
Και εφέτος αυξημένη ήταν η κίνηση στο χωριό μας, λόγω της
εορτής του Αγίου Πάσχα. Πολλοί συγχωριανοί μας από άλλες
πόλεις κατέφθασαν για να γιορτάσουν το Πάσχα με τους δικούς
τους στο χωριό. Η Αγία Παρασκευή γέμισε ασφυκτικά κατά την
ακολουθία του Αγίου Φωτός και αρκετοί παρέμειναν στο προ-
αύλειο της Εκκλησίας για την Ανάσταση  του Κυρίου.

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών από τα χείλη του Ιερέως και οι
καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα. Το φιλί της αγάπης  μεταξύ των
οικείων και προσφιλών  προσώπων και αδελφών  έξω από την
Αγία Παρασκευή. Σε λίγο μια κοσμοθάλασσα  στους δρόμους

που οδηγούν στα σπίτια. Η μαγειρίτσα ετοιμάσθηκε με πολύ
αγάπη και μεράκι από το απόγευμα. Η προτεραιότητα και εφέ-
τος στην μαγειρίτσα, με συνέπεια την  ανεπανάληπτη  Θεία Λει-
τουργία της Αναστάσεως  να παρακολουθήσουν οι  ολίγοι που
ήθελαν να κοινωνήσουν. Το  νέο έθιμο των τελευταίων ετών ενί-
κησε την δισχιλιετή χριστιανική μας παράδοση! Δυστυχώς...
υποκύπτουμε  ευκόλως  στον πειρασμό να δεχόμαστε ότι νέο
και ξενόφερτο και να αρνούμαστε το γνήσιο και αυθεντικό, το
ορθόδοξο και χριστιανικό.

Τ ην Παρασκευή 23 Απριλίου 2010 ο αυτοκινητόδρομος
έφθασε επί τέλους στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
στο χωριό. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε ο κό-

σμος  στην εκκλησία με τα αυτοκίνητα γεγονός που τους χα-
ροποίησε όλους και ιδιαίτερα τους κατοίκους της γειτονιάς
που μπορούν πλέον να διευκολύνονται πολύ περισσότερο
στις μεταφορές και τις μετακινήσεις τους. 

Πρόκειται για την επίτευξη ενός στόχου που τέθηκε το
2007 υποστηρίχθηκε σταθερά σε ένα διάστημα τριών ετών
και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2010 με τη διάνοιξη του

δρόμου και τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου της εκ-
κλησίας του Αγίου Γεωργίου. 

Τώρα μπορεί πολύ εύκολα να διαμορφωθεί ο περιβάλλον-
τας χώρος της εκκλησίας και να αξιοποιηθούν τα σπίτια και
τα οικόπεδα που βρίσκονται στη γειτονιά. Η τακτική αυτή της
διάνοιξης και κατασκευής δρόμων μέσα στον οικισμό ώστε
να εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι θα συνεχισθεί και στο
επόμενο χρονικό διάστημα γιατί είναι το καλύτερο μέσο για
την ανάπτυξη του χωριού.
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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»

Ύστερα από ολιγοή-
μερη παραμονή στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείου
Λάρισας, στο οποίο ει-
σήχθη για συνηθισμένες
και συγκεκριμένες εξετά-
σεις, μετά από ραγδαία
επιδείνωσης της ασθει-
νείας του, που εκδηλώ-
θηκε μέσα στο
Νοσοκομείο, απέθανε  τις
μεσημβρινές ώρες της
Μ.Δευτέρας (29 Μαρτίου 2010) ο -για μιά 20ετία περίπου-
Ταμίας του Συλλόγου μας Γιώργος Αντ.Παπαντωνίου. Ο
Θάνατος  του αγαπητού σε όλους και εκλεκτού συγχωρια-
νού μας και συνεργάτη Γιώργου Παπαντωνίου μας συνε-
κλόνισε όλους, διότι μας αιφνιδίασε.

Το Δ.Σ.του Συλλόγου, μετά την θλιβερή είδηση,συνήλθε
εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα: α)Να εκφράσει τις
συλληπητήριες ευχές στην οικογένειά του, β)Να παραστεί
σύσσωμο στην εξώδιο ακολουθία του εκλιπόντος, γ)Να εκ-
φωνηθεί επικήδειος λόγος από τον Γραμματέα του Συλλό-
γου. δ)Να κατατεθεί στέφανος στη σορό του και ε)Να
κατατεθεί χρηματικό ποσό 300 Ευρώ στην Αγία Παρα-
σκευή του χωριού, για την μνήμη του.

Πέθανε ο Ταμίας 
του Συλλόγου μας

Γιώργος Αντ. Παπαντωνίου

Την Μ.Δευτέρα (29 Μαρτίου)

Συνέχεια στη σελίδα 6

Ο δρόμος έφθασε στον «Άγ. Γεώργιο»
την ημέρα της γιορτής του

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Πάσχα στο χωριό!

Ανατέθηκε η εργολαβία μετά από δημοπρασία για την
κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στο χωριό. Συγ-
κεκριμένα θα κατασκευασθούν τρία φράγματα στο ρέμα
του Νιάφα και ένα φράγμα στου Καραλή το ρέμα. Η με-
λέτη για την κατασκευή των έργων αυτών έγινε πέρυσι και
φέτος υλοποιείται.

Αντιπλημμυρικά
φράγματα
Στο ρέμα του Νιάφα και

στου Καραλή από το Δήμο Ιθώμης



Φωτογραφίες... από το παρελθόν

Σε μια προσπάθεια ανάσυρσης από τη λήθη των οικογενειών
και  που πέρασαν από το χωριό και άφησαν το στίγμα τους
στον τόπο μας θα δημοσιεύουμε φωτογραφίες του παρελθόν-
τος.

Η ασπρόμαυρη αυτή οικογενειακη φωτογραφία της οικογέ-
νειας του Γεωργίου Λαγού είναι βγαλμένη το έτος 1924 και

απεικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά οι: ΘΕΟΠΙΣΤΗ, ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΚΟΥΛΑ, ΣΟΛΩΝ
και ΕΥΣΤΑΘΙΑ δεν εμφανίζεται στη φωτογραφία ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ
το τελευταίο παιδί της οικογένειας ο οποίος γεννήθηκε το
1926. Ο Θεόδωρος Λαγός φαίνεται σε μεταγενέστερη φωτο-
γραφία  με τα αδέλφια του Χρήστο και Σόλωνα.
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Πλήρωσαν για την εφημερίδα

- Στέργιος Φ. Βλάχος
- Αθαν. Θ. Μακρής
- Ιωάννης Αθ. Μουντζούρης
- Σωτ. Αθ. Μουντζούρης
- Παρθένα Κ. Μουντζούρη
- Ευαγγελία συζ. Σπυρ. Βούρδα (έτη 2009, 2010)
- Στέλλα Καρατώλου (Τρίκαλα).

Επιτυχίες
Η Μαρία Κορώνη του Αντωνίου και της Ελισσάβετ, επέ-

τυχε στον προκηρυχθέντα -από το Υπουργείο Εσωτερικών
και Δημ. Τάξης - διαγωνισμό, για πρόσληψη στην Ελληνική
Αστυνομία πτυχιούχων Ψυχολόγων Πανεπιστημιακής εκ-
παίδευσης, με τον βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ (Υπολοχα-
γού). Μεταξύ 200 περίπου υποψηφίων επέτυχε 3η.

Θερμά συγχαρητήρια και εις ανώτερα.

Σημ. Η Μαρία διατηρούσε, μέχρι την επιτυχία της στην
Αστυνομία, Γραφείο κλινικής Ψυχολόγου, στην Λάρισα.

Koινωνικά και άλλα...

ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο Βασ. Σταμούλης και η Αγνή (γένος Γεωρ. Λ. Γέρμα-

νου) απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, αγοράκι.
Να τους ζήσει.

Μνημόσυνα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Γεώργιος Αντ. Παπαντωνίου, ταμίας του Συλλόγου Ελ-

ληνοπυργίων Λαρίσης «Ο Αθάνατος», ετών 73, στις 29
Μαρτίου 2010 στη Λάρισα και η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου.

- Γεώργιος Ηλ. Αυγέρης, στις 2-3-2010 στη Λάρισα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
- Αποστόλου Φράγκου, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων

Γηροκομείου Καρδίτσας (40ήμερον).
- Βασιλικής συζ. Κων. Παπουτσή, στην Αγία Παρασκευή

του χωριού (40ήμερον).
- Αποστόλου Παναγοπούλου, στην Αγία Παρασκευή του

χωριού, την 11 Απριλίου 2010 (40ήμερο).

Υπενθύμιση
Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας μας

να μας αποστείλουν την συνδρομή της εφημερίδας μας
για το έτος 2010 και προηγούμενα, εφ’ όσον δεν έχουν
τακτοποιήσει την οφειλή τους.

Προβαίνουμε στην υπενθύμιση αυτή, διότι θα αναγ-
κασθούμε στο μέλλον να περιορίσουμε την αποστολή
της εφημερίδας για λόγους οικονομικούς. Δεν αποφα-
σίσθηκε, ούτε πρόκειται να αποφασισθεί, η αύξηση της
συνδρομής. Τουλάχιστον οφείλουμε οι αναγνώστες να
αναταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας να καταβάλ-
λουμε την ετήσια συνδρομή, η οποία καλύπτει την έκ-
δοση και αποστολή της εφημερίδας και μόνον.

Ευχετήριο 
Στον αγαπημένο μου εγγονό Ελευθέριο Καρέλη, υιό της
Βασιλικής Καρατώλου - Καρέλη, που πήρε επάξια το πτυ-
χίο της Φιλολογίας στις 17/3/2010, ευχόμαστε θερμά συγ-
χαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

Η γιαγιά: Στέλλα Χαρ. Καρατώλου
Ο θείος: Γεώργιος Χαρ. Καρατώλος

Τρίκαλα 19/4/2010

Προαγωγές 
Στα παιδιά μας Απόστολο και Αθανάσιο Κορώνη του

Περικλή και της Θεοδώρας, που ποροήχθησαν στον
βαθμό του Τ/ρχη (ΠΖ), ευχόμαστε υγεία και ευτυχία και
εις Ανώτερα.

Οι γονείς
Περικλής και  Θεοδώρα ΚΟΡΩΝΗ

Πλήρωσαν στον σύλλογο

- Σωτ. Αθ. Μουντζούρης
- Μαρία Σωτ. Μουντζούρη.

Προσφορές
- Η οικογένεια Βασιλείου Μαντέλλου κατέθεσε το ποσό

των 50 ευρώ για την ενίσχυση της εφημερίδας στην μνήμη
του θείου τους Αποστόλου Φράγκου

- Το ποσό των 300 ευρώ κατέθεσε στον Ιερό Ναό της
Αγίας Παρασκευής του χωριού, ο Σύλλογός μας, εις μνή-
μην του ταμία Γ. Παπαντωνίου.

- Ποσό 300 ευρώ, στην μνήμη του ταμία του Συλλόγου
μας Γ. Παπαντωνίου, υπέρ των σκοπών του Αρχοντικού
Ζήγρα, κατέθεσε ο τοπικός Σύλλογος «Αγιος Αθνάσιος».

- Στην μνήμη του ταμία του Συλλόγου μας Γ. Παπαντω-
νίου, κατατέθηκε από τον Βασ. Δ. Παπαβασιλείου το ποσό
των 50 ευρώ υπέρ της εφημερίδος του Συλλόγου.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Ξημερώματα - Τα απαιτούν οι... άγιοι.
2. Δεν καθαρίστηκε.
3. Μ’ αυτή σκεπάζουν κυρίως αχυρώνες - Είμαστε ίσοι απέναντί
του.
4. Γίνεται κυρίως για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Παλαιότερη
στρατεύσιμη ηλικία - Στρατιωτική Σχολή (αρχ.).
5. Οστρακόδερμο - Ερωτά - 280 - Άφωνα... Λυτού.
6. Άριστη ποιότητα - Πολλά σε μια κλίμακα.
7. Διπλασιαζόμενο παιχνίδι - Αλληλουχία.
8. Άσωτα - Ακέφαλη... Άρτα.
9. Πόσες πολλές (αιτ.) - Ευχαριστήσεις (αιτ.).
10. Νότα - Πρόθεση και άρθρο μαζί - Φύγε Γαλλικά.
11. Χωρίς αυτή δεν βγαίνει νερό στην επιφάνεια - Σύνδεσμος.
12. Επίρρημα, χρονικό και υποθετικό - Άγγλος φυσικός, μαθη-
ματικός και αστρολόγος.
13. Ένας Ευρωπαίος - Άγριο ζώο (γεν.).
14. Ένας Λουδοβίκος (αντ.) - Θηλυκός τίτλος ευγενείας.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Σπουδαίος νεοέλληνας γλύπτης - Όποιος ακριβώς.
2. Έντομα της τάξης της αραχνοειδών - Πρόθεση - Απαραίτητο
τη νύχτα.
3. Όνομα που απαντάται στους τίτλους των Βασιλέων του ΣΙΑΜ
- Δοκάρι ποδοσφαιρικού γηπέδου (ξεν.).
4. Γιορτάζει στις 18 Ιανουαρίου - Πόσο μεγάλοι.
5. Λέγεται η Κοντού - Τιμωρία.
6. Τέλεια - ...Βίλα, αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα.
7. Ατέλειωτος σύνδεσμος τελικός - Λόχοι ιππέων - Υποθετικό -
Θαυμάζει διπλασιαζόμενο.
8. Αμέσως - Βουνό της Στερεάς Ελλάδος - Κόφι... πρώην γ.γ.
του ΟΗΕ.
9. Πόλη του Βελγίου - Λευκάδα (χρώμα) - Τέλος (ξεν.).
10. ...Ρεπό, ανάκτορο στην Κέρκυρα - Χαϊδευτικά η Πάμελα -
Παντού.
11. Μεγάλο ατού - Ο τορναδόρος.
12. Βεβαιωτικό - Αυτή τη στιγμή.
13. Άγευστα - Ευχαριστημένα. Κ.Χ.

Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΧΑΡΑΜΑΤΑ * ΤΑΜΑΤΑ
2. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ * N
3. ΛΑΜΑΡΙΝΑ * ΝΟΜΟ
4. ΕΡΑΝΟΣ * ΚΑ * ΣΑΣ
5. ΠΙΝΑ * ΤΙ * ΣΠ * ΛΤ
6. ΑΑ * ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
7. Σ * ΓΙΟ * ΕΙΡΜΟΣ *
8. * ΑΚΟΛΑΣΤΑ * ΡΤΑ
9. ΟΠΟΣΑΣ * ΗΔΟΝΑΣ
10. ΣΟΛ * ΣΤΑ * ΑΛΕ * Μ
11. Π * ΠΟΜΟΝΑ * ΟΥΤΕ
12. ΕΦΟΣΟΝ * ΝΕΥΤΩΝ
13. ΡΩΣΟΣ * ΠΑΝΘΗΡΑ
14. * ΣΤΙ * ΚΟΝΤΕΣΑ *

ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΧΑΛΕΠΑΣ * ΟΣΠΕΡ *
2. ΑΚΑΡΙΑ * ΑΠΟ * ΦΩΣ
3. ΡΑΜΑΝ * ΓΚΟΛΠΟΣΤ
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ * ΟΣΟΙ
5. ΜΑΡΟ * ΚΟΛΑΣΜΟΣ *
6. ΑΡΙΣΤΑ * ΑΣΤΟΝ * Κ
7. * ΙΝ * ΙΛΕΣ * ΑΝ * ΠΟ
8. ΤΣΑΚ * ΟΙΤΗ * ΑΝΑΝ
9. ΑΤ  * ΑΣΠΡΑΔΑ * ΕΝΤ
10. ΜΟΝ * ΠΑΜ * ΟΛΟΥΘΕ
11. ΑΣΟΣ * ΤΟΡΝΕΥΤΗΣ
12. Τ * ΜΑΛΙΣΤΑ * ΤΩΡΑ
13. ΑΝΟΣΤΑ * ΑΣΜΕΝΑ *

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Μας έφυγε ο Γιώργος, 

ο Ταμίας μας
Δυστυχώς, ανεχώρησε για τους ουρανούς ο αγαπητός σε

όλους μας Γιώργος Αντ. Παπαντωνίου, ο Ταμίας του Συλλόγου μας.
Ο απρόσμενος θάνατός του μας συνεκλόνισε όλους. Ο ωραίος
αυτός άνθρωπος, ο χαμογελαστός, ο καλός οικογενειάρχης,
φίλος, συνεργάτης και συγχωριανός μας , έφυγε χωρίς να το κα-
ταλάβει κανένας μας. Φτωχότερη η οικογένεια από τον στοργικό
πατέρα, σύζυγο, αδελφό παππού και συγγενή. Φτωχότερος και ο
Σύλλογός μας και οι συγχωριανοί μας της Λάρισας. Ο Γιώργος
άφησε την σφραγίδα του στον Σύλλογο. Πάντα πρόθυμος, καλω-
συνάτος και εξυπηρετικός. Όπως η οικογένειά του (η γυναίκα του,
τα παιδιά του, οι νύφες του, τα εγγόνια του, οι συγγενείς του), έτσι
και εμείς όλοι θα τον ενθυμούμαστε πάντοτε. Γιώργο, ο Θεός να
σε αναπαύει. Αιωνία σου η μνήμη. 

Πάσχα στο χωριό…
Πολύ πρώϊμο το Πάσχα φέτος (4 Απριλίου), αλλά ο καιρός ήταν

ανοιξιάτικος προς καλοκαιρινός. Γέμισε η Αγία Παρασκευή στην
Ανάσταση, αλλά μετά όλοι... λαγοί για την μαγειρίτσα. Έχασαν
όμως την μοναδική Αναστάσιμη θεία Λειτουργία. Ας το δοκιμάσουν
του χρόνου και θα διαπιστώσουν «του λόγου το αληθές». Χορός
έγινε την πρώτη και την δεύτερη ημέρα. Η Τρίτη ήταν εργάσιμη. Ο
Παπαντώνης λειτούργησε στον νεοανακαινισμένο Άγιο Δημήτριο
και όλοι οι συγχωριανοί μας ήταν εκεί. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί
μου και του Χρόνου όλοι μαζί στο χωριό

Να συνεχισθεί η προσπάθεια…
Βέβαια το Ζηγρέικο ήταν ειδική περίπτωση και συστάθηκε γι’

αυτό Ίδρυμα (Ν.Π.Ι.Δ.) και με ενέργειές του βρέθηκαν και τα χρή-
ματα και έγινε δουλειά επιστημονική. Μπορεί όμως -και επιβάλλε-
ται-, παρόμοιες κινήσεις αναπαλαίωσης και ανακαίνισης παλιών
πέτρινων σπιτιών να γίνουν και σε ιδιωτική βάση. Ήδη ορισμένοι
συγχωριανοί μας (ιδιοκτήτες τέτοιων σπιτιών) το ετόλμησαν και το
χωριό άλλαξε όψη. 

Μήπως, όμως, πρέπει να υπάρχξει και κάποια πρωτοβουλία για
να βοηθήσει και το κράτος; 

Μήπως οι Δημοτικοί άρχοντες μπορούν να υποδείξουν κανένα
πρόγραμμα και να ενημερώσουν τους κατοίκους για να αρχίσουν
να σκέφτονται την αναπαλαίωση των πατρικών τους σπιτιών, εφ’
όσων βέβαια υπάρξει συνδρομή του κράτους; 

Όλοι, ασφαλώς, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα γι’ αυτό
(όπως αίφνης οι Αφοί Σιούφα, Γιατρός Στάθης, Γιατρός Ανδρέου,
Ελένη Ιωαν. Κωτούλα, Αντ. Μηνίτσιος, Θωμάς Βούρδας, Θωμάς -
Κώστας Φαρασλής, Νικ. Σ. Γκίκας), που εξ ιδίων οικονομικών
μέσων αναπαλαίωσαν τα σπίτια τους. Και το κόστος βέβαια αυτής
της αναπαλαίωσης δεν είναι ευκαταφρόνητος! Αυτή την ώρα είναι
σε εξέλιξη η αναπαλαίωση-ανακαίνιση του Μισχέϊκου (αγορά-
σθηκε από τον Π. Σιούφα) και τα Καρανασέϊκα (κληρονόμοι οι Αθα-
νάσιος, Γεώργιος, και Σωτήριος Καρανάσιος). Ωραία δουλειά, όλοι
μιλούν γι’ αυτό το σπίτι τώρα που γίνεται... καινούργιο!

Δεν θα βρεθεί μερακλής…
Το πάγιο και συνεχόμενο παράπονο του δικού μας, του Προ-

έδρου μας Κώστα Ν. Φαρασλή, όταν ανεβαίνει στο χωριό (και τε-
λευταία ανεβαίνει σχεδόν δυό-τρεις φορές την εβδομάδα για να
επιβλέπει τις εργασίες του σπιτιού του που αναπαλαιώνει). 

Ψάχνω, μου λέει, να βρεθεί ένας... μερακλής. Δηλαδή; (του
λέω). Να ένας που να θέλει με λίγα χρήματα να φτιάξει ένα καλό
εστιατόριο-ταβέρνα-καφετέρια, με αυτή την καταπληκτική θέα
στον κάμπο. Και ξέρει τι λέει ο Κωστάκης, ο αγαπητός σε όλους.
Αρχιτέκτων Μηχανικός ο ίδιος, με ειδικότητα στις αναπαλαιώσεις
και στην καλαισθησία και κοσμογυρισμένος άνθρωπος. Μαγεύτηκε
από την θέα του κάμπου, όπως αυτή φαίνεται από το χωριό. Εγώ,
Πρόεδρε, ούτε μερακλής είμαι για ταβερνιάρης, ούτε παράδες
έχω, θα σου δώσω μόνο το όνομα. Εστιατόριο-ταβέρνα-καφετέρια
«Το Καραούλι... των Αγράφων» και φρόντισε να υπάρχει και παι-
δική χαρά και σύγχρονος ζωολογικός κήπος. Βάλε μέσα και κάνα
άλογο, μουλάρι και άλογο, διότι εξαφανίσθηκαν από το χωριό.
Τώρα αν βρεθεί και ελάφι, σαν αυτό που πήγαινε στον Προφήτη
Ηλία, ακόμη καλλίτερα. Πρόεδρε, έχει ο Θεός, κάποιος θα αρπάξει
την ευκαιρία, αρκεί να είναι συγχωριανός μας και τότε σου λέω
για... το «Κεραμαργιώ» και τα συναφή, που δεν διαθέτουν αυτό το
προσόν της ωραίας και μαγευτικής θέας του Θεσσαλικού κάμπου. 

Κλείνει το μαγαζί της Νίκας…
Το ιστορικό μαγαζί της Νίκας Γ. Μακρή, εντός των ημερών πρό-

κειται να κλείσει. Μία ιστορία 40 και πλέον ετών σταματάει να γρά-
φεται. Ξεκίνησε στην δεκαετία του ’60 και η εκμετάλλευση
αποκλειστικά από την θειά την Νίκα. Μία δυναμική γυναίκα της
εποχής, μπήκε δυνατά στο εμπόριο και το κράτησε μέχρι σήμερα.
Τα τελευταία, βέβαια, χρόνια το διευθύνει ο γιός της ο Θωμάς, ο
οποίος είναι πολύ χρήσιμος για το χωριό αφού είναι πρόθυμος και

εξυπηρετικός σε όλους. Δεν ξέρει να λέει όχι και τα χέρια του πιά-
νουν σε όλα (και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος και ντιλίβερι μετα-
φοράς εμπορευμάτων). Οι συγχωριανοί μας όταν
πληροφορήθηκαν το κλείσιμο του συγκεκριμένου μαγαζιού στενα-
χωρέθηκαν, γιατί θα λείψει ο Θωμάς. Ορισμένοι ομιλούν για
«μπλόφα…» γιατί δεν θέλουν να το πιστέψουν. Μακάρι να μην κλεί-
σει. Δύο μαγαζιά (παντοπωλεία δηλαδή) σηκώνει το χωριό. Ο
Θωμάς, όμως, επιμένει και λέει ότι θα το κλείσει γιατί είναι δύ-
σκολα τα πράγματα... Μετά τον μακαρίτη τον μπάρμπα Στέφο
(Ζάρο), τον Αγρίμη και τον Τέγο, μπαίνει η σφραγίδα από τον
Θωμά Γ. Μακρή. Πλέον μένει μόνος ο Ευπατρίδης Δ. Μουντζούρης,
αν και πολλοί λένε ότι και εκείνος ετοιμάζεται για την Καρδίτσα.
Λέτε να μείνει το χωριό από Παντοπωλείο; Μήπως είναι καιρός,
τουλάχιστον ο Παναγιώτης Χρ. Αγρίμης να το σκεφθεί και να μπεί
στο πόδι του πατέρα του; Αν γίνει αυτό καλό θα είναι και για το
χωριό. Μερικοί αναφέρουν και άλλα ονόματα. Ίδωμεν…!

50 χρόνια Σύλλογος Αθηνών... 
Πανηγυρικά γιορτάσθηκε η 50ή επέτειος από την ίδρυση του

Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών «Η Αγία Παρασκευή», Πράγματι
αυτός ο Σύλλογος είναι Ιστορικός. Σημαντικά πρόσωπα ασχολή-
θηκαν και πολλοί συγχωριανοί μας εξυπηρετήθηκαν, μάλιστα σε
εποχές που ήταν δύσκολο κάποιος να πάει στην Αθήνα. Ήταν ο
σύνδεσμος της ενότητας και της ομοψυχίας των συγχωριανών
μας. 

Βραβεύτηκαν και οι διατελέσαντες Πρόεδροι, ο αείμνηστος
Στρατηγός(1ος Πρόεδρος) Στέφανος Καρατώλος (που έδινε τα
πάντα για το χωριό και τους συγχωριανούς του), Κων/νος Απ. Γιαν-
νούλης (ο μακροβιότερος Πρόεδρος, επί σειράν ετών, με Γραμμα-
τέα τον αείμνηστο Κώστα Δ. Μακρή, που προσέφεραν πολλά στον
Σύλλογο) και ο σημερινός Πρόεδρος Αθαν. Π. Γέρμανος. Ευχόμα-
στε να εορτάσει και την 100ή επέτειο ο Σύλλογος και όχι μόνον. 

Φώτης ο διεθνής μαραθωνοδρόμος…
Μαραθώνιος Ρώμης. Νέα επιτυχία για το συχω-

ριανό μας μαραθωνοδρόμο Φώτη Θ. Σακελλαρίου
που συνεχίζει τις αθλητικές του εμφανίσεις στο εξω-
τερικό συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκούς μαραθώνι-
ους. Στις 21 Μαρτίου 2010 έτρεξε στο μαραθώνιο
της Ρώμης της «αιώνιας πόλης» παίρνοντας μια πολύ
καλή σειρά. Στους 11.000 αθλητές που τερμάτισαν
τον αγώνα ο αγαπητός μας Φώτης πήρε θέση
2.185  και κάλυψε την απόσταση των 42 χιλιομέτρων
σε 3 ώρες και 35 λ. Όπως επίσης μου είπε ο ίδιος
στις 5 Ιουνίου 2010 θα τρέξει σε ένα άλλο ευρωπαϊκό
μαραθώνιο αυτή τη φορά βόρεια της Ευρώπης στη
Στοκχόλμη της Σουηδίας. Εμείς του ευχόμαστε καλή
επιτυχία. Μπράβο Φώτη. Συγχαρητήρια. Οι συγχω-
ριανοί σου είμαστε υπερήφανοι για σένα. Τέτοια
πρότυπα χρειάζονται και για τα παιδιά μας και για όλους μας. Αθλητισμός είναι υγεία (σώματος και ψυχής). Και αυτό δεν το λέω
εγώ αλλά οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Μπράβο Φώτη!
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Γραλιστινά και άλλα... Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης
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ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739

Αρχοντικό Ζήγρα…
1) Κάποιοι το σκέφθηκαν, το σχεδίασαν, το ορ-

γάνωσαν, εργάσθηκαν, κουράσθηκαν γι’ αυτό και
τελικά έγινε το όνειρο πραγματικότητα. Το ερειπω-
μένο σχεδόν «Ζηγρέϊκο» διασώθηκε και ήδη είναι
ένα στολίδι για το χωριό. Πρόκειται εντός του Μαΐου
να εγκαινιασθεί επισήμως με λαμπρότητα και κάθε
επισημότητα. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες που
το παραχώρησαν, στους ανθρώπους που το σκέ-
φθηκαν και το αποφάσισαν και δούλεψαν γι’ αυτό.
Συγχαρητήρια και στους συγχωριανούς μας που το
καμαρώνουν και εκφράζονται με ευγνωμοσύνη
στους ανθρώπους εκείνους που ήταν η αιτία να ανα-
παλαιωθεί και να σωθεί αυτό το σπίτι-αναφορά του
χωριού μας. Συγχαρητήρια και από την στήλη μας
σε όλους τους παραπάνω. 

2) «Πρεμιέρα» για το Ζηγρέϊκο, το Πάσχα. Τρία ζευγάρια (Θεσ/νι-
κέων), προσκεκλημένοι του Στρατηγού Δημήτρη Νάκου, όπως πληρο-
φορούμαι, έκαναν Ανάσταση στο χωριό και... «εγκαινίασαν...» και το
Ζηγρέικο. Πάντως τα σχόλια θετικά και πλήρως ικανοποιημένοι από
την άνεση, την αρχοντιά και την καθαριότητα του καταλύμματος. Υπο-
σχέθηκαν ότι θα επιστρέψουν με φίλους τους. Καλή αρχή. Ευχόμαστε
να επιτευχθεί και αυτός ο στόχος του ιδρύματος (του Ξενώνα δηλαδή).
Πάντως, σαν κατάλυμμα, είναι εφάμιλο αν όχι της «Μεγ. Βρετάνιας»
των Αθηνών, τουλάχιστον του ξενοδοχείου «Μουζάκι Παλλάς» και
άλλων ξενοδοχείων 4 αστέρων. Προτείνουμε όλοι οι χωριανοί να το
επισκεφθούν. Να υπάρξουν ώρες επίσκεψης. Ιδία αντίληψη, μία ει-
κόνα, χίλιες και δυό χιλιάδες λέξεις. Υπεύθυνος ο Γιώργος Λ. Γέρμα-
νος. Έμπειρος αστυνομικός (συνταξιούχοςς τώρα), αρκεί να
αποδειξχθεί και έμπειρος περί των Τουριστικών επαγγελμάτων. Όλοι
να βοηθήσουμε στην προβολή και ανάπτυξη του χωριού μας. 



Με τη λήξη της περιόδου του τοπικού πρωταθλήματος της Γ
ερασιτεχνικής κατηγορίας η Διοίκηση του Συλλόγου δεξιώθηκε
τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία στην ταβέρνα των
αδελφών ΧΑΛΙΛΗ στην Καππά. 

Το  δείπνο κάλυψαν οι αδελφοί Χαλίλη και ο κρεοπώλης του
Μουζακίου Τριανταφύλλου Φίλης. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κος Παναγόπουλος ευχαρίστησε
τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία του Συλλόγου για
την πολύ καλή δουλειά , την αγωνιστική διάθεση που επέδειξαν
τα παιδιά καθ’ όλη την αγωνιστική περίοδο και την κατάκτηση
της δεύτερης θέσης παρά τους -9 βαθμούς με τους οποίους
ξεκίνησαν. 

Η διοίκηση ευχαριστεί τους αδελφούς ΧΑΛΙΛΗ και των κο
Τριανταφύλλου για την ευγενική τους προσφορά.
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«Το Πέτρινο»
Σπυριδούλα Καρατώλου
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κοτόπουλο σχάρας και καλαμάρι ψητό
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Ακριβώς δίπλα στη βρύση της πλατείας

Σημάνθηκε το πρώτο (1)
περιπατητικό μονοπάτι του χωριού
Το Σάββατο 24 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε η σήμανση

του πρώτου περιπατητικού μονοπατιού του χωριού από ομάδα
τεσσάρων μελών του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας η
οποία αποτελούνταν από τους: Σύρμο Αριστοτέλη, Καλαντζή
Ιωάννη, Μηνίτσιο Αντώνιο και Μουντζούρη Σωτήριο. 

Το μονοπάτι ξεκινάει από την πλατεία του Μίσχου και προ-
χωράει προς, Αρχοντικό Σύρμου (Ζήγρα),εκκλησία Αγίου Δη-
μητρίου, Μπλο, Δόκανα, Παπαδέικη Καστανιά, εξωκκλήσι Αγίου
Κωνσταντίνου, εξωκκλήσι Προφήτη Ηλία, Αηλιά Βρύση, Παλα-
βογιώργου, Λιβαδερό, Κουκόση Πλάτανο, Αστυνομία και κατα-
λήγει στο σημείο εκκίνησης πλατεία Μίσχου. 

Από το σημείο εκκίνησης μέχρι και το εξωκκλήσι του Προ-
φήτη Ηλία η διαδρομή είναι εύκολη αφού προχωράει πάνω σε
δασικό χωμάτινο δρόμο. 

Από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία συνεχίζει προς τα κάτω
μέσα στον καστανεώνα  συναντάει τον ασφάλτινο δρόμο που
πάει προς τη λίμνη Πλαστήρα τον διασχίζει και κατεβαίνει στου
Αηλιά τη βρύση απ’ όπου συνεχίζει μέσα στο δάσος στο υπάρ-
χον μονοπάτι, φθάνει μέσω Παλαβογιώργου, Λιβαδερού στου
Κοκόση τον Πλάτανο, Αστυνομία και καταλήγει στου Μίσχου.

Η διάρκεια της διαδρομής είναι δυόμιση ώρες περίπου εξαρ-
τάτε από το ρυθμό βάδην των οδοιπόρων. Πιθανές ατέλειες στη
σήμανση θα εντοπισθούν από ομάδα πιστοποίησης που θα περ-
πατήσει το μονοπάτι θα τις επισημάνει και θα τις διορθώσει, αν

και σύμφωνα με τον έμπειρο ορειβάτη και οργανωτή της όλης
επιχείρησης Ιωάννη Καλαντζή η σήμανση που έγινε είναι πάρα
πολύ καλή. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η οποία διήρκεσε 5
ώρες, η ομάδα γευμάτισε στην ταβέρνα του Φάκου  όπου συ-
ζητήθηκαν  και τα σχέδια για τη συνέχιση της σήμανσης και
άλλων μονοπατιών του χωριού. 
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Στα .. σκαριά η Αερολέσχη Ελληνοπύργου

Η ίδρυση Αερολέσχης στον Ελληνόπυργο βρίσκεται ήδη στο
στάδιο της έγκρισης του καταστατικού της. Την όλη προσπά-
θεια οργανώνει ο κος Νέτσος Νικόλαος ο οποίος είναι αιωρο-
πτεριστής και σε συνεργασία με άλλους καρδιτσιώτες
θιασώτες του αεραθλητισμού ξεκίνησαν την προσπάθεια ίδρυ-
σης Αερολέσχης στο χωριό. Η προσπάθεια αυτή είναι βέβαιο

ότι θα πλαισιωθεί από  αρκετούς υποστηρικτές  αφού το χωριό
μας έχει μεγάλη ιστορία και σύνδεση με την αεροπορική ιδέα
ενώ παράλληλα διαθέτει μια πολύ καλή πίστα αιωροπτεριστών.

Η αερολέσχη θα αποτελέσει το μοχλό προβολής και αξιο-
ποίησης της πίστας ανεμοπτεριστών. 
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Γράφει ο ποιητής Κωστής Παλαμάς στο ποίημά του
«Ο Δωδεκάλογος του γύφτου»:

Και τ’ ασάλευτο τ’ αμόνι
και τ’ ολόγοργο σφυρί
βροντερή μια μάχη αρχίζουν
και είναι πλάστης το σφυρί.

Στέκομαι στο παράθυρο και χαζεύω το χιόνι που πέ-
φτει. Μπαλωματάρες, όπως λέγαμε τότε τις νιφάδες, πέ-
φτουνε αργά απ’ τον ουρανό, σκεπάζοντας με ένα
άσπρο σεντόνι τα πάντα.

Μερικά δέντρα δεν προφτάσανε να ρίξουν όλα τα
φύλλα και τα κλωνάρια τους λυγίζουν στο χώμα από το
βάρος του χιονιού.

Βλέποντας όλα αυτά, θύμισες πλημμυρίζουν το νου.
Από ‘κείνα τα χρόνια που ήμουν παιδί και θυμάμαι όλα
τα χωράφια στις απέναντι πλαγιές του βουνού να είναι
οργωμένα. Κρύβουν στο χώμα τους τους σπόρους απ’
το σιτάρι που έσπειραν οι νοικοκυραίοι.

Αυτά τα χωράφια, τα ορεινά, ήταν δύσκολα στην καλ-
λιέργεια τους. Γεμάτα κοτρόνες και πέτρες κρύβανε πα-
γίδες για το ζευγά. Πολλές ήταν οι φορές που κάποιο
εργαλείο στράβωνε ή έσπαγε και τότε τρέχανε στο
«γύφτο» να το κολλήσει.

Παρένθεση: Γράφω τη λέξη γύφτος όχι για να μειώσω
τους ανθρώπους, αλλά γιατί έτσι λέγανε εκείνη την
εποχή τους τεχνίτες του σίδερου και της φωτιάς.

Τρέχαμε λοιπόν στο γύφτο, στο μάστορα εκείνων των
χρόνων να κολλήσει ό,τι έσπαγε.

Το μαγαζί αυτό, το καμίνι, αποτελείτο από την εστία
για τη φωτιά με το φυσερό, το Αμόνι, και τα σύνεργα του
μάστορα. Τα εργαλεία του.

Όταν το στραβωμένο εργαλείο πυρακτώνοντας από
τη φωτιά, που τη δυνάμωνε συνέχεια με το φυσερό ο
βοηθός του ο μάστορας, το έπιανε με την τσιμπίδα, το
ακουμπούσε πάνω στο αμόνι και άρχιζε να το χτυπά μ’
ένα βαρύ σφυρί.

Το χέρι του ανέβαινε και κατέβαινε συνέχεια, σ’ ένα
σταθερό ρυθμό να το φέρει στα ίσια του, πριν κρυώσει
το μέταλλο.

Ε! αυτός ο ήχος απ’αυτά τα απανωτά χτυπήματα ήταν
κάτι το μοναδικό! Ηχος γλυκός, γλυκύτατος απ’ το αμόνι.
Καμπανιστός. Δεν έσβηνε αμέσως, καμπάνιζε για λίγο και
πριν να σβήσει, ερχότανε το άλλο χτύπημα για να συνε-
χιστεί η μελωδία. Πιο σκληρός, τραχύς όταν το σφυρί
έπεφτε με δύναμη πάνω στο σίδερο, λες και αντιστέκον-
ταν στα δυνατά χτυπήματα, του μάστορα.

Όταν καμιά φορά τύχαινε να δουλεύει ο μπάρμπα
Θωμάς, ή ο Μήτσιος ο Βέος σαν πήγαινα εκεί απολάμ-
βανα αυτόν τον ήχο για λίγο. Και ανηφορίζοντας με το
γκιούμι στον ώμο για το σπίτι σκεπτόμουνα, όπως σκέ-
φτομαι και τώρα, για πόσους αιώνες αυτός ο ήχος χαϊ-
δεύει τα αυτιά των ανθρώπων. Ισως ο πρώτος ήχος που
άρχισε να παίρνει ρυθμό, από τον άνθρωπο.

Εμείς οι παλαιότεροι είχαμε την τύχη ν’ ακούμε και ν’
απολαμβάνουμε αυτόν τον ρυθμό, χάρη σ’ αυτούς τους
ανθρώπους, που στήσανε το «καμίνι» τους εκεί στη ρε-
ματιά του χωριού εκείνα τα χρόνια. Τις ώρες δε που δου-
λεύανε ταυτόχρονα και τα δύο καμίνια, ε! Τότε ήταν το
κάτι άλλο. Αυτιά να ’χεις ν’ απολαμβάνεις αυτή την αρ-
χέγονη «μουσική».

Στην εποχή μας, σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να
βρεις συνεργείο τέτοιο και ν’ ακούσεις ζωντανά αυτόν
τον ήχο.

Οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι μήπως θα ‘πρεπε να δια-
φυλάξουν κάτι τέτοιες «λεπτομέρειες» του παρελθόντος
και να μην αφήνουν τις συνδρομές μας να κάθονται σε
κάποια τράπεζα;

Εξω το χιόνι πέφτει ασταμάτητα, κι εγώ ξανάρχομαι
στο σήμερα με γεμάτη όμως την καρδιά μου απ’αυτή τη
γλυκιά νοσταλγία εκείνης της εποχής.

Γράλιστα Μάρτης 2010 
Δημ. Γεωργούλας

Το αμόνι
Ήχοι του χωριού μου

Δείπνο στους ΑΕΤΟΥΣ
Από τους αδελφούς ΧΑΛΙΛΗ και τον κ. Τριανταφύλλου  Φίλη



Tου Βούρδα Θωμά

Ο Χειμώνας, όπως ξέ-
ρουμε όλοι, θεωρείται και
είναι μια εποχή δύσκολη,
τόσο για τους ανθρώπους και
για τα ζώα, όσο και για τα
πουλιά. 

Ιδίως, για τα ενδημικά που-
λιά.

Επάνω στη Γη, φαινομε-
νικά τουλάχιστον, «νεκρώνον-
ται» τα πάντα. Κάθε
ανάπτυξη και βλάστηση στα-
ματά και εκείνα που κατά κα-
νόνα κυριαρχούν στη φύση
είναι το κρύο, το χιόνι και η
παγωνιά.

Κι αυτά μεν τα φαινόμενα
εμείς οι άνθρωποι τα αντιμε-
τωπίζουμε με τα μέσα που
διαθέτουμε, ήτοι με τα ζεστά
μας σπίτια, με τα μάλλινά μας
ρούχα, με το ζεστό κι αχνιστό
φαγητό. Αλλά και τα ζωντανά κάπως καλύτερα τα καταφέρνουν
από τ’ άμοιρα τα πουλάκια! Εκείνα έχουν τους στάβλους και τα
μαντριά τους, ενώ τ’ άγρια του βουνού και του λόγγου προ-
νόησε η Θεία Πρόνοια και, όπως γνωρίζουμε, κατά τη διάρκεια
του Χειμώνα περιπίπτουν σ’ ένα είδος νάρκης.

Και απομένουν μόνα τους και απροστάτευτα τα πουλάκια, τα
καημένα, που ολημερίς ψάχνουν απ’ εδώ, ψάχνουν απ’ εκεί,
αναζητώντας απεγνωσμένα ένα σκουληκάκι σε κάποιο ξεχιονι-
σμένο μέρος ή ένα σπόρο ή μια ριζούλα έστω, σε κάποια αστεί-
ρευτη πηγή νερού.

Είναι οι φίλοι μας, οι φτερωτοί τραγουδιστές, που αποτε-
λούν, κατά κοινή ομολογία, σπουδαίο και σημαντικό συμπλή-
ρωμα της Δημιουργίας του Πάνσοφου Δημιουργού, είναι τα
περίφημα ωδικά πτηνά, που ποτέ δεν σταματούν να πετούν ανά-
μεσα στα κλώνια και στις φυλλωσιές των δέντρων - την Άνοιξη
- και να αναπέμπουν Ύμνους μελωδικούς προς τον Πλάστη -
Θεό και ταυτόχρονα να ευφραίνουν τις ψυχές των ανθρώπων
και να τους δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα.

Είναι τα ανέμελα και ξένοιαστα εκείνα πλασματάκια, που χώ-
νονται στην κυριολεξία παντού, χωρίς ποτέ ωστόσο να προκα-
λούν σε μας τους ανθρώπους προσκόμματα ιδιαίτερα ή να
δυσκολεύουν τη ζωούλα μας! 

Αντίθετα, μάλιστα.
Διασχίζουν τους αιθέρες του Ουρανού, αναζητώντας μύγες

και άλλα πετούμενα ζωύφια, άρα μας καθαρίζουν την ατμό-
σφαιρα, άλλοτε πάλι μας πλησιάζουν τόσο, που θαρρείς θέλουν
να γίνουν ένα με τη συντροφιά μας.

Και μες στου Χειμώνα το κρύο και την παγωνιά, όπου τα
πάντα έχουν σκεπαστεί απ’όνα κατάλευκο σεντόνι, δέντρα, σπί-
τια, λιβάδια, χωράφια, λόγγοι και βουνά και τότε, ω! του θαύ-
ματος, υπάρχουν, ζουν και κινούνται αναρίθμητα πουλιά,
άλλοτε καθισμένα πάνω σ’ ένα παγωμένο κλαδί και άλλοτε
κάτω, πάνω στο χιονισμένο τοπίο...

Αλήθεια, φίλοι μου, όλο αυτό το πλήθος των φτερωτών τρα-
γουδιστών σκεφτήκατε ποτέ, προβληματιστήκατε ποτέ, να πείτε
και ν’ αναρωτηθείτε πώς κατορθώνει και επιβιώνει τους χειμω-
νιάτικους μήνες;

Και, κατά πρώτον, αυτά καθ’ αυτά τα φτερά τους, τα πού-

πουλά τους, αποτελούν ένα
ζεστό επανωφόρι, όπου κι αν
βρίσκονται... Μετά, ο Ύψι-
στος Δημιουργός, που δημι-
ουργώντας τα πλάσματά
Του, δεν τ’ άφησε μέσα στην
τύχη τους, έλαβε πρόνοια και
για τα πουλιά.

Θυμηθείτε εδώ τα ωραι-
ότατα λόγια του Χριστού μας
προς τους μαθητές Του: «Μη
μεριμνάτε τι θα φάγετε ή τι
θα πίετε... Δεν βλέπετε ότι τα
πετεινά τ’ Ουρανού, ούτε
σπέρνουσι, ούτε θερίζουσι κι
όμως ζουν!...».

Ας γίνουμε μικροί Ροβιν-
σώνες κι ας εξερευνήσουμε
τη φύση κατά τη χειμωνιάτικη
περίοδο.

Έτσι θα συναντήσουμε,
στη γη την παγωμένη, σημεία
που προσφέρονται για τη
διαμονή και την εξεύρεση

τροφής από τα πουλιά.
Είναι πρώτα και καλύτερα τα βάτα, οι βατώνες που συγκρα-

τούν πάνω τους το χιόνι, ενώ από κάτω σχηματίζουν ολόκληρες
στοές όπου βρίσκουν τα πουλιά την τροφή τους!..

Σε μέρη - μέρη έχουμε τις λεγόμενες αμπάρες, τα λιμνάζοντα
νερά όπου αναβλύζει συνήθως μια πηγή, εκεί γύρω - γύρω σχη-
ματίζεται ένα είδος «βοσκοτόπι», όπου οι φτερωτοί μας φίλοι
ανακαλύπτουν την τροφή τους.

Επίσης, στα ρέματα όπου ρέει το νερό, από το λιώσιμο του
χιονιού, κοντά στις λίμνες και στα ποτάμια, πάντοτε υπάρχει
χώμα, όπου βρίσκουν κάτι για να κορέσουν την πείνα τους.

Υπάρχουν, ακόμη, μέσα στην καρδιά του Χειμώνα, μερικά
δέντρα που κατά τρόπο θαυμαστό συγκρατούν στα κλαδιά τους
ξεραμένους καρπούς, όπως είναι η τσουκουντιά, η κουκουρε-
φτιά κ.ά. παρεμφερή φυτά...

Αλήθεια, πού κουρνιάζουν τις κρύες και παγωμένες νύχτες;
Είτε σε κρυψώνες είτε σε πυκνές φυλλωσιές - υπάρχουν δέντρα
αειθαλή - και ιδίως στα πεύκα και στα κυπαρίσσια...

Τα πουλιά, όλα τα είδη τους, από τα πιο μικρά - κι εδώ για
παράδειγμα ας αναφέρουμε τον... τρυποφράχτη, ένα τοσο-
δούλι πουλάκι, μια... μπουκιά, που όμως, όταν σκαρφαλώνει σε
ψηλό κλαδί, ξεπερνάει σε κελάηδημα κι αυτό το αηδόνι! - ίσαμε
τα μεγάλα, αποτελούν στολίδι και κόσμημα για την Πλάση... για
ολόκληρη τη Σοφή Δημιουργία!

Τόσο για την εμφάνισή τους - όλα είναι πανέμορφα, μ’ εκείνα
τα ποικίλα χρώματα, που μεταξύ τους συνδυάζονται αρμονικά,
όσο και για το χαρούμενο κελάηδημά τους...

Δεν έχει σημασία αν όλα δεν είναι γλυκόλαλα...
Σημασία έχει που όλα, μα όλα, ξεφωνίζουν κάτι και όλα μαζί

συνθέτουν έναν παναρμόνιο ύμνο, σταλμένο κατ’ ευθείαν στα
ουράνια δώματα, όπου είναι ο θρόνος του Μεγάλου Θεού! Θα
ήταν ασυγχώρητη παράλειψη, αν δεν εξάρουμε εδώ το κατα-
πληκτικό κελάηδημα του αηδονιού!

Στο κελάηδημά του οι ειδικοί κατέγραψαν δέκα περίπου πα-
ραλλαγές, που είναι όλες γλυκύτατες και αρμονικές.

Μπορούμε, άραγε, να φανταστούμε έναν κόσμο, μια Πλάση,
μια φύση χωρίς την παρουσία των πουλιών;

Θα ήταν, το λιγότερο, παραλογισμός!
Αυτά μας τέρπουν, μας χαροποιούν, όταν τ’ ακούμε να κε-

λαηδούν! Αυτά μας συντροφεύουν και μας γλυκαίνουν, τα βά-
σανα, τις πίκρες και τις στενοχώριες της ζωής.

Δεν αντέχω, όμως, στον πειρασμό να μην καταδικάσω δύο
φαινόμενα που αφορούν γενικώς τα πουλιά: Το πρώτο είναι...
τα φυλακισμένα πουλιά στα κλουβιά και το δεύτερο η σκληρο-
καρδία πολλών κυνηγών, που «εν ψυχρώ» δολοφονούν τα που-
λιά, για να ικανοποιήσουν προφανώς το... σύνδρομο του...
πολεμιστή, από το οποίο διακατέχονται...

Μ’ αυτόν τον αλόγιστο τρόπο, δυστυχώς, πολλά είδη που-
λιών έχουν εξαφανιστεί από το πρόσωπο της Γης κι άλλα τεί-
νουν να εκλείψουν παντελώς!

Βέβαια, υπάρχουν κι άλλες αιτίες και αφορμές για την εξα-
φάνισή τους: είναι οι από αέρος ψεκασμοί, τα διάφορα φυτο-
φάρμακα, που μολύνουν όχι μόνο τον υδροφόρο ορίζοντα, μ’
ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά έχουν φοβερές επιπτώσεις και στα
πουλιά, για ευνόητους λόγους...

Καιρός, λοιπόν, ν’ αναλογισθούμε και να αναλάβουμε όλοι
τις βαρύτατες ευθύνες μας απέναντι στα πουλιά και με κάθε
τρόπο να περιφρουρήσουμε και να διαφυλάξουμε έστω και τα
εναπομείναντα απ’ αυτά.

Αν αυτό πράξουμε, ο «Γαλαξίας» Πλανήτης μας, όπως προ-
σφυώς ονομάστηκε η Γη, θα φιλοξενεί και στο μέλλον αυτούς
τους θαυμάσιους φτερωτούς τραγουδιστές...

Ας το ελπίσουμε!

Με ομόφωνη  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του επί εικοσα-
ετία ταμία Γεωργίου Παπαντωνίου, τα καθήκοντα του
Ταμία αναλαμβάνει ο κ. Αντώνιος Μηνίτσιος. 
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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

«Πώς κατορθώνουν και επιβιώνουν
τα πουλιά κατά τη διάρκεια του Χειμώνα;»

Την Κυριακή 18 Απριλίου 2010 συναντήθηκαν στο
θέρετρο Αξιωματικών Αεροπορίας στη Σκοτίνα Πιερίας
απόφοιτοι της 15ης σειράς Σχολής Υπαξιωματικών Δι-
οικητικών. Οι συναντήσεις αυτές  γίνονται κατά διαστή-
ματα και δίνουν την ευκαιρία στους συνταξιούχους
σήμερα αξιωματικούς να αναπολούν τις μέρες της Σχο-
λής  και μετέπειτα της σταδιοδρομίας στην Πολεμική
Αεροπορία με διάφορα περιστατικά που τους σημάδε-
ψαν και έμειναν χαραγμένα στη μνήμη. Στη 15η σειρά
ΣΥΔ φοίτησαν τέσσερις δόκιμοι από τον Ελληνόπυργο
οι: Βλήτσιος Λουκάς, Μηνίτσιος Αντώνιος, Μουντζού-
ρης Ιωάννης, Τέγος Βάϊος.

Συνάντηση συμμαθητών
15ης Σειράς ΣΥΔ

Συνεχίζονται οι εργασίες εξωραϊσμού του περιβάλ-
λοντα χώρου της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου από
τον ιερέα του χωριού πατήρ Αντώνιο Ανδρέου και το εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο.

Εκκλησία του Αγ. Δημητρίου

Ταμίας του Συλλόγου 
ο κ. Αντώνης Μηνίτσιος
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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

ΠΛΑΚΙΑΣΠΛΑΚΙΑΣ
Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

AΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΤΣΙΛΛΕΡ 7 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 11144
ΤΗΛ.: 6944-241123

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Κάπως περίεργος ο τίτλος του παρόντος άρθρου στην το-
πική «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Οδηγήθηκα στο θέμα αυτό μετά την δή-
λωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας των Δασκάλων (Δ.Ο.Ε.)
στον τύπο («ΝΕΑ», 5-11-2009 κ.α.) αλλά και στα τηλεοπτικά
μέσα. 

Εδήλωσε, ο κ. Πρόεδρος, τον οποίο και γνωρίζω συνδικαλι-
στικά, διότι συνέπεσε με την συνδικαλιστική μου ιδιότητα, πριν
συνταξιοδοτηθώ, να συνεργασθούμε σε θέματα συνδικαλιστι-
κής φύσης. 

«Συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να υπάρχουν
στα σχολεία σύμβολα όπως οι σταυροί ή οι θρησκευτικές εικό-
νες που διαχωρίζουν τους μαθητές. Το σχολείο
θα πρέπει να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε
όλους, χωρίς κανένας μαθητής να αισθάνεται
μειονεκτικά λόγω της καταγωγής, της φυλής ή
του θρησκεύματός του», είχε δηλώσει ο κ.
Μπράτης. 

Ασφαλώς σεβαστή η άποψη του κ. Προ-
έδρου, άσχετα αν εγώ δεν συμφωνώ μαζί του.
Βέβαια, είναι και Πρόεδρος όλων των Δασκά-
λων της Ελλάδος και μία τέτοια δήλωση μπο-
ρεί εύκολα να εκληφθεί ως έκφραση της
βάσης των δασκάλων και όχι ως απηχούσα τις
προσωπικές απόψεις του συγκεκριμένου προ-
σώπου και εκπροσώπου των Ελλήνων δασκά-
λων μας. 

Μία τέτοια στάση, επίσης, όταν εκφράζεται
από Δάσκαλο με συνδικαλιστικό αξίωμα, μπο-
ρεί να θεωρηθεί (δικαίως ή αδίκως) ότι υπο-
νομεύεται το συνδικαλιστικό κίνημα και
μετατρέπεται σε προπαγανδιστικό μηχανισμό
υπέρ συγκεκριμένης άποψης. 

Εγώ, απλά, ως ένας αναγνώστης ή ακροα-
τής της δήλωσης αυτής, νομιμοποιούμαι να
εκφράσω την δική μου άποψη, αφού εξάλλου
δεν εκπροσωπώ και κανένα παρά μόνο τον
εαυτό μου. 

Μήπως, σύμφωνα με το σκεπτικό του Προέδρου (κ. Μπράτη
Κων.) δεν θα πρέπει να κυματίζει και η Ελληνική σημαία στα
σχολεία μας, διότι ενδέχεται αυτό να δημιουργήσει αίσθημα
μειονεξίας στους μαθητές με άλλη καταγωγή;

Μήπως χθες κακώς γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου και κατα-
θέσαμε στεφάνι στους νεκρούς προγόνους μας, ήρωες του
1821, αφού αυτοί δεν είναι πρόγονοι κάποιων άλλων αλλοε-
θνών;

Μήπως πρέπει να αλλαχθούν και τα ονόματα, Κων/νος, Αθα-
νάσιος, Γεώργιος, Δημήτριος, Ιωάννης και να μην αναφέρονται
στις αίθουσες των Σχολείων, καθώς και εκείνες του Χριστού,
της Παναγίας, του Τιμίου Προδρόμου κ.λπ.;

Μήπως, τέλος πάντων, δεν πρέπει να γίνονται και διακοπές
Χριστουγένων και Πάσχα, για να μην αισθανθούν μειονεκτικά τα
παιδιά που δεν γιορτάζουν αυτές τις γιορτές; Μα είναι δυνατόν;

Τελικά, μήπως μερικές φορές υπερβάλλουμε και δεν ξέ-
ρουμε τι θέλουμε και τι ζητάμε; Έχουμε ξεκαθαρίσει τι θέλουμε
να είμαστε και τι σχολείο να έχουμε; Μήπως μπερδεύουμε τις
έννοιες προοδευτικό και συντηρητικό, σύγχρονο και παρωχη-
μένο; Όμως, να είναι σίγουρος ο κ. Πρόεδρος των Ελλήνων δα-
σκάλων ότι προοδευτικό δεν είναι το γκρέμισμα και η
ισοπέδωση της παράδοσής μας, της ιστορίας μας, των αρχών,
των αξιών και των προτύπων ενός Έθνους, που βλέπουμε
συχνά να επιδιώκεται στις μέρες μας. 

Καλό είναι να το εμπεδώσουμε όλοι μας, ότι ο Χριστός (και
η εικόνα του βέβαια) δεν διχάζει, ούτε δημιουργεί προβλήματα
σε λαούς διαφόρων εθνών, φυλών και γλωσσών. Ο Χριστός
ενώνει. Αυτό το λέει και η ιστορία, αλλά κυρίως η ζωή και τα
πραγματικά γεγονότα της εποχής μας . 

Μήπως σήμερα, σε εποχή παγκοσμιοποίησης, επιβάλλεται

να διατηρήσουμε την παληκαρίσια ψυχή μας, με κάθε θυσία και
να κρατήσουμε την παράδοσή μας και την θρησκεία μας και τις
αρχές μας και τα πρότυπά μας όπως έγινε και σε καιρούς δύ-
σκολους, παρακμής και παντοειδών διωγμών;

Και τελειώνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να δηλώσω την εμ-
πιστοσύνη μου αλλά και τον θαυμασμό μου στους Έλληνες δα-
σκάλους, οι οποίοι υπερβάλλουν εαυτούς πολλές φορές, κάτω
από αντίξοες πραγματικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και δί-
νουν την ψυχή τους για να μεταδώσουν την γνώση στα παιδιά
μας. Είναι πραγματικοί λειτουργοί και είναι η συντριπτική πλει-
οψηφία. 

Αυτή ήταν η δική μου άποψη. Καλή Ανάσταση σε όλους μας. 

Λάρισα, 26 Μαρτίου 2010

«Δάσκαλοι: Να φύγουν οι εικόνες  και
τα σύμβολα από τις αίθουσες των Σχολείων...»

Αλήθεια; Ε,τότε,να μην κάνετε και εσεις διακοπές Χριστούγεννα- Πάσχα

Στην εποχή μας, εποχή προόδου και πολιτισμού, εκ-
φράζονται πολλές γνώμες, σκέψεις, απόψεις για διά-
φορα θέματα και υπάρχει διάχυτη η δίψα για έναν
πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο.

Όλοι τον θέλουν και τον ζητούν. Τον ζητούν οι νέοι
από τους μεγάλους. Τον ζητούν οι γονείς από τα παιδιά
τους, ο σύζυγος από τη σύζυγο και το αντίθετο, τα
αδέλφια μεταξύ τους, οι γνωστοί, οι φίλοι.

Όμως, όσο απαραίτητος είναι ο διάλογος, τόσο και
δυσεύρετος, γιατί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει όλοι
να μιλάνε, να λένε διάφορα άσχετα πράγματα, να σχο-
λιάζουν, να κρίνουν, να διορθώνουν τάχα τους άλλους
και δεν έχουν την υπομονή να ακούσουν και τη γνώμη
του άλλου.

Η έλλειψη του διαλόγου φαίνεται καθαρά στις καθη-
μερινές ανθρώπινες σχέσεις. Φαίνεται στην αντίδραση
των νέων προς τους γονείς, προς τους καθηγητάς,
προς τους μεγαλυτέρους. Στη διαμάχη των πολιτικών
κομμάτων, στις συντροφιές των ανθρώπων, στην έλ-
λειψη της αγάπης.

Τι φταίει, λοιπόν, και δεν μπορούν να μιλήσουν οι άν-
θρωποι μεταξύ τους, να συνεννοηθούν, να συνδιαλε-
χτούν; Γιατί διάλογος δεν είναι να μιλά διαρκώς το ίδιο
πρόσωπο, να πολυλογεί, να προσπαθεί να αποδείξει
ότι έχει πάντα το δίκαιο με το μέρος του, χωρίς να
ακούσει να αφουγκρασθεί με σεβασμό και τη θέση του
άλλου.

Δεν είναι να υψώσει τη φωνή, θέλοντας να φιμώσει
τον άλλο, για να επικρατήσει η δική του γνώμη, δεν
είναι οι αντιρρήσεις και οι ενστάσεις και διακοπές στη
συζήτηση του συνομιλητή, με φωνές, με θυμούς, με
εξάρσεις και προ πάντων με άσχημες λέξεις και νεύρα,
που συντελούν περισσότερο στην αντιπαράθεση και
την αντιπάθεια των ανθρώπων, ακόμη και συζύγων.

Η αυτοσυγκράτησή μας μέσα στο διάλογο, για να
ακούσουμε προσεκτικά ό,τι μας λέει ο συνομιλητής
μας, προϋποθέτει το σεβασμό και αγάπη στην προσω-
πικότητα του άλλου και δείχνει άνθρωπο ταπεινό, ανώ-
τερο, μορφωμένο, που πιστεύει ότι δεν κατέχει αυτός
αποκλειστικά και μόνος την αλήθεια.

Τέλος και η υπομονή για να τελειώσει ο συνομιλητής
είναι μια αρετή εξασκημένου χαρακτήρα και καλλιερ-
γημένου ανθρώπου.

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό να επι-
κοινωνεί, να συζητά με τους συνανθρώπους του.

Στην εποχή μας, που οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι
στον εαυτό τους, ζητούν κάπου να πουν τον πόνο τους,
τη στενοχώρια τους, τα βάσανά τους. Πρέπει να επι-
διώκουμε το διάλογο για σπουδαία και σοβαρά θέ-
ματα.

Στην Αγία Γραφή (Σοφία Σειράχ Ια 8) γράφει: «Πριν
ακούσης μην αποκρίνεσαι και όταν ο άλλος ομιλεί, μην
τον διακόπτεις» και σε άλλο σημείο «όποιος λέγει πολλά
λόγια, θα γίνει βδέλυγμα και εκείνος που έχει απαίτηση
να τον ακούν και να τον υπακούουν θα μισηθή».

Ο Κύριος έκανε διάλογο με τη Σαμαρείτιδα, με υπο-
μονή και αγάπη, χωρίς να την μειώσει και να την στε-
νοχωρήσει.

Να είμαστε και εμείς προσεκτικοί στον εαυτό μας με
σεβασμό, με αγάπη, με διακριτικότητα να μιλάμε με
τους συνανθρώπους μας, χωρίς να επιβάλουμε την
άποψή μας, με πείσμα, με εγωισμό, ούτως ώστε ο διά-
λογος να είναι εποικοδομητικός και ωφέλιμος εκεί που
πιστεύουμε ότι είναι αδύνατον να διαλεχθούμε και
ίσως, ίσως κι εμείς να ωφεληθούμε, αλλά και άλλους
να ωφελήσομε με την αγάπη και την υπομονή μας.

Και το σωστό διάλογο.
Τρίκαλα 18/4/2010

Σ. Καρατώλου

Για ένα σωστό διάλογο

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Αγία Παρασκευή, την επο-
μένη του θανάτου του (Μ.Τρίτη, ώρα 12.00) και παραβρέθηκαν
όλοι οι συτχωριανοί μας καθώς  συγγενείς, γνωστοί και φίλοι
από άλλες περιοχές και ο Πρόεδρος των  συνταξιούχων Αστυ-
νομικών ν. Λαρίσης κ. Διβάνης Βασίλειος. Από τον Σύλλογό μας
παρέστη ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτι-
κής επιτροπής. 

Ο Γραμματέας, Σωτ. Αθ. Μουντζούρης, στον επικήδειο λόγο
του αναφέρθηκε στο ήθος και στην συνέπεια του εκλιπόντος

ως ανθρώπου, συνεργάτη και συγχωριανού και επεσήμανε τις
αρετές του βίου του  και την προσφορά του στον Σύλλογο για
μία εικοσαετία περίπου. 

Στην σύζυγό του Φωτεινή (γένος Γεωργίου Τσιούνη) και τα
τέκνα τους Αντώνιο (Κτηνίατρο) και Δημήτρη (Ιδ. Υπάλληλο)
μετά των οικογενειών αυτών  ευχόμεθα ο Θεός να τους χαρίζει
την εξ ύψους παρηγορίαν και να τους στηρίζει στην δοκιμασία
τους αυτή. Ο Θεός να τον αναπαύει και να είναι αιωνία η μνήμη
του.

Πέθανε ο Ταμίας του Συλλόγου μας Γ. Παπαντωνίου
Συνέχεια από την 1η σελίδα



Επιμέλεα:  Αντ. Απ. Κορώνης
Μέρος 3ον

«ΣΤΑ ΔIΧΤΥΑ ΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΩΣ»
Ο Ρωμανός Β’ ήταν μικρό παιδί όταν η διπλωματία των γάμων

τον πάντρεψε με τη Βέρθα, κόρη του Βασιλιά Προβηγκίας και
Ιταλίας. Γιος του Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου,  ο Ρω-
μανός Β’ απαλλάχτηκε από τον γάμο αυτό στα 949, όταν η Βέρθα
πέθανε. Επτά χρόνια αργότερα, θέλησε να ξαναπαντρευτεί.

Η Αναστασώ ήταν κόρη έμπορου κρασιών στην Κωνσταντινού-
πολη. Ο Ρωμανός την είδε και την βάφτισε Θεοφανώ, επειδή «του
την φανέρωσε ο Θεός». Στα 956, την παντρεύτηκε. Ο Πορφυρο-
γέννητος πέθανε στα 959 κι ο Ρωμανός Β’ βρέθηκε αυτοκράτο-
ρας με την Θεοφανώ αυτοκράτειρα. Τον επόμενο χρόνο,
αναγόρευσε συμβασιλέα τον ανήλικο μόλις δύο χρόνων γιο του,
Βασίλειο (960). Δύο χρόνια αργότερα (962), αναγόρευσε συμβα-
σιλέα και τον δεύτερο ανήλικο γιο του, Κωνσταντίνο. Στις 15
Μαρτίου του 963, πέθανε. Η Θεοφανώ έμεινε χήρα με δυο ανή-
λικα παιδιά και έναν εκπρόσωπο της αριστοκρατίας, τον παρα-
κοιμώμενο Ιωσήφ Βρίγγα, ουσιαστικό κυβερνήτη της
αριστοκρατίας. Η Θεοφανώ φοβόταν τον Βρίγγα, φοβόταν και
για την τύχη των παιδιών της, καθώς εύκολα μπορούσαν να πέ-
σουν θύματα ανταπαιτητών του θρόνου. 

Εννιά χρόνια αφότου θάμπωσε τον Ρωμανό με την ομορφιά
της, εξακολουθούσε να είναι ωραιότατη και αδίστακτη. Γνώριζε
τον Νικηφόρο Φωκά, όπως όλοι άλλωστε, καθώς ο στρατηλάτης
είχε γίνει εθνικός ήρωας μετά την ανάκτηση της Κρήτης. Με τη
βοήθεια του Πατριάρχη Πολύευκτου και παρά τις αντιρρήσεις
του Βρίγγα, η αυτοκράτειρα κάλεσε τον Νικηφόρο στην Κων-
σταντινούπολη.

Ο Πατριάρχης έπεισε τη σύγκλητο να τον ονομάσει Αρχιστρά-
τηγο της Ανατολής. Στο εξής, για να εκτελεστεί η όποια απόφαση
του Βρίγγα για αλλαγές προσώπων στη διοίκηση, έπρεπε να
υπάρχει η συγκατάθεση του Νικηφόρου.

Ο Ιωσήφ Βρίγγας προσπάθησε να δημιουργήσει μέτωπο εναν-
τίον του Νικηφόρου Φωκά με την επιστράτευση του στρατηγού
Ιωάννη Τσιμισκή και του μάγιστρου στρατηλάτη Ρωμανού Κουρ-
κούα, αλλά απέτυχε. Η ενέργειά του όμως έγινε αιτία να ξεσπά-
σει επανάσταση του στρατού στην Καισάρεια της Καππαδοκίας
(περιοχή των Φωκάδων). Στις 3 Ιουλίου του 963, ο στρατός ανα-
κήρυξε τον Νικηφόρο Φωκά αυτοκράτορα, ενώ στην Κωνσταντι-
νούπολη εκδηλώθηκε ανοιχτή αντίδραση του λαού εναντίον του
Βρίγγα που κατέφυγε στην τρομοκρατία με τους δικούς του
στρατηγούς. Ο επαναστατημένος στρατός όμως βάδιζε ήδη
προς την πρωτεύουσα χωρίς να συναντά αντίσταση. 

Ο Βασίλειος ήταν προσωπικός εχθρός του Βρίγγα αφότου ο
τελευταίος του είχε φάει τη θέση του παρακοιμωμένου. Στις 9
Αυγούστου του 963, έστειλε οργανωμένους ανθρώπους του να
λεηλατήσουν τα σπίτια του Βρίγγα και των οπαδών του, ενώ στη-
μένες σε επίκαιρα σημεία ομάδες άρχισαν, επευφημίες υπέρ του
Νικηφόρου Φωκά. Η εξέγερση δεν άργησε να μετατραπεί σε γε-
νικευμένη επανάσταση. Η σύγκλητος συνεδρίασε εκτάκτως. Ο
Βασίλειος πήρε την άδειά της να καταλάβει τον ναύσταθμο και
να στείλει τα πλοία να παραλάβουν τον επαναστατημένο στρατό
και να τον περάσουν στην ευρωπαϊκή ακτή.

Ο Νικηφόρος Φωκάς μπήκε στην Κωνσταντινούπολη ως ελευ-
θερωτής. Στις 16 Αυγούστου του 963, στέφθηκε αυτοκράτορας.
Στις 20 Σεπτεμβρίου, έπαιρνε την Θεοφανώ, σύζυγό του, γοη-

τευμένος από τα κάλλη της. Ο Βρίγγας πέθανε εξόριστος σε μο-
ναστήρι, μετά δύο χρόνια.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Η ανέγερση του Μοναστηρίου της Μεγίστης Λαύρας είχε προ-

χωρήσει αρκετά όταν ο μοναχός Αθανάσιος έμαθε τα νέα από
την Κωνσταντινούπολη. Αντί να παρατήσει τα εγκόσμια και να
πάει στον Άθω, μοναχός, ο Νικηφόρος είχε γίνει αυτοκράτορας
και είχε παντρευτεί! Θύμωσε, παράτησε το κτίσιμο και πήγε στην
Κωνσταντινούπολη.

Ο Νικηφόρος τον δέχθηκε αμέσως. Ο Αθανάσιος του τα έψαλε
από την καλή, αλλά ο Νικηφόρος τον έπεισε ότι όλα αυτά ήταν
προσωρινά. Θα πήγαινε στον Άθω μοναχός, μόλις τα πράγματα
της Αυτοκρατορίας έμπαιναν σε μια σειρά. Έδωσε στον Αθανά-
σιο πολλά χρήματα, ώστε να αποπερατώσει η μονή της Μεγίστης
Λαύρας και να διακοσμήσει την εκκλησία της. Ο Αθανάσιος επέ-
στρεψε στον Άθω, αποπεράτωσε το Μοναστήρι, έκτισε και μο-
ναχικά κελιά, ένα από τα οποία προοριζόταν για τον Νικηφόρο
και συμπλήρωσε την ανέγερση της εκκλησίας.

Για να συμπληρωθεί το έργο, χρειάστηκε να γίνουν εκχερσώ-
σεις, εκβραχισμοί, μεταφορές χωμάτων και πλήθος δύσκολων
εργασιών, καθώς η μονή βρισκόταν σε δυσπρόσιτη ερημιά.

Ο Νικηφόρος Φωκάς, όμως, ποτέ δεν πήγε στον Άθω μονα-
χός. Αιχμάλωτος των θέλγητρων της Θοφανώς, αλλά και φανα-
τικός ασκητής, παρέμεινε στρατιώτης και είχε αποκτήσει
εχθρούς στη σύγκλητο, έχοντας περιορίσει τις ετήσιες αποζη-

μιώσεις των συγκλητικών, εχθρούς στην Εκκλησία, έχοντας κόψει
τις επιχορηγήσεις σε εκκλησίες και έχοντας δεσμεύσει περιου-
σίες επισκόπων και εχθρούς στο λαό, καθώς ανεχόταν και άφηνε
ατιμώρητες τις βιαιοπραγίες των στρατιωτών του.

Κάποιες απόπειρες εναντίον του απέτυχαν. Ο Νικηφόρος
έχτισε πύργους και μετέτρεψε το παλάτι σε απόρθητο φρούριο.

Η Θεοφανώ, όμως, τον είχε βαρεθεί. Ήταν άσχημος, παραή-
ταν θεοσεβούμενος και η ασκητική ζωή του την ενοχλούσε. Αν-
τίθετα, ο Ιωάννης Τσιμισκής ήταν ωραίος, γεννημένος αθλητής
και εραστής της καλής ζωής. Η Θεοφανώ τον κάλεσε στην Κων-
σταντινούπολη. Τη νύχτα 10 προς 11 Δεκεμβρίου του 969, τον
έμπασε κρυφά στο παλάτι μαζί με άλλους πέντε δολοφόνους. Οι
συνωμότες βρήκαν τον Νικηφόρο στην αυτοκρατορική κρεβατο-
κάμαρα να κοιμάται πάνω σε μια προβιά, στο πάτωμα. Τον σκό-
τωσαν. Ο Ιωάννης Τσιμισκής έγινε αυτοκράτορας, αφού πρώτα
υποχρεώθηκε από το Πατριαρχείο να στείλει την ερωμένη του
Θεοφανώ στην εξορία. Η αδίστακτη αυτοκράτειρα θα ξαναγύριζε
στην Κωνσταντινούπολη μετά από επτά χρόνια, όταν αυτοκρά-
τορας θα γινόταν ο γιος της, Βασίλειος Β’, που επρόκειτο να απο-
κληθεί Βουλγαροκτόνος.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο του άλλου διμήνου
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
«Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
ΚΥΠΡΟΥ 80 ΛΑΡΙΣΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελληνοπυργίων

Λαρίσης «Ο Αθάνατος», ύστερα από την είδηση θανάτου
του ταμία του Συλλόγου Αν. Παπαντωνίου, συνήλθε εκτά-
κτως και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

* Να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία στην
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Ελληνοπύργου.

* Να εκφράσει τους συλλυπητηρίους ευχάς στην οικο-
γένειά του.

* Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
* Να κατατεθεί το ποσό των 300 ευρώ στην εκκλησία

Αγία Παρασκευή.
* Ενα εκφρασθεί επικήδειος λόγος από το γραμματέα

του Συλλόγου.
Το παρόν να δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΕΛΛΗΝΟ-

ΠΥΡΓΟΣ» και «ΓΡΑΛΙΣΤΑ».
Λάρισα 29 Μαρτίου 2010

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Φαρασλής Σωτήριος Μουντζούρης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ.Σ. του «Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνοπύργου Ο

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» συνελθόν εκτάκτως επί το θλιβερώ αγ-
γέλματι του αδοκήτου θανάτου του εκλεκτού συγχωριανού
Γεωργίου Α. Παπαντωνίου ομοφώνως απεφάσισε:

- Να εκφράσει τα συλληπητήρια του Δ.Σ. και των μελών
του Συλλόγου προς την οικογένεια του εκλιπόντος. 

- Να παρακολουθήσει σύσσωμο την εξόδιο ακολουθία. 
- Να καταθέσει στέφανο στην σωρό του και 
- Να καταθέσει υπέρ των σκοπών του Ιδρύματος «Αρ-

χοντικό Σύρμου Ζήγρα» το ποσό των Ευρώ 300.
Ελληνόπυργος, 29 Μαρτίου 2010 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Παύλος Σιούφας Γεώργιος Γέρμανος

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, 963 μ.Χ.



Η μάνα, η κάθε μάνα, είναι γεννημένη από τη φύση ν’
αγαπάει και να καμαρώνει τα παιδιά της! Με μια εξαίρεση,
όμως: Περισσότερο τ’ αγόρια!

Αυτό γινόταν, ίσως, τότε, στη γενιά του ’60, που η μεν
γέννηση τ’ αγοριού σήμαινε για το σπιτικό εκείνο... κάτι σαν
ευλογία Θεού, ενώ, αντίθετα, ο ερχομός στον κόσμο ενός
κοριτσιού, περίπου, «τιμωρία»! 

Σήμερα, τι λέτε, έχουμε κάποια «ανατροπή» αυτής της
αντίληψης, της νοοτροπίας, αν θέλετε, ή - τηρουμένων των
αναλογιών - συμβαίνει περίπου το ίδιο;

Το αφήνω στην κρίση σας!
Επίσης, σε μια εδραιωμένη, τότε, αντίληψη, που απέρ-

ρεε, ίσως, από το θρησκευτικό συναίσθημα των ανθρώπων
της εποχής εκείνης, ότι τα παιδιά σε μια οικογένεια τα...
στέλνει ο Μεγαλοδύναμος, έφερναν στον κόσμο... πολλά
παιδιά, ανεξάρτητα, τώρα, αν μπορούσαν να τα ζήσουν
όλα...

Λιγάκι ή και καθόλου δεν τους ένοιαζε αυτό!
Ήταν προσηλωμένοι στο «Δόγμα»!: Έχει ο Θεός!
Εδώ, όμως, θα πρέπει να επισημανθεί και το γεγονός ότι

κάτω από εκείνες τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε -
φτώχεια, ανέχεια, ανημποριά - η παιδική θνησιμότητα ήταν
πολύ μεγάλη και, ίσως, ένας από τους λόγους που γεννού-
σαν «αβέρτα» ήταν κι αυτός... Όρκο, όμως, δεν παίρνω...

Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση της εύθυμης ιστο-
ριούλας μας, θα πρέπει να υπομνηστεί και το γεγονός ότι
τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, ιδίως απ’ το χωριό μας,
λόγω φτώχειας, πολλά αγόρια έβρισκαν εύκολη λύση στο
να καταταγούν στο «Ένδοξο Σώμα της Βασιλικής Χωροφυ-
λακής»!

Και μάλιστα γινόταν και... περιζήτητοι γαμπροί!
Να φανταστείτε δε - έτσι για την ιστορία - ότι, τότε, το

κάθε σπίτι του χωριού μας είχε να επιδείξει δύο και τρία
ακόμη αγόρια που είχαν ντυθεί στο «χακί»!

Αριθμούσε, τότε, σε έμψυχο υλικό, κατά τους επιεικέστε-
ρους υπολογισμούς, το χωριό μας περίπου 500 - 600 χω-
ροφύλακες, μεταξύ των οποίων και αρκετούς

Αξιωματικούς, οι οποίοι ανήλθαν, με την αξιοσύνη τους, στα
ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας του Σώματος της Χωρο-
φυλακής...

Ξέρετε, η επίσημη στολή τους, καλοραμμένη και... σιδε-
ρωμένη, φάνταζε - κι ήταν πράγματι - πολύ εντυπωσιακή,
με τα γαλόνια και τα σιρίτια και, σαν συμπλήρωμα, το περί-
φημο πηλίκιο, με το Εθνόσημο του Βασιλιά! Χάρμα ειδέναι!

Κι όταν, μάλιστα, αυτή την ωραία στολή τη φορούσε
ένας λαμπρός νέος, με κομψή και ευθυτενή κορμοστασιά;!

Ήταν να μην καμαρώνει η μάνα;
Ένα ωραίο πρωινό της Κυριακής - τότε πήγαιναν... οικο-

γενειακώς στην Εκκλησία - λοιπόν, ο Ανθυπομοίραρχος της
Σχολής - φοιτούσε ακόμη - ντυμένος με τη στολή του, με
τον «αέρα» της λεβεντιάς του, βάδιζε ανάμεσα στη συντρο-
φιά, που κατηφόριζε για την Εκκλησία... μαζί και η μάνα...

Στη μάνα, ωστόσο, ...κάτι δεν άρεσε... στη σειρά, με την
οποία η παρέα κατέβαινε στο μονοπάτι.

Ξαφνικά η μορφή της έλαμψε!
Ακούγεται, σε λίγο, δυνατή η φωνή της και κατά κάποιο

τρόπο, επιτακτική:
- Ε, σεις... Κάντε λίγο πίσω!.. Μπροστά να πάει... ο Περι-

κλής που φοράει και τη στολή του!.. Ακούτε;!
Κόκαλο οι άλλοι!.. Υπάκουσαν στη... διαταγή της μάνας!..
Αν τολμούσαν, ας έκαναν κι αλλιώς!
Αθάνατη Μάνα! Το Μεγαλείο της απέραντης Μητρικής

σου Αγάπης και υπερηφάνειας τελειωμό δεν έχουν!..
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ΛΛαακκωωννιικκάά

Τά έξοδα έκδοσης και αποστολής του Φύλλου αυτού είναι προσφορά 
της Φωτεινής Παπαντωνίου και των παιδιών της, 

μετά των οικογενειών των Αντωνίου και Δημητρίου Παπαντωνίου,
στη μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Γεωργίου Παπαντωνίου.

www.ellinopirgos.gr Ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λαρίσης ο
ΑΘΑΝΑΤΟΣ, από τις 28 Οκτωβρίου 1997, όπου υπάρχει η εφημερίδα ΕΛ-
ΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ. 
www.ellinopyrgos-gralista.gr Ιστοσελίδα του Συλλόγου του χωριού ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  και της Εφημερίδας ΓΡΑΛΙΣΤΑ.
www.ithomi.net Ιστοσελίδα του Δήμου Ιθώμης
www.mouseiaithomis.gr Ιστοσελίδα του Δήμου  Ιθώμης  μέσω ΑΝΚΑ. 
www. gralista-andreou gr Ιστοσελίδα του γιατρού Νικολάου Ανδρέου που
αναφέρεται στο χωριό.

Ιστοσελίδες

@

E
ίναι μεγάλη η απώλεια για τον «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ» και για
μας τους φίλους και συνεργάτες, τού επί εικοσαετία ταμία

του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας Γιώργου Παπαντωνίου.
Εξαίρετος οικογενειάρχης, ακούραστος εργάτης του συλλό-
γου με γνώμονα πάντα το καλό του χωριού. Σε όλες τις εκδη-
λώσεις ήταν παρών και η παρουσία και εργασία στο γραφείο
του Συλλόγου ήταν καθημερινή. Μέλος της συντακτικής επι-
τροπής της εφημερίδας ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ είχε αναλάβει καθ’
ολοκληρίαν την διακίνηση της εφημερίδας την ενημέρωση επί
διαφόρων θεμάτων και την οικονομική διαχείριση την οποία
χειρίζονταν με υποδειγματικό τρόπο. Πάνω απ’ όλα όμως ήταν
άνθρωπος αγαπητός σε όλους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
σε σκεπάζει φίλε Γιώργο που τόσο αναπάντεχα έφυγες από
κοντά μας. 

Λ
έσχη Αεροπορική στον Ελληνόπυργο από... ένα Στρα-
ταίο!!. Πρόκειται για την Αερολέσχη Ελληνοπύργου που

βρίσκεται στα σκαριά από τον κ. Νικόλαο Νέτσο. 

Λ
αμβανομένου υπόψη ότι ο κος Νέτσος είναι ο πρώτος ελ-
ληνοπυργιώτης που πέταξε και πετάει με «παραπέντε»

είναι πολύ πιθανό να μυηθούν και άλλοι χωριανοί μας στον αε-
ραθλητισμό.

Η
ενασχόληση με τον αεραθλητισμό (ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗ-
ΝΟΠΥΡΓΟΥ) το ποδόσφαιρο (ΑΕΤΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ)

με ορειβασία (ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ) με την αμπελουργία
(ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ) και άλλες δραστηριότητες
δίνουν ώθηση στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη του χωριού.

Ν
α καθαριστεί και επιδιορθωθεί σε μερικά σημεία ο δρόμος
από τον Ελληνόπυργο προς τη λίμνη Ν. πλαστήρα για να

καταστεί εύκολα προσβάσιμος, μέχρι την ολοκλήρωσή του,
ενώ παράλληλα να τοποθετηθεί και πινακίδα στη διασταύρωση
Μαυροβουνίου που να δείχνει το δρόμο και την απόσταση από
το χωριό. 

Ο
λοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα
και να μετατρέψουμε το χωριό σε πόλο έλξης για πολ-

λούς ξενιτεμένους χωριανούς.

Π
ερίλαμπρος ο ναός του Αγίου Δημητρίου που με τις πα-
ρεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται από την

εκκλησιαστική αρχή του χωριού τον καθιστά κόσμημα στην πε-
ριοχή και αναμορφώνει την εικόνα της ομώνυμης συνοικίας.

Υ
στερα από την «Αγία Παρασκευή» και τον «Άγιο Δημή-
τριο» σειρά για συντήρηση έχει τώρα η εκκλησία του

Αγίου Γεωργίου. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι τώρα ο αυτοκι-
νητόδρομος που έχει φθάσει μέχρι την εκκλησία και γίνεται πιο
εύκολη και πιο φθηνή η οποιαδήποτε κατασκευή αποφασισθεί. 

Ρ
ητά θα λέγαμε ότι το τεράστιο κεφάλαιο το οποίο διαθέτει
ο Ελληνόπυργος, όπως και τα άλλα χωριά, είναι το αν-

θρώπινο δυναμικό που βρίσκεται στο χωριό και εκτός αυτού.
Όσο λοιπόν περισσότερο απ’ αυτό το δυναμικό δραστηριοποι-
είται και συνδράμει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην ανά-
πτυξη, τόσο θα αυξάνεται και η προσέλευση επενδυτών.
Γνωρίζουμε όλοι ότι στον αδύναμο και τον κακομοίρη που
κλαίει από το πρωί μέχρι το βράδυ τη μοίρα του και κατηγορεί
τους πάντες και τα πάντα για την κατάστασή του εκτός από
τον εαυτό του, χωρίς να κουνάει τα χέρια του για να διορθώσει
κάτι, δεν πάει κανένας να επενδύσει. Όλοι επενδύουν εκεί που
υπάρχει δύναμη, δουλειά και προοπτική ανάπτυξης.

Γ
ια παράδειγμα προς αποφυγήν, όσον αφορά τις επενδύ-
σεις, μπορούμε να πάρουμε την ίδια τη χώρα μας που εξ

αιτίας της ανικανότητας και ανευθυνότητας των πολιτικών της
που κυβέρνησαν τον τόπο τα τελευταία χρόνια μας μετέτρε-
ψαν σε επαίτες του κόσμου με μηδενικές επενδύσεις.

Ο
τρόπος με τον οποίο σκορπούσαν και ασφαλώς και σή-
μερα σκορπάνε το μόχθο του Έλληνα είναι άθλιος και

απερίγραπτος, λες και τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται από
τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Δεν χρειάζεται να πάμε μα-
κριά, ας δούμε το έργο του Αχελώου για να διαπιστώσουμε με
τι ευκολία ακυρώνουν ένα έργο και με τι ευκολία πετάνε τα
δικά μας δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ που επενδύθηκαν στο έργο
αυτό, στα σκουπίδια. Μετά τη σήμανση του μονοπατιού στην
ταβέρνα του «Φάκου» για φαγητό.

Σ
ημάνθηκε το πρώτο μονοπάτι του χωριού (Χωριό, Δόκανα,
Άγιος Κων/νος Αηλιά Βρύση, Λειβαδερός, Χωριό, Νο1) το

Σάββατο 24 Απριλίου 2010 και έγινε η αρχή για το ξεκίνημα
μιας άλλης δραστηριότητας, της ορειβασίας. 

Αντώνιος Μηνίτσιος

Βούρδας Θωμάς

«... Όλοι σεις... πίσω!»
Απίστευτα... κι όμως Γραλιστινά

Ανακαινίζεται
η ταβέρνα

των ΚΥΝΗΓΩΝ
Η ταβέρνα των ΚΥ-

ΝΗΓΩΝ (Αθανασίου
Νάσια _ Καπαίνα) ανα-
καινίζεται ριζικά. 

Συγκεκριμένα καθα-
ρίστηκε το ασβεστοκο-
νίαμα εσωτερικά και
εξωτερικά  και αποκα-
λύφθηκε η πέτρα όπου
έγινε αμμοβολή. 

Στη συνέχεια θα γί-
νουν και άλλες παρεμ-
βάσεις που θα
εναρμονίσουν  το μα-
γαζί με τον υπόλοιπο
χώρο της πλατείας
όπου κυριαρχεί η
πέτρα και το ξύλο. 

Πέρα από την αι-
σθητική παρέμβαση
θα εμπλουτισθεί το
μενού με ντόπιες πα-
ραδοσιακές αυθεντι-
κές νοστιμιές που θα
αξίζει τον κόπο να γευ-
θεί ο κάθε επισκέπτης
του χωριού. 


