
Ως πνευματικό -πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς
-για τον Ελληνόπυργο- μπορεί να χαρακτηρισθεί η
παρουσίαση των δύο ΝΕΩΝ βιβλίων (Λόγιος γλωσ-
σικός πλούτος και Γλυκόπικρα) του εκλεκτού συγ-
χωριανού μας, Καθηγητού και συγγραφέως κ.
Λάμπρου Απ. ΠΑΣΙΑΛΗ, στο αμφιθεατράκι του χω-
ριού μας, στην κεντρική πλατεία την προπαραμονή
του 15Αυγουστου (Πέμπτη, 13 Αυγ.2015)!

Η παρουσίαση έγινε από την συγχωριανή μας,
Θεολόγο-Φιλόλογο κ. Βασιλική Ιω. Γώγου που κα-
θήλωσε τους παρευρεθέντες με την εκπληκτική της
εισήγηση-παρουσία. 

Η βραδιά έκλεισε με την ομιλία του συγγραφέως-
η οποία από ορισμένους χαρακτηρίσθηκε ως εμ-
πνευσμένη, πλήρης και λίαν ενδιαφέρουσα για όλους
μας.

Η εκδήλωση άνοιξε με την παρουσίαση των ομι-
λητών από τον Πρόεδρο του τοπικού Συλλόγου “Ο
Άγιος Αθανάσιος” κ. Παύλο Β. Σιούφα.

Τελικώς την παρά-
σταση ... “έκλεψε” η μικρή
και χαριτωμένη Έλενα, που
έδωσε την ανθοδέσμη στον
παππού της, τον συγγρα-
φέα κ. Λάμπρο, αμέσως
μετά το πέρας της ομιλίας
και της εκδήλωσης, ευχαρι-
στώντας τον και για την
αφιέρωση των βιβλίων που
της έκανε!!

Συγχαρητήρια στον
συγγραφέα και στην κ. Βάσω Γώγου για την ωραία
παρουσίαση και την όλη επιτυχή εκδήλωση. Ευχό-
μαστε καλοτάξιδα τα δύο βιβλία του κ. Λάμπρου και
με το καλό τα επόμενα! Και τα δύο βιβλία συστήνον-
ται ανεπιφυλάκτως σε όλους τους συγχωριανούς
μας. Είναι απαραίτητα για την βιβλιοθήκη μας. Κά-
ποιοι κοπιάζουν για να δημιουργήσουν και να μας
παραδώσουν την βαρύτιμη εθνική κληρονομιά μας.
Εμείς (εν δυνάμει αναγνωστικό κοινό) θα αρνηθούμε
την συμμετοχή μας στην διαφύλαξή της και την εκμε-
τάλλευσή της;!

(Σε διπλανές στήλες δείτε την επμνευσμένη ομι-
λία του συγγραφέως, κατά την παρουσίαση των βι-
βλίων του.) ||Σελ. 6Σελ. 6
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Ιδανικός τόπος παραθερισμού το χωριό μας 
(καθαρός αέρας, καταπληκτική θέα του κάμπου και της γύρω περιοχής, άριστο υγιεινό κλίμα)

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Παρουσίαση
νέων βιβλίων
του Συγχωριανού
μας Καθηγητή και
συγγραφέα κ. Λ.
Απ. Πασιαλή

Ρεμπέτικη 
βραδυά

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου το βράδυ θα
διοργανώσει ρεμπέτικη βραδιά στην πλατεία
(στεγασμένη) η ταβέρνα DA NAPO με ζωντανή
μουσική και χορό μέχρι πρωίας για την ...κατα-
πολέμηση των capital controls...

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 

η καστανογιορτή στον Ελληνόπυργο
Με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ελληνοπύργου, του Δήμου Μου-

ζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και όλων των συλλόγων του
Ελληνοπύργου η καστανογιορτή φέτος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτω-

βρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στην πλατεία του χωριού. 
Η φετινή εκδήλωση διευρύνεται με την έκθεση τοπικών προϊόντων παραγωγών του Δήμου

Μουζακίου που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τεγασμένο χώρο το τριήμερο 9, 10 και 11 Οκτω-
βρίου. Το Σάββατο το μεσημέρι θα έχει το συνηθισμένο παραδοσιακό φαγητό , μπλουγούρι με
κρέας, άφθονα κάστανα και κρασί, ζωντανή μουσική όλα δωρεάν και κατά πάσα πιθανότητα χο-
ρευτικό συγκρότημα ενώ όπως αναφέραμε παραπάνω όλο το τριήμερο θα υπάρχει έκθεση τοπι-
κών προϊόντων.

Εννοείται ότι είστε όλοι καλεσμένοι.

Για το εργοστάσιο
Ζαχάρεως, 

στη Ζωγραφία

Καλοκαίρι στο χωριό
Οι Θρησκευτικές εκδηλώσεις

Με κατάνυξη και όπως το απαιτεί η ορθόδοξη πα-
ράδοσή μας γιορτάσθηκαν οι τοπικού Άγιοι στο χωριό
μας, αρχής γενομένης από 20 Ιουλίου, εορτής του Προ-
φήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Έτσι, όλοι οι Ελληνοπύρ-
γιοι παραβρέθηκαν στην Θεία Λειτουργία και στο
ύψωμα του Προφήτου, στο φερώνυμο εξωκκλήσι στον
Αϊλιά. Με κάθε μεγαλοπρέπεια και μεγάλη συμμετοχή
του κόσμου γιορτάσθηκε η πολιούχος και προστάτις
μας Αγία Παρασκευή. Μέγας Εσπερινός την παραμονή
και αρτοκλασία στον προαύλειο χώρο του ιερού ναού
και Θεία λειτουργία την κυριώνυμη ημέρα, μετά αρτο-
κλασίας και ύψωμα της Αγίας στον πλάτανο της κεν-
τρικής πλατείας. ||Σελ. 4Σελ. 4

Πήραμε και δημοσιεύουμε αυτούσια (όπως μας
απεστάλη) την από 15-6-15 επιστολή του πρ. Βουλευτή
Καρδίτσας και συγχωριανού μας Π. Β. Σιούφα, ως

απάντηση στο δημοσίευμα της εφημ. ΕΛΛΗΝΟΠΥΡ-
ΓΟΣ (τεύχος 177), με θέμα «Ζητείται αρμόδιος…, να
απαντήσει και να ενεργήσει» ||Σελ. 6Σελ. 6
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ΘανατΟι: 
-Ελισάβετ σύζυγος Χρ. νέτσου (γένος νικ.

Γλεντή), στις 31-5-15, ετών 78, στο χωριό. Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη στην Αγία Παρασκευή Ελληνο-
πύργου.

-αγορίτσα συζ. Σωτ. Γκίκα, ετών 87, στο χωριό. Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Αγία Παρασκευή.

-Θεόδωρος νικ. Γκίκας, ετών 84, την 29-7-15
στην Αθήνα, όπου και ο ενταφιασμός του.

-ιωάννης Λεων. Βούρδας, ετών 82, την 2-8-15,
στα Τρίκαλα, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία και
εγένετο ο ενταφιασμός του.

-Κορώνης Παναγιώτης, ετών 88, την 29-8-15 στο
Βόλο και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Αγία Πα-
ρασκευή Ελληνοπύργου.

-Μπίρος Γεώργιος του απ., ετών 74, στις 31-8-
15 στην Αθήνα, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία και
έγινε ο ενταφιασμός του.

ΜνΗΜΟΣΥνα
-Ελισάβετ συζ. Χρ. νέτσου (γένος Νικ. Γλεντή),

στις 5-7-15, 40ήμερο στο χωριό, στην Αγία Παρα-
σκευή.

-Μαρία Θ. Σακελλαρίου, 40ήμερο,την 12-7-2015,
στην Αγία Παρασκευή του χωριού.

-αγορίτσα συζ. Σωτ. Γκίκα, 40ήμερο, την 16-8-15,
στην Αγία Παρασκευή του χωριού.

-Στέφανος Καλαντζής, ετήσιο, στις 23-8-15, στην
Αγία Παρασκευή του χωριού.

-ιωάννης Λεω. Βούρδας, 40ήμερο, 6-9-2015, στα
Τρίκαλα.

-Κορώνης απόστολος, μετά την εκταφή του, την
12-9-15, στην Αγία Παρασκευή του χωριού.

-Κορώνης Παναγιώτης (και συζύγου του Αγορί-
τσας), 40ήμερον, την 27-9-2015 στην Αγία Παρα-
σκευή στο χωριό.

Πένθιμα και άλλα...

-«ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΕΙΑ 85»
-Έκθεση ζωγραφικής διοργάνωσε ο ΣΕΛ στο

χωριό
-Συστάθηκε ο σύλλογος Ελληνοπυργίων Βόλου
-Κυκλοφόρησε το βιβλίο του κ Αντ. Μπίρου με

τίτλο ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑ-
ΦΕΩΝ

-«Χρυσός Άνθραξ» του κ. Αντ. Κορώνη
-Πανηγύρι «Αγίας Παρασκευής»

αύγουστος 1985 Φύλλο νο 12

-Προγραμματισμός εκδηλώσεων ΣΕΛ
-Επιτροπή συντάξεως Δελτίου
-Κοινωνικά
-Οικονομικά
-Εκδρομή 21 Σεπτεμβρίου

Σεπτέμβριος 1985  Φύλλο νο  13

-Συμπόσιο Γραλιστινών την 1η Νοεμβρίου
-Κοινοτικός Ξενώνας στο χωριό 
-Φωνή βοώντος (χώρος αναψυχής)
-Να συνεχιστεί η ασφαλτόστρωση από το Φτελιά

μέχρι το χωριό.
-Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου λιγότερα από

8
-Να συντηρηθεί ο δασικός δρόμος ΕΛΛΗΝΟ-

ΠΥΡΓΟΣ – ΛΙΜΝΗ Ν ΠΛΑΣΤΗΡΑ
-Κοινωνικά.

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

...πριν από 30 χρόνια...πριν από 30 χρόνια
ιούλιος 1985 Φύλλο νο 11

ΕΠιτΥΧιΕΣ αΕι-τΕι
-Ζάχος Πέτρος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Παν.

Θεσσαλίας (Βόλος).
-ιωάννης Σαμούτης (εγγονός της Μάρθας Μάρ-

κου τριαντάρη) επέτυχε στη Σχολή μεταλλειολόγων
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Αθήνα).
Ομοίως, ο αδελφός του, Σαμούτης Θωμάς, επέτυχε
(7ος επιτυχών) στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Μηχανικός
Η/Υ.

-Καρανάσιου Λαμπρή του Κων. (εγγονή του Κα-
ρανάσιου Απ.) επέτυχε στο ΑΠΘ, Φιλολογία.

-Χριστοφορίδης Βασίλειος του Θωμά (εγονός
του Βασ. Καλαντζή του Θ.) επέτυχε Πληροφορική
ΑΠΘ.

-Μπαϊρακτάρης Εμμανουήλ του Κων. ΤΕΦΑ Τρι-
κάλων (2ος επιτυχών!).

-Γέρμανος αλέξανδρος του νικ., Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών.

-Μουντζούρης Δημήτριος του Βασ., Οικονομικό
Παν. Πειραιά.

-Σαβάλα Φωτεινή (εγγονή του Κων/νου και της
Φωτεινής τριαντάρη) στο Παιδαγωγικό Ρόδου.

-Μουντζούρης αθανάσιος του Κων., Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Λάρισας (Τρίκαλα).

-Καρανάσιου Ελένη του Δημ. τΕι Λαμίας, Τουρ.
Επαγγελμάτων (Άμφισσα).

-Παπαβασιλείου αθηνά του Γεω., Διατροφολο-
γίας ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα)

Καλές σπουδές, καλό πτυχίο και καλή επαγγελμα-
τική αποκατάσταση στη συνέχεια σε όλα τα παιδιά.
Σημ. Παράκληση να ενημερωθούμε και για τυχόν

επιτυχόντες που παραλείφθηκαν στην καταχώρηση
του παρόντος τεύχους;Της εφημερίδας μας.

νΕΟι ΕΠιΣτΗΜΟνΕΣ
-απόστολος Σεραφείμ τριαντάρης (εγγονός του

Αποστόλου Τριαντάρη ή «Κατσαρού»), Ιατρός Πνευ-
μονολόγος – Φυματιολόγος, στη Λάρισα.

-Φεβρωνία Δημ. Στάθη, Ιατρός Αναισθησιολόγος,
εργαζομένη σε ειδικό Ιατρικό κέντρο, στην Αθήνα
(εξωσωματικής γονιμοποίησης)

-αγγελική αθαν. Μακρή, Παιδίατρος, ειδικευθείσα
στην Αμερική (και συνεχίζει στον ερευνητικό τομέα
στην παιδική ενδοκρινολογία, σε Πανεπιστημιακή
κλινική στην Ουάσιγκτων).

-Κων. αθ. Μακρής, Οικονομολόγος, εργάζεται ως
Ορκωτός Λογιστής σε αντίστοιχη εταιρεία, στην
Αθήνα.

-Η Φιλόλογος Κων/ντίνα Μοναστηριώτη (σύζυ-
γος του Προέδρου του Συλλόγου μας Δημ. Γ. Παπαν-
τωνίου), έλαβε το 2ο πτυχίο της, με άριστα, από το
Παιδαγωγικό Τμήμα της Ειδικής Αγωγής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος).Της αξίζουν ιδιαίτερα
συγχαρητήρια και εκ του γεγονότος ότι είναι και ερ-
γαζόμενη και Μητέρα 2 παιδιών!

-Παναγιώτης Γ. Κορώνης, Οικονομολόγος, με με-
ταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

-Γέρμανου Δήμητρα του νικ., Φαρμακοποιός
(Φαρμακείο στο Νεοχώρι Καρδίτσας). 

Σ.Σ. Ενημερώστε μας για τις επιτυχίες των παι-
διών σας και τους νέους επιστήμονες (νέους πτυχι-

ούχους, που δεν δημοσιεύσαμε). Για όσους και
όσες γνωρίζουμε τα δημοσιοποιούμε για ενημέ-

ρωση των συγχωριανών μας. Είναι τιμητικό και για
το χωριό μας. Περιμένουμε την ενημέρωσή σας.

ΓΕννΗΣΕιΣ
-Ο Ζώτος Γεώργιος και η ιωάννα νικ. Γέρμανου,

απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους (κοριτσάκι). Ευχό-
μαστε να τους ζήσει.

ΒαΠτιΣΕιΣ
-Ο ταμίας του Συλλόγου μας Θανάσης Κων. αλ-

πούς και η σύζυγός του Αναστασία, βάπτισαν το
πρώτο τους παιδί, κοριτσάκι, στον ι. ν. Προφήτου
Ηλιού Λαρίσης (συνοικίας Νεράϊδας). Και το όνομα
αυτής αγνή.

-Ο Μουντζούρης Δημήτριος (του Ευπατρίδη και
της Νεφέλης) και η σύζυγός του Ελένη Μπαλή βά-
πτισαν στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου την
δεύτερη κόρη τους. Και το όνομα αυτής Άννα Μαρία.
Ακολούθησε δεξίωση σε ταβέρνα του χωριού Καρδι-
τσομαγούλα Καρδίτσας.

-Ο νικόλαος Γ. Καρατώλος και η σύζυγός του
αμαλία νταή, βάπτισαν τον πρωτότοκο γιό τους. Και
το όνομα αυτού Γεώργιος.

-Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Ρούλα ναπ. Καρα-
τώλου και ο νικόλαος Κίτσης βάπτισαν το δεύτερο
παιδί τους (αγοράκι) στην εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής Ελληνοπύργου και το όνομα αυτού Παρα-
σκευάς.

Ακολούθησε δεξίωση των καλεσμένων στην τα-
βέρνα του παππού DANAPO. Ευχόμαστε να τους
ζήσει και να είναι καλότυχος. 

-Ο Μηνίτσιος αναστάσιος του Αποστόλου (Πια-
τέλα) και η Βασιλική Ντιβέρη βάπτισαν την πρωτό-
τοκη κόρη τους στον ι. ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, στην
Μαγουλίτσα και το όνομα αυτής Μαριάννα-Πολυ-
ξένη. Ακολούθησε πλούσια δεξίωση (και γλέντι) σε
καφενείο του χωριού Μαγουλίτσα. Ευχόμαστε να
τους ζήσει. 

-Ο Κώστας νάσιας του Θωμά και η Ελένη Μυ-
λωνά βάπτισαν στα Τρίκαλα τον γιό τους. Και το
όνομα αυτού αλέξανδρος.

Κοινωνικά και άλλα...

Οι κληρονόμοι του Κων/νου και Παρασκευής

Δελήτσικα (Βασιλική και Ελευθερία) αποφάσι-

σαν να πωλήσουν την ιδιόκτητα οικία τους στο

χωριό (πίσω από το σπίτι του Μίσχου, νύν

Παύλου Σιούφα και το σπίτι του Στέφου Ζάρου,

νυν Μιχ. Χατζή). Υπάρχουν συμβόλαια και είναι

απαλλαγμένο από άλλες επιβαρύνσεις. Πρό-

σβαση αυτ/του μέχρι και την αυλή του σπιτιού,

που διαθέτει και οικόπεδο με αρτιότητα για

συμπληρωματικές κατασκευαστικές προσθή-

κες. Η τιμή θα συμφωνηθεί σε συνεννόηση με

τις ιδιοκτήτριες. Κιν. 6947617230, 
(κ. Βασιλική Δελήτσικα του Κων.)

ΠωλείταιΠωλείται Οικία στο χωριό

Επιτυχόντες

Πωλείται οικόπεδο 101 τ.μ. με έτοιμη άδεια για
διώροφη οικοδομή, που βρίσκεται στην πε-
ριοχή του Άι-Δημήτρη, ανάμεσα στα βλαχέικα
και των κληρονόμων Μπαλάσκα. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 6957594144.

ΠωλείταιΠωλείται Οικόπεδο

Δωρεά βιβλίων
από τον  Πρόεδρο κ.

Δημ. Σιούφα

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,

Δημήτρης Γ. Σιούφας δώρισε σημαντικό μέρος της

βιβλιοθήκης του στο Δήμο Καρδίτσας και στη βι-

βλιοθήκη του Ελληνόπυργου Καρδίτσας, τόπου κα-

ταγωγής του.

Συγκεκριμένα στη βιβλιοθήκη του Δήμου Καρδίτσας

δωρήθηκαν 2.277 τόμοι βιβλίων, 400 τεύχη πολιτικών

και οικονομικών περιοδικών και έντεκα έπιπλα βιβλιο-

θήκης προκειμένου να τοποθετηθούν τα βιβλία στη Βι-

βλιοθήκη του Δήμου.

Στη βιβλιοθήκη της γενέτειράς του, στον Ελληνό-

πυργο, δωρήθηκαν, 337 τόμοι βιβλίων.

“Θεώρησα καθήκον μου να δωρίσω τα βιβλία

μου στους τόπους που έμαθα τα πρώτα γράμματα

ως συμβολή στην εκπαίδευση της νέας γενιάς και

στη παιδεία των συμπολιτών μου. Στον τόπο μου

οφείλω τα πάντα” ανέφερε χαρακτηριστικά,σε δή-

λωσή του,ο συγχωριανός μας κ.Δημ.Γ.Σιοιύφας.

Δημοπράτηση
του περιφερειακού δρόμου

Στις αρχές της ερχόμενης άνοιξης θα είναι έτοιμος ο

νέος δρόμος που θα παρακάμπτει το χωριό μας, από

τον Πλατανάκο μέχρι και τα Κορωνέϊκα. Η σχετική σύμ-

βαση υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,

παρόντος και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αγοραστού και

τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 240.000

ευρώ.

Αντικείμενο του έργου που χρηματοδοτείται από το

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι η κατασκευή

του συγκεκριμένου περιφερειακού δρόμου με σκοπό

την παράκαμψη του χωριού και την διευκόλυνση των

διερχομέων οχημάτων για την Λίμνη Πλαστήρα (10 χι-

λιόμετρα από Ελληνόπυργος-Μορφοβούνι).
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Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας 

«Ο αΘανατΟΣ»

Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Εκδότης: 

ΜΗνιτΣιΟΣ αντΩνιΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βούρδας Θωμάς

Μηνίτσιος αντώνιος - email: alfamialfa@gmail.com

Σωτ. αθ. Μουντζούρης - email: smountzouris@gmail.com /

ΦΑΞ: 2410 286524 

ΗΛEΚΤΡ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ευαγγελία Μπατσή

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ “ΕντΥΠΩΣΗ”, 

Καρδίτσης 22, Λάρισα, Τηλ. 2410670862 

Διαχειριστής web:  

http://ellinopirgos.wordpress.com: Θωμάς Μηνίτσιος 
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ΕΥΡΩ 15. Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις από-

ψεις αυτών που τα έγραψαν. Εμβάσματα και τυχόν 

επιταγές, να στέλνονται στο όνομα του Ταμία, 

αθαν.αλπούς, ικαρίας 149, τ.Κ. 41335, Λάρισα.

Για την καταχώρηση των ενυπόγραφων άρθρων και 

επιστολών τηρείται προτεραιότητα λήψης των χειρογρά-

φων ή των αποστελλομένων (ηλεκτρονικών) κειμένων.

Λογαριασμός για κατάθεση συνδρομών για την

εφημερίδα στην

ΕΘνιΚΗ τΡαΠΕΖα 397/480469-41
Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού να  

καταχωρείται πάντοτε το ονοματεπώνυμό σας.

«ΛΟΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ»
του κ.  Λάμπρου Πασιαλή

Συνδρομές Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015
ΑΓΡΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ............................................... 10€  
ΑΚΤΥΠΗ - ΠΑΣΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ............................. 10€
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ..................10€  
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠ. (ΙΩ.) ...................................................10€
ΑΛΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ............................10€   
ΑΛΠΟΥΣ ΙΩ. (ΔΗΜ.) ................................................10€
ΑΛΠΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) .................10€
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) .........................10€
ΓΚΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ..............................10€
ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ...............................10€  
ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΑΝΑΓ.) ......................................20€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ..........................................10€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΘΩΜΑΣ) ........................10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΑΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ..............10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ............................................10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΦΩΤΙΟΣ) ......................10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ........................................10€  
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...................................10€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΡΟΥΛΑ (ΝΑΠΟΛΕΩΝ) .....................10€
ΚΑΡΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ....................................................10€
ΚΟΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) ................10€
ΚΟΡΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ .....................................10€
ΚΟΥΤΣΟΓΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.-ΕΛΕΝΗ (ΘΩΜΑΣ) ........10€
ΛΑΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ............................10€
ΜΑΚΚΑ - ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ...............................10€
ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..............................................10€ 
ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ..............................20€
ΜΑΚΡΗ ΖΩΓΡΑΦΩ (ΦΟΥΛΑ) .................................10€

ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) .............10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) .........................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ......................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΥ) .........................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΝΕΣΤΟΡΑ) .........................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) .............10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ ΡΙΤΣΑ (ΗΛΙΑΣ) ....................................10€
ΜΠΙΖΙΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ...........................................10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ .........................................10€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ........................................10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ............................50€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΣΣΑΡΙΩΝ (ΙΩΑΝ.) ................10€
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ........................................10€
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) ..................10€
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ............20€
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) ..................10€
ΠΑΣΣΙΑΛΗ ΚΟΥΛΑ ..................................................10€
ΠΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...............................................10€
ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΩΝ. (ΒΑΣ.) ..........................................20 €
ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) .......................10€
ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ..........................10€
ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ........200€ ΔΩΡΕΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ......................................10€
ΤΕΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΕΛΕΝΗ ....................................20€
ΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..............................................10€
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ..............................................20€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) ..................10€
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ..........................10€  

Όλοι μας χρησιμοποιούμε φράσεις που προέρχον-
ται αναλλοίωτες είτε από τη αρχαία εποχή είτε από τα
χριστιανικά κείμενα. Τις περισσότερες φορές, ενώ γνω-
ρίζουμε καλά το νόημα των φράσεων που χρησιμοποι-
ούμε, ελάχιστα γνωρίζουμε για την ιστορία τους. Πώς
δηλαδή δημιουργήθηκαν, ποιος τις είπε για πρώτη
φορά και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται με
τη μεταφορική τους έννοια σήμερα. 

Το κενό λοιπόν αυτό έρχεται να καλύψει το βι-
βλίο του κ. Λάμπρου Πασιαλή "ΛΟΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ". Ο φιλόλογος και συγγραφέας του θαυμά-
σιου αυτού έργου μας ταξιδεύει στη μαγεία της ελληνι-
κής γλώσσας, παντρεύοντας αρμονικά την αρχαία, τη
βυζαντινή και τη νεοελληνική. Τονίζει την ενιαία και
αδιάσπαστη συνέχεια της γλώσσας μας από την αρ-
χαϊκή της μορφή σε όλη την εξελικτική της πορεία μέχρι
τις μέρες μας, ενώ προβαίνει σε επιτόπιες αναλύσεις
των λημμάτων, παραπέμποντας  στις πηγές με σύντο-
μες αναπτύξεις του περιεχομένου τους. 

Το βιβλίο είναι πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο για τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των βαθμίδων
της παιδείας, αλλά και για όσους αγαπάνε τη γλώσσα
μας και θέλουν να εμβαθύνουν σ' αυτή. Θα έλεγα με
λίγα λόγια ότι το βιβλίο "ΛΟΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥ-
ΤΟΣ" περικλείει ένα θησαυρό από απαστράπτοντα
μαργαριτάρια της γλώσσας μας, τα οποία είναι διά-
σπαρτα μέσα στην απέραντη ελληνική γραμματεία,
συλλέγονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά και δίνονται
στον αναγνώστη έτοιμα ερμηνευμένα για μελέτη.

Το βιβλίο αυτό πρέπει να βρίσκεται σε όλες τις βι-
βλιοθήκες των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων, ώστε να
βοηθάει εκπαιδευτικούς και μαθητές όχι μόνο για τη
σωστή χρήση της σημερινής μας γλώσσας, αλλά και
για τον εμπλουτισμό της με λεκτικά στοιχεία απαρά-
μιλλης ακριβολογίας, σοφίας και καλλιέπειας  από τη
γλώσσα των προγόνων μας. 

αντώνιος Μηνίτσιος

Ο Σύλλογός μας (Σύλλογος Ελληνοπυργίων ν.Λαρίσης «Ο Αθά-
νατος»),αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει ευχαριστίες στους

συγχωριανούς μας:

Δημ.Σωτ.ΣΤΑΘΗ,Ιατρό,για την δωρεάν του προς την εφημε-

ρίδα (200 €)

Τέτοιες δωρεές, ειδικά για την εφημερίδα μας, είναι πράγματι

μία τονωτική ένεση για την συνέχιση της έκδοσής της, που μόλις

πέρυσι συμπλήρωσε 30 χρόνια κυκλοφορίας.

Ο Πρόεδρος του Χωριού,επίσης, ευχαριστεί τους:

•Παύλο Βασ.Σιούφα για  το προστατευτικό κιγκλίδωμα στο

αμφιθεατράκι του χωριού (κεντρική πλατεία).

•Λάμπρο Μπιτχαβά (γαμβρός στο χωριό μας), για την  δω-

ρεάν προσφοράν εργασίας του στην ανακαίνιση (κεραμοσκεπή)

του Ιερού και σκάλας εισόδου στο εξωκκλήσι του΄ΑϊΛιά (Προ-
φήτου Ηλιού).

•Λωνίδα Βασ.Καραμπά,για την δωρεάν προσφορά του σε

κοινωφελή εργασία, στο χωριό (συντήρηση πόρτας στο κοιμητή-

ριο του Αγίου Δημητρίου, ελαιοχρωματισμός εσωτερικός του

Ιερού της Αγίας Παρασκευής και φρεσκάρισμα του αγροτικού ια-

τρείου).

•Τους φιλοπρόοδους συγχωριανούς μας που μερίμνησαν για

την  αποκατάσταση  αναμετάδοσης μηνύματος internet στον

τερματικό του Αγίου Γεωργίου,με την  παρέμβασή τους στον Αν-

τιδήμαρχο κ.Φρουξυλιά.

•Τον Σύλλογο Ελληνοπυργίων ν.Λαρίσης για την πληρωμή

ελαιοχρώματος  για το φρεσκάρισμα του Ιατρείου.

•Τον Σύλλογο Ελληνοπυργίων Αθήνας για την  ανακαίνιση στα

παγγάκια του Αγίου Ελευθερίου (μπαλκόνι Καραϊσκάκη,που ως

γνωστόν ήταν η πρώτη παρέμβαση του Συλλόγου Αθηνών «Αγία

Παρασκευή»,στο χωριό μας,προ 35ετίας περίπου,από το τότε

Δ.Σ.,καθώς και για την τοποθέτηση χρονοδιακόπτη ηλεκτρ.ρεύ-

ματος σε  υπάρχοντα εκεί προβολέα φωτισμού του Αγίου Γεωρ-
γίου

Σημ. Ο Σύλλογός μας, επίσης, συμμετείχε –από το υστέρημά

του-για την αγορά υλικών για τον ελαιοχρωματισμό (φρεσκάρι-

σμα) του ιατρείου του χωριού, με το ποσό των 50€.

Με την ευκαιρία, παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να φρον-

τίσουν για την αποστολή της ετήσιας συνδρομής. 

Δυστυχώς, θα αναγκασθούμε από το ερχόμενο έτος 2016 να

αποστέλλουμε τον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ, μόνο στους οικονομικώς τα-

κτοποιημένους συνδρομητές του παρελθόντος έτους,καθώς και

σε εκείνους που ρητά  επιθυμούν την καταχώρηση διαφημιστι-

κού μηνύματος ,σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ.του Συλλόγου.

ΓαΜΟι
-Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου τέλεσαν τους γάμους

τους στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ελληνοπύρ-
γου η Στέλλα Σωτ. Καλαντζή μετά του Ιωαννίδη Νι-
κολάου. Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο ΕΝΑΣΤΡΟΝ
του Μαυρομματίου.

Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

-Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τέλεσαν τους γάμους
τους στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ελληνοπύρ-
γου η Παρασκευή Βασ. Ζάχου μετά του Δημητρίου
Ιω. Πλαϊνού. Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο ΧΑΤΖΟ-
ΠΛΑΚΗΣ της Καρδίτσας.

Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

-Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου παντρεύτηκαν στην
εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μichigan των Ηνω-
μένων Πολιτεών της Αμερικής η Δέσποινα αντ. Μη-
νίτσιου μετά του Mark Kaake. 

Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

Κοινωνικά και άλλα...

ΕυχαριστήριοΕυχαριστήριο



Καλοκαίρι στο χωριό
Οι Θρησκευτικές εκδηλώσεις

Συνέχεια από σελ. 1
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Το 15Αύγουστο ξεκίνησε με τις καθημερινές παρα-
κλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο (πλην παραμονής Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος, των Σαββάτων και της
παραμονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που ετελείτο
ο καθιερωμένος και προβλεπόμενος από το τυπικό της
Εκκλησίας μας, εσπερινός).

Ανήμερα Θεομητορικής εορτής Θεία Λειτουργία
στην Αγία Παρασκευή και αρτοκλασία στον προαύλειο
χώρο με καθολική την συμμετοχή των ευρισκομένων
στο χωριό μας κατοίκων (ντόπιων και παραθεριστών).
Στις 23 Αυγούστου ο εσπερινός και αρτοκλασία, στο
εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στα
«Μπούρδα τα χωράφια» και την ημέρα της εορτής η
Θεία λειτουργία στην Αγία Παρασκευή, προς τιμήν του
Αγίου που επισκέφθηκε το χωριό μας και πάτησα τα
άγια πόδια του την Γράλιστα των Αγράφων το 1775 πε-
ρίπου, όπου και εδίδαξε στους Γραλιστινούς, κάτω από
την σκαμνιά του Ντουμανά, στην Αγία Παρασκευή, την
παλιά, κοντά…

Το φετεινό καλοκαίρι ήταν δροσερό στο χωριό, οι

«Σανίδες για κοτέτσι… Α’ ποιότητας!»
Ο κυρ Φώτης ο αποκαλούμενος απ’όλους σχε-

δόν τους γείτονες και πολυτεχνίτης εξ αιτίας του ότι
όλο και κάτι έφτιαχνε, όλο και κάτι «μαγείρευε»
μπήκε σε βαθειά συλλοή: «Να βρε γυναίκα» ξε-
φούρνισε ένα δειλινό, εκεί στην αυλή που στρογ-
γυλοκαθότανε μακαρίως και φούμαρε και το
λαθραίο τσιγάρο του… «λέω ν’ασφαλίσουμε τις
κότες γιατί όλο και γυροφέρνει τώρα τελευταία η
πονηρή η κυρά Μάρω!» Εννοούσε φυσικά την αλε-
πού…

«Και τι σκέφκι πάλι τ΄αρρωστμένο σ’ μυαλό να
κάνς;» τον ρωτάει η γυναίκα του…

«Να, έλεγα να μαστορέψω κει, στην άκρη της
αυλής, να φτιάξου ένα πρόχειρου κουτέτς΄… Αλλά
πρώτα πρέπει να βρω τα υλικά και πάνω
απ’ούλα… σανίδια!» Ένα αδιόρατο χαμόγελο διαγρά-
φηκε στα χείλη του καθώς πρόφερε την τελευταία λέξη,
σαν να’χε κιόλας έτοιμο το σχέδιό του… Και πριν προ-
λάβει καν ν’ανοίξει το στόμα της η κυρά του σπεύδει να
την καθησυχάσει… «μη σκας γι’αυτό γυναίκα… έχει ου
Θιός για όλους!». Και τι λέτε εσείς; Ποια σατανική ιδέα
κατέβηκε στην κούτρα του; Από μέρες τρωϊρόφερνε το
νεκροταφείο σαν κάτι να αναζητούσε, κάτι να ψαχνε…
Στο τέλος το βρήκε! Μα, ήταν δυνατόν; Ξεφτέρι μονάχο
καθώς ήταν και… σκανταλιάρης, εντόπισε σε κάποιο
νεοανοιγμένο τάφο στο κοιμητήριο κάτι σκόρπιες δω
και κει σανίδες! «Αυτό είναι!» ανέκραξε με σιγουριά και
το ρυτιδωμένο απ’τα χρόνια πρόσωπό του έλαμψε από
χαρά και ικανοποίηση! Πώς όμως θα ‘μπαινε σε τέτοιο
εγχείρημα, σε τέτοια αποκοτιά… να πάει και να τα
πάρει και στη συνέχεια να τα κουβαλήσει στο κονάκι
του; Κομμάτι δύσκολο… κι αν κάποιος τον έβλεπε;
Ντροπής πράγματα ήταν αυτά… Έστυβε το μυαλό του
να βρει κάποια λύση… και ω του θαύματος! Τού ‘ρθε
ουρανοκατέβατη! Βρε που βασανιζόμουν τόσο!... Να,
όταν οι άλλοι θα κοιμούνται, όταν θα πέσει η νυχτιά και
το βαθύ σκοτάδι… εγώ θα κάνω τη δουλειά μου, σκε-
φτόταν… Ήσυχα – ήσυχα, αθόρυβα, μακριά από τα 

αδιάκριτα μάτια… θα τα δέσω δέμα, θα τα φορτωθώ
στον ώμο και… από ‘κει παν κι οι άλλοι! Αλλά προ-
σοχή! Η νύχτα εκείνη έπρεπε να ‘ναι ασέληνη, χωρίς
φεγγάρι, γιατί ο διάλος είχε πολλά ποδάρια και παρα-
μονεύει… ε, δεν ήθελε να ρεζιλευτεί κιόλας! Α, όλα κι
όλα… είμαστε και νοικοκυραίοι κι έχουμε και κάποιο
όνομα στο χωριό! 

Όλα λοιπόν τα είχε καλά μελετήσει με κάθε λεπτο-
μέρεια ο κυρ Φώτης. Και μόλις βρήκε την κατάλληλη
στιγμή να σου τος σαν σκιά που γλιστράει με πατήματα
γάτας, πατ, πατ ανάμεσα στα μνήματα – ίσως κατακυ-
ριευμένος από κάποιο φόβο και αγωνία – και πλησιά-
ζει στις σανίδες! Χρησιμοποιώντας επιδέξια την αφή…
δεν δυσκολεύεται να τις ανακαλύψει μέσα στο πυκνό
σκοτάδι που διέκοπτε μόνο κάποιο αναμένο καντηλάκι,
εδώ κι εκεί. Με γρήγορες κινήσεις – ένιωθε ενοχή; - μα-
ζεύει τις σανίδες μία μία, τις κάνει δεμάτι κι ενώ ετοι-
μαζόταν να τις πάρει κι όπου φύγει φύγει… ακούει ένα
θόρυβο! Που στα κομμάτια βρέθηκε εκείνη την ώρα
ένας χριστιανός που πήγαινε - όπως συνηθιζόταν
εκείνα τα χρόνια που οι ανέσεις λείπανε από τα φτω-
χόσπιτα του χωριού – να… «εκτελέσει» τη φυσική του

ανάγκη!!! Κάπου εκεί, απέναντι υπήρχε μια φυσική
κρυψώνα, καλά φυλαγμένη από αδιάκριτα μάτια…
όχι ότι υπήρχε ανάγκη με τόσο σκοτάδι… Ήταν «το
μέρος»… όλη η γειτονιά το ήξερε, πήγαιναν κι άλλοι
εκεί… έτσι είχαν τα πράγματα τότε… τι να κάνουμε!

Για να απαλλαγεί από τον απρόσμενο κι ανεπι-
θύμητο επισκέπτη σοφίστηκε και έβαλε σε εφαρ-
μογή ένα μακάβριο σχέδιο… Κάθησε
ανακούρκουδα κι άρχισε ο αθεόφοβος να  μουγγρί-
ζει, να αναστενάζει και να μοιρολογάει! Ο άλλος τι
να κάνει; Τα ΄χασε ο άνθρωπος! Τον έπιασε τέτοιος
φόβος και πανικός που ενώ ήταν στο αποκορύ-
φωμα της πράξης… μπράφ σηκώνεται και πάει να
το βάλει στα πόδια! Λίγο το’χετε σεις τώρα απ’το νε-
κροταφείο μέσα στ’άγρια μεσάνυχτα να’ρχονται

μουγγρητά και βογγητά; Κι αν σηκώθηκε κανας πεθα-
μένος; Ώ ρε μανούλα μου…!!! Κι εκεί που κοτζαμ άν-
τρας πάει να γίνει λαγός ακούει μια γνώριμη φωνή. «Όϊ
Γιαν’! Μη σκιάζισι βρε χαμένε κιοτή! Εγώ ίμι… ου
Φωτς!» Βλέπετε ο κυρ Φώτης που στο μεταξύ είχε ανα-
γνωρίσει το φίλο του… αναθάρρησε και είπε να απο-
καλυφθεί, μην τυχόν πάθει τίποτα ο άνθρωπος απ’το
φόβο και του μείνει το κρίμα στο λαιμό του για τρεις πα-
λιοσανίδες. 

«Εσύ είσαι ρε παλιάνθρωπε που να σε πάρει ο δι-
άολος με κατατρόμαξες!» του απάντησε σχεδόν ανα-
κουφισμένος… κι ο Γιάνς. Κι αφού αποχαιρετήθηκαν
οι δυο γείτονες όλα ηρέμησαν και πάλι… η σιγή επα-
νήλθε. Κι έτσι κι ο μεν έκανε τη δουλειά του… κι ο δαι-
μόνιος κυρ Φώτης γύρισε σπίτι του όπου τον ανέμενε
ανήσυχη η κυρά του! Λέτε να ζήτησε εξηγήσεις που στο
καλό βρήκε ο άντρας της τις σανίδες νυχτιάτικα; Τι ση-
μασία είχε άλλωστε; Το σημαντικό ήταν ότι την άλλη
απέκτησε ένα κοτέτσι, μα ένα κοτέτσι… που το ζήλευαν
όλοι οι γειτόνοι! Όλοι είπα; Ε, ίσως όχι κι όλοι…

Βούρδας Θωμάς

Παντοπωλείο
η “ΓΡΑΛΙΣΤΑ”

Ένα νέο παντοπωλείο άνοιξε φέτος στο χωριό από
τον Ηλία Καρατώλο με την επωνυμία  “ΓΡΑΛΙΣΤΑ” το
οποίο έρχεται να εμπλουτίσει τα ήδη λειτουργούντα

καταστήματα στο χωριό.
Ο Ηλίας με τη σύζυγό του ΄Ελλη αποφάσισαν να

αλλάξουν τρόπο ζωής , να φύγουν 
από την Αθήνα όπου ζούσαν και να εγκατασταθούν

μόνιμα στο χωριό, ενώ o Ηλίας 
εργαζόταν στην Αθήνα ως  θερμουδραυλικός αλλά

και τεχνικός δορυφορικών συστημάτων 
και συστημάτων ασφαλείας.
Για το χωριό μας αποτελεί ένα παρήγορο σημάδι

ανάκαμψης και αντιστροφής του κλίματος παρακμής το
οποίο επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες στον τόπο
μας και απομένει  σε μας να βοηθήσουμε ώστε και
άλλοι νέοι που δυσκολεύονται να ζήσουν υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες στην πόλη να έλθουν στο χωριό στο
οποίο κάποτε ζούσαν περισσότεροι από 1000 κάτοι-
κοι.

χωριανοί μας χάρηκαν την ευχάριστη διαμονή τους εκεί
και αποχαιρετίσθηκαν με την ευχή «του χρόνου, πάλι,
όλοι μαζί στο χωριό».

Το περιφερειακό θέατρο της Καρδίτσας, με την χο-
ρηγία της Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας και του Δήμου
Μουζακίου, επισκέφθηκε το χωριό μας και παρουσίασε
το έργο «2 μπούφοι κι ένας γάμος».

Τέλος, μετά το πέρας των παρακλήσεων, αναπτύχ-
θηκαν σε δύο ομιλίες θέματα για την ορθόδοξη πίστη
και την παράδοση για την εικονογραφία των εορτών
της Μεταμορφώσεως και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
από την κ. Βασιλική Ιω. Γώγου και τον σύζυγό της, Θε-
ολόγους, που παρηκολούθησε με μεγάλη προσοχή και
ευχαρίστηση όλο το εκκλησίασμα.

Άλλες εκδηλώσεις δεν υπήρξαν εφέτος στο χωριό,
πλην εκείνης της παρουσίασης των βιβλίων του κ. Λ.
Απ. Πασιαλή, με την αιγίδα του τοπικού Συλλόγου «Ο
Άγιος Αθανάσιος» (βλέπετε σε διπλανή στήλη αναλυ-
τικό ρεπορτάζ).
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...

Ο σεβαστός μας ΠαπαΓιώργης…

Ο συγχωριανός μας Ιερέας π.Γεώργιος Κ.Γιαν-
νούλης, όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, παραθέ-
ρισε όλο το καλοκαίρι, στην ιδιόκτητη οικία του στο
χωριό μας, με την καταπληκτική της θέα προς το
χωριό και το κάμπο (Καρδίτσα, Τρίκαλα και περί-
χωρα, Καλαμπάκα και Μετέωρα, Όλυμπο, Κίσσαβο
και Πήλιο στο βάθος)!!!

Ο ΠαπαΓιώργης, σεβαστό πρόσωπο στους συγ-
χωριανούς μας, ετών 95 σήμερα, χαίρεται την δια-
μονή του στο χωριό, κατά την θερινή περίοδο (Ιούνιο
έως και Οκτώβριο), στον τόπο που γεννήθηκε και με-
γάλωσε.

Γόνος πολυμελούς πολύτεκνης οικογενείας του
χωριού μας (το πρώτο, από τα 10 παιδιά της πατρι-
κής του οικογένειας). Από το έτος 1957 Ιερέας του
Θεού (58 ολόκληρα έτη). Υπηρέτησε ως Ιερεύς στην
περιοχή Λαρίσης και κυρίως 

στο χωριό Αμπελώνας της Λάρισας, καταλιπών
ΑΡΙΣΤΗ φήμη καλού Ιερέως και πνευματικού πατρός.

π.Γεώργιε, ευχόμεθα για πολλά έτη ακόμη να
παραθερίζετε στο χωριό μας, να είσθε υγιής και να
έχουμε την ευχή σας.

Ηλεκτροφωτισμός 

του Αγίου Γεωργίου

Πολύ επιτυχής η υλοποίηση της σκέψης ηλε-
κτροφώτισης του ι.ν. Αγίου Γεωργίου, που δεσπόζει
στην Β/Α πλευρά του χωριού μας, ορατό στον συγ-
χωριανό μας και στον επισκέπτη από κάθε σημείο
εισόδου στο χωριό. Πραγματικά ήταν άδικο το αξιό-
λογο αυτό μνημείο να μην φωτίζεται με ένα ισχυρό
προβολέα την νύκτα, τουλάχιστον κατά το θέρος και
τις επίσημες εορτές του χρόνου, που το χωριό μας
παρουσιάζει και αυξημένη κίνηση.

Πολύ καλή-και αξιέπαινη- η κίνηση του Παπαν-
τώνη.

Με απλές τέτοιες κινήσεις-και καλή διάθεση βε-
βαίως- πόσο μπορεί να ομορφύνει το χωριό μας!!

Μακάρι η πρωτοβουλία να ανήκε στον Δήμο,
ώστε να κάλυπτε και την ελαχίστη έστω δαπάνη κα-
τανάλωσης του ρεύματος. Αλήθεια η ΔΕΗ, μήπως
έχει κάτι να μας πει για το συγκεκριμένο θέμα της
ελάχιστης κατανάλωσης ρεύματος για την ανάδειξη
του σημαντικού αυτού μνημείου του χωριού μας;

Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα βρεθεί τρόπος
ώστε η Εκκλησία να μην υποβάλλεται σε επιπλέον
έξοδα. Το ίδιο ισχύει και για τους προβολείς στο
Λαογραφικό μουσείο-Βιβλιοθήκη (οίκημα της Εκκλη-
σίας), ανδριάντα Αγίου Κοσμά και Πλάτανος Αγίας
Παρασκευής.

Η τοποθέτηση χρονοδιακόπτη θα συμβάλει,
ασφαλώς, στην απαραίτητη χρήση και μειωμένη κα-
τανάλωση του ρεύματος. 

45 χρόνια πριν…….

Εύγε σε ΌΛΟΥΣ. Συγχαρητήρια.

Το χωριό μας όταν, όντως,

ήταν παραδοσιακό….!!!!

Η καλύτερη φωτογραφία, που δείχνει το χωριό

μας πριν από 60 χρόνια (έτος 1956), τότε που πραγ-

ματικά ήταν ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ (πέτρα,

ξύλο, κεραμίδι). Φαίνονται σπίτια που σήμερα δεν

υπάρχουν ή έχει αλλάξει η όψη τους. Επίσης, σή-

μερα προσετέθησαν κι άλλα …καινούργια, χωρίς βέ-

βαια να διατηρηθεί ο παραδοσιακός αρχιτεκτονικός

του χαρακτήρας.

Γι αυτό οι σημερινοί συγχωριανοί μας που συμ-

βάλλουν στην διατήρηση του παραδοσιακού χαρα-

κτήρα των σπιτιών τους (με δικές τους μάλιστα

δαπάνες) είναι άξιοι συγχαρητηρίων και πολλών

επαίνων!

(Δείτε παραπάνω την Φωτό, από το εξαιρετικό βι-

βλίο του μακαριστού Ιερέως π.Βασιλείου Χαρ. Σι-

ούφα) "Ελληνόπυργος, το χωριό μου"

 Απόφοιτοι 6ταξίου 

Γυμνασίου Φαναρίου, έτους 1970.

Αναγνωρίστε τους αποφοίτους 

από το χωριό μας…

Νέα βιβλία συγχωριανών μας

Ιδιαιτέρως τιμητικό για τους ιδίους τους συγχωρια-

νούς μας, που ασχολούνται με την συγγραφή δια-

φόρων βιβλίων, αλλά και για το χωριό μας που έχει

να επιδείξει τέτοιους πνευματικούς ανθρώπους

(συγγραφείς και λογοτέχνες).

Η φετινή χρονιά ήταν καροποφόρος, όντως, σε

νέες εκδόσεις συγχωριανών μας! Σημειώνουμε εδώ

την έκδοση των νέων βιβλίων «Λόγιος Γλωσσικός

Πλούτος» (επιστημονικό βιβλίο) και «Γλυκόπικρα»

του κ. Λάμπρου απ. Πασιαλή (που παρουσιάσθη-

καν το καλοκαίρι στο αμφιθεατράκι του χωριού μας),

το βιβλίο του συγχωριανού μας κ. αντ. απ. Μπίρου

(σε 2η έκδοση), με τίτλο «ΛΕΞιΚΟ Ελληνικής Διδα-

σκαλίας» (με ακριβείς παραπομπές στα χωρία των

κειμένων), πνευματική προσπάθεια ζωής, όπως χα-

ρακτηριστικά ανέφερε ο συγγραφέας κ. Μπίρος.

Τέλος, τα δύο βιβλία με τίτλους

«Η γειτόνισσα» (λογοτενικό, μυθιστόρημα) και

«το Οδοιπορικό ενός ορφανού (Αληθινή ιστορία)»

του συγχωριανού μας Χρυσοστόμου απ. Κορλού

(Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α.), ο οποίος-όπως πληρο-

φορούμαστε ετοιμάζει και το 3ο(εντός της τρέχουσας

χρονιάς!) και το 4ο στη σειρά του συγγραφέα, ο

οποίος συντόμως πρόκειται να ανακηρυχθεί μέλος

της Ένωσης Λογοτεχνών της Β. Ελλάδος.

Σ.Σ. Παράκληση τυχόν και άλλοι συγγραφείς να

μας γνωρίζουν την συγγραφική τους εργασία για να

δημοσιεύεται κάτι το σχετικό στην εφημερίδα μας.

Οικοδομικές ερ-
γασίες στο σπίτι
του Μίσχου που
αγόρασε ο πρ.
Βουλευτής κ.
Παύλος Β. Σιού-
φας, με σεβασμό
στο παραδοσιακό
του χωριού μας

(Ξύλο-Πέτρα). Ένα στολίδι πράγματι, που δένει τόσο
καλά με το διπλανό του μακαρίτη Στέφου Ζάρου,
που αγόρασε και ανακαίνισε με σεβασμό στην πα-
ράδοση ο Μιχ. Αθ. Χαντζής. Η ανακαινιζόμενη πα-
τρική οικία του Δημ. Γ. Σιούφα (τ. Προέδρου της
Βουλής), στον ίδιο χώρο (του Μίσχου), δημιουργούν
ένα ενιαίο σύνολο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του
χωριού μας. Οι προσεγμένες αναπαλαιώσεις των
σπιτιών, των Αφών Νικ. Φαρασλή, Θωμά Δ. Βούρδα,

Υιών Αθ.Παναγιώτου, Αντωνίου Απ. Μηνίτσιου
(Τσούτσου ή σπίτι Καραϊσκάκη), των δύο καφενείων
(Κ. Τέγου και Π. Μπονώτη, στην Κ.Πλατεία), του
Κων. Αντ. Κορώνη, τα Καρανασέϊκα, του Δάσκαλου
του Στάθη, του μακαρίτη Γιώργου Κουτσιόγκουλου,
τα Γερμανέϊκα κοντά στον ΆϊΓιώργη και το αρχον-
τικό Ζήγρα, ασφαλώς, (πρωτεργάτης του μνημείου
αυτού για το χωριό μας υπήρξεν ο Θεόδωρος Β. Σι-
ούφας και το ίδρυμα «αρχοντικό Ζήγρα-Σύρμου»)
παραπέμπουν στην παραδοσιακή μορφή του χωριού
μας. Βεβαίως δεν παραλείπουμε το Δημ. Σχολείο και
το Εκκλησιαστικό οίκημα («Συρμαίϊκο») με το γλυ-
πτόν του ΠατροΚοσμά και τον περιβάλλοντα χώρο,
που ανακαινίσθηκαν με παρέμβαση ευεργετών συγ-
χωριανών μας! Η ιδιωτική πρωτοβουλία και η αγάπη
φιλοπρόοδων συμπατριωτών μας, όντως, ομορφαί-
νει το χωριό. Σεβασμός στην παράδοση. Εύγε σε
ΌΛΟΥΣ.
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Παρουσίαση των βιβλίων 
«Λόγιος γλωσσικός πλούτος» και «Γλυκόπικρα»

Η ομιλία του συγγραφέα κ. Λ. Απ. Πασιαλή
Αγαπητοί συμπατριώτες!

Ευχαριστώ την αγαπητή Βάσω για τα

καλά της λόγια και τη θαυμάσια διείσδυση

στο πνεύμα των βιβλίων μου. Πρώτ’ απ΄ όλα

όμως ευχαριστώ εσάς για την τιμή που μου

κάνατε, να παραστείτε στην αποψινή πα-

ρουσίαση των δυο τελευταίων βιβλίων μου:

Το ένα - όπως ακούσατε - φέρει τον εύ-

γλωττο τίτλο “ΓΛΥΚΟΠΙΚΡΑ”, που από

μόνος του είναι αποκαλυπτικός του περιε-

χομένου: Πρόκειται για μια συλλογή αφηγη-

μάτων, που ανασύρουν τόσο από το

μακρινό όσο και από το πρόσφατο παρελ-

θόν βιώματα και γεγονότα που άλλα πονούν

και προβληματίζουν και άλλα προσφέρουν

γέλιο και διασκέδαση. Είναι οι αναμνήσεις

μου!

Όπως ξέρουμε, αυτό που ενώνει τον άν-

θρωπο με το παρελθόν του είναι οι αναμνήσεις φυσικά.

Λειτουργούν σαν άρρηκτος συνδετικός κρίκος ανάμεσα

στο σήμερα και το χτες και ανατροφοδότης ομφάλιος

λώρος, που ανασύρει από τα βάθη του συνειδητού πα-

ρελθόντος παραστάσεις και βιώματα τα οποία συνθέ-

τουν το βιβλίο της ζωής του. Είναι τα βιοτικά στοιχεία

του. Απ’ αυτά άλλα χαράχτηκαν βαθιά στην ψυχή και

στο νου του, αφήνοντας έτσι ανεξίτηλη τη σφραγίδα

πίσω τους, άλλα πέρασαν σαν κινηματογραφικές σκη-

νές απλής καθημερινότητας και άφησαν ξεθωριασμένα

τ’ αχνάρια τους στο πέρασμά τους και άλλα - ασήμαντα

και επουσιώδη - αποθηκεύτηκαν στο βαθύ υποσυνεί-

δητο, απ’ όπου η ανέλκυσή τους είναι δύσκολη έως

ανέφικτη.

Όσο το άγχος ης βιοπάλης, το κυνήγι των στόχων,

οι φιλοδοξίες, τα όνειρα και η ικανοποίηση αναγκών

που έχουμε ή άλλοι μας δημιουργούν ορθώνονται

μπροστά μας σαν αδυσώπητοι μαστιγοφόροι δυνά-

στες, δεν έχουμε το χρόνο αλλ’ ούτε και την ελευθερία

να ξαναδούμε «το ίδιο έργο», να ξαναζήσουμε το τότε,

να ξαναγίνουμε παιδιά. 

Μόνο σαν πεφταστέρια αυγουστιάτικης νύχτας, σα

στιγμιαία λαμπυρίσματα πυγολαμπίδας, σαν τρεμου-

λιαστές μαρμαρυγές κρεμάμενης αγιοκαντήλας  περ-

νούν καμιά φορά αστραπιαία μπροστά μας, καθώς

είμαστε σκυμμένοι πάνω στο μαγγανοπήγαδο του βιο-

τικού μόχθου, και χάνονται. Εκείνα που άφησαν μα-

τωμένη χαρακιά στην ψυχή μας μάς επισκέπτονται

συχνότερα, για να μας θυμίζουν ότι δε μας επιτρέπουν

να τα ξεχνάμε. Κάποτε ωστόσο φτάνει και η στιγμή που

ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον αγώνα της βιοτικής μέ-

ριμνας και αποσύρεται από την ενεργό δράση, είτε σαν

απόμαχος συνταξιούχος πια είτε ανήμπορος δυστυχώς

πολλές φορές, να τελειώσει τον αγώνα που ξεκίνησε.

Και τότε κάθεται και ανοίγει το βιβλίο της ζωής του και

ξαναβλέπει το έργο από την αρχή με την ησυχία του. Τα

“ΓΛΥΚΟΠΙΚΡΑ” είναι το δικό μου βιβλίο της ζωής, που

αποφάσισα να ανοίξω, όταν πέρασα και εγώ στην τάξη

των απομάχων.

Το άλλο βιβλίο μου φέρει τον τίτλο “ΛΟΓΙΟΣ ΓΛΩΣ-

ΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ”. Είναι καρπός επίμοχθης και επί-

μονης πολυετούς έρευνας, που στόχο μεγάλο έχει να

περάσει το μήνυμα στους αναγνώστες ότι δεν πρέπει

ν’ αφήνουν τη σημερινή μας γλώσσα να βυθιστεί στο

τέλμα της άμετρης λεξιπενίας και του άκρατου λαϊκι-

σμού, ξεκόβοντας από τις αστείρευτες πηγές της μονα-

δικής στον κόσμο αρχαίας προγονικής γλωσσικής

κληρονομιάς μας. 

Αισθάνομαι εδώ την ανάγκη, αγαπητοί συγχωρια-

νοί, να κάνω μια βαρυσήμαντη επισήμανση, για να

εκτιμηθεί ακριβέστερα το μεγαλείο της γλώσσας μας.

Η Ελληνική μαζί με την Κινέζικη είναι οι μοναδικές στον

κόσμο γλώσσες που έχουν συνεχή, αδιάκοπη ζωντά-

νια πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια! Βέβαια, δομικές 

και τυπολογικές αλλαγές έχουν προκύψει εντωμεταξύ

σίγουρα στο διάβα των αιώνων. Αυτό είναι φυσική εξέ-

λιξη της γλώσσας ως ζωντανού οργανισμού. Κατά

βάση όμως το οικοδόμημά της ως σύστημα παραμένει

αναλλοίωτο, ενώ μέγα μέρος του λεξιλογίου, από τον

Όμηρο ίσαμε σήμερα, διατηρείται ατόφιο. 

Αλλά το μεγαλείο της γλώσσας μας δεν περιορίζε-

ται μόνο στην υπερτρισχιλιετή ζωντάνια της! Δεν πρέ-

πει να ξεχνάμε ότι η Ελληνική υπήρξε το όχημα της

διάδοσης του Χριστιανισμού. Σ’ αυτήν γράφτηκαν τα

Ευαγγέλια και τα αποστολικά κείμενα, γιατί στην εποχή

του Χριστού ήταν η παγκόσμια κοινή γλώσσα των

λαών (η lingua franca ), ας πούμε ήταν η αγγλική της

εποχής. Έτσι εξηγείται, γιατί ο Χριστός αναφώνησε το

περίφημο “νῦν ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ ὁ

Υἱός τοῦ ἀνθρώπου”, όταν ο Ανδρέας και ο Φίλιπ-
πος του ανήγγειλαν ότι ήρθαν Έλληνες και θέλουν να

τον δουν.

Τη στιγμή εκείνη γεννιόταν ο ελληνοχριστιανικός

πολιτισμός!  Ήταν θέλημα Θεού, οι δυο πανανθρώπι-

νες αξίες, από τη μια μεριά η ελληνική γλώσσα και ο ελ-

ληνικός πολιτισμός και από τη άλλη το χριστιανικό

μήνυμα να ενωθούν άρρηκτα και να υπηρετήσουν

αμοιβαίως την κοινή τους επιβίωση. Το κήρυγμα του

Χριστού επιβιβάστηκε στις δυνατές φτερούγες της Ελ-

ληνικής και πέταξε στα πέρατα της οικουμένης. Έτσι,

εξασφάλισε παγκοσμιότητα και αιωνιότητα! Η Εκκλη-

σία με τη σειρά της διέσωσε την Ελληνική μέσα από

το ιερά κείμενά της, το κήρυγμά της και τα “κολλυβο-

γράμματα”, που μάθαινε στα Ελληνόπουλα σε χαλε-

πούς καιρούς, μέσα σε εκκλησιαστικούς νάρθηκες.

Αναφέρομαι ειδικότερα στα 400 χρόνια της τούρκικης

σκλαβιάς. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα υπήρχε σή-

μερα ελληνική γλώσσα χωρίς τη σωτήρια συμβολή της

Εκκλησίας μας. Να, γιατί επιμένω ότι, αν είναι κάτι για

το οποίο δικαιούμαστε και έχουμε χρέος να νιώθουμε

περήφανοι για τη προγονική κληρονομιά μας, είναι η

γλώσσα μας. Στη δική μας γλώσσα χρωστούν την

ύπαρξή τους όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Ειδικότερα

η Γερμανική αποτελεί πιστό αντίγραφο της Αττικής Δια-

λέκτου, με όλα τα τυπολογικά και συντακτικά της φαι-

νόμενα. Είναι απολύτως σωστή επομένως η υπο-

γράμμιση που διατυπώνεται από τους γλωσσο-

λόγους, ότι οι Γερμανοί θα ήταν “άγλωσσοι”, με

την έννοια της έλλειψης συγκροτημένης επιστη-

μονικής γλώσσας, αν δεν είχε την πρόνοια ο

Μαρτίνος Λούθηρος να αντιγράψει με “καρμπόν”

την Αττική και να την παραδώσει ως

“Hochdeutsch” (επίσημη Γερμανική) στους συμ-

πατριώτες του. 

Και δυστυχώς, αγαπητοί συμπατριώτες, ενώ

οι πάντες υποκλίθηκαν και υποκλίνονται μπρο-

στά στο μεγαλείο της Ελληνικής και ενώ στη Γαλ-

λία γίνονται συλλαλητήρια και διαδηλώσεις, για

να μην καταργηθεί η αρχαία Ελληνική από τα

σχολεία της, εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.

Επιχειρούμε απεγνωσμένο γλωσσικό αυτοχει-

ριασμό! Προσπαθούμε πάση θυσία να κατα-

στρέψουμε κάθε κρίκο που μας συνδέει με τη

φιλοσοφημένη γλώσσα των προγόνων μας και να εξα-

λείψουμε κάθε ίχνος γλωσσικής συνέχειας με το πα-

ρελθόν. Ακριβώς στην πρόληψη αυτού του κινδύνου

στοχεύει το βιβλίο.

Προσπαθεί - μέσα από την καταγραφή υπό μορφή

λεξικού επιλεγμένων φράσεων της αρχαίας, της μεσαι-

ωνικής, της εκκλησιαστικής και της νεότερης λόγιας

γλώσσας - να προτρέψει τους σύγχρονους Έλληνες να

μη διστάζουν να απλώνουν ανεπιφύλακτα το χέρι τους

στο ανυπέρβλητο θησαυροφυλάκιο της αθάνατης

γλωσσικής κληρονομιάς μας και να αντλούν σοφία,

ακριβολογία και καλλιέπεια.

Όταν γράφουμε και όταν μιλάμε, πρέπει πάντα να

έχουμε στο νου μας ότι η γλώσσα που καλείται σήμερα

να υπηρετήσει ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτή-

των μας δεν είναι η απλή Δημοτική της καθημερι-

νότητας, όπως την ξέρουμε μέσα από τη λογοτεχνία,

την ποίηση και τον προφορικό λόγο, αλλά κάτι ευρύ-

τερο. Μόνο σ’ αυτό το “ευρύτερο” μπορούν να χωρέ-

σουν οι επιστήμες, οι τέχνες και οι πάσης φύσεως

κλάδοι της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και αυτό το

“ευρύτερο” το εκφράζει μόνο ο όρος “νεοελληνική”,

όπως αυτός έγινε επισήμως αποδεκτός, και όχι η απλή

Δημοτική. Είναι η σύγχρονη μορφή της υπερτρισχιλιε-

τούς αδιάλειπτης ζωντανής γλώσσας μας. 

Κέρδος έχουμε, αν αυτή την ευρύτητα της Νεοελλη-

νικής την εμπλουτίζουμε διαρκώς με λεκτικά στοιχεία

απαράμιλλης ακριβολογίας και καλλιέπειας από τις

αστείρευτες γλωσσικές πηγές των προγόνων μας.

Έγνοια του συγγραφέα είναι η διαφύλαξη και εκμετάλ-

λευση της βαρύτιμης εθνικής κληρονομιάς μας. Θέλει

να αποτρέψει Έλληνες και ελληνομαθείς να αποκο-

πούν - είτε ακουσίως είτε εκουσίως (το δεύτερο είναι

το χειρότερο)- από τον ομφάλιο λώρο της ιστορικής μας

γλωσσικής συνέχειας. Να μη διστάζουν να χρησιμο-

ποιούν λέξεις και φράσεις από την αρχαία, τη βυζαν-

τινή και τη νεότερη λόγια γλώσσα. Έτσι, και

απελευθερωμένοι θα νιώθουν από ψευτοδιλήμματα του

τύπου “τι είναι και τι δεν είναι δόκιμο για χρήση”, αλλά

και με αισθητική καλλιέπεια θα ομορφαίνουν το λόγο

τους”. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, που ανέφερα παρα-

πάνω, αγαπητοί συγχωριανοί, επιτρέψτε μου να σας

διαβεβαιώσω με απόλυτη ειλικρίνεια - μακριά από

κάθε σκέψη ιδιοτέλειας - ότι το βιβλίο που σας προ-

τείνω εδώ είναι ένας πολύτιμος γλωσσικός σύμβουλος,

τόσο για σας - με όποια ιδιότητα και αν έχετε - όσο και

για τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Ιδιαίτερα εξαι-

ρετικό βοήθημα θα αποτελέσει προπαντός για μαθη-

τές και φοιτητές. Αξίζει να τους το κάνετε δώρο! Θα το

έχουν για πάντα απάνω στο γραφείο τους! Σας ευχα-

ριστώ πολύ για την τιμή και την ιπομονή που είχατε να

με ακούσετε! Να είστε καλά!!

Ομιλία κ.Λ.Πασιαλή, στην παρουσίαση του βιβλίου του.
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Για το εργοστάσιο
Ζαχάρεως, 

στη Ζωγραφία
Συνέχεια από σελ. 1

Προς
τον Υπεύθυνο Συντάξεως
της εφημερίδας “Ελληνόπυργος”     Αθήνα,
15/06/2015

Αγαπητέ συγχωριανέ
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας σας

με τίτλο ‘Ζητείται αρμόδιος …, να απαντήσει
και να ενεργήσει’, δημοσιεύεται κείμενο που
υπογράφεται από την Σύνταξη της εφημερί-
δας, και το οποίο αναφέρεται στην αξιοποί-
ηση του παλαιού σακχαρουργείου στη
Ζωγραφία. 

Προφανώς η σύνταξη της εφημερίδας δεν
είναι ενήμερη για το τι έγινε πριν μερικά χρό-
νια, όταν νομάρχης στο νομό Καρδίτσας ήταν
ο κ. Φώτης Αλεξάκος.

Με πρωτοβουλία τότε του προέδρου του
Συλλόγου μας Παύλου Β. Σιούφα και μετά
από συζητήσεις που έγιναν με τον Νομάρχη,
τον δήμαρχο Καρδίτσας Δομένικο Βερίλλη
και τον δήμαρχο Μουζακίου Γεώργιο Κωτσό,
αποφασίσθηκε να ξεκινήσει η προσπάθεια
για την διάσωση του παλαιού εργοστασίου
και την μετατροπή του σε Αγροτικό Μουσείο,
με εντελώς όμως σύγχρονη αντίληψη όσον
αφορά τα εκθέματα και την λειτουργία του. 

Ορίσθηκε επιτροπή με Πρόεδρο τον Νο-
μάρχη Φώτη Αλεξάκο, αντιπρόεδρο τον
Παύλο Σιούφα και μέλη τον Δομήνικο Βε-
ρίλλη, τον Γεώργιο Κωτσό, τον τότε πρόεδρο
του χωριού Γεώργιο Παναγόπουλο, τον πρό-
εδρο του συλλόγου Λάρισας Κων/νο Φα-
ρασλή και την Φυλακτία Καρατώλου.
Σχετικά δημοσιεύματα για το θέμα αυτό
υπήρξαν στον ημερήσιο τύπο της Καρδίτσας. 

Έγινε και πρώτη επαφή με αρμόδιο τον
Ιδρύματος Τραπέζης Πειραιώς, προκειμένου
να εξευρεθεί η χρηματοδότηση του έργου.
Όμως δυστυχώς υπήρξαν αντιδράσεις από
πλευράς ιδιοκτητών του παλαιού κτίσματος,
οι οποίες σταμάτησαν την περαιτέρω πρό-
οδο του εγχειρήματος, αντιδράσεις που δεν
υπήρξαν στην περίπτωση του αρχοντικού
Σύρμου, όπου όλοι οι ιδιοκτήτες με χαρά χά-
ρισαν τα μερίδιά τους προκειμένου να σωθεί
το κτίριο και να γίνει ο ξενώνας που στολίζει
το χωριό μας. 

Δυστυχώς οι σημερινές οικονομικές συν-
θήκες δεν επιτρέπουν ούτε σκέψη να γίνεται
για περαιτέρω προσπάθειες για την υλοποί-
ηση του οράματος της διάσωσης και της
αξιοποίησης του παλαιού σακχαρουργείου
και την μετατροπή του σε ένα πρωτότυπο
από κάθε πλευρά αγροτικό μουσείο. 

Παύλος Β. Σιούφας
Δικηγόρος 

Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου
Ελληνοπύργου

Σ.Σ.:Ευχαριστούμε τον κ. Π. Σιούφα για την απάν-

τηση. Την ίδια ενημέρωση είχαμε και από τον Δήμαρχο

κ. Γ. Κωτσό (…ότι δηλ. η περαιτέρω διάσωση και αξιο-

ποίηση του Ζαχαρουργείου Ζωγράφου προσκρούει

στο υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ). Ας ελπί-

σουμε -ευχόμενοι προς τούτο- να ευρεθεί κάποια λύση,

με σεβασμό, βεβαίως, στα δικαιώματα των ιδιοκτητών.

Ίδωμεν!

Ξεκινά η κατασκευή της παράκαμψης
στον Ελληνόπυργο από την Περιφέρεια

προϋπολογισμού 240.000 ευρώ

Κώστας Αγοραστός: «έργο που

θα αλλάξει προς το καλύτερο τις με-

τακινήσεις και την ποιότητα ζωής των

κατοίκων της περιοχής» 

Στις αρχές της ερχόμενης άνοιξης θα

είναι έτοιμος ο νέος σύγχρονος δρόμος

που θα παρακάμπτει το δημοτικό δια-

μέρισμα του Ελληνόπυργου στην Περι-

φερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Η σχετική

σύμβαση υπεγράφη από τον Περιφε-

ρειάρχη Θεσσαλίας και τον ανάδοχο

του έργου, προϋπολογισμού 240.000

ευρώ.

Αντικείμενο του έργου που χρημα-

τοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

είναι η κατασκευή περιφερειακού δρόμου στο Δημο-

τικό Διαμέρισμα Ελληνόπυργου με σκοπό την πα-

ράκαμψη του οικισμού Ελληνόπυργου.

Ο υφιστάμενος δρόμος λόγω της παλαιότητας

αλλά και της στενότητάς του προκαλούσε αρκετά

προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινό-

τητα των κατοίκων της περιοχής.

Ο νέος δρόμος θα διανοιχτεί στα όρια του οικι-

σμού Ελληνόπυργου και συγκεκριμένα σε μήκος 570

μ. περίπου. Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές

όπου απαιτούνται, καθώς και επιχώσεις με δάνεια

υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4, τεχνικά έργα (ολο-

κλήρωση τοίχων αντιστήριξης, κιβωτοειδής οχετός

διαστάσεων 3,00 μ. x 3,00 μ., σωληνωτός οχετός

Φ1,00μ. και επενδεδυμένη τάφρος).

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.

Κώστας Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Υπογρά-

ψαμε σήμερα τη σύμβαση για ένα σημαντικό έργο

για την περιοχή της Καρδίτσας, το νέο δρόμο που θα

παρακάμπτει το δημοτικό διαμέρισμα του Ελληνό-

πυργου. Το έργο προϋπολογισμού 240.000 ευρώ το

οποίο αισιοδοξούμε να είναι έτοιμο μέχρι τις αρχές

της ερχόμενης Άνοιξης, αναμένεται να δώσει λύση

σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής,

καθώς ο υφιστάμενος δρόμος λόγω αφενός της πα-

λαιότητάς του αλλά και των προδιαγραφών του, δη-

μιουργούσε πολλά προβλήματα στην

καθημερινότητα των κατοίκων του οικισμού του Ελ-

ληνόπυργου αλλά και των διερχόμενων  από την πε-

ριοχή. Πλέον, με την παράκαμψη που κατασκευάζει

η Περιφέρεια Θεσσαλίας το πρόβλημα αυτό βρίσκει

οριστική λύση, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η προ-

σβασιμότητα προς τη λίμνη Πλαστήρα.

Βέβαια μέσα από αυτό το έργο που  θα αλλάξει

προς το καλύτερο τις μετακινήσεις των ανθρώπινων

κοινοτήτων και τις μεταφορές των εμπορευμάτων, θα

πέσουν στην τοπική πραγματική οικονομία χρήματα

που τόσο τα έχει ανάγκη, ενώ θα δοθούν και θέσεις

εργασίας σε συνανθρώπους μας».

Πηγή: ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Με τη βοήθεια του Θεού από την επομένη του Αγίου
Φιλίππου (15 Νοεμβρίου), ερχόμαστε στη Μεγάλη και
ευλογημένη Τεσσαρακοστή των Αγίων Χριστουγέννων
και καλούμεθα όλοι οι Χριστιανοί να λάβουμε μέρος
στο άθλημα της νηστείας. 

Τι είναι η νηστεία; 
Η λέξη νηστεία είναι σύνθετη από το αρνητικό μόριο

νη και το ρήμα εσθίω που σημαίνει τρώγω. Δεν τρώμε
από όλα, απέχουμε από ορισμένες τροφές κάνουμε εγ-
κράτεια στη καλοφαγία και στη πολυφαγία. Κάνουμε
κάπεια οικονομία για ελεημοσύνη στους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη.

Δεν τρέχουμε στα κέντρα να φάμε τα πιο ακριβά και
πλούσια νηστίσημα για να ευχαριστήσωμα τον εαυτό
μας. Αυτό δεν είναι νηστεία δεν μας ωφελεί. Η νηστεία
είναι ωφέλιμη για την υγεία μας. Αυτό ομολογούν ειδι-
κοί επιστήμονες.

Να αποφεύγουμε  τα πολλά κρέατα και λιπαρές τρο-
φές. Ο Θεός που σαν δημιουργός γνωρίζει τέλεια τον
οργανισμό μας, καθιέρωσε τη νηστεία και Εκείνος
έδωσε το καλό παράδειγμα, όταν οδηγήθηκε από το
Άγιο Πνεύμα στην Έρημο.

«Καί νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καί
νύκτας τεσσαράκοντα, ὕστερον ἐπείνασε, καί
οὐκ ἔφαγεν οὐδέν ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις» Ματθ.
4,1-2. Μάς κληροδότησε καί τό προσωπικό του παρά-
δειγμα για να το ακολουθήσουμε.

Η νηστεία όμως είναι και περισσότερο ωφέλιμη για
τήν πνευματική μας υγεία.

Είναι φάρμακο των ψυχών για τά πάθη μας, καί
κατά τόν Συμεών τόν νέο Θεολόγο είναι γιατρός των
ψυχών. Έχει τη δύναμη σέ άλλον νά καταστέλει τίς πυ-
ρώσεις καί ταίς κινήσεις τής σάρκας.

Σέ άλλον νά καταπραΰνει τό θυμό. Άλλον νά καθα-
ρίζει τό νού, καί νά τόν ελευθερώνει από τούς πονη-
ρούς λογισμούς.

Άλλον νά δαμάζει τή γλώσσα, νά συγκρατεί τά
μάτια, νά προσέχει τόν εαυτό του καί νά θυμάται τίς
δικές του αμαρτίες.

Είναι τροφή τής ψυχής καί όπλο κατά τού διαβό-
λου. Αν ο Κύριος είπε ότι τό σκληρότερο είδος τών δαι-
μόνων μόνο μέ προσευχή καί νηστεία βγαίνει από τόν
άνθρωπο, μπορούμε νά καταλάβουμε τή βοήθεια της
στή σωματική καί ψυχική μας υγεία είναι μία θυσία,
ένας άθλος πού προσφέρεται στό Θεό διότι υποτάσεται
στό θέλημά του. 

Ή διπλή αυτή θυσία του σώματος καί τής ψυχής ελ-
κύει τή χάρη τού Θεού και δίνει φτερά στή ψυχή.

Αρκεί νά γίνεται μέ ταπείνωση καί χωρίς υπερβο-
λές. Η πρώτη εντολή πού έδωσε ο Θεός στόν άνθρωπο
είναι η εντολή τής νηστείας.

Αν ήταν απαραίτητη η νηστεία στόν παράδεισο,
πόσο περισσότερο τώρα πού βρισκόμαστε σ΄ αύτήν
τήν κόλαση τού κακού καί τής διαφθοράς.

Νά τήν αγαπήσουμε λοιπόν τή νηστεία καί νά τήν
εφαρμόσουμε γιά νά γιορτάσουμε μέ χαρά τήν ανά-
σταση τού Χριστού μας.

Σ. Καρατώλου

Το άθλημα της νηστείας



Η ομιλία του πρώην Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων Δημητρίου Γ. Σι-
ούφα, στην Επιμνημόσυνη Δέηση, για
τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στις 14-06-2015, στο Φά-
ληρο, μπροστά στο μνημείο που
βρίσκονται τα οστά του Αρχιστράτηγου,
με πρωτοβουλία του Συλλόγου των
Απανταχού Καρδιτσιωτών και του Συλ-
λόγου Μαυρομματιανών Αθήνας :

«Είμαστε σήμερα εδώ, στον Ιερό
χώρο όπου βρίσκονται τα οστά του Αρ-
χιστράτηγου  Γεωργίου Καραϊσκάκη, του
ήρωα του Αγώνα, της Πατρίδας και της
Ελευθερίας μας, εδώ που τον βρήκε το
θανατηφόρο βόλι, στην Μάχη του Φαλήρου.

Η ομιλία του πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελ-
λήνων Δημητρίου Γ. Σιούφα, στην Επιμνημόσυνη
Δέηση, για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 14-06-2015, στο Φάληρο, μπροστά
στο μνημείο που βρίσκονται τα οστά του Αρχιστράτη-
γου, με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Απανταχού
Καρδιτσιωτών και του Συλλόγου Μαυρομματιανών
Αθήνας :

«Είμαστε σήμερα εδώ, στον Ιερό χώρο όπου βρί-
σκονται τα οστά του Αρχιστράτηγου  Γεωργίου Καραϊ-
σκάκη, του ήρωα του Αγώνα, της Πατρίδας και της
Ελευθερίας μας, εδώ που τον βρήκε το θανατηφόρο
βόλι, στην Μάχη του Φαλήρου.

Πέρασαν κοντά διακόσια χρόνια από τον ηρωικό
θάνατο του Γεωργίου Καραϊσκάκη εδώ στο Φάληρο.

Βρισκόμαστε σήμερα στον ίδιο χώρο, για να μνη-
μονεύσουμε, να θυμηθούμε και να τιμήσουμε ένα με-
γάλο Έλληνα, ένα γενναίο μαχητή, ένα θαρραλέο
στρατιώτη, έναν εμπνευσμένο πατριώτη, έναν ένδοξο
στρατηγό, μια σπάνια στρατιωτικής φυσιογνωμίας μετά
τον Μιλτιάδη, τον Θεμιστοκλή, τον Μέγα Αλέξανδρο.

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης βρίσκεται και κινείται σή-
μερα ανάμεσα στο θρύλο και την ιστορία. Αυτή άλλω-
στε είναι κοινή μοίρα όλων των μεγάλων ανθρώπων.

Βρίσκεται στην ιστορία γιατί οι πράξεις του, οι αγώ-
νες του, οι μάχες του και οι συνέπειες τους απετέλεσαν
δομικούς πυλώνες όπου στηρίχθηκε και ευοδώθηκε ο
Αγώνας της Ελληνικής Ελευθερίας της γενιάς του, αλλά
και του Έθνους. Αυτή είναι η ακριβής καταγραφή της
Ιστορίας.

Κινείται ταυτόχρονα στο θρύλο γιατί τα υπεράν-
θρωπα ανδραγαθήματα του δεν μπορούν να ερμηνευ-
θούν με τη λογική των κατοπινών εποχών και
ανθρώπων. Όπου απορεί και αποκάμνει η ιστορία ανα-
λαμβάνει ο θρύλος να διηγηθεί και να εξηγήσει τη ζωή
και τη δόξα ανθρώπων σαν το Γεώργιο Καραϊσκάκη.

Η ταπεινή καταγωγή, τα δύσκολα παιδικά χρόνια
χωρίς επιμελημένη ανατροφή και παιδεία, οι ταλαιπω-
ρίες της νεανικής ζωής δεν προοιώνιζαν τη γιγαντιαία
προσωπικότητα. Ούτε το παιδί που μεγάλωνε μπο-
ρούσε φυσικά να προβλέψει το μέγεθος της εποχής που
ξημέρωνε και της συμμετοχής που θα αξιωνόταν.

Από τη γέννησή του στη σπηλιά, στο Μαυρομμάτι
της Καρδίτσας, το 1782 μέχρι την έναρξη του Αγώνα το
1821 ο Καραϊσκάκης ζει τις ωδίνες της εθνικής αφύ-
πνισης. Μεγαλώνει ουσιαστικά μόνος, αναζητά τη
γνώση, αντιλαμβάνεται τη σκλαβιά δίπλα στον κατα-
κτητή, μαθαίνει τη τέχνη του πολέμου, προετοιμάζεται
ψυχικά για τον Αγώνα.

Ξεκινά την Επανάσταση στα Τζουμέρκα,  το Μα-
κρυνόρος και τα Άγραφα.

Πέρα από τις αυταπόδεικτες στρατιωτικές ικανότη-
τες, δείχνει και εξαιρετικές πολιτικές δυνατότητες χειρι-
ζόμενος κατάλληλα φίλους και αντιπάλους ανάλογα με
τον κατά περίπτωση επιδιωκόμενο στόχο και σκοπό.
Αυτός, ένας αυτοδίδακτος, και βαριά για την εποχή,
χρόνια ασθενής άνθρωπος!

Εμφύλιες αντιζηλίες, συνομωσίες, μικρότητες και

φθόνος που έχουν πάντα ως στόχο τους
μεγάλους ανθρώπους  τον οδηγούν σε
δίκη, έκπτωση και τελικά αποκατάσταση
το 1824.

Τα επόμενα δυο χρόνια μάχεται για
την ελευθερία στο Μωριά και τη Ρούμελη,
ιδιαίτερα στο Μεσολόγγι. Με τη φλόγα
της ελευθερίας, τη πολεμική δεινότητα και
τη φρόνηση του ηγέτη. Μάχεται δυστυ-
χώς κάποτε και εναντίον Ελλήνων γιατί
τελικά την εμφύλια σύρραξη δεν την απο-
φύγαμε ούτε στον Αγώνα της Ελευθερίας.
Όμως ακόμη και προσωπικοί αντίπαλοι
αναγνωρίζουν την αναντικατάστατη
στρατιωτική αξία του.

Διορίζεται Αρχιστράτηγος και κατορθώνει την ώρα
που η Επανάσταση κινδύνευε, με μια σειρά από στο-
χευμένες, καίριες στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα σε 4
μήνες να κατανικήσει και να εκδιώξει τους εχθρούς από
όλη σχεδόν τη Στερεά Ελλάδα.

Αγωνίζεται, παρά το βαρύ χρόνιο νόσημα, πάντα
στην πρώτη γραμμή με πλήρη περιφρόνηση κινδύνου
και θανάτου. Αυτό το καίριο ελάττωμα της στρατιωτι-
κής αρετής του, κάνει ακόμα και το Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη να του μηνύσει ότι δεν είναι δίκη του δουλειά να
μετέχει σε άσκοπες αψιμαχίες και ακροβολισμούς γιατί
"τους οπλαρχηγούς τους κυνηγά το βόλι". Και του κάνει
έκκληση ότι "είναι ανάγκη να σώσει τον εαυτό του για
να σωθεί η πατρίδα".

Πόσο προφητικά λόγια! Σε ένα τέτοιο περιστατικό,
εδώ κοντά, στις 22 Απριλίου 1827 ο Αρχιστράτηγος Γε-
ώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται θανάσιμα. Παρα-
δίδει το πνεύμα του την επόμενη 23 Απριλίου, μέρα της
γιορτής του. Κατά το Μακρυγιάννη τα τελευταία του
λόγια προς τους συμπολεμιστές του είναι: "Εγώ πε-
θαίνω. Όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βα-
στήξετε την πατρίδα". Διαχρονική συμβουλή σε
διαχρονικό πρόβλημα.

Αυτόν τον ήρωα τιμούμε σήμερα, εμείς οι κληρονό-
μοι των εθνικών κατακτήσεων του.

Το Γεώργιο Καραϊσκάκη της Ιστορίας και του Θρύ-
λου.

Έναν άνθρωπο που απέδειξε ότι η δύναμη της καρ-
διάς ξεπερνάει αυτό που μπορεί να συλλάβει ο νους.
Ότι ο νους μπορεί να συλλάβει τη Γνώση ακόμα και αν
δεν έχει αποκτήσει πολλές γνώσεις. Ότι η Ηγεσία που
αποκτάται και αξιώνεται είναι ανώτερη και ικανότερη
από την Ηγεσία που διδάσκεται και απονέμεται.

Και πάνω από όλα, ότι η αγάπη για τη Πατρίδα ξε-
περνάει έριδες, πικρίες και φιλοδοξίες».
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Λακωνικά
Είναι πολύ σωστή η απόφαση του συμβου-

λίου της Τοπικής κοινότητας Ελληνοπύργου
να διοργανώνει κάθε χρόνο την καστανο-

γιορτή σε συγκεκριμένη ημέρα (δεύτερο Σάββατο του
Οκτωβρίου). Έτσι θα το γνωρίζουν όλοι οι συγχω-
ριανοί μας και οι φίλοι του χωριού εκ των προτέρων
και θα μπορούν να προγραμματίζουν ώστε να βρί-
σκονται στο χωριό για την εκδήλωση αυτή. 

Λίαν επωφελής για το χωριό θα αποδειχθεί
και η καινοτομία που εισήγαγε φέτος η ορ-
γανωτική επιτροπή με την επέκταση της εκ-

δήλωσης σε τριήμερη (9,10 και11 Οκτωβρίου)για την
έκθεση τοπικών προιόντων του Δήμου Μουζακίου σε
αυτό το διάστημα.

Λαμβανομένου υπόψη ότι έχει γίνει η ανά-
θεση σε εργολάβο η κατασκευή του περι-
φερειακού δρόμου Ελληνοπύργου,

ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και αυτό
το τόσο σημαντικό για το χωριό έργο.

Ηανάπτυξη του χωριού θα έλθει από μας
τους ίδιους όταν ενώσουμε όλες τις δυνά-
μεις μας και αγωνισθούμε για το στόχο

που θα θέσουμε επί τη βάση συγκεκριμένου προ-
γράμματος.

Να ενισχύσει την εκδήλωση της καστανο-
γιορτής αποφάσισε ο Αντιπεριφερειάρχης
Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος μαζί με το

Δήμο Μουζακίου και τους Συλλόγους του χωριού.

Οπεριφερειακός δρόμος του χωριού θα επι-
λύσει πολλά προβλήματα ένα εκ των
οποίων θα είναι και η στάθμευση των αυτο-

κινήτων στη διάρκεια της καστανογιορτής η οποία πι-
στεύουμε ακράδαντα ότι θα οργανωθεί καλύτερα και
θα αποτελέσει  θεσμό σταθερό για το χωριό και την
ευρύτερη περιοχή.

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι πέρα από τον
πρώην πρόεδρο της Βουλής  κ. Δημήτρη
Σιούφα και τον πρώην βουλευτή κ Παύλο

Σιούφα  έντονο υπήρξε και το ενδιαφέρον του Αντι-
περιφερειάρχη κ Βασίλη Τσιάκου όπως και του προ-
έδρου του χωριού κ. Ιωάννη Βλάχου για την
ολοκλήρωση κατασκευής του Περιφερειακού δρόμου
Ελληνοπύργου.

Υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά οικοπέ-
δων στο χωριό ακόμη και σήμερα εν μέσω
κρίσης όπερ σημαίνει ότι το χωριό αποτελεί

ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο για τους χωρια-
νούς μας. 

Ρητά θα λέγαμε ότι πρέπει να πέσουν στο
τραπέζι νέες ιδέες για δραστηριότητες και
καλλιέργειες που θα ανταποκρίνονται στις

σημερινές απαιτήσεις και οι οποίες θα καταστήσουν
ελκυστική την εγκατάσταση νέων κατοίκων στο
χωριό.

Για να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα
καλό είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα
των προηγούμενων γενεών, να δούμε τον

τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητάς τους για την
επιβίωσή τους και να προβούμε σε ανάλογη προ-
σαρμογή στα σημερινά δεδομένα.

Οκαθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
κ. Δημήτρης Γούσιος με τον συγχωριανό
μας κ Ιωάννη Φαρασλή έχουν μελετήσει το

θέμα ενδελεχώς και έχουν καταλήξει σε χρήσιμα συμ-
περάσματα για το τι δέον γενέσθαι.

Στα συμπεράσματα αυτά πρέπει να στηριχ-
θούμε και με την αρωγή του πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, το οποίο είναι πρόθυμο να βοη-

θήσει, να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που
θα μας οδηγήσουν ασφαλώς στην ανάπτυξη. Χρει-
αζόμαστε ως εκ τούτου ένα σχέδιο βάσει του οποίου
θα κινηθούμε σε βάθος δεκαετίας το οποίο θα ακο-
λουθείται πιστά και θα αποδώσει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. ̈ Όταν ενεργούμε αποσπασματικά και
χωρίς σχέδιο δεν μπορούμε να αναμένουμε τίποτα
διότι απλούστατα δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων
το στόχο και τη μέθοδο που θα ακολουθήσουμε.

αντώνιος Μηνίτσιος

Ομιλία του πρ. Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
Δημητρίου Γ. Σιούφα σε επιμνημόσυνη δέηση για τον Γ.Καραϊσκάκη

Γ.Καραϊσκάκης: Η Ιστορία και ο Θρύλος
«Να είστε μονιασμένοι». 

Διαχρονική Συμβουλή σε Διαχρονικό Πρόβλημα.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΤΩΛΟΣΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ
Τεχνικός θερμουδραυλικών  εγκαταστάσεων, 

δορυφορικών  συστημάτων  
και συστημάτων  ασφαλείας.

Ελληνόπυργος  
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