
Ασφαλτοστρώθηκε και το τελευ-
ταίο τμήμα του δρόμου Ελληνό-
πυργος – λίμνη Ν. Πλαστήρα στο
σημείο σύνδεσης με το δρόμο Καρ-
δίτσα – Λίμνη στο Μορφοβούνι.

Το να βρίσκεσαι σε 15 λεπτά
από το χωριό στα παραλίμνια καφέ
της λίμνης και να πίνεις τον καφέ
σου είναι σπουδαία υπόθεση για
το χωριό μας αλλά και για εκείνους
που θα ήθελαν να επιλέξουν μια
εναλλακτική διαδρομή προσέγγι-
σης προς τη λίμνη, πολύ πιο ενδια-
φέρουσα  από τη συνηθισμένη
αφού θα έχουν την ευκαιρία να επι-
σκεφθούν και τον παραδοσιακό οι-
κισμό του Ελληνοπύργου έναν από
τους δύο που υπάρχουν στην Καρ-
δίτσα ο έτερος είναι η Ρεντίνα.

Διμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
ΕΤΟΣ 28ο • ΤΕΥΧΟΣ Νο 160 • ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

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

Ισχυρός Σύλλογος • Συσπείρωση των Αποδήμων • Ανάπτυξη του Χωριού 

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
H ανάπτυξη προϋποθέτει: σύνθεση απόψεων και ιδεών. 
Συνένωση δυνάμεων. Συντονισμό δράσεων.

Δημήτρης Σιούφας

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο
το μπαλκόνι των Αγράφων

Επενδύστε στη δύναμη, 
επενδύστε στον Ελληνόπυργο

Στο δρoμο για τη λiμνη ν. ΠλαΣτhρα

Έπεσε και το τελευταίο
τμήμα ασφάλτου 

Ο δρόμος Αμυγδαλή Ελληνόπυργος ο οποίος είχε δια-
νοιχθεί πριν από πολλά χρόνια παρέμενε κλειστός μέχρι την
30 Ιουνίου 2011 οπότε και διανοίχθηκε από μηχανήματα του
Δήμου Μουζακίου αφού κατασκευάσθηκαν τα απαραίτητα
τεχνικά έργα για τη στεγανοποίηση του οδοστρώματος σε
ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου που βούλιαζε.

Ανοίχθηκε ο δρόμος
Αμυγδαλή – Ελληνόπυργος

Συνεχίζονται οι διανοίξεις 
δρόμων μέσα στον Οικισμό

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

Ξενώνας-Αρχοντικό

ΖΗΓΡΑ-ΣΥΡΜΟΥΖΗΓΡΑ-ΣΥΡΜΟΥ
Αποδράστε από την πόλη. Απολαύστε την δροσιά και τον
καθαρό αέρα του Ελληνοπύργου. Απολαύστε την άνετη
διαμονή και φιλοξενία  στο Αρχοντικό μας. Περιηγηθείτε
στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα την υπόλοιπη ημέρα.

• Συνέχεια στη σελίδα 4

• Συνέχεια στη σελίδα 4

• Σελίδα 4

✓ Όλοι μαζί μπορούμε
✓ Αγοράζουμε Ελληνικά προϊόντα
✓ Επιλέγουμε διακοπές στην Ελλάδα
✓ Στηρίζουμε Ελληνικές θέσεις εργασίας 

Ενημερωτικό σύνθημα της ΤRΤ
το οποίο υιοθετούμε και θα προβάλουμε συνεχώς

Φωτογραφία του σημείου σύνδεσης στο Μορφοβούνι

Στη φωτογραφία που λήφθηκε κατά τις εργασίες 
διάνοιξης του δρόμου, διακρίνονται από αριστερά οι: 

Παπαντωνίου Πέτρος, Γκίκας Νικόλαος, Καρύδας Ευάγγελος, 
Αλπούς Δημήτριος ο Αντιδήμαρχος Αντώνιος Μηνίτσιος, 

ο Δήμαρχος Γεώργιος Κωτσός, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Βλάχος Ιωάννης, ο Αθανάσιος Καρανάσιος, 

η Πιπίτσα Τουλιά και ο Γεώργιος Σακελλαρίου.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο δρόμο
που ενώνει  τα Κανάλια και τον Άγιο Ακάκιο με τη λίμνη Πλα-
στήρα. Την περιοχή επισκέφθηκε ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Γε-
ώργιος Κωτσός συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο έργων κ.
Αντώνιο Μηνίτσιο και τον επιβλέποντα του έργου κ. Τσιούκη με
στόχο να ξεπεράσουν κάποια προβλήματα με ιδιοκτησίες που
δημιουργούσαν ζήτημα στη συνέχεια του έργου. Παρουσία του
ιδιοκτήτη και των αναδόχων του έργου υπήρξαν οι απαιτούμε-
νες εξηγήσεις και διευκρινήσεις και στο τέλος με την παρέμ-
βαση του Δημάρχου επήλθε η τελική συμφωνία με τον
ιδιοκτήτη και έτσι πλέον οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά

Συνεχίζονται οι εργασίες στο δρόμο
Κανάλια, Άγιος Ακάκιος, Λίμνη Πλαστήρα



Νέα πτυχιούχος
Η Αποστολία Αδραχτά, συζ. Βασ. Καπέλλα πήρε το πτυ-

χίο Αυτοματισμού -Πληροφορικής από το Α.Τ.Ε.Ι  Χαλκί-
δας, στις 10 Φεβρουαρίου 2011.
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Koινωνικά και άλλα...

ΓΕΝΝΗΣΗ
Στις 11 Απριλίου 2011 η Αποστολια συζ. Βασιλείου Κα-

πέλλα απέκτησε το  τρίτο της παιδί (αγοράκι).

Πένθιμα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Γεώργιος Αθ. Γέρμανος, ετών 87, στον βόλο και η εξό-

διος ακολουθία εψάλη στο χωριό, στην Αγία Παρασκευή.
- Ράγγος Γεώργιος, ετών  87, στον Βόλο,όπου εψάλη και

η εξόδιος ακολουθία.
- Παναγιώτης Τριαντάρης, ετών 99, στον Βόλο,όπου

εψάλη και η εξόδιος ακολουθία..
- Χαρικλεία Απ.Φράγκου, ετών 84, στην Καρδίτσα και  η

εξόδιος ακολουθία εψάλη στο χωριό.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Κων. Β. Τέγου, την 5-6-2011, ετήσιο στην Αγία Παρα-

σκευή  στο χωριό.
- Κων. Λέτσικα, την 22-5-2011, ετήσιο, στην Αγία Παρα-

σκευή στο χωριό.
- Γεωργίου Αθ. Γέρμανου, 40ήμερο, στην Αγία Παρα-

σκευή στο χωριό.

Δωρεά στο σύλλογο

Η Οικογένεια Βασ. Μαντέλλου (και Ελένης Γ. Μάκκα)  εις
μνήμην Χαρίκλειας Απ. Φράγκου, 50 ευρώ για τον Σύλλογο
Ελληνοπυργίων ν. Λαρίσης « Ο Αθάνατος».

Πλήρωσαν για την εφημερίδα

ΟΝΟΜΑΤΑ.....................................................2011
..............................................................Συνδρομή.............Αριθ.
...........................................................Εφημερίδας.......Απόδειξης
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΟΝΙΑ...........................20 .................5459
ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β.......................50,00
ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. .....................20,00

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ένα χαρτονόμισμα.
2. Συμβαίνει μεταξύ παντρεμένων - Προδίδει νέου οδηγού -
Ερωτηματικό.
3. Σαθρά - Ταλαιπώρησε τον Δημοσθένη - Μέρος του σώματός
μας.
4. Είναι και το Στεν - Μικρόσωμπος άνθρωπος.
5. Ναυτικών ταμείο - Κάτοικος Νομού Πελοποννήσου (καθ.) -
Δυνατή μουσική.
6. Θεός του Ολύμπου - Ο Επιούσιος - Προς. Αντωνυμία.
7. Ομοια ένρινα - Τόπος σφραγίδος - Λουλούδια - Αρθρο.
8. Το επιζητούμε το καλοκαίρι - Είδος ψαριού.
9. Τρώει ξύλα - Κι αυτό παρελαύνει.
10. Λέγεται η ηθοποιός Ούλμαν (μία γρ.) - Χρησιμοποιείται στο
σκοτάδι - Μία ΔΕΚΟ.
11. Εταιρία πετρελαίου - Εργο αράχνης.
12. Περιττός αριθμός - Ολόκληρος - Επίρρημα.
13. Αρχή μέτρησης - Δεν αρρωσταίνει.

ΚΑΘΕΤΑ 
1. Πόλη της Χαλ/κής (μ.γρ.) - Γυαλιστερό ύφασμα.
2. Λεξούλα μωρού - Θρησκευτική απόσχιση.
3. Ουδέν - Πόλη της Ιταλίας (μ. γρ.).
4. Το μπιζέλι (αντιστρόφως, χωρίς τέλος, καθ.) - Είναι πρώτος -
Ετσι πληρώνουν οι ξένοι.
5. Σταγόνα - Το πλοίον.
6. Ρωτάει - Παραπέμπει (αρχ.) - Ασφαλιστικό Ταμείο.
7. Ποταμός της Ελβετίας - Επαναλαμβανόμενο, αγριοκάτσικο
της Κρήτης - Οστό της κεφαλής (καθ.).
8. Περίφημος χαλκογράφος της αρχαιότητας - Πρωτεύουσα
Σκανδιναβικής χώρας.
9. Μέσα ξένων - Σταφιδικός Οργανισμός - Ηπαστάς.
10. Κολώνα (αρχ.) - Ηταν και η Βουγιουκλάκη - Ποσοτικό.
11. Γραμμομόριο - Σύνδεση.
12. Δείχνει μέγεθος - Αρχικά αστικών συγκοινωνιών.
13. Για να βγει… γδύνεται - Νησί κυκλαδίτικο (γεν.) - Δείχνει

τρόπο.

Σταυρόλεξο

OΡΙΖΟΝΤΙΑ: 
1. ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΟ 
2. ΑΠΙΣΤΙΑ – ΝΙ - ΤΙ
3. ΣΑΠΙΑ – ΡΟ - ΩΜΟΣ
4. ΟΠΛΟ - ΝΑΝΟΣ
5. ΝΑΤ – ΑΡΚΑΣ - ΡΟΚ 
6. ΔΙΑΣ – ΑΡΤΟΣ - ΣΕ
7. ΡΡ – ΤΣ – ΙΑ - ΤΑ
8. ΑΕΡΑΚΙ - ΣΠΑΡΟΣ
9. ΣΑΡΑΚΙ - ΑΡΜΑ
10. ΛΗΒ – ΦΑΝΟΣ - ΟΣΕ
11. ΕΚΟ - ΙΣΤΟΣ
12. ΜΟΝΑΣ – ΟΛΟΣ -ΑΣ
13. ΕΝΑΣ - ΑΝΟΣΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ: 
1. ΚΑΣΑΝΔΡΑ - ΛΑΜΕ 
2. ΑΠΑ – ΑΙΡΕΣΗ - ΟΝ
3. ΤΙΠΟΤΑ - ΡΑΒΕΝΑ
4. ΟΣΙΠ – ΣΤΑΡ - ΚΑΣ
5. ΣΤΑΛΑ - ΣΚΑΦΟΣ
6. ΤΙ – ΟΡΑ - ΙΚΑ
7. ΑΑΡ – ΚΡΙ - ΙΝΙΟΝ
8. ΟΝΑΤΑΣ - ΟΣΛΟ
9. ΙΝ – ΑΣΟ - ΠΑΣΤΟΣ
10. ΚΙΩΝ – ΣΤΑΡ - ΟΣΟ
11. ΜΟΡ - ΑΡΜΟΣ
12. ΤΟΣΟΣ - ΟΑΣ
13. ΜΙΣ – ΚΕΑΣ - ΕΤΣΙ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Φωτογραφίες... αναμνήσεις από το παρελθόνΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 20 χρόνια

• ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1991 (τεύχος 46)

1η ΣΕΛΙΔΑ 
- Προωθείται για έγκριση από τον κ. Δημήτρη Σιούφα
Αναπτυξιακού προγράμματος για τα ορεινά του
Νομού ύψους 2,6 δις δραχμές.
- Μια πολλή ενδιαφέρουσα πρόταση.
- Άφθονο νερό στο χωριό.
- Απολογισμός έργων.
- Στις 26 Ιουλίου τιμάται η μνήμη της Αγίας Παρα-
σκευής.
- Βρύση στον Αη Γιώργη.

2η ΣΕΛΙΔΑ 
- Κοινωνικά
- Ντοκιμαντέρ για το Γ. Καραϊσκάκη από  την ΕΤ 2
- Μελισσοκομεία
- Μεταθέσεις – προαγωγές

3η ΣΕΛΙΔΑ
- Η αναβάθμιση του λειτουργήματος του ιερέα στη
σύγχρονη κοινωνία
- Ξέρετε ότι;

4η ΣΕΛΙΔΑ
- Με λίγα λόγια
- Νέο εξωκκλήσι στον Προφήτη Ηλία
- Χορός στον Ελληνόπυργο την 17-8-91
- Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βόλου τοποθετήθη-
καν δοχεία απορριμάτων.
- Έγινε και φέτος το πανηγύρι στον Άγιο Αθανάσιο (2/5)
- 3.000.000 δρχ. για διάνοιξη Αγροτικού δρόμου Άγιος
Δημήτριος- Κουκουτάκη
- Γιορτάσθηκε παραδοσιακά το Πάσχα στο χωριό.

και θα διανοιχθεί και το τελευταίο τμήμα του δρόμου προς
Άγιο Ακάκιο. 

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το ΕΑΠΝΑ 2 και
υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας με συ-
νολικό προϋπολογισμό 5.000.000 ΕΥΡΩ. Πρόκειται για ένα έργο
με σύγχρονες προδιαγραφές που θα ενώσει τα Κανάλια και τον
Άγιο Ακάκιο με το δρόμο Καρδίτσας Λίμνης Πλαστήρα μέσα
από μια εξαιρετικά ειδυλλιακή διαδρομή. 

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο την επίβλεψη του έργου
όσο και τους αναδόχους για την κατανόηση που επιδεικνύουν
στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στην υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τον
δημότη μας κ. Καρύδα για την κατανόηση που επέδειξε και συμ-
φώνησε να προχωρήσουν οι εργασίες που περιλαμβάνουν και
τμήμα της ιδιοκτησίας του ώστε να ολοκληρωθεί επιτέλους
αυτό το έργο» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.

Η δυτικ'η πλευρά του Ελληνοπύργου όπως ήταν τη δεκαετία του 1970.

Συνεχίζονται οι εργασίες στο δρόμο Κανάλια, Άγιος Ακάκιος, Λίμνη Πλαστήρα
Συνέχεια από την 1η σελίδα
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ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΡΩΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔ. ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

B. SC. Psychology. Middlesex, Univ. of London
M.A. Psychology. Middlesex, Univ. of London

Ειδίκευση στα Προβολικά 
Τεστ Προσωπικότητας και Ψυχοπαθολογίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12 (1ος όροφος)
Τ.Κ. 41223, ΤΗΛ.: 2417-715333, 

ΟΙΚ.: 2410-535868, ΚΙΝ.: 6937-000727

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

FELLOW OF THE EUROPEAN BOARD OF UROLOGY
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

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

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

Στο χωριό μου τη Γράλιστα, η δυτική του πλευρά ζώνεται
από μια οροσειρά που ξεκινάει από τον Άγιο Αθανάσιο και φτά-
νει μέχρι τον Προφήτη Ηλία.

Μια κορυφή πολύ μυτερή όπως την κοιτάμε από το χωριό,
είναι γνωστή με την ονομασία του Γκιώνη το Στεφάνι.

Ίσως πριν πολλά χρόνια εκεί ν’ ακουγόταν πρώτα η γεμάτη
παράπονο φωνή του Γκιώνη, ψάχνοντας το χαμένο του αδελφό,
πριν ακουστεί και στα πολύ ψηλά δέντρα μέσα στο χωριό, κρα-
τώντας μας συντροφιά, τότε που οι δρόμοι ήταν θεοσκότεινοι,
χωρίς κολώνες και λαμπιόνια ηλεκτρικά. (Μήπως τα φώτα που
φωτίζουν σήμερα τους δρόμους στα χωριά τον διώξανε μα-
κριά;). Ίσως πάλι, παλαιότερα να υπήρχε οικογένεια μ’ αυτό το
επίπεδο στο χωριό κι είχε χωράφια εκεί γύρω και πήρε το
όνομα.

Σ’ αυτό το Στεφάνι, στην κορφή του, άρεσε πολύ στο Λιάκο,
το γιο της χήρας, να κάθεται κάθε σούρουπο και να παίζει τη
φλογέρα του. Ορφάνεψε πολύ μικρός από πατέρα, γι’ αυτό και
όλοι στο χωριό τον ξέραν σαν το Λιάκο της χήρας.

Στο πρόσωπό του διέκρινες μια θλίψη απ’ την ορφάνια που
την έζησε από πολύ μικρός. Αγαπούσε τους ανθρώπους και
πάντα βοηθούσε όποιον βρισκόταν σε ανάγκη. Γι’ αυτό και όλοι
οι συγχωριανοί του τον συμπαθούσαν πάρα πολύ.

Γύρω του, στις πλαγιές της Περιστέρας, έβοσκε το κοπάδι
του λίγο πριν μπει στη στάνη για το βραδινό άρμεγμα. Σαγά-
λαγε πότε - πότε το κοπάδι, έπαιζε τη φλογέρα και σιγοτραγού-
δαγε, μα είχε και το νου του στο μονοπάτι που ήταν από κάτω
και οδηγούσε στο χωριό.

Ήταν η ώρα που μια κοπέλα θα πέρναγε κουβαλώντας το
γάλα στο σπιτικό της.

Από τη μέρα εκείνη που συναπαντήθηκαν στου Αη-Λιά τη
βρύση, αστροπελέκι η ματιά της τον χτύπησε κατάστηθα.

Κάθε φορά που τη συναντούσε, στα λίγα δευτερόλεπτα που
οι ματιές τους παίζανε το δικό τους παιχνίδι, ήταν σαν να της

έλεγε: μόνο για σένα θα παίζω τη φλογέρα μου. Και όσο στα
μάτια της έβλεπε κάποιο ενδιαφέρον για κείνον, τόσο πιο πολύ
τη σκεφτότανε. Αλλά και η Στυλιανή χαιρόταν να τον ακούει να
παίζει χαρούμενους σκοπούς. Κρυφογέλαγε μέσα της, γιατί ο
Λιάκος και καλός νοικοκύρης ήταν και όμορφο παλικάρι.

Αλίμονο όμως! Δεν ήταν γραφτό μαζί να ζήσουνε για μια ολό-
κληρη ζωή. Ευκατάστατος νέος ήρθε απ’ την Αμερική, γιατί
ήθελε για σύζυγο γυναίκα απ’ τον τόπο του και πήρε τη Στυ-
λιανή μακριά. Στον πόνο της ορφάνιας προστέθηκε άλλος ένας
πόνος. Έχασε για πάντα την κοπέλα για την οποία φτερούγισε
η καρδιά του. Τα όνειρα που έπλαθε με το νου του κάθε βράδυ
που έγερνε στο μαξιλάρι του, να ’ναι δίπλα της μια ζωή, γκρε-
μίστηκαν.

Για πολλά χρόνια εκεί, στου Γκιώνη το Στεφάνι, όταν δεν
ακουγόταν η παραπονιάρικη κραυγή του Γκιώνη, ακουγόταν η
φλογέρα του Λιάκου, του γιου της χήρας, να παίζει σκοπούς
παραπονιάρικους, γεμάτους καημό.

Ώσπου κάποια μέρα, ύστερα από πολύ καιρό, άκουσε τις πα-
ρακλήσεις της μάνας του και πέταξε τη φλογέρα του.

Αγναντεύοντας κάθε σούρουπο, του Γκιώνη το Στεφάνι, την
ώρα που ο ήλιος γέρνει προς τη Δύση και κρύβεται πίσω του,
φαντάζομαι ένα παλικάρι να κάθεται στην κορφή του βράχου
να παίζει τη φλογέρα του. Και μια κοπέλα να περνάει από κάτω
στο μονοπάτι, κουβαλώντας το γάλα από τη στάνη στο σπίτι
της.

Μια ομορφιά, μια χαρά για δυο καρδιές, ένας μεγάλος καη-
μός που έγινε τραγούδι, το πήρε ο αέρας και λίγο - λίγο, σιγά -
σιγά έσβησε από τ’ αυτιά μας.

Κι έμεινε ο βράχος. Μόνος και αθάνατος. Μ’ ένα όνομα.
Όμορφος τις νύχτες τις φεγγαρόλουστες, αλλά βουβός χωρίς
τη συντροφιά του Γκιώνη.

Γράλιστα, Ιούνης 2011
Δημήτριος Γεωργούλας

Ποίηση

Των στρατηγών η ώρα
1. Άστραψε βρόντηξε στον νου
και ξέσπασε η μπόρα
κατάλαβα πώς έφθασε
των Στρατηγών η ώρα

2. Φωνάζω κυρά Γράλιστα
δωσ’ μου χαρτί να γράψω
τους στρατηγούς που γέννησες
να σου παρουσιάσω

3. Παρών είναι της Γράλιστας
ο Ιερός ο Λόχος
κάτσε και γράψε ποιητή
σε σένα ανήκει ο λόγος

4. Φθάσαν στη Ρούγα έρχονται
μ’ αστέρια φορτωμένα
ζωσμένα στην κεσούλα τους
σπαθιά μαλαματένια

5. Και στις στολές παράσημα
πολύ βαρειά ζυγίζουν
δέκα καντάρια δεν αρκούν
τα σπάζουν τα λυγίζουν

6. Χωριό μου τώρα έφθασε
των Στρατηγών η ώρα
στον αρχιστράτηγο μπροστά
να αποθέσουν όπλα

7. Γυαλίζουν τα παράσημα
στον πρωινό τον Ήλιο
ψηλά απ’ τα βράχια σου βροντές
δονούν το πανελλήνιο.

8. Εσύ ‘σαι που τους γέννησες
πρέπει να σε τιμήσουν
στο Άγιο το χώμα σου
φόρο να αποτίσουν.

9. Παρέλαση να κάνουνε
μπρος στον Καραϊσκάκη
με τα σπαθάκια τους γυμνά
να ξαναμπούν στη Μάχη

10. Στρατάρχα ανασύνταξε
τον Ιερό τον Λόχο
κι όλοι μαζί να δώσουνε
των Στρατηγών τον όρκο

11. Εδώ είμαστε αρχιστράτηγε
μπροστά στην προτομή σου
όπλα παρουσιάζουμε
τρισάγιο στην ψυχή σου

12. Δακρύζει ο Σταυραετός
Διαταγή τους δίνει
εδώ μπροστά στην εκκλησιά
κι αμέσως παροτρύνει

13. Με τα σπαθιά κάντε σταυρό
κι ύστερα γονατίστε
στα πόδια του πατρο Κοσμά
θέλω να ορκιστείτε

14. Ένας αητός εφώναζε
απ’ την κορφή της Γούβας
βαστάτε αδέλφια δύο λεπτά
μας λείπει ο ΚΩΤΟΥΛΑΣ

15. Σύγκορμος τρέμει ο ποιητής
τον πιάνει παραζάλη
παρήγγειλε με τον Αητό
το ΔΑΦΝΙΝΟ στεφάνι

16. Στο χώμα αυτό το Ιερό
θέλει να καταθέσει
εδώ μόνο οι Ήρωες
εκείνοι έχουν θέση

17. Τι γράφει ο χωροφύλακας;
Θεός να μας φυλάξει
δύο σαρδέλες έκαναν
την Γράλιστα να κλάψει.

Αφιερωμένο 
στους στρατηγούς

ΡΗΓΑΣ

Του Γκιώνη το Στεφάνι

Μπαΐρια
Υπήρχαν εκείνα τα χρόνια τα παλιά στο χωριό, τη Γράλιστα,

αρκετά χωράφια, τα οποία δεν τα καλλιεργούσε κανένας. Είτε
γιατί αυτοί που τα είχαν, φύγανε για άλλους τόπους, για άλλες
πολιτείες, είτε ανήκανε σε κάποια εκκλησία. Τα λεγόμενα Βα-
κούφια. Αρκετές φορές αυτά τα Βακούφια βγαίναν σε δημο-
πρασία και όποιος τα είχε ανάγκη, τα νοίκιαζε από την
Εκκλησία, κατά κύριο λόγο να κόψει το χορτάρι την Άνοιξη ή
για βοσκή.

Κάθε τέτοιο χωράφι - μπαΐρι, για να μην είναι ελεύθερο στη
βοσκή από τους πάντες, πήγαινε αυτός που το είχε και το το-
πάνιαζε. Δηλαδή: Γύρω - γύρω στο χωράφι σε τέσσερα - πέντε
σημεία, συνήθως σημεία πρόσβασης σε αυτό, έσκαβε με το
τσαπί και σήκωνε μια μάζα χώμα. Όριζε με αυτό τον τρόπο τον
τόπο του. Αυτό για κείνη την εποχή ήταν αρκετή ένδειξη ότι δεν
ήταν ελεύθερο για βοσκή. Πήγαινε λοιπόν την Άνοιξη, που
φούντωνε το χορτάρι, ο νοικοκύρης και τα μάζευε να το έχει
τον χειμώνα για τα ζωντανά του.

Πόσες φορές σε αυτά τα μπαΐρια, τα ελεύθερα δεν βοσκού-
σαν πρόβατα και αγελάδες! Και πόσες φορές, νοικοκυράδες
δεν σκύψανε να μαζέψουμε ραδίκια.

Και εμείς, τα μικρά παιδιά, τα δασκαλούδια, εκεί τρέχαμε να
μαζέψουμε χαμομήλι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του αεί-
μνηστου δασκάλου μας, Σ. Στάθη, για να το στείλουμε στον Ερ.
Σταυρό. Και αν πεις για μας τα αγόρια, ορισμένα από αυτά τα
μπαΐρια, ήταν το γήπεδο για το παιχνίδι μας με τη μπάλα, αν τύ-
χαινε κι ήταν κάπως επίπεδα.

Σαν έμπαινε η Άνοιξη κοίταζες αυτά τα μπαΐρια και χαίρονταν
η ψυχή σου. Γεμάτα λουλούδια, πολύχρωμα αγριολούλουδα,
καλύτερα να πω, τα στρώνανε με ένα πολύχρωμο χαλί και σε
καλούσαν να χαρείς τη φύση που ζωντάνευε ξανά και μοσχο-
βόλαγε ο τόπος.

Τότε, εκείνα τα χρόνια, είμαστε παιδιά και νιώθαμε μέρος
αυτής της φύσης, βρίσκοντας τις αγελάδες ή τα γιδοπρόβατα.
Ζούσαμε κάθε μέρα αυτό το ζωντάνεμά της. Χαρά πλημμύριζε
την καρδιά μας να βλέπουμε τα γυμνά κλαριά των δέντρων να
ξαναζωντανεύουν, να βγάζουν φύλλα και λουλούδια. Απολαμ-
βάνουμε το κελάηδημα των πουλιών, που αυτή την εποχή σε

ξεκούφαιναν και αρχίζαμε και εμείς το τραγούδι, δείγμα της ψυ-
χικής μας διάθεσης. Γλυκόλαλες τσελιγκοπούλες το «λέγανε»
απ’ τις πλαγιές ως πέρα την Καρκατούνα, για να απαντήσει κά-
ποιος νιος με τη φλογέρα του απ’ το Μέγα Στεφάνι.

Τώρα, για σας τους νεότερους, σίγουρα αυτές οι λέξεις,
μπαΐρι, τοπάνιασμα, είναι παντελώς άγνωστες. Για μας τους με-
γαλύτερους ήταν μέσα στην καθημερινότητά μας. Περιέγρα-
ψαν από πάνω, τι ακριβώς εκφράζουν. Ετυμολογικά για τη λέξη
μπαΐρι δεν βρήκαν κάτι στο Ελληνικό λεξικό που έψαξα. Μάλλον
είναι ξένη λέξη και μπήκε στο δικό μας τοπικό ιδιωματισμό. Για
τη λέξη τοπάνιασμα βρήκα στο λεξικό δύο λήμματα. Πρώτο το
ρήμα τοπάζω= τοποθετώ και δεύτερο το ουσιαστικό τοπιά-
τικο= μίσθωμα για βοσκή. Πολύ πιθανό απ’ εδώ να προέρχεται
η λέξη τοπάνιασμα και πρέπει να πω πως για κείνα τα χρόνια το
τοπάνιασμα ισοδυναμούσε με φράκτη. Τόσο μεγάλη σημασία
είχε. Αργότερα με την εγκατάλειψη των ορεινών χωραφιών,
αφού κανένας δεν τα καλλιεργούσε, έσβησε και αυτή η τακτική,
αυτός ο τρόπος προειδοποίησης: Έι, εδώ μη μπαίνεις είναι το-
πανιασμένο... 

Σήμερα που στο χωριό μας δεν υπάρχουν τόσα πολλά κοπά-
δια όπως τότε, και αυτά τα μπαΐρια πάνε να χαθούνε γιατί, αφού
δεν υπάρχει βοσκή, γεμίσαμε δέντρα.

Γίνανε δάση και ενωθήκανε με το λόγγο. Κάποτε μαζεύαμε
και ρίγανη σε κάποια απ’ αυτά. Στις μέρες μας χάθηκε κι αυτή.

Αυτά για τα μπαΐρια και για το τοπάνιασμα αγαπητοί φίλοι
μου. Έτσι, για να θυμηθούμε κάτι από εποχές περασμένες.

Γράλιστα, Απρίλης 2011
Δημ. Γεωργούλας

ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ



Ο δρόμος αυτός
συντομεύει την από-
σταση των δύο χωριών
κατά 16 χιλιόμετρα και
αποτελούσε ένα πάγιο
αίτημα των κατοίκων
των δύο χωριών για να
μπορούν να επικοινω-
νούν γρηγορότερα
αφού υπάρχουν στενοί
συγγενικοί δεσμοί των
κατοίκων τους.

Θα ακολουθήσει
βελτίωση των τεχνικών
ούτως ώστε ο δρόμος
να είναι βατός χειμώνα
καλοκαίρι. 

Ο Ελληνόπυργος προσφέρεται  ως
ιδανικός τόπος παραθερισμού την πε-
ρίοδο από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο
για τους παρακάτω λόγους:

• Ευρίσκεται σε υψόμετρο περίπου
600 μ.από την θάλασσα στις καταπρά-
σινες παρυφές των  αγράφων με θέα
τον θεσσαλικό κάμπο  (νομών Τρικάλων
και Καρδίτσας), τον Όλυμπο και τον Κίσ-
σαβο (Όσσα)  στο βάθος του ορίζοντα
και  αριστερά τον Κόζιακα με την ορο-
σειρά των χασίων και φόντο τα Μετέ-
ωρα και την πόλη της Καλαμπάκας. Σε
απόσταση αναπνοής από  τις πρω-
τεύουσες των δύο νομών (Καρδίτσα 25
χιλιόμετρα,Τρίκαλα 28 χιλιόμετρα) και
την  έδρα του Δήμου Μουζακίου (Μου-
ζάκι,12 χιλιόμετρα).

• Η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
κατά 5-7 βαθμούς την ημέρα και την
νύκτα αντίστοιχα,από εκείνη των θερμών πόλεων της Ελλάδος
(Λάρισα,Τρίκαλα,Καρδίτσα,Λαμία,Αγρίνιο  κλπ).

• Ο καθαρός αέρας και τα γάργαρα νερά με το πανέμορφο
φυσικό περιβάλλον προσφέρουν άνετη και απολαυστική δια-
μονή  στο βουνό.

• Ευρισκόμενος στην περιοχή ο παραθεριστής,εκτός από
την Λίμνη Πλαστήρα που απέχει μόνο 10 χιλιόμετρα (ασφαλτο-
στρωμένος ο δρόμος), αξίζει να επισκεφτεί την Κρύα Βρύση και
την Καψούνα (η οποία προσφέρει   την υπέροχη θέα  του κα-
στανεώνα της περιοχής), τον Άγιο Κων/νο και τον Προφήτη
Ηλία με την βρύση του,ακολουθώντας το οριοθετημένο μονο-
πάτι που ξεκινά από  το κέντρο του χωριού (πλατεία
Μίσχου,από το ναϊδριο του Αγίου Κοσμά) ακολουθώντας  μία
θαυμάσια διαδρομή 12 χιλιομέτρων για να επανέλθει στο ση-
μείο που ξεκίνησε.

• Η διαδρομή προσφέρει στον επισκέπτη μοναδικές εικόνες
φυσικής ομορφιάς με υπέροχες εναλλαγές τοπίου που συνδυά-
ζει εντυπωσιακή χλωρίδα με σπάνια είδη φυτών και λουλουδιών,

τρεχούμενα νερά και καταπληκτική θέα  προς τον Θεσσαλικό
κάμπο. 

• Επίσης αξίζει μια επίσκεψη στο Λογραφικό Μουσείο (με
εκθέματα τοπικής λαογραφίας), το εξωκκλήσι του Αϊ Θανάση
και το  «κούφιο Λιθάρι»,το αρχαίο κάστρο του Ελληνόπυργου
(εξ ού και η ονομασία του χωριού). 

• Τέλος,ο επισκέπτης παραθεριστής-πριν την αναχώρησή
του-δεν θα πρέπει να παραλείψει  την επίσκεψη στις τρεις  πα-
νέμορφες  εκκλησιές του χωριού (την κεντρική της Αγίας Πα-
ρασκευής,με το υπέροχοι τέμπλο και της ωραίες εικόνες
του,του Αγίου Γεωργίου την αρχαιότερη πέτρινη εκκλησιά του
χωριού και εκείνη του Αϊ Δημήτρη  με τον αιώνόβιο πλάτανό του
και το υπέροχο τοπίο  προς την «Τζάτζαινα»,τα «Δόκανα»,τα
προσήλια και τον κάμπο της Καρδίτσας στο βάθος.

Για την διαμονή του,εκτός του  υψηλών προδιαγραφών ξε-
νώνα « Αρχοντικό Ζήγρα (Σύρμου)»,μπορούν να  αναζητηθούν
έγκαιρα και  άλλα καταλύματα για ενοικίαση,αρκεί να μην υπάρ-
χουν  υπερβολικές απαιτήσεις.

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

Ποίηση
Προσευχή

1. Την προσευχή του στο Θεό
όλος ο κόσμος κάνει
στους πόνους του!! στα βάσανα
το θαύμα του να κάνει

2. Γονάτισε ο Γραλιστινός
κάνει την προσευχή του
Διαβάστε!! από τον Θεό
τι ζήταγε η ψυχή του

3. Θεέ μου κάνε με αητό
ψηλά για να πετάω
την όμορφη τη Γράλιστα
απ’ τα άστρα να θωράω

4. Κάνε με πετροπέρδικα
στα πλάγια τ’ Άη-Θανάση
να τραγουδώ την άνοιξη
που ζωντανεύει η πλάση

5. Και στο σσσσσσ κάνε με
περήφανο γεράκι
το πέταγμά μου τ’ όμορφο
να μοιάζει μ’ αεράκι

6. Αηδόνι κάνε με γλυκό
κάτω στην Απιδόγρια
να κελαηδώ με την αυγή
δροσιά να ’χω το γιόμα

7. Θεέ μου Γκιώνη κάνε με
στο μέγα το στεφάνι
και από κει το σπίτι μου
να βλέπω κάθε βράδυ

8. Στον έρμο τον Αθάνατο
ταλαίπωρο διαβάτη
να πίνω από την βρύση του
το κρύσταλλο νεράκι

9. Κάνε με πετροκότσιφα
στον Μανωλάκη πέρα
να ‘χω χαρά τον Αύγουστο
που θα τρυπώ τ’ Αμπελια

10. Περήφανο Σταυραετό
στο κόκκινο στεφάνι
τον Ήλιο να θωρώ πρωί
το βράδυ το φεγγάρι

11. Στην Καρκατούνα τσάκαλο
Γκριζόλυκο στο Κάστρο
όταν πεινώ να γεύομαι
Μουνουχισμένο τράγο

12. Φαρμακερή στρατοοχιά
κάτω στα κρεβατάκια
να καρτερώ της όμορφης
που έχουν μαύρα μάτια

13. Θεέ μου στους πεντάξενους
κάνε τους περιστέρια
Δείξ’ τους τον δρόμο για να ’ρθουν
μια νύχτα με τ’ αστέρια.

Αφιερωμένο σ’ όλους τους χωριανούς
και ιδιαίτερα στους ξενιτεμένους

ΡΗΓΑΣ

Ιδανικός τόπος παραθερισμού
ο Ελληνόπυργος Καρδίτσας

Aνοίχθηκε ο δρόμος Αμυγδαλή - Ελληνόπυργος
Συνέχεια από την 1η σελίδα
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Η Βιβλιοθήκη του χωριού
Ξέρετε πότε έγινε η Βιβλιοθήκη στο χωριό; Το 1964 και τα πρώτα

βιβλία τα έστειλε ο Χρυσόστομος Βούρδας (γιός του Στρατηγού
του Αποστολάκ’ Βούρδα). Ακολούθησαν πολλοί συγχωριανοί μας,
που έστειλαν βιβλία δικά τους ή και καινούργια για τις ανάγκες της
βιβλιοθήκης. Έτσι σιγά- σιγά, με τον συντονισμό και το μεράκι του
μακαρίτη Σωτ. Στάθη, του αειμνήστου Δασκάλου μας, έγινε μία
ωραία δανειστική βιβλιοθήκη πρότυπος για την εποχή εκείνη και μο-
ναδική στην γύρω περιοχή (τουλάχιστον σε επίπεδο χωριών). Βιβλιο-
θηκάριος τότε ο μακαρίτης Θανάσης Θ. Τουλιάς, ο οποίος δεν
άφησε βιβλίο για βιβλίο αδιάβαστο (ήταν δε ο ίδιος «κινητή βιβλιο-
θήκη!!»). Βιβλιοφάγος, επίσης ήταν και ο μακαρίτης Θοδωράκ’ς
Λαγός, που καθημερινά σχεδόν δανείζονταν βιβλία για διάβασμα
(όπως ενθυμείται ο Δάσκαλος ο Θωμάς Δ. Βούρδας). Και σήμερα η
βιβλιοθήκη εξακολουθεί να λειτουργεί και μάλιστα αναβαθμισμένη
από άποψη εγκατάστασης, αφού τώρα στεγάζεται στο Γραφείο του
Ιερέως του Χωριού, σε αίθουσα, ευάερο και ευήλιο, μακράν της υγρα-
σίας της ισογείου αίθουσας. Σήμερα χρέη βιβλιοθηκάριου επιτελεί ο
Γιάννης Αθ.Μουντζούρης, ο οποίος διαθέτει στους επιθυμούντες
τα βιβλία της αρεσκείας των και επιβλέπει για την επιστροφή τους.
Υπόψη ότι λίγα, ελαχιστότατα χωριά, διαθέτουν βιβλιοθήκες σήμερα,
την στιγμή που εμείς την λειτουργούμε από 50ετίας περίπου.!!!

Ξανακτυπάει το ωρολόϊ…
Το φρόντισε ο Παπαντώνης με το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Έτσι

το ωρολόϊ κτυπάει από το πρωϊ, ώρα 06.00 έως 14.00 το μεσημέρι
και στην συνέχεια από 18.00 έως 23.00 το βράδ υ. Οι συγχωριανοί
που μένουν στο χωριό το υποδέχθηκαν με ανακούφιση γιατί -όπως
λένε- «έχουν συνοδειά», ιδίως τον χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι.
Πάντως οι ώρες κοινής ησυχίας έγιναν σεβαστές. Η μακαρίτισσα
Χάϊδω Ιω. Κωτούλα που το δώρισε, σε μνήμη του Στρατηγού συζύγου
της, αυτό ήθελε να επιτύχει, δηλαδή να «συνοδεύοντραι…» οι μόνιμοι
κάτοικοι από τον κτύπο του ωρολογιού. Ο Παπαντώνης ευχαριστεί
τους συγχωριανούς που συνέβαλαν με τον οβολό τους για την συν-
τήρηση του ωρολογιού και την έναρξη ηχήσεώς του.

Νέο ΜΙΝΙ ΜΑRΚΕΤ
Το δεύτερο ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ απέκτησε το χωριό μας. Μετά από

εκείνο της κ. Νεφέλης Μουντζούρη συζ. Ευπατρίδη λειτουργεί από
την 20ή Ιουνίου 2011 και εκείνο του Νίκου Μπούγια του Μιλτιάδη (και
της Ελένης, γένος Καρύδα Σαράντη), που στεγάζεται στο παλιό Παν-
τοπωλείο του μπάρμπα Χρήστου Αγρίμη, εκεί δηλαδή που ήταν το
Ταβερνάκι του «Μακάριου». Έτσι οι συγχωριανοί μας πλέον έχουν
την δυνατότητα να προμηθεύονται είδη μπακαλικής κ.λπ. από το
χωριό μας, ώστε να βοηθούνται και οι δύο συγχωριανοί μας αφ’ ενός
και αφ’ ετέρου να είναι δυνατή και η συνέχιση της λειτουργίας τους
στο χωριό... Καλές δουλειές !!

Τηλεδιάσκεψη… στο χωριό
Προγραμματίσθηκε για 13 Αυγούστου 2011, ημέρα Παρασκευή,

τηλεδιάσκεψη στο χωριό με τους αποδήμους συγχωριανούς μας
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Η ηλεκτρονική τεχνολογία και ο συγχωριανός
μας Απόστολος (Λάκης)_ Π. Μπονώτης θα βάλουν το χεράκι τους και
πρώτα ο Θεός θα πάνε όλα καλά. Την διοργάνωση ανέλαβε ο τοπικός
Σύλλογος «Άγιος Αθανάσιος» και εμπνευστής ήταν ο Γιάννης Νικ. Φα-

ρασλής με τον Καθηγητή του (του Παν. Θεσσαλίας κ. Γούσιο Δημήτρη
-του οποίου η μητέρα έλκει την καταγωγής της από το Καππά-), ο
οποίος ενέταξε στο ειδικό πρόγραμμα ερεύνης (για την σχέση Συλ-
λόγων και Αποδήμων) και το χωριό μας. Ας ελπίσουμε όλα αυτά (Τη-
λεδιάσκεψη, απογραφή αποδήμων, επανειλημμένες επισκέψεις -
συσκέψεις στο χωριό κ.λπ.) θα αποβούν ωφέλιμες και αναπτυξιακά
καρποφόρες για τον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ, το χωριό μας. Συγχαρητήρια
στους πρωτοστατούντες αλλά και στον Σύλλογό μας «Ο Αθάντος»
που συμμετέχει και καλή επιτυχία.

Η νεολαία ζητάει…
Νεαροί που με συνάντησαν μου είπαν: «κ. Σωτήρη, γράψε κάτι και

για μας τους νέους». Σαν τι βρε παιδιά(;) τους απαντάω. Και η συνέ-
χεια: «Εμείς οι νέοι θέλουμε εκδηλώσεις μουσικοχορευτικές περισ-
σότερες και γιατί όχι και μικρά τοπικά πρωταθλήματα για
ποδόσφαιρο, μπάσκετ και γυναικείο βόλεϋ». Εντυπωσιάστηκα, ομο-
λογώ, από την πρόταση και συμφώνησα μαζί τους. Πρέπει κάτι να
γίνει. Ακούς Παύλο Σιούφα και συνεργάτες σου του Συλλόγου «Άγιος
Αθανάσιος»; Το βάρος σε σένα πέφτει. Μήπως πρέπει να γίνει κάτι
από τώρα; Και κάτι άλλο. Αν το χωριό γεμίζει νέους οφείλεται στις
εκδηλώσεις του τοπικού Συλλόγου (λέγε Π. Β. Σιούφας και συνεργά-
τες του στο χωριό), για να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι. Ωστόσο,
πρέπει κάποιος να το φροντίσει (να διοργανώσει) τα μικρά αυτά πρω-
ταθλήματα, τα οποία θα προβάλλουν το χωριό μας (αλλά και) θα φέ-
ρουν και κόσμο από τα γύρω χωριά.

Διάνοιξη δρόμου για το ρέμα...
Το υποσχέθηκαν και το έκαναν. Και ο αρμόδιος επι των έργων

Αντιδήμαρχος κ. Αντώνης Απ. Μηνίτσιος και ο Πρόεδρος Ιωάννης Γ.
Βλάχος μας διαβεβαίωναν ότι ο δρόμος από «Απαλέστρα μέχι Πα-
παντωνέϊκα�Πλατανάκο» θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι. Πράγματι η διά-
νοιξη έγινε και ο δρόμος ενώνει πλέον την πλατεία του χωριού με τον
περιφερειακό δρόμο που βρίσκεται υπό κατασκευή. Το έργο έγινε εξ
ολοκλήρου με τα μηχανήματα του Δήμου Μουζακίου και το κόστος
υπήρξε εξαιρετικά χαμηλό. Εναπομένει η ανάπλαση του χώρου και
ο ηλεκτροφωτισμός για να είναι προσβάσιμος στην νεολαία μας και
όχι μόνον. Μπράβο, τέτοια να γίνονται.

Η ντριστέλλα... (κοινώς  Μαντάνι)
Κατά γενική ομολογία, πολύ  χρήσιμη η ντριστέλλα (Μαντάνι) στην

πλατεία, στην κάτω βρύση. Οφείλονται συγχαρητήρια στους εμπνευ-
στές (πρ. Πρόεδρο  Γιώργο Απ. Παναγόπουλο και Χρ. Β. Μηνίτσιο),
όπως πληροφορήθηκα, που συνέλαβαν την ιδέα,αλλά και στον τότε
Δημοτικό  σύμβουλο Νίκο Σωτ. Γκίκα και τους λοιπούς συγχωριανούς
μας που   βοήθησαν για το στήσιμο και την λειτουργία της με  άριστα
αποτελέσματα. Καταπληκτική και σαν σύλληψη τεχνική,αφού ταυτό-
χρονα  υπάρχει ο μηχανισμός που διοχετεύει το νερό στην ντρι-
στέλλα (για το πλύσιμο των κουβερτών, βελεντζών, χαλιών κ.λπ.)
καθώς και στο αυλάκι για το πότισμα των κήπων. Ειδικά φέτος η ντρι-
στέλλα (το πλύντήριο   της κάτω βρύσης, κατά τον γιατρό  Νίκου Δ.
Ανδρέου) «εθαυματούργησε», λόγω και του  άφθονου νερού. Από το
πρωϊ έως το βράδυ έπλυνε συνεχώς, τα δε  κάγκελλα της πλατείας
γεμάτα από βελέντζες και κουρελούδες, που κάποτε αποτελούσαν
την προίκα των κοριτσιών του χωριού. Πάντως, λαμποκόπησε ο
τόπος... σχολίασε κάποιος. Συγχαρητήρια, με απλές κινήσεις σπου-
δαία έργα και πρακτικά!!.

Ο Πρόεδρος…  και ο νέος Σύλλογος
Νέος Σύλλογος συγχωριανών μας στα Τρίκαλα και νέος Πρόεδρος

ο Νικόλαος Δημ. Πλακιάς, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε και στον
χώρο του συνδικαλισμού όταν ήταν Αστυνομικός εν ενεργεία (Αντι-
πρόεδρος στην Ένωση Αστυν. ν. Τρικάλων). Ο Νίοκος αναγνώρισε τον
Σύλλογο, εγκρίθηκε το καταστατικό του και τώρα πρόκειται να γίνουν
οι πρώτες εκλογές. Στην διοικούσα επιτροπή είναι επίσης η κ. Βασιλική
Ιω. Τουλιά (Εκπαιδευτικός) και Αντιπρόεδρος ο Λεωνίδας Ιω. Βούρδας
(Οικονομολόγος). Τα μέλη είναι μόνο 25 προς το παρόν. Πρέπει οι Ελ-
ληνοπύργιοι των Τρικάλων να εγγραφούν στον Σύλλογο, να εκλέξουν
το νέο Προεδρείο και να δραστηριοποιηθούν για την συσπείρωση των
συγχωριανών μας, την πρόδο και την ανάπτυξη του χωριού μας.

Απόπειρα διάρρηξης στην Εκκλησία…!
Ανεπιτυχής η προσπάθεια των διαρρηκτών να μπουν

στην Αγία Παρασκευή, προφανώς νυκτερινές ώρες του
Ιουνίου. Η προνοητικότητα του Παπαντώνη απέτρεψε
τους επίδοξους διαρρήκτες να επιτύχουν του σκοπού
των. Η πόρτα -όπως την έχει ο Παππούλης-, είναι απα-
ραβίαστος και ας μην το ξανασκεφτούν οι επιτήδειοι. Τε-
λευταία θύματα κλεπτών έπεσαν τα εξωκκλήσια μας και
τελικά γη Αστυνομία κατέφερε να τους συλλάβει. Φαίνε-
ται όμως ότι υπάρχουν και απομεινάρια… Ας έχουμε
όλοι μας τον νού μας και να υπάρχει αλληλεγγύη στο θέμα αυτό. Κάθε ύποπτη κίνηση ξένων προς
το χωριό μας ανθρώπων (κυρίως νεαρών), ας καταγράφεται για κάθε ενδεχόμενο.

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

Ο Τσομπανάκος…
Στην βιβλιοθήκη του χω-

ριού, Σάββατο βράδυ (18
Ιουνίου) για την αποστολή
της εφημερίδας μας («ΕΛ-
ΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ») στους συν-
δρομητές και ο αγαπητός
Θωμάς Δ. Βούρδας, άκουσε
τον… τσοπανάκο. «Τον
ακούς τον Τσοπανάκο»,
μου λέει. «Τι είναι ο Τσοπανάκος», του απαντάω. Και ο αγαπη-
τός μας Δάσκαλος απτόητος με κατακεραυνώνει: «Αρά, ντιπ
αγράμματος είσαι; Δεν ξέρ’ς τον Τσοπανάκο; Να αυτό
το πουλί που κελαηδάει τώρα…!!! Αυτός εκείνα τα χρό-
νια μας κρατούσε συνοδειά στον Άϊ Δημήτρη και τώρα
ξαναεμφανίσθηκε. Τον ακούς τι καλά το ...λέει…!». Τε-
λικά κατάλαβα ότι έλεγε για τον Τρυποφράκτη που έχει φωλιά
εκεί στο Συρμέϊκο (Γραφείο της Εκκλησίας-Βιβλιοθήκη). Φυσιο-
λάτρης ο Δάσκαλος και ερωτευμένος με το χωριό μας. Ανέβηκε
ειδικά το Σαββατοκύριακο εκείνο για τα αηδόνια και να φάει
σκάμνια, όπως αργότερα μου απεκάλυψε!!! Ταυτόχρονα έφερε
και την εφημερίδα για να αξιοποιήσουμε τον χρόνο, ώστε από
Δευτέρα να αποσταλεί ταχυδρομικάς στους συγχωριανούς
μας, όπως και έγινε.!!

Χρήστος ο Μακεδόνας
Χρήστος Νέτσος από την

Έδεσσα. Γαμβρός στο
χωριό μας πάνω από
τριάντα χρόνια. Άνθρωπος
απλός και εργατικός. Τακτι-
κός στην εκκλησία και σπά-
νια να τον ιδείς στο
καφενείο σε ημέρα εργά-
σιμη!! Πράγματι ο Χρήστος
είναι ένας από τους χωρια-
νούς μας, είναι αγαπητός,
κοιτάει την δουλίτσα του και
τον ελεύθερο χρόνο τον
περνάει σπίτι διαβάζοντας:
«Εγώ είμαι Μακεδόνας. Και μία είναι η Μακεδονία, η
Ελληνική». Το λέει με καμάρι και συνεχίζει:

«Ο Ελληνόπυργος είναι το χωριό μου. Εδώ παντρεύ-
τηκα και εδώ έκανα τον Νίκο και εδώ, όταν θελήσει ο
παντοδύναμος θα πεθάνω…». Γυναίκα του η καλή συγχω-
ριανή μας Σάββα Νικ. Γλεντή και γιός τους ο αγαπητός σε
όλους μας Νίκος, αποκαλούμενος και «Πτέραρχος» λόγω της
ασχολίας του με τα ανεμόπτερα.

Ο Χρήστος δηλώνει βιβλιοφάγος: «Δεν αφήνω τιποτε
αδιάβαστο. Μ’ αρέσει πολύ η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβα-
λάντω. Πόσα θαύματα έκανε. Και τον Άγιο Κοσμά τον
Αιτωλό τον διάβασα. Και για ένα καινούργιο άγιο, που
ήταν στο Άγιο Όρος και πέθανε πριν από λίγα χρόνια,
διάβασα.Δεν θυμάμαι το όνομά του. Διαβάζω και ιστο-
ρία. Με δίνουν βιβλία και ο Γιάννης ο δικός σου και ο
Νίκος (ο Γκίκας δηλαδή). Τώρα θέλω να βρώ για τον
Αλή Πασά στα Γιάννενα. Μπορείς να με το βρεις αυτό
το βιβλίο; Και μία Καινή Διαθήκη θέλω, αλλά να είναι
απλή να την καταλαβαίνω, αλλά να έχει και λίγο μεγάλα
γράμματα για να διαβάζονται...». Αυθόρμητος, ειλικρινής,
χωρίς ύστερη σκέψη. Αυτό που έχει να το πει το λέει και μάλι-
στα φωναχτά. Και μετά από τα παραπάνω συνεχίζει… «Άκου
να σου πώ Σωτήρη, μην ξεχάσω. Αυτά τα βιβλία που σ’
είπα να μου φέρεις θα στα πληρώσω εγώ γιατί τα πα-
ραγγέλλω. Εντάξει; Εξηγημένα πράγματα». Καθαρές και
σταράτες κουβέντες. Ωραίος ο χρήστος ο Μακεδόνας, που
τώρα δηλώνει Ελληνοπύργιος και μάλιστα ερωτευμένος με το
χωριό.

Βετεράνοι….
Βετεράνοι Αστυνομικοί οι δύο Βασίληδες (ο Παπαβασιλείου και ο

Τουλιάς), οι οποίοι καθημερινά στον Ναπολέοντα όταν συναντιένται
«δεν τα σώνουν…», λέγοντας διάφορες ιστορίες αστυνομικής φύσης,
αλλά και για το χωριό. Καλοί συζητητές και ευχάριστοι άνθρωποι και
οι δυό τους, χαίρεται κανείς να τους ακούει. Πολλές φορές τους φω-
νάζουμε: «κ. Βασίλ’ …έλα εδώ να μας πεις καμιά ιστορία καλή απ’ τα
χρόνια εκείνα» και η απόκριση άμεση: «Ποιος Βασίλ’ς απ’ τους δυό
μας;» Και για να μην τους ξεχωρίσουμε λέμε: «...και οι δυό ελάτε εδώ».
Και στην συνέχεια, «...σαν αρχίζουν δεν τελειώνουν με τίποτε»!!.
Ωραίες εικόνες και ωραίοι άνθρωποι οι συγχωριανοί μας.



Υπήρξε κάποια εποχή που στο χωριό μου δεν κυκλοφορούσαν
καθόλου αυτοκίνητα!

Σαν κύριο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιούνταν τα υποζύγια,
δηλαδή τα υπομονητικά γαϊδουράκια και μερικά μουλάρια.

Υπήρχε όμως ένα γενικότερο πρόβλημα: εκείνο της μεταφο-
ράς των ανθρώπων που κατέβαιναν από το τρένο στο σταθμό
«Γκαζέλου» μέχρι το χωριό και το άλλο, το κουβάλημα της οικο-
δομήσιμης ξυλείας από τη θέση «Πλατάνια» πάλι στον τόπο προ-
ορισμού της.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος βρέθηκαν λιγο-
στοί συγχωριανοί μας να... κάνουν τον... αγωγιάτη, δηλαδή να
εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους με τη βοήθεια, βέβαια,
των ζώων τους και με το αζημίωτο...

Όταν κάποιος, κυρίως από το Βόλο, ερχόταν στο σταθμό, μ’
ένα τηλεγράφημα ειδοποιούνταν κάποιος αγωγιάτης πάραυτα
να μεταβεί στο σταθμό για να τον παραλάβει. Και θυμάμαι τότε
που γινόταν στα καφενεία... φιλολογική συζήτηση, μεταξύ των
θαμώνων, πώς ήταν διατυπωμένο το περιεχόμενο του τηλεγρα-
φήματος, ώστε να βγαίνει κάποιο... νόημα!

Ακόμη και η θέση του κόμματος έπαιζε ρόλο:
Π.χ. «Έρχομαι, ζώο στο σταθμό!». Αν, τώρα, το κόμμα έμπαινε

«εκ παραδρομής στη λέξη «ζώο»... τότε άλλαζε εντελώς το...
νόημα, κάτι το... τραγελαφικό δηλαδή!

Συνήθως, ο αγωγιάτης στο σαμάρι του ζώου από τη μια μεριά
τοποθετούσε τη... βαλίτσα και απ’ την άλλη στρογγυλοκαθότανε
ο αναβάτης-τρια.

Κάποια φορά έγερνε το σαμάρι, δεν ισορροπούσε, οπότε, εγώ
που υπήρξα αγωγιάτης, προσπαθούσα, τραβώντας απ’ την άλλη
μεριά το σαμάρι, να... πετύχω την... απαραίτητη ισορροπία! Αυτό
το... μαρτύριο συνεχίστηκε μέχρι που φθάναμε στο χωριό... και,
το σπουδαίο, να έχεις καβάλα κυρία!

Άλλος, πάλι, αγωγιάτης, που διέθετε στη δούλεψή του... τρία
μουλάρια, δουλευτάρικα και «ψημένα», ανελάμβανε - με το αζη-
μίωτο πάντα - να κουβαλήσει την ξυλεία από τα «Πλατάνια» στο
χωριό! Εξαντλητική και κοπιώδης εργασία!

Και να εκτελεί το δρομολόγιο αυτό... τρεις φορές τη μέρα!
Και... ο μακρύς «κατάλογος» των υπηρεσιών, των αγωγιατών,
δεν... εξαντλείται, φυσικά, μόνο εδώ!

Ποιος, στ’ αλήθεια, θα μετέφερνε την... «αρμάτα» την περί-
φημη προίκα της νύφης στο σπίτι του γαμπρού;

Για το σκοπό αυτό «επιστρατεύονταν» οι αγωγιάτες, οι οποίοι
φόρτωναν οι ίδιοι, κυρίως, το ρουχισμό της νύφης και διασχίζον-
τας τους δρόμους του χωριού τα πήγαιναν στον προορισμό
τους! Όσο για μας τα παιδιά, αρκούσε να κρατάμε στα δυο μας
παιδικά χέρια ό,τι είχε σχέση με... εύθραυστο γυάλινο υλικό, ακο-
λουθώντας τρισευτυχισμένοι τα φορτωμένα ζώα! Αλλά και η...
νύφη δεν... γλίτωνε από... τους αγωγιάτες!

Αφού στόλιζαν κατάλληλα το σαμάρι, την βοηθούσαν ν’ ανε-
βεί... «φούρκα» επάνω... και μεις... ντρεπόμασταν και σιγοψιθυ-
ρίζαμε: «Πω! πω... ντροπής πράγματα! Πώς κάθεται έτσι πάνω
στο σαμάρι!».

Η γυναίκα - τότε - κατά το έθιμο... καβαλίκευε, πάντοτε, στα...
δίπλα... σεμνά και ταπεινά!

Οι αγωγιάτες, παράλληλα μ’ όλα αυτά, επιτελούσαν και... κοι-
νωνικό έργο, όσο και αν αυτό ηχεί κάπως παράξενα με τα σημε-

ρινά δεδομένα!
Αρρώσταινε κάποιος! Είχε ανάγκη μεταφοράς στο γιατρό,

στην πλησιέστερη πόλη!
Αμέσως και πάλι στην πρώτη γραμμή ο αγωγιάτης, ο οποίος

υπεύθυνα και προσεχτικά, βοηθώντας τον συνέχεια, τον κατέ-
βαζε στην πόλη!

Κι αυτό δεν τελείωνε εδώ! Έπρεπε να περιμένει υπομονετικά,
έξω από το ιατρείο, να τελειώσουν οι... εξετάσεις, για να τον ξα-
ναφέρει στο χωριό!

Ορισμένες οικογένειες στο χωριό ή μεμονωμένα άτομα ή
ανήμπορα λόγω ηλικίας, επειδή δεν μπορούσαν να μεταφέρουν
καυσόξυλα απ’ το βουνό, ανέθεταν τη μεταφορά τους στον...
αγωγιάτη, ο οποίος τα... τρακάδιαζε κιόλας! Ύστερα απ’ όλα τα
προαναφερθέντα και πολλά άλλα, που για λόγους συντομίας πα-
ραλείπουμε, νομίζω αυτούς τους συνανθρώπους μας μπορούμε
να τους... απονείμουμε «εύσημα» κοινωνικής προσφοράς στη
μικρή κοινωνία του χωριού, γιατί κάτω από αντίξοες συνθήκες
και με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν επετέλεσαν ένα σπουδαίο
και σημαντικό έργο, που κάποια στιγμή μοιραία εξέλιπαν και
«εκτοπίστηκαν» από το... προσκήνιο της ιστορίας, αφού «εισέβα-
λαν» στη ζωή όλων μας τα αυτοκίνητα και η σύγχρονη τεχνολο-
γία!

Τι, στ’ αλήθεια, απομένει τώρα σε μας;
Μια γλυκιά ανάμνηση και νοσταλγία για μας τους παλιότε-

ρους, που βιώσαμε στο «πετσί» μας τέτοιες καταστάσεις - περι-
είχαν, όσο να ’ναι, και το στοιχείο του... ρομαντισμού - και τους
νεότερους να πληροφορούνται πώς ζούσαν τότε οι κοινωνίες και
συγκρίνοντάς τες με τη σημερινή πραγματικότητα να... βγάζουν
τα ανάλογα και επωφελή συμπεράσματα και να ευχαριστούν το
Θεό που δεν ζούνε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε
εμείς!..

Θωμάς Βούρδας

Του Γιατρού Νικ. Δ. Ανδρέου

Όταν οι Τούρκοι αντελήφθησαν ότι ήταν δύσκολο ή
ακατόρθωτο να καθυποτάξουν τα άγονα και κακοτρά-
χαλα χώρια των Αγράφων, προχώρησαν στην υπογραφή
της συνθήκης του Ταμασίου. Έτσι στις 10 Μαΐου του
1525 οι προύχοντες των χωριών των Αγράφων και ο Βε-
γλέρ Μπέης, πασάς της Λάρισας επί Σουλεϊμάν του Με-
γαλοπρεπούς (1494-1566), συνελθόντες στο Χωριό
Τσαμάσι η Ταμάσι (σημερινή Ανάβρα της Καρδίτσας) και
έναντι αδράς αμοιβής-χαράτσι 50000 γρόσια ετησίως
στο Σουλτάνο υπογράφουν την συνθήκη, βάσει της
οποίας χορηγείται αυτονομία στα 120 χωριά των Αγρά-
φων και απαγορεύει την εγκατάσταση τουρκικών οικογε-
νειών και στρατού (εκτός από το Φανάρι). Η αυτονομία
αυτή της Γράλιστας, παρόλο τον βαρύ φόρο της συνδρο-
μής της « προς την Υψήλην Πύλην... της Ευδαίμονος» πα-
ρείχε, ωστόσο, ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης της Ελληνικής
ταυτότητας, της θρησκείας και της παιδείας, που με τους γραμ-
ματοδιδάσκαλους, τους κληρικούς και τους καλογέρους των εκ-
κλησιών και μοναστηριών, που αφθονούσαν στο Χωριό,
διατηρείτο η στοιχειώδης εκπαίδευση με τα κηρύγματά τους και
τις διδασκαλίες τους. Άλλωστε το Χωριό Βραγγιανά δεν απέχει
και τόσο από τη Γράλιστα. 

Εκεί περισσότερα από 200 χρόνια λειτούργησε η περίφημη
Σχολή των Αγράφων, το «Ελληνομουσείο» που ανέδειξε μεγά-
λους διδασκάλους του γένους, όπως ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο
Αναστάσιος Γόρδιος, ο Θεοφάνης ο εξ` Αγράφων και η όλη αυτή
πνευματική κίνηση στα σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς, ήταν φυ-
σικό να επηρεάζουν και την γειτονική Γράλιστα. Φαίνεται πως
πριν από το 1881, στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας , λει-
τουργούσε υποτυπώδες δημοτικό σχολείο στο Χωριό, όπου δί-
δασκε κάποιος δάσκαλος ονόματι Θεόδωρος Ραυτόπουλος,
αγνώστων λοιπών στοιχείων, και πως το 1885 υπήρχε στο Χωριό
δάσκαλος με το όνομα Φαρμάκης Χρήστος. Επίσημα το σχολείο
άρχισε να λειτουργεί το 1898 με δάσκαλο τον Γραλιστινό Ζιώγα
Ν. Παπαγεωργίου. Στεγάζονταν σε ένα παλαιό κτίριο της εκκλη-
σίας, στο προαύλιο της Αγίας Παρασκευής και λειτουργούσε εκ
περιτροπής ως Αρρένων για τα αγόρια και Παρθεναγωγείο για
τα κορίτσια. Από το 1905 και μετά λειτούργησε ως μικτό διθέσιο
ως το 1960. Στις 10ετίες του 60 και70 προάγεται συνεχώς σε τρι-

θέσιο και τετραθέσιο, οπότε, με τη προοδευτική εγκατάλειψη του
Χωριού από τους κατοίκους προς τις μεγαλουπόλεις άρχισε και
η αντίστροφη υποβάθμιση του Σχολείου για να καταλήξει διθέσιο
και, τελικά, η σχολική χρονιά 1986-1987 να μη γίνει ποτέ λόγω
οριστικής κατάργησης του. Τα εναπομείναντα 4-5 παιδάκια κα-
τηφόριζαν, πλέον, προς το χωριό Καππά με το ναυλωμένο από
το Υπουργείο Παιδείας ταξί του Μήτσου Καρανάσιου (τα δύο
ήταν δικά του), μία αριστοκρατική, πράγματι, μεταχείριση, συγ-
κρινόμενη με την τετράωρη, ημερήσια πεζοπορία από και προς
το Χωριό των παλαιών μαθητών του Γυμνασίου Φαναρίου. Το
1915 το παλιό εκκλησιαστικό κτίσμα κατάρρευσε και το δημοτικό
Σχολείο μεταστεγάστηκε στο κτίσμα του Χρήστου Ζήγρα (Σύρ-
μου), πάνω από το κεντρικό καφενείο, όπου τους θερινούς μήνες
συνεδρίαζε και το μεταβατικό Πταισματοδικείο και Ειρηνοδικείο
του Φαναρίου!! Το 1937 στο προαύλιο της εκκλησίας κτίζεται
διώροφη οικοδομή για την μεταστέγαση του περιπλανώμενου
Δημοτικού Σχολείου που φιλοξενεί συγχρόνως και το Κοινοτικό
Γραφείο του Χωριού. Στο κτίριο αυτό φοίτησε και ο γράφων τις
περισσότερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εντωμε-
ταξύ και ενώ και το κτίριο αυτό αρχίζει να καταρρέει, ο Γραλιστι-
νός Διευθυντής της Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Παπαργύρης
Αργύρης πείθει τον μεγαλέμπορο Θεσσαλονίκης Βοϊβόνδα Στέ-
λιο για δωρεά προς το Χωριό 80000 προπολεμικές δραχμές για
σχολικό κτίριο. Το 1952 με το παραπάνω ποσό αγοράζεται το

ετοιμόρροπο σπίτι του Νικολού Μίσχου, πίσω από την εκ-
κλησία, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Θεσσαλίας
Στέφανος Καρατώλος στέλνει τεχνίτες του Β. Εθνικού
Ιδρύματος, ο Έμπορος συγχωριανός Παύλος Παπαγε-
ωργίου ενισχύει οικονομικά και με την προσωπική εργα-
σία των χωριανών υπό την άοκνη επιστασία του
Δασκάλου Σωτήρη Στάθη, το νέο κτίριο του Δημοτικού
Σχολείου Ελληνοπύργου είναι πραγματικότητα. ( Με την
κατάργηση του Σχολείου το 1986 το κτίριο λειτουργεί ως
Πνευματικό Κέντρο Ελληνοπύργου). Πριν κλείσουμε το
σύντομο αυτό σημείωμα για το Σχολείο θεωρούμε σκό-
πιμο να αναφέρουμε ορισμένα ονόματα από παλαιότε-
ρους δασκάλους από το Χωριό μας,(ανάμεσα στις
πολλές δεκάδες των δασκάλων, που δίδαξαν στο Σχο-
λείο) και την και την χρονολογία υπηρεσίας τους. 

Παπαγεωργίου Ζιώγας (1898-1902) και (1917-1920)
Παπαγεωργίου Ιακωβίνα (σύζυγος του Ζιώγα) 

Πασιαλής Γρηγόριος (1905-1912)
Πασιαλή Ελένη (σύζυγος του Γρηγορίου)
Δελητσικόπουλος Αθαν. (1912-1917)
Ανδρέου Δημήτριος (1920-1932)
Παπουτσής Δημήτριος (1926-1935)
Στάθης Σωτήριος (1935-1966) 
Ανδρέου Ευθυμία (1942-1943)
Στάθη Σ. Σοφία (1958-1963) 
Εδώ πρέπει να σταθούμε και να αναφερθούμε ιδιαιτέρως στην

εκπαιδευτική μορφή, στον Δάσκαλο που λέγονταν Στάθης Σωτή-
ριος. Παρότι από τα Βραγγιανά απεδείχθη.. Γραλιστινώτερος των
Γραλιστινών! Υπηρέτησε με εξαιρετικό ζήλο και αφοσίωση την
στοιχειώδη εκπαίδευση και παιδεία του Χωριού επί 31 συναπτά
χρόνια ήτοι από το 1935 ως το 1966 και έζησε τα υπόλοιπα χρό-
νια της ζωής του στο Χωριό. Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι
οι περισσότεροι Ελληνοπυργιώτες κάποιας ηλικίας υπήρξαν μα-
θητές του, όπως και ο γράφων τις γραμμές αυτές. 

Πηγή:WWW.gralista-andreou gr

Σημ.: Όλες οι αναφερόμενες στο χωριό μας ιστοσελίδες είναι
αξιόλογες,αλλά τούτη δω του  αγαπητού μας  Γιατρού, είναι… «το
κάτι άλλο»!!. Αξίζει να κάνετε μία  αναζήτηση και να την  «ξεψα-
χνίσετε». Και θυμηθείτε το… θα  αποζημιωθείτε για την διάθεση
του πολύτιμου για σας χρόνου.
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Συμβεβλημένος με Δημόσιο - ΟΑΕΕ

Το Σχολείο του χωριού μας

Οι αγωγιάτες του χωριού μου



Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Με αφορμή τις χθεσινές φωτιές στην Ελ-
λάδα, που απετέλεσαν και την εφετινή πρε-
μιέρα ήλθε στον νού μου εκείνη η
ανεπανάληπτη εκμετάλλευση της πρόσληψης
των τελευταίων χιλίων Αγροφυλάκων πριν από
τέσσερα-πέντε χρόνια, επί Κυβερνήσεως της
«Ν.Δ.». 

Για το ιστορικό του θέματος, οι συγκεκριμέ-
νοι είχαν επιλεγεί για πρόσληψη το 1993 (επί
Κυβερνήσεως Κ. Μητσοτάκη), σύμφωνα με την
ισχύουσα τότε Νομοθεσία, πλην όμως η επο-
μένη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που είχε κερδίσει
τις εκλογές, αρνήθηκε τον διορισμό τους αν
και τα ονόματά τους είχαν δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως!!

Παρόμοια περίπτωση προυπήρξε, βέβαια,
και για Αστυνομικούς που είχαν επιλεγεί για
κατάταξη στην ΕΛ.ΑΣ. επί Κυβερνήσεως
ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1989, πλην όμως η Κυβέρνηση Κ.
Μητσοτάκη που, τότε, είχε κερδίσει τις εκλο-
γές αρνήθηκε την πρόσληψή τους. Τελικά
όταν το 1993 επανήλθε στην Κυβέρνηση το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέταξε εκείνους που είχε επιλέξει
το ίδιο και είχε αρνηθεί την πρόσληψή τους
η προηγούμενη Κυβέρνηση της Ν.Δ. 

Δυστυχώς σε μία τέτοια κατάσταση ζού-
σαμε οι Έλληνες της Ελλάδος. Πελατειακό
σύστημα και πελάτες οι ψηφοφόροι. Το σκέ-
φτεσαι και τρομάζεις, λες και ζούσες σε
χώρα που ΔΕΝ ΙΣΧΥΑΝ οι νόμοι και η κάθε
Κυβέρνηση έκανε αυτό που ήθελε. 

Ερχόμενοι τώρα στην περίπτωση των
Αγροφυλάκων, οι οποίοι τελικά είχαν προσ-
ληφθεί σε ηλικία 40 και 45 ετών το έτος 2007
και 2008, η τότε Αντιπολίτευση εκμεταλλεύ-
θηκε στο έπακρο την πρόσληψή τους με κυ-
ρίαρχο σύνθημα «Χρήματα για
Αγροφύλακες υπάρχουν, χρήματα για Νο-
σοκομεία και Νοσηλευτές ΔΕΝ υπάρχουν»,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι όταν θα έλθει
στην εξουσία θα τους καταργούσε, διότι
«δεν χρειάζονται σήμερα αγροφύλακες»,
όπως έλεγε χαρακτηριστικά και θα τους
είχε μετατάξει σε Νοσοκομεία κ.λπ. 

Από τις εκλογές του 2009 μέχρι σήμερα
πέρασαν δύο χρόνια και η διαδικασία αυτή
δεν τελείωσε ακόμη. Οι Αγροφύλακες «που
ΔΕΝ χρειάζονται…», όπως τότε ελέγετο,
άλλαξαν όνομα και τώρα θα λέγονται «Δασοφύλακες ή Αγρο-
δασοφύλακες», θα εκτελούν τα ίδια καθήκοντα ανήκοντες
πλέον σε άλλο Υπουργείο, δηλ. στο Γεωργικής Ανάπτυξης αντί
εκείνου της Προστασίας του Πολίτη (πρ. Δημόσιας Τάξης) και
θα τοποθετηθούν στα κατά τόπους Δασαρχεία. 

Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με την Κυβερνητική από-
φαση. Οι Αγροφύλακες ούτε έπρεπε να καταργηθούν, ούτε να
γίνουν τραυματιοφορείς σε Νοσοκομεία η να μεταταγούν σε
άλλη Υπηρεσία χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι νέοι άν-

θρωποι και χρήσιμοι στην ύπαιθρο και για τους αγρούς και για
τα Δάση. Εάν χρειάζεται εκπαίδευση στα νέα τους καθήκοντα
να γίνει. Πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη της υπαίθρου και
γιατί όχι να μην έχει και νέο αναβαθμισμένο ρόλο, να συνεργά-
ζεται δηλαδή με την Αστυνομία (μικροεγκληματικότητα υπαί-
θρου, δίωξη καλλιεργητών ή διακινητών ναρκωτικών κ.λπ.). 

Τέλος πάντων, έτσι είναι η πολιτική και οι Πολιτικοί στην Ελ-
λάδα. Πολλές φορές δεν έχουν αρχές. Άλλα λένε και άλλα εν-
νοούν και άλλα υπόσχονται και άλλα πράττουν. Τουλάχιστον το
«πράττουν», εννοώ το αποτέλεσμα, να είναι θετικό για τον τόπο
και τους πολίτες. Για την περίπτωση των Αγροφυλάκων, θεωρώ
θετικό το αποτέλεσμα, έστω και με καθυστέρηση ΔΥΟ ετών.
Επιτέλους ας επιταχύνουν τον βηματισμό τους οι αρμόδιοι φο-
ρείς και Υπηρεσίες ώστε οι νέοι αυτοί άνθρωποι (και νέοι Αγρο-
δασοφύλακες) να αξιοποιηθούν πλήρως κατά την εφετινή
περίοδο πυροπροστασίας διότι ήδη ξεκίνησε ενωρίς και προ-
βλέπεται δύσκολη και λόγω των συνθηκών που επικράτησαν
(βροχές, ανάπτυξη χόρτων και καθυστέρηση αποψίλωσης λόγω
έλλειψης δαπανών και ενδεχόμενης υψηλής θερμοκρασίας το
επόμενο διάστημα κ.λπ.). 

Το ζήτημα αυτό δεν είναι ζήτημα χρημάτων, οικονομικό δη-
λαδή, αλλά συντονισμού, οργάνωσης και εποτείας υλοποίησης
των αποφάσεων που λήφθηκαν. 

Τοπ κράτος πρέπει και οφείλει να είναι έτοιμο για την αντι-
μετώπιση τυχόν πυρκαγιών, οι οποίες συνήθως είναι καταστρο-
φικές για την Ελλάδα, πολύ περισσότερο σήμερα σε οικονομικά
δύσκολους καιρούς. 

Σημ: Δημοσιεύθηκε στην τοπική «Ε» την 29-6-2011.
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ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Η είσοδος της Ελλάδος στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο

έγινε στις 5 Οκτωβρίου 1912. Στις 26 Οκτωβρίου 1912, το
θωρηκτό “Αβέρωφ” εμφανίσθηκε στις ανατολικές ακτές
του Αγίου Όρους, συνοδευόμενο από τα πολεμικά “Πάν-
θηρας”, “Ιέραξ” και “Θύελα”. Ένα άγημα πεζοναυτών απο-
βιβάσθηκε στην ακτή έχοντας επικεφαλής σημαιοφόρο. Τα
καμπαναριά χιλίων εκκλησιών άρχισαν να ηχούν ταυτό-
χρονα. Ο Έλληνας αξιωματικός ύψωσε την ελληνική ση-
μαία.

Στις Καρυές συνήλθε ανώτατη αρχή. Ο Τούρκος Καϊμα-
κάμης (έπαρχος) Αλή Ταλαάτ μπέης Μολάζαδές και οι
Τούρκοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί παραδόθηκαν αμα-
χητί και χαρακτήρισθηκαν αιχμάλωτοι πολέμου. Οι εκπρό-
σωποι των δέκα εννέα (19) από τις είκοσι (20) μονές (η
ρωσική του Αγίου Παντελεήμονα απείχε) υπέγραψαν πρα-
κτικό διαπίστωσης ότι κατακλύθηκαν οι τουρικές αρχές. Η
Ρωσία επιζήτησε να έχει λόγο στο Άγιο Όρος Η συνθήκη
του Λονδίνου, με την οποία έληξε ο Α’ Βαλκανικός Πόλε-
μος (Μάιος 1913), άφηνε το ζήτημα σε εκρεμότητα, ανα-
θέτοντας τον καθορισμό του καθεστώτος του Αγίου
Όρους στις μεγάλες δυνάμεις.

Η Ρωσία πίεζε να μην λαμβάνετε καμία απόφαση χωρίς
την συγκατάθεσή του Τσάρου, ενώ η Ελλάδα αντστεκόταν.
Το Νοέμβριο του 1913, οι μεγάλες δυνάμεις ανακοίνωσαν
στην Ελλάδα ότι το Άγιο Όρος θα ήταν αυτόνομο, ανεξάρ-
τητο και ουδέτερο “με διοίκηση που θα ασκούσε η Ιερά
Σύνοδος και με δική των αστυνομία και ακτοφυλακή”. Η
απόφαση αυτή ποτέ δεν ίσχυσε. Το ελληνικό κράτος
έστειλε μικρή αστυνομική δύναμη, όσο διαρκούσε ο Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος, ενώ συνεχιζόταν  ατέρμονες δια-
πραγματεύσεις ανάμεσα στην ελληνική και ρωσική κυβέρ-
νηση, οι οποίες διεκόπησαν με την επανάσταση των
Μπολσεβίκων. Μετά τη συνθήκη της Λωζάνης (1923), η Ελ-
λάδα έγινε απόλυτη κυρίαρχος του Αγίου Όρους. Η έκτα-
κτη σύναξη στις Καρυές, το Μάιο του 1924, κωδικοποίησε
τις διατάξεις που ίσχυαν και εκπόνησε το “νέο καταστατικό
χάρτη του Αγίου Όρους”.

Άγιον Όρος:
Η Κιβωτός της Ορθοδοξίας

Οι Αγροφύλακες που έγιναν (Αγρο)δασοφύλακες

ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κουρείο

Ηπείρου 14 Λάρισα
Τηλ. 2410627358
Κιν. 6278092396

Τ Α Ξ Ι

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739



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.

www.clubs.pathfinder.gr/ell
hnopyrgos

www.ellinopyrgos.tera-
pad.com

@
Ιστοσελίδες

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 20118 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΛαακκωωννιικκάά
E

νας δρόμος που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τότε
που διανοίχθηκε πριν από 20 περίπου χρόνια, ο δρό-

μος Αμυγδαλή –Ελληνόπυργος άρχισε επί τέλους να λει-
τουργεί από την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 με προσωπική
επίβλεψη του Αντιδημάρχου έργων του Δήμου Μουζακίου
και τις οδηγίες του Δημάρχου κ. Γιώργου Κωτσού.

Λ
ιγότερα από 4 χιλιόμετρα είναι η απόσταση από την
Αμυγδαλή μέχρι τη διασταύρωση του ασφαλτοστρω-

μένου δρόμου Ελληνόπυργος –λίμνη Ν. Πλαστήρα στο ση-
μείο Βούνιστας αλώνι.

Λ
ιγότερα επίσης από 4 χιλιόμετρα είναι και η από-
σταση από της Βούνιστας το αλώνι μέχρι τον Ελλη-

νόπυργο και 6 από το ίδιο σημείο μέχρι τη λίμνη Ν.
Πλαστήρα. 

Η
συγκοινωνία πόσο μεγάλης σπουδαιότητας είναι για
τις μικρές κοινωνίες των χωριών μας καταδεικνύεται

εύκολα από την κατακόρυφη αύξηση της κίνησης των οχη-
μάτων μεταξύ των δύο χωριών αμέσως μετά την αποκατά-
σταση της βατότητας του δρόμου. 

Ν
α πιούμε καφέ πηγαίναμε στην Αμυγδαλή και μόλις
φθάσαμε εκεί είχε αφιχθεί από τα σφαγεία της Πύλης

ο κος Παντελής Καρκανιάς πρόεδρος του χωριού και αγε-
λαδοτρόφος αγέλης ζώων ελευθέρας βοσκής οπότε και
αγοράσαμε 8 κιλά ντόπιο κρέας ελληνικό και βιολογικό.

Ο
δρόμος λοιπόν που ανοίχθηκε βοήθησε και μας να
βρούμε ντόπιο κρέας και τον Παραγωγό να διαθέσει

το κρέας του εύκολα και σε καλύτερη τιμή από εκείνη που
θα το έδινε στον έμπορο. Είναι ένας πρώτης τάξεως πα-
ράδειγμα που καταδεικνύει τη μεγάλη χρησιμότητα των
δρόμων για τις μικρές κοινωνίες των χωριών μας. 

Π
ριν τριάντα περίπου χρόνια όταν έγινε ο καινούργιος
δρόμος Καππά - Μαυρομμάτι από τον κάμπο και εγ-

καταλείφθηκε ο παλιός δρόμος που διέσχιζε τους πρόπο-
δες του βουνού, υπήρξε ένα πρόβλημα με τα νερά που
έρχονταν από το βουνό του Μαυρομματίου τα οποία
έπρεπε να βγούνε κατά μήκος του δρόμου και να ακολου-
θήσουν το χάνδακα της περιφέρειας για να συναντήσουν
το Γραλισιώτη και από εκεί το Πάμισο. 

Υ
πήρχε από τότε ένα πρόβλημα με τα νερά στα οποία
δεν ανοίχθηκε ο συνδετήριος αύλακας για να παρο-

χετεύονται στον κεντρικό αύλακα της περιφέρειας του
Μαυρομματίου και έτσι κάθε χρόνο κατέληγαν στα χωρά-
φια και τα αμπέλια του χωριού τα οποία και πλημύριζαν. 

Ρ
όλο ρυθμιστή έπαιξε ο Δήμος Μουζακίου και στην πε-
ρίπτωση αυτή αφού με την καθοδήγηση του Δημάρ-

χου κ. Γιώργου κωτσού και την εκτέλεση από την
Αντιδημαρχεία έργων και τα μηχανήματά του Δήμου και
μόνο, πραγματοποιήθηκε η διάνοιξη του συνδετήριου αύ-
λακα (μήκους 300 μ πλάτους 2,5 μέτρων και βάθους 2 μ.)
στη θέση Μήλιου Ράχη με αποτέλεσμα να λυθεί οριστικά
το πρόβλημα αυτό.

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, τσιμεντοστρώθηκε ο δρό-
μος μεταξύ Καρατώλου και Καραμπά για να συνεχισθεί
στο άμεσο μέλλον και να συναντήσει τον περιφερειακό
δρόμο στην Απιδόγρια.

Ο
δρόμος από τον Άγιο Ακάκιο προς τη λίμνη Ν. Πλα-
στήρα μέσω του δρόμου Κανάλια λίμνη Ν. Πλαστήρα

που κατασκευάζεται από την περιφερειακή Ενότητα Καρ-
δίτσας συνεχίζεται αφού ξεπεράσθηκαν και τα τελευταία
ιδιοκτησιακά προβλήματα με την παρέμβαση του Δημάρ-
χου Μουζακίου κ. Γιώργου Κωτσού και της Αντιδημαρχείας
της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης

Σ
την τελική του φάση είναι και ο δρόμος Κανάλια –
λίμνη Ν. πλαστήρα ο οποίος αρχίζει από τη θέση Αη

Λιάς των Καναλίων και συναντάει στο μέσο περίπου της
διαδρομής το δρόμο Μητρόπολη Μορφοβούνι –λίμνη Ν.
Πλαστήρα. 

Αντώνιος Μηνίτσιος

Εγκρίθηκε η επέκταση του οικισμού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στη συνεδρίασή του της
21ης Ιουνίου 2011 που πραγματοποιήθηκε στο Αγναντερό και
μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου έργων Αντωνίου Μηνί-
τσιου ενέκρινε την πρόταση επέκτασης του οικισμού του Ελλη-
νοπύργου με την υπ’ αριθ 218/2011 απόφασή του.

Η απόφαση αναρτήθηκε μετά από εντολή του Δημάρχου στο
Δημοτικό κατάστημα και στα καφενεία του χωριού την 24ην του
μηνός Ιουνίου 2011. Θα ακολουθήσει μια σειρά από προβλεπό-
μενες ενέργειες για τη δημοσίευσή της επέκτασης στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Συνεχίζονται οι διανοίξεις 
δρόμων μέσα στον Οικισμό

Ο εξαίρετος   συγγραφέας και Ιστορικός,εκδότης  του Θεσσαλικού ημερολογίου κ.
Κώστας Σπανός (εκ Δεσκάτης ορμώμενος), συνταξιούχος Δάσκαλος σήμερα και εξέχον
πρόσωπο  του πνευματικού κόσμου της πόλης ανακάλυψε στην έρευνά του την απο-
γραφή του 1455 του χωριού μας. Καλά διαβάσατε. Απογραφή του 1445 για την Γράλιστα
(Ελληνόπυργος σήμερα) Καρδίτσης. Ήδη ο ιστορικός ερευνητής προμηθεύθηκε τα κεί-
μενα,τα επεξεργάζεται και σύντομα θα δημοσιευθεί η εργασία του -εκτός του Θεσσαλι-
κού ημερολογίου- και στην εφημερίδα μας Ελληνόπυργος. Είναι φίλος και καλός
πατριώτης και μας ενημέρωσε μετά  χαράς για την  ανακάλυψη αυτή. Πολύ σημαντικό.
Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον  τα αποτελέσματα της έρευνας. Πράγματι ιστορικό
χωριό..., το χωριό μας.

Ενδιαφέρουσα έρευνα

Με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος άρχισαν και συνεχίζονται
οι εργασίες διάνοιξης του δρόμου από την «Απαλαίστρα» μέχρι
την «Απιδόγρια».

Οι διανοίξεις των δρόμων μέσα στον οικισμό αποτελούν συ-
νέχεια της εφαρμοζόμενης πολιτικής για τη βελτίωση των υπο-
δομών προς διευκόλυνση της ζωής των κατοίκων στα χωριά. Ο

Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός με την ευκαιρία της
επίσκεψής του στον Ελληνόπυργο, τόνισε τη μεγάλη σημασία
που έχουν για τους κατοίκους τα μικρά αυτά έργα υποδομής
τα οποία  κατασκευάζονται με τα μέσα  του Δήμου και με πολύ
μικρό κόστος σε σχέση με τη σπουδαιότητα που έχουν για τους
κατοίκους.   


