
Tην εικόνα της Παναγίας που «στόλιζε» την Iερά Mονή Πα-
ναγίας Πελεκητής και που έφταναν επισκέπτες από όλα τα μέρη
για να προσκυνήσουν, επιχείρησαν και εν τέλει κατάφεραν να
κλέψουν θρασύτατοι ληστές, που δε σεβάστηκαν την ιερότητα
του χώρου και την ιστορία του. H ληστεία σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της Aστυνομικής Διεύθυνσης Kαρδίτσας συντελέστηκε
χρονικά από το μεσημέρι της Kυριακής μέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της Tρίτης (9/11 Οκτ.2011), όπου και έγινε αντιληπτή
από τη νεωκόρο της Iεράς Mονής.  Oι αδίστακτοι κακοποιοί,
πλην της εφεστίου  εικόνας , «σήκωσαν» και το παγκάρι της εκ-
κλησίας, ενώ έσπασαν και τα συστήματα ασφαλείας της Iεράς
Mονής (κάμερες εισόδου και χώρων). H A.Δ. Kαρδίτσας που κα-
τέφτασε στο χώρο αμέσως μετά την κλήση του νεοκόρου, κα-

τέγραψε το συμβάν και  ενεργεί έρευνα για την εξινίαση της
θρασύτατης αυτής κλοπής. Ας ευχηθούμε να ευρεθούν οι δρά-
στες και κυρίως η  εικόνα της Παναγίας μας που αποτελεί κει-
μήλιο του 150υ αιώνα (1420,επί Βυζαντίου),την οποία
σεβάστηκαν κατακητές και  εσύλισαν   αδίστακτοι διαρρήκτες.

Η Ιερά Μονή  της Παναγίας της Πελεκετής, ευρίσκεται στο
χωριό Καρίτσα,πάνω από την Λίμνη Πλαστήρα, στη διαδρομή
προς Φράγμα και είναι ένα από τα  ιστορικότερα Μοναστήρια
και  λαοφιλή προσκυνήματα της περιοχής.
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
H ανάπτυξη προϋποθέτει: σύνθεση απόψεων και ιδεών. 
Συνένωση δυνάμεων. Συντονισμό δράσεων.

Δημήτρης Σιούφας

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο
το μπαλκόνι των Αγράφων

Επενδύστε στη δύναμη, 
επενδύστε στον Ελληνόπυργο

Ανάπλαση χώρου
της βρύσης  «τ’ Χατζή»

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οφείλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη του  Συλλόγου μας

και τους συνδρομητές μας για τα  ακόλουθα:
Το Υπουργείο Τύπου (Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών) με από-

φασή της  έπαυσε πλέον την  επιχορήγηση για την αποστολή
εντύπων (περιοδικών και εφημερίδων), από 1ης Αυγούστου
2011.

Ήδη το τεύχος Ιουλίου Αυγούστου διακινήθηκε χωρίς μει-
ωμένο ταχυδρομικό τέλος και για την αποστολή του κατα-
βλήθηκε ΟΛΟΚΛΗΡΟ ταχυδρομικό τέλος ομαδικής
επιστολής (ήτοι τριπλάσια  οικονομική επιβάρυνση).

Ύστερα από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνήλθε
εκτάκτως αποφάσισε ομόφωνα:

Α) Να ΜΗΝ αυξηθεί η συνδρομή (λόγω και της  υπάρχου-
σας οικονομικής κρίσης),ούτε να διακοπεί η έκδοση και απο-
στολή της εφημερίδας.

Β) Να ενημερωθούν ΟΛΟΙ οι  παραλήπτες της εφημερίδας
να αποστείλουν την συνδρομή τους (10 ευρώ το χρόνο),κα-
ταθέτοντας αυτή στον λογαριασμό που γράφεται στην εφη-
μερίδας μας ή απευθείας στον Ταμία (Δημ.Γ.Παπαντωνίου)
ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

Γ) Όσοι  επιθυμούν να συνεχίσουν   την δημοσίευση μη-
νύματος  για  το επάγγελμά τους ή την επιχείρησή τους (δια-
φήμιση),θα πρέπει να  φροντίσουν για την τακτοποίηση της
σχετικής οφειλής. Όσοι δεν το φροντίσουν θα  θεωρηθεί ως
σιωπηρά επιθυμία διακοπής  δημοσίευσης του σχετικού δια-
φημιστικού τους μηνύματος.

Το Δ.Σ. ζητεί την κατανόηση ΟΛΩΝ των συγχωριανών μας
και λοιπών συνδρομητών και παρακαλεί να βοηθήσουν ώστε
να συνεχισθεί η έκδοση της εφημερίδας «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡ-
ΓΟΣ»,η οποία σημειωτέον εκδίδεται συνεχώς επί  24 έτη και
είναι  από τις ελάχιστες εφημερίδες πολιτιστικών Συλλόγων
που άντεξαν στον χρόνο.

Για τον Σύλλογο Ελληνοπυργίων
«Ο Αθάνατος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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 2

✓ 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

Η μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο του Ελληνο-
πύργου είναι ήδη έτοιμη όσον αφορά το δίκτυο ακα-
θάρτων και την περιβαλλοντική. Οι δύο αυτές μελέτες
(ακαθάρτων και περιβαλλοντική)   είχαν ανατεθεί σε
μελετητές από τον  πρώην Δήμου Ιθώμης (νυν Δημο-
τική Ενότητα Ιθώμης) ολοκληρώθηκαν πρόσφατα,
έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Μουζακίου και αναμένεται αν υπάρξει σχετική
πρόσκληση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ να προ-
ωθηθούν για ένταξη. Ωσαύτως στη Δημοτική Ενότητα
Ιθώμης υπάρχει και παλαιά μελέτη για το βιολογικό
καθαρισμό η οποία είτε θα επικαιροποιηθεί ή θα συν-
τάξουμε νέα ούτως ώστε ο φάκελλος «αποχετευτικό
δίκτυο Ελληνοπύργου» να είναι πλήρεις για ένταξη
και χρηματοδότηση σε κάποιο πρόγραμμα.

Εξ άλλου σήμερα ο Δήμος Μουζακίου έχει στρέψει
όλο το βάρος στην προετοιμσία και νέων μελετών για
να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια
από το ΕΣΠΑ και να δώσει μια ανάσα στη χειμάζουσα
οικονομία μας λόγω των ευρύτερων οικονομικών προ-
βλημάτων της χώρας μας.

Έτοιμη η μελέτη για
το αποχετευτικό δίκτυο

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Θρασύτατη ληστεία
στην Ι.Μ. Πελεκητής Καρδίτσας 

Αναμορφώθηκε πλήρως ο χώρος γύρω από την «Βρύση
του Χατζή», από τον Σύλλογό μας, με χρήματα που διέθεσε
ο  Θωμάς Δ.Βούρδας (και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου),
που προήλθαν από την πώληση του βιβλίου του «Απίστευτα
κι όμως Γραλιστινά». Το βιβλίο αυτό είχε παρουσιασθεί στο
χωριό μας πέρυσι το 15αυγουστο και το Φθινόπωρο στο
Γαλλικό Ινστιτούτο στη Λάρισα. Όλα τα αντίτυπα που εκ-
δόθηκαν διατέθηκαν από τον συγγραφέα και τα χρήματα
δόθηκαν, όπως ο ίδιος το είχε ανακοινώσει, για ένα έργο
στο χωριό. Το έργο αυτό επιλέχθηκε και προτάθηκε από τον
ίδιο και υλοποιήθηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
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Koινωνικά και άλλα...

ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο Παναγιώτης και η Ρένα Αγρίμη που διαμένουν στο

χωριό απέκτησαν αγοράκι στις  11-11-2011. 
Ευχόμαστε να τους ζήσει και να είναι καλότυχο.

ΒΑΠΤΙΣΗ
Στις 9 Οκτωβρίου 2011 στον ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής

Ερμητσίου Καρδίτσης ο Δημήτρης Κυρίτσης και η Αθανα-
σία Κυρίτση-Μηνίτσιου βάφτισαν το τέταρτο παιδί τους. Οι
ανάδοχοι Νϊκος και Ρούλα Καρατώλου- Κίτση του έδωσαν
το όνομα  Αλέξανδρος.  

Ευχόμαστε να τους ζήσει.

Πένθιμα και άλλα...

Πλήρωσαν για την εφημερίδα

Παναγιώτου Ολυμπία .......................................10  ΕΥΡΩ
(για την εφημερίδα 2011)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αντικαταστάθηκε από τον Καλλικράτη.
2. Ξαφνικά - Λιτός.
3. Ανήκουν στα ποτάμια - Ξανά.
4. Απόγνωση (μ.γρ.) - Οδικό πουλί.
5. Γιος του Ιακώβ - Βρωμιά - Νότα.
6. Αρθρο (αντ.) - Περίφημο είχαν οι Φοίνικες.
7. Επιστολής κύριος - Τροφή ζώων - Επιτακτικό μόριο.
8. Διπλωματική απάντηση - Αντίθετα.
9. Ενας από την εγκυκλοπαίδεια - Θεραπεία (αρχ.)
10. Σταύρος… πολιτικός μας - Ενας αριθμός.
11. Απαραίτητος για τη ζωή μας - Ξανακινώ.
12. Αποτελείται από πολλά η κλίμακα - πόλη του Βελγίου.
13. Ενταση - Σκυλίτσα της Οθόνης - Συμπεραίνει.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Περιοχή της Μ. Ανατολής - Γερμανός φιλόσοφος.
2. Τουαλέτα - Ενας αριθμός.
3. Είναι και το καρί (καθ.) - Μας σώζει.
4. Αμα - Κάτοικος Αμερικανικής χώρας (θηλ.).
5. Ο ανήκων στην Δομή - Μάγκα φαγητό.
6. Βραχονησίδες… αγκάθια - Λακούβα (μ.γρ) - Και λοιπά (αρ-

χικά).
7…. Βουαγιάζ (ταξιδιωτικός σάκκος) - Αποτελείται από λινάρι

- Μυθική χώρα.
8. Ξεβάφει νύχια - Μοναδικός.
9. Αιγύπτιος Θεός - πόλη του Κόσσοου.
10. Γιος του Πεισίστρατου - Η γυναίκα του Γκορμπατσώφ.
11…. ΛΑΝΤ, ηθοποιός - Απαραίτητη στο μπάσκετ.
12. Είδη ψαριών - Μικροοργανισμοί.
13. Την υποδύθηκε η ΡΟΜΥ ΣΝΑΙΝΤΕΡ - Μυθολόγος της Αρ-

χαιότητας (μ.γρ.αιτ.).

Σταυρόλεξο

OΡΙΖΟΝΤΙΑ: 
1. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
2. ΑΠΟΤΟΜΑ - ΑΠΛΟΣ
3. ΠΟΤΑΜΙΚΑ - ΠΑΛΙ
4. ΑΠΟΝΙΑ - ΣΠΙΝΟΣ
5. ΔΑΝ – ΛΕΡΑ - ΜΙ 
6. ΟΤ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
7. ΚΟΣ – ΣΑΝΟΣ - ΠΙΑ
8. ΙΣΩΣ - ΚΟΝΤΡΑ
9. ΤΟΜΟΣ - ΙΑΣΙΣ
10. ΔΗΜΑΣ - ΕΝΙΚΟΣ
11. ΑΕΡΑΣ - ΑΝΑΣΕΙΩ
12. ΣΚΑΛΑΚΙΑ - ΑΤ
13. ΤΑΣΗ – ΛΑΣΗ - ΑΡΑ

ΚΑΘΕΤΑ: 
1. ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ - ΑΣΤ 
2. ΑΠΟΠΑΤΟΣ - ΔΕΚΑ
3. ΠΟΤΟΝ - ΣΩΤΗΡΑΣ
4. ΟΤΑΝ - ΣΟΜΑΛΗ
5. ΔΟΜΙΚΟΣ - ΜΑΣΑ
6. ΙΜΙΑ – ΛΑΚΟΣ - ΚΛ
7. ΣΑΚ – ΛΙΝΟΣ - ΑΙΑ
8. ΑΣΕΤΟΝ - ΕΝΑΣ
9. ΡΑ – ΠΡΙΣΤΙΝΑ
10. ΙΠΠΙΑΣ - ΡΑΙΣΑ
11. ΑΛΑΝ - ΜΠΑΣΚΕΤΑ
12. ΣΟΛΟΜΟΙ - ΙΟΙ
13. ΣΙΣ - ΑΙΣΣΩΠΑ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 10 χρόνια

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001 (τεύχος 102)

1η ΣΕΛΙΔΑ 
• Συστήθηκε ίδρυμα �Αρχοντικό Σύρμου- Ζήγρα»
• 1.000.000 δρχ από τον κο Βασίλη Νάσια
• Εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση  για την πίστα ανεμο-
πτεριστών
• Σύντομα η κατασκευή του δρόμου Μπούρδα χωράφια –
Σταυρός
• CD με όλα τα τεύχη του «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ»
• Ο « ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» σε όλο  τον κόσμο.
• Χατζή Βρύση( να αναλάβει την ανάπλαση ο Δήμος)
• Εμπαίζονται οι κάτοικοι της συνοικίας Καρανασέικα
• Ποιος είναι ο σκοπός των συλλόγων

2η ΣΕΛΙΔΑ 
• Τα εγκαίνια του λαογραφικού Μουσείου
• Εις την Παντάνασσαν του κόσμου.

3η ΣΕΛΙΔΑ
• Χριστιανοί ορθόδοξοι
• Εύθυμα και σοβαρά
• Αγγαρείες
• Προστατευτικά κιγκλιδώματα στην Ι. Μονή Σπηλιάς

4η ΣΕΛΙΔΑ
• Η τηλεόραση και οι επιδράσεις αυτής στο παιδί, σαν
μέσο ψυχαγωγίας

5η ΣΕΛΙΔΑ
• Σωτηρία Τριαντάρη: Διακεκριμένη συγχωριανή μας επι-
στήμονας.
• Ένας εντυπωσιακός γάμος
• Αλληλογραφία

6η ΣΕΛΙΔΑ
• ΛΑΚΩΝΙΚΑ 
• Φωτορεπορτάζ από τις απονομές τιμητικών μεταλλίων
του Συλλόγου Θεσσαλονίκης
• Υψωμένα δέντρα
• Για τελευταία φορά πρόεδρος της ΕΑΛ ο κ. Σωτήρης
Μουντζούρης.

Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση
παραίτησης του Ταμία Ιωάννου Νικ.Φαρασλή (λόγω αυξημένων
υποχρεώσεών του στο Πανεπιστήμιο) και με ομόφωνη από-
φασή του όρισε Ταμία τον  Δημήτριο Γ.Παπαντωνίου.Η ανά-
ληψη των καθηκόντων του νέου Ταμία θα γίνει την 1η
Ιανουαρίου 2012 για τεχνικούς λόγους (νέον οικονομικό έτος). 

Νέος Ταμίας στον Σύλλογο

Η βρύση « τ` Χατζή», που βρίσκεται στο μέσον σχεδόν της
διαδρομής Χωριό-πλατάνια (Καππά), είναι σημείο αναφοράς για
το χωριό μας και για τους συγχωριανούς μας. Όταν ακόμη μα-
θητούδια στο Φανάρι και πεζοπορώντας για το Καππά ή τα πλα-
τάνια για επιβίβαση στο Λεωφορείο της γραμμής Μουζάκι
–Καρδίτσα, εκεί θα σταματούσαμε για μια ανάσα. Εκεί ήταν και
η πρώτη στάση μας και όταν ανηφορίζαμε, επιστρέφοντες από
το Φανάρι ή εν πάσει περιπτώσει από οποιαδήποτε άλλη μετα-
κίνησή μας στον κάμπο, προκειμένου να ξεκουραστούμε λιγάκι,
να σκουπίσουμε τον ιδρώτα μας, να πιούμε λίγο νερό (ας ήταν
και λιόδρομος τέλος πάντων, λόγω της πολύς ζέστης του κα-
λοκαιριού. 

Αυτό το σημείο επέλεξε και ο αγαπητός μας Θωμάς Δ.
Βούρδας να αναπλάσει, με δικές του δαπάνες, αφού διέθεσε
όλα τα χρήματα που προέκυψαν από την πώληση του τελευ-
ταίου βιβλίου του «Απίστευτα και όμως Γραλιστινά». Ο Δάσκα-
λος λέει ότι είναι έργο του Συλλόγου «Ο Αθάνατος» αλλά η
αλήθεια είναι ότι το έργο αυτό είναι έμπνευση και υλοποίση της
απόφασης του Θωμά. 

Η επιλογή του Θωμά ήταν άριστη διότι η παλαιά ανάπλαση
του χώρου που είχε γίνει παλιότερα από τον Σύλλογο Ελληνο-
πυργίων Λαρίσης «Ο Αθάνατος» (πρόεδρος τότε ήταν ο μα-
καρίτης ο μπάρμπα Αποστόλης Θ. Σύρμος), λόγω της
παρέλευσης των πολλών ετών σχεδόν είχε αχρηστευθεί. Έτσι

με προσωπική επίβλεψη του Θωμά και της αγαπητής μας Ειρή-
νης (συζύγου του Θωμά) έγινε αυτό το έργο και πράγματι όλοι
λένε «έπιασαν τόπο τα χρήματα αυτά». Η τεχνική συμβουλή
ανήκει στον Κων/νο Νικ. Φαρασλή (το πρόεδρο του Συλλόγου
μας), που είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός και επέτυχε στο έργο
αυτό να δώσει τεχνικά χαρακτηριστικά που να είναι συμβατά με
το περιβάλλον. 

Διακρίναμε πολλούς Καππασιώτες πεζοπόρους να φθάνουν
μέχρι τη βρύση του Χατζή (σημείο αναφοράς) να ξεκουράζονται
λιγάκι και να επιστρέφουν στο χωριό τους, ολοκληρώνοντας
έτσι την καθημερινή τους άσκηση. Συναντήσαμε πολλούς συγ-
χωριανούς μας να σταματάνε, τώρα, στη βρύση γιατί ο χώρος
καθαρίστηκε και έγινε όμορφος και προσιτός για αγνάντεμα
στον κάμπο. 

Πράγματι ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή του Θωμά και της
Ειρήνης Βούρδα και την υλοποίησαν με τον καλλίτερο τρόπο
(με μεράκι και πολύ αγάπη) , διαθέτοντας τα χρήματα από την
πώληση του βιβλίου «Απίστευτα κι όμως Γραλιστινά», αλλά και
προσωπικό χρόνο για την επίβλεψη του έργου και των εργατών,
υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό του Μηχανικού, ασφα-
λώς. Συγχαρητήρια .

Ανάπλαση του χώρου  στην βρύση «τ’ Χατζή»
Συνέχεια από την 1η σελίδα

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Tσιτσιπάς Σπυρίδων, ετών 97
- Ανδρέου Κωνσταντίνος Γ., ετών 84
- Μουντζούρη Λαμπρινή, ετών 88
- Μηνίτσιου Φωτεινή σύζυγος Βασιλείου, ετών 62
- Τουλιάς Απόστολος, ετών 82
- Θωμάς  Αρβανιτάς, ετών 82, στην Ιτέα Φωκίδας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Ιερέως π.Αλεξάνδρου  Αθ.Ζάχου,ετήσιο,στον Ι.Ν. Αγίου

Λαζάρου,Κοιμητηρίου Λάρισας.
- Θωμά  Αρβανιτά,40ήμερο,στην Ιτέα Φωκίδας.

Πέρασε, κι όλας, ένας χρόνος. Σαν χθες έφυγε ο π. Αλέξαν-
δρος, ο σεβαστός, ο απλός, ο καλωσυνάτος, ο «παλιακός» παπ-
πούλης που όλοι μας τον σεβόμασταν και μας τραβούσε η
απλότητά του και ο ευθύς, ειλικρινής και βαθύς λόγος του. 

Εδώ θυμάμαι το Ψαλμικό «Χίλια έτη Κύριε, ως ημέρα η εχθές».
Πράγματι, χίλια χρόνια να ζήσει κανείς στη γή είναι σαν μία
ημέρα.  Και από εδώ και πέρα (δηλ. από το γεγονός του Θανάτου
του ανθρώπου) εκτείνεται η αιωνιότητα. Κάποιος πατήρ της Εκ-
κλησίας μας αναφέρει: «Εάν προσπαθήσουμε να μετρήσουμε
τους κόκους της άμμου της Θαλάσης και των Ωκεανών της γής,
ίσως το καταφέρουμε. Το ίδιο και τα αμέτρητα δυσεκατομμύρια
των δυσεκατομμυρίων των αστεριών, γαλαξιών και λοιπών αστρι-
κών σωμάτων. Όμως, η αιωνιότητα, η εκτεινομένη πέραν του Θα-
νάτου, δεν είναι δυνατόν να ματρηθεί σε αριθμούς. Είναι
Αιωνιότης. Είναι ατελείωτη». 

Έτσι, λοιπόν ο σεβαστός μας ΠαπΑλέκος ανήκει πλέον στην
Αιωνιότητα. Εμείς οι ζωντανοί (και προσωρινά διαμένοντες στην
γή, διότι «...μένουσαν πόλιν ουκ έχομεν, αλλά την μένουσαν επι-
ζητώμεν», κατά τον Απ. Παύλο), θα ενθυμούμαστε πάντοτε τον
π. Αλέξανδρο, διότι κατέλιπε (εκείνος φρόντισε γι’ αυτό) αγαθή

μνήμη.  Πολλά λόγια δεν έλεγε. Πολλά γράμματα δεν ήξερε. Με-
γάλους και ρητορικούς λόγους δεν έβγαζε. Τον μεγάλο δεν
έκανε. Ήταν, όμως, πραγματικός, αληθινός, σιωπηλός, προσε-
κτικός, απλός και εμβαθής. Η πίστη του ήταν ζωντανή, βαθειά.
Επίστευε και αυτό του φαινότανε από την ιεροπρέπειά του, την
απλότητά του και τον αυθορμητισμό του. Προσωπικά δεν ξεχνώ
την «γαργαρένια του και τρεμάμενη φωνή του» όταν αναφερό-
τανε στο όνομα της Παναγίας μας. Όταν το ανέφερε, έτρεμε η
φωνή του, έβγαινε ύμνος δοξολογίας και βαθειάς ευλαβείας από
την καρδιά του. Ένα άλλο στοιχείο, που είχε ο ΠαπΑλέκος-του-
λάχιστον όπως εγώ το ερμηνεύω-είναι το ακατάκριτον. Δεν
έβγαζε λόγο κατηγόριας, κατάκρισης (αργό λόγο) για κανένα.
Ακόμη όταν κάποιος στην παρέα ή στο καφενείο του χωριού κα-
τέκρινε ή κατηγορούσε, ο ΠαπΑλέκος, με πολύ διάκριση απεσύ-
ρετο και άλλαζε θέση ή αποχωρούσε. Αυτό το τηρούσε μετά
μεγάλης ακριβείας. Αυτά θυμάμαι, αυτά συγκρατώ και αυτά πα-
ραθέτω στην αγάπη σας, ως μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από
την εκδημία του σεβαστού μας ΠαπΑλέκου. Αιωνία του η μνήμη.
Την ευχή του να έχουμε. 

Σωτ. Μ. 

Ενας χρόνος από τον θάνατο
του π. Αλεξάνδρου Ζάχου



Και πάλι είχα την τύχη τούτο το καλοκαίρι να απολαύσω μία
ακόμη χυμώδη και εξόχως συναρπαστική ιστορία του Καπαϊνα.
Η συνάντησή μας στο καφενείο του, όπως πάντα, σε στιγμές
απραξίας. Πάντα προσηνής και πρόθυμος ο συμπαθέστατος
φίλος μου Καπαϊνας, δε μου χάλασε και τούτη τη φορά το χατίρι,
να μου διηγηθεί μια ακόμα άξια θαυμασμού ιστορία του. Δε χρει-
άστηκαν παρακάλια! Μόλις υπέβαλα το αίτημά μου, ο Καπαϊνας
άρχισε:

Το 1965 είχα πάει να παρουσιαστώ στη Σχολή Εκπαιδεύσεως
Μηχανικών στο Ναύπλιο. Μόλις παρουσιάστηκα, βρέθηκα ανα-
πάντεχα μπροστά στο μόνιμο Επιλοχία Δημήτρη Γκαγκά από τα
Χάρμαινα. Ο Δημήτρης ήταν γνωστός από χρόνια. Αφού χαιρε-
τηθήκαμε και είπαμε τα δικά μας απ’ τα παλιά, τον παρακάλεσα
να κρατήσει προς φύλαξη ένα ρολόι VENUS και 250 δραχμές,
που είχα απάνω μου. Τον ξύλινο σταυρό, που είχα κρεμασμένο
στο λαιμό μου, τον κράτησα απάνω μου, δεν τον έδωσα, τον
ήθελα για φυλαχτό. Την άλλη μέρα πέρασα μαζί με τους άλλους
νεοσυλλέκτους από Υγειονομική Επιτροπή. Πρόεδρός της ήταν
ο Διοικητής της Σχολής. Όλοι οι εξεταζόμενοι περνούσαμε ανά
10 μπροστά στην Επιτροπή, γυμνοί από τη μέση κι απάνω. Ξαφ-
νικά, βλέπω το Διοικητή να με περιεργάζεται. «Μπα, τι διάολο με
κοιτάζει έτσι!» είπα μέσα μου. Την απορία μου την έλυσε αμέσως
ο ίδιος. Μου κάνει νόημα να πλησιάσω κοντά του και με ρωτάει
χαμηλόφωνα: 

-Τι είναι αυτό; 
- Ποιο, κύριε Διοικητά; 
- Αυτό που κρέμεται μπροστά σ’ ! 
- Ξύλινος σταυρός.
- Γιατί είναι έτσι μαύρος; 
- Από την πολυκαιρία, κύριε Διοικητά. 
- Πού τον βρήκες; 
- Τον έφερε ο παππούς μου πριν από πολλά χρόνια από τα Ιε-

ροσόλυμα, είναι από τίμιο ξύλο! 
- Τίμιο ξύλο; απορεί ο Διοικητής! Δε μου λες, σκύψε να σου πω

κάτι. Δε μου δίνεις κι εμένα μια μικρή αγκιδούλα; μου λέει ψιθυ-
ριστά και με μεγάλες προφυλάξεις, για να μην πάρουν χαμπάρι
και τα άλλα μέλη της Επιτροπής. 

- Μετά χαράς, κύριε Διοικητά, πάρ’ τον όλον! Τον ξεκρεμάω
απ’ το λαιμό μου και του τον δίνω. Βοήθειά σας!!

- Όχι, βρε παιδάκι μου, εσύ τι θα ‘χεις! 
- Δεν πειράζει, έχω κι άλλον εγώ στο Χωριό. Ο παππούς μου

είχε φέρει δυο τρεις τέτοιους. Ο Διοικητής δέχεται το δώρο κα-
τασυγκινημένος και με ευγνωμοσύνη μου λέει:

- Άκου, οτιδήποτε χρειαστείς εδώ μέσα, θα έρχεσαι κατευθείαν
σε μένα, χωρίς δισταγμό! Έτσι;

- Εντάξει, κύριε Διοικητά, ευχαριστώ πολύ. 
Μετά την ιατρική εξέταση, όσοι κριθήκαμε υγιείς, ενταχθήκαμε

κανονικά στο πρόγραμμα καθημερινών ασκήσεων της Σχολής.
Το πρώτο πράμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ή ανε-
πάρκεια νερού. Η Σχολή έπασχε από μόνιμη λειψυδρία! Η
ύδρευση γινόταν με βυτιοφόρα και το νερό μάς το μοίραζαν με
το σταγονόμετρο. Πού να πλυθείς και πού να κάνεις μπάνιο με
την άνεσή σου! Αν δεν πρόφταινες στα χρονικά όρια που σου βά-
ζανε, μπορούσες να μείνεις με τις σαπουνάδες. Ούτε να ξυριστείς
δεν προλάβαινες καλά καλά. «Μπα, δε θα τη βγάλουμε καλά εδώ
μέσα!!» σκεφτόμουν.

Έτσι είχαν τα πράματα, όταν κάποια μέρα θέλησα να πάω προς
νερού μου, δηλαδή για κατούρημα, σε μια απόμερη γωνιά του
Στρατοπέδου, πίσω από κάτι βάτα. Όπως κατουρούσα, βλέπω να
πέφτει νερό στο πρόσωπό μου. Το νερό έβγαινε μέσα από τα
βάτα. Σάστισα! Αναμεράω τα βάτα, για να δω από πού ακριβώς
έβγαινε. Διαπιστώνω ότι πίσω από το κιγκλίδωμα, έξω από την πε-
ρίφραξη του Στρατοπέδου, περνούσε ένας τεράστιος αγωγός
νερού. Τα ‘χασα! «Αν είναι δυνατόν!!» είπα. Ο αγωγός αυτός ανήκε
στο δίκτυο ύδρευσης της πόλεως. Χωρίς να χάσω χρόνο, βουτάω
δυο κάθετες χοντρές σιδερένιες βέργες του κιγκλιδώματος, τις
λυγίζω δεξιά κι αριστερά και περνάω έξω από το Στρατόπεδο.
Ήθελα να εξακριβώσω από πού πεταγόταν το νερό. Βλέπω το
νερό να πετάγεται μέσα από μια ζαγκανότρυπα του αγωγού, μικρή
ίσαμε μια βελόνα. Τρελάθηκα, πέταξα απ’ τη χαρά μ’ !! Αμέσως
μου κατέβηκε μια πονηρή ιδέα! Τρέχω κατευθείαν στο Διοικητή,
του αναφέρω την ανακάλυψή μου και του κάνω την πρόταση:

- Κύριε Διοικητά, δώσ’ μου το οκέι, για να γιομίσω το Στρατό-
πεδο με άφθονο νερό! Έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μ’ !

- Σαν τι σχέδιο, βρε Νάσια!
- Θα δεις! Δώσε μόνο εντολή στον Επιλοχία τον Γκαγκά, να με

βοηθήσει. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα άσ’ τα σε μένα! 
- Τρελός είσαι βρε; Σκέφτεσαι να κλέψουμε το ξένο νερό; Θα

μας κλείσουν μέσα!
- Μην ανησυχείς, κύριε Διοικητά! Εσύ υποτίθεται δεν ξέρεις

απολύτως τίποτα για ό,τι κι αν συμβεί! Μη σε νοιάζει! Δώσε μόνο
εντολή στον Γκαγκά να με βοηθήσει.

- Νάσια, άκουσέ με καλά, πρόσεξε! Αν κάτι στραβώσει, μην
τολμήσεις να με μπλέξεις, χάθηκες! Εγώ, όπως είπες και μόνος
σου, «δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω τίποτα». Εντάξει; 

- Εντάξει, κύριε Διοικητά!
Μετά το οκέι του Διοικητή, ο ίδιος μου στέλνει και τον Γκαγκά

για τα περαιτέρω. Καλούμε δυο έμπιστους υδραυλικούς της Σχο-
λής και τους αναθέτουμε να κάνουν στον αγωγό με αριστοτε-
χνικό τρόπο την υποκλοπή, αλλά υπό άκραν μυστικότητα και με
την αυστηρή προειδοποίηση ότι «θα πέσουν τα κεφάλια τους»,
αν τους ξεφύγει άχνα από τα χείλια τους! Η δουλειά πέτυχε άρι-
στα! Έγινε διάνοιξη με αρίδα στον αγωγό, βιδώθηκε σωλήνα μιας
ίντσας απάνω του και τραβήχτηκε υπογείως η κρυφή παροχή
μέσα στο Στρατόπεδο. Ξαφνικά πέντε βρύσες ξεφύτρωσαν μέσα
σε μια νύχτα απ’ το πουθενά: μία στα μαγειρεία, μία στο ΚΨΜ
και τρεις στις τουαλέτες. Ο Διοικητής χάζεψε! Δεν μπορούσε να
πιστέψει αυτό που έβλεπε! Ένας ουρανοκατέβατος Μωυσής είχε
βρεθεί ανέλπιστα μπροστά του και του χάρισε απλόχερα το θείο
δώρο του νερού, όχι χτυπώντας το βράχο με το ραβδί του, όπως
είχε κάνει ο πρώτος, αλλά – πολύ απλά – ανακαλύπτοντας πηγή
άγνωστη και υποκλέπτοντας το ζείδωρο αγαθό της. Ύστερα από
το θαύμα αυτό ο Διοικητής κάλεσε τον Καπαϊνα στο Γραφείο του:

- Νάσια, με κατέπληξες, δεν το περίμενα! Θερμά συγχαρητή-
ρια και μπράβο σου, μας έσωσες! Αλλά τσιμουδιά, έ! Όπως εί-
παμε! Εγώ δεν έχω ιδέα για τίποτα! 

- Εντάξει, κύριε Διοικητά, μην ανησυχείς!
- Δε μου λες, πόσο μακριά είναι το χωριό σου;
- Θέλω τρεις μέρες να πάω και άλλες τρεις να γυρίσω.
- Καλά, πάρε 15 μέρες και φύγε.

Την προτελευταία μέρα, που θα έφευγα από το Χωριό, για
να γυρίσω στη Σχολή, πήγα στα Πετρωτά, έστησα πάτες και
έπιασα πέντε πέρδικες ζωντανές. Τις έβαλα μέσα σε ένα χαρτο-
κούτι ευρύχωρο, για να μπορούν ν’ ανασαίνουν, και τις πήγα
δώρο στο Διοικητή. Ο άνθρωπος χάρηκε πάρα πολύ για την έκ-
πληξη και με κατευχαρίστησε. 

Λίγο αργότερα, αφού περάσαμε πρώτα τη βασική μας εκπαί-
δευση, εγώ και τρεις ακόμη νεοσύλλεκτοι διαταχτήκαμε να πάμε
στη Μακεδονία, στο Λουδία ποταμό, για να εκπαιδευτούμε εκεί
στα πλωτά μέσα. Πήραμε τα φύλλα πορείας και ξεκινήσαμε από
το Ναύπλιο για Αθήνα και από κει για Θεσσαλονίκη. Για σιτηρέσιο
μας έδωσαν στον καθένα μία κουραμάνα και ένα κόρνεϊ μπιφ.
Αυτό όμως δεν ήταν ούτε αντίδωρο για μας τα νέα παιδιά. Έτσι,
πριν περάσουν καλά καλά δυο ώρες, το είχαμε φάει κιόλα. Όταν
το τρένο έφτασε στο Μεγάλο Πεύκο, είχαμε λυσσάξει ήδη από
την πείνα. «Αμάν, πώς διάολο θα συνεχίσουμε θεονήστικοι το τα-
ξίδι μας!» σκεφτόμουν. Το τρένο στάθμευσε εντωμεταξύ μπρο-
στά στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Λοκαντζήδων (ΛΟΚ = Λόχοι
Ορεινών Καταδρομών). Προχωρήσαμε μέσα στο Στρατόπεδο.
Εμένα το μυαλό μ’ στριφογύριζε στο φαϊ , με ποιον τρόπο θα
μπορούσαμε να κονομήσουμε τίποτα, για να κορέσουμε την
πείνα μας. Ξαφνικά, άστραψε στο μυαλό μ’ μια ιδέα! «Για να
δούμε» είπα, «μπορεί και να πιάσει το κόλπο, δε χάνω και τίποτα».
Βλέπω ένα κακομούτσουνο με ρούχα αγγαρείας και τον λέω:

- Δε με λες, βρε λεβέντη, να σε ρωτήσω κάτι; Όταν πλησίασε
ο κακομούτσουνος, είδα απάνω στις επωμίδες του πουκαμίσου
του δυο αστέρια κεντητά και μια κορώνα. Ήταν ο Αντισυνταγμα-
τάρχης, ο Υποδιοικητής του Κέντρου. 

- Τι συμβαίνει, στρατιώτη; ρωτάει ο Υποδιοικητής.
- Συγνώμη, κύριε Διοικητά, δεν είδα τα διακριτικά σας από μα-

κριά απάνω στις επωμίδες της φόρμας αγγαρείας, που φοράτε,
γι’ αυτό σας μίλησα έτσι.

- Δεν πειράζει! Τι θέλεις να ρωτήσεις;
- Βλέπω αυτό το τεντωμένο σχοινί, που περνάει πάνω απ’

αυτήν τη λίμνη, από δέντρα, από βράχια, από παλιούρια, από
χαντάκια, από σίδερα και τόσα άλλα εμπόδια.

- Ε, λοιπόν;
- Πόσα μέτρα είναι;

- Είναι 60 μέτρα. Και γιατί ρωτάς;
- Είναι πολύ μεγάλο το μήκος και επικίνδυνο εμπόδιο! Άραγε,

το περνάει κανείς;
- Και βέβαια το περνάει, αλλά όχι όλοι. Οι περισσότεροι, μόλις

φτάσουν πάνω από τη λίμνη, δεν αντέχουν άλλο και πέφτουν
μέσα. Εσένα, τώρα, τι σ’ ενδιαφέρει και ρωτάς;

- Εγώ μπορώ να το περάσω σε χρόνο ρεκόρ! Να πάω και να
γυρίσω, χωρίς να σταματήσω καθόλου! Βλέπω το Διοικητή να
βάζει τα γέλια, ξεκαρδίστηκε.

- Δε θα ‘σαι καλά μου φαίνεται, παιδάκι μου! Το σχοινί αυτό
είναι το τελευταίο και δυσκολότερο στην εκπαίδευση! Αυτοί εδώ,
μετά από τόσες σκληρές δοκιμασίες, σε πάμπολλες ασκήσεις,
δεν τα καταφέρνουν, και θα τα καταφέρεις εσύ;

- Πάμε στοίχημα, κύριε Διοικητά; Άμα δεν τα καταφέρω, εγώ
θα σας πληρώσω τρεις κουραμάνες και ένα κόρνει μπιφ. Άμα
όμως κερδίσω, θα χάσετε εσείς τις τρεις κουραμάνες και το κόρ-
νει μπιφ. Σύμφωνοι; Ο Διοικητής τον ακούει χαμογελώντας και
θέλει να διασκεδάσει με την αφέλειά του:

- Εντάξει, ξεκίνα! του λέει. 
Πετάει τότε το μπουφάν και το πουκάμισο ο Καπαϊνας και απο-

καλύπτεται μπροστά στα μάτια του Διοικητή ένα ανθρωπόμορφο
τέρας, χειρότερο κι από τον Σιλβέστερ Σταλόνε: σβέρκος, πλά-
τες και ώμοι ήταν μια σκληρή κατεργασμένη μάζα από μυς και
νεύρα. Τα μπράτσα του ήταν πιο φουσκωτά κι από κείνα του
Ποπάι, που τα φούσκωνε όσο ήθελε, τρώγοντας σπανάκι. Κοιλιά
δεν υπήρχε καν, αντί για στομάχι ήταν σχηματισμένο ένα ανά-
γλυφο ποντικένιο τρίγωνο. Τα στήθια προτεταμένα, σφιχτά, σα
δεκαεφτάχρονης παρθένας, με φουσκωτές καμπύλες, σαν
άγαλμα! Βλέπει το θέαμα τούτο ο Διοικητής και του κόβεται η
ανάσα:

- Ρε συ! Τι είναι αυτό;
- Ποιο, κύριε Διοικητά;
- Αυτό που κουβαλάς!
- Σώμα!
- Σώμα το λες εσύ αυτό; Αυτό μοιάζει με φουσκωτό σιδερο-

θώρακα μεσαιωνικού ιππότη! Πού, πώς και πότε το ‘φτιαξες
αυτό, ρε; 

- Α, είναι μεγάλη ιστορία, κύριε Διοικητά! Ξεκίνησα από 15 χρο-
νών παιδί. Χρειάστηκαν μεγάλες προσπάθειες και πάρα πολλές
σκληρές δοκιμασίες, για να γίνει αυτό που βλέπεις!. Τέλος πάν-
των! Τι λες τώρα! Να ξεκινήσω; Το Διοικητή τον τρώει η περιέρ-
γεια να δει το τέρας στο σχοινί. Θα τα καταφέρει; «Αμολήσου!»
δίνει το σύνθημα ο Διοικητής.

Ο Καπαϊνας ανεβαίνει, ξαπλώνει απάνω στο σχοινί και με επι-
δέξιες και απόλυτα συντονισμένες κινήσεις περνάει με μια ανάσα
τα 60 μέτρα και χωρίς να σταματήσει, όπως είχε υποσχεθεί στο
Διοικητή, επιστρέφει και πάλι στην αφετηρία του. Συνολικά ξό-
δεψε 8 λεπτά στο «πήγαινε – έλα». Ρωτάει το Διοικητή: 

- Να το ξαναπεράσω;
- Όχι, παιδί μου, δε χρειάζεται! Τον πλησιάζει, τον συγχαίρει

και του λέει:
- Μπράβο, βρε λεβέντη! Αν είχα σαν κι εσένα 150.000 στρα-

τιώτες, θα μπορούσα να κατακτήσω τον κόσμο σαν το Μέγα Αλέ-
ξανδρο! 

Επρόκειτο για κάτι το πρωτοφανές! Τέτοιο απόθεμα σωματι-
κών δυνάμεων και ασύλληπτη ακροβατική ικανότητα ήταν πρω-
τόγνωρα, όχι μόνο για το Διοικητή, αλλά και για τον καθένα!
Μόνο ο σχοινοβάτης και ισορροπιστής Φιλίπ Πετί μπόρεσε να τον
συναγωνιστεί 9 χρόνια αργότερα (το 1974), όταν κατάφερε να
περπατήσει πάνω σε ένα σχοινί που ένωνε του Δίδυμους Πύρ-
γους της Νέας Υόρκης, σε ύψος περίπου 500 μέτρων από το
έδαφος. Κάποιο πρωινό εκείνης της χρονιάς, καθώς ο κόσμος
πήγαινε στις δουλειές του, περνώντας μπροστά από τους Πύρ-
γους, κατάπληκτος έβλεπε έναν άνθρωπο να περπατάει πάνω σε
κείνο το σχοινί, κρατώντας για ισορροπία μια μακριά βέργα στα
χέρια του! Σαν κουνούπι φαινόταν από κάτω! Το ίδιο αιφνιδιά-
στηκε και η Αστυνομία, η οποία δεν είχε προειδοποιηθεί για το
εγχείρημα και έσπευσε στο σημείο, να προλάβει τα χειρότερα,
επειδή θεώρησε το εγχείρημα σαν ύποπτο «τρομοκρατικής ενέρ-
γειας». Βέβαια, όπως αποδείχτηκε δυστυχώς αργότερα, η τρο-
μοκρατική ενέργεια κατά των Πύργων ήρθε από κει που δεν την
περίμενε ίσως κανείς: από τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα του
Μπιν Λάντεν, οι οποίοι επιτέθηκαν με δυο αεροπλάνα στις
11/9/2001 και κατεδάφισαν τους Πύργους, καταπλακώνοντας πε-
ρισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Η διαφορά του Καπαϊνα με
τον Φιλίπ Πετί βρίσκεται μόνο στην τεχνική: ο πρώτος σύρθηκε
σαν το φίδι απάνω στο σχοινί, ο δεύτερος περπάτησε όρθιος
ισορροπώντας με τις βέργες στα χέρια του. 

Μετά απ’ αυτόν τον άθλο ο Διοικητής φώναξε ένα λοχία και
του λέει: «Πήγαινε αυτόν το στρατιώτη στην αποθήκη εφοδια-
σμού και πες εκεί στον αρμόδιο να του δώσει 5 κουραμάνες και
3 πεντόκιλα κόρνεϊ μπιφ, χρεώνοντας εμένα». Ύστερα, ο Καπαϊ-
νας και οι σύντροφοί του, αφού έφαγαν πρώτα «του σκασμού»
από το συσσίτιο της Μονάδας, που δωρεάν τους προσέφερε ο
Διοικητής, πήραν τα πολύτιμα έπαθλα και συνέχισαν ξένοιαστοι
πια το ταξίδι τους για το Λουδία.

Λάμπρος Πασιαλής
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ΤΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
κατσικάκι ψητό και γίδα βραστή

Στο τελευταίο τεύχος της Εφημερίδας του Χωριού μας «ΕΛ-
ΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ», με αριθμό 161, ο καλός φίλος μου Θωμάς
Βούρδας δημοσιεύει ένα άρθρο με τον τίτλο «οι μπαρμπέρηδες
– κουρείς του Χωριού μου». Ο Θωμάς δεν κουράζεται ποτέ να
καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, ανασκαλίζοντας το παρελ-
θόν, ώστε να φέρνει στην επιφάνεια πρόσωπα και γεγονότα αλ-
λοτινών καιρών, τα οποία αναβιώνουν στη μνήμη των
παλαιοτέρων και φέρνουν τους νέους σε βαθύτερη ιστορική
γνωριμία με το Χωριό μας. Η επιμονή του είναι καθ’ όλα επαι-
νετή και «μπράβο του»! Του εύχομαι να ’χει κουράγιο και να ψά-
χνει όλο και περισσότερο.

Θα ήθελα, όμως με το θάρρος που αντλώ από τη φιλία μου
με το Θωμά, να προσθέσω στο άρθρο του έναν πληρέστερο κα-
τάλογο μπαρμπέρηδων, τον οποίον έχω υπόψη μου είτε από
προσωπική γνώση είτε από άλλες πηγές, χωρίς ωστόσο να είναι
και εξαντλητικός. Μάρτυρες εν ζωή δεν υπάρχουν σήμερα για
τους προ του 1900 λ.χ. μπαρμπέρηδες. Έτσι, περιοριζόμαστε
αναγκαστικά στη μνήμη των επιζώντων ηλικιωμένων σήμερα.
Προσωπικά, πέρα από την άμεση γνώση παλαιών μπαρμπέρη-
δων, συμβουλεύτηκα και το βιβλίο του αξέχαστου φίλου μου
Γιώργου Μάκκα «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», για να συμ-
πληρώσω κάπως αυτόν τον κατάλογο, που έχει «κατ’ αρχαι-
ότητα» εμφανίσεως στην «πιάτσα» ως εξής:

1) Πασιαλής Απόστολος του Αθανασίου: Με την ιδιότητα
του κουρέα είχε φύγει ήδη το 1904 για την Αμερική. Αφού ερ-
γάστηκε πρώτα ως κουρέας επί δύο χρόνια σε υπερωκεάνιο,
κατέληξε να εγκατασταθεί το 1906 στη Νέα Υόρκη, όπου και
διέμεινε επί 20ετία. Όταν επέστρεψε στη Πατρίδα, δε συνέχισε
την άσκηση του επαγγέλματός του. Τη δραστηριότητά του την
περιόρισε μόνο κατ’ οίκον και μόνο για τους φίλους του δωρεάν
και, φυσικά, για τα παιδιά του. Ένας από τους καλύτερους φί-
λους του και τακτικός «πελάτης» του - απ’ ό,τι θυμάμαι – ήταν
ο Μήτσιο Βούρδας. Θυμάμαι επίσης και το Γιώργο Ζάχο (το Μη-
λιανίτη), που ερχόταν στο σπίτι συχνά, για να αλληλοκουρευ-
τούν. 

2) Πασιαλής Γιωργούλης του Αθανασίου (ο αθλητής):
Άσκησε και αυτός το επάγγελμα του κουρέα, πρώτα στην Αμε-
ρική. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα το 1922, νοίκιασε το καφε-
νείο του Μπονώτη στο Χωριό μας, όπου εγκατέστησε σύγχρονο
κουρείο, ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιούνταν και ως καφε-
τζής. Μετά από αρκετά χρόνια μετεγκαθίσταται στο Μουζάκι,
όπου ανοίγει μεγαλοπρεπές κουρείο κατά τα αμερικάνικα πρό-
τυπα με τον τίτλο «Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ», στο οποίο «φιγουράρουν
απαστράπτοντα σε ειδικές βιτρίνες όλα τα έπαθλα και τα με-
τάλλια που απέκτησε κατά τους πολυετείς αγώνες του», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγχωριανός μας συγγραφέας
Γιάννης Γώγος στο βιβλίο του «ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ».

3) Πιπιλιάγκος Νικόλαος (Νικολό Μπούτας): Προπάππος
του παπα Αντώνη Ανδρέου και πεθερός  του Θεοφάνη Τσιου-
ραντάνη, που είχε έρθει από τα Βραγγιανά σώγαμπρος στο Νι-
κολό. Ο Νικολός συνδύαζε δυο επαγγέλματα: του κουρέα και
του οδοντιάτρου. Καμιά φορά όμως ασκούσε και γενική χει-
ρουργική, ανοίγοντας τα «πονίδια» με έναν κοφτερό σουγιά,
που τον τρόχιζε στο λαδάκονο, που είχε για τα ξυράφια του, ή
έκανε αφαιμάξεις με λίγες ξουραφιές στο πίσω μέρος του κε-
φαλιού, αν τύχαινε να μην έχει βδέλλες, τις οποίες προμηθευό-
ταν από της Βαβάς τη Γούρνα, για να ξαλαφρώσει τον άρρωστο
από δυνατό πονοκέφαλο ή από επίμονες ζαλάδες. Ήταν πολυ-
πράγμων. Ο Νικολός μάλλον δεν είχε μόνιμο στέκι. Κουρευτικά
και «ιατρικά» εργαλεία ήταν συμμαζεμένα σε ένα κασελάκι, το
οποίο κουβαλούσε μαζί του, για να μπορεί να προσφέρει κατά
περίπτωση τις υπηρεσίες του σε όποιον τις είχε ανάγκη.
Ωστόσο, που και που τοποθετούσε και αυτός το κασελάκι του
στα καφενεία.

4) Ζάχος Γεώργιος του Δημητρίου (Μηλιανίτης): Προσω-

πικά δε θυμάμαι να είχε ποτέ μόνιμη επαγγελματική εγκατά-
σταση σε κάποιο καφενείο. Ήταν κι αυτός ένας μάλλον κατ’
οίκον κουρέας.

5) Τριαντάρης Παναγιώτης του Παύλου (ο Παναγιώτς τς
Παύλαινας).

6) Τριαντάρης Γεώργιος του Αποστόλου (Ρούσβελτ): Ο
Ρούσβελτ, που ήταν και δεξιός ψάλτης, χρησιμοποίησε κατά
καιρούς εναλλάξ τα δυο καφενεία για το κούρεμα των πελατών
του.

7)) Λύτρας Δημήτριος του Βασιλείου: Σκοτώθηκε στην Αλ-
βανία κατά τον Ιταλο - Ελληνικό Πόλεμο του 1940.

8) Γεωργούλας Λεωνίδας του Αθανασίου: Γιος του γνωστού
μας Κορδονάτου. Ξεκίνησε από μικρός το επάγγελμα του κου-
ρέα, αλλά δεν πρόλαβε να ευδοκιμήσει. Εντάχτηκε από τους
πρώτους στον ΕΛΑΣ (Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό) και
είχε την ατυχία να χάσει τη ζωή του τον Ιούλιο του 1944 στην
Κρανιά, μαχόμενος εναντίον των Γερμανών για την απελευθέ-
ρωση της Πατρίδας. Ο παπα-Σιούφας στο βιβλίο του «ΕΛΛΗ-
ΝΟΠΥΡΓΟΣ – Το Χωριό μου» μας δίνει την ακόλουθη
συγκλονιστική πληροφορία για το παλληκάρι: «Η μάνα του Μα-
ριγούλα τον μετέφερε στους ώμους της από τον τόπο του θα-
νάτου του ως το χωριό, για να τον θάψει εκεί, δίνοντας έτσι
μοναδικό παράδειγμα μητρικής αφοσιώσεως». 

9) Πασιαλής Παναγιώτης του Αποστόλου: Συνταξιούχος
τώρα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτός είχε εγκατα-
στήσει το κουρείο του για μικρό διάστημα στο καφενείο του
Αποστόλη Τριαντάρη (Κατσαρού), σημερινής ιδιοκτησίας κλη-
ρονόμων Κων/νου Τέγου.

10) Τσιουραντάνης Γεώργιος του Θεοφάνη: Ο συμπαθέ-
στατος Γιώργος είχε αποστρατευθεί πρόωρα από το Σώμα της
Χωροφυλακής, όπου υπηρετούσε, λόγω ανηκέστου βλάβης της
υγείας του. Δεν ξέρω αν τα εργαλεία του τα είχε βρει έτοιμα
από τον παππού του Νικολό Μπούτα ή είχε αγοράσει μοντέρνα.
Πιθανολογώ όμως ότι το «μπόλιασμα» μάλλον το δέχτηκε από
τον παππού του. Και αυτός είχε εγκαταστήσει το στέκι του στο
καφενείο του Τέγου. Είχε όμως ένα «τρωτό» ο μακαρίτης: από

την υπερβολική έγνοιά του να ευχαριστήσει τον πελάτη, κατέ-
βαλε εξαντλητική και χρονοβόρα προσπάθεια, για να πετύχει
το τέλειο κούρεμα, με αποτέλεσμα να κουράζεται ο πελάτης και
να δυσανασχετεί ( δεν είχε υπόψη του το «μηδέν άγαν» των αρ-
χαίων). 

11) Γιαννούλης Χρήστος του Αποστόλου: Προσωπικά δεν
τον θυμάμαι κουρέα στο Χωριό, τουλάχιστον για όσο χρονικό
διάστημα διέμεινα εγώ στο Χωριό, γιατί από το 1954 απουσίασα
επί μια ολόκληρη εικοσαετία (1954 – 1974). Ξέρω όμως ότι είχε
ανοίξει κουρείο στο Μουζάκι ,ασκώντας παράλληλα και το
επάγγελμα του εμπόρου επίπλων (διατηρούσε έκθεση επίπλων
στον ίδιο χώρο),όπως πληροφορήθηκα από τον ανεψιό του
Σωτ.Αθ.Μουντζούρη.Μάλιστα για την εποχή εκείνη ήταν ένα
από τα καλλίτερα κουρεία στου Μουζάκι και υπήρχαν και πελά-
τες συγχωριανοί μας,ιδίως το Σάββατο που κατέβαιναν για το
… «παζάρι».

12) Λαγός Αθανάσιος του Στεργίου (Νάσιο Λαγός): Από-
στρατος της Χωροφυλακής. Παράλληλα με τις γεωργικές του
ενασχολήσεις, ασκούσε και το επάγγελμα του κουρέα. Το στέκι
του ήταν στο καφενείο του Μπονώτη. 

13) Βλάχος Ηλίας του Στεργίου (Μπουζιαλάκος ή «Λία
Βλα»).

14) Γέρμανος Δημήτριος του Θεοδώρου (Μαρούδας), ο
οποίος είχε τα σύνεργα στο καφενείο του Μπονώτη και εκεί συ-
νήθως κούρευε,χωρίς βέβαια να αρνείται και τις κατ` οίκον επι-
σκέψεις για ηλικιωμένους συγχωριανούς μας.

Θα ήθελα, τέλος, ευκαιρίας δοθείσης, να μου επιτρέψει ο
φίλος μου Θωμάς να αφηγηθώ με δυο λόγια ένα περιστατικό
που είχε λάβει χώρα κάποιο καλοκαίρι στο καφενείο του Μπο-
νώτη και στο οποίο παρέστην αυτόπτης μάρτυρας: Κάποιο Σάβ-
βατο μεσημεράκι είχε εμφανιστεί στο καφενείο ο φίλτατος
Ηλίας Μουντζούρης (Ζάμπρας ή και Σαϊτης). Ρωτάει: 

- Ο Νάσιο Λαγός δεν είνι δώ;
- Όχ, πήγι στου Μπζάκ! Γιατί, τι τουν θέλς; λέει ο μπαρμπα-

Μήτσιος Βούρδας.
- Ήθιλα να μι ξουρίσ’ λίγου!
- Κι γι’ αυτό σκανιάιζ! Θα σι ξουρίσου ιγώ, του ίδιου κι καλύ-

τερα!
- Ξέρς, μπάρμπα, ισύ να ξουρίιζ; Ο μπάρμπα Μήτσιος κοιτά-

ζει με έκδηλη αυτοπεποίθηση για τις ξουριστικές του ικανότη-
τες τους θαμώνες και χαμογελώντας ρωτάει: 

- Τι λέει ιτούτος; Ιγώ μια ζωή γδαίρνω ούλα τα γρούνια τ’ Χω-
ριού, κι έναν άνθρωπο δεν μπουρώ να ξουρίσου;

- Ε, καλά, μπάρμπα, αν είνι έτς, να καθίσου.
Κάθεται ο Λίας στην καρέκλα του γραφείου του Μπονώτη και

ο μπαρμπα-Μήτσιος πηγαίνει στο κασελάκι του Νάσιου Λαγού.
Το ανοίγει, παίρνει από μέσα τα χρειώδη και επανέρχεται στο
Λία. Τον σαπουνίζει καλά καλά και παίρνει το ξυράφι στο χέρι
του. Το ξεκίνημα έγινε από την αριστερή πλευρά. Δε χρειάστηκε
δεύτερη ξουραφιά! Με την πρώτη το αίμα έβαψε κατακόκκινη
τη σαπουνάδα ως κάτω. Ο μπαρμπα-Μήτσιος χρησιμοποίησε
το ξυράφι όπως στο γδάρσιμο των γουρουνιών: όχι καθέτως,
αλλά τραβώντας το οριζοντίως. Έκπληκτος από την ατυχία
αυτή ο μπαρμπα-Μήτσιος ρωτάει το Λία:

- Αρά, κόπκις κιόλα; Τι ήταν αυτό;
- Αρά, μπάρμπα, με ‘κοψις; Ισύ είπις ότι ξέρς!
- Μη σκιάισι, δεν ίν’ τίποτις! Θα του διουρθώσουμι!
Τρέχει γρήγορα στο κασελάκι του κουρέα και παίρνει μια με-

γάλη στύψη. Μ’ αυτή προσπαθεί για πολλή ώρα να σταματήσει
το αίμα. Όταν επιτέλους τα κατάφερε, ο Λίας σηκώθηκε από
την καρέκλα πελιδνός και καταφοβισμένος και έφυγε γρήγορα
μισοσαπουνισμένος για τι σπίτι του. Μετά από τόσα χρόνια, και
σήμερα ακόμη, αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά το κόκαλο της
αριστερής φαβορίτας του Λία, θα διακρίνει την ουλή του ανεπι-
τυχούς εκείνου ξυρίσματος

Λάμπρος Πασιαλής

Συμπλήρωση καταλόγου μπαρμπέρηδων

ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ
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Τον βροντοφώναξε…
Παρασκευή, 28η Οκτωβρίου και σύμφωνα με το πρωτόκολλο

μετά την Θεία Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή ακολουθεί η
Δοξολογία για την εθνική επέτειο του Έπους του ’40, μέσα
στην εκκλησία. Μετά το πέρας αυτής ο λόγος στον τοπικό Πρό-
εδρο για την εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας, δηλ. της
ομιλίας σχετικής για το εορταζόμενο εθνικό γεγονός. Ο Πρό-
εδρος, σοβαρός, αγέρωχος και συναισθηματικά φορτισμένος
ανέρχεται στο βήμα και με καθαρότητα λόγου και στόμφο διά-
βασε την ωραιοτάτη ομιλία που ήταν απλά γραμμένη και έγινε
κατανοητή από όλους.

Βγαίνοντας από την εκκλησία τον πλησιάζει κάποιος συγ-
χωριανός και του λέει: «...αρά εσύ Πρόεδρε “ τον μπατάλια-
σες” (=τον ξεπέρασες ) τον μακαρίτ’ τον Μπουζιαλάκο» και
ο Πρόεδρος με άμεση ανταπόκριση και με το πηγαίο χιούμορ
που τον διακρίνει απαντάει: «…εμ πήρα λίγο κι από ’κείνον,
γείτονας και μπάρμπας μ’ δεν ήταν; Μετά μην ξεχνάς εμείς
εκεί απάν’ στον Άϊ Δημήτρ’ έχουμε καθαρόν αέρα και γάρ-
γαρένια φωνή !!!». Πράγματι ο Πρόεδρος είναι ακτύπητος στις
ομιλίες. Είναι τέλειος, χωρίς λάθη, τράκ και σαρδάμ, πάντοτε
ενθουσιάζει το ακροατήριο. 

«Ρήγας» ο Ποιητής…
Ο αγαπητός μας Θανάσης Κ. Γκίκας (δηλαδή ο «Ρήγας»)

είναι ένας σύγχρονος Ποιητής, που περιγράφει σε στίχους
πρόσωπα και καταστάσεις του χωριού μας και όχι μόνον. Τώρα
δημιουργεί την ποιητική του συλλογή. Μάλιστα ευκαίρως -
ακαίρως παρουσιάζει τα ποιήματά του σε συγκεντρώσεις συγ-
χωριανών μας, όπως έγινε και τελευταία στο χωριό την προ-
παραμονή του 15αυγουστου, στην τηλεδιάσκεψη , που
απήγγειλε ωραία ποιήματα και συγκίνησε τους παρευρεθέντες.
Τελευταίο του ποίημα είναι το «Η Θεία Βίκα» (διαβάστε το σε
διπλανή στήλη). Συγχαρητήρια Θανάση «Ρήγα» και περιμέ-
νουμε νέα …κομμάτια για δημοσίευση!! 

Υπάρχουν και άλλοι συγχωριανοί μας με ποιητικό τάλαντο
και μάλιστα με αξιόλογες, αδημοσίευτες τις συλλογές τους,
όπως πληροφορούμαστε. Ελπίζουμε κάποτε κι αυτές να ιδούν
το φως της δημοσιότητας αφού έχουν σχέση με το χωριό μας
και τους συγχωριανούς μας. Όσον αφορά τον Θωμά Π. Ζάχο
έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, η εκδοθείσα συλλογή του
έχει αποσπάσει πολλές και καλές κριτικές από αξιόλογους κρι-
τικούς και μάλιστα Πανεπιστημιακούς. Μπράβο Θωμά, σύν-
τομα να ιδούμε και την επόμενη ποιητική σου συλλογή. 

Ωραίος δρόμος…
Ούτε τον φανταζόμαστε ότι θα γινότανε έτσι. Είμασταν όλοι

επιφυλακτικοί και τελικά βλέπουμε ένα ωραιότατο δρόμο, από
«απαλέστρα» - «παπαντωνέϊκα» μέχρι και «πλατανάκο». Όταν
θα ολοκληρωθεί και ηλεκτροφωτισθεί θα είναι είναι πανέμορ-
φος. Θα βοηθήσει και στο παρκάρισμα το καλοκαίρι που υπάρ-
χει το πρόβλημα για λίγες ημέρες. 

Εάν συνεχισθεί μέχρι και την «απηδόγρια» και με κάποια
σχετική ανάπληση της περιοχής θα είναι, ίσως, το χωριό μας
το μοναδικό που θα διαθέτει διαμορφωμένη κοίτη διερχομένου
εντός οικισμού ποταμιού. Το χωριό μας αλλάζει συνεχώς. Εάν
γίνει και το τμήμα του δρόμου (περιφερειακού) προς τα Κο-
ρωνέϊκα, τότε θα υπάρχουν πολλοί δρόμοι διαφυγής και διεξό-
δου στο χωριό μας. 

Τώρα με την κρίση την οικονομική, τουλάχιστον να γίνονται
τέτοιες μικρές αλλά πολύ χρήσιμες παρεμβάσεις. Υπάρχουν
δυνατότητες. Αρκεί οι αρμόδιοι του χωριού να τις αξιοποι-
ήσουν. Και το μπορούν. Εξ άλλου το απέδειξαν.

Μας κατέλαβαν οι Σμήναρχοι…
Φθινοπωρινό απόγευμα στο χωριό και στο βάθος της πλα-

τείας συνέπεσε να είναι όλοι μαζί οι διαμένοντες μονίμως στο
χωριό συνταξιούχοι της Αεροπορίας. 

Συζητούσαν διάφορα θέματα κάνοντας βόλτα στην πλα-
τεία... Ένας από τον Καπαϊνα φωνάζει δυνατά: «Μας κατέλα-
βαν οι… Σμήναρχοι, Καπαϊνααα!!». «Τι λες αρά;» αποκρίνεται
ο Καπαϊνας απ’ το υπόστεγο του καφενείου του. 

Και η απάντηση του πρώτου: «Που να πάρς χαμπάρ’ εσύ
Καπαϊνα. Και οι Τούρκ’ να ρθούν εδώ εσύ εννιά έχ’ ο μήνας…
!!!»

Και Καπαϊνας ετοιμόλογος: «Απ’ αυτό το πλευρό να κοιμά-
σαι. Αρά εγώ δεν τους πήρα χαμπάρ’, έχω ώρα που τους
βλέπω… Εμένα τίποτα δεν με ξεφεύγ’.»

Πράγματι οι «Σμήναρχοι», όπως τους λένε, ήταν οι: Αντώνης
Μηνίτσιος (ο Αντιδήμαρχος), Βάϊος Τέγος, Νίκος Γκίκας,
Γιάννης Μουντζούρης, Βασίλης Ζάχος και Γιώργος Σακελλα-
ρίου. 

Όλοι τους προέρχονται από την Σ.Υ.Δ. (πλην του Γιώργου
που είναι της ΣΤΥΑ) και είναι σχεδόν μόνιμοι κάτοικοι στο
χωριό, μετά την συνταξιοδότησή τους. 

Οι δύο τελευταίoι (Βασίλης και Γιώργος) φεύγουν μόνο για
λίγους μήνες το χειμώνα. Μία Σμηναρχία κάνουν άμα ενω-
θούν όλοι οι συνταξιούχοι της Αεροπορίας!!

Το αεροπλάνο στον Άγιο Ελευθέριο…
Η ιστορία αυτή ξεκίνησε πριν από 6-7

χρόνια. Οι αεροπόροι μας (εν ενεργεία και
συνταξιούχοι) κινητοποιήθηκαν, ενήργη-
σαν δεόντως και μάζεψαν και χρήματα για
να φέρουν αεροπλάνο στο χωριό. Ετοίμα-
σαν τον χώρο και με την βοήθεια της δη-
μοτικής αρχής, τότε, στον Άγιο Ελευθέριο.
Όλοι βοήθησαν και συνεχίζουν να το κά-
νουν. Τελικά ήλθε το αεροπλάνο και το επι-
σκέπτονται και σχολεία από τον κάμπο. Ο
χώρος διαμορφώθηκε σεβασμό στο περι-
βάλλον (ντόπια πέτρα) και το εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου έγινε καινούργιο (αυτό το
φρόντισε, απ’ ότι πληροφορήθηκα ο Γιάννης Γ. Γεωργούλας), μόνο που οι γυναίκες δια-
μαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει κανδυλάκι πρακτικό (με φυτίλι και λάδι). Πιστεύω και αυτό
θα το φροντίσει κάποιος. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές (ας μην αναφερθώ
ονομαστικά), κυρίως δε στους αεροπόρους μας που το φρόντσαν και εξακολουθούν να
το φροντίζουν.

Οι πιλότοι μας… 
Καλοκαίρι στο χωριό και πίνοντας καφέ

στον Ναπολέοντα, τόφερε η συζήτηση για
τους Πιλότους του χωριού. Τελικά όπως
προέκυψε από την συζήτηση το χωριό μας
έχει πρόδο στην Αεροπορία και μάλιστα σε
ικανούς, υψηλόβαθμους και μάχιμους πι-
λότους. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Θανα-
σάκης ο Καρανάσιος και το επιβεβαίωνε ο
ξάδελφός του (Θανάσης Απ. Τριαντάρης),
όλοι τους είναι με καλό όνομα στην Αεροπορία, πολύ καλοί χειριστές και με μετεκπαιδεύ-
σεις στην Ευρώπη και Η.Π.Α. 

Αυτοί είναι (κατά βαθμόν): Θόδωρος Αριστ. Σύρμος (Σμήναρχος), Κώστας Λ. Γιαννού-
λης (Αντισμήναρχος), Γιώργος Απ. Τριαντάρης (Επισμηναγός) και Αποστόλης Χρ. Οικονό-
μου (Υποσμηναγός). 

Συγχαρητήρια αγαπητοί μας συγχωριανοί. Εις ανώτερα και καιρός είναι να ιδούμε και
κάποιον Αρχηγό Αεροπορίας. Γιατί είναι δύσκολο; Από την Αστυνομία βγάλαμε δύο ( Αρ-
γύρης Παπαργύρης και Στέφανος Μακρής), άντε τώρα και κάποιος Αεροπόρος. 

Αγαπημένο δίδυμο…
Ο μπάρμπα Παναγιώ-

της (ο λεγόμενος και
«Παναής») και ο
μπάρμπα Σωτήρης Γκί-
κας είναι το πιο αγαπη-
μένο, ταιριαστό και
υποδειγματικό δίδυμο
του «πέρα μαχαλά».
Φθάνοντας στην «σκα-
μνιά» φωνάζει ο
μπάρμπα Παναής: «Άϊντε
Σωτήρ’ ήλθε η ώρα…»

και αμέσως ο μπάρμπα Σωτήρης σιγά-σιγά βγαίνει στο
δρόμο και κατηφορίζουν στον «Καπαϊνα». Αυτό γίνεται κα-
θημερινά. Ώρα οκτώ το πρωϊ ήδη πίνουν το καφεδάκι που
ετοίμασε η Δήμητρα. Κυριακές και γιορτές, οπωσδήποτε
στην Αγία Παρασκευή να λειτουργηθούν. Όπως αναφέρει
ο Γιάννης, ο ψάλτης, «σπάνια να μπει απουσία στο δίδυμο
Σωτήρ’ς και Παναής!!! Δεν λείπουν απ’ την εκκλησιά
ποτέ». Κάθε μεσημέρι ώρα 11.30 με 12 παρά τέταρτο ξε-
κινάει το δρομολόγιο για επιστροφή και το απόγευμα
ώρα 5 μ.μ. πάλι στον Καπαϊνα. Μετά από 2 ώρες (το κα-
λοκαίρι αυτό) αναχώρηση και επιστροφή την επομένη το
πρωϊ. Είναι οι πιο σταθεροί και ακριβείς στο ραντεβού,
ήσυχοι και αγαπητοί σε όλο το χωριό. Μπράβο!!

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

Και νέα συμμετοχή

στον Μαραθώνιο
Πραγματοποιήθηκε

και  εφέτος ο κλασικός
Μαραθώνιος της Αθή-
νας (Μαραθώνας -
Αθήνα), με συμμετοχή
χιλιάδων  αθλητών από
όλο τον κόσμο. Τερμά-
τισαν 6.100 αθλητές
(Έλληνες και από άλλες
χώρες του κόσμου), με-
ταξύ των οποίων και
γνωστοί Μαραθωνο-
δρόμοι, που έδωσαν τη
μάχη τους για μία καλή θέση στον τερματισμό της δια-
δρομής του κορυφαίου αυτού αγώνα δρόμου.

Ανάμεσά τους και ο συχωριανός μας, βετεράνος
πλέον, αθλητής Φώτης Θ. Σακελλαρίου, που στα 56 του
χρόνια τρέχοντας -τον 13ο μαραθώνιο- επέτυχε νέα ατο-
μική επίδοση καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέ-
τρων σε χρόνο 3 ώρες, 19' και 08'' καταλαμβάνοντας τη
γενική σειρά 442 στους 6.100 τερματίσαντες.!!

Παράδειγμα προς μίμηση ο αγαπητός μας Φώτης.
«Όπου υπάρχει θέληση εκεί υπάρχει και μπορώ». Αξίζουν
συγχαρητήρια.

Υ.Γ. Πληροφορίες που θέλουν τον αγαπητό μας Αθαν.
Κ. Νάσια (δηλαδή τον Καπαϊνα) να προπονείται για να
συμμετάσχει στον επόμενο Μαραθώνιο -«κόντρα» στον
εξάδελφό του Φώτη- ελέγχονται ως ανακριβείς.

Πάντως το θέμα θα ερευνηθεί και σε θετική περίπτωση
θα ανακοινωθεί η συμμετοχή του, στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας μας και επιπλέον ου θα καλυφθεί επαρκώς,
δημοσιογραφικά και φωτογραφικά-τηλεοπτικά...

Σε ...απαρτία
Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία πα-

ρόντα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη
Λάρισα, «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ». Απουσίαζε μόνο ο
Δημ. Γ. Παπαντωνίου, ο οποίος -αν και απών-
εκλέχθηκε, ΟΜΟΦΩΝΑ, αντικαταστάτης του
μέχρι τώρα Ταμία Γιάννη Ν. Φαρασλή.

Καθήκοντα, όμως, αναλαμβάνει από 1ης Ια-
νουαρίου 2012, για λόγους τεχνικούς (αλλαγή
οικον. έτους). Ο Γιάννης άριστος Ταμίας, πλην
όμως τον «παραφορτώσαμε» λόγω και της Πα-
νεπιστημιακής του ενασχόλησης. Ο νέος Τα-
μίας, ο Δημήτρης, αποδέχθηκε μετά χαράς την
ανάληψη των καθηκόντων του Ταμία, αναγνω-
ρίζοντας ταυτόχρονα ως ουσιώδη τον λόγο αν-
τικατάστασης του Γιάννη. Στην φωτογραφία
δεν φαίνεται και ο υπογράφων, διότι ήταν «πίσω από την φωτογραφική μηχανή...» (κάποιος θα έπρεπε να κάνει και τον φω-
τογράφο, διότι διαφορετικά πως θα έβγαινε η φωτογραφία;). Το συμβούλιο συνήλθε στο γραφείο του Προέδρου μας (Αρ-
χιτέκτονα Κων. Ν. Φαρασλή).



ΣΕΛΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20116 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΛΑΚΙΑΣΠΛΑΚΙΑΣ
Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

AΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

VICTORIA AAEZ - ΟΜΙΛΟΥ ERGO
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 4 - ΛΑΡΙΣΑ

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

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

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

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

Συμβεβλημένος με Δημόσιο - ΟΑΕΕ

Ας μεταφερθούμε, νοερά, στα παλιά εκείνα χρόνια, κάπου
στις δεκαετίες του ’50 και ’60, για να δούμε, πώς αντιμετώπι-
ζαν τα όποια ατυχήματα συνέβαιναν τότε και πώς προσπα-
θούσαν να θεραπεύσουν τις αρρώστιες, στη μικρή κοινωνία
του χωριού μου, οι συνάνθρωποί μας.

Από την αρχή, όμως, θα πρέπει να γίνει γνωστό και για λό-
γους ιστορικούς ότι υπήρχε, τότε, σχεδόν έλλειψη νοσοκο-
μειακής και ιατρικής περίθαλψης, ιδίως στα ορεινά χωριά,
γιατί δεν επικοινωνούσαν με αυτοκίνητο με τις κοντινές πό-
λεις.

Απ’ ό,τι θυμάμαι, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, έκανε
την εμφάνιση, στο χωριό, ένας... έφιππος γιατρός, προερχό-
μενος από το Μουζάκι και ξεπέζευε μπροστά στα σκαμνιά,
που ήταν σε κοντινή απόσταση από το καφενείο του Κώστα
Τέγου.

Οι κάτοικοι του χωριού, τουλάχιστον οι περισσότεροι, είχαν
συνάψει με το γιατρό ένα είδος συμφωνίας, που την έλεγαν
«κοντότα» και πλήρωναν ένα ορισμένο χρηματικό ποσό εφά-
παξ.

Αλήθεια, θα διερωτηθεί κάποιος, τον υπόλοιπο καιρό,
χωρίς γιατρό, τι γινόταν, όταν κάποιος κάτοικος του χωριού
αρρώσταινε ή πάθαινε κάποιο ατύχημα;

Και ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν έπαιρνα να
«ανταριάσει», να «λυσσομανά» ο «Πάτρας» και τα πάντα να
καλύπτονται από το χιόνι; Και, όπως θυμούνται οι παλιοί, τότε,
ο χειμώνας δεν αστειευόταν καθόλου!

Η όποια επικοινωνία με τις πλησιέστερες πόλεις, σε πολύ
έκτακτες περιστάσεις γινόταν είτε με τα... πόδια, είτε με το...
γαϊδουράκι!

Σε κρίσιμες δε και βαριές περιπτώσεις, επιστρατευόταν
τέσσερις γεροδεμένοι άντρες, φτιάχναν ένα πρόχειρο «φο-
ρείο» και κρατώντας το στους ώμους, μετέφεραν τον ασθενή
στο νοσοκομείο!

Πάντως, τότε, οι άνθρωποι ζώντας μια πιο οικολογική ζωή,
και τρώγοντας τρόφιμα, απαλλαγμένα από... λιπάσματα και
ορμόνες, δεν αρρώσταιναν τόσο εύκολα, όσο τώρα...

Ούτε είχαν άγχος και στρες, φαινόμενα του σύγχρονου
τρόπου ζωής...

Αν κάποιος, υποφέροντας από φοβερούς πόνους στην κοι-
λιά... γινόταν μακαρίτης, είχαν έτοιμη και στερεότυπη την
απάντηση: Αχ! ο... καημένος... πέθανε γιατί «στρίφκι» τ’ άν-
τερό του!

Παρόλα αυτά, παρά τις προφυλάξεις τους και την υγιεινή
τους διατροφή και... γριπούλες «σέρνονταν» κάπου - κάπου,
κατά καιρούς, και ορισμένα δυστυχήματα «δηλώνονταν» πότε
- πότε!

Να μην μας διαφεύγει και το αντιντίρρητο γεγονός ότι η
φύση των εργασιών τους ήταν τέτοια, που εγκυμονούσε πολ-
λές κινδύνους, αφού αυτές ήταν κυρίως γεωργοκτηνοτροφι-
κές και είχαν να κάνουν με τα... αδυσώπητα στοιχεία της
φύσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

Κάποιος, επί παραδείγματι, κόβοντας ξύλα, μέσα στο
δάσος, ξέφυγε το... τσεκούρι και... έκοψε κάποιο δάχτυλο! Ή
χτύπησε στο πόδι από κάποια πέτρα κ.ά. παρατράγουδα!

Επίσης, πολλούς και απρόβλεπτους κινδύνους διέτρεχαν
κι εκείνοι από τους κατοίκους που φύλαγαν ζώα, πάνω στο
βουνό ή και αλλού.

Πάντοτε, ανά πάσα στιγμή, θα μπορούσαν να υποστούν
ένα κάταγμα ή στραμπούλιγμα ή να τους δαγκώσει κάποιο
φίδι.

Αυτοί ήταν οι εξωτερικοί κίνδυνοι, που εν δυνάμει, υπήρ-
χαν.

Όμως, παράλληλα, οργανικά, εμφανίζονταν ορισμένες αρ-
ρώστιες, είτε στο δέρμα (εκζέματα, κοκκινίλες, καλόγεροι,
σπυριά, κ.ά.), είτε εσωτερικές όπως, σφάχτες, κοιλόπονοι,
στομαχικές διαταραχές, κολικοί, καρδιακά νοσήματα κ.ά. που
αναστάτωναν τη ζωή τους δημιουργούσαν προβλήματα.

Και σε οικογενειακό επίπεδο, τα περισσότερα αντιμετωπί-
ζονταν εφαρμόζοντας πρακτικές μεθόδους ή παραδοσιακά
σκευάσματα, τα λεγόμενα «μαντζούνια» που, δυστυχώς, τις
περισσότερες φορές αποδεικνύονταν αναποτελεσματικά...

Τότε, μη βρίσκοντας άλλη διέξοδο, κατέφευγαν, πού
αλλού, στους... πρακτικούς γιατρούς, που, κατά ένα παρά-
δοξο τρόπο και τους εμπιστεύονταν και τους είχαν σε μεγάλη
υπόληψη και εκτίμηση!

Ενδεικτικά και μόνο να αναφέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι
ήταν σαν όλους τους άλλους, μόνο που διέθεταν κάποιες ιδι-
αίτερες ικανότητες, δεξιότητες και... επιχειρούσαν πράγματα

παρακινδυνευμένα, γιατί έπαιζαν κορώνα - γράμματα τη ζωή
των συνανθρώπων τους, για λόγους αυτονόητους!

Οι εγκυμονούσες γυναίκες, όταν επρόκειτο να φέρουν στον
κόσμο το... μωράκι τους, καλούσαν να τους βοηθήσει και να
τους συμπαρασταθεί μια γριούλα - μαία, κοτσονάτη, κατά τα
άλλα!

Εκεί που λιγάκι έβρισκε μια κάποια δυσκολία ήταν η επά-
λειψη του κομμένου «ομφάλιου λώρου», με κάτι το... αντιση-
πτικό, ώστε ν’ αποφεύγει πιθανή μόλυνση... Ας είναι καλά
όμως το... μαύρο κάρβουνο!

Το στουμπούσε και έφτιαχνε ένα είδος σκόνης κι έκανε τη
δουλειά της! Τώρα, μη ψάχνετε να βρείτε, αν αυτό ήταν καλό
ή κακό! Πάντως, η παιδική θνησιμότητα, για πολλούς λόγους,
ήταν πολύ μεγάλη!

Τι γινόταν τώρα, αν κάποιος είχε πονόδοντο κι έπρεπε να
βγει το χαλασμένο δόντι! Μη χολοσκάτε και γι’ αυτό!

Υπήρχαν... «οδοντίατροι» που είχαν να εφαρμόσουν τρεις
εναλλακτικούς τρόπους: ή να το... βγάλουν με την περίφημη
«καλιάγρα», χωρίς... αναισθητική ένεση ή να το τραβήξουν,
δένοντάς του μ’ ένα σπάγκο και τραβώντας το δυνατά ή βά-
ζοντας στο πονεμένο δόντι, ένα φυσικό υλικό, που το λέγανε...
«σκάρφη» και είχε την ιδιότητα να... διαχύει εντελώς το δόντι!
Διαλέγετε και... παίρνετε!

Για σπασμένα πόδια «παΐδια», χέρια, πλευρές, κ.λπ. υπήρ-
χαν οι... «ορθοπεδικοί» οι οποίοι κάνοντας με τα δάχτυλά τους
το... πονεμένος μέρος, έβρισκαν κατά τρόπο... μυστήριο και
ανεξήγητο... το μέρος του εξαρθρωμένου κόκαλου και... από-
τομα το τραβούσαν και το έφερναν ξανά στο σωστό μέρος!..
Πόνοι; Ανυπόφοροι και αβάσταχτοι! Αυτά θα... λέμε τώρα;

Για τη σταθεροποίησή του, οι ίδιοι, με υλικά πρακτικά, πα-
ρασκεύαζαν ένα είδος... νάρθηκα, «απάλη» την ονόμαζαν,
που... γινόταν «πέτρα» μέχρι ότου... θρέψει το κόκαλο!

Όχι λίγες φορές γινόμασταν μάρτυρες ανθρώπων, κάθε
ηλικίας, που «φιδοτσιμπιόντουσαν» δηλ. τους δάγκωνε φίδι!

Φοβερό και να το σκεφτεί κανείς! Ιδίως όταν ήταν οχιά!
Μην... ανησυχείτε όμως! Κι εδώ υπήρχαν οι... «διασώστες»

που μετερχόμενοι διάφορους τρόπους, προσπαθούσαν να...
γλυκάνουν και να... μετριάσουν τους αβάσταχτους πόνους!

Απλούστατα: το πετσόκοβαν με τη λεπίδα το γύρω μέρος
της δαγκωματιάς ώστε να τρέξει... άφθονο αίμα ή έδιναν
στον... υποφέροντα άνθρωπο να... καταναλώσει με το... κου-
τάλι όση ζάχαρη... τραβούσε η... καρδούλα του! Παραμένει
ακόμη μέγα μυστήριο, γιατί αυτό!

Σε επείγουσες περιπτώσεις και να αποφευχθεί το... μοι-
ραίο, καλούσαν τον... νοσοκόμο της γειτονιάς, ένας άνθρω-
πος ευγενέστατος και καλοσυνάτος, που ποτέ, από όσο ξέρω,
δεν χάλαγε χατίρι και πρόθυμα προσέτρεχε να επιτελέσει το
καθήκον του αφιλοκερδώς, μάλιστα, κάνοντας τις απαραίτη-
τες ενέσεις... Και χρειάστηκε και νύχτα ακόμη, χωρίς διαμαρ-
τυρία, να σηκωθεί και να τρέξει σε άτομο που κινδύνευε
άμεσα η ζωή του...

Υπήρχαν επίσης, σκευάσματα με... απίθανες αλοιφές, αμ-
φίβολης «ποιότητας και προέλευσης» που το υλικό τους
ήταν... άγνωστο στους πολλούς, αλλά γνωστό στους παρα-
σκευαστές τους...

Συνήθως η επικρατέστερη αλοιφή γινόταν από βούτυρο γί-
δινο, που το ανακάτευαν με σκόνη θειαφιού! Ήταν ένα κι ένα
για δερματικές παθήσεις και για τη θεραπεία σπυριών στο κε-
φάλι ιδίως των... κουρεμένων αγοριών!

Θα πήγαινε σε μάκρος, αν αναφερόμασταν αναλυτικά σε
όλες τις αλοιφές που οι περισσότερες γινόταν από βότανα,
που η μάνα φύση πλουσιοπάροχα παρέχει, σε τέτοιες περι-
πτώσεις, αρκεί να τα γνωρίζεις και να τα εντοπίζεις στα μέρη
που είναι αυτοφυή...

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω: το περίφημο χαμομήλι, την
ευωδιαστή ρίγανη, την... τσουκνίδα, τις ρίζες τις αγριάδας, τις
φούντες (της καλαμποκιάς, ακόμη και την... πικραγγουριά).

Αν, τώρα, υπήρχαν και άλλες... «ειδικότητες» πρακτικών
γιατρών, όπως... οφθαλμίατροι, χειρουργοί, αυτή τη στιγμή
μου διαφεύγουν!

Όμως, για να είμαστε εντελώς αντικειμενικοί και αμερόλη-
πτοι και τρέφοντας προς όλους αυτούς (τον αρμόζοντα και
επιβαλλόμενο σεβασμό, δικαιούμαι να τους θυμάμαι, όπως
και σεις, με μια δικαιολογημένη γλυκιά ανάμνηση, γιατί, πράγ-
ματι, υπήρξαν σε πολλές περιπτώσεις, χρήσιμοι και ωφέλιμοι,
επιτελώντας ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο και έτσι ας μείνουν
και ας περάσουν στην πλούσια τοπική μας ιστορία.

Θωμάς Βούρδας

«Πρακτικοί γιατροί και... γιατροσόφια»Ποίημα
Αφιερωμένο με αγάπη και σεβασμό.
Μια ημέρα το φθινοπώρου, ηλιόλουστη, τρεις οικογέ-

νειες του χωριού μας έκαναν λειτουργία στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου. 

Παρακολούθησαν τη λειτουργία πολλοί συγχωριανοί και
φίλοι των οικογενειών αυτών. Στο τέλος της θείας λειτουρ-
γίας προσφέρθηκε καφές, γλυκό και πίτα στο κιόσκι της
εκκλησίας.

Ο αγαπητός συγχωριανός μας, ποιητής, Ρήγας, παρών
στο χώρο αυτό εμπνεύστηκε και έγραψε το παρακάτω ποί-
ημα:

Στη θεία Βικτωρία (ΒΙΚΑ)
1. Τη χαραυγή ξεκίνησα
κι ήρθα στην εκκλησία
εκεί επρωτοτάστησε
η θεία μου Βικτωρία

Τον Αϊ Δημήτρη άνοιξε
Θεός να τη βλογήσει
και τον παπά εκάλεσε
να ρθει να λειτουργήσει

Ψάλε παπά για τους νεκρούς
για τους αποθαμένους
ψάλε και για τους ζωντανούς
για τους δυστυχισμένους

Ρίξε τρισάγια δώδεκα
διάβασε τα Βαγγέλια
δώσε ευχή στους χωριανούς
Σ’ όλους να ρθούνε δεξιά

Να ’χουν αγάπη στη ζωή
καθάρια την καρδιά τους
κι η Παναγιά παρηγοριά
να ’ναι στα βάσανά τους

Δάκρυσα, συγκινήθηκα
κι έκλαψε η καρδιά μου
και μέσα μου εφώναξα
θεια Βίκα λεβεντιά μου

Εσύ έχεις καθαρή ψυχή
μόνο χαρές σου πρέπουν
και των νεκρών σου οι ματιές
από ψηλά σε βλέπουν

Μα σε θωρούν και οι ζωντανοί
σε είδε και ο Ρήγας
γονατιστός στο εικόνισμα
είπε της Παναγίας

Παρθένα Παναγία μου
πάντα να έχει υγεία
Να ζει και να χαιρόμαστε
την θεια την Βικτωρία

Γράλιστα 28-9-2011 
ΡΗΓΑΣ



Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου,
έξω από το Πεντάγωνο, πραγματοποι-
ήθηκε συγκέντρωση αποστράτων Αξιωμα-
τικών Ενόπλων Δυνάμεων (αλλά και
Σωμάτων Ασφαλείας), προκειμένου να δια-
μαρτυρηθούν για τις περικοπές στις συν-
τάξεις τους και να εκδηλώσουν την οργή
τους για την ανευθυνότητα και την κακο-
διαχείριση των διοικήσεων των Ταμείων
τους, τα οποία τελικά οδηγούνται σε κα-
τάσταση χρεοκοπίας, αδυνατώντας στην
πραγματικότητα να καταβάλλουν μερί-
σματα και προικοδοτήσεις (ΒΕΑ). 

Το γεγονός ενόχλησε, προφανώς, την
Κυβέρνηση και αυτό φάνηκε από τις δη-
λώσεις του Υπουργού Άμυνας κ. Μπε-
γλίτη από του βήματος της Βουλής
«...περί αντιδημοκρατικών πρακτικών,
συμπεριφοράς δημοκρατικής εκτροπής
και ομφαλίου λώρου αποστράτων και
Αξιωματικής, κυρίως, αντιπολίτευσης». 

Μόνο εμβατήρια ή παιάνες επαναστα-
τικούς δεν αντιλήφθηκε ο κ. Υπουργός, ο
οποίος εδήλωσε ότι οι παραπάνω (αντι-
δημοκρατικές !!!) συμπεριφορές θα πα-
ταχθούν άμεσα. Δεν μας είπε, επίσης, εάν αντιλήφθηκε κανένα
κουκουλοφόρο απόστρατο ή κάποιον άλλον κακοποιό που να
καταστρέφει το Πεντάγωνο!!

Μα είναι δυνατόν τέτοιες δηλώσεις περί δήθεν συμπεριφο-
ρών αντιδημοκρατικών και δημοκρατικής εκτροπής για Αξιωμα-
τικούς και ανθρώπους σοβαρούς και υπεύθυνους που
αναλώθηκαν στην υπηρεσία του έθνους και της πατρίδος (πολ-
λοί εξ αυτών και στα πεδια των μαχών) και να χαρακτηρίζονται
υπόπτοι δημοκρατικής εκτροπής;

Αρμόζει, όμως, τέτοια συμπεριφορά σε εκείνους που ήταν
(και είναι εάν το απαιτήσουν οι καιροί) έτοιμοι να θυσιαστούν
και να πέσουν υπέρ πίστεως και Πατρίδος;

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης (χωρίς εξαίρεση) χαρακτή-
ρισαν υπερβολική (έως ακραία) την αντίδραση του κ. Υπουρ-
γού, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ φάνηκε ενοχλημένος από
την άσκηση του δικαιώματος των αποστράτων να διαδηλώνουν
και να διαμαρτύρονται έξω από το Πεντάγωνο. Είναι δυνατόν
ανάλογη διαμαρτυρία διαδηλωτών (μη ενστόλων) στην είσοδο
της Βουλής, να χαρακτηρισθεί ως προβοκάτσια ή ακόμη και
υπερβολική ή παράνομη πράξη;

Η αλήθεια είναι ότι η συγκέντρωσή τους ήταν δυναμική, ζων-
τανή, με νεύρο δηλαδή, κάτι που εξέπλεξε πολλούς διότι οι
στρατιωτικοί κατά κανόνα είναι άνθρωποι φιλήσυχοι, ειρηνικοί,
συντηρητικών αρχών (ηπίων τόνων δηλαδή)και αντίθετοι σε
πρακτικές συνήθεις των λοιπών διαδηλωτών. 

Μέχρι τώρα μας συνήθισαν σε μια απλή επίσκεψη διαμαρτυ-
ρίας και προβολή των αιτημάτων τους με τρόπο «απολύτως
στρατιωτικό» που θύμιζε ανθρώπους που εκτελούν υπηρεσία

στο στρατό (συντεταγμένη πορεία και επίδοση κάποιου ψηφί-
σματος) τηρώντας όλους τους τύπους. 

Ο κ. Υπουργός με τους και σκληρούς χαρακτηρισμούς του
που προκάλεσαν τους απόστρατους Αξιωματικούς (ενόπλων
δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), θα ήταν χρήσιμο να μας
πει:

Γνωρίζει την ιστορία και την προσφορά στη πατρίδα αυτών
που απειλεί «να πατάξει»; Έχει ενημερωθεί για την κατασταση
της υγείας τους και πόσοι από τους συναδέλφους τους δεν
πρόλαβαν να συνταξιοδοτηθούν;

Γνωρίζει ότι ολόκληρο τον υπηρεσιακό τους βίο έχουν υπη-
ρετήσει μέσα σε στρατόπεδα, χωρίς υπερωρίες και άλλες νό-
μιμες αμοιβές που δικαιούνται οι ΜΗ ένστολοι πολίτες και χωρίς
δικαίωμα διεκδίκησης των αυτονόητων δικαιωμάτων των λοιπών
υπαλλήλων;

Αγνοεί ότι κάθε 2-3 χρόνια τα παιδιά τους άλλαζαν το σχο-
λικό και παιδικό τους περιβάλλον διότι ήταν αναγκασμένα να
ακολουθούν τους μετατιθεμένους στρατιωτικούς γονείς τους;

Επίσης κ. Υπουργέ, μπορείτε να πείτε αν δεχθήκατε ποτέ αυ-
τούς τους ανθρώπους (…«τους γενναίους και ένδοξους αξιω-
ματικούς», όπως τους αποκαλείτε όταν είναι στην ενέργεια) για
να σας ενημερώσουν και να σας πουν και την δική τους εκδοχή,
ώστε να αποφασίσετε δίκαια για την επιβολή των δυσβάστα-
κτων αυτών μέτρων σε βάρος τους, ιδιαίτερα στους κάτω των
55 και 60 ετών συνταξιούχους;

κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, δεν νομίζετε ότι είναι λάθος να
προκαλείτε και να απαξιώνετε μία τάξη ανθρώπων -που στον
υπηρεσιακό τους βίο το σύνταγμα τους στέρησε τον συνδικα-
λισμό και τον δημόσιο λόγο- και να απειλείτε ότι θα πατάξετε
τώρα που απέκτησαν και πάλιν την ιδιότητα του («ελεύθερου»)
Έλληνα πολίτη;

Μην θεωρείτε, πλέον, ότι είναι φαντάροι σας. Είναι Έλληνες
πολίτες και ασκούν νόμιμο συνταγματικό τους δικαίωμα όταν
διαδηλώνουν « ησύχως και νομίμως» για την προάσπιση των δι-
καιωμάτων και συμφερόντων τους. 

Οι τελευταίες δηλώσεις σας πρέπει να διορθωθούν, ως υπερ-
βολικές και γενόμενες σε συνθήκες ελλιπούς ενημέρωσης και
έντονης κοινωνικής πίεσης λόγω των αδίκων και σκληρών σε
βάρος των Ελλήνων εργαζομένων (μισθωτών, ανέργων και συν-
ταξιούχων) μέτρων, που είχαν ως συνέπεια την προσβολή εντί-
μων και αποστράτων Αξιωματικών, που οφείλουν οι πάντες να
τιμούν και να αναγνωρίζουν την προσφορά τους στο έθνος και
την πατρίδα. 

Οι Έλληνες Αξιωματικοί δεν πρέπει να απαξιώνονται, να
υβρίζονται και να απειλούνται διότι προσέφεραν στην πατρίδα
και είναι πάντοτε πρόθυμοι να την υπηρετήσουν εάν τους το ζη-
τήσει και στο μέλλον. 

Σημ. Δημοσιεύθηκε στην «Ε» την 4η Οκτ. 2011
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«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»
Διμηνιαία Εκπολιτιστική Εφημερίδα
Α.Φ.Μ. 099276238
Κωδικός Γ.Γ.Ε. 4565
Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Εκδότης:
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο - Αυτόματος Τηλεφωνητής
& FAX (2410) 535.539
Email: alfamialfa@windowslive.com

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

email: smountzouris@gmail.com
ΦΑΞ: 2410 286524

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

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΤΣΙΛΛΕΡ 7 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 11144
ΤΗΛ.: 6944-241123

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σήμερα βρέχει από το πρωί. Σύννεφα βαριά σκέπασαν
τον ουρανό της Γράλιστας και βροχή πέφτει ασταμάτητα.
Αν οι μεγαλύτεροι χαίρονται τη βροχή που ευεργετικά έπε-
φτε στη γη, για μας τα παιδιά σήμαινε περιορισμό στο
σπίτι. Τρέξαμε και μεις στη γιαγιά, να μας πει κάποια ιστο-
ρία από τα παλιά τα χρόνια. Η γιαγιά αφού σκέφτηκε για
λίγο αρχίνησε. Που λέτε, αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα
θα σας πω για κάποια εργαλεία της νοικοκυράς που είχαμε
στο σπίτι εκείνα τα χρόνια για τις ανάγκες μας τις καθημε-
ρινές.

ΧΕΙΡOΜΠΛΑ
Τα χειρόμπλα ήταν ο χειρόμυλος. Ένας μικρός χειροκί-

νητος μύλος και τα λέγαμε έτσι εδώ στη διάλεκτό μας τη
χωριάτικη γιατί ήταν ένα σετ από δύο πέτρες και ένα γερό
ξύλο. Οι πέτρες ήταν στρόγγυλες με διάμετρο γύρω στα
40 εκατοστά. Η από κάτω πέτρα ήταν σταθερή. Η από
πάνω ήταν αυτή που γύριζε και τριβότανε στην επιφάνειά
της κάτω. Οι επιφάνειές της ήταν «άγριες» για να σπάνε
τους σπόρους. Το σχήμα της πάνω πέτρας ήταν πομπέ,
σαν ένα πιάτο αναποδογυρισμένο και είχε δύο τρύπες. Μία
στην κορυφή σαν χωνί για να μπαίνουν οι σπόροι και μια
άλλη μικρή κοντά στην περίμετρο. Εκεί έμπαινε η μύτη του
ξύλου για να τη γυρίζουμε με το χέρι μας και ν’ αλέθουμε.

Στα χειρόμπλα συνήθως κόβαμε το σιτάρι για να φτιά-
ξουμε το μπλουγούρι και μ’ αυτό τον γλυκό τραχανά. Νο-
στιμότατα εδέσματα και τα δύο για το χειμώνα. Επίσης
σπάγαμε και το καλαμπόκι για τροφή των ζώων και με λίγο
τρίψιμο περισσότερο το κάναμε αλεύρι για κάνα πλαστό.

ΤΣΙΟYΜΑ
Ένα άλλο εργαλείο ήταν η τσιούμα ή τσιούμπα. Σ’ αυτή

στουμπούσαμε το αλάτι. Τότε το αγοράζαμε από το μονο-
πώλιο κι ήταν χοντρό, ακατέργαστο. Η τσιούμα ήταν
φτιαγμένη από σκληρή πέτρα. Ένα γουδί θα έλεγα σή-
μερα. Κυλινδρική, πελεκημένη, με ύψος 35 εκατοστά.
Βάθος γούρνας 20 εκ. Διάμετρος εξωτερική 25 εκ. Και είχε
και ένα λοστό σιδερένιο 50 εκ. για να χτυπάμε ό,τι βάζαμε
μέσα για να το τρίψουμε. Συνήθως αλάτι, όπως σας είπα,
ή γαλαζόπετρα για να ραντίζουμε φυτά.

ΑΛΑΤΑΡΙA
Η αλαταριά ήταν κι αυτή από πέτρα. Ήταν μεγάλη και

βαριά. Από κάτω σκαλισμένη σε βράχο σταθερό ήταν η
γούρνα και μέσα εκεί κυλιόταν η άλλη πέτρα. Κυλινδρική,
περίπου στο σχήμα του αυγού. Έσπρωχνες με τα χέρια
αυτή την πέτρα εμπρός πίσω για να τρίψει ό,τι έβαζες στη
γούρνα. Αλάτι, καλαμπόκι ή ό,τι άλλο. Υπάρχουν ακόμα
μέχρι σήμερα δύο τέτοιες στο χωριό. Ας αξιοποιηθούν από
τους τοπικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους ή κοινο-
τική αρχή, σαν αξιοθέατα, θα τολμούσε να πει ο γράφων.
Και η γιαγιά αφού μας τόνισε τη σπουδαιότητα αυτών των
«εργαλείων» στη ζωή των νοικοκυριών εκείνα τα χρόνια,
γύρισε προς το μέρος του παππού για να κρύψει ένα
δάκρυ που κυλούσε στα μάγουλά της, για τα χρόνια που
πέρασαν και γι’ αυτά που την «ανάγκασαν» να θυμηθεί.

Δημήτριος Γεωργούλας

Εργαλεία της γιαγιάς

ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κουρείο

Ηπείρου 14 Λάρισα
Τηλ. 2410627358
Κιν. 6278092396

Τ Α Ξ Ι

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739

Κίνδυνος για τη Δημοκρατία 
η διαδήλωση των αποστράτων Αξ/κών;
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ΛΛαακκωωννιικκάά

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

Ιστοσελίδες

@

Ε
αν όλοι πιστέψουμε ότι μπορεί ξανά η περιοχή μας
να μετατραπεί σε αναπτυγμένη και ευημερούσα και

δουλέψουμε σκληρά για αυτό, τότε μπορούμε να το πε-
τύχουμε. 

Λ
έμε  ότι μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές  που έχουμε στη διά-

θεση μας. 

Λ
έμε επίσης ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία
τα χωριά μας προσφέρονται για επανακατοίκηση

από δικούς μας ανθρώπους που δεν θέλουν να ζήσουν
στην πόλη.

Η
πρώτη γέννηση από οικογένεια μονίμων κατοίκων
του χωριού έλαβε χώρα τη σημαδιακή ημερομηνία

11 11 11, και πρόκειται για το πρώτο αγόρι του Πανα-
γιώτη και της Ρένας Αγρίμη τους οποίους ευχόμαστε να
τους ζήσει.

Ν
α σημειώσουμε ότι η προηγούμενη γέννηση στο
χωριό  ήταν το 200….8 ? από τον Βαγγέλη και τη

Μόνικα Νάσια.

Ο
πρώτος τσέλιγγας της περιοχής μας σήμερα είναι ο
Φώτης Γκρέκας με τα παιδιά του που έχουν περί τα

500 γιδοπρόβατα στον Άγιο Ακάκιο.

Π
ερί των νέων εκμεταλλεύσεων ο λόγος και στην πε-
ριοχή του Δήμου Μουζακίου υπάρχουν τρείς εκτρο-

φείς σαλιγκαριών ήτοι: μια μονάδα στο Φανάρι μια στο
Μαυρομμάτι και μια στην Κρανιά.

Υ
πάρχει επίσης μεγάλη κινητικότητα για την κατα-
σκευή φωτοβολταικών. Στον Ελληνόπυργο λειτουρ-

γούν τρία πάρκα (Ζάχου Θ. 1 και 2 των αφων
Σακελλαρίου) ενώ ετοιμάζονται άλλα 8 πάρκα από τους
αφους Σακελλαρίου  Δ.

Ρ
οπή  προς τη χρήση σύγχρονων τζακιών με χρήση
καυσόξυλων παρατηρείται σε όλα τα χωριά αφού η

τιμή  του πετρελαίου θέρμανσης είναι απαγορευτική για
πολλά νοικοκυριά.

Γ
ια την κατασκευή τριών  φωτοβολταικών  πάρκων
καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταικών στις

στέγες των σχολείων προχωράει ο Δήμος Μουζακίου. 

Ο
ι τεράστιες ποσότητες κόκκινου χαλικιού που υπάρ-
χουν στο χωριό αξιοποιούνται με το στρώσιμο δια-

φόρων δρόμων και με την παράλληλη διάνοιξη άλλων
που είχαν εγκαταληφθεί.

Σ
τη βελτίωση της βατότητας του δρόμου Ελληνόπυρ-
γος – Άγιος Ακάκιος θα προχωρήσει ο Δήμος μέχρι

να υπάρξει απάντηση για του αν θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Λαϊκή βραδιά
8 Οκτωβρίου 2011

Το Σάββατο 8 Οκτω-
βρίου διοργανώθηκε λαϊκή
βραδιά από την ταβέρνα
DA NAPO στο χωριό. 

Το μενού της ταβέρνας
πλούσιο περιλάμβανε γίδα
βραστή κοντοσούβλι ψητά
της ώρας και κάστανα
ψητά. 

Στην εκδήλωση παρα-
βρέθηκαν περισσότερα
από 50 άτομα που διασκέ-
δασαν μέχρι τις πρωινές
ώρες της επομένης υπό
τους ήχους λαϊκής κομπα-
νίας από την Καρδίτσα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ                                                                       Αριθ. Πρωτ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝΣήμερον την δεκάτην ογδόην Οκτωβρίου του έτους χιλιοστού εννιακοσιοστού   και πεντηκο-στού, ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην και περί ώραν 22.00 το Κοινοτικόν Συμβούλιον, συνελθόνεις έκτακτον συνεδρίαν εν τω κοινοτικώ καταστήματι, κεκλεισμένων των θυρών εν απαρτία καιπλήρη μυστικότητι, απεφάσισεν ομοφώνως την άρσιν των απαγορευτικών μέτρων προσβάσεωςεν τω καστανεώνι της Κοινότητος και την ελευθέραν απόδοσιν αυτού εις τους κατοίκους τουχωρίου και μόνον, οίτινες δύνανται από της 04:00 της επιούσης να εισέρχονται ακωλύτως εν τωκαστανεώνι προς συλλογήν δι’ ίδιον όφελος των καρπών αυτού.Εντέλλεται ο κήρυξ της Κοινότητος, όπως την 04:00 ώραν της επιούσης ακριβώς ανακοινώσητην ημετέραν εις τους κατοίκους γεγονυία τη φωνή από δεσπόζοντος υψομετρικού σημείου, ειςτρόπον ώστε να δύνανται άπαντες να έχωσιν ευκρινή ακουστικήν πρόσληψιν της αποφάσεως.Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ζάβατος (Καστανεών)
Παρακάτω βλέπουμε την απόφαση του κοινοτικού του έτους 1950 σύμφωνα με την οποία

απόλυσε ο καστανεώνας (ζάβατος), δηλαδή αφέθηκε ελεύθερο το δάσος των καστανιών, το
οποίο φυλάσσονταν από ειδικούς εποχιακούς φύλακες, για διάστημα δύο περίπου μηνών,
για συλλογή των κάστανων αλλά και για ελεύθερη διέλευση των ζώων μέσα απ’ αυτό.

Συντάκτης του πρακτικού κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο Αθανάσιος Τουλιάς ο οποίος γνώ-
ριζε και χειρίζονταν πολύ καλά το γραπτό λόγο και  την καθαρεύουσα . 

Το ζάβατο όπως βλέπουμε τον άφηναν ελεύθερο στις 19 Οκτωβρίου   και μάλιστα στις 4
το πρωί της επομένης (επιούσης)ενώ το άγγελμα της απόφασης έφερε εις πέρας ο κήρυξ
όστις από κάποιο χαρακτηριστικό ύψωμα (δεσπόζον υψομετρικό σημείο)με δυνατή φωνή(γε-
γονυία τη φωνή)ειδοποιούσε τους κατοίκους ότι «απόλσι ο ζάβατος» και από εκείνο το χρο-
νικό σημείο και μετά όλοι ξεχύνονταν προς το καστανοδάσος για να μαζέψουν τον
ποπλκύτιμο καρπό τοκάστανο που ήταν βασική τροφή για  όλο σχεδόν το χειμώνα.

Ο βασικός πυλώνας της προσπάθειας που κάνει ο Δήμος Μου-
ζακίου μέσα στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα είναι η
βελτίωση των υποδομών όλων των τοπικών κοινοτήτων σε τρόπο
ώστε να εδραιωθεί στους κατοίκους  η αίσθηση της ζωντανής πε-
ριοχής που προχωράει μπροστά και αλλάζει. 

Επανακαθορίζει τον τρόπο εκτίμησης των αγαθών που διαθέτει
και τους δίνει την πραγματική τους αξία και όχι την υποτιμημένη
του παρελθόντος. Το σύνθημα που κυριαρχούσε στις δεκαετίες
του 50  του 60 και του 70 ήταν «να χωθείς στην μπολίτσα να ξελα-
σπωθείς». Αυτό  το σύνθημα οδήγησε όλη τη νέα γενιά  της εποχής
εκείνης να  φύγει για τα αστικά κέντρα. Και είναι η ίδια γενιά σή-
μερα που αφού έχει δουλέψει στις πόλεις και βίωσε την ποιότητα
ζωής των αστικών κέντρων  στο πετσί της, επιστρέφει και με άλλη
οπτική  βλέπει τα πράγματα και προσπαθεί να καταλάβει γιατί δεν
μπόρεσε  ο τόπος να κρατήσει τα παιδιά του εδώ στις ρίζες τους.
Η απάντηση για του πως μπορεί να βελτιωθέι ο τόπος  έρχεται από
τις περιοχές εκείνες , όπως η Ανάβρα Μαγνησίας, όπου οι άνθρω-
ποι κατάφεραν να αλλάξουν τα δεδομένα και να μετατρέψουν μια
άγονη περιοχή σε περιοχή γεμάτη ζωή και ελκυστική όχι μόνο για
τους ντόπιους αλλά και για ανθρώπους που ζούσαν σε αστικές πε-
ριοχές. Η σημερινή οικονομική συγκυρία μπορεί να μετατραπεί σε
ευκαιρία ανάπτυξης αν υπάρξει αλληλεγγύη και ευκαιρίες εργα-
σίας  για τους ανθρώπους που μένουν εδώ. 

Δεν είναι βέβαια αρκετό το να λέμε τι πρέπει να γίνει αλλά με τις
πράξεις και τις ενέργειές μας όλοι  να προωθούμε την ιδέα ότι με
σκληρή δουλειά και πίστη σ’ αυτό που κάνουμε μπορούμε να πε-

τύχουμε. Παράλληλα πρέπει απαραίτητα να έχουμε εμπιστοσύνη
στον εαυτό μας στους  συνανθρώπους μας, στα προϊόντα και στην
ποιότητα της εργασίας μας ούτως ώστε να μένει στην περιοχή η
οικονομική δραστηριότητα η οποία και δημιουργεί τις θέσεις ερ-
γασίας. Να διαφημίζουμε την περιοχή μας με κάθε ευκαιρία αλλά
και να είμαστε συνεπείς και να προσφέρουμε περισσότερα από
αυτά που προβάλλουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε την περιοχή μας
αν όλοι το πιστέψουμε, δουλέψουμε σκληρά για αυτό και απαγκι-
στρωθούμε από τη μιζέρια την ηττοπάθεια και τον οχαδερφισμό.

Αντώνης Μηνίτσιος

Η περιοχή μας προχωράει μπροστά

Ο δρόμος Αμυγδαλή – Ελληνόπυργος
που συντομεύει τη διαδρομή κατά 16 χιλιόμετρα

Ο ορειβατικός σύλλογος Λάρισας θα πραγματοποιήσει την Κυ-
ριακή 11 Δεκεμβρίου εκδρομή στο χωριό όπου θα ανέβει τη δια-
δρομή Καππά , Κηπια Γεωργούλα, Πασιαλέικα, Βρυσούλα
Παλιόλακκας, Πετρωτά, Προσήλια, Μπλό, Καψούνα και επιστροφή
στο χωριό. Τη διαδρομή αυτή έχει διαβεί ο συγχωριανός μας  Θε-
όδωρος Γρ. Σύρμος μαζί με συνάδελφό του από τον ορειβατικό
σύλλογο της Λάρισας την Κυριακή 13 Νοεμβρίου οι οποίοι  την κα-
θάρισαν και προέβησαν στη σήμανσή της ούτως ώστε να είναι προ-
σβάσιμη σε  όλους τους ορειβάτες. Αυτή είναι η δεύτερη
ορειβατική διαδρομή που σημάνθηκε από το συγκεκριμένο ορει-
βατικό σύλλογο ενώ η πρώτη που σημάνθηκε σε παλαιότερη εξόρ-
μηση είναι από το χωριό Μπλο, Καστρί Άγιος Κωνσταντίνος Αϊλιάς,
Χωριό. Οι ορειβάτες θα είναι περί τους πενήντα, θα έλθουν στην
περιοχή με λεωφορείο, θα κάνουν τη διαδρομή και το μεσημέρι θα
γευματίσουν στο χωριό. Η εκδήλωση αυτή καθώς και κάθε εκδή-
λωση που φέρνει κόσμο στο χωριό έχει ιδιαίτερη σημασία για την
περιοχή μας διότι γίνεται γνωστή η περιοχή και οι δυνατότητες που
προσφέρει  για αναψυχή και διασκέδαση.

Στις 11 Δεκεμβρίου Εκδρομή ορειβατών στο χωριό

Φωτο από τη σήμανση της πρώτης ορειβατικής διαδρομής
στις 24.4.2010. Από αριστερά: Αριστοτέλης Σύρμος,

Γιάννης Καλαντζής, Αντώνης Μηνίτσιος.


