
Στην ψηφιακή εποχή εισήλθαν τα πέντε Δημοτικά
Σχολεία του Δήμου Μουζακίου με γενναία δωρεά  που
έγινε από τον συντοπίτη μας κ. Θανάση Καρύδα στη
μνήμη των γονέων του Λεωνίδα και Ελένης Καρύδα.

Συγκεκριμένα σε κάθε ένα από τα πέντε πολυθέ-
σια δημοτικά σχολεία , δύο του Μουζακίου ένα του
Μαυρομματίου, ένα της Μαγούλας και ένα του Αγναν-
τερού, τοποθετήθηκε διαδραστικός ψηφιακός πίνακας
ο οποίος και υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό, τον μαυ-
ροπίνακα που είχαν μέχρι χθες και έχουν σε όλη τη
χώρα όλα σχεδόν τα δημόσια σχολεία δημοτικά , γυ-
μνάσια και λύκεια.

Ο διαδραστικός πίνακας είναι συνδεδεμένος με
ηλεκτρονικό υπολογιστή, προβολικό και ιντερνετ και
έτσι υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες ένα μάθημα

να γίνεται πιο ελκυστικό και πιο κατανοητό με τη
χρήση όλων των διατιθέμενων εκπαιδευτικών βοηθη-
μάτων σε ψηφιακή μορφή από την εκπαιδευτική κοινό-
τητα.

Παράλληλα τα πέντε σχολεία θα είναι συνδεδε-
μένα και μεταξύ τους και έτσι θα μπορούν να ανταλ-
λάσσουν πληροφορίες αλλά και να παρακολουθούν
όλα τα σχολεία ταυτοχρόνως διάφορες ενημερώσεις
από ειδικούς 

Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, για παράδειγμα
θα μπορεί να έλθει ένας ειδικός στην οδική ασφάλεια
να μιλήσει στα παιδιά και αντί να πάει και στα πέντε
σχολεία να μιλάει από το Μουζάκι και να παρακολου-
θούν και τα πέντε σχολεία την ομιλία ταυτόχρονα.

Σκοπός αυτής της κίνησης του κ. Καρύδα είναι να
δώσει στα παιδιά του Δήμου μας όλες τις δυνατότητες
για μάθηση που έχουν και τα αντίστοιχα ιδιωτικά εκ-
παιδευτήρια, για να είναι αυτοί που θα ηγηθούν αργό-
τερα, έχοντας όλα τα εφόδια, στην αναγέννηση της
περιοχής μας που είναι και ο στόχος όλων.

« Τα παιδιά θα αλλάξουν την πατρίδα μας προς το
καλύτερο για αυτό πρέπει να τα εφοδιάσουμε με όλα
τα μέσα για να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την αλ-
λαγή…» τόνισε ο κ. Θανάσης Καρύδας κατά την πα-
ράδοση του υλικού στο 2οΔημοτικό Σχολείο
Μουζακίου που πραγματοποιήθηκε, όπως και στα άλλα
4 σχολεία,στις 21 Δεκεμβρίου 2018.

Ευχαριστήριο για την προσφορά αυτή απέστειλε
στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το εκπαιδευτικό
και λοιπό προσωπικό του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Μουζακίου

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά τον συντοπίτη μας κύριο Αθα-

νάσιο Καρύδα για τη δωρεά, εις μνήμην των γονέων
του, ενός διαδραστικού πίνακα στο σχολείο μας. Στις
δύσκολες εποχές που διανύουμε, τέτοιες ενέργειες
είναι αξιόλογες. Του ευχόμαστε κάθε προσωπική επι-
τυχία και υγεία στη ζωή του.

Αυτοί που επενδύουν και επι-
χειρούν στον Ελληνόπυργο
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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

Σελ. 7

Σύλλογος Ελληνοπυργίων
Λάρισας (ΣΕΛ)

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 συνεδρίασε
το ΔΣ το ΣΕΛ στη Λάρισα με τα παρακάτω θέματα
ΗΔ.

1.Ενημέρωση επί των οικονομικών του Συλόγου
2.Καθορισμός ημερομηνίας ετήσιας Γενικής Συ-

νέλευσης και κοπή πίτας.
3.Συνεργασία με  την κοινότητα Ελληνοπύργου.
1.Αναφορικά με τα οικονομικά του συλλόγου το

κεφάλαιο σήμερα (30/11/2018) είναι 2178,70
ΕΥΡΩ, ενισχυμένο κατά 61,56 ΕΥΡΩ σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (2117,14).

2.Η ετήσια Γενική Συνέλευση, εκλογές για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου  και κοπή
της πίτας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Ια-
νουαρίου 2019 και ώρα 11 το πρωί στο ξενοδοχείο
ΜΕΤΡΟΠΟΛ της Λάρισας.

3. Η συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Ελλη-
νοπύργου θα συνεχισθεί με την εκτέλεση διαφόρων
μικρών έργων, όπως έγινε με την επισκευή του
γκαλνεριμιού, και σε συνάρτηση πάντα με τις οικο-
νομικές δυνατότητες του ΣΕΛ ο οποίος θα συνδρά-
μει με τα εργατικά και εθελοντική εργασία.

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου
η κοπή της πίτας του ΣΕΛ

στο ΜΕΤΡΟΠΟΛ
Ο Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας

θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική
συνέλευση την Κυριακή 27 Ιανουαρίου
2019 και ώρα 11 το πρωί στο ξενοδο-
χείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ της Λάρισας.

Κατ’  αυτήν θα γίνει απολογισμός
πεπραγμένων και εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου για τη
διετία 2019-2020 ενώ θα ακολουθήσει και η κοπή
της πίτας που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι πάντα
..φανταστική  από το ζαχαροπλαστείο FANTASTICO.

Εισερχόμενοι αισίως στο 35ο έτος αδιάλειπτης
λειτουργίας του συλλόγου καλούμε όλα τα μέλη μας
με τις οικογένειές τους να παραβρεθούν στην εκ-
δήλωση για να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τα
τεκταινόμενα στο χωριό  και να ανταλλάξουν ευχές
με τους χωριανούς μας

Εξ άλλου το 2019 είναι και εκλογική χρονιά για
την τοπική αυτοδιοίκηση και από ότι φαίνεται υπάρ-
χει έντονο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στα κοινά
των συγχωριανών μας  που θα έχουν  και την ευ-
καιρία να μας ενημερώσουν και για τα προγράμματά
τους.

Με δωρεά του υποψηφίου δημάρχου  κ. Θανάση Καρύδα

Ψηφιοποιήθηκαν τα  Δημοτικά 
Σχολεία του Δήμου Μουζακίου

Ο πρόεδρος  Ιωάννης Γ. Βλάχος και τα
μέλη του συμβουλίου 

της Τοπικής Κοινότητος Ελληνοπύργου,
Στέφανος Πλακιάς και 

Απόστολος Δ. Μακρής εύχονται σε όλους
τους χωριανούς 

Χρόνια Πολλά και καλή χρονιά.

Προσφορά τροφίµων - ρούχων
σε άπορες πολύτεκνες οικογέ-

νειες του ∆ήµου Μουζακίου
από τον  κ. Αθανάσιο Καρύδα

Σελ. 4

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Ελληνοπυργίων 

Λάρισας και η συντακτική 
επιτροπή της εφημερίδας ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ  

εύχονται σε όλα τα μέλη,  όλους τους
χωριανούς και τους αναγνώστες, 
Χρόνια Πολλά για τις γιορτές και 
ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος.



Ενοικιάζεται παραδοσιακό πετρόκτιστο (ισόγειο
και ένας όροφος) επιπλωμένο σπίτι στο κέντρο
του  Ελληνοπύργου με αρδευόμενο κήπο,  στην
μοναδική τιμή των 50 ΕΥΡΩ το μήνα, για όλο το
χρόνο και για όσα επί πλέον χρόνια επιθυμείτε.
Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα
στη σελίδα https://ellinopirgos.wordpress.com και
θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Πώληση αγρατεμαχίου (χωράφι)
Πωλείται αγρόκτημα 4.261 τ.μ. στην αγροτική
περιφέρεια 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 
-Κυριακή 28 Φεβρουαρίου εκλογές και κοπή

πίτας του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας
(ΣΕΛ.)

-Άμεσος ο κίνδυνος στη δίοδο της Παλιόλα-
κας.

-Αναμεταδότης ΕΡΤ.
-Επέκταση οικισμού.
-«Ο λόγος σάρξ εγένετο..»
-Προσφορές
-Για τον ΟΤΕ: Μηδέν (0) γραμμές για 200 αι-

τήσεις
-Να συντηρηθεί το Δημοτικό Σχολείο.
-Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η Φθινο-

πωρινή συνεστίαση του ΣΕΛ.
-Πρόσκληση.

2η Σελίδα
-Χαρτοπαιξία: Μια καταστροφική συνήθεια.
-Κοινωνικά.
-1967 : Ένα παράτολμο εγχείρημα.
-Έκκληση για την προστασία των άγριων ζώων

και πτηνών.

3η σελίδα
-ΚΑΖΑΜΙΑΣ 1989.

4η σελίδα 
-Με λίγα λόγια  (ΛΑΚΩΝΙΚΑ)
-Χειμώνας στο χωριό. 
-Ο δρόμος προς τη λίμνη.
-Μεγάλη η προσφορά του χωριού μας στην Ελ-

ληνική Αστυνομία.
-Μεταθέσεις.
-Αριστούχοι.
-Νέα Μέλη του ΣΕΛ.
-Πλήρωσαν τη συνδρομή στο ΣΕΛ για  το 1988.

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 30 χρόνια ΓΑΜΟΙ

-Ο Μακρής Θωμάς του Γεωργίου και της Κων-
σταντίνας που γεννήθηκε στη Λάρισα και διαμένει
στην Αθήνα, τέλεσε τους γάμους του μετά της
Κέλλυς Γατσά του Γεωργίου και της Δήμητρας, το
Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου
Ανδρέα του Βόλου. Ακολούθησε τρικούβερτο
γλέντι σε κοσμικό κέντρο του Βόλου.

Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

-Ο Ζάχος Πασχάλης του Αθανασίου και η Βα-
σιλική Γρηγοριάδου του Χρήστου τέλεσαν τους
γάμους του στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης
το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018.

Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.    

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
-Η Τόνια Τέγου και ο Παναγιώτης Ρούστας

που διαμένουν στη Λάρισα, απέκτησαν κοριτσάκι
την 19 Ιουλίου 2018.        

Ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει και να
είναι καλότυχο.

-Ο Χρήστος Μηνίτσιος του Βασιλείου και η Ει-
ρήνη Ρέντζου, που διαμένουν στη Μαγουλίτσα,
απέκτησαν κοριτσάκι την 1η Νοεμβρίου 2018. 

Ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει και να
είναι καλότυχο.

Κοινωνικά και άλλα...

ΘAΝΑΤΟΙ
-Θεοδοσίου-Ζάχου  Μαρία ετών 81, απεβίωσε

στις 26/12/2018 στα Τρίκαλα, όπου τελέσθηκε και
η εξόδιος ακολουθία.

-Τριαντάρης Δημήτριος του Γεωργίου ετών
87, απεβίωσε στις 27/12/2018 στην Καρδίτσα  και
η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ελληνό-
πυργο..

-ΑΝΔΡΕΟΥ Νικόλαος, Ιατρός χειρουργός,
ετών 83, στην Καρδίτσα, την 4-11-2018. Η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στον Μητροπολιτικό  ι.ν.
Αγίου Κων/νου Καρδίτσης και ο ενταφιασμός εγέ-
νετο στο κοιμητήριο της Κοιμήσεως Θεοτόκου,
πόλεως Καρδίτσης. 

-ΚΑΡΥΔΑΣ Λεωνίδας του Αθανασίου, ετών
72, την 24-10-2018 στην Αθήνα. Η εξόδιος ακο-
λουθία στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου και
ο ενταφιασμός του στο κοιμητήριο της Αγίας Τριά-
δος.

-Μακρή Ανδρονίκη συζ. του Γεωργίου, ετών
96, στις 4-7-2018 στο χωριό. Η εξόδιος ακολου-
θία εψάλη στην Αγία Παρασκευή του χωριού και ο
ενταφιασμός της στο κοιμητήριο της Αγίας Τριά-
δος.

-Αγορίτσα Σουφλάκου, γένος Κων. Αλπού,
στην Καρδίτσα στις 9-9-2018, ετών 88. Η εξόδιος
ακολουθία 

- Αναστασία  συζ. Σεραφείμ Γκίκα ετών 92
στις 3/10/18, στην Θεσσαλονίκη. Η εξόδιος ακο-
λουθία στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό.

-Χρυσούλα Τριαντάρη ετών 85 στις 5/10/18,
στην Καρδίτσα. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ελληνοπύργου.

-Μηνίτσιος Δημήτριος του Θωμά που διέμενε
στην Καστοριά, ετών 55, απεβίωσε την 8η Οκτω-
βρίου 2018 στην Καστοριά όπου και ο ενταφια-
σμός του. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Μακρή Ανδρονίκης  συζ.Γεωργίου,13-8-

2018 στην Αγία Παρασκευή στο χωφριό, 40ήμερο.
-Σαράντη Δημ.Καρύδα, 40ήμερο, στην Αγία

Παρασκευή Ελληνοπύργου.
-Αθανασίου Γ. Μηνίτσιου, 13-10-2018, ετή-

σιο, στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.
-Πέτρου Παπαντωνίου, στις 27-10-2018, ετή-

σιο, στην Αγία Παρασκευή στο χωριό,.
-Νικολάου Δ.Ανδρέου, Ιατρού, 40ήμερο, στις

8-12-2018 στον ι.ν.Αγίου Κων/νου, πόλεως Καρ-
δίτσης.

-Λεωνίδα Καρύδα, 40ήμερον, την 2-12-2018
στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.

-Γεωργίου Κ. Σακελλαρίου, ετήσιο, την 9-12-
2018 στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.

-Μηνίτσιου Παναγιώτη του Αθανασίου στα
Κανάλια  στις 2-12-2018, ετήσιο.

-Αγρίμη Χρήστου, εξάμηνο,  27-10-2018, στην
Αγία Παρασκευή στο χωριό.

-Κων/νου Απ.Τριαντάρη, την 15-12-2018,
στον ι.ν.Αγίου Νικολάου, πόλεως Λαρίσης, ετή-
σιο.

Πένθιμα και άλλα...



Τεύχος Νο 36 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1988- 
Ιανουάριος 1989

Στις 4 Νοεμβρίου 2018
έφυγε από κοντά μας ο Νικό-
λαος Δ. Ανδρέου συνταξιού-
χος γιατρός. Ο Νίκος
Ανδρέου  σπούδασε ιατρική
στην Αγγλία και στη συνέχεια
εργάσθηκε  ως διευθυντής
κλινικής στην Καρδίτσα και
αργότερα ως διευθυντής χει-

ρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου
Καρδίτσας.

Παντρεμένος με τη Λέτα με την οποία και
απέκτησαν δύο παιδιά, το Δημήτρη και την Κλε-
οπάτρα.

Ο Νίκος είχε αναπαλαιώσει το πατρικό του
σπίτι στο χωριό όπου και ερχόταν πολύ
τακτικά,  ιδιαίτερα δε μετά τη συνταξιοδότησή
του τον περισσότερο χρόνο τον περνούσε στο
χωριό που υπεραγαπούσε.

Είχε τη δική του ιστοσελίδα με διάφορα θέ-
ματα  του χωριού όπου μοιράζονταν τις εμπειρίες
και τις φωτογραφίες του.

Ήταν το κέντρο της παρέας πάντα στο χωριό
με λεπτό χιούμορ και με το χαμόγελο, ανιδιοτε-
λής  βοηθώντας τους συμπολίτες μας  που χρει-
άσθηκαν τη βοήθειά του ως γιατρού.

Θα τον θυμόμαστε πάντα.
Ο θεός να τον αναπαύει.

Στις 24 Οκτωβρίου 2018
και σε ηλικία 72 ετών έφυγε
από κοντάμας ένας εκλεκτός
συγχωριανός μας ο Λεωνίδας
Καρύδας. Ο Λεωνίδας γεννή-
θηκε στο χωριό στις 24
Οκτωβρίου 1946 και ολοκλή-
ρωσε τις γυμνασιακές του
σπουδές στην Καρδίτσα. Ακο-

λούθως εισήχθει στο Πανεπιστήμιο και έλαβε το
πτυχείο του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του μα-
θηματικού. Προσελήφθει κατόπιν εξετάσεων
στον ΟΤΕ όπου και έφθασε στις υψηλότερες δι-
ευθυντικές θέσεις του οργανισμού.

Ήταν παντρεμένος με την Ελένη Αθανασιά-
δου η οποία έφυγε από τη ζωή έχοντας αφήσει
πίσω τους μια σπουδάια οικογένεια με τρία παι-
διά: την Βασιλική το Θανάση και το Γιώργο.

Υπήρξε λάτρεις του χωριού το οποίο και επι-
σκέπτονταν πολύ τακτικά και έφτιαξε το δικό του
σπίτι εδώ, επενδύοντας και υποστηρίζοντας με
τον τρόπο αυτό τον τόπο του.

Ο θεός να τον αναπαύει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλη-

νοπυργίων Λάρισας, προσκαλεί τα μέλη του με τις
οικογένειές τους στην ετήσια Γενική Συνέλευση,
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Ιανουα-
ρίου 2019 στις 11 το πρωί, στο ξενοδοχείο ΜΕ-
ΤΡΟΠΟΛ της Λάρισας (Ρούσβελτ 14 Πλατεία
Ταχυδρομείου).

Κατ αυτήν θα πραγματοποιηθούν:
1.Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ για το 2018.
2.Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3.Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού

Συμβουλίου για τη διετία 2019 -2020.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα
ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
και η ανάδειξη του τυχερού της χρονιάς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο
άτομα εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον για τη διεκδί-
κηση της εκλογής τους στη θέση του προέδρου
της τοπικής κοινότητας Ελληνοπύργου στις
επερχόμενες δημοτικές εκλογές,  ήτοι : ο νυν
πρόεδρος κ. Ιωάννης Γ. Βλάχος και ο κ. Γεώρ-
γιος Παρ. Κορώνης.
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«ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» Τριμηνιαία Εκπολιτιστική 
Εφημερίδα  Α.Φ.Μ. 099276238 | Α΄  Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Κωδικός Γ.Γ.Ε. 4565 
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας 

«Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Εκδότης: 

ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βούρδας Θωμάς

Μηνίτσιος Αντώνιος- email: alfamialfa@gmail.com
Σωτ. Αθ. Μουντζούρης- email:

smountzouris@gmail.com
ΦΑΞ: 24410 33150 

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 χειρο-

γράφων 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.

Γιατί η φ ι λ ο σ ο φ ί α είναι το μεγαλύτερο
αγαθό που χάρισε ο θεός στον άνθρωπο και γιατί
στην ψυχή πρέπει να κυβερνάει το λογικό μέρος και
όχι το θυμοειδές ή το επιθυμητικό;
Π λ ά τ ω ν ο ς Τίμαιος 42Α, 42Β, 47Β -47Ε, 69Α-
70D, 86D,86E, 87B, 88C, 89D-90D

Γιατί δεν αξίζει να ζει κανείς για άλλη αιτία παρά
για τη μόρφωση της ψυχής και τις πνευματικές απο-
λαύσεις που αποτελούν τον αληθινό προορισμό του
ανθρώπου και με ποιον τρόπο πρέπει να φιλοσοφεί
και να καλλιεργεί στην ψυχή τη φρόνηση και την
άλλη αρετή όποιος θέλει να είναι ικανός να σκέ-
πτεται, να ομιλεί και να διδάσκει τα καλά, δίκαια και
αγαθά και τα αντίθετά τους, να κατανοεί τις ιδέες
των όντων και να ανυψωθεί από την ομορφιά των
πολλών σωμάτων και πραγμάτων στην ιδέα της
ωραιότητας και να την ιδεί σε όλη τη λαμπρότητά
της;
Π λ ά τ ω ν ο ς Φαίδρος 229E, 230A, 230D, 237C-
238C, 239B, 241C, 246A, 246E, 247C-247E, 249B
-250E, 256A-256E, 257B, 258D, 2 5 8 E, 260A-
261A, 263A, 265D-266C, 270D, 273E, 276C -279C

Γιατί όποιος ομιλεί ή γράφει πρέπει να διδάσκει
ποια είναι τα καλά, δίκαια και ωφέλιμα και τα αντί-
θετά τους και με ποια νοήματα, σύνθεση και διατύ-
πωση γίνεται έντεχνος και καλός ο προφορικός ή
γραπτός λόγος;
Π λ ά τ ω ν ο ς Φ α ί δ ρ ο ς 234D-236C, 237C-
238A, 239B, 241C, 246E, 247C-247E, 249B, 249C,
250B, 256B, 257D-258E, 259E-260E, 262C, 264A-
264E, 265D-268A, 270B-278E

Με τη συζήτηση ο νουνεχής ελέγχει τις σκέψεις
του για να βρίσκει την αλήθεια και το ψεύδος. Οι
αντιλογικοί και φιλόνικοι συζητούν μόνο για να φανεί
η άποψή τους ορθή και όχι για να βρεθεί η αλήθεια.
Π λ ά τ ω ν ο ς Φ α ί δ ω ν 89D-91C,101E

Γιατί πρέπει να φροντίζει για το στολισμό της
ψυχής με φρόνηση, σωφροσύνη, ανδρεία, δικαιο-
σύνη και αλήθεια όποιος θέλει να είναι ικανός να
διακρίνει το καλύτερο και το χειρότερο και να εκλέ-
γει την καλύτερη πράξη; 
Π λ ά τ ω ν ο ς Φαίδων 97C-99B

Ποια επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι υπάρχουν
οι αιώνιες και αμετάβλητες ιδέες του δικαίου, του
οσίου, του καλού, του αγαθού του ίσου και των πα-
ρομοίων πραγμάτων και ότι οι ιδέες αυτές είναι τα
πραγματικά όντα, τα όντως όντα, η αληθινή πραγ-
ματικότητα; 
Π λ ά τ ω ν ο ς Φαίδων 65D-66A, 68C-69B, 74A-

75D, 76D-77A, 78C, 78D, 79D, 80B, 81E-85E, 90B-
91C, 92D, 100C-100E, 114D, 114C

Πώς αποδεικνύεται ότι την καλή ζωή την προ-
σφέρουν ο νους, η φρόνηση, η μνήμη, ο αληθινός
λογισμός και η σωστή γνώμη και όχι η χαρά και οι
υπερβολικές σαρκικές ηδονές;
Π λ ά τ ω ν ο ς Φίληβος 11Β-67Β

Όποιος δε γνωρίζει τι είναι η σωφροσύνη δεν
μπορεί να κρίνει αν κάποιος είναι σώφρων. Η γνώση
του καλού και του κακού κάνει το άνθρωπο ευτυχι-
σμένο.
Π λ ά τ ω ν ο ς Χαρμίδης 173D-174E

Η άσκηση της φιλοσοφίας και της αρετής προ-
σφέρει την πιο καλή, έντιμη και ευτυχισμένη ζωή,
που είναι το ύψιστο αγαθό και ο τελικός σκοπός
όλων των πράξεων του ανθρώπου. 
Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς Ηθικά Ευδήμεια 1214Α-1249Β

Η διδασκαλία, οι καλές συνήθειες και οι νόμοι
μπορούν να κάνουν καλύτερο τον άνθρωπο σε ήθος
και σε φρόνηση, ώστε να χαίρεται για τις καλές
πράξεις και να λυπάται για τις αισχρές. Άνθρωπος
στην ουσία είναι ο νους και ο καθένας είναι ό,τι δια-
νοείται. Η φιλοσοφική θεώρηση των όντων για τη
διάγνωση της αληθείας είναι θεία αποστολή. Η
καλή, έντιμη και ευτυχισμένη ζωή είναι το υπέρτατο
αγαθό και ο τελικός σκοπός όλων των πράξεων του
ανθρώπου. Αληθινή ευτυχία είναι η διανοητική
ενέργεια σύμφωνα με την καλύτερη και τελειότερη
αρετή. Την ευτυχία την προσφέρουν η μάθηση και
η φρόνηση και τα ωραία έργα και όχι η δόξα, ο
πλούτος, οι σωματικές απολαύσεις, τα αστεία ή οι
δ ι α σ κ ε δ ά σ ε ι ς .
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια 1094Α, 1095Α-
1096Α, 1097Α-1098Α, 1102Α, 1103Α-1107Α,
1113Α, 1114Β- 1115Β, 1119Α, 1125Α, 1126Β,
1127Α, 1128Α, 1138Α, 1139Α -1145Α, 1152Α,
1153Α, 1166Α, 1168Α, 1169Α, 1170Α, 1170Β,
1175Α, 1176Α-1180Β

…….

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

Εκδόθηκε για 3η φορά (1η έκδοση1983,2η έκ-
δοση 1985,3η έκδοση 2014 «Εκδόσεις
ΓΡΗΓΟΡΗ,Αθήνα»).Πολλοί έπαινοι ανήκουν στον
Στρατηγό για την εργασία του αυτή, την επιστημο-
νική, για την οποία χρειάσθηκε αρκετός χρόνος,
κόπος και  προπαντό μεράκι!

Η μόρφωση και ο  μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ς  ά ν θ ρ ω π ο ς, 
κατά τους αρχαίους φιλοσόφους μας:

Διδάγματα των αρχαίων Ελλήνων τα οποία αντλούνται από το βιβλίο «Λεξικό ελληνικής διδασκαλίας» 
(με ακριβείς παραπομπές στα χωρία των κειμένων) του συγχωριανού μας Στρατηγού ε.α. ΕΛ.ΑΣ. 

και συγγραφέως κ.Αντ. Απ.Μπίρου. *

Μια σειρά από συμβουλές και κανόνες
για ασφαλέστερη περιήγηση στο Διαδί-
κτυο εμπεριέχονται στο νέο βιβλίο που
έγραψαν ο Γιώργος Γέρμανος και η Κάτια
Πέππα με τίτλο «Cyber Safety – Μικρός
Οδηγός Διαδικτυακής Ασφάλειας».

Το βιβλίο απευθύνεται σε ένα ευρύ
κοινό, το οποίο χρησιμοποιεί καθημερινά
τη σπουδαία αυτή εφεύρεση που έχει
αλλάξει τον κόσμο μας. Αποτελεί πολύτιμο εγχει-
ρίδιο ασφάλειας για παιδιά και γονείς, επαγγελμα-
τίες όλων των κλάδων, και γενικά χρήστες που
περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους online για
να επικοινωνήσουν, να διασκεδάσουν, να εργα-
στούν, να εκπαιδευτούν ή να πραγματοποιήσουν
συναλλαγές.

Ασφάλεια ψηφιακών ταυτοτήτων, χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χρηματικές συναλ-
λαγές και προστασία από κακόβουλο λογισμικό
είναι μερικά μόνο από τα θέματα που καλύπτει το
«Cyber Safety – Μικρός Οδηγός Διαδικτυακής
Ασφάλειας».

Οι δύο συγγραφείς διαθέτουν πολυετή εμπειρία
στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επι-
κοινωνιών. Ο Γιώργος Γέρμανος μεγάλωσε στην
Καρδίτσα και είναι υποψήφιος διδάκτορας Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Τυγχάνει εξειδικευμένος στην πρό-
ληψη και τη διερεύνηση κυβερνοεγκλημάτων. Η
Κάτια Πέππα, από τη Μάνδρα Αττικής, εργαζόμενη
στον ιδιωτικό τομέα, είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά
και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις
«Τεχνολογίες & Διοίκηση Πληροφοριακών & Επι-
κοινωνιακών Συστημάτων» από το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπω-
λεία σε Ελλάδα & Κύπρο.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω
του  www.cybersafety.gr και
του www.facebook.com/cybersafetygr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Τίτλος: «Cyber Safety – Μικρός Οδηγός Διαδι-

κτυακής Ασφάλειας»
Συγγραφείς: Γιώργος Γέρμανος, Κάτια Πέππα

Ιδιωτική έκδοση
Πρώτη Κυκλοφορία: Δεκέμβριος 2018

ISBN: 978-618-00-0692-6
Γλώσσα: Ελληνικά

Διαστάσεις: 12*17, Σελίδες: 98

_Νέα κυκλοφορία_
«Cyber Safety-
Μικρός Οδηγός 

Διαδικτυακής Ασφάλειας»

Στην μνήμη του φίλου μου 
Λεωνίδα Αθ.Καρύδα

Στις 24 Οκτώβρη 2018 άφησες την τελευταία
σου πνοή στην Αθήνα. Πένθιμα χτύπησε η καμ-
πάνα του αγαπημένου σου χωριού Γράλιστα ενώ
σκόρπιζε πόνο και θλίψη στους φίλους και συγχω-
ριανούς σου για τον χαμό σου. Αγαπημένε μου Λε-
ωνίδα, λάτρεψες το χωριό γιατί εκεί γεννήθηκες
και μεγάλωσες με βιώματα που τα κουβαλούσες
σε όλη σου την ζωή. Ορφανός από τον άδικο σκο-
τωμό του πατέρα σου,με ανάπηρη μητέρα, με
πόνο, φτώχεια και ανέχεια πάλεψες, αγωνίστηκες
και τελείωσες τα σχολεία σου και πέρασες επιτυ-
χώς στο πολυτεχνείο.

Εργάστηκες και υπηρέτησες ως μηχανικός
στον ΟΤΕ, με εργατικότητα,ζήλο και αξιοπρέπεια.
Παντρεύτηκες την αξιαγάπητη Ελένη, κορίτσι με
πλούσια αισθήματα και πλατύ χαμόγελο. Απέκτη-

σες μαζί της τρία παιδιά τον Νάσιο Καρύδα (όπως
τον αποκαλούσα και καμάρωνες), την λατρευτή
σου μοναχοκόρη Βασούλα και το αγαπημένο στερ-
νοπούλι Γιώργο, παιδιά με ήθος, εξαίρετη ανα-
τροφή και αξιοπρέπεια. Δυστυχώς η μοίρα έκοψε
το νήμα της ζωής της γυναίκας σου και αυτό στιγ-
μάτισε την ζωή σου. Όμως στάθηκες δίπλα στα
παιδιά σου με δύναμη, αγάπη και αυταπάρνηση.
Έφυγες και τους άφησες παρακαταθήκη την
αγάπη σου, την καλοσύνη σου, εντιμότητα, αξιο-
πρέπεια και την λατρεία σου για το χωριό. Οι φίλοι
σου και συγχωριανοί σου δεν θα σε ξεχάσουν
ποτέ θα θυμούνται πάντα έναν αξιαγάπητο και έν-
τιμο άνθρωπο.

Λεωνίδα, η ζωή, η συναναστροφή και η φιλία
μας από την παιδική μας ηλικία μου χάραξαν βαθιά
και ανεξίτηλα συναισθήματα για σένα αγάπης,
πόνου και συμπόνοιας. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.

Νίκος Μ.Τριαντάρης.
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Επισκευάσθηκε παλαιό 
γκαλντερίµι

Ο Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας και η το-
πική κοινότητα Ελληνοπύργου σε συνεργασία κα-
θάρισαν, επιδιόρθωσαν και αρμολόγησαν το
μοναδικό ίσως παλαιό γκαλντερίμι που υπάρχει στο
χωριό και το οποίο βρίσκεται παραπλεύρως της οι-
κίας Βασ. Μηνίτσιου και κάτωθεν της οικίας Χαντζή
στο κέντρο του χωριού.

Από το συγκεκριμένο σημείο  απέφευγαν όλοι
οι χωριανοί μας να περάσουν ,ειδικά τους θερινούς
μήνες που είχε πολλά  χόρτρα γιατί υπήρχε κίνδυ-
νος δήγματος από ερπετά.

Τέτοια μικρά έργα τα οποία μπορούν να κατα-
σκευασθούν με ελάχιστα έξοδα, με τη συνεργασία
της κοινότητας και των συλλόγων και με εθελοντική
εργασία αναδεικνύουν μικρές  γωνιές του χωριού
που υστερούν από αισθητική και λειτουργική
άποψη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εργολαβία κατασκευής
έργου από το Δήμο Μουζακίου και την Τοπική Κοι-
νότητα  στον Ελληνόπυργο, σύμφωνα με το τεχνικό
πρόγραμμα , κατά την οποία προβλέπεται :

α. Τσιμεντόστρωση δρόμου μεταξύ των οικιών
Μιχάλη Χαντζή και Παύλου Σιούφα,

β. Τσιμεντόστρωση του δρόμου από την Ασβε-
σταριά προς Άγιο Γεώργιο μέχρι οικία Κορώνη.

γ. Τσιμεντόστρωση στην είσοδο από τον περι-
φερειακό δρόμο προς τα Παπαντωνέικα  και

δ. Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών σε
μήκος  40 μέτρων από το παγκάκι προς τον Πλατα-
νάκο στον περιφερειακό.  Οι τσιμεντοστρώσεις
έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται και η τοπο-
θέτηση των προστατευτικών μπαρών.

Καστανογιορτή 2018
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις

14/10/ 2018 η 11η καστανογιορτή στη θέση «Άγιος
Αθανάσιος» Ελληνοπύργου. Περισσότερα από
1200 άτομα παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, ενώ
ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και έκθεση τοπικών
προιόντων παραγωγών του χωριού μας. Την εκδή-
λωση διοργάνωσε ο πολιτιστικός Σύλλογος «Άγιος
Αθανάσιος» με τη συνδρομή εθελοντών και εθε-
λοντριών του χωριού οι οποίοι συνετέλεσαν στην
άρτια από κάθε άποψη οργάνωση. Πέρα από το νό-
στιμο φαγητό ( μοσχάρι με μπλουγούρι και βραστά
κάστανα) υπήρχε ζωντανή μουσική καθώς και χο-
ρευτικό συγκρότημα από τις Σοφάδες. Η καστανο-
γιορτή Ελληνοπύργου αποτελεί πλέον μια
σημαντική εκδήλώση για το χωριό το οποίο και προ-
βάλει σε όλη την περιοχή με θετικό πρόσιμο πάντα
και ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε όλοι πα-
ρόντες να γιορτάσουμε τη μοναδική αυτή εκδήλω-
σηγια για την περιοχή μας.

Αναδημοσιεύουμε άρθρο του Συλλλόγου Πεζο-
πορίας Ορειβασίας Τρικάλων που έκανε τη δια-
δρομή από το χωριό στο Μουζάκι παραθέτοντας το
σχετικό σύνδεσμο. 
http://trikalasport.gr/new/%CE%B1%CF%80%CF
% 8 C - % C F % 8 4 % C E % B F % C E % B D -
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%C
F%8C%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B
F - % C F % 8 3 % C F % 8 4 % C E % B F -
%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AC%C
E%BA%CE%B9/

Από τον Ελληνόπυργο
στο Μουζάκι

Μια ευχάριστη έκπληξη είχαν
οι έμποροι της Δημοτικής Αγο-
ράς Μουζακίου το Σάββατο 22
Δεκεμβρίου 2018, από τον υπο-
ψήφιο Δήμαρχο για το Δήμο Μου-
ζακίου κ. Αθανάσιο Καρύδα.

Επισκέφθηκε την Λαϊκή
Αγορά της περιοχής, περιπλανή-
θηκε ανάμεσα στους πάγκους,
συστήθηκε με τους εμπόρους και
τους παραγωγούς. Ο κ. Καρύδας
συνομίλησε μαζί τους εκτενώς,
ανταλλάσσοντας απόψεις για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στον κλάδο τους και ακούγοντας
με ιδιαίτερη προσοχή τα παρά-
πονα αλλά και τις ιδέες τους για
τη μελλοντική ανασύσταση της
παραγωγικής βάσης της περιο-
χής μας. Στη συνέχεια ο κύριος
Καρύδας αγόρασε προϊόντα από

ΟΛΟΥΣ τους παραγωγούς, δηλώ-
νοντας ανθρωπισμό και αλληλεγ-
γύη στα πλαίσια της βοήθειας
που πρόκειται να προσφέρει σε
οικογένειες που αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα στην πε-
ριοχή του Μουζακίου.

Σε δήλωσή του ο υποψήφιος
Δήμαρχος είπε χαρακτηριστικά:

«Ακολουθώντας πιστά τις
αρχές που διδαχθήκαμε, εγώ και
τα αδέλφια μου από τους γονείς
μας, επιθυμώ το Χριστουγεννιά-
τικο τραπέζι όλων των κατοίκων
του Μουζακίου να είναι πλήρες.
Καλώ όλους τους εμπόρους του
Δήμου Μουζακίου, καθώς και
τους συνυποψήφιους για το
Δήμο, να συμβάλλουν με όποιο
τρόπο δύνανται για να ευοδωθεί
όλη αυτή η προσπάθεια.

Εύχομαι σε όλους τους κατοί-
κους του Δήμου Μουζακίου Καλά
Χριστούγεννα και καλή επιτυχία
μέσα από την καρδιά μου σε
όλους τους υποψηφίους. Ανε-
ξάρτητα από επιμέρους διαφω-
νίες, όλοι θα πρέπει να είμαστε
ενωμένοι για το καλό του τόπου.
Και πρώτος δηλώνω έτοιμος για
συνεργασία με όλους τους παρά-
γοντες και τους φορείς του
Δήμου μας, για το κοινό καλό των
Δημοτών μας.

Έχοντας όλοι μας την ευλο-
γία της μητέρας του Ιησού, κάτω
από τη σκέπη της Παναγίας της
Σπηλιώτισσας, εύχομαι από καρ-
διάς Υγεία, Αγάπη, ατομική και
οικογενειακή Ευτυχία να συνο-
δεύει τα βήματά σας».

Από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσφορά τροφίμων - ρούχων σε άπορες πολύτεκνες 
οικογένειες του Δήμου Μουζακίου από τον  κ. Αθανάσιο Καρύδα



ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ  | 5 | | 5 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

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

Δεν προλάβαινε τα συγχαρητήρια….

Καστανογιορτή πέραν κάθε πρόβλεψης

Εκ των πραγμάτων φάνηκε επι-
τυχής ο σχεδιασμός της εφετινής
καστανογιορτής στο χωριό (Κυριακή, 14 Οκτω-
βρίου), στο γραφικώτατο εξωκκλήσι του ΑϊΘανάση.
Μετρήσαμε εννέα (9) Λεωφορεία που γέμισαν τον
εστεγασμένο χώρο στο «Πί &Φί..» Πολλές δεκάδες
και τα γιώταΧί!. Όλα καλά οργανωμένα και οι εθε-

λοντές δεν αιφνιδιάστικαν. Εξυπη-
ρετήθηκαν ΌΛΟΙ και χάρηκαν την

καλή ορχήστρα και τον μικρούλη με το κλαρίνο, που
καταχειροκροτήθηκε. Συγχαρητήρια στον τοπικό
Σύλλογο που την διοργάνωσε και στο Πρόεδρό του,
που ήταν ο πρωτεργάτης και συντονιστής. Και του
χρόνο με υγεία ΄ΟΛΟΙ μαζί.

Και στην καστανογιορτή 
ο «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» είχε 

την τιμητική του!!
Η φωτογραφία τα

λέει όλα. Στην καστανο-
γιορτή ο  συμπατριώτης
μας Στρατηγός (από το
γειτονικό Πύργο Ιθώ-
μης), ο αγαπητός μας
Θεόφιλος ΒΛΆΧΟΣ) κα-
ταλήφθηκε «επ` αυτο-
φώρω» από τον
φωτογραφικό φακό να

διαβάζει τον «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ», την εφημερίδα του
Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λαρίσης «Ο Αθάνατος»,
που εδρεύει στη Λάρισα. Επ΄ ευκαιρία να θυμίσουμε
ότι είναι η εφημερίδα…ρεκόρ (εκδίδεται για 35 συ-
νεχόμενα έτη!!!). 

Και δύο λυπηρά γεγονότα….
Δύο εκλεκτοί και πολύ αγαπητοί σε όλους μας,

ανεχώρησαν για τους Ουρανούς το τρίμηνο που

διέρρευσε. Πρόκειται για τον  γιατρό Νικόλαο Δ.

Ανδρέου και τον Λεωνίδα Αθ. Καρύδα. Είχαν πολ-

λές αναμνήσεις από το χωριό που έζησαν ως παιδιά

και  δεν το ξέχασαν ποτέ. Εφτιαξαν τα σπίτια τους

και το επισκέπτοντο συχνά. Και όταν ερχόντουσαν

γέμιζε το χωριό με την παρουσία τους. Εμείς ευχό-

μαστε «ο Θεός να τους αναπαύει εις χώραν Ζών-

των, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός

αλλά ζωή ατελεύτητος (=αιώνιος)»

Τα καλντερίμια….και κάτι ακόμη
για το χωριό

Έγινε η αρχή, όπως γράφεται σε διπλανή στήλη,
με την  κατασκευή (το ζωντάνεμα μάλλον) του καλν-
τεριμιού  που οδηγούσε παλιότερα από το καφενείο
του Τέγου στην «απάνω βρύση». Τέτοια καλντερίμια
ήταν και προς τα Μακρέϊκα αλλά και στον πέρα μα-
χαλά. Επίσης από του «Φτελιά, στο πετρωτό, μέχρι
τα μπούρδα τα χωράφια». Η Δημοτική αρχή, η οποία
ανακατασκεύασε τα καλντερίμια στο Φανάρι-και αξί-
ζει έπαινος γι ΄ αυτό-, μπορεί να βρεί λύση και για
τα δικά μας καλντερίμια. Με την ευκαιρία σημει-
ώνουμε: Τον δρόμο για «Καρκατούνα-Γόλιτσα» που
πρέπει να ασφαλτοστρωθεί. Η νέα χάραξη στον υφι-
στάμενο  δρόμο «Πλατάνια-χωριό», να ολοκληρω-
θεί. Η μελέτη της νέας χάραξης μας είχε
ανακοινωθεί προ ετών. Που είναι ….χάθηκε στα
κοκκινοπήλια;;!!! Στην προπέρσυνη Γ.Σ. του Συλλό-
γου, έγινε συζήτηση και πρόταση για όλα αυτά,
καθώς και για την σύνδεση του περιφερειακού δρό-
μου με « Άϊ Θανάση -Άϊ Μαρίνα- Μαυρομμάτι». Μια
ενημέρωση για ΌΛΑ αυτά  θα ήταν ενδιαφέρουσα
για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας και τους
συγχωριανούς μας γενικώς.

Κυριακή 14 Οκτωβρίου,
στον ΑϊΘανάση, στην καστα-
νογιορτή ο ΠαπαΓιώργης
από την Γόλιτσα (Άγιος
Ακάκιος), δεν προλάβαινε
να δέχεται συγχαρητήρια
για την εκλογή του υιού του
κατά σάρκαν π. Μαξίμου

(Αρχιμανδρίτου) σε Επίσκοπο, από την ιερά Σύνοδο
του Οικουμενικού Θρόνου. Στην φωτογραφία  δέχε-
ται τα συγχαρητήρια από τον κ.Θεόδωρο Β.Σιούφα.
Ο π.Γεώργιος, κατασυγκινημένος έλεγε «…μας
έδωσε πολύ χαρά όλους μας και ετοιμαζόμαστε
για την  χειροτονία του, 10 Νοεμβρίου, στην Γαλ-

λία. Όλοι θα είμαστε εκεί».
Ο π. Μάξιμος, κληρικός της
Μητροπόλεως Γαλλίας,
πλησίον του Μητροπολίτου
Εμμανουήλ (που λέγεται ότι
θα είναι ο επόμενος Αρχιε-
πίσκοπος Αμερικής), υπη-
ρέτησε στην Μητρόπολη
Θεσσαλιώτιδος και στη συνέχεια στην Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών, επί Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.
(Διαβάστε το βιογραφικό του σε άλλη στήλη). Εμείς
ευχόμαστε το «ΆΞΙΟΣ» και καλή γόνιμη και καρπο-
φόρο την Αρχιερατεία του για το καλό της Αγίας του
Χριστού Εκκλησίας. 

Άρχισαν οι προεκλογικές ζυμώσεις...
Χρόνος εκλογών το νέον έτος 2019. Φαίνεται

ότι θα πάμε στις κάλπες  για 3-4 ψηφοφορίες (Εθνι-
κές, Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, τοπικής αυτο-
διοίκησης). Και για τους Βουλευτές ακούγονται
ονόματα και για το χωριό μας (τοπική Κοινότητα).
Οι δύο πρώην Δήμαρχοι (Σταύρος Παπαγεωργίου-
και  Γ. Κωτσός)  ανοίγουν...τα φτερά τους για το
Κοινοβούλιο! Από τους συγχωριανούς μας, ο
ε.α.Σμήναρχος Γ.Κορώνης ήδη ετοίμασε το ψηφο-
δέλτιό του. Ο ίδιος είναι ο επικεφαλής (Πρόεδρος
δηλαδή). Για να μην αδικηθεί κάποιος, στο επόμενο
τεύχος της εφημερίδας θα υπάρχει εκτενές και λε-
πτομερές δημοσίευμα). Εμείς από τώρα λέμε "Καλή
επιτυχία", σε ΌΛΟΥΣ.

Παρασκευή 25 Ιουνίου 1971.
Τέλος της μαθηματικής ζωής
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΚΟΡΩΝΗΣ                   
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΩΝΗΣ              
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ             
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜ. ΒΛΑΧΟΣ               
ΑΡΙΑΔΝΗ Δ. ΧΑΡΙΤΟΥ                          
ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ              
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ       
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦ. ΔΕΛΙΤΣΗΚΑΣ        
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ        
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ         
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ                 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ                    
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΛΑΚΙΑΣ                    
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦ. ΜΑΚΡΗ                    
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ                    
ΝΕΣΤΩΡ Φ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ                          
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ                      
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ                      
ΘΩΜΑΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ                         
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΛΑΧΟΣ                   
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ              
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΜΑΚΡΗΣ                        
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΣΙΟΥΦΑΣ                     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ                    
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ                
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΔΑΛΛΑΣ                    
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ            
ΞΕΝΟΦΩΝ Γ. ΚΑΡΥΔΑΣ                           
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΚΡΗΣ                   
ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΡΥΔΑΣ                          
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ                     
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Θ. ΓΚΙΚΑΣ                      
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΛΑΚΙΑΣ                          
ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΥΡΜΟΣ                            
ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ                       
ΗΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ                               
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Χ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ                    
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ         
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ           
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠ. ΖΑΧΟΣ                        
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΒΛΑΧΟΣ                         
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                  
ΦΩΤΙΟΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ                            
ΑΜΑΛΙΑ ΑΘ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ                       
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡ. ΒΛΑΧΟΣ                     
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ                   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓ. ΜΑΚΡΗΣ                   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Χ. ΖΗΓΡΑ                         
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΜΙΣΧΟΥ                           
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΛΠΟΥΣ                   
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ               
100.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ        
101.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ   
102.ΝΕΣΤΩΡ ΠΑΝΑΓ.   ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ       
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ                    
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                   
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣ. ΜΑΚΡΗΣ                   
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ                   
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΦΑΡΑΣΛΗΣ                  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ           
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Δ. ΧΑΡΙΤΟΥ                        
ΑΛΙΚΗ ΧΡ. ΦΟΥΝΤΑ                               
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ             
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ                  

ΕΝ ΓΡΑΛΙΣΤΗ  ΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1919
Ο ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
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ΣΥΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1916
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΗΤΣΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1922
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1923
ΜΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1924
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1925
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1928
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1929
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1930
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1931
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1932
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1933
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1934

ΛΑΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1935
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1936
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1937-1941
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1942-1944
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1945-1946
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1946-1947
ΣΙΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1947-1952
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1952-1954
ΣΙΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1954
ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 1955-1957
ΑΛΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1957-1959
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1959-1961
ΜΠΙΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 1962-1964
ΜΠΙΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 1964-1967

ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967-1969
ΑΛΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969-1971
ΑΓΡΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971-1974
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975-1978
ΑΛΠΟΥΣ ΘΩΜΑΣ 1978-1982
ΣΥΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982-1986
ΣΥΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1986-1990
ΣΥΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1990-1994
ΣΥΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994-1998
ΑΛΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998-2002
ΑΛΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002-2006
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006-2010
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010-2014
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014-ΣΗΜΕΡΑ2018

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΛΙΣΤΑΣ) 1916 – 2018

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΛΙΣΤΗΣ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ  (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1918-1919)
ΟΝ/ΝΥΜΟ                                          ΕΤΩΝ                ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝ/ΝΥΜΟ                                          ΕΤΩΝ                ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

Από τον Άγιο Ακάκιο Καρδίτσης Ο νέος Επίσκοπος Μελιτηνης Μάξιμος
Ο Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος (Παφίλης) γεννήθηκε και

μεγάλωσε στον Άγιο Ακάκιο Καρδίτσης από ιερατική οικογένεια.
Ο πατέρας του, πρεσβύτερος π.Γεώργιος Παφίλης, υπηρετεί ως
εφημέριος του χωριού.

Ο νέος Επίσκοπος του Οικουμενικού Θρόνου χειροτονήθηκε
Διάκονος και Πρεσβύτερος στην Καρδίτσα το 2003 και υπηρέ-
τησε ως προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, πόλεως
Καρδίτσης. Ιεροκήρυξ της ίδιας Μητροπόλεως,  Γραμματέας

στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από το έτος
2016 Γεν. Αρχιερατικός και Γραμματέας της Ι.Μ. Γαλλίας. 

Βοηθός Επίσκοπος Μελιτηνής, παρά τω Σεβ. Μητροπολίτη
Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, εξελέγη την 9ην Οκτωβρίου 2018 από την
Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Θρόνου, στην Κωνσταντινούπολη,
η δε χειροτονία του έγινε στις 10 Νοεμβρίου στην Γαλλία. Ευχό-
μαστε να είναι καρποφόρος και αποδοτική η Αρχιερατική του δια-
κονία, εις δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού, πάντοτε.



Μελισσοκομία
Η μελισσοκομία τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί στο χωριό μας σε με-

γάλο εύρος και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό.

Ας αρχίσουμε από το Δημήτρη Αθ. Γεωργούλα ο
οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Αθήνα όπου και σπού-
δασε.

Μετά τις σπουδές του, αντί να κλειστεί σε ένα γραφείο
και να εργάζεται στην Αθήνα, αποφάσισε να έλθει στο
χωριό και να ασχοληθεί με αυτό που ήθελε πραγματικά  και
αυτό δεν ήταν άλλο από τη μελισσοκομία

Αφού μελέτησε σε βάθος το αντικείμενο έφτιαξε την
πρώτη μονάδα παραγωγής που σήμερα αριθμεί πάνω από
100 κυψέλες παράγοντας μέλι άριστης ποιότητας το οποίο
γίνεται ανάρπαστο από την τοπική αγορά.

Η οικογένεια του Ευπατρίδη Μουντζούρη επίσης έχει ασχοληθεί με τη
μελισσοκομία εδώ και αρκετά χρόνια φτιάχνοντας μια μονάδα με πάνω από 100
επίσης κυψέλες και παράγοντας μέλι άριστης ποιότητας .

Ο Χρήστος Τσιτσιπάς επίσης μελισσοκόμος και αυτός με κύριο χαρακτη-
ριστικό ότι δεν μετακινεί τα μελίσσια από τη θέση τους την Παλιόλακα όπου
και τα έχει όλο το χρόνο παράγοντας επίσης μέλι άριστης ποιότητας.

Η οικογένεια  Ανδρέου επίσης δραστηριοποιείται με τη μελισσοκομία από
πολύ παλιά αφού μεταξύ των πρώτων  μελισσοκόμων υπήρξε ο αείμνηστος

Θωμάς Ανδρέου  μια παράδοση που συνεχίζουν σήμερα τα
παιδιά και τα εγγόνια του με παραγωγή πιστοποιημένου βιο-
λογικού μελιού άριστης ποιότητας.

Ο Απόστολος Αθ. Γέρμανος είναι ένας νέος μελισσο-
κόμος που έμαθε τα μυστικά της μελισσοκομίας από τον
παππού του Απόστολο Γέρμανο που ασχολείται εδώ και
πάρα πολλά χρόνια με τη μελισσοκομία,  φτιάχνοντας μια
αρκετά μεγάλη μονάδα στην τοποθεσία  Φτελιά Το παρα-
γόμενο μέλι είναι επίσης εξαιρετικής ποιότητας.

Τελευταία δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας και ακόμα
δυο συγχωριανοί μας οι :

Γεώργιος Παρ. Κορώνης η οικογένεια του οποίου έχει παράδοση στη με-
λισσοκομία που δραστηριοποιούνταν από παλιά στην τοποθεσία
Παζαράκι,  καθώς και ο Ιωάννης Αθ. Τέγος με επίσης μεγάλη παράδοση στη
μελισσοκομία  αφού  διατηρούσαν τέτοια μονάδα στην περιοχή ΑΘΑΝΑΤΟΣ της
Καψούνας.

Κτηνοτροφία
Πέρα από τη μελισσοκομία επιστρέφοντας στην κτηνοτροφία θα σημει-

ώσουμε το Δημήτρη Καρύδα που εκτρέφει αγελάδες ελευθέρας βοσκής στο
χωριό.

Ο Γεώργιος Παναγόπουλος με την οικογένειά του που εκτρέφει περισ-
σότερα από 100 πρόβατα στα Λειβάδια σε ελεγχόμενες αγροτικές εκτάσεις,
όπου ανάλογη κτηνοτροφική μονάδα με περισσότερα από 150 πρόβατα ελευ-
θέρας βοσκής έχει και ο Δημήτριος Απ. Μακρής. Το γάλα των μονάδων αυτών
το δίνουν  στις  γαλακτοβιομηχανίες.

Ο Στέφανος Πλακιάς δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια με την αι-
γοτροφία έχοντας περισσότερες από 100 αίγες και παράγοντας τυρί κατσικίσιο
άριστης ποιότητας το οποίο γίνεται ανάρπαστο από τους χωριανούς μας και
τους παραθεριστές.

Στο χωριό με την αιγοτροφία ασχολούνται επίσης ο Δημήτρης Αλπούς
(Καλτσάς) που φτιάχνει τυρί κατσικίσιο άριστης ποιότητας και  η Κατερίνα Βλή-
τσιου που και αυτή διαθέτει κατσικίσιο τυρί άριστης επίσης ποιότητας.

Αναφέραμε όλους τους κτηνοτρόφους και παραγωγούς του χωριού μας για
να γνωρίζετε που μπορείτε να απευθύνεστε για να προμηθευτείτε ντόπια γνή-
σια και βιολογικά προϊόντα για να ενισχύουμε τους παραγωγούς μας και να εν-
θαρρύνουμε και άλλους νέους να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα στο
χωριό.
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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 .......................15€
ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΔΑ ΛΕΩ. ..............300€
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€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΓΟΡΝΑ ΕΛΕΝΗ ....20€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ..25€
ΓΚΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ................10€
ΓΚΡΕΚΑ-ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ .....20€
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩ. ..............10€
ΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...................10€
ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΧΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ .....20€
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ ........10€
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ...........20€
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ...........10€

ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛ. .............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  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ....15€
ΚΑΡΑΒΙΔΑ-ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ....50€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΛΟΥΚΑΣ .........10€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ...........10€
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ........20€
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...........20€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ..10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. .....10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ .........10€
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .......10€
ΚΑΡΑΤΖΟΥ-ΣΥΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .......15€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...........20€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...........40€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΚΑΡΕΛΗ ΒΑΣΩ ....10€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ..............10€
ΚΑΡΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΛΕΩ. ........10€
ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩ. ....10€
ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΕΩ. ......10€
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 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .....20€
ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ...10€
ΚΩΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ...........10€
ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. .........20€
ΛΑΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ .................10€
ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ..20€

ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ............10€
ΛΑΓΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ...................20€
ΛΕΤΣΙΚΑ-ΠΑΛΑΣΚΑ .................15€
ΜΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ ........................10€
ΜΑΚΡΗ -ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .......10€
ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Θ. ..............20€
ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ....20€
ΜΑΚΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ......................30€
ΜΑΚΡΗ ΤΣΙΑΧΡΗ .....................10€
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 ΕΛΕΝΗ .10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. .......20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ........30€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ..............20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠ. .........20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΠ. .....10€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .......10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΛΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ......50€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. .........10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠ. .............10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.  ............10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠ. ........10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ .....10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΓΕΩΡΓ.Β. ....10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤ. Β. ...10€
ΠΑΠΑΔΑΚΗ -ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ......10€

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ..................10€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΗ ...............20€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ........15€
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.  .........20€
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑ ........10€
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€
ΣΚΟΝΔΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ........10€
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 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .....10€
ΧΑΝΤΖΗ-ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ...10€
ΧΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ...................10€

Πλήρωσαν τη συνδρομή τους για την εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» 

Αυτοί που επενδύουν και επιχειρούν 
στον Ελληνόπυργο

Στο προηγούμενο φύλλο (190) είχαμε παρουσιάσει δύο νέους συγχωριανούς
μας ( Θανάση Παπουτσή και Μακρή Απόστολο) που αποφάσισαν να αφήσουν
την πόλη και να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, την κτηνοτροφία.

Σε αυτό το φύλλο θα παρουσιάσουμε όλους τους χωριανούς μας που ασχο-
λούνται με τον πρωτογενή τομέα.

Δημήτρη Αθ. Γεωργούλα

Απόστολος Αθ. Γέρμανος



Είναι ενθαρρυντικό το ότι υπάρχει
ζωηρό ενδιαφέρον από συγχωρια-
νούς μας για την ενασχόλησή τους

με τα κοινοτικά και δημοτικά πράγματα.

Λέμε ότι όσο μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον υπάρχει τόσο το καλύτερο για
το χωριό και την επιζητούμενη

ανάπτυξη

Λίαν αποτελεσματική υπήρξε η
διαχείριση των κοινοτικών πραγ-
μάτων από το παρόν τοπικό συμ-

βούλιο για την κοινότητα
Ελληνοπύργου.

Ημεγάλη σειρά έργων που έγιναν
τα τελευταία χρόνια δείχνει του
λόγου το αληθές.

Να τονίσουμε ότι πάντα υπάρχει
χώρος για το καλύτερο και αυτό
είναι το ζητούμενο.

Οπήχης πλέον για το χωριό έχει
τοποθετηθεί πολύ ψηλά και αυτό
είναι καλό για την τοπική μας

κοινότητα.

Πέρα από όλα τα άλλα εκείνο που
πρέπει να απασχολεί την κοινό-
τητα είναι η προσέλκυση κατοί-

κων νέων στην ηλικία που θα δώσουν
ζωή στον τόπο.

Υπάρχουν βέβαια οι συνταξιούχοι
που δίνουν έναν τόνο ζωής στο
χωριό, αλλά αν δεν υπάρξουν

νέοι μόνιμοι κάτοικοι, τότε δεν μπορούμε
να μιλάμε για ανάπτυξη.

Ρητά θα λέγαμε ότι η σημερινή
εποχή, με την πρόοδο που έχει
υπάρξει στον τεχνολογικό τομέα

και τις υποδομές, προσφέρεται για την
προσέλκυση νέων κατοίκων  στο χωριό.

Για να πετύχει αυτός ο στόχος χρει-
άζεται ένας στρατηγικός σχεδια-
σμός, σε βάθος εικοσαετίας, που θα

υπηρετηθεί από όλους όσους ενδιαφέ-
ρονται πραγματικά για την επιβίωση του
χωριού.

Οι νέοι που επανακάμπτουν στο
χωριό από τις πόλεις και δραστη-
ριοποιούνται επαγγελματικά

εδώ, πρέπει να αναλάβουν και τα ηνία
για το επόμενο βήμα.

Στο Δημοτικό Σχολείο Ελληνοπύρ-
γου (Γραλίστης) πριν από 100
ακριβώς χρόνια, (1918-1919) φοι-

τούσαν 112 μαθητές, σήμερα βέβαια το
σχολείο είναι κλειστό, υπάρχει ένα μόνο
παιδί μέχρι την ηλικία των 20 ετών και
συνολικά τα άτομα που μένουν μόνιμα,
και το χειμώνα στο χωριό είναι περίπου
100. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο από
τους νέους  που θα αντιληφθούν ότι η
ποιότητα ζωής στο χωριό , κάτω από ορι-
σμένες προϋποθέσεις, είναι καλύτερη
από τη ζωή στην πόλη.

Αντώνιος Μηνίτσιος  

Λακωνικά
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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

Παλιότερα είχε διατυ-
πωθεί η πολιτική άποψη
ότι, οι Αστυνομικοί , Στρα-
τιωτικοί και Ιερείς είναι οι
αντιπαραγωγικοί υπάλλη-
λοι. Είχε γίνει θόρυβος
πριν από 5-6 χρόνια, μέσα
στην περίοδο της κρίσης
βεβαίως. Δηλαδή, δεν
προσφέρουν οι υπάλληλοι
αυτοί στην εθνική οικονομία, με την έννοια να ει-
σπράττουν και να κατευθύνεται αυτό το εισπραττό-
μενο στο Δημόσιο Ταμείο!

Όταν ένας Ιερέας π.χ. λειτουργεί στην εκκλη-
σία, τελεί κάποιο μυστήριο, προβαίνει σε οποιαδή-
ποτε ιεροπραξία, συμπαρίσταται στον πονεμένο
άνθρωπο, στον αδύνατο, αδύναμο και χρήζοντα
βοήθεια συνάνθρωπό μας δεν εισπράττει χρήματα
(δηλ. εκδίδει κάποιο παράβολο) για να ενισχυθεί το
Δημόσιο Ταμείο!

Ακούσθηκαν και σκληρότερες εκφράσεις, ότι
δηλ. είναι «χαραμοφάηδες». Ποιος; Ο Παπάς! Ο άν-
θρωπος που ενδύεται το ράσο για μια ζωή. Από τη
στιγμή που το φοράει δεν το ξαναβγάζει. Ο Ιερέας
που σήμερα θεωρείται κάτι το παράδοξο και μάλι-
στα στην ελληνική ορθόδοξη κοινωνία. Εγώ να γίνω
παπάς (;) λένε μερικοί. Ξερό ψωμί να φάω ,σκλάβος
δεν γίνομαι. Περιζήτητες οι μέλλουσες παπαδιές.
Είναι γνωστό πόσοι νέοι θέλουν να ιερωθούν και
δεν βρίσκουν τη μέλλουσα Πρεσβυτέρα τους. Δεν
υπάρχει προσφορά, καίτοι υπάρχει μεγάλη ζήτηση!

Βαριά η καλογερική λέει ο Λαός μας. Και όταν
κάποιος νέος έχει κλίση (ή κλήση) για Ιερέας οι
πάντες τον αποτρέπουν. Θεωρείται απαξιωτικό ο
νέος να ενδυθεί για μια ζωή το ράσο. Κανένας δεν
θέλει να ενδυθεί το τιμημένο ράσο, να γίνει Ιερεύς
του Θεού, να πιάνει το ψωμί και να γίνεται ΣΩΜΑ
Θεού και να δίνει εντολή στον Θεό να γίνει το κρασί
ΑΙΜΑ και ο Θεός να τον υπακούει.

Δυστυχώς απαξιώνουμε το υπούργημα του Ιε-
ρέως, του οργάνου του Θεού. Του ανθρώπου που
εκουσίως αποδέχεται να γίνει υπηρέτης του Θεού
και να διακονεί τον άνθρωπο ισοβίως! Πολλοί Ιερείς
συνταξιοδοτούνται αλλά κανένας δεν βγάζει το
ράσο. Το φορούν μέχρι …τελευταίας αναπνοής.

Παλιότερα για να ζήσει την οικογένειά του, ο Ιε-
ρεύς, γινόταν …Διακονιάρης. Η αμοιβή του ήταν σε
είδος. Μάζευε σιτάρι, καλαμπόκι , οτιδήποτε του
παρείχετο και έπρεπε να ζήσει τη φαμίλια του, η
οποία ήταν και πολυμελής. Ο Παπάς είναι φτωχός,
αλλά αγαπάει τα παιδιά και δημιουργεί μεγάλη οι-
κογένεια. Και τούτο διότι εμπιστεύεται τον Θεό που
του τα δίνει.

Εξάλλου αυτό είναι πίστη. Βίωμα προσωπικό.
Εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Το λέει σε
πολλά σημεία το Ευαγγέλιο. Και πέρασε αυτή η
εποχή- το να γίνεται ζητιάνος για να ζήσει- και να
εξαρτάται η αμοιβή του από τους φτωχούς χωρι-
κούς. Να είναι ο πλέον χρήσιμος στην κοινωνία και
να μην απολαμβάνει την ελαχιστοτάτη μέριμνα του
κράτους! Να είναι το περισσότερο σεβάσμιο πρό-

σωπο σε όλους μας (διότι
εκείνος μας βάπτισε, μας
πάντρεψε, μας αγίασε, μας
συμβούλεψε, μας εξομολό-
γησε, μας συγχώρεσε τα
ανομήματά μας, μας ενθάρ-
ρυνε να ξεπεράσουμε τις
δυσκολίες και να ξεκινή-
σουμε μια νέα ζωή, μας
απέτρεψε από προσωπικές

και οικογενειακές τραγωδίες και πολλά άλλα) και
να μην του αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να αμείβεται
από το ίδιο το κράτος.

Και αποκαταστάθηκε κάποτε αυτή η αδικία. Ο
Καίσαρας (=το κράτος δηλαδή) ανέλαβε τις ευθύ-
νες του, με το αζημίωτο βέβαια (αφού άρπαξε την
περιουσία του φτωχού πάλι λαού που μετά χαράς
την έδωσε στην ευεργετούσα Μάνα του, την Εκκλη-
σία) και ενέταξε στο δημόσιο μισθολόγιο τον
φτωχό, τον ηρωικό παπά με την τεράστια προσφορά
στην κοινωνία, στον τόπο, στην Πατρίδα, στο Έθνος
μας.

Και τώρα; Τώρα θέλουμε πάλι να γυρίσουμε
τα…ωρολόγια πίσω. Και πολύ πίσω, διότι αλλάζουν
και οι λέξεις νόημα. Πρόοδος σήμερα δεν είναι να
πάω μπροστά, αλλά να πάω προς τα πίσω. Ολοτα-
χώς πίσω. Αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Δεν πει-
ράζει… Παπάδες είναι αυτοί. Τι κάνουν;
«Χαραμοφάηδες, αντιπαραγωγικοί, κηφήνες» (συγ-
γνώμη για τις εντός των εισαγωγικών μου εκφρά-
σεις)!

Πρόσχημα είναι οι παπάδες. Άλλος είναι ο στό-
χος. Όταν θέλουμε ένα σπίτι να... σαρίσει (=γκρε-
μισθεί, ερειπωθεί) αρχίζουμε να το
εκθεμελιώνουμε σιγά-σιγά ή του αφαιρούμε τη
σκεπή για να εισχωρήσουν τα νερά και να πέσει
από μόνο του. Δεν έχει σημασία αν θα αργήσει
κάπως, αλλά το αποτέλεσμα θα έλθει, έστω και
αργά. Ανοίγουμε κερκόπορτες. Με νόμο τον βγά-
ζουμε από το Δημόσιο και με άλλο νόμο δίνουμε την
αμοιβή που δικαιούται… Μέχρις ότου έλθει το πλή-
ρωμα του χρόνου για τον επόμενο Νόμο που θα
λέει… «χωρίζουμε τα τσανάκια μας, κάντε εσείς
κουμάντο και χωρίς εμάς κλπ. Εγώ είμαι το κράτος,
εγώ έχω το πεπόνι και το μαχαίρι και εγώ αποφα-
σίζω». Το είπαν κιόλας κάποιοι αυτό. Να το θυμί-
σουμε; «….είναι δυνατόν να παίρνουμε την άδεια
από τον Αρχιεπίσκοπο για να νομοθετούμε!», ανε-
φώνησε κάποιος πολιτικός μας πολύ πρόσφατα. Ει-
πώθηκε και ο νοών νοείτω. Και αυτό το θεωρεί και
πολύ δημοκρατικό και πολύ…προοδευτικό!

Όμως, έχουν γνώση οι φύλακες. Ο Λαός μας
αγαπάει την Εκκλησία, σέβεται τον Παπά (το σεβα-
στό πρόσωπο του Ιερέως) και δεν θα μείνει απαθής
σε σχέδια που θίγουν τα ιερά και τα όσια αυτού του
τόπου. Ό,τι υγιές και εκλεκτό υπάρχει σήμερα είναι
στην Εκκλησία μας . Από τον Διάκο μέχρι τον Ιερέα
και την Ιεραρχία. Ένα μόνο χρειάζεται. Εμπιστοσύνη
και Ενότητα. Εμπιστοσύνη στον Θεό και ενότητα
στον Λαό του Θεού. «Έχουν γνώση οι φύλακες».
(Άραγε) Έχουν;΄Ιδωμεν.

Το πρόβλημα οι… Παπάδες;
Από τον Σωτήρη Αθ. Μουντζούρη
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