
Το Σάββατο  18 Δεκεμβρίου
2010, στις 11πμ, ο Δήμαρχος Μου-
ζακίου κ. Γιώργος Κωτσός και   οι
100 εκλεγέντες Δημοτικοί και  Σύμ-
βουλοι  των δύο Δημοτικών και των
25 Τοπικών Κοινοτήτων, του διευρυ-
μένου Δήμου Μουζακίου έδωσαν
τον κατά το νόμο  όρκο  στην αί-
θουσα του Δημοτικού κινηματοθεά-
τρου της πόλης. Η ορκωμοσία
πραγματοποιήθηκε από τον βοηθό
επίσκοπο Θεσσαλιώτιδος και Φανα-
ριοφαρσάλων κ. Σεραφείμ  παρου-
σία μεγάλου αριθμού δημοτών.
Στην τελετή παρέστησαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων-
σταντίνος Αγοραστός, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας  κος
Βασίλης Τσιάκος, ο νέος Δήμαρχος Καρδίτσας κος Κώστας Πα-
παλός, ο Δήμαρχος Ιθώμης κ. Σταύρος Παπαγεωργίου και Πα-
μίσου κ. Ιωάννης Παπακώστας. Στη σύντομη ομιλία του ο
Δήμαρχος κος Κωτσός ανέφερε τα παρακάτω:

“ Ξεκινάμε τη νέα δημοτική περίοδο με τις ευχές της εκκλη-

σίας μας, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο τόσο για τη χώρα μας
όσο και για την αυτοδιοίκηση.

Βρισκόμαστε στο μέσον μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρί-
σης με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις όπου η αυτοδιοί-
κηση αναλαμβάνει το δύσκολο και παράλληλα προκλητικό έργο
της μετάβασης στη νέα εποχή μετά την ισχύ του Καλλικράτη.

• Συνέχεια στη σελίδα 4

Με ποστό 52,5% επικράτησε των αντιπά-
λων του (Γλυκερία Βλαχογιάννη,  Λάμπρου
Γιώτη) ο δήμαρχος Μουζακίου Γιώργος Κω-
τσός και επανεξελέγει δήμαρχος στο διευρυ-
μένο πλέον Δήμο Μουζακίου. Ο προεκλογικός
αγώνας διεξήχθει σε πολιτισμένο περιβάλλον
χωρίς ακρότητες  ενώ έγινε και το πρώτο
βήμα για την ουσιαστική συνένωση των τριών
δήμων, Μουζακίου, Ιθώμης και Παμίσου. 

Συνολικά εκλέχθηκαν 27 δημοτικοί σύμβου-
λοι 16 της πλειοψηφίας και 11 από τη μειοψη-
φία. Ο Αντώνης Μηνίτσιος εξελέγει δεύτερος
στη σειρά Δημοτικός Σύμβουλος του διευρυ-
μένου Δήμου Μουζακίου με 975 σταυρούς

προτίμησης έναντι 997 του πρώτου, Βάιου
Φροξυλιά. Εν τω μεταξύ μέσα στην εκλογική
περιφέρεια του πρώην Δήμου Ιθώμης εξελέ-
γει πρώτος ο Αντώνης Μηνίτσιος με 665 σταυ-
ρούς έναντι 587 του Δημήτρη Τσιούμα και 384
του Βαιου Φροξυλιά. 

Οι παραπάνω τρεις δημοτικοί σύμβουλοι
είναι αυτοί που εκλέγονται από την ενότητα
Ιθώμης με τον επικρατήσαντα συνδυασμό του
δημάρχου Γιώργου Κωτσού "ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ".  Από το συνδυασμό της κας Βλαχο-
γιάννη «ΑΝΑΣΑ»  και από την ενότητα Ιθώμης
εκλεχθηκαν οι: Χατζηγούλας Χρήστος και
Ευαγγέλου Ευθύμιος. 
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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

ΑπO την πρΩτη ΚυριΑΚH 7/11/2010 με ποσοστO 52,5%

Ο Γιώργος Κωτσός εξελέγει 
Δήμαρχος ΜουζακίουΜετά το γκρέμι-

σμα της αποθήκης
του Απόστολου Πα-
ναγόπουλου, κατα-
σκευάσθηκε ήδη το
πέτρινο τοιχίο και
διαπλατύνθηκε ο
δρόμος που οδηγεί
στο Μετερίζι και
στου Κουκόση τον
πλάτανο. Παράλ-
ληλα ολοκληρώθηκε το τοιχίο στο πάνο μέρος του δρόμου
που οδηγεί στον πλάτανο.Ένα σημαντικό για τους κατοί-
κους της συνοικίας αυτής του Ελληνοπύργου έργο που
έγινε χάρη στην ευγενική προσφορά των παιδιών του Από-
στολου Παναγόπουλου.

Ολοκληρώθηκε
η διαπλάτυνση του δρόμου

στου Παναγόπουλου

ΨΗΣΤΑΡΙΑ -  ΚΑΦΕ -  ΜΠΑΡ

«da Napo»
Σπυριδούλα Καρατώλου

Σπεσιαλιτέ μας μπιφτέκι Ναποέ, 
κοτόπουλο σχάρας και καλαμάρι ψητό

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

Ακριβώς δίπλα στη βρύση της πλατείας

Eυχαριστήριο
Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου

ευχαριστίες σε όλους τους χωρια-
νούς και τους συνδημότες του διευ-
ρυμένου Δήμου Μουζακίου που με
τίμησαν με την ψήφο τους και με
εξέλεξαν Δημοτικό Σύμβουλο. 

Υπόσχομαι ότι θα εργασθώ με
όλες μου τις δυνάμεις  για συνέχιση
του μεγάλου έργου της ανάπτυξης
της περιοχής μας που υλοποιεί ο δή-
μαρχος Γιώργος Κωτσός. Άμεσες λύσεις στα καθημερινά
προβλήματα των δημοτών και τόνωση της τοπικής οικονο-
μίας με τη βελτίωση των υποδομών και την προσέλκυση
επενδυτών είναι βασικές προτεραιότητες.

Για τις γιορτές και το νέο έτος εύχομαι σε όλους 
χρόνια πολλά και  μια  καλή και δημιουργική χρονιά.

Με ιδιαίτερη τιμή
Αντώνης Μηνίτσιος

Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Εύχεται σε όλους 
τους αναγνώστες της 

Χρόνια Πολλά
και Καλή Χρονιά

Eυχαριστήριο
Ευχαριστώ θερμά όλους τους συγχωριανούς και δημότες

του  Διευρυμένου δήμου Μουζακίου που με τίμησαν 
με την ψήφο τους στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, 

ευχόμενος χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Με τιμή 

Γεώργιος Παναγόπουλος

Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας 
Εύχονται στα μέλη τους 

Και σε όλους τους Ελληνοπυργιώτες 

Χρόνια Πολλά 
και Καλή Χρονιά

Το Τοπικό Συμβούλιο 
Ελληνοπύργου

Εύχεται σε όλους τους Ελληνοπυργιώτες 

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά
Γεώργιος Παναγόπουλος, πρόεδρος

Γλυκερία Βλάχου
Αλπούς Γεώργιος

Eυχαριστήριο
Ευχαριστούμε όλους τους χωριανούς που μας τίμησαν

με την ψήφο τους και μας εξέλεξαν στο συμβούλιο της Το-
πικής Κοινότητας Ελληνοπύργου. Θα προσπαθήσουμε με
όλες μας τις δυνάμεις να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών
όλων των χωριανών τους  οποίους ευχόμαστε 

Xρόνια πολλά και καλή χρονιά
Με ιδιαίτερη τιμή  

Βλάχος Ιωάννης Γ.Βλάχος, πρόεδρος
Χρήστος Β. Μηνίτσιος
Ιωάννης Α. Γιαννούλης 

Ορκίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή του δήμου Μουζακίου



Δημοσιεύουμε την παρακάτω φωτογραφία
που μας απέστειλε ο Στρατηγός Αθανάσιος
Γ.Γώγος, ο οποίος περιγράφει και το περιεχό-
μενο, με λεπτομέρεια και πολύ παραστατικά.

Γράφει ο Στρατηγός:
«Η φωτογραφία ελήφθη την 28-101949 ημέ-

ραν της Εθνικής μας εορτής της 28ης Οκτω-
βρίου 1940. Το μεικτόν 8τάξιον Γυμνάσιον
Φαναρίου συντάσσεται εις τον προαύλειον
χώρον κατά τάξεις με προπομπόν την γαλανό-
λευκη ίνα μεταβή εις τον Μητροπολιτικόν ναόν
του Σωτήρος, όπου μετά την θείαν λειτουργίας
και την δοξολογίαν, θα εξεφωνείτο ο πανηγυ-
ρικός της ημέρας, ως ελάχιστος φόρος τιμής,
εις εκείνους οι οποίοι έπεσαν, ετραυματίσθη-
σαν και επολέμησαν, εις τα Ελληνοαλβανικά
βουνά, κατά τον πόλεμον του 1940. Σημαιοφό-
ρος είναι ο σημερινός Μητροπολίτης Σταγών
και Μετώρων, σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ και κατά κόσμον ΚΑ-
ΚΑΕΣ Βύρων, ως ο πρώτος μαθητής της Η’ τάξεως. Τον πλαι-
σιώνουν δύο μαθητές της Η’ τάξεως, οι βαθμολογικώς
καλλίτεροι, εκ δεξιών ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Θωμάς απ’ τον Άγιον Ακά-
κιον, και εξ αριστερών του ο…., τον οποίον λόγω γήρατος δεν
ενθυμούμαι.

Ακολουθούν ως παραστάτες της σημαίας οι δύο καλλίτεροι
μαθητές από τις άλλες τάξεις. Από την Ζ’ τάξη είναι η ταπεινό-
τητά μου, κουρεμένος, με πένθος λόγω θανάτου της μητέρας
μου τον Σεπτέμβριον 1949, και η ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ Χριστίνα την

οποίαν καλύπτει ο Γυμνασιάρχης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Φιλόλογος,
ή ΕΡ.ΑΛ.ΔΥ. από το βιβλίον το οποίον είχε εκδώσει, με αυτόν τον
τίτλον, δηλαδή, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΥΝΑΜΙΣ, και ενήργει να
μετονομασθή η πόλις των Τρικάλων, απ’ την οποίαν κατήγετο,
εις Τρίκκην με το αρχαίον της όνομα. Δεξιά της φωτογραφίας
διακρίνεται ο καθηγητής ΖΗΣΗΣ Αστέριος, Φιλόλογος επίσης,
εκ Καναλίων. Απ’ τους μαθητές ενθυμούμαι τους ΠΑΠΑ Αχιλλέα
απ’ την Κρανιά, ΠΛΑΤΗΝ Σωκράτην, ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΝ Θε-
όφιλον, ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΝ Βασίλειον, απ’ την Καπά, ΓΑΛΑΖΟΥ-
ΛΑΝ Γεώργιον απ’ το Φανάρι.

Αθήναι τη 17-11-2010
Ευχαριστώ»

Σ.Σ. Στρατηγέ μου και εμείς ευχαριστούμε,τόσον για την
ωραία και παλιά (ιστορική σήμερα) φωτογραφία -από τα παλιά
,δύσκολα, αλλά ωραία χρόνια- όσον και για την λεπτομερή και
πολύ παραστατική περιγραφή της. Τόσον ο Σεβασμιώτατος κ.κ.
Σεραφείμ,όσον και οι λοιποί συμμαθητές σας θα εκπλαγούν εάν
ιδούν την συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιευμένη στην εφη-
μερίδα «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ». Περιμένουμε τις δ/νσεις των για
την αποστολή της. Και πάλιν ευχαριστούμε και σας συγχαί-
ρουμε για την ωραία έμπνευση της δημοσίευσής της.

Δωρεά για την εφημερίδα

Εις μνήμην Αποστόλου Κορώνη, αντί στεφάνου, κατετέ-
θησαν στον Σύλλογο Ελληνοπυργίων ν. Λαρίσης «Ο Αθά-
νατος», 50 ευρώ από την οικογένεια Λαζογιάννη
Παναγιώτη και Βασιλικής ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 50 ευρώ από την
οικογένεια ΜΑΝΩΛΗ Βαϊου.

Επιτυχίες
- Η Φούντα Πηνελόπη του Γεωργίου (εγγονή του Απο-

στόλου Β. Καλαντζή), ήδη Σμηνίας της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας (ΣΤΥΑ), που υπηρετεί στην 110 Π.Μ. (Λάρισα),
επέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με με-
τεγγραφή φοιτά στο 1ο έτος του αντιστοίχου τμήματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο.

- Ο Καλαντζής Απόστολος του Βασιλείου (εγγονός του
Απ. Καλαντζή του Βασ.) επέτυχε στο Μαθηματικό τμήμα
του Α.Π. Θεσ/νίκης.

Συγχαρητήρια και  καλές σπουδές. 
Στην Πηνελόπη, ευχόμαστε ταυτόχρονα 

και καλή σταδιοδρομία στην Πολεμική Αεροπορία.

- Ο Τασιούλης Δημήτριος εγγονός Αριστοτέλη Σύρμου
απεφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με το
βαθμό του Ανθυποσμηναγού. 

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

- Ο Αριστοτέλης Θ. Σύρμος εγγονός του Αριστοτέλη
Σύρμου πέτυχε στη Σχολή Ικάρων / Τμήμα ιπταμένων. 

Θερμά συγχαρητήρια 
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Συγχαρητήρια
Τον Παντελούκα Σταύρο, που φοιτά στο τμήμα Μετα-

φραστών  Πανεπιστημίου του Βελγίου (Βρυξέλλες), καθώς
και στην αδελφή του Παντελούκα Ηρώ-Μαρία του Ιωάννη
και της Ελένης, που επέτυχε στο Παιδαγωγικό  τμήμα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,θερμά συγχαρητήρια και ευχό-
μαστε καλές σπουδές.

Οι παππούδες τους: Σταύρος Παντελούκας
Φωτεινή συζ. Στ. Παντελούκα 
(γένος Παναγοπούλου Ιω.)

Τον Καλαντζή Απόστολο του Βασιλείου,που επέτυχε
στο Μαθηματικό  τμήμα του Α.Π Θεσ/νίκης, καθώς και στην
Φούντα  Πηνελόπη του Γεωργίου και της Ελένης, που επέ-
τυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θερμά συγχα-
ρητήρια και ευχόμαστε καλές σπουδές.

Οι παππούδες τους: 
Απόστολος και Αικατερίνη Καλαντζή

Koινωνικά και άλλα...

ΓΕΝΝΗΣΗ
Η Ρούλα Ναπ. Καρατώλου  και ο Νικόλαος  Κίτσης απέ-

κτησαν κοριτσάκι στις 9 Σεπτεμβρίου 2010.
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΓΑΜΟI
- Στις 27 Νοεμβρίου τέλεσαν τους γάμους τους στην

Αθήνα ο Ηλίας (Άκης) Καρατώλος με την Έλλη Σμυρναίου. 
- Στις 6 Νοεμβρίου η Παρασκευή Ηρ Ζάχου  και ο  Γε-

ώργιος Στεφανίδης τέλεσαν τους γάμους τους στη Ρόδο.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

Πένθιμα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Στις 8 Νοεμβρίου απεβίωσε η Αγλαΐα Βούρδα  ετών 79.
- Στις 12 Νοεμβρίου απεβίωσε στη Λάρισα ο Παπα-Αλέ-

κος Ζάχος σε ηλικία 90 ετών.
- Ο Απόστολος Κορώνης, ετών 92, απε-

βίωσε την 29-12-2010 στη Λάρισα (στο Γεν.
Κρ. Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν) και η
εξόδιος ακολουθία εψάλη την επομένη
ημέρα (30-12-2010) στην Αγία Παρασκευή,
στο χωριό, όπου και ενταφιάσθηκε.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
π. Αλέξανδρος Ζάχος, 19 Δεκεμβρίου 2010, 40ήμερο μνημό-

συνο στον Προφήτη Ηλία  της Λάρισας.

Πλήρωσαν για την εφημερίδα
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5334 ................ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ...............................50
5335 ................ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..........................10
5336 ................ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ......................10
5337 ................ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 2011 ................10 
5338 ................ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ..............................10 
5339 ................ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜ..................................10
5340 ................ΜΠΑΓΙΩΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ.....................20
5341 ................ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ..........................10
5342 ...............ΜΠΙΓΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ....................................10
5343 ...............ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ..............................20
5344 ...............ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΙΟΣ..................20
5345 ...............ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΝΟΣ ΔΗΜ .........................10
5346 ...............ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.................50
5347 ...............ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΙΟΣ....................................50

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Αλησμόνητος προκαθήμενός μας.
2. Αγγλικό νόμισμα - ...ράζα, άγραφος χάρτης.
3. Όσες φορές - Το υπάρχον - πτηνό (καθ.).
4. Πρόθεση (αρχ.) - Σχηματίζεται από βροχοπτώσεις - Ενδοιασμό
προκαλεί.
5. Ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα - Υπάρχουν και τέτοια σπίτια.
6. Ακέφαλη... Νεμέα - Είδος πάστας.
7. Ανάποδα (μια γραφή) -  Ναυτικός Όμιλος (αρχικά).
8. Περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής - Ο χωρίς σόλα.
9. Ποτό των Θεών - Φθηνά στρωσίδια.
10. Γυναικείο όνομα - Χιονοδρομικό μας κέντρο.
11. Πασάς των Ιωαννίνων - Σύντροφος - Θρεπτική τροφή για τα
μωρά (αρχ.).
12. Γεμάτη - ...Σινιόρε, Γαλλίδα ηθοποιός.
13. Ένας Κώδικας - Φαραωνικός πάπυρος - Άριστη ποιότητα - Γου-
ρούνι (αρχ.).

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ανθηρός - Φιγούρα της τράπουλας.
2. Τόλμημα - Λεγόταν ο Γκεβάρα - Ρουμανικό νόμισμα.
3. Παράνομος Ιρλανδικός Στρατός - Φιλοκαλής.
4. Πόλη των ΗΠΑ - Άρθρο.
5. Ομόηχα φωνήεντα - Πρόδωσε τον Λεωνίδα (αιτ.).
6. Ηγέτης των Κούρδων - Ακτογραφικός όρος.
7. Μόριο - Κρατική υπηρεσία - Άριστη ποσότητα - Κάποιος (αρχ.).
8. Ίδιος - Χαρακτηρισμός χωραφιού μετά το αλώνισμα σιταριού.
9. Νυσταγμένος - Ξένο γυναικείο όνομα.
10. Διπλασιαζόμενο θυμίζει Ιταλίδα σταρ - Ο αραιός με νερό (μια
γραφή) - Πετάει (αρχ.).
11. Αρνητικό της αρχαίας - Υπήρξε Μέγας.
12. Αρχαιολόγος Γερμανός, με ανασκαφές του σε Ιθάκη και Τροία
- Αποθήκη σιτηρών.
13. Πρόθεση - Διαζευκτικό (ξεν.) - Έπαινος.

Κ.Χ.

Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ *
2. ΛΙΡΑ * ΤΑΜΠΟΥΛΑ
3. ΟΣΑΚΙΣ * ΟΝ * ΧΗΝ
4. ΕΚ * ΡΥΑΚΙΟΝ * ΜΑ
5. ΡΟΜΑ * ΛΥΟΜΕΝΑ *
6. Ο * ΕΜΕΑ * ΣΕΡΑΝΟ
7. ΣΤΡΕΦΝΑ * ΝΟΠ * Ρ
8. ΣΑΝΙ * ΑΣΟΛΟΣ *
9. ΝΕΚΤΑΡ * ΤΣΟΛΙΑ
10. Τ * ΛΟΛΙΤΑ * ΣΕΛΙ
11. ΑΛΗ * ΤΑΙΡΙ * ΩΟΝ
12. ΜΕΣΤΗ * ΣΙΜΟΝ * Ο
13. ΑΚ * ΑΝΙ * ΑΑΑ * ΥΣ

ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΧΛΟΕΡΟΣ * ΝΤΑΜΑ
2. ΡΙΣΚΟ * ΤΣΕ * ΛΕΒ
3. ΙΡΑ * ΜΕΡΑΚΛΗΣ *
4. ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ * ΤΑ
5. Τ * ΙΥ * ΕΦΙΑΛΤΗΝ
6. ΟΤΣΑΛΑΝ * ΡΙΑ * Ι
7. ΔΑ * ΚΥ * ΑΑ * ΤΙΣ *
8. ΟΜΟΙΟΣ * ΣΤΑΡΙΑ
9. ΥΠΝΟΜΕΝΟΣ * ΙΜΑ
10. ΛΟ * ΝΕΡΟΛΟΣ * ΟΑ
11. ΟΥΧ * ΝΑΠΟΛΕΩΝ *
12. ΣΛΗΜΑΝ * ΣΙΛΟ * Υ
13. * ΑΝΑ * ΟΡ * ΑΙΝΟΣ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Φωτογραφίες... αναμνήσεις από το παρελθόν



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΑΔΚΜ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ
1. ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .................997
2. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ................975
3. ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ...........................944
4. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ..................857
5. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ...................................825
6. ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ..........807
7. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.......................732
8. ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ .................695
9. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ...................683
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ..................680
11. ΤΖΙΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ..............676
12. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ .......................665
13. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ............663
14. ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ..................660
15. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ .....638
16. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ...........574

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(ΑΝ.Α.Σ.Α)

1. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
2. ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ................863
3. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ........................730
4. ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ...................697
5. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .....................672
6. ΝΤΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ........................667
7. ΠΑΠΠΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΩΠΗ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤ ..656
8. ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ...........................637
9. ΧΑΝΤΖΗΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ .................613
10. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ..................530

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΕΛΙΔΑ 3ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Τ Α Ξ Ι

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739

Εκλoγικά αποτελέσματα στο δήμο Μουζακίου
ΔημοτιΚεσ εΚΛοΓεσ 7 νοεμΒριου 2010

Γραμμένοι .................Ψήφισαν ..........................Αποχή
23934 ........................15064 .......................8870 (37,06%)

Άκυρα+Λευκά ................................................Έγκυρα
571 (3,79%)......................................................14493

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου .......52,49% .......7607
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΝ.Α.Σ.Α.)
Βλαχογιάννη Γλυκερία του Λάμπρου........42,09% .......6100
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Γιώτης Λάμπρος του Θωμά ..........................786...........5,42

Δήμος Μουζακίου

Γραμμένοι .................Ψήφισαν ..........................Αποχή
814 ..............................448 ..........................366 (44,96%)

Άκυρα+Λευκά ................................................Έγκυρα
13 (2,90%)..........................................................435

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Κωτσός Γεώργιος του Κων/νου....................74,71%.....325
Αδάμου Στυλιανή του Γεωργίου ...................................23
Αθανασίου Λάμπρος του Ηρακλή .................................14 
Ευθυμίου Χρήστος του Τιμολέοντο ...............................4
Μηνίτσιος Αντώνιος του Αποστόλου ...........................242
Μιχάλης Απόστολος του Νικολάου...............................31
Παναγόπουλος Γεώργιος του Αποστόλου ..................223
Τσιούμας Δημήτριος του Βασιλείου .............................23
Φροξυλιάς Βάιος του Κωνσταντίνου.............................55
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βλάχος Ιωάννης του Γεωργίου .....................................187
Γιαννούλης Ιωάννης του Αθανασίου ..............................64
Κορδέλα Μόρφω του Γεωργίου ......................................1
Μηνίτσιος Χρήστος του Βασιλείου ................................65
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΝ.Α.Σ.Α.)
Βλαχογιάννη Γλυκερία του Λάμπρου...........23,45%.....102
Αναστασίου Κωνσταντινιά του Βασιλείου.....................10 
Ευαγγέλου Ευθύμιος του Κωνσταντίνου.......................7
Ζιάκα Μαρία (Μαριάννα) του Σπυρίδωνος ...................14 
Λώλος Λάμπρος του Σωτηρίου ......................................6 
Πλακιάς Νικόλαος του Δημητρίου................................83 
Σιλιάς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ............................16 
Σουρέλη Αφροδίτη του Χρήστου ...................................5
Χαντζηγούλας Χρήστος του Ιωάννη .............................19
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δεληγιάννη (το γένο Καρύδα) Ελένη του Κων/νου.........56
Νάσιας Θωμάς του Κωνσταντίνου..................................9
Πλακιάς Στέφανος του Δημητρίου .................................29
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Γιώτης Λάμπρος του Θωμά...........................1,84%........8
Αναστασίου Ευαγγελία του Αναστασίου .......................2
Ζορμπά Αναστασία του Κωνσταντίνου ..........................1
Ζορμπάς Λάμπρος του Βασιλείου .................................0
Φωτάκης Δημήτριος του Νικολάου................................3
Χαλάτση Ζωή του Αστερίου ...........................................3

Δήμος Μουζακίου, Ενότητα Ιθώμης,
Διαμέρισμα Ελληνοπύργου

ΚΟΜΜΑ....ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...............................ΨΗΦΟΙ
1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΔΚΜ........ΓΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ....................101

2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
ΑΔΚΜ........ΤΣΙΑΦΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ.........332
ΑΔΚΜ........ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ........220
ΑΝΑΣΑ ......ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.....258

3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ
ΑΔΚΜ........ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ .........44

4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΑ ......ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ...........86
ΑΝΑΣΑ ......ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .......81
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ΑΔΚΜ........ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ .............144
ΑΔΚΜ........ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .................29
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Του Δημήτρη Νταφούλη* 

Ένοιωσα μεγάλη χαρά, όταν κράτησα στα χέρια μου τα «Απί-
στευτα κι… όμως γραλιστινά», το βιβλίο του φίλου Θωμά Βούρδα.
Ένα βιβλίο αφιερωμένο στο χωριό του, τον τρόπο ζωής και τα βιώ-
ματά του.

Το ωραίο του εξώφυλλο σε προδιαθέτει για να το διαβάσεις. Και
όταν αρχίσεις ο χρόνος τρέχει χωρίς να τον καταλαβαίνεις, γιατί
στο περιεχόμενο του βρίσκεις ικανοποίηση και ξυπνά μέσα μας
δικά μας βιώματα, που λίγο - πολύ μοιάζουν μεταξύ τους, αφού οι
ρίζες μας είναι εκεί, στο χωριό μας. Για τα παιδικά χρόνια του συγ-
γραφέα μας μιλά η Bασιλική

Βούρδα, η Βάσω, όπως την ξέρουμε, η κόρη του, κι ακούτε τι
όμορφα που τα λέει:

«Στη σχολική τάξη του ’50, τα παιδιά είναι αδύνατα, αλλά σφι-
χτοδεμένα, φτωχοντυμένα αλλά καθαρά, ζωηρά αλλά υπάκουα,
πεινασμένα ίσως, αλλά το κεφάλι γεμάτο όρεξη για ζωή και δίψα
για μάθηση. Ανάμεσά τους, ένας μαθητής, με στρογγυλό πρόσωπο
και καταπράσινα μάτια. Είναι ο Θωμάς της Μήτσαινας, που παίρνει
τα γράμματα, αλλά σαν παιδί του χωριού, προτιμάει από το σχολείο
το βουνό! Η Γράλιστα ήταν γεμάτη… παιδότοπους!». 

Θα συμφωνεί μαζί μου, ότι αυτό το μεγάλο αγαθό, ήταν εκείνο,
που μας έκανε να ξεχνάμε και κάλυπτε όλα τα ελλείμματα. Αυτά
ήταν τα παιδιά του χωριού, με σπιθοβόλα μάτια, με ξυράφι μυαλό
και με αρχές και κανόνες ζωής που οι αγράμματοι γονείς, αλλά
μορφωμένοι ψυχικά, έβαζαν στη μικρή κοινωνία όπου ζούσαν.

Αυτά ήταν το ήθος και η ηθική τους.
Κι αυτά τα παιδιά, μεγάλωσαν, σπούδασαν, υπηρέτησαν με εν-

τιμότητα τον συνάνθρωπό τους, διακρίθηκαν και στέριωσαν με τον
αυτοσεβασμό και την αγάπη για την πρόοδο. Αυτά τα παιδιά γυρί-
ζουν και σήμερα στις ρίζες τους και αναβιώνουν, μέσα από πολλές
πρωτοβουλίες, με συλλόγους, αυτό το παρελθόν, αποδίδοντας
τιμή και σεβασμό στον τόπο που γεννήθηκαν.

Αυτός είναι ο συγγραφέας και αυτό κάνει ο αγαπητός μας
Θωμάς…

Ο συγγραφέας ήταν ένα ευτυχισμένο παιδί, παρά τη φτώχεια
και την ανέχεια, τις στερήσεις και τα μεγάλα ελλείμματα που βιώνει,
όπως και τα άλλα παιδιά, γιατί είχε μια σπουδαία γιαγιά, μια μεγάλη
αγκαλιά, ένα λιμανάκι ζωής, ένα φωτεινό μυαλό, που με ιστορίες
και παραμύθια έγινε οδηγός της ζωής του.

Και σήμερα είναι ευτυχής πατέρας και παππούς, αφού η ιδέα
να διηγηθεί κάποτε και ο ίδιος τις ιστορίες και τα βιώματα αυτά στα
εγγονάκια του, που φώλιασε στο κεφάλι του, είναι σήμερα πραγ-
ματικότητα! Τα εγγονάκια του, αλλά και όλοι εμείς, μπορούμε να
έχουμε αυτό το βιβλίο, με τις τόσο όμορφες ιστορίες. Δεν επιχειρεί,
ούτε επιδιώκει να κάνει μια ηθογραφική μελέτη ή κοινωνιολογική.
Αυτό που επιδιώκει είναι να αποτυπώσει σ’ ένα χαρτί, όσα είδε,
άκουσε και έζησε, στη γενέτειρά του, με μοναδικό στόχο, να μην
τα σκεπάσει η σκόνη του χρόνου και τα τυλίξει το πέπλο της λήθης
και της λησμονιάς.

Σκέψη σωστή, σοφή, που έχει τη ρίζα της εκεί… στο ρίζωμα του
Ελικώνα, κοντά στη Λειβαδιά, όπου είναι μια μεγαλοπρεπής ρεμα-
τιά, που τα νερά της αναβλύζουν από δύο πηγές. Η μία ονομάζεται
πηγή της Λήθης! Η άλλη, πηγή της Μνημοσύνης!

Εκεί, λοιπόν, κατά πως γράφει ο Ιων Δραγούμης, κοντοστάθηκε
ο Ελληνας για να στοχαστεί, πώς να πορευτεί στο μέλλον. Να ξε-
χάσει το χθες ή να το θυμάται και να το συμβουλεύεται! Σ’ αυτές
τις πηγές και στο δίλημμα τους, στάθηκε και ο συγγραφέας μας

και δεν δυσκολεύτηκε ν’ απαντήσει. Θέλει να θυμάται, γιατί εκεί
στις ρίζες, στο χωριό, είναι η μνήμη, είναι η ψυχή του. Ετσι χάρισε
ένα ωραίο βιβλίο, τόσο σε μας, όσο και στους χω-ριανούς του, ιδι-
αίτερα.

Ηδη το βιβλίο κυκλοφόρησε, μπορεί να γίνει κίνητρο και για άλ-
λους να συγγράψουν βιβλίο για το δικό τους χωριό, αλλά κυρίως
να γίνει το βιβλίο αυτό, πρώτη πηγή ιστορική, για όσους σκεφτούν
και τολμήσουν να συνεχίσουν να γράφουν για τα… γραλιστινά! 

Τον Ελληνόπυργο!
Θα γίνει δηλαδή σημείο αναφοράς!
Αυτό το χωριό, τον τρόπο ζωής, τους κατοίκους της και τους

κανόνες επικοινωνίας, τους καϋμούς, τις χαράς και τις λύπες, τα
όνειρα και τις προσδοκίες, περιγράφει ο συγγραφέας μας, ο αγα-
πητός Θωμάς στο βιβλίο του: «Απίστευτα κι… όμως Γραλιστινά»!

63 ιστορίες αυτοτελείς σε 160 σελίδες χρειάστηκαν για να αγ-
καλιάσουν τη μεγάλη επιθυμία του συγγραφέα και να χωρέσουν
τις μνήμες του για τη γη που τον γέννησε, τον μεγάλωσε και στην
οποία γυρίζει πάντοτε με το νου, την ψυχή, την παρουσία του οι-
κογενειακώς, στο όμορφο πατρικό του.

Ομορφο το χωριό, ο Ελληνόπυργος και σήμερα, όπως τον γνώ-
ρισα κι εγώ. Κι όλοι οι κάτοικοι τον φροντίζουν γι αυτό με πολλές
πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις. Φιλόξενοι και ευγενικοί.

Τα όσα περιγράφει δεν είναι απίστευτα… 
Γραλιστινά, είναι σίγουρα και μέσα στους ήρωές τους, συναντάς

και τον συγγραφέα,
που σαν δάσκαλος, κάνει το παρελθόν παρόν, το μύθο και το

θρύλο, αληθινά.
Παλαιότερα, στα χρόνια εκείνα, οι κάτοικοι του χωριού, ήταν

ευαίσθητοι. Οι ανάγκες για την επιβίωσή τους, τους έκανε να φαί-
νονται καμιά φορά αδιάφοροι. Στην ουσία όμως και στο βάθος της
ψυχής τους, ακόμα και για κάτι ασήμαντο, μπορούσε να προκληθεί
η θλίψη, ο πόνος, ο διαλογισμός…Ιδιαίτερα στα γραφόμενά του, ο
συγγραφέας σέβεται στο γραπτό λόγο, την ντοπιολαλιά του χω-
ριού του. Τη γλώσσα των συγχωριανών του.

Κλείνοντας θα ήθελα να συγχαρώ τον συγγραφέα για το έργο
του και ιδιαίτερα για το βιβλίο του, αλλά και τα πολλά ενδιαφέ-
ροντα, να ευχηθώ να υπάρξουν μιμητές για να συνεχίσουν ό,τι ο
Θωμάς άρχισε για το χωριό του και να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο
του. Είναι μια κατάθεση ψυχής του συγγραφέα και άρωμα του
τόπου που τον γέννησε και τον μεγάλωσε, της Γράλιστας και τα
βιώματά της, που ως σκιά του εαυτού του τον ακολουθούν και φέ-
ρουν αγαλλίαση στην ψυχή του.

*Απόσπασμα από την παρουσίαση του βιβλίου «Απίστευτα κι…
όμως Γραλιστινά» του Θωμά Βούρδα, από τον Δημήτρη Νταφούλη,
επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης και συγγραφέα.
Η παρουσίαση έγινε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, στις 18 Νοεμ-
βρίου 2010.
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KAΦΕ - ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ»

Αθανάσιος Νάσιας
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ - ΤΗΛ.: 24410 33143

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
- ΣΠΑΝΙΑ ΚΥΝΗΓΑ

ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κ Α Φ Ε  Ψ Η Σ Τ Α Ρ Ι Α

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

Σεραφείμ (Φάκος) Βλήτσιος Ελληνόπυργος
Τηλ.: 6974347679, 24410-33105

ΤΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
κατσικάκι ψητό και γίδα βραστή

«ΑπιστευτΑ Κι... ομΩσ ΓρΑΛιστινΑ»

63 ιστορίες  με ονομασία προ-
έλευσης από τον Δάσκαλο Θωμά
Δημ.Βούρδα. Το βιβλίο που δεν
πρέπει να λείπει από την βιβλιο-
θήκη  του κάθε  συγχωριανού μας
(και όχι μόνον). Το βιβλίο που σε
μεταφέρει  νοερώς στα παιδικά
σου χρόνια στο χωριό, στα ήθη,
έθιμα και παραδόσεις του τόπου
μας.   Διατίθεται από τον συγγρα-
φέα 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 Τρικά-
λων), εφ’ όσον σας διευκολύνει καλλίτερα.

Aπίστευτα και όμως... γραλιστινά

Το βιβλίο σταθμός για όσους ξεδιψούν 
στην πηγή της Μνημοσύνης

Ορκίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Είναι γεγονός ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ δύσκολη με μει-
ωμένα οικονομικά δεδομένα τόσο για τους πολίτες μας όσο και για
τους δήμους. Εξ αυτού του λόγου απαιτείται απ όλους μας σκληρή
και συντονισμένη δουλειά, μέσα από συνεργασία και προσήλωση
στο στόχο που δεν είναι άλλος από το να φανούμε χρήσιμοι στον
τόπο και τους συμπολίτες μας. Τόσο εγώ όσο και όλοι οι συνεργά-
τες στο δημοτικό συμβούλιο και στα τοπικά συμβούλια, ανεξάρτητα
από την παράταξη που ανήκουμε δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε
με συνέπεια και εντατικά ώστε να καταστήσουμε το νέο δήμο Μου-
ζακίου πρότυπο συνοχής και ανάπτυξης. Εξάλλου οι συμπολίτες
μας στις πρόσφατες εκλογές μας έδωσαν ισχυρή εντολή να τους
υπηρετήσουμε μακριά από μικροκομματικές και μικροπροσωπικές
σκοπιμότητες.  Εύχομαι σ’ όλους υγεία και καλές γιορτές».

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου
2010 και ώρα 11 π.μ. παρου-
σιάσθηκε το βιβλίο του Σπύ-
ρου Ταλιαδούρου "Για την
Ελλάδα της γνώσης". Η πα-
ρουσίαση πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ της
Καρδίτσας με την παρουσία
τω πρώην υπουργών  Στυλια-
νίδη. Την παρουσίαση επιμε-
λήθηκε ο καθηγητής των ΤΕΙ

Λάμπρος Σδρόλιας. Θέμα του βιβλίου τα επιτεύγματα του
υπουργείου παιδείας κατά το διάστημα 2004 - 2009.

Παρουσίαση του βιβλίου
του Σπύρου Ταλιαδούρου

18ο χλμ. Καρδίτσας - Μουζακίου
Τηλ.: 24410-34134 & Κιν.: 6932613040
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Έσπασε το ατομικό του ρεκόρ…
Ο λόγος για το διεθνή

πλέον Μαραθωνοδρόμο, τον
αγαπητό μας Φώτη Θ. Σακελ-
λαρίου, που έχει λάβει μέρος
σε Ευρωπαϊκούς Μαραθώνι-
ους τέσσερις φορές, (Παρίσι,
Κωνσταντινούπολη, Ρώμη,
Στοκχόλμη) και επανειλημμέ-
νως στην Αθήνα με συμμε-
τοχή χιλιάδων αθλητών από
όλο τον κόσμο. Τερμάτισε σε
όλους. Στον τελευταίο Μαρα-
θώνιο της Αθήνας, 31ης
Οκτωβρίου 2010 έσπασε και
το προηγούμενο ατομικό του
ρεκόρ. 

Τελικός χρόνος 3 ώρες, 24
λεπτά και 51 δευτερόλεπτα
και σειρά 672ος σε σύνολο
αθλητών 10.080. Μπράβο Φώτη. Συγχαρητήρια και πάλι συγ-
χαρητήρια. 

Αλλά και ο Στρατηγός ο Μήτσιος πήγε πολύ καλά, αφού για
δεύτερη φορά συμμετέχει σε τέτοιο αγώνα. Έφερε σειρά 1.293
σε σύνολο αθλητών 10.080 και χρόνο, 3 ώρες, 37 λεπτά και
41 δευτερόλεπτα. Την πρώτη φορά ο αγαπητός Μήτσιος
είχε φέρει σειρά 551 σε σύνολο περίπου 3.600 συμμετεχόν-
των. Αυτό σημαίνει θέληση και όπως φαίνεται ο Στρατηγός δεν
κάνει πίσω. Άθλος πραγματικός και για τους δύο εάν ληφθεί
υπόψη ότι οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν την προσπάθειά
τους μετά τα …ήντα.!!! 

«Μπράβο Στρατηγέ μ’…!!!»
Συζήτηση στο ταβερνάκι του «Ναπολέοντα» στο χωριό για

τους Γραλιστινούς Μαραθωνοδρόμους. Ξεκινήσαμε από τον
μακαρίτη Γιωργούλ’ Πασιαλή και φθάσαμε στους σημερινούς
Φώτη Σακελλαρίου, Μήτσο Οικονόμου (τον Στρατηγό) και
τον Θωμά Β. Καρατώλο. Κάποιος που άκουσε το όνομα Στρα-
τηγός παρενέβη και είπε: «Τι υπάρχ’ και Στρατηγός που πλα-
λάει στον Μαραθώνιο;» 

Η απάντηση των λοιπών της παρέας ήταν: «Για τον Μήτσιο
τον δικό μας λέμε, του Βαγγέλ’ Οικονόμου». Και ο συγχωριανός
μας με απορία: «Τις λες βρε παιδί μ’, αυτό θα πει πραγματικός
Στρατηγός, όχι μόνον στα χαρτιά αλλά και στα έργα…!!!
Μπράβο Στρατηγέ μ’».

Μπράβο και από μας Στρατηγέ μου. Να πούμε και εις…
ανώτερα; Ανώτερα από Μαραθωνοδρόμος υπάρχει;

Καφέ da napo Ψησταριά…
Από το παρελθόν καλοκαίρι τα… βαφτίσια της Καφετέριας-

Ψησταριάς του Ναπολέοντα στην πλατεία του χωριού. Καλο-
γραφημένη και καλλιγραφημένη η επωνυμία του μαγαζιού,
προέρχεται από το όνομα του ιδιοκτήτη Ναπολέων. 

Διέγραψε το λέων… και κράτησε το Νάπο, οπότε έγινε σκέτο
Napo... Η αλήθεια είναι ότι η κεντρική πλατεία του χωριού μας
αναβαθμίσθηκε με την ανακαίνιση των δύο αυτών μαγαζιών
δηλ. του Ναπολέοντα και του Θανάση (Καπαϊνα). 

Τέτοια να γίνονται, διότι διαφορετικά δεν υπάρχει αναβάθμιση
και εκσυγχρονισμός. Τα δύο στην πλατεία και το τρίτο
(«Αγνάντι») του Σεραφείμ Βλήτσιου («Φάκου») ολοκληρώνουν την

πρόταση για ωραίο και ντόπιο ψητό, σπεσιαλιτέ μπιφτέκι, σου-
βλάκι και τα υπόλοιπα της ώρας για τον καλοφαγά επισκέπτη.!!

Εκλογές….
Τρεις οι συνδυασμοί τελικά στον Δήμο Μουζακίου, τελικά

επικράτησε από την πρώτη Κυριακή εκείνος του κ. Γ. Κωτσού
με ποσοστό 52 % έναντι 39% της κ. Γλυκερίας Βλαχογιάννη. Η
προεκλογική περίοδος χαρακτηρίσθηκε από ευπρέπεια και
ηρεμία. Οι υποψήφιοι, τουλάχιστον οι συγχωριανοί μας έκαναν
τον αγώνα τους χωρίς ακρότητες και διαμάχες. Ήταν περιττό
εξάλλου αφού στο χωριό μας όλοι είναι γνωστοί. Στους επιτυ-
χόντες Αντ. Μηνίτσιο, (1ο Δημ. Σύμβουλο Ιθώμης), στον τοπικό

Πρόεδρο Ιωάννη Γ. Βλάχο και τους συμβούλους Χρήστο Μηνί-
τσιο και Ελένη Δεληγιάννη (κόρη της Ειρήνης Καρύδα), θερμά
συγχαρητήρια και αποδοτική θητεία για το καλό του χωριού.

Έγραψε ο αγαπητός Χαράλαμπος…
Ο αγαπητός μας Χαράλαμπος Β. Σιούφας έγραψε: «Θερμά

συγχαρητήρια και από μένα στους Γραλιστινούς Μαραθωνο-
δρόμους Φώτη Σακελλαρίου και Μήτσο Οικονόμου (τον Στρα-
τηγό)». Το e-mail του προωθήθηκε και έφθασε στους
μαραθωνοδρόμους μας. Τους αξίζει ο έπαινος των συγχωρια-
νών μας. Ας ευχηθούμε να υπάρξουν μιμητές και μικροί και με-
γαλύτεροι και ακόμη μεγαλύτεροι άνω των …ήντα!!

Υπάρχ’ Λιοντάρι….;
Κάποιος συγχωριανός μας, ας μην πω το όνομά

του, διαβάζοντας στο προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» τα λεχθέντα για τον
Καπαϊνα και το Λιοντάρ’..., ρώτησε με απορία: «…
.Αλήθεια λές, υπάρχ’ Λιοντάρ’ στο χωριό;» Ασφαλώς
και εγώ τότε, αστειευόμενος βέβαια, του είπα: «Εμ,
δεν το πήρες χαμπάρ’ ακόμη, αγαπητέ μου;» Και
εκείνος συνέχισε… «…και τι κάνουν οι αρμόδιοι; Δεν
πρέπ’ να ενημερώσουν τον κόσμο; Κι άμα κάν’ τον
κατήφορο και μπει μέσα στο χωριό τι θα απογέ-
νουμε;» Και για να ελαφρύνω την συζήτηση του λέω:
«…Εμ, έτσ’ που κατήντησε το χωριό, τώρα το χει-
μώνα, όλα να τα περιμέν’ς, και Λιοντάρια και Αρκού-
δες και Τίγρεις και Ελέφαντες θα ρθούν…!!!», οπότε
μπήκε αμέσως στο…νόημα.

Ευτυχώς στην κουβέντα μας δεν ήταν ο Καπαϊνας,
γιατί όταν ακούει για αρκούδες και Λιοντάρια τον ανε-
βαίνει το αίμα στο κεφάλι!!

Νοέμβριος, σε καφενείο του χωριού μετά την εκκλησία, συ-
ζήτηση για τα μαθητικά χρόνια και τον μακαρίτη τον Δά-
σκαλο τον Στάθη.

Παρεμβαίνει η γερόντισσα της παρέας μας και με την
απλότητα της ηλικίας της σημειώνει:

«Παιδί μ’, ο μακαρίτ’ς δεν ήταν μόνο Δάσκαλος, ήταν και
γιατρός και φαρμακοποιός και Οδοντίατρος και νοσοκό-
μος, και γεωπόνος, και πατέρας και άνθρωπος καλός.
Ήλθε ξένος στο χωριό και μας ξεπέρασε όλους εμάς τους
ντόπιους. Αγάπησε και το χωριό και τους συγχωριανούς
και βοήθησε όλο τον κόσμο. Εκείνη την εποχή θυμάμαι,
όταν εγώ ήμουνα 25 χρονών κορίτς, άμα αρρώσταινε κα-
νένας τον Δάσκαλο τον Σταθ’ φώναζε. Πονούσε το δόντ` ή
είχε αιμορραγία το παιδί τον Στάθ’ φωνάζαμε. Εμένα, είχα
βγάλ’ το δόντ’ στο Μουζάκ’ και εκεί που έσκαβα στον κήπο
αιμορράγισε και λυποθύμισα. Ο πατέρας μ’ φώναξε τον
Δάσκαλο, ήρθε στον κήπο τρέχοντας και με σταμάτησε την
αιμορραγία. Αλλοιώς θα έμεινα ωδ`εκεί.!!! Και φαρμακείο
(κινητό) είχε και σύνεργα είχε και απόλα ήξερε. Τα παιδιά
τα μάθαινε να αμπολιάζουν, να βάζουν λουλούδια, να κλα-
δεύουν, να γίνονται νοικοκυραίοι! Τα πήγαινε στην εκκλη-
σιά κάθε Κυριακή και γιορτή και τάβαζε με τη σειρά να λέν’

το «Πάτερ ημών» και το «Πιστεύω». Ενημέρωνε τους πατε-
ράδες αν δεν διάβαζαν ή δεν πήγαιναν’ Σχολιό. Σαν πατέ-
ρας, σε λέω ,ήταν αυτός ο Άνθρωπος. Θεός σ’χωρέστον».

Όλοι της παρέας με απόλυτη σιγή παρακολουθούσαν τα
λεγόμενα της γιαγιάς και συμφωνούσαν, διότι δεν ήταν υπερ-
βολικές αλλά μετρημένες, αυθόρμητες και ζυγισμένες κου-
βέντες…

Τι να πώ παραπάνω; Και εγώ (η γενιά μου δηλαδή) έζησε
την εποχή του Δάσκαλου του Στάθη. Φέρνω στην μνήμη μου
την δράση του ως εκπαιδευτικού της εποχής εκείνης και κα-
ταλήγω ό,τι, αυτό που είπε η γριούλα αυτή, όχι μόνο δεν
είναι υπερβολικό αλλά αντανακλά μία πραγματικότητα που
οι συγχωριανοί μας και την θυμούνται και το αναγνωρίζουν
στο πρόσωπο του Δάσκαλου, τουλάχιστον οι αντικειμενικοί
και καλοπροαίρεται συγχωριανοί μας. 

Τα χρόνια εκείνα δύσκολα μεν, αλλά υπήρχε ανθρωπιά, σε-
βασμός, αλληλεγγύη, αγάπη, συνοχή και απλότητα στις το-
πικές κοινωνίες. Σ’ εκείνες τις εποχές τέτοιοι δάσκαλοι
υπήρχαν. Αυτά μόνο για τον Δάσκαλο τον Στάθη, «μια που τό-
φερε η συζητηση».

Για την αντιγραφή
Σωτ. Αθ. Μ.

Την Παρασκευή, πρωϊνές ώρες, της 12ης Νοεμβρίου 2010, ύστερα
από ολιγοήμερη νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,
εκοιμήθη ο συγχωριανός μας Ιερεύς π. Αλέξανδρος Αθ. Ζάχος. Ο π.
Αλέξανδρος Αθ. Ζάχος γεννήθηκε το 1920 στο χωριό, όπου διέμεινε
μέχρι το έτος1955. Οικογενειακώς μετακόμισε στη Λάρισα, όπου
έζησε μέχρι του θανά ρίσης κυρό Δημήτριο το 1956, αφού είχε απο-
φοιτήσει από την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσ/νίκης. Με την
αείμνηστη πρεσβυτέρα του Σταματία, γένος Γέρμανου Αθανασίου,
δημιούργησε εκλεκτή και πολύτεκνη οικογένεια, τις κόρες Ειρήνη
(Ρήνα) και Αγορίτσα (Ρίτσα) και τους δύο γιούς, τον Βασίλη, Στρατηγό
ε.α. της Χωρ/κής και τον Θανάση Ταξίαρχο, εν ενεργεία σήμερα, του
Ελληνικού Στρατού.

Ο Παπαλέκος, σεβαστό πρόσωπο στην κοινωνία της Λαρίσης αλλά
και σε όλους τους συγχωριανούς μας, υπήρξεν κληρικός με σωφρο-
σύνη, ήθος και φρόνημα εκκλησιαστικόν. Τυπικός, ιεροπρεπής, ολι-
γόλογος, ευθύς και ακριβής στους λόγους του. Πραγματικός Παπάς.
Προσεκτικός στις συναναστροφές και στους λόγους του. «Εγώ είμαι
Παπάς και δεν είναι η δουλειά μ’ στα καφενεία και ν’ ανακατέβουμαι
με τον κόσμο. Άλλ’ η δική μ’ δουλειά..», έλεγε ο μακαριστός παπούλης
με την αυθόρμητη και ανεπιτήδευτη προφορά του. Δεν ήθελε η συ-
ζήτηση της παρέας που συμμετείχε να ολισθαίνει σε ...«κατάκριση και
αργό λόγο». Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είχε τον τρόπο του να «…ξε-

φεύγει» με διάκριση, εάν βέβαια οι αργολογούντες
συνέχιζαν την συζήτησή τους.

Υπηρέτησε όλα τα χρόνια της ιερατικής του δια-
κονίας στο χωριό Αγία Παρασκευή Λαρίσης, ως εφη-
μέριος του φερωνύμου Ιερού Ναού της
Οσιοπαρθενομάρτυρος Αγίας Παρασκευής. Στην
Αγία Παρασκευή είχε ιδιαίτερη ευλάβεια και με το
παραμικρότερο έβγαινε από τα χείλη του προσευχη-
τήριος λόγος -όταν πληροφορείτο για κάποιον που
ασθενούσε ή δοκιμάζετο ή υπέφερε ή δυστυχούσε-
«…Αγία μ’ Παρασκευή, κάνε το θαύμα σ’(ου).... και
ταυτόχρονα έκανε το σημείο του σταυρού…». Αγαπούσε πολύ το
χωριό μας και γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια, μετά την συνταξιοδότησή
του, διέμεινε καθ’ όλην την διάρκεια του καλοκαιριού. Τον ενθυμού-
μαστε πάντοτε στην Αγία Παρασκευή τις Κυριακές και μεγάλες εορ-
τές, συμπροσευχόμενο με τον π. Αντώνιο Ανδρέου. Δεν έλλειπε από
τις παρακλήσεις της Παναγίας, την οποία εβλαβείτο ιδιαιτέρως και
πάντοτε λειτουργούσε το Δεκαπενταύγουστο, ομιλώντας επικαίρως,
για την υπεραγία Θεοτόκο, την Μητέρα του Θεού και δική μας Μη-
τέρα, με απλά και κατανοητά λόγια βγαλμένα από την καρδιά του,

κάτι που το έβλεπε καθαρά ο εκκλησιαζόμενος συγ-
χωριανός μας.

Καλοσυνάτος, ήθελε να μαθαίνει νέα από το
χωριό και έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τους συγ-
χωριανούς μας. Πάντοτε παρών στον Σύλλογό μας
και συμμετείχε στην κοπή της βασιλόπιτας, μαζί με
τους άλλους δύο συγχωριανούς μας Ιερείς της Λά-
ρισας τον π. Γεώργιο (Γιαννούλη) και τον π. Λάμπρο
(Παπαντωνίου). Στην εξόδιο ακολουθία, που έγινε το
Σάββατο, 13 Νοεμβρίου, στον Προφήτη Ηλία της
πόλης Λάρισας, ήταν παρόντες όλοι οι συγχωριανοί
μας που το πληροφορήθηκαν, πολλοί Ιερείς και αρ-
κετοί Λαρισαίοι που γνώριζαν και αγαπούσαν τον

απλό και ταπεινό Παπαλέκο. π. Αλέξανδρε, θα σε ενθυμούμαστε πάν-
τοτε, ως ένα απλό, προσιτό, σώφρονα, ιεροπρεπή, ταπεινό και παρα-
δοσιακό (παλιακό) Παπούλη. Η αναχώρησή σου για τους ουρανούς
μας αιφνιδίασε διότι δεν το περιμέναμε. Όμως, έτσι θέλησε ο καλός
Θεός. Τώρα, πλέον, στις ουράνιες θείες λειτουργίες να θυμάσαι το
χωριό, τους συγχωριανούς μας και όλον τον κόσμο και να εύχεσαι
«υπέρ υγείας, μετανοίας και ψυχικής σωτηρίας πάντων ημών». Καλόν
παράδεισο. Αιωνία σου η μνήμη και την ευχή σου να έχουμε.

Σωτ. Μ.

σε ηΛιΚiΑ 90 ετΩν

Αυτή την αρκούδα συνάντησε στην "Κρύα Βρύση" 
ο Καπαϊνας και "τον έπιασε κρύος ιδρώτας... 

Δεν κατάλαβε πως έφθασε στο χωριό τρέχοντας....

Και  Δάσκαλος και απ’ ούλα(=όλα ) ήταν

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

Ανεχώρησεν… εις τους Ουρανούς ο Παπαλέκος Αθ. Ζάχος
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B. SC. Psychology. Middlesex, Univ. of London
M.A. Psychology. Middlesex, Univ. of London

Ειδίκευση στα Προβολικά 
Τεστ Προσωπικότητας και Ψυχοπαθολογίας
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GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, ένα Λεω-
φορείο με συγχωριανούς μας είχαν την
ευκαιρία να επισκεφθούν την Ιερά Μονή
Κομνηνείου «Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου» και «Αγίου Δημητρίου», που βρί-
σκεται στο Στόμιο (Τσάγεζι) ν. Λαρίσης.
Βυζαντινό μοναστήρι, από τα αρχαι-
ότερα σωζόμενα στην Θεσσαλία, επαν-
δρωμένο με μοναχούς (ανδρώον
μοναστήρι) από το έτος 1970. Προσφά-
τως δε αναστηλώθηκε το σχεδόν ερει-
πωμένο καθολικό (κύριος, κεντρικός
Ναός) και σήμερα αποτελεί καύχημα
στην γύρω περιοχή.  Το μοναστήρι ευρί-
σκεται στον Κίσσαβο (Όσσα), εκεί στο
«βουνό των κελλίων», όπου κατά την πα-
ράδοση στην μεταβυζαντινή περίοδο
υπήρχαν 400 κελλιά με ισάριθμους μοναχούς (ένα μικρό Άγιον
Όρος). Οι συγχωριανοί μας φιλοξενήθηκαν από τους πατέρες
της Ιεράς Μονής που τους υποδέχθηκαν με αγάπη, τους ξενά-
γησαν στους χώρους του μοναστηριού και εκτός των καθιερω-
μένων (γλυκό, καφέ κ.λπ.) τους προσέφεραν, ως ευλογία, ένα
βιβλίο και ένα CD με ομιλίες τους μακαριστού Γέροντος π. Αθα-
νασίου Μυτιληναίου. Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, με την
σοφία που τον διέκρινε άφησε ως παρακαταθήκη χιλιάδες εμ-
πνευσμένες ομιλίες του, αναλύοντας θέματα της παλαιάς και

καινής διαθήκης, καθώς και πατέρων
της εκκλησίας μας, έχοντας ως οδηγό
την θεοφώτιστη διδασκαλία Αγίων της
Εκκλησίας μας.

Επίσης στους συγχωριανούς μας
προσκυνητές δόθηκε και το Β’ τεύχος
του περιοδικού του νεοσυσταθέντος
Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Συλλόγου
«Πορεία Αγάπης», πνευματικός ιδρυ-
τής του οποίου υπήρξεν ο αείμνηστος
Γέρων π. Αθανάσιος Μυτιληναίος,
Ηγούμενος της Ιεράς Κομνηνείου
Μονής μέχρι του θανάτου του. Οι προ-
σκυνητές συγχωριανοί μας, είχαν και
την ευκαιρία να προσκυνήσουν στους
τάφους των μακαριστών Θεολόγου
(Μητροπολίτου Λαρίσης) και Γέροντος

Αθανασίου, που βρίσκονται στο προαύλειο του Μοναστηριού.
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τα μοναστήρια του Αγίου Παν-

τελεήμονος και του Τιμίου Προδρόμου στην Αγιά και επιστρέ-
φοντες προσκύνησαν στην Παναγία του Αρμενίου, της οποίας
η θαυματουργή εικόνα βρέθηκε σε πηγάδι, μετά από πολλά
χρόνια και ύστερα από θαυματουργή παρέμβαση-υπόδειξη της
Παναγίας σε απλό και ταπεινό χωρικό της περιοχής.

Επέστρεψαν στο χωριό ευχαριστημένοι, ευχαριστούντες και
τον τοπικό Σύλλογο για την διοργάνωση της εκδρομής.

Εκδρομή συγχωριανών μας  στο Μοναστήρι
του Αγίου Δημητρίου Στομίου (Τσάγεζι) Λαρίσης

Ήχοι του χωριού μου
Συνεχίζοντας την καταγραφή των ήχων του χωριού μου, που

ήταν και τα πρώτα ακούσματα των παιδιών της γενιάς μου, σή-
μερα θα αναφερθώ στον ήχο από τα κουδουνίσματα των κοπα-
διών. Δεν ήταν δυνατόν να έχεις κοπάδι χωρίς κουδούνια.
Φθινόπωρο στο χωριό όποιος βρεθεί, θα χαρεί και θ’ απολαύσει
την πιο όμορφη εποχή. Η φύση γύρω, αποκαμωμένη από την καρ-
ποφορία, έχει πάρει ένα χρυσοκίτρινο χρώμα. Τα δέντρα δώσανε
τον καρπό τους και τώρα τα φύλλα τους κιτρινίζουν και πέφτουν.
Το τρελό κελάηδημα των πουλιών δεν ακούγεται πια. Αρχίζουν να
πέφτουν οι πρώτες βροχές. Η διψασμένη γη ρουφάει το νερό που
πέφτει απ’ τον ουρανό, αχόρταγα. Αστραπές αυλακώνουν τον
ορίζοντα απ’ άκρη σ’ άκρη, προσφέροντας ένα θέαμα μοναδικό.
Βροντές αντιλαλούν στα βουνά και στις ρεματιές. Κάθομαι στο
μπαλκόνι και απολαμβάνω όλα αυτά που η φύση μου προσφέρει.

Απέναντι στις πλαγιές των βουνών όσο πέφτει η μέρα όλο και
περισσότερα κοπάδια ροβολάν για τις στάνες τους.

Τα βλέπω και τ’ ακούω με τη φαντασία μου. Ένα δυνατό φως
άστραψε μπρος μου και θύμισες κατέκλυσαν το μυαλό μου. Ναι,
θύμισες. Δεν ήταν όνειρο.

Θυμάμαι τότε, εκείνα τα χρόνια που το χωριό ήταν γεμάτο ζωή.
Γεωργία και κτηνοτροφία έδιναν στους κατοίκους το όποιο εισό-
δημα. Χρόνια δύσκολα. Στερήσεις και μόνο στερήσεις. Στερήσεις
για το γονιό, μα και για το παιδί. Υλικές, πνευματικές. Συναισθη-
ματικά κενά. Δεν είχαμε τίποτα. Σήμερα όμως, όταν τα σκέφτομαι
όλ’ αυτά, δεν στενοχωριέμαι. Ικανοποίηση νιώθω, όπως όλη πι-
στεύω η γενιά μου για τη Διαδρομή.

Ας είναι. Με την κτηνοτροφία, λοιπόν, αρκετοί νοικοκυραίοι
προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα. Ζωή σκληρή, γιατί κάθε
μέρα έπρεπε να είσαι μέσα στο λόγγο. Όσο μεγάλη όμως ήταν η
τυράγνια τους, τόσο μεγάλο ήταν και το μεράκι. Χωρίς το μεράκι
για κοπάδι δικό του, για καθαρό αέρα στα βουνά και για κουδού-

νια, τόσος κόπος δεν αντέχεται. Γιατί στο κοπάδι του ο καθένας
είχε το δικό του ξεχωριστό ήχο.

Στα κοπάδια με γίδια είχαμε τα κυπριά. Βαριά, με δυνατό ήχο.
Τα κρεμούσαν σε δυνατά τραγιά και τα πιο μικρά σε καμιά στέρφα
γίδα, για να γλυκαίνει ο ήχος που έβγαινε απ’ το σύνολο. Άνθρω-
ποι μερακλήδες όπως είπαμε, συνταιριάζανε τόσο ωραία τα κυ-
πριά, λες και ξέραν από μουσικές νότες. Δεν ξέραν. Είχανε όμως
το μεράκι μέσα τους. Τη λαχτάρα ν’ ακούγεται απ’ το δικό τους
κοπάδι η καλύτερη, η πιο γλυκιά κωδωνοκρουσία. Αναγάλλιαζε η
ψυχή σου να κάθεσαι στην Πλάκα στον Άγιο Δημήτριο σούρουπο
και να τ’ ακούς να τρέχουν για τη στάνη. Ή να τ’ ακούς όταν τρέ-
χανε για νερό στη ρεματιά στην Κρύα Βρύση. Αντιλαλούσε η ρε-
ματιά.

Στο σκάρο είχαμε έναν ήχο βαριεστημένο. Έπρεπε να περάσει
η ώρα, να πέσουν τα ίσκια, να ζωντανέψει το κοπάδι. Και απ’ την
κορφή της Καψούνας ο τσοπάνος, να συναγωνίζεται τον Πετρίτη
με κείνα τα μοναδικά σφυρίγματά του.

Στα κοπάδια με τα πρόβατα είχαμε τα κουδούνια. Μεγάλα σε
όγκο στα κριάρια, με ήχο μπάσο, μικρότερα στις «πρατίνες».
Ήχος απαλός, γλυκός, ήμερος, χωρίς απότομα πετάγματα. Βο-
σκούσανε τα προβατάκια στα μπαΐρια και στα λαγκάδια και άκου-
γες αυτό το γλυκό ήχο τα βράδια και σκεπτόσουνα: ναι, υπάρχει
ζωή ακόμα σ’ αυτόν τον τόπο. Και με τη σκέψη μου αυτή κυπριά
ακουστήκανε στο Μέγα Στεφάνι και στην Αβροχαριά. Ήταν τα κυ-
πριά απ’ τα τελευταία κοπάδια που υπάρχουν στο χωριό. Ο Γιώρ-
γος, ο Τάσος, ο Στέφος, ο Μήτσος απ’ την Καρκατούνα, ίσως είναι
οι τελευταίοι απ’ τους μερακλήδες κτηνοτρόφους. Ακούστε αυ-
τούς τους ήχους. Κρατείστε τους στην καρδιά σας κι αναπολήστε
τους κάποια στιγμή με τα εγγόνια στην αγκαλιά σας.

Γράλιστα, Νοέμβρης 2010
Δημ. Γεωργούλας

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 20 χρόνια

• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1990 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1991

1η ΣΕΛΙΔΑ 
• 7 χρόνια Ελληνόπυργος
• Βοήθεια στους Βορειοηπειρώτες
• Διακρίσεις επιστημόνων
• Αδράνησε η κοινότητα στην επέκταση οικισμού
• Η ανάπτυξη της περιοχής περνάει από το δρόμο

Κάππα=Ελληνόπυργος - λίμνη ν. Πλαστήρα
• Οι πηγές έβγαλαν νερό
• Ο ετήσιος χόρος μας

2η ΣΕΛΙΔΑ 
• Ο παπάς και ο δάσκαλος
• Κοινωνικά

3η ΣΕΛΙΔΑ
• Πατρικές νουθεσίες υπό μοναχού π. Θεόκλητου
• Αξιοποίηση του «Ζηγρέικου»

4η ΣΕΛΙΔΑ
• Με λίγα λόγια
• Η ανάπτυξη της Καρδίτσας μπορεί να αρχίσει τώρα
• Νέοι επιστήμονες, αρίστευσαν, αποστρατείες, μετα-

θέσεις
• 27 Ιανουαρίου η κοπή της πίτας
• Αλλαγή γραφείου του συλλόγου μας
• Φωτογραφικό τεστ

* Σε αγώνα που έγινε στο γήπεδο της Καππάς την Κυ-
ριακή 28 Νοεμβρίου οι ΑΕΤΟΙ έχασαν από την ομάδα της
Μαγούλας με σκορ 3-5. Στα δυο προηγούμενα παιχνίδια
είχαμε μια νίκη με το Παλαιοκκλήσι  και μια ήττα με τη Γε-
λάνθη.
ΓΕΛΑΝΘΗ- ΑΕΤΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ...3-2
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ - ΑΕΤΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠ. ...0-3

* Με σκορ 5-3 νίκησαν την ομάδα της Λοξάδας οι ΑΕΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 12/12/2010 στο γήπεδο της Καππάς.
ΑΕΤΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠ. - ΛΟΞΑΔΑ ........5-3

Αθλητικά Αετοί ελληνοπύργου

Ευχαριστήριο
Οι ΑΕΤΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ ευχαριστούν 

τον κ. Δημήτριο Σταμούλη, ιδιοκτήτη της ταβέρνας
και ενοικιαζομένων δωματίων «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ» Δρακότρυπας 

για τη χρηματική ενίσχυση του Συλλόγου.
Για το Δ.Σ.

Γεώργιος Παναγόπουλος 
Πρόεδρος



Του Θωμά Ι. Μπούμπα, Φιλολόγου,
Επίτιμου Διευθυντή Γυμνασίου

Η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας έδωσε στη δημοσιότητα τον
προηγούμενο χρόνο (2009) ένα τόμο μεγάλου σχήματος, αποτε-
λούμενο από σ.σ. 1-445, εκτυπωμένο σε χαρτί πολυτελείας και βι-
βλιοδετημένο από τις Γραφικές Τέχνες «Μέλισσα» στην
Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Ο τόμος με τον ανωτέρω τίτλο περι-
λαμβάνει σε έγχρωμες φωτογραφίες πολυάριθμα κειμήλια, έντυπα
βιβλία, χειρόγραφα και έγγραφα της μονής της Παναγίας Ολυμ-
πιώτισσας Ελασσόνας, καθώς και μέρος του αρχείου της Μητρο-
πόλεως Ελασσόνας. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα αξιόλογο τόμο,
που αποτελεί λεύκωμα και ταυτόχρονα ιστορική πηγή. Την επιμέ-
λειά του είχαν οι αρχιμανδρίτες π. Χαρίτων Τούμπας και π. Βασί-
λειος Παπανικολάου, ελλόγιμοι ιερωμένοι.

Ο τόμος προλογίζεται από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη της
Μητροπόλεως Ελασσόνας κ. Βασίλειο και χαιρετίζεται και από το
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτιο Γκούπα. Ο κ.
Βασίλειος στον πρόλογό του αναφέρει ότι η προσπάθεια ήταν μα-
κρόχρονη και επίπονη και επιτεύχθηκε χάρη στη συμπαράσταση
(οικονομική;) του δευτέρου, ο οποίος στο χαιρετισμό του, που ακο-
λούθησε, επήνησε την έκδοση του τόμου.

Ο τόμος μ’ ένα μεστό περιεχομένου επίγραμμα, γραμμένο σε
αρχαΐζουσα γλώσσα, αφιερώνεται από τον κ. Βασίλειο στον οικου-
μενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο Α’. Το «Κειμηλιαρχείον της Ολυμ-
πιώτισσας εγκαινίασε την 6 Οκτωβρίου 2007 ο εξοχότατος,
πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας.

Κατά το παρελθόν, για την Ολυμπιώτισσα και τη βιβλιοθήκη της
δημοσιεύθηκαν αξιόλογες εργασίας. Μία απ’ αυτές αποτελεί κα-
τάλογο των εντύπων της. Μία δεύτερη ασχολούμενη με τα εκκλη-
σιαστικά μνημεία της περιφέρειας της Μητροπόλεως Ελασσόνας
περιλαμβάνει και κειμήλια της Ολυμπιώτισσας. Καμία όμως απ’
αυτές δεν είναι ειδική για τα κειμήλια της μονής. Το κενό αυτό κα-
λύπτει ο παρών τόμος «Το κειμηλιαρχείον» με έγχρωμες φωτογρα-
φίες των κειμηλίων της Ολυμπιώτισσας.

Ο τόμος προήλθε από το ζωηρό ενδιαφέρον των προαναφερο-
μένων τριών ιερωμένων δημιουργών του. Με γνώμονα το ενδιαφέ-
ρον τους, αλλά και εμφορούμενοι από τη σκέψη και επιθυμία τους
να γίνουν γνωστά στους ειδικούς και στο ευρύ κοινό, έφεραν στο
φως της δημοσιότητας με τον παρόντα τόμο «Το Κειμηλιαρχείον»
αναρίθμητα κειμήλια και έγγραφα της εκκλησιαστικής τέχνης και
γραφίδας αντίστοιχα, βγάζοντας από την αφάνεια στην οποία βρί-
σκονταν πολλά απ’ αυτά. Γενικώς πολλά απ’ αυτά μας ήταν άγνω-
στα ή μας ήταν γνωστά με συντομότατες αναφορές σ’ αυτά ή με
αριθμητικά δεδομένα από προγενέστερους μελετητές της ιστορίας
της μονής της Παναγίας Ολυμπιώτισσας. Με τον τόμο αποκαλύ-
πτεται και η μακρόχρονη ύπαρξή τους αλλά και η διαφύλαξη και η
διάσωσή τους από την εκκλησία και πιο συγκεκριμένα από τη μονή
της Ολυμπιώτισσας. Ειδικότερα ο τόμος αναδεικνύει την ίδια μονή
της Ολυμπιώτισσας ως σπουδαίο κέντρο διαφυλάξεως και διασώ-
σεως των πολυάριθμων κειμηλίων και καθιστά Αυτήν και την Ελασ-
σόνα γνωστότερες ανά το πανελλήνιο. Περ’ απ’ όλα αυτά με τη
δημοσίευση των κειμηλίων γνωρίζουμε το πλήθος αυτών και ιδιαί-
τερα την αξία τους, την προέλευση πολλών εξ αυτών από τη Μονή
του Σπαρμού Ολύμπου, την αιώνια διάρκειά τους, την ύλη τους και
την τεχνοτροπία καθενός έργου ή ομάδας έργων διαφόρων κατη-

γοριών, την προσωπική ικανότητα και σφραγίδα καθενός δημιουρ-
γού εκφρασμένη στο έργο του, αλλά και το γραφικό χαρακτήρα
καθενός γραφέα.

Ο τόμος αναφέρει τη δημιουργία νέου κειμηλιοφυλακίου, κειμη-
λιαρχείου, με δαπάνη της Ολυμπιώτισσας και την έκθεση των κει-
μηλίων σ’ αυτό εντός ειδικών προθηκών, περιλαμβάνει και
προβάλλει αυτά, ώστε να τα γνωρίσουν οι φίλοι της τέχνης, οι φι-
λότεχνοι, και κάθε ενδιαφερόμενος. Οι φωτογραφίες είναι καθα-
ρότατες, ολοσέλιδες και μη, και επιτρέπουν το μελετητή του τόμου
να διακρίνει λεπτομέρειες του εικονιζομένου κειμηλίου, χρονολο-
γίες, και ακόμη και διαβάζει με ευχέρεια επιγραφές χειρόγραφες,
χαραγμένες και κεντημένες κατά περίπτωση, ιδιόχειρα κτητορικά
σημειώματα ή σύντομα γραμματειακά, και τέλος να αντιλαμβάνεται
το βάθος των εικόνων, τον πόνο, τη θλίψη, τις άυλες μορφές και
το γλυκασμό των προσώπων στις εικόνες.

Για τους λόγους που λεπτομερώς έχουν προεκτεθεί και γι΄
άλους, που εκτίθενται κατωτέρω, ο τόμος είναι περισπούδαστος
και αποτελεί αξιόλογη ιστορική πηγή. Από τη μελέτη του θα αντ-
λήσουν πολύτιμες πληροφορίες οι ιστορικοί, οι αρχαιολόγοι και
πολλοί άλλοι ειδικοί άλλων επιστημών και διαφόρων θεμάτων. Η
τοπική ιστορία μπορεί να αντλήσει πολλές πληροφορίες απ’ αυτόν
αλλά και οφείλει να συμπεριλάβει στις σελίδες της τη δημιουργία
του νέου κειμηλιαρχείου, τους παράγοντες δημιουργίας του και να
αναφέρει τη σπουδαιότητά του, συμβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο
στην ανάπτυξη του τουρισμού γενικώς και ειδικώς του θρησκευτι-
κού. Για τον τουρισμό ο τόμος αποτελεί βασικότατο οδηγό. Υπο-
χρέωση όλων μας είναι η διάσωση, η διαφύλαξη και η διατήρηση
του κάθε κειμηλίου του παρελθόντος.

Κατά το παρελθόν (1966), η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία
για τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας, με επισκέψεις αρχαιολό-
γου στην περιφέρεια, κατέγραψε αυτά για ειδικούς λόγους γι’
αυτήν και σχημάτισε αρχείο. «Ούτω, κατηρτίσθη αρχείον των μνη-
μείων της Θεσσαλίας, ενημερωθέν βιβλιογραφικώς, ως και φωτο-
γραφικόν αρχείον των μνημείων και των καταγραφεισών εικόνων»
(βλ. Αρχαιολογικόν Δελτίον, 22 (1967) Β’ 2 - χρονικά, σ. 302). Με
τον παρόντα τόμο «Το Κειμηλειαρχείον» η Ι.Μ. Ελασσόνας παρα-
δίδει ένα δημιουργημένο απ’ αυτήν αρχείο κειμηλίων της μονής
της Παναγίας Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας (Ι αι. και μετέπειτα) με
πλουσιότατο φωτογραφικό περιεχόμενο, που μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει οποιοσδήποτε, κυρίως, όμως, η αρμόδια Εφορεία Βυζαν-
τινών Αρχαιοτήτων ως πηγή του ερευνητικού έργου της. Με τον
τόμο αυτόν η Μητρόπολη Ελασσόνας αναδεικνύεται και έρχεται
αρωγός της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Κατά το παρελθόν (2007),
η ίδια μητρόπολη έχει εκδώσει άλλο μνημειώδη τόμο, σ.σ. 1-916,
στον οποίο περιλαμβάνονται η ιστορία της, όλοι οι ιεροί ναοί και τα
εξαρτήματά τους, οι ιερές μονές (μοναστηριακά συγκροτήματα)
και τα κειμήλιά τους, υπαγόμενα σ’ αυτήν. Αυτά όλα αποτελούν πο-
λυτιμότατο αρχείο των εκκλησιαστικών μνημείων της ιερής μητρο-
πολιτικής περιφέρειας Ελασσόνας. Ο παρών, λοιπόν, τόμος «Το
Κειμηλιαρχείον» είναι ο δεύτερος που εκδόθηκε μετά από δύο χρό-
νια, αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου μνημειώδους τόμου και
περιποιεί τιμή στη Μητρόπολη Ελασσόνας στον εμπνευστή του σε-
βασμιότατο κ. Βασίλειο και στους ακούραστους επιμελητές του
αρχιμανδρίτες π. Χαρίτωνα Τούμπα και π. Βασίλειο Παπανικολάου.

Θερμά Συγχαρητήρια.
Λάρισα 8.11.2010

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΕΛΙΔΑ 7ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»
Διμηνιαία Εκπολιτιστική Εφημερίδα
Α.Φ.Μ. 099276238
Κωδικός Γ.Γ.Ε. 4565
Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Εκδότης:
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο - Αυτόματος Τηλεφωνητής
& FAX (2410) 535.539
Email: alfamialfa@windowslive.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βούρδας Θωμάς
Μηνίτσιος Αντώνιος
Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

email: smountzouris@gmail.com
ΦΑΞ: 2410 286524

Διαχειριστής web: www.ellinopirgos.gr
Θωμάς Μηνίτσιος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού ΕΥΡΩ 10
Εξωτερικού ΕΥΡΩ 15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 397/480469-41
Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
αυτών που τα έγραψαν. Εμβάσματα, επιστολες,
χειρόγραφα συνεργατών κ.λπ., να στέλνονται στα
Γραφεία του Σ.Ε.Λ. Κύπρου 80 (2ος όροφος, Τ.Κ.
41222)

ιερΑ μητροποΛησ εΛΑσσΩνοσ, ιερΑ μονη υπερΑΓιΑσ ΘεοτοΚου οΛυμπιΩτισσησ

εκδοσις ιεράς μητροπόλεως ελασσώνος, ελασσών 2009, σ.1-445

«Το κειμηλιαρχείον»

Βιβλίο με τίτλο «ΦΑ-
ΝΑΡΙ από το χθες στο
σήμερα» κυκλοφόρησε
πρόσφατα  από τον κ.
Λάμπρο Σωτηρίου.
Πρόκειται  για ένα κα-
λαίσθητο βιβλίο, του εκ-
δοτικού οίκου Σαββάλα,
που έχει στο επίκεντρο τους ανθρώπους του  χωριού και τους
ξενητεμένους χωρίς να παραλείπει να αναφέρει και τα ιστο-
ρικά, λαογραφικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν ένα κο-
μάτι της ιστορίας του χωριού. Εκείνο που κάνει το βιβλίο
ιδιαίτερα ελκυστικό για τον αναγνώστη είναι το πλούσιο φω-
τογραφικό υλικό που περιέχει και τα προσεγμένα και εμπερι-
στατομένα κείμενα που το συνοδεύουν.

1.Κτισμένη στις βουνοκορφές
Των ξακουστών Αγράφων
Σένα σου πρέπει μια γραφή
Ύμνος των Αθανάτων

2.Φαίνεσαι σα να κρέμεσαι 
Σ’ αυτή την αετοράχη
Όπου πετούν οι αετοί
Πράσινη πούναι η πλάση

3.Τριγύρω σου κατσάβραχα
Στη μέση μεγαλείο
Τ’ όμορφο χωριουδάκι μας 
Φαντάζει να είναι θείο.

4.Την άνοιξη γλυκολαλούν 
Στις ρεματιές τ’ αηδόνια
Νυφούλα ασπροστόλιστη
Φαντάζεις με τα χιόνια.

5.Μοντέλο των ζωγραφιστών
Τους ποιητές εμπνέεις
Πανέμορφή μας Γράλιστα
Τους πάντες τους μαγεύεις.

6.Απ’ τις ψηλές κορφούλες
σου
Σαν χαμηλά κοιτάξεις
Δεν γίνεται απ’ την ομορφιά 
Να μην αναστενάξεις.

7.Μέσα στο κέντρο εκκλησιά
Βασιλική κτισμένη
Είναι η Αγιά Παρασκευή
Στο θρόνο καθισμένη.

8.Σε μια απ’ τις κορφούλες
σου 
Είναι ο Αη- Γιώργης
Στο άσπρο του το άλογο
Φαντάζει σαν ιππότης.

9.Στ’ αντικρινό το ύψωμα 
Καβάλα ο Αη Δημήτρης
Στο άτι του το κόκκινο
Λαμπρός αποσπερίτης.

10.Όλα τα εξωκκλήσια σου
Διαμάντια λαξεμένα
Τριγύρω σε στολίζουνε
στους βράχους φυτεμένα.

11.Ο Αη- Θανάσης σε φρουρεί
απ τη μεριά του κάμπου
και ο Κωνσταντίνος στα ψηλά
σου στέλνει στη δροσιά του

12.Και πιο ψηλά στην κορυφή
ο Αη-Λιάς λημέρι
Σ’ αυτή την αετοφωλιά 
έχει και σε προσέχει

13.Τα πέτρινα σπιτάκια σου
καθάρια ασβεστωμένα
παλάτια χρυσοστόλιστα
φαίνονται τα καημένα.

14.Όταν η άνοιξη ξυπνά
οι μυρωδιές τα’ Απρίλη
είναι με κείνες του Μαγιού
γλυκά φιλιά στα χείλη.

15.Γέννησες άπειρα παιδιά
φάρες γενιές προγόνων
πατρίδα και γενέτειρα
ενδόξων απογόνων.

16.Γλυκά το λέει μια πέρδικα
Πέρα στον Αη-Θανάση
Μνημόσυνο στο Στρατηγό
Γιώργο Καραϊσκάκη.

17.Απ’ τα Πεζούλια πέταξε
Κατέβηκε στον Άδη
Και του γλυκοτραγούδησε
Του Ρήγα το στιχάκι

18.Σήκω παιδί της καλογριάς
φόρεσε τα’ αρματά σου
τα όμορφα τσαπράζια σου
γυάλισε τα σπαθιά σου.

19.Και χούγιαξέ το δυνατά
να ακουστείς στον κάμπο
πως έγινες σταυραετός
Στου Αη-Θανάση το βράχο.

20.Περήφανη πατρίδα μας
χίλια είναι τα καλά σου
είσαι ευλογία του θεού
και συ και τα παιδιά σου.
21.Από μικρά στην αγκαλιά
σα μάνα μεγαλώνεις,
τα’ αντριεύεις τ’ αποχαιρετάς
κι’ ύστερα μαραζώνεις.

22.Γιατί από τον κόρφο σου
μας βύζαξες το γάλα
για πες μου δόλια Γράλιστα
δεν σ’ έχουμε όλοι ΜΑΝΑ;

23.Αρνιέται η μάνα τα παιδιά;
Αυτά; Αρνούνται ΜΑΝΑ
Γράλιστα μάνα μας γλυκιά 
είσαι άσβεστη λαμπάδα.

24.Όταν στα ξένα ο πόνος μας
για σένα μεγαλώνει
ψηλά στ’ αστέρια  τ’ ουρανού
εκεί κοιτάμε όλοι.

25.Για να φανεί ο Αυγερινός
να μην κρυφτεί η Πούλια
τον δρόμο τους να φέγγουνε
κοντά σου νάρθουν ούλα.

26.Νάρθουμε να κουρνιά-
σουμε
στην στοργική αγκαλιά σου
Γράλιστα καλώς δέχθηκες
τα δύσμοιρα παιδιά σου.

27.Να πουν τραγούδι τη Λαμπρή
το Πάσχα μας ενώνει
τ΄ αντρέα η μάνα χαίρεται
Γράλιστα καμαρώνει.

28.Ο μισεμός είναι πικρός
Ο Νόστος τυραννία
ώσπου να φτάσει η στιγμή
νάρθουμε στην πλατεία.

29.Να δει αδελφός τον αδελφό
φίλος να δει το φίλο
τις πίκρες και τα βάσανα
να τις αφήσουν πίσω. 

30.Ηρωική μας Γράλιστα
ποτέ σου δεν πεθαίνεις,
όσο μακριά κι αν είμαστε
εσύ μας περιμένεις.

31.Με ανοιχτή την αγκαλιά
για να μας κλείσεις μέσα
μόνο κοντά σου φεύγουνε
οι πίκρες και τα ντέρτια.

32.Ζήτω η Γράλιστα παιδιά
Γειά σου γλυκιά πατρίδα
αιώνες να περάσουνε
εσύ θα είσαι μία.

33.Άνθρωπος να μη λησμονεί
την όμορφη πατρίδα
τα κόκκαλα στην ξένη γη
μαυρίζουν σαν την πίσσα.

34.Μόνο εδώ είναι ελαφρύ
μοσχοβολά θυμάρι
όποιος σ’ αυτό θε να ταφεί
ψυχή δεν πάει στον Άδη.

35.Αιώνια φτεροκοπεί
στα δάση στις κορφούλες 
δεν θέλει να αποχωριστεί
τις ομορφιές της ούλες.

36.Αυτή είναι η ΓΡΑΛΙΣΤΑ
Αυτή είναι το χωριό μας
Αυτή είναι η μάνα μας
Αυτή ο θησαυρός μας.

ΡΗΓΑΣ

Από το χθες στο σήμερα

Γράλιστα



Τον Ελληνόπυργο επισκέφθηκε ομάδα του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λάρισας την
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 και πραγματοποίησε τη διαδρομή Νο1 (Ελληνόπυργος -Καψούνα
-Ελληνόπυργος). Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο συγχωριανός μας Γιάννης Καλαντζής με ...συ-
νοδοιπόρους τους Αριστοτέλη, Θεόδωρο Σύρμο και άλλα δέκα άτομα από τον ΕΟΣ Λάρισας.
Μετά το πέρας της διαδρομής η ομάδα γευμάτισε στην ταβέρνα DA NAPO στην πλατεία του
χωριού. Το μενού περιλάμβανε φασολάδα, πλαστό και άλλα νόστιμα εδέσματα. 

Οι ορειβάτες εξέφρασαν την επιθυμία να σημαδέψουν και άλλες διαδρομές στο χωριό για
να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις σε βαθμό δυσκολίας και διάρκειας και να καταστεί το
χωριό ελκυστικό και από άλλους ορειβατικούς Συλλόγους. Η δραστηριότητα αυτή καλύφθηκε
από το σύλλογο Ελληνοπυργίων Λάρισας.
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ΛΛαακκωωννιικκάά
Ε

ικοσιεπτά χωριά αποτελούν το νέο διευρυμένο
Δήμο Μουζακίου, όσοι κατά σύμπτωση είναι και οι

δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται στο νέο Δήμο Μου-
ζακίου. Από τα χωριά αυτά τα οκτώ ανοίκουν στον Δήμο
Ιθώμης τα πέντε στο Δήμο Παμίσου  και τα δεκατέσσερα
στο Δήμο Μουζακίου.

Λ
αζαρίνα είναι μια από τις 27 κοινότητες του νέου
Δήμου.Ένα σύγχρονο χωριό όπου υπάρχει και το

αρχοντικό του Χρηστάκη Ζωγράφου που κάποτε διαφέν-
τευε  σχεδόν όλο τον κάμπο της περιοχής μας και δημι-
ούργησε το πρώτο Ζαχαρουργείο στη Θεσσαλία γύρω
στα 1890.

Λ
ένε ότι εδώ η ανεργία είναι μηδενική διότι υπάρ-
χουν αρκετές θέσεις εργασίας  στην εταιρία ΙΠΠΟ-

ΤΟΥΡ  η οποία  δραστηριοποιείται στην  παραγωγή και
εκτροφή αλόγων για τον ιππόδρομο. Παράλληλα υπάρ-
χει και μια σύγχρονη μονάδα εκτροφής προβάτων γαλα-
κτοπαραγωγής.

Η
Αμυγδαλή και το Ελληνόκαστρο είναι τα πιο κον-
τινά χωριά στον Ελληνόπυργο και ένα από τα έργα

που πρέπει άμεσα να γίνει, είναι η βελτίωση της οδικής
διασύνδεσης των χωριών αυτών. Σήμερα υπάρχει χωμα-
τόδρομος που ενώνει τα τρία χωριά ο οποίος σε πρώτη
φάση πρέπει να βελτιωθεί με την κατασκευή τεχνικών
και στη συνέχεια να ασφαλτοστρωθεί.

Ν
α φροντίσουμε όλοι να δίνουμε δουλειά στους ντό-
πιους και παράλληλα να καταναλώνουμε ντόπια

προιόντα ούτως ώστε να αναζωπυρωθεί η τοπική οικο-
νομία. Αυτό βέβαια απαιτεί ανάλογη προσγείω ση στις
τιμές και βελτίωση στην ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών και αγαθών. 

Ο
αναπτυξιακός ρυθμός του Ελληνόπυργου δεν φαί-
νεται να επειρεάζεται  σοβαρά από την οικονομική

κρίση αφού συνεχίζονται οι επισκευές και κατασκευές
των σπιτιών καθώς και η κατασκευή δρόμων πρόσβασης
σε όλα τα σπίτια  από το Δήμο Ιθώμης,για τη διευκό-
λυνση των κατοίκων.

Π
ευκόφυτο: ένα χωριό που κάποτε ήταν παραθερι-
στικό κέντρο αλλά και σήμερα έχει αρκετούς πα-

ραθεριστές τους θερινούς μήνες. Κύρια απασχόληση
των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία ενώ στο  χωριό υπάρ-
χει μονάδα εκτροφής αγριογούρουνων ελευθέρας βο-
σκής.

Υ
πάρχουν δύο θέματα τα οποία,μεταξύ των άλλων,
χρήζουν επίλυσης: Το ένα είναι η αξιοποίηση των

δυο αρδευτικών γεωτρήσεων που ανοίχθηκαν στη Ζω-
γραφία το 2007 με μέριμνα του τ. Προέδρου της Βουλής
κ. Δημήτρη Σιούφα και το δεύτερο είναι η βελτίωση της
εικόνας στο θέμα της καθαριότητας.

Ρ
ιζοβούνι: Ένα από τα πέντε  χωριά του Δήμου Πα-
μίσου τα οποία περιλαμβάνονται τώρα στο  Δήμο

Μουζακίου. Τα άλλα τέσσερα χωριά  του Δήμου αυτού
είναι το Αγναντερό, η Μαγούλα,η Κρανιά και το Παλαι-
οχώρι. 

Γ
ια αχαριστία πρόκειται όταν ξεχνάμε την προσφορά
του προέδρου της Βουλής κ Δημήτρη Σιούφα στο

χωριό. Η ασφαλτόστρωση του δρόμου για τη λίμνη τον
οποίο δρόμο χρησιμοποιούν  σήμερα αυτοί που εργά-
ζονται στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα  και αυτοί που
πάνε εκεί για εκδρομή και συντομεύουν τη διαδρομή
κατά 20 χιιόμετρα,  αποτελεί έργο δικό του.

Ο
δρόμος προς τα Παπαντωνέικα έχει διανοιχθεί ενώ
βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του δρόμου πρό-

σβασης προς τα Οικονομέικα (Νιάφα) και η βελτίωση
του χώρου πέριξ του πλάτανου του «Αγίου Δημητρίου»
όπου  θα κατασκευασθεί τοιχίο στη βόρεια πλευρά για
να δημιουργηθούν και θέσεις στάθμευσης των αυτοκι-
νήτων.

Σ
το επόμενο διάστημα θα εξετάσουμε τον τρόπο με
τον οποίο θα γίνει η διάνοιξη του περιφερειακού

δρόμου του χωριού για να χρησιμοποιείται σε πρώτη
φάση σαν χωματόδρομος, μέχρι να οριστικοποιηθεί το
ξεκαθάρισμα της κατάστασης.

Αντώνιος Μηνίτσιος

www.ellinopirgos.gr Ιστο-
σελίδα του Συλλόγου Ελλη-
νοπυργίων Λαρίσης ο
ΑΘΑΝΑΤΟΣ, από τις 28
Οκτωβρίου 1997, όπου
υπάρχει η εφημερίδα ΕΛΛΗ-
ΝΟΠΥΡΓΟΣ. 
www.ellinopyrgos-grali-
sta.gr Ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου του χωριού ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  και της Εφημε-
ρίδας ΓΡΑΛΙΣΤΑ.
www.ithomi.net Ιστοσελίδα
του Δήμου Ιθώμης
www.mouseiaithomis.gr
Ιστοσελίδα του Δήμου  Ιθώ-
μης  μέσω ΑΝΚΑ. 
www. gralista-andreou gr
Ιστοσελίδα του γιατρού Νι-
κολάου Ανδρέου που ανα-
φέρεται στο χωριό.

@Ιστοσελίδες

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε, ολόψυχα, τους συγχωριανούς μας για

την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, τιμώντας μας με την
ψήφο τους στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές της 7ης Νο-
εμβρίου 2010, υποσχόμενοι ότι θα συνεχίσουμε να  αγωνι-
ζόμαστε για το καλό του  τόπου μας.

Στους εκλεγέντες συγχωριανούς μας, τόσο στον Δήμο,
όσο και στο τοπικό διαμέρισμα ευχόμαστε καλή δύναμη επ’
ωφελεία του χωριού μας και του Δήμου μας.

Μετά τιμής
Νικόλαος Δ. Πλακιάς

Δεληγιάννη Ελένη (κόρη Καρύδα Ειρήνης)
Στέφανος Δ. Πλακιάς

Θωμάς Κ. Νάσιας

Τον Ελληνόπυργο επισκέφθηκε
ομάδα του Ε.Ο.Σ. Λάρισας

Την Κυριακή 30/1/2011 και ώρα 11 π.μ., στο ξε-
νοδοχείο «Μετροπόλ» (στην πλατεία Ταχυδρο-
μείου Λάρισας) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια
γενική συνέλευση και η κοπή της πίτας του Συλ-
λόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ ν.ΛΑΡΙΣΗΣ
«Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»

Προς: Τα μέλη του Συλλόγου
Ελληνοπυργίων ν. Λαρίσης «Ο Αθάνατος»

ΘΕΜΑ: «Γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση»
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην Γενική Συνέ-

λευση του Συλλόγου που θα γίνει στη Λάρισα την Κυριακή
30 Ιανουαρίου 2011, στο ξενοδοχείο «Μετροπόλ» (στη
πλατεία Ταχυδρομείου Λάρισας).

Η Συνέλευση θα έχει εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα,
θα παρουσιασθεί ο Διοικητικός και οικονομικός απολογι-
σμός του παρελθόντος έτους από τον Πρόεδρο και τον
Ταμία του Συλλόγου και θα ακολουθήσουν οι αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποψηφιότητες δύνανται να κατατεθούν κατά τον
χρόνο της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ισχύον καταστατικό.

Η παρούσα υπέχει θέση ατομικής πρόσκλησης για
κάθε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος
του Συλλόγου.

Λάρισα 17 Δεκεμβρίου 2010
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Κων. Νικ. Φαρασλής Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Ο Πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Ανδρέου μπροστά στο αερο-
σκάφος F-104. Ο κ. Ανδρέου ήταν βασικός συντελεστής για την
απόκτηση του αεροσκάφους από την Π.Α. και τη διαμόρφωση
του χώρου πέριξ αυτού.

Φωτογραφίες...
από το παρόν...

...και ο σύλλογος 
Καρδιοπαθών Λάρισας

Την Κυριακή 21 Νοεμ-
βρίου επισκέφθηκε το χωριό
ο Σύλλογος Καρδιοπαθών
Λάρισας. Συγκεκριμένα επι-
σκέφθηκαν το χωριό 53
άτομα με τουριστικό λεωφο-
ρείο και αφού εκκλησιάσθη-
καν στην εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής στη συνέχεια
περιηγήθηκαν στο μουσείο
και στο αρχοντικό του Σύρ-
μου ενώ προμηθεύτηκαν ντό-
πια γλυκά και ποτά από την
Ελένη Νάσια και τη Μαριγού-
λαμ καθώς και κάστανα και
ξυλόγλυπτα από τον Ευπα-
τρίδη. Οι εκδρομείς κατέλυ-
σαν στην ταβέρνα DA NAPO
όπου ο Ναπολέων είχε ετοι-
μάσει δύο καλοψημένα  κα-
τσικάκια και άλλα εκλεκτά
εδέσματα τα οποία γεύθηκαν
και όλοι έμειναν απόλυτα ικα-
νοποιημένοι.

Κοπή πίτας
ΤΗΝ KΥΡΙΑΚΗ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011


