
Συνεχίζοντας την παρου-
σίαση αυτών που επενδύουν και
επιχειρούν στον Ελληνόπυργο
και ιδιαίτερα των νέων που εγκα-
τέλειψαν τις πόλεις και εγκατα-
στάθηκαν στο χωριό θα σας
παρουσιάσουμε σήμερα τον κ

Αθανάσιο Θ. Παπουτσή.
Ο Θανάσης αφού έλαβε το πτυχίο της λογιστι-

κής από τα ΤΕΙ Λάρισας αποφάσισε να εγκαταστα-
θεί στο χωριό και να ασχοληθεί με τον πρωτογενή
τομέα και συγκεκριμένα με την εκτροφή αιγών της
ράτσας Σκοπέλου.

Ο κ Παπουτσής έφτιαξε σύγχρονες σταυλικές
εγκαταστάσεις κοντά στο χωρί στη θέση «Προσήλια
» και εκτρέφει προς το παρόν περισότερες από
120 αίγες ελευθέρας βοσκής.

Το γάλα το φτιάχνει τυρί εξαιρετικής ποιότητος
το οποίο και γίνεται ανάρπαστο στην τοπική αγορά.

Παράλληλα έχει φτιάξει τη δική του ιστοσελίδα
(GRalistafarm) και συγχρόνως είναι δικτυομένος με
τον αγροτοτουρισμό και φιλοξενεί Έλληνες και αλ-
λοδαπούς στη φάρμα που θέλουν να γνωρίσουν τη
κτηνοτροφία ελευθέρας βοσκής.

Στόχος του κ Παπουτσή, πέρα από την αύξηση
του ζωικού κεφαλαίου είναι να αυξήσει την επισκε-
ψιμότητα των αγροτουτουριστών που θα είναι ένα
επιπλέον όφελος δικό του αλλα και της περιοχής
μας.

Εφυγε ένας εκλεκτός 
συγχωριανός μας. 

Ο τ.Αρχηγός Αστυνομίας
Στέφανος Γ.Μακρής.

Ο τ. Αρχηγός της Ελληνι-
κής Αστυνομίας Στέφανος
Γ.Μακρής απεβίωσε στην
Αθήνα όπου διέμεινε στις 12
Αυγούστου 2018. Ο θάνατός
του ξάφνιασε και ελύπησε
τους συγχωριανούς μας (ΕΛ-
ΛΗΝΟΠΥΡΓΙΟΥΣ). 

Αρχίζοντας από τον κάμπο
και την περιοχή της Ζωγραφίας
θα σας παρουσιάσουμε τον κ.
Απόστολο Μακρή του Ιωάννη.

Ο Απόστολος έχει μια κτηνο-
τροφική μονάδα με 150 περίπου
χιώτικα πρόβατα γαλακτοπαρα-

γωγής, ελευθέρας βοσκής σε ελεγχόμενες λειβα-
δικές εκτάσεις.

Οι σταυλικές εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες με
μηχανές αρμέγματος που βοηθάνε στη λειτουργία
μιας τέτοιας μονάδας διότι το βασικό πρόβλημα
είναι το άρμεγμα.

Ο Απόστολος είναι παντρεμένος και έχει δύο
γιούς.

Στόχος του κ. Μακρή είναι να αυξήσει και άλλο
το ζωικό κεφάλαιο και εμείς του το ευχόμαστε και
πιστεύουμε ότι με τη χρηστή και ορθολογιστική δια-
χείριση που αντιμετωπίζει τα πράγματα, θα το επι-
τύχει.Αντιδήµαρχος Αγροτικής

Ανάπτυξης 
ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος

Ανέλαβε τα καθήκοντα του
Αντιδηµάρχου σε θέµατα αγρο-
τικής ανάπτυξης ο συγχωριανός
µας ∆ηµοτικός Σύµβουλος του
∆ήµου Μουζακίου Γεώργιος Απ.
Παναγόπουλος από 1ης Αυγού-
στου 2017. Ευχόµαστε καλή
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα
στον κ . Παναγόπουλο σε ένα
θέµα που κατέχει πολύ καλά

λόγω της ενασχόλησής του µε την γεωργική και κτη-
νοτροφική παραγωγή.

Την Παρασκευή 15 Σε-
πτεµβρίου 2017 οµάδα εθε-
λοντών αποτελούµενη από:
Τον χωριανό µας ιερέα πα-
τέρα Αντώνιο Ανδρέου, τον
πρόεδρο του χωριού
Ιωάννη Βλάχο και τους Γε-
ώργιο Παρ. Κορώνη, Αντώ-
νιο Μηνίτσιο και Αλέξανδρο
Μπίρο, µετέβη στον «Άγιο
Αθανάσιο» και άρχισε τις
εργασίες συντήρησης, ενώ παράλ-
ληλα εξετάσθηκαν διάφορες ιδέες
για την ολική αναµόρφωση του
χώρου.

Ο χώρος του Αγίου Αθανασίου
διαµορφώθηκε σε χώρος δασικής
αναψυχής τη δεκαετία του 1990 από
τη ∆ασική Υπηρεσία και αποτελεί
ένα πραγµατικό στολίδι για το
χωριό µας.

Συγκεκριµένα ο χώρος είχε πε-
ριφραχθεί, κατασκευάσθηκαν δύο
είσοδοι, τρεις πετρόκτιστες ψηστα-
ριές, πέτρινη βρύση, και τοποθετή-

θηκαν ξύλινα παγκάκια και τραπέ-
ζια σε όλη την έκταση .

Με το πέρασµα του χρόνου η
περίφραξη, τα παγκάκια και τα τρα-
πέζια υπέστησαν φθορές και απαι-
τείται πλέον δραστική παρέµβαση
για την αποκατάσταση του όµορφου
αυτού τοπίου στην αρχική του
µορφή και αν γίνεται στην έτι πε-
ραιτέρω βελτίωσή του.

Με τη σηµερινή έναρξη των ερ-
γασιών από την παραπάνω οµάδα
εθελοντών αποκαταστάθηκαν όλα
τα ξύλινα παγκάκια και τραπέζια

που µπορούσαν να επι-
σκευασθούν και αποµακρύν-
θηκαν τα ξερά δέντρα.

Επί πλέον αποφασί-
σθηκε να ζητηθεί από το ∆α-
σαρχείο Μουζακίου, µιας και
ο χώρος έχει κατασκευασθεί
από τη ∆ασική υπηρεσία, αν
είναι δυνατόν να µας προµη-
θεύσει µε την ανάλογη ξυλεία
που θα απαιτηθεί για τις

απαιτούµενες επισκευές και την ερ-
γασία θα την αναλάβουν οι εθελον-
τές ενώ παράλληλα όλα τα
παγκάκια και τραπέζια που επι-
σκευάσθηκαν θα βαφούν έτσι ώστε
να αντέξουν στο χρόνο.

Πιστεύουµε ότι ο χώρος αυτός
αξίζει να διατηρείται σε άριστη κα-
τάσταση από κάθε άποψη και να
χρησιµοποιείται για αναψυχή όχι
µόνο από τους χωριανούς αλλά και
από τους κατοίκους και των γειτονι-
κών χωριών.

Με πάνδηµη την συµµετοχή
των Ελληνοπυργίων γιορτά-
σθηκε η επέτειος των διακοσίων
ετών από την θεµελίωση και
ανέγερση του ι.ν. Αγίου Γεωρ-
γίου του Τροπαιοφόρου, στο
χωριό µας, το Σάββατο 12 Αυ-
γούστου 2017.

Η πρωτοβουλία ανήκε στον
τοπικό Σύλλογο "Ο Άγιος Αθανάσιος", που είχε αναγ-
γείλει την εκδήλωση αυτή από το προηγούµενο καλο-

καίρι. Την Ιερά Μητρόπολη Θεσ-
σαλιώτιδος εκπροσώπησε ο Αρ-
χιερατικός Επίτροπος π.
∆ηµήτριος, συνοδευόµενος από 4
ακόµη Πρωτοπρεσβυτέρους της
πόλεως Καρδίτσας και χορωδία
ιεροψαλτών της Μητροπόλεως.
Απλή, λητή και όµορφη η εκδή-
λωση για τα 200 χρόνια από την

ανέγερση του θαυµάσιου ι.ν. Αγίου Γεωργίου, στο
χωριό µας. ��Σελ. 4Σελ. 4

"Η ανάπτυξη προϋποθέτει σύνθεση απόψεων και ιδεών, συνένωση δυνάµεων και συντονισµό δράσεων"
∆ηµήτρης Σιούφας
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Υποπτέραρχος (Μχν)
Ιωάννης Γ. Γεννηµατάς,

στην ηγεσία της 
Πολεµικής Αεροπορίας

Ο Υποπτέραρχος (Μ) Ιωάν-
νης Γ. Γεννηµατάς (και της Σο-
φίας), από τον Μάρτιο 2017,
µετά την προαγωγή του σε Υπο-
πτέραρχο, ανέλαβε ∆ιευθυντής
του ΓΕΕΘΑ/Γ’ ΚΛ. Γεννήθηκε
στην Καρδίτσα. Εισήλθε στη
Σχολή Ικάρων το 1980 και ονο-
µάστηκε Ανθυποσµηναγός το
1984. Παραθέριζε στο χωριό

µας από µικρό παιδί, όπου οι γονείς του είχαν κατα-
σκευάσει θερινή κατοικία.

Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα νέα καθή-
κοντα κ. Υποπτέραρχε.

� page: GRalista Farm -Φάρμα Γράλιστα, Σκοπελίτικες Αίγες
τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 723 3557 - Ε6ηνόπυργος Καρδίτσας

Το γράψαµε ξανά και δεν θα
κουραστούµε να το γράφουµε,
το ότι δηλαδή η µετάθεση του
ιερέα του χωριού και χωριανού
µας πατέρα Αντωνίου Ανδρέου
ήταν ΛΑΘΟΣ. και ΠΛΗΓΜΑ για
την εκκλησία του χωριού µας.

Παρά ταύτα ο πατέρας Αν-
τώνιος δεν σταµάτησε να ενδια-
φέρεται για τα εκκλησιαστικά πράγµατα του χωριού
µας συνεχίζοντας απτόητος το θεάρεστο έργο του ως
υπεύθυνος και για την εκκλησιαστική επιτροπή του χω-
ριού µας.

Έτσι µετά την στατική αποκατάσταση του «Αγίου
Κωνσταντίνου» ένα δεύτερο µεγάλο έργο έφερε εις
πέρας πρόσφατα ήτοι αυτό της αντικατάστασης της

στέγης της εκκλησίας της Αγίας
Παρασκευής.

Το έργο εκτέλεσε ο χωριανός
µας µάστορας ∆ηµήτρης Καρύ-
δας µονώνοντας συγχρόνως τη
στέγη και αντικαθιστώντας τα κε-
ραµίδια µε νέα τοιαύτα ανωτέρας
ποιότητος.

Μπορούµε έτσι να πούµε ότι
η κεντρική µας εκκλησία µε τη νέα στέγη της ασφαλίζε-
ται για τα επόµενα πολλά χρόνια από τα καιρικά φαι-
νόµενα και παρατείνεται έτσι η διάρκεια ζωής της για
αυτό και όλοι οι χωριανοί εκφράζουµε τις θερµές µας
ευχαριστίες στον ιερέα µας τον Παπα Αντώνη Ανδρέου
που θεωρούµε πάντα δικό µας άνθρωπο και πνευµα-
τικό ταγό.

Αντικαταστάθηκε η στέγη της «Αγίας Παρασκευής»

Εκδήλωση – επέτειος για τα 200 χρόνια
Άγιος Γεώργιος, στο χωριό

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
Άρχισαν οι εργασίες στον «Άγιο Αθανάσιο»

Στον "ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ"
η 10η Καστανογιορτή

Με απόφασή του ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος του χωριού
«ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» θα
πραγµατοποιήσει φέτος τη 10η
Καστανογιορτή στο χώρο δα-
σικής αναψυχής του «ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» το Σάββατο 7
Οκτωβρίου 2017 και ώρα
12.00.

Καλούνται όλοι οι χωρια-
νοί και οι φίλοι του χωριού να παραβρεθούν στην όµορφη
και διαχρονική αυτή εκδήλωση όπου θα υπάρχει µουσική κά-
λυψη, φαγητό, άφθονο κρασί, βραστά και ψητά κάστανα και
µε την είσοδο, όπως κάθε χρόνο, ελεύθερη για όλους.

Μια αντροπαρέα από τέσσε-
ρους νοµατέους,αποφασίσαµε περί
τα τέλη Αυγούστου,να κάνουµε µια
βόλτα στα γειτονικά χωριά Αµυ-
γδαλή και Ελληνόκαστρο
(δηλ.στην Βρώστιανη και στην Βού-
νιστα,αντίστοιχα).

Πράγµατι,το απόγευµα της Πα-
ρασκευής (25-8-2017) ανεβήκαµε

στο επαγγελµατικό αυτ/το του
Γιώργου Κορώνη και ανηφορίζον-
τας τον ασφάλτινο δρόµο,σε κά-
ποιο σηµείο στρίψαµε δεξιά
µπαίνοντας σε πυκνό δάσος αλλά
κακοτράχηλο δρόµο.

Μας τροµάζει η ησυχία του δά-
σους.Ούτε “πράµµατα”,ούτε άν-
θρωποι,ούτε πουλιά.Βουβαµάρα!

Όλοι φέραµε στον νου µας χρό-
νια παλαιότερα,όταν σ` αυτές τις
πλαγιές και τις ρεµατιές αντιλαλού-
σαν τα κυπροκούδωνα των κοπα-
διών.

Σε λίγο µπήκαµε στο πρώτο
χωριό,στην Βρόστιανη. Περπατή-
σαµε στην πλατεία και στους γύρω
χώρους..��Σελ. 3Σελ. 3

Βόλτα στη γειτονιά µας.

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Αντιδήµαρχος Αγροτικής
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Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα νέα καθή-
κοντα κ. Υποπτέραρχε.

� page: GRalista Farm -Φάρμα Γράλιστα, Σκοπελίτικες Αίγες
τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 723 3557 - Ε6ηνόπυργος Καρδίτσας

Το γράψαµε ξανά και δεν θα
κουραστούµε να το γράφουµε,
το ότι δηλαδή η µετάθεση του
ιερέα του χωριού και χωριανού
µας πατέρα Αντωνίου Ανδρέου
ήταν ΛΑΘΟΣ. και ΠΛΗΓΜΑ για
την εκκλησία του χωριού µας.

Παρά ταύτα ο πατέρας Αν-
τώνιος δεν σταµάτησε να ενδια-
φέρεται για τα εκκλησιαστικά πράγµατα του χωριού
µας συνεχίζοντας απτόητος το θεάρεστο έργο του ως
υπεύθυνος και για την εκκλησιαστική επιτροπή του χω-
ριού µας.

Έτσι µετά την στατική αποκατάσταση του «Αγίου
Κωνσταντίνου» ένα δεύτερο µεγάλο έργο έφερε εις
πέρας πρόσφατα ήτοι αυτό της αντικατάστασης της

στέγης της εκκλησίας της Αγίας
Παρασκευής.

Το έργο εκτέλεσε ο χωριανός
µας µάστορας ∆ηµήτρης Καρύ-
δας µονώνοντας συγχρόνως τη
στέγη και αντικαθιστώντας τα κε-
ραµίδια µε νέα τοιαύτα ανωτέρας
ποιότητος.

Μπορούµε έτσι να πούµε ότι
η κεντρική µας εκκλησία µε τη νέα στέγη της ασφαλίζε-
ται για τα επόµενα πολλά χρόνια από τα καιρικά φαι-
νόµενα και παρατείνεται έτσι η διάρκεια ζωής της για
αυτό και όλοι οι χωριανοί εκφράζουµε τις θερµές µας
ευχαριστίες στον ιερέα µας τον Παπα Αντώνη Ανδρέου
που θεωρούµε πάντα δικό µας άνθρωπο και πνευµα-
τικό ταγό.

Αντικαταστάθηκε η στέγη της «Αγίας Παρασκευής»

Εκδήλωση – επέτειος για τα 200 χρόνια
Άγιος Γεώργιος, στο χωριό

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
Άρχισαν οι εργασίες στον «Άγιο Αθανάσιο»

Στον "ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ"
η 10η Καστανογιορτή

Με απόφασή του ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος του χωριού
«ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» θα
πραγµατοποιήσει φέτος τη 10η
Καστανογιορτή στο χώρο δα-
σικής αναψυχής του «ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» το Σάββατο 7
Οκτωβρίου 2017 και ώρα
12.00.

Καλούνται όλοι οι χωρια-
νοί και οι φίλοι του χωριού να παραβρεθούν στην όµορφη
και διαχρονική αυτή εκδήλωση όπου θα υπάρχει µουσική κά-
λυψη, φαγητό, άφθονο κρασί, βραστά και ψητά κάστανα και
µε την είσοδο, όπως κάθε χρόνο, ελεύθερη για όλους.

Μια αντροπαρέα από τέσσε-
ρους νοµατέους,αποφασίσαµε περί
τα τέλη Αυγούστου,να κάνουµε µια
βόλτα στα γειτονικά χωριά Αµυ-
γδαλή και Ελληνόκαστρο
(δηλ.στην Βρώστιανη και στην Βού-
νιστα,αντίστοιχα).

Πράγµατι,το απόγευµα της Πα-
ρασκευής (25-8-2017) ανεβήκαµε

στο επαγγελµατικό αυτ/το του
Γιώργου Κορώνη και ανηφορίζον-
τας τον ασφάλτινο δρόµο,σε κά-
ποιο σηµείο στρίψαµε δεξιά
µπαίνοντας σε πυκνό δάσος αλλά
κακοτράχηλο δρόµο.

Μας τροµάζει η ησυχία του δά-
σους.Ούτε “πράµµατα”,ούτε άν-
θρωποι,ούτε πουλιά.Βουβαµάρα!

Όλοι φέραµε στον νου µας χρό-
νια παλαιότερα,όταν σ` αυτές τις
πλαγιές και τις ρεµατιές αντιλαλού-
σαν τα κυπροκούδωνα των κοπα-
διών.

Σε λίγο µπήκαµε στο πρώτο
χωριό,στην Βρόστιανη. Περπατή-
σαµε στην πλατεία και στους γύρω
χώρους..��Σελ. 3Σελ. 3

Βόλτα στη γειτονιά µας.

Τριμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Δ/νση: Ελληνόπυργος Καρδίτσας, Τ.Κ. 43060, Μουζάκι    � http://ellinopirgos.wordpress.com
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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

Ενδιαφέρουσα και επιτυ-
χής η εκδήλωση του τοπικού
Συλλόγου Ελληνοπύργου
“ΆΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”, για
τον Στρατηγό Ιωάννη ΚΩ-
ΤΟΥΛΑ. Το Σάββατο 4-8-
2018, ημέρα Σάββατο,
έλαβε χώρα εκδήλωση στο
χωριό μας προς τιμήν και

μνήμην του Στρατηγού Ιωάννη Κωτούλα, κατά
την οποία  στην μια από τις δύο αίθουσες του
Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού  “Σωτήριος
Κ.Στάθης”, δόθηκε το όνομά του.

Εκδήλωση τιμής και μνήμης 
για τον Στρατηγό 
Ιωάννη Κωτούλα

Σελ. 4

Σελ. 4

Ξεκίνησαν με την εορτή του
Προφήτη Ηλιού του Θεσβίτη,
όπως κάθε χρόνο, στις 20 Ιου-
λίου, στο φερώνυμο εξωκκλήσι
στο καστανοδάσος (στον ΑϊΛιά).
Όλοι οι συγχωριανοί μας παρόν-
τες. Ο π. Κων/νος τέλεσε την
Θεία Λειτουργία και την αρτοκλα-
σία στο προαύλιο του εξωκκλη-
σιού. Αποχωρούντες διήλθαμε
και προσκυνήσαμε άπαντες στον
Άγιο Κων/νο, το παρακείμενο
εξωκκλήσι, επιστρέφοντες στο
χωριό αποκομίζοντες την χάριν
και την ευλογίαν των Αγίων μας.

Εορτή Αγία Παρασκευής
(Εσπερινός και Θεία Λειτουρ-
γία).Στο Εσπερινό ο σεβαστός
μας Ιεροκήρυκας της Μητροπό-

λεως Θεσσαλιώτιδος π.Κυρτια-
κός. Μας ξεκούρασε με τον κα-
θαρό αγιοπνευματικό του λόγο.

Αρτοκλασία και απόλυση. Η Κυ-
ριώνυμος ημέρα (26 Ιουλίου)
Θεία Λειτουργία από τους Ιερείς
π.Αντώνιο και π.Κων/νο. Αρτο-
κλασία στο προαύλιο της Εκκλη-
σίας μας.

Οι παρακλήσεις του 15Αυ-
γούστου, καθημερινά και από
ώρα 18:30 μέχρι πέρατος.

Παραμονή της Παναγίας μας
εόρτιος εσπερινός και η Θεία
Λειτουργία την  επομένη ημέρα,
εορτή της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου. Πλήθος συγχωριανών μας
κατέκλυσαν τον ι.ν. Αγίας Παρα-
σκευή με μεγάλη συμμετοχή εκ-
κλησιασθέντων στο «Ποτήριον
της Ζωής». Εντυπωσιακή η προ-
σέλευση μικρών παιδιών.

Θρησκευτικές εκδηλώσεις στο χωριό, το καλοκαίρι.

Σελ. 4

Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένας βασικός πυρήνας νέων ανθρώπων που δρα-
στηριοποιούνται στο χωριό στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς.

Αυτοί οι νέοι αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την πολυπόθητη ανάπτυξη και χρέος
μας είναι να σας παρουσιάσουμε όλους αυτούς που πιστεύουν και επενδύουν στην ανάπτυξη
μέσα από την πρωτογενή παραγωγή και όχι μόνο.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου
θα γίνει η 11η καστανογιορτή

Την Κυριακή 14 Οκτωνβρίου στις
12 το μεσημέρι θα πραγματοιποι-
ηθεί η 11η καστανογιορτή στον Άγιο
Αθανάσιο από τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Ελληνοπύργου «Άγιος Αθανάσιος».

Θα υπάρχει φαγητό, κάστανα, ποτό και ζων-
τανή μουσική όλα δωρεάν όπως γίνεται κάθε
χρόνο.

Είναι μια ευκαιρία σε χωριανούς και φίλους
του χωριού να παραβρεθούν στην όμορφη αυτή
εκδήλωση που τείνει να γίνει θεσμός για όλο το
Νομό Καρδίτσας με πάρα πολλούς επισκέπτες.

Αυτοί που επενδύουν και επιχειρούν 
στον Ελληνόπυργο



Πώληση αγρατεμαχίου (χωράφι)
Πωλείται αγρόκτημα 4.261 τ.μ. στην αγροτική πε-
ριφέρεια Ελληνοπύργου στην περιοχή «Μπρά-
χος».

Πληροφορίες στον ιδιοκτήτη 
(Τηλ. 6974 537918   και   210 3471957)

Πωλείται οικία στο κέντρο του Ελληνοπύργου 80
τμ και 80 τμ μαγαζί στο ισόγειο κατοικήσιμη και
σε άριστη κατάσταση  στην τιμή των 80.000
ΕΥΡΩ.

Για πληροφορίες και ως προς την τιμή 
τηλέφωνο: 6980 796 888 

Πώληση μεζονέτας στον Ελληνόπυργο
“Πωλείται το 1/3 ποσοστό εξ΄αδιαιρέτου διώρο-
φης οικοδομής (μεζονέτας) στην περιοχή Αγίου
Δημητρίου Ελληνοπύργου, που αντιστοιχεί σε
ένα δωμάτιο ισογείου, εμβαδού 27,03 τ.μ., σε
ένα δωμάτιο πρώτου ορόφου, εμβαδού 17,94
τ.μ., και σε υπόγειο με είσοδο από εξωτερικό
χώρο της οικίας, εμβαδού 27,03 τ.μ.. Υπάρχει
αυτοτελές συμβόλαιο διανομής με σύσταση ορι-
ζόντιας ιδιοκτησίας.”

Πληροφορίες: Καλαντζής Γεώργιος,
κιν. 6948 944797

Πωλείται οικία στο κέντρο του χωριού δυνάμενη
να κατοικηθεί άμεσα χωρίς ιδιαίτερες επι-
σκευές. 

Πληροφορίες κ. Παναγιώτη Αγρίμη 
τηλ: 6948 831346
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1η σελίδα
-Ασφαλτοστρώθηκε και το τελευταίο τμήμα

του κεντρικού δρόμου του  Ελληνοπύργου.
-Τον Ιανουάριο οι εκλογές.
-Θα αξιοποιηθεί το οίκημα της εκκλησίας.
-Τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης στο

δρόμο.
-Λειτουργία στον «Προφήτη Ηλία’
-Άρχισε η χαλικόστρωση του δρόμου προς τη

λίμνη Ν. Πλαστήρα.
-Με επιτυχία η εκδρομή του Συλλόγου Ελλη-

νοπυργίων βόλου στο Καρπενήσι.
-Γράφτηκαν σε κασέτες πασχαλινά τραγούδια

του Ελληνοπύργου.
-Κάστρο «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» ένα ξεχασμένο

αρχαιολογικό μνημείο.
-Που βρίσκεται η κεραία  της ΕΤ.

2η σελίδα
-Η τουριστική αξιοποίηση του χωριού μας.

3η σελίδα
-Άναψε το καζαναριό.
-Κοινωνικά.
-Ο ευπρεπισμός του χώρου γύρω από την

αστυνομία.
-Προαγωγές-μεταθέσεις.
-Νέοι συνδρομητές.
-Μαθητικό βήμα.
-Η Ομηρική Ιθώμη.

4η σελίδα
-ΛΑΚΩΝΙΚΑ (Με λίγα λόγια)
-Ένας δρόμος που λείπει, (Προφήτη Ηλία)
-Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου η συνε-

στίαση του ΣΕΛ.
-Ηχορύπανση.
-Λειψυδρία και οικοδόμηση.
-Να κατασκευασθεί ελικοδρόμιο στο χωριό.
-Το δάσος εκπέμπει SOS.
-Μελισσοκομία.
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ( Απόσπασμα από τη διαθήκη του

Χρήστου Βλητσάκη  1894.)

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 30 χρόνια ΓΑμΟΙ

-Ο Ευθύμιος Τσιαντούλας του Ηλία (και της
Θάλειας Σθαν. Τέγου) και η Ελπίδα μπαζάκου του
Αθανασίου, τέλεσαν το μυστήριο του γάμου τους
την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου στον ι.ν. Αγ Χαρα-
λάμπους και Αγ Χριστοφόρου( Συκιές Θεσ/κης). 

-Ο Κωνσταντίνος Αθ. μακρής και η Ελένη Ε.
Λαλά τέλεσαν το μυστήριο του γάμου τους στον
Ι.Ν Αγίου Νεκταρίου Βούλας στις 30 Ιουνίου 2018.

-Ο Ευάγγελος Δ. Οικονόμου και η μαρία Τε-
ρέζα Τζαμαδάνη τέλεσαν το μυστήριο του γάμου
τους στον Ι.Ν Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων
στις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 
Ο Θεός να ευλογεί τις οικογένειά τους.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
-Ο Ιατρός Αλεξ.

Β.Ζάχος και η σύζυ-
γός του Giulia Raf-
faella Mosele,
βάπτισαν τον γιό
τους, στην Μυτιλήνη,

(στην ι.μ. Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
των Νεοφανών). Νονά η Ευστρατία  (Τούλα) Βασ.
Ζάχου. Και το όνομα, του μικρού νεοφωτισθέντος,
Βασίλειος (Αλεξ. Ζάχος!). 

Ευχόμαστε να ζήσει και να τα εκατοστήσει
(και να μοιάσει λίγο και τον παππού του που
φέρει το όνομά του!!!!!!!). 

-Το Σάββατο 8  Σεπτεμβρίου 2018 ο Παναγιώ-
της Ζάχος ( του Βασιλείου και της Αντωνίας ) και
η σύζυγός του Σπυριδουλα Δένδια βάπτισαν το
πρώτο παιδί της οικογένειας,  υιός,  στον ι.ν.
Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη,  Αθήνα. Και το
όνομα αυτού  Βασίλειος, με αναδοχους τους Χρή-
στο και Ιωάννη Χαλκιοπουλο. Ακολούθησε φαγητό
και κρασακι για εκλεκτους συγγενείς και καλούς
φίλους στην ταβέρνα Μυρτιά. 

Κοινωνικά και άλλα...

ΘAΝΑΤΟΙ
-Στέφανος Γ. μακρής, πρ.Αρχηγός Ελληνικής

Αστυνομίας, την 12-8-2018 στην Αθήνα, ετών 82.
Η εξόδιος ακολουθία στις 16-8-2018 στον Κοιμη-
τηριακό ι.ν.Παπάγου, με τις προσήκουσες τιμές τ.
Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., όπως προβλέπεται από τον οι-
κείο κανονισμό του Σώματος.

-Ελένη συζ.Θωμά Βλάχου, στις 9-9-2018 στη
Λάρισα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
ι.ν.Αγίου Νικολάου Λαρίσης την επομένη ημέρα
(Κυριακή 9 Σεπτ.), ο δε ενταφιασμός στο Κοιμη-
τήριο της πόλεως Λαρίσης.

-Στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, στην Καρδίτσα
(στο Νοσοκομείο που νοσηλεύονταν) ο Σαράντης
Δημ.Καρύδας, που μετά την συνταξιοδότησή του
μετώκησεν εξ΄ Αθηνών και διέμεινε μονίμως με
την σύζυγόν του στο χωριό. Ηεξόδιος ακολουθία
εψάλη την Αγία Παρασκευή του χωριού την επο-
μένη ημέρα και ο ενταφιασμός του στο Κοιμητήριο
της Αγίας Τριάδος. 

Αιωνία τους η μνήμη.
μΝΗμΟΣΥΝΑ.
-Ανδρονίκη Γ.μακρή, Σάββατον 18 Αυγ. 2018,

40ήμερο, στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.
-Στέφανος Γ.μακρής, τ.Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ,

40ήμερον και Γρηγόριος Γ.Μακρής, πολυετές,
Κυριακή 23 Σεπτ.2018, σε ι.ν. της Θεσ/νίκης, από
τις οικογένειες των  κεκοιμημένων.

-Χριστοφορίδης Κοσμάς (συζ. της Αθηνάς
Βασ.Καλαντζή), στον ι.ν.Αγίου Νικολάου στη Λά-
ρισα.

Πένθιμα και άλλα...



ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ...............10€
ΑΛΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ................10€
ΑΛΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Κ.) ....10€
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΘ.) .20€
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ι. ) ...10€
ΑΛΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΩΝ.) .20€
ΑΛΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...............10€
ΑΛΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΒΑΣ.) ....20€
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (Ι. ) ..20€
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ/ΙΕΡΕΑΣ .....10€
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Γ.) .........60€
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ .................10€
ΑΝΩΝΥΜΟ ...........................10€
ΑΥΓΕΡΗ-ΖΑΧΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ....15€
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .......15€
ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ (Κ.)  ..........20€
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γ.) .........10€
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΑΜ.) ...20€
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΕΦ.) ......20€
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γ.) .......10€
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Χ.) .......10€
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Ν.) ........10€
ΒΟΥΡΔΑ ΜΑΡΙΝΑ ................10€
ΒΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ. .........10€

ΒΟΥΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΗΜ.) ...20€
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΘ.) ....20€
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ..20€
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δ.) ..10€
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γ.) ..10€
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ.) ...10€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ........10€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γ.) ...25€
ΓΚΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΘ.) ..........10€
ΓΚΡΕΚΑ-ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ..20€
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΙΩ.) ........10€
ΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ................10€
ΔΑΦΕΡΕΡΑ-ΧΑΝΤΖΗ ΧΡΥ. .......20€
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΖΗΣΗΣ)  .....10€
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΛ.) .....20€
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΛ.)  ....10€
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ................10€
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΑΝ.)  ...20€
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Κ.) ......10€
ΖΕΡΙΓΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ .............100€
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .....10€
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...10€
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ........15€
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .........20€

ΚΑΜΕΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΙΚ. ....15€
ΚΑΡΑΒΙΔΑ-ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠ. ...50€
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ....20€
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ........20€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Κ.) ....10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Κ.) ....10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ......10€
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ..10€
ΚΑΡΑΤΖΟΥ-ΣΥΡΜΟΥ ΒΑΣ/ΚΗ ..15€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......20€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......40€
ΚΑΡΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ...........20€
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (Κ.) .....20€
ΚΟΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .............10€
ΚΟΡΛΟΣ ΒΥΡΩΝ ..................10€
ΚΟΡΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ .....10€
ΚΟΡΛΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ ........10€
ΚΟΡΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ...............10€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΡ.) ...10€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΡΗΣ (ΓΕΩ.) .....10€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΑΠ.) ..10€
ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. .....20€
ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ..10€
ΚΩΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Τ.)  ....10€
ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΟΔ.)  ..20€

Πλήρωσαν τη συνδρομή τους για την εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» 

-Σέλλας Αθανάσιος του Χρήστου (και της Σο-
φίας Νικ.Φαρασλή), 2ος στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα). Ο Θανάσης
ήταν αριστούχος μαθητής Λυκείου και η Ιατρική
Σχολή ήταν η πρώτη του επιθυμία.

-Χατζηβαγγέλης Νικόλαος του Γεωργίου (και
της Ελένης Λ.Καπέλλα), Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας, Μηχανολόγων Μηχανικών Η/Υ.

-Χατζηβαγγέλη Αριάννα του Γεωργίου (και της
Ελένης Λ.Καπέλλα), Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

-ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ Ηλιάννα του Λάμπρου (εγγονή
Ευθαλίας Γ.Μακρή) στο ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Γυ-
μνάστρια).

-ΟΙΚΟΝΟμΟΥ Ευάγγελος του Θωμά, Πυρο-
σβεστών της Πυροσβεστικού Σώματος.

-ΒΛΗΤΣΙΟΥ Νίκη του Σεραφείμ,Δημόσια Διοί-
κηση Επιχειρήσεων Παντείου Πανεπιστημίου.

-μπαϊρακτάρη μαρία-Ελένη του Κων/νου (και
της Βασιλικής Ιω.Τουλιά-Μπαϊρακτάρη), στο παι-
δαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης στα
Ιωάννινα (Εισήχθη πέρυσι).

Συγχαρητήρια σε ΌΛΑ τα παιδιά 
και καλές σπουδές.

(Σημείωση: Δημοσιεύονται τα ονόματα
μOΝΟΝ εκείνων των παιδιών που περιήλθε σε
γνώση μας η επιτυχία τους. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ για την
ενημέρωσή μας. Ευχαριστούμε πολύ).

Επιτυχίες παιδιών 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις 

εφέτος (έτος 2018).

-Τριαντάρης Απόστολος του Σεραφείμ, Ιατρός
Πνευμονολόγος. Διατηρεί Ιατρείο στην Λάρισα.

-Φαρασλής Νικ.του Θωμά, Μαθηματικός(Κα-
θηγητής-Φροντιστής). Διατηρεί Φροντιστήριο Μα-
θηματικών στο Συκούριο Λάρισας. Συστηματική
προετοιμασί υποψηφίων Πανελλαδικών εξατά-
σεων.

-Νάκου Ιφιγένεια του Δημητρίου (και της Βα-
σιλικής Ιω.Γέρμανου). Απεφοίτησε από την Ιατρική
Σχολή και άρχισε την ειδικότητά της σε Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο της πόλεως Θεσ/νίκης. Της
ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές της και
καλή Ιατρική ειδικότητα.

-ΚΟΡΛΟΣ Απόστολος του Βύρωνα. Καθηγητής
ΤΕΙ Σίνδου Θεσ/νίκης.

-Παπαβασιλείου Οδυσσέας του Γεωργίου (και
της Φωτεινής Οδυς. Ζάχου), απεφοίτησε εκ του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημ. Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος).

ΦΑΡμΑΚΟΠΟΙΟΙ
-Δήμητρα Νικ.Γέρμανου (και Ειρήνης Π.Πα-

σιαλή). Φαρμακείον στο Νεοχώρι Καρδίτσας 
-ΖΑΧΟΣ Αλέξανδρος του Αθανασίου (Φαρμα-

κείον. Παπαναστασίου 78-Θεσ/νίκη).

Νέοι Επιστήμονες

Συνέχεια στη σελ. 7
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Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαρι-
στήσω θερμά τον πρόεδρο κ. Π. Σι-
ούφα και το ΔΣ του Συλλόγου, για την
τιμητική πρόσκληση να είμαι ομιλητής
στη σημερινή σημαντική εκδήλωση.
Σημαντική γιατί έχει σκοπό να αποτίσει
φόρο τιμής ευγνωμοσύνης και σεβα-
σμού σε έναν άνθρωπο δικό μας, που
η πορεία της διαδρομήςτου, δεν τιμά
μόνο τον τόπο καταγωγής,τους συγγε-
νείς και τους συντοπίτες της γενιάς
του, αλλά την πατρίδα ολόκληρη. Τον
στρατηγό Ιωάννη Κωτούλα, γνήσιο
τέκνο του Ελληνοπύργου.

Δεν σας κρύβω όμως ότι ταυτό-
χρονα, αισθάνομαι και βαριά την ευ-
θύνη να ανταποκριθώ στο μέγεθος
της αξίας που συνοδεύουν το ήθος, η
γενναιότητα, η φιλοπατρία, η αρχοντιά,
η σταθερότητα, η ανιδιοτέλεια, η αν-
θρωπιά και τόσα άλλα γνωρίσματα του
ανδρός, για τον οποίο σήμερα θα μι-
λήσουμε. Και τούτο, γιατί στην προ-
σπάθεια να περιγράψεις ένα δίμετρο
στρατηγό, μπαρουτοκαπνισμένο όχι
από στρατιωτικές ασκήσεις προσομοί-
ωσης, αλλά από πραγματικές πολεμι-
κές μάχες, είναι πολύ δύσκολο να μην
αισθάνεσαι δέος και σεβασμό.

Ας δούμε όμως πως περιγράφει
τον στρατηγό, εκθέτοντας την προσω-
πική του μαρτυρία, ο επίσης Ελληνο-
πυργιώτης, αξιότιμος και
πολυγραφότατος κ. Λάμπρος Πασια-
λής, τον οποίο επίσης ευχαριστώ. 

«Ο Ιωάννης Κωτούλας γεννήθηκε
στον Ελληνόπυργο (Γράλιστα τότε),
στις 16/5/1982. Το αρχικό επώνυμο
της οικογένειας του, σύμφωνα με τον
παπα-Βασίλη Σιούφα, ήταν Γέρμανος
και στη συνέχεια Ιωάννου. Ο πατέρας
του Κώστας Ιωάννου (Κωτούλας),
παντρεύτηκε την Ελένη Παπαργύρη
και έφερε στον κόσμο τον Γρηγόρη
Κωτούλα συμβολαιογράφο, τον Γιάν-
νηστρατηγό, τον Δημήτρη γιατρό, τον
Γιώργο καθηγητή μαθηματικό, τον
Αργύρη αρεοπαγείτη και τη Βασιλική
Κωτούλα η οποία έφυγε από τη ζωή
μόλις 17 ετών. Όπως φαίνεται, όλα
τα παιδιά διέπρεψαν, διακρίθηκαν και
καταξιώθηκαν κοινωνικά. μα απ’
όλους πιο πολύ, εντελώς ξεχωριστά,
που υπηρέτησε την πατρίδα με πραγ-
ματική αυταπάρνηση και προσέφερε
και το αίμα του γι’ αυτήν, ήταν ο Γιάν-
νης, που δικαιωματικά μέσα από
σκληρότατες δοκιμασίες εξάντλησε
όλες τις βαθμίδες της στρ/κής ιεραρ-
χίας, φτάνοντας στον ανώτατο βαθμό
του αντιστρατήγου.

Το 1923 παντρεύτηκε με την
Χάϊδω μπουμπούση από τη μάνδρα
Ελευσίνας, με κουμπάρους τα αδέλ-
φια Απόστολο και Γεωργούλη (ο
αθλητής) Πασιαλή. Κόρη του ζευγα-
ριού είναι η Ελένη Κωτούλα, η οποία
με σοβαρές δαπάνες ανακαίνισε το
παλιό, παραδοσιακό αρχοντόσπιτο

των Κωτουλαίων και το με-
τέτρεψε σε ένα πραγμα-
τικό κόσμημα απαράμιλλο
στολίδι του χωριού μας. Ο
Ι. Κωτούλας υπήρξε
ωραίος στο σώμα και στην
ψυχή. Ψηλός, ευθυτενής
σαν κυπαρίσσι, αρρενωπός
με όλη τη σημασία της
λέξης, προσηνής, μειλί-
χιος, ήπιων τόνων, δίκαιος, αξιοσέβα-
στος από όλους και κατά την κοσμική
του εμφάνιση πάντα ατσαλάκωτος και
άψογος. Τον θυμάμαι με αριστερή χω-
ρίστρα στα μαλλιά του και μουστάκι
ψαλιδισμένο, στρωτό, όχι τσιγκε-
λωτό. Στα χέρια του κρατούσε πάντα
μπαστούνι ως συνταξιούχος σαν απα-
ραίτητο διακοσμητικό συμπλήρωμα
της περιβολής του, σύμφωνα με τις
επιταγές του συρμού της εποχής του,
που ήθελαν τον τζέντλεμαν να κρατά
το σύμβολο τούτο σαν διακριτικό γνή-
σιας ανδροπρέπειας. Πέθανε στις 7
Δεκεμβρίου 1967 και κηδεύτηκε στο
Α’ νεκροταφείο Αθηνών με στρατιω-
τικές τιμές εν ενεργεία Στρατηγού». 

Είμαι βέβαιος, ότι αν υπάρχουν και
άλλοι μεταξύ μας, που είχαν την τύχη
να τον γνωρίσουν, θα επιβεβαιώσουν
την περιγραφή αυτή του αξιότιμου
κ.Λάμπρου και ίσως με την δική τους
ματιά προσθέσουν και άλλα επίσης
σημαντικά προτερήματα.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με τη
φαντασία μας να γυρίσουμε πίσω στα
τέλη του 19ου αιώνα, όπου εδώ στα σο-
κάκια και τις πλαγιές της γραφικής
Γράλιστας, περπατάει, ζώντας με τις
ανησυχίες του ένας έφηβος, που
θέλει να ανοίξει τα φτερά του και να
ξεφύγει από τα στενά περιθώρια της
κοινωνίας του χωριού. Δύσκολη όμως
εποχή που θέλει ψυχή, θάρρος και
γενναιότητα να αφήσεις τη θαλπωρή
του σπιτιού και να αναζητήσεις την
τύχη σου σε συνθήκες, που καμιά
σχέση δεν έχουν με τις σημερινές.
Φαντάζομαι πως οι μεγαλύτεροι εξ
υμών θα γνωρίζουν καλύτερα για πόσα
χιλιόμετρα άραγε περπάτησε να βρει
κάποιο μέσο και να φτάσει στο «με-
γάλο χωριό», στην Αθήνα της εποχής
εκείνης.

Συνεχίζει λοιπόν πολύ γλαφυρά, ο
Λ. Πασιαλής την περιγραφή της πο-
ρείας του Ι. Κωτούλα.

«Σε ηλικία 18 ετών, ο Γιάννης ξε-
κουρνιάζει από τη ζεστή αγκαλιά των
γονιών του, αφήνει τη σιγουριά της οι-
κογενειακής θαλπωρής και εγκαταλεί-
πει το αγαπημένο του χωριό, για να
αναζητήσει τη δική του τύχη στον
άγνωστο κόσμο των πόλεων. Ήταν η
πρώτη φορά που έβλεπε … μακαρό-
νια!!, όπως ο ίδιος χαριτολογώντας,
διηγιόταν πολύ αργότερα στην κόρη
του την πρώτη επαφή με το νεοφανές
τούτο έδεσμα, καθώς επίσης ήταν και
η πρώτη φορά που αντίκριζε θάλασσα,
σαν έφτασε στην Αθήνα.

Κατατάσσεται εθελον-
τής στο στρατό και το 1906
εισάγεται στη Σχολή Υπα-
ξιωματικών. Από τη στιγμή
εκείνη διαγράφει μια λαμ-
πρή καριέρα, εξαντλώντας
όλους τους βαθμούς της
στρατιωτικής ιεραρχίας και
προσφέροντας στην πα-
τρίδα του ανεκτίμητες υπη-

ρεσίες με τις ηρωικές πράξεις του και
τις στρατιωτικές γνώσεις του».

Δύσκολα χρόνια λοιπόν σε όλη τη
Θεσσαλία, με τους τούρκους ακόμα
στο σβέρκο. Ίσως - και τούτο είναι
προσωπική εκτίμηση - αυτό να ήταν ο
βασικός λόγος, το κίνητρο, να αποφα-
σίσει ο Γιάννης τη σταδιοδρομία του
στο στρατό. Αναμφίβολα, όπως θα
φανεί στη συνέχεια, είχε τις ικανότη-
τες να διαπρέψει και σε άλλους το-
μείς. Αυτός όμως επέλεξε για την
εποχή εκείνη το δύσκολο δρόμο και
ήταναποφασισμένος όπου χρειαστεί
να κολυμπήσει στα βαθειά.

Εκτός από τη Σχολή Υπαξιωματι-
κών, φοίτησε στο Κέντρο Ανωτέρας
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Βερσαλ-
λιών (1926) και στο Κέντρο Τακτικών
Σπουδών Πυροβολικού Αθηνών
(1928).

Πολλές ήτανοι υπηρεσίες και απο-
στολές, ξεκινώντας από τους Βαλκα-
νικούς πολέμους 1912-1913, στη
συνέχεια στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
και στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Ο τε-
λευταίος μάλιστα,τον βρίσκει σε απο-
στρατεία, οπότε– εδώ φάνηκε η αξία
του ως αξιωματικού – και ανακαλείται
στην ενεργό υπηρεσία.

Το 1909 λοιπόν, αποφοιτά ως αν-
θυπολοχαγός από τη Στρατιωτική
Σχολή. Ξεκινάει ως διμοιρίτης στο 4ο

Ευζωνικό Τάγμα, στο 7ο και 22ο Σύν-
ταγμα πεζικού.

Ήδη είμαστε στα 1912 και αρχί-
ζουν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι.

Οι εξελίξεις ραγδαίες, αλλά απ’ ότι
φαίνεται οι βαλκανικοί λαοί ήταν τόσο
αποφασισμένοι, που ήταν οδυνηρές
για την Τουρκία. Βούλγαροι και Σέρβοι
προήλασαν ακαριαία οι πρώτοι προς
Κωνσταντινούπολη και οι δεύτεροι
προς Αδριατική. Εκείνοι όμως που κα-
τέπληξαν περισσότερο τους Τούρ-
κους, αλλά και τους Ευρωπαίους
συμμάχους ήταν οι Έλλη-
νες, οι οποίοι υπό τον Διά-
δοχο Κωνσταντίνο
έδρασαν κεραυνοβόλα στις
9/10/1912 και με συντονι-
σμένες ενέργειες κατέλα-
βαν σε 24 ώρες τα στενά
του Σαραντάπορου. Σημαν-
τικότατη νίκη, γιατί τόνωσε
το ηθικό του στρατού και
την αυτοπεποίθηση των
Ελλήνων, εξαφάνισε φό-
βους και δισταγμούς της
ηγεσίας, ανέβασε στα
μάτια των συμμάχων τους

Έλληνες και έκαμε πιο εύκολο το
δρόμο για την κατάληψη της Θεσσαλο-
νίκης.

Στη νικηφόρα αυτή μάχη του Σα-
ρανταπόρου ο Ι. Κωτούλας συμμετέχει
ως Διμοιρίτης του 7ου Συντ/τος Πεζι-
κού.

Ο Ελληνικός Στρατός όμως δεν
σταματά την προέλαση. Μετά από
λίγες μέρες απελευθερώνει τη Φλώ-
ρινα. Ο Ανθυπολοχαγός Κωτούλας όχι
μόνο συμμετέχει στη μάχη, αλλάτραυ-
ματίζεται, δίνονταςέτσι το πρώτο αίμα
για την πατρίδα.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται ακατά-
παυστα και τα Ελληνικά Στρατεύματα
καταλαμβάνουν το Μπιζάνικαι εισέρ-
χονται θριαμβευτικά στην πόλη των
Ιωαννίνων. Παρά τις απώλειες, η νίκη
αυτή έδωσε φτερά στα οράματα των
Ελλήνων, χαλύβδωσε την αυτοπεποί-
θηση τους και άρχισαν πλέον να τους
υπολογίζουν και να τους σέβονται εχ-
θροί και φίλοι. Ο Ι. Κωτούλας είναι
πάλι παρών.

Περνάνε τα χρόνια και είμαστε στα
1917. Ο ταγματάρχης Ι. Κωτούλας
είναι Διοικητής Τάγματος στο 7ο Σύν-
ταγμα Πεζικού.

Κηρύσσεται ο Α΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος και η χώρα μας είναι με την
πλευρά της γνωστής ΑΝΤΑΝΤ (Αγγλία,
Γαλλία, Ρωσία), απέναντι στην Γερμα-
νική απειλή. Οι Βούλγαροι πλέον δεν
είναι στο πλευρό μας και επιχειρούν
ανεπιτυχείς επιθέσεις, οι οποίες απο-
κρούονται από την Ελληνική Μεραρχία
Αρχιπελάγους.

Οι Ελληνικές δυνάμεις διακρίνον-
ται στο μέτωπο του Στρυμώνα, και
στην περίφημη μάχη του Σκρά, τον
Μάιο του 1918. Η φονικότατη, αλλά νι-
κηφόρα αυτή επίθεση των Ελληνικών
δυνάμεων προκαλεί ιδιαίτερο θαυμα-
σμό, γιατί θεωρούνταν πολύ δύσκολη
η κατάληψη, λόγω του βραχώδους
εδάφους, αλλά και του πλήθους των
χαρακωμάτων με πολυβολεία μέσα σε
βράχους ή μπετόν και με διπλή γραμμή
άμυνας. Ταυτόχρονα συμβάλει στην
εξύψωση του φρονήματος και της εμ-
πιστοσύνης προς τις ικανότητες του
στρατού μας.

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τελει-
ώνει τον Νοέμβριο του 1918, με την
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Για την καταχώρηση των ενυπόγραφων άρθρων και 
επιστολών τηρείται προτεραιότητα λήψης των χειρο-
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Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού να  

καταχωρείται πάντοτε το ονοματεπώνυμό σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΥΛΟΥ Β. ΣΙΟΥΦΑ
Θέλω να ενημερώσω τους φίλους και τις φίλες αλλά και όλον τον κόσμο της

Καρδίτσας, για την απόφασή μου να μην είμαι υποψήφιος με τη ΝΔ στις επόμενες
βουλευτικές εκλογές. 

Ευχαριστώ όλους τους Καρδιτσιώτες και Καρδιτσιώτισσες ανεξαρτήτως πα-
ράταξης, για την αγάπη και την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν και με
τίμησαν. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και εκείνους που στάθηκαν δίπλα μου,
στο διάστημα που βρέθηκα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η Καρδίτσα χρειάζεται νέα πρόσωπα, καταξιωμένα επαγγελματικά και κοινω-
νικά, με ικανότητα, ενέργεια και αποφασιστικότητα, όχι ασφαλώς καιροσκόπους ή ανεπάγγελτους ή ανί-
κανους γόνους, ώστε να προωθηθούν και να λυθούν τα προβλήματα της περιοχής και των κατοίκων της.
Θέλω να πιστεύω ότι η παράταξη την οποία υπηρέτησα θα φροντίσει να επιλέξει, για τις προσεχείς εκλο-
γές πρόσωπα κατάλληλα μέσα απ’ την δεξαμενή των ικανών και εντίμων.

Αθήνα,31 Αυγ.2018
Παύλος Β. Σιούφας
Δικηγόρος, πρ. Βουλευτής Καρδίτσας

ΠΑΥΛΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ
Δικηγόρος – Πρ. Βουλευτής 

Καρδίτσας

Συνέχεια στη σελ. 6

Ο στρατηγός Ιωάννης Κωτούλας
[Οµιλία του ε.α.Υποστρατήγου της ΕΛ.ΑΣ (Αστυκτηνιάτρου) κ.∆ηµ.Νάκου, κατά την εκδήλωση ονοµατοδοσίας µιας αίθου-

σας του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνοπύργου «Σωτ.Κ.Στάθης», σε αίθουσα «Στρατηγού Ιω.Κωτούλα», την 4η Αυγ.201]
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…Ξεδιψάει του 
«Παπαδήµου»..

Άρχισε από σήμερα να
..πίνει νερό και να μη χορταίνει
…του «Παπαδήμου» αφού σή-
μερα 10 Σεπτεβρίου 2018 το
νερό έφθασε εκεί από την
Κρύα Βρύση.

Και το νερό έφθασε χάριν του Νέστωρα του
Τουλιά που αυτός πίστεψε από την αρχή σε αυτό το
έργο και έπεισε με την επιμονή του και όλους τους
άλλους για να τον βοηθήσουν να πραγματοποιηθεί.

Φυσικά χωρίς τη συνδρομή του Δήμου Μουζα-
κίου και του Δημάρχου κ. Κωτσού όπως και των  Αν-
τιδημάρχων κκ Μπαλατσού και Παναγόπουλου και
του προέδρου της τοπικής κοινότητος Ελληνοπύρ-
γου κ Ιωάννη Βλάχου όπως και των άλλων εθελον-
τών δεν θα μπορούσε να γίνει, παρά ταύτα
κινητήριος δύναμη ήταν ο Νέστωρ.

Με πρωτοβουλία των
συγγενών του τελέσθηκε τρι-
σάγιο στην Αγία Παρασκευή,
στο χωριό όπου γεννήθηκε
και μεγάλωσε ο πρ.Αρχηγός
Αστυνομίας.

Η εξόδιος ακολουθία
ετελέσθη, την 16 Αυγού-
στου,ώρα 17:00, στον Ιερό
Κοιμητηριακό Ναό του Παπά-
γου (Αθήνα)  και απεδόθησαν
τιμές  Επιτίμου Αρχηγού Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα.
Παρευρέθησαν πολλοί συγ-
χωριανοί μας και Αξιωματικοί,
καθώς και  χαμηλόβαθμοι
αστυνομικοί που πληροφορή-
θηκαν τον θάνατό του. Ο με-
ταστάς υπήρξεν υπόδειγμα
ήθους,εντίμου και ικανού
Αξιωματικού, καθ΄ όλην την
διάρκειαν της υπηρεσιακής
του σταδιοδρομίας. Τον διέ-
κρινε η απλότητα και η λιτό-
τητα του βίου, το
ευπροσήγορον και  η αγάπη
προς τον αστυνομικό οποιου-
δήποτε βαθμού. Ως προσω-
πάρης στο Υπουργείο
Δημόσια Τάξης ήταν το πρό-
σωπο-καταφύγιο του αστυνο-
μικού «που δεν είχε μπάρμπα
στην κορώνη», όπως λέει ο
λαός. Δεχότανε τους πάντες και
προσπαθούσε να εξυπηρετήσει
όλους με δικαιοσύνη αλλά και
επιείκεια.

Αντιμετώπισε κρίσιμες κατα-
στάσεις ως Αστυνομικός Δ/ντής
Αθηνών (Ταξίαρχος στον βαθμό)

και ως Αρχηγός αργότερα. Η
εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σε
ι.ν.των Αθηνών και θα αποδο-
θούν οι προσήκουσες τιμές σε
διατελέσαντα Αρχηγό ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

Μετά την συνταξιοδότησή
του, του επροτάθη και έθεσε
υποψηφιότητα ως Βουλευτής της

Ν.Δ., στην Αθήνα, εκτιμώντας
προφανώς την  ικανότητα και
τα προσόντα του ανδρός.
Ανέλαβε,ως πρόσωπο κύ-
ρους, την προεδρία του ιδρύ-
ματος «Αρχοντικό
Σύρμου-Ζήγρα», συνεργα-
σθείς άψογα με όλα τα μέλη
του Δ.Σ και με τον, εκ των
πρωτεργατών αυτού, Δικη-
γόρο Πειραιώς κ.Θεόδωρον
Β.Σιούφα, συνετέλεσε στην
ανακαίνιση και λειτουργία του
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ, στον Ελληνό-
πυργο. Δημιούργησε άριστη
οικογένεια με την κ.Στυλιανή
(Λέλα Καράσου,εκ Τυρνάβου
ορμώμενη),αποτελούμενη
από τα δύο τους παιδιά τον
Γιώργο (Πολιτικό Μηχανικό)
και την Αικατερίνα (Φαρμακο-
ποιό), έγγαμοι με  πέντε παι-
διά (εγγόνια). Επικήδειος
λόγος εξεφωνήθη, εκτός των
υπηρεσιακών παραγόντων
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ,
από τον κ.Θεόδωρο Β.Σιούφα
που αναφέρθηκε  συνοπτικά
στο ήθος, στο κύρος, στην
επαγγελματική επάρκεια και
στο αυτοδημιούργητο ενός
απλού συγχωριανού μας (Ελ-
ληνοπύργιο) Στέφανο

Γ.μακρή. Σε άλλη στήλη δημοσι-
εύεται ο επικήδειος λόγος και
σύντομο βιογραφικό. Ευχόμα-
στε,ολοψύχως, ΑΙΩΝΙΑ του η
μνήμη και την εξ ύψους παρηγο-
ρία στην οικογένειά του (σύζυγο,
έγγαμα τέκνα μετά συζύγων και
τέκνων αυτών).

Εφυγε ένας εκλεκτός συγχωριανός μας
Ο τ.Αρχηγός Αστυνομίας 

Στέφανος Γ.Μακρής.
Συνέχεια από σελ. 1

Την εκδήλωση προ-
λόγισε ο Πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου «Άγιος
Αθανάσιος” κ.Παύλος Β.Σιούφας,ο οποίος ανήγ-
γειλε και τους παρευρεθέντες επισήμους. Παρα-
βρέθηκαν, ο Δήμαρχος της περιοχής κ.Γ.Κωτσός
και εκπρόσωποι Στρατιωτικών και Αστυνομικών
αρχών. Παρόντες ο κ.Καλαντζής (πρ.Αντιπρόεδρος
Βουλής, από Καβάλα) και ο κ.Κρις SPIROU (πρώην
Γερουσιαστής Δημοκρατικών Η.Π.Α). Ο Φιλόλογος
κ.Βλάχος από το Μαυρομμάτι, Αντιπρόερδρος του
Συλλόγου Ιστορίας Καρδίτσας, απηύθυνε χαιρετι-
σμό και αναφέρθηκε στον τιμώμενο Στρατηγό. Ο
Δήμαρχος,οι εκπρόσωποι των παρευρεθέντων φο-
ρέων,ο τοπικός Σύλλογος “Άγιος Αθανάσιος”, η θυ-
γατέρα του αειμνήστου Στρατηγού κ.Ελένη
Ιω.Κωτούλα και ο συγχωριανός μας Δικηγόρος
Θεσ/νίκης κ.Αλκιβιάδης Παναγόπουλος κατέθεσαν
δάφνινα στεφάνια στο Ηρώον του χωριού, αμέσως
μετά την επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσε ο
π.Κων/νος. Ο λαϊκός ποιητής Αθαν.Κ.Γκίκας
(“Ρήγας”, ψευδώνυμον) απήγγειλε ποίημα αφιερω-
μένο στον Στρατηγό Ιω.ΚΩΤΟΥΛΑ.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ο ε.α.Υποστρά-
τηγος της ΕΛ.ΑΣ. (Αστυνκτηνίατρος Αστυνομίας)
κ.Δημ.Νάκος, που αναφέρθηκε στον αείμνηστο
Στρατηγό με μια εμπεριστατωμένη και λεπτομερή
ομιλία, με όλα τα βιογραφικά στοιχεία, καθώς και
στην πλούσια ιστορική διαδρομή στα γεγονότα της
εποχής (μικρασιατική καταστροφή, Βαλκανικούς
πολέμους, Κριμαϊκό πόλεμο κλπ). Μια ομιλία που
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων, καθ΄ όλην
την διάρκειά της. Σε διπλανή στήλη δημοσιεύεται
η ομιλία του Ομιλητή κ.Δημ.Νάκου (σύζυγος της
συγχωριανής μας Βασιλικής Ιω.Γέρμανου και της
Αγορίτσας Γώγου).

Ακολούθησε η ονοματοδοσία της αίθουσας, η
επίσκεψη των παρευρεθέντων στην έκθεση κειμη-
λίων και μεταλλίων του Στρατηγού, η επίδειξη
όπλων και ενδυμασιών του ‘21, από τον Σύλλογο
Μεσολογγιτών Αττικής στην Έκθεση κειμηλίων
(στολές, χατζαρια και ενδυμασιες αγωνιστων του
‘21), στην αίθουσα “Ταξίαρχος Πέτρος Παπαβασι-
λείου”. Η φροντίδα και η επιμέλεια στον Σύλλογο
Μεσολογγιτών Αττικής (που προσεκόμισε και το
κειμηλιακό υλικό), σε συνεργασία με τον τοπικό
Σύλλογο του χωριού. Πρωτότυπη ως ιδέα και επι-
τυχής η εκθεση, που ήταν ένα σκέτο αριστούργημα!
Την επομένη ημέρα έγινε και αναπαράσταση με
χρήση  παλαιών όπλων που χρησιμοποιούσαν οι
αγωνιστές του `21, στην αυλή του Σχολείου.!! Συγ-
χαρητήρια στους ανθρώπους
που το προγραμμάτισαν και ορ-
γάνωσαν την εκδήλωση αυτή,
συνδυάζοντάς την μάλιστα με
την τιμή στον Στρατηγό Κω-
τούλα. Η όλη εκδήλωση βιντεο-
σκοπήθηκε και το υλικό μπορεί
να αναζητηθεί στον  διοργανωτή
τοπικό Σύλλογο.

Εκδήλωση τιμής και μνήμης 
για τον Στρατηγό Ιωάννη Κωτούλα

Η απόδοση της εορτής (εσπερινός) από τον
αφιχθέντα συγχωριανό μας π. Βασίλειο Λ.Καπέλλα,
ύστερα από συνεννόηση με τον Αρχιερατικό της πε-
ριοχής π. Ιωάννη Διάκο (Φανάρι) και τον Εφημέριο
π.Κων/νο. Τέλεση τρισαγίου για τους κεκοιμημέ-
νους συγχωριανούς και επίκαιρος ομιλία για την
εορτή της αποδόσεως και για την ανάγκη προσευ-
χής υπέρ των κεκοιμημένων μας.

Την επομένη το απόγευμα ο εσπερινός του
Αγίου Κοσμά στο εξωκκλησάκι στα «Μπούρδα τα
χωράφια», που αποτελεί δέηση της οικογενείας του
μακαριστού Ιερέως ΠαπαΒασίλη Σιούφα. Όλοι οι
παραθεριστές του χωριού παρόντες στην κατανυ-
κτική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από την πα-
ρουσία των δύο ιερουργησάντων π.Κων/νου και
π.Βασιλείου (Λεων.Καπέλλα και της Αγορούλας,
γένος Απ.Γιαννούλη). Στο αναλόγιο η Πρεσβυτέρα
του και η κ.Ελένη (Ιεροψάλτης και κάτοχος τίτλων
Βυζαντινής Μουσικής), ως επίσης και τα τρία πα-
παδοπαίδια του σε διακονία (εντός του ιερού και
στο αναλόγιο)!!!

14 Σεπτεμβρίου η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
Με Θεία Λειτουργία και ανέλαιον ημερήσια νηστεία.
Οι Κυρίες που εκκλησιάστηκαν προμηθεύτηκαν τον
βασιλικό από τον Σταυρό για να αναπιάσουν προζύμι
για να φτιάξουν πρόσφορα, σύμφωνα με την παρά-
δοση!

Πλούσιο, επομένως, και το πρόγραμμα των θρη-
σκευτικών εκδηλώσεων. Όντως ο Ελληνόπυργος
αποτελεί το ιδανικότερο μέρος παραθερισμού το
καλοκαίρι. Συνδυάζει την παράδοση με την ξεκού-
ραση και την ψυχαγωγία με την ηρεμία σε ένα ευ-
χάριστο και δροσερό περιβάλλον! Ευχόμαστε και
του χρόνου πάλι, ΌΛΟΙ μαζί, με την βοήθεια της
Αγία μας Παρασκευής και των λοιπών προστατών
Αγίων του χωριού μας.

Θρησκευτικές 
εκδηλώσεις στο χωριό,

το καλοκαίρι.
Συνέχεια από σελ. 1
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Γραλιστινά και άλλα... Γράφει ο Σωτ. Αθ. μουντζούρης

Στέφανος Γ.Μακρής. Από  την «Κρύα βρύση»,
Αρχηγός στην Σχολή Ανθ/ρχων και Αρχηγός

Αστυνομίας!!!
Ο θάνατός του μας ξάφνιασε όλους, την ημέρα εκείνη, παραμο-

νές της Παναγίας μας (12 Αυγούστου) στο χωριό.
Άνθρωπος ευγενής, απλός και ταπεινός. Συνδύαζε την απλό-

τητα, με την ευγένεια και  την αρχοντιά. Την αυστηρότητα, με την
επιείκεια και την διάκριση. Απολάμβανε γενικής εκτιμήσεως και
αναγνωρίσεως από τους συγχωριανούς μας και όλο το προσω-
πικό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ανεξαρτήτου
βαθμού και θέσης. Άριστος γνώστης του υπηρεσιακού του αν-
τικειμένου και δίκαιος στις αποφάσεις του. Αγαπητός στους

συγχωριανούς μας (η πόρτα του γραφείου του ήταν ανοικτή για ΌΛΟΥΣ), προ-
σιτός και προσεγγίσιμος πάντοτε, ανεξάρτητα από τον βαθμό του και την οποι-
αδήποτε θέση που κατείχε στα ανώτατα αξιώματα του Σώματος.

Αυτοδημιούργητος. Ει-
σήλθε στις Σχολές της
τ.Χωρ/κής, ύστερα από επιτυ-
χείς εξετάσεις. Αρχηγός
στην Σχολή Ανθυπομοιράρ-
χων και Αρχηγός του Σώμα-
τος, στη συνέχεια.
Ενθυμούμαι τα πρώτα του
λόγια όταν τον επισκέφθηκα στο γραφείο του,
ως Αρχηγού του Σώματος το 1993: «…από την κρύα βρύση Αρχηγός Αστυνο-
μίας, σε αυτό εδώ το γραφείο;». Και το έλεγε κατασυγκινημένος με φρόνημα
ταπεινό, δοξολογώντας τον Θεό για την τιμή αυτή!

Διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον επίσης μαθητή του Γυμνασίου Φαναρίου
(και Αρχηγό της τέως Χωροφυλακής) τον κ. Νικόλαο Κουτσιανά, από την Κρα-
νιά Καρδίτσης. Δημιούργησε μια εξαιρετική οικογένεια με την κ.Λέλα, την σύ-
ζυγό του. Όταν εύρισκε ευκαιρία επισκέπτονταν το χωριό μας που
υπεραγαπούσε, ενθυμούμενος τα σκληρά χρόνια της εποχής εκείνης, που βοη-
θούσε την οικογένειά του για τον άρτον τον επιούσιον..!! Διατηρούσε πάντοτε
σχέσεις με τους συμμαθητές του στο Φανάρι και τον διέκρινε η ευγένεια, η
απλότητα και η διάθεση εξυπηρέτησης των συγχωριανών μας και των γνωστών
του γενικότερα. Κατέλιπε φήμη αρίστου Αξιωματικού, ικανού Αρχηγού, σοβα-
ρού, εντίμου και εναρέτου ανθρώπου. Ήταν, όντως, ένας Αρχηγός-άρχοντας
πραγματικός. Αιωνία σου η μνήμη Αρχηγέ Στέφανε Γ.Μακρή (εξ Ελληνοπύργου
Καρδίτσης).

Μια επιτυχής εκδήλωση για τον Στρατηγό Ιω.Κωτούλα.
Ενδιαφέρουσα και επιτυχής η εκδήλωση της

4ης Αυγούστου, του τοπικού Συλλόγου "ΆΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ", προς τιμήν του Στρατηγού Ιω.Κω-
τούλα.

Εξαίρετη και η ομιλία του, επίσης, Στρατηγού
κ. ΔΗΜ. ΝΑΚΟΥ (Αστυκτηνιάτρου-Υποστρατή-
γου ΕΛ. ΑΣ, ε.α.), που κατάφερε να κρατήσει
αμείωτο το ενδιαφέρον των περευρεθέντων,
μέχρι πέρατος. Ακολούθησε επίδειξη κειμηλίων
(ενδυμασίες, χατζάρια, καριοφύλια και βόλια
αγωνιστών του`21),από τον Σύλλογο Μεσολογ-
γιτών Αττικής και επίσκεψη στην έκθεση προ-
σωπικών αντικειμένων και μεταλλίων του
Στρατηγού, στην προς τιμήν του ονοματοδο-

θείσα αίθουσα.
Η έκθεση κειμηλίων, πολύ απλά, ήταν ένα σκέτο αρι-

στούργημα. Όλα προσεγμένα και στην εντέλεια, με πλη-
ρέστατη ξενάγηση και απαντήσεις σε ερωτήσεις μας(!!)
Ευχαριστούμε τους συντελεστές. Και τους Μεσολογγίτες,
βεβαίως, (…Γιάννη το ακούς;)!

Η κ.Ελένη Κωτούλα, θυγάτηρ του αειμνήστου Στρατηγού, παρακολουθούσε
την όλη εκδήλωση προς τιμήν του Πατέρα της μετά προσοχής και κατέθεσε το
στεφάνι, στο Ηρώον πεσόντων, κατασυγκινημένη! Αιωνία η μνήμη του Στρατη-
γού.

Επισκευή και αποκατάσταση φθοράς στο ωρολόϊ 
Άμεση η ανταπόκριση της κ.Ελένης (θυγατέρα

τους Στρατηγού Ιω.Κωτούλα και της ΧάΙδως Κωτούλα),
όταν πληροφορήθηκε την φθορά και την βλάβη στο
ωρολόι του καμπαναριού της Αγίας Παρασκευής. Με
εντολή της αποκαταστάθηκε και η βλάβη και η φθορά
της νότιας όψης του ωρολογιού και ανέλαβε εξ ολο-
κλήρου την δαπάνη. Όλοι ενθυμούμαστε την μακαρί-
τισσα κ.Χάϊδω που έκανε ΔΩΡΕΑ (το καμπαναριό εκ
θεμελίων, καθώς και το ωρολόϊ) στην μνήμη του Στρα-
τηγού. Αιωνία τους η μνήμη.

Ο ΠαπαΒασίλης στο χωριό μας.
Ο ΠαπαΒασίλης Καπέλλας

(του Λεωνίδα και της Αγορού-
λας, γένος Απ., Γιαννούλη),
επισκέφθηκε το χωριό μας και
για πρώτη φορά τέλεσε τον
εσπερινό στην Αγία Παρα-
σκευή, για την εορτή της από-
δοσης της εορτής της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Εν-
νιάμερα),καθώς και τρισάγιο
για τους κεκοιμημένους συγ-

γενείς και όλους τους συγχωριανούς. Στο ιερόν αναλόγιο η Πρεσβυτέρα του,
με κυρία Ιεροψάλτη, που ήταν επισκέπτρια του χωριού μας. Τα παπαδοπαίδια
διακονούσαν- με χαριτωμένες και ακριβείς κινήσεις- (στο ψαλτήρι και στο Ιερό),
που θύμιζαν Αγιορείτικη τάξη. Την επομένη συμμετείχε στον εσπερινό του
Αγίου Κοσμά, με τον ΠαπαΚώστα, στο φερώνυμο εκκλησάκι «στα μπούρδα τα
χωράφια»! Ο ΠαπαΒασίλης, ως γνωστόν, μετά την συνταξιοδότησή του ως Εκ-
παιδευτικού, χειροτονήθηκε Ιερεύς στην Μητρόπολη Δημητριάδος. Σήμερα ιε-
ρουργεί ως εφημέριος στον ι.ν. Αγίων Αναργύρων Πορταριάς Βόλου.

Κυκλοφόρησαν τα ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ Τραγούδια 
του χωριού μας

(ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ή Γραλιστα) σε επιμελημμένο CD, με βελτιωμένη αποτύπωση digital.
Η έκδοση εγένετο με φροντίδα και δαπάνη του τοπικού

Συλλόγου "ΆΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ".
Αρχικώς είχαν μαγνητοφωνηθεί, σε μαγνητοταινίες (κασ-

σέτες, τότε) το έτος 1989 από τον Σύλλογο Ελληνοπυργίων
Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ", με δαπάνες των Αφων ΣΙΟΥΦΑ.

Τα τραγούδια εκτέλεσθηκαν από Χορωδία με χοράρχη τον
γνωστό συγχωριανό μας, μουσικολόγο-Βυζαντινολογο και Ιε-
ροψαλτη, Δικηγόρο Πειραιώς κ. Χαράλαμπο Β. ΣΙΟΥΦΑ. Επί-

σης, από τον ίδιο Σύλλογο, εκδόθηκε σε ψηφιακό CD και η ιστορική πλέον
εφημερίδα που εκδίδονταν από εκλεκτούς συγχωριανούς μας (Κων/νο, Αθα-
νάσιο και τελευταία Γεώργιο Κ.Ζέριγγα), ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ, στην Αθήνα.
Το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ, βιβλιοδετημένο ευρίσκεται στην βιβλιοθήκη του χω-
ριού, ως δωρεάν των εκδοτών του.

Τυχόν ενδιαφερομενοι, για προμήθεια του ΝΕΟΥ CD, να απευθύνονται στον
Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Παύλο Β. ΣΙΟΥΦΑ. 

Σ.Σ.: Στην εφημερίδα ΓΡΑΛΙΣΤΑ (β΄ 3μηνο έτους 2018), υπήρξεν σχόλιον
για το θέμα των Πασχαλιάτικων τραγουδιών, μάλλον-κατά την άποψή μας-βε-
βιασμένο, διότι το σχόλιό μας, στο οποίο αναφέρθηκε, δεν ήταν ανακριβές και
ακόιμη σε καμία περίπτωση κακοπροαίρετο)

“Ζωολογικό πάρκο” ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ 
και η γύρω περιοχή του;

Επιβεβαιώθηκαν και...επισήμως οι πληροφορίες
των συγχωριανών μας ότι στην δασική περιοχή του
χωριού,αλλά και στην πεδινή γεωργοκτηνοτροφική
(Λιβάδια)....παρελαύνουν αγέλες ζώων του δάσους
(Αρκούδες,Λύκοι και αγριογούρουνα).

Συγκεκριμένα Λύκος επέδραμεν σε ποιμνιοστά-
σιο συγχωριανού μας και του κατεσπάραξεν δυο
προβατίνες!.

Στην αμπελική (=περιοχή καλλιέργειας αμπέ-
λου) του χωριού,πολύ κοντά στα τελευταία σπίτια
του, αρκούδα επισκέφθηκε άμπελον με συκιές και
έσπασε τα κλωνάρια,αφού πρώτα εντόπισε τα

ωραία,ώριμα και γλυκά σύκα της!
Αγέλες αγριογούρουνων,με μικρά αγριογουρουνόπουλα εθε-

άθησαν από αμπελουργούς,κτηνοτρόφους αλλά και οδηγούς
διερχομένων αυτοκινήτων στην περιοχή του χωριού μας.

Πάντα ταύτα επιβεβαίωσε και ο Πρόεδρος του χωριού
μας,ο οποίος έγινε δέκτης τέτοιων μηνυμάτων-"καταγγε-
λιών".

Φαντασθείτε να έλθει και ο...χειμώνας.!!!!!!!

Μας εντυπωσίασε το γεγονός αυτό!!
Κι εφέτος εμφανέστατη η παρουσία νέων

και μικρών παιδιών στην εκκλησία με αυξημένη
την συμμετοχή τους στην Θεία μετάληψη. Εκτός
από τα τέσσερα αδελφάκια που είναι γνωστά
πλέον για την τακτική ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ (κάθε
γιορτή και Κυριακή), πολλά παιδάκια με  τάξη
και ευλάβεια προσέρχονταν στο άγιο ποτήριο

και μεταλάμβαναν «Σώμα και Αίμα Χριστού». Συγχαρητήρια και στους γονείς
που τα νουθετούν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Εμείς να τα ευχηθούμε
καλή πρόοδο και ο Θεός να τα ευλογεί και να τα στηρίζει στην ζωή τους.

Ενα χαριτωμένο παιδάκι με ευλάβεια 
στην Θεία Λειτουργία 

Ο Γιώργος Κορώνης του Παρασκευά (εγγονός
του Γιώργου και της Ρούλας), είναι ο εικονιζόμε-
νος στην φωτογραφία. Έκλεψε… την παράσταση,
με την εν γένει συμπεριφορά και στάση του κατά
την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Με ευλάβεια,

προσήλωση (στα ψαλλόμενα και λεγό-
μενα του Ιερέως), με σοβαρότητα και
ωριμότητα πέραν της ηλικίας του,
μας εντυπωσίασε ΌΛΟΥΣ. Εμείς
συγχαίρουμε και επαινούμε και ευ-

χόμαστε καλή πρόοδο στον μικρό
Γιωργάκη.



(†) Στρατηγός Στέφανος Γ. Μακρής (12.08.2018)

Με βαθειά οδύνη όλοι οι
συγχωριανοί και φίλοι του πολύ
αγαπητού μας Στρατηγού
Στέφανου Γεωργίου Μακρή
ακούσαμε το αναπάντεχο θλιβερό
άγγελμα της εκδημίας του.

Ο Στέφανος Μακρής γεννήθηκε στο
Αγραφιώτικο Χωριό Ελληνόπυργος της Καρδίτσης
το 1936 σε οικογένεια φτωχών
γεωργοκτηνοτρόφων.  Την παιδική και πρώιμη
εφηβεία του πέρασε στα φοβερά χρόνια της
Κατοχής και του Εμφυλίου.

Παρά τις πολύ αντίξοες συνθήκες που εβίωσε
στα κρίσιμα, γι’ αυτόν και τα άλλα παιδιά της γενιάς
του, χρόνια αυτής της επάρατης περιόδου,
επέδειξε αξιοζήλευτη επιμέλεια στο Γυμνάσιο
Φαναρίου (όπου μετέβαινε πεζή) έχοντας μέσα του,
όπως και όλοι σχεδόν οι συνηλικιώτες του στο
Χωριό μας, την φιλοδοξία να βρει ένα καλύτερο
δρόμο για την ζωή του.

Με την επιμέλεια και φιλομάθεια που τον
διέκρινε, εμπνεόμενος από το παράδειγμα άλλων
συγχωριανών μας, λαμπρών πολιτικών,
αξιωματικών και επιστημόνων, τέκνων του Χωριού
μας, έδωσε εξετάσεις στην Σχολή της Ελληνικής
Βασιλικής (τότε) Χωροφυλακής, εντάχθηκε σε
αυτήν και, ύστερα, επέτυχε στην Σχολή
Αξιωματικών του Σώματος και ανεδείχθη σε
σπουδαίο Αξιωματικό αφοσιωμένο στο έργο του, με
άριστη εξέλιξη, μέχρι και της υπάτης βαθμίδος της
ιεραρχίας, αυτής του Αρχηγού του Σώματος.  Αλλά
περί της πορείας του ως Αξιωματικού έκαναν άλλοι,
αρμοδιώτεροι εμού, τον πρέποντα λόγο *. 

Ως συγχωριανός, φίλος και συνεργάτης του
θανόντος, θα ήθελα απλώς να επισημάνω μερικές
από τις εξαιρετικές αρετές που τον διέκριναν δι’
όλου του βίου του:  Ήταν άνθρωπος απλός με
όλους, ανεξαρτήτως της καταστάσεώς των,
σεμνός, προσηνής και γλυκομίλητος στην
συμπεριφορά του, συνετός στην προσέγγιση
οποιουδήποτε προβλήματος και στην αναζήτηση
λύσεώς του, επιμελής και φίλεργος σε ό,τι
ανελάμβανε, και πρόθυμος πάντοτε να βοηθήσει σε

ό,τι μπορούσε, με βαθειά αίσθηση καθήκοντος,
φιλόνομος και αφοσιωμένος Πατριώτης.  Ως
άνθρωπος κοσμημένος με τέτοιες αρετές
δημιούργησε αρίστη οικογένεια με την σύζυγό του
Λέλα και απέκτησαν δύο εξαιρετικά παιδιά, τον
Γεώργιο και την Κατερίνα, που έκαναν άριστες
ανώτατες σπουδές και, ύστερα, οικογένειες,
χαρίζοντας στους γονείς τους υπέροχα εγγονάκια.  

Αγαπούσε το Χωριό και του συγχωριανούς μας,
και μετείχε προθύμως σε πρωτοβουλίες που
ανελαμβάνοντο κατά καιρούς από τους συλλόγους
του Χωριού και άλλες ομάδες συγχωριανών για την
εκτέλεση έργων για τον πολιτισμό και την ανάπτυξή
του.

Έτσι, επεκρότησε και δήλωσε αμέσως
συμμετοχή στην ομάδα πρωτοβουλίας συγχωριανών
μας, που πονούν το Χωριό, να περισωθή το υπό
κατάρρευση Αρχοντικόν Σύρμου – Ζήγρα του
Χωριού, ένα οικοδόμημα του τέλους του ΙΘ’ αιώνος
που αποτελούσε υπόδειγμα της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής σε όλη την περιοχή.  Έτσι, μετέσχε
και αυτός στην προσπάθεια για την σύσταση, με
προσφορές των μελών της ομάδος, ιδρύματος, το
οποίο – παρά τα ανεπαρκή κεφάλαια που
συγκεντρώθηκαν, χάρις στην επιμονή των
αναλαβόντων την προσπάθεια και την βοήθεια του
συγχωριανού μας Προέδρου της Βουλής κ.
Δημητρίου Γ. Σιούφα, συστήθηκε τελικά, στο οποίο
οι ιδιοκτήτες του Αρχοντικού μετεβίβασαν με
δωρεές τα μερίδιά τους σε αυτό.  Ο Στέφανος
Μακρής ανέλαβε εξ αρχής την προεδρία του
Ιδρύματος (θέση που διετήρησε μέχρι του προώρου
θανάτου του), και, έτσι, ξεκίνησε το έργο της
διασώσεως του Αρχοντικού, το οποίο, με την κοινή
προσπάθεια των μελών του Ιδρύματος και υπό την
καθοδήγησή του, εξεύρε τους αναγκαίους
σημαντικούς πόρους από συνδρομές φιλοκαλών
ανθρώπων και, έτσι, το Αρχοντικόν Σύρμου – Ζήγρα
αποκαταστάθηκε και λειτουργεί, από το 2010, ως
ξενώνας υψηλών προδιαγραφών, αποτελών αληθές
κόσμημα, όχι μόνο για τον Ελληνόπυργο αλλά και
για ολόκληρη την Δυτική Θεσσαλία, και ανάσα για
την οικονομία του Χωριού μας.

Το Ίδρυμά μας ευγνωμόνως αναφέρεται στην
πολύτιμη συμβολή του Στρατηγού Στεφάνου Γ.
Μακρή στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του
σημαντικού έργου πολιτισμού.  Το κενό που αφήνει
η πρόωρη εκδημία του είναι όντως δυσαναπλήρωτο.
Το παράδειγμά του, όμως, θα καθοδηγεί τους
διαδόχους του.  

Το Χωριό μας είναι υπερήφανο για το σπουδαίο
τέκνο του. 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του
υποδειγματικού συγχωριανού μας Στεφάνου Γ.
Μακρή εν Χώρα Ζώντων!  Και να παρηγορεί την
Οικογένειά του!

(Επικήδειος λόγος του συγχωριανού μας
Δικηγόρου κ.Θεοδώρου Β.Σιούφα, κατά την εξόδιο
ακολουθία του Στρατηγού και τ.Αρχηγού Στεφάνου
Δ.μακρή)

*Λίγα βιογραφικά στοιχεία:
Ο Στέφανος Γ. Μακρής γεννήθηκε το έτος 1936

στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας. Μετά το Δημοτικό
Σχολείο του χωριού μας συνέχισε  τις γυμνασιακές
του σπουδές στο 6τάξιο Γυμνάσιο Φαναρίου. Κατε-
τάγη στο Σώμα της τ.Χωρ/κής, το έτος 1956 ως
Υπενωμοτάρχης, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων.
Απεφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος
1965, ως Αρχηγός της Τάξεως. Υπηρέτησε σε μά-
χιμες και επιτελικές υπηρεσίες, τόσο στην επαρχία
όσο και στην Αθήνα. Ως Ανώτατος δε Αξιωματικός
(Ταξίαρχος) διετέλεσε Διευθυντής Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αθηνών, Διευθυντής Αστυνομικής Ακα-
δημίας, Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού
/Υ.Δ.Τ. και Α’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. 

Το έτος 1992 επελέγη ως Αρχηγός του Σώμα-
τος της Ελληνικής Αστυνομίας. Αποστρατεύθηκε,
ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του το
1993 και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου
Αρχηγού του Σώματος. Ήταν  πτυχιούχος της Νο-
μικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Απεφοίτησε απ’ όλα τα επαγγελματικά και επιμορ-
φωτικά Σχολεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Εγγα-
μος και πατέρας δύο παιδιών. 
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καθοριστική συμμετοχή της Ελλάδας
και με τη λήξη του, οι Σύμμαχοι νικη-
τές αποφασίζουν να εκστρατεύσουν
κατά των Μπολσεβίκων της Νότιας
Ρωσίας και ειδικότερα της Ουκρανίας.
Τις επιχειρήσεις διευθύνουν οι Γάλ-
λοι, και η Ελλάδα συμμετέχει με το Α΄
Σώμα στρατού ενισχυμένο από βοηθη-
τικούς σχηματισμούς.

Η Ελληνική δύναμη αποτελείται
από 23.351 άνδρες και είναι ουσια-
στικά το πιο αξιόμαχο τμήμα των συμ-
μαχικών δυνάμεων. Πρέπει να
τονιστεί, ότι έχει μεγάλο ιστορικό εν-
διαφέρον για τους Έλληνες η εκστρα-
τεία αυτή, διότι οι Ελληνικές δυνάμεις,
αν και υπέστησαν το κύριο βάρος των
επιχειρήσεων, διακρίθηκαν για το
ηθικό, την πειθαρχία και την αποτελε-
σματικότητά τους στο πεδίο της
μάχης. Ενός πεδίου εντελώς αγνώ-
στου, με αντιπάλους επαναστατημέ-
νους και αδυσώπητους στους
αιχμαλώτους, σε περιοχές που κινδύ-
νευαν κάθε στιγμή να κυκλωθούν και
να εξοντωθούν.

Ο Ταγματάρχης Ι. Κωτούλας, Διοι-
κητής Τάγματος του 7ου Συντ/τος Πε-
ζικού είναι παρών και παίρνει μέρος
στις μάχες κατά των επιθέσεων των
μπολσεβίκων στο Νικολάιεφ
(22/5/1919) και στην Οδησσό.

Η συμμαχική αυτή εκστρατεία
όμως δεν έμελλε να στεφθεί με επι-
τυχία και είχε τους λόγους της.  Έτσι
στις 20/3/1919 οι σύμμαχοι αποφασί-
ζουν να εγκαταλείψουν την Οδησσό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η υποχώρηση
του Ελληνικού Τμήματος γίνεται με
υποδειγματική τάξη και πειθαρχία. Και
φυσικά αυτό πιστώνεται στους επικε-
φαλής αξιωματικούς, μεταξύ των
οποίων είναι και ο Κωτούλας.

Δεν έμελε όμως να ησυχάσει το

ελληνικό εκστρατευτικό τμήμα, το
οποίο τον Ιούνιο του 1919, παίρνει εν-
τολή από την Ελληνική Κυβέρνηση να
μεταφερθεί στη Σμύρνη. Αρχίζει η Μι-
κρασιατική εκστρατεία, η οποία θα
εξελιχθεί αργότερα στην καταστροφι-
κότερη περιπέτεια του Έθνους. 

Ο Αντ/χης Ι. Κωτούλας αποβιβάζε-
ται τον Ιούνιο και αναλαμβάνει Επιτε-
λάρχης της Μεραρχίας Σμύρνης μέχρι
τον Οκτώβριο 1920, οπότε αναλαμβά-
νει Υποδιοικητής του 7ου Τάγματος Πε-
ζικού. Συμμετέχει σε επιχειρήσεις
κατάληψης του Οδεμησίου και της Πα-
νόρμου. Συνεχίζει στην προέλαση
προς την Άγκυρα και φτάνει μαχόμε-
νος μέχρι το Σαγγάριο. Τον Ιούλιο του
1921 αναλαμβάνει Διοικητής του 14ου

Συντάγματος Πεζικού και με το Σύν-
ταγμά του προελαύνει και εξουδετε-
ρώνει τούρκικες αντιστάσεις κοντά
στο Σαγγάριο.

Η ελληνική στρατιά, συνεχίζοντας
τη προέλαση βρίσκεται στις 29/8/1921
στην ανατολική όχθη του Σαγγάριου
καταπονημένη και μέχρι τον Οκτώβριο
μετράει τεράστιες απώλειες (40.000
νεκρούς και 19.000 τραυματίες). Προ-
βληματισμένος πλέον ο Στρατηγός
Παπούλας, και αφού δεν παίρνει συγ-
κεκριμένη απάντηση από τον Πρωθυ-
πουργό Γούναρη, διατάζει τις
δυνάμεις να απαγκιστρωθούν και να
επανέλθουν στο Εσκί Σεχίρ, όπου και
οι αρχικές τους θέσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε και
μετά μερικούς μήνες θα έλθει η μοι-
ραία ημέρα της 13/8/1922 με τη μάχη
του Αφιόν Καραχισάρ, που θα σημάνει
το τέλος της Μικρασιατικής εκστρα-
τείας.Ο Κεμάλ αντεπιτίθεται με τερά-
στια αριθμητική υπεροχή δυνάμεων
εκμεταλλευόμενος και την σε μεγάλο
μήκος ανάπτυξη του ελληνικού μετώ-

που που ξεπερνούσε τα 700 χλμ.
Παρά ταύτα δίνονται μάχες σκλη-

ρές. Ο Κωτούλας με το Σύνταγμά του
δίνει άριστα δείγματα ανδρείας και
ικανοτήτων. Σε μια από τις μάχες
τραυματίζεται, αλλά την επόμενη
μέρα, αν και τραυματισμένος παίρνει
μέρος στο πραγματικό μακελειό που
γίνεται στην κοιλάδα του Αλή Βεράν.
Το 14ο Σύνταγμα του Κωτούλα, μαζί με
το 26ο και τη 13η Μεραρχία είναι οι
μόνες μονάδες που διατηρούν τη συ-
νοχή τους.

Διεξάγεται άγρια πάλη με επιθέ-
σεις και αντεπιθέσεις με βαρύτατες
απώλειες εκατέρωθεν, σκοτώνεται ο
Διοικητής του 2ου ΣΠ Συντ/χης Τσάκα-
λος, και μετά μισή ώρα πέφτει ηρωικά
και ο διοικητής του 26ου ΣΠ Τ/χης Πα-
παγιαννίδης. Το ηθικό κλονίζεται και
τότε είναι που ο Διοικητής του 14ου

Συντ/τος Κωτούλας, μαζεύει τους άν-
δρες του και έφιππος μπροστά με τον
ιερέα, ορμούν, με τα τουρκικά πολυ-
βόλα τους να τους θερίζουν. «Εμπρός
παιδιά για την Ελλάδα» φωνάζει λαβω-
μένος ο Κωτούλας.

Υποχωρούν τα εναπομείναντα τμή-
ματα προκειμένου να αποτρέψουν την
αιχμαλωσία τους. Για τη μάχη αυτή
γράφει χαρακτηριστικά ο Χρ. Σπανομα-
νώλης που πολέμησε εκεί.

«Πώς να περιγράψεις τους ημίθε-
ους, τους Αίαντες, τα παλικάρια αυτά
του Αλή Βεράν; Έτυχα σε πολλές
σκληρές μάχες και είδα τι θα πει έλ-
ληνας στρατιώτης, τι θα πει τσολιάς.
Αυτά που είδα όμως στη μάχη του Αλή
Βεράν υπερβαίνουν τα όρια της φαν-
τασίας ακόμη. Δεν μπορούσα να φαν-
ταστώ τέτοιους ηρωισμούς
αξιωματικών και στρατιωτών μας. Σε
μια αρμονική συναδέλφωση, ομόνοια
αναπτερωμένη η ολιγάριθμος ομάδα

των αθανάτων αυτών ηρώων, είχε
πάρει μια απόφαση που ξεπερνούσε
τα ανθρώπινα, γινόταν θεϊκή….»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ γράφει επίσης
για τη μάχη αυτή.«Ο Διοικητής του
Συντ/τος Κωτούλας Ιωάννης, τεθείς
επικεφαλής του εφεδρικού ΙΙ/14ου Τάγ-
ματος και των ανδρών των μεταγωγι-
κών μάχης ετέρων Ταγμάτων,
απώθησεν πέραν των ορίων του Το-
μέος του τους Τούρκους, εγκαταλεί-
ψαντας περί τους είκοσι νεκρούς και
τέσσερις αιχμαλώτους.»

Δικαιότατα λοιπόν και επάξια απο-
νεμήθηκε από την Πολιτεία το Ανώ-
τερο Μετάλλιο Ανδρείας στον
Κωτούλα, σαν ελάχιστη αναγνώριση
της προσφοράς του!

Δεν θα αναλύσουμε εδώ γιατί και
πώς πήγαν χαμένες τόσες θυσίεςαυ-
τής της εκστρατείας.

Μετά την επιστροφή από τη Μ.
Ασία, ο Κωτούλας είναι στο Υπουργείο
των Στρατιωτικών. Το 1923 προάγεται
σε Συνταγματάρχη. Το 1923-24 είναι
στο Επιτελείο Γεν. Στρατηγείου. Το
1925 αναλαμβάνει διοικητής Β΄ Με-
ραρχίας Πεζικού, και στη συνέχεια τον
βρίσκουμε στο Γεν. Επιτελείο Στρα-
τού. Στο διάστημα αυτό μεταβαίνει με
εκπαιδευτική αποστολή στη
Γαλλία.Από το 1929-1934 είναι διαδο-
χικά Διοικητής της 12ης και 13ης Με-
ραρχίας Πεζικού. Το 1936 είναι
Διοικητής της Ανωτέρας Σχολής Πο-
λέμου και το 1939 αποστρατεύεται με
το βαθμό του Υποστρατήγου.

Έτσι ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος βρί-
σκει τον στρατηγό Κωτούλα από-
στρατο.

με την κήρυξη του Ελληνο-Ιταλι-
κού πολέμου όμως, είναι ο μόνος
στρατηγός που ανακαλείται από την
εφεδρεία, και μάλιστα παρά τις γνω-

Ο στρατηγός Ιωάννης Κωτούλας
[Οµιλία του ε.α.Υποστρατήγου της ΕΛ.ΑΣ (Αστυκτηνιάτρου) κ.∆ηµ.Νάκου, κατά την εκδήλωση ονοµατοδοσίας µιας αίθου-

σας του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνοπύργου «Σωτ.Κ.Στάθης», σε αίθουσα «Στρατηγού Ιω.Κωτούλα»,την 4η Αυγ.201]
Συνέχεια από σελ. 3
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στές στην στρατιωτική και πολιτική
ηγεσία αντικαθεστωτικές πεποιθή-
σεις του. Τούτο και μόνο μας δίνει το
μέτρο της αξίας του ανδρός. Αναλαμ-
βάνει αρχικά Διοικητής του ΤΣΘ και
λίγο αργότερα Διοικητής του ΤΣΚΜ.

Μετά την εκδήλωση της Ιταλικής
εισβολής στις 28/10/1940, και το ιστο-
ρικό «ΟΧΙ» που εισέπραξε η Ιταλία
από την Κυβέρνηση του Μεταξά, τους
επόμενους μήνες του χειμώνα, γρά-
φονται λαμπρές σελίδες της Ελληνι-
κής Ιστορίας από το περίφημο ΤΣΗ. Τα
ελληνικά στρατεύματα παίρνουν φα-
λάγγι τους Ιταλούς και τους απωθούν
μέσα στην Αλβανία σφυροκοπώντας
τους ανελέητα, εκπλήσσοντας την
παγκόσμια κοινή γνώμη, η οποία δεν
πίστευε στο θαύμα που πέτυχε η μικρή
Ελλάδα. Οι συνεταίροι του Άξονα δεν
πιστεύουν στα μάτια τους και ο Μου-
σολίνι για να ξεπλύνει τη ντροπή του,
εξαπολύει γενική επίθεση στις
9/3/1941 και σπάει οριστικά τα μούτρα
του.

Από δυσμάς προς ανατολάς λοι-
πόν οι ελληνικές δυνάμεις αποτελούν-
ται από: το ΤΣΗ με διοικητή τον
Στρατηγό Πιτσίκα,  το ΤΣΔΜ με διοι-
κητή τον Στρατηγό Τσολάκογλου, το
ΤΣΚΜ με διοικητή τον στρατηγό Κω-
τούλα και το Τμήμα ΤΣΑΜ με διοικητή
τον στρατηγό Μπακόπουλο.

Ήδη ο Χίτλερ, αφού είδε ότι ο συ-
νεταίρος του δεν τα κατάφερε, άρχισε
να ετοιμάζεται για να επιτεθεί στην
Ελλάδα. 

Οι Μεταξάς και Παπάγος ζητούν
ενίσχυση από την Αγγλία, η οποία αρ-
νείται ουσιαστική στρατιωτική ενί-
σχυση, παρά το γεγονός ότι οι
Άγγλοιήθελαν να εγκατασταθούν στην
Ελλάδα. Η συμπεριφορά τους έδινε
την υπόνοια ότι ήθελαν να ενθαρρύ-
νουν και να παρασύρουν στον πόλεμο
κατά της Γερμανίας την Γιουγκοσλαβία
τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Αυτή
ακριβώς την άποψη, θα αναπτύξει και
θα υποστηρίξει σθεναρά ο Στρατηγός
Κωτούλας στις συναντήσεις του με
την Κυβέρνηση και τον Παπάγο και ει-
σηγείται την απόρριψη της Αγγλικής
βοήθειας, ερχόμενος έτσι στην πρώτη
σύγκρουση μαζί τους. Σταθερός όπως
πάντα στις απόψεις του – είχε φάει
τόσο μπαρούτι και είχε την εμπειρία
του πολέμου, αλλά και τη διορατικό-
τητα – την θέση του αυτή θα την επα-
ναλάβει και μετά τη λήξη του πολέμου,
γράφοντας:«Εάν ο Ελληνικός Στρατός
επαφίετο απερίσπαστος δια να εκλέ-
ξει την τύχην του, θα την εξέλεγε
ασφαλώς κατά πολύ καλύτερον τρό-
πον και ο Γερμανός θα εδοκίμαζεν σο-
βαράς δυσχερείας προς
εξουδετέρωσίν μας»…

Πεθαίνει ο Μεταξάς και αναλαμβά-
νει Πρωθυπουργός ο Αλ. Κορυζής, τον
οποίο πιέζουν ασφυκτικά οι Γερμανοί
να δώσει με «ειρηνικό διακανονισμό»
στρατηγικά ερείσματα της Χώρας, για
να εισπράξουν και αυτοί χωρίς περι-
στροφές το δεύτερο μεγάλο «ΟΧΙ».

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Ελ-
λάδα ζητάει την έστω και μικρή στρα-
τιωτική βοήθεια που είχε υποσχεθεί η

Αγγλία, η οποία φτάνει στον Πειραιά
στις 21/3/41, αποτελούμενη από
55.000 άνδρες. Προωθούνται και εν-
τάσσονται στο ΤΣΚΜ υπό τις διαταγές
του Στρατηγού Κωτούλα μέχρι τις
αρχές Απριλίου όπου καταφθάνει από
τη Μ. Ανατολή ο Στρατηγός Ουίλσον
και παραλαμβάνει τη διοίκησή τους.

Η διάταξη των Ελληνικών δυνά-
μεων είναι πλέον σε τρία μέτωπα (Αλ-
βανίας – Γραμμής Αλιάκμονα –
Γραμμής Μεταξά). Ο Κωτούλας και ο
Μπακόπουλος διαφωνούν με τη διά-
ταξη των δυνάμεων σε τρία μέτωπα
συντασσόμενοι με την άποψη των Άγ-
γλων. Χαρακτηριστικά ο Κωτούλας
διαφωνεί έντονα λέγοντας: «Ημείς πι-
στεύομεν ότι πόλεμος δεν σημαίνει
δια την ανωτέραν σταρτιωτικήν ηγε-
σίαν ανταλλαγή ολίγων πυροβολισμών
και είτα εξαναγκασμόν των τμημάτων
εις αιχμαλωσίαν»...Όχι μόνο δεν εισα-
κούεται, αλλά αντικαθίσταται στη Διοί-
κηση του ΤΣΚΜ.

Οι εξελίξεις δυστυχώς θα δικαιώ-
σουν τον Κωτούλα. Στις 6 Απριλίου
1941 οι Γερμανοί εξαπολύουν ταυτό-
χρονη επίθεση κατά Γιουγκοσλαβίας
και Ελλάδας. Η επίθεση στην Ελλάδα
γίνεται στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα
στη Γραμμή Μεταξά, όπως και αναμε-
νόταν. Οι Έλληνες στρατιώτες δέχον-
ται αδιάκοπο σφυροκόπημα για 3
μέρες από αεροπλάνα στούκας, πυρο-
βολικό και άρματα, αλλά αντέχουν. Οι
Γερμανοί όμως βλέποντας ότι δεν
μπορούν να διασπάσουν τη γραμμή
των οχυρών, περνούν στη Γιουγοσλα-
βία με τη 2η Τεθωρακισμένη Μεραρ-
χία, η οποία μέσω του Αξιού
κατεβαίνει και εξουδετερώνει την 19η

Μηχανοκίνητη Μεραρχία του Μπακό-
πουλου και προχωρεί ακάθεκτη προς
Θεσσαλονίκη, ενώ διασπάται και η
άμυνα του Στρυμώνα από την 5η Γερ-
μανική Ορεινή Μεραρχία.

Το βράδυ της 8/4/41 η 2η Γερμα-
νική Μεραρχία βρίσκεται μπροστά στη
Θεσσαλονίκη. Στις 12/4 οι Γερμανοί
διασπούν την άμυνα των Ελληνοβρε-
τανικών δυνάμεων, αριστερά της
γραμμής του Αλιάκμονα. Την ίδια μέρα
διατάσσεται η σύμπτυξη του ΤΣΔΜ και
ΤΣΗ από το Αλβανικό Μέτωπο. Ο Άγ-
γλος Διοικητής Ουίλσον δεν προσκολ-
λάται στο ΤΣΗ, υποχωρεί, διασχίζει τη
Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο
και από τη Σπάρτη οι άνδρες του κα-
τευθύνονται άλλοι προς Κρήτη και
άλλοι προς Αίγυπτο. Τελικά η παρου-
σία ανεπαρκούς Βρετανικής δύναμης
στην άμυνα κατά των Γερμανών, μάλ-
λον σύγχυση και ζημιά προκάλεσε,
παρά ωφέλησε.

Αφού τελειώνει ο πόλεμος, ο Κω-
τούλας, για δεύτερη φορά αποστρα-
τεύεται την 1/1/1945, αλλά θα
συνεχίσει να επαναλαμβάνει δημόσια
τις θέσεις του και να καταλογίζει ευ-
θύνες στον Παπάγο, τον οποίο καλεί
«να αποδεχθεί τα λάθη του, θέτων την
αλήθειαν υπεράνω σκοπιμοτήτων».
Τον κατηγόρησε ευθέως ότι: δεν επέ-
δειξε θέληση και πυγμή, και αρνήθηκε
την οργάνωση του πολέμου σε δύο μέ-
τωπα, πράγμα που το έπραξε κατόπιν

εορτής και ότι δεν ενέπνευσε θαρρα-
λέα και ελπιδοφόρα πνοή στο στρά-
τευμα…

Αυτός ήταν ο στρατιωτικός Ι. Κω-
τούλας! Αξιολογήστε τον, θα έλεγα
θαυμάστε τον!

Εκτός όμως από άριστος στρατιω-
τικός ηγέτης, υπήρξε και σπουδαίος
συγγραφέας. Συνέγραψε έργα στρα-
τιωτικού, ιστορικού και λαογραφικού
περιεχομένου. Εύκολα μπορεί να αν-
τιληφθεί κανείς τον απαράμιλλο χειρι-
σμό της ελληνικής γλώσσας, πράγμα
που τον χαρακτηρίζει ως συγγραφέα.
Από τα κείμενα φαίνονται καθαρά οι
γνώσειςτου στην Ιστορία και την Αρ-
χαία Ελληνική Γραμματεία, αφού κινεί-
ται με εντυπωσιακή άνεση από τα
κλασικά χρόνια μέχρι τις μέρες του, με
το καταπληκτικό μάλιστα, να προσεγ-
γίζει τα αρχαία κείμενα από το πρωτό-
τυπο και όχι από μετάφραση.

Το 1929 εκδίδει το έργο του «Ο
ΞΕΝΟΦΩΝ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: ΚΥΡΟΥ
ΑΝΑΒΑΣΙΣ Αναλυτική Σπουδή – Κρι-
τική – Διδάγματα)». Θέλοντας να επι-
σημάνει το σκοπό του συγγράμματος
αυτού, ο Κωτούλας το προσδιορίζει ως
εξής: «Η μελέτη της Κύρου Αναβά-
σεως και των Απομνημονευμάτων
είναι αυτή αύτη η γνώσις των ξενοφον-
τείων αρχών ή δογμάτων. Μιαν τοιαύ-
την προετιθέμην να παράσχω ως
βοήθημα τοις του κειμένου «ΚΥΡΟΥ
ΑΝΑΒΑΣΙΣ» μελετηταίς, του τε κόσμου
των φιλολογούντων και του στρατιωτι-
κού». Βιβλίο γραμμένο στην καθα-
ρεύουσα από έναν άνθρωπο με
κλασική φιλολογική παιδεία, που ειδι-
κοίμπορούν να καλύτερα να αξιολογή-
σουν.

Άλλα έργα του είναι Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ
ΠΕΖΙΚΟΥ, ΟΙ ΚΑΤΑΛΑΝΟΙ (ΒΟΡΕΙΟΪ-
ΣΠΑΝΟΙ) ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1309-1383, Η ΟΜΗΡΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣ
ΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ κ. ά.

Από τις αναφορές του στα έργα
αυτά διαφαίνεται και η καλή γνώση της
Γαλλικής γλώσσας από τον στρατηγό
Κωτούλα. Άλλωστε, όπως προαναφέρ-
θηκε, μετεκπαιδεύτηκε στα Κέντρα
Εκπαίδευσης Ανώτερων Αξιωματικών
της Γαλλίας.

Μη βιαστείτε όμως να τον χαρα-
κτηρίσετε αυστηρό, ίσως και δυσνόητο
λόγω της στρατιωτικής ιδιότητας,
αλλά και της καθαρεύουσας που χρη-
σιμοποιεί στα έργα αυτά. Ο γενναίος
και ίσως σκληρός, λόγω των περιστά-
σεων στρατηγός, την ίδια στιγμή μπο-
ρεί να κάθεται σταυροπόδι απέναντι
από τον τσοπάνο, ή το γεωργό, και να
εισπράττει κωδικοποιημένα μηνύματα
μέσα από την ανεπιτήδευτη, αυθόρ-
μητη και χωρίς φτιασιδώματα πατρο-
γονική ντοπιολαλιά και ταυτόχρονα
απέναντι στη βάβω, να κουβεντιάζει με
τη γλώσσα της. Είναι επίσηςάριστος
οικογενειάρχης και στοργικός πατέ-
ρας, που αγαπάει υπερβολικά τον
τόπο του, την πατρίδα του!

Γίνεται λυρικός και απέριττος και
μέσα σ’ αυτό τον λυρισμό και την
απλότητα πιάνει το μολύβι και κεντάει
με τον απλό και παραδοσιακό λόγο του

χωριού. Λέει χαρακτηριστικά ο Λ. Πα-
σιαλής:«Ζωγραφίζει απειρόκαλες ει-
κόνες με την τέχνη του, μιλάει κατ’
ευθείαν στην ψυχή με απλότητα, αλλά
και με τόση χάρη, τόση μαεστρία και
τόση νοστιμιά, που σε συνεπαίρνει,
κουβεντιάζεις μαζί του, χαίρεσαι,
γελάς, λυπάσαι, κλαις. Σου είναι αδύ-
νατο να σκεφτείς ότι κάτω από τούτη
την τρυφερή ψυχούλα κρύβεται ένας
μπαρουτοκαπνισμένος πολέμαρχος».

Μερικά από τα διηγήματά του είναι
«Ο υψωμένος Δένδρος», «Ο Αγροφύ-
λακας Τσάλας ο Κουτσός», «Φωτεινή
η Κουρεμένη», «Αγγέλα η Φτισικιά»,
«Η Δευτεροπαντρειά του Μήτρου».

Μέχρι στιγμής απλά σταχυολογή-
σαμε τη ζωή, τη δράση και τα έργα του
στρατηγού Ι. Κωτούλα, γιατί η περι-
γραφή όλων δεν χωράει σε μια ομιλία.

Κυρίες και κύριοι,
Αυτός ο τόπος, ο ευλογημένος

από το Θεό και καταξιωμένος από
τους ανθρώπους του, στο διάβα των
αιώνων μέχρι και σήμερα,διατηρεί
στα σπλάχνα του, στο χώμα του, στη
φύτρα του την γενναιότητα και την
αρετή. Γέννησε και συνεχίζει να έχει
μέχρι σήμερα σπουδαίους και γενναί-
ους ανθρώπους σε όλα τα πεδία της
ζωής. Στο επιστημονικό, στο πολιτικό
και στο στρατιωτικό πεδίο.

Ως συνεχιστές της φύτρας αυτών
των τόσο αξιόλογων συμπατριωτών
μας, που παραμένουν και θα είναι ες
αεί πρότυπα και φωτεινά παραδείγ-
ματα, δικαιούμαστε να είμαστε υπερή-
φανοι. Πρωτίστωςόμως, έχουμε ιερό
καθήκον και υποχρέωση να τιμούμε τη
μνήμη τους με πράξεις σαν κι αυτή τη
σημερινή. Κυρίως όμως, έχουμε υπο-
χρέωση να μην σταματάμε στην απλή
τελετή απόδοσης τιμών. Πρέπει να
βαδίζουμε και να πορευόμαστε με τις
αρχές και αξίες που μας κληρονόμη-
σαν.

Μόνο έτσι θα είμαστε γνήσιοι συ-
νεχιστές της ανδρείας, της φιλοπα-
τρίας, της αξιοπρέπειας και της
ανιδιοτέλειας που τους διέκρινε και
αποτέλεσαν πρότυπα για την κοινωνία
μας.

Μόνο έτσι θα διατηρήσουμε το δι-
καίωμα να είμαστε υπερήφανοι, μετα-
δίδοντας τις ίδιες αρχές στα παιδιά
καιτα εγγόνια μας, για να συνεχίζουν
και οι επόμενοι από μας να είναι υπε-
ρήφανοι. Για να μπορούν και οι επό-
μενες γενιές να αισθάνονται
ελεύθεροι σ’ αυτόν τον ευλογημένο
τόπο, που τον τίμησαν και δόξασαν
προσωπικότητες σαν το στρατηγό Ι.
Κωτούλα, στον οποίο αξίζει σήμερα η
τιμή που αποδίδεται!

Σας ευχαριστώ
Επεξηγήσεις συντομογραφήσεων:
ΤΣΗ     :Τμήμα Στρατιάς Ηπείρου
ΤΣΔΜ  :Τμήμα Στρατιάς Δυτ. Μα-

κεδονίας
ΤΣΚΜ :Τμήμα Στρατιάς Κ. Μακεδο-

νίας
ΤΣΑΜ :Τμήμα Στρατιάς Αν. Μακε-

δονίας

ΛΑΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ......................10€
ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΘ. ) ........10€
ΛΑΓΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ .......................20€
ΛΕΤΣΙΚΑ-ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘ. ............15€
ΜΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ ............................10€
ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (Θ.) ................20€
ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΒΑΣΙΛ.) ............20€
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΩΝ.) ..........20€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ................20€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΔΗΜ.) ...........10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΠ.) ..........10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΗΜ.) .................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ...................10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ ΡΙΤΣΑ (ΗΛ.)  .............10€
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ............10€
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...........10€
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ..............20€
ΜΠΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΠ.) ............50€
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ...............20€

ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ-ΖΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ...........10€
ΝΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Κ.) ...............20€
ΝΤΟΥΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ......................10€
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ................10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΑΚΡΥΝΑΣΙΟΥ Ε. ......10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ........20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ............30€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ................20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΠ.) ...........20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΑΠ.) ..........10€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .........10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΛΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒ. .................50€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΠ.) ............10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΠ.) ..........10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α.) ..........10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΠ.) ......10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ............10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΓΕΩΡΓ. (Β.) ..........10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤ. (Β.) ........10€
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ (ΒΑΣΙΛ. ) .....10€

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ .........10€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΗ ...................20€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ............15€
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜ.) ...20€
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ..................10€
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ....................10€
ΠΛΑΚΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΒΑΣ.) .......30€
ΠΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .....................10€
ΠΟΛΙΤΗ-ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙΤΗ .............10€
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ (Γ.) ........25€
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .........10€
ΣΙΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ......................20€
ΣΙΟΥΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ............200€
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..............10€
ΣΥΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .................20€
ΣΥΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ..........................10€
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΧΟΥ ΡΙΤΣΑ ..........10€
ΤΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .....................20€
ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..........................10€
ΤΕΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ......................10€

ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ .....................10€
ΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...........20€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ  ΚΑΡΑΜΠΑ ΜΑΙΡΗ .......10€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΜΠΙΓΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ .........10€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ...................30€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ...................20€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ (Κ.) ...........10€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ .............15€
ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ .................10€
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ..................20€
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ............10€
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..................35€
ΦΑΡΑΣΛΗ ΕΡΗΝΗ ........................10€
ΦΑΡΑΣΛΗ ΣΟΦΙΑ (ΝΙΚ.) ...............10€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΘΩΜΑΣ .....................20€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..................10€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ..................50€
ΧΑΝΤΖΗ -ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΕΥΑΓ. .....10€
ΧΑΝΤΖΗ-ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ...10€
ΧΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ .......................10€

Πλήρωσαν τη συνδρομή τους για την εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» Συνέχεια από σελ. 2



Εναρξη στις 28 Ιουλίου.
Με την θεατρική παράσταση “ένας γαμπρος και

για την..μαμά “ από το θεατρικό εργαστήρι Καρδί-
τσας, με χορηγό την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας.
Μια λαϊκή κωμωδία που έκανε τους παρευρισκομέ-
νους να γελάσουν και να σχολιάζουν διάφορα και
να φύγουν ευχαριστημένοι.

Το Σάββατο 4 Αυγούστου
Εκδήλωση προς τιμήν του Στρατηγού Κωτούλα

και ονοματοδοσία μιάς αίθουσας του Πολιτιστικού
Κέντρου «Σωτήριος Κ.Στάθης», σε αίθουσα «Στρα-
τηγός Ιω.Κωτούλας», το Σάββατο 4 Αυγούστου.
Ακολούθησαν τα εγκαίνια έκθεσης κειμηλίων στην
διπλανή αίθουσα «Ταξίαρχος Πέτρος Παπαβασι-
λείου», ήρωα του Αλβανικού μετώπου. Λεπτομέ-
ρειες για την συγκεκριμένη εκδήλωση σε άλλη
στήλη.

Τετάρτη, 4 Αυγούστου. 
Στο Θεατράκι της κεντρικής πλατείας του χω-

ριού δόθηκε η παράσταση του έργου του Αριστο-
φάνη “ΝΕΦΕΛΕΣ” (Η Κωμωδία της κρίσης, σύμφωνα
με θετρικές κριτικές), από το Θεατρικό εργαστήρι
Καρδίτσας.

Προλόγισε ο Πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου
κ. Παύλος Β.Σιούφας. Ο 2ετης φοιτητής ΝΟΜΙΚΗΣ
Κων. Θ. ΣΙΟΥΦΑΣ αναφέρθηκε συνοπτικά στην υπό-
θεση του έργου του Αριστοφανη, κάνοντας έτσι μια
εισαγωγή στους θεατές που έμειναν όλοι ευχαρι-
στημένοι..
Σάββατο 11 Αυγούστου η λαϊκοδημοτική βραδιά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μου-
σικοχορευτική βραδιά, που διοργάνωσε ο Δήμος
Μουζακίου με την Τοπική Κοινότητα Ελληνοπύργου,
στο χωριό το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018.

Μουσική Κουμπανία οργανοπαικτών και τραγου-
διστών (Κουραμάς, Τσιβόλα, Κίσσας), με χορηγό
τον Δήμο Μουζακίου .

Υπήρξε πλούσιο ρεπερτόριο (λαϊκά, δημοτικά,
ντόπια και παραδοσιακά) για ΌΛΕΣ τις ηλικίες και
χορευτικά τραγούδια για νέους ΌΛΩΝ των ΗΛΙ-
ΚΙΩΝ!!!!!

Περισσότερα από 400 άτομα παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση, χόρεψαν και γλέντησαν μέχρι τις
πρωινές ώρες της Κυριακής.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του χωριού
κ. Ιωάννης Βλάχος, ο οποίος αφού καλωσόρισε
τους μετέχοντες ,ευχήθηκε καλή διασκέδαση  και
στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον χωριανό μας Αν-
τιδήμαρχο Μουζακίου κ. Γιώργο Παναγόπουλο, ο
οποίος μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του
Δημάρχου κ. Γιώργου Κωτσού και της προέδρου
του Νομικού προσώπου (ΝΠΔΔ ) κας Ελένης
Ρούσσα, ευχόμενοι καλή διασκέδαση.

Το συγκρότημα του κ Γιώργου Κίσσα με το
πλούσιο ρεπερτόριο και με την όρεξη που είχε ο
κόσμος να γλεντήσει και να ξεφύγει από τη ζοφερή
πραγματικότητα που βιώνει όλη η Ελλάδα, κράτησαν
το γλέντι μέχρι τις 3 το πρωί της Κυριακής.

Συναυλία γυναικών του χωριού 
στο θεατράκι της πλατείας.

Την Δευτέρα το βράδυ, 13 Αυγούστου 2018, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνοπύργου «Άγιος Αθα-
νάσιος» διοργάνωσε συναυλία γυναικών του χωριού
στο θεατράκι της πλατείας. Μία απόλυτα πετυχη-
μένη βραδιά αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου.

Τραγούδησε η γυναικεία χορωδία του χωριού με

τη συνοδεία κιθάρας
και μπουζουκιού και
την ανάλογη με το
τραγούδι, κάθε
φορά, προβολή διαφανειών σε παρακείμενη οθόνη.

Τραγούδι και χορός από Ελληνοπυργιώτισσες
(ντόπιες και νύφες συγχωριανών μας) με συνοδεία
ζωντανής μουσικής. Αξιέπαινες όλες οι συμμετέ-
χουσες που εκοπίασαν, ιδίως με τις εντατικές πρό-
βες το προηγούμενο της εκδήλωσης δεκαήμερο.

Προλόγισε ο Πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου
κ. Παύλος Β. Σιούφας και αφιέρωσε την βραδιά στον
Αείμνηστο Αρχηγό ΕΛ. ΑΣ Στέφανο Γ. Μακρή, που
διετέλεσε και Πρόεδρος του Ιδρύματος “Αρχοντικό
(Σύρμου - Ζήγρα)”, ο θάνατος του οποίου είχε συμ-
βεί την προηγούμενη ακριβώς ημέρα. 

Συντονίστριες στα τραγούδια, οι κυρίες Βούλα
συζ. Αθαν.μΑΚΡΗ και Παρασκευή συζ. Απ.Αλπού
(εξαιρετικές, καταπληκτικές). Στην όλη εικόνα και
επιτυχία της εκδήλωσης βοήθησαν και ενεργά μέλη
του τοπικού Συλλόγου. Παραβρέθηκε ο Πρόεδρος
του χωριού κ.Ιω.Γ.Βλάχος και ο Αντιδήμαρχος Μου-
ζακίου κ.Γ.Απ.Παναγόπουλος.

Παρόντες ΌΛΟΙ οι συγχωριανοί και οι επισκέ-
πτες παραθεριστές του χωριού μας.

Εμείς να συγχαρούμε και να ευχηθούμε και του
χρόνου πάλι ο Δήμος με την κοινότητα και τον δρα-
στήριο τοπικό Σύλλογο, να διοργανώσουν ακόμη κα-
λύτερες εκδηλώσεις, μέσα στον Αύγουστο, για να
παρέχεται η δυνατότητα αναψυχής και ψυχαγωγίας
στους πολυπληθείς παραθεριστές συγχωριανούς
μας και επισκέπτες!

«Πάρτι» στο μπαλκόνι του Καραϊσκάκη.
Το 15Αυγουστο το βράδυ, με αυθόρμητη συνεν-

νόιηση και πρωτοβουλία των νέων του χωριού ορ-
γανώθηκε πάρτι, μέχρι πρωϊνές ώρες της
επομένης, στον Άγιο Ελευθέριο και συγκεκριμένα
στο χώρο του μπαλκονιού του Καραϊσκάκη.

Οι νέοι τα φρόντισαν ΌΛΑ. Τακαφενεία… άδει-
ασαν και όλοι «μετακόμισαν» στο μπαλκόνι του Κα-
ραϊσκάκη με την  οπτική επαφή του αεροπλάνου και
την καταπληκτική θέα του ηλεκτροφωτισμένου κάμ-
που! Είναι η 2η φορά που το επεχείρησαν και ήταν
και επιτυχημένο.

Προσκυνηματική εκδρομή 
στην Παναγιά την Ξενιά

Οι συγχωριανοί μας, την Δευτέρα , 20 Αυγού-
στου, επισκέφθηκαν προσκυνηματικώς την Ιερά
Μονή Ξενιάς Αλμυρού Μαγνησίας. Ένα Λεωφορείο
με προσκυνητές (άνδρες και γυναίκες) με την πρω-
τοβουλία του τοπικού Συλλόγου “Άγιος Αθανάσιος”
και την ευγενική χορηγία του Προέδρου του, ανε-
χώρησε ώρα 07:40 από το χωριό για το γραφικό και
γνωστό μοναστήρι του 10ου αιώνα, πλησίον του Αλ-
μυρού Βόλου. Το μοναστήρι αυτό κάποτε είχε 800
Μοναχούς και εσφάγησαν επί Ενετοκρατίας από
τους Φράγκους διότι αντιστάθηκαν στην ένωση με
τον Πάπα Ρώμης. Εκεί ευρίσκεται η θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας (στο γυναικείο Μοναστήρι φυ-
λάσσεται). Υπάγεται στην Ι.Μ. Δημητριάδος
(Βόλος). Σε απόσταση 12 χιλιομέτρρων ευρίσκεται
η Άνω Ξενιά (Ανδρικό Μοναστήρι). Η Κάτω Ξενιά
ήταν Μετόχι της Άνω Ξενιάς και το 1970 ο τότε Μη-
τροπολίτης, Μακαριστός Ηλίας, εγκατέστησε γυ-
ναικεία αδελφότητα, οπότε δημιουργήθηκε και 2ο
μοναστήρι.

Εφθασε το νερό της ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
στου ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ.

Λίαν χρήσιμη θα αποδειχθεί η μεταφορά
του νερού της ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ για τους
κτηνοτρόφους.

Λαμβανομένου υπόψη ότι ήδη αρκετοί
ποτίζουν τα κοπάδια τους στη συγκε-
κριμένη βρύση από τότε που έφθασε το

νερό.

Ηαλλαγή αυτή τους δίνει τη δυνατότητα
να βοσκήσουν με τα κοπάδια τους την
περιοχή του ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ και να στα-

λίζουν το μεσημέρι στο ίδιο μέρος , πράγμα που
δεν μπορούσαν,  λόγω της απόστασης του νερού.
μέχρι πρότινος.

Να εξυγιάνουμε όλες τις πηγές του χω-
ριού όπως έγινε με την ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ.

Ολόγος που επιβάλλει να γίνει αυτό,
είναι για να υπάρχουν οι πηγές στο διη-
νεκές και να μη χαθεί το νερό.

Ποιός  ξέρει ίσως στο μέλλον να τις
χρειασθούν οι μεταγενέστεροι κάτοι-
κοι του  Ελληνοπύργου.

Υπάρχει, πέραν της κτηνοτροφίας, και μια
ακόμα επιτυχημένη δραστηριότητα που
αναπτύσσεται στο χωριό και αυτή είναι

της μελισσοκομίας.

Ρητά θα λέγαμε ότι η περιοχή μας προ-
σφέρεται για αυτή τη δραστηριότητα.

Γιατί; απλά διότι υπάρχει την εποχή της
ανθοφορίας άφθονη τροφή για τις μέλισ-
σες και δεν υπάρχει γεωργική δραστη-

ριότητα με τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Οι μελισσοκόμοι μας φαίνεται ότι έχουν
συστηματοποιήσει την μελισσοκομική
από κάθε άποψη σχετικά με την προ-

στασία και φροντίδα των σμηνών και έχουν πολύ
καλές αποδόσεις σε βιολογικό μέλι.

Σε όποιον λοιπόν χωριανό επιθυμεί να
δραστηριοποιηθεί με τη  μελισσοκομική
δεν έχει παρά  να μελετήσει το αντικεί-

μενο και εν ανάγκη να συμβουλευθεί τους έμπει-
ρους παραγωγούς μας και να το επιχειρήσει..

Αντώνιος μηνίτσιος

Λακωνικά
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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

Οι εκδηλώσεις του καλοκαιριούκαλοκαιριού στο χωριό.
Και το εφετινό καλοκαίρι πλούσιο σε διάφορες εκδηλώσεις που έδω-
σαν τόνο ενδιαφέροντος και ψυχαγωγία στους παραθεριστές του χω-
ριού μας, όλων των ηλικιών.


