
Μετά από την ομόφωνη
απόφαση του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητος Ελληνοπύργου
και την επίσης ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μουζακίου για την ονομασία 
του κοινοτικού καταστήματος
Ελληνοπύργου σε: Κοινοτικό
Κατάστημα Ελληνοπύργου
«Στρατηγός Στέφανος Δ. Καρατώλος» και του
Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού σε: Πολιτιστικό
Κέντρο Ελληνοπύργου «Διδάσκαλος Σωτήριος Κ.
Στάθης», ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με την
Τοπική Κοινότητα Ελληνοπύργου προγραμμάτισε να
πραγματοποιήσει στο χωριό τιμητική εκδήλωση την
Κυριακή 30 Απριλίου στις 11 π.μ.

Κατ’ αυτήν θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο στην
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και στη συνέχεια θα
γίνει η αποκάλυψη των δύο μαρμάρινων επιγραφών
που θα τοποθετηθούν στο κοινοτικό κατάστημα και το
πολιτιστικό κέντρο αντίστοιχα. 

Με την ενέργεια αυτή υλοποιείται η απόφαση του
Τοπικού και του Δημοτικού Συμβουλίου και
αναγνωρίζεται εμπράκτως η προσφορά δύο
σημαντικών προσωπικοτήτων που άφησαν τη
σφραγίδα τους χαραγμένη στη μνήμη μας με το
διαχρονικό και πολύτιμο έργο τους.

1. Ο Σωτήριος Κ. Στάθης διετέλεσε δάσκαλος του
χωριού για 35 περίπου έτη αφιερώσας όλο σχεδόν τον
επαγγελματικό του βίο στη μόρφωση των παιδιών του
χωριού, κάτω κυρίως από τις πολύ δύσκολες
μεταπολεμικές συνθήκες.

Με την επαγγελματική του  κατάρτιση αλλά και την
οργάνωση όλου του σχολικού περιβάλλοντος κατά
τρόπο μοναδικό, (σχολικό κήπο, εργαστήρια,
βιβλιοθήκη κ.λ.π.) κατόρθωνε πάντα να μεταδίδει
στους μαθητές του όχι μόνο τη γνώση που
προβλεπόταν από τα σχολικά βιβλία, αλλά και την
αγάπη για την πατρίδα, τα εθνικά και θρησκευτικά
ιδεώδη, την πρόοδο και τη συνεχή βελτίωση με τη
σκληρή εργασία.

Παράδειγμα ο ίδιος ο οποίος εργάζονταν πρωί και
απόγευμα και είχε υπό την εποπτεία του την άριστη
λειτουργία του σχολείου και την πρόοδο των μαθητών.

Οι επιδόσεις των μαθητών του
Ελληνοπύργου σε όλους τους τομείς
ήταν πάντα θεαματικές και στην
πρώτη γραμμή από πλευράς
ποσοστών επιτυχίας στα
πανεπιστήμια και τις στρατιωτικές
σχολές.

Παρά την αυστηρότητά του, η
οποία ήταν παροιμιώδης, οι μαθητές

του σε αναγνώριση της προσφοράς του προς αυτούς,
ανέθεσαν σε γλύπτη να φιλοτεχνήσει την προτομή του,
την οποία και τοποθέτησαν στην είσοδο του Δημοτικού
Σχολείου.

2. Ο στρατηγός της Χωροφυλακής Στέφανος Δ.
Καρατώλος υπήρξε ένας εκ των μεγαλυτέρων
ευεργετών του χωριού, διότι καθ’ όλη τη ζωή του
λάτρευε το χωριό και τους κατοίκους του, πράγμα που
έδειχνε όχι με λόγια αλλά με τα έργα του. Έτσι
περιληπτικά μπορούμε να σταχυολογήσουμε τα
σημαντικότερα έργα – ευεργεσίες για το χωριό.

Πρώτον και κύριο ως ανώτερος Διοικητής
Χωροφυλακής Θεσσαλίας και αργότερα ως ανώτατος
αξιωματικός βοήθησε περισσότερους από 150
συγχωριανούς μας να καταταγούν στην Ελληνική
Χωροφυλακή.

Δεύτερον ανέλαβε προσωπικά την κατασκευή του
Δημοτικού Σχολείου μαζί με τον πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητος και το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου,
μέχρι την αποπεράτωσή του (εξεύρεση οικονομικών
πόρων και συνεργείων).

Τρίτον ανέλαβε την κατασκευή του μαρμάρινου
μνημείου Ηρώων, πεσόντων στους υπέρ πατρίδος
αγώνες του έθνους.

Τέταρτον και πολύ σημαντικό αποφάσισε και
εγκατέστησε στο χωριό Αστυνομικό Σταθμό
Χωροφυλακής, ο οποίος λειτούργησε για πάνω από
30 χρόνια σε οίκημα στο οποίο στεγάζεται σήμερα η
Τοπική Κοινότητα Ελληνοπύργου.

Πέμπτον δώρισε στο χωριό και συγκεκριμένα στην
εκκλησία δύο γραφεία τα οποία βρίσκονται στο κέντρο
της Αθήνας και από τα οποία εισπράττει και θα
εισπράττει τα ενοίκια η εκκλησία του χωριού μας εις
το διηνεκές.

Αιωνία η μνήμη τους.

Το παράπονο 
των Ελληνοπυργίων

Εξ αφορμής μιας απροσδόκητης
μετάθεσης Ιερέως

Πέντε μήνες πέρασαν
και ο ΠαπΑντώνης εξα-
κολουθεί να είναι μακράν
του ποιμνίου του, που το
διακόνησε για τριάντα
χρόνια περίπου..! Στην
αρχή θεωρήθηκε προσω-
ρινή η μετακίνηση και
αποδόθηκε στον σχεδια-
σμό της Μητροπόλεως,
προκειμένου να εξυπηρε-
τηθούν ορισμένες ανάγκες
διοικητικού χαρακτήρα

στην νέα του ενορία.
Το ξαφνικό της μετακίνησης ήταν φυσικό να δημι-

ουργήσει ανησυχία κατ΄ αρχήν, απορία και δυσαρέ-
σκεια στην συνέχεια, στους κατοίκους του χωριού
(τους εγγύς και μακράν διαμένοντες Ελληνοπυργίους).

Ένα συναίσθημα κατανοητό και δικαιολογημένο
διότι αναφέρεται σε μετακίνηση πνευματικού πατέρα,
ενός προσώπου σεβασμίου και αγαπητού που απο-
μακρύνεται άνευ συγκεκριμένου πνευματικού λόγου
και «βιαίως» από τα πνευματικά του τέκνα.

Τέτοια είναι η σχέση των πιστών προς τον Ιερέα
τους, (σχέση παιδιού προς πατέρα, τον πνευματικό
τους πατέρα), όπως και εκείνη ενός Επισκόπου με την
Μητρόπολή του (που ΔΕΝ μπορεί να αποχωρισθεί
«βιαίως» και άνευ λόγου το ποίμνιό του).

Η μετάθεση ενός Ιερέως δεν λογίζεται ως μετά-
θεση ενός υπαλλήλου που μετατίθεται «για λόγους
υπηρεσιακούς και χωρίς την συναίνεσή του».

Η συγκεκριμένη μετακίνηση συζητήθηκε πολύ, δυ-
σαρέστησε και επίκρανε τους φιλήσυχους και απλούς
συγχωριανούς μας που αγαπούν και σέβονται την Εκ-
κλησία και τους ποιμένες της. Μια απόφαση που δη-
μιούργησε και διατηρεί δικαιολογημένα την αντίδραση
και το παράπονο των Ελληνοπυργίων που στερήθη-
καν τον πνευματικό τους πατέρα.

Άξιος και ικανός, απλός, αγαπητός και σεβαστός
ο ΠαπΑντώνης, στο χωριό όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε
και έζησε με την καλή του πρεσβυτέρα, δημιουργών-
τας την πολύτεκνη οικογένειά τους. Έντονο το αποτύ-
πωμά του στην ανακαίνιση ΌΛΩΝ των εκκλησιών -
εξωκκλησίων του χωριού μας και γενικά στην πνευ-
ματική πρόοδο και οικοδομή του εκκλησιάσματος (του
πιστού Λαού του Θεού), στην ενορία της Αγίας Πα-
ρασκευής Ελληνοπύργου, που την υπηρέτησε με ζήλο
και αγάπη για 29 ολόκληρα χρόνια .

Όλοι οι Ελληνοπύργιοι, έχουμε αγαθή ανάμνηση
της μακρόχρονης ιερατικής διακονίας του στην ενορία
της Αγίας Παρασκευής του χωριού και ζούμε με βε-
βαία την ελπίδα - προσδοκία της επιστροφής του στο
ποίμνιό του, το συντομότερο δυνατό (γιατί όχι μέχρι
το Πάσχα!).

Για μας είναι ένα θέμα σε εκκρεμότητα, που πρέ-
πει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. κ. Τιμόθεος να
επανεξετάσει και - με την σοφία που τον διακρίνει -
να δώσει την αρμόζουσα λύση με αγάπη προς όλες
τις κατευθύνσεις, [του ποιμνίου, δηλ. των πιστών
μελών της Εκκλησίας μας αφ΄ ενός, (το οποίο στερεί-
ται τον - επί πολλά έτη -γνήσιο ποιμένα του) και, αφ΄
ετέρου, τους ιερείς (π. Αντώνιο και π. Κων/νο) που
επιθυμούν (και αναμένουν ως λύτρωση, βεβαίως) μια
διαφορετική αντιμετώπιση - διευθέτηση της δημιουρ-
γηθείσας κατάστασης, που θα εκφράζει και την επι-
θυμία του πληρώματος της τοπικής Εκκλησίας.

Η τακτοποίηση είναι και εφικτή και επιβαλλόμενη,
διότι σε αυτή εμπεριέχεται η αγάπη, η φιλαδελφία, η
καταλλαγή και η δικαιοσύνη. Αρχές που πηγάζουν
από την διδασκαλία του Κυρίου μας, του αρχηγού της
Πίστεώς μας, της Κεφαλής της Αγίας μας Εκκλησίας.

Ασφαλώς και έχουμε, εμπιστοσύνη στον Επί-
σκοπό μας και περιμένουμε την έμπρακτη απάντηση
στο θέμα αυτό. Οι ενορίτες (δηλ. οι Ελληνοπύργιοι
΄ΟΛΟΙ) το περιμένουμε και προσευχόμαστε γι΄ αυτό.

Εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»

"Η ανάπτυξη προϋποθέτει σύνθεση απόψεων και ιδεών, συνένωση δυνάμεων και συντονισμό δράσεων"
Δημήτρης Σιούφας
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
Ο κ. Δημ. Σιούφας για την εκδημία του Μητρoπολίτη 

Σταγών και Μετεώρων κυρού Σεραφείμ

Απρίλιος 1817 – Απρίλιος 2017
200 χρόνια από την επέτειο μιας από τις μάχες
του Καραϊσκάκη στον Ελληνόπυργο (Γράλιστα)

Μνημόσυνο και τιμητική εκδήλωση στη μνήμη
του στρατηγού Στέφανου Δ. Καρατώλου και του

διδασκάλου Σωτηρίου Κ. Στάθη

Με την είδηση του θανάτου του Μητροπολίτου
Σταγών και Μετεώρων κυρού Σεραφείμ (ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΥ), ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημή-
τρης Σιούφας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ιεράρχης λαμπρός, πατριώτης φλογερός, εργά-
της ακάματος, φιλάνθρωπος άοκνος, ποιμένας άγρυ-
πνος, άνθρωπος σεμνός.

Ο μακαριστός Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ
διακόνησε την εκκλησία, υπηρέτησε την Ελλάδα, στή-
ριξε τη Θεσσαλία με πίστη, γνώση και σωφροσύνη.

Στη διάρκεια της μακράς και
πολυκύμαντης αρχιερατικής του
προσφοράς ανέδειξε με το έργο
του και τη παρουσία του μεγάλες
ανθρώπινες και χριστιανικές αρε-
τές.

Όσοι τον γνωρίσαμε και ζήσαμε το έργο του, ευ-
γνωμονούμε τη Θεία Πρόνοια διότι τον έταξε να ποι-
μάνει για πολλά χρόνια στη Θεσσαλία.

Εκοιμήθη στη γη των πατέρων του και κατέλειπε
αιώνια μνήμη στους συμπατριώτες του».

Το χρονικό όπως αναφέρεται
στο  βιβλίο του Παπαβασίλη Σιούφα
«ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ το χωριό μου»
σελίδα 50.

Νέα επιδρομή των Τούρκων στη
Γράλιστα (Ελληνόπυργο)Διαφυγή του
Καραϊσκάκη.

Ο Καραϊσκάκης σαν έφυγε από τη

Γράλιστα μετά τη μάχη του Αη-Θα-
νάση, δεν έπαψε να την επισκέπτεται
συχνά. Αυτήν είχε για καταφύγιο και
ορμητήριό του. Στη Γράλιστα μας λέγει
ο αοίδιμος Παπα-Χαράλαμπος Πα-
σιαλής «διήρχετο το πλείστον του χρό-
νου και εν αυτή εόρταζε τας εορτάς
των Χριστουγέννων των Θεοφανείων
και του Μεγάλου Πάσχα».   ΣελΣελ.6.6
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1η σελίδα
- Εκστρατεία καθαριότητος να αναλάβει η κοινό-

τητα
- Άρχισε η έκδοση της εφημερίδας  μας
- «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΕΙΑ»
- Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση;
- Υπενθύμιση στον ΟΤΕ
- Συγχαρητήρια
- Παραθεριστές και πρώτες βοήθειες
- Επιστολή του συλλόγου προς τους αδελφούς

Β. Σιούφα
- Επιστολή του προέδρου του χωριού προς

όλους τους συλλόγους

2η σελίδα
- Πλήρωσαν τη συνδρομή τους για το 1987
- Το Πάσχα του 1987 στον Ελληνόπυργο
- Νερό – ραβδοσκοπία
- Κοινωνικά
- Μαθητικό βήμα – Ρητά

3η σελίδα
- Το δάσος του χωριού χρειάζεται ανανέωση
- Κυνήγι τέλος
- Εκκλησιαστικά (Το έργο του πατρός Σεραφείμ

Παναγόπουλου για τη συντήρηση όλων των εκκλη-
σιών του χωριού)

- Μεταβολές
- Εκστρατεία καθαριότητος.

4η σελίδα
- ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
- Δενδροφύτευση
- Βαρύς φέτος ο χειμώνας
- 6. 000.000 για την ασφαλτόστρωση του δρό-

μου
- Τακτική Γενική Συνέλευση
- Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο χορός του Συλ-

λόγου
- Νέα Μέλη
- Οι καρυδιές ξηραίνονται
- Το πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου.

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 30 χρόνια...πριν από 30 χρόνια

Τεύχος Νο 29  Ιανουάριος – Απρίλιος 1987

ΓΑΜΟΙ

-Η Γκίκα Μαρία του Αθανασίου (και της Μόρφως)
και ο Δαρδαμάνης Ευάγγελος του Γεωργίου τέλε-
σαν το μυστήριο του γάμου τους, το Σάββατο 5 Νο-
εμβρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό
Αναλήψεως του Κυρίου Βριλησσίων( Αθήνα). Ακο-
λούθησε δεξίωση στο κτήμα Νικολέλη. 

Ευχόμαστε να ζήσουν χαρούμενα 
και ευτυχισμένα.

-Ο Χατζόπουλος Απόστολος και η Γεροντάκη
Παρασκευή του Ηλία (και της Δάφνης Γεωργίου
Αλπού του Κων.), ετέλεσαν το μυστήριο του γάμου
τους εις τον ι.ν. Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στο
χωριό Σταυρός Φαρσάλων, την Κυριακή 8 Ιαν.2017. 

Τους ευχόμαστε να ζήσουν χαρούμενα 
και ευτυχισμένα.

ΓΕΝΝHΣΕΙΣ
-Ο Τριανταφύλλου Ευθύμιος και η Κατερίνα

Τέγου (του Ιωάννου και της Βασιλικής) απέκτησαν
το πρώτο τους παιδί, αγοράκι, την 3-3-2017. 

Ευχόμαστε να ζήσει
και να είναι ευλογημένο από τον Θεό.

-Ο Δημήτριος Σύρμος και η σύζυγός του Κατε-
ρίνα Καναβάκη που διαμένουν στην Αθήνα, απέ-
κτησαν το πρώτο τους παιδί, κορούλα, στις
27/12/2016. 

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει 
και να είναι καλότυχη.

Κοινωνικά και άλλα...

Οικία στο κέντρο του χωριού (κεντρική
πλατεία) δυνάμενη να κατοικηθεί άμεσα
χωρίς άλλες επισκευές. 
Τηλέφωνο 24410 33067 (Χρ. Αγρίμης).

Πωλείται 
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝωΝ
-Η Θωμαϊς Καλαντζή του Γεωργίου, Δικηγόρος,

κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, εισήχθη στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγ-
γελικών Λειτουργών) και ήδη φοιτά στην αντίστοιχη
Σχολή, στην Θεσσαλονίκη. Μετά την ενιαύσιον φοί-
τησή της και την εξαμηνιαία πρακτική εξάσκησή της
θα τοποθετηθεί σε Εισαγγελία Πρωτοδικών της
χώρας.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
-Η Ευαγγελία Παπαγιαννακη-Νάσια, πήρε το

πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου του τμήμα-
τος Επιστημών προσχολικής αγωγής και εκπαιδευ-
τικόυ σχεδιασμου.

Επιτυχίες 

-Ο Υποστράτηγος Τοπούζης Θεόδωρος του
Κων/νου (και της Αθηνάς Ζήγρα) προήχθη στον
βαθμό του Αντιστρατήγου, ε.ο.θ, και αποστρατεύθηκε
μετά την παρέλευση μηνός από την προαγωγή του. 

-Ο Θεόδωρος Αριστ. Σύρμος προήχθη στον
βαθμό του Υποπτεράρχου, ε.ο.θ, της Π.Α. (κατηγορία
Ιπταμένων) και αποστρατεύθηκε μετά από 30 ημέρες.

Αποστρατείες 

ΘΑΝΑΤΟΙ
-Ζελενίτσας Ηλίας του Ιωάννη και της Θεοδώρας

(εγγονός της Νίκας Λ.Βούρδα), Δάσκαλος, ετών 33,
την 26-1-2017 στο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης, όπου ενοση-
λεύετο για μικρό χρονικό διάστημα. Η εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη στον ι.ν. Αγίων Κων/νου και Ελένης,
στα Τρίκαλα. Ο Ηλίας υπηρετούσε ως Δάσκαλος
στην Θήβα και ενυμφεύθη μόλις τον παρελθόντα Ιού-
λιο. Ο θάνατός του συνεκλόνισε την κοινωνία των
Τρικάλων. Ευχόμαστε, ολοψύχως, ο Κύριός μας και
Θεός μας να αναπαύσει τον κοιμηθέντα Ηλία και να
παρηγορήσει την σύζυγο και τους οικείους του. Αι-
ωνία του η μνήμη. 

-Οδυσσέας Ευαγ. Ζάχος, ετών 81, στις 16 Δεκ.
2016, στα Τρίκαλα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
ι.ν. Αγίων Κων/νου και Ελένης και ενταφιάσθηκε στο
εκεί Κοιμητήριο Τρικάλων.

-Πελοπίδας Απ. Τριαντάρης, την 27-12-2016,
ετών 80, στον Καναδά, όπου εψάλη η εξόδιος ακο-
λουθία και ενταφιάσθη στο εκεί Ορθόδοξο Κοιμητή-
ριο.

-Θωμάς Αντ. Ανδρέου (πατέρας του Ιερέως π. Αν-
τωνίου), ετών 83, την 2-1-2017 στη Λάρισα, μετά από
ολιγοήμερη νοσηλεία στο εκεί παν. Νοσοκομείο. Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ι.ν. Αγίας Παρα-
σκευής και ενταφιάσθηκε στο κοιμητήριο του Αγίου
Δημητρίου.

-Ευτέρπη Χρα Ευαγγέλου Παπαρσένη, θυγα-
τέρα Απ. Τριαντάρη (ή Κατσαρού), ετών 84,την 1-3-
2017 στο Ρέθυμνο Κρήτης, όπου εψάλη η εξόδιος
ακολουθία και ενταφιάσθηκε.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Ιερεύς π. Λάμπρος Παπαντωνίου, στις 19-3-

2017 στον ι.ν. Αγίων Κων/νου και Ελένης, πόλεως
Λαρίσης, 40ήμερον.

-Πέτρου Θ. Καρανάσιου, την 8-1-2017 στην Αγία
Παρασκευή Ελληνοπύργου.

-Βασιλικής Κ. Νάσια, 40ήμερο στην Αγία παρα-
σκευή, στο χωριό, στις 15-1-2017.

-Πελοπίδα Απ. Τριαντάρη, 40ήμερο, σε Ορθό-
δοξη Εκκλησία στον Καναδά.

-Παναγιώτας συζ. Αθαν. Τριαντάρη του Γ.,
40ήμερον στην Αθήνα.

-Οδυσσέα Ευαγ. Ζάχου, 40ήμερο, στις 22 Ιαν.
2017 στα Τρίκαλα.

-Θωμά Αντ. Ανδρέου, 40ήμερον στην Αγία Πα-
ρασκευή στο χωριό. Το μνημόσυνο ετέλεσε ο Μη-
τροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριφερσάλων κ.
Τιμόθεος, το Σάββατο 4 Φεβρ. 2017.

-Ζελενίτσας Ηλίας του Ιωάννη και της Θεοδώρας
(εγγονός της Νίκας Λ. Βούρδα), 40ήμερο, την 26-2-
2017 στον ι.ν. Αγίων Κων/νου και Ελένης πόλεως
Τρικάλων.

Πένθιμα και άλλα...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Δήμος Μουζακίου ενέκρινε απόφαση του Το-

πικού Συμβουλίου Ελληνοπύργου με την οποία ανα-
γνωρίζεται επίσημα η μεγάλη προς το χωριό
προσφορά του δασκάλου Σωτηρίου Κ. Στάθη και του
Στρατηγού Στεφάνου Δ. Καρατώλου.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε το πολιτιστικό κέν-
τρο του χωριού το οποίο στεγάζεται στο οίκημα του
πρώην Δημοτικού Σχολείου να ονομαστεί Πολιτιστικό
Κέντρο Ελληνοπύργου «Διδάσκαλος  Σωτήριος Κ.
Στάθης» και τι οίκημα του  πρώην Αστυνομικού Σταθ-
μού Ελληνοπύργου Κοινοτικό Κατάστημα Ελληνο-
πύργου «Στρατηγός Στέφανος Δ. Καρατώλος».

Εμείς τα παιδιά του δασκάλου Σωτηρίου Κ. Στάθη
και ανίψια του Στρατηγού Στεφάνου Δ. Καρατώλου:
Σοφία, Κωνσταντίνος, Ειρήνη και Δημήτριος και τα
ανίψια: Μαρία και Νικόλαος Ν. Περγαντή και Χαρί-
κλεια και Δημήτριος Κ. Καρατώλου αισθανόμαστε
την υποχρέωση να εκφράσουμε δημόσια τις ευχαρι-
στίες μας προς το Δήμαρχο, κύριο Γεώργιο Κωτσό
και το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου καθώς και
προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοι-
νότητας Ελληνοπύργου, κύριο Ιωάννη Βλάχο, και τα
μέλη, κύριο Στέφανο Πλακιά και κυρία Κατερίνα Καλ-
λιώρα, διότι είχαν την καλοσύνη και τη μέριμνα με τις
αποφάσεις τους να τιμήσουν τη μνήμη των δύο προ-
σωπικοτήτων, όπως αναφέρεται στην απόφαση, για
το πολύτιμο έργο που προσέφεραν στο χωριό. 

Πώληση
μεζονέτας στον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ

“Πωλείται το 1/3 ποσοστό εξ αδιαιρέτου
διώροφης οικοδομής (μεζονέτα) στην πε-
ριοχή Αγίου Δημητρίου Ελληνοπύργου,
που αντιστοιχεί σε ένα δωμάτιο ισογείου,
εμβαδού 27,03 τ.μ., σε ένα δωμάτιο πρώ-
του ορόφου, εμβαδού 17,94 τ.μ. και σε
υπόγειο με είσοδο από εξωτερικό χώρο
της οικίας, εμβαδού 27,03 τ.μ., με κοινό-
χρηστο λουτρό και αποθήκη και με κοινό-
χρηστη αυλή 73,35 τ.μ. Υπάρχει αυτοτελές
συμβόλαιο διανομής με σύσταση οριζόν-
τιας ιδιοκτησίας.”

Πληροφορίες: Καλαντζής Γεώργιος, 
κιν. 6948944797

ΝΕΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
-Ιωάννης Γεννηματάς του Γεωργίου (και της

Σοφίας), προήχθη σε Υποπτέραρχο Πολεμικής Αε-
ροπορίας (κατηγορίας ΣΜΑ).

ΝΑΥΤΙΚΟ
-Ο Αρχιπλοίαρχος (Ταξίαρχος δηλ.του Ναυτικού)

κ. ΣΟΥΦΡΑΣ Δημ. του Ιωάννου (και της Ελένης
Μάρκου Τριαντάρη), κρίθηκε διατηρητέος στον
βαθμό που κατείχε, παραμένοντας στην καίρια Επι-
τελική θέση στο Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (Πολε-
μικό Ναυτικό), όπου μέχρι σήμερα υπηρετεί.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
-Ο Αστυν. Δ/ντής Θωμάς Αθαν. Γέρμανος τοπο-

θετήθηκε στην Δ/νση Αστυνομίας Θεσ/νίκης, ως Ανα-
πληρωτής του Δ/ντού Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

-Στον βαθμό του Αστυνομικού Δ/ντού προήχθη ο
μέχρι πρότινος Αστυν. Υποδ/ντής Θωμάς Κων. Κα-
ρανάσιος (και της Καλυψούς), που υπηρετούσε στην
Α.Δ. Καρδίτσης. Παραμένει-και μετά την προαγωγή
του-στην ίδια θέση, ως Β΄.Υποδ/ντής Αστυν.Δ/νσης
Καρδίτσας.

Προαγωγές 
Τοποθετήσεις Αξ/κών

ΛΛ άάµµ ππρρ οο ςς   ΓΓ ..   ΠΠ ΛΛΑΑ ΚΚ ΙΙ ΑΑ ΣΣ
Κουφώµατα αλουµινίου

Μεταλλικές κατασκευές, παντός είδους 
(κάγκελα, σιδηρόπορτες ασφαλείας, στηρίγµατα κλπ)

ΜΟΥΖΑΚΙ Καρδίτσας
ΤΗΛ.24450 41684 και Κιν.6973320772
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«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» Τριμηνιαία Εκπολιτιστική Εφημερίδα  
Α.Φ.Μ. 099276238 | Α΄  Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Κωδικός Γ.Γ.Ε. 4565 
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 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 

Εσωτερικού ΕΥΡω 10 / Εξωτερικού ΕΥΡω 15.
Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις 

αυτών που τα έγραψαν. 
Εμβάσματα και τυχόν επιταγές, 

να στέλνονται στο όνομα του Ταμία, Δημήτριος Κ. Ζάχος.
Για την καταχώρηση των ενυπόγραφων άρθρων και 

επιστολών τηρείται προτεραιότητα λήψης των χειρογράφων
ή των αποστελλομένων (ηλεκτρονικών) κειμένων.

Λογαριασμός για κατάθεση συνδρομών 
για την εφημερίδα στην

IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙωΝ ΛΑΡΙΣΑΣ:

GR14 0110 3970 0000 3974 8046 941
Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού να  

καταχωρείται πάντοτε το ονοματεπώνυμό σας.

Συνδρομές Συλλόγου 2016 για τεύχος Δεκεμβρίου

ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΑΦΕΝΤΗ ΜΟΥ
Ψηλά στους βράχους κάθισα

ο Ήλιος πάει στη δύση
πέπλο χρυσό απλώθηκε 
στην ξελογιάστρα φύση

Λαμπρό φεγγάρι πρόβαλε
Το σύμπαν να φωτίσει

Την έμπνευση του ποιητή 
Κέντρισε !! να ξυπνήσει….

Ποιος τάραξε την ύπνο του;
Τι είδε στ΄όνειρό του;
τον Αη Γιώργη έβλεπε

στο Άτι το γοργό
που κονταροχτυπιότανε
με την ορμή της νιότης
και το κοντάρι βύθιζε

στου δράκου το πλευρό…

Την εκκλησιά του φέγγανε
μ΄ αχνόφωτο τα άστρα

σαν το τρεμόσβηστο κερί
στ΄αγέρι όταν φυσά

στη ζώνη του Λυκόφωτος
λούσθηκε σαν τα κάστρα 

στην όμορφη αστροφεγγιά
ντύθηκε στα χρυσά

ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΓΙΩΡΓΗ αφέντη μου
κάστρο παραμυθένιο

ποιο χέρι πρωτομάστορα
σε έχει λαξεμένο;

Φαντάζεις σαν βραχόκαστρο
Καλέμο σμιλεμένο

ποιος Ήλιος σ΄ έχει λαμπερός
μ΄ ασήμι στολισμένο; 

Ποιος υφαντής σε ύφαινε
στον Αραχνοαργαλειό του

πές μου, ποια λάμψη απόκοσμη
φώτισε το μυαλό του
Σμαράγδι ανεκτίμητο

της Γράλιστας πετράδι
εσένα υμνούν με τους ψαλμούς

Άγγελοι κάθε βράδυ

Τον ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ αγνάντευα
με σούρουπο γλυκό

το φεγγαράκι πλάι μου
στέκει και το ρωτώ

το πνεύμα μου ταξίδεψε
στον ξάστερο ουρανό
τα χέρια σήκωσα ψηλά

θερμά παρακαλώ

Πολέμαρχε μου Άγιε
της πίστης Αγκωνάρι

που είσαι ζωσμένος με σπαθί
και με χρυσό κοντάρι

ΔΕΗΣΟΥ ν΄έχει η Γράλιστα
του Πλάστη μας τη χάρη
γονυπετής σε προσκυνώ 
ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΑ Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α 
Στον Άγιο Γεώργιο Ελληνοπύργου

ΛΑΡΙΣΑ 28-8-2016
Ο ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΑΦΙΕρΩνΩ Με Δέος και 
κατάνυξη στην Αγιοσύνη
του και Θαυμασμό στην 

ιδιορρυθμία του κτίσματος 
της εκκλησίας

Τα οικονομικά του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας για το 2017
(6/3/2017)

•Ταμειακό υπόλοιπο: 2622,56€

•Πάγια έξοδα εκάστου τριμήνου για την έκδοση και αποστολή του “ΕΛΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ”: 550€

•Ετήσια πάγια έξοδα: 550 x 4 = 2200€

Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από τις  εισφορές και δωρεές  των μελών του Συλλόγου και των συν-
δρομητών του “ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ” ενώ τα έξοδα συνίστανται στα  εκτυπωτικά και τα έξοδα αποστολής της εφη-
μερίδας.

Σημειώνουμε ότι όλες οι συνδρομές της εφημερίδας που θα γίνονται στο μέλλον  μέσω του λογαριασμού
του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα θα έιναι ορατές από τον ταμία του συλλόγου   και θα γράφονται στην εφη-
μερίδα.

Σήμερα μπορούμε να δούμε μέχρι ένα εξάμηνο στο παρελθόν για το ποιοί έχουν πληρώσει.
Ευχαριστούμε τα μέλη και τους αναγνώστες που στηρίζουν το ςΕΛ και τον ΕΛΛΗνΟπυρΓΟ 

για  τριάντα τρία χρόνια!

ΑΛΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .................................................15€
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...............................................15€
ΑΛΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ......................................................20€
ΑΛΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .....................................................20€
ΑΥΓΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ................................................10€
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .............................................15€
ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑ ..........................................20€
ΒΛΙΤΣΑΚΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ..................................10€
ΒΟΥΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ......................................................20€
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ....................................................10€
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΑ.................................... 20€
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...................................................10€
ΖΑΧΟΥ-ΜΠΛΙΟΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ...................................10€
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...........................................10€
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ..................................................10€
ΚΑΜΕΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ .....................................................15€
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΩ .....................................................15€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............................................20€
ΚΟΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ......................................................10€
ΚΟΡΛΟΣ ΒΥΡΩΝ .........................................................20€
ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙΤΗ ..........................................................10€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................................................15€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ...........................................10€
ΛΑΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ..................................................10€

ΛΕΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .................................................15€
ΜΑΝΣΟΥΡ-ΣΥΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ .....................................10€
ΜΑΝΩΛΗ-ΚΑΝΔΥΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ...........................20€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ..............................................20€
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ......................................20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .......................................15€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ........................................15€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ..................................................15€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ .........................................20€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ....................................10€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .......................................10€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ....................................15€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ........................................20€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ .........................................10€
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ .........................................10€
ΤΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ....................................................20€
ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .........................................................20€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .............................................15€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ...........................................15€
ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ..................................................20€
ΦΑΡΑΣΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ .....................................20€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ....................................................20€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ................................................50€
ΦΑΡΑΣΛΗ-ΣΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ...........................................10€

Συνδρομές Συλλόγου 2017 για τεύχος Μαρτίου

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΟΥΖΑΚΙ) ....................................10€
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ..............................................10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ) ..................... 30€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ) ........................20€

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ....................................20€
ΠΛΑΚΙΑ ΕΦΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ............................................20€
ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΟΥΖΑΚΙ) ...........................10€

Πληρωμές του 2016 για τευχος Μαρτιου 2017

ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .................................................... 10€
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ..............................10€
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ...............................10€
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ...............................10€
ΒΟΥΡΔΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΙΣΤ.) ..............................10€
ΒΟΥΡΔΑ ΜΑΡΙΚΑ ........................................................10€
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΟΝΙΑ ...................................................50€
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ) ..........................20€
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .......................................10€
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ..........................................10€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ........................20€
ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...................................................20€
ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΩΤΙΟΣ) .......................................10€
ΓΚΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) .......................................10€
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ....................10€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ..............................................10€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΘΩΜΑ) ..............................10€
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ........................................10€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΒΥΡΩΝ) .................................10€
ΚΑΡΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ........................................................10€
ΚΟΡΛΟΣ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ ...........................................20€
ΛΑΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ................................10€
ΜΑΚΡΗ ΦΟΥΛΑ ...........................................................20€
ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...................................................20€
ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΘΩΜΑ) ....................................10€
ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ..................................10€

ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ..............................................20€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ....................................................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ............................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ..................................................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ-ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ..........................50€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ-ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ .............................10€
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ..............................................20€
ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ...............................................15€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ .................................50€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ...........20€
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ..................................10€
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ...................................................10€
ΠΙΤΣΙΑΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ............................................10€
ΠΛΑΚΙΑ ΕΦΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ............................................20€
ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .....................................................20€
ΣΙΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ....................................................10€
ΣΚΟΝΔΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ .............................................20€
ΣΥΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ................................................50€
ΣΦΑΚΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ .................................20€
ΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..................................................10€
ΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .....................................................10€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ..................................................70€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) .............................10€
ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ .........................................30€
ΦΩΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .......................................................20€
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .....................................10€

•ΑπΟ 6 ΟκτΩβρΙΟυ 2016 ΕΩς 31-12-2016
ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ......................................20.00€
ΛΑΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ...................................................20.00€
ΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ....................................10.00€
ΦΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ......................................20.00€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ .........................................20.00€
ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΧΑΝΤΖΗ Χ. .........................................10.00€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙ. ........................................50.00€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ........................20.00€ 
ΣΥΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...........................................50.00€
ΣΦΑΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΑΓΟΡ. ...................................20.00€
•ΑπΟ 1 ΙΑνΟυΑρΙΟυ 2017 ΕΩς 6 ΜΑρτΙΟυ 2017
ΓΕΩΡΓΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ .............................................30.00€

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩ. ...............................10.00€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ...........................................10.00€
ΜΠΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...............................................50.00€
ΟΛΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ..................................................10.00€
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ...........................................10.00€
ΠΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...............................................10.00€
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ....................................10.00€
ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..........................................100.00€
ΣΥΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...........................................50.00€
ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ...............................................10.00€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ .............................................20.00€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ..........................10.00€ 
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ .............................................20.00€

Συνδρομές στην Εφημερίδα μέσω Εθνικής Τραπέζης.
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Χιόνια στο χωριό
Αρκετά τα χιόνια φέτος  στο χωριό. Ξεπέρασε τα

55 εκατοστά περίπου και το θερμόμετρο έφθασε
στους -14. Θερμοκρασία που προκάλεσε ζημιές σε
υδραυλικές εγκαταστάσεις και σε λέβητες καλορι-
φέρ. Το τελευταίο 10ήμερο Φεβρουαρίου και στα

μέσα Μαρτίου έπεσαν αρκετές βροχές και …» φού-
σκωσαν «οι βρύσες και έβγαλε το ασπρονέρι, στο

παζαράκι! Εκτιμάται φέτος να υπάρχουν πολλά νερά το 
καλοκαίρι.

Τα Θεοφάνεια στο χωριό
Γιορτάσθηκαν κι εφέτος τα Θεοφάνεια, όπως και

τα Χριστούγεννα και οι εορτές του 12ημέρου στο
χωριό. Μάλιστα παραμονή των Θεοφανείων, με την
βοήθεια του αγαπητού σε όλους Χρήστου Σεραφείμ
Βλήτσιου, ο ΠαπαΚώστας γύρισε και αγίασε ΌΛΑ

τα σπίτια, όπου φυσικά υπήρχαν άνθρωποι που διέ-
μειναν. Έτσι συνεχίσθηκε η παράδοση που όλα τα

προηγούμενα χρόνια (από όλους τους Ιερείς του χωριού
μέχρι και τον παπΑντώνη) ετηρείτο.

Ο στρατηγός ήταν παρών!!
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017. Ημιμαραθώνιος, Κα-

λαμπάκα - Τρίκαλα στην μνήμη του Θανάση Στα-
ματόπουλου, (αθλητή Μαραθωνοδρόμου, εν ζωή).

Η συμμετοχή μεγάλη. Από τους 1318 συμμετέ-
χοντες ο Στρατηγός (Δημ. Ευαγ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ) τερ-

μάτισε 510ος (άφησε πίσω του δηλ 808 συναθλητές
του), με χρόνο 1 ώρα, 44΄ λεπτά και 57 δευτερόλεπτα!!

Συγχαρητήρια. Μέχρι τα 80 έχεις περιθώρια για ρεκόρ.
Χαρά στο κουράγιο σου, Στρατηγέ μου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 
κοπή αγιοβασιλόπιτας και ΕΚΛΟΓΕΣ

στο Σύλλογο Ελληνοπυργίων ν. Λαρίσης "Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ"

(ςυνέχεια απόμ σελ. 1)
Με μικρή συμμετοχή συγχωριανών που μένουν στην Λάρισα

αλλά και με την απουσία των αρχών (Δήμου και τοπικής Κοινότη-
τας) διεξήχθη η Γενική Συνέλευση (ετήσια Εκλογοαπολογιστική)
και η καθιερωμένη κοπή της αγιοβασιλόπιτας, στο Ξενοδοχείο ΜΕ-
ΤΡΟΠΟΛ (Πλατεία ταχυδρομείου), την Κυριακή (29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00). 

Μηνύματα εστάλησαν από τον πρ. Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημ. Γ. Σιούφα και
τον Πρόεδρο του χωριού κ. Ιω. Γ. Βλάχο. Ευχές είχε αποστείλει και ο σεβαστός π.
Λάμπρος Παπαντωνίου, ο οποίος, λόγω ασθενείας του, δεν μπόρεσε να είναι μαζί
μας.

Το απελθόν Δ.Σ. έκοψε την αγιοβασιλόπιτα και το ...φλουρί
έπεσε στον κ. Ιω. Γ. Καλαντζή. Αντιστοιχούσε δε σε χαρτονό-
μισμα 50€, το οποίο εδώρισε -και πάλιν- στον Σύλλογό μας.

Την Γενική Συνέλευση διεύθυνε ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης,
με μέλη τους κ.κ. Βύρωνα Απ. ΚΟΡΛΟ και Κων/νο Αθαν. ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ. 

Αμέσως μετά εξελέγη η εφορευτική επιτροπή για την διε-
ξαγωγή των εκλογών. Ακολούθησε συζήτηση για τα πεπραγ-
μένα και τα οικονομικά από τον Πρόεδρο Δημ. Γ. Παπαντωνίου
και από αρκετούς συγχωριανούς μας που ζήτησαν και έλαβαν
τον λόγο για υποβολή διαφόρων προτάσεων.

Στη συνέχεια κλήθηκαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι
επιθυμούντες και οικονομικώς τακτοποιημένοι (που είναι μέλη
του Συλλόγου μας), και ακολούθησε η εκλογική διαδικασία.

Ανεχώρησε για τους Ουρα-
νούς, ο σεβαστός μας Παπα-
Λάμπρος. Μετέβη εκεί «…ένθα
ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου
στεναγμός, αλλά ΖΩΗ ατελεύτη-
τος»

Σεβαστό πρόσωπο και αγα-
πητός σε ΌΛΟΥΣ μας υπήρξεν
ο μακαριστός πλέον π. Λάμ-
προς Δ. Παπαντωνίου, καταγό-
μενος από το χωριό
Ελληνόπυργος Καρδίτσης.

Κατέλιπε φήμη καλού και
εναρέτου πνευματικού πατρός
από ΌΛΕΣ τις ενορίες που διήλθε.

Υπηρέτησε ως Ιερεύς στη Λάρισα
[στην Σπηλιά (στον Κίσσαβο), στο
Πουρνάρι, Τερψιθέα και Κουλούρι)] και
στον Βόλο (Βελεστίνο).

Καλοσυνάτος, ευγενέστατος, απλός,
ταπεινός, χαμογελαστός πάντοτε, ευχά-
ριστος και καλός συζητητής. Ήταν ευ-
πρόσδεκτος πάντοτε στις συντροφιές
των συγχωριανών μας και των ανθρώ-
πων που τον εγνώρισαν.

Μόνο καλούς λόγους είχε για τον κα-
θένα και γι΄ αυτό τον καμαρώναμε και
τον θέλαμε πάντοτε στην παρέα μας.

Με την καλή του Πρεσβυτέρα (η
οποία ως φύλαξ άγγελος τον υπηρέτησε
κατά τον χρόνο της μακράς του δοκιμα-
σίας, την οποίαν αντιμετώπισε με υπο-
μονή, δύναμη και καρτερία),
δημιούργησε την οικογένειά του και
αξιώθηκε “ιδείν και τέκνα τέκνων (εγ-
γόνια)”.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη, την
επομένη του θανάτου(11 Φεβρουαρίου
2017), Κυριακή του Ασώτου (12 Φε-
βρουαρίου) στον ι. ν. Αγίου Κων/νου,
πόλεως Λαρίσης (στην ενορία του
οποίου ανήκε, όπου τακτικώς εκκλησιά-
ζονταν και κοινωνούσε συνεχώς των
αχράντων μυστηρίων). Εχοροστάτησε ο
Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.
Ιγνάτιος, συμπαραστατούμενος από τον
Πρωτοσύγγελό του π. Αχίλλιο Τσιού-

τσιουρα, τον Προϊστάμενο του ι.ν. Αρχι-
μανδρίτη π. Νικόδημο Γαλιάτσο και
πολλούς κληρικούς της Μητροπόλεως.
Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο ίδιος ο Μη-
τροπολίτης κ. Ιγνάτιος.

Κατ΄ αυτήν προσήλθαν πολλοί ενο-
ρίτες του Αγίου Κων/νου, συγχωριανοί
μας, αλλά και ενορίτες από τα χωριά
που ο π. Λάμπρος υπηρέτησε ως Ιερεύς.
Ένα Λεωφορείο έφθασε από το Βελε-
στίνο, με επικεφαλής τον Δήμαρχό τους
για να αποχαιρετήσουν τον ΠαπαΛάμ-
προ. Αγαπούσε πολύ το χωριό, όπου
γεννήθηκε και διέμεινε τα πρώτα χρόνια
της ζωής του, πριν η οικογένειά του με-
τωκήσει (=μετακομίσει) στο γειτονικό
μας Μαυρομμάτι. Ενδιαφέρονταν πάν-
τοτε και ήθελε να μαθαίνει νέα από τους
συγχωριανούς μας και κάθε χρόνο πα-
ρευρίσκετο στις Γενικές Συνελεύσεις του
Συλλόγου μας, ευλογώντας και την κα-
θιερωμένη αγιοβασιλόπιτα. Εφέτος,
μόνον, λόγω της ασθενείας του δεν κα-
τέστη δυνατή η παρουσία του στον Σύλ-
λογο, το οποίο επισημάνθηκε και
συγκίνησε τους παρευρεθέντες συγχω-
ριανούς μας.

Αιωνία η μνήμη του σεβαστού μας 
π. Λάμπρου.

Καλόν παράδεισο,
την ευχή του να έχουμε.

ςωτ. Αθ. Μ.

Αιωνία σου η μνήμη,
σεβαστέ μας π. Λάμπρο

Μικρές ειδήσεις - Νέα από το χωριό

Εξελέγη ΝΕΟ Δ.Σ. (7 μέλη) και ΝΕΑ Ε.Ε.
(=Ελεγκτική επιτροπή, 3 μέλη).

Οι εκλεγέντες για το Δ.Σ. είναι:
Αντώνιος Απ. Μηνίτσιος, Ιω. Γ. Καλαντζής, Δημ.

Κ. Ζάχος, Βασιλική Ηλ. Μηνίτσιου, συζ. Ιω. Τέγου,
Ιω. Νικ. Φαρασλής, Αλέξανδρος Θ. Φαρασλής και
Νίκη Λ. Παπαντωνίου.

Οι εκλεγέντες στην Ε.Ε. είναι:
Απόστολος Βύρ. Κορλός, Ελένη συζ. Αθαν.

Τέγου και Δημ. Γ.Ζάχος.

Οι εκλεγέντες στο Δ.Σ. συνήλθαν σε σώμα την
επομένη της εκλογής των και έγινε η κατανομή των
αξιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατα-
στατικό.

Έτσι το νέο Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:
•Πρόεδρος: Αντ. Απ. Μηνίτσιος
•Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Φαρασλής
•Γραμ.: Ιωάννης Γ. Καλαντζής
•Ταμίας: Δημήτριος Κ. Ζάχος
•Μέλη: Αλέξανδρος Θ. Φαρασλής, Νίκη Λ. Πα-

παντωνίου, Βασιλική Ηλ. Μηνίτσιου, συζ. Ιω. Τέγου.

Ο παλιός (απελθών) Πρόεδρος (Δημήτριος Γ. Παπαντωνίου)
δεν υπέβαλε υποψηφιότητα, καθώς και πολλά εκ των παλιών
μελών του απελθόντος Δ.Σ. και της Ε.Ε.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επήλθε μια διοικητική ανανέωση στον
ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ ν. Λαρίσης "Ο Αθάνατος" από

συγχωριανούς μας που υπέβαλαν υποψηφιότητα για τα δύο όργανα του Συλλόγου.
Η εκλογή υπήρξεν ΟΜΟΦΩΝΗ, κατόπιν απόφασης της Γεν. Συνέλευσης αφού οι
υποψηφιότητες ήταν όσος και ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός μελών
του Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ςυγχαρητήρια στους νεοεκλεγέντες και καλή δύναμη στα καθήκοντά τους.

Επίσκεψη Γάλλων αυτοδιοικητικών 
στον Ελληνόπυργο

Το χωριό επισκέφθηκαν την Τέτάρτη (22/3/17) ομάδα Γάλλων αυτοδιοικητι-
κών μαζί   με  μεταπτυχιακούς φοιτητές επίσης από τη Γαλλία στα πλαίσια προ-
γράμματος ανταλλαγής επισκέψεων φοιτητών και αυτοδιοικητικών. Τους
φοιτητές συνόδευαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γούσιος Δη-
μήτριος και ο κ Γιάννης Φαρασλής επίσης καθηγητής του ιδίου πανεπιστημίου.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παραμείνουν στην περιοχή για περίπου έξι μήνες
και θα μελετήσουν την κοινωνική διάρθρωση και την εξελικτική πορεία της πε-
ριοχής.



5ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Γράφει ο ςωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...
Ευστόχως και Δικαίως!

Ο λόγος για την απόφαση
ονοματοδοσίας του Δημοτικού
Σχολείου σε « Πολιτιστικό Κέντρο
Ελληνοπύργου, “Διδάσκαλος
Σωτήριος Κ. Στάθης”» και του οι-
κήματος της παλιάς Αστυνομίας
σε « Κοινοτικό Κατάστημα Ελλη-
νοπύργου, “Στρατηγός Χωρ/κής,
Στέφανος Δ. Καρατώλος”». Τιμή
που έπρεπε σε δύο ανθρώπους
που έδωσαν την ψυχή τους για το

χωριό μας και προσέφεραν με την καρδιά τους ό, τι μπορούσαν, ως
εκ της ιδιότητός των. Εύστοχη η εισήγηση και δικαία η απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου.

Πληροφορούμαστε ότι η επίσημη εκδήλωση ονοματοδοσίας, με
την τοποθέτηση τιμητικών πλακών, θα γίνει προσεχώς (30 Απριλίου
2017) και προσκεκλημένοι θα είναι οι παλιοί μαθητές του Δασκάλου
μας και ΌΛΟΙ οι συγχωριανοί μας που αναγνωρίζουν την προσφορά
στο χωριό των δύο τιμωμένων προσώπων. 

ςωτήριος 
κ. ςτάθης

ςτέφανος 
Δ. καρατώλος

Συνέλευση - 
αγιοβασιλόπιτα 
και εκλογές ….

Κοπή αγιοβασιλόπιτας στον Σύλλογό
μας στη Λάρισα και διενέργεια αρχαιρεσιών
(εκλογών) για ανάδειξη νέων οργάνων του,
στις 29 Ιαν. 2017. Υπήρξεν αλλαγή φρουράς
και ανανέωση σε πρόσωπα. Σεβαστή η από-
φαση του Προέδρου (Δημ. Γ. Παπαντωνίου)
αλλά και άλλων νεοτέρων του σε ηλικία να
μην είναι υποψήφιοι και πάλιν. Οι λόγοι πει-
στικοί, αφού υποχρεώσεις (επαγγελματικές -

οικογενειακές) τους εξανάγκασαν στην λήψη
της τελικής τους απόφασης. Νέος Πρόεδρος
ο συνεργάτης μου (της συντακτικής επιτρο-
πής εννοώ) - και χρηματίσας και παλιότερα
Πρόεδρος στον Σύλλογό μας- Αντ. Απ. Μη-
νίτσιος. Λεπτομέρειες για το νέο Δ.Σ. σε άλλη
στήλη.

Ο ι.ν. Αγίου Γεωργίου στο χωριό μας
Κτίσμα του 1818 (200 ετών)

Κτήτωρ ο Αγιορείτης Μοναχός π. Γεράσιμος
(Ιερομόναχος), από τα Καλάβρυτα.

Ήλθε στο χωριό μας αναζητώντας τόπο ασκήσεώς του
και ανεγέρσεως Μοναστηριού, προς τούτο.

Ηλεκτροφωτισμένος, σε περίοπτη θέση ο Ναός, ορατός παντα-
χόθεν, κυρίως δε από τους εισερχομένους οδικώς στο χωριό μας.

Έστω και μετά ...δυσκολίας, επείσθησαν πάντως οι αρμόδιοι για
την ηκλεκτροφώτισή του. Όντως, πολύ διαφορετική η νυκτερινή ει-
κόνα του χωριού μας με την ηλεκτροφώτιση και ανάδειξη του ση-
μαντικού αυτού θρησκευτικού μνημείου. Εφέτος θα γιορτασθούν, με
επίσημο τρόπο τα 200 χρόνια από την ανέγερσή του, με πρωτοβου-
λία του τοπικού Συλλόγου «Άγιος Αθανάσιος».

Εικόνες από την 
σημερινή Αγία Ρωσία
Μετά τον διωγμό των 73 ετών η ΟΡ-

ΘΟΔΟΞΙΑ αναγεννάται και θριαμβεύει εις
Δόξαν Αγίου Τριαδικού Θεού.

"Η Εκκλησία διωκομένη ισχυροτέρα
καθίσταται!!!

Δείτε την κοσμοπλημμύρα των πιστών
που προσέρχονται εις το "Ποτήριον της
Ζωής" προς Θεία Μετάληψη. Οι Αρχιερείς
και οι Ιερείς δεν προλαβαίνουν να μετα-
λαμβάνουν τους Ρώσους Ορθοδόξους.

Άλλα σχόλια περιττεύουν.

Μας είπαν τα κάλαντα….
Τρία χαριτωμένα παιδάκια (Καρατωλάκια ήταν,

ο μικρός Βύρων, η αδελφή του και η εξαδέλφη του,
άλλα ονόματα δεν ξέρω…) είπαν τα κάλαντα στους
συγχωριανούς μας και έδωσαν μια άλλη ξεχωρι-
στή όμορφη χριστουγεννιάτικη νότα στο χωριό. 

Η παιδική αγνότητα γέμισε την ψυχή μας σε μια
γιορτινή μέρα, σε ένα χωριό που ήταν άδειο από
κόσμο, λόγω της εποχής. Να είναι καλά και του
χρόνου να τα …ξαναπούν!!

Ο νέος Ιερέας του χωριού
Ο π. Κων/νος Τσιαντάκης,

από νομό Τρικάλων καταγόμενος
και διαμένων στην γειτονική Γε-
λάνθη (τόπος καταγωγής της Πρε-
σβυτέρας του) είναι ο
αντικαταστάτης του π.Αντωνίου.
Και ο π. Κων/νος θα ήθελε, φαν-
τάζομαι, να παραμείνει στην Γε-
λάνθη, ως Ιερεύς και ο
παπΑντώνης στην θέση του στο
χωριό. Κάπως δυσκολευόμαστε
στην κατανόηση του σκεπτικού

της ληφθείσας απόφασης. Ελπίζουμε σε μια νεότερη διευθέτηση της
υπόθεσης αυτής και κατά την επιθυμία των Ιερέων, από τον επιχώ-
ριο Επίσκοπο - Μητροπολίτη.

υπαίθριο μάθημα, τότε (περίπου 1968-69 στο χωριό μας),
κάτι που ςΗΜΕρΑ συμβαίνει κατά κανόνα στην Αφρική (μά-
θημα κάτω από τα δένδρα, χωρίς θρανία βέβαια, σταυροπόδι
τα παιδάκια πάνω στα χορτάρια...!!!

Αναγνωρίστε πρόσωπα 
στην παρακάτω φωτογραφία.

«Εκοιμήθη εν Κυρίω»
ο ΠαπαΓιώργης 

(Γιαννούλης)

Τις βραδινές ώρες της 22ας Μαρτίου
εκοιμήθη «και μετέστη από τα πρόσκαιρα
και μάταια στα ουράνια, στα αιώνια» ο σε-
βαστός μας ΠαπαΓιώργης (Γεώργιος Κ.
Γιαννούλης, κατά κόσμον). Ο π. Γεώργιος
γεννήθηκε στο χωριό μας το 1921. Έζησε
και μεγάλωσε στο χωριό μας. Απεφοίτησε
από την Ιερατική Σχολή Λαμίας, χειροτονη-
θείς Διάκονος και Ιερέας σε ηλικία 36
ετών, από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κυρό Αμβρόσιο. Πρωτοδιορίσθηκε στο
χωριό Αγριπιδιά Δομοκού, πλησίον του Ν.
Μοναστηρίου (σύνορα με ν. Καρδίτσης).
Μετατέθηκε στην Μητρόπολη Λάρισας και
τα υπόλοιπα ιερατικά του χρόνια ήταν στον
Αμπελώνα Τυρνάβου. Μετά την συνταξιο-
δότησή του διέμεινε μονίμως στην Λάρισα
με την αείμνηστη Πρεσβυτέρα του Αικατε-
ρίνη.

Ο πατήρ Γεώργιος υπήρξεν απλός και
ταπεινός Ιερεύς. Παραδοσιακός παπάς, με

συνειδητή βιωματική πίστη. Ολιγόλογος,
καλοσυνάτος προς όλους και αγαπητός στο
ποίμνιό του. Του απονεμήθηκε, πριν από
λίγα χρόνια το οφίκιο του τιμίου σταυρού
από τον νυν Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιγνά-
τιο

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Άγιο
Δημήτριο, στο χωριό, από τον Πρωτοσύγ-
γελο της Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου π.
Αχίλλιο Τσούτσουρα (ο οποίος εκφώ-
νησε και τον επικήδειο λόγον του). Πα-
ραβρέθηκαν και οι Αρχιμανδρίτες π.
Διονύσιο (Ηγούμενος μοναστηριού και
προϊστάμενος Προφήτη Ηλία Νεράϊδας
Λάρισας) και π. Γεδεών (τον οποίον ο
παπαΓιώργης βάπτισε στον Αμπελώνα

προ της συνταξιοδότησής του). Ο εντα-
φιασμός εγένετο στο κοιμητήριο του ιδίου
Ιερού Ναού και συγκεκριμένα το σκήνωμά
του ετοποθετήθη στον τάφο της αγαπημέ-
νης του πρεσβυτέρας, η εκταφή της οποίας
εγένετο την ίδια ημέρα.

Στην εξόδιο ακολουθία παραβρέθηκαν
όλοι οι συγχωριανοί μας και οι Ιερείς π.
Κων/νος (Τσιαντάκης) και π. Αντώνιος
(Ανδρέου).

Ενθυμούμαστε πάντοτε τον π. Γεώρ-
γιο για την αγάπη του προς το χωριό μας
(που επισκέπτονταν κάθε χρόνο) και την
καλοσύνη του. Για όλους μας είχε ένα
καλό λόγο και μια πνευματική συμβουλή.
Στο επουράνιο θυσιαστήριο, μαζί με τους
λοιπούς συγχωριανούς μας Ιερείς να
προσεύχονται για όλους εμάς τους συγ-
χωριανούς τους, το χωριό μας και τον
κόσμο όλον. Του σεβαστού μας παπα-
Γιώργη «Αιωνία αυτού η μνήμη».
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Μόρφωση      
μορφωμένος άνθρωπος:

&&
Διδάγματα των αρχαίων Ελλήνων τα οποία αντλούνται από το βιβλίο 

«Λεξικό ελληνικής διδασκαλίας» (με ακριβείς παραπομπές στα χωρία των κειμένων)
του συγχωριανού μας ςτρατηγού ε.α. ΕΛ.Ας. και συγγραφέως κ.Αντ. Απ.Μπίρου.*

«Quo vadis Europa» 
Πού πηγαίνεις Ευρώπη;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 16-03-2017
Για τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
«Quo vadis Europa» Πού πηγαίνεις
Ευρώπη;

Δήλωση του Δημήτρη Σιούφα
πρώην Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων

Οι φυγόκεντρες τάσεις
Καθώς συμπληρώνονται 60 χρόνια από την υπογραφή της Συν-

θήκης της Ρώμης, της Συνθήκης που θεμελίωσε το ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα, το ερώτημα «Quo vadis Europa» επανέρχεται πιο
επιτακτικά από ποτέ. Είναι, άλλωστε, αυταπόδεικτο πως η οικονο-
μική κρίση, το προσφυγικό, η πεποίθηση υποταγής των ευρωπαϊ-
κών θεσμών στους ισχυρούς της Ευρώπης, προκάλεσαν έντονο
ευρωσκεπτικισμό σε πολλές χώρες. Έφεραν ήδη το Brexit, άνοδο
των εθνικιστικών κομμάτων, αλλά και φυγόκεντρες τάσεις που – αν
συνεχιστούν – δεν πρόκειται να αφήσουν τίποτε όρθιο.

Οι εξαγγελθείσες πολιτικές – αν συνεχιστούν – της νέας Αμερι-
κανικής κυβέρνησης, απέναντι στην Ε.Ε, οδηγούν σε νέες πραγ-
ματικότητες και καμιά χώρα δεν θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει
μόνη. Σε κάθε περίπτωση, δείχνουν ξεκάθαρα πως, σήμερα, πιο
πολύ από ποτέ, χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη και όχι
λιγότερη Ευρώπη.

Η λευκή βίβλος
Μπροστά σε όλα αυτά και ενόψει της επετειακής Συνόδου Κο-

ρυφής, στις 25 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
έχει παρουσιάσει, κάτω από τον τίτλο “Λευκή Βίβλος”, πέντε δια-
φορετικές διαδρομές, υπογραμμίζοντας πως μπορεί να αποτελέ-
σουν την αρχή και όχι το τέλος του διαλόγου για το μέλλον της
Ένωσης. Παρόλα αυτά, οι ηγέτες των τεσσάρων μεγαλύτερων
χωρών της Ένωσης – της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και
της Ισπανίας – σε πρόσφατη συνάντησή τους, έχουν ταχθεί υπέρ
της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων. Έδειξαν, έτσι, πως η διακή-
ρυξη στην οποία μπορεί να καταλήξει η επετειακή Σύνοδος έχει –
σε ένα μεγάλο βαθμό – προαποφασιστεί.

Να μπουν μπροστά οι πολίτες
Είναι βέβαια γεγονός ότι τόσο η δημιουργία της Ευρωζώνης,

όσο και η Συνθήκη Σένγκεν, έχουν ήδη ανοίξει το δρόμο για την Ευ-
ρώπη των πολλών ταχυτήτων. Επικράτησε, στις περιπτώσεις
αυτές, η αρχή των ενισχυμένων συνεργασιών στη βάση κοινά απο-
δεκτών αρχών, χωρίς αποκλεισμούς. Δημιουργήθηκε μια ευαίσθητη
ισορροπία που χρειάζεται ενίσχυση και όχι αποδυνάμωση. Το
σχήμα που φαίνεται ότι προαποφασίστηκε, γίνεται ερήμην των πο-
λιτών. Και είναι σχήμα για να διαφυλαχθεί το σύστημα, αγνοώντας
ότι χάνουμε έτσι τους πολίτες. Μόνο οι Ευρωπαίοι πολίτες μπο-
ρούν να υπερασπιστούν το Ευρωπαϊκό ιδεώδες, τις αρχές και τις
αξίες του, την Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο.
Εάν, άλλωστε, επικρατήσουν συνθήκες Βαβέλ, οι κίνδυνοι είναι
ορατοί και καταστροφικοί. Το τέλος του ευρωπαϊκού οράματος, και
σχεδόν σε μια τέτοια περίπτωση, θα είναι αναπόφευκτο, άδοξο και
οδυνηρό. Και αυτό θα είναι ιστορικό έγκλημα των σημερινών Ευ-
ρωπαίων ηγετών, οι οποίοι έστω και αργά οφείλουν να αποδει-
χτούν αντάξιοι, στην πρόκληση της Ιστορίας.

Τα οφέλη από την Ευρώπη
Οι Έλληνες, βυθισμένοι στην οικονομική κρίση, έχουμε σοβα-

ρούς λόγους να δυσφορούμε για τις υπερβολικές αξιώσεις των εταί-
ρων μας και την ανεπάρκεια της κοινοτικής αλληλεγγύης. Δεν
μπορεί, ωστόσο, να λησμονούμε τα διαχρονικά οικονομικά, πολι-
τικά και εθνικά οφέλη της συμμετοχής μας στην Ένωση. Ούτε και
το γεγονός πως δεν θα μπορούσαμε μόνοι ούτε την οικονομική
κρίση, ούτε το μεταναστευτικό να αντιμετωπίσουμε.

Έχουμε, επομένως, κάθε λόγο να επιμείνουμε αταλάντευτα: Η
Ελλάδα να παραμείνει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής εμβάθυνσης,
ενεργά συμμέτοχος στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος.

Απρίλιος 1817 – Απρίλιος 2017
200 χρόνια από την επέτειο μιας από τις μάχες του Καραϊσκάκη στον Ελληνόπυργο (Γράλιστα)

Για τους Τούρκους, η παρουσία του Καραϊσκάκη
στη Γράλιστα ήταν «αγκάθι στο μάτι τους». Γι΄ αυτό
απεφάσισαν να τον εξοντώσουν. 

Την Τρίτη του Πάσχα του 1817, δύναμη 800 Τουρ-
καλβανών κατέλαβε νύκτα τις επίκαιρες θέσεις του χω-
ριού Μηλέα, Κοκκόση Πλάτανο, Λειβαδερό και Σταυρό
απ΄ όπου υπολόγιζαν ότι θα προσπαθούσαν να δια-
φύγουν ο Καραϊσκάκης και τα παλληκάρια του που πέ-
ρασαν το Πάσχα στη Γράλιστα.

Ο Καραϊσκάκης είχε χωρίσει την ομάδα του έτσι,
ώστε τμήμα της έμεινε στα σπίτια του Θοδωρή Λαγού,
και του Αηδόνη ( Τσιούτσιου, Λαγού και νυν Μηνίτσιου)
που ήταν στη νοτιοδυτική άκρη του χωριού ενώ σε από-
σταση 200 μέτρων από αυτά είχε το ταμπούρι του όπου
είχε ένα μικρό πυροβόλο (τσακαλόνι). Τους υπόλοι-

πους εγκατέστησε στο σπίτι του Λυκογιώργου που
είναι στο κέντρο του χωριού στη θέση Απαλαίστρα.

Τους Τούρκους αντιλήφθηκε ο παπάς του χωριού
Σακελλάριος Βρεττός-πατέρας του μετέπειτα ιερέα Δημ.
Παπαδημητρίου, με τον οποίο ο παπα - Βρεττός την
προηγουμένη μέρα είχε στείλει δώρα πασχαλιάτικα
στον Καραϊσκάκη.

Ενώ πήγαινε να ψάλει την Ακολουθία του όρθρου
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, αντιλήφθηκε τους
Τούρκους επέστρεψε και ειδοποίησε αμέσως τον Κα-
ραϊσκάκη. Για να κερδίσει καιρό ή για να ειδοποιήσει
τους συντρόφους του ο Καραϊσκάκης μηχανεύτηκε το
εξής τέχνασμα: Πέταξε τις κάπες από τα παράθυρα, για
να ξεγελάσει τους Τούρκους.

Οι Τούρκοι, που βλέποντας τις κάπες να πέφτουν,

νόμισαν πως τα παγιδευμένα παλληκάρια φεύγουν,
έριξαν και άδειασαν τα όπλα τους. Έως ότου ξαναγε-
μίσουν, ο Καραϊσκάκης και οι σύντροφοί του βρήκαν
καιρό και έφυγαν. Και ενώ οι Τούρκοι περίμεναν  να
φύγει προς τα ψηλότερα, αυτός κατεβαίνει στο κέντρο
του χωριού, παίρνει και τους υπολοίπους από του Λυ-
κογιώργου και από τις θέσεις Λώλου, Κουδουνάκι και
Πεζούλια φθάνει στη θέση Σαμαράκι.

Οι Τούρκοι όταν κατάλαβαν ότι τους ξέφυγε ο Κα-
ραϊσκάκης, έπιασαν τον Αη Θανάση απ’ εκεί τους πυ-
ροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν από τους κλέφτες.
Τούτον παρέλαβαν  οι υπόλοιποι και μέσα από το
δάσος της Αγιά Μαρίνας και το Μέγα Ρέμα έφτασαν
στο χωριό Βρώστιανη (νυν Αμυγδαλή) όπου και άφη-
σαν τον τραυματία για θεραπεία.

(ςυνέχεια απο σελ. 1)

1.Μορφωμένος, τέλειος και ενάρετος είναι όχι
όποιος κατέχει τέχνες, επιστήμες και ιδιαίτερες ικα-
νότητες, αλλά όποιος χειρίζεται επιδέξια την κα-
θημερινή πραγματικότητα, συμπεριφέρεται όπως
πρέπει και δίκαια, αντιμετωπίζει με επιτηδειότητα
τις ανοησίες και ενοχλήσεις των άλλων, είναι εγ-
κρατής στις ηδονές, δεν καταβάλλεται εντελώς από
τις συμφορές, δε διαφθείρεται από την ευτυχία και
χαίρεται περισσότερο για τα αγαθά που αποκτάει
με τη φρόνηση παρά για όσα του χαρίζει η τύχη.

Ισοκράτους παναθηναϊκός 30

2.Πώς αποδεικνύεται ότι η φιλοφροσύνη και η
δικαιοσύνη προσφέρουν την καλύτερη συμπερι-
φορά, δε βλάπτουν κανέναν και εξαφανίζουν τις
καταστροφικές φιλονικίες, τις οποίες προκαλούν
η κακία, η αδικία, η κακολογία, ο θυμός και η
σκληρότητα; Την επιτυχία σε κάθε έργο την προ-
σφέρουν η γ ν ώ σ η και η σωστή σκ έ ψ η .

Ομήρου Ιλιάς (ραψωδίες και στίχοι): 
Α 1-7, 103,104, Ι 255-258, 646-648, π 29-35,

72, 73, ς 107-110, τ, 65-68, 181-183, υ 246-255,
Ψ 305-318, Ω 767-772

3.Πώς αποδεικνύεται ότι οι βασικές αρετές του
καλού ανθρώπου είναι η ορθοφροσύνη και η φι-
λανθρωπία και ότι στον καθένα συμφέρει να τι-
μάει το δίκαιο και τις καλές πράξεις και να
αποφεύγει το άδικο και κακό; Ο δίκαιος, ευσεβής
και καλόγνωμος προστατεύεται από θεούς και αν-
θρώπους και ο άδικος, κακός και ανήμερος τιμω-
ρείται και βασανίζεται για τα ανομήματά του.

Ομήρου Οδύσσεια (ραψωδίες, στίχοι): 
β 150-154, 243-248, γ 138-140, δ 700-705, θ

597,598, ξ 83-110, π 424-432, ρ 51,60, σ 139-
145, τ 330-335, υ 41-43, φ 98-100, χ 36-42, 315-
319, 375,376, 414-416, ψ 64-68, 123-127, ω 449

4.Σε ποια διαμάχη βρίσκονται στην ψυχή το λ
ο γ ι κ ό που κρίνει για το καλύτερο και το χειρό-
τερο με τις ε π ι θ υ μ ί ε ς και το θ υ μ ό που πα-
ρασύρουν σε απερίσκεπτες πράξεις και
συμφορές;

Ομήρου Οδύσσεια η 221-226, μ 40-57, 113-
166, 176-205, 345-405, 0 343, 344, ρ 216-239,

289-292, 467-470, σ 53, υ 8 - 23.

5.Γιατί όποιος κάνει κακό σε άλλον κάνει στον
εαυτό του μεγαλύτερο κακό από το οποίο ποτέ δεν
μπορεί να απαλλαγεί και γιατί η κακή σκέψη βλά-
πτει περισσότερο αυτόν που τη συλλαμβάνει; Ο
καθένας πρέπει ή να νοεί μόνος του το κάθε τι ή να
διδάσκεται από άλλον και να μην περιμένει να
πάθει για να μάθει.

Ησιόδου Έργα και Ημέραι 176-178, 201,
218. 226, 265-267, 293

6.Γιατι το να σκέπτεται κανείς σωστά είναι το
μεγαλύτερο δώρο του θεού και γιατί όποιος κάνει
άδικες πράξεις οδηγείται στην καταστροφή;

Αισχύλου Αγαμέμνων 177, 462-465, 927,
1430, 1529, 1562, 1564

7.Γιατί στην ψυχή πρέπει να επικρατεί η
αγάπη και η φρόνηση και όχι το μίσος και η αφρο-
σύνη και πώς αποδεικνύεται ότι η φρόνηση είναι
το ανώτερο αγαθό που οδηγεί στις σωστές πρά-
ξεις και στην ευτυχία και η αφροσύνη το μεγαλύ-

τερο κακό που οδηγεί σε σφάλματα, συμφορές και
δυστυχία;

ςοφοκλέους Αντιγόνη 322-375, 523, 582,
618, 619, 683-687, 705-729, 1023-1028,

1050,1051, 1242, 1243, 1261, 1262, 1347-1353

8.Ο καθένας ακόμη και ο σοφός πρέπει να μη
νομίζει μόνο τη δική του σκέψη ορθή, να εξετάζει
και τη γνώμη των άλλων και αν διαπιστώνει λάθος
του να μετακινείται προς το σωστό, να μη μένει με
τη σκέψη αγύριστη και να μην παρατεντώνει το
σκοινί, αν θέλει να εξασφαλίζει σωστή απόφαση
και σωστή αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων
και να αποφεύγει τις εσφαλμένες πράξεις και την
καταστροφή.

ςοφοκλέους Αντιγόνη 683-687, 705-729,
1023-1028, 1050, 1051, 1242, 1243. 1261, 1262,

1347-1353

9.Πώς αποδεικνύεται ότι όποιος ζει σύμφωνα
με τους θείους νόμους και καλλιεργεί με τα λόγια
και τα έργα τη φρόνηση και την άλλη αρετή εξα-
σφαλίζει την πιο καλή και ευτυχισμένη ζωή και ότι
η υπεροψία, η απερισκεψία και η αδικία οδηγούν
στη δυστυχία και στην καταστροφή; Το να κάνει
κανείς το καλό είναι το πιο ωραίο έργο.

ςοφοκλέους Οιδίπους τύραννος 315, 
800 -813, 863-895, 992-1215, 1344, 1409,

1528 -1530

10.Γιατί η αρετή ειναι το σταθερότερο από-
κτημα;

Ευριπίδου Ανδρομάχη 775

11.Πώς αποδεικνύεται ότι ευτυχία και σωτηρία
υπάρχει στην ευσέβεια και τη δικαιοσύνη και όχι
στη βία και την αδικία και ότι ο καθένας πρέπει να
αποκτάει δίκαια και όχι άδικα τα αγαθά;

Ευριπίδου Ελένη 903-908, 998-1004, 1013-
1016, 1030, 1031, 1647-1649, 1676-1679

12.Γιατί η αξία του ανθρώπου πρέπει να κρί-
νεται από τους τρόπους και όχι από την καταγωγή,
τον πλούτο ή τη φτώχεια;

Έυριπίδου Ηλέκτρα 368-390

13.Στην αρετή οδηγεί η σωστή ανατροφή. Όσα
διδάσκεται και μαθαίνει το παιδί τα τηρεί μέχρι τα
γεράματά του.

Ευριπίδου Ικέτιδες 911-917

14.Βασικό γνώρισμα του καλού ανθρώπου
είναι το να πράττει κάθε φορά το καλύτερο.

Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 503, 558

15.Με ποια πορεία οι πονηρές και βλαβερές
επιθυμίες οδηγούν τον άνθρωπο στο κακό και

στην καταστροφή, όταν μέσα στην ψυχή νικούν
στον πόλεμο που κάνουν προς το λογικό;

Ευριπίδου Ιππόλυτος 373-401

*Πρόκειται για μοναδική, αξιόλογη και πρω-
τότυπη επιστημονική εργασία, ωφέλιμη για
τους μελετητές των αρχαίων Ελλήνων συγ-
γραφέων, κυρίως δε για τους φιλολόγους (και
όχι μόνον) 

Εκδόθηκε για 3η φορά (1η έκδοση1983, 2η έκ-
δοση 1985, 3η έκδοη 2014 «Εκδόσεις ΓΡΗ-
ΓΟΡΗ, Αθήνα»).
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Ομιλία του προέδρου του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών 
κ. Βασίλη Παναγόπουλου κατά την κοπή της πίτας.

Αγαπητοί συγχωριανοί και αγαπητοί φίλοι του χωριού μας,

1. Ως πρόεδρος του συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθήνας «Αγία Παρασκευή» κατ αρχάς θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά
μου που είστε σήμερα εδώ και μαs τιμάτε με την παρουσία σαs και να σας ευχηθώ για το 2017 τα καλύτερα σε σας και τις οικογένειές σας. 

2.Εύχομαι να είναι μία χρονιά διαφορετική και καλύτερη από την προηγούμενη με λιγότερη αδικία, περισσότερη ελπίδα, περισσότερη αισιοδοξία και να είμαστε πιο δυ-
νατοί, πιο ανθρώπινοι και με διαφορετική νοοτροπία.

3. Συναντήσεις όπως η σημερινή μας δίνουν μία εξαιρετική ευκαιρία για γόνιμες συζητήσεις και ευρεία ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δραστηριότητες του χωριού
μας, να συναντήσουμε παλιούς φίλους και συγχωριανούς και να φέρουμε στη μνήμη μας παλιές εποχές και αναμνήσεις.

4. Εκτός των συγχωριανών που είστε εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας, έχουν έρθει και άλλοι εκτός χωριού φίλοι μας, που μας τιμούν με τη δική τους παρου-
σία τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. 

5. Τα έξοδα της ετήσιας αυτής εκδήλωσης τα καλύπτει κάθε χρόνο δωρεάν η συγχωριανή μας και ιδιοκτήτρια της επιχείρησης του ξενοδοχείου κα Λαμπρινή Καρανά-
σιου με το σύζυγό της κύριο Στέλιο Ζούλοβιτς τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

6. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά την συγχωριανή μας κυρία Άννα Καρανάσιου και το σύζυγό της κύριο Παύλο Εμμανουήλ που για πολλά χρόνια μας προ-
σφέρουν δωρεάν τα γλυκά και τις Βασιλόπιτες.

7. Οι προσφορές τους αποτελούν μία σημαντική ενίσχυση για το σύλλογό μας.
8. Οι δύο εξαίρετες αυτές συγχωριανές μας συνεχίζουν την παράδοση που δημιούργησε ο αείμνηστος πατέρας τους Πέτρος Καρανάσιος που μας διέθετε κάθε χρόνο

την αίθουσα του ξενοδοχείου για τη γιορτή του συλλόγου μας. Η αγάπη του δε για το χωριό και τους κατοίκους του, ήταν πολύ μεγάλη, πράγμα που έδειχνε όχι με λόγια
αλλά και με τα έργα του.

ΤΤ
ο 2017 μία δύσκολη χρονιά για όλο τον
κόσμο έχουμε την ελπίδα ότι η ζωή μας δε
θα χειροτερεύσει και ότι απρόβλεπτες εξελί-
ξεις δε θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο

τις σημερινές δυσκολίες.
Εδώ και αρκετά χρόνια η ανεργία, η φτώχεια και η

αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα αποτέλεσαν φαινό-
μενα, που απλώθηκαν σε μεγάλη έκταση σε πολλές
ανεπτυγμένες χώρες.

Πρέπει να πούμε με θάρρος ότι πίσω από τον
κόσμο της ευμάρειας και της κατανάλωσης, ζει και ο
κόσμος της φτώχειας, της ανεργίας και της υποαπα-
σχόλησης. Ωστόσο μια πραγματικότητα που την αγνο-
είς ποτέ δεν θα μπορέσειs να τη διαχειριστείs.

Όσο απλό είναι να περιπλέξεις τα πράγματα, τόσο
περίπλοκο είναι να τα απλοποιήσεις.                                                                                                                                                      

Η υποαπασχόληση και η προσωρινή απασχόληση
δεν είναι λύση. Προσθέτει περισσότερο άγχος και πε-
ρισσότερη ανασφάλεια.

Εύχομαι να ξεπεράσουμε τα δύσκολα και οδυνηρά
που ζούμε τελευταία και να φύγουμε μπροστά με δύ-
ναμη και δημιουργία.

Το 1960 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο αρχαιότερος σύλ-
λογος των Ελληνοπυργίων με την επωνυμία «Αγία Πα-
ρασκευή» που συνεχίζει τις δραστηριότητες του μέχρι
σήμερα.

Με τις πρωτόγνωρες συνθήκες όμως που βιώνει η
χώρα μας σε οικονομικό επίπεδο έχουν οδηγηθεί πολ-
λοί σύλλογοι στο χείλος της διάλυσης και ουσιαστικά
στην αδράνεια και την απραξία. 

Για να διατηρήσουμε το σύλλογό μας δεχθήκαμε
να παραμείνουμε και να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις,
με όποιες δυνάμεις μπορούμε, γιατί τα πράγματα είναι
δύσκολα. 

Το μοναδικό έσοδο που έχει ο σύλλογός μας είναι
η ετήσια συνδρομή σας. Ως εκ τούτου τα έργα που μπο-
ρούμε να κάνουμε είναι μικρά. 

Έτσι την προηγούμενη χρονιά αλλάξαμε για 2η

φορά τα παγκάκια στον Άγιο Ελευθέριο, γιατί μας έβγα-
λαν και πήραν τα ξύλινα καθίσματα που είχαμε τοπο-
θετήσει πρόσφατα και αναγκαστήκαμε να τα φτιάξουμε
ξανά με σίδερα που το κόστος ανήλθε στα 400 ευρώ.

Ενισχύσαμε την Καστανογιορτή με 200 ευρώ.
Πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου είμαστε

στο σύλλογο πάνω από 20 χρόνια. Είναι καιρός να
γίνει ανανέωση, την οποία επιθυμούμε και το δηλώ-
νουμε εδώ και 4 χρόνια συνεχώς, ούτως ώστε να μπούν
νέα άτομα, για την διατήρηση του συλλόγου μας.   

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί σήμερα που μας τιμά
με την παρουσία του, ο πρώην πρόεδρος της βουλής
κ. Δημήτριος Σιούφας, που έχει μεγάλη πολιτική στα-
διοδρομία όπου για 30 και πλέον χρόνια υπήρξε Βου-
λευτής,Υπουργός και Πρόεδρος της Βουλής. Η δε
προσφορά του στον τόπο και στο χωριό μας είναι πάρα
πολύ μεγάλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

Για τις εκδηλώσεις  και τις δραστηριότητες του χωριού,
θα μας μιλήσει σε λίγο, ο πρώην Βουλευτής της ΝΔ,
μέλος του Συλλόγου μας και Πρόεδρός του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου του χωριού μας «ΆΓΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»
ο κύριος Παύλος Σιούφας, ο οποίος με την απέραντη
αγάπη που έχει για το χωριό μας,αναπτύσσει πολλα-
πλές πολιτιστικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες, μη
φειδώμενος χρόνου και χρημάτων. Χαιρετίζουμε τις
ενέργειες του αυτές και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι στο χωριό μας τοπο-
θετήθηκε νέος ιερέας, ο πατήρ Κων/νος Τσιαντάκης και
μετατέθηκε στη Γελάνθη ο επι 29 χρόνια ιερέαςας
πατήρ Αντώνιος Ανδρέου.

Πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στο δραστήριο
ιερέα του χωριού μας πατέρα Αντώνιο Ανδρέου καθώς
και προς τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου

Ιωάννη Βλάχο, Ιωάννη Μουντζούρη, Γεώργιο Σακκελα-
ρίου και Απόστολο Οικονόμου που ακούραστα ενερ-
γοποιούνται και περαιώνουν με επιμέλεια και
ενδιαφέρον τα αναγκαιούντα στους ιερούς ναούς έργα.           

Ο ιερέας μας πατήρ Αντώνιος Ανδρέου με το εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο έχουν αναμορφώσει, συντη-
ρήσει και ανακαινίσει όλες τις εκκλησίες και τα
εξωκλήσια στο χωριό μας.                                                                                                                                                   

Για να γίνουν όμως όλα αυτά τα σπουδαία και ση-
μαντικά έργα βοήθησαν σ’ αυτό και πολλοί συγχωρια-
νοί μας ντόπιοι και ξένοι, επώνυμοι και ανώνυμοι που
πρόσφεραν οικονομική βοήθεια και εθελουσία εργασία
αφιλοκερδώς. 

Εμείς από την πλευρά του συλλόγου διαθέσαμε
4000 ευρώ για την ανακαίνιση και συντήρηση του Αγ.
Γεωργίου.    

Για το οστεοφυλάκιο της Αγίας Τριάδος έδωσε
3000 ευρώ ο κύριος Παύλος Σιούφας και ο σύλλογός
μας 18.000 ευρώ. Με ενέργειές μου χορηγήθηκε χρη-
ματική ενίσχυση από το υπουργείο πολιτισμού και κα-
τατέθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό του ιερού ναού
Αγίας Παρασκευής, το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων
δραχμών ( 12.000.000) για ανακαινιστικές και συντη-
ρητικές εργασίες στους ιερούς ναούς του χωριού μας.                                                                              

Ευχόμαστε ο νέος ιερέας να συνεχίσει το έργο του
προκατόχου του πατήρ Αντωνίoυ Ανδρέου με επιτυχία
και αφοσίωση στα καθήκοντά του.                                                                                

Αφού σας ευχαριστήσω ακόμα μία φορά για την
παρουσία σας εύχομαι καλή χρονιά σε όλους.    

Ευχετήρια μηνύματα έστειλαν oι παρακάτω
συγχωριανοί μας που δεν μπόρεσαν να παραστούν
στην κοπή της πίτας του συλλόγου μας.

•Ο Πρόεδρος του χωριού μας κύριος Ιωάννης Βλά-
χος εύχεται να είναι το ξεκίνημα του 2017 η αφετηρία
μιας δημιουργικής εποχής. Ο πρόεδρος μας βρίσκεται
πάντα κοντά σε όλα τα προβλήματα που κατά καιρούς
ανακύπτουν στο χωριό, δίνοντας τη βοήθειά του. 

•Θέλω να επισημάνω ότι για τον περιφερειακό
δρόμο του χωριού μας, ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή
παρών στο εργοτάξιο και έδινε λύσεις σε τοπικό επί-
πεδο στα εμφανιζόμενα προβλήματα, για να πέσει η
άσφαλτος. 

•Η πρόταση του για αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων
γεωργικών εκτάσεων και η δημιουργία βιώσιμων και
ανταγωνιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, είναι
πολύ σημαντική .

•Σ’ αυτό βοηθάει η εξαίρετη προσφορά του ιερέα
μας πατήρ Αντωνίου Ανδρέου ο οποίος διέθεσε 50
στρέμματα αγροτικής γης που ανήκουν στην εκκλησία
σε οποιονδήποτε νέο Ελληνοπυργιώτη που επιθυμεί να
ασχοληθεί με γεωργικές δραστηριότητες. Η παραχώ-
ρηση της χρήσης των 50 στρεμμάτων είναι εντελώς δω-
ρεάν.

•Ευχές για να γεννηθεί η πραγματική ελπίδα αλλά
και ο αγώνας για καλύτερους καιρούς σε όλους τους
Έλληνες που δοκιμάζονται σκληρά από την παρατετα-
μένη και πολύπλευρη κρίση, μας στέλνει ο πρώην Αν-
τιδήμαρχος του Δήμου μας, κύριος Αντώνιoς Μηνίτσιος,
που βοήθησε από το Δήμο και βοηθά ακόμη με τις γνω-
ριμίες του να γίνουν σημαντικά έργα στο χωριό μας.
Κατά τα έτη δε 2011-2012 που ήταν Αντιδήμαρχος, συ-
νέδραμε τα μέγιστα στην προώθηση των έργων τόσο
στο χωριό μας όσο και στα άλλα χωριά του Δήμου.

•Τον περασμένο μήνα εξελέγει και Πρόεδρος του
Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας «O AΘANATOΣ»
και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθή-
κοντα.

•Εγκάρδιες ευχές ο καινούργιος χρόνος να είναι σε
όλους μας μόνο χαρές, υγεία και ευτυχία μας στέλνει ο
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου μας και πρώην Πρό-
εδρος του χωριού μας, κύριος Γεώργιος Παναγόπου-
λος, που έκανε σημαντικά έργα στο χωριό μας και
βοήθησε να λυθούν πολλά προβλήματα.
Σήμερα από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου βοηθά
με κάθε τρόπο για την ανάπτυξη του χωριού μας και του
Δήμου.                                                                        Οι
προτάσεις που κάνει στο Δήμο για την ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση
των κάθε μορφής πόρων (φυσικών- ανθρωπίνων- πο-
λιτιστικών) προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την το-
πική πρωτοβουλία και την  επιχειρηματικότητα είναι
σημαντικότατες.                                                                                                                

•Τις ευχές του μας στέλνει και ο πρώην Διευθυντής
ΕΛΓΑ (Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-
σεων) του Υπουργείου Γεωργίας, κύριος Νικόλαος
Τριαντάρης, όπου από τη θέση που κατείχε, βοήθησε
να γίνουν στο χωριό μας σημαντικά έργα, ασχέτως αν
η μετριοφροσύνη του δεν του επέτρεπε να προβάλει και
να διαφημίσει το έργο του.

•Θερμές ευχές η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από
αυτήν που έφυγε, μας στέλνει ο πρώην Περιφερειακός
Διευθυντής της τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη
και Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Θεσσα-
λονίκης «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» κύριος Θωμάς Ζάχος, που βοή-
θησε σημαντικά στην αποπεράτωση σημαντικών
έργων του χωριού μας, βάζοντας από την τσέπη του
αρκετά χρηματικά ποσά. Εδώ και πολλά χρόνια ασχο-
λείται με την Ποίηση και οι Ποιητικές του Συλλογές είναι
Θαυμάσιες.   

Πολλά από τα ποιήματά του έχουν γίνει τραγούδια.
Υπάρχουν στο CD του, που κυκλοφόρησε με τίτλο
«ΑΠΟΨΗ» 11 τραγούδια όπου το νόημα και το περιε-
χόμενο των τραγουδιών είναι εξαίρετο.                                                                                       

•Τις ευχές του στέλνει για το 2017 και ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Ελληνοπυργίων στο νομό Τρικάλων «ΤΟ
ΜΕΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙ» κύριος Νικόλαος Πλακιάς, για καλή
υγεία και υπομονή στις δυσκολίες που περνάμε.
Οι υπηρεσίες και οι συμβουλές που παρέχει σε κάθε
ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στους τοπικούς φορείς,
όπως η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων παραγω-
γής φιλικών προς το περιβάλλον και τις σύγχρονες και
μελλοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών, είναι πολύ
σημαντικές.

τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
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Λακωνικά
Ενας από τους βασκούς στόχους της τοπι-

κής κοινότητας Ελληνοπύργου είναι η αι-
σθητική αναβάθμιση του χωριού.

Λέγοντας αισθητική αναβάθμιση εννοούμε
ότι τίποτα δεν πρέπει να έιναι πεταμένο
και ώς έτυχε , ή αφημένο στην τύχη του,

εντός του οικισμού.

Λέμε επίσης ότι η αισθητική αναβάθμιση
κομίζει στον οικισμό αισθητική υπεραξία.

Ηαισθητική υπεραξία δημιουργείται από
την ευταξία και την αίσθηση του ωραίου
που υπάρχει στο χώρο.

Να παρατηρήσουμε τα τουριστικά Ελλη-
νικά νησιά πρέπει, όπου θα διαπιστώ-
σουμε ότι την έννοια της αισθητικής

υπεραξίας την εφαρμόζουν στην καθημερινότητα
όλοι  οι κάτοικοι.

Ολόγος είναι απλός, έχουν αντιληφθεί ότι
η καθαριότητα και η τάξη ελκύει τους ξέ-
νους και επομένως αυτό πρέπει να

εφαρμόζουν γιατί είναι προς το συμφέρον τους.

Προς τιμήν του αειμνήστου στρατηγού
Στέφανου Δ. Καρατώλου και του αειμνή-
στου δασκάλου μας Σωτηρίου Κ. Στάθη

θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στις 30 Απριλίου
2017 στο χωριό.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Μουζακίου και
της τοπικής κοινότητος Ελληνοπύργου θα
είναι η όλη εκδήλωση  σε ένδειξη τιμής και

ευγνωμοσύνης για το έργο των δύο ευεργετών του
χωριού.

Ρητά θα λέγαμε ότι με την αποκάλυψη των
δύο καλαίσθητων μαρμάρινων επιγρα-
φών που θα τοποθετηθούν στο κοινοτικό

κατάστημα Ελληνοπύργου και το πολιτιστικό κέν-
τρο Ελληνοπύργου
αποδίδεται η δέουσα τιμή δια της οποίας και δίδε-
ται το καλό παράδειγμα προς μίμησην αναλόγου
έργου από τους νέους στο μέλλον.

Για πολλοστή φορά επισκέφθηκαν τον Ελ-
ληνόπυργο φοιτητές από τη Γαλλία οι
οποίοι έρχονται βάσει προγραμμάτων αν-

ταλλαγής φοιτητών μεταξύ της Ελλάδος και της Γαλ-
λίας και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (Βόλος) και αντιστοίχου της Γαλλίας.

Οβασικός εμπνευτής για την υλοποίηση
αυτού του προγράμματος είναι ο αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου μας κ Γιάννης

Φαρασλής με τον καθηγητή κ Δημήτρη Γούσιο του
πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στόχος του κ Φαρασλή είναι η εξέυρεση
τρόπου για δραστηριοποίηση όλων των
νέων του χωριού στον πρωτογεννή τομέα.

Πάνω σε αυτό  το αντικείμενο εργάζεται, και ο σύλ-
λογος βοηθάει όσο είναι δυνατόν για να προχωρή-
σει το φιλόδοξο σχέδιό του.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Στην αιωνιότητα ο μητροπολίτης 
Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ

Γράφει ο ςωτ.Αθαν.Μουντζούρης
Ο μακαριστός πλέον Επίσκοπος

κυρός Σεραφείμ (ΣΤΕΦΑΝΟΥ), Μη-
τροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως
Σταγών και Μετεώρων (Καλαμ-
πάκα), ανήκει στην αιωνιότητα. Στην
θριαμβεύουσα Εκκλησία του Χρι-
στού.

Ο Δεσπότης από το Φανάρι
(Καρδίτσας), την παρελθούσα εβδο-
μάδα ασθένησε και εισήχθη στο Νο-
σοκομείο επειγόντως. Η
σοβαρότητα της ασθενείας οδήγησε
στον θάνατο (Σάββατο 18 Μαρτίου
2017), τον Δεσπότη από το Φανάρι
-και όπως συνηθίζαμε να λέμε «τον
δικό μας Δεσπότη»- διότι είχε στενή
πνευματική σχέση με όλους εμάς,
που την εποχή εκείνη είμαστε μαθη-
τές στο Γυμνάσιο Φαναρίου, την γενέτειρά του.

Παρόντες στην εξόδιο ακολουθία και στην ταφή
(Δευτέρα 20 Μαρτίου) ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος
με πλειάδα Αρχιερέων Μητροπολιτών, πλήθος ποι-
μνίου του εκλιπόντος (κλήρος και Λαός της πόλεως
και των περιχώρων της Καλαμπάκας και της Θεσ-
σαλίας), πολλοί Ηγούμενοι Μοναστηριών των Μετεώ-
ρων και του Αγίου΄Ορους, Μοναχοί και μοναχές από
τα μοναστήρια της Καλαμπάκας και της περιοχής. 

Επηκήδειοι εκφώνησαν ο Επίσκοπος Κλήμης, Αρ-
χιγραμμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος, ο Πρωτοσύγγελος και Ηγούμενος της ι.μ. Με-
γάλου Μετεώρου π. Νήφων, ο Περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας κ. Κων. Αγοραστός και ο Δήμαρχος της πόλης της
Καλαμπάκας κ. Σινάνης. Όλοι αναφέρθηκαν στην
ισχυρή προσωπικότητα του αοιδίμου Μητροπολίτου
κυρού Σεραφείμ που αναδιοργάνωσε την ανασυστα-
θείσα Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων εκ βάθρων.
Φιλομόναχος ο ίδιος στήριξε τα Μοναστήρια, έκτισε
νέες εκκλησιές, γηροκομείο, νηπιαγωγείο στην Καλαμ-
πάκα, χειροτόνησε 59 νέους ιερείς τους οποίους φρόν-
τιζε να διέρχονται όλοι από το Μοναστήρι του Μεγαλου
Μετεώρου - για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - ζών-
τες ως μοναχοί και αποκτούντες ιερατική και πνευμα-
τική εμπειρία για την άσκηση του υψηλού
λειτουργήματός τους.

Ο μακαριστός Σεραφείμ εισήλθε στον κλήρο το έτος
1965 και εξελέγη Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών το
έτος 1970. Απομακρύνθηκε από την Μητρόπολή του
αναιτίως το 1974 και απεκατεστάθη στην νεοσυστα-
θείσα προσωποπαγή Μητρόπολη Σταγών και Μετεώ-
ρων το έτος 1991. Διαποίμανε την Μητρόπολη αυτή  για
26 συνεχή έτη. Διετέλεσεν Αρχιερεύς για 47 συνεχό-
μενα έτη.

Με ενέργειές του η Μητρόπολή του μετατράπηκε -
από προσωποπαγή που ήταν - σε μόνιμη πλέον. Το γε-
γονός αυτό χαροποίησε τον λαό της Θεοσώστου επαρ-
χίας του, κάτι που επισημάνθηκε και από τον Δήμαρχο
της πόλης, στον επικήδειό του.

Υπήρξεν ακούραστος εργάτης του Ευαγγελίου, δρα-
στήριος Μητροπολίτης, αγαπητός, λιτός, απλός και τα-
πεινός Αρχιερεύς. Σεβαστός στο ποίμνιό του με το
οποίο διατηρούσε σχέσεις «πατρός προς υιούς και
θυγατέρες» και με την οικειότητα που τον διέκρινε συ-
νανστρέφετο ως απλός παπάς - στην πόλη και στα
χωριά- όλους τους ανθρώπους χωρίς κοινωνικές δια-
κρίσεις. Κήρυττε και εδίδασκε με το παράδειγμά του.

Αγαπητός  στις μοναστικές αδελφό-
τητες. Και αυτό φάνηκε από το γοερό
κλάμα μοναχών και μοναζουσών
στην εξόδιο ακολουθία και στον εν-
ταφιασμό, που μας εξέπληξε όλους.
Στην διαδρομή, που διήρχετο το
σκήνωμά του για να εναποτεθεί
πίσω από το ιερό των Αγίων Θεο-
δώρων, απλές γυναίκες κρατούσαν
κεριά αναμμένα να διέλθει ο κοιμη-
θείς Δεσπότης τους, να πάρουν την
ευχή του και να ψελίσουν «Δέσποτα
να μας περιμένεις, κάνε καμιά
προσευχή να έλθουμε και μεις
μαζί σου!!!!». Λόγια συγκινητικά,
αυθόρμητα, απλά λόγια μιάς άλλης
εποχής, ενός άλλου κόσμου με ανε-
πιτήδευτη και απλή βιωματική πίστη

και πιστοί στις πατροπαράδοτες αρχές και αξίες του
τόπου μας.

Ο γράφων τις γραμμές τούτες, διατηρεί ζωηρή την
ανάμνηση του μακαριστού Επισκόπου και Μητροπολί-
του, ως Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσ-
σαλιώτιδος τότε (έτος 1968), όταν μαθητούδια στο
6τάξιο Γυμνάσιο Φαναρίου είχε αναλάβει την κατήχηση
των Γυμνασιοπαίδων στο οίκημα του Μορφωτικού Πο-
λιτιστικού Συλλόγου, στην είσοδο του χωριού, σε τα-
κτές ημερομηνίες κάθε εβδομάδα. Μας ενίσχυε
πνευματικά και μας μιλούσε για τις πατροπαράδοτες
ελληνοχριστιανικές αρχές και αξίες. Μας μετέδιδε ανό-
θευτο τον λόγο του Θεού. Μας εδίδασκε με την απλό-
τητά του, με το ανεπιτήδευτο χιούμορ, με την
συναναστροφή και την οικειότητα που δημιουργούσε
μαζί μας, με το παράδειγμά του.

Από τις ισχυρές προσωπικότητες της Ιεραρχίας της
Εκκλησίας της Ελλάδος, επετέλεσε σπουδαίο ποιμαν-
τικό και εκκλησιαστικό εν γένει έργο στην νέα του Μη-
τρόπολη, μετά την αποκατάστασή του το 1991.
Αγαπούσε πολύ την ιδιαίτερη πατρίδα του το Φανάρι,
το οποίο επισκέπτονταν συχνά και όπου έζησε μετά την
απομάκρυνσή του - την εκκλησιαστικά ταραγμένη
εκείνη εποχή - από την Μητρόπολη Τρίκκης και Στα-
γών (έτος 1974).

Με δικές του ενέργειες και με την οικονομική του
συμβολή ανακαινίσθηκε ο ιερός χώρος του τόπου μαρ-
τυρίου του Αγίου Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου και
Νεοχωρίου του Θαυματουργού (το όνομα του οποίου
έφερε). Κατέστη επισκέψιμος χώρος και αποτελεί το-
πικό προσκύνημα. Μερίμνησε για την έκδοση του βίου
του σε έντυπα και συμμετείχε πάντοτε στις θρησκευτι-
κές και άλλες εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Σερα-
φείμ, τόσο στο Φανάρι, όσον και στην πόλη της
Καρδίτσας. Πάντοτε με χαρά δεχότανε τους συμπα-
τριώτες του και όλους εμάς τους παλιούς μαθητές και
κατηχητόπουλά του και μας ξεκούραζε με ένα λόγο αγά-
πης, πνευματικής ωφελείας και οικοδομής.

Τον κατευοδώσαμε με ένα ευχαριστώ, με την αγάπη
μας, τον σεβασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας, προχθές
στην Καλαμπάκα και ζητήσαμε την ευχή του και την
προσευχή του από τα ουράνια σκηνώματα που τώρα
ευρίσκεται, όλοι εμείς οι μαθητές του και κατηχητό-
πουλά του και συμπατριώτες του.

Του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητρο-
πολίτου Σταγών και Μετεώρων κυρού Σεραφείμ
«είη ΑΙωΝΙΑ αυτού η μνήμη».

Παρέδωσε το ψαλτήρι μετά από 15 και πλέον χρόνια
Ο Επί δεκαπενταετία και πλέον

ιεροψάλτης του χωριού Ιωάννης
Μουντζούρης παρέδωσε το ψαλτήρι
στον νέο ιεροψάλτη που προσλή-
φθηκε από το νέο εκκλησιαστικό
συμβούλιο για την αντικατάστασή
του.

Ο κ. Μουντζούρης εργάσθηκε
σε όλο αυτό το διάστημα και ως ιε-
ροψάλτης και ως μέλος του εκκλη-
σιαστικού συμβουλίου και ως
γραμματέας του πατρός Αντωνίου
Ανδρέου, του Παππά του χωριού
μας.

Μετά την απρόσμενη μετά-
θεση του πατρός Αντωνίου από το
χωριό στη Γελάνθη

(με τον οποίο συμπορεύθηκε
όλα αυτά τα χρόνια και άφησαν -
μαζί και με τους άλλους εκκλησια-

στικούς συμβούλους Ιωάννη Βλάχο,
Απόστολο Οικονόμου και Σπύρο
Καλαντζή - μεγάλο έργο στην ανα-
καίνιση όλων ανεξαιρέτως των εκ-
κλησιών του χωριού), θεώρησε ότι
θα έπρεπε και αυτός να αποσυρθεί. 

Έτσι, στους Α΄ χαιρετισμούς (3
Μαρτίου 2017) παρέδωσε τα σχε-
τικά βιβλία, ενημερώνοντας λεπτο-
μερώς το νέο ιεροψάλτη
(καταγόμενος από Κρυοπηγή

Καρδίτσας) στον οποίο και ευχή-
θηκε δύναμη και υγεία για την τέ-
λεση των νέων του καθηκόντων.

Εμείς, ως Σύλλογος Ελληνο-
πυργίων ν. Λαρίσης «Ο Αθάνα-
τος», θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τον κ Γιάννη Μουντζούρη (και από
τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας)
για την τεράστια εθελοντική και άμι-
σθη προσφορά και συνεισφορά του
στα εκκλησιαστικά πράγματα του
χωριού, που μαζί με τα υπόλοιπα
μέλη του αποχωρήσαντος εκκλη-
σιαστικού συμβουλίου - με επικε-
φαλής τον Παπα - Αντώνη Θ.
Ανδρέου - κατάφεραν να αναδείξουν
το χωριό μας ως πρότυπο χρηστής
διαχείρισης των εκκλησιαστικών
πόρων και με τεράστιο έργο.


