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Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
οι εκδηλώσεις του Συλλόγου Ελληνοπυργίων
ν. Λάρισης «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ» στον Ελληνό-
πυργο Καρδίτσης. Συγκεκριμένα σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Ιθώμης διατέθηκε
κεντρική μουσική ορχήστρα δημοτικών και
χορευτικών τραγουδιών το διήμερο 25 και 26
Ιουλίου για το πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής. Στις 13 Αυγούστου στο αμφιθέατρο
της κεντρικής πλατείας του χωριού και με την
παρουσία πλήθους Ελληνοπυργίων που πα-
ραθέριζαν στο χωριό, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Απί-
στευτα και όμως... Γραλιστινά» του δασκάλου και μέλους του
Δ.Σ. του συλλόγου κ. Θωμά Δημ. Βούρδα. Κύριοι ομιλητές στην
εκδήλωση ήταν η επιμελήτρια της έκδοσης κ. Βασιλική Θ.
Βούρδα, ο καθηγητής Γερμανικής Φιλολογίας και συγγραφέας
κ. Λάμπρος Απ. Πασιαλής και ο δικηγόρος Αθηνών και πρόεδρος
του τοπικού Συλλόγου Ελληνοπύργου «Ο Άγιος Αθανάσιος» κ.
Παύλος Σιούφας. Συντονιστής της εκδήλωσης ο Γραμματέας του
Συλλόγου μας Σωτ. Αθ. Μουντζούρης.

Διαβάσθηκε μήνυμα του τ. προέδρου της
Βουλής (και συμμαθητή του συγγραφέα) κ.
Δημ. Σιούφα. Χαιρετισμό στην εκδήλωση
απηύθυνε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κων.
Φαρασλής. Παρόντες οι δήμαρχοι Ιθώμης και
Μουζακίου κ. Στ. Παπαγεωργίου και Γεώρ-
γιος Κουτσός καθώς και οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Αντ. Μηνίτσιος και Νικ. Γκίκας. Στις 14
Αυγούστου στο προαύλιο του Πνευματικού
Κέντρου του χωριού πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη σύσκεψη των Συλλόγων Αποδήμων

Ελληνοπυργίων στην οποία συμμετείχαν εκτός των Συλλόγων και
της τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικός πρό-
εδρος) και απόδημοι Ελληνοπύργιοι, που κατέθεσαν τις προτά-
σεις τους για την ανάπτυξη και την πρόοδο του Ελληνοπύργου
(Γράλιστα) Καρδίτσας. Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων
υπήρξε και από τον τοπικό Σύλλογο «ο Άγιος Αθανάσιος» η δε
διοργάνωσή τους υπήρξε άριστη. Ο Ελληνόπυργος για ακόμη
ένα καλοκαίρι ήταν επίκεντρο εκδηλώσεων που προσέλκυσε πολ-
λούς Ελληνοπυργίους, αλλά και κατοίκους της γύρω περιοχής.
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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

Συνέχεια στη σελίδα 6

Στις 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η 2η ετήσια
σύσκεψη εκπροσώπων των Συλλόγων και άλλων φο-
ρέων του χωριού στο χώρο μπροστά από το Δημοτικό
Σχολείο (πνευματικό κέντρο).

Κατ’ αυτήν έγινε ανασκόπηση των περυσινών προτά-
σεων, διαγραφή αυτών που ήδη υλοποιήθηκαν και πα-
ρουσίαση νέων για να συμπεριληφθούν στο
επικαιροποιημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του χω-
ριού  που θα αφορά την περίοδο μέχρι το επόμενο κα-
λοκαίρι.

Είναι γεγονός ότι η σύσκεψη αυτή είχε ιδιαίτερη απή-
χηση και θα συνεχίσει να επηρεάζει την αναπτυξιακή πο-
ρεία του χωριού  θετικά, αφού θα λειτουργεί ως όχημα
πάνω στο οποίο θα κτίζεται κάθε χρόνο η ανάπτυξη με
την παρακολούθηση υλοποίησης των προτάσεων οι
οποίες θα δημοσιεύονται στις εφημερίδες μας και θα
διαμορφώνουν τη νέα αντίληψη για την παραπέρα πο-
ρεία μας.

Αναλυτική καταγραφή των παρουσιασθέντων θεμά-
των και προτάσεων στη σύσκεψη θα   υπάρχει στο επό-
μενο φύλλο του ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ. 
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2η Ετήσια Σύσκεψη 
Εκπροσώπων Συλλόγων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε φέτος το πα-
νηγύρι της Αγίας Παρασκευής την παραμονή Κυριακή
25 Ιουλίου.

Ο κόσμος διασκέδασε υπό τους ήχους της δημοτικο-
λαικής ορχήστρας του Βασίλη Νταράλα μέχρι τις 2 πε-
ρίπου της επομένης.

Η ορχήστρα ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθώμης
και του Δημάρχου κ. Σταύρου Παπαγεωργίου  που σε
συνεργασία με το Σύλλογο Ελληνοπυργιων Λάρισας
προσπάθησαν να ξαναδώσουν ζωή στο πανηγύρι το
οποίο τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει. 

Ευελπιστούμε ότι του χρόνου,  μετά την φετινή επι-
τυχία, το πανηγύρι θα έχει ασφαλώς μεγαλύτερη συμ-
μετοχή κόσμου και πιο πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα.

Με μεγάλη επιτυχία έγινε
το πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Πλούσιες καλοκαιρινές εκδηλώσεις
από τον Σύλλογο Ελληνοπυργίων ν. Λαρίσης

Σελίδα 6-7

Με το νέο σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση με την ονο-
μασία Καλλικράτης θα διεξαχθούν οι εκλογές της 7ης Νοεμ-
βρίου 2010.  Στο Δήμο Μουζακίου θα προστεθούν οι Δήμοι
Ιθώμης και Παμίσου με όλα τα χωριά που έχουν οι συγκεκρι-
μένοι Δήμοι. Έτσι ο συνενούμενος  Δήμος Μουζακίου θα
απαρτίζεται από τα παρακάτω χωριά.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: (κάτοικοι10149 σύμφωνα με την
απογραφή του 2001): (Μουζάκι (2190), Αμυγδαλή (103), Αν-
θοχώρι (456), Βατσουνιά (605), Γελάνθη (542), Δρακότρυπα
(690), Ελληνόκαστρο (145), Κρυοπηγή (301), Λαζαρίνα (443),
Μαγουλίτσα (823), Μαυρομμάτι(2020), Οξυά(850), Πευκό-
φυτο (293), Πορτή (391).

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ
τ. Αντιδήμαρχος Ιθώμης
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Υποψήφιος 
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Μουζακίου με τη

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
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Σχέδιο «Καλλικράτης»



Πλήρωσαν για την εφημερίδα

- Σακελλαρίου Φώτιος  09,10
- Μακρή Θεοδώρα Θ.(100)
- Γκίκας  Αθανάσιος Β.
- Γεωργούλας Νικόλαος
- Καρανάσιος Αθαν. Κ (ΠΑ)
- Λαγός Γεώργιος Θ.
- Ζάχος Βασίλειος Αλ.
- Γκίκας Θωμάς Αθ.
- Καρανάσιος Σωτήριος Σ.
- Αλπούς Ιωάννης
- Αλπούς Απόστολος Ι.
- Παναγόπουλος Λάμπρος
- Μακρή Θεοδώρα Β.(20)
- Στρατήκι Ελένη
- Οικονόμου Απόστολος Η.
- Κουτσιόγκουλος Δημητ.
- Ζάχος Οδυσσέας
- Αγρίμης Χρήστος
- Καρανάσιος Βασ. 09,10
- Γκαγκαμάνου Ελένη  09,10
- Οικονόμου Κων/νος
- Καρανάσιος Χρήστος Αθ.
- Παναγιώτου Αριστείδης.
- Φαρασλής Κων/νος Ιω.
- Φαρασλής Κων/νος Απ.
- Καρανάσιος Σωτήριος Αθ.
- Καρανάσιος Θωμάς Χρ.
- Καρανάσιος Χρ. Θ. (Ρόδος)

- Μακρής Βασ. Θ. (Βόλος)
- Τσιούνης Αλέξανδρος
- Βλάχος Νικόλαος Χ. (20)
(Καρδίτσα)
- Βλάχος Χρήστος Ν.
(20)(Καρδίτσα)
- Τριαντάρης Θωμάς Κ.
- Μηνίτσιος Λουκάς
- Μακρή Ζωγραφιά (20)
(Φούλα)
- Πασιαλής Λάμπρος
- Πασιαλή Αικατερίνη Λ.
- Τουλιά Ελένη Ι.
- Αλπούς Γεώργιος Κ.
- Γεροντάκης Ηλίας
- Πουλιός Χρήστος
- Καραγιάννης Θωμάς Λ.
- Καραγιάννης Ιωάννης Λ.
- Παφίλης Αχιλλέας
- Παλιούρας Χρήστος
- Ανδρέου-Μαρκούση Ιφιγ. (30)
- Ανδρέου-Μίσχου Ευαγγε-
λία (30)
- Τεντολούρη Παρασκευή
- Καλατζή Αλεξάνδρα(100)
- Γώγος Ιωάννης (20)
- Ράγγος Γεώργιος
-  Χολέβας  Νικόλ. (Βόλος).

Νέοι Επιστήμονες
- Ο Θωμάς Αντ. Μηνίτσιος , έλαβε το πτυχίο του Ηλε-

κτρολόγου Μηχανικού  -Μηχανικού  Υπολογιστών του Εθνι-
κού  Μετσοβίου  Πολυτεχνείου.

- Η Όλγα Δ. Λαγού  που διαμένει στα Τρίκαλα, έλαβε το
πτυχίο της γεωπονικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία

Επιτυχίες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
- Γεωργία Μουντζούρη του Κων/νου, επέτυχε στο παι-

δαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
(Φλώρινα).

- Δημήτριος Ανδρέου, γιός του Παπαντώνη, επέτυχε
στην ΣΤΥΑ (ο τρίτος γιός της οικογένειας στην Αεροπο-
ρία!).

- Ο Κωνσταντίνος Καρανάσιος του Θωμά πέρασε στο
Βιολογικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

- Ο Θεόδωρος Κουβεντάρης του Ιωάννου, εγγονός του
Αποστόλου Λαγού, πέρασε στο μαθηματικό τμήμα του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

- Ο Παναγιώτης Μπονώτης του Αποστόλου πέρασε στο
τμήμα μηχανικών τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζά-
νης).

Θερμά συγχαρητήρια 

ΥΓ. παρακαλούνται όλοι οι χωριανοί και καταγόμενοι από
το χωριό, των οποίων τα παιδιά πέρασαν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και
άλλες σχολές να μας ενημερώσουν για να τα γράψουμε στο
επόμενο Φύλλο ΣΕΠΤ. -ΟΚΤ. 2010.

ΣΕΛΙΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20102 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Συγχαρητήρια
Την Γεωργία  Μουντζούρη του Κων/νου και της Παρθέ-

νας, που εισήχθη στο παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα),
κατά τις πρόσφατες γενικές εξετάσεις (Πανελλαδικές),
συγχαίρουμε θερμώς και ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπου-
δές και καλή επαγγελματική αποκατάσταση στην συνέχεια.

Η γιαγιά: Γεωργία Χρα Αθ. Μουντζούρη
Οι θείοι: Γιάννης, Σωτήρης-Μαρία Μουντζούρη

Koινωνικά και άλλα...

ΓΑΜΟΙ
- Η Τουλιά Μαρία του Κων/νου και της Ελένης, γένος

ΧΑΝΤΖΗ Θωμά), Καθηγήτρια, ετέλεσε τον γάμο της μετά
του καθηγητού Παπαθανασίου Χρήστου. Στον Ι.Ν. Προ-
φήτη Ηλία Βόλου. 

- Στις 21 Αυγούστου 2010 τέλεσαν τους γάμους τους
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ελληνοπύργου ο Κώ-
στας Τσιτσιπάς με την Βένυ Καρρά.

- Στις 27 Αυγούστου 2010 τέλεσαν τους γάμους τους
στη Θεσσαλονίκη η Κατερίνα Ξακουστού με τον Άγγελο
Μάστο.

- Το Σάββατο 10 Ιουλίου τέλεσαν τους γάμους τους στην
Καρδίτσα η Ευανθία Κοντούλη  του Θωμά και της Φωτεινής
(Αλπού) με το Βαϊο Κατσή.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Η κ. Ελεονώρα  συζ. Αντ. Κασσάνου,γένος Αθαν. Βασι-

λείου και της Αναστασίας (γένος Γ.Τσιούνη), γέννησε το
πρώτο της παιδί, αγοράκι, την 9-7-2010.

Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΗ
- Ο Βασίλης και η Αποστολία Καπέλλα, βάπτισαν το δεύ-

τερο παιδί τους (κοριτσάκι) και το όνομα αυτής Ελπινίκη-
Μαρίνα. Η βάπτιση έγινε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Νικολάου Βόλου.

- Ο Δημήτριος και η Σοφία Τζήκου βάπτισαν τις δίδυμες
κόρες τους και τους έδωσαν τα ονόματα Μαρία και Ελένη.

- Στις 22 Αυγούστου ο Χρήστος και η Δήμητρα Μηνί-
τσιου βάπτισαν την κόρη τους  και της έδωσαν το όνομα
Φωτεινή. 

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει.

Μνημόσυνα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Επαμεινώνδας Νάσιας, ετών 76. Η εξόδιος ακολουθία

εψάλη στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου την 21 Ιου-
λίου 2010.

- Στις 17 Ιουλίου 2010 απεβίωσε η Ευαγγελία Γκούμα –
Μπίρου στη Μουριά Τρικάλων ετων 82.

- Στις 21 Ιουλίου 2010 απεβίωσε ο Επαμεινώνδας  Νά-
σιας ετών 79.

- Στις 23 Ιουλίου 2010 απεβίωσε η Λαμπρινή Πλακιά ετών 89.
- Στις 1 Αυγούστου απεβίωσε στο Βόλο ο Δημήτρης

Κουντουριώτης ετών 84, σύζυγος Αλίκης Ανδρέου.
- Στις 8 Αυγούστου 2010 απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Γκί-

κας ετών 84.
- Στις 21 Αυγούστου απεβίωσε στο Βόλο Ο Ιωάννης Τσι-

λογιαννόπουλος ετών 58, σύζυγος Τούλας Κουντουριώτη
(το γένος Αλίκης Ανδρέου).

- Στις 24 Αυγούστου απεβίωσε στα Τρίκαλα ο Γεώργιος
Παναγόπουλος  του Γεωργίου ετών 75.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
- Την 18 Ιουλίου, 40ήμερο  μνημόσυνο Κων. Β. Τέγου.

Πλήρωσαν στον σύλλογο

- Καρανάσιος Αθανάσιος Κ.
- Καρανάσιου Άννα
- Λαγός Στέργιος

Προσφορές
- Η κα Μουντζούρη Γεωργία προσέφερε το ποσό των

250 ΕΥΡΩ στη μνήμη του συζύγου της Αθανασίου και του
υιού της Κωνσταντίνου 

- Η κα Μακρή Θεοδώρα Θ προσέφερε στην εφημερίδα
το ποσό των εκατό (100 ) Ευρώ στη μνήμη του συζύγου
της Θωμά Μακρή Γ.

- Η κα Καλατζή Αλεξάνδρα προσέφερε στην εφημερίδα
μας το ποσό των εκατό (100) Ευρώ

Ευχαριστούμε θερμά 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Οι μη έχοντες δόντια - Ρούχο άραφτο.
2. Πρόθεση - Κολλάει, φράζει ρωγμές, κυρίως.
3. Είδος πακέτου - Τιμόνι αμαξά.
4. Ασχολείται με τη Δημοσιογραφία - Διπλό θαυμάζει.
5. Νότα - Αιγύπτιος Θεός - Οδικό πτηνό.
6. Τέλεια, σωστά - Παραμεθόριο χωριό της Ηπείρου.
7. Πρωταθλήτριά μας στίβου - Μονάδες Καταδρομών - Ρίχνε-

ται από όπλο.
8. Τόλμη, γενναιότης - Η στέγη οικίας.
9. Όχι γεμάτα - Ένα ασφαλιστικό ταμείο.
10. Σταθερός (μία γραφή) - Γρήγορα.
11. Όρος της Βουλγαρίας (μία γραφή) - (Μετοχή - Ρουμανικό

αυτοκίνητο.
12. Βοηθούν ασθενείς (αιτ.) - Υποθετικό (αρχ.).
13. Ιαν... Άγγλος ποδοσφαιριστής - Φασαρία.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Το εθνικό μας φαγητό - Δικά σου.
2. Ίδιο με το 2α οριζόντια - Ηγέτης των Παλαιστινίων - Δείχνει.
3. Μ’ αυτόν βλέπουμε τη νύχτα - Δυνατός.
4. Αρχή... ίππου - Ήρωας του Βίκτορος Ουγκώ.
5. Κατόπιν - Γραμμή πλοίου.
6. Μήτρα παπών - Τα ανήκοντα στο Λάτιον.
7. Ξένο γυναικείο όνομα - Διπλό θυμίζει Ιταλίδα σταρ - Αθλη-

τικός όμιλος - Μονάδα της Φυσικής.
8. Συγκατανεύει ιταλικά - Αποτελούν τη μικρότερη ποδοσφαι-

ρική ομάδα - Το υλικό ζώντος οργανισμού.
9. Είδος εδέσματος - Δύο έχει η Ριρίκα - Ταμείο Ναυτικών.
10. Σχηματίζεται κυρίως από άλατα - Λαχανικό - Δικά σου.
11. Νόμισμα Σπαρτιατών (αντ.) - Υδρόβια λουλούδια.
12. Αρμάδα πλοίων - Αγενής ερώτηση...
13. Ορθή - Κομμάτι σκακιού (αντ.).

Κ.Χ.

Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΦΑΦΟΥΤΕΣ * ΠΑΝΙ
2. ΑΝΑ * ΣΙΛΙΚΟΝΗ *
3. ΣΑΝΙΤΑΣ * ΡΥΜΟΣ
4. Ο * ΟΠΕΡΑΤΕΡ * ΠΩ
5. ΛΑ * * ΡΑ * ΣΠΙΝΟΣ
6. ΑΡΤΙΑ * ΛΙΑ * ΟΜΤ
7. ΔΑΡΑ * ΛΟΚ * ΡΥΠΗ
8. ΑΦΟΒΙΑ * ΟΡΟΦΗ *
9. * ΑΜΕΣΤΑ * ΙΚΑ * Ι
10. ΣΤΕΡΑΙΟΣ * ΑΡΟΝ
11. Α * ΡΗΛΑ * ΩΝ * ΑΡΟ
12. * ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ * ΕΙ
13. ΡΑΣ * ΣΑΜΑΤΑΣ * Π

ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΦΑΣΟΛΑΔΑ * ΣΑ * Ρ
2. ΑΝΑ * ΑΡΑΦΑΤ * ΝΑ
3. ΦΑΝΟ * ΤΡΟΜΕΡΟΣ
4. Ο * ΙΠ * ΙΑΒΕΡΗΣ *
5. ΥΣΤΕΡΑ * ΙΣΑΛΟΣ
6. ΤΙΑΡΑ * ΛΑΤΙΑΚΑ
7. ΕΛΣΑ * ΛΟ * ΑΟ * ΟΜ
8. ΣΙ * ΤΣΙΚΟ * * ΣΩΜΑ
9. * ΚΡΕΠΑ * ΡΙ * ΝΑΤ
10. ΠΟΥΡΙ * ΡΟΚΑ * ΣΑ
11. ΑΝΜ * ΝΟΥΦΑΡΑ * Σ
12. ΝΗΟΠΟΜΠΗ * ΟΡΕ *
13. Ι * ΣΩΣΤΗ * ΙΝΟΙΠ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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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

Αλαταριά ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιούσαν οι χωρια-
νοί για να τρίβουν κυρίως το αλάτι αλλά και ότι άλλο έπρεπε να
περάσει από αυτή τη διαδικασία. Αποτελείται από δύο πέτρες,
μία σταθερή  βαθουλωτή σε σχήμα λεκάνης  που αποτελούσε
τη βάση και μέσα στην οποία κινούνταν η άλλη πέτρα η κυλιν-
δρική.  

Μέσα λοιπόν στην πέτρινη αυτή λεκάνη της βάσης έριχναν
το αλάτι και στη συνέχεια κυλούσαν την κυλινδρική πέτρα για
να το συνθλίψουν. Το αλάτι δεν είχε τη μορφή που το αγορά-
ζουμε σήμερα αλά ερχόταν σε μεγάλους σβόλους και έπρεπε
να το τριφτεί για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν.

Υπήρχαν αρκετές αλαταριές από τις οποίες δύο σώζονται
ακόμα. Η μία είναι στο «�Αγιο Γεώργιο» και η δεύτερη δίπλα από
το δρόμο που κατεβαίνει από τα Καρυδέικα προς την Απιδό-

γρια. Όταν το χωριό ήταν στις δόξες του τον μεσοπόλεμο πολ-
λές φορές σχηματίζονταν ουρά από γυναίκες που περίμεναν να
πάρουν σειρά για να χρησιμοποιήσουν τις αλαταριές. 

Αλαταριά

Αλαταριά «Αγίου Γεωργίου»



Παρουσιάση βιβλίου
Απόλυτη επιτυχία η παρουσία ση του βιβλίου «Απίστευτα και

όμως… Γραλιστινά» του δικού μας Θωμά Δ. Βούρδα. Ο Δάσκα-
λος πετούσε από την χαρά του. Η κόρη του η Βάσω, που επιμελή-
θηκε της εκδόσεως τα είχε όλα στην εντέλεια. Την παράσταση
έκλεψε η μικρή IRENE (Ειρήνη), εγγονή του Θωμά, που πρώτη πήρε
τον λόγο επί του βήματος. Οι κύριοι ομιλητές κ.κ. Λάμπρος Απ. Πα-
σιαλής (συγγραφέας και ο ίδιος πολλών βιβλίων) και Παύλος Β.
Σιούφας ήταν τέλειοι στην παρουσίαση του βιβλίου.

Παρόντες βέβαια και ο Πρόεδρος Κώστας Ν. Φαρασλής (που
απηύθυνε χαιρετισμό), αλλά και ο γράφων, ως συντονιστής της εκ-
δήλωσης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, πολλοί συγ-
χωριανοί και οι Δήμαρχοι Μουζακίου (κ. Κουτσός) και Ιθώμης (κ.
Παπαγεωργίου), καθώς και οι Δημοτικοί σύμβουλοι Αντ. Απ. Μηνί-
τσιος και Νίκος Σωτ. Γκίκας, με τον Πρόεδρο Γιώργο Απ. Παναγό-
πουλο. Τα έσοδα της πώλησης θα περιέλθουν στον σύλλογο και θα
διατεθούν για έργα στο χωριό!!

2η σύσκεψη αποδήμων 

Ελληνοπυργίων στο χωριό…
Κατά γενική ομολογία επιτυχής η σύσκεψη των Συλλόγων αποδή-

μων Ελληνοπυργίων, που έγινε την 14η Αυγούστου στο χωριό. Απόν-
τες οι Πρόεδροι κ.κ. Γέρμανος Αθανάσιος (Αθηνών) και Ζάχος
Θωμάς (Θεσ/νίκης), οι οποίοι προφανώς λόγω κωλύμματος δεν πα-
ρέστησαν. Πάντως οι περυσινές τους προτάσεις ήταν επίκαιρες και
εφέτος. Οι παρόντες κατέθεσαν τις προτάσεις (παρατίθενται σε δι-
πλανές στήλες) και υπήρξε διάλογος έντονος πολλές φορές αλλά
εποικοδομητικός. Ας ελπίσουμε στο αποτέλεσμα για το καλό του χω-
ριού μας.

Θυρανοίξια ι.ν. 

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού…
Δόξα τω θεώ. Έπρεπε να

γίνει ένας ναός στο όνομα του
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού του
Εθναποστόλου, ο οποίος πέ-
ρασε επί τουρκοκρατίας από
το χωριό και μίλησε στους χω-
ριανούς μας. Οι παλιότεροι
διηγούνται το πέρασμα του
Αγίου Κοσμά, όπως το δέχθη-
καν από στόμα σε στόμα, από
τους προγόνους τους. Ο Θεός
έστειλε τους ανθρώπους του
και φρόντισαν για το εκκλη-
σάκι. Οι Αφοί Σιούφα έκαναν
το χρέος. Παραμονή της γιορ-
τής του Αγίου έγιναν τα θυρα-
νοίξια και λειτούργησε πρώτη
φορά στις 24 Αυγούστου
(μνήμη του Αγίου μας). Εμείς
οφείλουμε, τουλάχιστον να τιμούμε κάθε χρόνο την μνήμη Του, όπως
αρμόζει στον Άγιο που επισκέφθηκε και ευλόγησε το χωριό μας και
τους χωριανούς μας και να τον ενθυμούμαστε στην προσευχή μας.
«Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών και των συγχωριανών
μας».

Ανακαινίσθηκε… «ο Καπαϊνας»
Αγνώριστο το καφενείο του Μπονώτη. Έγινε αναπαλαίωση και

καλή δουλειά μάλιστα. Αφαιρέθηκαν οι σοβάδες και τα ασπρίσματα,
καθώς και τα παλιά κουφώματα. Έγινε δάπεδο και τζάκι στον χώρο
του καφενείου. Η κουζίνα μεταφέρθηκε δυτικά, τοποθετήθηκε σύγ-
χρονη ψησταριά και άλλα μεταλλικά έπιπλα, νέα παραδοσιακά κου-
φώματα και ξύλινη επένδυση εξωτερικά στην οροφή της βεράντας.
Οι κολώνες επενδύθηκαν με πέτρα και γενικά ο επισκέπτης ευρίσκε-
ται αντιμέτωπος με την νέα πραγματικότητα. Ένα νέο,σύγχρονο,
καλά ανακαινισμένο και αγνώριστο καφενείο ,ισάξιο ενός καφενείου-
καφετέρειας μεγαλουπόλεως!!. 

Συγχαρητήρια στον Θανάση τον αγαπητό (λέγε «Καπαϊνας»),
που έβαλε τα σχέδια, αλλά και στον Λάκη (Μπονώτη) που συνηγό-
ρισε στην ανακαίνιση. Η πλατεία του χωριού άλλαξε ριζικά την εικόνα
της. Πάντως η ανακαίνιση ικανοποίησηε (οικονομικά) τον καταστη-
ματάρχη.

Η πρώην… σκαμνιά…
Η ξακουστή σκαμνιά,που στα χρόνια μας βούϊζε από παιδικές

φωνές αλλά και η γειτονιά που είχε ζωντάνια και πολλούς ανθρώ-
πους,έπαυσε πλέον να είναι «όνομα και πράμα...» Η σκαμνιά κοντά
στον Αϊ Γιώργη (η Μουριά δηλαδή, εκ της οποίας προήλθε η ονο-
μασία) δεν υπάρχει γιατί κόπηκε ,λόγω …γήρατος προφανώς . «Τι
λέει η σκαμνιά;» ρωτήθηκε κάποιος από την γειτονιά αυτή. Και η
απάντηση: «...πρώην Σκαμνιά, παρακαλώ…». Και είχε δίκιο, αφού
σκαμνιά δεν υπάρχει πλέον. Πληροφορούμαστε, όμως, ότι στην θέση
της θα φυτευθεί άλλη, ταχείας αναπτύξεως και εξευγενισμένη.
Υπάρχει μία ποικιλία πλατύφυλλος, χωρίς μούρα (σκάμνια) με πολύ

ίσκιο και δροσιά. Να αναζητηθεί σε φυτώριο κάποιου Δήμου ή Δα-
σαρχείου. Είναι το κάτι άλλο!! Πρέπει στην γειτονία εκείνη να υπάρχει
η σκαμνιά για πάντα.

Βούϊξε η πλατεία….από παιδάκια!
Αρκετά τα παιδάκια, έστω για ένα μήνα το καλοκαίρι στο χωριό,

ώστε να θυμίζει η παρουσία τους (το παίξιμο,οι παιδικές φωνές και
η οχλαγωγία τους) τον παλιό καλό καιρό, τότε που παίζαμε τα αυτο-
σχέδια παιχνίδια «κουφ-κουφ-καυκασία», «σκατούλια», «φούσκου»,
«σκρόφα», «τσιλίκα», «ζήμ» και «μπάλλα από μπαλώματα»,(κάτι πα-
ρόμοιο με την μπάλλα από μπανανόφυλλα που παίζουν τα Αφρικα-
νόπουλα). Μήπως η δεκαετία της Ελλάδας του ’40 και του ’50 δεν
ήταν η σημερινή εποχή της Αφρικής; Τα ξεχάσαμε;… Έτσι ζουν και
παίζουν τα Αφρικανόπουλα σήμερα, όπως εμείς τότε!! Αχ αναμνή-
σεις παλιές…

Αμπελοχρονιά…
Ευχαριστημένοι οι αμπελουργοί μας από την εφετινή χρονιά. Καλή

παραγωγή αναμένεται. Λένε ότι θα έχουν καλό «μπερικιέτ...». Μακάρι.
Οι άνθρωποι κοπιάζουν, τουλάχιστον να βγαίνει ο κόπος τους. Με
τέτοια χρονιά εφέτος, πρέπει να γιορτάσουν και τον προστάτη του
Άγιο Τρύφωνα. Άσχημη ιδέα; Ας δυναντηθούν στο χωριό όλοι οι αμ-
πελουργοί, εξ άλλου έχουν και Σύλλογο Αμπελουργών. Μετά τον
εσπερινό και την αρτοκλασία από τον Παπαντώνη, να επακολουθήσει
«τσιμπούσι και κρασοκατάνυξη» σε ένα από τα καφενεία του χωριού.
Βέβαια και ο «Γερο-Αμπελουργός» (λέγε Βασ. Δ. Παπαβασιλείου),
θα εκφωνήσει και τον καθιερωμένο λόγο, όπως συνηθίζεται κατά το
πρωτόκολλον. Εντάξει; Ευκαιρία να δοκιμάσουμε και την νέα σοδειά
(κρασί και τσίπουρο).

Σαν Τραχανάς… βράζουν…
Κυριακή, 18 Ιουλίου στο χωριό ένα ζευγάρι παραγωγών από τα

Φάρσαλα πωλούν φακιές και ρεβύθια, την δική τους πραμάτια. Κά-
ποιος χωριανός τους ρωτάει: «Βράζουν ρε Πατριώτ’ ή δεν τα
κολλάει τίποτα;». Ο μπάρμπα Νάσιος -από ευγένεια προς τους ξέ-
νους- παρεμβαίνει και λέει: «...σαν τραχανάς βράζουν…». Οι πα-
ραγωγοί δεν το κατάλαβαν και απευθυνόμενοι στον μπάρμπα Νάσιο,
τον λένε: «τι είπες μπάρμπα;» Και ο μπάμπα Νάσιος «...σαν τρα-
χανάς, λέω, ...βράζουν». Τότε μπήκαν στο νόημα και συμφώνησαν
μαζί του.

Τι λέτε, να ’ρθω να σας πω εγώ…!
Μία παρέα θαμώνων του Καπαϊνα συζητούν και όπως φαίνεται

από την ένταση της φωνής κάπου διαφωνούν ή υπάρχει διαμάχη.
Αμέσως παρεμβαίνει ο «ταλαντούχος» Θανάσης ο καφεντζής (τον
Καπαϊνα εννοώ) και από μακρυά φωνάζει: «Τι λέτε; (τι συζητάνε

δηλαδή), να ’ρθώ εγώ να σας πω…». Τότε, έγινε χαμός. Μέσα σε όλα
ο Θανάσης και μάλιστα με πολύ πειθώ η επιχειρηματολογία του. Δεν
είναι θέμα που να μην μπορεί να μπει σε συζήτηση. Είναι τετράξυ-
πνος και αποδεκτός από όλους. Έχει την ικανότητα να συμμετάσχει
σε παντός είδους συζητήσεις. Και όπως φαίνεται είναι ενημερωμένος
σε όλα.

Έχ’ς δίκιο, έβαλα βαρύτερη…
Κάποιος τρώει την μπριζόλα που παρήγγειλε στον Καπαϊνα. Αλλά

ματαίως προσπαθεί να την «κολλήσει…» (δηλ. να την δαγκώσει, γιατί
ήταν σκληρή και όχι καλά ψημμένη). Φωνάζει τον Θανάση και τον
ενημερώνει. Ο Θανάσης ετοιμόλογος, όπως πάντοτε: «Έχ’ς δίκιο
αδελφέ, δεν βλέπ’ς που είναι διπλάσια από την κανονική;».
Και τι σημαίνει αυτό, παρεμβαίνει ένας της διπλανής παρέας; Με σο-
βαρό ύφος ο Θανάσης: «Δύσκολο να το καταλάβ`ς; Η κανονική
μερίδα θέλ’ λιγότερο χρόνο ψήσιμο, αυτή που είναι διπλάσια
σε βάρος έπρεπε να την αφήσω λίγο παραπάν’…» και αμέσως
ο Θανάσης την παίρνει και την ξαναψήνει και την έφερε στη συνέχεια
ροδοκόκκινη και καλοψημμένη.  Πάντως η αλήθεια είναι (και αυτό το
βεβαιώνω ο ίδιος) η μερίδα ήταν διπλάσια, ένα πιάτο ολόκληρο!!. Η
ουσία όμως είναι στην αντίδραση και στην εξυπνάδα του Θανάση.
Είναι φοβερός, απολαυστικός δεν παίζεται...

Με μπίτσε ντίπ για ντίπ….
Καταφθάνει στην καφετέρια του Ναπολέοντα ένας συγχωριανός

μας Αμπελουργός. Φαίνεται κουρασμένος και εξοργισμένος. «Τι συμ-
βαίνει Θωμά;», τον φωνάζει κάποιος εκ των θαμώνων. Και η απάν-
τηση του Θωμά του Αμπελουργού: «Ένα αιμοβόρο σλάπ, ασβός
πρέπει να είναι, μπήκε στ’ αμπέλ’ στην Καρκατούνα και δεν
άφησε τίποτα όρθιο». Αλήθεια βρε Θωμά, αναρωτήθηκαν οι πα-
ρευρισκόμενοι. «Αρά δεν άφησε τίποτα, με μπίτσε ντίπ για
ντίπ…» και συνέχισε με αποφασιστικότητα: «...που θα πάει δεν
θα πέσει στα χέρια μ’; Έχω ράμματα για την γούν’τ’. Ήδη
κατέστρωσα σχέδια σύλληψης με τον… Θεοφιλέστατο (λέγε
Θεόφιλο Γ. Σύρμο). Θα τον ...γδάρω ζωντανό...». Τελικά δεν
μαθεύτηκε το αποτέλεσμα του σχεδίου σύλληψης. Μάλλον θα απέ-
τυχε… Πάντως έχει δίκιο ο Θωμάς. Αγανάκτησε ο άνθρωπος, διότι
αυτοί οι ασβοί είναι σκέτη καταστροφή για τα αμπέλια. Παλιότερα
δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί, τώρα γέμισε ο τόπος!!!

Γυμνασιάρχ’ς παρακαλώ…
Καθόμαστε στην καφετέρια του Ναπολέοντα και έρχεται για καφέ

ο καθηγητής κ. Νίκος Χρ. Γώγος. «Καλημέρα κ. καθηγητά τον φω-
νάζει κάποιος». Πριν προλάβει να χαιρετίσει ο Νίκος, ακούγεται
κάποιος διπλανός. «Γυμνασιάρχ’ς παρακαλώ. Δεν θέλω υπο-
βάθμιση». Ο Νίκος βέβαια χαμογέλασε και κάθισε για καφέ. Τελικά
βγήκε ότι, πράγματι ο Νίκος Χρ. Γώγος είναι Γυμνασιάρχης (Δ/ντής)
σε Γυμνάσιο της Καρδίτσας. Είχε δίκιο ο κυρ Βασίλης… ο επονομα-
ζόμενος και Πρόεδρος, που επέμεινε ότι είναι… Γυμνασιάρχ’ς.

Μόνο υπάρχ(ει)….;
Συζήτηση στον «Καπαϊνα» για αρκούδες. Κάποιος ισχυρίζεται ότι

είδε πατημασιές στην Αϊ Μαρίνα. Ο Καπαϊνας «έπιασε… την συζή-
τηση» και αμέσως παρεμβαίνει, φωνάζοντας από το βάθος του κα-
φενείου που σερβίριζε καφέδες: «Την είδες εσύ που λές για
αρκούδα στην Αϊ Μαρίνα;» Και ο διηγούμενος τα περί αρκούδας
συνεχίζει: «Πρέπ’ να την ιδείς; Άμα δεις τις πατημασιές δεν
είναι σαν να την είδες;» Και ο ετοιμόλογος Καπαϊνας συνεχίζει λέ-
γοντας: «Αρά δεν υπάρχ’ αρκούδα στο χωριό, μην λέτε κου-
βέντες στον αέρα και σκιάζετε τον κόσμο». Τότε παρεμβαίνει
ένας τρίτος από διπλανή παρέα και απευθυνόμενος στον Καπαϊνα
του λέει: «Καπαϊνα, υπάρχ’ και παραϋπάρχ’ αρκούδα στο
χωριό… και πρόσεχε να μην σε βρει στον δρόμο και δεν
ξέρ’ς κατί που να κάν’ς…!». Και η απάντηση του Καπαϊνα: « Αϊ
καλά, βρήκες άνθρωπο να σκιαχθεί από Αρκούδα. Τι με πέ-
ρασες εμένα; Ούτε σε Λιοντάρ’ δεν κάνω πίσω εγώ, αρκούδα
θα σκιαχθώ;». Γι’ αυτό λέμε ο Θανάσης είναι ανεπανάληπτος στην
παρέα.
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Οτ’ λογιό θέλ’ς…
Απόγευμα στο καφενείο

του Καπαϊνα και ο άρτι αφιχ-
θείς… μπάρμπα Θανάσης
Γκίκας παραγγέλλει ένα
καφέ στον Θανάση τον κα-
φεντζή (λέγε Καπαϊνας). Ο
Θανάσης ρωτάει αμέσως:
«Τι καφέ ;» (εννοώντας
γλυκύ, μέτριο ή σκέτο) και ο
μπάρμπα Θανάσης, πάντοτε
ετοιμόλογος δίνει την απάν-
τηση: «Ο,τ’ λογιό θέλ’ς
Νάσιο». Και ο ανεπανάλη-
πτος Θανάσης ανταπαντάει:
«Α μπράβο μπαρμπούλη`μ, αυτή είναι παραγγελιά, όχ` σαν
μερικοί-μερικοί που σε βγάζουν την ψυχή όταν παραγγέλ-
λουν…»!!! Άπιαστος ο Θανάσης ο αγαπητός…

Παιδική γιορτή στο αμφιθέατρο
Την παραμονή της Παναγίας,

έκλεισε το 15νθήμερο των εκδηλώσεων
του τοπικού Συλλόγου με μία όμορφη
και καλά οργανωμένη παιδική γιορ-
τούλα. Παιδικές φωνές πλημμύρισαν
την πλατεία, τραγούδισαν και μας είπαν
ωραία ποιήματα και τραγούδια από
πολλές χώρες. Μεταξύ των παιδιών και
δύο «Ιταλάκια», η κόρη και ο γιoς της
Βάσως Θ. Βούρδα, που είναι παντρε-
μένη στην Ιταλία με τον  συμπαθέστατο
Ganloukas. Ο Karlos και η Irene συμ-
μετείχαν στην χορωδία που διηύθυνε η
γιαγία τους, η κ. Ειρήνη Θ. Βούρδα με
την  Παρασκευή (Βιβή) συζ. Απ. Αλπού.

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



Αγαπητοί συμπατριώτες,
Το Χωριό μας πάντα διακρινόταν για τις ιδιαίτερες πνευματικές επιδό-

σεις των τέκνων του. Ακούγεται εγωιστικό, μα είναι αληθινό, έστω και …
γραλιστινό, αγαπητέ φίλε Θωμά. Ένας παλιός μου φίλος δικηγόρος, μα-
καρίτης πια, ο Απόστολος Παπαευθυμίου από τη Λοξάδα, μου διηγούνταν
πως στη δεκαετία 1920 – 1930, τόσο στο Σχολαρχείο όσο και στο Γυμνάσιο
Φαναρίου, τηρούνταν Χρυσή Βίβλος, στην οποία εγγράφονταν κάθε χρόνο
οι αριστούχοι μαθητές. Τις πρωτιές στη βίβλο αυτή είχαν πάντα οι Γραλι-
στινοί. Και επειδή έτυχε να έχει φίλο και συμμαθητή  το συγχωριανό μας
Θανάση Πασιαλή, γιο του παπα-Χαράλαμπου και συμφοιτητή του αργό-
τερα στη Νομική Σχολή, τον έφερνε ως παράδειγμα υψηλής διάκρισης. «Ο
Θανάσης διέθετε σπάνια οξύνοια, ήταν αριστούχος σε όλα τα μαθήματα,
σε όλες τις τάξεις», μου έλεγε με θαυμασμό για τον ανοήτως από μωρούς
ανθρώπους παρεξηγημένο δικηγόρο μας. Στους παλαιότερους είναι γνω-
στές κάποιες αθλιότητες που διέδιδαν ορισμένοι κακεντρεχείς και ανεγκέ-
φαλοι κρετίνοι εις βάρος του, για να μειώσουν την αξία του.
Εκμεταλλεύονταν την ανεκτικότητά του, την απλότητα και την πράγματι
ατημέλεια και αφροντισιά που τον διέκρινε, για να τον λοιδορήσουν. Έφυγε
από τη ζωή παρεξηγημένος. Θεός σχωρές τον!

Η σκυτάλη της διάκρισης πέρασε στη συνέχεια στις επόμενες γενιές.
Τα Γραλιστινόπουλα εξακολούθησαν και εξακολουθούν να διαπρέπουν σε
όλες τις εκφάνσεις της πνευματικής ζωής. Υπεροχή στις επιστήμες, στα
γράμματα και τις τέχνες. Η καταξίωσή τους έφτασε μέχρι τις ανώτατες
βαθμίδες της επαγγελματικής και κοινωνικής ιεραρχίας. Πολλοί συγχωρια-
νοί μας κατόρθωσαν να αναρριχηθούν στα ύπατα αξιώματα της Πολιτείας,
με πρόσφατα παραδείγματα το στρατηγό Στέφανο Μακρή, που κατέκτησε
τη θέση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, το Χρίστο Λαγό, που δι-
οίκησε το Πυροσβεστικό Σώμα από τη θέση του Υπαρχηγού της, και το δια-
κεκριμένο πολιτικό Δημήτρη Σιούφα, που έσπασε κάθε ρεκόρ επιτυχίας,
κατακτώντας το ύπατο πολιτειακό αξίωμα του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων. Αν είχα το χρόνο να επεκταθώ και σε άλλους τομείς της πνευμα-
τικής σποράς, η συγκομιδή θα ήταν πλούσια και θαυμαστή.

Πάρα πολλά απ’ αυτά τα σπινθηροβόλα πνεύματα θέλησαν να παρου-
σιάσουν και με γραπτό λόγο τα επιτεύγματά τους, τις ανησυχίες, τα όνειρα,
τις προτάσεις τους, το μεράκι, τους προβληματισμούς και τον ανόθευτο
πατριωτισμό τους. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι και ποιοι είναι αυτοί, γιατί
ποτέ δεν επιχειρήθηκε μια απογραφή. Ευκαιρία ίσως να προτείνουμε τώρα
στους πολιτιστικούς συλλόγους του Χωριού μας, να αναλάβουν μια τέτοια
πρωτοβουλία, προσκαλώντας  τους απανταχού Ελληνοπυργιώτες συγγρα-
φείς να δηλώσουν «παρών» με τα έργα τους. Είναι βέβαιο πως η σοδειά
που θα προκύψει από μια τέτοια αποτίμηση, θα είναι εντυπωσιακή. Προ-
σωπικά μπορώ ως εκ τούτου μόνο δειγματοληπτικά να αναφέρω εδώ κά-
ποιους συγχωριανούς μας συγγραφείς και μόνο στο βαθμό που η
συγγραφική τους δραστηριότητα είχε ως αντικείμενο το Χωριό μας. Σαν
πρώτος μού ρχεται στο μυαλό ο σπουδαίος παπα-Χαράλαμπος Πασιαλής,
λόγιος και άριστος γνώστης της βυζαντινής μουσικής, που με το έργο του
«Εθνικοθρησκευτική Παρακαταθήκη» κατέγραψε ιστορικά γεγονότα και
παραδόσεις του Χωριού μας. Η εργασία του αυτή δημοσιεύτηκε στο «Παν-
θεσσαλικόν Λεύκωμα» του Βόλου το 1926. Ακολουθεί ο στρατηγός Γιάννης
Κωτούλας με το ηθογραφικό του διήγημα «Ο υψωμένος Δέντρος», που δη-
μοσιεύτηκε σε συνέχειες στο «Θεσσαλικόν Μέλλον» το 1948 με το ψευδώ-
νυμο «Έλλην ο Πύργου» και αναφέρεται στο υψωμένο δέντρο στα Δόκανα.
Ο στρατηγός είχε γράψει και άλλα διηγήματα με θέματα παρμένα από τη
ζωή στο Χωριό, όπως «ο αγροφύλακας Τσάλας ο κουτσός, Φωτεινή η κου-
ρεμένη, Αγγέλα η φτυσικιά, η δευτεροπαντρειά του Μήτρου κ.ά.». Τη σκυ-
τάλη παίρνει στα νεότερα χρόνια ο Γιώργος Μάκκας με το βιβλίο του «
Ελληνόπυργος Καρδίτσας», που εξέδωσε το 1983. Ακολουθούν: Παπα-Βα-
σίλης Σιούφας με το βιβλίο «Ελληνόπυργος – Το Χωριό μου» (έτος εκδό-
σεως 1986),  Γιάννης Γώγος με το βιβλίο «Ελληνόπυργος Καρδίτσας –
Μνήμες και Βιώματα  από το Χωριό μου» ( έτος εκδόσεως 1993), ο υπο-
φαινόμενος με το βιβλίο «Τα πασχαλιάτικα Τραγούδια της Γράλιστας»
(έτος εκδόσεως 1999) και ο Ευριπίδης  Παπαδημητρίου, «ου Πίδς τ’ Πιρι-
κλή», με τα «Πονήματα» (έτος εκδόσεως 206).

Από τους συγχωριανούς μας δεν έλειψε ούτε το ποιητικό ταλέντο. Ο
πρώτος που πραγματοποίησε έκδοση της ποιητικής συλλογής του με τον

τίτλο «Ο Φάρος του Ελληνοπύργου»,  αν και με γνώσεις μόνο τετάρτης δη-
μοτικού, ήταν ο συμπαθέστατος, καλοκάγαθος Γεώργιος  Ράγγος, πιο γνω-
στός ως «Γιωργουλάκος». Στις μέρες μας την ποιητική παράδοση
συνεχίζουν διάφοροι συγχωριανοί μας με δημοσιεύσεις κατά καιρούς στις
δυο εφημερίδες του Χωριού μας «Ελληνόπυργος» και «Γράλιστα» ποιημά-
των, με τα οποία τραγουδούν τις ομορφιές του τόπου μας και ξυπνούν
στους παλαιότερους μνήμες χαράς, αλλά και πόνου. Θα κινδύνευα να πα-
ραλείψω κάποιους, αν επιχειρούσα να αναφερθώ σε ονόματα. Από τους
τακτικότερους πάντως τελευταία εμφανίζεται ο Θανάσης Κ. Γκίκας υπό το
ψευδώνυμο «Ρήγας», που δημοσιεύει με ανόθευτη απλότητα ποιήματα που
ξεχειλίζουν από αγάπη, αυθορμητισμό  και ανεπιτήδευτο ενθουσιασμό για
πρόσωπα, καταστάσεις και παραδόσεις του Χωριού.  

Η σειρά τώρα της εκδοτικής συνέχειας ανήκει στον εκλεκτό συγχωριανό
μας και καλό φίλο μου, το δάσκαλο Θωμά Βούρδα. Ο Θωμάς είναι τακτικό,
σχεδόν μόνιμο  μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας «Ελλη-
νόπυργος», της οποίας υπήρξε συνιδρυτής και στην οποία αρθρογραφεί
από το 1986. Η παρουσία του στη λογοτεχνία είναι ανελλιπής και πλούσια
μέχρι σήμερα με δημοσιεύσεις κυρίως διηγημάτων που αναφέρονται στην
παλαιότερη ζωή του Χωριού μας, τα έθιμα, τις παράξενες ή και κωμικοτρα-
γικές ενίοτε ιστορίες του, σε ανθρώπους που οι ίδιοι σημάδεψαν το πέρα-
σμά τους από τη ζωή με τη δική τους σφραγίδα της ιδιορρυθμίας, σε
θρύλους  και παραδόσεις. 

Όλον αυτόν τον πολύχρονο μόχθο τον συμμάζεψε τώρα ο Θωμάς και
μας τον παρουσιάζει ως ολοκληρωμένη και ενιαία συλλογή πλέον στο βι-
βλίο του «Απίστευτα και όμως … Γραλιστινά». Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα
και τη χαρά πια να απολαύσουμε τις αφηγήσεις του απερίσπαστα, χωρίς
«συνέχειες στα επόμενα», να βιώσουμε οι παλαιότεροι γλυκόπικρες στιγμές
αλλοτινών καιρών και να πληροφορηθούν οι νεότεροι τη γραλιστινή ζωή
των προγόνων τους. Πολύ εύστοχα και λακωνικά συνοψίζει το περιεχόμενο
του βιβλίου η κόρη του Βάσω, κάνοντας σημειολογική αναφορά με το εξής
περίγραμμα:  «Το βιβλίο είναι ιστορίες με ήρωες τους απλούς ανθρώπους
και τα παιδιά του Χωριού του, ιστορίες με φαρμακερά φίδια και στοιχει-
ωμένα δέντρα, με προξενητάδες και αρκουδιάρηδες, με λύκους και κατσι-
κάκια, με νύφες και πεθερές … αστείες και σοβαρές, ιστορίες γλυκές και
πικρές, νοσταλγικές και τρυφερές, απίστευτες και όμως … πέρα για πέρα
γραλιστινές». 

Προσωπικά νιώθω ιδιαίτερη χαρά, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να πω
δυο λόγια για το βιβλίο του. Ο ίδιος άλλωστε δεν έχει ανάγκη από ύμνους
και εγκώμια. Η υπερχειλίζουσα αγάπη του για το Χωριό μας, ο αυθορμητι-
σμός του, η απλότητα, η ευγένειά του και η μετριοφροσύνη του είναι σε
όλους μας γνωστές αρετές του, ώστε να μη χρειάζεται καμιά άλλη «έξωθεν
μαρτυρία».  Θα πάρω λοιπόν ένα αποσπασματικό δειγματολόγιο από το
πλούσιο περιεχόμενο, για να ξαναθυμηθούμε οι παλαιότεροι κάποια περι-
στατικά που τα ζήσαμε στα παιδικά μας χρόνια και να τα μάθουν και οι νε-
ότεροι. Και τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από τις πιπεράτες ιστορίες του! 

Με την «Πιπιρίτσα» ή «Περπατίτσα», όπως τη λέγαμε εμείς, μας θυμίζει
την αμοιβή που εισπράτταμε για τα παρακάλια που απευθύναμε στον Ύψι-
στο, ζωσμένοι με βούζια δίκην φουστανέλας, για να βρέξει: «Πιπιρίτσα περ-
πατώ, το Θεό παρακαλώ, για να βρέξει μια βροχή, μια βροχή βασιλική, να
γένουν τα στάρια, τα στάρια τα κριθάρια, του Θεού τα παρασπόρια». Και
στο τέλος, μια  κανάτα γεμάτη νερό απ’ τα μπαλκόνια στα κουρεμένα κε-
φάλια μας ήταν η αμοιβή μας. Ύστερα μας φέρνει αντιμέτωπους με τον
επιθετικό κόκορα. Ο κόκορας είχε πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο του ως αρ-

χηγού της φαμίλιας του και δεν εμπιστευόταν ούτε τη σκιά των ανθρώπων,
όχι τους ίδιους τους ανθρώπους. Φαίνεται ότι είχε κακή πείρα από τις προ-
θέσεις τους. Κάπου θα είχε παραστεί αυτόπτης μάρτυρας ανθρώπινης εγ-
κληματικής ενέργειας εναντίον της φαμίλιας και άμα έβλεπε άνθρωπο, «του
ανάβανε όλα τα λαμπάκια». Θόλωνε το κοκορίσιο μυαλό του και ορμούσε
ακάθεκτος κατά πάντων και πασών με τσιμπιές και νυχιές, για να προστα-
τέψει το χαρέμι του. Το τέλος του ήταν … κακαβίσιο. Κατέληξε κρασάτος
στα πιάτα.

Με την ιστορία του λύκου  επιβεβαιώνει στην κυριολεξία αυτό που λέει
η λαϊκή θυμοσοφία ότι «ο λύκος στην αντάρα χαίρεται». Ο Θωμάς είχε πάει
τη γιδοβίτσα κατά την «Παλιόλακα» για βοσκή. Ήταν η σειρά του εκείνη
την ανταριασμένη μέρα. Όταν άρχισε να βραδιάζει, γύρισε τα γίδια προς
το δρόμο της επιστροφής. Σε ένα στενό πέρασμα στάθηκε και τα μετρούσε
ένα ένα, για να δει μήπως λείπει κανένα. Τα βρήκε … «όλα εν τάξει». Σαν
έφτασαν τα γίδια στον Αϊ-Δημήτρη, άρχισαν να χωρίζουν και το καθένα τρα-
βούσε για το σπίτι του. Ο Θωμάς ήξερε πόσες και ποιες  γίδες ανήκαν σε
κάθε σπίτι. Με φρίκη διαπιστώνει ότι τρεις γίδες από ισάριθμα σπίτια έλει-
παν. Έβαλε τα κλάματα. Απαρηγόρητος ζήτησε τη βοήθεια δύο αντρών.
Θωμάς και άντρες με φακούς αλώνιζαν όλη νύχτα την Παλιόλακα, για να
βρουν τις γίδες. Αλλά «η δλειά ντζίφος», άκαρπες οι έρευνες. Γύρισαν πίσω
άπρακτοι. Οι έρευνες συνεχίστηκαν την επομένη με το φως της ημέρας.
Τότε βρέθηκαν τα υπολείμματα των γιδιών μέσα σε  μια ρεματιά. Ο λύκος,
παρά τα  συνεχή «χουιάσματα» που έκανε όλη μέρα ο Θωμάς, σύμφωνα
με οδηγίες τη μάνας του, για να προγκήξει προληπτικά ενδεχόμενη εμφά-
νιση λύκου, αγνόησε τα «χουιάσματα», ξεμονάχιασε τις γίδες μες στην
πυκνή αντάρα, τις έσυρε μία μία στο ρέμα και τις ξεκοκάλισε με την ησυχία
του. Τότε έμαθε ότι όντως ο λύκος στην αντάρα χαίρεται.

Και μετά το  λύκο της «Παλιόλακας», μας φέρνει σε επαφή με έναν άλλο
λύκο, που είχε εμφανιστεί καταμεσήμερο πίσω από το Βακούφκο του Αϊ-
Δημήτρη. Τα παιδιά, μόλις τον είδαν κατατρόμαξαν και άρχισαν να τρέχουν
και να φωνάζουν «Τρέξτι, χουριανοί, λύκους στου Χουριό!». Ένας Μάυς,
που άκουσε τις φωνές, πήρε το όπλο του και έτρεξε. Παρένθεση: «Μάυς»
ήταν ένοπλο μέλος των οργανώσεων Μ.Α.Υ. (Μονάδων Ασφαλείας Υπαί-
θρου), τις οποίες είχε δημιουργήσει το Κράτος  γύρω στα 1947 στις τοπικές
κοινωνίες, και ειδικότερα στα χωριά, και μέλη τους ήταν απλοί πολίτες άν-
δρες. Όσοι μπορούσαν να φέρουν όπλο, κατά το κριτήριο της στρατιωτικής
αρχής, έπρεπε υποχρεωτικά να εξοπλιστούν. Σκοπός αυτών των μονάδων
ηταν η αυτοάμυνα, η αυτοπροστασία των χωριών δηλαδή έναντι των αν-
ταρτών. Ο Μάυς λοιπόν εντόπισε το λύκο απέναντι στα «Ταμπούρια», τον
σημαδεύει με μεγάλη προσοχή, πατάει τη σκαντάλη και πυροβολεί. Μπαμ,
ακούστηκε και ο λύκος … κάνει επιτόπου μια στροφή και ξαφανίζεται μέσα
στο λόγγο. Η στόχευση του Μάυ δεν ήταν ακριβώς … «διάνα». Ίσως αυτό
το περιστατικό να είχε υπόψη του ο αξέχαστος Φώτης, που φώναζε «Λύκος
στην πλατεία!!». Αφήνει τώρα τους λύκους και πάει στην καρπερή τεμπέλα
του Χωριού, που αντί να στρώσει τον πισινό της και να δουλέψει, για να με-
γαλώσει τα κουτσούβελά της, τριγυρνούσε «ντιβιρλίγκα» όλη μέρα από
σπίτι σε σπίτι ζητιανεύοντας. Όταν την παρατήρησε κάποια καλή νοικοκυρά
«Γιατί, γιεμ, γυρουφέρνς ούλ’ τη μιρούλα και δεν πας κάπ’ να δλέψς, να
φλάξ’ κι να μιγαλώεις τα πιδιά σ’;», εκείνη έδωσε αποστομωτική απάντηση:
«Ιγώ δε δλεύου, θκειά; Πώς δε δλεύου; Γιννάου πιδιά! Δλειά δεν είνι  κι
αυτή;;». Κόκαλο η καλή νοικοκυρά!

Αλλά και τα κουτοπόνηρα «καρφιά» των κουτσομπόληδων δεν τα ξεχνά
ο Θωμάς. Η φαρμακόγλωσσα κυράτσα ξεμοναχιάζει το νιόπαντρο Κώτσιο
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KAΦΕ - ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ»

Αθανάσιος Νάσιας
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ - ΤΗΛ.: 24410 33143

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
- ΣΠΑΝΙΑ ΚΥΝΗΓΑ

ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η  ΕΙΣHΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΠΑΣΙΑΛΗ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ  ΤΙ ΛΕΕΙ (ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ) ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤ            

«Απίστευτα και όμως... γραλιστινά» από τον σ    

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

Με μεγάλη χαρά άκουσα από τον Γραμματέα του Συλλό-
γου Ελληνοπυργίων Λάρισας Σωτήρη Μουντζούρη, να μου
ζητάει να μιλήσω για το βιβλίο του Θωμά Βούρδα “Απί-
στευτα…και όμως Γραλιστινά”, στην ειδική εκδήλωση που θα
γινόταν και σήμερα γίνεται στο χωριό μας.  Και ειλικρινά αι-
σθάνομαι μια ιδιαίτερη τιμή που μου δίνεται η ευκαιρία να
αναφερθώ σε ένα έργο του Θωμά που στηρίζεται σε κατα-
στάσεις και πρόσωπα του χωριού μας, αλλά και σε βιώματα
της παιδικής ηλικίας του. 

Για το ποιος είναι ο Θωμάς Βούρδας ο δάσκαλος, ο ερα-
στής της Ελληνοπυργιώτικης ζωής και ιδέας μίλησε ο Κ. Φα-
ρασλής.  Εγώ συνοπτικά θέλω να πω ότι ο Θωμάς Βούρδας,
γυιός του Μήτσιου Βούρδα, του ίσκιου της Γράλιστας όπως
χαρακτηριστικά τον αποκάλεσε κάποιος, όταν μαθεύτηκε ο
θάνατός του, είναι ένας γνήσιος Γραλιστινός.  Έμαθε να ζει
και να αγαπάει το χωριό του την αγάπη δε αυτή την μετέφερε
στα δυο παιδιά του και στη γυναίκα του Ειρήνη.  Σ’ όλη του
τη ζωή η Γράλιστα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του
και για τον λόγο αυτόν είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις

δράσεις των Γραλιστινών της Λάρισας.  Αναφερόμενος στο
βιβλίο του μια και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ σήμερα θέλω να πω
ότι το διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον και στη κυριολεξία κάθε
μία επί μέρους μικρή ιστορία του με γέμισε από όμορφες και
νοσταλγικές αναμνήσεις της παλιάς ζωής του χωριού μας.  Οι
ήρωες του Θωμά Βούρδα είναι όλοι τύποι και πρόσωπα της
Γράλιστας, συνομιλούν μεταξύ τους άνετα και ήρεμα, όπως
ακριβώς κάτω από διαφορετικές συνθήκες καθημερινά συνο-
μιλούν όλοι οι άνθρωποι. Εμφανίζονται σε παρόμοιες γραφι-
κές φιγούρες και με ανάλογα προτερήματα ή μειονεκτήματα
για να εξηγήσουν κάτι, ή με την δική τους αμίμητη λογική και
το χιούμορ, να αντιμετωπίσουν ένα θέμα ή μια απρόοπτη κα-
θημερινότητα ή και μια ακόμη κατάσταση που ενοχλεί.

Με ευκολία θα μιλούσε κανείς για λειτουργία του αυθόρ-
μητου ρεαλισμού μέσα από μία συνεχή παρουσία του κατα-
πληκτικού και μάλλον ανεπανάληπτου κόσμου του χωριού. Το
απροσδόκητο, το παράδοξο, το αμίμητο, εντοπίζονται μέσα
σε συμβατικές καθημερινές εικόνες και μεταφέρονται με ένα
τρόπο αυθόρμητο φέρνοντας στο φως και στην επιφάνεια

ιστορίες και θέματα που δεν      
λούσαν θέμα για λογοτεχνι      
οποία πλάθονται οι περιπέτ       
πορτραίτα τους είναι συνθέσ   
θρύλων, αφηγήσεων και απ    
φυσικών γεγονότων. Σε χώρ    
κτά που έρχονται είτε από δ    
από προσωπική εμπειρία του    
του χωριού, δείχνοντας συμ    
στευτες, βγαλμένες μέσα α     
τραχιάς ορεινής και απομον      
φυσιολογική ανάγκη για τέρψ     
βάζοντας τα κείμενα του έργ      
η εκπληκτική τους γοητεία ο      
χείο, το οποίο εκλαμβάνετα     
στοιχείο. Στην πορεία κατάλ     
και αυτό ήταν που με γοήτευ  

1. Τα θέματα του βιβλίου    
ρακτήρες ή καταστάσεις πο      

     
        

        
 

         
      

         
        

        
      

       
       

       
       

       
       

       
        

       

     
       

        
  

         
       
         

       
       

        
        

           
          

         
         

        
     
        

      

Ομιλία του κ. Παύλου Β. Σιούφα    



 
         

           
         

         
            

        
           

            
        

          
         

            
       

        
          

        
          

      
         

       
         

          
       

         
        
           

            
        

         
            

        
         
           

         
          

         
         

      
            
          

          
         

         
        

           
     

          
         

          
          

          
           

           
          

            
       

           
          

             
        

           
      

          
         

            
         

        
        

        
           

          
         

         
        
        

       
         

            
         

        
           

        
           

           
            

    
          

          
          

          
        
         

         
           

          
           

         
           
          

 
          

             
           

            
           

         
        
              
           

          
          
          

            
           

            
           

            

           
            

         
         

          
           

           
 

           
            
           
          

           
              

           
              

           
         

           
           

          
            
           

          
         

             
         

             
          

          
         
           
        

            
           

          
        

          
          

         
           

            
           

          
              

        
         

            
          

             
    
         

        

και τον ρωτάει, δήθεν από ενδιαφέρον: «Δε μι λες, Κώτσιου μ’, έμαθα ότι
παντρεύκις! Μπράβου, και καλά έκανεις! Ω ς πότι; Και δε μι λες, τώρα, …
πώς τα είδις;;; Θέλου να πω,… είν’ καλή η νύφ΄;». Και ο Κώτσιος, που κα-
τάλαβε κατά πού το πήγαινε η κουτσομπόλα, την κατακεραύνωσε: «Γιατί,
σάμπως ιγώ είμι καλύτιρους, θκειά!!».

Σειρά τώρα έχει ένας άλλος Κώτσιος, που έγινε μακαρίτης από τραβο-
ξυλιά του! Φώναξε μόνος το θάνατο, να τον πάρει, πριν έρθει η ώρα του.
Ήταν ξεροκέφαλος, δεν άκουγε τις συμβουλές των γιατρών ούτε τα πα-
ρακάλια της γυναίκας του να φυλάγεται από τα κρύα, ύστερα από μια πε-
ριπέτεια που είχε με την υγεία του. Και τώρα, η γριά στο μνήμα του τον
μαλώνει: «Ααααχ!!  Δε μ’  άκσις, Κώτσιου μ’, δε μ’ άκσις!!  Σ’  έλιγα, η κα-
ψιρή, φυλάξ’, Κώτσιου μ’, φυλάξ’, μην ξανοίησι!! Δε μ’ άκσις, την έρμ’, το
‘φαϊς του κεφάλ’ σ’!!  Ε, κάτσι αυτού τώρα, καλά είσι!!».

Και μετά το μακαρίτη  Κώτσιο μας ξαναθυμίζει ο Θωμάς το τεράστιο ρα-
διόφωνο που είχε δωρίσει μαζί με άλλα αγαθά η UNRA στο Χωριό μας  στην
μεταπολεμική περίοδο του 50, στα πλαίσια οικονομικής βοήθειας βάσει του
σχεδίου Μάρσαλ προς τη Χώρα μας. Το ραδιόφωνο δούλευε με βενζινοκί-
νητη γεννήτρια, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ηλεκτρισμός στο Χωριό.
Εγκαταστάθηκε στο Κοινοτικό Γραφείο. Τα δυο γιγαντιαία μεγάφωνά του
ο πρόεδρος τα εγκατέστησε στο σημερινό πλάτανο του Παύλου Σιούφα:
ένα να βλέπει προς τον πέρα μαχαλά και το άλλο προς τον απάνω. Ήταν
μια πρωτόγνωρη, αλλά και ευχάριστη εμπειρία για το Χωριό. Η μουσική και
οι ειδήσεις δεν έλειπαν όλη μέρα. Έτσι, και διασκεδάζαμε και τακτικότατη
ενημέρωση είχαμε για το τι συνέβαινε στον κόσμο. Το εργαλείο όμως αυτό
δεν το έβλεπε με καλό μάτι κάποια γριούλα παλαιών αρχών και αντιλήψεων,
το θεώρησε σατανικό, έργο του Διαβόλου. «Πού ακούσκι να βγάζ’ φουνή
ου πλάτανους!! Θα μας χάσ’ ου Θιος!! Αυτά είνι σμάδια τς Δεύτιρης Πα-
ρουσίας!!» φώναζε κάθε φορά που το άκουγε. Ώσπου μια μέρα δεν άντεξε
άλλο: Μάζεψε μια ποδιά «μόχαλα», πήγε απάνω στο Μετερίζι, εκεί όπου
είναι τώρα το παναγοπουλέικο το σπίτι, και άρχισε να πετροβολάει τα με-
γάφωνα στον πλάτανο, ουρλιάζοντας: «Βουηθάτι, χουριανοί, να γκριμί-
σουμι τς διαόλ’ απ’ τουν πλάτανου!! Θα μας χάσ’ ου Θιος!! Πλαλάτι
γλήγουρα!!». Λένε πως ο Πατροκοσμάς είχε προφητέψει για το πλατάνι
αυτό ότι κάποια μέρα θα έβγαζε ανθρώπινη φωνή. Δεν ξέρω αν είχε προ-
βλέψει και τον πετροβολισμό του!

Η πασίγνωστη κι αξιαγάπητη Τσιώνω δεν μπορούσε βέβαια να ξεφύγει
ούτε αυτή από την πένα του Θωμά: Είχε πάει, λέει, νυχτούλια, πρωί πρωί,
να ποτίσει τον κήπο της, ήταν η σειρά της . Κι εκεί που πότιζε αμέριμνη,

βλέπει να λιγοστεύει το νερό. Ψάχνει το αυλάκι, να δει μπας και σάρσε σε
κανένα σημείο. Τίποτα! Το αυλάκι εντάξει και το νερό όλο και λιγόστευε,
μέχρι που σταμάτησε εντελώς να τρέχει. Τότε ψυλλιάστηκε η Τσιώνω, κα-
τάλαβε τι είχε συμβεί. «Αυτές οι βρώμις θα το ‘κοψαν! Α, τις άτιμις, θα τις
διορθώσου ιγώ! Τώρα θα δουν!!» είπε και ξαμολήθηκε γρήγορα προς το
μέρος όπου τα αυλάκια διακλαδίζονται. Δικαιώθηκε απόλυτα. Το νερό το
είχαν κόψει οι δυο συννυφάδες και το γύρισαν κατά το δικό τους κήπο.
Χωρίς κουβέντα αρπάζει μια αγριογκορτσίσια  ματσούκα και τις κάνει και
τις δυο τουλούμι στο ξύλο. 

Η συνέχεια δόθηκε στο δικαστήριο , όπου ο πρόεδρος την παρατήρησε,
μετά την επιβολή κάποιας εξαγοράσιμης ποινής: «Κυρά μου, τι το πέρασες;
Έτσι, άντε, αρπάζουμε ένα ξύλο και δέρνουμε τον κόσμο; Άλλη φορά να
μην το ξανακάνεις!». Και η αγέρωχη Τσιώνω απαντά: «Άμα τις ματαπιάσου
στα χέρια μ’, θα τς ξικάνου, ντιπ για ντιπ!». «Ναι, αλλά δεν το λέει αυτό ο
νόμος!» ανταπαντά ο πρόεδρος. Και τότε δόθηκε η θρυλική πια απάντηση
της Τσιώνως, που δεν παύει και σήμερα να επαναφέρεται στις παρέες και
να συζητιέται:  «Του λέει κι σκάει κι ρέβ’ κι ανεί! Α!!!». Ο πρόεδρος ξεκαρ-
δίστηκε στα γέλια, κατάλαβε ότι είχε να κάνει με Μπουμπουλίνα, και όχι με
μια γριούλα! Αμ, και η ιστορία με τον Καμούτσια έχει κι αυτή τη δική της
νοστιμάδα. Έτσι ήταν το παρατσούκλι του θείου. Πολύ σωστά παρατηρεί
ο Θωμάς ότι στο Χωριό μας – όπως και σ’ όλα τα χωριά άλλωστε – πιο ανα-
γνωρίσιμοι είναι οι άνθρωποι μεταξύ τους με τα παρατσούκλια τους, παρά
με τα ονόματά τους. Προσωπικά θυμάμαι την περίπτωση της γυναίκας μου,
που όταν είχε πρωτοέρθει στο Χωριό, συνάντησε μια μέρα τον αείμνηστο
Αποστόλη Οικονόμου να κάθεται στο κούτσουρό του στη στροφή του Φώτη
Γέρμανου, ώστε να ‘χει εποπτεία του κρεοπωλείου του, και τον χαιρέτησε:

- Καλημέρα σας κύριε Νιάφα, τι κάνετε;
- Δε μι λέν’ Νιάφα, Οικονόμου λέγουμι ! απάντησε ο Αποστόλης ενοχλη-

μένος.
- Με συγχωρείτε, αλλά έτσι ακούω να σας λένε!
- Ε, σι τούτου του κουλουχώρ’ τα ‘χουμι αυτά! είπε ο Αποστόλης. 
Συνεχίζοντας το δρόμο της η γυναίκα, συνάντησε τον Καραμπινάκο.
- Καλημέρα σας κύριε Καραμπινάκο, τι κάνετε; 
Πιο ψύχραιμος ο Καραμπινάκος , χαμογέλασε και της λέει:
- Τριαντάρης λέγομαι, όχι Καραμπινάκος!
Ο ανιψιός του Καμούτσια λοιπόν έβοσκε τα γελάδια του στα Σκυλοφό-

καλα. Ανάμεσα σ’ αυτά είχε και το βόδι του θείου του. Φαίνεται πως το φι-
λοξενούμενο βόδι δεν ένιωθε βολικά ανάμεσα σε ξένη γελαδοοικογένεια
και έκανε ζαβολιές. Κάποια στιγμή το παράκανε, και ο ανιψιός το ανακά-
λεσε στη τάξη με δυνατή φωνή: «Όουου, Καμούτσια! Κάτσι καλά!!». Ο
θείος, που έτυχε να βρίσκεται την ώρα εκείνη στον Αϊ-Δημήτρη, άκουσε τον
ανιψιό να φωνάζει το βόδι με το παρατσούκλι του και έγινε θηρίο. Περίμενε
να βραδιάσει, να γυρίσει στο σπίτι του ο ανιψιός του, που ήταν και γιος της
αδερφής του, και να τον ξυλοφορτώσει. Γυρίζοντας από το καφενείο τρά-
βηξε κατευθείαν στο σπίτι της αδερφής του. Με το που άνοιξε την πόρτα,
ζεστοί, μυρωδάτοι κεφτέδες τον χτύπησαν στα ρουθούνια.

- Νομ, μ3αρή, μια κιφτέδα να φάου! είπε αμέσως, χωρίς ούτε καν να κα-
λησπερίσει. 

Και αφού έφαγε την «κιφτέδα», φανέρωσε την οργή του:
- Πού είν’, μαρή, ικείνου του ζαγάρ΄, ου γιος σ’ ;
- Δεν είνι δω, τι τουν θέλς; ρωτάει η αδερφή του.
- Θα κάτσου ιδώ, να τουν πιριμένου, πού θα μι πάει!
- Γιατί, τι σ’ έκανι; ξαναρωτάει η αδερφή.
- Ακούς ικεί, να πει του βόδ’ Καμούτσια!! Θα τουν διουρθώσου ιγώ!!
Ο ανιψιός εντωμεταξύ, μόλις είχε δει να πλησιάζει κατά την πόρτα ο Κα-

μούτσιας, πρόλαβε και σκαρφάλωσε στα χατήλια. Χώθηκε εκεί μέσα και
δεν έβγαζε άχνα. Και όσο άκουγε το θείο από κάτω να ωρύεται και να ζητάει
σώνει και καλά να τον ξυλοφορτώσει, έτρεμε και λιανοκατουργιόταν. Πε-
ρίμενε εκεί άφωνος και σγωνιασμένος για πολύ ώρα, ώσπου εδέησε τελικά
να βαρεθεί ο θείος και να φύγει μουρμουρίζοντας: « Πού θα μι πάει, θα
τουν τσακώσου ταχιά!».

Τέτοια και άλλα πάμπολλα παρόμοια, εύθυμα ή σοβαρά, ανώδυνα ή τρα-
γικά, γλυκόπικρα και νοσταλγικά, θα ξαναζήσετε διαβάζοντας τα «Απί-
στευτα και όμως … Γραλιστινά» του φίλου μας Θωμά Βούρδα. Σας τα
συνιστώ ολόψυχα και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας να με ακούσετε.
Γεια σας

Λάμπρος  Πασιαλής

Με την ευκαιρία της παρουσίασης  του βιβλίου  «απίστευτα
…και όμως Γραλιστινά» έγινε  αναφορά  και στους λοιπούς
συγχωριανούς μας συγγραφείς διαφόρων βιβλίων, αναφερο-
μένων στο χωριό μας ή όχι. Οι συγγραφείς αυτοί είναι:

Παπα-Βασίλης Σιούφας, που έγραψε το βιβλίο «Ελληνό-
πυργος το χωριό μου», το οποίο εκδόθηκε από τα παιδιά του,
το 1984.

Γεώργιος Ιω. Μάκκας, που εξέδωκε το βιβλίο «Ελληνόπυρ-
γος (Γράλιστα) Καρδίτσης», Τρίκαλα 1983.

Ιωάννης Γώγος, συνταξιούχος Αξ/κός της τ. Χωρ/κής, συ-
νέγραψε το βιβλίο «Μνήμες και βιώματα από το χωριό μου Ελ-
ληνόπυργος Καρδίτσης», έτος 1993.

Λάμπρος Απ. Πασιαλής, συγγραφέας πολλών βιβλίων, με-
ταξύ των οποίων: «Τα πασχαλιάτικα τραγούδια της Γράλι-
στας», έτος 1999. «Η πολιτεία των Χρυσαλλίδων», έτος 2008,
«Επιλεκτική Γραμματική της Δημοτικής γλώσσας» και άλλα βι-
βλία συνολικά εννέα στον αριθμό. Σήμερα  ετοιμάζει δύο νέα
βιβλία που αναφέρονται και στο χωριό μας.

Ευριπίδης Παπαδημητρίου, έγραψε το βιβλίο «Πονήματα»,
αναφερόμενο στο χωριό μας και σε διάφορες ιστοριες με τους
συγχωριανούς  μας.

Αντώνιος Απ. Μπίρος, Στρατηγός  Ελλην. Αστυνομίας ε.α,
έγραψε το βιβλίο «Διδάγματα αρχαίων Ελλήνων συγγρα-
φέων».

Χρυσόστομος Απ. Κορλός, Υποστράτηγος Ελλην. Αστυνο-
μίας ε.α., έγραψε βιβλίο που αναφέρεται στον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (Τροχαία ασφάλεια κ.λπ.), όταν ακόμη, ως
Αξ/κός Τροχαίας υπηρετούσε στην Ελληνική χωρ/κή.

Αθανάσιος Γώγος, Υποστράτηγος ε.α. της Ελλην. Αστυνο-
μίας, έγραψε το βιβλίο «Ο ενεργός Έλλην και οι…νεοπασά-
δες».

Θωμάς Παν. Ζάχος, εξέδωκε την  Α’ ποιητική του συλλογή
με  τίτλο «Με το πέταγμα του Αετού».

Εδώ αναφέρεται και ο «ηλεκτρονικός συγγραφέας» Για-
τρός Νικόλαος Ανδρέου, δημιουργός της άριστης ιστοσελί-
δας του που αναφέρεται αποκλειστικά στο χωριό, με πλούσιο
φωτογραφικό άλμπουμ (www.gralista-andreou.gr).

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχουν και άλλοι συγχω-
ριανοί που έγραψαν βιβλία επιστημονικού και άλλου (λογοτε-
χνικού κ.λπ.) περιεχομένου, τους οποίους ασφαλώς δεν
γνωρίζουμε. Παράκληση να μας το γνωρίσουν, αποστέλλοντες
ταυτόχρονα ένα αντίτυπο  του συγγραφικού τους έργου στον
Σύλλογό μας (Κύπρου 80, Τ.Κ. 4122 Λάρισα) για να καταγρα-
φούν στο αρχείο μας, ώστε να γνωρίζουμε όλους τους συγ-
χωριανούς μας  συγγραφείς και εκδότες βιβλίων. Καλόν είναι,
επίσης, ένα αντίτυπο να  αποσταλεί  και στην βιβλιοθλήκη του
χωριού για την ενημέρωσή της. Αυτό ας καταγραφεί και ως
πρόταση για διοργάνωση ανάλογης  με την παρουσίαση του
Θ. Δ. Βούρδα  τιμητικής εκδήλωσης στο χωριό μας στο μέλ-
λον.

Επίσης,αναφορά στον Ελληνόπυργο γίνεται και στις ιστοσελίδες:
www.ithomi.net, www.ellinopirgos.gr και www. mouseiaitho-
mis.gr
Οι υπόλοιποι παραλήπτες παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους,
εφόσον ενδιαφέρονται  για το χωριό μας «Ο Ελληνόπυργος».

Σωτ. Αθ. Μ.
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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

                  ΤΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΓΛΑΦΥΡΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΚΑΙ  ΜΕ ΑΠΛΑ ΚΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

      συγχωριανό μας Θωμά Βούρδα
Συγχωριανοί συγγραφείς

        
      

         
       

          
         
         

         
    

          
         

          
        

      
         

           
            

         
         

       
           

         
          

         
         

       
      

       
       
           

         
       

        
        

       
      

       
       

    ν θα πίστευε κανείς ότι θα αποτε-
   κή επεξεργασία. Τα υλικά με τα

   ειες των ηρώων, η ζωή τους, τα
   σεις προελεύσεως, παραδόσεων,

   πόηχοι ιστορικών, κοινωνικών και
   ρους γνωστούς, πρόσωπα υπαρ-

     διηγήσεις του παρελθόντος, είτε
   υ συγγραφέα, κινούνται σε τοπία
   μπεριφορές απρόσμενες και απί-

   από τις δύσκολες συνθήκες της
   νωμένης ζωής, αλλά και από την

   ψη, χωρατά και διασκέδαση. Δια-
    γου του Θωμά αρχικά πίστεψα ότι

    οφείλεται μάλλον σ' αυτό το στοι-
   αι σαν ένα απλό παραμυθητικό

   λαβα ότι λειτουργούσε κάτι άλλο,
     υσε. Τι;

     δεν παρουσιάζουν έξαλλους χα-
   ου εξάπτουν ή που προκαλούν. Ο

συγγραφέας προτιμάει τις καθημερινότητες απλών ανθρώ-
πων του χωριού που προκαλούν γέλιο, χαρά, αναπολήσεις και
μνήμες, στοιχεία όλα που βρίσκονται σε ένα απόλυτα ισορ-
ροπημένο ον.

2. Ολα τα θέματα κινούνται στην ύπαιθρο. Το σώμα της
απομονωμένης ορεινής Γράλιστας είναι που ακουμπάει και
κάθεται μαλακά στα κείμενα. Μέσα από αυτό το τοπίο ο
Θωμάς θα μαστορέψει με έναν θαυμάσιο και ιδιαίτερα γλα-
φυρό λόγο ιστορίες, θα πλάσει αφηγήσεις, θα συνθέσει αλή-
θειες και μύθους με συγκεκριμένα βασικά προνομιακά
στοιχεία: την απλότητα και καθαρότητα των χαρακτήρων και
την ρευστότητα των καταστάσεων. Μεγάλος σύμμαχος οι συ-
νειδητές παραπομπές σε πρόσωπα ή γεγονότα της πραγμα-
τικότητας, σε αναφορές σε τοπικές δοξασίες και προσωπικές
φαντασιώσεις και σε όνειρα απλών ανθρώπων. Υπάρχει μία
ενιαία γραμμή ύφους, μία συγγένεια θεμάτων, ένας ενιαίος
χώρος. Ετσι γεννιούνται και πλάθονται χαρακτήρες που συ-
νεχώς δείχνουν και επιβεβαιώνουν τη γήινη και απλή ανθρώ-
πινη συμπεριφορά, που υπήρχε σε μία κοινωνία κλειστή,

άκρως συντηρητική, θεοφοβούμενη, που προσπαθούσε να
ορθοποδήσει μέσα σε μία ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κα-
τάσταση και μέσα από την έλλειψη των στοιχειωδών μέσων
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

3. Ολα αυτά δεν γίνονται έτσι απλά. Στηρίζονται σε μία
γραφή η οποία θεμελιώνεται σε μία επιλογή χαρακτηριστικών
τοπικών λέξεων ή φράσεων με στοιχεία τον υπαινιγμό, την επι-
σήμανση, το καυστικό χιούμορ και τον απαραίτητο κοινωνικό
σχολιασμό. Υπάρχει μία συνειδητή επιλογή λέξεων που ενίοτε
αγγίζει τα όρια της ποιητικότητας σε ένα πεζό κείμενο.

4. Τέλος υπάρχει ένα βλέμμα αθωότητας και αφέλειας που
σε οδηγεί να δεις τα πράγματα, τα τοπία, την όψη και την
ψυχή των ηρώων σαν να τους αντικρύζεις και να τους ακούς
για πρώτη φορά. Είναι η εικαστική ικανότητα του Θωμά να
ζωγραφίζει το τοπίο και τους ήρωες με ένα θαυμαστό τρόπο.
Μέσα από τις αφηγήσεις των θεμάτων του βιβλίου ανάμεσα
σε προσωπογραφίες και τοπιογραφίες, αναδύονται χαρακτή-
ρες που προσεγγίζουν την πραγματικότητα, κάτι που είναι το
ζητούμενο και η προφανής επιθυμία του συγγραφέα.

     α στην παρουσίαση του βιβλίου
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ΠΛΑΚΙΑΣΠΛΑΚΙΑΣ
Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

AΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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

Ανεύθυνοι οι υπεύθυνοι της κρίσης στο Μ.Τ.Σ;
Του Σωτ. Αθ. Μουντζούρη*

Μετοχικό Ταμείο Στρατού,το ταμείο που «πνέει τα λοίσθια…
».Καθημερινά οι μερισματούχοι  του Ταμείου αυτού ( Στρατιω-
τικοί του Στρατού ξηράς και της τ.Χωρ/κής),συνωστίζονται στις
τράπεζες για ενημέρωση των βιβλιαρίων τους ,προκειμένου
διαπιστωθεί  η κατάθεση της τριμηνίας ,δηλ.του μερίσματος
(επικουρικής σύνταξης),που κατατίθεται κάθε  τρεις μήνες από
το ΜΤΣ.

Η κρίση του Ταμείου είναι γνωστή από πολλά
χρόνια.΄Εφθασε εκεί από την ανεπάρκεια των διαχειριστών
του Ταμείου επί μακρόν.Οι αλόγιστες αυξήσεις,οι μειωμένες
εισροές,οι υπερβολικές εκροές
(οι δαπάνες ήταν περισσότερες
από τα έσοδα),η αναξιοποίητη
περιουσία,η εκποίηση  περιου-
σιακών στοιχείων για  την πλη-
ρωμή των μερισμάτων και των
ΒΕΑ (προικοδοτήσεων) έφθα-
σαν το Ταμείο στα πρόθυρα της
κατάρρευσης. Στην χρεωκο-
πία,στο κλείσιμο. Η προηγού-
μενη Κυβέρνηση απλά έκανε
διάγνωση της ασθενείας και της
κατάστασης που είχε παραλά-
βει και το μόνο φάρμακο που
έδωσε ήταν το πάγωμα των με-
ρισμάτων. Όμως,η θεραπεία
ΔΕΝ συνετελέσθη, γιατί οι
ασπιρίνες  δεν θεραπεύουν
απλά  απαλύνουν τον πόνο έως
ότου επέλθει ο θάνατος του
ασθενούς.

Σήμερα βρισκόμαστε εκεί, «στα πρόθυρα του θανάτου του
ΜΤΣ» .Δόθηκε παράταση στον ασθενή για να πεθάνει λίγο αρ-
γότερα.Κανένα μέτρο ουσιαστικό δεν λήφθηκε.

Οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται στις αρχές κάθε
τριμήνου,όταν καθυστερεί η κατάθεση του μερίσματος και  αρ-
κούνται στην διαβεβαίωση ότι και η επόμενη  τριμηνία θα κα-
τατεθεί,αν όχι  αρχές του μήνα, λίγο αργότερα.

Προτάσεις από τους υπεύθυνους δεν  ακούγονται.Η συνδι-
καλιστική ηγεσία των συνταξιούχων αρκείται στην αρθρογραφία
και μόνον στις εφημερίδες των Ομοσπονδιών τους και «στον
δι΄αλληλογραφίας συνδικαλισμό..». Οι υπεύθυνες πολιτικές και
φυσικές ηγεσίες (στρατού και αστυνομίας) αρνούνται να  ασχο-
ληθούν με το Ταμείο και  «εκμεταλλεύονται» την ατολμία και την
απουσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων που  απέχουν ηχηρά
από την αξίωση να δοθεί  λύση για να διασωθεί το ιστορικό Τα-
μείο που λειτουργεί εδώ και 160 χρόνια και πλέον.

Οι ευθύνες μεγάλες και ανήκουν σε όλους μας.
Πρώτον,σε μας τους ασφαλισμένους(συνταξιούχους και εν

ενεργεία) που με την αδιαφορία μας και την παντελή απουσία
ενδιαφέροντός μας γινόμαστε απλοί παρατηρητές  των τεκται-
νομένων ,«αναμένοντες τον θάνατο του ασθενούς..!!».

Δευτερον.Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που  δεν παρεμ-
βαίνουν  σε όλα τα επίπεδα (Πολιτικό,Υπηρεσιακό,Δικαστικό)
γα να απαιτήσουν τον καταλογισμό των ευθυνών σε εκείνους
που διοίκησαν το Ταμείο,το έφθασαν στο σημερινό επίπεδο και
τώρα αδιαφορούν και αντιδρούν  στην απαξίωσή του και στην
εγκατάλειψή του  στην τύχη του.

Τρίτον.Οι υπηρεσιακές  ηγεσίες, που με την στάση τους δεί-
χνουν αδιαφορία ή άγνοια στην σοβαρότητα και την κρισιμό-
τητα που το ΜΤΣ διέρχεται,απλά γιατί δεν τους ενδιαφέρει
άμεσα.

Τέλος,η κύρια ευ-
θύνη ανήκει στην πολιτική ηγεσία,διαχρονικώς,που ενέκρινε
αλόγιστες αυξήσεις,οι οποίες στους (μισθολογικά)στρατηγούς
φθάνει μηνιαίως στο ύψος των  κυρίων συντάξεων του
ΤΕΒΕ,χαμιλόμισθων ΙΚΑ και πολλών Χηρών με δύο και τρία παι-
διά!!! και ουδέποτε ασχολήθηκε με τον καταλογισμό  ευθυνών
στους  αρμοδίους,στους υπεύθυνους διοικούντες και διαχειρί-
ζοντες το Ταμείο.

Πρόταση: Οι  μερισματούχοι (συνταξιούχοι Στρατού και
χωρ/κής),να αναλάβουν τις ευθύνες τους.Να πάρουν στα χέρια
τους  τον αγώνα διάσωσης του ιστορικού Μετοχικού Ταμείου
Στρατού.Να οργανωθούν άμεσα (χωρίς προκαταλήψεις,διαχω-
ρισμούς και αποκλεισμούς) και να ιδρύσουν Ενώσεις Μερισμα-
τούχων,κατά νομό και Ομοσπονδία  Ελλήνων Στρατιωτικών
μερισματούχων ,με έδρα την Αθήνα ή Θεσ/νίκη ,διότι διαφορε-
τικά με την δική μας ευθύνη και υπαιτιότητα θα  εφαρμοσθεί
το λαϊκόν «σφάξε με Αγά`μ ν`αγιάσω..»!!

*Ο Σωτ.Αθ.Μουντζούρης, είναι Μερισματούχος του Μ.Τ.Σ.

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

FELLOW OF THE EUROPEAN BOARD OF UROLOGY
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

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

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

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

VICTORIA AAEZ - ΟΜΙΛΟΥ ERGO
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 4 - ΛΑΡΙΣΑ

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣ. ΚΟΡΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣ. ΚΟΡΛΟΣ
Κ Α Ρ Δ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
*TRIPLEX καρδιάς
*ΗΟLTER ρυθμού
* HOLTER πίεσης

Ιατρείο: Δημητρακοπούλου 17, Αθήνα. Μετρό Ακρόπολις
Τηλ.: 210-9244602, 9244802, κιν. 6936-003075

Συμβεβλημένος με Δημόσιο - ΟΑΕΕ

Τ Α Ξ Ι

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739

Η φωτογραφία δεν είναι του παρελθόντος αλλά του παρόντος στη βεράντα του καφενείου του Νάσια 
και φαίνονται από αριστερά οι: Γιάννης Βούρδας, Παναγιώτης Κορώνης, απόστολος Λαγός, 

Ηλίας Μηνίτσιος, Βασίλης Τουλιάς, Δημήτριος Τριαντάρης και Θωμάς Ανδρέου.

Φωτογραφίες... από το παρελθόν αλλά... και το παρόν

ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ: (κάτοικοι 3125): Φανάρι, (κάτοικοι 722),
Άγιος Ακάκιος (251), Ελληνόπυργος (429), Κανάλια (538), Καππά
(266), Λοξάδα (229), Πύργος Ιθώμης (316), Χάρμα (237).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΙΣΟΥ(κάτοικοι 4643):  Αγναντερό (1932), Κρα-
νιά(766), Μαγούλα (1005),  Παλαιοχώρι (470), Ριζοβούνι (449).

Τι πρέπει να γνωρίζει όμως ο ψηφοφόρος του Δήμου μας, δη-
λαδή του νέου Δήμου Μουζακίου για τα νέα δεδομένα;

Πρώτα απ’ όλα τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης διαμορ-
φώνονται σε  δύο ήτοι τους  Δήμους και τις περιφέρειες ενώ κα-
ταργούνται οι Νομαρχίες. Οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση
θα γίνονται κάθε πέντε χρόνια ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές,
εκτός από τις επόμενες  που θα γίνουν στα τρεισήμισι χρόνια για
να συμπέσουν με τις ευρωεκλογές.

Για την ψηφοφορία σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχουν δύο
κάλπες, η μία στην οποία θα ψηφίζουμε για τους Δημάρχους τους
Δημοτικούς Συμβούλους και τους προέδρους και Τοπικούς Συμ-
βούλους και η άλλη στην οποία θα ψηφίζουμε για την εκλογή πε-
ριφερειαρχών και των αντιστοίχων Περιφερειακών Συμβούλων.

Για την εκλογή του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων
για το Δήμο Μουζακίου θα μπορούμε να βάλουμε μέχρι τρεις
σταυρούς προτίμησης στο Δήμο όπου έχουμε τα εκλογικά μας
δικαιώματα ( για μας στο Δήμο Ιθώμης) και ένα σταυρό σε ένα
υποψήφιο από τους άλλους δύο Δήμους (Μουζακίου ή Παμίσου) 

Η οποία ψήφος που βγαίνει εκτός δεν επηρεάζει τους τοπικούς
υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους  αφού δεν μπορεί να μπει
στους υποψηφίους του οικείου Δήμου.

Για το Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο για το χωριό μας θα είναι
τριμελές θα μπορούμε να βάζουμε μέχρι 2 σταυρούς προτίμη-
σης. Για χωριά κάτω από 300 κατοίκους θα είναι μονομελές και
θα μπαίνει ένας σταυρός προτίμησης. 

Οι υποψήφιοι για το Τοπικό Συμβούλιο από κάθε συνδυασμό
θα περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο που θα υπάρχουν και οι
υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Στο Δήμο Μουζακίου θα εκλεγούν 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι οι
οποίοι κατανέμονται στους τρεις πρώην Δήμους σύμφωνα με τον
πληθυσμό που είχαν κατά την απογραφή του 2001. Έτσι από τον
παλαιό Δήμο Μουζακίου θα εκλεγούν 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι
από τον πρώην Δήμο Ιθώμης 5 και από τον πρώην Δήμο Παμίσου
7. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα κατανέμονται αναλογικά στη συμ-
πολίτευση και αντιπολίτευση .

Είναι σημαντικό να υπάρξει όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμ-
μετοχή κατά τις εκλογές αυτές διότι θα εφαρμοσθεί η νέα Διοι-
κητική Δομή της χώρας η οποία ανάλογα με τη δραστηριότητα
που θα υπάρξει από τους ανθρώπους που θα εκλεγούν θα προσ-
διορίσει και την παραπέρα πορεία των τοπικών πραγμάτων. 
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Σχέδιο «Καλλικράτης»
Συνέχεια από την 1η σελίδα



Επιμέλεα:  Αντ. Απ. Κορώνης
Μέρος 4ον
Ο πρόεδρος Βασίλειος χρηματοδότησε την ανέγερση του μο-

ναστηριού στα 980, η περίφημη Μονή των Ιβήρων, αφιερωμένη
στην κοίμηση της Θεοτόκου, ήταν έτοιμη. Οι εκεί μοναχοί πι-
στεύουν ότι την προστασία της ανέλαβε η θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας τη Πορταίτισσας. 

Τον ίδιο εκείνο χρόνο (980) κτίστηκε και η Μονή Ζωγράφου με
προτροπή του μοναχού Αθανασίου, κτίστηκε από τρεις πλούσιους
Ανδριανοπουλίτες η Μονή Βατοπεδίου (980) καθώς και εκείνη των
Αμαλφηνών (εμπόρων παροικίας της Κων/νλης 991). Το τέλος του
10ου αιώνα βρήκε τον Αθω να διαθέτει γύρω στα δέκα μικρά και
μεγάλα μοναστήρια. Η εκκλησία ονόμασε Οσιο τον Αθανάσιο και
τιμά την μνήμη του στις 5 Ιουλίου.

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΝΤΑ  
- ΦΡΑΓΚΟΙ - ΚΑΤΑΛΑΝΟΙ - ΣΕΡΒΟΙ

Ο 11ος αιώνας ήταν εποχή μεγάλης οικοδομικής δραστηριότη-
τας στον Άθω. Τότε κτίστηκαν οι μονές Εσφιγμένου, Φιλοθέου και
Χελανδαρίου (1015), Κωνσταμονίτου (1023), Δοχεταρίου (1030),
Καρακάλου (1076). Εκατό χρόνια μετά το ξεκίνημα της ανέγερσης
της Μεγίστης Λαύρας, ο Άθως είχε μετατραπεί σε υπερεθενικό και
διαδογματικό μοναστηριακό κέντρο. Με μοναχούς Έλληνες, Ίβη-
ρες, Ρώσους, Βούλγαρους, Ελαίους και Λατίνους. Ο πλούτος προ-
σέλκυσε τους Άραβες πειρατές που βρήκαν πρόσφορο πεδίο για
επιδρομές. Στους αγρούς τους, βρήκαν έδαφος να τραφούν τρια-
κόσιες οικογένειες βλάχων που συνέρρεαν εκεί μαζί με τις οικογέ-
νειές τους. Στα μέσα του 11ου αιώνα, τα μοναστήρια έγιναν
αντικείμενο φορολόγησης από τους κάθε είδους βασιλικούς υπαλ-
λήλους (κουρόπορες, γηροτρόφους, νοτάριους, επόπτες).

Ο τελευταίος αυτοκράτορας της Μακεδονικής δυναστείας, Κων-
σταντίνος ο Θ’ (9ος) ο Μονομάχος (γεννήθηκε το 1000, ανέβηκε
στο θρόνο το 1042, πέθανε το 1055) απαγόρευσε την είσοδο των
λαϊκών στην περιοχή, χαρακτήρισε τον Άθω «Άγιον Όρος» και ονό-
μασε την Λαύρα «Αγία Βασιλική και Μεγίστη». Ο αυτοκράτορας
Κωνσταντίνος ο Ι’ (10ος) Δούκας φέρεται ότι καθιέρωσε το Άβατο,
καθώς υπάρχει βούλλα του από το 1060 που το αναφέρει. Εκείνος
όμως που το επέβαλλε πρέπει να ήταν, ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο
Α’ ο Κομνηνός που προς μεγάλη λύπη των μοναχών, μάζεψε όσους
από του λαϊκούς εξακολουθούσαν να ζουν στον Άθω και τους υπο-
χρέωσε να μετεγκατασταθούν με τις οικογένειες τους στην Πελο-
πόννησο. Και με χρυσόλουλλο, γύρω στο 1144, καθόρισε ότι
«εφεξής το όρος του Άθω καλείσθαι Άγιον Όρος παρά πάντων».
Σε κατοπινά έγγραφα αναφέρεται ως το Αγιονύμον Όρος του Άθω.

Από το έτος 1098, ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Γ’ ο Άγγελος χά-
ρισεε την μονή Χελανδρίου στον Σέρβο μεγάλο ζουπάνο Στέφανο
Νεμάνια που πήγε εκεί μοναχός με το όνομα Συμεών. Είναι ο άγιος

Συμεών των Σέρβων και ο γιος του ο άγιος Σάββας. Οι Σέρβοι απέ-
κτησαν επίσημη πρόσβαση στο Άγιον Όρος. Έναν αιώνα αργότερα
ενέσκηψαν οι Φράγκοι. Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης
στους Φράγκους της 4ης Σταυροφορίας (1204), οι άνθρωποι του
Πάπα προσπάθησαν να αλώσουν το Άγιο Όρος, ενώ οι σταυροφό-
ροι το λεηλάτησαν. Πολλοί μοναχοί βασανίσθηκαν μέχρι θανάτου
για να αποκαλύψουν τους δήθεν «κρυμμένους θησαυρούς» που η
φαντασία των επιδρομέων οραματιζόταν. Και ο Πάπας πίεζε να
γίνει καθολικό το «προπύργιο της Ορθοδοξίας». Δέκα χρόνια αρ-
γότερα (1214), ο Πάπας Ιννοκέντιος ο Γ’ διεπίστωσε ότι απέτυχε
και έστελνε κολακευτική επιστολή στους μοναχούς, προσπαθών-
τας να τους προσελκύσει. Κι ο Λατίνος αυτοκράτορας της Κων-
σταντινούπολης ανελάμβανε να τους προστατεύσεις από τους
ληστές. Η Θεσσαλονική ανακτήθηκε γρήγορα  από τους Έλληνες.
Η Κωνσταντινούπολη ανακτήθηκε το 1261. Ο νέοος αυτοκράτορας
Μιχαήλ Η’ (8ος) Παλαιολόγος πίεζε τους αγιορείτες να αποδεχ-
θούν ένωση των Εκκλησιών. Με πρόσφατα τα δεινά από τους
Φράγκους και από τους ανθρώπους του Πάπα οι μοναχοί είχαν,
πέρα από τους δογματικούς πρόσθετους λόγους, να αρνούνται. Ο
αυτοκράτορας προχώρησε σε άλλες πρακτικές. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο του άλλου διμήνου
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Ο Καραϊσκάκης κρίνεται ως το γνησιότερο τέκνο της επανα-
στάσεως του Εικοσιένα. Ο γιός της καλογριάς, ο μούλος ,τ’ ορ-
φανό που μεγάλωσε αλητεύοντας στη Γράλιστα έγινε με την
αξία του καπετάνιος κι’ αρχιστράτηγος. Ο λαός τον αγάπαγε,
οι αγωνιστές τον λάτρευαν. Έλεγε πάντα τη γνώμη του ντόμπρα
και στα ίσια, δεν έκρυβε ποτέ τα αισθήματά του, τιμούσε και
βράβευε τα παλικάρια του. Απεχθάνονταν τους δειλούς.

Αν και αγράμματος είχε βαθειά συναίσθηση του καθήκοντος
και της αποστολής του. Πριν από τη μάχη των Αθηνών όταν συ-
νάντησε ένα νεαρό γραμματιζούμενο ποιητή του λέει:

- Έρχεσαι μαζί μου ; πάω να λευτερώσω την Αθήνα
- Εγώ θα πολεμάω και συ θα γράφεις.
Αν και φυματικός ποτέ δεν υποχωρούσε στις κακουχίες. Σε

μια συμπλοκή με τους Τούρκους στο λιμάνι της Δόμπραινας για
να σώσει ένα κανόνι, πρώτος τράβαγε το σχοινί μέσα στην αν-
τάρα και τη βροχή και όταν έμαθε ότι συγχρόνως κινδύνευαν οι
δικοί του τρέχει μόνος του μονάχα με ένα παλικάρι να τους
σώσει, βρεγμένος ως το κόκκαλο και καταλασπωμένος. –Βλέ-
πεις τι τραβάμε λέει στον γραμματικό του…. Γράφε και γράψε
όσα βλέπεις και αυτή ας σταθεί μόνο η ανταμοιβή μας. 

Όταν το 1826 πεθαίνει η γυναίκα του γράφει στην Κυβέρ-
νηση: «Αποφάσισα να προτιμήσω και αυτής της οικίας μου την
παντελή απώλειαν εάν κατά δυστυχίαν ακολουθήσει, δια να μην
παραιτηθώ κατ’ αυτάς τας κρισίμους  περιστάσεις την υπηρε-
σίαν της πατρίδος υπέρ της οποίας θέλω θυσιάσει και αυτό το
ολίγον αίμα μου».

Ο γιατρός JULIUS MILLIUGEN που συνταξίδεψε μαζί του
γράφει… « Στον Καραϊσκάκη συνάνταγες σφιχτοδεμένα την πα-
λικαριά με την αποκοτιά και την καυτερή σκέψη με την πονηριά
όπως σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Κανείς δεν ήταν πιο ριψοκίν-
δυνος απ’ αυτόν. 

O KONTE GIUSEPEE PECCLIO που επισκέφθηκε την Ελλάδα
το 1825 γράφει: « Ο Καραϊσκάκης είναι μέτριος στο ανάστημα
ξερακιανός διαβολεμένος και γρήγορος στις απαντήσεις του.
Σε συζήτηση με τον στρατηγό ROCUE  για πολιτικά ζητήματα
απαντούσε με ειρωνικιά έκφραση, μεγάλη ικανότητα και κάνο-
ντας αστεία και στα πιο σοβαρά ζητήματα. 

Ο Χρήστος Περαιβός συναγωνιστής του, τον χαρακτηρίζει
ως εξής: «Ήταν μεγαλόδωρος και ευεργετικός, μεταδοτικότα-
τος και χαριστής, ανδρείος και τολμηρός εις τους κινδύνους.

Ακούραστος εις τους αγώνας με ελαττώματα όπως αισχρολό-
γος καθ’ υπερβολήν, πικρός υβριστής των ανάνδρων πολλάκις
και των φίλων».  Ο Γιάννης Βλαχογιάννης γράφει: «Το μεγαλείο
του Καραϊσκάκη είναι διπλό… δεν νίκησε μόνο τον Ελληνικό
φθόνο αλλά και τον εχθρό της πατρίδος». Έκανε όμως και κάτι
πολύ μεγάλο. �Όταν έφθασε στο κατακόρυφο της πολεμικής
του δόξας δεν κράτησε τον παραμικρό θυμό για όσα οι συνα-
γωνιστές του και πολιτικοί της εποχής τον έκαναν( Ο Μαυρο-
κορδάτος τον καταδίκασε μέσα στην εκκλησία του Αιτωλικού,
κατόπιν οι καπεταναίοι τον κυνήγησαν να τον σκοτώσουν στην
οροσειρά της Πίνδου, η εφημερίδα της εποχής «Ελληνικά Χρο-
νικά» ευχόταν να πεθάνει μια ώρα γρηγορότερα από την αρρώ-
στια του ν’ απαλλαγεί όπως έλεγε η Ελλάδα απ’ αυτόν το
γύφτο) Ήταν άνθρωπος άχολος και μαγαλόψυχος, 

Ο Κ. Παπαρηγόπουλος: «Ουδείς των εξόχων της επαναστά-
σεως ανδρών, από τοσούτου ταπεινού ορμήσας σημείου εις το-
σούτου ύψους αφίκετο περιωπής». Μέχρι στιγμής  ταύτης
ουδαμώς ηδύνατο να συγκριθεί προς τον Κολοκοτρώνην, κατά
δε τους επόμενους 10 μήνας ανεδείχθη βεβαίως ανώτερος εκεί-
νου και δια του τρόπου καθ’ ου συνεκρότησε τον στρατόν
αυτού και δια την επιτηδειότητα μεθ’ ης ήγαγεν αυτού επί τους
πολέμους. 

«Ποτέ θάνατος ανδρός δεν απέδειξεν οποία ήτο η αξία
αυτού».

Ομολογία Κιουταχή: «Όταν μετά που πήρε την Ακρόπολη
βρισκόταν στη Λάρισα κάποιος Μπέης για να τον κολακέψει του
είπε πως ο Καραϊσκάκης δεν άξιζε πολλά πράγματα.

- Σώπα του λέει αντικόβοντας ο Κιουταχής μη μικραίνης τη
δοξα του, Αν ζούσε εκείνος θα ανέβαινε τώρα στη Μακεδονία. 

- Η διαθήκη του. 
- «Σαράντα τέσσερις χιλιάδες γρόσια εις το νεμέρι του Μή-

τρου Αγραφιώτη. Από αυτά αι τριάντα χιλιάδες να δοθούν εις
ταις τσούπραις μου, να τας περιλάβουν οι δύο Μήτρηδες του
Σκυλοδήμου και Αγραφιώτη. Δύο χιλιάδες να πάρει ο ένας Μή-
τρος και δύο ο άλλος όπου με εδούλευσαν. Χίλια να πάρουν
εκείνοι όπου θα με θάψουν. Δύο χιλιάδες έχει ο γραμματικός,
τέσσερις χιλιάδες γρόσια της Μαριώς. Τα άλλα να μοιρασθούν
δια την ψυχήν μου. Αυτά που έχω εις την σακούλαν μου να τα
λάβουν οι γραμματικοί και οι τσαουσάδες μου».

Αφού με τρεμάμενο χέρι το υπόγραψε τους είπε να βάλουν

και τα παρακάτω:  «Το τουφέκι μου και τα άτια μου να πάνε του
παιδιού μου και ώρα μου. Εξ χιλιάδες γρόσια μου θέλει ο Νο-
ταράς Ιωάννης δέκα πέντε χιλιάδες γρόσια έχει ο Μ�ητρος του
Σκυλοδήμου δια του Κασινίκα και λοιπούς., Δαγκλή και άλλους
αξιωματιούς.»

Αυτό ήταν όλο κι όλο το βιός που άφησε. Πέρασαν από τα
χέρια του εκατομμύρια γρόσια που τα πήρα με το σπαθί του
από τον εχθρό και είχαν μείνει μόνο αυτά. Όλα τ’ άλλα τα ξό-
δεψε για να θρέψει και να βραβεύσει τα παλικάρια του. « Η με-
γαλύτερη τιμή για τη μνήμη του στέκεται» γράφει ο BLAGUEVE
“πως ενώ πολλοί  άλλοι ένα μονάχα σκέφτηκαν, πώς να πλουτί-
σουν, ο Καραϊσκάκης πέθανε εξαιρετικά φτωχός» 

Αφού τελείωσε τη διαθήκη του λέει: «Μια επιθυμία ακόμα
έχω αν πεθάνω σας ζητώ να με θάψετε σε μεγάλη εκκλησία».

Νικόλαος Γκίκας 
Αξιωματικός  ε.α

Ποιος ήταν ο Καραϊσκάκης;



Ευπρεπίζονται τα κοιμητήρια
Ο  Δήμος Ιθώμης έκανε σημαντικές παρεμβάσεις  για τον ευ-

πρεπισμό των κοιμητηρίων του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας
Τριάδος του χωριού. Συγκεκριμένα στον Άγιο Δημήτριο κατα-
σκευάσθηκε διάδρομος από μπετόν και περίφραξη ενώ αναμέ-
νεται να στρωθεί με πλακάκια το οστεοφυλάκιο. 

Στην Αγία Τριάδα τσιμεντοστρώθηκε ο χώρος έξω από το
κοιμητήριο και κατασκευάσθηκε τοιχίο  στη δυτική πλευρά του.
Απομένουν να γίνουν μια σειρά παρεμβάσεων ακόμα για να
μπορούμε να πούμε ότι τα κοιμητήρια είναι σε καλό επίπεδο.
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Άγιος Γεώργιος
Μετά την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και την κατασκευή

του δρόμου προς τον  Άγιο Γεώργιο ήλθε η σειρά για την ανα-
μόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και αυτής της εκκλησίας.
Πήρε πράγματι ανάσα η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που είχε
χαθεί μέσα στα κυπαρίσσια και φαίνεται πλέον όχι μόνο από το
χωριό αλλά και από τον κάμπο. 

Στα σχέδια της ανάπλασης ασφαλώς θα παραλαμβάνεται και
φωτισμός για τη φωταγώγηση της εκκλησίας τις  γιορτινές
μέρες. 

Μέρες όπως η γιορτή του Αγίου  Γεωργίου οπότε θα υπάρχει
και η δυνατότητα συμμε-
τοχής περισσότερων πι-
στών στις θρησκευτικές
αυτές  εκδηλώσεις.
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Προφήτης Ηλίας (κουφώματα)
Ανακαινίσθηκε πρόσφατα το εξωκκλήσι  του προφήτη Ηλία

στην Καψούνα. Συγκεκριμένα αλλάχθηκαν όλα τα κουφώματα
με καινούρια διαμορφώθηκε ο περιβάλλοντας χώρος, αντικα-
ταστάθηκαν τα παλαιά στασίδια με νέα   και κατασκευάσθηκε
επίσης  νέο τέμπλο. Παράλληλα άρχισε να γίνεται η αγιογρά-
φηση του ναού με προσφορές των πιστών. Πράγματι σήμερα
συντελείται ένας πραγματικός άθλος στα εκκλησιαστικά πράγ-
ματα του χωριού μας και αυτό χάρις στην άοκνη προσπάθεια
του  ιερέα πατήρ Αντωνίου Ανδρέου  και του εκκλησιαστικού
συμβουλίου. Είναι γεγονός ότι οι συγχωριανοί μας βλέποντες
την προσπάθεια και το παραγόμενο έργο από τους ανθρώπους
της εκκλησίας συνεπικουρούν έμπρακτα με τον οβολό τους και
την παντοειδή συνεισφορά τους.  
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ΛΛαακκωωννιικκάά

Τα έξοδα έκδοσης και αποστολής του φύλλου αυτού 
είναι προσφορά του Αντώνη Μηνίτσιου στη μνήμη των γονέων του 

ΑΠΟΣΤOΛΟΥ και  ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ  
και των προγόνων ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ (ΚΟΡΩΝΗ)

και ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΓΕΡΜΑΝΟΥ)

E
πι τέλους έγινε δυνατό να διοργανωθεί το πανη-
γύρι της Αγίας Παρασκευής απλά και λαϊκά όπως

το ήθελαν όλοι οι χωριανοί εδώ και χρόνια. Μία ορχή-
στρα με στήριξη από το Δήμο Ιθώμης με  χορό και
γλέντι από όλο τον κόσμο. Είναι βέβαιο ότι το πανηγύρι
της Αγίας Παρασκευής του χρόνου θα ανακτήσει πλή-
ρως την παλαιά του αίγλη αφού η φετινή επιτυχία θα
αποτελέσει τη βάση για τη συνέχεια και στα επόμενα
χρόνια.

Λ
ίγο μας τα χάλασε μια ψιχάλα που έπεσε κατά τις
9μμ αλλά στη συνέχεια η βροχή σταμάτησε και ο

χορός άρχισε και συνεχίσθηκε αδιάκοπα μέχρι τις 2.

Λ
αϊκή χορευτική βραδιά διοργάνωσε ο Σύλλογος του
χωριού «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» στις 7 Αυγούστου

στο χωριό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Την ίδια μέρα έγιναν
και τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του χωριανού μας
ζωγράφου Γεωργίο υ Γούλα  και  Σωτήρη Σορόγκα. 

Η
φετινή καλοκαιρινή περίοδος ήταν από τις πιο
καλές όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που

ήλθαν στο χωριό και το διάστημα  παραμονής σ΄αυτό.

Ν
έο εκκλησάκι κατασκευάσθηκε στην περιοχή
Μπούρδα Χωράφια από τους αδελφούς Παπαβα-

σίλη Σιούφα, αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού τα θυρανοίξια του οποίου έγιναν στις 23
Αυγούστου.

Ο
κ. Θωμάς Βούρδας εξέδωσε βιβλίο με τίτλο «απί-
στευτα κι όμως γραλιστινά», η παρουσίαση του

οποίου έγινε στο χωριό στις 14 Αυγούστου από τον κ.
Λάμπρο Πασιαλή. 

Π
ρόκειται  για 63 αυτοτελείς  ιστορίες με γεγονότα
που διαδραματίζονται στο χωριό, μέσα από τις

οποίες σκιαγραφούνται με το γνωστό γλαφυρό και εύ-
θυμο τρόπο του δάσκαλου Θωμά Βούρδα, ήθη, έθιμα
και καταστάσεις περασμένων χρόνων. Τα «απίστευτα
κι όμως γραλιστινά» του Θωμά Βούρδα δεν πρέπει να
λείπουν από κανένα γραλιστινό σπίτι που θέλει να έχει
επαφή με τα περασμένα χρόνια του χωριού μας. 

Υ
πάρχουν ακόμα αρκετά έργα που πρέπει να γί-
νουν στο χωριό, εκείνα όμως που προέχουν είναι

το αποχετευτικό δίκτυο και η βελτίωση στον τομέα της
καθαριότητας  σε όλο τον οικισμό. 

Ρ
ητά και κατηγορηματικά θα λέγαμε ότι όλοι ανε-
ξαιρέτως οι χωριανοί συμβάλλουν με τον ‘ενα ή

τον άλλο τρόπο στην διαμορφούμενη ανάπτυξη που
γνωρίζει τελευταία το χωριό.

Γ
ια του λόγου το αληθές μπορούμε να αναφέ-
ρουμε την ανακαίνιση και κατασκευή νέων  σπι-

τιών αλλά και την υπεραξία που έχει προστεθεί στα
απαξιωμένα κάποτε ακίνητα. Το χωριό είναι όπως το
μαγαζί, άμα το έχεις καθαρό, το προσέχεις και το βελ-
τιώνεις συνεχώς τότε προσελκύει και τους πελάτες.  

Ο
κάθε ένας που επενδύει στο χωριό ή προσφέρει

καλά ντόπια προϊόντα και σε προσιτές τιμές, ιδιαί-
τερα σήμερα με την οικονομική κρίση που μαστίζει τη
χώρα, βοηθάει στην ανάπτυξη του χωριού. 

Σ
υνεχίζεται το μεγάλο έργο που επιτελεί η εκκλη-
σιαστική αρχή στο χωριό. Έτσι στο εξωκκλήσι του

Προφήτη Ηλία κατασκευάσθηκε νέο τέμπλο, ολοκλη-
ρώθηκε η αγιογράφηση και τοποθετήθηκαν στασίδια
και καινούρια κουφώματα.

Αντώνιος Μηνίτσιος

www.ellinopyrgos.gr (Συλ-
λόγου Ελληνοπυργίων ν. Λα-
ρίσης «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»)
www.ellinopyrgos-gralli-
sta.gr (Πολιτιστικού Συλλό-
γου Ελληνοπύργου «Ο Αγιος
Αθανάσιος»)
www.xenonas-archonti-
kon.gr (Ξενώνα Αρχοντικόν
Σύρμου-Ζήγρα)
www.gralista-andreou.gr
(του Γιατρού Νικ. Γ. Ανδρέου)
clubs.pathfinder.gr/ellhno-
pyrgos (Συλλόγου Ελληνο-
πυργίων Βόλου , A’)
ellinopyrgos.terapad.com
(Συλλόγου Ελληνοπυργίων
Βόλου, Β’)

@Ιστοσελίδες
για  το χωριό μας

Ελληνόπυργο

Άγιος Δημήτριος

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  ανακαίνισης  και δια-
μόρφωσης του εξωτερικού χώρου του ιερού ναού
του Αγίου Δημητρίου.  Πρόκειται για ένα μοναδικό
έργο το οποίο πέρα από τη συντήρηση της εκκλη-
σίας, ανέδειξε και τον περιβάλλοντα χώρο διαμορ-
φώνοντάς τον σε μια ελκυστική περιοχή για
απόλαυση της θέας του απέραντου θεσσαλικού κάμ-
που. Συγκεκριμένα έγινε η περίφραξη, κατασκευά-
σθηκε πέτρινη βρύση η οποία εν καιρώ μπορεί να
τροφοδοτηθεί και με νερό από τον Μπλό, και  ένα πα-
νέμορφο κιόσκι.

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕ -  ΜΠΑΡ

«Το Πέτρινο»
Σπυριδούλα Καρατώλου

Σπεσιαλιτέ μας μπιφτέκι Ναποέ, 
κοτόπουλο σχάρας και καλαμάρι ψητό

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

Ακριβώς δίπλα στη βρύση της πλατείας

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»


