
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το
μεσημέρι(12 30) 9 Οκτωβρίου η καστανογιορτή στον Eλλη-
νόπυργο. Η διοργάνωση ανήκει στον  Πολιτιστικό Σύλλογο
Ελληνοπύργου «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ». Περισσότερα από
800 άτομα παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που ήταν άψογη
από κάθε άποψη.  Το νόστιμο μπλουγούρι με το μοσχαρί-
σιο κρέας μαγείρεψε ο πεπειραμένος για τέτοιες εκδηλώ-
σεις, μάγειρας από το Μαυρομμάτι Νίκος Πλακιάς ενώ τη
μουσική κάλυψη ανέλαβε ο συγχωριανός μας Νίκος Γώγος
στο κλαρίνο με το συγκρότημα του  Βασίλη Νταράλα
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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

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΙΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Απόλυτα πετυχημένη
η καστανογιορτή

Η φθινοπωρινή συνεστίαση του Συλλόγου Ελληνοπυρ-
γίων Λάρισας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Νοεμβρίου
στις 8 το βράδυ στην ταβέρνα «ΠΑΡΑΜΥΘΙ» Κανάρη και
Κατσώνη γωνία στο κέντρο της Λάρισας. Είμαστε βέβαιοι
ότι όπως κάθε χρόνο, την εκδήλωση θα τιμήσουν με την
παρουσία τους όλα τα μέλη του Συλλόγου μας.

Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου
η συνεστίαση του Συλλόγου
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ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

...ανοίγουν δρόμους

Με θέμα «Σκέψεις, απόψεις,
προτάσεις για την ανάπτυξη,
ευημερία και πρόοδο του Ελληνοπύργου και των κατοίκων του.
Αξιοποίηση του περιβάλλοντος και συμμετοχή των αποδήμων
στην λήψη των αποφάσεων και στην επίλυση των προβλημά-
των και του χωριού» πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των Συλ-
λόγων (αποδήμων) Ελληνοπυργίων στο χωριό μας, στις 14
Αυγούστου (παραμονή της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου), ώρα 11.00 πρωϊνή στο προαύλειο του πνευματικού κέν-
τρου (παλιό Δημ. Σχολείο), για 2η συνεχή χρονιά και με
πρωτοβουλία του Συλλόγου Ελληνοπυργίων ν. Λαρίσης «Ο
Αθάνατος». 

Εκ μέρους των Συλλόγων παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των
Συλλόγων Ελληνοπυργίων Λαρίσης και Βόλου (κ.κ. Φαρασλής
Κων. και Βασ. Καπέλλας), η Γραμματέα του Συλλόγου των Τρι-
κάλων κ. Βάσω Τουλιά και ο Πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου
Ελληνοπύργου «Ο Άγιος Αθανάσιος» κ. Παύλος Β. Σιούφας. 

Απουσίασαν οι Πρόεδροι των αντίστοιχων Συλλόγων Αθη-
νών και Θεσσαλονίκης (κ.κ. Γέρμανος Αθανάσιος και Ζάχος
Θωμάς). Παραβρέθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου

Ιθώμης (Σύρμος Βασίλης, Μη-
νίτσιος Αντώνιος και Γκίκας Νι-

κόλαος) και ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος κ.
Γιώργος Απ. Παναγόπουλος. Εκ μέρους του Συλλόγου μας πα-
ρόντες ήταν ο Γραμματέας Σωτ. Αθ. Μουντζούρης και οι Διοι-
κητικοί Σύμβουλοι Θωμάς Δ. Βούρδας και Ιω. Ν. Φαρασλής. 

Μήνυμα απέστειλαν οι Βουλευτές Δημ. Γ. Σιούφας (πρώην
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Αθαν. Ταλιαδούρος και
Κώστας Τσιάρας της «Ν. Δ. ». 

Την σύσκεψη παρακολούθησαν πολλοί συγχωριανοί μας -
και ‘οσοι το εζήτησαν –έλαβαν τον λόγο και κατέθεσαν της
προτάσεις της. Συντονιστής της συζήτησης ο Γραμματέας του
Συλλόγου της. 

Μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου του Συλλόγου της Λά-
ρισας, ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο του τοπικού Συλλόγου
και της υπολοίπους, της αναφέρεται ειδικότερα στην ειδική
στήλη «Προτάσεις Συλλόγων απανταχού Ελληνοπυργίων και
τοποθετήσεις παρευρισκομένων συγχωριανών της, στην σύ-
σκεψη της 14ης Αυγ. 2010 στο χωριό»

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ
τ. Αντιδήμαρχος Ιθώμης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Μουζακίου

με το Δήμαρχο
ΓΙΩΡΓΟ ΚΩΤΣΟ
Κιν.6948407814
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δ. ΠΛΑΚΙΑΣ
αστυνομικός ε.α.

τ. Αντιπρ. Αστυν. Υπαλ. ν. Τρικάλων
Υποψήφιος 

Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Μουζακίου με τη

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
Κιν. 6932570417

Για 2η συνεχή χρονιά

Τα παιδιά του Απόστολου Παναγόπουλου Βασίλης, Θωμάς ,
Σωτήρης και Ειρήνη με κοινή τους απόφαση παραχώρησαν δω-
ρεάν στο Δήμο Ιθώμης την πετρόκτιστη αποθήκη τους για να
διαπλατυνθεί ο δρόμος ούτως ώστε να μπορούν να διέρχονται
φορτηγά αυτοκίνητα και να εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι της
γειτονιάς του Κοκόση Πλάτανου και Μετερίζι. 

Πρόκειται για μια απόφαση που δείχνει το δρόμο που πρέπει
να ακολουθήσουμε όλοι αν πραγματικά θέλουμε την πολυπό-
θητη ανάπτυξη. Βέβαια οικόπεδα και τμήματα οικοπέδων έχουν
παραχωρήσει πολλοί χωριανοί μας για να γίνουν δρόμοι μέσα
στο χωριό, όπως οι ιδιοκτήτες των κήπων για τον περιφερειακό

δρόμο και άλλοι, τους οποίους και οφείλουμε να μνημονεύουμε
σε κάθε ευκαιρία.  Όμως το μέγεθος της προσφοράς των αδελ-
φών Παναγόπουλου είναι ξεχωριστό και για το λόγο αυτό οφεί-
λουμε να τους εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων των
συγχωριανών μας. 

Στο εξής όταν κάποιος θα .. οχυρώνεται πίσω από την ιδιο-
κτησία του μη χάσει μερικά εκατοστά για να γίνουν δρόμοι θα
τον λένε « Τα παιδιά του Αποστόλη Παναγόπουλου γκρέμισαν
ολόκληρο αχυρώνα να μεγαλώσει ο δρόμος και συ δεν αφήνεις
λίγα εκατοστά για κοινή χρήση;» 

952

Σύσκεψη Συλλόγων αποδήμων Ελληνοπυργίων
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Στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου στο νέο
Δήμο Μουζακίου θα είναι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
από το χωριό, με το συνδυασμό ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του νυν
Δημάρχου Γιώργου Κωτσού: ο Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ιθώμης και πρώην Αντιδήμαρχος.
Αντώνης Μηνίτσιος και ο πρόεδρος του χωριού Γιώργος
Παναγόπουλος.

Για το Τοπικό Διαμέρισμα Ελληνοπύργου με το  συν-
δυασμό του Γιώργου Κωτσού, υποψήφιοι θα είναι οι:

Βλάχος Ιωάννης Γ., Γιαννούλης Ιωάννης Αθ., Κορδέλα
Μόρφω Γ., Μηνίτσιος Χρήστος Β.

Με το συνδυασμό της κας Βλαχογιάννη Γλυκερίας υπο-
ψήφιος Δημοτικός  Σύμβουλος  από το χωριό είναι ο κ.
Νίκος Πλακιάς.

Για το Τοπικό Διαμέρισμα Ελληνοπύργου με τον ίδιο
συνδυασμό θα είναι υποψήφιοι οι:

Δεληγιάννη Ελένη, Νάσιας Θωμάς, Πλακιάς Στέφανος.

Υποψήφιοι Δημοτικοί 
και Τοπικοί Σύμβουλοι 

Στο διευρυμένο Δήμο Μουζακίου



Οικονομικά συλλόγου

4/5/2010 ................................................2.287,77 ευρώ
4/10/2010 ..............................................2.458,63 ευρώ

Επιτυχίες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
- Ο Βασίλειος Κορλός του Αποστόλου εγγονός του Βασι-

λείου Α. Κορλού πέρασε στη Νομική  Σχολή του Πανεπιστη-
μίου  Κομοτηνής. 

- Η Ελευθερία Μπαγιώκου του Ιωάννη και της Σπυριδού-
λας του Βασιλείου Πλακιά εισήχθει στο Ιατρικό της Σ.Σ.Α.Σ.
Θεσσαλονίκης.

- Ο Βασίλειος Γ. Παπαβασιλείου, στην Σχολή Ευελπίδων. 
- Ο Νικόλαος Γ. Κορώνης (εγγονός του Παναή), στο Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών, χρηματοοικονομικές επιστήμες. 
- Ο Απόστολος Παναγόπουλος του Θωμά πέτυχε στο Οι-

κονομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που εδρεύει στο Βόλο. 
- Η Δήμητρα Ι. Βλάχου πέτυχε στην Γυμναστική Ακαδημία

Τρικάλων 
Θερμά συγχαρητήρια
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Συγχαρητήρια
Τον Παπαβασιλείου Βασίλειο του Γεωργίου και της Φω-

τεινής, που εισήχθη στην Σχολή Ευελπίδων συγχαίρουμε
και ευχόμεθα καλή σταδιοδρομία. Οι ευχές μας να τον συ-
νοδεύουν πάντοτε. 
Οι παππούδες του: Βασίλης και Αθηνά Παπαβασιλείου 

Οδυσσέας και Αθηνά Ζάχου

Τον αγαπητό μας ανεψιό Βασίλη Γ. Παπαβασιλείου που
εισήχθη στην Σχολή Ευελπίδων θερμά συγχαρητήρια και
του ευχόμαστε Στρατηγός. 

Οι θείοι του: Κων/νος και Κων/ντίνα Πιτσιάβα

Θερμά και εγκάρδια συγχαρητήρια στον ανεψιό μας Βα-
σίλη Γ. Παπαβασιλείου που επέτυχε στην Στρ. Σχολήγ
Ευελπίδων, ευχόμενοι καλή και επιτυχή σταδιοδρομία. 

Οι θείοι του:  Δημήτρης και Γεωργία Παπαβασιλείου

Koινωνικά και άλλα...

ΓΕΝΝΗΣΗ
- Ο Δημοσθένης Φελέκος και η Φωτεινή Μακρή του Γεωρ-

γίου και της Ελένης απέκτησαν αγόρι στις 19-6-2010
- Ο Πάρης Κορώνης του Γεωργίου και η Ελένη Τσιολάκη

απέκτησαν αγόρι στις 31-8-2010.
- Ο Νάσιας Κωνσταντίνος του Βασιλείου και της Κατερίνας

και η Αναστασία Ζησιού  απέκτησα αγόρι στις 24-8-2010.
- Στις 8 Οκτωβρίου 2010 η Νάσια Θ. Μηνίτσιου και ο Δημή-

τρης Κυρίτσης  απέκτησαν αγοράκι που είναι το τέταρτο παιδί
της οικογένειας. 

- Ο Αθανάσιος Θ. Γκίκας και η Παρασκευή Μούκα απέκτη-
σαν κοριτσάκι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου.

Ευχόμαστε να ζήσουν
.

ΓΑΜΟΣ
Η Αικατερίνη Στ. Μακρή, φαρμακοποιός,  και ο Γεώργιος

Κωνσταντίνου, καρδιολόγος τέλεσαν τους γάμους τους  την
Κυριακή  3 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον

ΒΑΠΤΙΣΗ
Ο Χρήστος Τοπάλης και η Ζωή Παπαντωνίου του Πέτρου

βάπτισαν την κόρη τους  με το όνομα Παρασκευή –Σοφία,
στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής Ελληνοπύργου.

Ευχόμαστε να ζήσουν.

Μνημόσυνα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 28-8-2010 απεβίωσε η Παρασκευή Νάσια σε ηλικία 98

ετών.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την 2-10-2010 τελέσθηκε  μνημόσυνο,στο εξωκκλήσι του

Αγίου Αθανασίου, για την μνήμη των Αθανασίου και Κων/νου
Αλπού.

Δωρεά
Καινούργια ξύλινα στασίδια τοποθετήθηκαν στο εξωκκλήσι

του Αγίου Αθανασίου στο χωριό. Η δαπάνη της αγοράς και
τοποθέτησης ανήκει στην κ. Βικτωρία Χρα Αθ. Αλπού, στην
μνήμη του σύζύγου της και του υιού της Κων/νου Αθ. Αλπού.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Μουσικοσυνθέτης μας.
2. Η εθνική ομάδα της Γαλλίας - Μοναδικός.
3. Τραγωδάι του Σαίξπηρ - Επαρχία του Νομού Φθιώτιδος.
4. Νοσοκομείο των Αθηνών - Μία ΔΕΚΟ - Θεός Αιγυπτίων - Κλω-
στή.
5. Θεραπεύσιμοι - Στρατιωτική Σχολή (αντ.).
6. Αυτό - ...Κλουξ Κλαν, οργάνωση της Αμερικής - Καλεί ξενικά.
7. Βασιλιάς της Κολχίδος - Προκαλείται από βαρυστομαχιά.
8. Ομοιόμορφα (ξεν.) - Αροτριώ.
9. 220 με γράμματα - Δικά σου - Ισοπαλία στο σκάκι - Προσω-
πική αντωνυμία (πληθ.).
10. Συμπλέκει - Επενδύει επιφάνειες αυτός.
11. Αρχιπέλαγος Ανατολικά του Μεξικού - Αυτός (ιδιωμ.).
12. Το τροχοφόρο - Πριν το δέκα.
13. Φοβίζει νήπια (αντ.) - Καρπός ποώδους φυτού - Αναφορικό.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Είδος αεροπλάνου - κλίμακα.
2. Ξένο γυναικείο όνομα - Τύραννος της Σάμου (αιτ.).
3. Πολιτικός από το Κιλκίς - Αγγλικό κολέγιο.
4. Εταιρία πετρελαιοειδών (αντ.) - Πτηνό - Χαρακτηρισμός αυ-
τοκινήτων.
5. Τυχερό παιχνίδι - Πολλοί οι άθλοι του.
6. Αρχή... όλου - Κτύπος ρολογιού, έξι φορές (δύο λέξεις) - Απα-
ραίτητη στις ξιδάτες ελιές.
7. Τον προκαλούν εχθρικά κράτη - Καβαλάρης (καθ.).
8. Αυτόν τοποθετούν πρώτα στον ασθενή οι γιατροί - Αλίμονο
(μια γραφή) - Θάλασσα (αρχ.).
9. Διπλό, αγριοκάτσικο της Κρήτης - ...Χάρι, κατάσκοπος στον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο - Μόριο.
10. Βρωμιά - Ντέμπορα... ηθοποιός - Διπλό, γρήγορα δηλώνει.
11. Ακέφαλο... πόνι - όροφοι.
12. Τον προκαλούν ανώμαλοι άνθρωποι - Σπάταλο (μια γραφή).
13. Χαϊδευτικό της Αναστασίας - Σκόρος - Εκπέμπεται σε κίν-
δυνο.                                                                                       Κ.Χ.

Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ *
2. ΤΡΙΚΟΛΟΡ * ΕΝΑΣ
3. ΑΜΛΕΤ * ΛΟΚΡΙΔΑ
4. ΚΑΤ * ΟΤΕ * ΡΑ * ΙΣ
5. Ο * ΙΑΣΙΜΟΙ * ΠΣΑ
6. ΤΑΔΕ * ΚΟΥ * ΚΑΜ *
7. ΑΙΗΤΗΣ * ΕΜΕΤΟΣ
8. * ΑΣΟΡΤΙ * ΑΡΩ * Η
9. ΣΚ * ΣΑ * ΠΑΤ * ΜΑΣ
10. ΚΑΙ * ΚΑΠΛΑΜΑΣ *
11. ΑΝΤΙΛΛΕΣ * ΑΤΟΣ
12. Λ * ΟΧΗΜΑ * ΕΝΑΤΟ
13. ΑΤΝ * ΣΗΣΑΜΙ * ΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΝΤΑΚΟΤΑ * ΣΚΑΛΑ
2. ΙΡΜΑ * ΑΙΑΚΑΝ * Τ
3. ΚΙΛΤΙΔΗΣ * ΙΤΟΝ
4. ΟΚΕ * ΑΕΤΟΣ * ΙΧ *
5. ΛΟΤΟΣ * ΗΡΑΚΛΗΣ
6. ΟΛ * ΤΙΚΣΤ * ΑΛΜΗ
7. ΠΟΛΕΜΟ * ΙΠΠΕΑΣ
8. ΟΡΟ * ΟΥΕ * ΑΛΣ * Α
9. Υ * ΚΡΙ * ΜΑΤΑ * ΕΜ
10. ΛΕΡΑ * ΚΕΡ * ΜΑΝΙ
11. ΟΝΙ * ΠΑΤΩΜΑΤΑ *
12. ΣΑΔΙΣΜΟ * ΑΣΟΤΟ
13. * ΣΑΣΑ * ΣΗΣ * ΣΟΣ

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

Τοποθετήσεις
Η Υπαστυνόμος Α’ Μαρία Αντ. Κορώνη, ψυχολόγος, τοπο-

θετήθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης στην Υπο-
διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Παράλληλα λειτουργεί και
το γραφείο της στη Λάρισα επί της οδού Αθανασίου Διάκου 12.

Ο Παπα-Αντώνης Ανδρέου με τους  τρεις
γιούς  του,  (δεν είναι στη φωτογραφία  η κόρη
του,) εν ώρα προετοιμασίας για τη νέα κυνηγε-
τική περίοδο μιας και οι τρείς γιοί του  είναι κυ-

νηγοί. Δεν είναι όμως μόνο κυνηγοί αλλά και
αεροπόροι αφού οι μεν δύο (Θωμάς και Βάϊος)

υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορίαως υπαξιω-
ματικοί, ενώ ο τρίτος (Δημήτρης) πέρασε φέτος

στη Σχολή από την οποία απεφοίτησαν και τα
άλλα δύο αδέλφια του, τη ΣΤΥΑ. 

Καλή σταδιοδρομία.

Η φωτογραφία έχει λη-
φθεί στις 30 Ιουνίου 1949
στην περιοχή των Αγίων
Αποστόλων του Πύργου
Ιθώμης. Ο δεικνύων τον
στόχον είναι ο Σεραφείμ Νι-
κολάου Γκίκας, οι τα όπλα
φέροντες είναι ο Ιωάννης
Πέτρου Καραγιώργος και  ο
Αθανάσιος Γ. Γώγος εις δε
το βάθος με κοντή περισκε-
λίδα ο Παύλος Δημητρίου
Καππάς.

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

Πλήρωσαν για την εφημερίδα

ΑΡ. ΑΠΟΔ......ΟΝΟΝ/ΝΥΜΟ.........................................ΠΟΣΟ
5304 ..............ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ .........................10,00 €
5305 ..............ΡΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...........................10,00 €
5306 ..............ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ......................10,00 €
5307 ..............ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΟΥ..........................10,00 €
5308 ..............ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ...........................10,00 €
5309 ..............ΒΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ ...............10,00 €
5310 ..............ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗ ...............10,00 €
5311 ..............ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ...........10,00 €
5312 ..............ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ........................10,00 €
5313................ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.......................250,00 €
5314................ΚΑΡΥΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ............................10,00 €
5315................ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ..........................10,00 €
5316................ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ..........................10,00 €
5317................ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ............................50,00 €



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΣΕΛΙΔΑ 3ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
Προτάσεις Συλλόγων απανταχού Ελληνοπυργίων και τοπο-

θετήσεις παρευρισκομένων συγχωριανών, στην σύσκεψη της
14ης Αυγ. 2010 στο χωριό. 

Με την έναρξη της σύσκεψης ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο
του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Βόλου «Η Γράλιστα» κ. Βασ.
Λεων. Καπέλλα, ο οποίος πρότεινε τα παρακάτω:

1. Αγορά, από το σύνολο των Συλλόγων του Ελληνοπύργου
(απανταχού Ελληνοπυργίων) ή και με τη βοήθεια χωρηγών, δύο
πυροσβεστικών οχημάτων, τα οποία θα είναι σταθμευμένα το
ένα στο χωριό και το άλλο στο δάσος, τα πληρώματα των
οποίων θα αποτελούν εθελοντές συγχωριανοί μας και όχι
μόνον.  2. Δημιουργία δικτύου πυροπροστασίας στη διαδρομή
Ελληνόπυργος Λίμνη Πλαστήρα, με υδατοδεξαμενή και κρου-
νούς ανά χίλια περίπου μέτρα.  3. Δημιουργία θέσεων παρκαρί-
σματος σε γειτονιές και άλλους κεντρικού χώρους που θα
υποδειχθούν.  4. Μετονομασία των εκδηλώσεων σε «Ελληνο-
πύργεια» με ετήσια διάρκεια και επιμέρους εκδηλώσεις ανά
εποχή. Αναβίωση τοπικών εθίμων και διοργάνωση αντίστοιχων
εκδηλώσεων που θα προσελκύουν κόσμο.  5. Διαμόρφωση
υπαρχόντων καλντεριμιών και δημιουργία περιπατητικών μονο-
πατιών που θα χαραχθούν ύστερα από μελέτη, και ένταξή τους
στα δίκτυα μονοπατιών τοπικής και πανελλήνιας εμβέλειας (πε-
ριπατητικός τουρισμός).  6. Δημιουργία Δημοτικού Κτιρίου στο
οποίο θα υπάρχει Δημοτικό καφενείο – ταβέρνα που θα μπορεί
να ενοικιασθεί και σε ιδιώτη, καθώς και εκθεσιακός χώρος,
όπου θα μεταστεγασθεί το παραδοσιακό Μουσείο που είναι κυ-
ριολεκτικά «πνιγμένο» στο χώρο κάτω από το γραφείο της Εκ-
κλησίας.  7. Δημιουργία ημιορεινού καταφυγίου- Αναψυκτηρίου.
8. Παραχώρηση του εργοστασίου ζάχαρης στο Δ. Δ. Ελληνο-
πύργου και αξιοποίησή του σε τεχνολογικό –αγροτικό μουσείο
(πολυχώρο) κ.λπ.  9. Δημιουργία αιολικού πάρκου, με τοποθέ-
τηση ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή και εκμετάλλευσή
του από το Δ. Δ. Ελληνοπύργου.  10. Ενθάρρυνση συγχωριανών
μας για ίδρυση αγροτουριστικών επιχειρήσεων. 11. Δρομολό-
γηση μικρού λεωφορείου (mini bus), από το χωριό μέχρι την
Καππά ή το Μουζάκι (όπου και η νέα έδρα του Δήμου) για την
εξυπηρέτηση κυρίως των υπερηλίκων και όχι μόνον.  12. Απο-
γραφή των ανά την υφήλιο Ελληνοπυργίων με τη βοήθεια ερω-
τηματολογίου - γενεαλογικού δένδρου, που θα
συμπληρώσουμε όλοι οι καταγόμενοι από το χωρίο μας (εδώ
θα χρειασθεί αρκετή δουλεία και οργάνωση). 

Βασιλική Ιω. Τουλιά, Γραμματέας του Συλλόγου Ελληνοπυρ-
γίων Τρικάλων. 

Ευχαρίστησε για την πρόσκληση του Συλλόγου Ελληνοπυρ-
γίων Τρικάλων, που συμμετέχει στην Σύσκεψη αυτή και συνε-
χάρη τους διοργανωτές για την ιδέα της Σύσκεψης κάθε χρόνο
στο χωριό. Μεταξύ των άλλων ανέφερε: 

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. 
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, που έστω και συμπτωματικά πα-

ραβρίσκομαι, για πρώτη φορά σε μια τέτοιου είδους συνάν-
τηση. Αυτό που θα ήθελα αρχικά να τονίσω είναι πως κρίνω
άκρως απαραίτητη και βασική την ύπαρξη της καλής προαίρε-
σης από κάθε πλευρά. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τις μέχρι
τώρα πρωτοβουλίες και προσπάθειες όλων των συλλόγων που
κατέβαλαν έτσι ώστε να υλοποιηθούν εξαιρετικές εκδηλώσεις
και πράγματα και να καταστήσουν το χωριό μας ακόμη πιο ση-
μαντικό πόλο έλξης. Σ’ ότι αφορά το πρόβλημα της μη συμμε-
τοχής των νεώτερων ανθρώπων , που προηγουμένως τόνισε ο
κ. Σιούφας θα ήθελα να επισημάνω πως αιτία είναι οι πολλαπλές
υποχρεώσεις της σημερινής ζωής και πως τις πιο πολλές φορές
το χωριό αποτελεί τόπο αποφόρτισης από τις καθημερινές πιέ-
σεις της εποχής μας γι αυτούς. 

Άκουσα προσεκτικά όλες τις προτάσεις των προηγούμενων
ομιλητών τις θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εύχομαι με
την προσπάθεια όλων των πλευρών να υπάρξει δυνατότητα για
την υλοποίησή τους. Σαν εκπαιδευτικός αυτό που θα είχα να
προτείνω, δεδομένου ότι τα παιδιά και οι νέοι είναι η ελπίδα , η
χαρά και το μέλλον κάθε τόπου, είναι περισσότερες εκδηλώσεις
με επίκεντρο αυτά. Το θέμα της καθαριότητας είναι μείζον και
υπαρκτό και θα πρέπει όλοι με πολλούς τρόπους να προσπα-
θήσουμε γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και εύχομαι
το καλύτερο δυνατό. 

Αντώνιος Απ. Μηνίτσιος, Δημ. Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου της Λάρισας. 

Παίρνοντας τον λόγο ανέφερε: « Αγαπητοί συγχωριανοί
Αφού με τη σειρά μου σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή

σας στη δεύτερη συνάντηση εκπροσώπων των συλλόγων, των
φορέων και γενικά όλων των χωριανών, δεν θα καταθέσω νέες
προτάσεις για υλοποίηση αφού υπάρχουν ήδη αρκετές από πέ-
ρυσι που δεν έχουν υλοποιηθεί, και τις οποίες θα προσπαθή-
σουμε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε μαζί με τις νέες που θα
κατατεθούν.  Θα αναφερθώ μόνο σ’ αυτές που υλοποιήθηκαν
και στις οποίες συνέδραμα και εγώ κατά το μέρος φυσικά που
μου αναλογεί σαν Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ιθώμης που
είμαι.  Να τονίσω εδώ ότι οι ενέργειες αυτές δεν ήταν ατομικές
αλλά συλλογικές και συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του
χωριού, ο κ. Νίκος Γκίκας, ο κ. Βασίλης Σύρμος και φυσικά ο
πρόεδρος του Χωριού κ Γιώργος Παναγόπουλος.  Η εμπειρία
μου των τεσσάρων σχεδόν χρόνων που συμμετέχω στο Δημο-
τικό Συμβούλιο του Δήμου Ιθώμης , δύο περίπου ως Αντιδήμαρ-
χος και δύο ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου μου
δίδαξε ότι τα οράματά μας για την ανάπτυξη του τόπου μας
μπορούμε να τα προωθήσουμε πολύ καλύτερα όταν βρισκόμα-

στε στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και όχι όταν είμαστε έξω
από αυτά και απλώς τα παρουσιάζουμε μέσα από τον τύπο. 

Οι προτάσεις λοιπόν που υλοποιήθηκαν από πέρυσι το καλο-
καίρι μέχρι τώρα είναι: 1. Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμά-
των από το αεροπλάνο μέχρι τα γήπεδα, κάτι που είχαν ζητήσει
τα παιδιά του χωριού .  2. Η ολοκλήρωση της διάνοιξης του δρό-
μου προς τον Άγιο Γεώργιο. Ένα έργο που μαζί με άλλες δια-
νοίξεις που έγιναν εντάσσεται στην πρόταση της δημιουργίας
προσβασιμότητας με αυτοκίνητο σε όλα τα σπίτια του χωριού.
3. Η κατασκευή των αντιπλημμυρικών φραγμάτων που έγιναν
στο ρέμα του Νιάφα αποτελούν μέρος της πρότασης για την
αναβάθμιση του κεντρικού ρέματος του χωριού μέχρι τη σπηλιά
του Λώλου. Το έργο θα συνεχισθεί.  4. Η διοργάνωση του πα-
νηγυριού με τη συμμετοχή μιας ορχήστρας με τη στήριξη του
Δήμου Ιθώμης και του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας. 

Κάτι που ζητούσαν από χρόνια οι χωριανοί και φέτος έγινε
πραγματικότητα.  Πέρυσι είχε γίνει μια πρόταση για τη σύνταξη
ενός επιχειρησιακού προγράμματος για τα έτη 2009 έως 2013,
κατά τα πρότυπα αυτών που συντάσσονται από τους Δήμους
το οποίο θα περιλάμβανε όλες τις προτάσεις κατά ενότητα αλλά
και κατά φορέα ή άτομο που θα διαχειριστεί την κάθε μία πρό-
ταση.  Ένα τέτοιο προσχέδιο το καταθέτω στα πρακτικά για να
το διαμορφώσουμε αναλόγως με όλες τις προτάσεις ούτως
ώστε να αποτελέσει έναν οδηγό για όλους μας βάσει του
οποίου θα ενεργούμε.  Πέρα όμως από τα προγράμματα θα
ήταν χρήσιμο σήμερα να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις
και να καταλήξουμε, αν είναι δυνατόν, σε μια λύση για το φλέ-
γον θέμα της καθαριότητας στο οποίο πράγματι χωλαίνουμε.
Τελειώνοντας φίλες και φίλοι, θέλω να σας ενημερώσω ότι θα
είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο διευρυμένο πλέον
Δήμο Μουζακίου μαζί με τον πρόεδρο του χωριού το Γιώργο
τον Παναγόπουλο με το συνδυασμό του Δημάρχου Γιώργου
Κωτσού. Θα θέλαμε τη στήριξη όλων των χωριανών σ’ αυτό το
δύσκολο εγχείρημα για να πετύχουμε όλοι μαζί το μεγάλο
στόχο που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του χωριού». 

Αριστείδης Δ. Βούρδας, Δικηγόρος. 
Τελευταία δεκαετία έγιναν πολλά στο χωριό και ήδη αποκτά

και οικονομικό ενδιαφέρον. Τα παιδιά πρέπει να συμβάλλουν με
την συμμετοχή τους, αλλά και με τις ιδέες τους στην οργάνωση
και πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο χωριό τους. Να αξιοποι-
ήσουν την σύγχρονη τεχνολογία και με την ηλεκτρονική επικοι-
νωνία να οργανωθούν , να γνωριστούν μεταξύ τους, να
γνωρίσουν τον τόπο των γονιών των και των παππούδων των
και να ενδιαφερθούν περισσότερο για το χωριό. Συμμετοχή,
επομένως, των νέων από τώρας και συνεχώς. 

Θωμάς Δ. Βούρδας, Μέλος Δ. Σ. του Συλλόγου της Λάρισας.
Ο Δήμος να οργανώσει την καθαριότητα του χωριού. Όλοι μας
να συμβάλουμε για την καθαριότητα στο χωριό μας(από τις νοι-
κοκυρές και τας μικρά παιδιά, μέχρι και τους περιπατητές στην
κεντρική πλατεία). Σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον, να διέρ-
χεται απορριμματοφόρο, για την συγκέντρωση των σκουπιδιών.
Αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τους θερινούς μήνες που
υπάρχει περισσότερο έντονο το πρόβλημα. Πρέπει να προστα-
τευθεί η δημόσια υγεία και να βρεθεί η εστία της δυσοσμίας
στην κεντρική πλατεία, ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα αυτό
που διώχνει τους ανθρώπους από την πλατεία και τα καφενεία.
Ασφαλώς υπάρχει λύση και πορέπει να βρεθεί άμεσα. Να γίνει
η αποψίλωση του δάσους, να εμβολιασθούν οι αγροκαστανιές
και να επωφεληθεί οικονομικά και το χωριό. 

Χρήστος Κ. Μπίρος. 
«Τα γιγνόμενα ουκ απογίγνονται». Ό,τι έγινε έγινε. Από δώ

και πέρα τι κάνουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στο να γίνεται
καλλίτερο το χωριό μας. Να έρχεται κόσμος και να χαίρεται τις
ομορφιές του και να μην αναγκάζεται να φεύγει μόνος του. 

Γιώργος Απ. Παναγόπουλος, Πρόεδρος Τ. Δ. Ελληνοπύρ-
γου. Χρειάζονται περισσότερα μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα
για την πρόοδο και την ανάπτυξη του χωριού. Οι νέοι μπορούν
να αξιοποιήσουν, όπως είπε ο κ. Αριστείδης Βούρδας, ο Δικη-
γόρος, το διαδίκτυο και να γνωριστούν μεταξύ τους. Με τον νέο
Δήμο Μουζακίου, ελπίζω, να διορθωθεί η καθαριότητα. 

Ευάγγελος Δημ. Καρύδας. 
Τρία σοβαρά προβλήματα βλέπω εγώ στο χωριό. 
1)Τον δρόμο από το ρέμα (Παπαντωνέϊκα) μέχρι το Σχολείο,

που τον περνούν μικρά παιδιά και κινδυνεύουν. 2)Η δυσοσμία
στην πλατεία που δεν μπορείς να καθίσεις στα καφενεία τώρα
το καλοκαίρι και 3)Ο στενός δρόμος που οδηγεί στο χωριό και
διαμαρτύρεται το ΚΤΕΛ. 

Βασίλειος Γ. Σύρμος, Δημ. Σύμβουλος. 
Συγχαρητήρια για την σύσκεψη. Η καθαριότητα είναι γενικ-

ξότερο πρόβλημας του Δήμου και όχι μόνο του χωριού, διότι
υπάρεχειθ απροθυμία ανθρώπων για την αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων. Πρέπει και οι κάτοικοι να βοηθήσουν στο θέμα
αυτό(νοικοκυρές, παιδιά, όλοι μας). Για το εργοστάσιο ζάχαρης
δεν υπήρξε συντονισμός και γι’ αυτό καθυστερεί. Απαιτείται ξε-

καθάρισμα του ιδιοκτησιακού κ.λπ. Η αποχέτεσυη ξεκίνησε το
1997-98. Έγινε μελέτη περιβαντολογική αλλά εγκαταλείφθηκε
στην συνέχεια. Σήμερα είναι δύσκολο να προχωρήσει. Αποψί-
λωση του δάσους χρτειάζεται με συνεργασία του Δασαρχείου. 

Νικ. Σωτ. Γκίκας. 
Να αναφερθώ στις προτάσεις μου στον Δήμο για βελτίωση

της καθαριότητας και την δημιουργία υποδομών ανάπτυξης. Τέ-
θηκε στο Δημ. Συμβούλιο το θέμα κατασκευής δεξαμενής άρ-
δευσης. Περιμένω ακόμη την απάντηση του κ. Δημάρχου για
την δαπάνη της μελέτης. Ζητήθηκε να γίνει μελέτη για την απο-
χέτευση και τελικά εγκρίθηκε δαπάνη 25.000 ευρώ, αντί της
απαιτουμένης των 50.000 ευρώ. Θέσαμε το θέμα της αύξησης
κονδυλίων για την καθαριότητα και τελικά αυξήθηκε από 36 σε
42.000 ευρώ, χωρίς να βελτιωθεί η υπηρεσία καθαριότητας
στους δημότες μας. Προτείνεται η ασφαλτόστρωση των τσιμεν-
τένιων δρόμων μέσα στο χωριό, η συμμετοχή μας στα «Καραϊ-
σκάκκεια», η αναβάθμιση της βιβλιοθήκης του χωριού, η
τακτοποίηση και διάσωση του αρχείου της παλιάς Κοινότητας,
η τοποθέτηση πυροσβεστήρων και η επέκταση του οικισμού. 

Γ. Σακελλαρίου του Δημ. 
Η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο

και όχι στους κξατοίκος του χωριού. Δόθηκαν οκτώ εκατομμύ-
ρια δρχ. για την αποχέτευση και πετάχτηκαν στο ρέμα χωρίς να
γίνει τίποτε. 

Ελένη Απ. Οικονόμου (και της Ευθαλίας). 
Υπάρχει πρόβλημα, εκτός από την καθαριότητα και με τις κε-

ραίες της ΤV πρέπει κάτι να γίνει. 

Λάμπρος Απ. Παισιαλής. 
Ο Σύλλογος δημιούργησε «θαύματα» στο χωριό(γήπεδα, εκ-

δηλώσεις κλπ). Πρέπει οι γονείς να κατευθύνουν τα παιδιά,
ώστε να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του χωριου και να αι-
σθάνονται Γραλιστινοί. Απαιτείται άμεσα να διορθωθεί το απα-
ράδεκτο φαινόμενο δυσοσμίας στην κεντρική πλατεία του
χωριού. Είναι η χειρότερη δυσφήμηση. Δεν μπορεί να συνεχι-
σθεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν
ο Ελληνοπύργιος να μην μπορεί να απολαύσει τον καθαρό αέρα
του χωριού του. Απαιτώ οι αρμόδιοι του Δήμου να μου απαντή-
σουν σε τι ενέργειες προέβησαν για την εξάλειψη της δυσο-
σμίας. Συγκεκριμένη απάντηση. Περιμένω τις ενέργειες τους
και τι έκαναν οι αρχές. 

Απόστολος Παν. Μπονώτης. 
Είμαι μέλος του Δ.Σ. του τοπικού Συλλόγου. Εθελοντής για

το καλό του χωριού, όπως όλοι μας. Κάνουμε τα πάντα για το
χωριό. Για την αποχέτευση, πρέπει να γίνουν μελέτες από ειδι-
κούς επιστήμονες και να στηριχθούμε σ` αυτές. Όσον αφορά
την δυσοσμία, σε ότι με αφορά, αναλαμβάνω την οποιαδήποτε
ευθύνη, να γίνει αυτοψία και να υποχρεωθούμε οι υπεύθυνοι να
κάνουμε ό, τι απαιτείται για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Προτείνω, να διαπιστωθεί ποίων ιδιοκτησιών βοθρολύμματα κα-
ταλήγουν στο ρέμα και η δαπάνη, κατ’ αντιστοιχίαν, να κατανε-
μηθεί στους ιδιοκτήτες. Τοποθετούμαι δημόσια και το εννοώ. 

Απόστολος Δημ. Κουτσιόγκουλος, ως εκπρόσωπος νέων. 
Οι νέοι θέλουν περισσότερες εκδηλώσεις και μουσικές βρα-

διές και μία αίθουσα με μπιλιάρδα και πίγκ-πόγκ. Είμαστε ευχα-
ριστημένοι γιατί επεκτάθηκε ο ηλεκτροφωτισμός μέχρι τα
γήπεδα. 

Σωτ. Αθ. Μουντζούρης, Γραμ. Συλλόγου Λαρίσης «Ο Αθά-
νατος». 

Επαναφέρω την περυσινή μου πρόταση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Ελληνοπύργου, ώστε να υπάρχει κεντρικό
όργανο συντονισμού για προώθηση των προτάσεων και των
λαμβανομένων αποφάσεων των επί μέρους Συλλόγων που αφο-
ρούν την πρόοδο και την ανάπτυξη του χωριού μας. Οι ρόλοι
μεταξύ Συλλόγων και Δημοτικής Αρχής είναι διακριτοί αλλά συ-
νεργάζονται αρμονικά για τον κοινό σκοπό που είναι το καλό
του τόπου και των κατοίκων (ντόπιων και αποδήμων). Κοινή δια-
πίστωση είναι ότι, η Σύλλογοι ανέδειξαν το χωριό, το βοήθησαν,
το έβγαλαν από την αφάνεια και την απομόνωση. Ο Δήμος
έκανε πολλά για το χωριό μας, όμως, μπορούσε να κάνει ακόμη
περισσότερα σε τομείς δικής του αρμοδιότητος. Το χωριό μας
είναι χαρακτηρισμένος ως οικισμός διατηρητέος (παραδοσια-
κός) αλλά μόνο στα χαρτιά, αφού καμμία συγκεκριμένη ωφέ-
λεια δεν συνεπάγεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Πρέπει να
αναζητηθούν τρόποι ώστε το χωριό και οι κάτοικοί του να επω-
φεληθούν από τον χαρακτηρισμό αυτό(π. χ. ένταξη σε ειδικά
προγγράμματα, ανοικοδόμησης, αναπαλαίωσης, ανάπλασης με
ευνοϊκούς όρους χορήγησης άτοκων δανείων και υψηλού πο-
σοστού επιδότησης). 

Τις παραπάνω προτάσεις θα επεξεργασθεί ο Σύλλογός μας
και θα αποστείλει σχετικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές (Νο-
μαρχία, Δήμο Μουζακίου και Βουλευτές του νομού) για περαι-
τέρω προώθηση και υλοποίηση των προτεινομένων.

Σύσκεψη Συλλόγων αποδήμων Ελληνοπυργίων
Συνέχεια από την 1η σελίδα



Αν και θα αποτελέσει παρελθοντολογία αυτό που θα επιχει-
ρήσω να περιγράψω, όμως το θεωρώ και χρέος μου και καθή-
κον, να το κάνω για δύο, κυρίως, λόγους: Ο ένας έχει να κάνει
με το «μεγάλο» ευχαριστώ, που θα πρέπει να απευθύνω στους
πολλούς φίλους, γνωστούς και συγγενείς, που, κατά κοινή ομο-
λογία, εντελώς αυθόρμητα και πηγαία, στην κυριολεξία, κατέ-
κλυσαν το αμφιθέατρο και ο άλλος, εντελώς προσωπικός και
αφορά στα πολλά και ανάμεικτα συναισθήματα που δοκίμασα
και πλημμύρισαν όλο τον ψυχικό μου κόσμο και όχι μόνο.

Να ομολογήσω κάτι: Μέχρι την τελευταία στιγμή, διακατεχό-
μουν από κάποιους ενδοιασμούς και φόβους ως προς το αν θα
πετύχει η παρουσίαση αυτή και κατά πόσο θ’ ανταποκριθεί η
πλειοψηφία των παρευρισκομένων συγχωριανών μου.

Η δύναμη όμως, που μου έδωσε η οικογένειά μου, οφείλω
να το πω, στάθηκε πολύτιμη και χρήσιμη, και συνετέλεσε στην
οργάνωση και την προετοιμασία, του δύσκολου, όντως, αυτού
εγχειρήματος.

Επίσης, αναθάρρησα ακόμη περισσότερο και αναπτερώθη-
καν οι ελπίδες μου και ανέβηκε το ηθικό μου, όταν διαπίστωσα,
με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ότι «συνεπικουρούμενοι» στην
όλη μας προσπάθεια, κατέφθασαν «ενισχυτικές» δυνάμεις δηλ.
συγγενείς και φίλοι και συνετάχθησαν με τους υπόλοιπους συγ-
χωριανούς…

Η δική τους αθρόα προσέλευση, που τόνωσε το ηθικό μου
και έδωσε κουράγιο και δύ-
ναμη καθώς και όλων των
άλλων, αποτέλεσε έρεισμα
και μοχλό για μια καλύτερη
παρουσίαση του πονήματός
μου.

Κι ήταν, πράγματι, συγκι-
νητική εκείνη η ανθρωποσύ-
ναξη! Ατενίζοντάς την από το
μέρος που καθόμουν, ένιωθα,
ειλικρινά, μεγάλη ηθική ικανο-
ποίηση και συγκρατημένη αι-
σιοδοξία και μια δικαίωση του
πνευματικού μου έργου, καρ-
πός πολλών ετών, αδιάλει-
πτων και συνεχών
προσπαθειών…

Και ρίχνοντας, επίσης,
βλέμμα διακριτικά προς τη
μεριά του «πάνελ», ρίγη
χαράς και συγκίνησης, δια-
περνούσαν όλο το σώμα μου,
γιατί, αναλογιζόμουν ότι,
πλαισίωναν αυτό, φίλοι εγνω-
σμένης αξίας, φίλοι διαταξιω-
μένοι και διακριθέντες σε
διάφορους πνευματικούς το-

μείς της κοινωνικής ζωής: διέκρινα τους: Λάμπρο, Παύλο,
Κώστα, Σωτήρη, όλα φιλαράκια απ’ τα παλιά, ήταν όλοι εκεί!

Και «φούσκωνα» από υπερηφάνεια και από ικανοποίηση, που
για την «αφεντιά μου», προθυμοποιήθηκαν να με τιμήσουν, ανα-
λαμβάνοντας συγχρόνως την παρουσίαση του περιεχομένου
του βιβλίου μου, κατά τρόπο - όλοι τους - αριστουργηματικό,
σε τέτοιο βαθμό τελειότητας και ακρίβειας, που καθήλωσαν και
συνάρπασαν, επί αρκετή ώρα, τους ακροαετές, μικρούς και με-
γάλους!

Από τη γλαφυρή τους αφήγηση από όλους, γενικά, έγινε κα-
τανοητό αλλά και ευχάριστο το περιεχόμενο του βιβλίου μου
σε τέτοιο σημείο, που δημιούργησε μια τερπνή ατμόσφαιρα
που βοήθησε σ’ όλους ν’ αγκαλιάσουν μ’ αγάπη το βιβλίο και
να θέλουν, να επιθυμούν, πάραυτα, ν’ αγοράσουν το βιβλίο!

Θες το φυσικό περιβάλλον, σαν άρχισε να πέφτει η νυχτιά,
θες το θεώρατο πλατάνι που αιώνια, στέκει ’κει στο μέσον της
πλατείας και σκιάζει τον γύρω χώρο, θε στο κεφάλυρυσμα στου
γάργαρου νερού από τα κανάλια της βρύσης, όλα, μα όλα, συ-
νέβαλαν στη δημιουργία μιας υπέροχης βραδιάς, με κέφι και
διάθεση από όλους.

Είναι αλήθεια - παρ’ όλο που ζητήθηκε από πολλούς - ότι
αυτόγραφα δε μοίρασα, ίσως, επειδή, εκείνη την ώρα, διακα-
τεχόμουν από ένα αίσθημα… σεμνότητας και ταπεινότητας και
μόνο αρκέστηκα σε μια ζεστή χειραψία και σ’ ένα ειλικρινές χα-

μόγελο, που εκείνη τη, φορ-
τισμένη από συγκίνηση,
στιγμή διαγράφονταν στα
χείλη μου.

Αυτό μου έφτανε μου αρ-
κούσε ήταν μια μεγάλη τιμή
για μένα και μια τρανή από-
δειξη ότι εκτίμησαν και απο-
δέχτηκαν το πόνημά μου
αυτό, που απ’ εδώ και στο
εξής εύχομαι από καρδιάς, ν’
αποτελέσει, σημείο αναφο-
ράς, τόσο για τους σημερι-
νούς συγχωριανούς μου, όσο
και για τους επιγόνους, που
θ’ ανακαλύψουν, ενδεχομέ-
νως, στις σελίδες του, πολύ-
τιμη και χρήσιμη πνευματική
παρακαταθήκη, ατλώντας
γνώσεις και πληροφορίες,
παλιών και περασμένων επο-
χών.

Τελειώνοντας, θέλω να
επαναλάβω, πάλι, σ’ όλους
ένα «Μεγάλο» ευχαριστώ για
όλους.

Βούρδας Θωμάς

«Η παρουσίαση του βιβλίου μου
το καλοκαίρι στο χωριό»
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ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
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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

Μετά την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του δρό-
μου προς τη λίμνη Νικολάου Πλαστήρα, η βελτίωση του
δρόμου για το κάστρο Ελληνοπύργου είναι ένας από τους
επόμενους στόχους  που μπορεί να υλοποιηθεί με πολύ
μικρό κόστος.  Σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει χαλικό-
στρωση σε ορισμένα σημεία ούτως ώστε ο δρόμος να
είναι βατός όλο το χρόνο και στη συνέχεια να γίνουν τα
απαιτούμενα τεχνικά και η ασφαλτόστρωση.

O δρόμος για το κάστρο 
του Ελληνοπύργου

Το γκρέιντερ του Δήμου Ιθώμης 
ενώ καθαρίζει το  δρόμο προς το κάστρο Ελληνοπύργου

Την αλήθεια γυρεύω 
και όχι κόλακες,
η ζωή μας γεμάτη
αυλοκόλακες.

Με σιωπή να τη δείξεις
μπορείς μόνο εσύ,
γιατί έχεις τη γνώση,
το σθένος, έχεις ψυχή.

Ζητιανιά για αλήθεια 
προσπαθώντας να βρω,
τα δικά σου τα μάτια 
συντηρώ οδηγό.

Διογένης στο σκότος,
Ιχνηλάτης κεριού,
Μαραθώνιος δρόμος
για αλήθεια παντού.

Εραστής της αλήθειας,
πάντα ψάχνω να βρω,
Να γκρεμίσουν τα κάστρα
που αμφισβητώ.

Από την ποιητική 
συλλογή 
του Θωμά Ζάχου 
«Το πέταγμα του αετού»

Εραστής της αλήθειας

και χόρεψαν δύο χορευτικά από την Καρδίτσα το ένα εκ των
οποίων φορούσε τις παραδοσιακές φορεσιές του Ελληνοπύρ-
γου. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλό-
γου κος Παύλος Σιούφας ο οποίος ευχαρίστησε τους
συνδαιτυμόνες και τους επισήμους που παρέστησαν στην εκδή-
λωση μεταξύ των οποίων ήταν ο βουλευτής τ. υπουργός κ. Σπύ-
ρος Ταλιαδούρος, ο βουλευτής κ Κώστας Τσιάρας,  και ο
Δήμαρχος Μουζακίου κος Γιώργος Κωτσός.Στη συνέχεια χαιρε-
τισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της κοινότητας κος Γιώργος Πανα-
γόπουλος. Ο χορός άνοιξε με έναν ντόπιο πασχαλιάτικο (για
βγάτε αγόρια στο χορό κορίτσια στο σεργιάνι….) στα τρία, και
ακολούθησαν τα χορευτικά συγκροτήματα. Στο χώρο πωλούν-
ταν γλυκά ποτά και κάστανα, όλα οικολογικά  που παράγονται
στο χωριό  τα οποία σχεδόν ξεπουλήθηκαν. Σε αυτό συντέλεσε
και του ότι δεν παρασκευάσθηκαν γλυκά από το Σύλλογο και έτσι
δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουν οι καλεσμένοι από τα γλυκά
που παρασκευάζονται στο χωριό. Και του χρόνου.

Βίβλος Γενέσεως Βρωστιανιτών
(Σημερινής Αμυγδαλής Καρδίτσας)

Του Γεωργίου Ηλία Καρκανιά

63 ιστορίες  με ονομασία
προέλευσης από τον Δάσκαλο
Θωμά Δημ.Βούρδα. Το βιβλίο
που δεν πρέπει να λείπει από
την βιβλιοθήκη  του κάθε
συγχωριανού μας (και όχι
μόνον). Το βιβλίο που σε με-
ταφέρει  νοερώς στα παιδικά
σου χρόνια στο χωριό, στα
ήθη, έθιμα και παραδόσεις
του τόπου μας.   Διατίθεται
από τον συγγραφέα και τον
Σύλλογό μας. Τα έσοδα από
την πώλησή του θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για έργα στο
χωριό  μας. Με ένα τηλέφωνό σας στον συγγραφέα
(2410257770 και 6940776326), καθώς και στον σύλλογό
μας (τηλ. 2410286524, 2410535539), το βιβλίο θα είναι στα
χέρια σας... Διατίθενται στην ειδική τιμή των 10 ευρώ το
καθένα.! Μπορείτε να το  παραγγείλετε και στον  Σύλλογο
της πόλης σας (Ελληνοπυργίων Αθηνών, Θεσ/νίκης, Βόλου
και Τρικάλων), εφ’ όσον σας διευκολύνει καλλίτερα.

Aπίστευτα και όμως... γραλιστινά

Το βιβλίο του κ. Γιώργου Καρκανιά από την Αμυγδαλή με
τον τίτλο «Βίβλος Γενέσεως Βρωστιανιτών» αναφέρεται κυ-
ρίως στους ανθρώπους που συνθέτουν τη μικρή κοινωνία του
χωριού. Αναφέρεται στους ανθρώπους  που έζησαν στο χωριό
και σ’ αυτούς που η μνήμη έχει διασώσει μέχρι σήμερα. Σκο-
πός του συγγραφέα είναι να παραδώσει στις επόμενες γενιές
το ανθρώπινο δέντρο που οι ρίζες του είναι στην  Αμυγδαλή
και τα κλαδιά του απλώνονται σε όλη την Ελλάδα και το εξω-
τερικό.

Tα οικογενειακά δέντρα των Βρωστιανιτών είναι λεπτομερή

και τεκμηριωμένα και είναι βέβαιο ότι το βιβλίο αυτό θα απο-
τελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων που
θα ψάχνουν τώρα και στο μέλλον τις ρίζες τους. 

Είθε το παράδειγμα του κ. Γιώργου Καρκανιά να ακολου-
θήσουν και ιστοριοδίφες και των άλλων χωριών για να παρα-
δοθεί στις επόμενες γενιές  μια ολοκληρωμένη εικόνα της
εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί άλλωστε
την κινητήρια δύναμη στην πορεία και την εξέλιξη μας μέσα
στο χρόνο.

Αντώνης Μηνίτσιος

Aπόλυτα πετυχημένη η καστανογιορτή
Συνέχεια από την 1η σελίδα



Πρόσφατα (τον Ιούλιο μήνα) η τοπική κοινωνία των Φαρσά-
λων και ολοκλήρου του ν. Λαρίσης συγκλονίστηκε από το συμ-
βάν της ένοπλης ληστείας σε Τράπεζα της πόλης. Ο τρόπος
δράσης και η εκτέλεση της πράξης από αδίστακτους κακοποι-
ούς, οι οποίοι οπλοφορούσαν (με αυτόματο όπλο ο ένας και πι-
στόλι ο άλλος) θύμισε στους αυτόπτες μάρτυρες της
φιλήσυχης αυτής επαρχιακής πόλης, σκηνικό που προβάλλεται
μόνο σε αστυνομικές ταινίες με σενάριο εγκληματικότητας
τύπου Σικάγου ή Νοτιοαφρικανικής ένωσης. Δυστυχώς η εγ-
κληματικότητα και στη χώρα μας έχει προσλάβει μεγάλες δια-
στάσεις και έχει όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που
προσδίδονται στο οργανωμένο έγκλημα (οργάνωση, σχεδια-
σμός, ομαδικότητα, σκληρότητα, επαγγελματισμός και οικονο-
μικό κίνητρο δραστών).

Τα τελευταία περιστατικά ενόπλων ληστειών-και η επαναλαμ-
βανόμενη τέλεσή τους- στην επαρχία (Φάρσαλα, Καρδίτσα, Τρί-
καλα) δείχνουν τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα των
κακοποιών. Οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι διαθέτουν, θάρρος,
γενναιότητα, φρόνημα αυτοθυσίας και αποφασιστικότητα στην
εκτέλεση του καθήκοντος, πλην όμως εκ του αποτελέσματος
προκύπτει έλλειμμα ετοιμότητας και εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τα ψυχικά προσόντα που προαναφέρθηκαν η
πολιτεία πρέπει να αισθάνεται υπερήφανη γιατί διαθέτει αυτό
το ανθρώπινο δυναμικό, ταυτόχρονα όμως να προβληματισθεί
έντονα και να λάβει τις αποφάσεις της, ώστε να αντιμετωπισθεί
το κενό της εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας στον
επιχειρησιακό τομέα. 

Τώρα, στο περιστατικό των Φαρσάλων, η αυτοθυσία των δύο
Αξ/κών, οι οποίοι προσέτρεξαν στον τόπο της ληστείας(αν και
εκτελούσαν υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης) και κινδύ-
νεψαν από τον καταιγισμό των πυρών των αδίστακτων κακο-
ποιών, πέρασε απαρατήρητη, δυστυχώς, από την τοπική
κοινωνία, την αυτοδιοίκηση (τοπική και Νομαρχιακή) και τους
λοιπούς φορείς. Ήταν (και παραμένει) ευκαιρία να τονιστεί το
ενδιαφέρον στους ανθρώπους που κινδυνεύουν στην εκτέλεση
του καθήκοντος για να προστατεύσουν την τιμή, την περιουσία
και τη ζωή των πολιτών. Ελπίζουμε να αναληφθούν πρωτοβου-
λίες.

Η πολιτεία, οφείλει να τιμήσει τους συγκεκριμένους αστυνο-
μικούς, εφαρμόζοντας τα ισχύοντα (Προεδρικά Διατάγματα
ηθικών-υλικών αμοιβών) και να ενεργοποιήσει τα προβλεπό-
μενα για την επ’ ανδραγαθία προαγωγή τους. Οφείλουμε τιμή
στους αστυνομικούς του καθήκοντος, της προσφοράς και της
γενναιότητας.  

Ο αστυνομικός οφείλει να ασκεί λειτούργημα και όχι επάγ-
γελμα δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας, η δε αφοσίωσή του
πρέπει να έχει και την ταυτόχρονη ολοπρόθυμη ανταπόκριση
της πολιτείας (ηθική και υλική).Αυτό θα αποβεί εις όφελος της
πολιτείας και των πολιτών της τελικά.
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Τρεις υποψήφιοι…
Το χωριό μας εκπροσωπείται από τρεις δυναμικές υποψη-

φιότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μηνίτσιος Αντώνης και
Παναγόπουλος Γιώργος (με τον συνδυασμό του σημερινού
Δημάρχου κ. Κωτσού) και Νίκος Πλακιάς με την Γλυκερία Βλα-
χογιάννη(νέα υποψήφια Δήμαρχο Μουζακίου). 

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. 

Δεν το βάζει κάτω… ο Καπαϊνας
Παρά την προειδοποίηση που έκανε το Λιοντάρ’, ο Θανά-

σης απάντησε, μετά την ενημέρωσή του, ως εξής: «Αϊ καλά.
Να μην πέσει μπροστά μ’ να το πεις -(δηλ. το Λιοντάρι να πώ)-
γιατί θα έχ’ άσχημα ξεμπερδέματα με ’μένα!!».  Οι παρευρι-
σκόμενοι, όταν άκουσαν την νέα δήλωση του Θανάση (Κα-
παϊνα) τό ’βαλαν στα γέλια. 

Ο Καπαϊνας απτόητος συνεχίζει: «Μην γελάτε σας λέω.
Αρκεί να έχω μαζί μ’ την καραμπίνα ή ένα μαχαίρ’. Δεν θα κα-
ταλάβ’ ντίπ πότε θα το ξεκλιάσω…»!! Βέβαια η διήγησή του
συνοδεύεται και με χειρονομίες (δηλ. παρταστατική διή-
γηση!!!). 

Συνεχιστής της παράδοσης…
Χαρούμενος αλλά και υπερήφανος , για τον εγγονό του Βα-

σίλη, ο παππούς Βασίλης Δημ. Παπαβασιλείου, που επέτυχε
στην Σχολή Ευελπίδων. «…θα συνεχίσει την παράδοση των
Παπαβασιλέων…» λέει με καμάρι και συνεχίζει: «Ο Πέτρος Πα-
παβασιλείου ήταν Στρατηγός και πολεμιστής στην Μ. Ασία.
Καιρός ήταν να υπάρξει και συνεχιστής…»!!. Του ευχόμαστε,
ολοψύχως, και Στρατηγός. 

Και Υπαστυνόμο 

Ψυχολόγο Αστυνομίας
Στην Αστυν. Δ/νση Λάρισας, την Παρασκευή 10 Σεπτεμ-

βρίου ορκίσθηκε η Μαρία, κόρη του Υποστρατήγου ε. α. της

Ελλην. Αστυνομίας, Αντ. Απ. Κορώνη, ως νέα Υπαστυνόμος Α’
Ειδικών Καθηκόντων (Ψυχολόγος). Η Μαρία είναι κάτοχος
πτυχίου Ψυχολογίας, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτο-
ρικό στην Αγγλία και διατηρεί γραφείο Ψυχολόγου στην Λά-
ρισα. Η νέα Υπαστυνόμος Α’ (Υπομοίραρχος δηλαδή) μετά την
βραχύχρονο (τριών εβδομάδων) εκπαίδευσή της στην Αστυ-
νομική Ακαδημία τοποθετήθηκε στην Γεν. Αστυν. Δ/νση
Θεσ/νίκης. Συγχαρητήρια Μαρία και καλή σταδιοδρομία.

Συνάντηση μαθητών στο Φανάρι…
Οι αποφοιτήσαντες από το (6/τάξιο) Γυμνάσιο Φαναρίου το έτος 1972, συναντήθηκαν το Σάββατο (25 Σεπτ. 2010) στο Φανάρι. Η συ-

νάντηση έγινε ώρα 18.00 το απόγευμα στο προαύλειο του Γυμνασίου. Ο αποσιολόγος Αναστάσιος Παπαποστόλου, Γιατρός σήμερα
στην Καρδίτσα, « πήρε απουσίες» και σημείωσε τους παρόντες.  Απόντες ήταν αρκετοί, λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, αλλά οι με-
γάλοι απόντες τρεις (Ευθύμιος, Θεόδωρος και Θωμάς), ευρισκόμενοι εις τους ουρανούς. Ο Θεός να τους αναπαύει.  Παρόντες και οι
Καθηγητές μας: Παπαδημητρίου Σωτ. (Μαθηματικός), Μαργέλος (Φυσικός), Γιωτόπουλος Γεώργιος (Φιλόλογος), Μπρισίμη (Φιλόλογος),
Μπούκα Ελισσάβετ (Φιλόλογος), Καραϊσκάκη Θεοδώρα (Αγγλικών). Μεγάλοι απόντες οι: Φώτιος Τσίπρας και Γεώργιος Κούτρας, που
ανεχώρησαν για τους ουρανούς. Αιωνία τους η μνήμη.  Γενικά οι στιγμές ήταν συναισθηματικά φορτισμένες, συγκινητικές για όλους
μας. Μετά από 38 χρόνια παρόντες, με άσπρα μαλλιά, γεμάτοι από εμπειρίες και περισσότερο «σοφοί» από τα βιώματα και τα διδάγματα
της ζωής. Τα χρόνια, όμως, άφησαν τα σημάδια τους. Πολλές από τις συμμαθήτριες ήταν γιαγιές με εγγόνια και ορισμένοι από τους
συμμαθητές (άνδρες) παππούδες, αλλά ελάχιστοι!! Στη συνέχεια σε καφετέρια στα Κανάλια και ακολούθως σε ωραίο Ταβερνάκι στην
Καρδίτσα (Πλατεία Λάππα) «ξεσκάσαμε…» μέχρι την 03.00 πρωϊνή της Κυριακής. Χορός, κέφι, τραγούδι και χαρά. Όλοι σαν μία οικο-
γένεια. Θυμηθήκαμε τα παλιά, είπαμε διάφορα, γελάσαμε και ο καθένας διηγείτο κάτι από την ζωή του. Από τους συγχωριανούς μας
παρόντες (Σωτ. Αθ. Μουντζούρης και Γρηγόρης Χρ. Λαγός) και απόντες, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων (Ελένη Απ. Οικονόμου -
Νιάφα, Στέργιος Αθ. Λαγός και Βασ. Αθ. Γκίκας). Ευχηθήκαμε στην επόμενη συνάντηση, πρώτα ο Θεός, να είμαστε και πάλι παρόντες.
Αυτή τη φορά να επιδιωχθεί να είναι όλοι οι συμμαθητές/τριες. Το ραντεβού θα κανονισθεί και θα ενημερωθούν άπαντες.

Κολοκύθι 35 κιλά… 
Πέρυσι γράφαμε για το κολοκύθι …μαμούθ, που

ήταν πάνω από 25 κιλά. Φέτος ο ίδιος κηπουρός
έσπασε το ρεκόρ και είχε νέα παραγωγή. Συγκεκρι-
μένα, από μία ρίζα κολοκυθιά βγήκαν τέσσερα (4) κο-
λοκύθια, συνολικού βάρους 95 κιλών, ήτοι: Δύο
μεγάλα, από 35 κιλά το ένα και δύο μικρότερα συνολι-
κού βάρους 25 κιλών=σύνολον 95 κιλά. Με δυό λόγια
πίτες για πέντε χρόνια!!! Πάντως όσοι τα είδαν θαύμα-
σαν για το μέγεθος και όλοι αναζητούν σπόρο. 

Απάντηση στον Καπαϊνα απ’ το Λιοντάρ’…
Συτζητώντας, στο καφενείο του, ο Καπαϊνας είχε πει ό,τι δεν

φοβάται, δήθεν, το Λιοντάρ’ κι αν ακόμη το συναντήσει μπροστά
του: «…εγώ δεν έκανα πίσω σε Λιοντάρ’, την αρκούδα θα
σκιαχθώ;», είχε πει χαρακτηριστικά ο Θανάσης, σε γενομένη
συζήτηση περί εμφάνισης Αρκούδας στην περιοχή της «Αϊ Μα-
ρίνας» στο χωριό. Το Λιοντάρι, όμως, πληροφορήθηκε την δή-
λωση αυτή του Καπαϊνα και μας έστειλε την …απάντησή του με
την παρακάτω φωτογραφία: «Να τον πεις χαιρετίσματα τον Κα-
παϊνα, να μην τον βρώ μπροστά μ’, αυτού προς τα πάνω που
πλαλοκοπάει για κυνήγ’, γιατί μιά χαψιά (=μια μπουκιά ) θα τον
κάνω…».  Κατόπιν τούτων, αγαπητέ μου Θανάση , εγώ σου με-
ταφέρω το μήνυμα απ’ το Λιοντάρ’ και «…νίπτω τας χείρας μου
και ουδόλως αμαρτάνω… Μόνο λάβε τα μέτρα σου… για το
καλό που σε θέλω!!» (Σωτήριος…)

Νέος Ιεραποστολικός Σύλλογος
Εδώ και ένα χρόνο περίπου ιδρύθηκε ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Πορεία Αγάπης»

με έδρα την Λάρισα. Είναι ευχάριστος η ίδρυση ιεραποστολικών συλλόγων και μάλιστα  εξωτερικής
ιεραποστολής, της οποίας οι ανάγκες είναι πολλές, πιεστικές και επείγουσες. Ο νεοσύστατος σύλ-
λογος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση των ορθοδόξων ιεραποστολών στον
κόσμο. Ήδη πραγματοποίησε, εντός του έτους, δύο εξορμήσεις στην Αφρική (Ουγκάντα και Τανζα-
νία), με την ευλογία των τοπικών επισκόπων (Καμπάλας και πάσης Ουγκάντα κ.κ. Ιωνά και  Μουάνζας
κ.κ. Ιερωνύμου) και ετοιμάζεται η Τρίτη (εντός του Ιανουαρίου 2011).  Επίσης, ο νεοσύστατος  Σύλ-
λογος εκδίδει 3μηνιαίο  περιοδικό («Ορθόδοξη Ιεραποστολική Πορεία Αγάπης»), το οποίο αποστέλ-
λεται ΔΩΡΕΑΝ στους αναγνώστες του. Ήδη εκδόθηκαν τα τρία πρώτα τεύχη(Α,Β και Γ). Ευχόμαστε
ευόδωση της προσπαθείας αυτής  για την δόξαν και αγάπην του Αγίου τριαδικού Θεού.

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

Απόδοση τιμής 
στους αστυνομικούς

των Φαρσάλων
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Συμβεβλημένος με Δημόσιο - ΟΑΕΕ

Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο χωριό-
όπως είχε προγραμματισθεί-η Γενική Συνέλευση του το-
πικού Συλλόγου Ελληνοπύργου «Ο Άγιος Αθανάσιος».

Κατ’ αυτήν παρευρέθησαν τα μέλη του Συλλόγου και
όσοι εκ των συγχωριανών μας επιθυμούσαν έλαβαν τον
λόγο και συζήτησαν διάφορα θέματα τοπικού ενδιαφέ-
ροντος,κυρίως πολιτιστικού και αναπτυξιακού για το
χωριό μας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παύλος Βασ.
Σιούφας έκανε τον διοικητικό απολογισμό της περιόδου
2007-2010 του Συλλόγου,ο οποίος υπήρξε πλούσιος σε
εκδηλώσεις και έργα ανάπτυξης για το χωριό.

Μεταξύ των άλλων ο Πρόεδρος ανέφερε: «Θέλω κατ’
αρχήν να σας ζητήσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη των Γεωργίου Παπαντωνίου και Μιλτιάδη
Μπούγια, οι οποίοι ήταν δραστήρια και ενεργά μέλη του
Συλλόγου μας και που τόσο απροσδόκητα έφυγαν από
κοντά μας. 

Κλείνουν σήμερα εξ χρόνια των δύο υπό την Προ-
εδρία μου Διοικ. Συμβουλίων του Συλλόγου μας και
θεωρώ χρήσιμο να αναφερθώ στην δραστηριότητα και
το έργο της 6ετίας που πέρασε. 

Νοιώθουμε όλοι πραγματικά περήφανοι για το έργο
που επιτελέθσηκε στο διάστημα αυτό, ένα έργο που έχει
χαρακτηρισθεί από πολλούς σαν πρωτοποριακό και
πρωτοφανές, έργο που δύσκολα μπορεί κανείς να συ-
ναντήσει στην Ιστορία της δράσης των Συλλόγων σε όλη
την Ελλάδα. Αξίζει να αναφέρω τη ρήση του προηγού-
μενου νομάρχη Καρδίτσας Β. Αναγνωστόπουλου «Αυτά
που κάνει ο Σύλλογος θα έπρεπε να τα κάνουμε εμείς,
αλλά δεν μπορούμε!», αλλά και του Γεν. Διευθυντή της
ΑΝ.ΚΑ Β. Μπέλλη «ότι ο Ελληνόπυργος είναι ένας μύθος
για όλη τη Θεσσαλία».

Πιστέψαμε από την αρχή όταν αναλάβαμε, ότι για να
πετύχεις – όπως και σε οτιδήποτε στη ζωή - χρειάζεται
όραμα. Χρειάζεται δηλ. να σε εμπνέει μία ιδέα, η οποία
θα πρέπει να υλοποιηθεί. Εμείς ξεκινώντας την θητεία
μας, πιστέψαμε στο όραμα της ανάπτυξης του χωριού,
ώστε να διασωθεί αυτό από τον μεγάλο κίνδυνο που το
είχε ζώσει, τον κίνδυνο του αφανισμού του. Έτσι για την
υλοποίηση του οράματος αυτού θέσαμε στόχους. Πρώ-
τος και βασικός στόχος ήταν η κινητοποίηση όλων των
δυνάμεων του χωριού. Προς τούτο αρχίσαμε την συ-
νεργασία με όλους τους Συλλόγους Ελληνοπυργιωτών,
με όλους τους Γραλιστινούς που βρίσκονται εκτός χω-
ριού. Τους κάναμε όλους με συνεχή ενημέρωση αλλά
και προσκλήσεις, κοινωνούς του οράματος και της αγω-
νίας μας για το μέλλον του χωριού μας. Οργανώσαμε
για τον σκοπό αυτόν, το 1ο Συνέδριο των απανταχού
Ελληνοπυργίων στον Άη Θανάση, ένα συνέδριο που
ασφαλώς έδωσε το έναυσμα για την υλοποίηση του
οράματος, αφού σαν σύνθημα είχε το “ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΡΑ”. Ένα σύνθημα που έβγαλαν όλοι οι Σύλλογοι του
χωριού και που ήταν βγαλμένο απ’ την αγωνία της
ψυχής όλων….»

Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου δημοσιεύθηκε στο
φύλλο Ιουλίου- Αυγούστου της εφημερίδας «ΓΡΑΛΙΣΤΑ».

Είναι αλήθεια ότι η συμβολή του τοπικού Συλλόγου
«Άγιος Αθανάσιος» υπήρξεν καταλυτική στην ανάπτυξη
και πρόοδο του χωριού μας. Αυτό είναι αποδεκτό από
όλους μας και ευχόμαστε την συνέχιση των δραστηριο-
τήτων για το καλό του χωριού μας και των συγχωριανών
μας.

Πλούσιο το έργο 
του Συλλόγου 

« Ο Άγιος Αθανάσιος»
Απολογισμός Δ.Σ. περιόδου 2007/2010 

«Άφετε τα παιδία ελθέτω πρός `με » 
(Ο Κύριος)

Το «εξπρές» που περίμενε χρόνια ο Γέροντας αγωνιστής Ιε-
ράρχης, πρώην μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορ-
δαίας, π.Αυγουστίνος Καντιώτης, ήλθε και τον παρέλαβε τα
ξημερώματα του Σαββάτου (28 Αυγούστου), σε ηλικία 104 ετών.

Την Κυριακή (29 Αυγούστου), ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, μετέβη στην Φλώρινα και τέ-
λεσε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ μετά το πέρας της δοξολογίας
δήλωσε: «…η παρακαταθήκη του είναι μεγάλη και δεν μπο-
ρούμε να τον ακολουθήσουμε όλοι μας. Τουλάχιστον ας πά-
ρουμε ένα κομμάτι από την αγωνιστικότητα του και την
καθαρότητα της ζωής και των σκέψεων του».

Το μακαριστό πρώην μητροπολίτη αποχαιρέτισαν την Δευ-
τέρα (30 Αυγούστου) πλήθος ιερέων και χιλιάδες πιστοί, που
κατέφθασαν στην Φλώρινα με κάθε μέσο από όλη την Ελλάδα.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Παντελεήμονα της Φλώρινας. Παρέστησαν εκπρόσωποι του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη, της Ιεράς Συνόδου και του αρχιεπισκό-
που Ιερωνύμου, της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους
(Ηγούμενος Ι. Μ. Δοχειαρίου π. Γρηγόριος), πλήθος μητροπο-
λιτών, μεταξύ των οποίων οι μητροπολίτες Φλώρινας Θεόκλη-
τος και Θεσσαλονίκης Άνθιμος, καθώς και πολλές μοναστικές
αδελφότητες (ανδρώες και γυναικείες).

Αξιοσημείωτη υπήρξε η παρουσία των Αθιγγάνων (νεοφώτι-
στοι) της περιοχής, τους οποίους ο μακαριστρός Επίσκοπος κα-
τήχησε, εδίδαξε, εβάπτισε και αποκατέστησε στεγαστικά
(έκτισε ένα ολόκληρο οικισμό για εγκατάσταση των νεοφωτί-
στων Τσιγγάνων!!)

Ο ενταφιασμός του έγινε στην ιερά μονή Αγίου Αυγουστίνου,
(η οποία ευρίσκεται στον οικισμό των Αθιγγάνων (!!!), κτήτωρ
της οποίας υπήρξεν ο ίδιος), έπειτα από δική του επιθυμία. 

Η προσφορά του στον πνευματικό, φιλανθρωπικό, εκκλησια-
στικό και εθνικό τομέα υπήρξε μεγίστη και αυτό γίνεται αποδε-
κτό από όλους (εχθρούς και φίλους). Ιδού τι εδήλωσεν ο
Μητροπολίτης Ν.Σμύρνης κ.κ. Συμεών:

«Ὑπῆρξεν ἐκκλησιαστικός ἄνδρας πρώτου μεγέθους. Ἡ πα-
ρουσία του ἐσφράγισε τήν ἐποχήν του καί ἤσκησε τεραστίαν
ἐπίδρασιν εἰς τήν ζωήν καί τήν πορείαν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί ὄχι μόνον.Ἀδαμάντινον ἦθος, πλουσιωτάτη θεολο-
γική συγκρότησις, ἀγωνιστικότης μοναδική, ἀπαράμιλλος
δύναμις λόγου, σπανία κηρυκτική ἱκανότης, συγγραφικόν τά-
λαντον ἐξαίρετον, ποιμαντική καί φιλανθρωπική δρᾶσις ἐντυ-
πωσιάζουσα, ὑπῆρξαν μερικά ἀπό τά πολλά χαρίσματα τά
ὁποῖα ἐκόσμουν τήν προσωπικότητά του, ἄλλα δῶρα τοῦΘεοῦ
καί ἄλλα καρποί τοῦ ἀξιοθαυμάστου κατά Χριστόν ἀγῶνος
του» και συνεχίζει. «Διεκρίθη κατά τρόπον μοναδικόν ὡς πρε-
σβύτερος-ἱεροκήρυξ. Ἠκτινοβόλησεν ἔτι περισσότερον κατά
τήν μακράν καί καρποφόρον ἐπισκοπικήν διακονίαν του εἰς τήν
Φλώριναν».

Σε ψήφισμά του το Νομαρχιακό Συμβούλιο ν. Κοζάνης, με-
ταξύ άλλων, τονίζει: Η «απώλεια» του πρώην Μητροπολίτη Αυ-
γουστίνου Καντιώτη στερεί τον τόπο μας από την εμβληματική
μορφή ενός λατρευτού ιεράρχη, φλογερού ιεροκήρυκα, μεγά-
λου ανθρώπου. Επί 34 συναπτά έτη καθοδήγησε θρησκευτικά
το ποίμνιό του και πήρε θέσεις για διάφορα κοινωνικά ζητή-
ματα, οι οποίες πολλές φορές τον έφεραν στο επίκεντρο της

πανελλήνιας επικαιρότητας. Στήριξε όσο κανένας τις άπορες
οικογένειες, τους νέους και τις νέες, την τρίτη ηλικία με κατα-
σκηνώσεις, οικοτροφεία, οίκους ευγηρίας, οικονομικές ενισχύ-
σεις. Επίκαιρα αποτελούν ακόμη και σήμερα εκατοντάδες από
τα κηρύγματά του που κατά καιρούς δημοσιεύονται στον τύπο.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ
Ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης γεννήθηκε στις

Λεύκες Πάρου το 1907. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή
Αθηνών το 1929. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1935 και Πρεσβύ-
τερος το 1942. Υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελος στη Μητρόπολη
Αιτωλίας, ως στρατιωτικός ιερέας και ως ιεροκήρυκας στην
Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος. Εξελέγη Μη-
τροπολίτης Φλωρίνης το 1967 και παραιτήθη, λόγω γήρατος,
το έτος 2000. Από της εκλογής του, ως Μητροπολίτου, μέχρι
και του θανάτου του διέμεινε συνεχώς στην ακριτική Φλώρινα.

Συνυπηρέτησε με τον παπα-Βασίλη Σιούφα.
Ως αρχιμανδρίτης ο π. Αυγουστίνος υπηρετούσε μαζί με τον

παπαβασίλη Σιούφα, ως στρατιωτικός ιερέας, στην περίοδο
1947-1949 στην ΙΧ Μεραρχία του Εθνικού Στρατού που εμάχετο
τους αντάρτες στην σκληρή αυτή περίοδο του Εμφυλίου Πολέ-
μου. Στην περίοδο εκείνη υπήρχε στενή συνεργασία μεταξύ των
δύο στρατιωτικών ιερέων και από αυτή δημιουργήθηκε στενή
φιλία μεταξύ τους. Την εποχή αυτή επεξεργαζόταν ο π. Αυγου-
στίνος την έκδοση του βιβλίου του «Κοσμάς ο Αιτωλός». Ο πα-
παβασίλης του διηγήθηκε τα όσα η παράδοση του Χωριού και
των κατοίκων του ανέφερε για την επίσκεψη στο Χωριό μας του
Πατρο-Κοσμά. Ο π. Αυγουστίνος είχε συγκινηθεί με τις διηγή-
σεις αυτές (τις οποίες, άλλωστε, περιέλαβε ο Παπα-Βασίλης και
στο βιβλίο του «Ελληνόπυργος, Το Χωριό μου») και στον χάρτη
των περιοδειών που παρέθεσε στο τέλος του βιβλίου του ανα-
φέρει ως ένα από τους τόπους που επεσκέφθηκε και εκήρυξε
ο Πατρο-Κοσμάς και το Χωριό μας. Ο Θεόδωρος Β. Σιούφας,
ύστερα από αίτημά μας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο π. Αυγουστίνος υπήρξε αγωνιστής, συνεπής και ασυμβί-
βαστος πιστός στρατιώτης του Χριστού. Παρά τα λάθη που
έκανε στον αγώνα του και την αγωνία του να καταστήσει την
Ελλάδα πρότυπο Χριστιανικής Πολιτείας σε μια περίοδο που οι
συνθήκες δεν τον βοηθούσαν, στη συνείδηση του πληρώματος
της Εκκλησίας έγινε και έμεινε σεβαστός ακριβώς για αυτές τις
πολύ σημαντικές αρετές του, της συνεπείας στη ζωή του προς
αυτά που επίστευε. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!» Και εμείς προ-
σθέτουμε. Του μακαριστού αγωνιστού και Αγίου Γέροντος Ιε-
ράρχου «Αιωνία η μνήμη» και να έχουμε την ευχή του. 

Σωτ. Αθ. Μ.

ΕΓΡΑψΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης
Αυγουστίνος Καντιώτης

Συνυπηρέτησε με τον π. Βασίλειο Σιούφα



Επιμέλεα:  Αντ. Απ. Κορώνης
Μέρος 5ον

Ο Γεώργιος Παχυμέρης (1242 - 1310), ένας από τους σπου-
δαιότερους ιστοριογράφους της εποχής περιγράφει:

«Όσα βάσανα και τιμωρία και όσους πονηρούς θανάτους
εποίησαν οι Λατινόφρονες εις το Άγιον Όρος του Άθωνος πα-
τρήσιν, ουδείς ειδολολάτρης διώκτης ταύτα εποίησεν». Παρ’
όλα αυτά, την εποχή αυτή, σημειώθηκε οικοδομική έξαρση με
την ανέγερση νέων μονών στον Άγιον Όρος, ενώ καλλιτέχνες,
αγιογράφοι διακοσμούσαν με τοιχογραφίες και εικόνες τα κτί-
ρια και τις εκκλησίες. 

Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Μιχαήλ επέτρεψε να κατοικήσουν
στον Άθω οικογένειες Ιβήρων (Γεωργιανών) για να τονώσουν
τη λειτουργία της Ιβηρινής Θεολογικής Σχολής που ήδη υπήρχε
εκεί. Οι νέοι μοναχοί έκτισαν και εκκλησία με επιγραφή στην
Ιβηρική γλώσσα. Ο επόμενος αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Β’
(1282 - 1328), αφιέρωσε πολύ χρόνο για την ανέγερση θρη-
σκευτικών κέντρων ανά την Ελλάδα. Στον Άθω «και τον Ξηρο-
ποτάμου μονήν εκ βάθρων ανήγειρεν». 

Τον ίδιο καιρό, ο δεσπότης της Σερβίας, ανακοίνωσε την
μονήν Βατοπεδίου. Ανακαινίστηκε τότε και η μονή Ζωγράφου.
Η παρένθεση των Καταλανών (τον καιρό των Φράγκων) δεν φαί-
νεται να επηρέασε τόσο το Άγιον Όρος (εκτός από μια μακρό-
χρονη πολιορκία της Μονής Χελανδρίου που υπερασπίστηκαν
ο ηγούμενος Δανιήλ και οι μοναχοί του), όσο οι θεολογικές έρι-
δες που έφτασαν ως τα όρια της σύγκρουσης. 

Η ομφαλοσκόπηση των Ησυχαστών τάραξε όχι μόνο το

Άγιον Όρος, αλλά και σχεδόν ολόκληρη την αυτοκρατορία.
Όμως ο 14ος αιώνας χαρακτηρίσθεκε από την επιρροή που οι
Σέρβοι άσκησαν στον Άθω.

Στα 1346, πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια μεγάλη συνέλευση
μητροπολιτών από τις περιοχές που είχαν περιέλθει στη Σερβία
και μοναχών από το Άγιον Όρος. Η σύνοδος επικύρωσε την
ίδρυση νέας αυτοκρατορίας και αναβάθμισε σε πατριάρχη τον
επικεφαλής της Σερβικής Εκκλησίας.

Ανήμερα του Πάσχα, 16 Απριλίου του 1346, ο Σέρβος Πα-
τριάρχης πια, Ιωαννίκιος και ο Βούλγαρος ομολογός του (από
το Τίρνοβο) Συμεών έστεψαν στην ίδια πόλη τον μέγα κράλη,
Στέφανο Δουσάν, «αυτοκράτορα» Σέρβων και Ελλήνων! Ένα
χρόνο αργότερα (1347), ο αυτοκράτορας επισκέφθηκε με την
συζυγό του το Άγιον Όρος σκορπίζοντας πολλά χρήματα στα
μοναστήρια, με πρώτη προτίμηση τη σερβική μονή Χελανδα-
ρίου. 

Οι Σέρβοι έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση τόσο στα Μετέωρα
όσο και στο Άγιον Όρος. Ο γιος του Δουσάν, Στέφανος Ούρε-
σις έγινε πολύ δημοφιλής στο μοναχικό κύκλο του Άθω. Και ο
ηγεμόνας Ιωάννης Ούγλεσις έκτισε ολόκληρο κτηριακό συγ-
κρότημα που αποτέλεσε την μονή Σίμωνος Πέτρας. 

Τον Μάιο του 1393, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Παλαιολόγος
ενέκρινε «νέον όρον και τύπον του Όρους Άθως», το τελευταίο
Βασιλικό Τυπικό που συντάχθηκε από τη σύναξη των μοναχών.
Τον κανονισμό αυτό σεβάσθηκε και ο Μωάμεθ ο Πορθητής και
ο διαδοχός του Σουλτάνου. Ίσχυσε έως το 1784, όταν το άλ-
λαξε ο τότε Πατριάρχης Γαβριήλ ο Δ’.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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Ιδιοκτήτης
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βούρδας Θωμάς
Μηνίτσιος Αντώνιος
Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

email: smountzouris@gmail.com
ΦΑΞ: 2410 286524

Διαχειριστής web: www.ellinopirgos.gr
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Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
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χειρόγραφα συνεργατών κ.λπ., να στέλνονται στα
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41222)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΤΣΙΛΛΕΡ 7 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 11144
ΤΗΛ.: 6944-241123

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τ Α Ξ Ι

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739

ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κουρείο

Ηπείρου 14 Λάρισα
Τηλ. 2410627358
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www.ellinopirgos.gr Ιστοσελίδα του Συλλό-
γου Ελληνοπυργίων Λαρίσης ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ,
από τις 28 Οκτωβρίου 1997, όπου υπάρχει η
εφημερίδα ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ. 
www.ellinopyrgos-gralista.gr Ιστοσελίδα
του Συλλόγου του χωριού ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ  και της Εφημερίδας ΓΡΑΛΙΣΤΑ.
www.ithomi.net Ιστοσελίδα του Δήμου Ιθώ-
μης
www.mouseiaithomis.gr Ιστοσελίδα του
Δήμου  Ιθώμης  μέσω ΑΝΚΑ. 
www. gralista-andreou gr Ιστοσελίδα του
γιατρού Νικολάου Ανδρέου που αναφέρεται
στο χωριό.

Ιστοσελίδες

@

Εικόνες από
το Δήμο Μουζακίου

O Μπαρμπα Θωμάς
Κορομπίλιας από το

Ελληνόκαστρο,  90
ετών σήμερα, επί

σειρά ετών πρόεδρος
του χωριού

δίνοντας οδηγίες για
τη διάνοιξη δρόμου

στο χωριού  και δίνον-
τας ο ίδιος το παρά-

δειγμα με την
παραχώρηση  μέρους
του οικοπέδου  για να

γίνει δρόμος. 

Η ΟΞΥΑ με τους 11 συνοικισμούς 
όπως φαίνεται από την περιοχή ΚΟΥΡΑ. 

Υψόμετρο: 850 μέτρα (στο κέντρο του χωριού), 
Κάτοικοι: 689, απόσταση από το Μουζάκι: 10 χλμ.

Το μνημείο
ΗΡΩΩΝ

ΠΟΡΤΗ: Υψό-
μετρο 600

μέτρα , κάτοι-
κοι: 391 από-
σταση από το

Μουζάκι 6 χλμ.

Δημοτικό Σχολείο  Πορτής

Όσοι  είχαν την ευκαιρία να  επισκεφθούν το εξωκκλήσι  του
Προφήτη Ηλιού του Θεσβίτη (στον Αϊ Λιά) για να τιμήσουν την
μνήμη του  Αγίου στις 20 Ιουλίου,έγιναν μάρτυρες  της πλήρους
(και καθολικής) ανακαίνισης του  μικρού,αλλά πανέμρφου, ιερού
Ναού. Ο πρώτος έπαινος ανήκει στον π.Αντώνιο,ασφαλώς,στο
εκκλησιαστικό συμβούλιο αλλά και στις κυρίες, που συνέβαλαν
με πολλή αγάπη και προθυμία στην συγκέντρωση χρημάτων για
την αγιογράφιση του  ιερού ναού και  την αγορά των ξύλινων
και καλαίσθητων στασιδιών. Αξίζει να μνημονευθούν οι κυρίες
που ανέλαβαν την πρωτοβουλία (Βίκτωρία Αθ. Αλπού και Ρούλα
Σωτ. Γκίκα), οι οποίες απευθύνθηκαν στις κυρίες του χωριού και
ανταποκρίθηκαν, προσφέροντες κατά την δύναμή τους (άλλες
από το υστέρημα και άλλες από το πλεόνασμα. Παρακάτω  ανα-
φέρουμε τα ονόματα των δωρητών/τριών (όπως μας έχουν απο-
σταλεί) και ευχόμαστε  ο Προφήτης Ηλίας να τους στηρίζει  και
να τους δυναμώνει στον  πνευματικό τους αγώνα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 2010

ΣΤΑΣΙΔΙΑ
Αλπούς Βησσαρίων, Αλπούς Δημήτριος, Βλήτσιου Κατερίνα,

Βούρδα Στέλλα, Γερμανού Ιουλία, Γερμανού Φωτεινή, Γκίκα
Ιουλία, Γκίκα Ρούλα, Καλαντζή Ελένη, Καρανάσιος Θωμάς, Κα-

ρανάσιος Λάμπρος, Καρυδά Μαριγούλα, Κουτσιογκούλου Αρι-
στέα, Λαγός Στέργιος, Μηνίτσιος Αντώνιος, Παναγοπούλου
Ρούλα, Παπουτσή Μάρθα, Σύλλογος Ελληνοπυργίων Αθηνών,
Χατζής Λάμπρος.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ανώνυμος κυρία εξ Αθηνών, Αλπού Βικτώρια, Ανδρέου

Ελένη, Ανδρέου Θωμάς, Βλάχος Θωμάς, Βλήτσιος Αθανάσιος,
Βούρδα Ειρήνη και άλλες κυρίες από τη Λάρισα, Γκίκα Ιουλία,
Γκίκας Σωτήριος, Γώγου Βασιλική, Ζάχου Χριστίνα, Καλαντζή
Αντωνία, Καραγιάννης Θωμάς, Κορλός Βασίλειος, Κορλός
Βύρων, Κορλός Χρυσόστομος, Μακρή Φούλα, Μακρής Στέφα-
νος, Μηνίτσιος Αντώνιος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Στάθης
Δημήτριος.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί και η συμμετοχή -όπως και ο π. Αν-
τώνιος ετόνισε  στην οπμιλία του κατά την ώρα του υψώματος
στον Αϊ Λιά- όλων των συγχωριανών μας (επωνύμων και ανωνύ-
μων) που από το υστέρημά τους προσέφεραν  στην ανακαίνιση
του Προφήτη Ηλία. «…για να γίνει έτσι(όπως τώρα είναι) ο Προ-
φήτης Ηλίας, χρειάσθηκαν χρήματα και αυτά  τα δώσατε εσείς,
όλοι οι συγχωριανοί. Με δικά σας χρήματα έγινε ο Προφήτης
Ηλίας. Θέλω να επαινέσω, όμως και τις κυρίες που  συνέβαλαν
με την πρωτοβουλία τους στην συγκέντρωση χρημάτων για τις
αγιογραφίες και τα στασίδια», τόνισε ο Παπα-Αντώνης.

Πλήρης ανακαίνιση του Προφήτη Ηλία
Συνέδραμαν και οι κυρίες του χωριού



Ο χάρτης του νέου δήμου Μουζακίου (ενοποιούνται οι πρώην δήμοι Παμίσου, Ιθώμης και Μουζακίου) 
έτσι όπως διαμορφώνονται μετά το σχέδιο «Καλλικράτης».

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιθώμης στο Φανάρι  πραγ-
ματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση εκπροσώπων της
ΑΝΚΑ (Αναπτυξιακής Καρδίτσας) και φορέων του Δήμου Ιθώ-
μης  για την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα LEADER +. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των φακέλλων
θα είναι η 13η Δεκεμβρίου
2010. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόμενοι να επι-
σκεφθούν  τα γραφεία της
ΑΝΚΑ στην Καρδίτσα έναντι
του ΟΤΕ.
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ΛΛαακκωωννιικκάά

Τα έξοδα έκδοσης και αποστολής του Φύλλου αυτού 
είναι προσφορά της κας Θεοδώρας Μακρή 

στη μνήμη του συζύγου της 
ΘΩΜΑ ΜΑΚΡΗ

Ε
αν χειριστούμε σωστά τη νέα αυτοδιοικητική μεταρρύθ-
μιση, τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, μπορούμε να βγάλουμε την πε-

ριοχή μας  από τη στασιμότητα. Ο (παλαιός)  Δήμος
Μουζακίου κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές και να προσ-
δώσει νέα δυναμική ανάπτυξης στην περιοχή.

Λ
ίγες περιοχές που βρίσκονται μακριά από μεγάλα αστικά
κέντρα, κατάφεραν να απορροφήσουν τόσα κεφάλαια

από την Ευρωπαϊκή ένωση  και να τα επενδύσουν σε παραγω-
γικές μονάδες όσα ο Δήμος  Μουζακίου. Προγράμματα όπως
το Leader, το ΟΠΑΑΧ, και το «Πίνδος»  που εφαρμόσθηκαν
στην περιοχή έδωσαν τα πολύ θετικά αυτά αποτελέσματα.  

Λ
έγεται ότι μεγάλο μέρος του Θεσσαλικού κάμπου θα κα-
λυφθεί από φωτοβολταικά στοιχεία για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενη από την ηλιακή ακτινοβο-
λία. 

Η
νέα αυτή μορφή πράσινης ενέργειας θα προσελκύσει αν-
θρώπους που θα ασχοληθούν με την  τοποθέτηση και

συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών, που σύμφωνα με τα
λεγόμενα των ειδικών, θα είναι προσοδοφόρα, αρκεί βέβαια
να μην αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα στις συμβάσεις που
συνάπτονται με τις τράπεζες και τη ΔΕΗ.

Ν
α σταματήσουμε το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους λέει
ο νέος νόμος που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Σε-

πτεμβρίου 2010. Πολύ καλό το μέτρο και για αυτούς που κα-
πνίζουν και για αυτούς που διαβιούν ή εργάζονται μαζί  με
καπνιστές και δεν καπνίζουν. 

Ο
χάρτης του διευρυμένου Δήμου Μουζακίου φαίνεται πα-
ρακάτω με τα εικοσιεπτά συνολικά χωριά του και τις

18.000 πληθυσμό περίπου.

Π
εράστε το βράδυ από το αεροπλάνο F-104, και θα το
δείτε φωταγωγημένο. Οι δύο προβολείς τοποθετήθηκαν

από το Δήμο Ιθώμης το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010

Y
πάρχουν πάντα προβλήματα που αναζητούν τη λύση
τους. Το πρόβλημα που πρέπει άμεσα να επιλυθεί είναι

η βελτίωση των δρόμων που συνδέουν  μεταξύ τους τα χωριά
του νέου Δήμου Μουζακίου, όπως του Ελληνοπύργου με την
Αμυγδαλή και το Ελληνόκαστρο του φαναρίου (Κόμπελου) με
την Κρανιά. Η καθαριότητα σε όλη την έκταση του Δήμου είναι
επίσης ένα από τα ζητούμενα.  

Ρ
όλο σοβαρό θα διαδραματίζουν πλέον  στα τοπικά πράγ-
ματα οι πρόεδροι των χωριών που με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

αναβαθμίζονται.  

Γ
ια την υπηρέτηση της βασικής αρχής που χαράχθηκε
όσον αφορά την προτεραιότητα των έργων στο  χωριό,

δηλαδή την προσβασιμότητα με αυτοκίνητο σε όλα τα σπίτια
που αυτό είναι δυνατό, κατασκευάζονται τοιχία, στα Παπαντω-
νέικα και στην πίσω πλευρά από τα οικονομέικα (ρέμα Νιάφα).  

Ο
λοι πρέπει να πάνε πρώτα με αυτοκίνητο στα σπίτια τους
και μετά μπορούμε να συζητάμε για πλακοστρώσεις και

αναπλάσεις. Η ίδια αρχή πρέπει να ισχύσει και σε όλα τα χωριά
του νέου Δήμου Μουζακίου όπου η πρόσβαση με αυτοκίνητο
στα σπίτια ιδιαίτερα των ορεινών χωριών είναι ακόμη ζητού-
μενο. Στα χωριά του κάμπου τα προβλήματα είναι διαφορετικά
και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των έργων διαφορετική.

Σ
τα γειτονικά ορεινά
χωριά υπάρχουν τα

ίδια περίπου προβλήματα
δηλαδή δρόμοι και ράμπες
πρόσβασης στα σπίτια, τα
χωράφια και τις αγροικίες
και κίνδυνοι από καταπτώ-
σεις βράχων το χειμώνα. Σε
μια τέτοια διάνοιξη δρόμου στο Ελληνόκαστρο βρέθηκαν πρό-
σφατα οι κ.κ. Καμέας Κώστας από το Ελληνόκαστρο και Γού-
λας Παύλος από την Αμυγδαλή, απ' όπου και η σχετική
φωτογραφία.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Ο δρόμος Αμυγδαλή 
– Ελληνόπυργος στον οποίο  
πρέπει άμεσα να γίνουν 
μικρές παρεμβάσεις 
μηδαμινού κόστους για 
αποκατάσταση προσβασι-
μότητας όλο το χρόνο

Χάρτης νέου δήμου Μουζακίου

Ενημέρωση για 
το πρόγραμμα LEADER+

Πρόεδρος της Καππάς
η Παρ. Καψάλη-Οικονόμου

Αθλητικά

ΑΕΤΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ- 
ΟΡΦΕΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  7-2

Με 7-0 κέρδισαν οι ΑΕΤΟΙ
τον ΟΡΦΕΑ Καρδίτσας στον
πρώτο αγώνα της φετεινής
αγωνιστικής περιόδου και ξε-
κινάει με τις καλύτερες προ-
οπτικές για την αλλαγή
κατηγορίας.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου της Καππάς Επαμ-
μεινώνδα (Νώντα) Αναστασίου, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα,
τα καθήκοντα του προέδρου της Καππάς ανέλαβε η επόμενη
τοπική σύμβουλος του χωριού Παρασκευή Καψάλη – Οικονό-
μου (Νιάφα).


