
Ο συγχωριανός μας Νίκος Γώγος στο κλαρίνο με το δη-
μοτικό και λαϊκό συγκρότημα του Βασίλη Νταράλα θα είναι
στο χωριό το βράδυ της Κυριακής 25 Ιουλίου παραμονή
της εορτής της πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής. Θα
είναι στο χωριό για τη νέα εποχή που ξεκινάει για το πα-
νηγύρι μας. Μια εποχή όπου θα κυριαρχεί η ποιότητα στη
μουσική και ο σεβασμός στον κόσμο που θα συμμετέχει
στη λαϊκή αυτή διασκέδαση.

Ο Δήμος Ιθώμης αποφάσισε φέτος να παρέμβει και να
χρηματοδοτήσει την ορχήστρα και σε συνεργασία με το
Σύλλογο Ελληνοπυργίων Λάρισας να αναστρέψουν τη φθί-
νουσα πορεία τού πανηγυριού που οφείλονταν στην κακο-
φωνία που δημιουργούνταν από τα μουσικά
συγκροτήματα που συνωστίζονταν γύρο από τον  περιο-
ρισμένο χώρο της πλατείας.  Ήταν απαίτηση όλων των χω-
ριανών και πιστεύουμε ότι θα εκτιμηθεί από όλους και θα
υπάρχει αθρόα συμμετοχή όχι μόνο χωριανών αλλά και κα-
τοίκων των γύρω χωριών.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα όργανα θα είναι δωρεάν και
οι τιμές των ειδών που θα προσφέρονται από τα μαγαζιά
θα είναι  οι ίδιες που ισχύουν κάθε μέρα χωρίς καμία προ-
σαύξηση. Έχει γίνει συνείδηση σε όλους ότι ο εκφυλισμός
του πανηγυριού βλάπτει πρωτίστως τους καταστηματάρ-
χες και γενικά την υπόθεση ανάπτυξης του χωριού.
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Ο Ν. Γώγος και ο Βασ. Νταράλας
στο πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής

Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ πέρασε από τη Βουλή και  καλώς
εχόντων των πραγμάτων θα εφαρμοσθεί από 1-1-2011 ενώ οι
εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο θα
γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Στο
Δήμο Μουζακίου θα προστεθούν οι Δήμοι Ιθώμης και Παμίσου με
όλα τα χωριά που έχουν οι συγκεκριμένοι Δήμοι. Έτσι ο συνενού-
μενος  Δήμος Μουζακίου θα απαρτίζεται από τα παρακάτω χωριά.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: (κάτοικοι 10.149 σύμφωνα με την απο-
γραφή του 2001) 

Μουζάκι (2190), Αμυγδαλή (103), Ανθοχώρι (456), Βατσουνιά
(605), Γελάνθη (542), Δρακότρυπα (690), Ελληνόκαστρο (145),
Κρυοπηγή (301), Λαζαρίνα (443), Μαγουλίτσα (823), Μαυρομμάτι
(2020), Οξυά (850), Πευκόφυτο (293), Πορτή (391).

ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ: (κάτοικοι 3.125)
Φανάρι (κάτοικοι 722), Άγιος Ακάκιος (251), Ελληνόπυργος

(429), Κανάλια (538), Καππά (266), Λοξάδα (229), Πύργος Ιθώμης
(316), Χάρμα (237).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΙΣΟΥ: (κάτοικοι 4.643)
Αγναντερό (1932), Κρανιά (766), Μαγούλα (1005),  Παλαιοχώρι

(470), Ριζοβούνι (449).                                                                   952

Σε μια σεμνή τελετή που έλαβε
χώρα το Σάββατο 22 Μαΐου 2010
στον  Ελληνόπυργο  εγκαινιά-
σθηκε ο ξενώνας «Αρχοντικό Ελ-
ληνοπύργου»  από το
μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφαρσάλων, κκ Κύριλλο,
παρουσία του Βουλευτή Καρδί-
τσας κ. Κώστα Τσιάρα, του  Νο-
μάρχη Καρδίτσας κ Φώτη
Αλεξάκου του Δημάρχου Μουζα-
κίου κ. Γιώργου Κωτσού και
άλλων επισήμων. Στην τελετή πα-
ρέστησαν εκπρόσωποι των οικο-
γενειών  των δωρητών του
οικήματος , και από την πλευρά
των ευεργετών ο πρόεδρος του
ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑ-
ΣΗΣ»  Αντώνης Παπαδημητρίου,
και εκπρόσωποι των ιδρυμάτων
«ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ» και «ΠΡΟ-
ΠΟΝΤΙΣ».

Διμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
ΕΤΟΣ 28ο • ΤΕΥΧΟΣ Νο 154 • ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 80 (2ος όροφος) • Τηλέφωνο - Fax: 2410-535.539 • ΛΑΡΙΣΑ 41222
www.ellinopirgos.gr • Email: alfamialfa@windowslive.com

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

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

Ελένη Μιλτ.Μπούγια-Καρύδα

Εργαστήριο Παραδοσιακών Γλυκών και Ποτών

«Η Μαριγούλα»

Την σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της προκαταρκτι-
κής μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του οδικού
δικτύου ΝΑ Καρδίτσας (Βελτίωσης οδού προς Ελληνό-
πυργο)» υπέγραψε ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλε-
ξάκος με τους εκπρόσωπους των συμπράξεων γραφείων
μελετών. Αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση της οδι-
κής σύνδεσης από την διασταύρωση της επαρχιακή οδού
Καρδίτσας- Μουζακίου προς τον Ελληνόπυργο, συνολικού

Προωθείται η βελτίωση
της οδού προς Ελληνόπυργο

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνέχεια στη σελίδα 7

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010

Εγκαινιάσθηκε ο ξενώνας 
«Αρχοντικόν» Ελληνοπύργου

Συνέχεια στη σελίδα 7

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

Στον συνενούμενο Δήμο Μουζακίου
ο Δήμος Ιθώμης και ο Δήμος Παμίσου

O κ. Θεόδωρος Σιούφας ενώ εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας

Στο χάρτι που παραθέτουμε φαίνονται 
οι συνενούμενοι δήμοι Μουζακίου, Ιθώμης και Παμίσου. 

Καθώς και η πρωτεύουσα της του νομού δήμος Καρδίτσας

Δ. Μουζακίου
Δ. Ιθώμης

Δ. Παμίσου

Δ. Καρδίτσας



Πλήρωσαν για την εφημερίδα

- Γώγος Αθανάσιος
- Βούρδας Ιωάννης
- Σύρμος Αριστοτέλης
- Σύρμος Θεόδ. του Αριστ.
- Χατζής Μιχαήλ
- Παπαντωνίου Λάμπρος
- Πλακιάς Βασίλειος
- Καρανάσιος Λάμπρος
- Αμπελαργάς Ηλίας
- Πανταζής Ευάγγελος
- Βλήτσιος Λουκάς
- Μπίρος Χρίστος
- Βούρδας Θωμάς
- Βούρδα Βασιλική
- Κορώνης Χρήστος
- Βλάχος Ιωάννης
- Παπαγεωργίου Κων/νος
- Καρατώλου Χαρ.

- Γώγος Αθανάσιος
- Βούρδας Ιωάννης
- Μηνίτσιος Θωμάς Απ.
- Σύρμος Σπύρος (08, 09, 10)
- Καραμπάς Τρύφων
- Μακρής Γεώργιος(;)
- Παπαβασιλείου Δημ. Πε.
- Μακρής Αθανάσιος Κω.
- Κοντούλης Θωμάς
- Δουκίδης Νικόλαος
- Σιούφας Ιωάννης
- Κωστόπουλος Κων/νος
- Σταμούλης Γεώργιος
- Ανδρέου Ηλίας
- Πάντου Χρυσαυγή (09,10) 
- Λαγός Στέργιος
- Λαγός Κωνσταντίνος
- Λαγού Θεοπίστη

Νέα πτυχιούχος
Η Μαρία Οικονόμου του Αποστόλου και της Ναυσικάς,

έλαβε το πτυχίο της από την Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. 
Συγχαρητήρια και επιτυχία στους στόχους της

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 20102 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Koινωνικά και άλλα...

ΓΑΜΟΙ
- Στις 24 Απριλίου 2010 τέλεσαν τους γάμους τους στον

Παλαμά Καρδίτσας, ο κ. Γεώργιος Π. Κοτρώτσιος μετά της
Αικατερίνης  Α. Χατζηγούλα 

- Στις 12 Ιουνίου 2010 τέλεσαν τους γάμους τους στη
Λάρισα η Αθηνά Β. Τέγου μετά του κ. Βασίλη Κυριατζή στη
Λάρισα

Ευχόμαστε στα νέα ζευγάρια να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΒΑΠΤΙΣΗ
- Ο Χρήστος Τοπάλης και η Ζωή Π. Παπαντωνίου βάπτι-

σαν την πρωτότοκη κόρη τους στην Αγία Παρασκευή, στο
χωριό, την 20-6-2010. Και το όνομα αυτής Παρασκευή-
Σοφία. 

Να τους ζήσει.

Μνημόσυνα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Μιλτιάδης Μπούγιας, ετών 58. Απεβίωσε την 1-5-2009

στο χωριό και η εξόδιος ακολουθία εψάλη την  επομένη (2-
5-2010) στην Αγία παρασκευή.

- Κων/νος Τέγος. Ετών 84. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στην Αγία Παρασκευή και ο ενταφιασμός έγινε στο κοιμη-
τήριο του Αγίου Δημητρίου, την 20ή Ιουνίου 2010.

- Παναγόπουλος Απόστολος  ετών 92 στις 4/4/ 2010.
- Λέτσικας Γεώργιος ετών 67.
- Γώγου Καλιθέα σύζυγος Νικολάου ετών 78 στις

9/6/2010. 
- Στις 13/6/2010 ο Ζάχος Λεωνίδας (Ηλίας) ετών 84 στο

Μαυρομμάτι.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
- Μιλτιάδης Μπούγιας. 40ήμερο μνημόσυνο στην Αγία

Παρασκευή στο χωριό.
- Το Σάββατο 8/5/2010 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίου

Παπαντωνίου.
- Το Σάββατο 15/5/2010 ετήσιο μνημόσυνο Φώτη Μηνί-

τσιου.
- Την Κυριακή 9/5/2010 40ήμερο Παναγόπουλου Από-

στολου.

Πλήρωσαν στον σύλλογο

Σύρμος Αριστοτέλης 20 ευρώ
Σύρμος Θεόδωρος Αρ. 20 ευρώ

Συλλυπητήρια
Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη μας κουμπάρα 

Φωφώ Γεωργ. Παπαντωνίου και λοιπούς.
Συγγενείς για τον αδόκητο θάνατο του συζύγου της.

Οικογένεια Κωνσταντίνου Αντ. Κορώνη

Προσφορές
-  Η οικογένεια Κωνσταντίνου Αντ. Κορώνη κατέθεσε το

ποσό των  50 ευρώ στην μνήμη του αγαπημένου μας κουμ-
πάρου και φίλου Γεωργίου Αντ. Παπαντωνίου, υπέρ ενίσχυ-
σης της εφημερίδας. 

- Οι κ.κ. Φαρασλής Κωνσταντίνος και Φαρασλής Θωμάς
προσέφεραν το ποσό των 250 ΕΥΡΩ για ενίσχυση της εφη-
μερίδας στη μνήμη των γονέων τους Νικολάου. 

- Ο κος Δουκίδης Νικόλαος προσέφερε το ποσό των 50
ΕΥΡΩ για ενίσχυση της εφημερίδας.

- Το ποσό των 50 ΕΥΡΩ προσφέρθηκε στην εφημερίδα
μας  στη μνήμη της Βασιλικής Παπουτσή από τα παιδιά της
Κωνσταντίνο Κωστόπουλο και Ελένη Κωστοπούλου -Πα-
πουτή.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Δωρεές στις εκκλησίες του χωριού.
α. Στον Άγιο Δημήτριο.

Ο Νικόλαος  Χρ.Βλάχος (έμπορος καυσίμων, Καρδίτσα),
πεντακόσια (500) ευρώ  στην μνήμη των γονέων του και
αδελφών του.

β. Στην Αγία Παρασκευή.
Ο Θωμάς Κων. Τριαντάρης, εκατό (100) ευρώ  και (4)

πυροσβεστήρες στην Αγία Παρασκευή, στην μνήμη του
πατέρα του Κων/νου.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Κατέλυσε το Σύνταγμα του 1952.
2. Ξένες - Ολύμπιος Θεός.
3. Όρος της Βουλγαρίας - Χρονικές περίοδοι - Παράνομος Ιρ-
λανδικός Στρατός.
4. Πόλη του Βελγίου - Γάλλος επαναστάτης - Αμέσως.
5. Ντέμπορα... ηθοποιός - Ο ανήκων στη σάτιρα.
6. Χωρίς νοστιμάδα (χωρίς τέλος) - Πανουργία.
7. Θηλυκό άρθρο - Παρέπεμπε παλαιότερα - Άλογο - Άφωνη...
πίτα.
8. Την επιδιώκει ομάδα που ηττάται - Ατέλειωτο... άκρο.
9. Δοκάρια - Διπλασιαζόμενο κρέας μωρού - Τα πορεύσιμα.
10. Τα αναφερόμενα στους περιπλανόμενους τήδε κακείσε -
Αθλητική αρχή.
11. Βλέπω (αρχ.) - Αλίμονο (αρχ.) - πλήρης.
12. Απαρτίζουν την πατρίδα μας - Αεροδρόμιο του Παρισιού -
Μόριο.
13. Κλέπτης (αρχ.) - Ήπειρος - Κλωστίτσα.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Κατώτερος άνθρωπος.
2. Αβαθής (αρχ.) - Διαζευκτικό (ξεν.).
3. Ξενόφερτος Παύλος - Σύμφωνο - Θρηνώ (αρχ.).
4. Ο πρώτος άνδρας - Ευφυΐα - Ατέλειωτη... ώρα.
5. Μόριο - Ουράνια σώματα - Πρόθεση.
6. Το φθινόπωρο - Τέλεια.
7. Στα τέλη του κόσμου - Επιζητείται το καλοκαίρι.
8. Μια ΔΕΚΟ - Η καβαλαρία (καθ.) - 110
9. Έτσι φώναζαν τον Μυριβήλη - Ολόκληρα.
10. Μουσική νότα - Η πόλις (ξεν.) - Το βλήμα.
11. Μόλις που φθάνει - Απαραίτητο στις αρρώστιες.
12. Το αρσενικό (Δημ.) - Γκρεμός.
13. Δικά σου - Διοικητής Διοικητικής Περιφέρειας στην Περσία.

Κ.Χ.

Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ *
2. ΑΛΟΔΑΠΕΣ * ΑΡΗΣ
3. ΡΙΛΑ * ΩΡΕΣ * ΙΡΑ
4. ΑΤ * ΜΑΡΑ * ΤΣΑΚ *
5. ΚΕΡ * ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ
6. ΑΝΟΣΤ * ΑΠΑΤΗ * Α
7. ΤΗ * ΟΡΑ * ΑΤΙ * ΠΤ
8.  ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ * ΧΕΡ
9. Α * ΙΙ * ΤΣΙ * ΒΑΤΑ
10. ΝΟΜΑΔΙΚΑ * ΟΠΑΠ
11. ΟΡΩ * ΙΑΙ * ΟΛΙΚΗ
12. Σ * ΖΩΑ * ΟΡΛΙ * ΑΣ
13. ΦΩΡ * ΑΣΙΑ * ΙΣ *

ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΠΑΡΑΚΑΤΙΑΝΟΣ *
2. ΑΛΙΤΕΝΗΣ * ΟΡ * Φ
3. ΠΟΛ * ΡΟ * ΟΙΜΩΖΩ
4. ΑΔΑΜ * ΣΟΦΙΑ * ΩΡ
5. ΔΑ * ΑΣΤΡΑ * ΔΙΑ *
6. ΟΠΩΡΑ * ΑΡΤΙΑ * Α
7. ΠΕΡΑΤΑ * ΙΣΚΙΟΣ
8. ΟΣΕ * ΙΠΑΣΙΑ * ΡΙ
9. Υ * ΣΤΡΑΤΗ * * ΟΛΑ
10. ΛΑ * ΣΙΤΙ * ΒΟΛΙ *
11. ΟΡΙΑΚΗ * ΧΑΠΙ * Ι
12. ΣΗΡΚΟ * ΠΕΤΑΚΑΣ
13. * ΣΑ * ΣΑΤΡΑΠΗΣ *

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 20 χρόνια

• ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1990

1η ΣΕΛΙΔΑ 
- Ο Άμπλας θα λύσει οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης του
χωριού
- Αποκαλύφθηκε ο ανδιάντας του Γεώργιου Καραϊσκάκη
στο Μαυρομάτι
- Χαλικοστρώθηκε ο δρόμος προς τα Προσήλια
- Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο
κ. Δημ. Σιούφας
- Ο τραγικός θάνατος του 15χρονου συμπατριώτη μας Βα-
σίλη Θ. Αλπού
- Προσφορές, κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, προσφο-
ρές, έλαβαν το πτύχιο

2η ΣΕΛΙΔΑ 
- Πάσχα στο χωριό
- Πεπραγμένα κοινότητος Ελληνοπύργου 1989
- Πλήρωσαν τη συνδρομή τους
- Ανταποκριτές

3η ΣΕΛΙΔΑ
- Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο χωρίο
- Εργασίες στον Άγιο Γεώργιο
- Η Πρωτομαγιά στο χωριό
- Προαγωγές

4η ΣΕΛΙΔΑ
- Ο αγιορείτης μοναχός π. Θεόκλητος στο γραφείο μας
- Ανομβρία και βρύσες
- Το ρέμα της Βύγλας
- 1990 το έτος αποπεράτωσης του δρόμου
- Καιρός για μπόλιασμα
- Η πιο... βαριά μπάλα τριφυλλιού
- Η προστασία του δάσους

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 350 τ.μ., δίπλα στο σπίτι του Κα-
ραϊσκάκη στον Ελληνόπυργο, φως, νερό, δρόμος. Πληρο-
φορίες κ. Ι. Καλαντζής: τηλ. 6937 478811. 

Μικρή αγγελία

Ηλεκτροφωτίσθηκε ο κεντρικός δρόμος
Ο Δήμος Ιθώμης για να ικανο-

ποιήσει αίτημα των παιδιών του
χωριού, που εκφράσθηκε κατά την
περυσινή σύσκεψη των συλλόγων,
τοποθέτησε δέκα φωτιστικά σώ-
ματα  στον κεντρικό δρόμο στην εί-
σοδο του χωριού από το
αεροπλάνο μέχρι τα γήπεδα. Με
τον φωτισμό του δρόμου αυτού η
διαδρομή προς τα γήπεδα το
βράδυ θα πραγματοποιείται με με-
γαλύτερη ασφάλεια δεδομένου ότι
αρκετά παιδιά παίζουν στα γήπεδα
και χωριανοί μας χρησιμοποιούν το
δρόμο αυτό για περίπατο.

Φωτογραφία από την τοποθέτηση των φωτιστικών. 
Στο βάθος  διακρίνεται  η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου



«Χορεύω το τσάμικο στον ...τόπο»
Η φράση ανήκει στον τ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον

δικό μας Δημήτριο Γ. Σιούφα. Παραμονές των τελευταίων εκλογών
και ο Πρόεδρος σε συνέντευξη στο TRT της Λάρισας, με τον γνω-
στό δημποσιογράφο κ. Γιουρματάκη Ανδρέα. Ο δημοσιογράφος
προσπαθούσε να «...εκτρέψει» (να πάει αλλού) την συζήτηση,
χωρίς να λάβει την απάντηση του ερωτήματος που έθεσε. Ο Πρό-
εδρος, όμως, έμπειρος από συνεντεύξεις και τα τερτίπια των δη-
μοσιογράφων «κάρφωσε» τον αγαπητό Ανδρέα αιφνιδιάζοντάς
τον: «Χορεύω το τσάμικο στον τόπο..., λέμε στο χωριό μου». Μετά
από αυτό «τέζα...» ο Δημοσιογράφος, αναδιπλώθηκε και πήρε την
απάντηση που έπρεπε από τον Πρόεδρο της Βουλής και μετά συ-
νέχισε την επόμενη ερώτησή του. (Για την ιστορία, αυτό έγινε την
Παρασκευή 2 Οκτ. 2009, προπαραμονή των εκλογών στο TRT, εκ-
πομπή «Κοντορομαχίες» του Ανδρέα Γιουρματάκη).

Αξίζει τον κόπο...
Αναφερόμαστε στο περιπατητικό μονομάτι Νο1 που χαράχ-

θηκε μα την φροντίδα του Συλλόγου μας στις 24 Απριλίου. Εμπνευ-
στής ο φυσιολάτρης, ορειβάτης και λάτρης του χωριού μας,
συγχωριανός μας Ιωάννης Γ. Καλαντζής, που έφθασε στο χωριό
την ημέρα αυτή (Σάββατο) με τον επίσης περιπατηητή και φίλο της
ορειβασίας θείο του Αριστοτέλη Θ. Σύρμο. Τελειομανής ο Γιάννης
και έτσι σημάνθηκε ένα μονοπάτι με σύγχρονες προδιαγραφές
(βέλη, κόκκινες κορδέλες, αριθμός μονοπατιού-διαδρομής κ.λπ.).
Ξεκινώντας από του Μίσχου και συνεχίζοντες προς Άγιο Δημήτριο,
Δόκανα, Άγιο Κων/νο (στάση για προσκύνημα και ένα κεράκι
στον Άγιο και την Μητέρα του και μιά βαθειά ανάσα), Προφήτη
Ηλία, Αϊλιά τη Βρύση και από Παλαβογιώργου και Λιβαδερό φθά-
νεις στον Κουκός τον Πλάτανο. Σταματάς εκεί, λόγω του ξαφνιά-
σματος της πανοραμικής θέας του χωριού και του κάμπου και από
την Βρυσούλα περνάς την παλιά Αστυνομία και έφθασες στο
τέρμα, δηλ.στου Μίσχου. Έτσι ολοκληρώνεις την ήπιας δυσκολίας
διαδρομή υπ’ αριθ. 1 γεμάτος από πλούσιες εμπειρίες μετά από
μία ωραιοτάτη διαδρομή μέσα στο δάσος και με καταπληκτική θέα
τον κάμπο, σε χρόνο δυό ώρες και κάτι... λεπτά. Αξίζει τον κόπο
να την περπατήσουν οι συγχωριανοί μας. Θα ανταμειφθούν. Εμείς
λέμε συγχαρητήρια στον αγαπητό Γιάννη και τον ευχαριστούμε
και για την μικρή δαπάνη των υλικών. Ιδίως για την αγάπη του για
το χωριό.

Μετά από 65 χρόνια.. στα δόκανα

και στην καψούνα με τα πόδια...
Ναι, εξήντα πέντε χρόνια είχε να πάει στα δόκανα και στην κα-

ψούνα ο μπάρμπα Αριστοτέλης Θ. Σύρμος, απόστρατος Σμήναρ-
χος της Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα. Πάνω από 70 χρονών και
δεν τον φθάναμε στο περπάτημα. Και περπατούσε και συνέχεια
μιλούσε για το χωριό και τα παιδικά του χρόνια. Ήξερε όλα τα το-
πονύμια, ακόμη και τα χωράφια και τα μανδριά. Μας έλεγε κατα-
πληκτικές λεπτομέρεις για πρόσωπα και καταστάσεις που
ενθυμείτο από ηλικίας επτά ετών, διότι μετά ανεχώρησε για
Έδεσσα και Λάρισα. Εμφανής η συγκίνησή του. «Τί ήταν αυτό σή-
μερα...», έλεγε και ξανάλεγε. Κινηματογραφική ταινία τα χρόνια,
οι μνήμες, τα πρόσωπα, οι καταστάσεις για τον μπάρμπα Αριστο-
τέλη. Περπατούσε και ξαφνικά έλεγε... «Δόξα τω Θεώ».  Θυμάμαι
στον Άγιο Κων/νο, μετά την ολιγόλεπτη στάση: «Ευχαριστώ Θεέ
μου που με αξίωσες σήμερα, μετά από 65 χρόνια να έλθω στον
Άγιο Κων/νο με τα πόδια» και σταυροκοπιόνταν συνεχώς!! Δόξα
τω Θεώ, λέμε και εμείς μπάρμπα-Αριστοτέλη και μακάρι στα 75
χρόνια μας να μην μπορούν να μας φθάσουν στο περπάτημα οι
νεώτεροί μας.

Μικρό μίνι Μάρκετ... στο χωριό
Όχι μόνο διαψεύδονται οι... φήμες που ήθελαν τον Ευπατρίδη

να μετακομίζει στην Καρδίτσα και να μένει το χωριό χωρίς μπα-
κάλικο, αλλά αντιθέτως ο «Πατρίς» εξελίσσεται σε κανονικό έμ-
πορο. Σύγχονο μίνι μάρκετ το μαγαζάκι που κάποτε ο αγαπητός
«Καλτσάς» είχε Κρεοπωλείο. Όλα τα έχει μέσα. Δέχεται και πα-
ραγγελίες και ό,τι θέλεις στο παραγγέλλει και στο φέρνει στο Πί
και Φί. Μετά την απόφαση του Θωμά Γ. Μακρή να κλείσει το ιστο-
ρικό μαγαζί της μάνας του, το χωριό θα έμεινε χωρίς μπακάλικο,
αν δεν ήταν και « ο Πατρίς» (Ευπατρίδης Δ. Μουντζούρης), ο
οποίος εξέφρασε την έκπληξή του για την φημολογία ότι δήθεν
θα έκλεινε το μαγαζί στο χωριό και θα πήγαινε στην Καρδίτσα..!

Αρχοντικό. Το επιστέγασμα 

μιας προσπάθειας...(1)
Ένα όνειρο αρκετών ετών, μία προσπάθεια πολλών ανθρώπων

και η προσδοκία των συγχωριανών μας είχε αίσιον τέλος, αφού
ολοκληρώθηκε το έργο και εγκαινιάσθηκε το Σάββατο (22 Μαϊου
2010) με την επιβαλλόμνενη επισημότητα. Ο λόγος για το αρχον-
τικό Σύρμου (Ζήγρα) ,που πλέον αποτελεί το κέντρο αναφοράς
του χωριού και της γύρω περιοχής. Όλοι οι συγχωριανοί μας πα-
ρόντες στα εγκαίνια. Όλοι είδαν το «Ζηγρέϊκο» ένα σύγχρονο στο-

λίδι του χωριού,το καμάρωσαν και επαίνεσαν τους ανθρώπους
που το σκέφθηκαν, το οραματίσθηκαν και το υλοποίησαν. Οι έπαι-
νοι, ασφαλώς, και πρώτα-πρώτα στους κληρονόμους των ιδιοκτη-
τών του σπιτιού που το παραχώρησαν και στην συνέχεια στο Δ.Σ.
του ιδρύματος «Αρχοντικό ΣΥΡΜΟΥ (ΖΗΓΡΑ)», που με υπομονή,
με μεράκι και κόπο έκαναν το όνειρο πραγματικότητα. Συγχαρη-
τήρια και στους δωρητές, συγχωριανούς μας, αλλά και ξένους
που πείσθηκαν ότι πρέπει να βοηθήσουν οικονομικά στο εγχεεί-
ρημα και πράγματι το έκαναν πρόθυμα και απλόχερα. Στο έργο
αυτό την σφραγίδα του έβαλε και ο δικός μας ο Κων. Ν. Φαρασ-
λής... (ο Πρόεδρός μας δηλ.), έμπειρος Αρχιτέκτων Μηχανικός.
Μπράβο Πρόεδρε!

Ο στρατηγός Λάμπρος Σύρμος...(2)
Ένας από τους κληρονόμους, επιζών, ο στρατηγός Λάμπρος

Σύρμος, έκλεψε την παράσταση. Παρών στα εγκαίνια, συγκινημέ-
νος και φανερά ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της πρωτο-
βουλίας των συγχωριανών μας να διασώσουν και να αναδείξουν
το αρχοντικό σε σημείο αναφοράς και προσέλκυσης επισκεπτών
του χωριού μας. «Δεν χόρταινε κουβέντα ο στρατηγός», έλεγαν οι
συγχωριανοί μας. Αν και 94 χρονών ενθυμείτο τα πάντα και με λε-
πτομέρειες (αναφέροντας ονόματα, πρόσωπα και καταστάσεις
που ανάγονται στις αρχές του περασμένου αιώνα, όταν ο στρα-
τηγός ακόμη ήταν μικρό παιδί. «Όπως ήταν νέος, έτσι είναι και σή-
μερα.!! Λαμπάδα το κορμί, λες και δεν πέρασαν από πάνω του τα
χρόνια» έλεγε ένας, σχεδόν συνομήλικός του, κοντά στα ενενήντα
περίπου. Πάντως ο στρατηγός (Αντιστράτηγος εν ενεργεία και
Αρχηγός των Λοκατζήδων), έλεγε και ξανάλεγε για την αλλαγή
του χωριού. «Αν ερχόμουνα μόνος μου, δεν θα το γνώριζα το
χωριό» έλεγε πολλές φορές. Μαζί του και ένας από τους γιούς
του που είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου στην Αμερική. Και ο δεύ-
τερος γιός του, επίσης, καθηγητής στην Αμερική, αλλά δεν μπό-
ρεσε να παρευρεθεί στα εγκαίνια του σπιτιού που έζησε και
μεγάλωσε ο πατέρας του. Εμείς οι νεώτεροι έχουμε ακουστά για
τον Στρατηγό. Καλά λόγια ακούμε και τον καμαρώνουμε. Είναι τιμή
για το χωριό μας που έβγαλε -και συνεχίζει να το κάνει- καλούς
και χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία και στον τόπο (και πολι-
τικούς και στρατιωτικούς και επιστήμονες).

Εντυπωσίασε ο Πρόεδρος...(3)
Με καλά ελληνικά, χωρίς χειρόγραφο και με αναφορές στο

χωριό μας, εντυπωσίασε ο Πρόεδρος του ιδρύματος «Αριστέλης
Ωνάσης» κ. Παπαδημητρίου, που ήταν προσκεκλήμένος και
παρών στα εγκαίνια του Αρχοντικού, ως οικονομικός χορηγός
πολλών χιλιάδων Ευρώ. «Λες και ήταν συγχωριανός μας...» σχο-
λίασε κάποιος ντόπιος. «Ήταν ο καλλίτερος όλων των ομιλητών
και τα ’λεγε όλα απ’ έξω, από στήθους...», συνέχισε. Εκείνος,
όμως, που πρωτοστάτησε στην όλη οργάνωση και είχε τον πρώτο
λόγο (καθ’ όλην την διαδρομή, από της σύλληψης της ιδέας μέχρι
την υλοποίησή της) ήταν ο αγαπητός μας Θεόδωρος Βασ. Σιού-
φας. Ομίλησε επικαίρως, με κατανοητή γλώσσα, με γλαφυρότητα
και με στοιχεία για την ιστορία του Αρχοντικού και την πορεία
μέχρι την διάσωση,την αναπαλαίωση, την ολοκήρωση των εργα-
σιών και τα εγκαίνια. Ο Πρόεδρος του ιδρύματος, επίτιμος Αρχη-
γός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Στέφανος Μακρής, αναφέρθηκε στο έργο και
στους συντελεστές, αφού ευχαρίστησε πρώτα τους κληρονόμους
και όλους τους υπόλοιπους (δωρητές, μέλη του ιδρύματος και
τους επιστήμονες) που εκοπίσαν και τελικά παρουσίασαν το κό-
σμημα του χωριού μας. Παρόντες και οι λοιπές τοπικές αρχές και
οι δύο σεβαστοί Αρχιερείς (ο Μητροπολίτης,Σεβασμιώτατος κ.κ.
Κύριλλος και ο Επίσκοπος Ρεντίνης, Θεοφιλέστατος κ.κ. Σερα-
φείμ). Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο! 

Ενστάσεις... για τον Αϊ Γιώργη
Πράγματι, επίτευγμα της δημοτικής αρχής η ολοκλήρωση του

δρόμου μέχρι τον Άγιο Γεώργιο. Όλα καλά. Βοήθησαν σ’ αυτό και
οι δύο δημοτικοί μας σύμβουλοι και ο Πρόεδρος του χωριού.
Μπράβο. Γι’ αυτό στις προσεχείς εκλογές πρέπει να εκλεγούν όσο
το δυνατόν περισσότεροι δημ. σύμβουλοι από το χωριό!! Όμως,
διατυπώθηκαν ορισμένες ενστάσεις για τον αν έπρεπε να κοπούν
τα δένρα. «Μικρή, κοριτσάκι, μαθήτρια στην Ε’ Δημοτικού και ο
Δάσκαλός μου ( Σ.Σ.: Λέγε Στάθης Σωτ., ο αείμνηστος), με χρέωσε
αυτά τα δένδρα και τα πότιζα κάθε Πέμπτη, κουβαλώντας νερό με
τον κουβά από την κάτω βρύση..!! Δένδρα 45 χρονών και τώρα
που κόπηκαν πόνεσε η ψυχή μου». Και συνεχίζοντας, η Καίτη Παρ.
Κορώνη (Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής εκπαίδευσης σήμερα), με
τσακισμένη τη φωνή και εμφανή τον θυμό της «...ποιός μπορεί να
μου υποδείξει μία καλύτερη εικόνα από ένα τοπίο με δένδρα;
Ποιός μπορεί να μου δείξει ένα χειρότερο τοπίο, γυμνό από
δένρα, με χώματα και κοτρώνια;» Το παραθέτω χωρίς σχόλια. Και
τι να πεις, εξ’ άλλου, όταν έχεις την Καίτη να στα λέει τόσο ωραία
και μάλιστα με λογοτεχνικό τρόπο;  

Και κάτι άλλο για τον κ. Δήμαρχο...
Το δυσκολότερο κομμάτι για τον Αϊ Γιώργη έγινε Δήμαρχε. Το

ευκολότερο, από τον πλατανάκο-Παπαντωνέϊκα, ρέμα-Σχολείο,

πότε θα γίνει; Όλοι ομιλούν για την διαμόρφωση της κοίτης του
ρέματος, τώρα που γίνεται και η νέα χάραξη στα κήπια προς Κο-
ρωνέϊκα. Καταγράφηκε και ως πρόταση στην περυσινή σύσκεψη.
Από «απιδόγρια» μέχρι την πλατεία το ρέμα πρέπει να αναπλασθεί,
με σχέδιο και όραμα βέβαια και όχι όπως τύχει... Οι τοπικοί μας
Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο δραστήριος Πρόεδρος να επιταχύνουν
τις διαδικασίες. Ο δρόμος από τον Πλατανάκο πρέπει να φθάσει
στο Σχολείο και η κοίτη του ρέματος να αναπλασθεί. Βάζουμε δύ-
σκολα;

Νέος «Γιωργούλ’ς Πασιαλής...»
Δυνατός ο Φώτης, βάλθηκε να ξεπεράσει και τον μακαρίτη τον

μεγάλο συγχωριανό μας αθλητή «Γιωργούλ’ Πασιαλή», που κατά
την παράδοση πήγε τρέχοντας στην Καρδίτσα να πάρει λεμόνι για
να αυγοκόψει η μάνα του την σούπα!!. Μετά την Ιταλική Βενετία
αυτή τη φορά, ο Φώτης, βρέθηκε στην  «Βενετία» του Βορρά, στην
πανέμορφη Στοκχόλμη, στην  Σουηδία. Μαζί με άλλους 15.000
αθλητές (Μαραθωνοδρόμους) συμμετείχε στον διεθνή Μαραθώ-
νιο και τεμάτισε σε πολύ καλή σειρά. Ενθουσιάστηκε, ο Φώτης,
από την Σουηδική μεγαλούπολη και  ο ίδιος μας γράφει: «Αγαπητέ
μου Σωτήρη φτάνοντας στη Σουηδική πρωτεύουσα σκεφτό-
μουν πώς είναι δυνατόν να είναι όλα τόσο τέλεια! Η πόλη τόσο
καθαρή, τα κτίρια όλων των οικισμών τόσο άριστα συντηρη-
μένα, η καθημερινή ποιότητα, από το φαγητό έως το ταξί, το
ξενοδοχείο και τις παρεχόμενες σε αυτό υπηρεσίες όλα τόσο
άψογα. Φαντάσου μια πόλη, κάτι σαν το αντίθετο της... Αθήνας.
Γιατί σ’ αυτή την πόλη να υπάρχουν άριστες δημόσιες συγκοι-
νωνίες, γιατί να υπάρχουν παντού δρόμοι για τους ποδηλάτες,
γιατί να είναι ελεύθερα τα πεζοδρόμια, γιατί σ’ αυτή την πόλη
να υπάρχουν διαβάσεις πεζών, γιατί εκεί να μπορούν να κυκλο-
φορούν άνετα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί να υπάρχουν
παντού πάρκα γιατί… γιατί… Αγαπητέ Σωτήρη βλέποντας αυτά
αναρωτιέμαι δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες να τους φτά-
σουμε??»  Αγαπητέ μου Φώτη,πολύ καλά τα γράφεις.Εγώ απλά
θα βάλω τον τίτλο: «Τα γιατί... που μας πληγώνουν».

Κάτι ετοιμάζεται...
Κάποιος συγχωριανός μας, με καλά  ελληνικά και καλή γραφή,

κάτι ετοιμάζει. Έχει σχέση με τον Σύλλογο και το χωριό μας. Ελ-
πίζουμε  το πράγμα να δείξει το καλοκαίρι και ας είναι έκπληξη.
Πάντως ευχάριστη έκπληξη θα είναι. Ότι γίνεται ή γράφεται και
έχει σχέση με το χωριό,την παράδοσή του, την λαογραφία του,
τον κόσμο του τα ήθη και τα έθιμά του είναι καλό. Πολύ καλό. Το
καλοκαίρι προσφέρεται εξ άλλου λόγω μεγάλης παρουσίας συγ-
χωριανών μας στο χωριό μας. Περιμένουμε...!!. Θα υπάρξει ενη-
μέρωση μέχρι τότε.

Έφυγε και ο μπάρμπα Κώστα-Τέγος...
Γέννημα θρέμα του χωριού μας. Εκεί γεννήθηκε, μεγάλωσε, ερ-

γάσθηκε και έμεινε μέχρι τότε που η ασθένειά του τον ανάγκασε
να  μετακομίσει στην Καρδίτσα. Στάθηκε γενναίος στην ασθένειά
του, όπως γενναίος, έντιμος και καλωσυνάτος ήταν σε όλη του τη
ζωή. Τον ενθυμούμαστε με ανάμνηση αγαθή. Αγαπητός στο χωριό,
εξυπηρετικός σε όλους και καλός επαγγελματίας. Καλή υπομονή
στην  οικογένειά του και ιδιαίτερα στην θειά την Αθηνά που στάθηκε
«στήλος ακλόνητος και στην ζωή και στην ασθένεια του
μπάρμπα Κώστα». Αιωνία σου η μνήμη, μπάρμπα Κωνσταντίνε.
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Δείτε κάτι που 

δεν το έδειξαν τα ΜΜΕ.!!

Ο καλόγερος ,φαίνεται αυτό από την όψη του προσώπου
του ,"τα δίνει όλα" με την ψυχή του για να αποτρέψει κακό σε
βάρος των αδελφών του. Εν προκειμένω  των Αστυνομικών  των
ΜΑΤ. Πολύ φυσιολογικά "εκτελεί το καθήκον του", που απορ-
ρέει από  τις επιταγές (όχι νόμων, διαταγών, διατάξεων και δια-
ταγμάτων του κράτους ή κάποιας Υπηρεσίας) αλλά από το
Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι  φωλιασμένο στην καρδιά του,
στην ψυχή του!! Η αγάπη θέλει τόλμη!!

* Η φωτογραφία με το σχετικό σχόλιο κυκλοφορεί στο δια-
δίκτυο και στάλθηκε και στην «Ε» από τον Σωτήρη Μουτζούρη.

Λάρισα 11 Μαϊου 2010

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



4/5/10

ΜΕΤΡΗΤΑ 205 €

-//- 265 USD 199,14 €

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΡΙΘ 631 21,11 €

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 640 785,31 €

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 828 29,35 €

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 941 1047,86 €

ΣΥΝΟΛΟ 2287,77 €

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 20104 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Άγιον Όρος: Η Κιβωτός της Ορθοδοξίας
Επιμέλεα:  Αντ. Απ. Κορώνης
Μέρος 4ον

ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ
Στον Αθω, ο μοναχός  Αθανάσιος είχε ριχτεί με τα μούτρα

στη δουλειά, προσπαθώντας να στήσει την αθωνική πολιτεία.
Συνέταξε το «τυπικόν» της Μονής της Μεγίστης Λαύρας,

έκτισε κτίρια, ύψωσε πύργους, άνοιξε λιμάνι, έφτιαξε αποθήκες,
φύτεψε αμπελώνες, έσπειρε αγρούς, δημιούργησε υδραγωγείο
και έφερε βόδια ως υποζύγια. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε να διακο-
σμεί με αγιογραφίες τις εκκλησίες και τα κτίρια. Ουσιαστικά ει-
σήγαγε τον πολιτισμό.

- Στην περιοχή της Καππαδοκίας, ο Βάρδας Φωκάς ανηψιός
του δολοφονημένου Νικηφόρου, οργάνωσε επανάσταση. Ο αυ-
τοκρατορικός στρατός ήταν απασχολημένος στη Θράκη όπου
60.000 Ρώς λεηλατούσαν την περιοχή και είχαν κυριεύσει την
Ανδριανούπολη. Στα 970, ο στρατηγός Βάρδας Σκληρός κατά-
φερε να απαλλάξει την αυτοκρατορία από τους Ρώς. Ο στρατός
του στράφηκε εναντίον του Βάρδα Φωκά που νικήθηκε και αιχ-
μαλωτίστηκε. Στάλθηκε με το ζόρι μοναχός στη Χίο.

Μόλις έλειψε η απειλή των Φωκάδων, οι λοιποί μοναχοί και
ησυχαστές του Αθω που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τα «κοσμικά»
έργα του Αθανασίου, τον κατήγγειλαν στον αυτοκράτορα
Ιωάννη Τσιμισκή ως «καταδυναστεύοντα» του Αθω. Από την
Κωνσταντινούπολη, έφθασε ο ηγούμενος της Μονής Στουδίου,
Ευθύμιος.

Συγκάλεσε συνέλευση όλων των μοναχών, έλυσε τις μεταξύ
των διαφορές και συνέταξε κανονισμό. («Τυπικό») που το 971
επικυρώθηκε από τον αυτοκράτορα. Η περιοχή του Αθω, από
τόπος ησυχαστών, μετατράπηκε σε κοινοβιακή πολιτεία.

Αναγνωρίζονταν με το όνομα «Το Ορος» και φιλοξενούσε
τρεις μορφές άσκησης: Μοναστηριακή, λαυρεντική (οργάνωση
λαυρών που κάθε μία ήταν άθροισμα κελλιών) και αναχωρητική.
Η πολιτεία άρχισε να πυκνώνει από μοναχούς κάθε εθνικότητας.
Οι διάσπαρτοι μοναχοί συγκροτήθηκαν σε κοινότητες.

Μοναχική αρχή εγκαταστάθηκε στις Καρυές.
Η φήμη του Αθανασίου έφτασε ως την μακρινή χώρα νότια

του Καυκάσου, τη Γεωργία, τότε χώρα των Ιβήρων. Ο βασιλιάς
τους, Δαβίδ, ήταν σύμμαχος και υποτελής, της αυτοκρατορίας.

Θαυμαστής του Αθανασίου, ένας από τους αυλικούς του
Δαβίδ, ο Ιωάννης ο Ιβίρας, μπήκε επικεφαλής ομάδας, αξιωμα-
τούχων Ιβήρων κι όλοι μαζί έφτασαν στο Αγιο Ορος με σκοπό
να μονάσουν. Ανάμεσά τους ήταν και ο στρατηγός του Δαβίδ,
Ιωάννης Τορνίκιος, που παράτησε το στρατό για να γίνει μονα-
χός. Ο Αθανάσιος τους δέχθηκε στη Μονή Μεγίστης Λαύρας.

Λίγο καιρό αργότερα, ο πρώην αυλικός και ο πρώην στρατη-
γός ζήτησαν από τον Αθανάσιο να τους επιτρέψει να απομονω-
θούν. Απομακρύνθηκαν σε ερημικό μέρος όπου έκτισαν την
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή.

Στις 10 Ιανουαρίου του 976 ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμι-
σκής πέθανε. Ο διάδοχος του θρόνου Βασίλειος (ο γιος και
συμβασιλέας του Ρωμανού Β’) ήταν ακόμη 18 χρόνων.

Την αυτοκρατορία ουσιαστικά διοικούσε ως πρόεδρος (πρω-
θυπουργός) ο Βασίλειος εκείνος που είχε οργανώσει τη λαϊκή
επανάσταση υπέρ του Νικηφόρου Φωκά. Η πείρα που είχε απο-

κτήσει υπηρετώντας τέσσερις αυτοκράτορες δεν τον απέτρεψε
από λάθη.

Με κυριότερο τον υποβιβασμό του Βάρδα Σκληρού.
Αφότου αυτός είχε εξουδετερώσει την επανάσταση των Φω-

κάδων, ο Ιωάννης Τσιμισκής τον είχε κάνει στρατηλάτη.
Χαϊδεύοντας τους Φωκάδες, ο πρόεδρος Βασίλειος τον

έστειλε «δούκα Μεσοποταμίας». Το καλοκαίρι του 976, ο Βάρ-
δας Σκληρός επαναστάτησε.

Η επανάσταση επικράτησε εύκολα στην Ανατολή αλλά ο
Βάρδας Σκληρός δεν είχε τα κλητά μέσα να περάσει στην ευ-
ρωπαϊκή ακτή. Κι ακόμα άφησε ανενόχλητες τις οικογένειες των
Φωκάδων και των Μαλεϊνων στα φέουδά τους, στην Καππαδο-
κία.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο Βασίλειος θυμήθηκε τους μονα-
χούς. Εστειλε να του φέρουν από την Χίο του Βάρδα Φωκά και
τον διόρισε δομέστικο των σχολών (στρατηγό) της Ανατολής.

Και από τον Αθω, το Ιβηρα στρατηγό Ιωάννη Τορνίκιο.
Ο Τορνίκιος έφερε στρατό από την Ιβηρία, ενώ ο Βάρδας

Φωκάς αποβιβάστηκε νύχτα στη Μικρά Ασία κι έφτασε κρυφά
στην Καισάρεια όπου με τη βοήθεια συγγενών του οργάνωσε
στρατό.

Ο Βάρδας Σκληρός βρέθηκε στη μέση. Είχαν περάσει σχε-
δόν τρία χρόνια αφότου επαναστάτησε, όταν, στις 24 Μαρτίου
του 979, ο στρατός του βρέθηκε αντιμέτωπος με το στρατό του
Βάρδα Φωκά. Οι δύο άνδρες είχαν να λύσουν παλιές διαφορές.
Αντί για μάχη, συμφώνησαν να μονομαχήσουν οι δυό τους.

Η μονομαχία ήταν φοβερή και ανελέητη. Ο Βάρδας Φωκάς
αναδείχτηκε νικητής, χωρίς όμως να σκοτώσει το Βάρδα
Σκληρό που αναγνώρισε την ήττα του. Ο επαναστατικός στρα-
τός του διαλύθηκε. Ο ίδιος αφέθηκε να καταφύγει στον Αραβα
Εμίρη της Βαδάτης. Αμνηστεύτηκε στα 980.

Ο στρατηγός Ιωάννης Τορνίκιος έφτασε στον Αθω φορτωμέ-
νος με δώρα και λάφυρα από τις νίκες του εναντίον του Βάρδα
Σκληρού.

Τον ίδιο εκείνο χρόνο (979), ξεκίνησε να κτίζει λαμπρό μονα-
στήρι στη θέση όπου είχε μονάσει με τους συμπατριώτες του
όταν έφυγαν από τη Μεγάλη Λαύρα.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο του άλλου διμήνου

Άγιον Όρος:

Φωτογραφία της 10ετίας του ’40. Ποιοί εικονίζονται...; Η απάντηση στο επόμενο τεύχος.

Για όσους θέλουν να γνωρίσουν το Νομό Καρδίτσας σε
όλη του την έκταση και να έχουν μια εικόνα από όλα τα
χωριά του, η πρόσφατη έκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδι-
οίκησης Καρδίτσας αποτελεί τον καλύτερο οδηγό για αυτό
το σκοπό. 

Το βιβλίο είναι τυπωμένο σε χαρτί πολυτελείας  και έχει
πολύ καλές φωτογραφίες από την πόλη της Καρδίτσας,
τις κωμοπόλεις  και όλα τα χωριά του Νομού(144 πόλεις
και χωριά)

Εκείνο όμως που κάνει το βιβλίο αυτό ιδιαίτερο και κατά
την άποψή μας πλήρες είναι ο σύγχρονος και πλήρως ενη-
μερωμένος  χάρτης που έχει στην αρχή του και η περιή-
γηση του αναγνώστη κατά διαδρομή την οποία μπορεί να
παρακολουθεί από το χάρτη, το κείμενο και τις φωτογρα-
φίες που το συνοδεύουν.

Το βιβλίο  διανέμεται δωρεάν και προλογίζει ο Νομάρ-
χης Καρδίτσας κος Φώτης  Αλεξάκος ,  ενώ οι φωτογρα-
φίες και η παραγωγή είναι του εκδοτικού οίκου
LIFESHARE  του κ Γιώργου Γιαννάκη του ανθρώπου που
έχει ανεβάσει κατακόρυφα την ποιοτική προβολή της Καρ-
δίτσας και της κεντρικής Ελλάδος  γενικότερα.

Ο εκδοτικός οίκος LIFESHARE έχει επίσης εκδώ-
σει μεταξύ των άλλων τα βιβλία: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ λίμνη
Πλαστήρα, ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ορεινού όγκου Νομού Τρι-
κάλων, ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ Οδοιπορικό  στο βασίλειο των
μύθων και της παράδοσης, ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙ-
ΤΣΑΣ, το καλαίσθητο φυλλάδιο ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ  ενώ τέσσερις φορές το χρόνο εκδίδει
και το περιοδικό IN LIFE το οποίο απευθύνεται κυρίως
στην κεντρική Ελλάδα. 
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Tουριστικός οδηγός
για το νομό Καρδίτσας
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Φωτογραφίες... από το παρελθόν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η καταγραφή έγινε
με την παράδοση - πα-
ραλαβή των οικονομικών
του Συλλόγου στις
4/5/2010.

Αναλυτικός απολογι-
σμός θα γίνει στο τέλος
της χρονιάς κατά τη Γε-
νική Συνέλευση.

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



Θα σας διηγηθώ ένα υπέροχο, μαγευτικό παραμύθι! Φαντά-
ζει σαν παραμύθι, αφού στη μακρόχρονη διαδρομή του, πέ-
ρασε από… σαράντα κύματα, μέχρις ότου γίνει απτή
πραγματικότητα!

Ποιος να το πίστευε!
Τα παιδιά της γειτονιάς, τότε, εκείνα τα χρόνια - ένας ήμουν

κι εγώ - ξένοιαστα, ανέμελα, τρυπώνανε μέσα σ’ εκείνο το πέ-
τρινο κτίριο και παίζανε κρυφτό! Παράλληλα - το θυμάμαι πολύ
καλά αυτό - γινόμουν κι ένας «μικρός» εξερευνητής και η παι-
δική περιέργεια με ωθούσε, να ψάχνω, το κάθε τι, εκεί μέσα…
Ετσι, εντυπωσιακό ήταν το φαινόμενο των… πολλών δωματίων!
Πρόσεξα, επίσης, ότι αυτά επικοινωνούσαν μεταξύ τους, με
υπέροχες εξάφυλλες πόρτες, που ήταν ερμητικά κλεισμένες.
Υπέπεσε στην αντίληψή μου και ο θαυμάσιος στολισμός της
οροφής των δωματίων. Διέκρινα, με μια προσεκτική ματιά, ζω-
γραφισμένα, με ζωηρά χρώματα, παγόνια, σε χαρακτηριστική
στάση μ’ ανοιχτές ουρές, σαν βεντάλια! Παράξενα κεντήματα,
καλαίσθητους πίνακες ζωγραφικής, κορνίζες δαντελλωτές,
πλαισίωναν γύρω - γύρω τις οροφές των δωματίων και όλα
αυτά, με πολλά άλλα, προσέδιδαν μια όψη αρχοντιάς και,
πράγματι, πλούσιου σπιτιού… 

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Εμείς μεγαλώσαμε πια
όμως σε πείσμα των καιρών, τ’ όμορφο εκείνο πέτρινο, εξ ολο-
κλήρο, κτίριο, έστεκε εκεί, σαν να είχε «στοιχειώσει» σαν να πε-
ρίμενε υπομονητικά κάποια, ίσως, μάγισσα, βγαλμένη μέσα
από τα παιδικά μας, παραμύθια, να το… χτυπήσει με το μαγικό
ραβδί και… να το «μεταμορφώσει» σ’ ένα αρχοντικό σπίτι, σ’
ένα μικρό παλατάκι! Όμως, να το, παραμένει εκεί, «βουβό και
πικραμένο» με εμφανή πλέον τα σημάδια της πολυκαιρίας,
που, ήταν φυσικό, λόγω της πλήρους εγκατάλειψης και των
καιρικών συνθηκών, να επιφέρουν καίρια «χτυπήματα» και εξω-
τερικά και εσωτερικά.

Εξωτερικά, οι τοίχοι που ήταν μεσ’ από πέτρες, αλλά … σα-
σπόχτιστοι, άρχισαν να δημιουργούν ρωγμές κι σ’αυτό συντε-
λούσε, βέβαιο, και το νερό της βροχής, που ξεφεύγοντας από
τις ήδη σπασμένες και ραγισμένες κεραμίδες, ανεμπόδιστο έμ-
παινε μέσα σ’αυτές, με άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης… Ηδη,
όλοι γίναμε μάρτυρες (της επικείμενης και ολεσχερούς κατάρ-
ρευσης, όταν μέρος του τοίχου, στην ανατολική πλευρά του,
κατάρρευσε, συμπαρασύροντας κι ένα μέρος της κεραμοσκε-
πής! Σήμανε συναγερμός! Το… καμπανάκι χτύπησε!... Ολοι,
είτε… μεγαλόφωνα, είτε σιωπηρά αγωνιούσαν και εναγώνια
αναζητούνταν μια κάποια λύση… ώστε να διασωθεί το κτίριο
και… τέλος πάντων να γίνει κάτι. Κι ημέρες και τα χρόνια περ-
νούσαν και διάβαιναν και οι «πληγές» κι οι ζημιές ανελέητες
στο «κορμί’ (του κτιρίου και… ακόμη ν’ ακουστεί έστω μια υπεύ-
θυνη φωνή σωτηρίας του! 

Όμως, πως λέμε συχνά, έχει ο Θεός! Πράγματι, κάποιες διά-
νοιες, κάποια μυαλά, τα φώτισε ο Μεγαλοδύναμος και έλαμψε
μέσα τους, ένα φως, το φως της ελπίδας και της δημιουργίας!
Αφυπνίστηκαν συνειδήσεις, ενεργοποιήθηκαν αντανακλαστικά,
καταστρώθηκαν σχέδια μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
κυρίως μπήκε στο μέσο, το μεράκι και συγκροτήθηκε μια επι-
τροπή και έβαλε μπρος τη «μηχανή» του τρένου, για την πραγ-
μάτωση και υλοποίηση του έργου.

Συγχωριανοί μας, άνθρωποι που εμφορούνταν από ένα
πνεύμα πατριωτισμού, που διακατέχονταν από ένθερμο ζήλο
και επαινετή προσπάθεια και μη φειδόμενοι κόπων, μόχθων και
προσωπικών, ακόμη, θυσιών ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας το
τιτάνειο αυτό έργο… και κατά κοινή ομολογία το πέτυχαν! Εύγε
τους και μπράβο τους! Εξευρέθησαν οι πρώτοι οικονομικοί
πόροι χάρη στην άοκνη και αμέριστη προσπάθεια όλων των εμ-

πλεκομένων φορέων και καταβλήθηκε έντονη κινητικότητα στο
να επουλωθούν οι πρώτες «πληγές», του κτιρίου και να γίνουν
τάχιστα, οι απαραίτητες αναστηλωτικές εργασίες σ’ ό,τι αφορά
στη σκεπή και τους γύρω τοίχους του… Αθόρυβα, αλλά δημι-
ουργικά, επ’ αρκετό χρόνο, δούλευαν όλα τα «εντελλόμενα»
συνεργεία, μέσα έξω υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη δια-
κεκριμένων εργολάβων, μηχανικών και λοιπών παραγόντων.

Και να, το θαύμα - γιατί περί θαύματος πρόκειται - έγινε! Κι
εκεί που άλλοτε έστεκε ένα ετοιμόρροπο, πεπαλειωμένο και
σχεδόν εγκαταλειμμένο κτίριο, τι αντικρύζουμε όλοι μας τώρα;
Ένα πανέμορφο χτίσμα ένα κτίριο, πράγματι, αρχοντικό, όπως
πολύ σωστά, ονομάστηκε. Κι ένα αναμφισβήτητα, ένα αρχον-
τικό! Ένα κόσμημα, ένα στολίδι, που καμαρωτό και υπερήφανο
δεσπόζει, όχι μόνο της γύρω περιοχής, αλλά ολοκλήρου του
χωριού. Εξωτερικά, να επισημάνω, με ιδιαίτερη χαρά και ικα-
νοποίηση, το σεβασμό, του έχοντος τη φροντίδα και την επι-
μέλεια, στην παράδοση, αφού με διορατικότητα και φαντασία
δημιουργική, κατόρθωσε να συνδυάσει την τοπική αρχιτεκτο-
νική με τη σύγχρονη και μας εκπλήξει ευχάριστα…

Όλα πετρόχτιστα, όλα μελετημένα ως την τελευταία λεπτο-
μέρεια με κυρίαρχο και δεσπόζον σημείο, το…σωζόμενο και
πλήρους ανακαινισθέντος πηγαδιού… που, όλως παραδόξως,
κρατάει στο βάθος του και… κρύο νερό!

Το προσεγμένο αρμολόϊ στους τοίχους, καλαίσθητο και πε-
ρίτεχνο, τα υπέροχα και παραδοσιακά παλκόνια - διατηρήθηκε
η παλιά τους αρχιτεκτονική και μπράβο τους! - τα καμαρωειδή
σχέδια σ’ όλα τα παράθυρα - όλα αυτά, με συνδυασμό με κά-
ποιες άλλες λεπτομέρειες, προσδίδουν όψη αρχοντιάς και υπέ-
ροχου μεγαλείου!

Εσωτερικά; Θα μάκρυνε πολύ ο λόγος, αν υπεισερχόμουν
κι εδώ σε λεπτομέρειες. Δεν αντέχω όμως στον πειρασμό, να
μην εξάρω, την άριστη και προσεγμένη δουλειά, που έγινε
όσον αφορά στην όμορφη και προ παντός λειτουργική διαρ-
ρύθμιση του χώρου, που «φωλίτσες αρχοντικές» πιστεύω να
ικανοποιούν στο ακέριο και τις πιο, ίσως, δύσκολες απαιτήσεις
των επισκεπτών του! Τώρα, στ’ αλήθεια, τι να περιγράψει και
τι να πρωτοθαυμάσει κανείς! Αδυνατεί η πένα και, πράγματι,
ιλιγγιά ο νους, να απεικονίσει, έστω αμυδρά, το ύψος του με-
γαλείου αυτού του κτιρίου και το εύρος του, σε υλικό που είναι
εφάμιλλο των καλύτερων και πιο φημισμένων ξενοδοχείων (της
πατρίδας μας! Αποτελεί υπερβολή; Δεν το νομίζω! Ισως μια
επίσκεψη σας πείσει περί «του λόγου το αληθές»! Παράλληλα
με την αχτινοβολία και τη λάμψη του αυτή, εκπέμπει προς
όλους κι ένα ηχηρό μήνυμα:

Το τί μπορεί να επιτευχθεί στο χωριό μας και γενικότερα,
όταν «φωλιάζει» μέσα μας, η Αγάπη, η ενότητα, η ομόνοια, η
σύμπνοια, η αλληλεγγύη, αρετές, τόσο απαραίτητες για έργα
υψηλών προδιαγραφών και ωραία! «Εν τη ενώσει η ισχύς»! Και
να αγαπητοί μου, που το… παραμύθι, έγινε πραγματικότητα,
έλαβε «σάρκα και οστά».  Ο υπέροχος αυτός ξενώνας - γιατί
περί αυτού πρόκειται - δεν περιποιεί για το χωριό μας, μόνο
τιμή και υπερηφάνεια - δικαιολογημένα άλλωστε - αλλά ένα
αριστούργημα, κάτι που «έλειπε» και θ’ αποτελέσει πόλο έλ-
ξεως για πολλούς - πολλούς ξένους επισκέπτες, που, παράλ-
ληλα, να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές, διαφημίζοντας σ’
όλους, όχι μόνο την πανθομολογούμενη ζεστή φιλοξενία του
χωριού μας, αλλά και τις τόσο σπάνιες φυσικές ομορφιές του
τόπου μας.

Εν κατακλείδι, θερμά συγχαρητήρια σ’όλους, όσοι με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο συνετέλεσαν και βοήθησαν στην ολο-
κλήρωση αυτού του τιτάνειου έργου, κι ας νιώθουν ηθική ικα-
νοποίηση και γιατί όχι και υπερηφάνεια, γιατί αφήνουν στη
μικρή, αλλά τόση μεγάλη σε ηθικό μεγαλείο και πνευματική
υπεροχή, κοινωνία του χωριού μας και που οι επερχόμενες γε-
νιές θα τους ευγνωμονούν εσαεί… Ευχόμαστε επίσης το έργο
να στεριώσει και να προκόψει επ’ ωφελεία όλων, ανεξαιρέτως,
των συγχωριανών μας, γιατί οικονομικά και πολιτιστικά θ’ ανα-
ζωογονήσει το χωριό μας και θα ενισχύσει και την τουριστική
μας κίνηση - σε συνδυασμό και με την ολοκλήρωση του οδικού
δικτύου προς τη λίμνη του Μέγδοβα. Το μέλλον του χωριού
μου προμηνύεται ευοίωνο και ελπιδοφόρο… Το ευχόμαστε
ολόψυχα…

ΘΩΜΑΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

«Από το απίστευτο θαύμα,
στην αληθινή πραγματικότητα»
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ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
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«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

Παρά τα 55 του χρόνια συγχωριανός μας Φώτης Σακελ-
λαρίου σε διάστημα 2,5 μηνών έτρεξε και 2ο μαραθώνιο,
αυτή τη φορά στη Βενετία του Βορρά, στην πανέμορφη και
γοητευτική Στοκχόλμη της Σουηδίας. 

Με σύμμαχο τον καιρό στους 21 βαθμούς οι 15.500
αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα μέσα σε πλήθος κόσμου και
ο Φώτης τερμάτισε τον αγώνα σε 3:37’:29’’ καταλαμβάνον-
τας την αξιόλογη θέση 2411. 

Άξιος συγχαρητηρίων, πολλών επαίνων και παράδειγμα
προς μίμηση ο αγαπητός μας Φώτης. Συγχαρητήρια και να
πολλαπλασιάσει τις συμμετοχές του σε διεθνείς  μαραθω-
νοδρόμους.

15.500 Μαραθωνοδρόμοι
στην Σουηδία

Μεταξύ αυτών και ο Φώτης Θ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Ανακαινίσθηκε  η ταβέρνα των κυνηγών του κου Νάσια
και μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο κατάστημα με σεβασμό
στον παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού. Συγκεκριμένα
αφαιρέθηκαν οι σοβάδες, έγινε αρμολόγηση της πέτρας
και τοποθετήθηκαν ξύλινα κουφώματα. Παράλληλα αντι-
καταστάθηκε όλος ο εξοπλισμός του καταστήματος με
καινούριο και πάντα με σεβασμό στην παράδοση.

Ευχόμαστε καλές δουλειές.  
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Ανακαινίσθηκε 
η ταβέρνα των κυνηγών 

Η διαδρομή είναι σημασμένη, αρχίζει απόν την πλατεία
Μίσχου ΕΛΛΗΝΟΠYΡΓΟΥ προχωράει: 

Αρχοντικό Σύρμου, Άγιο Δημήτριο, Μπλό, Παπαδήμ
εξωκκλήσι Αγίου Κωνσταντίνου, εξωκκλήσι Προφήτη Ηλία,
Αηλιά βρύση, Παλαβογιώργου, Λιβαδερό, Κοκόση Πλάτα-
νος, πλατεία Μίσχου.

Από την αφετηρία μέχρι τον  «Προφήτη Ηλία» η δια-
δρομή είναι εύκολη με ελαφρά ανηφόρα  σε δασικό αυτο-
κινητόδρομο. Από τον «Προφήτη Ηλία» μέχρι το τέλος η
διαδρομή είναι σε καλό μονοπάτι και συνεχή κατηφόρα.

Η διαδρομή χρονομετρήθηκε στις 9/5/2010
Αναχώρηση από την αφετηρία στις 1100/9/5/2010
Άφιξη Άγιο Κωνσταντίνο.....................................12:15
Άφιξη Προφήτη Ηλία ..........................................12:30
Άφιξη πλατεία Μίσχου πέρας .............................13:20
Συνολική διάρκεια 2 ώρες και 20 λεπτά με 6 στάσεις συ-

νολικής διάρκειας 12 λεπτών.
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Χρονομέτρηση
Oρειβατικού μονοπατιού

Ελληνοπύργου Καρδίτσας Νο1



ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 20106 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΛΑΚΙΑΣΠΛΑΚΙΑΣ
Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης 
Κυριακή απόγευμα, ώρα 5 μ.μ. στην χιλιομετρική

θέση 331 από Αθήνα προς Λάρισα. Ώρα αιχμής για
την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, ιδίως στο
ρεύμα για Θεσ/νίκη. Οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες,
όχι σπανίως, είναι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο
που προβλέπει ο Νόμος και αυτό εύκολα γίνεται αν-
τιληπτό στους χρήστες του σύγχρονου αυτοκινητό-
δρομου (του γνωστού ως ΠΑΘΕ), όταν προσέξουν
την ένδειξη του χιλιομετρητή του αυτοκινήτου τους
την ώρα που κάποιος βιαστικός επιχειρήσει προ-
σπέραση.

Στην συγκεκριμένη χιλιομετρική θέση(οδικό ση-
μείο που σχηματίζει ελαφρά στροφή αριστερά)
ένας νεαρός οδηγός στάθμευσε το ιδιόκτητο αυτο-
κίνητό του -δεν πρόσεξα τον τύπο και το εργοστά-
σιο κατασκευής- διότι εθεώρησε σκόπιμο να
αποθανατίσει τον Θεσσαλικό κάμπο με θέα τον Κίσ-
σαβο βορειοανατολικά και το Πήλιο Νοτιοανατο-
λικά, με την ψηφιακή του φωτογραφική μηχανή.

Οι διερχόμενοι οδηγοί ασφαλώς και δεν ήταν
δυνατόν να μην παρατηρήσουν την συγκεκριμένη
σκηνή και σίγουρα αγανακτούσαν από την ανεύ-
θυνη, πολλή επικίνδυνη και εγκληματική συμπερι-
φορά του ασυνείδητου αυτού νεαρού οδηγού.

Πριν από 500 μέτρα περίπου υπήρχε πάρκιν
για στάθμευση των διερχομένων αυτ/των αλλά -όπως φαίνεται-
δεν ήταν κατάλληλο για την ικανοποίηση του νεαρού φωτορε-
πόρτερ. Την ίδια ώρα περιπολούσε υπηρεσιακό αυτ/το της Τρο-
χαίας (προφανώς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων
Λάρισας). Κάποιος από τους συνεπιβάτες του αυτ/του μου, που
οδηγούσα, σχολίασε καλοπροαίρετα βέβαια «...σιγά την Τρο-
χαία...», υπονοώντας ότι θα διέλθει χωρίς να κάνει τον κόπο να
σταματήσει και να ελέγξει τον συγκεκριμένο οδηγό.

Όμως διαψεύσθηκε αφού ο οδηγός τηρώντας όλες τις οδη-
γίες ασφαλείας σταμάτησε δεξιά και πίσω από το σταθμευμένο
αυτ/το για τον έλεγχο και τις κατά Νόμον ενέργειες.

Η αλήθεια είναι ότι ανακουφισθήκαμε από την ενέργεια των
αστυνομικών, αισθανθήκαμε ικανοποίηση και εκφρασθήκαμε
κολακευτικά για την Ελληνική Αστυνομία και την αρμόδια τοπική
Υπηρεσία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Αστυνομικοί έκαναν την
δουλειά τους,δεν αδιαφόρησαν, ούτε ολιγώρισαν στην εκτέ-
λεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος. Δεν απάντησαν με το
γνωστό «ωχ βρε αδελφέ…» ή ειδοποιώντας τον παραβάτη
οδηγό ηχητικά (με κόρνα δηλαδή) ή με περιφερόμενο φάρο
(που συνηθίζεται στην πράξη) να απομακρυνθεί από το επικίν-
δυνο σημείο και να συνεχίσουν την πορεία τους. Αντίθετα στα-
μάτησαν, έλαβαν τα μέτρα ασφαλείας για τους ίδιους και τους
διερχομένους, βεβαίωσαν -υποθέτουμε- την σοβαρή παράβαση
του ασυνειδήτου νεαρού οδηγού-φωτορεπόρτερ της ασφάλ-
του, απομάκρυναν το παρανόμως σταθμευμένο αυτοκίνητο και
εξασφάλισαν την ομαλή και ακίνδυνη κυκλοφορία των διερχο-
μένων από τον αυτοκινητόδρομο οχημάτων.

Αυτή είναι η Αστυνομία, αυτοί είναι οι Αστυνομικοί μας και
αυτή είναι η προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, όταν το
επάγγελμά τους δεν θεωρούν απλή εργασία άλλά το ανάγουν
σε λειτούργημα.

Και πράγματι αποβαίνει λειτούργημα η επικίνδυνη εργασία
του αστυνομικού (Τροχονόμου ή οποιασδήποτε άλλης θέσης
και ειδικότητας) όταν ενεργεί αμέσως, δραστικά, σταθερά, με
ταχύτητα που προλαμβάνει εγκλήματα, παραβατικές συμπερι-
φορές και τροχαία δυστυχήματα.

Η πρόληψη πράγματι είναι η σοβαρότερη ενέργεια της

αστυνομίας, σπουδαιοτάτη υπηρεσία προς το κοινωνικό σύ-
νολο, πλην όμως σπανίως την αναδεικνύουμε, την προβάλ-
λουμε ή την επιβραβεύουμε και σπανιότατα -έως ουδέποτε-
εκφράζουμε τον οφειλόμενο έπαινο στους συγκεκριμένους
Αστυνομικούς και στις Υπηρεσίες που υπάγονται.

Συνήθως κατακεραυνώνουμε την Αστυνομία και ασκούμε
σκληρή κριτική στους Αστυνομικούς όταν αστοχούν, αποτυγ-
χάνουν ή είναι αναποτελεσματικοί.

Τούς κρίνουμε πάντοτε από το αρνητικό αποτέλεσμα, το
οποίο ασφαλώς και θα υπάρξει στην πληθώρα των συμβάντων
και περιστατικών που επιλαμβάνονται. Όμως, ελάχιστες φορές
(ή και ουδέποτε) αναλογιζόμαστε τις παράνομες πράξεις,
ενέργειες και παραλήψεις που απέτρεψαν με την προληπτική
τους ενέργεια.

Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της συγκεκριμένης βάρ-
διας, στην Υπηρεσία τους αλλά και στις προϊστάμενες Υπηρε-
σίες που τους εποπτεύουν, συντονίζουν, ελέγχουν και
καθοδηγούν. 

Εάν δεν ενεργούσαν με τον τρόπο που ενήργησαν, με ταχύ-
τητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα ίσως σήμερα τον
τύπο να απασχολούσε η διερεύνηση των αιτίων και συνθηκών
πρόκλησης ενός σοβαρού ή και πολύνεκρου ακόμη τροχαίου
δυστυχήματος.

«Προλαμβάνειν μάλλον ή θεραπεύειν...», ιατρικόν αξίωμα
που έχει εφαρμογή και για τα Τροχαία ατυχήματα και όχι μόνον.
Οι παντοειδείς έλεγχοι της Τροχαίας (ουσίας και επικινδύνων
παραβάσεων ασφαλώς και όχι τυπικών για λόγους στατιστι-
κών στοιχείων ή φοροεισπρακτικούς), προλαμβάνουν σοβαρά
τα τροχαία δυστυχήματα και συμβάλουν αποφασιστικά στην
τροχαία οδική ασφάλεια.

Το ζητούμενο είναι η πρόληψη και στα τροχαία ατυχήματα
και στην εγκληματικότητα γενικά. Οι αρμόδιοι το γνωρίζουν και
οφείλουν να το κάνουν πράξη. Η κοινωνία θα ανακουφισθεί και
θα είναι ευγνώμων στην προσφορά τους.

Δημοσιεύθηκε στην τοπική
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

την Τρίτη 20 Απρ. 2010

ΚΑΡΑΝΤΖΟΣ Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚΑΡΑΝΤΖΟΣ Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(Το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΡΜΟΥ)
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Ένα τραγικό συμβάν σημά-
δεψε την πρωτομαγιά στο χωριό
μας. Πρωϊνές ώρες του Σαββάτου
(1 Μαϊου 2010), ο αγαπητός σε
όλους μας Μίλτος (Μιλτιάδης
Μπούγιας), σύζυγος της Ελένης
Σαράντη Καρύδα και της Μαρι-
γούλας, ενώ ετοιμάζονταν να με-
ταβεί στον Αϊ Θανάση με την
πραγμάτεια του (ποτά και γλυκά
παραδοσιακά του χωριού), όπου η προγραμματισθείσα από
τον τοπικό Σύλλογο εκδήλωση για την Πρωτομαγιά,εξέ-
πνευσε στην αυλή του σπιτιού του, μπροστά στα μάτια της
γυναίκας του. Η είδηση του τραγικού συνμβάντος μεταδό-
θηκε αστραπιαία στο χωριό. Οι συγχωριανοί μας γιατροί
Νίκος Ανδρέου και Στάθης Δημήτριος, με την επίσης γιατρό
σύζυγό του (και Καθηγήτρια Πανεπιστημίου), που ήταν πα-
ρόντες στο χωριό, έσπευσαν για να βοηθήσουν. Δυστυχώς
ο Μίλτος, προδομένος από την καρδιά του είχε αναχωρήσει
ήδη για τους ουρανούς. 

Το Νοσοκομειακό του ΕΚΑΒ, που δεν άργησε να φθάσει,
μεταφέρει τον άτυχο Μιλτιάδη στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο
Καρδίτσας και εκεί διαπιστώνεται ο Θάνατός του. Ανακοπή
καρδιάς η γνωμάτευση της Ιατροδικαστού κ. Ρομπίνης Λε-
ονταρή του Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου Λάρισας,όπου είχε
μεταφερθεί η σορός του. 

Πέπλο θλίψης στο χωριό μας και όλοι έτρεξαν να συμπα-
ρασταθούν στην Ελένη, που ήταν απαρηγόρητη για το αιφ-
νίδιο του θανάτου του συζύγου της. Ο Μιλτιάδης,γόνος
πολύτεκνης οικογένειας από την Ήπειρο από μικρό παιδί
στην βιοπάλη, με τα υπόλοιπα αδέλφια του, στην Αθήνα.

Μετά την συνταξιοδότησή του αποφασίζει και έρχεται στο
χωριό μας, για μόνιμη εγκατάσταση, μαζί με την γυναίκα του.
Δραστήριο άτομο ο Μίλτος, δημιουργεί εργαστήρι παραδο-
σιακών ποτών και γλυκών με την επωνυμία «Η Μαριγούλα».
Απλός, εργατικός, ευγενέστατος,καλωσυνάτος και προσιτός
στους συγχωριανούς μας. Ήσυχος και εξυπηρετικός σε
όλους. Δεύτερη κουβέντα δεν άλλαξε με κανέναν. Ήταν ο
άνθρωπος που αγάπησε το χωριό μας όπως και εμείς οι ντό-
πιοι.  Ο Θεός, όμως, έτσι το θέλησε. Να καλέσει κοντά του
τον Μιλτιάδη ξαφνικά και νέο. Εμείς ευχόμαστε να χαρίζει
παρηγοριά και δύναμη στην οικογένειά του (σύζυγο, τέκνα
και εγγονή) και «...να τον αναπαύει εις χώραν ζώντων». 

Αιωνία του η μνήμη.

Ο Μίλτος, ανεχώρησε 
αιφνιδίως... την Πρωτομαγιά
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Προς: Ως ο πίνακας αποδεκτών
Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις και τα συμπεράσματα της

1ης  Σύσκεψης των Συλλόγων (απανταχού ευρισκομένων) Ελ-
ληνοπυργίων Καρδίτσης, που πραγματοποιήθηκε στον Ελλη-
νόπυργο  την 9η Αυγούστου 2009 και παρακαλούμε για την
ενημέρωσή σας και την κατά λόγω αρμοδιότητος προώθηση
αυτών για υλοποίηση. Η 2η σύσκεψη  Συλλόγων (απανταχού
ευρισκομένων) Ελληνοπυργίων Καρδίτσης προγραμματίσθηκε

για την 14η  Αυγούστου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00
στο Πνευματικό  Κέντρο του χωριού (Δημ. Σχολείο Ελληνοπύρ-
γου). Η παρουσία σας,για παρακολούθηση των εργασιών αφ’
ενός και την τοποθέτησή σας επί των προτάσεων αφ’ ετέρου,
κρίνεται απαραίτητη και χρήσιμος. Οι κωλυόμενοι, Πρόεδροι
των Συλλόγων Ελληνοπυργίων, να ορίσουν εκπρόσωπό τους.

Συνημμένα: Υπ’ αριθ.149 τεύχος εφημερίδας «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡ-
ΓΟΣ», Ιουλίου –Αυγούστου 2009, στο οποίο δημοσιεύθηκαν
αναλυτικά οι προτάσεις των Συλλόγων, φορέων και λοιπών πα-
ρευρεθέντων και τοποθετηθέντων  Ελληνοπυργίων.

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

Κιν.6932224085 Κιν.6944277131

Όταν ο Τροχονόμος ασκεί λειτούργημα...



μήκους 3,7 χιλιομέτρων. Η ανάθεση γίνεται με τη διαδικασία
του άρθρου 6 του Ν.3316/05, δηλαδή με ανάθεση προκαταρ-
κτικών μελετών και οριστικής μελέτης με την ίδια προκήρυξη.
Οι προκαταρκτικές συγκοινωνιακές μελέτες ανατέθηκαν στους
τρεις  υποψήφιους, που θα μελετήσουν τις εναλλακτικές λύσεις
και από τους οποίους θα γίνει επιλογή για την ανάθεση της ορι-
στικής μελέτης. 

Η κατά αποκοπή αμοιβή κάθε προκαταρκτικής συγκοινωνια-
κής μελέτης ανέρχεται σε 34.948,44  και περιλαμβάνει  την
αμοιβή τόσο της προκαταρκτικής μελέτης όσο και των απαραί-
τητων στη φάση αυτή υποστηρικτικών μελετών.

Η οριστική μελέτη περιλαμβάνει Τοπογραφική, Συγκοινω-
νιακή, Περιβαλλοντική, Γεωλογική μελέτη και Σύνταξη ΣΑΥ-
ΦΑΥ. Η συνολική δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε 249.453,26.

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης των μελετών ορίζεται σε
οκτώ μήνες, δυο μήνες για τις προκαταρκτικές και έξι μήνες για

την οριστική, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων εγκρίσεων
των ενδιάμεσων σταδίων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο
Νομάρχης κ. Αλεξάκος δήλωσε ότι «Το έργο αποτελεί μέρος
του προγράμματος που προωθεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
για την βελτίωση των οδικών συνδέσεων του Νομού μας.

Είναι μια σημαντική μελέτη, από πολλές απόψεις, προκειμέ-
νου να αντιμετωπισθεί ολοκληρωμένα το πρόβλημα της σύνδε-
σης του παραδοσιακού οικισμού Ελληνοπύργου με την
Καρδίτσα. Η παραπάνω οδός αποκτά πρόσθετη χρησιμότητα
με την ολοκλήρωση, εντός του έτους, του οδικού τμήματος από
τον Ελληνόπυργο προς τη Λ.Πλαστήρα μήκους 10 χλμ. 

Με την κατασκευή του έργου που μελετάται, πέραν της βελ-
τίωσης της επικοινωνίας των κατοίκων του οικισμού, δημιουρ-
γείται και μια επιπλέον πρόσβαση προς τη Λ. Πλαστήρα, που
θα συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την ανά-
πτυξη της περιοχής. 
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Ανατέθηκε σε νέο εργολάβο (Κατσιάκη) το τρίτο και τελευ-
ταίο τμήμα του δρόμου προς τη λίμνη, μετά την αναγκαστική
διακοπή από το θάνατο του πρώτου εργολάβου (Καβάλου)
που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο. Ο εργολάβος έχει
εγκατασταθεί και άρχισε τις εργασίες για την προετοιμασία
και ασφαλοτόστρωση του δρόμου αυτού που αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι τρέχοντος έτους.

Συνεχίζονται τα έργα 
για το δρόμο προς

τη λίμνη Ν. Πλαστήρα

Α πρίλης μήνας και στη Γράλισα η φύση φοράει την κατα-
πράσινή της φορεσιά. Ομορφιά! Ομορφιά παντού γύρω

μας. Τυχεροί όσοι βρεθήκαμε εδώ στο χωριό και απολαύσαμε
αυτό το θαύμα, την ώρα που συντελείται.

B αρετό να γράφεις συνέχεια, να μη χάνετε την ευκαιρία να
επισκέπτεστε το χωριό, όταν οι συνθήκες της καθημερινό-

τητάς σας σας το επιτρέπουν.

Γ εύσεις πασχαλινές γέμισαν και φέτος τα Γραλιστινά νοικο-
κυριά. Μαγειρίτσα - κουλούρια - κοκορέτσια - ψητά κατσί-

κια, στην πρώτη θέση μαζί με τα κόκκινα αυγά. Με υγεία και του
χρόνου σε όλους σας.

Δ ρόμος φαρδύς ανοίχτηκε προς την εκκλησία του Αγ. Γε-
ωργίου και έτσι η πρόσβαση με αυτοκίνητο είναι πλέον γε-

γονός. Ο ρομαντισμός άλλων εποχών πάει χάθηκε. Το «θα
ανέβω την ανηφόρα με την άσπρη λαμπάδα στο χέρι» αποτελεί
παρελθόν.

Ε0λληνόπυργε, σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν λάμπει,
για να παραφράσουμε λίγο το γνωστό στιχούργημα. Και οι

ομορφιές σου ασυναγώνιστες.

Ζ άβατο αυτό το μήνα δεν έχουμε βέβαια. Έχουμε όμως σα-
λιγκάρια. Ακούς στις παρέες στα καφενεία: Πόσα εσύ; 110.

Εσύ; 60. Εσύ πώς τα ’φτιαξες; Τηγανιτά με καλαμποκίσιο
αλεύρι. Εσύ; Εγώ με κρεμμυδάκια και σάλτσα. Πάντως, οφεί-
λουμε να πούμε πως είναι ένας ωραίος τσιπρομεζές.

Η ρθε και η σειρά του Καπαΐνα, να ξηλώσει τους σοβάδες
και να κάνει αρμολόι στους πέτρινους τοίχους, του ιστο-

ρικού καφενείου. Μέσα και έξω παρακαλώ! Έτσι ακόμα ένα κτί-
ριο θα γίνει κόσμημα οικοδομικό για το χωριό.

Θ ρήνος για την οικογένειά του, αλλά και για μας που αγα-
πήσαμε αυτόν τον αγνόν άνθρωπο και τίμιο στα κοινά που

ασχολήθηκε. Κάθε χρόνο δημοσίευε ισολογισμούς γιατί διαχει-
ρίζονταν ξένα χρήματα. Και αναφέρομαι στον επί χρόνια ταμία
του Σ.Ε.Λ. Γιώργο Παπαντωνίου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του
χωριού του που τον σκέπασε. Πολύτιμη παρακαταθήκη για τους
νεώτερους το Έργο του.

Ι διαίτερη εντύπωση κάνουν στους επισκέπτες του χωριού η
πέτρινη πλατεία με την πανέμορφη πέτρινη βρύση, το πέ-

τρινο γεφυράκι, τα πέτρινα κτίσματα γύρω της, το Μουσείο μας
με τα πολλά εκθέματά του για το παρελθόν του τόπου που μας
γέννησε, οι Εκκλησιές μας και τώρα, ένα ακόμη στολίδι αρχιτε-
κτονικής του περασμένου αιώνα. Αυτό του ξενώνα «Αρχοντικό
Σύρμου - Ζήγρα».

Κ ακός ο καιρός όλο τον Απρίλη. Κρύο, ομίχλες κι ούτε μια
βροχή της προκοπής. Ανθοφορία με αντάρες είχε σαν απο-

τέλεσμα τη μερική γονιμοποίηση στα καρπόξυλα, αφού τα έν-
τομα δεν μπορούσαν να πετάξουν κάθε μέρα.

Λ ίμνη ακούμε και λίμνη δεν βλέπουμε. Πάνω που λέγαμε να,
τώρα θα τελειώσει ο δρόμος, απρόβλεπτα γεγονότα γίναν

αιτία να σταματήσει το έργο. Ας ελπίσουμε όχι για πολύ.

Μ ονοπάτια. Άρχισε να γίνεται η καταγραφή τους. Όσοι είναι
λάτρεις αυτού του Σπορ θα έχουν ένα βοήθημα. Αν μάλι-

στα αυτή η προσπάθεια χρηματοδοτηθεί απ’ το Δασαρχείο ή το
Δήμο και κυκλοφορήσουν και χάρτες, τότε θα μπορούμε να
λέμε ότι έγινε μια σοβαρή και ολοκληρωμένη δουλειά.

Ν αός Αγ. Δημητρίου. Με τη συνδρομή των πιστών, ο πατέ-
ρας Αντώνιος, τόσο με την ανακαίνιση του περιβάλλοντος

χώρου όσο και της ίδιας της εκκλησίας, πέτυχε ένα αξιοθαύμα-
στο έργο. Αξίζει να το θαυμάσετε από κοντά. Θα εντυπωσια-

στείτε.

Ξ ένοι που επισκέπτονται το χωριό, μένουν γοητευμένοι από
τις ομορφιές του. Έγιναν πάρα πολλά μέχρι τώρα. Η προ-

σπάθεια όμως δεν πρέπει να σταματάει. Ούτε από το Δήμο (κα-
θαριότητα δρόμων), ούτε από τους επαγγελματίες του χωριού.
Καμιά ζυματούρα ή πλαστός, ας μπουν στο μενού τους. Τοπικές
λιχουδιές είναι.

Ο μάδα επιτυχιών οι Αετοί Ελληνοπύργου. Ζηλέψανε τους
ανεμοπτεριστές και πετάνε από νίκη σε νίκη. Φαντάζομαι

τι θα γίνει το καλοκαίρι που θα καταφθάσουν και τα... τσικό.

Π ετρωτά - Προσήλια - Αβροχαριά είναι τα κρασιά με ετικέτα
που βγάλαν οι οινοπαραγωγοί φέτος στο χωριό για τους

φίλους τους. Και τα πειράγματα απ’ τον Καλτσά: Πού το έχεις
εσύ το αμπέλι Μητσιάκο;

Ρ αδίκια αυτή την εποχή υπάρχουν άφθονα, και σε μεγάλη
ποικιλία. Οι λάτρεις των υπέροχων αυτών χορταρικών το

δώσανε και κατάλαβε: Για τη νοστιμιά τους τι να πούμε; Είτε
στεφανήσια, είτε κοκκινοράδικα, είτε απ’ τα χωράφια όλα είναι
πεντανόστιμα, τώρα μάλιστα που εμείς οι παλαιότεροι μπο-
ρούμε να ρίχνουμε περισσότερο από μια κουταλιά της σούπας
λαδάκι...

Σ ελέπριτις (celebrities) και φέτος στο χωριό μας για τον εορ-
τασμό της Πρωτομαγιάς. Περάσανε ωραία στο μαγευτικό

Άγ. Αθανάσιο. Ελπίζουμε σε μια καλή κουβέντα τους, για τις
ομορφιές του χωριού και το ψητό κατσικάκι σε φίλους τους και
όχι μόνο.

Τ σιτσίραβλα: Πολλοί είναι αυτοί που άρχισαν να γνωρίζουν
αυτόν τον τσιπρομεζέ. Είναι οι κορφούλες απ’ τις κουκου-

ροφτιές μόλις αρχίζει να βγαίνει το νέο βλασταράκι και γίνει
τρεις πόντους περίπου. Τα ζεματάς, τα βάζεις σε βάζο με ξύδι
και ψιλοκομμένο φρέσκο σκορδάκι. Δοκιμάστε το.

Υ γιεινό το κλίμα του χωριού μας. Το υψόμετρο των 600 μέ-
τρων είναι πολύ καλό για τα μικρά παιδιά. Ο καθαρός

αέρας, το φαγητό της γιαγιάς στο σπίτι, η ξεγνοιασιά και το παι-
χνίδι είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδάκια και όχι μόνο. Κάντε τα
παιδιά να λένε με καμάρι: Εγώ κρατάω από ασφάκα...

Φ ίλοι του Ελληνόπυργου, μπείτε στο Σάιτ του Γιατρού κ. Νικ.
Ανδρέου: Website: www.gralista.andreou.gr και δείτε φω-

τογραφίες, με σχόλια για το χωριό. Θα ενθουσιαστείτε. Συστή-
στε το και στους φίλους σας.

Χ ρώματα από το χωριό. Κουτσουπιές στο μοβ-ροζέ, τα πε-
ρίφημα ίτσια για μας τους παλαιότερους που τρώγαμε και

από κανένα. Πασχαλιές στα μοβ με τη μοσχοβολιά τους.
Ασφάκα στα κίτρινα, όπως και η κρανιά. Άσπρο ο Μέλιγος και
όλα τα καρπόξυλα. Και φυσικά όλες οι πλαγιές ντυμένες στο
πράσινο. Χάρμα οφθαλμών.

Ψ άχνετε ομορφιές; Ελάτε στον Ελληνόπυργο. Περπατήστε
μέχρι τον Άγ. Αθανάσιο, ψήστε και κάνα κοντοσούβλι

στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Ανεβείτε στην Καψούνα
και θαυμάστε ολόκληρο το Θεσσαλικό κάμπο ν’ απλώνεται
μπροστά σας και γυρίστε και προς τα πίσω να χαρεί η ματιά
σας απ’ τ’ Αγραφιώτικα βουνά.

Ω Άνοιξις νεότης του έτους!
Ω νεότης, Άνοιξις της ζωής! (Δάντης)

Δ. Γεωργούλας

Ταξίδι με τα 24 Γράμματα του Αλφάβητου

Μετά την τελετή απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος του χω-
ριού κ. Γιώργος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του ιδρύματος Στρα-
τηγός εα Στέφανος Μακρής οι εκπρόσωποι των ευεργετών, ενώ
τον πανηγυρικό της ημέρας με το ιστορικό του αρχοντικού και του
ιδρύματος  εκφώνησε ο δικηγόρος  Θεόδωρος Σιούφας  Αντιπρό-
εδρος του ιδρύματος και κύριος μοχλός, μαζί με τα αδέλφια του
Χαράλαμπο και Παύλο, της γιγαντιαίας αυτής προσπάθειας της
διάσωσης και αξιοποίησης του αρχοντικού. Στη συνέχεια ακολού-
θησε δεξίωση των προσκεκλημένων στην πλατεία του χωριού. Ο
κ. Θεόδωρος Σιούφας αφού ανέλυσε το ιστορικό κατασκευής του
αρχοντικού και της οικογένειας Σύρμου-Ζήγρα που το κατα-
σκεύασε, αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ιστορικό σύστασης  του
ιδρύματος « ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ ΣΥΡΜΟΥ-ΖΗΓΡΑ» στους δωρητές και
σε όλους όσους συνετέλεσαν να δημιουργηθεί το μεγάλο αυτό
έργο. Ολόκληρη η ιστορικής σημασίας ομιλία του κ .Σιούφα  την
οποία αξίζει όλοι να τη διαβάσουμε υπάρχει στην ιστοσελίδα του
συλλόγου μας www.ellinopirgos.gr

Eγκαινιάσθηκε το αρχοντικό-
ξενώνας Ελληνυπύργου

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Προωθείται η βελτίωση της οδού προς Ελληνόπυργο
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Το Σάββατο 14 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η 2η σύ-
σκεψη των εκπροσώπων των συλλόγων και των άλλων φο-
ρέων στο χωριό. Η σύσκεψη θα είναι ανοιχτή σε όλους τους
κατοίκους , θα γίνει ένας απολογισμός αυτών που έγιναν τον
προηγούμενο χρόνο και  προγραμματισμός των έργων και
ενεργειών της επόμενης περιόδου. Σημειώνεται ότι οι αναλυ-
τικές (λεπτομερείς) προτάσεις των Συλλόγων (Αθηνών,
Θεσ/νίκης, Λαρίσης, Βόλου, Τρικάλων, Ελληνοπύργου «Άγιος
Αθανάσιος») και των λοιπών παρευρεθέντων και τοποθετη-
θέντων  συγχωριανών μας και τοπικών φορέων,αναγράφονται
λεπτομερώς στις σελίδες 6 κ 7 του υπ’ αριθ. 149 τεύχους Ιου-
λίου Αυγούστου 2009. Για υποβοήθηση  της μνήμης όλων μας
προτείνουμε την εκ νέου ανάγνωση.                                  952
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Πού να το φαντασθούνε, ότι κάπου στην Αμερική, είχανε θείο
Αμερικάνο! Ώσπου, ένα ωραίο πρωινό, κάποιος άλλος θείος,
λάβαινε ένα γράμμα και διαβάζοντάς το, έκπληκτος είδε ότι την
τάδε μέρα πρόκειται να ’ρθε στην Αθήνα! Πώς, στ’ αλήθεια,
βρέθηκε ο θείος «στο Αμέρικα;», είναι μια ολόκληρη ιστορία.

Ήταν, τότε, κάποια χρόνια, κάποια εποχή, που πολλοί Έλλη-
νες έπαιρναν των ομματιών τους και ταξίδευαν στην Αμερική,
σ’ άγνωστα μέρη, με... βάρκα την Ελπίδα! 

Είχε καλλιεργηθεί, βέβαια, κι ένα κατάλληλο ψυχολογικό
κλίμα ότι δήθεν η Αμερική ήταν μια χώρα πλούσια, όπου μπο-
ρούσε κάποιος αλλοδαπός να βρει εύκολα εργασία και να κα-
λυτερέψει τη ζωή του. Παρασυρμένοι, λοιπόν, απ’ αυτή την
κρυφή Ελπίδα και προσδοκία, εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και
έφευγαν για τα ξένα... 

Συγκινητικές σκηνές εκτυλίσσονταν και λάβαιναν χώρα στις
αυλές των σπιτιών: αγκαλιές, φιλιά, ευχές για καλό ταξίδι, για
καλό κατευόδιο, για μια καλύτερη τύχη, για μια ζωή πιο ανθρώ-
πινη και υποφερτή. Το μοναδικό υπερωκεάνιο πλοίο, που εκτε-
λούσε τη γραμμή Αθήνα - Αμερική, ήταν το «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ», που για να φτάσει εκεί έκανε περίπου ένα μήνα!
Κόσμος και κοσμάκης συνωστίζονταν στην αποβάθρα του λιμα-
νιού, ενώ όταν ανέβαιναν στο κατάστρωμα του πλοίου, ανέμιζαν
λευκά μαντίλια, ένδειξη αποχαιρετισμού και ευχές για ένα καλό
ταξίδι, με ευτυχή κατάληξη. 

Και όσο για αυτούς που φεύγαν, μέσα τους βαθιά ένιωθαν
πίκρα και στενοχώρια, ενώ όσοι απέμειναν στη στεριά, δοκίμα-
ζαν έναν πόνο και σφίξιμο στην καρδιά τους, αποχαιρετώντας
προσφιλή κι αγαπημένα πρόσωπα...

Ένας μετανάστης ήταν κι ο θείος! Εκείνος πρώτα προτίμησε
την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί, φαίνεται, δεν μπόρεσε να
στεριώσει και αναχώρησε για την Αμερική. Στην ξένη χώρα,
όταν βρεθεί κανείς, όσο φιλόξενη κι αν είναι, νιώθει ξένος,
άγνωστος μεταξύ αγνώστων και προσπαθεί απεγνωσμένα να
βρει έστω μια πρόχειρη δουλειά, να βολευτεί όπως - όπως για
να επιβιώσει... 

Για καλή του τύχη, «πέφτει» επάνω σ’ έναν Έλληνα ομογενή
και αμέσως, χωρίς περιστροφές, του ζητάει δουλειά... Εκείνος
βλέπει με κατανόηση τη δύσκολη θέση του και αμέσως τον
προσλαμβάνει στη δούλεψή του.
Δείχνει υπακουή και εργατικό-
τητα και κατορθώνει, ύστερα από
κάμποσο καιρό, όχι απλώς να επι-
βιώσει, αλλά κάνοντας και σχε-
τική οικονομία, ανοίγει δική του
επιχείρηση. 

Έρχεται, όπως ήταν αναμενό-
μενο, άλλωστε, κι ο γάμος. Παν-

τρεύεται μια Αμερικάνα, με την οποία αποκτά κι ένα αγόρι, τον
ΑΛΕΚΟ. Στην αρχή, ανέφελος ο «ουρανός» του γάμου. Στη συ-
νέχεια, όμως, η συμβία του κατασπατάλησε αρκετά από την πε-
ριουσία του, ζώντας πλουσιοπάροχη ζωή. Μόλις και μετά βίας
κατόρθωσε να βάλει στην μπάντα κάτι οικονομίες, με τις οποίες
ζούσε αξιοπρεπώς!

Και τα χρόνια περνούσα, σαν το νερό στ’ αυλάκι... Ωστόσο,
εκείνος παρέμεινε, πώς λέμε, «κουτσουνάτος», αλλά ολίγον τι...
φαλακρός! Δημιουργούσε στους γύρω του μια ανυπόκριτη ευ-
γένεια και καλοσύνη, χαρακτηριστικό γνώρισμα της «κουλτού-
ρας» των Αμερικανών! 

Μέσα του, όμως, είχε αυτό που έχουν όλοι οι ομογενείς: Τη
νοσταλγία για την Πατρίδα! Έλεγε, κάθε τόσο και λιγάκι: προ-
τού κλείσω για πάντα τα μάτια μου, θέλω να πατήσω ξανά τ’
άγια χώματα της πατρίδας μου και μάλιστα της ιδιαίτερης! Κά-
θισε, λοιπόν, κι έγραψε εκείνο το γράμμα... Την άλλη μέρα κιό-
λας, με το πρώτο αεροπλάνο της γραμμής, φτάνει στην
Αθήνα... Κάποια μέρα εξέφρασε την επιθυμία του να ’ρθει και
στο χωριό. Τα μέσα, τότε, λιγοστά. Η φιλοξενία όμως ζεστή.

Γύρω του, σχεδόν καθημερινά, όλα τα ξαδέλφια του κι οι
συγγενείς, να τον δουν, να τον ακούσουν, να τον... θαυμάσουν!
Από τη μεριά τους οι συγγενείς αράδιαζαν μπροστά του, με φα-
νερή περηφάνια, τις αρετές και τα προτερήματα των παιδιών
τους: Ο... Γιάννης έγινε γιατρός! Ο Νίκος δικηγόρος!.. Κι εκεί-
νος, κάθε τόσο και λιγάκι, σ’ όλα αυτά, στερεότυπα και μονό-
τονα, επαναλάμβανε τη φράση: Σαν τον δ’ κομ’ τον ΑΛΕΚΟ! που
μετά, για αρκετό καιρό έγινε παροιμιώδης! 

Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Τον κατεβάσανε, καβάλα στ’
άλογο, στη στάση του λεωφορείου. Τον συνόδευαν, για καλό
κατευόδιο και κάμποσα ξαδέλφια, με την... κρυφή ελπίδα και
προσμονή ότι θα τους «φιλοδωρήσει» με κάποιο ζεστό δολάριο!
Αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα από συγκίνηση, πριν ανέβει στο λεω-
φορείο. 

Λοξά το μάτι από τα ξαδέλφια, μήπως, κάποια στιγμή, βγάλει
το... πορτοφόλι του με τα δολάρια! Αμ δε! Πού τέτοιο καλό!
Άφαντο το... πορτοφόλι!.. Κι εκεί που κουνούσαν το μαντήλι στο
θείο που... έφευγε... ψιθυρίζει ένας απ’ τα ξαδέλφια: Άντε, πάμε
παιδιά. Άνθρακες ο θησαυρός!
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ΛΛαακκωωννιικκάά

Τα έξοδα έκδοσης και αποστολής του φύλλου αυτού
είναι προσφορά της οικογένειας Γεωργίας Μουντζούρη 

στη μνήμη του συζύγου - πατέρα Αθανασίου Μουντζούρη 
και του υιού - αδελφού  Κωνσταντίνου Μουντζούρη.

E
ίναι πολύ θετικό το ότι συνεχίζεται η κατασκευή τε-
λευταίου τμήματος (2.500 μ.) του δρόμου προς τη

λίμνη. Με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης η διάρ-
κεια της διαδρομής Ελληνόπυργος – Λίμνη Ν Πλαστήρα
θα είναι 10 λεπτά.  

Λ
είπουν από το χωριό οι παραγωγικές επενδύσεις που
θα δώσουν δουλειά στους εναπομείναντες κατοί-

κους. Ακόμα και οι οικοδομικές εργασίες δεν γίνονται
πλέον από χωριανούς και όλα σχεδόν τα κεφάλαια που δα-
πανώνται για την οικοδομή εξάγονται αυτομάτως στο εξω-
τερικό, αφού οι περισσότεροι οικοδόμοι είναι αλλοδαποί.

Λ
είπει επίσης και η συνεργασία με τεχνίτες από όμορα
χωριά με τους οποίους θα μπορούσαν να συγκροτή-

σουν συντεχνίες για να αναλαμβάνουν περισσότερα και με-
γαλύτερα έργα.

Η
κατασκευή των αντιπλημμυρικών τοιχίων στο ρέμα
του Νιάφα θα ανακόψει τη ορμή των χειμάρρων που

διασχίζουν τον οικισμό , θα αποφευχθούν πλημμυρικά φαι-
νόμενα στο μέλλον και θα αναβαθμισθεί το μέρος αυτό του
χωριού..

Ν
έα διάνοιξη και τσιμεντόστρωση έγινε του δρόμου
από τη Συκιά μέχρι το σπίτι του Παναγιώτη Κορώνη

ενώ κατασκευάσθηκε νέο τοιχίο στο δρόμο προς τη Συκιά
(Νάσια) και διάνοιξη νέου δρόμου προς οικία Αγρίμη.

Ο
κύριος στόχος και πρώτη προτεραιότητα, είναι να
πάνε όλοι με αυτοκίνητο στο σπίτι τους και μετά να

προχωρήσουμε σε άλλα έργα διότι προέχει να απολαμβά-
νουν όλοι οι χωριανοί μας των ίδιων υπηρεσιών από το
Δήμο. 

Π
ερατώθηκε η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων
στον κεντρικό δρόμο από το αεροπλάνο μέχρι τα γή-

πεδα. Ήταν μια υπόσχεση που δόθηκε πέρυσι από το Δήμο
Ιθώμης σε αίτημα των παιδιών του χωριού και φυσικά τη-
ρήθηκε.

Υ
πάρχει τελευταία έντονη οικοδομική δραστηριότητα
στο χωριό, όπου πέρα από τα έργα που κατασκευά-

ζονται από το Δήμο παράλληλα ανακαινίζονται αρκετά σπί-
τια και οι καθημερινές στο χωριό θυμίζουν εργοστάσιο που
εργάζεται με…. φουλαρισμένες τις μηχανές.

Ρ
ίξη της γραφειοκρατίας θα επιχειρηθεί με τη νέα αυ-
τοδιοικητική δομή του «Καλλικράτη». ‘Ετσι το σύν-

θημα του «Καλλικράτη». Είναι «αντί να πηγαίνει ο πολίτης
στις δημοτικές δομές, να παρέχονται όλο και περισσότε-
ρες υπηρεσίες σε αντίστοιχο σημείο στο χωριό του ή το
σπίτι του πολίτη». 

Γ
ια να δούμε κατά πόσο το σύνθημα αυτό θα γίνει
πραγματικότητα ή θα μείνει στα χαρτιά όπως άλλω-

στε γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων εξαγγε-
λιών προθέσεων.

Ο
ξενώνας «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ» Ελληνοπύργου η έναρξη
λειτουργίας του οποίου εγκαινιάσθηκε πρόσφατα

στο χωριό αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι όχι μόνο για
το χωριό αλλά και για την ευρύτερη περιοχή μας.

Σ
ε όλους όσους εργάσθηκαν και συνετέλεσαν να πραγ-
ματοποιηθεί το έργο αυτό, είτε με παραχώρηση περι-

ουσιακών στοιχείων, είτε με δωρεές, είτε με εργασία ή καθ’
οιονδήποτε άλλο τρόπο αξίζουν συγχαρητήρια διότι το αρ-
χοντικό θα αποτελέσει ένα διαχρονικό έργο σύμβολο σε-
βασμού της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του χωριού και
θα εμπνέει τις επόμενες γενιές να στηρίζονται πάνω στις
ίδιες αξίες. 

Αντώνιος Μηνίτσιος

Βούρδας ΘωμάςΑπίστευτα... κι όμως Γραλιστινά

«Άνθρακας ο... θησαυρός»

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

@

Απογραφή 2011
Από τώρα πρέπει να προ-

ετοιμασθούμε για την απο-
γραφή του 2011 ούτως ώστε
να απεικονίζεται η νέα δυνα-
μική του χωριού η οποία θα
έχει και θετικό αντίκτυπο στην
ανάπτυξη του χωριού.

Την όλη διαδικασία και ενη-
μέρωση των χωριανών  πρέπει
να  την αναλάβουν οι κατά
τόπου σύλλογοι, Αθηνών, Λά-
ρισας, Βόλου, Θεσσαλονίκης
και Τρικάλων.

Κατά την απογραφή του
2001 απογράφτηκαν στο
χωριό 429 κάτοικοι ενώ το επι-
θυμητό θα ήταν πάνω από 500
αφού το καλοκαίρι οι κάτοικοι
ξεπερνάνε κατά πολύ τον
αριθμό αυτό.
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