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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

Περιφερειακός δρόμος

• Συνέχεια στη σελίδα 4

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

Ενημερωτικό σύνθημα της ΤRΤ
το οποίο υιοθετούμε και θα προβάλουμε συνεχώς

Σύσκεψη για τη μεταφορά
νερού από τον Αχελώο

TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ μέσα από το οποίο χρηματοδο-
τήθηκε ο περιφερειακός δρόμος Ελληνοπύργου έχει πα-
γώσει και μαζί του η διάνοιξη του δρόμου αυτού.

Έτσι μέχρι να βρεθεί άλλη πηγή χρηματοδότησης
εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι η διάνοιξη με ίδια μέσα
για να διευκολύνεται η πρόσβαση των μεγάλων οχημάτων
προς τη λίμνη Πλαστήρα. Να σημειώσουμε εδώ ότι ένα με-
γάλο μέρος των τεχνικών έχουν κατασκευασθεί από τον
ανάδοχο του έργου και απομένει η γέφυρα και η διάνοιξη
του υπόλοιπου τμήματος προς τα Κορωνέικα.

Έφυγε ο Βασίλης Σύρμος
Ο Βασίλης Σύρμος του

Γεωργίου και της Γεωργίας
έφυγε στις 20 Ιανουαρίου
σε ηλικία 64 ετών ,μετά από
σύντομη νοσηλεία του στο
Πανεπιστημιακό νοσοκο-
μείο της Λάρισας.

Υπήρξε πρόεδρος του
Ελληνοπύργου για δεκαέξι
συνεχόμενα χρόνια ήτοι
από το 1982 μέχρι την κα-
τάργηση των κοινοτήτων με
τον Καποδίστρια το έτος 1998.  Το 2006 εκλέχτηκε δημο-
τικός Σύμβουλος στο Δήμο Ιθώμης και υπηρέτησε ως πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιθώμης κατά
τα έτη 2007 και 2008. Υπήρξε επί 32 χρόνια από τους πιο
έμπιστους συνεργάτες του πρώην προέδρου της Βουλής
βουλευτή κ. Δημήτρη Σιούφα, στο πολιτικό γραφείο του
οποίου εργάζονταν μέχρι τελευταία.

Άνθρωπος της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο είχε
αφιερώσει τη ζωή του στην υπηρεσία του συνανθρώπου
του χωρίς να υπολογίζει ποτέ το κόστος αρκεί να πετύχε-
ναι αυτό που έβαζε σα στόχο.

Επεκτείνεται ο ελεύθερος χώρος στην προέκταση του πρό-
σφατα κατασκευασθέντος χώρου στάθμευσης στην έδρα του
Δημου στο Μουζάκι. Με την παρέμβαση αυτή του Δήμου δημι-
ουργήθηκε ένας χώρος μεγαλύτερος των 10000 τ.μέτρων όπου
μπορούν να μεταφερθούν διάφορες δραστηριότητες της
πόλης. Η πόλη του μουζακίου μετά την ολοκλήρωση κατα-

σκευής των τριών εισόδων της, της πλατείας, των πεζοδρομίων,
της θωράκισης απο πλημυρικά φαινόμενα με τα αντιπλημυρικά
έργα και του δημοπρατηθέντος μεγάλου έργου της αποχέτευ-
σης έχει αλλάξει όψη αλλά και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης
με πρωτοεργάτη του τεράστιου αυτού έργου το Δήμαρχο Μου-
ζακίου Γιώργο Κωτσό.
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Στο πλαίσιο διακρατικού Ευρωπαϊκού προγράμματος  «NO-
VAGRIMED», που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Εργα-
στήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) έχει αναπτύξει συνεργασία με
τους πολιτιστικούς συλλόγους των απόδημων της κοινότητας
Ελληνοπύργου, με το Δήμο Μουζακίου και με την ΑΝΚΑ ΑΕ, με

Αλλάζει όψη το Μουζάκι

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελληνοπυργίων ν. Λαρίσης «Ο

Aθάνατος», μόλις πληροφορήθηκε τον απροσδόκητο
θάνατο του συγχωριανού μας και επί σειράν ετών δια-
τελέσαντος Προέδρου της Κοινότητος, καθώς και Προ-
έδρου του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Ιθώμης
Βασιλείου Γ. ΣΟΥΡΜΟΥ, συνήλθεν εκτάκτως και 

αποφάσισε ομόφωνα:
- Να εκδοθεί ΨΗΦΙΣΜΑ και να δημοσιευθεί στην εφη-

μερίδα του Συλλόγου μας, «Ελληνόπυργος».
- Να εκπροσωπηθεί από μέλη του Δ.Σ. στην εξόδιο

ακολουθία που θα ψαλεί στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής
Ελληνοπύργου.

- Να εκφωνηθεί επικήδειος στον νεκρό από τον Σωτ.
Αθ. Μουντζούρη.

- Να κατατεθεί στέφανος στη σορό του και 
- Να εκφρασθούν οι συλλυπητήριες ευχές στους οι-

κείους του θανόντος.
ΤΟ Δ.Σ.

Κων/νος Νικ. ΦΑΡΑΣΛΗΣ, Πρόεδρος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΙΤΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
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Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γ. Κω-
τσός και ο Δήμαρχος Αργιθέας κ. Χ. Καναβός συγκάλεσαν σύ-
σκεψη στο Δημαρχείο Μουζακίου με θέμα την εξέταση της

προόδου των εργασιών για το μεγάλο αναπτυξιακό και οικολο-
γικό έργο που ακούει στο όνομα «μεταφορά νερών από τον άνω
ρου του Αχελώου». 

Χρονοδιάγραμμα αναπτυξιακών δράσεων
των αποδήμων του Ελληνοπύργου



Όταν ο Θάνατος είναι γεγονός τότε
αντιλαμβανόμεθα και το μέγεθος του
επελθόντος κακού.

Όταν, όμως, είναι και αιφνίδιος (ξαφνικός) και ανα-
φέρεται σε νέο άνθρωπο (σε οικογενειάρχη ή μητέρα
και μάλιστα υπερπολύτεκνη), τότε αισθάνεσαι ανήμ-
πορος να ψελλίσεις έστω ένα λόγο παρηγορητικό
στους εναπομείναντες. Υπερβαίνει τις δυνάμεις σου μια
τέτοια προσπάθεια. Πλέον το καθήκον αυτό ανατίθεται
στον Θεό, ο οποίος είναι ο Κύριος και της ζωής και του
Θανάτου και του Οποίου «…ανεξιχνίασται αι βουλαί».
«Φοβερόν το του Θανάτου μυστήριον» ψάλλει η Αγία
μας Εκκλησία. «Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον Θάνατο»
μας υπενθυμίζει ο Ψαλμωδός.

Έτσι και στην περίπτωση του θανάτου(10-12-2011) της συγχω-
ριανής μας Ευαγγελίας Κων. Γκίκα(ετών 52), υπερπολύτεκνης μη-
τέρας δέκα τέκνων (8 αγόρια, 2 κορίτσια), που ζούσε στην μακρινή
Σαντορίνη ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνάμεις ο παρηγορητικός
λόγος. Μια μάνα αγάπης και θυσίας για τα παιδιά της. Τα γέννησε,
διότι ο Θεός της τα έδωσε και Εκείνος της τα εμπιστεύτηκε. Τα με-
γάλωσε με κόπους και στερήσεις αλλά με πολλή αγάπη και θυσια-
στικό πνεύμα,ξεπερνώντας αντιξοότητες και δυσκολίες της ζωής.
Υπερέβαινε τις δυνάμεις της η προσπάθειά της να τα μεγαλώσει
και να τα έχει στον δρόμο του Θεού («εν παιδεία και νουθεσία Κυ-
ρίου»). Όμως, είχε ελπίδα στον Θεό και έπρεπε «ένεκεν ευγνωμο-
σύνης και χρέους προς Αυτόν» να ανταποκριθεί στην Αγάπη Του
και να τα μεγαλώσει, να τα σπουδάσει, να τα αποκαταστήσει επαγ-
γελματικά και οικογενειακά.

Φύλακας Άγγελος η Βαγγελή για τα παιδιά της, όπως όλες οι
μάνες του κόσμου. Στον καθημερινό της αυτόν αγώνα δεν υπολο-
γίζει τίποτε και υπερβάλλει εαυτόν στο ξεπέρασμα κάθε εμποδίου.
Ηρωϊδα μάνα. Αγνοεί τις σειρήνες του ευδαιμονισμού,της άνεσης
και της καλοπέρασης. Γι’ αυτή δεν υπάρχουν μικροϋπολογισμοί οι-
κονομικής αποκατάστασης,σύγκρισης και εγωϊσμού. Υπερέχει το
χρέος το μητρικό και η αγάπη για την ζωή.

«Πρόσεχε Βαγγελή» ήταν η προτροπή των οικείων της που την
αγαπούσαν. «Κοίταξε και τον εαυτό σου, έχεις αναλάβει ευθύνες
μεγάλες, έχεις παιδιά να μεγαλώσεις. Είναι μικρά ακόμη και σ`
έχουν ανάγκη…» ήταν η καθημερινή συμβουλή των ανθρώπων που
την έβλεπαν να ξεπερνάει τον εαυτό της και «να τα δίνει όλα» για
τα παιδιά της και την οικογένειά της.

Και η απλή, η ταπεινή, η γνήσια γραλιστινή Βαγγελή απαντούσε:
«Δεν τις ανέλαβα μόνη μου (τις ευθύνες), ο Θεός μου τις ανέθεσε
και Εκείνος έχει το σχέδιό Του. Εγώ θα κάνω εκείνο που πρέπει
και Εκείνος ξέρει. Έχει ο Θεός»!! Με αυτή τη θέση, αυτή την πίστη,
αυτή την δύναμη, μπροστά η Βαγγελή στον αγώνα για την καθη-
μερινή επιβίωση της πολυμελούς οικογενείας της και για την προ-
στασία των παιδιών της. Στο άκουσμα κινδύνου ή στην σκέψη
παραστρατήματος με ολέθριες για το παιδί της συνέπειες ξεχνάει

τα πάντα. Δεν υπάρχει δύναμη να την
σταματήσει. Ο εαυτός της σε τελευταία

«μοίρα». Θυμίζει την μάνα που ρίχνεται στη φωτιά να
σώσει (=γλιτώσει) το παιδί της από τον κίνδυνο. Δυ-
νατή η αγάπη της μάνας, η οποία δεν υπολογίζει, ούτε
δειλιάζει, ούτε υστεροβολεί, ούτε σκέφτεται τα εαυ-
τής («ου ζητεί τα εαυτής»), ούτε απελπίζεται («πάντα
ελπίζει»), όλα τα σκεπάζει («πάντα στέγει»), πάντοτε
έχει πίστη («πάντα πιστεύει») και τα πάντα υπομένει
(«πάντα υπομένει»). Είναι αυτή η ίδια αγάπη που την
επέλεξε να γίνει μάνα δέκα φορές, διότι είχε την δύ-
ναμη να αγαπήσει και να δώσει αγάπη και ελπίδα σε

δέκα ζωές. Μικροϋπολογισμοί και δικαιολογίες σ’ αυτή την ηρωϊδα
δεν υπάρχουν. Όπου πίστη εκεί και ελπίδα, όπου ελπίδα εκεί και
ζωή. Κύριο γνώρισμα και χαρακτηριστικό των πολύτεκνων γονιών.

Φόβος, κίνδυνος, μέρα, νύκτα, ζέστη, παγωνιά δεν υπάρχουν
στο λεξιλόγιο της μάνας που πονάει, που αγαπάει, που είναι έτοιμη
να θυσιασθεί. Όλα τα αψηφεί, τα ξεχνάει, τα αντιμετωπίζει. «Δεν
θέλω» και «δεν μπορώ» δεν υπήρχε στην Βαγγελιώ.

Πρώτα το καθήκον. Και το καθήκον είναι τα παιδιά και η οικογέ-
νεια. Και στο καθήκον αυτό η Βαγγελή, η συγχωριανή μας, η υπερ-
πολύτεκνη μάνα Βαγγελή (γόνος και η ίδια πολύτεκνης
οικογένειας), υπήρξεν πιστή, αταλάντευτη, χωρίς εκπτώσεις και
υπολογισμούς. Και ο θάνατος την βρήκε ακριβώς στην ώρα εκτέ-
λεσης του καθήκοντος αυτού. Και τελικά κατεγράφη στο βιβλίο της
ζωής «και βιβλίον άλλο ηνεώχθει,ο εστί της ζωής» (Αποκάλυψη,
Κεφ.Κ 12-13) .Την αείμνηστη συγχωριανή μας Ευαγγελία,ευχόμεθα
ο Θεός να αναπαύει «εις χώραν ζώντων, ένθα ουκ έστι πόνος, ου
λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος» και Εκείνος να ανα-
λάβει την υπερπολύτεκνη οικογένειά της, κατά τον αδιάψευστον
λόγον «χήρας και ορφανά, αναλήψεται Κύριος».

Αιωνία σου η μνήμη Βαγγελή. Καλόν Παράδεισο.
Σωτ.Μ.

Σ.Σ.Το πένθος στην μικρή κοινωνία της Σαντορίνης υπήρξεν πάν-
δημον.Σύσσωμος ο κλήρος,με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη κ.κ. Επιφάνιο, οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι του
νησιού.Ο ιερός ναός που εψήλη η εξόδιος ακολουθία γέμισε ασφυ-
κτικά και υπήρξεν αδιαχώρητον και στο προαύλειο του Ναού. Ο
λαός του Θεού με το αλάνθαστο κριτήριό του τιμά την  ηρωϊδα
πολύτεκνη Μάνα. Αστραπιαίως μεταδόθηκε η είδηση: «Η Βαγγε-
λιώ... Η Βαγγελιώ μας έφυγε... Έφυγε η άγια αυτή γυναίκα για
τον ουρανό» ήταν  τα πρώτα λόγια, σε νησιώτικη προφορά, από
τους αγνούς και φιλόξενους κατοίκους της Σαντορίνης.

Το νησί πενθούσε την  ξενόρφερτη γυναίκα, την απλή  Καρδι-
τσιοτοπούλα (Ελληνοπυργιώτισσα), την ηρωϊδα πολύτεκνη Μάνα.
Το είπε και ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του. Ράγισε ο κόσμος βλέ-
ποντας τα δέκα παιδιά της (8 αγόρια και 2 κορίτσια) να την κλαίνε
και  σφίγγοντας την καρδιά τους, αποχαιρετώντας την, με την
φράση: «Στο καλό Μάνα, καλό ταξίδι Μανούλα, καλό Παράδεισο».

Αιωνία η μνήμη. Βαγγελή. Καλόν Παράδεισο.
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Επιτυχίες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ο Νικόλαος Ναπ. Καρατώλος, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων
εισήχθη στον κλάδο των Δικαστικών Επιμελητών του  Πρωτο-
δικείου Πειραιώς. Συγχαίρουμε και ευχόμαστε  καλή σταδιο-
δρομία.

Koινωνικά και άλλα...

ΓΑΜΟΣ
Ο Θωμάς Βύρ. Καρατώλος Γεωπόνος και η Νατάσα  Σια-

κάρα ετέλεσεαν το μυστήριο του γάμου στην Αγία Ειρήνη
Χρυσοβαλάντω στον Σταυρό Καρδίτσας. 

Ευχόμαστε βίον ευτυχή και ανθόσπαρτον.

Πένθιμα και άλλα...

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 10 χρόνια

• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 (τεύχος 103)

1η ΣΕΛΙΔΑ 
- Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2001
- Κυριακή 3/2/2002 κοπή πίτας Συλλόγου Ελληνοπυργίων
Λλαρισας
- Συνήλθε σε σώμα το Δ.Σ του ιδρλυματος ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΥΡ-
ΜΟΥ –ΖΗΓΡΑ πρόεδρος ο στρατηγός ε.α ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑ-
ΚΡΗΣ
- Κοπή πίτας Συλλόγου Αθηνών 20/1/2002
- Χρησιμοποίησε με επιτυχία το αλεξίπτωτό του και διεσώθη
- Το εκκλησάκι στην Αγία Τριάδα
- Ο Ελληνοπυργιώτης καλλιτέχνης Γεώργιος Ανδρέου
- Τραυματίστηκε σε αυτοκινητιστικό 
- Η Χριστιανο-Ορθόδοξη αυτογνωσία μας και κατανόηση

2η ΣΕΛΙΔΑ 
- Ευάγγελος Σδράκας
- Ο Άγιος φύλακας της Ελληνικής Αστυνομίας

3η ΣΕΛΙΔΑ
- Η τηλεόραση και οι επιδράσεις αυτής στο παιδί, σαν μέσο
αγωγής και ψυχαγωγίας

4η ΣΕΛΙΔΑ
- Απίστευτα και όμως Γραλιστινά
- Λακωνικά «Ένας από τους βαρύτερους χειμώνες είναι ο φε-
τινός αφού στο χωριό οι χιονοπτώσεις άρχισαν την 1η Δεκεμ-
βρίου και συνεχίσθηκαν μέχρι το τέλος του μήνα ενώ η
θερμοκρασία στη Λάρισα έπεσε στους -20 βαθμούς κελσίου».

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Παναγόπουλος  Δημ. του Απ., ετών

93, την 22-11-2011 στην Αθήνα.
- Δημήτριος Θ. Πλακιάς, ετών 89,

την 1η Ιαν. 2012 στα Τρίκαλα και η εξό-
διος ακολουθία εψάλη  στην Αγία Πα-
ρασκευή στο χωριό.

- Βασίλειος Γ. Σύρμος, τ. Πρόεδρος
του χωριού και Πρόεδρος Δημ. Συμβ. Δήμου Ιθώμης, ετών
64, την 20 Ιαν. 2012 στη Λάρισα και η εξόδιος ακολουθία
εψάλη στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Αποστόλου Θ. Τουλιά, 40ήμερον,

στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου.
- Φωτεινής Βασ. Μηνίτσιου, 40ήμε-

ρον  στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύρ-
γου.

- Σπυρίδωνος Τσιτσιπά, 40ήμερον
στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου.

- Ευαγγελίας Κ. Γκίκα, 40ήμερον
στην Σαντορίνη.

- Κων/νου Γ. Ανδρέου, 40ήμερον, στο
Βόλο.

«Έπεσεν εις το καθήκον»
Αιωνία της η μνήμη

Συγχαρητήρια
Τον Θεόδωρο Π. Σιούφα, που ολοκλήρωσε τις μεταπτυ-

χιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική
Σχολή, συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλή επαγγελμα-
τική σταδιοδροιμία. Η ορκωμοσία, σύμφωνα με τα καθιε-
ρωμένα, έγινε την 22α Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου. 

Προαγωγές

Πλήρωσαν για την εφημερίδα

Ο Γεώργιος Απ.Τριαντάρης, Πιλότος μαχητικών αεροσκα-
φών της πολεμικής Αεροπορίας,π ροήχθη επαξίως στον
βαθμό του Αντισμηνάρχου. Πρόκειται για ικανό, μάχιμο και
προσοντούχο  Ιπτάμενος Αξ/κό της Π.Α. Συγχαρητήρια και εις
Ανώτερα.

Θ. Τουλιάς

Δ. Παναγόπουλος

Σ. Τσιτσιπάς

Συνδρομή Εφημερίδας .......................Αριθ.
............................................................Απόδ.

1 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΟΝΙΑ.......................20 ...5459
2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ...........10 ...5460
3 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................10 ...5461
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ........10 ...5462
5 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΤΡΥΦΩΝ......................10 ...5463
6 ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ..............10 ...5464
7 ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...................20 ...5465
8 ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.....................10 ...5466
9 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ..10 ...5467
10 ΜΠΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.........10 ...5468
11 ΧΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.......10 ...5469
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΤΟΥ ΗΛΙΑ ...10 ...5470
13 ΚΟΥΤΣΟΓΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΘΩΜ..10 ...5471
14 ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. .10 ...5472
15 ΚΑΡΥΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ....10 ...5473
16 ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤ...10 ...5474
17 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ ....10 ...5475
18 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ.......................10 ...5477
19 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ..............10 ...5478
20 ΛΑΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡ. .........10 ...5479
21 ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ..........................10 ...5480
22 ΤΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ...........................20 ...5481
23 ΤΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ Θ. ..............10 ...5482
24 ΣΥΡΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.........................10 ...5483
25 ΠΛΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ......................10 ...5484
26 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...................100 ..5485

(Συνδρομή & προσφορά)
27 ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠ. .....10 ...5487
28 ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΟΥ  ΑΘ. .......10 ...5488
29 ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΤΟΥ  ΑΘ........10 ...5489
30 ΑΛΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.......10 ...5490
31 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ....................10 ...5491
32 ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .......................10 ...5492
33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛ.-ΠΟΛΥΔ.10 ..5493

34 ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ............................10 ...5494
35 ΑΛΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ........10 ...5495
36 ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ .10 ...5496
37 ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ.....10 ...5497
38 ΑΓΡΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ........................10 ...5498
39 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ......10 ...5499
40 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ....................10 ...5500
41 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.................10 ...5501
42 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...............50 ...5502
43 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΝΑ.............................20 ...5503
44 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ......................20 ...5504
45 ΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ....................10 ...5505
46 ΒΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ..................10 ...5506
47 ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ...................10 ...5507
48 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ......50 ...5508
49 ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.....................40 ...5509
50 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...............10 ...5510
51 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.................10 ...5511
52 ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.........20 ...5512
53 ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .........................10 ...5513
54 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.............10 ...5514
55 ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .........10 ...5515
56 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ.....................15 ...5518
57 ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ............................20 ...5519
58 ΒΛΗΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ..............10 ...5520
59 ΚΑΡΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ......................20 ...5521
60 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ .........................10 ...5522
61 ΖΕΡΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ............................10 ...5523
62 ΚΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ...........................10 ...5524
63 ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ..............10 ...5525
64 ΖΑΧΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ .........................10 ...5526
65 ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.........................50 ...5527
66 ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .............20 ...5528
67 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..................20 ...5529
68 ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ .........................10 ...5530
69 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ .....10 ...5531

70 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ............10 ...5532
71 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ.....................10 ...5533
72 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡ..........10 ...5534
73 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. ....10 ...5535
74 ΒΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.......................10 ...5536
75 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ Θ....10 ...5537
76 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ....10 ...5538
77 ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣ............20 ...5539
78 ΦΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ...............................10 ...5540
79 ΣΙΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ........................10 ...5541
80 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣ..10 ...5542
81 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ Θ. ....10 ...5543
82 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................10 ...5544
83 ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .......................20 ...5545
84 ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...........................20 ...5546
85 ΣΥΡΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ........................10 ...5547
86 ΣΥΡΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .............10 ...5548
87 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ..............10 ...5549
88 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...........10 ...5550
89 ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ..............................10 ...5551
90 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΤΟΥ ΔΗΜ. ...10 ...5552
91 ΓΕΡΜΑΝΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΣΤ.....10 ...5553
92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ.................10 ...5554
93 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠ. 10 ....5555
94 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ..............20 ...5557
95 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ......20 ...5558
96 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ........10 ...5559
97 ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...........................50 ...5560
98 ΠΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......................10 ...5561
99 ΧΑΤΖΗ-ΔΑΦΕΡΕΡΑ .........................10 ...5562
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Πλήρωσαν στον σύλλογο

Συνδρομή Συλλόγου ............................................................Αριθ. Απ.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΜΑΡΘΑ...................................10............5476
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .............................................5.............5516
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Οι περιπέτειες  και οι άθλοι του Καπαϊνα αληθινά δεν έχουν τε-
λειωμό! Αν τον πετύχεις σε στιγμές επαγγελματικής χαλάρωσης,
δε χρειάζεται παρά ένα τσύγκλισμα, για να σου διηγηθεί ιστορίες
συναρπαστικότατες και απίστευτες, με το μοναδικό παραστατικό
τρόπο που αυτός κατέχει. Χειμαρρώδης, ανεξάντλητος και αειφό-
ρος σαν αστείρευτη πηγή, περιμένει απλώς το έναυσμα, για να ξε-
κινήσει. Η δραματοποιημένη αληθοφάνεια των ιστοριών του είναι
τόσο πειστική, ώστε να σ’  αναγκάζει – χωρίς να το υποπτεύεσαι –
να συμμετέχεις κι εσύ ολόψυχα στα δρώμενα, συμπάσχοντας ανά-
λογα με την εξέλιξη. Αυτό είναι το μυστικό όπλο του Καπαϊνα, με
το οποίο κερδίζει τον ακροατή του. Όση ώρα διηγείται, βυθομετρεί
τις ψυχολογικές σου μεταπτώσεις. Αν διαπιστώσει ότι τείνεις «ευή-
κοον ους» και τον παρακολουθείς με θρησκευτική προσήλωση «εκ
βαθέων», επιτείνει την αγωνία και την περιέργειά σου, προσθέτον-
τας εκτάκτως καθ’ οδόν νέα ευρηματικά στοιχεία. Την κάθαρση
την επιφυλάσσει - σύμφωνα με τους κανόνες της δραματουργίας
-  πάντα στο τέλος σαν αποζημίωση. 

Σε μια τέτοια κατάλληλη στιγμή τον πέτυχα κι εγώ το περα-
σμένο καλοκαίρι στο καφενείο του. Αφού παράγγειλα πρώτα το
καθιερωμένο τσιπουράκι μου και είδα ότι η πελατεία του την ώρα
εκείνη ήταν τέτοια, ώστε να μπορεί άνετα να επιδοθεί και σε πα-
ράπλευρες ενασχολήσεις, τον κάλεσα να μου κάνει παρέα στο
τραπεζάκι μου. Το τσύγκλισμα δόθηκε πολύ εύκολα και ο Καπαϊ-
νας άρχισε να μου διηγείται την καινούργια για μένα περιπέτειά
του:

Ήταν το 1956. Εγώ τότε ήμαν δεν ήμαν έντεκα χρονών. Τα κα-
λοκαίρια έμεινα με τον παππού μου, το Θωμά Νάσια (Νάτσκα, για
τους παλαιότερους) απάνω στο Μέγα Ρέμα. Εκεί, λίγο παραπάνω
από τα Παλιομάντρια, υπάρχει ένας τεράστιος μακρουλός βρά-
χος, που αφήνει ανοιχτό ένα μεγάλο βαθούλωμά του, ένα κοί-
λωμα. Το κοίλωμα αυτό ο παππούς μου, που ήταν και μάστορας,
το εκμεταλλεύτηκε κατάλληλα. Το έχτισε με ξύλα, φτέρες και τσίγ-
κια  και το έκανε κατοικήσιμο, σα διαμέρισμα. Εκεί μέσα έμεινε όλη
η οικογένεια. Δεξιά και αριστερά από το διαμέρισμα ο παππούς
έφτιαξε και τις μάντρες για τα γίδια. Κάποιο πρωινό, περί τα μέσα
Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, με λέει ο παππούς μ’: «Άντι, πιδίμ,
πιες το γαλατάκι σ’ κι άμα τελειώις, πάρι τα σκλιά και τράβα ψηλά
στα Οικονομέϊκα, να προγκίεις κάνα λύκο, πριν έρθουν τα γίδια».
Ο τόπος αυτός ήταν γνωστός σα λυκότοπος, τα λύκια είχαν μόνιμο
πέρασμα από κει. Είχαν εντοπίσει, φαίνεται, ότι βοσκάν πάντα ζώα
εκεί και παραμόνευαν. Πού κοτούσες να ξεθαρρέψ’  και ν’  αφήισ’
πράματα ασυνόδευτα!! Δε θά βρισκις τίποτις!!  

Ήπχα λοιπόν από τη μπσούρα το φρεσκοαρμεγμένο γάλα,
ζεστό ζεστό, όπως ήταν, πήρα και μπόλικη μπομπότα αλειμμένη
με λίπα για τα σκλιά και ξεκίντσα για το λυκότοπο. Μόλις έφτασα
μετά από λίγη ώρα ψηλά στα Οικονομέικα, βρέθηκα μπροστά σε
ένα πράμα που έμοιαζε με σκύλο. Καθόταν στα πισινά του πόδια
και κοίταζε δεξιά κι αριστερά. Μόλις με αντιλήφτηκε, κάρφωσε τα
μάτια του απάνω μου, σάστισε, παραξενεύτηκε, φαίνεται πως δεν
ξανάειδε άνθρωπο και δεν ήξερε τι είν’ αυτό που βλέπ’. Το ίδιο σά-
στισα κι εγώ! Στην αρχή τον πέρασα για σκλί, αλλά κοιτάζοντας

καλύτερα, είδα ότι δεν ήταν σκλί. Η σωματική του διάπλαση, το
κεφάλι του, τα αφτιά του, τα τσιαούλια του δεν έμοιαζαν σκλίσια.
Κατάλαβα αμέσως ότι μπροστά μου είχα ένα λύκο. Ο λύκος εξα-
κολουθούσε να με κοιτάζει περίεργα, τα είχε χαμένα. Τότε εγώ
αποτραβήχτηκα σιγά σιγά με τρόπο προς τα πίσω, κρύφτηκα πίσω
από ένα βράχο, για να μη με βλέπ’, σήκωσα το φτερούγι  απ’ το
σακάκι μ’ και το γέμσα με πέτρες. Μόλις ήμαν έτοιμος, εμφανίζου-
μαι και πάλι μπροστά τ’ και τον πλησιάζω. Ο λύκος άρχισε τώρα
να ανησυχεί. Τέντουσι το κεφάλι τ’ σε επιθετική στάση προς τα
μένα, μ’ αγριοκοίταξε, ανασήκουσι τ’ απάνω χείλι  της μασέλας τ’
, μου μόστραρε τα μπροστινά του αστραφτερά, κάτασπρα δόντια
και με φοβέριζε γρυλίζοντας. Εγώ όμως δεν τα  ‘χασα!  Με μια
αστραπιαία κίνηση παίρνω μια μεγάλη πέτρα απ’ το φτερούγι μ’
και τον κοπανάω κατευθείαν στο κούτελο. Τον αιφνιδίασα, πριν
προλάβ’ να κάν’ οποιαδήποτι κίνησ’ κατ’ απάνου μ’. Ο λύκος τραν-
τάχκι! Φαίνεται πως δεν είχε εμπειρία από ανθρώπινη επίθεση.
Πριν προλάβει να συνέλθει, τον πλακώνω απανωτά με τις πέτρες
στο κεφάλ’ και όπου αλλού τον πετύχαινα. Ούτε μία πέτρα δεν
πήγε χαμέν’! Σαστισμένος ο λύκος απ’ την επίθεσή μ’ , σηκώθκι,
έκλεισε τη μαγγάνα τ’ και άρχισε να τρέχ’ προς τα κάτ’ . 

Εντωμεταξύ, από τον πολύ λιθοβολισμό είχαν πάρει χαμπάρι
και τα σκλιά, που ήταν πάρα πέρα. Τρέχουν κι αυτά και τον παίρ-
νουν στο κυνηγητό. Ακούν τα ουρλιαχτά τους και άλλα τσομπανό-
σκλα που βρίσκονταν σε άλλα κοπάδια και ορμάν κι εκείνα πίσω
απ’ το λύκο. Ο λύκος όμως τώρα με μεγάλα άλματα ξαφανίσκε
μες στο δάσος και τα σκλιά τον έχασαν. 

Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Καπαϊνας ερχόταν αντιμέ-
τωπος φάτσα με φάτσα με τα λύκια. Λίγες μέρες αργότερα επα-
ναλήφτηκε η ίδια ιστορία, πάλι στο ίδιο μέρος, όταν ο παππούς
του του είχε δώσει και πάλι την εντολή να βγάλει τα γίδια στη
βοσκή, ακολουθώντας πάντα την ίδια τακτική: ανιχνευτική εξερεύ-
νηση, καθάρισμα του τοπίου από τα λύκια και ύστερα άφοβη για
τα γίδια βοσκή. Τέλεια πράματα!! Κινήσεις μελετημένες, με πρό-
νοια και μεθοδικότητα, που εξασφάλιζαν απόλυτα τη σωτηρία των
γιδιών. Αν υπήρχε βραβείο ποιμνιοφύλαξης, σίγουρα θα το κέρδιζε
ο Καπαϊνας!

Όταν τελείωσε την αφήγησή του ο Καπαϊνας, τον ρώτησα να
με ενημερώσει πια είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά του λύκου,
μιας και τον είδε από τόσο κοντά. «Να, πώς είναι ο λύκος!» μου
λέει:  Έχει 60 εκατοστά μακριά πόδια και 35 κορμί. Δηλαδή σύνολο
ύψους 95 εκατοστά. Η μουσούδα του είναι μακρουλή, τεράστια,
με 4 φονικούς κυνόδοντες, μήκους 4,5 εκατοστών ο καθένας.
Όταν αγριέψει ο λύκος και δείξει τα δόντια του, κροταλίζουν φο-
βερά σαν τσακμακόπετρες, βγάζουν φωτιές. Και μόνο να τ’ ακούις,
δε θέλς τίποτις άλλο, κόβεται το αίμα σ’ , λύνονται τα ποδάρια σ’!
Μπορεί να πάθς συγκοπή! Φοβερό πράμα!

Ε, τώρα, αν αναρωτιέστε πώς και πότε πρόλαβε και τα εκτίμησε
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του λύκου ο Καπαϊνας, μην είστε και
τόσο φιλύποπτοι! Ο καθένας έχει τους τρόπους του να κάνει τις
εκτιμήσεις του και ο Καπαϊνας το δικό του. Τελεία και παύλα!

Λάμπρος Πασιαλής

Καθημερινή (αν δεν κάνω λάθος Τετάρτη) στο καφενείο το
Καπαϊνα, γύρω από το τζάκι. Οι συγχωριανοί συζητούν διά-
φορα. Έντεχνα τίθεται η ερώτηση: «Πότε έγινε η Αγία Παρα-
σκευή;», δηλαδή πότε κτίσθηκε, ώστε να αρχίσει κάποια
συζήτηση. Ο πολύ καλός συζητητής Σωτήρης Γκίκας, που θυ-
μάται πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις από το χωριό-τον
βοηθάει και η ισχυρή μνήμη του σ` αυτό-μπαίνει στη συζή-
τηση, λέγοντας:

-Το πότε έγινε δεν ξέρω. Ξέρω, όμως, ότι ο Αντών’ς
Παπ(ου)τσής, ο παππούς μου (πατέρας της Μάνας μου) ήταν
τότε 14 χρονών. Και πως το ξέρω-διερωτάται ο μπάρμπα Σω-
τήρης- και συνεχίζει. Ο παππούς μ’ [ο Αντών’ς Παπ(ου)τσής],
όταν έκτιζαν τα μαστόρια απ’ την Ήπειρο την Αγία Παρα-
σκευή, καθόταν στα ντουβάρια και παρακολουθούσε πως
δούλευαν. Μία μέρα ο πρωτομάστορας ζήτησε να ιδεί τους
γονείς του. Οι χωριανοί του είπαν δεν έχει πατέρα. Ποιός
άλλος είναι στο σπίτ’; ρώτησε τότε. Ο μεγαλύτερος αδελφός,
του είπαν εδώ στο Καφενείο. Ωραία, πέστον να έλθ’ αύριο
εδώ να με βρεί. Πράγματι είπαν τον μεγαλύτερο αδελφό του,
τον Αναστάσ(η) Παπ(ου)τσή, να πάει στον Αρχιμάστορα. Πήγε
την επομένη στον Αρχιμάστορα με την καρδιά σφιγμένη, γιατί
νόμιζε μήπως έκανε τίποτε ο αδελφός του ο μικρότερος και
γι’ αυτό τον κάλεσε ο πρωτομάστορας. Η πρώτη λέξη του
Αναστάς(η) Παπ(ου)τσή ήταν: «Έκανε τίποτα ο αδελφός μ’
μπάρμπα;». Εκείνος κατάλαβε αμέσως και για να ηρεμήσει
του είπε: «Όχ’(ι), πατριώτ’ τίποτε δεν έκανε, το αντίθετο μάλι-
στα είναι πολύ καλό παιδί, ήσυχος και καθημερινά τον βλέπω
εδώ να προσέχ’(ει) πως δουλεύουμε». Ο Αναστάσ(ης) ηρέ-
μισε. Τότε ο πρωτομάστορας του ζήτησε να του επιτρέψει (να
του δώσει την άδεια δηλαδή), να πάει για να βοηθάει και κάτι
θα τον δίνει σαν χαρτζιλίκ’. 

Ο αδελφός του μετά χαράς συμφώνησε λέγοντάς τον:
«Και με ρωτάς; Αφού κάθεται και κάθεται. Αυτού που θα τον
έχ`ς θα μάθ(ει) και την τέχν(η)». Έτσι, συνχίζει ο μπάρμπα Σω-
τήρης Γκίκας, άπό την επομένη ξεκίνησε να δουλεύει στην
Αγία Παρασκευή. Έμαθε την τέχνη και ακολούθησε τα μα-
στόρια, όταν τελείωσε το έργο, σε άλλα μέρη που δούλευαν
(Πελοπόννησο, Μακεδονία, Ήπειρο). Τελικά έγινε μάστορας
καλός. Έφτιαξε και δική του «κομπανία» (ομάδα) και ήταν
αυτός που έκτισε το Ζηγρέϊκο εδώ στο χωριό, καθώς και άλλα
πολλά σπίτια. Μεγάλο έργο κι αυτό-λέει ο μπάρμπα Σωτήρης-
18 μπλάρια (μουλάρια), όπως λένε κουβαλούσαν πέτρα κα-
θημερινά για να γίν(ει) αυτό το θηριό (εννοώντας το Αρχον-
τικό Ζήγρα). Για να μην συνεχισθεί η συζήτηση για το
Ζηγρέϊκο, ρώτησα τον αφηγητή να μου πεί πότε γεννήθηκε ο
παππούς του ο Αντών’ς Παπ(ου)τσής και εκείνος μου απάν-
τησε, ως εξής: «Ξέρω ότι τότε ήταν 14 χρονών που κτίζονταν
η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, αν με πεις πότε κτίσθηκε θα σου πω
ακριβώς πότε γεννήθηκε»!Του απάντησα ότι, το 2008 γιορτά-
σαμε τα 150 χρόνια της ανέγερσης της εκκλησίας, δηλ. είχε
γίνει το 1858. Έ, τότε αν είναι έτσι, ο παππούς μου γεννήθηκε
το 1844!! Έτσι τελείωσε αυτή η ωραία, η αυθεντική, η απλή
αφήγηση και μάλιστα με ένα πολύ καλό αφηγητή σαν τον
μπάρμπα Σωτήρη. Όλο το καφενείο καθότανε και άκουγε
προσεκτικά. 

Ωραίες συζητήσεις στα καφενεία του χωριού, ιδίως τώρα
το χειμώνα, καθήμενοι γύρω από το τζάκι. Ωραίοι άνθρωποι,
ωραίες αυθεντικές εικόνες στο χωριό μας που μας παραπέμ-
πουν στα παιδικά μας χρόνια, τουλάχιστον εμάς που ζήσαμε
και μεγαλώσαμε στο χωριό.  Βέβαια, αμέσως μετά, μπήκε
στην συζήτηση ο Καπαϊνας και μας είπε για αρκούδες, Λύκια,
Λίγκα, αλπούδες και αγριογούρουνα της περιοχής. Μάλιστα
μας περιέγραψε το μήκος της μαγκάνας (μουτσούδας) του
Λύκου, που είναι ΑΚΡΙΒΩΣ 27 εκατοστά και για να μας πείσει
γι’ αυτό ανέφερε ως παράδειγμα, «τον σβέρκο απ’ το
κατσίκ’(ι), που το κόβ(ει) σαν… πράσσο»!!

Σε επόμενο, άλλη αφήγηση απλοϊκών και αυθεντικών αν-
θρώπων του χωριού μας. 

Σωτ. Μ. 

Καπαϊνας και Λύκια

Κάθε φορά που η γιαγιά μου άρχιζε να μας λέει ιστορίες για τα
περασμένα απ’ τη ζωή της, την άκουγα με μεγάλη προσοχή. Μά-
θαινα έτσι για μια εποχή που δεν έζησα. Σήμερα λοιπόν που την
πέτυχα στα κέφια της, σταυροποδιάστηκα κοντά της ν’ ακούσω τι
θα μας έλεγε και για ποιο πράγμα. Η γιαγιά αφού πρώτα μ’ έκανε
παρατήρηση γιατί έξυνα τη μύτη μου, άρχισε να αφημογιέται.

Σκαφίδι:
Δύο σκαφίδια είχαμε στο σπίτι μας κείνα τα χρόνια. Και τα δύο

σκαλισμένα σε κορμό δέντρου. Συνήθως πλάτανου. Το ένα για τη
μπουγάδα του σπιτιού, το άλλο για το ζύμωμα του ψωμιού. Αυτό
για το ζύμωμα, όπως σας είπα ήταν από πλάνατο. Λείο αρκετά
από μέσα και με γερή βάση, να μην κουνιέται όταν δουλεύαμε τη
ζύμη, όταν ζυμώναμε. Αυτό το σκαφίδι συνοδεύονταν και από ένα
μικρό δοχείο. Συνήθως πήλινο, με καπάκι και με ζωγραφιές γύρω
- γύρω.

Προσμολόϊ:
Σ’ αυτό φυλάγαμε ένα κομμάτι προζύμη σαν τελειώναμε το ζύ-

μωμα. Την επομένη φορά που θέλαμε να ζυμώσουμε ψωμί, απ’ το
προηγούμενο βράδυ, ανακατεύαμε μέσα στο προσμολόϊ, το προ-
ζύμη που κρατήσαμε, με λίγο αλεύρι και χλιαρό νερό. Το αναπιά-
ναμε από βραδύς, το σκεπάζαμε για να ’χει ζέστη και το πρωί το

βρίσκαμε να ’χει φουσκώσει μέχρι πάνω. Ηταν έτοιμο για να ζυμώ-
σουμε το νέο μας ψωμί. Το αλεύρι όμως ήθελε και κοσκίνισμα.

Σήτα:
Αφού παίρναμε την ποσότητα αλεύρι που θέλαμε απ’ το κουβέλι

- δοχείο ξύλινο όπου βάζαμε το αλεύρι - το κοσκινίζαμε  με τη σήτα
ν’ αφαιρεθούν τα πίτουρα. Με μια κανονική για το ψωμί μας και μια
«ψιλή» για τα γλυκά και για πρόσφερα για την εκκλησία.

Το άλλο σκαφίδι που ήταν για την μπουγάδα μας, συνοδεύονταν
από το καζάνι για να βράζουμε το νερό να κάνουμε την αλισίβα.
Αλισίβα ήταν το νερό το βραστό, φιλτραρισμένο μέσα από στάχτη.
Και είχαμε και τον κόπανο να κοπανάμε τα πολύ χοντρά ρούχα
πάνω στην πέτρα. Και φυσικά, η «πλάκα» το πράσινο σαπούνι, για
την πλύση. Αφού τελειώναμε το πλύσιμο, τα βάζαμε όλα στο σκα-
φίδι, το φορτωνόμαστε στο κεφάλι και καμαρωτά - καμαρωτά, απ’
το βάρος μάλλον, πηγαίναμε στη Βίγλα, να τα ξεβγάλουμε στο
πολύ νερό.

Αυτά για σήμερα. Αντε να διαβάστε.
Τώρα θέλω να πάω στο φούρνο να πάρω ψωμί και να γυρίσω

να βάλω πλυντήριο…
Δημήτριος Γεωργούλας

Οκτώβρης 2011

Εργαλεία της Γιαγιάς

Κείνα τα χρόνια οι νέοι που ερχότανε στο χωριό με την
άδειά τους, η νοσταλγία τους έκανε ν’ ανεβαίνουν στο
βουνό, εκεί που πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια, να ψή-
σουν κάτι να φάνε και να πιουν κρύο νερό ή απ’ τον Αθά-
νατο είτε από την Κρύα Βρύση. Εκεί λοιπόν στην Κρύα
Βρύση κάποιο καλοκαίρι, κάτω απ’ τις βαθύσκιωτες καστα-
νιές, βρήκαν κι έναν παππού με τις λίγες γιδούλες του. Τον
καλημέρισαν κι ένας από την παρέα του λέει: Ε, ρε
μπάρμπα, μια χαρά είσαι εδώ πάνω στον καθαρό αέρα και
στο κρύο το νερό. Και ο γέρος κοιτώντας κατά την πηγή:

Παιδάκι μ’ με το ξερουκόματου και το κρεμμύδ’ στον
τρουβά.

Ποιος του λέει καλημέρα!!...
Δ.Γ.

Είπαν…

Mια αυθεντική
διήγηση στο καφενείο...



Άνθρωπος της παρέας, πράος ανοιχτόκαρδος και αγαπητός
στους χωριανούς, προσπαθούσε πάντα να συμβιβάζει και να γε-
φυρώνει τις διαφορές χρησιμοποιώντας τον ορθό λόγο.

Μεταξύ των πολλών έργων (διάνοιξη δρόμου προς λίμνη Ν.
Πλαστήρα, προς Άγιο Ακάκιο προς Δόκανα προς Παζαράκι και
Αηλιά, διανοίξεις δρόμων εντός

οικισμού, δίκτυο υδροδότησης, ασφαλτόστρωση κεντρικού
δρόμου κλπ) που έγιναν επί προεδρίας του στο χωριό εκείνο
που θεωρείται από τους χωριανούς το πιο σημαντικό είναι η ορι-
στική λύση του προβλήματος της λειψυδρίας με τη μεταφορά
του νερού από την πηγή Αμπλα της Καρκατούνας στο χωριό.

Πέρα όμως από τα έργα του εκείνο που άφησε ως παρακα-
ταθήκη ήταν η πραότητα του χαρακτήρα του και η ορθή σκέψη
και λόγος πράγμα που εκτίμησαν όλοι όσοι γνώρισαν και έζη-
σαν μαζί με τον αξέχαστο Βασίλη και τον οποίο ξεπροβόδησαν
στην τελευταία του κατοικία.

Στην εξόδιο ακολουθία που έλαβε χώρα στην εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής στο χωριό την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου
παρέστη ο π. πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας, ο

βουλευτής κος Σπύρος Ταλιαδούρος, ο Δήμαρχος Μουζακίου
κ. Γιώργος Κωτσός, ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνης Μηνίτσιος, ο
Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. Σταύρος Παπαγεωργίου, ο πρό-
εδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου κ. Αθανά-
σιος Μπαλατσός, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος
Τσιούμας, οι πολιτευτές κ. Νίκος Παππάς και Ασημίνα Σκόνδρα,
ο πρόεδρος του χωριού κ. Ιωάννης Βλάχος , ο πρόεδρος της
Λοξάδας κ. Γεώργιος Μούντζιας ο πρόεδρος της Αμυγδαλής κ.
Παντελής Καρκανιάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου του χωριού κ.
Παύλος Σιούφας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοπυργίων
Τρικάλων κ. Νικόλαος Πλακιάς. ο κ Σωτήρης Μουντζούρης ως
εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας και πλή-
θος κόσμου. 

Διαβάσθηκε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μουζακίου από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθα-
νάσιο Μπαλατσό καθώς και ψήφισμα του Συλλόγου Ελληνοπυρ-
γίων Λάρισας από τον κ. Σωτήρη Μουντζούρη.

18ο χλμ. Καρδίτσας - Μουζακίου
Τηλ.: 24410-34134 & Κιν.: 6932613040
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Σύσκεψη για τη μεταφορά νερού από τον Αχελώο
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Χρονοδιάγραμμα αναπτυξιακών δράσεων των αποδήμων
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Συμμετείχαν: 
Πέρα από τους δημάρχους Μουζακίου κ. Κωτσό και Αργι-

θέας κ. καναβός ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Αστ. Ροντούλης ο
βουλευτής κ. Σπ. Ταλιαδούρος και η βουλευτής κα Μ. Θεοχάρη
ο περιφερειάρχης κος Κώστας Αγοραστός, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Βασίλης Τσιάκος, ο δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Κουφο-
γάζος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Β. Φροξυλιάς
και οι Αντιδήμαρχοι Μουζακίου κ.κ. Κωνσταντάκος Σωκράτης,

Μηνίτσιος Αντώνιος, Τζιβέλης Απόστολος και Τσιρογιάννη
Φανή. Τονίσθηκε η μεγάλη χρησιμότητα του έργου αυτού για
παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και τα βήματα  που
απαιτείται να γίνουν για να προωθηθεί το έργο.

Σημειώθηκε επίσης ότι με την πρόσφατα αποφασισθείσα
επένδυση του εσωτερικού της σήραγγας μεταφοράς νερού θα
διασφαλισθεί η σήραγγα  που όσο περνάει ο καιρός ετίθετο σε
κίνδυνο κατάρρευσης.

Έφυγε ο Βασίλης Σύρμος
Συνέχεια από την 1η σελίδα

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.

κύριο στόχο την ενίσχυση των σχέσεων του ρόλου των από-
δημων με τον τόπο καταγωγής τους. Για την προώθηση αυτού
του στόχου έχει δρομολογηθεί ήδη η οργάνωση και λειτουργία
μιας νέα μορφής διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των παρα-
πάνω φορέων.

Για το σκοπό αυτό, στον Ελληνόπυργο στις 5/1/2012, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση των παραπάνω συμβαλλόμενων (συμ-
μετείχαν: εκπρόσωποι του ΠΘ, των πολιτιστικών συλλόγων, ο
πρόεδρος της κοινότητας και η ομάδα τεχνικής υποστήριξης
των απόδημων).

Ο βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των
ενεργειών που θα πρέπει να προωθηθούν στους επόμενους
μήνες στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για «αναγέννηση
της «κοινότητας» του Ελληνόπυργου μέσω της επανένταξης και
ενεργούς συμμετοχής του αποδήμων της». 

Οι δράσεις που αποφασίστηκαν έχουν ως εξής: 
Διατύπωση και πανηγυρική υπογραφή της «Χάρτας Διακυ-

βέρνησης και Συνεργασίας» μεταξύ: των πολιτιστικών συλλό-
γων των απόδημων του Ελληνόπυργου, Εκπροσώπου του
Δήμου Μουζακίου, του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του
Π.Θ., της ΑΝΚΑ ΑΕ. Η συγκεκριμένη Χάρτα θα καθορίζει τους
στόχους και τις δράσεις για τις οποίες προτίθενται να συνερ-
γαστούν τα συμβαλλόμενα μέλη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η
ύπαρξη μιας τέτοιας Χάρτας συνιστά μεγάλης σημασίας εργα-
λείο νομιμοποίησης μιας ομάδας φορέων για την αναζήτηση
χρηματοδοτήσεων με αντικείμενο την ανάπτυξη.

Προώθηση του Στρατηγικού στόχου της οικονομικής αλλά
και κοινωνικο-πολιτιστικής ενσωμάτωση της Διασποράς στο
χωριό. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ερ-
γαλεία που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν όπως: σχέδιο δρά-
σης, δημιουργία ιστότοπου (SITE) για την επικοινωνία μεταξύ
των αποδήμων, απογραφή του επιχειρηματικού και επιστημονι-
κού δυναμικού των αποδήμων, δημιουργία ομάδας τεχνικής
υποστήριξης από νέους εθελοντές, συνεργασία ΑΝΚΑ και Ερ-
γαστηρίου Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας. 

Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης: Για την παρουσίαση των σχε-

δίων δράσης αποφασίστηκε να ληφθούν υπόψη τα συμπερά-
σματα των μέχρι σήμερα συναντήσεων αλλά και της προβλεπό-
μενης, για τις 4/2/2012 (ή 11/2/2012), Πανελληνοπυργιώτικης
συνάντησης. Η συγκεκριμένη συνάντηση θα έχει ως στόχο την
περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση του σχεδίου δράσης.
Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η παραπάνω να οργανωθεί
ως εξής: 

(α) Αρχικά, συνάντηση με τους προέδρους των συλλόγων για
την γενική παρουσίαση των δράσεων.

(β) Στη συνέχεια δημιουργία και διαβούλευση των εξής θε-
ματικών εργαστηρίων: 1) Αγροτική ανάπτυξη με υπο-ομάδες για
τη Γεωργία (Κτηνοτροφία – Αρωματικά – Δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες) και τον τουρισμό, 2) Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά-
εκπαίδευση, 3) πλαίσιο ζωής. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι απόδημοι θα μπορούν, στο διάστημα
μέχρι τη συνάντηση, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια
από τις παραπάνω θεματικές και να συμμετέχουν με ιδέες, προ-
τάσεις στην παρουσίαση αντίστοιχων δράσεων.

Αποφασίστηκε ότι ανάλογα με τις προτάσεις που θα υποβλη-
θούν θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον θεματι-
κών.

Τέλος, αναφέρθηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης: (α) της ψηφια-
κής Πύλης του Ελληνόπυργου, ως μέσο διάχυσης των πληρο-
φοριών και ενημέρωσης όλων των απόδημων, (β) της
απογραφής των απόδημων του Ελληνόπυργου. 

Τις παραπάνω δράσεις θα υποστηρίζει η ομάδα συντονισμού
και ενημέρωσης των απόδημων σε συνεργασία με την ομάδα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την ΑΝΚΑ.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία και τη βοήθειά σας (ιδιαίτερα
των νέων ατόμων) για την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιωάννης Φαρασλής
Email : Faraslis@uth.gr
Τηλ : 24210-74466

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης

• Τα στηθαία ασφαλείας τοποθετήθηκαν σε επικίνδυνα ση-
μεία του δρόμου μέσα στο χωριό (πλατανάκο έως ρέμα Ζάχου)
και χωριό-Λίμνη Πλαστήρα. 

Τα μεταλλικά αυτά στηθαία διετέθησαν από την κοινοπραξία
τεχνικών έργων Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, ύστερα από
την παρέμβαση του συγχωριανού μας Γιώργου Παρ. Κορώνη.
Στην τοποθέτηση βοήθησε ο Δήμος Μουζακίου. 

• Διαμορφώθηκε ο χώρος μπροστά στον Άγιο Γεώργιο και
έγινε καινούργιο καμπαναριό. Ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες
ανάδειξης του πέτρινου δαπέδου και της εσωτερικής και εξω-
τερικής αμμοβολής, καθώς και της αρμολόγησης των τοίχων. 

• Διαμόρφωση και του κοιμητηρίου της αγίας τριάδος, από
τον Δήμο Μουζακίου προγραμματίσθηκε και ή δη άρχισαν οι
εργασίες. Ο περίβολος με τα τσιμεντόλιθα αφαιρέθηκε και
στην θέση του θα κτισθεί νέος πέτρινος (με ντόπια πέτρα.
Έγινε καθαρισμός κυπαρισσών και στην θέση ορισμένων (που
δεν ήταν απαραίτητο να κοπούν) θα φυτευθούν άλλα φυλλο-
βόλα δένδρα, κατάλληλα για τον χώρο και χρήσιμα για την
ανάπτυξη του περιβάλλοντος

• Κατασκευάσθηκε το τεχνικό-μικρό μεν αλλά πολύ χρή-
σιμο-τεχνικό έργο στον δρόμο για την Λίμνη Πλαστήρα. Τώρα
ασφαλίστηκε ο δρόμος και δεν υπάρχει πρόβλημα για να κα-
τολισθήσει. Αρμόζει έπαινος στους συντελεστές του έργου
(Νομαρχία Καρδίτσης και Δήμο Μουζακίου). Επιτέλους το
χωριό μας ανήκει στην περιοχή της γραφικώτατης Λίμνης Πλα-
στήρα και η πρόσβασή της είναι απλή και εύκολη. 

Τελευταίες ειδήσεις

Καθημερινή τροφοδοσία 
από την τοπική αγορά Καρδίτσης και Τρικάλων

Ψωμί, πρόσφορα, αρτοκλασίες της ημέρας
Τοπικά προϊόντα

(Ποτά, Λικέρ, τραχανάδες, γλυκά, δίπλες, μέλι)
Κατεψυγμένα προϊόντα, όσπρια, γάλατα, ψιλικά, διάφορα

Δεχόμαστε παραγγελίες οιασδήποτε μορφής
DELIVERI (= Μεταφορά ειδών στο σπίτι)

Η πόλη ήλθε στο χωριό.

Ο ΖΗΚΟΣ πάντα πρόθυμος.
Ότι   χρειάζεσθε  έρχεται σπίτι σας, αρκεί ένα τηλέφωνο.

MINI MARKET

Ο ΖΗΚΟΣ
ΝΙΚΟΣ Μιλτ. ΜΠΟΥΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τηλ. 2445 770189
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Θαυματουργό

το νερό… της βίγλας!! (1)

Ο λόγος για το νερό της «βίγλας», στην πλατεία του χωριού.
Μια ηλιόλουστη ημέρα καταφθάνει στο χωριό με το αγροτικό
τους αυτοκίνητο, ένα ανδρόγυνο από το Αρτεσιανό Καρδίτσας
(Μισδάν’, εκεί που έκλεψαν την αρκούδα). Ξεφόρτωσαν τα πα-
γούρια και άλλα δοχεία και τα γέμισαν νερό από την βίγλα. Σε
ερώτησή μου τι είναι αυτοί, μου εξήγησαν ότι αυτό συμβαίνεοι
τακτικά. Έρχονται και παίρνουν νερό γιατί «κάνει καλό στα
νεφρά...!». Σε λίγο ανεβαίνουν για καφέ στον Καπαϊνα και διη-
γήθηκαν την ιστορία τους και την «θαυματουργική ιδιότητα»
του συγκεκριμένου νερού. Φεύγοντας οι άνθρωποι αυτοί, σχο-
λίασε ο Καπαϊνας: «Αρά μας πήραν χαμπάρ’ το νερό και δεν θ’
αφήσουν σταγόνα (!!), κάτ’ πρέπ’ να γίν’γιατί δεν θα θα έχουμε
να ποτίσουμε τα κήπια». Τώρα την πρόταση του Καπαϊνα, δηλ.
το «τι πρέπ’ να γίν’ γιατί θα μείνουν τα κήπια απότιστα το κα-
λοκαίρ’», ίσως να μας την πει για το επόμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας!

Αγίασμα, σε λέω…

το νερό αυτό!! (2)
Δεκέμβριος 6, Αγίου Νικολάου και αμέσως μετά από την εκ-

κλησία, ο αγαπητός Βελλησάρης Κ. Αλπούς κατευθύνεται για
νερό στη βίγλα (στην πλατεία). Γυρίζοντας προς εμένα λέει:
«Να το πώ Σωτήρ’;». Βεβαίως να το πεις αγαπητέ μου Βελλησ-
σάριε, του απαντάω. Και συνεχίζει: «Αυτό το νερό, δεν είναι
νερό, είναι αγίασμα. Εγώ είχα την μέση μου, φρικτούς πό-
νους, μόλις ήπια ένα βράδυ την επομένη το πρωϊ αυτό ήταν,
“μαχαίρι ο πόνος, μία κι έξω” κι από τότε δεν με ξαναπεί-
ραξε». Να σε λίγο μπαίνει στη συζήτηση και ο κύρ Βασίλης, ο
επονομαζόμενος και Πρόεδρος ( Παπαβασιλείου):

«Εγώ, μόνο από την βίγλα πίνω νερό. Εδώ είδαν όλ’ οι χω-
ριανοί γιατρειά. Τι νεφρά, τι σπυριά, τι βαρυστομαχι’λες, ό,τι
και να έχ’ς το κάν’ καλά». Αλήθεια κ. Βασίλη, του λέω, μήπως
είναι υπερβολές «Όχι, αλήθεια λέω, να εδώ έρχονται όλ’ οι
Καρακούνηδες από σιακάτ’ και μας παίρνουν τζάμπα το
νερό το θαυματουργό. Καλά είπε ο Βλησάρ’ς, “αυτό δεν
είναι νερό, είναι αγίασμα”…!!!».

Και στη συνέχεια πίνοντας τον καφέ στον Ναπολέοντα συ-
νεχίσθηκε η συζήτηση περί του νερού. Κάποιος άλλος είπε:
«Αρά εσείς έχετε βαλθεί να το κάνετε σαν τον Καματερό,
που θεράπευε τα πάντα…»!! Ωραίες, χαριτωμένες και με
λεπτό χιούμορ οι συζητήσεις στο χωριό από απλούς και αγα-
πητούς συγχωριανούς μας. 

Ο Πρόεδρος… 
Είναι πράγματι ασταμάτητος ο νέος Πρόεδρος, που σιγά-

σιγά αρχίζει να παλαιώνει. Το λένε όλοι οι συγχωριανοί μας.
«Αρά δεν σταματάει ντίπ για ντίπ. Ασιγούρευτος είναι. Πολύ
δραστήριος μας βγήκε. Όσο μπόϊ του λείπ’, τόση ενέργεια
έχ’!!!» Ρωτώντας τον μια μέρα για τα νέα του καθήκοντα μου
απάντησε ως εξής: «Όλο και κάτ’ βρίσκεται κάθε μέρα. Λίγο
από ’δω, λίγο από ’κεί, περνάει η μέρα ναράκ’, χωρίς ντιπ’
να την καταλάβ’ς. Πολλές φορές ξυπνάω και νύκτα και το
μυαλό’μ πάλι για το χωριό σκέφτεται…». Εμ βλέπεις, αγαπητέ
μου Πρόεδρε τι είναι η ευθύνη; Όταν είσαι υπεύθυνο πρόσωπο
ασφαλώς και την νύκτα σκέφτεσαι για το χωριό. Σωστός ο κύ-
ριος Πρόεδρος και μάλιστα μας βγήκε και πολύ δραστήριος
και εργατικός. 

Ήλθε ο  Ταχυδρόμος...
Τετάρτη μεσημέρι και ο Ταχυδρόμος ο Μπάμπης (από το

Μουζάκι), που κατάγεται από το Βλάση (Αργιθέα) και είναι
γαμβρός στην Βρώστιανη (Αμυγδαλή) έφθασε φορτωμένος,
όχι με αγροτικές συντάξεις αυτή  τη φορά αλλά με γράμματα
και λογαριασμούς της ΔΕΗ με το  χαράτσι. Όλοι γύρω του στο
τραπέζι και  περιμένουν να ακούσουν το όνομά τους. «Παλιό-
τερα λέγαμε πότε να έλθει ο Ταχυδρόμος να φέρει κάνα νέο
απ’ τα παιδιά μας,σήμερα είναι τα κινητά. Μόνο συντάξεις
και λογαριασμούς φέρνει...», λέει ο μπάρμπα Χρήστος ο Αγρί-
μης. Και κάποιος από το βάθος συμπληρώνει: «Φέρν’ και χα-
ράτσια και φόρους για πληρωμή,πως δεν φέρν’ (ει)».

Πάντως, ο Μπάμπης ο Ταχυδρόμος, ένας νέος άνθρωπος,
ευγενέστατος και πολύ εξυπηρετικός έχει γίνει ένας από μας
και  όλοι στο χωριό  λένε καλές κουβέντες για ’κείνον. Παλιό-
τερα ερχόταν ο (μακαρίτης τώρα) Βάϊος με το άλογο από το

Φανάρι  με την τρουμπέτα, που ειδοποιούσε για την άφιξή
του. Τι ωραίες σκηνές, τα παλιά  εκείνα χρόνια!!!

Χριστούγγεννα στο χωριό...
Κατανυκτική η ατμόσφαιρα και ο εορτασμός των Χριστου-

γέννων στο χωριό. Η εκκλησία ηλεκτροφωτήθηκε καταλλήλως,
οι καμπάνες κτύπησαν ώρα 05.30 πρωϊνή, τα χιόνια στο καμ-
παναριό (όπως λέει το τραγούδι) και η θερμοκρασία κάτω του
μηδενός. Καθαρό χριστουγεννιάτικο τοπίο και σκηνικό εφέτος
στο χωριό. 

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι παρόντες στην χριστουγεννιάτικη
θεία Λειτουργία και οι περισσότεροι συμμετείχαν στην θεία με-
τάληψη. Πλήρης και ο χορός των ιεροψαλτών και με τις κυρίες
που συμμετέχουν στην χοροδία των κατανυκτικώτατων χρι-
στουγεννιάτικων τροπαρίων.

Έκλεψαν την παράσταση….
Οι δύο «καλλιτεχνικοί» χιονάνθρωποι έκλεψαν την

παράσταση. Ο 1ος  στην είσοδο του χωριού (στο εκκλη-
σάκι του Αγίου Νεκταρίου) και ο 2ος  στο καφενείο του
Καπαϊνα.

Ακούστε τον διάλογο με  ένα συγχωριανό μας:
- Ωραίος ο χιονάνθρωπος. Καλλιτέχνης είναι τελικά

ο Καπαϊνας.
- Αρά ποιός Καπαϊνας, ας είναι καλά ο Βαγγέλ`ς (ο

γιός του δηλαδή), λέει ένας τρίτος.
- Απ’ αυτό το πλευρό να κοιμάσαι, ανταπαντάει ο Κα-

παϊνας και συνεχίζει, …μπορούσε ο Βαγγέλ’ς μόνος του
να τον κάν’, εάν δεν τον  «διάταζα εγώ;», εγώ είχα φλέβα καλλιτεχνική από μικρός.

Πάντα ετοιμόλογος ο Καπαϊνας.
Όσον αφορά  τον χιονάνθρωπο στον Άγιο Νεκτάριο, εκείνον τον έκαναν ο Απόστόλης, ο Θανάσης, η Γεωργία και η Αριστέα

(τα παιδιά της γειτονιάς δηλαδή) την ημέρα των Χριστουγέννων το απόγευμα. Μάλιστα τον έβαλαν και ωραίο κασκόλ.Μπράβο
και στα παιδιά.Ο χιονάνθρωπος του Καπαϊνα, όμως, ήταν πράγματι καλύτερος, πιο Καλλιτεχνικός και ψηλότερος στο μπόϊ.!!

Ο Άγιος Σεραφείμ στο Φανάρι…
Συγχαρητήρια στους συντελεστές της ανάπλασης του χώρου

στον Άγιο Σεραφείμ στο Φανάρι. Πραγματικά τώρα επισκέπτεσαι
τον τόπο μαρτυρίου ενός μεγάλου Ιερομάρτυρα (και μάλιστα Αρ-
χιερέως) στο Φανάρι. Τόσον ο ιερός Ναός προς τιμήν του Αγίου,
όσον και το κουβούκλειο του μαρτυρίου, αλλά και ο αύλειος
χώρος της εκκλησίας έχουν ανπλασθεί με τον καλλίτερο τρόπο.
Βρεθήκαμε εκεί για προσκύνημα στην γιορτή του Αγίου (4 Δε-
κεμβρίου) και ο Επίτροπος κ. Θωμάς Φασιανός με καμάρι δέ-
χεται την εκφρασθείσα ικανοποίησή μας και απαντάει:
«Οφείλεται στον Δεσπότη μας, τον Σεραφείμ. Ό,τι έγινε, με
δική του παρότρυνση, συμβουλή και επίβλεψη έγινε. Δεν “βάζουμε χέρι πουθενά” αν
δεν συμβουλευτούμε τον Δεσπότη. Τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει ο Δεσπότης
μας». Λόγια απλά από ένα απλό και σοβαρό άνθρωπο, που δείχνει και την προσωπική του
πνευματική καλλιέργεια. Δόξα τω Θεώ, έπρεπε να προσεχθεί αυτό το προσκύνημα. Θα
πρέπει, όμως, να ενταχθεί σε προγράμματα οργανωμένου θρησκευτικού τουρισμού. Νο-
μίζω το τελευταίο πρέπει να το φροντίσει η Μητρόπολη σε συνεργασία με τον Δήμο Μου-
ζακίου. 

30 εκατοστά χιόνι…
Χιονισμένα Χριστούγεννα εφέτος στο

χωριό. Μάλιστα το χιόνι ξεπέρασε τα 30
εκατοστά. Στον Άγιο Κων/νο (Καψούνα), την
2η ημέρα των Χριστουγέννων, το χιόνι  ήταν
πάνω από 40 εκατοστά, περίπου μισό
μέτρο. Το τοπίο γραφικώτατο, πανέμορφο,
με το χιόνι στα δένδρα λες και ήσουνα στις
Αυστριακές Άλπεις. Πανέμορφο το χωριό με
το   λευκό κοστούμι ντυμένο!!! Αποτέλεσμα
της χιονόπτωσης ήταν να βγάλει και η
«βίγλα» στην πλατεία  νερό. Επί τέλους, λέ-
γανε οι συγχωριανοί, να ιδούμε και μία άσπρη μέρα  κι εδώ στο χωριό. Θα έλθει καλοκαίρι
και θα πούμε το νερό νεράκι, έλεγαν με νόημα. Αξίζει πολλά το χωριό  όταν είναι  χειμώνας
και μάλιστα με χιόνι, αρκεί βέβαια να  υπάρχει σπίτι με θέρμανση ή να το προγραμματίσεις
για το Αρχοντικό του Σύρμου. Σημειωτέον ότι,ο δρόμος δεν έκλεισε ούτε  ένα λεπτό. Και
αυτό οφείλεται στον καλό συντονισμό του Αντιδημάρχου  κ. Αντ. Μηνίτσιου και του  Προ-
έδρους του αγαπητού Γιάννη Γ. Βλάχου. Μπράβο τους!!

Μας έφυγε ξαφνικά.....
Ανήμερα του Αγίου Ευθυ-

μίου, στις 20 Ιανουαρίου
2012, νοσηλευόμενος στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
της Λάρισας, άφησε την τε-
λευταία του πνοή και ανεχώ-
ρησε για τους ουρανούς, ο
επί σειρά ετών Πρόεδρος
του χωριού μας και Πρό-
εδρος του Δημ. Συμβουλίου
του Δήμου Ιθώμης, Βασί-
λειος Γ. ΣΥΡΜΟΣ.

Ο αγαπητός Βασίλης από
μικρός στην βιοπάλη,έπεσε
στα βαθιά να κολυμβίσει.
Αγωνίσθηκε με θάρρος και αυτοποεποίθηση και τα κατά-
φερε. Τον ενθυμούμαστε ως οδηγό στον Τσίγκα, που
πρωτοξεκίνησε την φορτοεπιβατική συγκοινωνία χωριό-
Καρδίτσα και Μουζάκι. Ταξιτζής αργότερα, ιδιοκτήτης
δικού του φορτηγού. Εφοριακός Υπάλληλος τελευταία.
Δεν φοβήθηκε την ζωή. Αγαπούσε το χωριό και τους συγ-
χωριανούς μας. Με όλη του την δύναμη που διέθετε
έτρεχε δεξιά και αριστερά για να προωθήσει διάφορα θέ-
ματα που απασχολούσαν το χωριό και τους κατοίκους
του. Απολάμβανε της πλήρους εμπιστοσύνης του συγχω-
ριανού μας Υπουργού και Προέδρου της Βουλής κ. Δημη-
τρίου Γ. Σιούφα, τον οποίο υπηρέτησε επι μακρόν και με
πίστη. Εξ άλλου αυτό δείχνει και η μακράν του θητεία ως
υπευθύνου στο πολιτικό του γραφείο στην Καρδίτσα. Ο
αγαπητός Βασίλης «ήταν στα μέσα όλα, πανταχού
παρών» για να βοηθήσει το χωριό του.

Δραστήριος, ενεργετικός, έξυπνος, ακούραστος, πρό-
θυμος να βοηθήσει, εφ’ όσον περνούσε από το χέρι του
και ήταν εφικτό.

Πολλά χρόνια Πρόεδρος (δέκα έξι συναπτά) και με-
γάλη του η προσφορά, κατά τόν αντικειμενικό κριτή.

Εξ άλλου η κατ’ επανάληψη εκλογή του, ως Προέδρου
του χωριού, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου Δ.Σ.
Ιθώμης αυτό αποδεικνύει.

Η αιφνίδιος αναχώρησή του για τους Ουρανούς μας
ξάφνιασε όλους. Και μας ελύπησε όλους, γιατί ήταν αγα-
πητός και δεν περίμενε κανένας τον απρόσμενο θάνατό
του.

Βασίλη και εμείς οι παλιότεροι, αλλά και οι νεότεροι
και όλοι οι συγχωριανοί μας θα σε ενθυμούμαστε, διότι
άφησες ανεξίτηλη την σφραγίδα της παρουσίας σου. Αι-
ωνία σου η μνήμη.

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



ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20116 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΛΑΚΙΑΣΠΛΑΚΙΑΣ
Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

AΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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

ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κουρείο

Ηπείρου 14 Λάρισα
Τηλ. 2410627358
Κιν. 6278092396

Τ Α Ξ Ι

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739

Ξεκινώντας από την πα-
ραδοχή ότι τα ναρκωτικά
είναι αρρώστια, η αντιμετώ-
πισή τους έγκειται σε δύο
παραμέτρους: Πρόληψη -
θεραπεία. Και οι δύο αυτές
αντιμετωπίζονται αν πλή-
ξουμε την εστία της μόλυν-
σης. Η εστία εδώ είναι ο
έμπορος ναρκωτικών. Για
να χτυπηθεί λοιπόν αυτός
πρέπει το κράτος να υπο-
χρεώσει τους χρήστες να μεταβαίνουν στα δημόσια νοσο-
κομεία να παίρνουν τη «δόση» τους δωρεάν. Απλό δεν
ακούγεται; Ας δούμε λοιπόν πως θα γίνει και εφικτό!

Εντός τακτής προθεσμίας να υποβάλλουν αίτηση χρή-
σης (και είδος ναρκωτικών που λαμβάνουν) στα νοσοκο-
μεία της περιοχής τους, ώστε αυτά να καταρτίζουν
καταστάσεις στις οποίες θα εμπεριέχονται τα στοιχεία
αυτών, θα εφοδιάζονται με ειδική καρτέλα, ώστε ακόμα
και αν βρίσκονται μακριά του νοσοκομείου στο οποίο είναι
δηλωμένοι, να δύνανται με την επίδειξη της κάρτας τους
να λαμβάνουν τη «δόση» από το εγγύτερο νοσηλευτικό
ίδρυμα. Έτσι, εφόσον θα παρέχονται δωρεάν, αφενός θα
εκτοπιστεί από την αγορά ο έμπορος, επειδή δεν θα υπάρ-
χει ζήτηση του προϊόντος αυτούς και αφετέρου θα απο-
φεύγονται από απόψεως χρηστών διάφορα αδικήματα
(κλοπές - βιαιοπραγίες, ακόμα και ανθρωποκτονίες προς
εξοικονόμηση χρημάτων κ.λπ.). Επίσης, αποφυγή μόλυν-
σης των χρηστών (AIDS - ηπατίτιδες) ή και αιφνίδιος θά-
νατος από λήψη ακατάλληλης δόσης. Με τον τρόπο αυτό
θα μειωθούν σταδιακά οι χρήστες, επειδή πολλοί από αυ-
τούς, θεληματικά, θα μπουν και σε προγράμματα απεξάρ-
τησης και έτσι θα περιοριστούν νέα φυτώρια χρήσης
ναρκωτικών.  Η εξαφάνιση των εμπόρων θα ολοκληρωθεί
και με τη θέσπιση από την πολιτεία αυστηρών κυρώσεων.
Νόμος θα προβλέπει για τον έμπορο ναρκωτικών ποινή
τουλάχιστον 20 φορές σε ισόβια δεσμά, γιατί σκοτώνει
αργά τουλάχιστον 20 άτομα. Επίσης, δήμευση όλης της
περιουσίας του και των συγγενών του μέχρι 3ου βαθμού.

Τα χρήματα που θα απαιτηθούν για την προμήθεια των
νοσοκομείων με ναρκωτικές ουσίες θα εξοικονομηθούν
(χωρίς καν να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός)

α) Από τις κατασχέσεις ναρκωτικών και
β) Από τις κρατήσεις όλων των εργαζομένων και συντα-

ξιούχων 2-3 ευρώ μηνιαίως
Και ποιος δεν θα έδινε ποσό ισάξιο ενός ελληνικού καφέ

προκειμένου να σώσει τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα
ανίψια του, τα παιδιά των φίλων και γνωστών του, τα παι-
διά της Ελλάδας! Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, τα ανω-
τέρω είναι τόσο δύσκολο να εφαρμοστούν; Μήπως είναι
πολύ δαπανηρά; Θέλουν ή δεν θέλουν οι ιθύνοντες να
απαλλάξουν την ελληνική κοινωνία από αυτή τη μάστιγα;

Κορλός Χρυσόστομος
Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ (ε.α.)

Πτυχιούχος ΝΟΕ - ΑΠΘ - Συγγραφές

Κάποτε η παρουσία Σου, Χριστέ μου, εδώ στη Γη έλαμψε σαν
ανέσπερο φως, ουράνιο και διασκόρπισε τα σκοτάδια της αμαρ-
τίας, της ειδωλολατρίας, της βαρβαρότητας και της διαφθοράς.
Σαν δροσιά πνευματική κατέφθασες εξ ουρανού και δρόσισες
και πότισες με το θεϊκό Σου νέκταρ τις πικραμένες ψυχές των
ανθρώπων και τις γέμισες χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία για τη
ζωή. Με εκείνη την άφθαστη και υπέροχη διδασκαλία Σου,
μεστή από ουσία και περιεχόμενο, με εκείνο το θαυμάσιο και
ανεπανάληπτο παράδειγμά Σου, έθεσες τα πρώτα γερά ηθικά
θεμέλια για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο αξιοπρεπή, όπου
θα βασίλευε ο νόμος της άδολης και ανυπόκριτης Αγάπης, που,
από τότε θα διαπότιζε και θα διαπερνούσε όλες τις διαπροσω-
πικές ανθρώπινες σχέσεις απαλλαγμένες από εγωισμούς και μι-
σαλλοδοξίες που αλλοιώνουν την ανθρώπινη φύση.

Και άλλαξες Χριστέ μου τον ρου της παγκόσμιας ιστορίας
και διαχώρισες τον κόσμο σε π.Χ. κοινωνίες και μ.Χ., κι έτσι δη-
μιουργήθηκε ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, που μεταλαμ-
παδεύτηκε και στη Δύση και αποτέλεσε τα θεμέλια του νέου
πανευρωπαϊκού πολιτισμού, αφού πρώτα διέλυλσε το σκότος
και την αμάθεια του «σκοτεινού» Μεσαίωνα και είχαμε την
Άνοιξη της Αναγεννήσεως.

Και με το πέρασμα των αιώνων η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα
η Δύση, εδραζομένη και θεμελιωμένη στις διαχρονικές ηθικές
αξίες και αρχές του Χριστιανισμού, πορεύτηκε και δημιούργησε
αξιοθαύμαστο πολιτισμό και χάρη στη σύλληψη του νου, μεγά-
λων προσωπικοτήτων, που ανέδειξε, πέτυχε, αν όχι την πολι-
τική, τουλάχιστον την οικονομική ένωση με ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Και άρχισε μια ομαλή και φαινομενικά έστω, πο-
ρεία των λαών προς την πρόοδο και την ανάπτυξη.

Οι πόλεμοι, οι εχθρότητες, οι βλέψεις, οι διαφορές μεταξύ
των ευρωπαϊκών κρατών, αποτέλεσαν πια ένα θλιβερό παρελ-
θόν και όλοι ζούσαμε ήσυχα και ειρηνικά. Όμως, Χριστέ μου,
ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση και μαζί και η ηθική και
στη δύνη τους συμπαρέσυραν και τη χώρα μας...

Και τώρα; Μη έχοντας άλλο λιμάνι σωτηρίας, στρέφουμε το
βλέμμα μας προς Σε Χριστέ, που αποτελείς για μας τη μόνη και
ασφαλή οδό που θα μας σώσει από τη διαφαινόμενη κατα-
στροφή... Σωτήρα μας, Χριστέ και γλυκύτατε Ιησού!

Συ, που και σ’ άλλες συμφορές του Γένους μας στάθηκες η
μοναδική ελπίδα και παρηγοριά και το διέσωσες από πολλούς
κινδύνους και τώρα βγάζουμε φωνή ικετευτική και επικαλούμα-
στε τη βοήθειά Σου..

Έχουμε ήδη αποκτήσει και αρκετή αυτογνωσία και αυτοσυ-
νειδησία και αναγνωρίζουμε τα σφάλματα, τις αμαρτίες και τα
ανομήματά μας. Όλοι μας, σχεδόν, επιδιώξαμε μια επίπλαστη,
ψεύτικη ευδαιμονία, μια αλόγιστη σπατάλη, μια ζωή χωρίς
μέτρο και περίσκεψη. Τώρα το... συνειδητοποιήσαμε... το νιώ-
σαμε... το καταλάβαμε. Έλα, Χριστέ μας, να «γεννηθείς» μέσα
μας και αφού φωτίσεις με το ουράνιο και γλυκαίνουν τις καρ-
διές μας, φως και «καθαρίσεις» με το «καθαρτήριον» πυρ το
«σπήλαιό» μας, που φωλιάζει στο εσωτερικό, από όλες τις
αμαρτίες να μας καθοδηγήσεις και πάλι στο δρόμο της αρετής,
της προκοπής και της προόδου... Δώσε μας Χριστέ μας εκείνα
που απωλέσαμε: Την ελπίδα και τη χαρά και αναπτέρωσε το
ηθικό όλων μας. Και έλα, είναι απαίτηση των καιρών, ξανά στη
Γη και στον πολυβασανισμένο τούτο πλανήτη! Ω! Αν ερχόσουν
και πάλι στη Γη Χριστέ μας... Θα κατακυριευόσουν ξανά από δι-
καιολογημένη ιερή αγανάκτηση και το πρώτο που είχες να κά-
νεις ήταν ν’ αρπάξεις στα άγια Σου χέρια το... σύγχρονο
«Φραγγέλιο» και να... εκδιώξεις και να κυνηγήσεις... Ποιους στ’
αλήθεια;! Ας είμαστε ρεαλιστές... Η κρίση δεν είναι μόνο οικο-
νομική. Είναι πρωτίστως κρίση ηθική, κρίση αρχών και αξιών...

Οι πάντες σχεδόν έχουν διαφθαρεί και μολυνθεί από το «μι-
κρόβιο» του κακώς εννοούμενου ευδαιμονισμού, του εύκολου
πλουτισμού, της αλαζονείας, της αλόγιστης σπατάλης και της
συσσώρευσης στους λίγους πλούτου για δική τους καλοπέ-
ραση και ευτυχία. Αληθεύει, δυστυχώς και το αξίωμα ότι το
χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις και οδηγεί τον άνθρωπο στην κα-
ταστροφή. Είναι αλήθεια ότι περνούμε δύσκολα χρόνια και επώ-
δυνες στιγμές... Έλα, Σε ικετεύουμε, για «πολλοστή» φορά
Χριστέ μας στη Γη και στερέωσε την πίστη των ορθοδόξων χρι-
στιανών, αναπτέρωσε τη χαμένη ελπίδα και ανύψωσε το ηθικό
σ’ όλο το λαό. Ιδιαίτερα στο φτωχό, τον αδύναμο, στον οικογε-
νειάρχη, στο γέρο, στον ανήμπορο, στο νέο, στη νέα... και σκόρ-
πισε σ’ όλη την οικουμένη το φως Σου το αληθινό, το ανέσπερο,
το «γλυκαίνον» και «θερμαίνον» στις κρύες και παγωμένες καρ-
διές μας, ώστε ν’ ανθίσει και πάλι το χαμόγελο στα χείλη μας
της ελπίδας, της χαράς και της αισιοδοξίας.

Αν ερχόσουν ξανά Χριστέ στη Γη και «ξαναγεννιόσουν» μέσα
στη «φάτνη» των καρδιών μας και έλαμπε το φως Σου το ουρά-
νιο, ίσως θα ’ταν για όλους μας μια χρυσή ελπίδα, ένα κουράγιο
για μια καλύτερη και ανθρώπινη ζωή... Το πιστεύουμε, Χριστέ
μας, και το αναμένουμε!..

Θωμάς Βούρδας

«Αν ερχόσουν, ξανά, Χριστέ στη Γη...»

Πέρασε στην αιωνιότητα και στην εθνική μας συνείδηση».

ΤΟ 2011 ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

Η περιώνυμη και ξακουστή
«Κυρά των Μαρασίων»

Γράφει ο απόστρατος Αξ/κός της Αεροπορίας
Χρίστος Μπίρος

Το σημερινό θέμα επιλέχτηκε και γράφτηκε, όχι μόνον για
να μαθευτεί από τον ευρύτερο κύκλο των αναγνωστών μας η
εν θέματι Ελληνίδα. Αλλά και για να τιμηθεί από χωριανής μας
πλευράς τόσο η μνήμη της και η ανυπέρβλητη μεγαλοσύνη της,
όσο και η πάναγνη και παραδειγματική φιλοπατρία της.

Ετσι, όπως προκύπτει από τα σχετικά δημοσιεύματα, τον πε-
ρασμένο Ιούνιο μια πραγματική και αληθινή πατριώτισσα, η Βα-
σιλική Λαμπίδου έφυγε από τον κόσμο τούτο και πέρασε στην
αιωνιότητα. Ηταν καλύτερα γνωστή ως «Κυρά των Μαρασίων».

Ζούσε μέχρι τις 26 Ιουνίου στο χωριό Μαράσια του Εβρου.
Το σπίτι που έμενε απείχε μόλις 100 μέτρα από τα Ελληνοτουρ-
κικά σύνορα. Προσφυγοπούλα από το Μεγάλο Ζαλούφη της
Ανατολικής Θράκης εγκαταστάθηκε, ύστερα από ανελέητους
διωγμούς και αφάνταστες ταλαιπωρίες, στο παραπάνω χωριό
το 1962. Ο αβάσταχτος πόνος του χαμού των τριών παιδιών της
και ο καημός της ξενιτιάς αντί να τη λυγίσουν έγιναν αντιθά-
σευτη και άσβηστη φλόγα αγάπης προς την πατρίδα. Από τότε
παιδιά της γίνονται πλέον οι Ελληνες στρατιώτες που φυλάνε
Θερμοπύλες στο ακριτικό φυλάκιο του χωριού της. Τους φρον-
τίζει καθημερινά με μαγείρεμα και πλύσιμο. Ακόμη και αγαπη-
μένα τους πρόσωπα φιλοξενεί στο σπιτικό της. Το σπίτι της
μοιάζει με δημόσιο κτίριο, αφού σε περίοπτη θέση του κυματίζει

καθημερινά η ελληνική σημαία από το πρωί ως το βράδυ χει-
μώνα - καλοκαίρι. Δυστυχώς την 26η του περασμένου Ιούνη η
πατρίδα μας την έχασε για πάντα, και από τότε έγινε φτωχό-
τερη με την… ουράνια απουσία της φλογερής και γιγάντιας
αυτής θρακιώτισσας, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλι-
κία 107 ετών. Ως την ύστατη στιγμή διατηρούσε σώας τας φρέ-
νας, αλλά και άσβεστη τη φλόγα αγάπης προς την πατρίδα. Το
έργο της αναγνωρίστηκε - ευτυχώς - από την πολιτεία, και βρα-
βεύθηκε τόσο από την Προεδρία της Δημοκρατίας και την Ακα-
δημία Αθηνών, όσο και από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Η
κηδεία της έγινε δημόσια δαπάνη και με όλες τις στρατιωτικές
τιμές. Ο αρχηγός Στρατού ο οποίος την είχε γνωρίσει ως Ανθυ-
πολοχαγός, και τη συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία είπε
βουρκωμένος τα εξής: «Η Κυρά Βασιλική, ή Κυρά των Μαρα-
σίων, αυτή η Ανατολικοθρακιώτισσα, αυτή η Μαυροθαλασσί-
τισσα δεν έφυγε. Είναι μαζί μας και θα παραμείνει στη μνήμη
μας, γιατί είχε ένα όραμα, ότι ο Ελληνας πιστεύει και ζει για την
ελευθερία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ευημερία των παι-
διών. Εδωσε την ψυχή της και δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία,
χαίρεται αιωνίως στην ουράνια κατοικία τους. Γιατί τα άλλα και
πάμπολλα παιδιά της, που τα θεωρούσε κι αυτά σαν δικά της
τα ελληνόπουλα φανταράκια, τα έζησε, τα αγάπησε και τα εξυ-
πηρέτησε επί δεκαετίες στοργικά και μητρικά πάνω εκεί στο
ακριτικό σπιτικό της στο χωριό Μαράσια του Εβρου. Γι’ αυτό
και απ’ το στόμα μας η προλεχθείσα ευχή και στου Θεού τ’ αυτί.

Ναρκωτικά:
Υπάρχει λύση;



Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Αφορμή για τη κείμενο τούτο αποτελεί
η αναφορά του Υπουργού Δικαιοσύνης
στην ολομέλεια της Βουλής την παρελ-
θούσα Παρασκευή (4 Νοε.) όταν συνεζη-
τείτο εκεί η πρόταση για ψήφο
εμπιστοσύνης στην Ελληνική Κυβέρ-
νηση. 

Τι είπε στην αγόρευσή του ο κ.
Υπουργός, την ώρα που υποτίθεται ότι
οι πάντες-πρώτοι οι κύριοι Υπουργοί και
οι εκπρόσωποι του έθνους και δεύτερον
εμείς οι υπόλοιποι απλοί πολίτες, Έλλη-
νες ψηφοφόροι-αντιλαμβόμαστε τις δύ-
σκολες στιγμές που διέρχεται η πατρίδα
μας και ως εκ τούτου απαιτείται, ομοψυ-
χία, ενότητα, χαμηλοί τόνοι, κοινωνική
συνοχή, συμφιλίωση και ειρήνη;

Βρήκε την ώρα να εξαπολύσει «κατη-
γορητήριο-κριτική» κατά της Εκκλησίας
, η οποία (άκουσον-άκουσον) «στις δύ-
σκολες τούτες ώρες δεν πρέπει να είναι
απούσα αλλά να βοηθάει τον Ελληνικό
λαό, που δεινοπαθεί…». 

Πάλι καλά που δεν μας είπε ότι δει-
νοπαθεί εξ αιτίας της Εκκλησίας ο Ελ-
ληνικός λαός. 

Αλήθεια, μήπως, εκείνη οδήγησε
στην χρεωκοπία και στο σημερινό κα-
τάντημα τη χώρα μας και δεν το ξέ-
ρουμε;

Η Εκκλησία οδηγείται σε πτώχευση
ή το ελληνικό κράτος;Οι ηγέτες της
Εκκλησίας έχουν την ευθύνη της χρε-
ωκοπίας ή οι πολιτικές ηγεσίες που κυ-
βέρνησαν και κυβερνούν τον τόπο;

Δεν έχει ακούσει τίποτε για το τι
κάνει η Εκκλησία -η Ελλαδική Ορθό-
δοξη Εκκλήσία- τώρα την περίοδο της
κρίσης, ο κ. Υπουργός;

Και μόνο να προσεύχεται για τον
δεινοπαθούντα λαό, για τους ανέρ-
γους, τους αστέγους, τους αδυνά-
τους, αδυνάμους, φτωχούς,
ασθενείς, γέροντες και γενικά τους
χρήζοντες ανάγκη βοηθείας συνανθρώπους μας είναι αρκετό. 

Είναι μέσα στην αποστολή της Εκκλησίας η προσευχή και ο
πνευματικός της αγώνας για τον λαό της , καθώς και ο παρη-
γορητικός της λόγος και η αγάπη της προς τον πάσχοντα (εξ
οιουδήποτε λόγου) συνάνθρωπό μας. 

Όμως, πέραν αυτού επιτελεί και ένα άλλο καθήκον, το οποίο
μάλλον δεν της ανήκει αλλά το «έκλεψε...» από την πολιτεία.
Είναι εκείνο της κοινωνικής πρόνοιας. Η Εκκλησία μας, χωρίς
να εισπράττει κανένα φόρο γι αυτό, μεταβλήθηκε σε Υπουργείο
κοινωνικής μέριμνας και κοινωνικής πρόνοιας. 

Αν δεν είναι έτσι ρωτήστε τις Μητροπόλεις της Ελλάδος, της
Κρήτης και της Δωδεκανήσου αλλά και τις ενορίες και τον πα-
παδάκο της πιο απομακρυσμένης και φτωχής ενορίας της πα-

τρίδας μας τι κάνει για την φτώχεια
και πόσοι προσφεύγουν εκεί για ένα
κομμάτι ψωμί και λίγο φαϊ, καθημε-
ρινά. 

Έστω και από περιέργεια, ο κ.
Υπουργός, εάν ρωτούσε να πληροφο-
ρηθεί από κάποιον αμοιβόμενο σύμ-
βουλό του για το έργο της Εκκλησίας
μας θα εγνώριζε πόσες δεκάδες χιλιά-
δες μερίδες φαγητό μοιράζει καθημε-
ρινά στον άνεργο, άστεγο και
ανήμπορο που ζει στην Ελλάδα (Έλ-
ληνα ή αλλοδαπό), χωρίς διακρίσεις
και ότι διέθεσε για φέτος πάνω από
100 εκατομμύρια ευρώ(ναι, πάνω από
εκατό) για φιλανθρωπικό έργο. 

Το να μην αναγνωρίζει κάποιος τον
ευεργέτη του, εμείς οι Έλληνες τον
λέμε αχάριστο. Είναι αχαριστία εάν σή-
μερα όλοι μας (αλλά περισσότερο το
επίσημο κράτος), δεν αναγνωρίζουμε
την προσφορά και την θυσία του ευερ-
γέτη μας. Και είναι άδικο κ. Υπουργέ
της Δικαιοσύνης να καταγγέλετε από το
επισημότερο βήμα (την Ελληνική
Βουλή) την Εκκλησία μας ότι, δήθεν,
είναι « απούσα και δεν βοηθάει τον λαό
που υποφέρει». 

Αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζετε
(και δεν ενθυμείσθε καθόλου) το καλό
και την προσφορά της Εκκλησίας στον
Λαό. Έλλειψη ευγνωμοσύνης, ίσον αχα-
ριστία λένε τα λεξικά της ελληνικής μας
γλώσσας. 

Επίσης, κάνετε λάθος κ. Υπουργέ
(διότι το αναφέρετε κι αυτό στην ομιλία
σας) όταν αμφισβητείτε το δικαίωμα της
Εκκλησίας (των εκπροσώπων της ασφα-
λώς) να ομιλεί. 

Αλήθεια θα θέλατε ειλικρινά μία Εκ-
κλησία άλαλη και άφωνη; Μια εκκλησία
χωρίς κήρυγμα αληθείας και λόγο παρη-
γορίας προς τον Λαόν Της;

Κατ’ εξοχήν αρμοδιότης της Εκκλη-
σίας μας είναι το κήρυγμα, η αλήθεια, το
ευαγγέλιο, ο λόγος της αγάπης, της ελπί-

δας και της παρηγορίας όταν χρειάζεται. Να της αφαιρεθεί και
αυτή η αρμοδιότης;

Ο Λόγος της Εκκλησίας είναι αληθινός, όχι ψεύτικος, κάλπι-
κος, απατηλός, δημαγωγικός, υστερόβουλος, ψευδής, πολιτι-
κός. Είναι λόγος που ζεσταίνει τις ανθρώπινες καρδιές, είναι
λόγος που ενώνει και δεν διχάζει, που ωφελεί, οικοδομεί και δεν
καταστρέφει. Και γι’ αυτό ο λόγος της Εκκλησίας βρίσκει απή-
χηση στο πλήρωμά της . Και γι αυτό τον ονομάζετε «λόγο πολι-
τικό ή μισαλόδοξο» για να αποδυναμώσετε την απήχησή του
στον λαό. 

Προχθές κάποιος άλλος Υπουργός βρήκε τον αίτιο της οικο-
νομικής κρίσης και «του δημοσιονομικού εκτροχιασμού» στον
«διπλοθεσίτη» Αρχιμανδρίτη που παίρνει δύο μισθούς (ως Ιε-
ρέας και εκπαιδευτικός Μ.Ε.), λες και εκείνος έκανε τον νόμο
που παρέχει την δυνατότητα στον Ιερέα να διδάσκει σε σχολεία. 

Ο ίδιος θυμήθηκε να κατηγορήσει και δύο, όντως, σπουδαί-
ους και αληθινούς Αρχιερείς, ένα νεκρό Αρχιεπίσκοπο (τον μα-
καριστό Χριστόδουλο) τώρα που βρίσκεται στον τάφο και ένα
εν ενεργεία Μητροπολίτη (τον Σεβ. Μεσογαίας) γιατί εξέφρασε
λόγους παρηγορητικούς, αγάπης και υποστηρίξεως στους οι-
κονομικά πληττόμενους της περιφερείας του. 

Επίσης, πολύ πρόσφατα, Βουλευτίνα ζήτησε να φορολογη-
θούν και οι Ιεροί Ναοί, (εξαιρώντας μόνο τα εξωκκλήσια και …
τα εικονοστάσια που βρίσκονται στους δρόμους!!)

Μεγάλο λάθος ο πόλεμος με την Εκκλησία. Ειδκά σήμερα και
με τις συγκεκριμένες άσχημες για την πατρίδα μας συνθήκες. 

Η Εκκλησία δεν πτοείται από τις βολές και διαβολές των διω-
κτών της. Στο πέρασμα των πολλών αιώνων είδε, άκουσε και
έπαθε πολλά Οι διώκτες, οι αχάριστοι και οι πολέμιοί της (οιου-
δήποτε κόμματος, χρώματος, φυλής ή γλώσσας) έγιναν άφαν-
τοι και δεν τους ενθυμείται κανένας πλέον. 

Εκείνη παραμένει αλώβητος και θα συνεχίζει το έργο της εις
τους Αιώνας «και πύλες άδου ου κατισχύσουνσιν Αυτής».
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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)

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

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΤΣΙΛΛΕΡ 7 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 11144
ΤΗΛ.: 6944-241123

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αχάριστοι προς την Εκκλησία;
Τελευταία πολύς λόγος γίνεται για την άρση της μο-

νιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα λέγεται
ότι στην προσεχή αναθεώρηση του συντάγματος, θα
πραγματοποιηθεί το αίτημα αυτό.

Από της συστάσεως του Ελληνικού κράτους μονιμό-
τητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν υπήρχε. Κάθε τετρα-
ετία η νέα κυβέρνηση έδιωχνε τους υπαλλήλους που
διόριζε η προηγούμενη και τους αντικαθιστούσε με τους
δικούς της. Ετσι δημιουργήθηκε κομματικό κράτος και
είχε σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της κρατικής μη-
χανής.

Αυτά μέχρι το έτος 1911, ακριβώς έναν αιώνα, τη
σύμπτωση, που με την αναθεώρηση του συντάγματος
επί Ελευθερίου Βενιζέλου καθιερώθηκε η μονιμότητα
των δημοσίων υπαλλήλων Ακριβώς από τότε λειτούρ-
γησε σωστά το κράτος και σε αυτό οφείλονται οι μετέ-
πειτα νικηφόροι αγώνες του 1912 - 1913 και όχι μόνο.

Σήμερα κατηγορούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για νω-
θρότητα, αδιαφορία, χρηματισμό, μη εξυπηρέτηση πο-
λιτών κ.λπ. Αν πράγματι συμβαίνουν αυτά μήπως πρέπει
να αναζητήσουμε τις αιτίες που οι δημόσιοι υπάλληλοι
έφτασαν σε αυτό το σημείο; Με άλλα λόγια «τις πταίει»;

Οι δημόσιοι υπάλληλοι τις τελευταίες δεκαετίες διο-
ρίζονταν ρουσφετολογικά από τους πολιτικούς χωρίς
πολλοί από αυτούς να διαθέτουν και τα απαιτούμενα
προσόντα. Ως εκ τούτου εξυπηρετούσαν ιδιαιτέρως
τους ομοϊδεάτες τους σε όλα τα επίπεδα. Ουσιαστικά
επανήλθαμε στην προ του 1911 επικρατούσα κατά-
σταση.

Κατήργησαν την ιεραρχία. Ετσι ανέχονταν στα ανώ-
τερα κλιμάκια οι αφοσιωμένοι στο κόμμα και όχι οι άξιοι.
Αποτέλεσμα αυτών ήταν να αδιαφορούν οι ικανότεροι
και οι φιλότιμοι. Η βαθμολογική προαγωγή που είχε σαν
επακόλουθο και την οικονομική ενίσχυση του υπαλλή-
λου, ήταν ένα σοβαρό κίνητρο να παρουσιάζει στον
προϊστάμενό του έργο πλούσιο και αξιόλογο.

Υπάρχουν  σήμερα υπεράριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Αυτοί πρέπει να αξιοποιηθούν με τις μετατάξεις και να
μην απολυθούν. Να τοποθετηθούν προϊστάμενοι των
υπηρεσιών υπάλληλοι με περισσότερα προσόντα από
τους υφισταμένους τους οι οποίοι και θα τους κρίνουν
ανάλογα με την απόδοσή τους. Να συνταχθεί αν δεν
υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που θα προβλέπει πει-
θαρχικές κυρώσεις ανάλογα με την βαρύτητα των πα-
ραπτωμάτων από χρηματική ποινή μέχρι αργίας δια
απολύσεως, που θα εκδικάζουν υπηρεσιακά τους συμ-
βούλια και όχι τα δικαστήρια.

Ετσι πιστεύω ότι θα έχουμε αξιόλογους υπαλλήλους
που θα υπηρετούν τους πολίτες στην υπηρεσία των
οποίων έχουν ταχθεί να υπηρετούν.

Κορλός Χρυσόστομος
Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ (ε.α.)

Πτυχιούχος ΝΟΕ - ΑΠΘ - Συγγραφέας

Δημόσιοι υπάλληλοι



Στις 12 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα
11,00 (μετά την εκκλησία), καλούνται όλοι οι συγχωρια-
νοί μας που μένουν στην Λάρισα, να προσέλθουν στο
ΜΕΤΡΟΠΟΛ (πλατεία Ταχυδρομείου), όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί  η τακτική ετήσια Γεν. Συνέλευση και θα
κοπεί η Βασιλόπιτα.  Μιά φορά του χρόνου, ευκαιρία να
ανταμωνόμαστε ολοι μαζί. 

Κλήθηκαν να παρευρεθούν ο Δήμαρχος Μουζακίου
κ. Κουτσός, ο Αντιδήμαρχος Τεχν. έργων (και ενότητας
Ιθώμης) κ. Μηνίτσιος, ο Πρόεδρος του Χωριού μας
Ιωάννης Βλάχος και οι Πρόεδροι των λοιπών Συλλόγων
του χωριού.
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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

@

E
ντυπωσιακό ήταν το χριστουγεννιάτικο δέντρο που
στόλισε η Τοπική κοινότητα Ελληνοπύργου στο

χωριό. Ένας φυσικός Έλατος  ύψους τεσσάρων  μέτρων
που στολίσθηκε και φωταγωγήθηκε λιτά και απέριττα
όπως ταιριάζει με το πνεύμα των ημερών.

Λ
ιτότητα και κρίση είναι  οι λέξεις που κυριαρχούν
στις καθημερινές συζητήσεις όλων των κατοίκων της

χώρας αφού οι απανωτές φορολογικές επιδρομές έχουν
δυσκολέψει τη ζωή μας τα μάλα.

Λ
ίγοι οι επισκέπτες  που επισκέφθηκαν το χωριό τα
χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Σ’ αυτό συνετέ-

λεσε και το χιόνι που έπεσε στο τρίτο δεκαήμερο του Δε-
κεμβρίου και αποθάρρυνε αυτούς που ήθελαν να
επισκεφθούν το χωριό αλλά δεν είχαν καλή θέρμανση στα
σπίτια. 

Η
προστασία των ζαρκαδιών που υπάρχουν στην πε-
ριοχή πρέπει να αποτελέσει μέριμνα όλων μας αφού

μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τα προστατέψουμε από τους
λαθροθήρες. 

Ν
α εξωραΐσει τα κοιμητήρια του χωριού προσπαθεί ο
Δήμος με την Τοπική κοινότητα Ελληνοπύργου με τα

πενιχρά μέσα που διαθέτει και με τη συνδρομή των κατοί-
κων πολλοί από τους οποίους συμμετέχουν με προσωπική
εργασία.

Ο
καλύτερος τρόπος για να φτιάξουμε μικρά έργα που
βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων είναι η προσωπική

συμβολή όλων των κατοίκων στα έργα με εθελοντική ερ-
γασία με την καθοδήγηση και συνδρομή του Δήμου.

Π
αράδειγμα τέτοιου έργου είναι οι προστατευτικές
μπάρες που τοποθετήθηκαν στο δρόμο από τον Ελ-

ληνόπυργο προς τη λίμνη Πλαστήρα  τον οποίο ας μην ξε-
χνάμε φρόντισε να  ασφαλτοστρωθεί ο τ. πρόεδρος της
Βουλής Δημήτρης Σιούφας. 

Υ
πήρχαν οι μπάρες ( αξίας 17000 ΕΥΡΩ) τις οποίες
είχε προσφέρει ο συγχωριανός μας Γεώργιος Κορώ-

νης πριν από δύο χρόνια περίπου. Μετά από αίτημα της
Τοπικής Κοινότητας ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ.
Βασίλης  Τσιάκος προσφέρθηκε να τις τοποθετήσει και ο
Δήμος Μουζακίου συμπλήρωσε τα ελλείποντα παρελκό-
μενα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κ. Βλάχο να
επιβλέπει το έργο. 

Ρ
όδι, ένα φρούτο το οποίο θα συζητηθεί πολύ τα χρό-
νια που έρχονται αφού είναι μια καλλιέργεια προσο-

δοφόρα και είναι βέβαιο ότι πολλοί γεωργοί θα στραφούν
προς αυτή. Ο χυμός του ροδιού είναι πλούσιος σε αντιο-
ξειδωτικά και βιταμίνες ενώ έχει και αντιμικροβιακή
δράση.

Γ
ια το χωριό μας μεγάλη επένδυση είναι τα δέκα φω-
τοβολταικά πάρκα που αναπτύσσουν στον κάμπο οι

αδελφοί Δ. Σακελλαρίου. Ήδη στην επένδυση αυτή εργά-
ζονται, πέρα από τους ιδιοκτήτες και  τρείς ακόμη συγχω-
ριανοί μας.  

Ο
φετεινός χειμώνας ήλθε στο χωριό νωρίς αφού το
πρώτο χιόνι, και μάλιστα αρκετά καλό (50 εκατοστά)

έπεσε στις 22 Δεκεμβρίου. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα
με τις συγκοινωνίες σε όλο το Δήμο Μουζακίου αφού όλοι
οι κεντρικοί δρόμοι που οδηγούν στα χωριά, είχαν ανοίξει
μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. 

Σ
τις 22 Δεκεμβρίου είχε προγραμματισθεί η λαϊκή συ-
νέλευση της Τοπικής Κοινότητας Ελληνοπύργου στο

χωριό ( Δημοτικό Σχολείο) η οποία όμως αναβλήθηκε
λόγω του χιονιού που έπεσε τη μέρα εκείνη. Η λαϊκή συ-
νέλευση θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα καθορισθεί
από το Συμβούλιο της τοπικής κοινότητας και θα περιλαμ-
βάνει απολογισμό πεπραγμένων της Τοπικής κοινότητας
και του Δήμου που αφορούν την Τοπική κοινότητα.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Ενημέρωση
Η εφημερίδα μας, από το επόμενο τεύχος θα εκδίδεται

ανά τρίμηνο, αντί δίμηνο που ίσχυε μέχρι και το έτος 2011.
Το Δ. Σ. κατέληξε στην απόφαση αυτή ύστερα από τον δι-
πλασιασμό του ταχυδρομικού τέλους αποστολής της εφη-
μερίδας μας και για ν` αποφευχθεί η αύξηση της ισχύουσας
μέχρι σήμερα συνδρομής (10 ευρώ ετησίως). 

Όσοι επαγγελματίες επιθυμούν την συνέχιση της προ-
βολής των στην εφημερίδα, παρακαλούμε να επικοινωνή-
σουν με την εφημερίδα μας και να δηλώσουν εάν ισχύει το
διαφημιστικό σπότ. Σε αρνητική περίπτωση θα θεωρηθεί
ότι δεν συντρέχει λόγος συνέχισης για το επόμενο τεύχος. 

Σωτ. Μ. 

To καλοκαίρι ήταν κάπως έτσι και περνούσαν μόνο άνθρωποι  με δυσκολία. 
Σήμερα είναι κάπως έτσι και περνάνε αυτοκίνητα με άνεση.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ

Γεν. Συνέλευση 
και κοπή πίτας

Άρχισαν οι εργασίες
επέκτασης του δικτύου
ύδρευσης στο Φανάρι

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

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

Την Παρασκευή  13 Ιανουαρίου 2012 άρχισαν οι εργασίες
επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στο Φανάρι από την περιοχή
του Αγίου Σεραφείμ προς το Μπαλτσιάκι (Γκαζέλο). Το νέο δί-
κτυο θα εξυπηρετήσει περί τις δέκα οικογένειες που διαμένουν
στην περιοχή θα έιναι μήκους 1500 μέτρων περίπου και θα κα-
τασκευασθεί από το προσωπικό του Δήμου και με τα μέσα που
διαθέτει. Επεκτάσεις δικτύων έχουν προγραμματισθεί να γίνουν
και στα Κανάλια, Πύργο Ιθώμης και Ελληνόπυργο. 


