διάρκεια και επί μέρους εκδηλώσεις ανά
εποχή.

Αντώνιος Μηνίτσιος: Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Ιθώμης 
1) Αποχέτευση – βιολογικός καθαρισμός. 2) Βελτίωση της καθα-
ριότητας των κοινόχρηστων χώρων. 3) Βελτίωση οδικού δικτύου
εντός του χωριού ούτως ώστε, όπου είναι τεχνικά εφικτό, να κα-

τασκευασθούν δρόμοι για να εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι και
με τη δημιουργία και νέων θέσεων στάθμευσης να αποσυμφορη-
θεί το κέντρο από τα αυτοκίνητα κατά τις περιόδους αιχμής. 4)
Ηλεκτροφωτισμός του δρόμου από το αεροπλάνο μέχρι τα γή-
πεδα. 5) Ασφαλτόστρωση των δρόμων προς Ελληνόκαστρο και
Αμυγδαλή  και ολοκλήρωση των δρόμων προς λίμνη και Άγιο
Ακάκιο. 6) Υδρομαστεύσεις πηγών καλύτερη διαχείριση του
νερού για άρδευση. 7) Ανάπλαση του ρέματος από το Δημοτικό
Σχολείο μέχρι τη σπηλιά του Λώλου. 8) Αξιοποίηση της πίστας αι-
ωροπτεριστών

Νικόλαος Γκίκας : Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Ιθώμης
1) Βελτίωση του τομέα της καθαριότητας ιδιαίτερα την αποκο-
μιδή σκουπιδιών κατά τους θερινούς μήνες. 2) Κατασκευή νέας
δεξαμενής για την ύδρευση του χωριού. 3) Αξιοποίηση των  δύο
Δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων που έγιναν στον κάμπο.

Γεώργιος Παναγόπουλος: Πρόεδρος Τοπικού Διαμερίσμα-
τος Ελληνοπύργου
1) Να καθιερωθεί η σύσκεψη αυτή να γίνεται κάθε χρόνο. 2) Επέ-
κταση οικισμού. 3) Αξιοποίηση του παλαιού εργοστασίου ζαχά-
ρεως (μετατροπή σε μουσείο). 4) Αξιοποίηση του υδάτινου
δυναμικού του χωριού.

Σωτήριος Μουντζούρης: Γραμματέας Συλλόγου Ελληνοπυρ-
γίων Λάρισας
1) Ίδρυση Ομοσπονδίας Συλλόγων των απανταχού Ελληνοπυρ-
γίων. 2) Διακριτικότητα στους ρόλους μεταξύ Συλλόγων και Δη-
μοτικής-τοπικής διαμερισματικής αρχής. 3) Συνεργασία των
Συλλόγων για την κατάρτιση του προγράμματος των θερινών εκ-
δηλώσεων στο χωριό. 4) Πραγματοποίηση της ετήσια σύσκεψης
όλων των Συλλόγων του χωριού, στο χωριό, το Δεκαπενταύγου-
στο.

Χρυσόστομος Κορλός: Στατηγός ε.α.
1) Δημιουργία χώρων στάθμευσης. 2) Δημιουργία Τράπεζας αί-
ματος. 3) Δημιουργία περιπατητικών μονοπατιών.

Κωνσταντίνος Σακελλαρίου: Δάσκαλος
1) Να καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο η σύσκεψη αυτή. 2) Ανα-
βάθμιση της κοίτης του ρέματος μέσα στο χωριό. 3) Καλλιτεχνικό
εργαστήρι για απασχόληση των νέων στο χωριό το καλοκαίρι. 4)
Επέκταση οικισμού. 5) Προτάσεις για τον Καποδίστρια 2.

Απόστολος Μπονώτης: Προιστάμενος τεχνικού Τμήματος
ΟΤΕ Καρδίτσας
1) Να δημιουργηθούν παραγωγικές μονάδες (τυροκομεία κ.λπ.).
2) Ανάπλαση ρέματος από του Νιάφα μέχρι Απιδόγρια. 3) Συντή-
ρηση καλνεριμιών.

Νικόλαος Γέρμανος: Πυροσβέστης
1) Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών. 2) Κατασκευή δρόμων
πρόσβασης στο δάσος.

Σημείωση: Η επόμενη σύσκεψη των συλλόγων προτείνεται να
γίνει το Σάββατο 14 Αυγούστου 2010 όπου  θα γίνει απολογισμός
πεπραγμένων  της περιόδου  που πέρασε και προγραμματισμός
για την επόμενη περίοδο. Θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι ανε-
ξαιρέτως οι χωριανοί.

Οι προτάσεις των εκπροσώπων των συλλόγων
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠοΥ ΠΡΑΓμΑΤοΠοΙΗΘΗΚΕ ΣΤο ΧΩΡΙο ΣΤΙΣ 9 ΑΥΓοΥΣΤοΥ 2009

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


