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Ισχυρός Σύλλογος ● Συσπείρωση των Αποδήμων ● Ανάπτυξη του Χωριού

“Η ανάπτυξη προϋποθέτει σύνθεση απόψεων και ιδεών, συνένωση δυνάμεων και συντονισμό δράσεων ”

Δημήτρης Σιούφας

Στο τεχνικό πρόγραμμα του
2018 οι ασφαλτοστρώσεις

εντός του οικισμού

Με το υπ’  αρίθμου 5  / 23 Οκτωβρίου 2017  πρα-
κτικό απόφασής  του, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοι-
νότητος Ελληνοπύργου μετά από εισήγηση του
προέδρου κ Ιωάννη Βλάχου και την συζήτηση  των
μελών του κ. Πλακιά Στέφανου και κ. Αικατερίνης
Καλλιώρα, αποφάσισε ομόφωνα όπως στο τεχνικό
πρόγραμμα του 2018,  συμπεριληφθεί η ασφαλτό-
στρωση των εξής οδών εντός του οικισμού: 

1.ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΠΛΑΤΕΙΑ _ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
3.ΠΛΑΤΕΙΑ _ ΒΙΓΛΑ.
Η απόφαση συμπεριλήφθηκε στο τεχνικό πρό-

γραμμα του Δήμου Μουζακίου για υλοποίηση.

Κατασκευάσθηκε 
συνδετήριος δρόμος 

προς την «Αγία Τριάδα»

Μετά την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου
αποκόπηκε ο παλιός δρόμος που οδηγούσε προς το
κοιμητήριο της Αγίας Τριάδος και δυσκολεύτηκε η
πρόσβαση των πεζών σε αυτό. Για τούτο το λόγο ο
πρόεδρος της κοινότητος κ. Ιωάννης Βλάχος ζήτησε
από το Δήμο να προχωρήσει στην κατασκευή ενός
συνδετήριου δρόμου που θα μπορεί να χρησιμοποι-
είται από τους κατοίκους. Οι εργασίες αυτές, δηλαδή
της διάνοιξης του δρόμου, ολοκληρώθηκαν και θα
ακολουθήσει και στο μέλλον η τσιμεντόστρωσή του." 

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου η
ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛ

Με απόφαση του
Δ.Σ. του Συλλόγου
Ε λ λ η ν ο π υ ρ γ ί ω ν
Λάρισας η ετήσια Γενική
Συνέλευση και η κοπή
της πίτας του συλλόγου

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου
2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ
στην πλατεία ταχυδρομείου της Λάρισας.

Ασφαλτόστρωση  οδού Γε-
ωργίου (Γιωργούλη ) Πασιαλή (πε-
ριφερειακός)

Τσιμεντόστρωση του δρόμου
προς τον Άγιο Γεώργιο.

Τοποθέτηση μεταλλικών
σχαρών ομβρίων υδάτων στην
πλατεία του Μίσχου.

Τοποθέτηση μεταλλικών
σχαρών επί του τσιμενταύλακου
όπισθεν του θεάτρου. 

Αποκατάσταση δικτύου ηλε-
κτροφωτισμού στην πλατεία έμ-
προσθεν  του πολιτιστικού κέντρου

«Σωτήριος Στάθης»
Κατασκευή της εισόδου του

κοινοτικού καταστήματος «Στρατη-
γός Στέφανος Δ. Καρατώλος»
(δωρεά οικογένειας Στάθη )

Κατασκευή σκάλας από σκυ-
ρόδεμα  και τσιμεντόστρωση από
οικία Κατοίκου μέχρι το Αρχοντικό.

Αλλαγή κεντρικού αγωγού
ύδρευσης μήκους 200 μέτρων, από
το αντλιοστάσιο της Καρκατούνας
προς το χωριό.

Τσιμεντόστρωση χώρου ανα-
στροφής οχημάτων προς Μετερίζι.

Τοποθέτηση φωτιστικών σω-
μάτων στο δρόμο από τον Πλατα-
νάκο μέχρι τα Παπαντωνέϊκα.

Κατασκευή συνδετήριας
οδού στα Κορωνέϊκα  προς Αγία
Τριάδα.

Ασφαλτόστρωση του δρόμου
από τα Κορωνέϊκα μέχρι το μαντρί
Δ. Καρύδα.

Για το Τοπικό Συμβούλιο 
Ελληνοπύργου 

Ιωάννης Βλάχος 
Πρόεδρος

Το ημερολόγιο
έγραφε 2015 όταν μια Ελ-
ληνίδα που ζει με την οι-
κογένειά της στην Ιταλία
(ως σύζυγος Ιταλού υπη-
κόου) αποφάσισε να
ιδρύσει, στο Ρήγιο της
Καλαβρίας (Ν. Ιταλία) το
Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτι-
σμού “Ελληνομάθεια”.

Η αγάπη της προς την
Ελληνική γλώσσα, την
ώθησε να πάρει την πρω-
τοβουλία ίδρυσης αυτού

του πνευματικού ιδρύμα-
τος (Κέντρο Ελληνομά-
θειας), με στόχο τη
δημιουργία μιας εστίας
διδασκαλίας της ελληνι-
κής γλώσσας στην ελλη-
νόφωνη Καλαβρία.

Σκοπός είναι να δια-
δοθεί η «ελληνομάθεια»
(=εκμάθηση της Ελληνι-
κής γλώσσας), σε σχο-
λεία και πανεπιστήμια
της περιοχής και όχι
μόνον.

Συμπληρώ-
θηκε ένας χρόνος
από την μετακί-
νηση του χωρια-
νού μας ιερέα
πατρός Αντωνίου
Ανδρέου από το
χωριό μας τον
Ε λ λ η ν ό π υ ρ γ ο
στη Γελάνθη. Το λόγο,
τον γνωρίζει ο μητροπολί-
της μας ο οποίος και
έκανε την προσωρινή,
όπως ελέγετο αυτή μετα-
κίνηση για λόγους που
αφορούν την εκκλησία
και την εύρυθμη λειτουρ-
γία της.  Εμείς τονίσαμε
από την αρχή ότι αυτή η
μετακίνηση μπορεί να ευ-
νοεί τη Γελάνθη για το
χωριό μας όμως είναι, αν
μη τι άλλο, επιζήμια. Αυτό
όχι διότι ο νέος ιερέας
πατήρ Κωνσταντίνος
υστερεί σε κάτι, αντιθέ-
τως θα υπηρετήσει το
χωριό του τριάντα συνα-
πτά έτη και έχει επιτελέ-
σει ένα τεράστιο έργο
που αφορά την πνευμα-
τική αλλά και την εκκλη-

σιαστική ζωή των
κατοίκων του και
είναι ουσιαστικά ο
πνευματικός πατέ-
ρας που μετείχε
ενεργά σε όλα τα
κοινωνικά δρώ-
μενα με θετικό και
άψογο τρόπο. Με

την προγραμματισμένη
και συνεχή ενασχόλησή
του στα της εκκλησίας
μας κατάφερε να έχει και
τις έξι (6) εκκλησίες του
χωριού σε άριστη από
κάθε άποψη κατάσταση
και αποτελούν το καμάρι
του χωριού. Ζητάμε λοιπό
από το σεβασμιώτατο μη-
τροπολίτη Θεσσαλιώ-
τιδος και Φαναριοφαρσά-
λων κ. Τιμόθεο να επανε-
ξετάσει το συγκεκριμένο
θέμα και να ενεργήσει
κατά το συμφέρον και της
εκκλησίας, της τοπικής
μας κοινωνίας αλλά και
του ιδίου του ιερέα για λό-
γους που προέκυψαν
πρόσφατα και είναι εις
γνώσιν του σεβασμιωτά-
του.

Φοιτητές του Μετσοβείου
στον Ελληνόπυργο

Ομάδα τριτοετών φοιτητών του Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου πραγματοποίησε  στα μέσα του περασμένου
Οκτωβρίου εβδομαδιαία, εκπαιδευτική επίσκεψη στον
Ελληνόπυργο, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού τους
προγράμματος. Αποστολή τους η εξερεύνηση του οι-
κισμού του Ελληνοπύργου και η σύνταξη σχετικής
μελέτης την οποία θα παρουσιάσουν στο πανεπιστή-
μιο.

Έργα στην κοινότητα Ελληνοπύργου κατά την τριετία 2015-2017

Επιβάλλεται να επιστρέψει στην ενορία του 
ο πατήρ Αντώνιος Ανδρέου

Σελ. 4

Χριστουγεννιάτικο µήνυµα του πρώην
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ Σελ. 4

Από μια συγχωριανή μας, στην Ιταλία
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού “Ελληνομάθεια”

Το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητος 
Ελληνοπύργου εύχεται σε όλους τους χωριανούς 

και τους αποδήµους 
Χρόνια Πολλά και καλή χρονιά

Βλάχος Ιωάννης  | Πλακιάς Σέφανος |

Μακρής Απόστολος ∆.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Ελληνοπυργίων 
Λάρισας και η συντακτική επιτροπή του “ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ”
έυχονται σε όλους τους χωριανούς , τα µέλη του συλλόγου και

τους αναγνώστες της εφηµερίδας,

Χρόνια Πολλά για τις γιορτές, 
με υγεία και ευτυχία το νέο έτος 2018
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1η σελίδα
-∆ιαµορφώθηκε του Χαντζή η Βρύση από το

Σύλλογο Ελληνοπυργίων Λάρισας
-Άρχισε η εγκατάσταση του αναµεταδότη της

ΕΡΤ
-Το Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
-Η βρύση του Αγίου ∆ηµητρίου
-Ηρώον
-Επίσκεψη του κ. Νοµάρχη (Χρυσοχοϊδη) στο

χωριό µας.
-Λειτουργία στον Προφήτη Ηλία
-Σάββατο 21 Νοεµβρίου η Φθινοπωρινή συνε-

στίαση
-Έργα του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών

2η σελίδα
-Το όνοµα του χωριού
-Κοινωνικά
-Το σχολείο
-Μαθητικό βήµα
-Αριστεύσαντες
-ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ το χωριό µου του Παπα Βα-

σίλη Σιούφα
-Καινούρια καµπάνα 300 κιλών στην «Αγία Πα-

ρασκευή»

3η σελίδα
-Τα υπόγεια νερά του χωριού
-Προτάσεις για έργα στο χωριό
-Άναψε το καζαναριό
-Ο δασικός δρόµος για τη λίµνη.
-Τιµητική διάκριση χωριανού µας (Λουκά Μηνί-

τσιου)
-Ο καύσωνας έπληξε το χωριό µας
-Κυνήγι
-Νέοι συνδροµητές

4η σελίδα
-Με λίγα λόγια (ΛΑΚΩΝΙΚΑ  του Αντ. Μηνίτσιου)
-Επιβάλλεται να γίνει η επέκταση του ηλεκτρο-

φωτισµού
-Ο πρώτος συνταξιοδοτηθείς πρόεδρος του χω-

ριού Αθ. Παναγιώτου.
-Σοβαρό πρόβληµα µε τον ΟΤΕ
-Συνεχίσθηκε και φέτος η ανακαίνιση του χω-

ριού
-Πέτυχαν στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
-Η Φωνή της Ιθώµης.
-Βρέθηκε λύση για τα σκουπίδια
-Να  κατασκευασθούν ποτίστρες στο «Παζα-

ράκι».

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

Αυγoυστος - Οκτώβριος 1987 

Στο ο κέντρο του χωριού (κεντρική πλα-
τεία) δυνάµενη να κατοικηθεί άµεσα χωρίς
άλλες επισκευές. 

Τηλέφωνο 24410 33067 (Χρ. Αγρίµης) 

Πωλείται 

Πλήρωσαν για την εφημερίδα από 17/6/2017 έως 27/9/2017 

ΘΑΝΑΤΟΙ
-Απεβίωσε στις 29/9/17 σε ηλικία

53 χρόνων η Ευσταθία Κ. Ανδρέου
- Μπουχώρη, δασκάλα της Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης. Η άτυχη
53χρονη δίδασκε στο 8 ∆ηµοτικό
Σχολείο Νέας Ιωνίας. Ήταν ιδιαίτερα
αγαπητή στην εκπαιδευτική κοινό-

τητα, άνθρωπος ζωντανός και πολύ δηµιουργικός. Η
κηδεία της  έγινε το Σάββατο 30/9/17 στον Ιερό Ναό
Αγ. Λαζάρου Ν. Κοιµητηρίου Βόλου

-Πρεσβυτέρα Παρασκευή συζ. Ιερέως π.Γεωρ-
γίου Β.ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ετών 96, την 23-9-2017, στην
Λάρισα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ι.ν. Προ-
φήτου Ηλιού του Θεσβίτη ( συνοικισµός Νεράϊδα, πό-
λεως Λαρίσης). Η αείµνηστος πρεσβυτέρα
Παρασκευή υπήρξεν σεβαστό πρόσωπο. Απλή και τα-
πεινή γυναίκα. Παραδοσιακή, γλυκός και ευχάριστος
άνθρωπος. Ευπροσήγορη και ευγενέστατη πάντοτε.
Πολύτεκνος Μητέρα. Μεγάλωσε την πολυµελή οικο-
γένειά της (3 αγόρια, 2 κορίτσια) µε πολλή αγάπη και
µητρική στοργή, µετά τον αδόκητο θάνατο, σε µικρή
ηλικία, του συζύγου της Ιερέως π.Γεωργίου. Αποκα-
ταστάθηκαν όλα τα παιδιά και δηµιούργησαν αξιόλο-
γες οικογένειες. Ο υιός της Παύλος, µετά την
αποστρατεία του από τον Στρατό (απόφοιτος της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων,
Στρατολόγος-Νοµικός), µε τον βαθµό του Αντισυν-
ταγµατάρχη, ενεδύθη το αγγελικόν σχήµα και σήµερα
εγκαταβιώνει ως Μοναχός στην ι.Μ. Καρακάλου
(Άγιον Όρος). Πολλοί συγχωριανοί, εκτός της οικο-
γένειας και των πολλών συγγενών, παραβρέθηκαν
στην εξόδιο ακολουθία και στον ενταφιασµό στο Κοι-
µητήριο του Αγίου Λαζάρου, στην πόλη της Λάρι-
σας. Συγκινητικός και ο επικήδειος Λόγος της νύφης
της Ευθυµίας, κατά την εξόδιον ακολουθία. Αιωνία η
µνήµη της σεβαστής µας πρεσβυτέρας Παρασκευής,
που εκοιµήθη «εν ειρήνη και πλήρης ηµερών, αξιω-
θείσα ιδείν πολλά τέκνα τέκων και εγγο-
νών».

-Αθανάσιος Κ. Ζέριγγας, ετών 89, στις 4-7-2017
στο Ανθοχώρι Βοιωτίας όπου παραθέριζε. Η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στον κεντρικό ι.ν. του χωριού
και ενταφιάσθηκε στο εκεί κοιµητήριο. Ο µεταστάς
υπήρξε εκλεκτός συγχωριανός, υπεραγαπούσε και
προσέφερε στο χωριό µας και στον ευρύτερο Θεσ-
σαλικό χώρο και από την θέση του ∆ηµοσιογράφου
και εκδότη της εφηµερίδας «Θεσσαλικόν Μέλλον»
(περισσότερα στο ειδικό αφιέρωµα, τελευταία σε-
λίδα).

-Λεωνίδας (Ηλίας) Μουντζούρης, στις 13-8-
2017, ετών 90, στο Καππά, όπου και ο ενταφιασµός
του στον κοιµητηριακό ι.ν. Αγίου Νικολάου. Απλός
και φιλήσυχος συγχωριανός µας-ταπεινός και αξιο-
πρεπής - ανεχώρησε και πάλιν απλά και ήσυχα για
την αιωνιότητα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Γκίκας Σεραφείµ του Νικολάου, 40ήµερο,στην

Αγία Παρασκευή, στο χωριό.
-Πέτρου Ζάχου και συζύγου του Μαρίας Ζάχου,

40ήµερον,στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.
-Λεωνίδα (Ηλία) Μουντζούρη, 40ήµερον, Σάββα-

τον 9-9-2017,στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.

Πένθιμα και άλλα...

Πώληση
µεζονέτας στον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ

“Πωλείται το 1/3 ποσοστό εξ αδιαιρέτου
διώροφης οικοδοµής (µεζονέτα) στην πε-
ριοχή Αγίου ∆ηµητρίου 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

Kαραβίδα-Μηνίτσιου Λαµπρινή ...................................30€
Ακτύπη Βασιλική .......................................................10€
Αλπούς Γεώργιος Βασ. .................................................20€
Ανδρέου Μαρία  (Μουζάκι ) ..........................................10€
Αρβανιτάς ∆ηµοσθένης (Ιτέα) .......................................20€
Βλάχος Νικόλαος Χ. ......................................................10€
Βλάχος Χρήστος Ν. ...................................................10€
Βούρδα Μαρίνα Ιωαν. ..................................................10€
Γεωργούλας ∆ηµήτριος Γ. .............................................10€
Γεωργούλας Νικόλαος ..................................................10€
Γιαννούλη Φωτεινή .......................................................20€
Γιαννούλης Απόστολος .................................................20€
Γκίκας Ιωάννης ..............................................................10€
Γκίκας Φώτιος ...............................................................10€
Ζάχος Αθανάσιος Γεω. .................................................20€
Καραµπάς Λεωνίδας ....................................................10€
Καρανικολός Αντώνιος .................................................10€
Κοντούλης Θωµάς .........................................................20€
Κορλος Γεώργιος ..........................................................10€
Κορλός Χρυσόστοµος ...................................................10€

Μακρή Θεοδώρα Β. (Βολος) .........................................10€
Μακρή Φούλα Κων. ...................................................20€
Μακρής Αθανάσιος Θεοφ. ............................................20€
Μακρής Βασίλειος Θ. (Βόλος) ......................................10€
Μακρής Χρήστος ∆ηµ. ..................................................30€
Μπιτχαβάς Λάµπρος .................................................20€
Οικονόµου ∆ηµήτριος Ε. ...............................................20€
Παναγόπουλος Αλκιβιάδης ..........................................50€
Παναγόπουλος Βησσαρίων .........................................10€
Παναγόπουλος Λάµπρος .............................................10€
Πασιαλή Κατερίνα ........................................................10€
Πασιαλής Λάµπρος ......................................................10€
Παφίλης Αχιλλέας .........................................................10€
Σταµούλης Γεώργιος .....................................................10€
Τέγος  Βάιος ..................................................................10€
Τέγου Τόνια ..................................................................20€
Τουλιάς Βασίλειος ........................................................10€
Τριαντάρης Θωµάς Κ. ...................................................10€
Τσαγκαρινού Ελένη (Μουζάκι) .....................................10€
Φράγγος Χριστόφορος .................................................15€

-Ο Στρατιωτικός Οδοντίατρος (Αεροπορία) ΚΑ-
ΛΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνος και της Βα-
σιλικής (γένος Αλπού ∆ηµ.), προήχθη στον βαθµό
του Υποσµηναγού. 

Ευχόµεθα εις ανώτερα.

Προαγωγές 
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ΜΟΥΖΑΚΙ Καρδίτσας
ΤΗΛ.24450 41684 και Κιν.6973320772

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
-Κων/νος Βασ. Μιαρίτης και Μαρία Απ.Ζάχου

(και της Χριστίνας Κ. Σύρµου), στις 9-7-2017, βάπτι-
σαν το πρώτο τους παιδί, αγοράκι, στον ι.ν. Αγίου
Ιωάννου του Προδρόµου, στην Φυλακτή Καρδίτσας.
Και το όνοµα αυτού Βασίλειος.

-Χρήστος Γρ. Λαγός (και της Ευσταθίας Κ.Νάσια)
και ∆έσποινα Ευαγγελάτου, βάπτισαν την κόρη
τους, στις 30-4-2017, στον ι.ν. Αγίου Γωργίου Ελευ-
σίνας και το όνοµα αυτής Μυρτώ.

-Τριανταφύλλου Ευθύµιος και Αικατερίνα Ιω.
Τέγου (και Βασιλικής Ηλ. Μηνίτσιου), στις 27-8-
2017, βάπτισαν τον πρωτότοκο γιό τους στην Λά-
ρισα. Και το όνοµα αυτού Άγγελος.

-Κώστας Χρ. Τσιτσιπάς και Βένια Καρρά, στις
10-9-2017, βάφτισαν το γιό τους στον ι.ν. Αγίας Πα-
ρασκευής Ελληνοπύργου. Και το όνοµα αυτού Χρή-
στος-Παναγιώτης.

Να ζήσουν χαρούµενα και ευτυχισµένα
όλα τα παιδάκια και να είναι πάντοτε ευλογηµένα

από το Θεό.

Κοινωνικά και άλλα...

Κεραυνός κατέστρεψε το τριγωνοµετρικό 
στα«Ταµπούρια»

Κεραυνός που κατέπεσε επί
του Τριγωνοµετρικού σηµείου
από σκυρόδεµα , της Γεωγραφι-
κής Υπηρεσίας το κατέστρεψε.
Το τριγωνοµετρικό αυτό βρίσκε-

ται στη θέση «Ταµπούρια» της ευρύτερης περιοχής
του εξωκλησιού του Αγίου Αθανασίου Ελληνοπύργου
στο σηµείο απογείωσης των ανεµοπτεριστών.

Στη φωτογραφία φαίνεται το κατεστραµµένο τρι-
γωνοµετρικό.

Κτηνοτροφικά προϊόντα Ελληνοπύργου
Στον Ελληνόπυργο λειτουργούν πέντε κτηνοτρο-

φικές µονάδες µε αίγες ελευθέρας βοσκής (Αλπούς,
Βλάχος, Βλήτσιος, Παπουτσής, Πλακιάς), µία µε αγε-
λάδες ελευθέρας βοσκής (Καρύδας) και τρεις µε πρό-
βατα στον κάµπο (Μακρής Απ. Μακρής ∆ηµ και
Παναγόπουλος).

Μπορείτε να απευθύνεστε στους κτηνοτρόφους
µας για γνήσια κτηνοτροφικά προϊόντα (γίδινο τυρί
κλπ)

ΣΕΛΙΔΑ 1η

-Σημαντική η δραστηριότητα της κοινότητας τον
περασμένο χρόνο.

-Κυριακή 24 Ιανουαρίου η κοπή της πίτας.
-Τα ξύλα έμειναν στο δάσος.
-Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου ο χορός του ΣΕΛ

στο κέντρο « ΜΑΡΙΑΝΑ»
-χριστούγεννα στο χωριό.
-Υπενθύμιση στον ΟΤΕ.
-Ο κ Κων/νος Αλπούς Δντής της τράπεζας Πει-

ραιώς στη Λάρισα.
-Ο δρόμος του χωριού.
-Μεταθέσεις

ΣΕΛΙΔΑ 2η

-Το χωριό και η περιοχή του στην ιστορία.
-Κοινωνικά
-Πως θα είμαστε μετά θάνατο;.
-Ο Σταθμός χωροφυλακής Ελληνοπύργου.
-Μαθητικό βήμα.

ΣΕΛΙΔΑ 3η

-Τα συνοικέσια άλλοτε στον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ
-χωριανοί μας που σπουδάζουν σε ΑΕΙ –ΤΕΙ και

στρατιωτικές σχολές.
-Βιβλία χωριανών μας.
-Ο κ. Κώστας Τριαντάρης ψέλνει στην Αγία Πα-

ρασκευή.

ΣΕΛΙΔΑ 4η

-Με λίγα λόγια (ΛΑΚΩΝΙΚΑ)
-Με επιτυχία έκλεισε το 1987 για την εφημερίδα

«ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»:   Έσοδα: 50250 δραχμές
Έξοδα: 51637 δραχμές. Συνυπολογιζομένων  και  των
τόκων τά έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα.

-Μετατέθηκε στον Άγιο Ακάκιο ο πατήρ Σεραφείμ
Παναγόπουλος.

-Συμπόσιο Αεροπόρων.
-Συνεστίαση ΣΕΛ.
-Ο Αστυνομικός Δντής Καρδίτσας επισκέφθηκε

τον Ελληνόπυργο.
-Η Φωνή της Ιθώμης.

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 | ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ2

1η σελίδα
-∆ιαµορφώθηκε του Χαντζή η Βρύση από το

Σύλλογο Ελληνοπυργίων Λάρισας
-Άρχισε η εγκατάσταση του αναµεταδότη της

ΕΡΤ
-Το Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
-Η βρύση του Αγίου ∆ηµητρίου
-Ηρώον
-Επίσκεψη του κ. Νοµάρχη (Χρυσοχοϊδη) στο

χωριό µας.
-Λειτουργία στον Προφήτη Ηλία
-Σάββατο 21 Νοεµβρίου η Φθινοπωρινή συνε-

στίαση
-Έργα του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών

2η σελίδα
-Το όνοµα του χωριού
-Κοινωνικά
-Το σχολείο
-Μαθητικό βήµα
-Αριστεύσαντες
-ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ το χωριό µου του Παπα Βα-

σίλη Σιούφα
-Καινούρια καµπάνα 300 κιλών στην «Αγία Πα-

ρασκευή»

3η σελίδα
-Τα υπόγεια νερά του χωριού
-Προτάσεις για έργα στο χωριό
-Άναψε το καζαναριό
-Ο δασικός δρόµος για τη λίµνη.
-Τιµητική διάκριση χωριανού µας (Λουκά Μηνί-

τσιου)
-Ο καύσωνας έπληξε το χωριό µας
-Κυνήγι
-Νέοι συνδροµητές

4η σελίδα
-Με λίγα λόγια (ΛΑΚΩΝΙΚΑ  του Αντ. Μηνίτσιου)
-Επιβάλλεται να γίνει η επέκταση του ηλεκτρο-

φωτισµού
-Ο πρώτος συνταξιοδοτηθείς πρόεδρος του χω-

ριού Αθ. Παναγιώτου.
-Σοβαρό πρόβληµα µε τον ΟΤΕ
-Συνεχίσθηκε και φέτος η ανακαίνιση του χω-

ριού
-Πέτυχαν στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
-Η Φωνή της Ιθώµης.
-Βρέθηκε λύση για τα σκουπίδια
-Να  κατασκευασθούν ποτίστρες στο «Παζα-

ράκι».

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

Αυγoυστος - Οκτώβριος 1987 

Στο ο κέντρο του χωριού (κεντρική πλα-
τεία) δυνάµενη να κατοικηθεί άµεσα χωρίς
άλλες επισκευές. 

Τηλέφωνο 24410 33067 (Χρ. Αγρίµης) 

Πωλείται 

Πλήρωσαν για την εφημερίδα από 17/6/2017 έως 27/9/2017 

ΘΑΝΑΤΟΙ
-Απεβίωσε στις 29/9/17 σε ηλικία

53 χρόνων η Ευσταθία Κ. Ανδρέου
- Μπουχώρη, δασκάλα της Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης. Η άτυχη
53χρονη δίδασκε στο 8 ∆ηµοτικό
Σχολείο Νέας Ιωνίας. Ήταν ιδιαίτερα
αγαπητή στην εκπαιδευτική κοινό-

τητα, άνθρωπος ζωντανός και πολύ δηµιουργικός. Η
κηδεία της  έγινε το Σάββατο 30/9/17 στον Ιερό Ναό
Αγ. Λαζάρου Ν. Κοιµητηρίου Βόλου

-Πρεσβυτέρα Παρασκευή συζ. Ιερέως π.Γεωρ-
γίου Β.ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ετών 96, την 23-9-2017, στην
Λάρισα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ι.ν. Προ-
φήτου Ηλιού του Θεσβίτη ( συνοικισµός Νεράϊδα, πό-
λεως Λαρίσης). Η αείµνηστος πρεσβυτέρα
Παρασκευή υπήρξεν σεβαστό πρόσωπο. Απλή και τα-
πεινή γυναίκα. Παραδοσιακή, γλυκός και ευχάριστος
άνθρωπος. Ευπροσήγορη και ευγενέστατη πάντοτε.
Πολύτεκνος Μητέρα. Μεγάλωσε την πολυµελή οικο-
γένειά της (3 αγόρια, 2 κορίτσια) µε πολλή αγάπη και
µητρική στοργή, µετά τον αδόκητο θάνατο, σε µικρή
ηλικία, του συζύγου της Ιερέως π.Γεωργίου. Αποκα-
ταστάθηκαν όλα τα παιδιά και δηµιούργησαν αξιόλο-
γες οικογένειες. Ο υιός της Παύλος, µετά την
αποστρατεία του από τον Στρατό (απόφοιτος της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων,
Στρατολόγος-Νοµικός), µε τον βαθµό του Αντισυν-
ταγµατάρχη, ενεδύθη το αγγελικόν σχήµα και σήµερα
εγκαταβιώνει ως Μοναχός στην ι.Μ. Καρακάλου
(Άγιον Όρος). Πολλοί συγχωριανοί, εκτός της οικο-
γένειας και των πολλών συγγενών, παραβρέθηκαν
στην εξόδιο ακολουθία και στον ενταφιασµό στο Κοι-
µητήριο του Αγίου Λαζάρου, στην πόλη της Λάρι-
σας. Συγκινητικός και ο επικήδειος Λόγος της νύφης
της Ευθυµίας, κατά την εξόδιον ακολουθία. Αιωνία η
µνήµη της σεβαστής µας πρεσβυτέρας Παρασκευής,
που εκοιµήθη «εν ειρήνη και πλήρης ηµερών, αξιω-
θείσα ιδείν πολλά τέκνα τέκων και εγγο-
νών».

-Αθανάσιος Κ. Ζέριγγας, ετών 89, στις 4-7-2017
στο Ανθοχώρι Βοιωτίας όπου παραθέριζε. Η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στον κεντρικό ι.ν. του χωριού
και ενταφιάσθηκε στο εκεί κοιµητήριο. Ο µεταστάς
υπήρξε εκλεκτός συγχωριανός, υπεραγαπούσε και
προσέφερε στο χωριό µας και στον ευρύτερο Θεσ-
σαλικό χώρο και από την θέση του ∆ηµοσιογράφου
και εκδότη της εφηµερίδας «Θεσσαλικόν Μέλλον»
(περισσότερα στο ειδικό αφιέρωµα, τελευταία σε-
λίδα).

-Λεωνίδας (Ηλίας) Μουντζούρης, στις 13-8-
2017, ετών 90, στο Καππά, όπου και ο ενταφιασµός
του στον κοιµητηριακό ι.ν. Αγίου Νικολάου. Απλός
και φιλήσυχος συγχωριανός µας-ταπεινός και αξιο-
πρεπής - ανεχώρησε και πάλιν απλά και ήσυχα για
την αιωνιότητα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Γκίκας Σεραφείµ του Νικολάου, 40ήµερο,στην

Αγία Παρασκευή, στο χωριό.
-Πέτρου Ζάχου και συζύγου του Μαρίας Ζάχου,

40ήµερον,στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.
-Λεωνίδα (Ηλία) Μουντζούρη, 40ήµερον, Σάββα-

τον 9-9-2017,στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.

Πένθιμα και άλλα...

Πώληση
µεζονέτας στον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ

“Πωλείται το 1/3 ποσοστό εξ αδιαιρέτου
διώροφης οικοδοµής (µεζονέτα) στην πε-
ριοχή Αγίου ∆ηµητρίου 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
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Τσαγκαρινού Ελένη (Μουζάκι) .....................................10€
Φράγγος Χριστόφορος .................................................15€

-Ο Στρατιωτικός Οδοντίατρος (Αεροπορία) ΚΑ-
ΛΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνος και της Βα-
σιλικής (γένος Αλπού ∆ηµ.), προήχθη στον βαθµό
του Υποσµηναγού. 

Ευχόµεθα εις ανώτερα.

Προαγωγές 
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ΜΟΥΖΑΚΙ Καρδίτσας
ΤΗΛ.24450 41684 και Κιν.6973320772

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
-Κων/νος Βασ. Μιαρίτης και Μαρία Απ.Ζάχου

(και της Χριστίνας Κ. Σύρµου), στις 9-7-2017, βάπτι-
σαν το πρώτο τους παιδί, αγοράκι, στον ι.ν. Αγίου
Ιωάννου του Προδρόµου, στην Φυλακτή Καρδίτσας.
Και το όνοµα αυτού Βασίλειος.

-Χρήστος Γρ. Λαγός (και της Ευσταθίας Κ.Νάσια)
και ∆έσποινα Ευαγγελάτου, βάπτισαν την κόρη
τους, στις 30-4-2017, στον ι.ν. Αγίου Γωργίου Ελευ-
σίνας και το όνοµα αυτής Μυρτώ.

-Τριανταφύλλου Ευθύµιος και Αικατερίνα Ιω.
Τέγου (και Βασιλικής Ηλ. Μηνίτσιου), στις 27-8-
2017, βάπτισαν τον πρωτότοκο γιό τους στην Λά-
ρισα. Και το όνοµα αυτού Άγγελος.

-Κώστας Χρ. Τσιτσιπάς και Βένια Καρρά, στις
10-9-2017, βάφτισαν το γιό τους στον ι.ν. Αγίας Πα-
ρασκευής Ελληνοπύργου. Και το όνοµα αυτού Χρή-
στος-Παναγιώτης.

Να ζήσουν χαρούµενα και ευτυχισµένα
όλα τα παιδάκια και να είναι πάντοτε ευλογηµένα

από το Θεό.

Κοινωνικά και άλλα...

Κεραυνός κατέστρεψε το τριγωνοµετρικό 
στα«Ταµπούρια»

Κεραυνός που κατέπεσε επί
του Τριγωνοµετρικού σηµείου
από σκυρόδεµα , της Γεωγραφι-
κής Υπηρεσίας το κατέστρεψε.
Το τριγωνοµετρικό αυτό βρίσκε-

ται στη θέση «Ταµπούρια» της ευρύτερης περιοχής
του εξωκλησιού του Αγίου Αθανασίου Ελληνοπύργου
στο σηµείο απογείωσης των ανεµοπτεριστών.

Στη φωτογραφία φαίνεται το κατεστραµµένο τρι-
γωνοµετρικό.

Κτηνοτροφικά προϊόντα Ελληνοπύργου
Στον Ελληνόπυργο λειτουργούν πέντε κτηνοτρο-

φικές µονάδες µε αίγες ελευθέρας βοσκής (Αλπούς,
Βλάχος, Βλήτσιος, Παπουτσής, Πλακιάς), µία µε αγε-
λάδες ελευθέρας βοσκής (Καρύδας) και τρεις µε πρό-
βατα στον κάµπο (Μακρής Απ. Μακρής ∆ηµ και
Παναγόπουλος).

Μπορείτε να απευθύνεστε στους κτηνοτρόφους
µας για γνήσια κτηνοτροφικά προϊόντα (γίδινο τυρί
κλπ)

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 30 χρόνια
νο 32 νΟΕΜΒΡΙΟΣ 1987 – 

ΙΑνΟυΑΡΙΟΣ 1988

ΓΕννηΣΕΙΣ
-Ο Παναγιώτης Β. Ζάχος και η σύζυγός του Σπυ-

ριδούλα που διαμένουν στην Αθήνα, απέκτησαν αγο-
ράκι στις 2 Νοεμβρίου 2017.  

Ευχόμαστε να τους ζήσει και να είναι καλότυχο. 

-Ο Αλέξανδρος Βασιλείου Ζάχος και η Τζούλια
Ραφαέλα Μότζελε απέκτησαν αγοράκι, στις 22.12.17 

Ευχόμαστε να τους ζήσει και  να είναι καλότυχο.

Κοινωνικά και άλλα...

ΕΠΙΤυχΙΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
-Μπαϊρακτάρη Μαρία-Ελένη του Κων/νου (και

της Βασιλικής Ιω.Τουλιά-Μπαϊρακτάρη), στο παιδα-
γωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης στα Ιωάννινα 

-Μπορλώτου Αγορίτσα-χαραλαμπία του Σταύ-
ρου και της Αλεξάνδρας (εγγονή της Αγορίτσας
Μακρή), Λογιστική στην Λάρισα.

-Ο Ανδρέας Ι. Καλαντζής έλαβε το πτυχίο Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ χαλκίδος. Τα θερμά μας
συγχαρητήρια και  καλή σταδιοδρομία.

Επιτυχόντες

ΘΑνΑΤΟΙ
-Αθανάσιος Γ.Μηνίτσιος, ετών 73, την 17-10-

2017 στην Καρδίτσα. Η εξόδιος ακολουθία στην Αγία
Παρασκευή την επομένη ημέρα, ο δε ενταφιασμός του
στο κοιμητήριο της Αγίας Τριάδος του χωριού. Εκλε-
κτός  συγχωριανός μας και αγαπητός σε όλο το
χωριό. Αντιμετώπισε με υπομονή, δύναμη και καρτε-
ρία την  δοκιμασία της υγείας του. Αιωνία του η
μνήμη.

-Μηνίτσιος Παναγιώτης του Αθανασίου ετών 75
απεβίωσε στις 18/11/2017 και η κηδεία έγινε στα Κα-
νάλια όπου και διέμενε.

-Πέτρος Αντ.Παπαντωνίου, ετών 83, στις 24-12-
107 στην Αθήνα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην
Αγία Παρασκευή στις 26 Δεκεμβρίου και ο ενταφια-
σμός στο Κοιμητήριο της Αγίας Τριάδος.

-Κων/νος Απ.Τριαντάρης, ετών 88, στις 25-12-
2017 στην Λάρισα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
ι.ν. Αγίου Νικολάου, πόλεως Λαρίσης. και ο ενταφια-
σμός έγινε στο Κοιμητήριο της πόλης. 

-Γεώργιος Κων.Σακελλαρίου, ετών 73, στις 27-
12-2017 στην Καρδίτσα. Η εξόδιος ακολουθία στην
Αγία Παρασκευή στο χωριό και ο ενταφιασμός του
στο Κοιμητήριο της Αγίας Τριάδος.

ΜνηΜΟΣυνΑ
-Παρασκευής Καλαντζή, πρε-

σβυτέρας π. Γεωργίου, 40ήμερον,
στον ι.ν Προφήτου Ηλιού του Θεσβί-
του, στην πόλη της Λάρισας. Το μνη-
μόσυνο τέλεσε ο προϊστάμενος του
Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτης π. Διονύ-
σιος και οι συνεφημέριοί  του π. Βα-
σίλειος και π. Γεώργιος.

-Αθανασίου Γ.Μηνίτσιου, 40ήμερον στην Αγία
Παρασκευή, στο χωριό, στις 19 Νοεμβρίου (Κυριακή).

-Δημητρίου και Λαμπρινής Μουντζούρη, την 8-
10-2017, στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό.

-Γρηγορίου και Βασιλικής Σύρμου, 14-10-2017,
ι.ν.Αγίου Λαζάρου Κοιμητηρίου, πόλεως Λαρίσης.

-Βασιλικής Κων. νάσια, ετήσιο, στην Αγία Πα-
ρασκευή, στο χωριό, την Κυριακή 3-12-2017.

-Θωμά Αντ. Ανδρέου (πατέρας του π.Αντωνίου),
ετήσιο, Σάββατο  9-12-2017, στην Αγία Παρασκευή,
στο χωριό.

Πένθιμα και άλλα...

οικία στο κέντρο του Ελληνοπύρ-
γου 80 τμ και 80 τμ μαγαζί στο ισόγειο

κατοικήσιμη και σε άριστη κατάσταση  στην
τιμή των 80000 ΕΥΡΩ.
Για πληροφορίες και ως προς την τιμή τηλέ-
φωνο: 6980 796 888. 

ΠωλεΙταΙΝΕΟ

Ευχαριστήριο
Το Τοπικό Συμβούλιο Ελληνοπύργου

ευχαριστεί τον κ. Παύλο Β. Σιούφα και τον
Σύλλογο Ελληνοπυργίων Αθηνών δια του
πρόεδρου του κ. Βασίλη Δ. Παναγόπου-
λου,  για την κατασκευή και τοποθέτηση
μεταλλικών ερμαρίων στο οστεοφυλάκιο
της Αγίας Τριάδος και ενός μεταλλικού
παγκακίου σε χώρο θέασης προς τον
κάμπο, παραπλεύρως του δρόμου Γεώρ-
γιος (Γιωργούλης) Πασιαλής. 

Για το Τοπικό Συμβούλιο 
Ιωάννης Γ. Βλάχος 

πρόεδρος

Οικογένεια Ιωάννου Βλάχου και
Ευαγγελίας Βλάχου το γένος Ανδρέου

Από αριστερά ο Νικόλαος  Βλάχος δίπλα η
σύζυγός του, Ζαρκάδας Θωμάς μετά η σύζυγός του,
Βλάχου- Ζαρκάδα Αντιγόνη, Στέφανος Βλάχος ,μετά
η σύζυγος του Στέφανου, στη συνέχεια  η σύζυγος
του Αποστόλου Βλάχου και στο τέλος ο Απόστολος
Βλάχος. Καθήμενοι από δεξιά ο Ανδρέας Βλάχος  η
κόρη του Απόστολου Βλάχου  Ευαγγελία, Ο
παππούς  Ιωάννης Βλάχος με τη  γιαγιά τη σύζυγό
του Ευαγγελία Βλάχου το γένος Ανδρέου. Το
κοριτσάκι αριστερά της γιαγιάς είναι ανιψιά του
Απόστολου Βλάχου. Στη φωτογραφία είναι πέντε
από τα δέκα  παιδιά του Ιωάννη Βλάχου, δεν είναι
στη φωτογραφία η Φρειδερίκη, η Ευθυμία, ο
Λάμπρος, ο Δημήτριος και ο Βάιος.

ΑΛΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.  ....................................10.00€
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ .......................................10.00€
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΤΡΥΦΩΝ  ......................................20.00€
ΛΑΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ..........................................10.00€
ΜΑΚΡΗ  ΤΣΙΑχΡΗ ΛΟΥΛΑ ...............................10.00€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΗΛΙΑ ...........................10.00€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ  ΗΛΙΑΣ ...........................................10.00€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ   ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. .............................10.00€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ..............................10.00€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Α. ........................10.00€
ΠΟΥΛΙΟΣ χΡΗΣΤΟΣ .........................................10.00€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. .....................10.00€
χΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .............................................10.00€

Συνδρομές 
από 1/10/17 μέχρι 26/ 12/ 2017

Φωτογραφίες 
από το παρελθόν
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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.

Δεν είχε ξημερώσει
ακόμα και μας ξύπνησαν οι
φωνές, οι φασαρίες κι οι
δυνατές σειρήνες.

Τι συμβαίνει; Βγήκαμε
έξω μισοξυπνημένοι να μά-
θουμε τι γίνεται, τι συμβαί-
νει.

Μια βοή, μια φασαρία
…….οι άνθρωποι μιλού-
σαν, φώναζαν. Πόλεμος,
πόλεμος, πόλεμος.

Οι Ιταλοί μας χτύπη-
σαν. Στις 3 το πρωί  στις 28 Οκτω-
βρίου 1940, ο πρέσβης της Ιταλίας
Γκράτσι, με αγέρωχο ύφος, έδωσε
το σκληρό τελεσίγραφο στον τότε
πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά με
το μήνυμα να παραδώσουμε τα
όπλα. Δεν ήθελαν λέει να μας πει-
ράξουν, απλώς να δεχτούμε την
υποδούλωση χωρίς πόλεμο, όπως
τόσα άλλα κράτη γύρω μας, για να
περάσουν κάτω στην Αίγυπτο, να
φτάσουν στη Ρωσία και να κατα-
κτήσουν όλο τον κόσμο.

Κι ο μεγάλος ηγέτης είπε με
θάρρος και αξιοπρέπεια το μεγάλο
εκείνο «ΟχΙ».

Ο πρέσβης έφυγε ντροπιασμέ-
νος. Δεν το περίμενε. Ο ίδιος αργό-
τερα έγραψε: «Έφυγα
ταπεινωμένος και με σφιγμένη την
ψυχή από μίσος προς το επάγ-
γελμά μου. Η συνείδησή μου, μου
έλεγε πως ήμουν συνένοχος μιας
ατιμίας».

Τα αεροπλάνα άρχισαν πρωί –
πρωί να βομβαρδίζουν και να ισο-
πεδώνουν τις πόλεις και τα χωριά.
Θυμάμαι στη γειτονιά μου, στη Νέα
Ιωνία του Βόλου, έπεσαν τις πρώ-
τες μέρες τρεις βόμβες κοντά σε μια
πλατεία, άνοιξαν τρύπες και χάθη-
καν μέσα στο χώμα. Εμείς κρυφτή-
καμε μέσα στα σπίτια φοβισμένοι
και ταλαιπωρημένοι.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα
έγιναν στις πόλεις καταφύγια μέσα
στη γη. Μόλις σφύριζαν οι σειρή-
νες, σημάδι ότι έρχονταν αερο-
πλάνα, τρέχαμε, κατεβαίναμε τις
σκάλες και στεκόμασταν όρθιοι
στα υπόγεια αυτά, να κρυφτούμε,
να γλιτώσουμε τη ζωή μας. χωρίς
μιλιά, προσευχόμασταν στην Πα-
ναγία να μας βοηθήσει. Ο Νίκος, ο
μικρός μου αδελφός, που ήταν τότε
4 χρόνων, ήξερε κι έλεγε όλο το
«Πιστεύω»…..

Οι φαντάροι μας πολεμούσαν
σαν τα θηρία με χιόνια και βοριά-
δες σε όλες τις βουνοκορφές. Κυ-
ρίευαν τις πόλεις τη μια μετά την
άλλη. Κορυτσά, Τεπελένι, χειμάρα,
Αργυρόκαστρο, Άγιοι Σαράντα…
τους υποδέχονταν με χαρά οι βο-
ρειοηπειρώτες αδελφοί μας, που
τους χώρισαν κάποτε από την Ελ-
λάδα και τους έδωσαν στην Αλβα-
νία. Αέρα φώναζαν και ορμούσαν
σαν λιοντάρια στους φοβισμένους
Ιταλούς, που έφευγαν σαν κυνηγη-
μένοι, εγκαταλείποντας τα χωριά
της Β. Ηπείρου.

Και οι ηρωίδες γυναίκες κου-
βαλούσαν στα γενναία μας παλι-
κάρια τρόφιμα, ρουχισμό,
πολεμοφόδια και ότι άλλο μπορού-
σαν.

Ποιος δεν ύμνησε και δεν επαί-

νεσε την Ελλάδα για τον ηρωισμό
της εκείνη την εποχή. Και η μεγάλη
πατριώτισσα Σοφία Βέμπο, με τη
γλυκιά και δυνατή  φωνή της, τα
πατριωτικά τραγούδια  και τον εν-
θουσιασμό της έδινε θάρρος και
κουράγιο στους φαντάρους και σε
όλους τους Έλληνες.

Τον Απρίλιο όμως του 1941, η
Ελλάδα μας υποχώρησε κάτω από
το βάρος μιας πρωτάκουστης
στρατιωτικής υπεροχής του φασι-
σμού και του ναζισμού.

Οι νικητές χαιρέτησαν στρα-
τιωτικά και δια χειραψίας τους
φαντάρους που πολέμησαν μέχρι
τελευταία ώρα στα οχυρά του Ρού-
πελ, κατέβασαν την ελληνική ση-
μαία και ύψωσαν τη δική τους.

Στην Ακρόπολη, ο νεοεθνομάρ-
τυρας Εύζωνας Κων/νος Κουκίδης,
προτίμησε να γκρεμιστεί μαζί με
την ελληνική σημαία από τον
βράχο της Ακρόπολης στις 27
Απριλίου 1941, ημέρα εισόδου των
Γερμανών στην Αθήνα.

Η μνήμη του εορτάζεται στον Ι.
Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά
κάτω από την Ακρόπολη.

Τότε είδαμε τους Γερμανούς
στα μέρη μας, σκληροί, αγέρωχοι,
υπερόπτες. Μας έβλεπαν σαν μυρ-
μήγκια, έτρεμε η ψυχή μας.

Μας απαγόρευσαν την κυκλο-
φορία, κλεισμένοι στα σπίτια μας,
προσπαθούσαμε να ζήσουμε με τα
χόρτα που μαζεύαμε από τα χωρά-
φια, χωρίς ψωμί, χωρίς λάδι,
χωρίς τίποτε και με τα σκοτάδια
από τις κουβέρτες που βάζαμε στα
παράθυρα, για να μη φαίνεται φως
από τη λάμπα πετρελαίου και χτυ-
πήσουν την πόρτα να ελέγξουν.

Σ’ αυτή τη μαύρη σκλαβιά, πει-
νάσαμε, ταλαιπωρηθήκαμε, πονέ-
σαμε, κλάψαμε.

Με ένα φόνο ενός Γερμανού,
σκότωναν 15 άτομα, γυρνούσαν
στις γειτονιές και σκότωναν τους
άνδρες, όσους έβρισκαν.

Σε μια τέτοια περίπτωση που
σκότωσαν έναν Γερμανό στη γέ-
φυρα, πήραν το δρόμο προς τα
κάτω, έφτασαν και στο δικό μας
σπίτι, ο Γερμανός άνοιξε την εξώ-
πορτα, οι τρομερές μπότες του
ακούστηκαν στην αυλή, πλησίαζε
στη σκάλα. Εμείς μέσα στο δωμά-
τιο, εγώ 8 χρονών, η μανούλα μου
και ο μπαμπάς μου, γονατιστοί
μπροστά στην Παναγία που έκανε
το θαύμα της. Έφυγε, δεν χτύπησε
την πόρτα, ο μπαμπάς μου σώ-
θηκε.

Το πρωί είδαμε μερικούς από
τους γείτονες σκοτωμένους, όσοι
δεν πρόφτασαν να φύγουν. Τρο-
μερά τα τριάμισι χρόνια της γερμα-
νικής κατοχής. Οι αρρώστιες, η

πείνα, η δυστυχία θέριζαν
τις πόλεις. Οι νεκροί κάθε
μέρα πολλοί, τους μάζευαν
με το κάρο της δημαρχίας
και τους έβαζαν σε ομαδι-
κούς τάφους.

Τρομερά χρόνια.
Άσχημα χαραγμένα στη
μνήμη. Ποτέ να μην έρθουν
οι άνθρωποι σε τέτοια τι-
μωρία. Ποτέ να μη γίνουν
πόλεμοι. Πίεζαν οι κατακτη-
τές τον πεινασμένο και κου-

ρασμένο ελληνικό λαό, αδίκησαν,
λεηλάτησαν, σκότωσαν.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 στη
γέννηση της Παναγίας μας η Ιταλία
συνθηκολόγησε άνευ όρων και πα-
ραδόθηκε στους συμμάχους.

Οι Γερμανοί τους πολέμησαν
τότε σαν εχθρούς, οι Έλληνες τους
βοήθησαν, τους τάισαν, τους έκρυ-
ψαν και έδειξαν τη λεβέντικη γενιά
τους.

Η απόφαση στη Νορμανδία
που ακολούθησε τις περίφημες
μάχες του Ελ-Αλαμέιν και του Ρί-
μινι, σήμανε το τέλος ενός τρελού
πολέμου, που στοίχισε τη ζωή χι-
λιάδων ανθρώπων και την κατα-
στροφή παντού. 

Οι μάχες αυτές ανάγκασαν τον
αιμοχαρή και αιμοβόρο χίτλερ να
διατάξει την αποχώρηση των
στρατευμάτων από τη Νότια Γιουγ-
κοσλαβία και την Ελλάδα.

Έφυγαν κρυφά σαν βρεγμένες
γάτες με ότι μπορούσαν, με κάρα,
με υποζύγια, με παμπάλαια αυτο-
κίνητα, ταπεινωμένοι, περιφρονη-
μένοι, ύστερα από το κακό και τη
δυστυχία που σκόρπισαν σε όλο
τον κόσμο γύρω τους.

Τότε χτύπησαν πάλι οι καμπά-
νες, αυτή τη φορά για τη λευτεριά,
να χαρούμε, να γιορτάσουμε, να
ελευθερωθούμε και να δούμε τις
πληγές που μας άφησαν, στα σπί-
τια μας, στους νεκρούς μας, στους
τραυματίες μας. Αυτά ζήσαμε στον
πόλεμο του 1940-1941 και σήμερα
που άσπρισαν τα μαλλιά μας και
κουραστήκαμε να σταθούμε στα
πόδια μας, βλέπουμε τα παιδιά
μας στις παρελάσεις και τα καμα-
ρώνουμε. Είναι οι δικοί μας άν-
θρωποι, τα εγγόνια αυτών που
πολέμησαν για να δουν μια πα-
τρίδα ελεύθερη.

Να γίνονται πάντοτε οι γιορτές
και οι παρελάσεις για να καμαρώ-
νουμε τα ελληνόπουλα, τα παιδιά
και τα εγγόνια των Ηρώων του ’40
που σακατεύτηκαν και έχυσαν το
αίμα τους.

Για μια Ελλάδα ελεύθερη.
Το ζητούν οι νεκροί μας, να

βλέπουν από ψηλά και να καμα-
ρώνουν, είναι φόρος τιμής και
ηθική ικανοποίηση για αυτούς που
σκοτώθηκαν στον άδικο αυτόν πό-
λεμο.

Και τα ελληνόπουλα να κρα-
τούν περήφανα την ελληνική ση-
μαία, που γι αυτήν πολέμησαν στα
βουνά του Γράμμου και του Βίτσι
και άφησαν εκεί τα κόκαλά τους. 

Αιωνία η μνήμη στους ήρωές
μας του 1940.

Στέλλα Καρατώλου -Τρίκαλα

Ζήσαμε με τους ήρωες του 1940

ΕΠΙΣΤΡΟΦη ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟν
Φιλόξενος μας προσκαλεί

ο Ζάβατος προστάζει
στον Αη – Θανάση την κορφή

η Γράλιστα γιορτάζει

Σε απερχόμενους καιρούς
η φαντασιά μου τρέχει

πίσω στης νιότης τον ανθό
που λησμονιά, δεν έχει

Στιγμές γλυκιές, φανταστικές
της προσμονής ξενύχτες

σαυτές που ζούν τα όνειρα
χίλιες και μία νύχτες

Ταρακονούν τον λήθαργο
ξυπνούν τις αναμνήσεις

κερνούν γλυκόπικρους καημούς
ρίγη και συγκινήσεις

Τάχα, τι είναι ο Ζάβατος
η μαγική του έλξη;

άπλετο  εδώ θα ρίξω φως
την μνήμη σας να φέξει

Όπως προσμένει την βροχή
το διψασμένο χώμα

καρτέραγαν οι χωριανοί
με την ψυχή στο στόμα

Αγωνιούσαν να βρεθούν
μες τον καστανεώνα

του κάστανου τον ιερό
να δώσουν τον αγώνα

Λαγοκοιμούνταν, ξάγρυπνοι
την εντολή προσμένουν

και της καμπάνας τον γοργό
τον κτύπο περιμέναν

Με του Κοτρώτσιου την κραυγή
έσκουζε και η καμπάνα

τρεις ώρες πριν την χαραυγή
χάναν παιδιά τη μάνα

Πολεμικός συναγερμός
λαχτάρας κατευόδι

με μιας ολόκληρο χωριό
το σήκωνε στο πόδι

Πάνδημος επιστράτευση
αγροτική εκστρατεία

ζώα και άνθρωποι μαζί
σε πλήρη απαρτία

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ--
ΚΑΣΤΑΝΟΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΓΙΟΡΤΗ 20172017

Σωπάστε!
Στα αυτιά μου έρχεται η στεντόρεια φωνή του γέροντα

Κοτρώτσιου και ο γλυκός απόηχος της καμπάνας.Ακούτε
τι λέει… «Απόλυσε ο Ζάβατος»

Πάμε λοιπόν
Ελάτε μαζί μου να σας οδηγήσω με το ποιητικό μου

αφήγημα στο μαγικό κόσμο των αναμνήσεων.
Ποδιές, τροβάδες και σακιά

τα όπλα τους στη μάχη
με τα καβούκια πάλευαν
στον Αη - Λια την ράχη

Τον αγιασμένο τους καρπό
να ρίξουν στην ποδιά τους

μέσα στη βαρυχειμωνιά
να θρέψουν τα παιδιά τους

Τρυγούσανε τις καστανιές
σαν μέλισσες την γύρη

και στην πλαγιά τα΄Αθάνατου
στήνουνε πανηγύρι

Όλη μερούλα πόλεμο
κατάκοποι το γιόμα

γυρίζανε στη βάση τους
χωρίς μπουκιά στο στόμα

Μπαϊλντισμένα τα παιδιά
γονείς ξεθεωμένοι

σέρναν τα βήματα βαρειά
σακιά ζαλικωμένοι

Μόχθου ταλαίπωρα κορμιά
ας γίνονταν κομμάτια

αγάπη, ελπίδα και χαρά
άστραφτε μες τα μάτια

Τον ύψιστο δοξάζανε
που κέρδισαν τη μάχη

την παναγιά προσκύναγαν
ψηλά στην Αητοράχη

ΟΜΩΣ
Τα έρμα χρόνια προσπερνούν

νειάτα ! σκυτάλη αλλάζουν
οι θρύλοι ψάχνουν ζωντανές

ψυχές να το φωνάζουν

Και γω στο θρύλο ορκίστηκα
στίχους χρυσούς να γράψω

ευχή ποιητοκέντητη
σ΄αγνές καρδιές θα ράψω

Σε χαλεπούς, μαύρους καιρούς
απανθρωπιάς την δίνη 

ο θρυλικός μας Ζάβατος
χίλιες χαρές μας δίνει

Στα τρίσβαθα της σκέψης μας
αιώνια να μείνει

και στις ψυχές μας ζωντανός
Αθάνατος στην μνήμη

Λάρισα 15-9-2017
Ο Ρήγας του Ελληνοπύργου

Αθανάσιος Κ.Γκίκας

teuhos 187_ellinopirgos_Layout 1  27/12/2017  7:49 μμ  Page 3



Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.
Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κων-
σταντίνος Τσουβάλας εκπροσωπώντας αντί-
στοιχα, την πολιτική και φυσική ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας, εγκαινίασαν
(16.07.2017) το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης
Πλαστήρα, στο Νομό Καρδίτσας.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλα-
στήρα εδρεύει στο Μορφοβούνι του
Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στεγάζεται σε
κτίριο που παραχωρήθηκε και διαμορφώ-
θηκε από το Δήμο, ενώ στο παρελθόν έχει
στεγάσει το πρώην Δημαρχείο του Δήμου
Πλαστήρα και δημοτικό σχολείο.

Στην έναρξη της εκδήλωσης ομιλίες πραγ-
ματοποίησαν o Γενικός Περιφερειακός
Αστυν. Δ/ντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος

Δημήτριος Κοτσιάφτης και ο Δήμαρχος Λί-
μνης Πλαστήρα, κ. Δημήτριος Τσιαντής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. Σπυρίδω-
νας Λάππας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετι-
σμό, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ.
Βασίλειος Τσιάκος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ
Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γε-
ώργιος Κωτσός, ο Διοικητής 1ης Στρατιάς,
Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, ο Αρ-
χηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος
Γεώργιος Μπλιούμης, ο Γεν.Επιθεωρητής
Β.Ελλάδος κ. χρ. Δραγατάκης και οι
Αστυν.Δ/ντες των Θεσσαλικών νομών και το
λοιπό αστυνομικό προσωπικό που θα το στε-
λεχώσει. Διοικητής του νεοϊδρυθέντος Τμή-
ματος η Αστυνόμος Α’ Δέσποινα
Μπάκαβου. 

Εγκαίνια του Αστυνομικού Τμήματος 
Λίμνης Πλαστήρα, από τον Γ.Γ. Δημοσίας Τάξης 

και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Ετσι, έγινε η αρχή από την –δυναμική γυ-
ναίκα Ελληνοπούλα- συγχωριανή μας κ.Βα-
σιλική (Βάσω) Βούρδα (του Θωμά και της
Ειρήνης)* με την οργάνωση μαθημάτων νέων
ελληνικών σε όλα τα επίπεδα ( αρχαίων ελ-
ληνικών για ενήλικους, σεμινάρια παραδο-
σιακών ελληνικών χορών, κινηματογραφικές
προβολές και διαλέξεις).

Από εφέτος (2017), για πρώτη φορά, προ-
τάθηκε και η εκμάθηση αρχαίου ελληνικού
θεάτρου, σε συνεργασία με την τοπική Πανε-
πιστημιακή Λέσχη.

Το ξεκίνημα, όπως προαναφέρθηκε, έγινε
το 2015 όταν το Κέντρο ΕΛΛηνΟΜΑΘΕΙΑ
σύναψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πα-
νεπιστήμιο DANTEALIGHIERIτου REGGIO-
CALABRIA και δημιούργησε το πρώτο και
μοναδικό για την περιφέρεια Καλαβρίας
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕνΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙηΣηΣ
ΤηΣ ΕΛΛηνΟΜΑΘΕΙΑΣ. Στα πρώτα δύο
χρόνια λειτουργίας του είχε 42 υποψήφιους
σε όλα τα επίπεδα.

Σε συνεργασία δε με το Κέντρο Ξένων
Γλωσσών του Πανεπιστημίου DANTE ALI-
GHIERI τα Νέα Ελληνικά διδάσκονται (εδώ
και δύο χρόνια) στο Κλασικό Λύκειο της
πόλης «TommasoCampanella”.

Η Βάσω,τα τελευταία 16 χρόνια ζει μό-
νιμα στην Κάτω Ιταλία (με τον σύζυγό της και
τα δύο τους παιδιά) και συγκεκριμένα στο
Ρήγιο (μία πόλη μεγαλύτερη από την Λάρισα,
με κατοίκους 182.500),που είναι το σημαντι-
κότερο αστικό κέντρο της ελληνόφωνης.

Εμείς οι
συγχωριανοί της την καμαρώνουμε και της
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο σημαντικό αυτό
εγχείρημά της. Την προτείνουμε δε-τα καλο-
καίρια που παραθερίζει στο χωριό μας-να
ιδρύσει και το … «Κέντρο Ιταλομάθειας» για
τους συγχωριανούς μας…!!!

Σ.Σ: Η αγαπητή μας κ.Βάσω σπούδασε
Ιστορία και Αρχαιολογία στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έκανε Μάστερ
στο σχεδιασμό Μουσείων και Αρχαιολογικών
Πάρκων στο Πανεπιστήμιο UniversitàMedi-
terraneadiReggioCalabria. Επίσης, έχει ει-
δικευθεί στη διδασκαλία των ελληνικών (ως
ξένη/δεύτερη γλώσσα) μέσα από το Διαδυ-
κτιακό Πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας της Θεσσαλονίκης.]

Από μια συγχωριανή μας, στην Ιταλία
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού “Ελληνομάθεια”
Συνέχεια απο σελ. 1

Ανέλαβε καθήκοντα Τοπικού Συμβούλου 
ο κ. Απόστολος Δημ. Μακρής

Μετά την παραίτηση από τα καθή-
κοντα της Τοπικής Συμβούλου Ελληνο-
πύργου, της κυρίας  Κατερίνας
Καλλιώρα, καθήκοντα συμβούλου ανέ-
λαβε ο κ. Απόστολος Δημ Μακρής. Τα
θερμά μας συγχαρητήρια και καλή επι-
τυχία στα καθήκοντά του.

Συμπολίτισσες, Συμπολίτες,

Η ανάμνηση της γέννησης του Θεανθρώπου γίνεται και φέτος σε ένα
παγκόσμιο περιβάλλον που κυριαρχούν εντεινόμενες οι συγκρούσεις,
οι ανισότητες, η ανασφάλεια, η φτωχοποίηση και η επερχόμενη κλιμα-
τική καταστροφή.

Η γέννηση της ελπίδας γιορτάζεται και φέτος δυστυχώς, σε ένα κλίμα
συλλογικής θλίψης.

Οι θρησκευτικές και εθνικές παραδόσεις μας όμως διδάσκουν ότι η
παράδοση στη θλίψη ποτέ δεν ήταν λύση.

Η μόνη αποτελεσματική άμυνα στη θλίψη είναι η απόφαση για
δράση εξουδετέρωσης των αιτιών της. 

Δράση για την Ειρήνη και τη συνεννόηση των λαών και των ανθρώ-
πων.

Δράση για την ανάπτυξη με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή.
Δράση για την απελευθέρωση από τους παραλογισμούς της επο-

χής.
Δράση για τη σωτηρία του πλανήτη σε τοπικό και παγκόσμιο επί-

πεδο.
Δράση για ευφυή συνεννόηση και συνεργασία παντού αντί για την

αντιπαράθεση και σύγκρουση που κυριαρχεί.
Η δράση είναι που φέρνει την αισιοδοξία, που δίνει την ενέργεια της

επιμονής στη προσπάθεια, που οδηγεί στην επιτυχία του αίσιου αποτε-
λέσματος.

Η δράση, προϊόν πίστης, ευφυΐας και απόφασης γεννιέται, οργανώ-
νεται και εκπορεύεται από το νου και τη καρδιά του κάθε ανθρώπου ατο-
μικά και κάθε κοινωνίας συλλογικά.

Εύχομαι η οικογενειακή θαλπωρή των φετινών χριστουγέννων να
μας δώσει ευκαιρίες σκέψεων και αποφάσεων δράσης για όλα τα κακώς
κείμενα στη ζωή μας, τη πατρίδα μας και τον κόσμο.

Εύχομαι υγεία, ευτυχία και πρόοδο σε όλες και όλους και ιδιαίτερα
στη νέα γενιά!

Στις 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
21:00 συνεδρίασε στη Λάρισα το
Δοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Λ με
τα παρακάτω θέματα για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων:
Κατασκευή και τοποθέτηση
πινακίδας στου χαντζή τη βρύση.
Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Πορεία οικονομικών του
Συλλόγου.
Προβολή παραγωγών του
χωριού στην εφημερίδα.
Διοργάνωση συνεστίασης.
Αποφασίσθηκε: Να κατασκευασθεί
και τοποθετηθεί πινακίδα στου
χαντζή τη βρύση, η ετήσια Γενική

Συνέλευση να γίνει
στο ξενοδοχείο
ΜΕΤΡΟΠΟΛ  στις 28
Ιανουαρίου 2018, να
προβάλλονται στην
εφημερίδα οι
παραγωγοί και
επαγγελματίες του
χωριού και να
δ ι ο ρ γ α ν ω θ ε ί

συνεστίαση σε ταβέρνα της
Λάρισας εντός του 2017.  Όσον
αφορά τα οικονομικά του Συλλόγου
από το Φεβρουάριο του 2017 μέχρι
σήμερα 14/11/2017 έχουν ως εξής:
Παραληφθέν ποσό από το
προηγούμενο ΔΣ: 2622,56
Αναλωθέν κεφάλαιο από το αρχικό:
395,42. Πραγματικό αναλωθέν
ποσό για την έκδοση τριών τευχών
της εφημερίδος «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡ-
ΓΟΣ»: 1715,42.
Εισπράξεις από συνδρομές μελών:
1320,00
Υπάρχον ποσό 14/11/2017:
2227,14 

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας(Σ.Ε.Λ)

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα
του πρώην Προέδρου 

της Βουλής των Ελλήνων
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
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Γραλιστινά και άλλα... Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Καστανογιορτή 2017…
Κατά γενική ομολογία, επιτυχημένη κι εφετινή καστανογιορτή

στον «΄ΑϊΘανάση» με  πλήθος κόσμου - όπως κάθε χρόνο εξάλ-
λου- από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας  και όχι μόνον.
Ο καιρός βοήθησε, δεν έβρεξε τελικά και ο κόσμος το χάρηκε με
φαϊ, κρασί, κάστανα και χορό. Παρών και ο Αντιπρόεδρος της
Ν.Δ. κ. Άδωνις Γεωργιάδης και άλλοι πολιτικοί (Τσιάρας, Καλαντζής από
Καβάλα, Κέλλας από Λάρισα ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ.Τσιάκος
κ.ά.).Η οργάνωση ανήκε στον τοπικό Σύλλογο “Άγιος Αθανάσιος”, ενώ
πέρυσι την είχε αναλάβει ο Δήμος Μουζακίου με την τοπική Κοινότητα.
Συγχαρητήρια και έπαινοι στους διοργανωτές (Πρόεδρο και μέλη του
Δ.Σ.), αλλά  και στους εθελοντές-εθελόντριες του χωριού μας, βεβαίως,
που ήταν  πάρα πολλοί.

Κτηματολόγιο
Πολλοί εκ των συγχωριανών μας  ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση υπο-

βολής δήλωσης  για το Κτηματολόγιο. Πληροφορούμαστε όμως, ότι πάρα πολ-
λές ιδιοκτησίες ακόμη δεν έχουν καταγραφεί. Μερικοί …παρασύρονται από
τις παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης και άλλοι πάλι κα-
θυστερούν προκειμένου να ολοκληρώσουν την σχετική διαδικασία (,συγκέν-
τρωση δικαιολογητικών, διόρθωση συμβολαίων, αποδοχή κληρονομιάς,
σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κλπ),ώστε να  είναι  τελική η  τακτο-
ποίηση της περιουσιακής τους κατάστασης και για τους δικαιούχους κληρο-
νόμους. Σωστές δουλειές  βλέπετε. Όλα καλά. Και τώρα  η β` φάση με την
ανάρτηση των δασικών πινάκων. Εκεί θα ιδούμε τι ξεμπερδέματα θα έχουμε
με το Δασαρχείο!!!!! Ίδωμεν.

Παραδοσιακό το χωριό;
Συζητιέται στα καφενεία να συγκεντρωθούν υπογραφές για αποχα-

ρακτηρισμό του οικισμού  μας από «Παραδοσιακός». Δεν γνωρίζω τα
διαδικαστικά και εάν αυτό είναι εφικτό. Απλά λέμε μήπως πρέπει να το
ερευνήσουμε το θέμα καλύτερα, να ερωτηθούν ειδικοί και μετά να προ-
χωρήσουμε; Μήπως ο χαρακτηρισμός αυτός έχει και μερικά προνόμια
που μπορούμε να τα επωφεληθούμε; Μήπως η τουριστική ανάπτυξη
έχει  προτεραιότητα; [Π.χ. Πορταριά,  Μακρυνίτσα, το Μέτσοβο, το Νυμ-
φαίο, τα Ζαγοροχώρια που διατηρούν τον πέτρινο αρχιτεκτονικό χαρα-
κτήρα τους]. Μήπως μια σύσκεψη Συλλόγων και άλλων ειδικών στο
χωριό μας (Δήμος-Περιφέρεια,πολιτικών κλπ) θα βοηθούσε  ώστε να
μην γίνουν λάθη;

Και μία διόρθωση…
Κάποιος μας… θύμισε ότι στο προηγούμενο τεύχος παραλείψαμε την ανα-

φορά και σε άλλους γάμους, παιδιών συγχωριανών μας ,που έγιναν παλιό-
τερα στο χωριό μας, όπως π.χ. της Βασιλικής Θ. Βούρδα  με  τον σύζυγό της
Ιταλό υπήκοο. Βεβαίως και μάλιστα ήταν  παραδοσιακός και με τρικούβερτο
γλέντι, εντυπωσιάζοντας τους Ιταλούς γειτόνους μας! Ήταν και πριν από την
λειτουργία του Ξενώνα «Αρχοντικόν»,αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα υπάρχουν
περισσότερες διευκολύνσεις για την οργάνωση. Συγχαρητήρια σε όλους που
το ετόλμησαν!

Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λαρίσης 
"Ο Αθάνατος"

Ετήσια (τακτική) Γενική Συνέλευση,στο γνωστό...σημείο (Ξενοδοχείο ΜE-
TROPOL",πλατεία Ταχυδρομείου.

Σας περιμένουμε να σας ιδούμε, να σας ακούσουμε, να τα πούμε για το
χωριό μας. Περιμένουμε και τις προτάσεις σας για τον Σύλλογό μας και την
εφημερίδας μας, αλλά και...τα παράπονά σας (εάν υπάρχουν
βέβαια,που....δεν φαντάζομαι!!!).Μαθαίνω κλήθηκαν και οι Δημοτικές αρχές
και οι χρηματίσαντες Βουλευτές συγχωριανοί μας, με τους Προέδρους των
υπολοίπων Συλλόγων. Σχετική Ανακοίνωση θα ιδείτε και  στην ιστοσελίδα
www.ellinopirgos.wordpress.com

χιονισμένη άποψη της δυτικής συνοικίας του χωριού, όπως ήταν τα χριστούγεννα του 1956. Ο καθένας παρατηρεί αμέσως την έντονη διαφορά με τη σημερινή
μορφή του χωριού καθώς και τον αξιοσημείωτο παραδοσιακό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του χωριού μας, που χάθηκε οριστικά. 

Δύο ΝΕΟΙ επίτροποι.
Γεώργιος Κ.Αλπούς και Σωτ.Δ.Καλαν-

τζής είναι  οι νέοι επίτροποι στην τοπική
μας Εκκλησία στο χωριό.Ήδη συμπληρώ-
νουν έτος από την ανάληψη των καθηκόν-
των τους. Αναπληρώτριες είναι οι επίσης
συγχωριανές μας και μόνιμοι κάτοικοι του
χωριού (Ιουλία Αναστ.Γκίκα και χαρίκλεια
Σωτ.Γκίκα). Καλή δύναμη στο έργο τους
και βοήθειά τους.

Προσέδωσε  "υπεραξία" στο χωριό μας.

Πράγματι στολίδι του
χωριού αποτελεί ο Ξενώ-
νας "ΑΡχΟΝΤΙΚΟ " που
προσδίδει υπεραξία στον
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ.Και
τούτο κατά γενική (και αν-
τικειμενική) ομολογία και
αναγνώριση.Δεν υπάρχει
ούτε ένας Ελληνοπύργιος
που να λέει το αντίθετο.
Εύγε -πολλά εύγε-
σε΄ΟΛΟΥΣ  εκείνους που

συνετέλεσαν στην ανάδειξή του,στην εκ βάθρων ανακαίνισή του,χρηματο-
δότησή του και λειτουργία του.Συγχαρητήρια κυρίως και πρωτίστως στους
δωρητές κληρονόμους του σπιτιού. Βεβαίως συγχαρητήρια σε όλους τους
Γραλιστινούς που το προτιμούν,το στηρίζουν, το διαφημίζουν ευκαίρως
ακαίρως και το καμαρώνουν πάντοτε.
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1 ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ Γ. ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ         12            ΥΦΑΝΤΗΣ
2 χΡΙΣΤΟΣ Γ. ΚΟΥΒΑΣ                     11         ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ           12         ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ       12         ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
5 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Δ. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ       11         ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
6 ΤΡΥΦΩΝ .Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ        11         ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΥΡΜΟΣ                 10         ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χΡ. ΣΥΡΜΟΣ           10         ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
9 ΘΩΜΑΣ Δ. ΤΟΥΛΙΑΣ                     11              ΠΟΙΜΗΝ
10 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΑΡΑΣΛΗΣ            11           ΟΡΦΑΝΟΣ
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ       10              ΠΟΙΜΗΝ
12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΠΙΡΟΣ                 10              ΕΡΓΑΤΗΣ
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΚΡΕΤΑΣ              10         ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΡΥΔΑΣ            9     ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ
15 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΒΑΙΤΣΑΚΗΣ         10        ΕΜΠ/ΛΗΛΟΣ
16 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΑΓΓΟΣ                 9          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
17 ΘΩΜΑΣ  Δ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ                9              ΓΕΩΡΓΟΣ
18 ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ          9             ΓΕΩΡΓΟΣ
19 ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ. ΚΑΡΥΔΑΣ                 9              ΓΕΩΡΓΟΣ
20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  9                ΠΟΙΜΗΝ
21 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ       9            ΟΡΦΑΝΟΣ
22 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΑΤΣΙΟΣ           10            ΥΦΑΝΤΗΣ
23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΛΙΑΠΗΣ                 11      ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΣ
24 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ   11               ΠΟΙΜΗΝ
25 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Θ. ΦΑΡΑΣΛΗΣ          10           ΟΡΦΑΝΟΣ
26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ      10               ΠΟΙΜΗΝ
27 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ        11               ΠΟΙΜΗΝ
28 ΓΛΥΚΕΡΙΑ Ν. ΜΙΣχΟΥ                    11            ΕΜΠΟΡΟΣ
29 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ.ΒΛΑχΟΣ                 9 ΔΑΣΚΑΛΟΣ
30 ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ            9          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
31 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΠΠΑΣ               9        ΚΑΦΕΠΩΛΗΣ
32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ χ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ   9                ΚΤΙΣΤΗΣ
33 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ          9                ΠΟΙΜΗΝ
34 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ.ΜΑΚΡΗΣ           11              ΠΟΙΜΗΝ
35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΙΣχΟΣ                   9            ΕΜΠΟΡΟΣ
36 ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 ΠΟΙΜΗΝ
37 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 9            ΟΡΦΑΝΟΣ
38 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥ.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ     9                  ΚΤΙΣΤΗΣ
39 ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ   9          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
40 ΘΩΜΑΣ Β. ΛΥΤΡΑΣ                      8          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
41 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ   9               ΠΟΙΜΗΝ
42 ΘΩΜΑΣ ΑΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ          10              ΠΟΙΜΗΝ

43 χΡΙΣΤΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ          10               ΠΟΙΜΗΝ
44 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χΡ. ΒΟΥΡΔΑΣ        9            ΟΡΦΑΝΟΣ
45 ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ       9                 ΠΟΙΜΗΝ
46 ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΛΙΑΠΗΣ                      9           ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
47 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΓΚΙΚΑΣ                  9          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
48 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χ. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ         10          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΟΥΛΙΑΣ                 10 ΠΟΙΜΗΝ
50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ.ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ     10              ΠΟΙΜΗΝ
51 χΡΗΣΤΟΣ ΑΠ.ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ        10                ΠΟΙΜΗΝ
52 ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΛΠΟΥΣ                    9                ΠΟΙΜΗΝ
53 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΡ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   9               ΕΡΓΑΤΗΣ
54 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΥΒΑΣ                     9           ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
55 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΛΑΓΟΣ                    9             ΟΡΦΑΝΟΣ
56 ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ           9            ΟΡΦΑΝΟΣ
57 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ                9 ΕΡΓΑΤΗΣ
58 ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΜΠΙΡΟΣ                    9               ΕΡΓΑΤΗΣ
59 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ    9 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ
60 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ         9          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
61 χΡΙΣΤΟΣ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     9                ΠΟΙΜΗΝ
62 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΣΥΡΜΟΣ              8          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
63 ΙΩΑΝΝΗΣ χΡ. ΣΥΡΜΟΣ                8          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
64 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΔ.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 8              ΓΕΩΡΓΟΣ
65 χΡΙΣΤΟΣ Λ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ    8              ΓΕΩΡΓΟΣ
66 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ       8               ΓΕΩΡΓΟΣ
67 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠ. ΜΑΚΡΗΣ             8               ΠΟΙΜΗΝ
68 ΑΡΕΤΗ Ν. ΜΙΣχΟΥ                       9            ΕΜΠΟΡΟΣ
69 ΟΥΡΑΝΙΑ χΡ.ΚΑΡΥΔΑ                 9 ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ
70 ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΑΘ. ΔΕΛΙΤΣΙΚΑ 9 ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
71 ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΘ. ΔΕΛΙΤΣΙΚΑ 8   ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
72 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ.ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 8               ΟΡΦΑΝΗ
73 ΘΩΜΑΣ χΑΡ. ΠΑΣΙΑΛΗΣ 8                 ΙΕΡΕΥΣ
74 ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΘ. ΛΙΑΠΗΣ                 8 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
75 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ          8                ΠΟΙΜΗΝ
76 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΦΡΑΓΓΟΣ                8               ΕΡΓΑΤΗΣ
77 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤ. ΜΑΚΡΗΣ 9              ΓΕΩΡΓΟΣ
78 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ         9                ΠΟΙΜΗΝ
79 ΘΩΜΑΣ ΑΘ.ΡΑΓΓΟΣ                       9              ΥΦΑΝΤΗΣ
80 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ. ΣΥΡΜΟΥ             8           ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
81 ΑΓΟΡΙΤΣΑ Ν. ΜΙΣχΟΥ                     8              ΕΜΠΟΡΟΣ
82 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ         8                ΠΟΙΜΗΝ
83 χΡΙΣΤΟΣ Θ. ΓΚΙΚΑ                       8              ΕΡΓΑΤΗΣ
84 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ               8                ΠΟΙΜΗΝ

85 ΤΑΞΙΑΡχΗΣ ΣΤ.ΜΑΚΡΗΣ 8               ΓΕΩΡΓΟΣ
86 ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ      7          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
87 ΣΟΦΙΑ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ         9          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
88 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.ΠΛΑΚΙΑΣ 8      ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
89 ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ                  8                ΠΟΙΜΗΝ
90 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΥΔΑΣ            9     ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ
91 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ          8                 ΠΟΙΜΗΝ
92 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΒΛΑχΟΣ                   8               ΓΕΩΡΓΟΣ
93 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ     8                 ΠΟΙΜΗΝ
94 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ     8            ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΖΑχΟΣ                    8                ΚΤΙΣΤΗΣ
96 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β.ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ     8                ΠΟΙΜΗΝ
97 ΦΩΤΙΟΣ Ν.ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ 8           ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
98 ΛΟΥΚΑΣ ΑΠ.ΖΑχΟΣ                       8                 ΚΤΙΣΤΗΣ
99 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ   8                 ΕΡΓΑΤΗΣ
100 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 8 ΠΟΙΜΗΝ
101 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Δ.ΔΑΛΛΑΣ    8                  ΙΕΡΕΥΣ
102 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ 9               ΕΡΓΑΤΗΣ
103 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ 7              ΕΡΓΑΤΗΣ
104 ΦΩΤΙΟΣ ΓΡ. ΓΚΙΚΑΣ                  8          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
105 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΜΑΚΡΗΣ        9                ΠΟΙΜΗΝ
106 ΕΥΘΑΛΙΑ Γ. ΔΕΛΗΤΣΙΚΑ           8               ΟΡΦΑΝΗ
107 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥ.ΠΑΠΟΥΤΣΗ     7                ΚΤΙΣΤΗΣ
108 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΕΡΙΓΓΑΣ         7          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
109 ΘΩΜΑΣ Ι. ΓΕΡΜΑΝΟΣ               7 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
110 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 8 ΚΑΦΕΠΩΛΗΣ
111 ΚΩΝ/ΝΟΣ χΡ. ΣΥΡΜΟΣ 7          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
112 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ         7               ΕΡΓΑΤΗΣ
113 ΘΩΜΑΣ ΑΘ.ΜΑΚΡΗΣ                 8                ΠΟΙΜΗΝ
114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7                 ΠΟΙΜΗΝ
115 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 8               ΥΦΑΝΤΗΣ
116 ΛΟΥΚΑΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ       8                 ΠΟΙΜΗΝ
117 ΦΩΤΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ          7                ΠΟΙΜΗΝ
118 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ       7                ΠΟΙΜΗΝ
119 χΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΟΣ 7                 ΠΟΙΜΗΝ
120 ΣΤΥΛΙΑΝΗ Θ. ΣΥΡΜΟΥ              7               ΕΡΓΑΤΗΣ
121 ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ι. ΚΑΡΑΛΗ                9           ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
122 ΘΩΜΑΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ           7          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
123 ΜΑΡΙΝΑ Δ.ΚΑΡΑΛΗ                   9       ΚΑΡΑΓΩΓΕΥΣ
124 ΟΛΓΑ Δ. ΚΑΡΑΛΗ                         7        ΚΑΡΑΓΩΓΕΥΣ
125 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΑΛΠΟΥΣ            8                ΠΟΙΜΗΝ
126 χΡΙΣΤΟΣ Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ                7          ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
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Οι κτηνοτροφικοί οικισμοί του Ελληνοπύργου
Όσοι μεγαλώσαμε στον

Ελληνόπυργο γνωρίζουμε ότι
πέρα από τον κεντρικό οικισμό
του Ελληνοπύργου υπήρχαν
διάσπαρτοι κτηνοτροφικοί οι-
κισμοί σε όλη την περιφέρεια
που ανήκε σ αυτόν. Εκεί ήταν
συγκεντρωμένες μικρές κτηνο-
τροφικές μονάδες (μαντριά )
όπου και διαβιούσαν, πέρα
από τα ζωντανά και οι άνθρω-
ποι ,όταν αυτό ήταν αναγκαίο και
σε μερικές περιπτώσεις και για όλο
το χρόνο. Το ότι δεν ήταν μεμονω-
μένα μαντριά αλλά ομάδα από μαν-
τριά είχε τη σημασία του διότι έτσι
μπορούσε να βοηθάει η μια οικογέ-
νεια την άλλη σε δύσκολες φάσεις
ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο
που η πρόσβαση λόγω των χιονο-
πτώσεων ήταν δύσκολη και απαι-

τούσε συνεργασία πολλών ατόμων
για να καταστεί δυνατή.

Σήμερα αν εξαιρέσουμε τη Ζω-
γραφία τα Παλιά Λιβάδια την Πα-
λιόλακκα και την Καρκατούνα όλοι
οι άλλοι οικισμοί έχουν εγκαταλει-
φθεί, μάλιστα το Παζαράκι είναι χα-
ρακτηρισμένος και επίσημα ως
οικισμός του Ελληνοπύργου διότι
εκεί ήταν συγκεντρωμένες  πολλές

οικογένειες ιδιαίτερα κατά
τους χειμερινούς μήνες.

Σε επόμενα φύλλα του ΕΛ-
ΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ θα γίνει μια
προσπάθεια αναλυτικής κατα-
γραφής των οικισμών και
ποιες οικογένειες τους επάν-
δρωναν.

Θα αναφέρουμε τώρα τους
οικισμούς αυτούς και αν μας
διαφεύγει κάποιος θα τον συμ-

πληρώσουμε, έτσι είχαμε τους : Ζω-
γραφία, Παλιά Λιβάδια, Παζαράκι,
Κάτω Αηλιάς, Κρανιώτης, Λάκκα,
Περιστέρες, Νεράκι, Μπερνίτσα ,
Αθάνατος, Γουρνομάντρια, Κα-
ψούνα,Κισσός, Λεύκες, Δόκανα,
Βούλγαρη, Κεραμαριό, Καρκα-
τούνα, Τζάντζενα, Παπαδήμου,
Μπούρδα χωράφια, Παλιόλακκα,
Φτελιάς.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΛΙΣΤΗΣ)  ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΛΙΣΤΗΣ)  
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1912 -1913ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1912 -1913

Σύνολο μαθητών :  126

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

Αλεπού κυνη-
γημένη από τα
σκυλιά βρήκε κα-
ταφύγιο  στη
στέγη του σπιτιού
του προέδρου του
Ελληνοπύργου κ.
Ιωάννη Βλάχου.
Εκεί κρύφτηκε

στον ηλιακό και περίμενε τους διασώστες της καθώς
από κάτω ήταν  τα σκυλιά έτοιμα να την κατασπαρά-
ξουν. Τελικά ο πρόεδρος μαζί με τον κ. Θεόφιλο Σύρμο
κατάφεραν  να την απεγκλωβίσουν  και να τη χαρίσουν
την ελευθερία της, απαγοητεύσαντες  τις όρνιθες οι
οποίες και θα αναγκασθούν να την ..αντιμετωπίσουν
στην επόμενη επιδρομή της…

Αλεπού εγκλωβίστηκε 
στη στέγη του σπιτιού 

του προέδρου 
στον Ελληνόπυργο.

Το πρώτο
χιόνι 

Στις 21 Δεκεμβρίου
έπεσε τελικά το πρώτο χιόνι
στο χωριό, φθάνοντας σε
ύψος περί   τα 30  εκατοστά,
χωρίς να δημιουργήσει ιδι-
άιτερα προβλήματα στους
κατοίκους.
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Εν συνεχεία στην μελέτη
αυτή του Πολυτεχνείου,

γίνεται ειδικότερη αναφορά σε ειδικά τεχνικά θέματα
της κατασκευής που διαφοροποιούν την εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου από την ομάδα ναών του τύπου του
Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη του Μουζακίου -
Μαυρομματίου, ως εκ των οποίων ο ερευνητής
συμπεραίνει ότι:  (ο Αγιος Γεώργιος Ελληνοπύργου)
«… δύσκολα μπορεί να ονομαστεί σταυρεπίστεγη…».
Σημειώνω, όμως, ότι η μελέτη του Ναού του Αγίου
Γεωργίου γίνεται εν αναφορά προς το χαρακτηριστικό
του της σταυρεπίστεγης ή παραπλήσιας κάλυψης.

Εν συνεχεία, ο ερευνητής επισημαίνει και άλλες
διαφοροποιήσεις του ναού του Αγίου Γεωργίου του
χωριού μας εν σχέσει με την ομάδα ναών του τύπου
του Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη αλλά και εν αναφορά
προς άλλους παρόμοιους ναούς όπως η Μονή Σέλτσου
ή η Μονή Τσούκας Ηπείρου ή ο Αγιος Γεώργιος
Σοφικού Κορινθίας ή οι Ταξιάρχες Καστελλίου Σπετσών
ή και οι πιο κοντινοί σε εμάς ναοί του Νεκροταφείου της
Μονής Κορώνης ή της Μονής Γενεσίου Θεοτόκου
Αργιθέας. Ευλόγως, συνεπώς, ο ερευνητής
συμπεραίνει:

«Τελικά μπορούμε να πούμε ότι ο Αγ. Γεώργιος
Γράλιστας πλησιάζει στον τύπο της τρουλλοκαμάρας
με πλάγιους χορούς και σφενδόνια και με
αποτετμημένη καμάρα κατά τον άξονα Α-Δ. Λόγω
όμως της διαφοροποίησης της καμάρας σε είδος
μοναστηριακού θόλου, παραμένει τυπολογικά
μοναδικός (unicum)».

Η μελέτη αυτή, εν συνεχεία, αναλύει περισσότερο
την διαφοροποίηση αυτή ως προς την κάλυψη του
κεντρικού τμήματος του ναού (θόλου) σε παραβολή και
σύγκριση με άλλους παλαιοτέρους ναούς της περιοχής
και του Αγίου Ορους. Ως προς αυτό ο ερευνητής
επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Γιατί όμως έγινε η χαρακτηριστική αυτή
διαφοροποίηση της κάλυψης του κεντρικού τμήματος;
Πιθανότατα για να πετύχουν την θολωτή κάλυψη του
τύπου Αγ. Γεωργίου «Καραϊσκάκη» που κυριαρχεί στην
περιοχή. Οι μαστόροι όμως (πιθανόν ηπειρώτες) μη
διαθέτοντας ελαφρά υλικά (τούβλα)1 δεν θέλησαν να
φτιάξουν από βαρειά λιθοδομή σφαιρικό τμήμα σε
ορθογώνια κάλυψη με μεγάλη διάσταση 5,50μ.…
Επιχειρήθηκε λοιπόν να φτάσουν κοντά στο
αποτέλεσμα της λύσης του Αγ. Γεωργίου «Καραϊσκάκη»
τόσο εσωτερικά όσο και κυρίως εξωτερικά για λόγους
συμβολικούς και παράδοσης. Θα μπορούσε λοιπόν ο
ναός να ονομαστεί και “τροποποιημένος μονόκλιτος
αθωνικός της Πίνδου”.  Παραμένει άγνωστο τελικά αν
η λύση αυτή προήλθε από επίδραση της παράδοσης
των Αγράφων, του Αγίου Όρους, ή από αυτοσχεδιασμό
των μαστόρων του ναού που είναι και το πιθανότερο».

Εν συνεχεία, γίνεται ειδική αναφορά στις κόγχες
του Iερού και των χορών που είναι τεχνικά και
αισθητικά αξιοσημείωτοι. Επίσης, επισημαίνεται το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η κατασκευή
του νάρθηκα, ο οποίος: «… έχει την τυπική
σταυρεπίστεγη διάταξη της κατά το πλάτος του ναού
καμάρας …».

Και συμπεραίνει: «Υποθέτουμε ότι ο αρχιμάστορας
του ναού την είδε στη νότια Ελλάδα ή το πιθανότερο
στην Ήπειρο, τόπο καταγωγής πολλών μαστόρων ...».

Στη συνέχεια ο ερευνητής αναφέρει: «Ο ναός έχει
δύο εισόδους: μία κύρια από νότια στον κυρίως και μία
δυτική στον νάρθηκα – γυναικωνίτη. Και οι δύο έχουν
αβαθείς εσοχές πάνω από το θύρωμα και νεώτερα
τσιμεντένια πρόπυλα (τα οποία είχαν προστεθή από
αγαθή προαίρεση και για πρακτικούς λόγους και
ευτυχώς αφαιρέθηκαν κατά την αποκατάσταση,
αμμοβολή και αρμολόγηση του ναού που έγινε με
δαπάνη της Εκκλησίας, οικονομική ενίσχυση του
Πολιτιστικού Συλλόγου και προσωπική εργασία
ευσεβών συγχωριανών μας). Το δάπεδο του νάρθηκα
είναι 60 εκ. υψηλότερο από του κυρίως ναού για να
παρακολουθούν οι γυναίκες τη λειτουργία, αφού ο ναός
ήταν και ενοριακός της δυτικής συνοικίας.

Ο εξοπλισμός του ιερού είναι ο συνήθης σε ναούς
των Θεσσαλικών Αγράφων.  Το ιερό είναι

υπερυψωμένο σε σχέση με τον κυρίως ναό κατά ένα
σκαλοπάτι (10 εκ.)2 που στο μέσον σχηματίζει μικρό
σολέα. Η Αγία Τράπεζα αποτελείται από κτιστό πεσσό
60χ60 εκ. με μία πλάκα 100χ100 εκ. για κάλυψη.

Τα παράθυρα του ναού είναι οκτώ. Τα περισσότερα
είναι ψηλά τοποθετημένα και έχουν τις παρειές
συγκλίνουσες προς τα έξω, την ποδιά έντονα κεκλιμένη
προς τα μέσα και ασφαλίζονται με σιδεριές … Αυτά
δείχνουν μία φροντίδα αμυντική ή τουλάχιστον
ασφαλείας που συνδυάζεται και με την οχυρή θέση του
ναού. Το χωριό εξάλλου συνδέθηκε στενά με τον
Γεώργιο Καραϊσκάκη που γεννήθηκε στο διπλανό
χωριό Μαυρομμάτι, έκανε λημέρι του τη σπηλιά του
Λώλου κάτω απ’ τη Γράλιστα…. Κατασκευαστικά ο ναός
είναι καλοχτισμένος από σκληρή ντόπια πέτρα
ημιλάξευτη, κατά τόπους (ιερό λ.χ.) λαξευτή και από
ελάχιστα πουριά και κεραμίδια στον τρούλλο εξωτερικά,
ίσως προερχόμενα από παλαιότερο κτίριο στην ίδια ή
κοντινή θέση3. Οι τοίχοι έχουν γενικά μεγάλο πάχος
(0,80-1,0μ.). Στα ανατολικά ο ναός θεμελιώνεται απ’
ευθείας στο βράχο4 και οι τοίχοι έχουν κλίση 8-10 εκ.
για μεγαλύτερη σταθερότητα».

Τα εξωτερικά μορφολογικά στοιχεία είναι, όπως
επισημαίνει η μελέτη, λίγα αλλά χαρακτηριστικά.
Γίνεται περί αυτών ειδική αναφορά ως προς τα
παράθυρα και τους φεγγίτες, τους χορούς, τις εισόδους,
δυτική (του γυναικωνίτου) και νότια (κύρια ή ανδρική).
Ειδικά για την τελευταία αναφέρει τα εξής:

«Η νότια κύρια (ανδρική) είσοδος φέρει από πάνω
της τοξωτή εκβάθυνση για την εικόνα του τιμώμενου
αγίου. Το θύρωμα έχει λίθινο κοιλόκυρτο υπέρθυρο
διπλής καμπυλότητας και σταθμούς επίσης λίθινους
που κάτω καταλήγουν σε διπλές λοξότμητες βάσεις.

Η εξωτερική επιφάνεια του πλαισίου της νότιας
εισόδου είναι ανάγλυφη και φέρει άνω αριστερά τη
χρονολογία 1818. Στον άξονα του υπέρθυρου υπάρχει
σταυρός και δεξιά διακρίνεται έφιππος δρακοντοκτόνος
Άγιος, προφανώς ο Αγ. Γεώργιος, στην μνήμη του
οποίου τιμάται ο ναός. Πάνω από τον Άγιο υπάρχουν
δύο ιπτάμενες μορφές. Στις εξωτερικές επιφάνειες των
δύο σταθμών του θυρώματος ραδινές μορφές, βλαστοί
ή κηροπήγια, καταλήγουν επάνω σε ανθρώπινες
φιγούρες. Το σχέδιο είναι χονδροειδές. Οι μορφές
εξέχουν από το βάθος κατά 1 εκ. περίπου».

Επίσης ο μελετητής αναφέρει και τα εξής:
«Εσωτερικά ο χώρος είναι φωτεινός παρά τα λίγα
ανοίγματα, ενιαίος παρά τα σφενδόνια και ενδιαφέρων
και κατανυκτικός παρά την κάποια ασάφεια της
θολοδομίας και την έλλειψη τοιχογραφικού διακόσμου.
Τοιχογραφία υπάρχει μόνο στην κόγχη της Πρόθεσης.
(Στον χρόνο που έγινε η μελέτη αυτή δεν υπήρχαν οι
αγιογραφίες που σήμερα κοσμούν εσωτερικά τον ναό).
Το τέμπλο είναι απλό με «στρωτό» σκάλισμα. Στο ναό
υπήρχαν εικόνες του 1789 και 1803. Τα δίπτυχα
αναφέρουν: «γερασίμου ιερομονάχου» (ιδρυτή της
μονής) «Κωνσταντίνου, αγορ…» και πιο κάτω:
«ΣΤΑΜΟΥΛΙ δημητρίου, αθανασίου….», και πολλά
άλλα ονόματα μεταξύ των οποίων και τα συνεχόμενα:
«… Ζωίτζης, γεωργίου …».

Τα τελικά συμπεράσματα της μελέτης
διατυπώνονται ως εξής:

«Συμπερασματικά το μεγάλο μέγεθος (138 τετρ.
μ.), οι τροποποιήσεις του τύπου κάλυψης, τα
λιθανάγλυφα με κατεργασία του αυτοφυούς υλικού
δομής και ο επώνυμος χορηγός του, κάνουν τον Αγ.
Γεώργιο Ελληνοπύργου, χαρακτηριστικό δείγμα των
τάσεων της ναοδομίας στις παραμονές της
Επαναστάσεως του 1821.  Από τη γνωριμία μας με τα
τρία μνημεία (που εξετάζει η μελέτη) είδαμε ότι ο
σταυρεπίστεγος τύπος και οι σταυρεπίστεγες διατάξεις

επιζούν στη νοτιοδυτική τουλάχιστον Θεσσαλία στη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας ... Τέλος στον Αγ. Γεώργιο
Γράλιστας (1818) βλέπουμε ένα ναό που σκοπεύοντας
να τον κάνουν εξωτερικά όμοιο με τους «μονόκλιτους
αθωνικούς της Πίνδου» (Μ. Αγ. Γεωργίου
«Καραϊσκάκη» κ.α.) καταλήγουν σε μία ακόμη νεοφανή
και μοναδική λύση που πλησιάζει στον σταυρεπίστεγο
με χορούς και με καμάρα με άξονα Α-Δ χωρίς τελικά
και να είναι.  Και οι τρεις περιπτώσεις είναι λοιπόν
μοναδικές (unica) και δείχνουν τις αναζητήσεις και
εκείθεν τη ζωντάνια της μεταβυζαντινής ναοδομίας.

Μέσα από το μικρό αλλά χαρακτηριστικό «δείγμα»
των τριών ναών, βλέπουμε ότι τουλάχιστον ως την
Επανάσταση η ναοδομία της περιοχής πλουτίζεται με
νέες παραλλαγές που σηματοδοτούν μία πορεία
συνέχειας μέσα από ορισμένες ανανεώσεις. Ως τότε η
παράδοση σε κατασκευαστικά και τυπολογικά θέματα
παραμένει ισχυρή και επιβιώνει αναμορφούμενη εκεί
όπου υπάρχουν τα οικονομικά μέσα, με δωρητές όπως
λ.χ. αυτός του Αγ. Γεωργίου στον Ελληνόπυργο».

Οι αρχιτεκτονικές, τεχνικού κυρίως χαρακτήρος
επισημάνσεις, της ως άνω μελέτης ως προς τον ναό του
Αγίου Γεωργίου Ελληνοπύργου δεν υπογραμμίζουν,
όπως θα έπρεπε, το έξοχο αισθητικό αποτέλεσμα της
δημιουργίας των μαστόρων που συνέλαβαν,
σχεδίασαν και έχτισαν αυτό το υπέροχο μνημείο, του
οποίου την διακοσιοστή επέτειο από της θεμελιώσεώς
του εορτάζομε σήμερα.  Πρόκειται για εξαίρετη
σύλληψη και κατασκευή.

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ένα τέτοιο έργο έγινε
στο χωριό μας σε χρόνους δίσεκτους, τους χρόνους
της πικρής Δουλείας.  Δείχνει όμως και αυτό ότι οι
Έλληνες και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας
συνέχισαν να δημιουργούν έργα τέχνης, που ζηλεύουμε
ακόμη και σήμερα. Δείχνει ότι η δημιουργικότητα και η
μαστοριά δεν μας έλειψαν ως Έθνος παρά τις αντίξοες
συνθήκες που εβίωναν τότε οι πρόγονοί μας και όταν
έφτιαχναν κάποιο έργο σημαντικό το έκαναν με
αίσθηση της αρμονίας και της ομορφιάς παρά τα
σχεδόν ανύπαρκτα μέσα που διέθεταν. Ειδικά στο
χωριό μας, οφείλω να το υπογραμμίσω, είναι έντονη
και ήταν ακόμη εντονώτερη παλαιότερα, η παρουσία
αυτής της αρμονίας και της ομορφιάς, τόσο στο ήθος
των κατοίκων του, όσο και στα οικοδομήματα που
προϋπήρχαν (όπως το σπίτι του Τσιούτσιου), αλλά και
σε αυτά που αντικατέστησαν τα όσα ο εμπρησμός των
Τούρκων το 1854 κατέστρεψε.  Όπως αποδεικνύουν
όσα εξ αυτών αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν και
τα βλέπουμε γύρω μας (ως λ.χ. το Αρχοντικό Ζήγρα και
πολλά άλλα), είναι έργα ανθρώπων με υψηλή αίσθηση
αυτής της ομορφιάς και αρμονίας και μεγάλης
εσωτερικής καλλιέργειας.

Υπό αυτήν την έννοια έχει δίκαιο στην επισήμανσή
του ο ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης, ο οποίος στο
πεζό δοκίμιό του «Τα δημόσια και τα ιδιωτικά» γράφει
μιλώντας για την ευγένεια που αναδίδει η μαστοριά,
δηλαδή η Τέχνη, των απλών ανθρώπων και για την
σπουδαιότητά της:

«Κοντολογίς, να μπορούσαν και τη σημασία των
λαών να τη μετράνε όχι από το πόσα κεφάλια
διαθέτουνε για μακέλεμα, όπως συμβαίνει στις ημέρες
μας, αλλά απ’ το πόση ευγένεια παράγουν, ακόμη και
κάτω από τις πιο δυσμενείς και βάναυσες συνθήκες,
όπως ο δικός μας ο λαός στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, όπου το παραμικρό κεντητό
πουκάμισο, το πιο φτηνό βαρκάκι, το πιο ταπεινό
εκκλησάκι, το τέμπλο, το κιούπι, το χράμι, όλα τους
αποπνέανε μίαν αρχοντιά κατά τι ανώτερη των
Λουδοβίκων».

Μακάρι αυτή η ευγένεια και η αρχοντιά να
συνεχισθή και στα έργα μας στο παρόν και στο μέλλον.
Ο εορτασμός της διακοσιοστής επετείου αυτού του
Μνημείου είναι σημάδι ευοίωνο.

Ευχαριστώ πολύ.

(Σ.Σ.:Ευχαριστούμε τον ομιλητή, Δικηγόρο
Πειραιώς κ. Θεοδ. Β. Σιούφα, για την ευγενική  εκ
μέρους του ανταπόκριση στο αίτημά μας να
δημοσιευθεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ η ομιλία του στην εφημ.
«ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»)
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ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗ 200η ΕΠΕΤΕΙΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

(12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017) (Β΄ Μέρος ομιλίας Θεοδώρου Β.Σιούφα)
(Σημ: Το Α` Μέρος της ομιλίας δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας,υπ` αριθ΄.186)

1Όπως φαίνεται καθαρά σήμερα, ο θόλος είναι φτιαγμένος με λιθοδομή, δηλ. βαρύ υλικό που απαιτεί πολύ πιο δύσκολη δουλειά από κάθε άποψη, εν σχέσει με την σημαντικά
ελαφρότερη τουβλοδομή του Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη».
2 Μετά την αφαίρεση των πλακιδίων του δαπέδου, κατά την αποκατάσταση που προαναφέρθηκε, τα οποία είχαν τοποθετηθή και πάλι από αγαθή πρόθεση για να γίνει
ωραιότερο, διαπιστώθηκε ότι έχει δύο βαθμίδες (σκαλοπάτια) εν σχέσει προς το πλακόστρωτο αρχικό δάπεδο. 
3Έτσι ήταν τα κεραμίδια όταν έγινε η μελέτη αυτή.  Έκτοτε τα κεραμίδια έχουν αντικατασταθή με σύγχρονα – όχι αναγκαίως η καλύτερη επιλογή.  
4Στην πραγματικότητα όλος ο ναός είναι θεμελιωμένος σε βραχώδες έδαφος.  
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Ενώνοντας τις δυνάμεις που διαθέτει το
χωριό μπορούμε να πετύχουμε θαύματα.

Λέμε ότι από πλευράς υποδομών είμαστε σε
σχετικά καλή κατάσταση. 

Λέμε  επίσης ότι διαθέτουμε ένα βασικό
μοχλό για την ανάπτυξη του χωριού που
μέχρι σήμερα δεν τον χρησιμοποιήσαμε

και αυτός δεν είναι άλλος από τον χαρακτηρισμό
του οικισμού του Ελληνοπύργου ως «παραδο-
σιακό».

ηπροβολή του γεγονότος ότι δύο μόνο οικι-
σμοί σε ολόκληρο το νομό Καρδίτσας
είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί

(ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ  και ΡΕΝΤΙΝΑ) θα προσδώ-
σει  ιδιαίτερη υπεραξία στο χωριό.

να υποστηρίξουμε με έργα τον παραδο-
σιακό χαρακτήρα του χωριού από τώρα
και στο εξής. Με λίγα λόγια να εναρμονί-

σουμε τις πρακτικές μας σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα. Μόνο έτσι μπορεί και πρέπει να αποβεί
χρήσιμος ο «παραδοσιακός οικισμός».

Όταν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και
υπουργός ανάπτυξης  κ Δημήτρης Σιού-
φας οριοθετούσε τα απαιτούμενα για την

ανάπτυξη, πράγμα που εμείς ως εφημερίδα υιο-
θετήσαμε και το βάλαμε στο λογότυπό μας, γνώ-
ριζε πολύ καλά τα τρία θεμελιώδη συστατικά της
ανάπτυξης  ήτοι : ΣΥΝΘΕΣΗ απόψεων και ιδεών,
ΣΥΝΕΝΩΣΗ δυνάμεων, και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  δρά-
σεων. 

Πέραν πάσης αμφιβολίας αν εφαρμόσουμε
τα παραπάνω θα πετύχουμε αυτό που
όλοι προσδοκούμε δηλαδή την ανάπτυξη..

Ρητά θα πούμε και θα επαναλάβουμε ότι
όλοι ανεξαιρέτως οι χωριανοί μπορούν να
βοηθήσουν και κανένας δεν αποκλείεται

από την προσπάθεια αυτή.

Για ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε που
συνήθως δεν το προσέχουμε και που είναι
σημαντικό, ποιο είναι αυτό;  η ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΣΗ των υπαρχουσών  υποδομών και εγκατα-
στάσεων.

Ότι και να φτιάξουμε, όσο καλή κατασκευή
και να είναι, χρειάζεται σε τακτά διαστή-
ματα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, αλλιώς θα φθαρεί

πιο γρήγορα και τα έξοδα ανακατασκευής θα
είναι πολλαπλάσια από τη συντήρησή της. Πέρα
όμως από τα έξοδα, οι εγκαταλελειμμένες εγκατα-
στάσεις ή έργα υποδομής συνήθως είναι αντιαι-
σθητικά υποβαθμίζοντας την γενική εικόνα της
περιοχής.

Στοχεύοντας στο μοναδικό στόχο που πλέον
πρέπει να έχουμε σαν χωριό, δηλαδή την
ανάπτυξη και την αναζωογόνησή του, ας

εφαρμόσουμε όλες τις καλές πρακτικές που απαι-
τούνται για το σκοπό αυτό.

Μηνίτσιος Αντώνιος
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Αθανάσιος Κ. Ζέριγγας
∆ηµοσιογράφος - Εκδότης εφηµερίδας «Θεσσαλικόν Μέλλον»

Καλός Πατριώτης και εκλεκτός συγχωριανός µας
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Λακωνικά
Είναι σε εξέλιξη η υποβολή δηλώσεων

για το κτηµατολόγιο στην περιοχή του
∆ήµου Μουζακίου.

Λίαν χρήσιµος θα φανεί ο νόµος που
ψηφίσθηκε πρόσφατα και αφορά τη

ρύθµιση των οφειλών των δηµοτών προς
τους ∆ήµους. Ενδιαφέρει πολλούς δηµότες
που για διάφορους λόγους οι οφειλές τους
κατέστησαν µη εξυπηρετούµενες.

Λίαν επιτυχηµένες και οι εκδηλώσεις
που έλαβαν χώρα  φέτος στο χωριό

από τον πολιτιστικό σύλλογο «Άγιος Αθα-
νάσιος»: Συναυλία του Γιώργου Ανδρέου,
Θεατρική παράσταση στο κάστρο, Μουσικό
αφιέρωµα στο Βασίλη Τσιτσάνη από τη χο-
ρωδία των γυναικών του χωριού και µε την
οργάνωση από το ζεύγος Θωµά και Ειρήνης
Βούρδα και παρουσίαση από την καθηγή-
τρια Βάσω Βούρδα.

Ηέκθεση βυζαντινών εικόνων στο
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρο

(πρώην δηµοτικό σχολείο) µαζί µε τον εορ-
τασµό των 200 χρόνων από το κτίσιµο του
ναού του Αγίου Γεωργίου ήταν από τις δρα-
στηριότητες του πολιτιστικού συλλόγου που
σηµάδεψαν επίσης θετικά το φετινό καλο-
καίρι.

Να υπενθυµίσουµε για όσους δεν το
έχουν πληροφορηθεί ότι η καστανο-

γιορτή φέτος θα πραγµατοποιηθεί από τον
πολιτιστικό σύλλογο «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ» στις 7 Οκτωβρίου.

Όι δύο γάµοι που τελέσθηκαν φέτος
στο εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου

κατέδειξαν ότι η περιοχή του Αγίου Αθανα-
σίου είναι κατάλληλη όχι µόνο για γάµους
αλλά και για άλλες εκδηλώσεις.

Πέρα από του ότι στην περιοχή υπάρ-
χει ρεύµα, νερό, κοινόχρηστοι χώροι

και απεριόριστος χώρος για στάθµευση οχη-
µάτων µε την κατασκευή του περιφερειακού
δρόµου είναι πλέον εύκολη και η πρόσβαση
των οχηµάτων.

Υπάρχει ανάγκη  συντήρησης και βελ-
τίωσης των υπαρχουσών εγκαταστά-

σεων για χρησιµοποίηση της περιοχής σε
διάφορες εκδηλώσεις και στο µέλλον.

Ρητά θα λέγαµε ότι ο χωριανός µας ιε-
ρέας πατήρ Αντώνιος Ανδρέου άφησε

πολύ µεγάλο έργο στα εκκλησιαστικά δρώ-
µενα του χωριού και συνεχίζει να νοιάζεται
και να εργάζεται για αυτό αν και ο µητρο-
πολίτης µας δεν φαίνεται να το βλέπει αυτό.

Γιατί το λέµε αυτό; διότι παρ ότι ακου-
σίως µετατέθηκε στη Γελάνθη εις

……..ανταµοιβή του τεράστιου έργου του,
µε ενέργειες του και προσωπική εργασία
πρόσφατα αποκατέστησε τη στατικότητα
της εκκλησίας  του «Αγίου Κωνσταντίνου»
του χωριού µας. 

Οκαθ είς λοιπόν δύναται πλέον να αν-
τιληφθεί εάν η µετάθεση αυτή

έβλαψε  ή δεν έβλαψε την τοπική µας εκ-
κλησία και το χωριό µας.

Συµπληρώνεται ένα χρόνος από τη µε-
τάθεση του ιερέα του χωριού µας και

αυτό µας λυπεί όλους ιδιαιτέρως. Πι-
στεύουµε ότι θα το ξανασκεφθεί ο µητρο-
πολίτης και θα επανατοποθετήσει τον ιερέα
µας στο χωριό του.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Ο Αθανάσιος Κ. Ζέριγγας ένας από τους καλούς
πατριώτες και εκλεκτούς Ελληνοπυργίους, δεν ευρί-
σκεται πλέον κοντά µας. Ανεχώρησεν εις τους Ουρα-
νούς. Μετέστη προς την αιωνιότητα, εκεί «ένθα ουκ
έστι πόνος, ου θλίψη, ου στεναγµός», σύµφωνα µε
τον υµνωδό της Εκκλησίας µας.

Ο εκλεκτός συγχωριανός µας, εκδότης της
εφηµερίδας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ" -που
απευθυνόταν στους απανταχού Θεσσαλούς και
ασχολούνταν µε τα προβλήµατα των Θεσσαλών
αγροτών- απεβίωσε στις 4-7-2017. Την εφηµερίδα
"Θεσσαλικόν Μέλλον" είχε ιδρύσει και εκδώσει στην
Αθήνα το 1947 ο πατέρας του Κωνσταντίνος Γ.
Ζέριγγας, την οποία διεύθυνε µέχρι το θάνατό του, το
1956. Από τότε µέχρι και τη συνταξιοδότησή του, το
έτος 1990, την εφηµερίδα εξέδιδε και διεύθυνε ο
εκλιπών και ευπατρίδης της δηµοσιογραφίας
Αθανάσιος Κ. Ζέριγγας.

Στη συνέχεια, την έκδοση και διεύθυνση της
εφηµερίδας ανέλαβε ο δηµοσιογράφος και αδερφός του
Γεώργιος Κ. Ζέριγγας, µέχρι και την αναστολή της
έκδοσης αυτής στις 10-4-2007.

Εµείς ενθυµούµαστε πάντοτε τον αείµνηστο, που
επισκέπτετο, ευκαίρως - ακαίρως, το χωριό µας και
πάντοτε φρόντιζε να προωθεί ζητήµατα ευρύτερου
τοπικού και Θεσσαλικού ενδιαφέροντος και να
παρεµβαίνει σε ανώτατα επίπεδα της πολιτικής,
διοικητικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, που
µπορούσε να έχει πρόσβαση ως εκ της ιδιότητός του.

Ως Εκδότης της εφηµερίδας «Θεσσαλικόν
Μέλλον» υπήρξεν σταθερός υποστηρικτής των
συµφερόντων του ν. Καρδίτσας, που υπεραγαπούσε,
καθώς και της Θεσσαλίας γενικότερα, την οποία
πάντοτε υποστήριζε και βοηθούσε µε κάθε τρόπο από
την έπαλξη της δηµοσιογραφίας που ασκούσε µε απλό,
αθόρυβο και αποτελεσµατικό τρόπο για τα συµφέροντα
του τόπου µας.

Ήταν σεβαστό πρόσωπο και έχαιρε εκτιµήσεως
από τον πολιτικό κόσµο και την κοινωνία του ευρύτερου
Θεσσαλικού χώρου. Τα άρθρα του ήταν πάντοτε
παρεµβατικά και στόχευαν στην παρότρυνση των
αρµοδίων να ασχοληθούν και να δώσουν λύση σε
σοβαρά προβλήµατα. ∆εν υπέκυπτε σε υποδείξεις και
διαφόρους παρεµβάσεις. Ήταν όντως αδέσµευτος και
ανεξάρτητος.

∆εν αναλάµβανε δεσµεύσεις και δεν είχε
εξαρτήσεις. Η πέννα του απλή, καθαρή, εύγλωττη. Όταν
χρειάζονταν σκληρή και ελεγκτική προς την πολιτική
εξουσία που αγνοούσε το συµφέρον του απλού λαού,
του αγρότη, εργάτη και βιοπαλαιστή της υπαίθρου.
∆ιατήρησε το κύρος και την µαχητικότητα του
«Θεσσαλικού Μέλλοντος», όπως ακριβώς την είχε
παραλάβει από τους ιδρυτές του, συνεχίζοντας
επιτυχώς το έργο του αειµνήστου πατέρα του Κων/νου
Ζέριγγα. Ιδιαίτερη η ευαισθησία του για τα χωριά και
τους αγρότες της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας
γενικότερα. ∆εν υπήρξε φύλλο της εφηµερίδας του να
µην αναφερθεί στον καθηµερινό αγώνα και µόχθο µε
ιδρώτα των αγροτών της Θεσσαλίας και το χρέος της
πολιτείας να τους συµπαρασταθεί πραγµατικά. Το
"Θεσσαλικόν Μέλλον" υπήρξε η αιτία προώθησης
µεγάλων έργων - στην Καρδίτσα και στην Θεσσαλία,
βεβαίως- κυρίως στον αγροτικό τοµέα.

Με την πάροδο του χρόνου, όταν πλέον δεν
µπορούσε να συνεχίσει την υπεύθυνη και δηµιουργική
δηµοσιογραφία που ασκούσε, φρόντισε να διασώσει

το αρχειακό υλικό της µε την βιβλιοδεσία καλαίσθητων
τόµων όλων των φύλλων της εφηµερίδας, τους οποίους
παρέδωσε στην Βιβλιοθήκη του χωριού µας - και
βεβαίως σε οργανωµένες βιβλιοθήκης και στα
Αρχεία του Κράτους - προς διάσωση και µελέτη από
µεταγενεστέρους ερευνητές - µελετητές.

Τον ενθυµούνται, βεβαίως, - και οι συγχωριανοί µας
- ευγνωµόνως. Όταν επισκέπτονταν την Γράλιστα
("Ελληνόπυργος"), τα χρόνια εκείνα που εµείς ακόµη
είµαστε "νέοι και µαθητούδια στο Σχολείο", το χωριό
γέµιζε µε την παρουσία του.!! Τον ενθυµούµαστε
πάντοτε µε το πηγαίο χαµόγελό του, την σοβαρότητά
του, τον καλό λόγο του και τον καλοκάγαθο χαρακτήρα
του.

Είχε κάτι να πει σε ΌΛΟΥΣ. ∆εν έλεγε όχι σε
κανέναν. Προσπαθούσε να βρεί λύση και να απαντήσει
µε θετικό τρόπο στο αίτηµα του καθενός που αφορούσε
τον ίδιο ή το χωριό µας. Ευχάριστος, ευγενέστατος,
καλοδεκτικός και προσιτός σε ΌΛΟΥΣ. Κακός λόγος
δεν έβγαινε από τα χείλη του, θυµίζοντας εκείνο το
αγιογραφικόν "...ο καθένας εκ του περισσεύµατος
της καρδίας του λαλεί". Και αυτό το περίσσευµα της
καρδίας του ήταν "το καλόν και αγαθόν".

Στο γραφείο του (Ευριπίδου 6)-όπως επεσήµανε
και στην οµιλία του στον ΆϊΓιώργη ο Θ.Β. Σιούφας
στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την
θεµελίωση-ανέγερση του ι.ν.Αγίου Γεωργίου-
"...κατέφευγαν οι Ελληνοπύργιοι και οι εκ Θεσσαλίας
ορµώµενοι για να ενηµερωθούν και να τον
ενηµερώσουν για τον τόπο τους, να τον συµβουλευτούν
αλλά ζητώντας και την συµβολή του σε επίλυση
προβληµάτων τοπικού και γενικότερου Θεσσαλικού
ενδιαφέροντος".

Πάντοτε πρόθυµος ο αείµνηστος Θανάσης
Ζέριγγας (όπως απλά τον αποκαλούσαν οι
συγχωριανοί µας). Συνεργαζόµενος µε εκλεκτούς
συγχωριανούς µας των Αθηνών-όπως τον αείµνηστο
Στρατηγό Στέφανο Καρατώλο και άλλους επιφανείς-
φρόντιζε να δίδει λύσεις στους απλούς Γραλιστινούς
της 10ετίας του 50 και`60 και `70 που έφθαναν στην
Αθήνα προς αναζήτηση εργασίας, καθώς και στους
τοπικούς θεσµικούς παράγοντες (Προέδρους του
χωριού π.χ.), που επισκέπτονταν την Πρωτεύουσα του
Κράτους για αναζήτηση τρόπων επίλυσης
προβληµάτων και προώθησης αιτηµάτων που
αφορούσαν το χωριό ( όπως ενθυµούµαι από σχετική
διήγηση του µακαρίτη Πατέρα µου Αθανασίου, που είχε
χρηµατίσει και Πρόεδρος στην τοπική Κοινότητα, τότε).

Η αναφορά µας στον  συγκεκριµένο µεταστάντα
(Αθανάσιο Κ.Ζέριγγα) θεωρείται «ως οφειλοµένη
αναγνώριση της προσφοράς του στο χωριό µας και
στους συγχωριανούς µας σε δύσκολες εποχές»,
τιµή που αρµόζει αντικειµενικά να αποδίδεται εις όλους
που αγαπούν, προσπαθούν και  βοηθούν το χωριό µας.
"Αιωνία του η µνήµη .Ο Θεός να αναπαύει την
ψυχήν του εις χώραν Ζώντων". 

Στην αγαπηµένη του σύζυγο, την αγαπητή µας
κ.Χρυσούλα, (µία απλή και αξιοσέβαστη γυναίκα,
εκλεκτή σύζυγο και Μητέρα) και στα δύο του παιδιά
(τον Κων/νο και τον Παναγιώτη), εκφράζουµε θερµά
συλλυπητήρια και ευχόµαστε να είναι ΑΙΩΝΙΑ η
ΜΝΗΜΗ του αγαπητού σε ΌΛΟΥΣ µας Θανάση Κ.
Ζέριγγα, εκδότη και συντάκτη της ιστορικής εφηµερίδας
«Θεσσαλικόν Μέλλον».

Σωτ. Αθαν. Μουντζούρης

Λακωνικά

Μέσα ἀπὸ παλιὸ σκονισμένο
σεντούκι, στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου, στὸν Ἑλληνόπυργο Καρδί-
τσας, ἀνασύρθηκε αὐτὴ ἡ κεντητὴ
εἰκόνα. Ἔκπληξη γιὰ τοὺς μικρότε-
ρους, τρυφερὴ ἀνάμνηση γιὰ
τοὺς μεγαλύτερους. «Τὴ θυμόμα-
στε! Ἦταν ἔξω καὶ πάνω ἀπὸ τὴν
νότια εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας, μέσα
σὲ ξύλινο πλαίσιο καὶ τζάμι νὰ τὴν
προστατεύει». 

Ἡ πρώτη ἐντύπωση: τί
ὀμορφιὰ διασώζει αὐτὸ τὸ κειμή-
λιο μέσα ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ χρό-
νου! Ἡ φθορὰ λὲς καὶ δὲν τὴν
ἀγγίζει ἢ μᾶλλον τὴ μεταμορφώ-
νει. Τὰ χρώματα χάθηκαν κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ
ἥλιου, οἱ κλωστὲς ἀπὸ τὴν ὑγρασία ἔλιωσαν καὶ
ξέφτισαν, σὲ ἀρκετὰ σημεῖα χάθηκαν, κι ἔμεινε τὸ
χνάρι τους νὰ ὑποδεικνύει τὴ θέση τους. Πλαισιω-
μένη ἀπὸ τὰ ἀπομεινάρια μιᾶς διακοσμητικῆς
μπορντούρας. Δυό-τρεῖς πούλιες καὶ χάντρες,
ἡμικύκλια μὲ ἀκτίνες, «ἀχιβαδωτό» τὸ κόσμημα.
Στὸ κέντρο ὁ καβαλάρης δρακοντοκτόνος Ἅγιος. 
Ὄμορφες βελονιές, μὲ κανονικότητα καὶ δεξιοτε-
χνία τοποθετημένες, δημιουργοῦν, μὲ τὴν πλακὲ
τεχνική τους, ποικιλία ἀπὸ φόρμες ποὺ
σχηματοποιοῦν τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου, τοῦ ἀλόγου,
τοῦ δράκοντα, μὲ ριζοβελονιὲς ἀνάμεσα νὰ
ὁρίζουν τὰ σχήματα. Κι ὅπου χρειαζόταν μεγαλύ-
τερη λεπτομέρεια καὶ δεξιοτεχνία, ἡ λύση βρέ-
θηκε. Προστίθενται τμήματα ἀπὸ τυπωμένη
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ τὸ χαριτωμένο
κι ἐκφραστικὸ πρόσωπό του, τὸ στιβαρό του χέρι,
ἡ κνήμη του, ἀλλὰ καὶ τὸ κεφάλι τοῦ ἀλόγου καὶ
τοῦ δράκοντα. Ἄραγε, νὰ εἶχε ἡ κεντήστρα στὸ
μυαλό της τὸν τρόπο ποὺ ντύνονται οἱ εἰκόνες τὸ
ἀσημένιο πουκάμισο, κι ἄφησε ἀκάλυπτα τὰ ἴδια
σημεῖα τῆς εἰκόνας, γιὰ νὰ τὴν ἀσπαστεῖ ὁ
εὐλαβὴς πιστός; Καὶ πῶς τὴ δούλεψε; Χρησιμοποί-
ησε ἴσως ἕνα σχέδιο σὰν τὰ ἀνθίβολα τῶν
εἰκονογράφων κι ἀπάνω του κέντησε; Ἢ μήπως
μιὰ χάρτινη εἰκόνα, ποὺ πάνω της ἔπαιξε μὲ τὶς βε-
λονιές, γιὰ νὰ μὴν ξεφύγει καὶ χάσει τὸ σχέδιο; 

Μιὰ εἰκόνα πιθανὸν τοῦ πρώτου
μισοῦ τοῦ 20οῦ αἰ., μὲ ἁπλότητα
καὶ ὀμορφιὰ πού, χωρὶς ἐπίγνωση,
διαλέγεται μὲ τὴν σύγχρονη τέχνη.
Οἱ λύσεις ποὺ ἡ δημιουργός του
ἐφάρμοσε καὶ οἱ ἀφαιρέσεις ποὺ
ὁ χρόνος «πρόσθεσε» παραπέμ-
πουν σὲ μικτὲς τεχνικές, collage
καὶ textile art. Πολύτιμη
καταγραφὴ τῆς πίστης στὴ μετα-
μόρφωση τῶν πάντων. Κι αὐτὸ
γράφεται μὲ ἀξεθώριαστα γράμ-
ματα σὲ μιὰ πανέμορφη γραφή,
ποὺ διασώζει μὲ τὸ χρῶμα τὸ
λευκὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀφιερωτῆ της.   

ΒΑΣΩ ΓΩΓΟΥ*

*Σ.Σ: Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΣυνΑΞη».Η
Βάσω Ιω.Γώγου συζ. Αποστόλου Μπάρλου,είναι Θεο-
λόγος και μένει στην Λάρισα. Αγαπάει το χωριό μας, το
οποίο επισκέπτεται ανελλιπώς από τα παιδικά της χρό-
νια,από τότε που ζούσαν οι γονείς της (και οι οποίοι
μάλιστα ήταν από τους πρώτους που ανακαίνισαν ή
ανακατασκεύασαν το σπίτι τους στο χωριό!). Την
αγάπη της αυτή την αποδεικνύει πάντοτε,με την συμμε-
τοχή της στα πολιτιστικά δρώμενα, βοηθώντας τον το-
πικό Σύλλογο,αλλά και την τοπική Εκκλησία,ως ενορία,
με την ευλογία των εκάστοτε εφημερίων της. Ανταπο-
κρίνεται πάντοτε (και προθύμως ) σε κάθε πρόσκληση
να βοηθήσει για την ανάδειξη των μνημείων, των κειμη-
λίων, της ιστορίας και της παράδοσης του χωριού. Η
παραπάνω κεντητή εικόνα του΄ΑϊΓιώργη ήταν ένα από
τα εκθέματα των τοπικών κειμηλίων και βυζαντινών ει-
κόνων του χωριού μας, που έγινε με πρωτοβουλία του
τοπικού Συλλόγου «Άγιος Αθανάσιος» στο Πολιτιστικό
Κέντρο Ελληνοπύργου «Διδάσκαλος Σωτήριος Κων.
Στάθης», το καλοκαίρι. Συγχαρητήρια για την εύστοχη
δημοσίευση- παρέμβασή της στο συγκεκριμένο έγκριτο
Ορθόδοξο χριστιανικό έντυπο “ΣυνΑΞΙΣ”. Ευχαρι-
στούμε, όλοι εμείς οι συγχωριανοί της. [Αλήθεια, η κεν-
τήτρια-Αγιογράφος ποιά είναι… (συγχωριανή μας
κεντήτρια ή εργαστήριο σε Μοναστήρι;)]

Ένας αϊ -Γιώργης κεντημένος

Ζωντανή σύνδεση με την
πρωινή ενημερωτική εκπομπή “ΣΗ-
ΜΕΡΑ” του Δημήτρη Οικονόμου και
της Μαρίας Αναστασοπούλου, του
τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ πραγ-
ματοποιήθηκε το πρωί της Παρα-
σκευής 22 Δεκεμβρίου 2017 όπου
έγινε σύντομη παρουσίαση του χω-
ριού και τριών από τους νέους μας
που δραστηριοποιούνται στην
πρωτογενή παραγωγή. Πρόκειται

για τους: Θανάση Παπουτσή, που
έχει τη φάρμα GRALISTA FARM με

σκοπελίτικες αίγες, το Δημήτρη Γε-
ωργούλα που δραστηριοποιείται
στον τομέα της μελισσοκομίας και
το χρήστο Βλήτσιο που εργάζεται
σε οικογενειακή επιχείρηση αξιο-
ποίησης της ρίγανης άριστης ποι-
ότητας που φύεται στην περιοχή
μας. Παράλληλα ενημερώθηκαν οι
τηλεθεατές για τα δύο καφενεία - τα-
βέρνες που λειτουργούν στο χωριό
όπως επίσης και για τον ξενώνα.  

Ζωντανή σύνδεση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ από τον Ελληνόπυργο
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