
Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη του δρόμου από την
Απαλαίστρα μέχρι τον Πλατανάκα μετά από μια
σειρά από εργασίες που έλαβαν χώρα στο συγκε-
κριμένο τμήμα.

Πρόκειται για τη μόνη προς το παρόν εναλλα-
κτική διαδρομή που οδηγεί από την ανατολική εί-
σοδο του χωριού στο κέντρο και τη βόρεια πλευρά
χωρίς να διέρχεται κάποιος από τον κεντρικό
δρόμο και την πλατεία του Μίσχου.

Η δεύτερη εναλλακτική λύση θα είναι ο περιφε-
ρειακός που θα αρχίζει από τον Πλατανάκο και θα
φθάνει στο Κουδουνάκι και ο οποίος έχει προς το
παρόν σταματήσει λόγω των γνωστών προβλημά-
των με το πάγωμα του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ και
το θάνατο του αναδόχου εργολάβου του έργου.

Πέρα από την δεύτερη πρόσβαση που επιτρέπει
στα οχήματα να χρησιμοποιούν για την είσοδο και
έξοδο από το κέντρο του χωριού θα ανακουφίσει
επίσης το κέντρο κυρίως κατά τους θερινούς
μήνες αφού στην περιοχή αυτή θα σταθμεύουν πε-
ρισσότερα από 50 αυτοκίνητα. Εν τω μεταξύ με τα
αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν πριν από δύο χρόνια από το
Δήμο στο ρέμα του Νιάφα έχει ήδη διαμορφωθεί μια περιοχή
όπου μπορούν και εδώ να σταθμεύουν αρκετά αυτοκίνητα. Έτσι
υλοποιείται κατά ένα μέρος ο βασικός στόχος που είναι η αξιο-
ποίηση του κεντρικού άξονα του χωριού αλλά και όλου του
χώρου που είναι μέσα στα όρια του οικισμού, με την κατασκευή
δρόμων πρόσβασης σε όλα τα σπίτια και τη δημιουργία θέσεων
στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ΣΥΝΕχIζΟΝΤΑι Οι ΕΡΓΑΣIΕΣ
Μετά τη διάνοιξη του δρόμου Απαλαίστρα - Πλατανάκος συ-

νεχίζονται οι εργασίες βελτίωσης του συγκεκριμένου δρόμου
με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στα Παπαντωνέικα για
να διασφαλισθούν παρακείμενα οικήματα.

Θα ακολουθήσει η κατασκευή τεχνικού και η τσιμεντό-
στρωση όλου του δρόμου για την άνετη διέλευση όλων των
τύπων των οχημάτων.
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Ισχυρός Σύλλογος • Συσπείρωση των Αποδήμων • Ανάπτυξη του Χωριού 

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

Δημήτρης Σιούφας

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο
το μπαλκόνι των Αγράφων

Επενδύστε στη δύναμη, 
επενδύστε στον Ελληνόπυργο

Απο Την ΑπΑΛΑΙσΤρΑ μεΧρΙ Τον πΛΑΤΑνΑκο

Ολοκληρώθηκε
η διάνοιξη του δρόμου 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες σύντομα  πρόκειται να
αρχίσουν οι εργασίες επένδυσης του εσωτερικού της σήραγγας
εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου. Ήδη στην περιοχή βρί-
σκονται τεχνικοί που ασχολούνται με τις προκαταρκτικές εργα-
σίες για την εγκατάσταση των συνεργείων που θα αναλάβουν
το σημαντικό αυτό έργο αφού έτσι θα διασφαλισθούν τα τερά-
στια ποσά που δαπανήθηκαν για τη διάνοιξη της σήραγγας.

σΤο ΑνΩ ρου Του ΑΧεΛΩου

Επιβάλλεται να καθαριστούν όλα τα χωράφια στο χωριό και
ιδιαίτερα αυτά που, με την επέκταση, μπαίνουν εντός οικισμού.
Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει μέσα στο χειμώνα που μας έρ-
χεται για να προχωρήσει η διαδικασία της επέκτασης του οικι-
σμού. Η μέχρι σήμερα απαξιωμένη γη πρέπει  να πάρει την
αξία που έχει πραγματικά και αυτό θα γίνει με τη δική μας και
μόνο δραστηριότητα.

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.

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

Αρχίζουν τα έργα επένδυσης
της σήραγγας εκτροπής

ΤουρνουΑ μπΑσκεΤ σΤο ΧΑρμΑ

Οι δύο ομάδες
του  Ελληνόπυργου, 

στον τελικό
Έφεραν το ασημένιο μετάλλιο

Από αριστερά, Μεϊκόπουλος Αλ., Λαγός Χρ., Τριαντάρης Κων. 
(στην κατηγορία 17 και άνω). Μουντζούρης Θαν., 

Εμμ. Μπαϊραχτάρης και (καθιστός) Σακελλαρίου Βασ. 
(στην κατηγορία 17 και κάτω). Στο άκρο δεξιό όρθιος, 

ο («αρχηγός των ομάδας») Αποστ. Αθ. Γέρμανος.

Nα καθαριστούν όλα
τα χωράφια του χωριού

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τα παράλληλα έργα
του αναδασμού της Καππάς και του Χάρματος θα χρηματοδο-
τηθούν από την περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του ΕΣΠΑ. Τα
συγκεκριμένα έργα καθυστερούν  εδώ και χρόνια ενώ μεγάλες
είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην καλλιέργεια των
χωραφιών αφού τα νερά δεν στραγγίζουν εύκολα με αποτέλε-
σμα πολλές φορές να χάνονται οι σοδειές ή να μένουν χωράφια
ακαλλιέργητα. Με την ολοκλήρωση των έργων θα δοθεί η δυ-
νατότητα να καλλιεργούνται τα χωράφια πιο εύκολα και πιο οι-
κονομικά προς όφελος των αγροτών.

Θα χρηματοδοτηθούν
τα παράλληλα έργα

Καππάς και Χάρματος

Σάββατο, 13 Αυγούστου η διοργάνωση για 13η συνεχή χρο-
νιά του τουρνουά μπάσκετ στο Χάρμα (λέγε Χάρμαινα), εφέτος
με τίτλο «Τουρνουά Μπάσκετ Δήμου Μουζακίου». Την παρά-
σταση «έκλεψαν» οι νεαροί (τα λεβεντόπαιδα) του χωριού μας
που παραθέριζαν στο χωριό και δήλωσαν συμμετοχή στον
τουρνουά.                                       • Συνέχεια στην 3η σελίδα

Από αριστερά η Πιπίτσα Τουλιά, ο Πέτρος Παπαντωνίου, ο Καρύδας Δημήτρης,
ο πρόεδρος Γιάννης Βλάχος και ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Μηνίτσιος 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ», που δημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα της Καρδίτσας,η φετινή καστα-
νογιορτή που είχε προγραμματισθεί για τις 8 Οκτωβρίου, αναβάλλεται λόγω
προσωπικού κωλύματος του προέδρου του Συλλόγου κ. Παύλου Σιούφα.

Ματαίωση
Καστανογιορτής



Νέα πτυχιούχος
Η Βασιλική Κων. Γκόνιαρη (εγγονή Βασιλείου και Λαμ-

πρινής Τουλιά) έλαβε το πτυχίο της από το Μαθηματικό
τμήμας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Ευχόμαστε καλή επαγγελματική αποκατάσταση. 

συγχαρητήρια
Την εγγονή μας Βασιλική Κων. Γκόνιαρη, που έλαβε το

πτυχίο της από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, συγχαίρουμε θερμά και ευχόμαστε καλή επαγ-
γελματική αποκατάσταση στην συνέχεια. 

Οι παππούδες
Βασίλης και Λαμπρινή Τουλιά
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Koινωνικά και άλλα...

ΓΑΜΟι
Η Ελένη Ιω. Καραγιάννη και ο Νικ. Ελευθ. Ζάχος ετέλε-

σαν τους γάμους τους, την 12-6-2011, στην Αθήνα. 
Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΒΑΠΤιΣΕιΣ
- Ο Νίκος Κίτσης και η

Σπυριδούλα Ναπ. Καρατώ-
λου βάπτισαν την κόρη τους
και το όνομα αυτής Στελίνα.
Το μυστήριο τελέσθηκε στην
Αγία Παρασκευή του χωριού
και η καθιερωμένη δεξίωση
δόθηκε στην ταβέρνα του
παππού της νεοφωτίστου
(Ναπολέοντα Ν. Καρατώ-
λου). 

- Ο Γιώργος Παρμ. Κοτρώτσιος (και της Φυλακτής,
γένος Νικ. Καρατώλου), βάπτισαν την μικρή τους κόρη
στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό στις 29-5-2011 και το
όνομα αυτής Δανάη-Ξανθή. 

- Ο Αντώνης Κασσάνου και η Ελεονόρα Βασιλείου-Κασ-
σάνου, βάπτισαν τον γιό τους Σπυρίδωνα - Άγγελο, την 10-
7-2011 στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Μουμπαδιάρη. 

- Ο Βασίλης και η Αποστολία Καπέλλα βάπτισαν, το
τρίτο παιδί τους, τον μικρό Κων/νο-Δαϊδ στον ι. ν. Αγίου Γε-
ωργίου Βόλου. Ανάδοχος ο Παύλος Βας. Σιούφας. 

- Ο Δημήτρης Θεοδ. Γέρμανος και η Γιούλη  Κουρτό-
γλου, βάπτισαν την κόρη τους, στις 21 Αυγούστου, στην
Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου. Και το όνομα αυτής
Μαρία-Φωτεινή.

Ευχόμαστε να ζήσουν χαρούμενα και ευτυχισμένα.

Για  κοινωνικά θέματα (βαπτίσεις, γάμοι) εφ’ όσον μας αποστέλ-
λονται φωτό θα δημοσιεύονται με το ανάλογο περιεχόμενο στην
αντίστοιχη  στήλη της εφημερίδας μας.

Μνημόσυνο
Στις 17-7-2011 έγινε στο χωριό, στην Εκκλησία της Αγ.

Παρασκευής το 40ήμερο μνημόσυνο της Χαρίκλειας
Φράγκου, της Χαρίκλειας τ’ Μάκκα, όπως συνήθιζαν να τη
φωνάζουν, οι φίλες και χωριανές.

Η εκλιπούσα, θα πρέπει να αναφέρουμε για όσους δεν
το γνωρίζουν, ήταν άτομο γεμάτο ενέργεια και προσφορά,
η ψυχή της παρέας εκεί στη γειτονιά της.

Ήταν η γυναίκα που βρισκόταν δίπλα σε κάθε οικογέ-
νεια στις χαρές, μα και στη λύπη.

Για να μαγειρευτεί φαγητό σε καζάνι ήθελε τέχνη και
εμπειρία, ή να γίνει ένας δίσκος μνημοσύνου και η Χαρί-
κλεια ήταν αξεπέραστη.

Σε κάθε εκδήλωση των Συλλόγων μας, ήταν παρούσα
με αρκετή εργασία, σε κάθε τομέα. Και να μην ξεχνάμε,
στους Πασχαλιάτικους χορούς ήταν πάντα πρώτη.

Νοιαζόταν πολύ και ήθελε να διατηρηθεί το έθιμο. Να
μη σβήσει.

Αιωνία η μνήμη της.
Βίκα Αλπού

Πένθιμα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟι
- Ελένη συζ. Λεωνίδα Καρύδα, ετών 56, την 8-5-2011

στην Αθήνα, όπου εψάλη και η εξόδιος ακολουθία. . 
- Ιωάννης Αθ. Γέρμανος, ετών 82, απεβίωσε στο Νοσο-

κομείο Καρδίτσας και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
ενοριακό Ναό της κατοικίας του στην Θεσ/νίκη. 

- Δημήτριος Αθ. Τριαντάρης, ετών 98, απεβίωσε και
ετάφη στον Αυλώνα Αττικής. 

- Η Ανδρομάχη Αθ. Λαγού , ετών απεβίωσε την 19-8-11
στα Τρίκαλα, όπου διέμεινε και η εξόδιος ακολουθία εψάλη
την επομένη στην Αγία Παρασκευή στο χωριό. 

- Η Φωτεινή συζ. Αντ. Καρανάσιου, ετών 77, την 19-8-11
στο Βόλο, όπου εψάλη και η εξόδιος ακολουθία. 

- Η Αθηνά Σύρμου-Τοπούζη,ετών 89,απεβίωσε την 12-8-
2011 στην Αθήνα.

Ευχόμαστε ο Θεός να τους αναπαύει 
και να στηρίζεις τους οικείους των. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Χαρίκλεια Απ. Φράγκου, 40ήμερον, στην Αγία Παρα-

σκευή στο χωριό. 
- Λαμπρινή Δημ. Πλακιά, ετήσιο, στην Αγία Παρασκευή

στο χωριό. 
- Γεωργίας Αθ. Μουντζούρη, εξάμηνο, στην Αγία Παρα-

σκευή Ελληνοπύργου.
- Ιωάννου Αθ. Γέρμανου, 40ήμερον, στην Θεσ/νίκη.

Επιτυχίες Πανελληνίων

- Η Ντίνα συζ. Δημ. Παπαντωνίου, επέτυχε σ το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό ειδικής αγωγής. 

- Η Ιωάννα Δημ. Νάκου, επέτυχε στη φιλοσοφική σχολή
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

- Η Θεοδώρα Γ. Λαγού του Θεοδ. (εγγονή του Καπαϊνα),
επέτυχε στην Σχολή Διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λά-
ρισας. 

- Ο Θωμάς Δημοσθ. Αρβανιτάς επέτυχε στο ΤΕΙ Μεσο-
λογγίου, Σχολή Λογιστικής. 

- Ο Παναγιώτης Μπαλατσός του Γεωργίου και της Ευ-
σταθίας, (Αγναντερό) εγγονός του κ. Παναγιώτη Μηνίτσιου
πέρασε  στη Σχολή Αστυφυλάκων. 

Θερμά συγχαρητήρια

Σταυρόλεξο

OΡιζΟΝΤιΑ: 
1. ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΗΣΙ 
2. ΑΜΕΤΟΧΗ - ΚΟΡΟΣ
3. ΠΟΤΗΣ - ΑΠΟΘΕΜΑ
4. ΑΣΤΕΡΙ -ΕΜΠ
5. ΤΙΜΙΟΣ - ΑΙΣΙΟΣ 
6. ΑΣΕΑ – ΤΙΤΟ - ΑΛΟ
7. ΝΟΝ – ΠΙΝΑΚΑ - ΑΜ
8. ΙΣΟΒΙΑ - ΚΑΤΑ
9. ΟΚ – ΠΑΤΡΙΣ - ΡΟΛ
10. ΣΕΟ – ΤΟΥΑΤΑ - ΜΟ
11. ΛΥΠΑΡΑ - ΗΡΩΑΣ
12. ΜΗΛΟ – ΙΚΑ - ΠΟΛ
13. ΗΣΑΥΡΟΙ - ΜΑΝΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ: 
1. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ - ΜΗ 
2. ΑΜΟ - ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ
3. ΤΕΤΑΜΕΝΟ - ΟΥΛΑ
4. ΕΤΗΣΙΑ – ΒΠ - ΠΟΥ
5. ΡΟΣΤΟ - ΠΙΑΤΑ
6. ΙΧ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
7. ΝΗΑΡ – ΙΝ - ΡΥΑΚΙ
8. ΠΙΑΤΑΚΙΑ
9. ΚΟ - ΙΟΚΑΣΤΗ
10. ΝΟΘΕΣ – ΑΤ - ΑΡΠΑ
11. ΗΡΕΜΙΑ – ΑΡ - ΩΟΝ
12. ΣΟΜΠΟΛΑ - ΟΜΑΛΟ
13. ΙΣΑ - ΣΟΜΑΛΟΣ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 20 χρόνια

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡιΟΣ - ΟΚΤΩΒΡιΟΥ 1991

1η ΣΕΛιΔΑ 
- Η αναβάθμιση και αξιοποίηση του σχολικού κτιρίου.
- Νέος Υφυπουργός Υγείας ο κ. Δημήτρης Σιούφας.
- Γιορτάσθηκε η μνήμη του Προφήτη Ηλία.
- Κατασκευή νέου δρόμου Παπαδήμου – Σταυρός -Άγιος

Κων/νος.
- Άφθονο νερό στο χωριό.
- Παραδοσιακά διατηρητέα.
- Καλοκαίρι στο χωριό. 

2η ΣΕΛιΔΑ 
- Ύστατο χαίρε στον Οικουμενικό Πατριάρχη.
- Ο Ελληνόπυργος στην πρόθεση 39 Δούσικου.
- Μελισσοκομία.

3η ΣΕΛιΔΑ
- Κατάσταση χωριανών μας που μένουν στα Τρίκαλα
- Ο κ. Θωμάς Τουλιάς νέος Δντής στο Υπ. Οικονομικών.
- Κοινωνικά – μεταθέσεις –τοποθετήσεις –δωρεές.
- Το αυτοκίνητο αντικατέστησε τα τετράποδα.

4η ΣΕΛιΔΑ
- Δημοσιογραφικό ρεπορτάζ για το χωριό.
- Μεταθέσεις
- Ξέρετε ότι
- Αρίστευσαν
- Διατηρητέα
- Νέο Εκκλησάκι στον Άγιο Δημήτριο.
- Προαγωγές.
- Πήραν το πτυχίο.

ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΡΩΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔ. ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

B. SC. Psychology. Middlesex, Univ. of London
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ΟΡιζΟΝΤιΑ
1. Πόλη της Μακεδονίας - Περιβάλλεται από νερό.
2. Αυτή που δεν λαμβάνει μέρος - Χόρτασμα (καθ.).
3. Ο μέθυσος - Αποταμίευμα.
4. Ουράνιο σώμα - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
5. Ηθικός - Ευοίωνος.
6. Ανώτατο Συμβούλιο Εθν. Αμύνης - Βαλκάνιος
ηγέτης - Τηλεφωνική απάντηση ξένων.
7. Αρνηση ξένων - Σ’ αυτόν γράφαμε στο σχολείο
- Δηλωτικά ανωτάτου Αρχοντα.
8. Βαρύτατη ποινή - Πρόθεση.
9. Εντάξει (ξεν.) - Ένα από τα τρία ιδανικά μας
(καθ.) - Απορρυπαντικό.
10. Συμβούλιο επιλογής οπλιτών - Μάρκα Ιαπωνι-
κού αυτ/του (αναγρ.) - Μέλος… Ομίλου.
11. Είναι ανθυγιεινά αυτά - υπεράνθρωπος.
12. Φρούτο - Ασφαλιστικό ταμείο - Παύλος, ξένων.
13. Αυτοκράτορες Βυζαντίου - Ονομα ανδρικό.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ηγείται πλοίου - Αρνητικό.
2. Λατίνων αγαπώ - Ισα σκέλη έχει αυτός.
3. Τεντωμένο - Συγκρατούν δόντια.
4. Χρονικά - Σύμφωνα του βήτα - ερωτηματική αν-
τωνυμία.
5. Είδος φαγητού με κρέας - Απαραίτητα στην κου-
ζίνα.
6. Είδος αυτ/του - Ρεστοράν.
7. … ΙΣτ, ομάδα μπάσκετ των Αθηνών Μέσα (ξεν.)
- Σχηματίζεται από τη βροχή.
8. Συνοδεύουν φλιτζάνια.
9. Επαναλαμβανόμενο, γλυκό μωρού - Γυναίκα του
Πριάμου.
10. Πλαστές - Πόλη του Βελγίου - Μουσικό όρ-
γανο.
11. Νηνεμία - Κεφαλή… Αρχείου - Απαραίτητο σε
γλυκά και φαγητά (αρχ.).
12. Μικρές πέτρες - Λείο.
13. Ιδια - Κάτοικος κράτους της Αφρικής.



Δύο ομάδες σε αντίστοιχες κατηγορίες. Κατηγορία 17 και
κάτω (μικρότεροι): [Θανάσης Κων. Μουντζούρης, Βασίλης Κ.
Σακελλαρίου και Εμμανουήλ Μπαϊραχτάρης του Κων. (και της
Βασιλικής Ιω.Τουλιά)].

Κατηγορία 17 και άνω: [Χρήστος Γρ.Λαγός, Κώστας Γ.
Τριαντάρης και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος…]. Όλοι τους υπήρ-
ξαν άριστοι, μεθοδικοί, αθλητικοί, συνεργάσιμοι μεταξύ τους
και στάθηκαν με αξιώσεις απέναντι σε αντιπάλους με συμμε-
τοχή σε Γυμναστικούς Συλλόγους και αναγνωρισμένες ομάδες
μπάσκετ. 

Οι δύο (2) ομάδες των συγχωριανών μας, που έφεραν τον
τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ», στους προκριματικούς απέκλεισαν
τις αντίπαλες ομάδες και έφθασαν στον τελικό, όπου έλαβαν
ως έπαθλο το ασημένιο μετάλλιο.Στον τελικό η ομάδα των εφή-
βων (17 και κάτω) αντιμετώπισαν την ομάδα της Καρδίτσας
(παίκτες του Γ.Σ. Καρδίτσας), προηγήθηκαν στο σκόρ και τελικά
έχασαν με 11-8 πόντους. 

Η ομάδα των ανδρών (17 και άνω) αντιμετώπισαν την ομάδα
του ΦΩΤΙΟΥ (με παίκτες ανήκοντες, επίσης, σε επίσημες ομά-
δες μπάσκετ) και τελικά έχασαν με σκόρ 15-10. Και οι δυό ομά-
δες του ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ έγραψαν την δική τους ιστορία,
έφθασαν στον τελικό και από ατυχή συγκυρία δεν έφεραν, στο
χωριό, το ΚΥΠΕΛΛΟ της κατηγορίας τους. Όμως απέσπασαν
και των θαυμασμό των παρισταμένων διοργανωτών αλλά και
φίλων του μπάσκετ που κατέκλυσαν το γήπεδο στα Χάρμαινα
(Χάρμα). Εύγε στα παιδιά. Μπράβο λεβεντόπαιδα. Του χρόνου,
πρώτα ο Θεός να είσθε καλά και να φέρετε το κύπελλο.

Αλήθεια, μία τέτοια διοργάνωση δεν μπορούσε να γίνει στο
χωριό; Τι λείπει; Η υποδομή ή τα πρόσωπα; Ας ευχηθούμε του
χρόνου να υπάρξουν τέτοιες πρωτοβουλίες και το τουρνουά

Μπάσκετ, αλλά και ποδοσφαίρου και βόλεϋ να γίνουν στο
χωριό. 

Προτείνουμε από τώρα την προετοιμασία των παιδιών να
αναλάβει ο κ. Μαϊραχτάρης Κων/νος (σύζυγος της Βασιλικής
Ιω. Τουλιά), που είναι Γυμναστής και λατρεύει το χωριό παρα-

μένοντας εκεί όλο, σχεδόν, το καλοκαίρι. Ας καταγραφεί ως
πρόταση. Με αυτό τον τρόπο θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσό-
τερο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του καλοκαιριού και μά-
λιστα στον τομέα της νεολαίας μας... 

IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΣΕΛΙΔΑ 3ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Κατηγορία 17 και κάτω [Θανάσης Κων.Μουντζούρης, 
Βασίλης Κ. Σακελλαρίου και Εμμανουήλ Μπαϊραχτάρης του 

Κων. (και της Βασιλικής Ιω. Τουλιά)]. Και το σχόλιο 
των παιδιών μετά το αποτέλεσμα: «Ήταν τυχεράκηδες, 

θα τους είχαμε διαλύσει αν δεν είχαμε την αστοχία 
των τελευταίων λεπτών. Που θα μας πάνε; Του χρόνου 

πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε με τους Καρδιτσιώτες»!!!

Κατηγορία 17 και άνω [Χρήστος Γρ.Λαγός, 
Κώστας Γ.Τριαντάρης και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος…]. 
Ασιοδόξοι για την νίκη λίγο πριν την έναρξη του τελικού, 

σχολίασαν τα παιδιά: «Θα τους φάμε…, 
που θα μας πάνε, θάρρος…».

Οι δύο ομάδες του Ελληνόπυργου, στον τελικό
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Θα ήταν από μέρους μου παράλειψη, αν δεν αναφερόμουν
στο τρίτο επάγγελμα, που ασκούσαν, περισσότερο ερασιτε-
χνικά, εμπειρικά, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, ορι-
σμένοι συγχωριανοί μου. Θα πρέπει, όμως, παράλληλα να
τονιστεί, ότι οι ίδιοι καταγίνονταν και με άλλες δραστηριότητες
που αφορούσαν, κυρίως, τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Πάντως, σπεύδω εκ προοιμίου, να κάνω γνωστό, ότι κατά
κοινή ομολογία, υπήρξαν άνθρωποι απλοί και αγαπητοί, απ’
όλους τους συνανθρώπους τους, με τους οποίους συναναστρέ-
φονταν και όσους εξυπηρετούσαν και έτσι πέρασαν και στην το-
πική ιστορία του χωριού μου. Αλήθεια, για ’κείνη την εποχή και
με ‘κείνα τα δεδομένα, όπου η συγκοινωνία ήταν σχεδόν ανύ-
παρκτη, ήταν απαραίτητητοι, χρήσιμοι και προσέφεραν κάποιο
κοινωνικό έργο, με την ιδιότητα του κουρέα;  Η απάντηση στο
ρητορικό αυτό ερώτημα είναι: αναμφισβήτητα: Ναι! Και αυτό θα
προσπαθήσω, στη συνέχεια, να αποδείξω… και να καταδείξω!

Για καλύτερη, όμως, ενημέρωση και για να έχουν και οι νεό-
τεροι μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα, κρίνω σκόπιμο και
αναγκαίο, προτού υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, για το ποιόν
αυτών των ανθρώπων, ονομαστικά, διακριτικά, να περιγρά-
ψουμε, αφ’ ενός μεν τους χώρους δουλειάς τους και αφ’ ετέρου,
τι μέσα και εργαλεία χρησιμοποιούσαν για να ανταποκρίνονται,
έστω και… στοιχειωδώς, στις απαιτήσεις του επαγγέλματός
τους. Φυσικά, απείχαν πολύ από την οργάνωση και λειτουργία
των σύγχρονων κουρείων! Αρκούσε, τότε, μια γωνιά κάπου σε
κάποιο δωμάτιο του σπιτιού τους, για να… στήσουν το εργαστή-
ριό τους, μ’ όλα τα… «συμπράγκαλα» ή για τους πιο τυχερούς,
κάποιος χώρος, στα υπάρχοντα τότε καφενεία, ο οποίος διατί-
θονταν… αφιλοκερδώς από τους καταστηματάρχες! Εκεί, μπρο-
στά σ’ ένα μεγάλο καθρέφτη, που μπροστά του υπήρχε χώρος
αρκετός, ο κουρέας τοποθετούσε ένα - ένα τα… σύνεργά του
και… έτοιμο το κουρείο! 

Για να δούμε, τώρα και τα … χρειαζούμενα εργαλεία του για
να κάνει τη δουλειά του! Ολως απαραίτητα και σε πρώτη…
χρήση, ιδίως για το κούρεμα, ήταν το ψαλίδι και κάποια τσα-
τσάρα! (Ενίοτε το… ψαλίδι, το… ρημάδι, δεν… έκοβε και τόσο
καλά! Ας είναι!). Μετά, το λόγο είχαν, αν επρόκειτο για κού-
ρεμα… γουλί, η ψιλή ή η χοντρή μηχανή, χειροκίνητες εννοείται,
που συνήθως χρησιμοποιούταν για μας τ’ αγόρια! (Για την ιστο-
ρία και μόνο! υπήρχαν αντίστοιχες μηχανές και στο σχολείο!).
Αν, τώρα, κάποιος από τους πελάτες, ήθελε το… λεγόμενο…
ξούρισμα, ε, τότε… επιστρατεύονταν το… περίφημο… ξουράφι
που… παραδόξως επιβιώνει μέχρι σήμερα και, κατά διαστήματα,
για να… ξυρίζει καλά και... κόντρα, ο κουρέας το… περνούσε
πάνω - κάτω στο… λουρί τροχίζοντάς του! Εκοβε; Αλλοτε ναι και
άλλοτε… όχι και τόσο καλά με αποτέλεσμα να… διαμαρτύρεται
και ευλόγως, ο πελάτης! Οσο για τον… αφρό ή, τότε, για τη…
σαπουνάδα, χρησιμοποιούνταν… κοινό σαπούνι και παρασκευά-
ζονταν μέσα σε… ειδική μεταλλική κούπα, με τη βοήθεια του πι-

νέλου! Και στο τέλος, της όλης αυτής διαδικασίας, να και μια
ευχάριστη έκπληξη! Πασάλειβε τα… μάγουλά του τα… φρεσκο-
ξυρισμένα, με κολόνια που, πρέπει να το παραδεχτούμε, μοσχο-
βολούσε! Και, να το σημειώσουμε κι αυτό: στο τέλος ο κουρέας,
ευγενέστατα, απευθυνόμενος στον πελάτη, τούλεγε: «με την
υγεία σου!». Μάλιστα τέτοιες ευγένειες! Αλήθεια, όταν υποδέ-
χονταν τον… υποψήφιο πελάτη ως προς την εμφάνισή τους,
είχαν κάτι το ιδιαίτερο, εννοώ ρούχω, όπως οι σημερινοί κουρείς
ή με τα… ρούχα της δουλειάς; Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι
και εντελώς αντικειμενικοί: Οσοι εργάζονταν «κατ’ οίκον» αρ-
κούνταν στο… καθημερινό τους ντύσιμο, πάντοτε όμως… «ευ-
πρεπώς ενδεδυμένοι»! Οι άλλοι, που δούλευαν στα καφενεία, αν
θυμάμαι καλά, εμφανίζονταν κάπως πιο επαγγελματικά ντυμένοι,
φορώντας ένα επανωφόρι, χρώματος λαδί!Και οι μεν και οι δε
υποδέχονταν τους πελάτες μ’ ένα πλατύ ζεστό χαμόγελο και με
τρόπο ευγενικό και καλοσυνάτο, πάντα είχαν να πούνε ένα καλό
λόγο… προτού ο… ενδιαφερόμενος καθίσει ή στην καρέκλα ή
στην… πολυθρόνα! Βέβαια, η συνομιλία συνεχίζονταν… αστα-
μάτητα, πολλές φορές και… περιστρέφονταν γύρω από θέμα
που αφορούσαν, κυρίως, την καθημερινότητά τους ή και, γιατί
όχι, ολίγον κουτσομπολιό! Νομίζω, ότι ύστερα από τα παρα-
πάνω, «ήγγικε η ώρα», να σας τους παρουσιάσουμε, με κάποια
δόση χιουμοριστική και πάντοτε, με τον προσήκοντα και τον επι-
βαλλόμενο σεβασμό, ιδίως προς αυτούς που… «απεδήμησαν εις
Κύριο!». Ισως, οι πιο παλιότεροι απ’ όλους τους μεταγενέστε-
ρους, ήταν οι:

ζάχος Γεώργιος και Λαγός Αθανάσιος (Νάσιος).
Για τον πρώτο θ’ αρκεστώ μόνο, μ’ όλο το σεβασμό, σ’ αυτό

που καλοπροαίρετα κυκλοφορούσε, τότε, στο χωριό και, φυ-
σικά, παρέμεινε υπό τύπον αστειότητος! Να δηλαδή, ότι ο περι
ού ο λόγος μπαρμπέρης, όταν τελείωνε η … σαπουνάδα, δε δί-
σταζε να τη… συμπληρώσει με… λίγη φυσική σαπουνάδα στην
προσπάθειά του να… τελειώσει το ξύρισμα! 

Περισσότερο όμως θα ενδιατρίψω γύρω από τη δράση των
υπολοίπων που πρώτος και καλύτερος ήταν ο Γιώργος Τριαν-
τάρης. Ανθρωπος γλυκύτατος και μειλίχιος, ευγενέστατος και
ήπιων τόνων, αγαπητός και αξιολάτρευτος απ’ όλους τους συγ-
χωριανούς - παράλληλα με το επάγγελμα του κουρέα ήταν και…
δεξιός ψάλτης, μάλλον… αρκούνταν στην περίφημη ισοκρά-
τηση! - είχε στήσει… το εντυπωσιακό, πράγματι, κουρείο του σε
ένα χώρο, μέσα στο καφενείο του Π. Μπονώτη, που ευγενώς του
παραχωρήθηκε από μέρος τους… Αυτός, ο κυρ - Γιώργος, δε-
χόταν πελάτες όλων… των ηλικιών από μικρά αγόρια, μέχρι…
παππούδες! Δεν θυμάμαι, αν πήγαινε και σε σπίτια για… κού-
ρεμα, σε ‘κείνους, που λόγω ανημποριάς, δεν μπορούσαν να
φτάσουν ως εκεί. Εμφάνιση εντυπωσιακή, φορούσε στη δουλειά
του, πάντα το… επανοφώρι του, χρώματος λαδί… ή κάτι παρό-
μοιο!

Κάπου, τώρα σε κάποια γειτονιά, δρούσε και δραστηριοποι-

ούνταν ένας άλλος κουρέας, πράγματι καθ’ όλα… αριστοκράτης
και τύπος ανθρώπου… «Μποέμ». Πρόκειται για το Γιώργο Τσου-
ραντάνη… Για να ακριβολογήσουμε, θα λέγαμε ανεπιφύλακτα,
ότι ήταν μάλλον… «οικογενειακός», κουρέας, γιατί, πρόθυμα και
ευγενέστατα, προσέτρεχε σε κάθε σπίτι, όταν τον ειδοποιούσαν!
Εδώ, αξίζει τον κόπο, ν’ αναφερθούμε και σε κάτι που ήταν εξό-
χως εντυπωσιακό: πρόκειται για το «φορητό» κασελάκι του ή βα-
λιτσούλα, όπου μέσα του, με τάξη θαυμαστή, τοποθετούσε όλα
του τα εργαλεία! Και το σπουδαίο, όλα λαμποκοπούσαν και
άστραφταν, τόσο  για την άψογη καθαριότητα, όσο και για του
ότι, ήταν καινούρια και φυλαγμένα από υγρασία, που πιθανόν
θα αλλοίωναν την όλη τους εμφάνιση… Για την ιστορία θα πρέ-
πει ν’ αναφέρουμε, ότι πέραν όλων των άλλων… υποχρεώσεών
του ως κουρέα, είχε επωμιστεί και με κάτι άλλο: ήταν ο κουρέας
που καλούνταν στο σπίτι του γαμπρού, για να… υποστεί το …
τελευταίο ξύρισμα, σύμφωνα με το κρατούν έθιμο, αλλά και για
να επιβεβαιωθεί και το ρηθέν «Ότι στο τέλος τον… ξυρίζουν τον
γαμπρό!». 

Να επισημανθεί και κάτι άλλο, σαν χαρακτηριστικό γνώρισμά
του. Το άψογο ντύσιμό του, πάντα… κουστουμαρισμένος, γρα-
βατωμένος με γιλέκο, όπου κρέμονταν η χρυσή αλυσίδα, συν-
δεδεμένη με χρυσό ρολόϊ! Και, τώρα, επικαλούμενος και τον
άρρηκτο δεσμό φιλίας, που είχα με τον… τελευταίο κουρέα, θα
μου επιτραπεί ν’ αναφερθώ εντελώς… χιουμοριστικά στο πρό-
σωπό του! Πρόκειται για τον Ηλία Βλάχο! Αυτός άπλωνε την…
αρματωσιά του στο έμπα του καφενείου του Κ. Τέγου. Απ’ όλα
είχε ο «μπαχτσές» που τον ονόμασε το «χρυσό ψαλίδι!».

Αραγε ο… τίτλος αυτός ανταποκρίνονταν και στην… πραμα-
τικότητα; Αμφιβάλλω! Που, ο… αθεόφοβος μαθήτευσε και διδά-
χτηκε την τέχνη του κουρέα; Παραμένει εισέτι… μέγα μυστήριο!
Ας είναι κουτσά - στραβά… τα κατάφερνε! Κάποτε, ενώπιον
όλων των θαμώνων του καφενείου, λογομάχησε με κάποιο πε-
λάτη… γιατί όταν πήρε να τον ξυρίσει… μόνο που δεν έβγαλε…
«φασκές», του ανθρώπου! Αγρίεψαν τα πράγματα… με το δίκιο
του ο πελάτης τον έβρισε μόνο που δεν τον έδειρε κι εκεί κάπου
τελειώνει το συμβάν! Κάποιος, κάποια μέρα τον πείραξε και του
λέει! «Τι … «χρυσό ψαλίδι» μου «τσαμπ’ νάς» του λέει, σκουρια-
σμένο και… σιδερένιο είναι…και πολύ σου πέφτει!». Αστραψε και
βρόντησε ο Λιάκος και μόνο που δε ρίχτηκε καταπάνω του… για
να τον δείρει! Εκτός από κουρέας… ασκούσε κι ένα σωρό άλλα
επαγγέλματα, πάντα… αυτοδίδακτος και… εμπειρικά! Τι απομέ-
νει, ύστερα απ’ όλα αυτά; Το λυπερό είναι ότι… ελλείψει κόσμου,
απροθυμίας των κατοικούντων να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα
ή κάτι άλλο να συμβαίνει το επάγγελμα αυτό… εξέλιπε παντελώς
και … οι εναπομείναντες μόνιμοι κάτοικοι του χωριού… σπεύ-
δουν στις πόλεις για να κουρετούν!... Αλήθεια, αναρωτιέμαι,
μήπως, ήρθε ο καιρός κάποιος ν’ ανοίξει ένα καινούριο, σύγ-
χρονο κουρείο; Ιδωμεν!

Θωμάς Βούρδας

«Οι μπαρμπέρηδες - κουρείς του χωριού μου»

ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κουρείο

Ηπείρου 14 Λάρισα
Τηλ. 2410627358
Κιν. 6278092396

Τ Α Ξ Ι

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739



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

Μετά από αίτημα πολλών αναγνωστών δημοσιεύουμε ξανά τη φωτογραφία 
με τα όρια της επέκτασης του οικισμού για να πληροφορηθούν όλοι και να σπεύσουν να καθαρίσουν τα χωράφια τους 

Επέκταση οικισμού

Στις 24 Αυγούστου γιορτάσθηκε, όπως αρμόζει στον Μεγάλο
Εθναπόστολο και Ιερομάρτυρα, η μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτω-
λού. 

Ο Άγιος πέρασε και από το χωριό την εποχή που περιόδευσε την
Ελλάδα και μίλησε στους συγχωριανούς μας. 

Τελευταία «απέκτησε το δικό του κεραμίδι» στο μικρό και ωραι-
ότατο εξωκκλήσι στη θέση «Μπούρδα Χωράφια», που κτίσθηκε από
τον τοπικό Σύλλογo του χωριού «Ο Άγιος Αθανάσιος», με την επιμέ-
λεια των παιδιών του μακαριστού Παπαβασίλη Σιούφα. 

Τον εσπερινό και την Θεία Λειτουργία μετά της αρτοκλασίας ετέ-
λεσε ο Παπαντώνης και όλοι οι παραθερίζοντες στο χωριό ήταν πα-
ρόντες. Βοήθειά μας ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και του χρόνου όλοι
να είμαστε εκεί στην Χάρη του Αγίου. 

Γιορτάσθηκε η μνήμη του Πατροκοσμά

Ως ειδικός σύμβουλος στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει τις επι-
στημονικές του γνώσεις ο συμπατριώτης μας Δημ. Νάκος, Υποστράτηγος (Αστυκτη-
νίατρος) ΕΛ.ΑΣ., ε.α. 

Ο κ. Νάκος, γαμβρός στο χωριό μας (σύζυγος της Βασιλικής Ιω. Γέρμανου, κατάγε-
ται από τα Βραγκιανά, κατετάγη στην τ. Χωρ/κή ως Υπενωμοτάρχης και στη συνέχεια
μετά τις σπουδές του στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ μετετάγη στην κατηγοιρία των
Αξ/κών ειδικών καθηκόντων (Αστυκτηνίατρο) και αποστρατεύθηκε προ τριετίας με τον
βαθμό του Υποστρατήγου-Αστυκηνιάτρου. Το βιογραφικό του είναι πλούσιο. Κάτοχος
διδακτορικού και με πλούσια επίσης εμπειρία σε θέμα τροφίμων. Στον αγαπητό μας
Στρατηγό ευχόμαστε επιτυχή άσκηση των νέων του καθηκόντων.

Ειδικός σύμβουλος ο Δημήτρης Νάκος
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας



Ο Επίσκοπος Ρεντίνης στο χωριό
Με λαμπρότητα και κατάνυξη η παρά-

κληση της Κυριακής (7 Αυγούστου) στην
Αγία Παρασκευή, με την παρουσία του Θε-
οφιλεστάτου κ. Σεραφείμ (βοηθός Επισκό-
που), ο οποίος ετέλεσε και επιμνημόσυνη
δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
κεκοιμημένων αδελφών και πατέρων του
χωριού μας. Τα κόλυβα ετοίμασαν οι κυ-
ρίες και η επιμέλεια του δίσκου ήταν του
τοπικού εργαστηρίου «Η Μαριγούλα» και
μάλιστα με πολύ καλές κριτικές για την εμ-
φάνιση και την γεύση των κολλύβων. Κά-
ποιος σχολίασε: «Ορίστε η λύση, που
τρέχουμε στην Καρδίτσα και Μουζάκι για
να παραγγείλλουμε κόλυβα…». Μήπως πρέπει το εργαστήριο τοπικών προϊόντων «Η Μαρι-
γούλα» να το σκεφθεί; Λέμε μήπως. Γιατί καλλίτερα τα κάνουν τα ζαχαροπλαστεία των πό-
λεων;

Εκ Θεού άρξασθαι….
Πιστός στην Ελληνορθόδοξη παράδοση

και ακολουθώντας τις οικογενειακές του
αρχές και αξίες ο υποψήφιος πλέον Βου-
λευτής Καρδίτσας (με το κόμμα της «N.Δ»)
Παύλος Βασ. Σιούφας (ο πρόεδρος δη-
λαδή του  δραστήριου τοπικού Συλλόγου
Ελληνοπύργου «Ο Άγιος Αθανάσιος»), ξε-
κίνησε και τυπικά την πολιτική του  πορεία
από το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Μορ-
φοβουνίου (Βουνέσι), όπου με την σύζυγό
του κ. Μαίρη ετέλεσαν Θεία Λειτουργία,
στην οποία παραβρέθηκαν και συμπροσευ-
χήθηκαν και άλλα μέλη της οικογένειας, καθώς και συγχωριανοί συγγενείς και φίλοι. Την θεία
λειοτυργία ετέλεσε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κορώνας. Ακολούθησε το  μοναστηριακό κέ-
ρασμα στο αρχονταρίκι της Μονής από τις αδεφλές  Μοναχές. Τέλος  ο Ηγούμενος, καθώς και
η Γερόντισσα, ευχήθηκαν κάθε επιτυχία ευλογημένη και ευάρεστος στον Θεό. Ευχόμαστε και
εμείς το ίδιο.
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Χρήστος και Χρυσόστομος…. 
Μεταξύ των επισκεπτών του χωριού μας και οι συγχωριανοι μας

Χρήστος (Ιατρός) και Χρυσόστομος (Δικηγόρος) Βούρδας, παι-
διά του αειμνήστου Στρατηγού Αποστολά’κ Βούρδα. Δεν θυμάμαι
καλοκαίρι που να μην ήλθαν στο χωριό οι υιοί Απ. Βούρδα, μετά
τον θάνατο του πατέρα τους. Αγαπούν το χωριό μας, αν και δεν με-
γάλωσαν σ` αυτό λόγω της στρατιωτικής ιδιότητας του Στρατηγού
πατέρα τους. Πάντως σοφά έπραξε ο μακαρίτης που έγκαιρα -ίσως
από τους πρώτους- φρόντισε και έφτιαξε καινούργιο σπίτι στο
χωριό, το οποίο κάθε καλοκαίρι γεμίζει από τους απογόνους του.
Με την ευκαιρία σημειώνω ότι ο Χρήστος (Ιατροδικαστής), άριστος
επιστήμων και διακεκριμένος Ιατροδικαστής Πειραιώς, διετέλεσε
και Καθηγητής στις Σχολές Αξ/κών της Ελληνικής Αστυνομίας επι
σειρά ετών. Και ο υπογράφων υπήρξεν μαθητής του (έτος
1992/1993, ως μετεκπαιδευόμενος Ανθ/νόμος στο ΤΕΜΑ της Σχο-
λής Αξ/κών) και οι εντυπώσεις των διδασκομένων υπήρξαν άριστες
από τον τρόπο διδασκαλίας, την εκπαιδευτική μέθοδο και τις γνώ-
σεις του διδάσκοντος το μάθημα της Ιατροδικαστικής κ. Χρήστου
Απ. ΒΟΥΡΔΑ. 

Εδήλωσε θαυμαστής
του χωριού μας…
Δεν το περίμενε τόσο όμορφο το χωριό μας, ο επί Κυβερνήσεων

αειμνήστου Κων/νου Καραμανλή, Βουλευτής Ηλείας (1974 και
1977) και Ευρωβουλευτής (1980)  Κων/νος Γόντικας, που επι-
σκέφθηκε το Δεκαπενταύγουστο το χωριό μας. Ο κ.Γόντικας
(πατέρας του Προέδρου του Παναθηναϊκού  Δημ. Γόντικα) φίλος
του Γιατρού Δημ. Σωτ. Στάθη, βρέθηκε  φιλοξενούμενος από την οι-
κογένεια του γιατρού  στο χωριό μας, για το οποίο εξέφρασε τον
θαυμασμό του. Η  κ.Γόντικα -Ταφά, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Κρήτης, είναι  συγγενής της κ. Λίτσας Λαγκώνα -Στάθη, επίσης Κα-
θηγήτριας Ιατρικής στην Αθήνα. Ο παλαίμαχος... πολιτικός δεν
«χόρταινε» να ακούει  την ιστορία του χωριού (για Καραϊσκάκη
κ.λπ.) από τον γιατρό, ο οποίος  αποδείχθηκε άριστος …ξεναγός
και καλός οικοδεσπότης ασφαλώς. Εμείς, πάντως, θέλουμε επισκέ-
πτες που να  διαφημίζουν και παρακάτω στις πόλεις το  χωριό μας.
Εξ άλλου το αξίζει.

Γέμισε το χωριό από παιδάκια
Πολλά παιδιά, όλων των

ηλικιών, στο χωριό μας το κα-
λοκαίρι. Βούϊξε η πλατεία.
Έπαιξαν, τραγούδισαν, χόρε-
ψαν και χαλάρωσαν για λίγο
μακράν από τις πολυπληθείς
και απάνθρωπες πόλεις στις
οποίες και ζούν. Ευχόμαστε
καλό χειμώνα τώρα και καλή
πρόοδο στα παιδιά και του
χρόνου, πρώτα ο Θεός, όλα
να είναι στο χωριό για να ξανασμίξουν με τους φίλους τους που γνώ-
ρισαν στον Ελληνόπυργο. 

Ήρθαν οι Βρωστιανίτες…
Του Προφήτη Ηλιού του Θεσβίτη, 20 Ιουλίου, και όλοι παρόντες

στο εξωκκλήσι του στον Αϊλιά. Ανακαινισμένος ο ιερός Ναός δέχ-
θηκε τους προσκυνητές και πρώτους απ`όλους τους κοντοχωρια-
νούς μας από την γειτονική Βρόστιανη (Αμυγδαδαλή). Οι
συγχωριανοί μας, συνηθισμένοι από αυτή την τακτική και κατ` έτος
επίσκεψη των ευλαβεστάτων βροστιανιτών, μόλις τους είδαν σιγο-
ψυθίρισαν: «…ήρθαν οι Βρωστιανίτες…, να ένας ψάλλει κιό-
λας!!». Διακρίναμε τον συγραφέα βιβλίων για το χωριό του κ.
Καρκανιά με τον γιατρό-γιό του και την οικογένειά τους, τον Ιερο-
ψάλτη κ. Ανδρέου (νομίζω θείος του Παπαντώνη) και μερικούς άλ-
λους τους ο οποίους δεν γνωρίζουμε ονομαστικά. Εδώ σημειώνεται
και η παρουσία του επίσης Ιεροψάλτη Οδυσσέως Ευαγ. Ζάχου,

ο οποίος ήλθε ειδικά για τον Προφήτη Άγιο από τα Τρίκαλα όπου
μονίμως διαμένει και έτσι η παρουσία των δύο επισκεπτών Ιερο-
ψαλτών ανακούφισε και τον μόνιμο Ψάλτη του χωριού τον Γιάννη
Αθ. Μουντζούρη, ο οποίος παραχωρεί την θέση του, προθύμως
και ευχαρίστως, σε κάθε επισκέπτη Ιεροψάλτη. Βοήθειά μας ο
προστάτης του χωριού μας Προφήτης Ηλίας και του χρόνου όλοι
μαζί να βρεθούμε συμπροσκυνητές στην Χάρη Του. 

Μουσικά ταλέντα…
Κατέπληξαν με την

παρουσία τους και απέ-
σπασαν τον θαυμασμό
όλων μας τα κοριτσάκια
της χοροδίας μουσικών
οργάνων και τραγου-
διού, που έλαβε χώρα
στο αμφιθέατρο της
πλατείας του χωριού
στις εκδηλώσεις του Δε-
καπενταύγουστου.

Οι μικρές πιανίστρες
[Βασιλική Ζάχου του
Ηλία και της Μαρίας,
Μαριαλένα και Εύα
Κων. Μπαϊραχτάρη
(και της Βασιλικής Ιω.
Τουλιά)], καθώς και η κιθαρίστρια και εξαιρετική τραγουδίστρια,
Ηλιάνα Τσουκνίδα του Λάμπρου και της Δήμητρας (εγγονής της
Ευθαλίας Βακουφτσή- Γ. Μακρή). 

Ασφαλώς και οι αδελφοί Βασίλης και Κων/νος Θ. Σιούφα με
το πιάνο και το βιολί αντίστοιχα ήταν θαυμάσιοι. Μπράβο στα παι-
διά. Εκπληκτικός και ο Παναγιώτης Απ. Μπονώτης με το τρα-
γούδι και με την γκάϊδα, ένα ποντιακό όργανο, που εντυπωσίασε
το κοινό. Συγχαρητήρια στα παιδιά αλλά και στους γονείς που δί-
νουν την ευκαιρία απόκτησης μουσικών γνώσεων. Ίσως να ξεπη-
δήσει και κανένα νέο ταλέντο. Το αποκλείετε;

«Ζωντάνεψε» το Φαρασλέϊκο…»
Ο λόγος για το «αρχοντικό» των Αφών Απ. και Νικ. Φαρασλή στο

Μετερίζι, που δεσπόζει αγέρωχο και επιβλητικό στο χωριό και στο
Θεσσαλικό κάμπο. Η απόφαση του γιατρού Θωμά Νικ. Φαρασλή
και της εκλεκτής συζύγου του να ανακαινίσουν ριζικά το σπίτι τους,
συνετέλεσε στην αλλαγή όψης όλου του μαχαλά. Βέβαια ο μηχανι-
κός- (λέγε Κων/νος Νικ. Φαρασλής)- έδωσε την ψυχή του για να πα-
ρουσιάσει ό, τι καλύτερο μπορούσε. «Άμα ήθελε ας έκανε και
διαφορετικά. Θα είχε… άσχημα ξεμπερδέματα από τον γιατρό, ο
οποίος... ποντάρει στην λεπτομέρεια, στην αρχοντιά και στην τελει-
ότητα»!! Μπράβο Γιατρέ. Φαντάζομαι στο εξής θα είσαι πιο τα-
κτικός στο χωριό, το οποίο θα έχεις ορμητήριο για της κυνηγετικές
σου εξορμήσεις. Κάποιος που επισκέφθηκε το ανακαινισμένο σπίτι
είπε: «Τώρα μάλιστα. Αυτό είναι σπίτι. Αν είχα εγώ τέτοιο
σπίτι δεν θα το κουνούσα “ρούπ” από το χωριό».

Θρησκευτική ατμόσφαιρα στο χωριό
Ξεκινώντας από τον Προφήτη Ηλία με την Θεία Λειτουργία και

την αρτοκλασία και το ύψωμα του Αγίου, τον κατανυκτικό εσπερινό
της Αγίας Παρασκευής με την αρτοκλασία και την Θεία Λειτουργία
της κυριονύμου ημέρας, το 15νθήμερο των παρακλήσεων, με απο-
κορύφωμα τον Μεγάλο Εσπερινό και την Θεία Λειοτυργία της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου, συμπληρώθηκε μία περίοδος, περίπου ενός
μηνός με πλούσιο πνευματικό πρόγραμμα στο χωριό μας. Ο π. Αν-
τώνιος φρόντισε πρεπόντως για την πιστή εφαρμογή του προ-
γράμματος, οι φιλέορτες κυρίες για την ετοιμασία των ιερών Ναών
και οι πιστοί και ευλαβέστατοι συγχωριανοί μας για την παρουσία
τους στην πνευματική αυτή πανδαισία. Αξιοσημείωτη πάντως και η
παρουσία της γυναικείας χοροδίας κατά την παράκληση, που απέ-
σπασε κολακευτικά λόγια από τους συγχωριανούς μας. Συγχαρη-

τήρια σε όλους, «ο Θεός να ευλογεί τους κοπιώντες και αγα-
πώντες την ευπρέπεια του οίκου Του και πάντας τους συ-
προσευχομένους και τους δι’ ευλόγου αιτίας αποληφθέντας
συγχωριανούς μας και επισκέπτας». 

Τουρνουά μπάσκετ…
Καστέπληξαν οι νέοι μας που παραθέριζαν στο χωριό και συμ-

μετείχαν στο τουρνουά μπάσκετ του Δήμου Μουζακίου που έγινε
στα Χάρμαινα την 13η Αυγούστου. Στάθηκαν με αξιώσεις σε δυνατές
ομάδες και έφθασαν στον τελικό από όπου απέσπασαν τελικά το
ασημένιο μετάλλιο. Μπράβο στα παιδιά. Διαβάστε εκτενές ρεπορ-
τάζ σε διπλανή στήλ με φωτό των ομάδων. Ας ευχηθούμε του χρό-
νου η διοργάνωση αυτή να γίνει στο χωριό, διότι διαθέτει και την
υποδομή και τα πρόσωπα. Ο Γυμναστής κ. Μπαϊραχτάρης Κώστας
(σύζυγος της Εκπαιδευτικού Βασιλικής Ιω. Τουτλιά) είναι πρόθυμος
να αναλάβει την προετοιμασία των παιδιών. Μια τέτοια διοργάνωση
θα εμπλουτίσει περισσότερο τις εκδηλώσεις του χωριού για την νε-
ολαία μας. 

Πρώτος αγώνας «Ελληνόπυργος-Χάρμα», σκόρ 11-0!!!
Στη φωτό, ο Εμμανουήλ πήρε την μπάλα από τον Θανάση και

την κατευθύνει στον Βασίλη και εκείνος προς το καλάθι...!!

Οι Γιατροί έκαναν την αρχή…
Πάντως τελευταίως τρεις γιατροί ανακαίνισαν τα πατρικά τους

σπίτια και είναι από τους τακτικότερους επισκέπτες του χωριού
[Ανδρέου Νίκος, Χειρουργός (ο πρώτος), Στάθης Δημήτρης (ο
δεύτερος), Αναισθησιολόγος (και η σύζυγός του επίσης Πανεπιστη-
μιακός Γιατρός-Παιδίατρος), Φαρασλής Θωμάς, Χειρούργος
Οδοντίατρος (ο τρίτος)]. Τώρα με την επέκταση του σχεδίου στο
χωριό, βλέπω να γεμίζει από γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς,
διότι αυτοί έχουν την δυνατότητα σήμερα γι` αυτό. !! Ίδωμεν…

Οι δύο μπαρμπα Θανάσηδες…
Μπάρμπα Θανάσης Γκίκας και

μπάρμπα Θανάσης Τέγος. Δύο
ωραία παππουδάκια, δυό καλοί άν-
θρωποι, συναντιένται καθημερινά
στον τακτικό περίπατό τους, από
του Μίσχου μέχρι το εκκλησάκι του
Αγίου Νεκταρίου (πριν από την κα-
τηφόρα του Πλατανάκου). Αναμνή-
σεις από τα παλιά, απόσταγμα
σοφίας γεροντικής οι λόγοι τους.
«Καλημέρα μπάρμπα Θανάση και
μπάρμπα Θανάση…τι χαμπάρια;»
Και η απάντηση: «Έφεξε και σή-
μερα παιδί` μ ο Θεός την ` μέρα και είμαστε παρόντες. Πέ-
ρασαν τα χρόνια, θυμόμαστε τα παλιά. Τώρα είσθε καλά
εσείς οι νεώτεροι, δεν έχετε την τυράγνια την δική μας. Περ-
πατάμε λίγο γιατί πιάστηκαν τα ποδάρια μας…». Κουβέντες
βγαλμένες από την καρδιά τους, κουβέντες από σεβαστά πρό-
σωπα. Να είσθε καλά και να περπατάτε κάθε μέρα και για πολλά
χρόνια μπάρμπα Θανάση (1) και μπάρμπα Θανάση (2).

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



Αναφερόμαστε στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος,στο
Βουνέσι (Μορφοβούνι), κτήτωρ της οποίας είναι ο μακα-
ριστός Ιερομόναχος Αθανάσιος (κατά κόσμο επώνυμον,
Γέρμανος). Μικρό Μοναστηράκι με δύο αδελφές, οι οποίες
τυγχάνει να είναι συγγενείς εξ αίματος (Μάνα και κόρη
κατά σάρκαν). Το καθολικόν είναι ανακαινισμένο και απαι-
τούνται εργασίες για τον εξοπλισμό και την κατασκευή των
κελλίων. Η παρέμβαση του εκεί τοπικού Συλλόγου δεν
ήταν και πολύ επιτυχής. Οφείλεται σεβασμός στα μνημεία
και τις παραδόσεις μας και γνώση όταν πρόκειται για τέ-
τοιες παρεμβάσεις. Τώρα που έγινε ο δρόμος άσφαλτος
(27` λεπτά διαδρομή) καλόν είναι οι συγχωριανοί μας να
επισκεφθούν το Μοναστήρι, να γνωρίσουν τις αδελφές
Μοναχές, να κεραστούν με το καθιερωμένο λουκούμι,
καφέ και τσίπουρο που δίνεται στα Μοναστήρια και να συ-
ζητήσουν λόγους πνευματικής ωφελείας και οικοδομής.
Πνευματικοί φάροι είναι τα Μοναστήρια μας και δόξα τω
Θεώ ο αριθμός τους, τελευταίως, έχει περάσει κατά πολύ
τα 1.200 στην Ελλάδα!!
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Συμβεβλημένος με Δημόσιο - ΟΑΕΕ

Γυναικεία αδελφότης
στην Αγία Τριάδα

Πλούσιο το πνευματικό πρόγραμμα του Παπαντώνη για το κα-
λοκαίρι στο χωριό μας.Οι συγχωριανοί μας αλλά και οι επισκέ-
πτες-παραθεριστές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχο στις
θρησκευτικές εκδηλώσεις και να ωφεληθούν πνευματικά.

Ξεκίνημα από τον Προφήτη Ηλία με Θεία Λειτουργία, αρτο-
κλασία και ύψωμα του εορτάοζντος Αγίου στον προαύλειο του
εξωκκλησιού. Όλοι οι συγχωριανοί μας, αλλά και κάτοικοι από
την γειτονική Βρώστιανη, ήταν παρόντες. Η Αγία Παρασκευή.
Μεγάλος (κατανυκτικός) Εσπερινός με αρτοκλασία στην είσοδο
του ιερού Ναού. Την επομένη Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία και
ύψωμα της Αγίας στοπ προαύλειο της Αγίας Παρασκευής.

Από 1ης έως 15 Αυγούστου, οι παρακλήσεις της Υπεραγίας
Θεοτόκου, πλην παραμονής Μεταμορφώσεως του Κυρίου και
εσπέρα Σαββάτου. Μεγάλος Εσπερινός και Θεία Λειτουργία της
Μεταμορφώσεως του Κυρίου στον Ναό της Αγία Παρασκευής.

Την Κυριακή (7/8 Αυγούστου) την παράκληση έψαλε ο Θεο-
φιλέστατος Επίσκοπος Ρεντίνης (Βοηθός του Μητροπολίτη κ.
Κυρίλλου) κ. Σεραφείμ, ο οποίος στην συνέχεια τελέστηκε επι-
μνημόσυνη δέηση (τρισάγιο) για τους κεκοιμημένους Ελληνο-
πυργίους (αδελφούς και πατέρες).

Αποκορύφωμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων η εορτή της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου με Μεγάλο Εσπερινό και ασφυκτικά
γεμάτη την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην Θεία Λειτουρ-
γία και στην αρτοκλασία στο προαύλειο του Ναού. Μετά το

πέρας της Θείας Λειτουργίας ετελέσθη δοξολογία για την εορτή
των Ενόπλων μας Δυνάμεων και επιμνημόσυνη δέηση στο
Ηρώον του χωριού. Έπαινος ανήκει στον π. Αντώνιο για τον
καλό προγραμματισμό, καθώς και στις κυρίες που επιμελήθηκαν
προθύμως την ευπρέπεια της Αγίας Παρασκευής και του Προ-
φήτη Ηλία κατά την περίοδο των εκδηλώσεων αυτών.Ευχόμαστε
και του χρόνου όλοι να εορτάσουμε μαζί, συμμετέχοντες στις
θρησκευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας.

ΦΡΕΣΚΑΡιΣΜΑ ΤΟΥ ι. ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓιΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Γενκός ελαιοχρωματισμός της Αγίας Παρασκευής δια χειρός

Λεωνίδα Β. Καραμπά, ο οποίος ως γνωστόν το τελευταίο τρί-
μηνο ευρίσκεται στο χωριό για επαγγελματικούς, κυρίως, λό-
γους. Την παρουσία του εξιοποίησε και το εκκλησιαστικό
συμβούλιο που τον χρησιμοποίησε για να ελαιοχρωματίσει την
εκκλησία και το καμπαναριό. Άριστη δουλειά, κατά γενική ομο-
λογία. Ο Παπαντώνης ευχαρίστησε-δημοσίως, την ημέρα εορ-
τής της Αγίας Παρασκευής τον Λεωνίδα για την εργασία του,
που ήταν προσφορά του στην Αγία Παρασκευή (χωρίς χρή-
ματα), καθώς και τον επίσης συγχωριανό μας Αθανάσιο Δημ.
Παπουτσή που προσέφερε δωρεάν, όλα τα υλικά (χρώματα
κ.λπ.), εις μνήμην του πατέρα του Δημ. Παπουτσή. Ευχαριστίες
εξεφράσθησαν και για τον κ. Καραβίδα, που διέθεσε το γερανο-
φόρο όχημα, δωρεάν, για τις εργασίες των υψηλών σημείων του
ι. Ναού. Συγχαρητήρια και βοήθειά τους.                        ΣΩT.M.

Θρησκευτικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού

Η εκκλησία της Αγία Παρασκευής φάνηκε μικρή για να χωρέσει το εκκλησίασμα. 
Αλλά και το προαύλειο πάλι ήταν μικρό μπροστά 

στην  πρωτοφανή …κοσμοσυρροή του Δεκαπενταύγουστου

Πλούσιο το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του το-
πικού Συλλόγου « Αγιος Αθανάσιος». Συνεχίσθηκε και εφέτος η
έκθεση έργων τέχνης από επώνυμους ζωγράφους από 5 /15 Αυ-
γούστου στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού (Δημοτικό Σχολείο).
Την έκθεση επισκέφθηκαν πολλοί  συγχωριανοί μας παραθερι-
στές αλλά και κάτοικοι της γύρω περιοχής και της Θεσσαλίας. Τα
σχόλια και οι κριτικές των ειδημόνων υπήρξαν θετικές. Το γεγονός
καταγράφηκε και στον τοπικό τύπο της Καρδίτσας και της Λάρι-
σας. Εξετέθησαν έργα των Ευγένιου Σπαθάρη, Ραφαήλ Μπάϊκα
και Πόπης Σχιζοδήμου , της οποίας η μητέρα είναι από το χωριό
μας (κόρη του Θωμά Λαγού, που είναι παντρεμένη στα Μεγ. Κα-
λύβια Τρικάλων). 

Τα βράδια και εφέτος προβλήθηκαν, στο μικρό αμφιθέατρο
του χωριού μας, ωραίες Ελληνικές ταινίες που τράβηξαν το εν-
διαφέρον πολλών συγχωριανών μας.  Την Πέμπτη 11 Αυγούστου,

υπό την δ/νση των μαέστρων Θωμά και Ειρήνης (συζ. του Θωμά)
Βούρδα, Δασκάλων, οι κυρίες του χωριού (Ελληνοπύργιες αλλά
και πολλές νύφες) που αποτελούσαν την χορωδία τραγούδησαν
ωραία, επιλεγμένα τραγούδια δημοτικά και κλασσικά. Άριστες οι
εντυπώσεις των θεατών. Θετικά τα σχόλια των παρευρεθέντων.
Στο τέλος της εκδήλωσης, με πρωτοβουλία κυριών της χορωδίας,
άρχισε ο χορός και ακολούθησαν και τα νέα παιδιά. Την χορωδία
συνόδευε και μουσική (κλαρίνο και κιθάρα) που ήλθαν ειδικά για
την βραδιά από Λάρισα. 

Την επομένη Παρασκευή 12 Αυγούστου η ορχήστρα του κ. Μη-
τρούλια από Λάρισα κράτησε συντροφιά τους χωριανούς μας
μέχρι και ώρα 02, 30 πρωϊνή. Πολλά και καλά χορευτικά τραγού-
δια και όλοι έμεινα ευχαριστημένοι. 

Το Σάββατο 13 Αυγούστου έγινε η τηλεδιάσκεψη που διοργα-
νώθηκε από τον τοπικό Σύλλογο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

(καθηγητή κ. Γούσιο), που εκπροσώπησε ο συγχωριανός μας
Ιωάννης Νικ. Φαρασλής, είχε ως θέμα τους αποδήμους
Ελληνο0πυργίους. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των Συλλό-
γων, καθώς και ο Πρόεδρος του χωριού Ιωάννης Γ. Βλάχος. Τον
Δήμαρχο Μουζακίου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος κ. Μηνίτσιος,
ο οποίος απηύθηνε και σχετικό χαιρετισμό. Στην εκδήλωση μίλη-
σαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Σιούφας, ο επιστημονικός
συνεργάτης του Παν/μίου Θεσσαλίας συγχωριανός μας Γιάννης
Φαρασλής και ο Πανεπιστημιακός του Αριστοτελείου Παν/μίου
Θεσ/νίκης κ. Στέλιος Κουζελέας. 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν: Η Ιφιγένεια Δ. Στάθη (κόρη
του γιατρού), που σπουδάζει την Οικονομική επιστήμη στο Πανε-
πιστήμιο Κολούμπια των ΗΠΑ, ο Τέρης Πελ. Τριαντάρης, από Κα-
ναδά, η Βασιλική Θ. Βούρδα από Ιταλία και από το εσωτερικό της
χώρας οι κ. κ. Θανάσης Γέρμανος (Πρόεδρος του Συλλόγου των
Αθηνών) και Δημ. Νάκος (Πρόεδρος Καρδιτσιωτών Θεσ/νίκης).
Το βάρος της εκδήλωσης, ως τεχνικών έφεραν οι συγχωριανοί
μας Απ. Π. Μπονώτης, Κώστας Π. Καππάς (Επιστήμονας Πληρο-
φορικής), Δημ. Π. Σιούφας και Βασ. Λ. Καπέλλας, άπαντες καλοί
γνώστες (χρήστες και χειριστές) πληροφοριακών συστημάτων.
Τμήμα της τηλεδιάσκεψης αυτής μεταδόθηκε και από την ΕΤ3!

Πολιτιστικός Αύγουστος
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο χωριό



Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας μας «Ελληνόπυργος» (τεύχος160), το Δημοτικό Συμβού-
λιου Μουζακίου στην συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2011 που
έγινε στο Αγναντερό έκανε δεκτή την εισήγηση του αρμοδίου
Αντιδημάρχου (κ. Αντ. Μηνίτσιου) για επέκταση του οικισμού
Ελληνοπύργου. Η ληφθείσα υπ’ αριθ. 218/2011 απόφαση αναρ-
τήθηκε στα καφενεία του χωριού και αναμένεται η δημοσίευση
στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Λεπτομέρειες
δεν έγιναν γνωστές, αλλά η προτεινόμενη επέκταση αφορά 1.
026 στρέμματα (οράτε σχετική φωτογραφία του σχεδιαγράμ-
ματος μετά του υπομνήματος στη σελίδα 8, προηγουμένου τεύ-
χους). 

Ασφαλώς πρόκειται για θετική εξέλιξη και εκείνο που συνε-
ζητείτο εδώ και πολλά χρόνια φαίνεται σήμερα να λαβάνει
σάρκα και οστά. 

Η επέκταση του οικισμού είναι πράξη αναπτυξιακή και ασφα-
λώς θα δώσει νέα πνοή στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη
του χωριού μας. 

Πολλοί συγχωριανοί μας αν και θέλουν να έρχονται στο
χωριό δεν έχουν αυτή την δυνατότητα λόγω έλλειψης κατοι-
κίας. Η πατρική κατοικία δεν επαρκεί για την στέγαση των δι-
καιούχων, αφού πλέον τα απλά μέλη της οικογένειας έχουν
αυξηθεί και έκαστο αποτελεί ξεχωριστή οικογένεια. 

Πολλοί συγχωριανοί μας είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στην
κατασκευή δεύτερης παραθεριστικής κατοικίας στον τόπο κα-
ταγωγής τους, δηλαδή στο χωριό που είναι γνώριμο το κοινω-
νικό περιβάλλον όπου γεννήθηκαν, έζησαν, μεγάλωσαν και
διαμένουν οι συγγενείς τους, πλην όμως αντικειμενικές δυσκο-
λίες (ύπαρξη καταλλήλων και επαρκών οικοπέδων, δυσκολία
ανεύρεσης λόγω ανύπαρκτης -ή και υψηλής πολλές φορές, σε

κόστος- προσφοράς κ.λπ.) καθιστούν το όνειρό τους αδύνατο. 
Τώρα με την έγκριση της επέκτασης του οικισμού κατά πολ-

λές εκατοντάδες στρέμματα, πλέον εκείνων των υφισταμένων
ορίων του οικισμού (301 στρέμματα μέχρι σήμερα) παρέχεται
η δυνατότητα διευκόλυνσης των συγχωριανών μας για αγορά
οικοπέδων σε ειδική (προνομοιακή γι`αυτούς, λόγω καταγωγής)
τιμή, με μοναδικό όρο την ανοικοδόμηση κατοικίας τους εντός
προκαθορισμένου χρονικού ορίου. 

Συγκεκριμένα: Ο Δήμος αποφασίζει την πώληση οικοπέδων
στο ένα τρίτο της καθορισθείσας τιμής (1/3) σε Ελληνοπύργι-
ους (που ζούν ή έλκουν την καταγωγή τους από το χωριό) με
την υποχρέωση να οικοδομήσουν εντός 5ετίας από την αγορά
του δημοτικού οικοπέδου. Εάν η πενταετία παρέλθει άπρακτος
το οικόπεδο επιστρέφει στον Δήμο . Οι μη Ελληνοπύργιοι αγο-
ράζουν το οικόπεδο στην πραγματική τιμή (δηλαδή των 3/3). 

Παράδειγμα: Εάν η τιμή ορισθεί στις 30. 000 ευρώ (αυτό ανή-
κει στην αρμοδίότητα του Δημοτικού Συμβουλίου), στον κατα-
γόμενο από τον Ελληνόπυργο (ίδιος ή σύζυγος) πωλείται στο
1/3 της αξίας του, δηλαδή 10. 000 ευρώ. Εάν, όμως, στην 5ετία
δεν οικοδομηθεί το οικόπεδο επιστρέφει στον Δήμο στην αξία
που του παραχωρήθηκε ή παραμένει στον ίδιο χωρίς δικαίωμα
πώλησης. Ο ίδιος όρος, δηλαδή της ανοικοδόμησης εντός προ-
καθορισμένου χρονικού ορίου (που το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφασίζει) τίθεται και στον μη Ελληνοπύργιο αγοραστή. 

Η πρόταση αυτή έχει εφαρμοστεί σε ορεινές περιοχές της
Ημαθίας (Σέλι) με θεαματικά αποτελέσματα. Το ίδιο και στον
Πυργετό Λαρίσης που είχε ως συνέπεια την πραγματική επέ-
κταση του οικισμού με την ανέγερση νέων κατοικιών από νέους
οικογενειάρχες που ζούν και εργάζονται στο χωριό ή από κα-
ταγομένους που επιθυμούν την ανέγερση κύριας ή παραθερι-
στικής κατοικίας στον τόπο της καταγωγής τους. 

Το χωριό μας, έχει το πλεονέκτημα να ανήκει στον ορεινό
όγκο των αγράφων και στο εξής δεν είναι απομονωμένο από τα
χωριά της Λίμνης Πλαστήρα, με τα οποία συνδέεται με ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο και απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τη
Λίμνη!. Η έγκριση της επέκτασης του οικισμού είναι το πρώτο
βήμα, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για την ανάπτυξη του χω-
ριού. Δεν θα ωφελήσει σε τίποτε εάν δεν συνοδευθεί με άλλες
προτάσεις που να δημιουργούν κίνητρο για ανέγερση νέων κα-
τοικιών με θέα τον κάμπο της Θεσσαλίας, τις πόλεις των Τρικά-
λων και της Καρδίτσας και τα ορεινά συγκροτήματα του
Ολύμπου, της Όσσας (Κισσάβου), Κόζιακα, Χασίων, Μετεώρων
και Πηλίου στο βάθος του ορίζοντα. 

Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στο χωριό θα ση-
μάνει υποχρεωτικά αύξηση του πληθυσμού του και ανάπτυξη
τουριστική και οικονομική. 

Ελπίζω η πρόταση αυτή να συζητηθεί και οι αρμόδιοι να απο-
φασίσουν, αφού λάβουν υπόψη τους και μελετήσουν και τις πα-
ρόμοιες αναπτυξιακές παρεμβάσεις άλλων περιοχών. 

Σωτ. Αθ. Μουντζούρης
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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)

Μία  πρόταση για συζήτηση
εν όψει της επέκτασης του οικισμού Κοιτάζοντας τις πλαγιές των βουνών γύρω - γύρω απ’

το χωριό, ιδίως την άνοιξη, διαπιστώνεις πόσες ομορφιές
έχει αυτό το χωριό, η Γράλιστα, και σήμερα Ελληνόπυρ-
γος. Δεν χορταίνεις να θαυμάζεις αυτόν τον τόπο. Πλα-
γιές καταπράσινες, ρεματιές γεμάτες πλατάνια και με
νερά άφθονα αυτή τη χρονιά, που οι βροχές ήταν πολ-
λές. Δεν ήταν έτσι πάντοτε αυτός ο τόπος. 

Κείνα τα χρόνια τα παλιά, και συγκεκριμένα τις δεκαε-
τίες του ’40, του ’50, ακόμη και του ’60, υπήρχαν στο
χωριό μας πολλά κοπάδια από γίδια, από πρόβατα, από
αγελάδες. 

Εκτός από τους τσελιγκάδες κάθε σπίτι είχε και τις
ανάγκες τους τις καθημερινές, κάποιες αγελάδες, που
τις χρησιμοποιούσε και να οργώνει τα χωράφια του,
καθώς και λίγες γίδες. Είχε κι ένα γάιδαρο για τη μετα-
φορά της σοδειάς, είχε και κότες, έθρεφε κι ένα γου-
ρούνι να το σφάξει τα Χριστούγεννα. 

Όπως λοιπό μολογάνε πολλοί, πρέπει να υπήρχαν δώ-
δεκα μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ζώα στην περιοχή. Σαν
αποτέλεσμα της μεγάλης βοσκής ήταν ο τόπος να είναι
γυμνός από δάση. Μόνο λόγγος από θάμνους. Καθό-
σουνα στο Σταυρό να πάρεις μια ανάσα γυρίζοντας από
το αμπέλι, και κοιτάζοντας απέναντι τα πλάια έβλεπες χε-
λώνα να περπατάει!

Και να ’ταν μόνο αυτό; Υπήρχε και το κλαδευτήρι. Θυ-
μάμαι τις κοπέλες το βραδάκι που γύριζαν απ’ τη βοσκή
των ζώων κουβαλούσαν κι ένα βάσταμα με γρίτσια. Το
περίεργο είναι ότι για να ’χουν ελεύθερα τα χέρια το
φορτώνονταν στο κεφάλι. Έβγαζαν την ποδιά τους, την
τύλιγαν έναν κύκλο, την έβαζαν στο κεφάλι και κει πάνω
ακουμπούσαν το βάσταμα με τα γρίτσια.  Οι μεγαλύτε-
ρες γυναίκες αυτό το βάσταμα, δηλαδή το δεμάτι με τα
γρίτσια το «ζαλκώνονταν» στην πλάτη.

Γρίτσια: Ήταν θάμνοι που έκοβαν με το κλαδευτήρι,
τα έκαναν δεμάτι και το έφερναν στο σπίτι. Μπροστά σε
κάθε σπίτι υπήρχε ο «σωρός». Αυτά τα ήθελαν οι νοικο-
κυρές να καίνε τη γάστρα για να ψήνουν το ψωμί, τις
πίτες και ό,τι άλλο, καθώς και για προσάναμμα στο τζάκι.

Και όταν λέμε σωρός, αυτός ήταν αρκετά μεγάλος.
Έκαναν κουμάντο και για το χειμώνα. Κι όλο ανανεώνον-
ταν με νέα βαστάματα από γρίτσια, αλλά και με τις κλά-
ρες απ’ το ξερό κλαρί που τάιζαν τις γίδες το χειμώνα.

Επειδή δεν υπήρχε ο φόβος του δασοφύλακα, μπο-
ρούσες να κόψεις γρίτσια, δηλαδή θάμνους, όσα χρει-
αζόσουνα. Για θάμνους δεν σε πήγαινε στο Φανάρι
(λειτουργούσε δικαστήριο κείνα τα χρόνια). Αρκετές
φορές οι κοπέλες σχημάτιζαν παρέες για να πάνε στο
λόγγο για γρίτσια. Τότε χαιρόσουνα ν’ ακούς τα τραγού-
δια τους και τα γέλια τους απ’ τα πειράγματα συναμε-
ταξύ τους. 

Με τη λαίλαπα του 20ούο αιώνα, την αστυφιλία, φύ-
γαμε όλοι για τις πόλεις για κάτι καλύτερο. Τα κοπάδια
εξαφανίστηκαν, τα μπουχαριά σταμάτησαν να καπνίζουν
για να βράσει το κακάβι. Φούντωσαν οι λόγγοι, έγιναν
δάση και σήμερα απολαμβάνουμε αυτές τις πλαγιές τις
καταπράσινες. Αλλά έρημες! Έφυγε ο κόσμος, έφυγαν
και τα πουλιά. Διασχίζεις τα βουνά μας με τον καινούριο
δρόμο μέχρι το Βουνέσι και δεν ακούς τον παραμικρό
θόρυβο. Βουβαμάρα παντού. Φόβος σε κυριεύει και με
δυσκολία συγκρατάς τα δάκρυα. Πού είναι τα χρόνια
εκείνα!

Ξεκινούσες να πας κάπου και συναντούσες στο δρόμο
σου άλλους πέντε, δέκα. Βούιζαν οι πλαγιές απ’ τη βοσκή
των ζώων και την παρουσία των ανθρώπων.

Ε, ρε και να «ξύπναγαν» κείνοι οι παλιοί τσελιγκάδες
για να λεπτό! Να έβλεπαν ηλεκτρικό ρεύμα στην κα-
ψούνα και πούλμαν με προσκόπους να κατηφορίζει απ’
την ψηλόραχη με προορισμό τον Αη Θανάση για κατα-
σκήνωση!.. Και με την ευκαιρία, θα το ξαναγράψω: Αυτοί
οι μερακλήδες πεζοπόροι με τη βοήθεια των συλλόγων
και γιατί όχι και του Δήμου να χαράξουν και να καταγρά-
ψουν τα μονοπάτια. Να τυπωθούν χάρτες με τα μονοπά-
τια, τις βρύσες, τα εξωκλήσια και τις κυριότερες
ονομασίες τοποθεσιών και βουνοκορφών.

Δημ. Γεωργούλας
Σημείωση: Οι επισημάνσεις είναι απαραίτητες για να

αποδοθεί σωστά το κείμενο.

Γρίτσια

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΤΣιΛΛΕΡ 7 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣιΑ 11144
ΤΗΛ.: 6944-241123

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



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
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ΛΛαακκωωννιικκάά
Ε

νας νέος δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία στο
χωριό. Πρόκειται για το δρόμο που οδηγεί από την

Απαλαίστρα στα Παπαντωνέικα και από εκεί στον Πλατα-
νάκο.

Λ
ιαν χρήσιμος θα αποδειχθεί ο συγκεκριμένος δρόμος
το χειμώνα αφού θα υπάρχει εναλλακτική διαδρομή

με την οποία θα αποφεύγουμε τις ανηφόρες στου Αγρίμη
και στου Ζάχου που κυρίως δυσκολεύουν τα οχήματα όταν
έχει χιόνι. 

Λ
ιγότερος δε θα είναι και ο συνωστισμός των οχημά-
των στο κέντρο του χωριού αφού με την αξιοποίηση

όλου του χώρου που δημιουργήθηκε κάτω από την παιδική
χαρά θα μπορούν να παρκάρουν περισσότερα από πε-
νήντα αυτοκίνητα.

Η
αξιοποίηση των αδρανών υλικών που υπάρχουν στο
Δήμο κατέστησε δυνατή σε σύντομο χρόνο τη διά-

νοιξη και διαμόρφωση του δρόμου αυτού.

Ν
έα υδρομάστευση ολοκληρώθηκε στις πηγές του
ΑΘΑΝΑΤΟΥ (Καραλή , Λεπτοκαριά και Χολέβα) και

έτσι θα έχουμε περισσότερο και καθαρότερο νερό από τις
συγκεκριμένες πηγές και με τη αποκατάσταση των βλαβών
της πηγής ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ θα χρησιμοποιούμε περισσότερο
νερό με φυσική ροή χωρίς τη χρήση αντλητικών συγκρο-
τημάτων στον Ελληνόπυργο.

Ο
κίνδυνος διακοπής της παροχής του νερού σε κοινό-
τητες που βασίζονται στην άντληση νερού με ηλε-

κτροκινητήρες (Φανάρι, Κανάλια, Λοξάδα, Χάρμα)
μειώθηκε σημαντικά με την εγκατάσταση συστήματος τη-
λεειδοποίησης για διακοπές ρεύματος μέσω κινητών τηλε-
φώνων στους αρμοδίους.

Π
έρα από το συγκεκριμένο δίκτυο ανάλογο σύστημα
θα τοποθετηθεί και στα άλλα ηλεκτροκίνητα αντλη-

τικά συγκροτήματα αφού φέτος υπήρχε άμεση ενημέρωση
για την κατάσταση του δικτύου και δεν διακόπηκε η πα-
ροχή νερού καθ’ όλη τη θερινή περίοδο . 

Υ
πό τη σημερινή οικονομική συγκυρία είναι δύσκολο
να προγραμματισθούν και εκτελεσθούν έργα αφού το

κλάδεμα των οικονομικών προς τους Δήμους από την κεν-
τρική κυβέρνηση είναι συνεχές. 

Ρ
ητά θα λέγαμε ότι η μόνη πηγή χρηματοδότησης για
κάποια έργα αυτή την περίοδο είναι το Εθνικό Στρα-

τηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ ) που χρηματοδοτεί η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και που απαιτεί ολοκληρωμένες μελέτες.

Γ
ια την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ ο Δήμος Μουζακίου είναι
έτοιμος να υποβάλει ολοκληρωμένες μελέτες για

χρηματοδότηση με την υλοποίηση των οποίων θα δημιουρ-
γηθούν νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή μας.

Ο
μεγαλύτερος αναπτυξιακός μοχλός του χωριού είναι
η επέκταση του οικισμού με την οποία θα απελευθε-

ρωθεί μια μεγάλη ανεκμετάλλευτη και υποτιμημένη έκταση
για οργανωμένη και σύγχρονη δόμηση στη βάση του πα-
ραδοσιακού χαρακτήρα του χωριού. 

Σ
τροφή ενός τμήματος του λαού από τα αστικά κέντρα
προς την επαρχία παρατηρείται σε όλη τη χώρα,

αφού η σημερινή οικονομική κατάσταση καθιστά την ζωή
των ανέργων και των χαμηλόμισθων στις πόλεις πολύ δύ-
σκολη. 

Αντώνιος Μηνίτσιος

Τηλεειδοποίηση για τις βλάβες
στο δίκτυο ύδρευσης

Έτοιμα τα Μουσεία Φαναρίου και Καναλίων

Μια πρωτοποριακή επένδυση πραγματοποι-
είται τελευταία στο Χάρμα που ευελπιστούμε να
δώσει μια ακόμη ώθηση στην ανάπτυξη της πε-
ριοχής μας. Πρόκειται για την κατασκευή πί-
στας μικρών αγωνιστικών αυτοκινήτων που
γίνεται στην περιφέρεια της κοινότητας Χάρμα-
τος κοντά στον «Καλογεράκο» όπου πιστεύεται
να προσελκύσει αρκετά παιδιά από όλη την πε-
ριοχή, που αγαπάνε το συγκεκριμένο σπορ.

Πίστα μικρών αυτοκινήτων στo Χάρμα

Είναι γεγονός ότι το δάσος του χωριού που αποτελείται
κυρίως από καστανιές και δρυς έχει γεράσει αφού στο με-
γαλύτερο τμήμα του δεν έχει ξυλευτεί ποτέ.

Ιδιαίτερα οι καστανιές , έχουν προσβληθεί τα τελευταία
χρόνια από ασθένεια και οι περισσότερες έχουν ξεραθεί.
¨Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο το πα-

ράδειγμα το έδειξε το Ελληνόκαστρο που έκοψε πριν από
πέντε περίπου χρόνια όλες τις καστανιές πούλησε την ξυ-
λεία και σήμερα το δάσος έχει ανανεωθεί πλήρως. Κάτι
παρόμοιο πρέπει να κάνουμε και εμείς με το δάσος μας.

Το δάσος μας έχει γεράσει

Μετά από αρκετή δουλειά και μεράκι στήθηκε και είναι
έτοιμο το Μουσείο Καναλίων στο νεοκλασικό κτίριο όπου πα-
λαιά στεγάζονταν το Δημοτικό Σχολείο του χωριού. 

Το έργο έφερε εις πέρας ο συνταξιούχος δάσκαλος Αντώνης
Λάσδας που διέθεσε το χρόνο αλλά και το κυριότερο το μεράκι
του για να συλλέξει τα εκθέματα και να τα τοποθετήσει κατά
θεματική ενότητα με τρόπο που να γίνεται εύκολα αντιληπτή η
χρησιμότητα των αντικειμένων ακόμα και στον επισκέπτη που

δεν είναι εξοικειωμένος με τη χρήση τους. Ανάλογη είναι και η
προετοιμασία για το Λαογραφικό – Ιστορικό μουσείο Φαναρίου
την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει ο κ. Απόστολος Φλω-
ρίδης ο οποίος έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος από  το
χρόνο του κάθε μέρα στη συλλογή και την ταξινόμηση των μο-
ναδικών εκθεμάτων που ήδη έχει συλλέξει.

Το μουσείο του Φαναρίου στεγάζεται σε δημοτικό οίκημα
που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού.

ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια μείωσης των διακο-

πών υδροδότησης  στα δίκτυα ύδρευσης της Δημοτικής Ενό-
τητας Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου, έγινε φέτος με την
εγκατάσταση συστήματος τηλεειδοποίησης για τις περιπτώσεις
διακοπής ρεύματος στο κεντρικό αντλιοστάσιο στη θέση «ΚΑ-
ΛΑΜΙ» του Φαναρίου απ όπου υδροδοτούνται τέσσερις κοινό-
τητες(Φανάρι, Κανάλια, Λοξάδα και Χάρμα). 

Συγκεκριμένα όταν παρουσιαστεί βλάβη ειδοποιούνται με μή-
νυμα μέσω κινητού τηλεφώνου οι αρμόδιοι οι οποίοι φροντίζουν
για την αποκατάσταση της βλάβης πριν παρατηρηθεί διακοπή
στην υδροδότηση.

Με τον τρόπο αυτό το φετινό καλοκαίρι δεν είχαμε καμία σο-
βαρή διακοπή νερού σε αντίθεση με τις άλλες χρονιές που, ιδι-
αίτερα τον Αύγουστο, παρατηρούνταν πάντα διακοπές στο
δίκτυο.

Ο Άγιος Ακάκιος κρατάει ακόμα παιδιά στο χωριό
Ένα από τα χωριά του Δήμου Μουζακίου που δεν ακολουθεί

την πεπατημένη να διώχνει δηλαδή όλα τα παιδιά του στα ξένα
για αναζήτηση της τύχης τους μακριά από το χωριό, αλλά κρα-
τάει και στο χωριό παιδιά που μένουν και εργάζονται εκεί είναι
ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ.

Μάλιστα τελευταία αρκετοί συνταξιούχοι αλλά και νέοι που
εργάζονταν στις πόλεις επιστρέφουν στο χωριό και δραστηριο-

ποιούνται με εργασίες του χωριού δίνοντας ζωή στη μικρή κοι-
νωνία του χωριού. Σήμερα δε με το δρόμο Άγιος Ακάκιος Μορ-
φοβούνι που κατασκευάζεται, τον περιφερειακό που οδηγεί
προς τον Ελληνόπυργο και το δρόμο προς το σπήλαιο για τους
οποίους υπάρχουν ώριμες μελέτες και είναι υπό ένταξη στο
ΕΣΠΑ, υπάρχουν όλες οι προοπτικές για ανάπτυξη του χωριού. 

Κατασκήνωση προσκόπων στον Άγ. Αθανάσιο
Πενήντα περίπου πρόσκοποι από διάφορες εφορείες θεσσα-

λικών πόλεων, ήλθαν και εφέτος στο χωριό και κατασκήνωσαν
στον Άγιο Αθανάσιο. Ιδανικός τόπος  παραθέρισης και κατα-
σκήνωσης. Οι πρόσκοποι τον επέλεξαν διότι κρίθηκε κατάλλη-
λος και για τις δικές τους  ασκήσεις, ασχολίες συντήρησης του
χώρου αλλά και την εκπαίδευσή τους. Είναι ένας χώρος προ-
σεγμένος,περιφραγμένος,διαθέτει νερό και  χώρους υγιεινής,
ηλεκτρικό φως και την συνοδειά οτυ Αγίου Αθανασίου. Η κατα-
σκήνωση των προσκόπων  διήρκεσε  περίπου 10 ημέρες. Ακο-

λούθησε στη συνέχεια   ιδιωτική   παραμονή  νέων από την πε-
ριοχή της Λειβαδιάς και Θήβας, φυσιολάτρες που αξιοποίησαν
τον χρόνο τους σε ποδηλασία,ορειβασία και  άσκηση  με ανε-
μόπτερα. Πέρυσι οι ίδιοι ανεμοπτεριστές είχαν κατασκηνώσει
στην Βατσουνιά, αλλά οι συνθήκες  κατασκηνωτικού παραθερι-
σμού στον Ελληνόπυργο είναι άριστες,όπως μας ανέφεραν.

Τόσον οι πρόσκοποι, όσο και οι νέοι από την Θήβα εκφρά-
στηκαν με τα καλλίτερα λόγια την φιλοξενία και την ευγένεια
των συγχωριανών μας.


