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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και 
φέτος οι εκδηλώσεις της Αδελφότητας στο 
χωριό μας, όπως αποτυπώθηκε άλλωστε και 
με τη θερμή συμμετοχή του κόσμου καθόλη τη 
διάρκεια τους. Παρά τις αντιξοότητες (καιρικές 
συνθήκες και αναβολή μίας εξ αυτών), τις κοι-
νωνικές αναταραχές (capital controls κλπ) που 
είχαν επηρεάσει μεγάλο μέρος των συγχωρια-
νών μας και θα μπορούσαν να σταθούν εμπό-
διο, το πρόσημο κρίθηκε θετικό, καθώς εκτός 
από την ομαλή διεξαγωγή τους και ευχαρίστηση 
του κόσμου, καταφέραμε να αναδείξουμε και 
ορισμένα θέματα, η λύση των οποίων αποτε-
λούσε επιτακτική ανάγκη για τους κατοίκους 
του χωριού (βλ. Γενική Συνέλευση). Για ακόμα 
μία φορά δόθηκε έμφαση στις λεπτομέρειες 
της κάθε εκδήλωσης ξεχωριστά, εφόσον αυ-
τό επιτάσσει ο σωστός προγραμματισμός. H 
μοναδική μας σκέψη ήταν το πώς θα γίνει ο 
κόσμος συμμέτοχος στο κοινό αποτέλεσμα που 
επιθυμούμε, αυτό της συσπείρωσης - ενότητας 
μεταξύ των Παχτουριωτών, αλλά και η προβολή 
του πολιτιστικού ιδεώδους μέσω της παράδο-
σής μας. Πλούσιο ήταν λοιπόν το μενού και των 
φετινών δρώμενων στο όμορφο χωριό μας…

Συνέχεια στις σελ. 4-5

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ
www.pachtouri.gr/ Περιηγηθείτε στο site μας με πιο εύκολο και εύχρηστο τρόπο...

Ένα θέμα που πέρασε από σαράντα κύματα και πολλές αναταράξεις,
φαίνεται τελικά ότι βρήκε τη λύση του, χάρη στις επίμονες
προσπάθειες των ανθρώπων που αποζητούν την διαφύλαξη

του χωριού μας, την δύσκολη περίοδο του χειμώνα. 
Γίνεται αναφορά στο κείμενο της Γενικής Συνέλευσης (σελ. 2).

ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ
ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΟΙ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Ένα ακόμα καλοκαίρι τα έθιμα αναβίωσαν με ξεχωρι-

στό και ιδιαίτερο τρόπο όπως αυτός αρμόζει στην πα-
ράδοσή μας. Η συμμετοχή του κόσμου στην επιστροφή 
απ’ το μονοπάτι της Παναγίας ανήμερα της γιορτής, 
στη Βίζιτα αλλά και στα κάγκελα απέδειξε ότι  η συμ-
μετοχή σε χαρμόσυνα γεγονότα αποτελούν πλέον ανά-
γκη για όλους μας, προκειμένου να ξεχάσουμε για ένα 
διάστημα τα προβλήματα της καθημερινότητας...



καθώς είχαν διατυπωθεί αρκετές απόψεις, η απάντηση 
δόθηκε μέσω του κ. Λάμπρου Χονδρού οποίος τόνισε: 
«Η επιτροπή θα δημιουργηθεί με σκοπό να μιλήσει με 
τον κ. Μπανούζα, για το τι χρειάζεται να γίνει και θα 
πάρει το όλο θέμα πάνω της». Ο πρόεδρος κ. Μπόλλης 
απάντησε, ότι χρειάζονται γύρω στα 4.000 ευρώ με την 
Πρόεδρο της Αδελφότητας κα. Βάσω Τσιούνη να ανα-
φέρει χαρακτηριστικά: «Έχουμε γύρω στις 100 ενεργές 
παροχές, οπότε ξεκινάμε με το ποσό των 50 ευρώ. Η 
επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από άτομα που 
περνούν πολύ χρόνο εδώ στο χωριό». Αξίζει να σημειω-
θεί η παρέμβαση του κ. Γιώργου Λεβεντικίδη ως προς 

το θέμα το φύλακα, ο οποίος 
εξέφρασε τη διάθεση να προ-
σφέρει δωρεάν την εργασία της 
τοποθέτησης του συναγερμού, 
καθώς και τον ίδιο τον εξοπλι-
σμό. Ακολούθως, προτάθηκαν 
τα ονόματα που θα πλαισίωναν 
την επιτροπή και αυτά ήταν: 1) 
Παναγιώτης Μπόλλης, 2) Θεσ-
σαλία Οικόνομου, 3) Παπαχρή-
στου Ευαγγελία, 4) Ευαγγελία 
Βασιλάρα, 5) Γιώργος Τσιούνης 
και 6) Παναγιώτης Μάστορας 
(σε ότι αφορά τον Πειραιά).
Με αφορμή το τελευταίο, να 

σημειωθεί εδώ, ότι η επιτρο-
πή δεν ανέλαβε μόνο το ρόλο 
να συγκεντρώσει χρήματα από 
τους Παχτουριώτες που βρίσκο-
νταν στο χωριό την περίοδο του 
Αυγούστου αλλά και από όσους 
δεν βρίσκονταν εκεί, αναλαμ-
βάνοντας την υποχρέωση να 
τα συγκεντρώσει το υπόλοιπο 

χρονικό διάστημα. Αφού υπήρξε ομοφωνία διά της 
ανάτασης των χεριών και έκλεισε το συγκεκριμένο 
πολύ σημαντικό ζήτημα, τέθηκε το θέμα της ανακα-
τασκευής-συντήρησης των γηπέδων του χωριού. Η 
πρόταση προς συζήτηση τέθηκε από τον κο Λάμπρο 
Χονδρό, ο οποίος πρότεινε συγκεκριμένα την ανακα-
τασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου παχτουρίου με 
επίστρωση με χώμα, περίφραξη, τσιμεντένια εξέδρα, 
καθώς επίσης των γηπέδων του βόλεϋ και του μπάσκετ 
με πλαστικό δάπεδο και ορθοστάτες με χρήματα προ-
ερχόμενα αποκλειστικά από τη δωρεά που είχε δοθεί 
στην Αδελφότητα. Επιπλέον πρότεινε την μετονομασία 
τους σε αθλητικό κέντρο, που θα φέρει το όνομα του 
δωρητή, καθώς και τέλεση εγκαινίων με την παραλαβή 
του έργου. Το κοινό συμφώνησε με την ιδέα εκπόνησης 
ενός τέτοιου έργου, προβληματίστηκε έντονα όμως 
σχετικά με τη διάθεση του συνόλου του χρηματικού 
πόσου που διαθέτει ο Σύλλογος. Το τέλος της συνεδρί-
ασης έβαλε με την τοποθέτησή της η γραμματέας της 
Αδελφότητας κα. Ευτυχία Ζιούτου, η οποία ανέφερε 
ότι δεν είναι δυνατό να παρθεί μια τέτοια απόφαση δια 
ανάταση χειρός, καθώς θα πρέπει αρχικά να παρθούν 
προσφορές, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα συζη-
τηθούν από τα μέλη του Δ.Σ. και στη συνέχεια αφού 
γίνει ενημέρωση θα τεθεί το θέμα προς ψήφιση σε νέα 
Γενική Συνέλευση.
Ελπίζουμε στην πραγματοποίηση και άλλων γενικών 

συνελεύσεων στο χωριό μας, ώστε να μπορούν να 
παίρνουν μέρος σε αυτές εκφράζοντας τις απόψεις 
τους, όσο το δύνατό κάθε φορά περισσότεροι Παχτου-
ριώτες.

1 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΙΡΗ 
2 ΒΑΡΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
3 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
4 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Φ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
5 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Χρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
8 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
11 ΒΕΝΤΙΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
12 ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
13 ΒΕΡΕΤΖΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
 (ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΤΟΥΛΑ) 
14 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
16 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ - ΜΠΑΝΟΥΖΑ ΝΟΤΑ
17 ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
18 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 
20 ΖΙΟΥΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
21 ΖΙΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
22 ΖΙΟΥΤΟΥ ΠΟΠΗ 
23 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
24 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
25 ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
26 ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
28 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
29 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ  
30 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
31 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
32 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
33 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
34 ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΦΩ 
35 ΚΟΡΜΠΑΚΗ - ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΙΡΗ 

36 ΚΟΥΡΕΜΕΝΤΖΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 
37 ΚΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΑ 
38 ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
39 ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
40 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
41 ΚΩΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 
42 ΚΩΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
43 ΚΩΤΣΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
44 ΚΩΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 
45 ΛΑΚΚΑ ΚΟΥΛΑ  
46 ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
47 ΛΕΒΕΝΤΙΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
48 ΛΥΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
49 ΛΥΤΡΑ ΗΛΙΑΝΑ 
50 ΛΥΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
51 ΛΥΤΡΑΣ Β. ΗΛΙΑΣ 
52 ΛΥΤΡΑΣ ΧΡ. ΗΛΙΑΣ 
53 ΛΥΤΡΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
54 ΛΥΤΡΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
55 ΜΑΣΤΟΡΑ ΤΑΣΟΥΛΑ  
56 ΜΑΣΤΟΡΑ ΒΟΥΛΑ  
57 ΜΑΣΤΟΡΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
58 ΜΑΣΤΟΡΑΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
59 ΜΠΑΝΟΥΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
60 ΜΠΙΤΑ-ΛΑΚΚΑ ΑΝΝΑ 
61 ΜΠΟΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
62 ΜΠΟΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
63 ΜΠΟΛΛΗ ΒΙΒΗ  
64 ΜΠΟΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
65 ΜΠΟΛΛΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
66 ΜΠΟΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
67 ΜΠΟΛΛΗΣ Ν. ΦΩΤΗΣ 
68 ΜΠΟΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
69 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΜΑΙΝΕΡ ΗΡΩ 
70 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
71 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

72 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
73 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
74 π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
75 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
76 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
77 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
78 ΠΑΠΑΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
79 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 
80 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
81 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
82 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
83 ΠΑΠΠΑ ΚΑΙΤΗ  
84 ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
85 ΠΑΠΠΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
86 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
87 ΠΑΠΠΑΣ ΗΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
88 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
89 ΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
90 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
91 ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
92 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
93 ΤΣΙΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΩ  
94 ΤΣΙΟΥΝΗ ΒΑΣΩ  
95 ΤΣΙΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
96 ΤΣΙΟΥΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
97 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
98 ΤΣΙΟΥΝΗΣ Π. ΗΛΙΑΣ 
99 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΛΑ 
100 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 
101 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
102 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
103 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
104 ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
105 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΤΑΓΕΣ:
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e-mail: kchalidas@hotmail.com • pachtouri@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.topachtouri.gr

Ετήσια οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας: 10€

Κείμενα που αποστέλλονται στην εφημερίδα, δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται. Ανώνυμα κείμενα δεν δημοσιεύονται.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΣΑΡΗ
ΘΗΡΑΣ 102, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ • ΤΗΛ. 210 99.65.656

ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ (ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ)
ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Μια από τις σκέψεις μας για το 

φετινό καλοκαίρι ήταν η πραγ-
ματοποίηση Γενικής Συνέλευσης 
στην πλατεία του χωριού μας 
με συμμετοχή του συνόλου των 
κατοίκων, σκέψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 
και ώρα 11 π.μ. Η ιδέα αυτή προ-
έκυψε καθώς η παρουσία των 
συγχωριανών μας στις Γενικές 
Συνελεύσης μειώνεται με τον 
χρόνο συστηματικά, οπότε η 
πραγματοποίηση ενός τέτοιου 
γεγονότος ήταν για εμάς η ιδα-
νική λύση για να μπορέσουμε να 
συγκεντρωθούμε όσο το δυνατό 
περισσότεροι συγχωριανοί μαζί 
και να εκφράσουμε τις απόψεις 
και τις ανησυχίες για τον τόπο 
μας, μιας και τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο ανοίγουν τα 
περισσότερα σπίτια του χωριού. 
Το ξεκίνημα έγινε με το καλωσό-
ρισμα της Προέδρου κάνοντας 
μια σύντομη αναφορά στα μέχρι τώρα πεπραγμένα του 
Συλλόγου, καθώς και στις μέχρι εκείνη τη στιγμή προ-
ηγηθείσες εκδηλώσεις (Πεζοπορία, μαθήματα Ντεκου-
πάζ). Στη Γενική Συνέλευση έδωσαν το παρόν μαζί με 
το Προεδρείο της Αδελφότητας και μέλη του Εκπολιτι-
στικού Συλλόγου Παχτουριωτών με προεξάρχοντα τον 
Πρόεδρό του, κο Ηλία Λύτρα. Ο Πρόεδρος αφού πήρε 
τον λόγο, δήλωσε απογοητευμένος από την συμμετοχή 
των Παχτουριωτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποι-
εί ο Σύλλογος στην πόλη του Βόλου και συγκεκριμένα 
στις συνελεύσεις του, οι οποίες όπως ανέφερε δεν 
ξεπερνούν τα 15 άτομα, καθώς επίσης στις ελάχιστες 
συνδρομές και στην έκδοση ημερολογίων που δεν βρί-
σκει ανταπόκριση με αποτέλεσμα τα ετήσια έσοδα του 
συλλόγου να μην ξεπερνούν τα 300 ευρώ, καθιστώντας 
το έργο του Συλλόγου σε ότι αφορά την λειτουργία και 
τη βιώσιμότητα του εξαιρετικά δύσκολο. Στη συνέχεια 
το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Παχτουρίου-Αετού κ. Παναγιώτης Μπόλλης, ο οποίος 
ξεκαθαρίζοντας ,ότι μιλάει ως εκπρόσωπος του Δήμου 
Πύλης, έκανε αναφορά στα μέχρι στιγμής πεπραγμένα 
του Δήμου όπως στον καθαρισμό του σχολείου, του 
γηπέδου, των αυλακίων, και των δεξαμενών (με χλω-
ρίαση). Ως προς το θέμα του νεκροταφείου τόνισε, ότι 
μετά τις εκταφές τον λόγο έχει η κοινότητα για την 
διάθεσή του, ενώ για τον δρόμο και τις κατολισθήσεις 
λόγω των καιρικών φαινομένων, ότι υπήρξε άμεση κινη-
τοποίηση για την διάνοιξή του.  Μετά την τοποθέτηση 
του Προέδρου της Κοινότητας, πήραν το λόγο αρκετοί 
Παχτουριώτες αναφερόμενοι στα θέματα του φύλακα, 
στην ανακατασκευή των δύο γηπέδων καθώς και στα 
προβλήματα που άπτονται του χωριού (καθαριότητα, 
μεγάλο κόστος στους λογαριασμούς ύδρευσης κτλ.). 
Στη συνέχεια, ο κ. Μπόλλης, ανέφερε συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα του φύλακα. Αρχικά 
ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον χώρο όπου 
μπορεί τελικά να γίνει το μαντρί του προτασσόμενου 
για την ανάληψη των καθηκόντων του φύλακα κ. Μπα-
νούζα και στη συνέχεια για τα χρήματα που αξιώνει ο 
κ. Βάιος Τεντολούρης προκειμένου να κατασκευάσει 
το εν λόγω μαντρί, ποσό που φτάνει τα 1.500 ευρώ. Ο 
κ. Γιώργος Τσιούνης πρότεινε την δημιουργία επιτρο-
πής προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που 
θα δοθούν τόσο στον κο Τεντολούρη, όσο και αυτά 
της αμοιβής του κου Μπανούζα. Ύστερα από ερώτη-
μα της γραμματέως της Αδελφότητας προς το Σώμα 
αναφορικά με το τελικό πλάνο που θα ακολουθηθεί, 



Μπορεί να ζούμε στην ομορφότε-
ρη χώρα του κόσμου, να είμαστε 
λαός που το μόνο που σκεφτόμα-
στε και μας νοιάζει να είναι η καλο-
πέραση, το να φάμε και να πιούμε, 
αλλά κάνουμε ένα μεγάλο λάθος.... 
Έχουμε εντάξει την γυμναστική στη 
ζωή μας δύο μήνες πρίν το καλο-
καίρι, απλά για να δείχνουμε ώραιοι 
στην παραλία!!! Η γυμναστική δεν 
είναι μόδα, ούτε υποχρέωση, είναι 
τρόπος ζωής.....
 Η γυμναστική είναι μια δραστηριό-

τητα που ξεκινά από την αρχαιότη-
τα. Ο αθλητισμός-γυμναστική στην 
αρχαία Ελλάδα αποτελούσε σημα-
ντικό μέρος της κοινωνικής ζωής 
και της αγωγής των νέων. Και αυτό 
διότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευ-
αν ό,τι η υγεία του σώματος 
πρέπει να συμβαδί-
ζει με την πνευ-
ματική υγεία : 
«Νους υγιής εν 
σώματι υγιή» . 
Η άσκηση έχει 
αρκετά οφέλη, 
τα οποία πιθα-
νόν ο καθένας 
από εμάς να μην 
μπορεί να σκε-
φτεί .  Βάζοντας 
έστω 2-3 φορές 
την  εβδομάδα 
την γυμναστική 
στο καθημερινό 
μας πρόγραμ-

μα εξασφαλίζουμε μία καλύτερη 
ποιότητα ζωης, ενώ παράλληλα μας 
αναζωογονεί και μας ξεκουράζει. 
Κατά τη διάρκεια της άσκησης πα-
ράγονται ειδικές χημικές ουσίες οι 
‘’ενδορφίνες’’, οι οποίες είναι ορμό-
νες που μειώνουν το άγχος-στρες 
και την νευρικότητα, γι αυτό και τις 
ονομάζουν ‘’ορμόνες της ευτυχίας’’. 
Επίσης βοηθά και χτίζει ένα καλύτε-
ρο και γερό μυοσκελετικό σύστημα 
με αποτέλεσμα να αποφεύγονται ή 
και να θεραπεύονται μυοσκελετικές 
παθήσεις όπως  σκολίωση, κύφωση, 

λόρδωση, οι οποιές 
είτε είναι επίκτη-

τες είτε δημι-
ουρ-

γούνται από τη λάθος στάση του 
σώματος στην καθημερινότητά 
μας.
Πηγαίνοντας γυμναστήριο , κάνο-

ντας ένα άθλημα ή έστω αφήνο-
ντας το αυτοκίνητο για να περπα-
τήσουμε μια απόσταση μισού ή ενός 
χιλιομέτρου με γρήγορο βήμα είναι 
διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι εκγύ-
μνασης του ανθρώπινου σώματος. 
Ο ανθρώπινος οργανισμός  πρέπει 
να κινείται για να λειτουργεί σω-
στά. Η άσκηση αυξάνει την ικανότη-
τα των πνευμόνων και βοηθάει την 
καρδιά στο να ανταποκριθεί σε μια 
κουραστική ημέρα ή δραστηριότη-
τα. Γι’αυτό η γυμναστική είναι καλό 
να ενταχθεί στη ζωή μας, γιατί είναι 
πρωτίστως θέμα υγείας. Στην αρχή 

μπορεί να φαίνεται κουραστική 
μιας και δεν έχει συνηθίσει ο ορ-
γανισμός την άσκηση, αλλά στην 
πορεία όλοι καταλαβαίνουν ότι η 
γυμναστική προσφέρει ενέργεια, 

πνευματική και σωματική ευεξία.
    Το Φθινόπωρο είναι η κατάλ-

ληλη εποχή, ώστε να θέσουμε στό-
χους και να τους υλοποιήσουμε μι-
ας και ο χρόνος είναι με το μέρος 
μας. Οπότε μην ψάχνουμε για δι-
καιολογίες..... Η γυμναστική πρέπει 
να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 
ζωής μας!

Γιατί να μπεί η γυμναστική
στην καθημερινότητά μας...
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Αριθμός λογαριασμού τράπεζας για κατάθεση
συνδρομών ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης

προς το Σύλλογο: 146/296066-42 - Εθνική Τράπεζα

Η φλογερή ιδέα ενός μεγάλου, ίσως του μεγαλύτε-
ρου αθλητικού γεγονότος στην ορεινή μας περιοχή, 
Μαραθωνίου δρόμου, μπορεί να μην ευόδωσε να γίνει 
φέτος το καλοκαίρι, όμως αγκαλιάστηκε απ΄όλους με 
πολλή αγάπη και θέρμη και όπως βαδίσανε τα πράγ-
ματα καλύτερα να πραγματοποιηθεί του χρόνου, 
έχοντας βέβαια μπροστά μας και ...μπόλικο χρόνο.
Τα σκληρά γεγονότα των τελευταίων ημερών, με 

κίνδυνο ακόμα και καταστροφής, δεν πτόησαν τους 
ανθρώπους του Δήμου Πύλης ώστε να επιχειρηθεί το 
τόλμημα μιας τέτοιας διοργάνωσης. Ο κος Γιώργος 
Γώγος έπεσε με τα μούτρα στην προσπάθεια. ‘Ομως 
ούτε οι αθλητές ούτε η διοργάνωση μπορούσε να 
γίνει τόσο γρήγορα. Του χρόνου, πρώτα ο Θεός, 
όλοι θα είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη γιορτή της 
Πόρτας και της Μεσοχώρας και όλων των χωριών 
της Πίνδου.
Ο μεγάλος αυτός Μαραθώνιος δρόμος θέλουμε 

να γίνει τιμώντας όλους εκείνους τους ορεσίβιους 
προγόνους μας και κύρια τη γυναίκα της Πίνδου, όχι 
μόνο που βοήθησε στους πολέμους στα βουνά μας 
αλλά κυρίως ΓΙΑΤΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ. Θέλουμε ο αγώνας αυ-
τός δρόμου να θυμιζει τον σκληρό αγώνα ζωής των 
φτωχών ορεινών πληθυσμών,  που μόνο για παραθέ-
ριση δεν ζούσαν εκεί πάνω.
Η διαδρομή που προτείναμε είναι 45 χλμ  και θα ξε-

κινά από ένα συμβολικό σημείο το φράγμα Μεσοχώ-
ρας, θα περνά μέσα από τη Μεσοχώρα, θα ακολουθεί 
όλη την αμαξιτή οδό, θα διαβαίνει την Δράκαινα 
(Γρόπα) σε υψόμετρο 1350μ., θα κατηφορίζει χωμάτι-
νο δρόμο 5χλμ προς την Παληκαριά και στη συνέχεια 
13χλμ τερματισμός στην Πόρτα.
Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να ανταλλά-

ξουμε ιδέες για το θέμα αυτό και να γραφούν και να 
δημοσιευτούν διάφορα.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ
Βετεράνος αθλητής στίβου

Του χρόνου θα διοργανωθεί
ο Μαραθώνιος της Πίνδου

ΔΩΡΕΑ
Οι θυγατέρες του αείμνηστου διδασκάλου Απόστο-

λου Οικονόμου προσέφεραν στην Κοινότητα, μέσω 
του τοπικού προέδρου κου Παναγιώτη Μπόλλη, το 
ποσό των 1000 ευρώ, όπως αυτό συγκεντρώθηκε 
από τη διάθεση του βιβλίου “Μνήμες της ορεινής πα-
τρίδας” κατά την εκδήλωση-παρουσίαση αυτού τον 
Αύγουστο του 2012. Τα χρήματα θα διατεθούν για το 
έργο επέκτασης του νεκροταφείου του χωριού μας.

Γράφει η
Ξένια Τσιρογιάννη



Συνέχεια από τη σελ. 1

• Την έναρξη έδωσαν τα “Μαθήματα Ντεκουπάζ” με την 
Ντίνα Κατσαρού στις 9 και 10 Αυγούστου και ώρα 7 το 
απόγευμα στην αίθουσα του Σχολείου. Υπήρχε πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον και συμμετοχή από γυναίκες όλων των ηλικιών. 
Το μαθημα πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρες αντί μίας,  τόσο 
λόγω της ακύρωσης του μαθήματος ζωγραφικής με παιδιά 
με την κα Μαίρη Λύτρα, η οποία δεν κατάφερε να είναι κο-
ντά μας, όσο και της επιθυμίας των “μαθητριών”. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι η Ντίνα Κατσαρού παρά τον τραυματισμό 
της στο δεξί της χέρι, γεγονός που δυσκόλεψε ιδιαίτερα 
την προσπάθειά της να αναδείξει τη συγκεκριμένη τεχνική, 
κατάφερε με την αμέριστη βοήθεια των συμμετεχόντων να 
πραγματοποιήσει τα μαθήματά της με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, μεταδίδοντας όλη της την αγάπη και το μεράκι. Με 
την «συνδρομή» ειδκού slide (παρουσίαση εικόνων σε βίντεο) 
και με την κατάλληλη μουσική επένδυση, “δασκάλα και μα-
θητριες” φιλοτέχνησαν με μεράκι κάθε είδους αντικείμενο 
που μπορεί να φανταστεί κανείς (από βάζα μέχρι δίσκους 
και θήκες κινητών!), αναδεικνύοντας αυτή την  ξεχωριστή 
μορφή τέχνης. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη από μέρους μας, 
να μην αναφέρουμε ότι τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν 
με αποκλειστικά έξοδα της κας Ντίνας Κατσαρού, γεγονός 
για το οποίο την ευχαριστούμε θερμά, όπως και τον κο Αν-
δρέα Βασιλάρα για την κάλυψή τους με τον ηλεκτρονικό του 
εξοπλισμό που διέθεσε. 

Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κα 
Μαίρη Λύτρα για το ενδιαφέρον που επέδειξε, να συμμετά-
σχει στις εκδηλώσεις μας, προκειμένου να μεταδώσει στα 
παιδιά κάποιες από τις τεχνικές ζωγραφικής και παρότι 
αυτό δεν κατέστη εφικτό να συμβεί, επιφυλασσόμαστε ώστε 
το συγκεκριμένο μάθημα να λάβει χώρα και στο άμεσο 
μέλλον. 

• Σκυτάλη πήρε στις 11 Αυγούστου και ώρα 9 το πρωί (με 
σύμμαχο το όμορφο πρωινό), η καθιερωμένη μας πεζοπορία 
σε ένα από τα πολλά και προσβάσιμα μονοπάτια που υπάρ-
χουν στο χωριό μας και γύρω από αυτό. Πρέπει να αναφέ-
ρουμε όμως, ότι η επιλογή της εκάστοτε διαδρομής γίνεται 
με μοναδικό κριτήριο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμ-
μετοχή του κόσμου όλων των ηλικιών.

Με συμμετοχή περίπου 23 ατόμων άρχισε η διαδρομή από 
την κεντρική πλατεία, περάσαμε τις κρανιές, διασχίσαμε 
το σημείο φτερούσιο (λίγο πριν φτάσουμε στην εκκλησία 
της Παναγίας), την πλακανίδα με τον τεράστιο βράχο της, 
καταλήγοντας στο παλιόδεντρο. Αφού σταθήκαμε για λίγο 
για τις απαραίτητες ανάσες, γεμίζοντας οξυγόνο και πριν 
πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, θαυμάσαμε για ακόμα 
μια φορά τις ομορφιές που κρύβει ο τόπος μας. 

• Στις 12 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ., έλαβε χώρα για πρώ-
τη φορά στην πλατεία του χωριού Γενική Συνέλευση της 
Αδελφότητας (μαζί με τα μέλη του Εκπολιτιστικού Συλλό-
γου του Βόλου), δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία 
στους Παχτουριώτες, που δεν μπορούν να παρευρίσκονται 
στις συνελεύσεις της Αδελφότητας που διεξάγονται στην 

Αθήνα, να εκφράσουν τις απόψεις τους σε καίρια και ου-
σιαστικά προβλήματα που αφορούν το χωριό, καθώς και 
να ακουστούν σκέψεις και προβληματισμοί αντίστοιχα και 
των συγχωριανών μας από το Βόλο και τα Τρίκαλα. Εκτενής 
αναφορά γίνεται στη σελίδα 2. 

• Την ίδια ημέρα και ώρα 8 μ.μ. στον προαύλιο χώρο της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, παρουσιάστηκε μια παιδική 
διαδραστική παράσταση, με τίτλο «Η εποχή της σποράς», 
της συγγραφέως και τραγουδοποιού Κατερίνας Παλαιοθό-
δωρου.

Πρόκειται για ένα παραμύθι ουσιαστικά με οικολογικό χα-
ρακτήρα μέσω του οποίου τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπάνε 
τη γη και ειδικότερα την τέχνη της σποράς, του οργώματος 
και του θερισμού, εικόνες ξένες για τα παιδιά που ζούνε 
στις μεγαλουπόλεις. Τα ίδια τα παιδιά έγιναν οι ήρωες του 
παραμυθιού, καθώς όλα μαζί σε συνεργασία με την Κατερίνα 
και τα τραγούδια της, έπαιξαν και τραγούδησαν σε ένα πολύ 
όμορφο διαμορφωμένο περιβάλλον  με πλούσια σκηνικά και 
μελωδικούς ήχους, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο το 
κύριο μας μέλημα, την όσο το δυνατό καλύτερη ψυχαγωγία 
των παιδιών.

• Την επομένη το πρωί, στις 12 Αυγούστου πραγματο-
ποιήθηκε στην κεντρική πλατεία το καθιερωμένο πλέον 
ραντεβού του τουρνουά τάβλι και δηλωτής. Χαρακτηριστικό 
του ενδιαφέροντος της φετινής εκδήλωσης, ήταν η μεγάλη 
συμμετοχή, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ, στη μεν δηλωτή ο 
αριθμός ξεπέρασε τα 18 ζευγάρια (!), στο δε τάβλι τον αριθ-
μό των 14 μεμονωμένων παιχτών.

Σ’ ένα τουρνουά που διήρκησε συνολικά 7 ώρες, διοργανω-
τές και συμμετέχοντες επιδόθηκαν σ’ έναν μαραθώνιο, όπου 
βέβαια το αποτέλεσμα τους δικαίωσε και με το παραπάνω, 
χαρίζοντας σε όλους στιγμές ευχάριστες και φυσικά στους 
νικητές ηθική και ουσιαστική βράβευση. Νικητές στη δηλω-

τή αναδείχθηκε το ζευγάρι των Γιώργου Χρηστάκη - Ηλία 
Λύτρα, όπου στον τελικό επικράτησε των Γεώργιου Ζιούτου 
- Λεωνίδα Οικονόμου. Απ’ την άλλη, στο τάβλι το ζευγάρι 
του τελικού ήταν αυτό των Κατερίνας Παλαιοθόδωρου 
- Ηλία Λύτρα, με νικήτρια την πρώτη. Τα έπαθλα και για τα 
δύο παιχνίδια ήταν από ένα νεσεσέρ με είδη αντρικής και 
γυναικείας περιποίησης. 

• Το απόγευμα της 12ης Αυγούστου, τόσο η γιορτή της 
πίτας με τα πλούσια γευστικά εδέσματα, όσο και η λαϊκή 
βραδιά που ακολούθησε με τις υπέροχες μελωδίες της ρε-
μπέτικης κομπανίας της Κατερίνας Παλαιοθόδωρου, άφη-
σαν στον κόσμο ένα ξεχωριστό χρώμα.

Στη γιορτή της πίτας, όπου οι φετινές συμμετοχές ξεπέ-
ρασαν κάθε προσδοκία φτάνοντας τον αριθμό των 46, ο 
κόσμος απόλαυσε για ακόμα μία φορά μοναδικές δημιουργί-
ες από τα χέρια των κυριών του χωριού μας, μικρών και με-
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Συνέχεια από τη σελ. 1 Αθήνα, να εκφράσουν τις απόψεις τους σε καίρια και ου-

Πλούσιο και το φετινό μενού της Αδελφότητας  στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού

Πιστοί στο ραντεβού τους για ακόµα µία χρονιά
οι πεζοπόροι το πρωινό της 11ης Αυγούστου.

Παρά την “αντιπαλότητα” από την µεταξύ τους µονοµαχία, 
τα χαµόγελα των παικτών αποδεικνύουν ότι σε τέτοιους 

αγώνες σηµασία έχει πάνω απ’ όλα η συµµετοχή.

Η βελούδινη φωνή της Κατερίνας ταξίδεψε
τους µικρούς µας φίλους στην παιδική

διαδραστική παράσταση “Η εποχή της σποράς”.

...Και τα παιδιά όµως αποδείχτηκαν άξιοι συνοδοιπόροι
σ’ αυτό το όµορφο ταξίδι.

Η Πρόεδρος της Αδελφότητας κα Βάσω Τσιούνη,
παραδίδει το αναµνηστικό δώρο στους νικητές

του τουνουά της δηλωτής, Λύτρα Ηλία − Χρηστάκη Γιώργο.

∆εν έπεφτε καρφίτσα στην πλατεία από τους
συµµετέχοντες στο τουρνουά του τάβλι και της δηλωτής.

Ο ηττηµένος στον τελικό του τουρνουά τάβλι πρόεδρος 
του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Ηλίας Λύτρας απονέµει

το αναµνηστικό στη νικήτρια Κατερίνα Παλαιοθόδωρου.

Οι γυναίκες που ετοίµασαν τις γευσιγνωσίες
που απολαύσαµε στην γιορτή της πίτας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί ο κόσµος
το βίντεο µε τις δηµιουργίες της συγχωριανής µας
κας Ντίνας Κατσαρού στο µάθηµα του Ντεκουπάζ.



γάλων. Η επιβράβευσή τους, δόθηκε λίγο μετά το μοίρασμα 
αυτών στον κόσμο, με την παραλαβή αναμνηστικών δώρων 
(ένα νεσεσέρ με είδη καλλωπισμού). Σε αυτό το σημείο να 
ευχαριστήσουμε όσες κυρίες έφτιαξαν τις πίτες και να τις 
συγχαρούμε για τις δημιουργίες τους.

Η συνέχεια της βραδιάς με την λαϊκορεμπέτική κομπανία 
που μας συντρόφευσε το όμορφο αυτό βράδυ, απέδειξε 
ότι μια καλή ορχήστρα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
στοιχείο στη διασκέδαση του κόσμου, τόσο με την καλή 
ποιότητα των τραγουδιών, όσο και με το σωστό αποτέλεσμα 
του ήχου. Αξίζει νομίζουμε να κάνουμε και μια αναφορά στα 
παιδιά που απάρτιζαν την ορχήστρα: Στο τραγούδι ήταν η 
Κατερίνα Παλαιοθόδωρου, στην κιθάρα ο Μάνος Κονδύλης, 
στο ακορντεόν η Αγγέλικα Παπανικολάου και στο μπουζού-
κι ο Διονύσης Φραγκογιαννόπουλος.

• Στις 13 Αυγούστου και ώρα 6 μ.μ., δόθηκε το έναυσμα για 
τον 2ο Αγώνα δρόμου Παχτουρίου. Η Μουσική κατάλληλα 
ενδεδειγμένη για την περίσταση (ηχητική κάλυψη: Ανδρέας 
Βασιλάρας), δημιούργησε το περιβάλλον που έπρεπε, ώστε 
να ανασυρθούν μνήμες από την επιτυχημένη περσινή διορ-
γάνωση, συνέχεια της οποίας οφείλαμε να παρουσιάσουμε 
και φέτος. Ιδιαίτερη και ευχάριστη έκπληξη, ο αριθμός των 
συμμετοχόντων, ο οποίος ξεπέρασε τους 136 (!), δημιουργώ-
ντας ένα σκηνικό που σίγουρα δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα 
από αγώνες δρόμου - τρεξίματος που λαμβάνουν χώρα σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας, με σαφώς πολύ μεγαλύτερα και 
διαφορετικά μεγέθη.

Ο ιθύνων νους και αυτής της μεγάλης γιορτής του αθλη-
τισμού, προπονητής στίβου κ. Χρήστος Παπαγιάννης, είχε 
προβλέψει και την παραμικρή λεπτομέρεια για την άρτια 
έκβαση του αγώνα. Ξεχωριστό χρώμα έδωσε η ειδικά δια-
μορφωμένη αψίδα που είχε στηθεί στο σημείο εκκίνησης. 
Υπήρχαν βέβαια οι απαραίτητες οδηγίες προς τους αθλητές 
για την ομαλή διεξαγώγη του αγώνα, ενώ κατά μήκος της δι-
αδρομής είχαν τοποθετηθεί βοηθητικά βέλη, καθώς και στο 
σημείο τερματισμού λωρίδες, όπου δύο κορίτσια περίμεναν 
τους δρομείς δίνοντάς τους την ίδια στιγμή το αναμνηστικό 
δίπλωμα συμμετοχής. Στη συνέχεια και μετά από ένα ολιγό-
λεπτο διάλλειμμα, ώστε να δοθεί χρόνος στους διοργανω-
τές να καταρτίσουν τις κατηγορίες των νικητών, οι συμμε-
τέχοντες παίρνοντας τις απαραίτητες ανάσες, άκουσαν τα 
αποτελέσματα τα οποία συνοψίζονται παρακάτω. 

Συγκεκριµένα οι κατηγορίες που βραβεύτηκαν είναι: 
Κατηγορία κοριτσιών junior (κάτω των 6): 1η θέση: 
Λύτρα Ευαγγελία − 2η θέση: Υψηλάντη Πηνελόπη − 3η 
θέση: Γκούβερη Αποστολία / Κατηγορία κοριτσιών 
δηµοτικών: 1η θέση: Παπαγιάννη Μιχαέλα − 2η θέση: 
Καραούλη Ελένη − 3η θέση: Χρηστάκη Χριστίνα / 
Κατηγορία κοριτσιών γυµνασίου−λυκείου: 1η θέση: 
Καραούλη Βασιλική − 2η θέση: Καραούλη Ευαγγελία 
− 3η θέση: Καναρά Νικολέτα / Κατηγορία γυναικών: 1η 
θέση: Χαραλαµποπούλου Ντέπυ − 2η θέση: Παπαχρή−
στου Ευαγγελία − 3η θέση: Αναστασίου Σοφία /  Γενι−
κή γυναικών: 1η θέση: Γαρδέλη Αναστασία − 2η θέση:  
Ανδρέου Γεωργία − 3η θέση: Κουτσιαµπέλα 

Αλεξάνδρα / Κατηγορία αγοριών junior (κάτω των 6): 
1η θέση: Βασιλάρας Γεώργιος − 2η θέση: Καραούλης 
Γιάννης − 3η θέση: Λάκκας Γεώργιος / Κατηγορία 
αγοριών δηµοτικών: 1η θέση: Λύτρας Νικόλαος (2006) 
− 2η θέση: Κυλίφης Κωνσταντίνος − 3η θέση: Λύτρας 
Νικόλαος (2004) / Κατηγορία αγοριών γυµνασίου− 
λυκείου: 1η θέση: Καραούλης Γιάννης − 2η θέση: Λύ−
τρας Βασίλης − 3η θέση: Γαρδέλης Παναγιώτης / 
Κατηγορία ανδρών: 1η θέση: Λύτρας Παναγιώτης − 2η 
θέση: Παπαγιάννης Κωνσταντίνος − 3η θέση: Νοµικός 
Ιάκωβος / Γενική ανδρών: 1η θέση: Κρανιάς Γεώργιος 
− 2η θέση: Χονδρός ∆ηµήτριος − 3η θέση: Βασιλάρας 
Χρήστος 
Ειδική βράβευση µεγαλύτερου/ης δροµέα: Βασιλά−

ρας Πέτρος – Σταµούλη−Κορµπάκη Μαίρη
Ειδική βράβευση µικρότερης δροµέα: Γκούβερη Ελέ−

νη (2013)

Ο αγώνας δρόμου  ολοκληρώθηκε με την απονομή των 
μεταλλίων σε όλους όσοι συμμετείχαν ανταμείβοντας με 
αυτόν τον τρόπο την θέλησή τους και την αγάπη τους για 
στήριξη στα αθλητικά δρώμενα του χωριού. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι τα μετάλλια παρέδιδαν και σε διαφορετικούς 
ανθρώπους κάθε φορά, κορίτσια με παραδοσιακή φορεσιά, 
δίνοντας ένα ιδιαίτερο τόνο στην εκδήλωση. 

• Το βράδυ της ίδιας μέρας και ώρα 11 μ.μ., πραγματοποι-
ήθηκε στο χώρο του σχολείου το καθιερωμένο πάρτι νέων. 
Η φετινή ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι συμμετεί-
χαν τα ίδια τα παιδιά στην διοργάνωσή του, λαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες ως προς την υλοποίησή του και δίνοντας 
ιδιαίτερα δείγματα υπευθυνότητας, κάτι που μας χαροποί-
ησε όλους, καθώς το ομαδικό πνεύμα ήταν έκδηλο όλη τη 
βραδιά.

Είναι δεδομένο πως αυτό θα τους βοηθήσει τόσο σε προ-
σωπικό επίπεδο, όσο και γενικότερα στη ζωή τους απ’ την 
στιγμή που μιλάμε για ομαδική προσπάθεια. Αυτό άλλωστε 
επιτάσσει η φιλοσοφία της συμμετοχής σε έναν σύλλογο, 
να βρίσκονται δηλαδή κάθε φορά άνθρωποι που είναι σε 
θέση και έχουν βεβαίως την όρεξη να προσφέρουν, βάζο-
ντας το συλλογικό συμφέρον πάνω από οτιδήποτε άλλο. Με 
την βοήθεια των δύο Συλλόγων, τα παιδιά δημιούργησαν το 
σκηνικό που επιθυμούσαν, ώστε να περάσουν ευχάριστα τις 
6,5 και πλέον ώρες που διήρκησε το πάρτι. Η διασκέδαση 
του κόσμου που ήταν άλλωστε και ο στόχος επετεύχθη και 
η ικανοποίηση ήταν κάτι παραπάνω από διάχυτη, ευχόμενοι 
να ζήσουμε παρόμοιες στιγμές και του χρόνου. 

• Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την Παρασκευή 14 Αυγού-
στου και ώρα 7 μ.μ., με την προυσίαση του βιβλίου διηγημά-
των του Πέτρου Κουτσιαμπασάκου “Δρόμοι”, από τον συγ-
χωριανό μας συγγραφέα και σκηνοθέτη κ. Κώστα Καραούλη 
και την προβολή της ταινίας του Δημήτρη Κουτσιαμπασά-
κου “Ο Μανάβης”. Η εκδήλωση τηρουμένων των αναλογιών 
ήταν άρτια προσεγμένη ως προς τις λεπτομέρειες, σεβόμε-
νοι τις αρχές που διέπει (όπως αναφέρθηκε και στην έναρξή 
της) της ανάπτυξης του πνέυματος και γενικότερα της 
ανάδειξης του πολιτισμού. Αφού λοιπόν ο κ. Καραούλης προ-

λόγισε το βιβλίο του αείμνηστου Πέτρου Κουτσιαμπασάκου 
που τόσο απροσδόκητα έφυγε από τη ζωή, με τη συνοδεία 
τραγουδιού (Tres colores Azul - Song for the unifi cation of 
Europe), αναφέρθηκε στον άνθρωπο Πέτρο, στο συγγραφέα, 
καθώς και στην προσφορά του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι 
του τόπου μας, στα συναισθήματα που δημιούργησε με τα 
διηγήματά του, αλλά και στους προβληματισμούς που έθεσε 
με αυτά, ανοίγοντας παράλληλα νέους ορίζοντες στην νεό-
τερη λογοτεχνία.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα βίντεο με αποσπάσματα από 
συνεντεύξεις που είχε δώσει κατά καιρούς ο Πέτρος Κουτσι-
αμπασάκος και η βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή της 
ταινίας “Ο Μανάβης” του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

Το γνωστό σε όλους μας πλέον ντοκιμαντέρ, με την συμπα-
θητική φιγούρα του ανθρώπου που εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
μαζί με την οικογένειά του, έχουν γίνει συνώνυμοι της δικής μας 
ανάγκης για προμήθεια καλών και φρέσκων προϊόντων. Δόθηκε 
λοιπόν η δυνατότητα σε όσους δεν την είχαν παρακολουθήσει 
να την δούν αλλά και σε όλους γενικότερα να πλοηγηθούν σε 
ένα όμορφο ταξίδι στα καταπράσινα βουνά της Πίνδου. Την εκ-
δήλωση τίμησε με την παρουσία του ο κ. Κώστας Κουτσιαμπα-
σάκος (αδερφός του Πέτρου και του Δημήτρη) με τη συνοδεία 
της οικογένειάς του και τον ευχαριστούμε θερμά, όπως και τον 
κο Ανδρέα Βασιλάρα για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού (μηχάνημα προβολής, ηχεία, κονσόλα) που διέθεσε.    
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον συγχωριανό μας 

Κώστα Γιαννακούρα τόσο για τη μεταφορά του ηχητικού εξο-
πλισμού προς το χωριό και φυσικά για την κάλυψη των εκδηλώ-
σεων (Παιδική παράσταση, Γιορτή πίτας, Λαϊκή βραδιά, Πάρτυ, 
Παρουσιάση βιβλίου, Προβολή ταινίας).
Ευχαριστίες θα θέλαμε να δώσουμε και στους κυρίους Στέ-

φανο Καραούλη, Γιώργο Λεβεντικίδη και Κώστα Βασιλάρα για 
την κάλυψη των εκδηλώσεων με φωτογραφικό υλικό.  

• Οι φετινές εκδηλώσεις της Αδελφότητας ολοκληρώθηκαν 
με την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο των πεσόντων, την Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το 
πρωί έξω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Το τελετουρ-
γικό μέρος της ημέρας περιελάμβανε κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Παχτουρίου  - Αετού κ. Πα-
ναγιώτη Μπόλλη, από την Πρόεδρο της Αδελφότητας Παχτου-
ριωτών κ. Βάσω Τσιούνη και τον Πρόεδρο του Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου Παχτουριωτών Βόλου κ. Ηλία Λύτρα. Στη συνέχεια, οι 
παρευρισκόμενοι οδηγήθηκαν στην πλατεία του χωριού όπου 
και τους μοιράστηκε το καθιερωμένο για την ημέρα στάρι, για 
την υλοποίηση του οποίου βοήθησαν οι συγχωριανές μας Ελένη 
Τσιούνη, Ελένη Παπαγιάννη και Κούλα Λάκκα. 
Τέλος ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι εργάστηκαν εθελοντι-

κά για την πραγματοποίησή τους, πριν και καθόλη τη διάρκειά 
τους.  
Η 16η Αυγούστου σήμανε την ολοκλήρωση των φετινών εκδη-

λώσεων της Αδελφότητας Παχτουριωτών. Ένα μεγάλο ευχαρι-
στό για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας δίνετε αυτά τα 
δύο χρόνια. Μας δίνετε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε 
ακόμη πιο δυναμικά. 

Ευχόμαστε σε όλους καλό χειμώνα και καλή αντάμωση…
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γάλων. Η επιβράβευσή τους, δόθηκε λίγο μετά το μοίρασμα λόγισε το βιβλίο του αείμνηστου Πέτρου Κουτσιαμπασάκου 

Πλούσιο και το φετινό μενού της Αδελφότητας  στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού

Η ορχήστρα που χρωµάτισε το βράδυ
µε τις υπέροχες µελωδίες της.

Καθόλα έτοιµοι οι δροµείς για την έναρξη
του 2ου Αγώνα ∆ρόµου Παχτουρίου.

Ξεχωριστό χρώµα στην απονοµή των µεταλλίων
στον αγώνα δρόµου έδωσαν τα δύο κορίτσια
που ντύθηκαν µε παραδοσιακές φορεσιές.

Περίσσευε το κέφι στο καθιερωµένο πάρτυ των νέων 
στην αίθουσα του σχολείου.

Με ιδιαίτερο ενιδαφέρον ο κόσµος παρακολούθησε
την ταινία «Μανάβης»

Ο συγχωριανός µας κ. Κώστας Καραούλης
κατά τη διάρκεια της προλόγισης του βιβλίου

του Πέτρου Κουτσιαµπασάκου.



έσσερις το ξηµέρωµα ήταν, όταν βρέθηκα να σκου−
ντουφλάω µεταξύ ύπνου και ξύπνιου και να ανεβαίνω 
το µονοπάτι στον πάνω µαχαλά για το Τσιγκό−
ρι. Μερικές µέρες πριν στην πλατεία εί−
χαµε αποφασίσει, ότι θα ανεβαίναµε 
στο Τσιγκόρι για να µαζέψουµε τσάι 
και να που τώρα έφτασε εκείνη 
η στιγµή και ακολουθούσα µε 

το βλέµµα µου τους φακούς των άλλων 
τριών συνοδοιπόρων και καθοδηγητών 
µου, του κύριου Φώτη Μπόλλη του µε−
γαλύτερου  της παρέας,  του Κώστα 
Κατσαρού και του Γιώργου Λεβεντικί−
δη. Ετσι βρέθηκα και εγώ να διασχίζω 
µε όση προσοχή µπορούσα και µε ένα 
κόµπο στο στοµάχι το µονοπάτι για 
το Τσαρδάκι, µε τους συγχωριανούς  
µου  να µου λένε διάφορες ιστορίες 
για τα µέρη που έχουν σκαρφαλώσει, 
για τις περιπέτειες τους στα βουνά 
γύρω από το Παχτούρι, κυρίως όµως 
να µου αφηγούνται ιστορίες µε τις πιο 
γλαφυρές περιγραφές  από το επιβλητι−
κό Τσιγκόρι. 
Μετά από αρκετή ώρα και χωρίς να το κα−

ταλάβω βρέθηκα να περπατάω στην γνώστη 
«σκαλούλα». Εντυπωσιάστηκα από τα σκαλάκια, 
που είχαν σχηµατίσει οι πέτρες και το έδαφος, σε 
αυτό το σηµείο του µονοπατιού.  Εκεί αποφασίσαµε να 
σταµατήσουµε και να κάνουµε µια στάση, ώστε να µας προλά−
βει ο τέταρτος της παρέας και ο µικρότερος ο Ηλίας Αντωνίου, ο 

οποίος  µας είδε στην βρύση στην πλατεία να γεµίζουµε νερό και 
έπειτα από λίγο, άφησε τους φίλους του και ξεκίνησε για  να µας 

προλάβει. 
Αυτή ήταν για µένα η πρώτη φορά που γνώριζα τον 

Φώτη Μπόλλη,  γνωστός σε όλους µε το παρα−
τσούκλι «οικολόγος». Μας µίλησε για το τσάι 

και τις ποικιλίες που συναντάµε στα βου−
νά µας, µας αποκάλυψε σε ποιά σηµεία 
φυτρώνει, δύσβατα για να τα προσεγγί−
σεις, και για τα διάφορα λουλούδια και 
βότανα της περιοχής µας. Τροµερός 
γνώστης της ονοµασίας και των ιδι−
οτήτων κάθε φυτού που συναντού−
σαµε στο διάβα µας,  εντυπωσιακός 
παρά την ηλικία του στην άνεση µε 
την οποία ανέβαινε και κατέβαινε 
έχοντας στους ώµους του τσουβάλια 
µε τσάι. Προσωπικότητα αυθεντική 
τέτοια που να σου ξυπνά τη διάθεση 
να ασχοληθείς περισσότερο µαζί της, 
µε σκοπό να ανακαλύψεις και άλλα µυ−

στικά από τον πλούτο της γνώσης του. 
Κάπως έτσι µου γεννήθηκε η ιδέα  να 

προτείνω στον κ. Φώτη Μπόλλη να παρα−
χωρήσει µια συνέντευξη για την εφηµερίδα 

µας, πρόταση που µε µεγάλη χαρά αποδέχτη−
κε και τον ευχαριστώ προσωπικά και εκ µέρους 

των µελών του συλλόγου ιδιαίτερα για αυτό.
Σίγουρα, όσα χρόνια κι αν περάσουν, η παρθενική 

µου αυτή ανάβαση στο Τσιγκόρι θα µείνει για πάντα χαραγµέ−
νη στη µνήµη µου.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου μέ-
νετε στο χωριό τι σημαίνει το χωριό για σας και ποιες 
είναι οι ασχολίες σας αυτό τον καιρό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το χωριό είναι η δεύτερη μεγάλη αγάπη 
μου, μετά την οικογένειά μου. Σημαίνει τα πάντα για 
μένα, την ίδια μου τη ζωή, σημαίνει επαφή  με τις ρίζες 
μου, με τη φύση, τεκμηριωμένη διατροφή, βοτανολογία, 
ενασχόληση με το κήπο, παλαιότερα με τη μελισσοκο-
μία, όταν ήμουν νεότερος.

ΕΡ.: Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 
την επισκεψιμότητα στο χωριό και την ζωή των κατοί-
κων;

ΑΠ.: Η οικονομική κρίση έχει αγγίξει  τους πάντες, 
άρα και τους ανθρώπους του χωριού μας, καθώς  εκτός 
από οικονομική – κοινωνική, είναι κυρίως κρίση αξιών. 
Και φυσικά μόνο μέσα από τις αξίες αυτές, τις πα-
νανθρώπινες θα μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε. Το  
χωριό μας με τη φύση του και το περιβάλλον του, προ-
σφέρεται γι αυτό, μπορεί να εμπνεύσει τον καθένα που 
θα το πλησιάσει και θα ενδιαφερθεί. Θα ανταποδώσει 
σε μεγάλο βαθμό το νιάξιμο του κάθε ανθρώπου. 

ΕΡ.: Φυσιολάτρης – ορειβάτης – οικολόγος τι άλλο 
ακόμα και τι περισσότερο σας χαρακτηρίζει;

ΑΠ.: Η οικολογία με χαρακτηρίζει σε όλη τη ζωή μου. 
Είναι μια συνεχής ενασχόληση, μια συνεχής αναζήτηση 
και σ’ αυτή την έννοια οφείλω το ότι είμαι φυσιολάτρης, 
ορειβάτης, βοτανολόγος, μελισσοκόμος στο παρελθόν. 
Όλα αυτά προσδιορίζουν τη φιλοσοφία μου για τη ζωή. 
Και βέβαια δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ, καλύτερο 
μέρος από το χωριό μας, για να δράσω σ αυτούς τους 
τομείς.Από την άποψη αυτή το χωριό μας και η περιοχή 
είναι πλούσια.

ΕΡ.: Η βαθιά γνώση σας για τα μυστικά της φύσης 
απο που πηγάζει; Τελικά κρύβει η φύση μυστικά;

ΑΠ.: Η φύση είναι ένα πεδίο μελέτης, σαφώς και κρύ-
βει μυστικά. Όμως εάν επικοινωνήσεις μαζί της, και κα-
τορθώσεις να ενσωματωθείς τότε σου αποκαλύπτεται. 
Η φύση πολλές φορές αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Δεν 
είναι τυχαίο που πολλοί συγγραφείς, επιστήμονες της 
δίνουν το χαρακτηριστικό της μνήμης. Η φύση είναι 

μνήμη.Και αξίζει να ψάχνεις τα μυστικά της.Έχει πολλά.
Και σε διαφωτίζει όταν ενδιαφέρεσαι και τη σέβεσαι.

ΕΡ.: Επειδή γνωρίζουμε την ενασχόλησή σας με την 
φύση θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τα μονοπάτια 
και για την χλωρίδα του τόπου μας.  Είναι εύκολο να 
ανεβαίνεις στα βουνά από τα μονοπάτια μας; Ποια μο-
νοπάτια είναι εφικτά σήμερα;

ΑΠ.: Ο τόπος μας είναι από τα πιο όμορφα μέρη που 
υπάρχουν. Πλούσια χλωρίδα.Πυκνά, πανύψηλα ελατο-
δάση , πλατάνια στα ρέματα, οξιές, κέδρα, καστανιές… 
Η ανάβαση στα βουνά μας όμως είναι δύσκολη διότι 
χάθηκαν τα μονοπάτια, που υπήρχαν πολλά, κι αυτό 
λόγω έλλειψης κτηνοτροφίας. Προσβάσιμο είναι της 
Παναγίας και μερικά γύρω στο χωριό. Άλλα είναι δύ-
σκολα και ουσιαστικά έχουν χαθεί.

ΕΡ.: Τι θα θέλατε να αλλάξει και πως μπορούμε να 
ενισχύσουμε αυτές τις δραστηριότητες πεζοπορίας 
στο χωριό μας ;

ΑΠ.: Χρειάζεται δραστηριοποίηση όλων και κυρίως 
των νέων μας, ώστε να ανοιχθούν εκ νέου τα χαμένα 
πλέον μονοπάτια.Απαιτείται σχεδιασμός, οργάνωση, 
πεζοπορίες όπου αχνοφαίνονται τα χαμένα μονοπάτια 
ή ακόμα και άνοιγμα νέων όπου αυτό είναι δυνατόν.
Σε πολλά άλλα μέρη της πατρίδος μας το βλέπουμε 
αυτό.

ΕΡ.: Πως μπορεί να βοηθήσει ο δήμος στις παραπάνω 
δραστηριότητες;

ΑΠ.: Απαιτείται το ενδιαφέρον του δήμου ώστε να 
οργανώσει ή να συμμετάσχει σε τέτοιες πεζοπορίες ή 
άλλες δραστηριότητες, όπως παρατηρούμε σε διάφο-
ρα άλλα ορεινά μέρη σαν τη περιοχή του χωριού μας.

ΕΡ.: Θα θέλαμε να γυρίσουμε σε αναμνήσεις από τα 
παιδικά σας χρόνια στο χωριό. Από τα χρόνια εκείνα 
ποια στιγμή που ζήσατε σας έχει στιγματίσει;

ΑΠ.:  Έχει μείνει στο μυαλό μου η ανέχεια. Στα παι-
δικά μου χρόνια υπήρχε έλλειψη βασικών αγαθών δι-
αβίωσης. Επίσης στερήθηκα πολύ τη γνώση. Ίσως να 
είναι ένα πρόβλημα που παρατηρείται στα ορεινά 

χωριά μας, για να εξισορροπεί κατά κάποιο τρόπο την 
ομορφιά που προσφέρει απλώχερα ο τόπος μας, και η 
φύση του.

ΕΡ.: Το Παχτούρι συγκαταλέγεται πλέον στα έρημα 
χωριά της Νότιας Πίνδου, πώς σας φαίνεται η εξέλιξη 
αυτή για το χωριό και πως μπορεί να αλλάξει;

ΑΠ.: Δεν υπάρχει πιο θλιβερό γεγονός από ένα έρημο 
χωριό. Η πολιτεία πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος σ 
αυτό. Αλλά κι εμείς πρέπει να δώσουμε άμεση προ-
τεραιότητα σ αυτό, να ενεργοποιηθούμε μαζί με τους 
νέους μας για να έχει μέλλον το χωριό μας.Τα ορεινά 
χωριά παραγκωνίζονται και δίνεται προτεραιότητα στη 
νησιώτικη Ελλάδα.
Εάν εμείς πρώτα απ όλους δεν κινητοποιηθούμε προς 

αυτή τη κατεύθυνση, μη περιμένουμε τίποτε από τους 
άλλους.

ΕΡ.: Θυμάστε τι σας εντυπωσίασε την πρώτη φορά 
που ανεβήκατε στο βουνό και μετέπειτα δεθήκατε με 
αυτό;

ΑΠ.: Εντυπωσιάστηκα και ξαφνιάστηκα θα έλεγα με 
το πλούτο της φύσης. Ένας άλλος αέρας, νερά, ουρα-
νός, ορίζοντας, η ελευθερία που νοιώθεις, η αισιοδοξία, 
πράγματα που λείπουν από τους ανθρώπους σήμερα. 
Τα βουνά μας είναι πηγή ζωής, ποιοτικής ζωής, αλλά 
και έμπνευσης.

ΕΡ.: Θα μοιραστείτε μαζί μας κάτι που δε θα ξεχάσε-
τε ποτέ από τις πεζοπορίες σας;

ΑΠ.: Είναι δύσκολο να ξεχάσει κανείς τι νοιώθει και τι 
βλέπει σε κάθε ανάβαση στα βουνά μας. Όμως δεν αλ-
λάζω με τίποτε το γλυκοχάραμα.Είναι η μοναδική στιγ-
μή που φεύγει το φως του φεγγαριού από το πυκνό 
δάσος και αφήνει σιγά σιγά τη θέση του στο λυκαυγές 
της μέρας.Μοναδική στιγμή.

ΕΡ.: Υπήρξατε και εσείς μέλος του Δ.Σ της αδελφό-
τητας Πως σας φαίνεται το γεγονός ότι το ΔΣ απαρ-
τίζεται σήμερα από άτομα νεαρής ηλικίας; Ποιες οι 
προσδοκίες σας από αυτό;

ΑΠ.: Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο. Αναμένω ακό-
μη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων μας, γιατί αυτό 
θα δώσει ελπίδα για το μέλλον του χωριού και του 
τόπου μας.

ΕΡ.: Ποια η ευχή σας για το μέλλον του τόπου μας;
ΑΠ.: Ευχή μου είναι να ακούσω ξανά βελάσματα στο 

βουνό.Είναι το όνειρό μου. Να μην ερημώσει ο τόπος.
Πρέπει να υπάρξει συνέχεια, αφού αφορά τη ζωή όλων 
μας. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία.

«Δεν αλλάζω με τίποτα το γλυκοχάραμα του χωριού μας…»
Συνέντευξη στην Πρόεδρο της Αδελφότητας Βάσω Τσιούνη

έσσερις το ξηµέρωµα ήταν, όταν βρέθηκα να σκου−
ντουφλάω µεταξύ ύπνου και ξύπνιου και να ανεβαίνω 
το µονοπάτι στον πάνω µαχαλά για το Τσιγκό−
ρι. Μερικές µέρες πριν στην πλατεία εί−
χαµε αποφασίσει, ότι θα ανεβαίναµε 
στο Τσιγκόρι για να µαζέψουµε τσάι 
και να που τώρα έφτασε εκείνη 

T
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Ο συγχωριανός μας φυσιολάτρης, ορειβάτης και βοτανολόγος Φώτης Μπόλλης μιλάει στην εφημερίδα μας:

Με τη σύζυγό του Ελένη.

Με τη σύζυγό του Ελένη και
τα εγγόνια του Ελένη και Βίκυ.



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
 • Στις 18 Ιουλίου 2015 στον Ι.Ν 

Αγίας Μαρίνας στις Αλυκές Βόλου 
ο συγχωριανός μας Ανδρέας Κα-
ραβίδας του Αθ. και η σύζυγός του 
Ματίνα Αγγελή βάπτισαν το αγορά-
κι τους και το ονόμασαν Αθανάσιο. 
Νονός ο συγχωριανός μας Φώτης 
Καραβίδας του Αθ.

ΓΑΜΟΙ
• Στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 στον 

Ι.Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στον 
Άλιμο τέλεσαν τον γάμο τους η 
συγχωριανή μας Ευαγγελία Γ.  Ζι-
ούτου και ο Χάρης Καδόγλου. Κου-
μπάροι ο συγχωριανός μας Αντώ-
νης Παπαγιαννάκης και η σύζυγός 
του Ευαγγελία.
• Στις 6 Σεπτεμβρίου 2015 στον Ι.Ν. 

Αγίου Στεφάνου στον Σωρό Βόλου 
τέλεσαν τον γάμο τους ο συγχωρι-
ανός μας Νίκος Ιωαν. Γεροχρήστος 
και η Χριστίνα Παπαντωνίου. Κου-
μπάρα η συγχωριανή μας Φωτεινή 
Δ. Χρηστάκη.
• Στις 11 Οκτώβρη 2015, στον Ι.Ν. 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στην Ηλιούπολη, τέλεσαν τον γάμο 
του ο συγχωριανός μας Σωτήρης 
Τσιούνης  και η Βέρα Ριφιώτου. 
Την ίδια μέρα βάπτισαν και το αγο-
ράκι τους και το ονόμασαν Γιώργο.  

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 15 Ιου-

λίου 2015 απε-
β ίωσε  στην 
Αθήνα ο συγ-
χωριανός μας 
Χρήστος Λάκ-
κας και η νε-
κρώσιμος ακο-
λουθία εψάλει 
στις 17 Ιουλίου 
στο κοιμητήριο 
Παχτουρίου.
• Στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 απεβί-

ωσε στην Αθήνα ο συγχωριανός μας 
Γεώργιος Παππάς-Νταουλής και η 
νεκρώσιμος ακολουθία εψάλει την 
επομένη στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 
στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας. 
• Στις 12 Οκτωβρίου 2015 απεβίωσε 

στο Βόλο ο συγχωριανός μας Χρή-
στος Παν. Λύτρας και η νεκρώσιμος 
ακολουθία εψάλει την επομένη στον 
Ι.Ν. Παναγίτσας στις Αλυκές Βόλου 
η δε ταφή έγινε στο κοιμητήριο του 
Προφήτη Ηλία στις Αλυκές.                          

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Η συγχωριανή μας Κατσαρού 

Ερασμία του Αθ. έλαβε επάξια το 
πτυχίο του τμήματος επιστημών της 
εκπαίδευσης στην προσχολική ηλι-
κία από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης.

• Η συγχωριανή μας Κατσαρού 
Κωνσταντίνα του Αθ. έλαβε επάξια 
το πτυχίο του τμήματος παιδαγωγι-
κό προσχολικής εκπαίδευσης από το  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
• Ο συγχωριανός μας Παππάς 

Μιλτιάδης του Ηλ. έλαβε επάξια το 
πτυχίο του τμήματος Λογιστικής και 
χρηματοοικονομικής από το Τ.Ε.Ι. Κο-
ζάνης.
• Οι δίδυμες αδελφές Αλεξάνδρα 

και Ηλιάνα Μαμούρη, εγγονές του 
Γεωργίου και της Αλεξάνδρας Κου-
τσιομπέλα, εισήχθησαν επάξια στη 
Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
• Η συγχωριανή μας Σωτηρία Φά-

λαρη κόρη της συγχωριανής μας 
Μαρίας Παναγιώτη Κούτρα εισήχθη 
επάξια στο τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Μικρό ξύλινο κάθισμα (γίνονταν συ-
χνή χρήση του στα χωριά μας)
2. Παλιά στα χωριά μας έβοσκαν πολλά 
(με άρθρο)
3. Ευδοκιμεί στα χωριά μας – Περπάτη-
μα μωρού
4. Χαρούμενος, όχι κατσούφης
5. Ασφαλίζει εργαζομένους (αντιστρ.) 
– Αναφέρεται και ως το ανώτερο, το 
καλύτερο (ξεν.) – Ο αριθμός 6
6. Ξεκίνημα κοπαδιού
7. Χαρακτηρισμός έργου (με άρθρο 
ουδ.)
8. Μονάδα ιππικού – Χώρος παραμονής 
του κοπαδιού (με άρθρο)
9. Αναφέρεται της Αμάλθειας (μυθολο-
γία) – Ποταμός της Ιταλίας (αιτιατική-
αντιστρ.)
10. Αυτή αγίασε – Χωρίς ντροπή

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Και τέτοιο δάνειο
2. …. Γκίνες: διάσημος ηθοποιός – Ποσοτική αντωνυμία (θηλ., πληθ.)
3. Γεωργικό εργαλείο, συχνή η χρήση του παλιά στα χωριά μας
4. Και στρουμπουλή, σύμφωνα με παλιό ευχάριστο τραγουδάκι – Σύνδε-
σμος με απόστροφο – Όμοια φωνήεντα ποιότητας
5. Προσωνύμιο που του έμεινε δια βίου, σε … μακράς πνοής πολιτικό μας
6. Είχε τη φήμη ότι έτρωγε πολύ, γι αυτό και η παροιμία: «τρώει σαν …..»
7. Αρχικά κόμματος – Πολύπαθη περιοχή στη Μ. Θάλασσα, με έντονο ελ-
ληνικό στοιχείο (με άρθρο)
8. Αρχαίος Σαλαμίνιος ήρωας- Λέξη της τοπικής διαλέκτου γι αυτόν που 
δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του
9. Νοσοκομείο ατυχημάτων – «Σηκώνονται» στις διαδηλώσεις (αντιστρ.)
10. Μένουν πολλοί συμπατριώτες μας εκεί – Υπερδύναμη (αρχικά)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Το σταυρόλεξο δημιουργεί
ο Χρήστος Μαντέλλος

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟ 2. ΤΟΜΟΙ – ΟΚ 3. ΚΑ-
ΛΑΜΠΟΚΙ  4. ΑΑΡ – ΟΟ – ΟΡ  5. ΣΚΑΛΙ-
ΣΤΗΡΙ  6. ΙΝΑ – ΧΑΡΟΣ  7. ΕΑΤ – ΧΑΜΑΜ   
8. ΚΡΟΚΑΡΙ – ΗΜ (ΜΗ)  9. ΤΑΣΑΚΙ – ΟΛΑ   
10. ΗΣ – ΙΙ – ΗΡΑΣ

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΤΤ – ΑΣ – ΕΚΤΗ 2. ΣΟΚΑΚΙΑΡΑΣ 3. 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ   4. ΡΟΛ – ΑΑ – ΚΑΙ 5. ΛΙΑ 
– ΧΑΚΙ 6. ΜΟΣΧΑΡΙ 7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 8. 
ΑΚΟ (ΟΚΑ) – ΗΡΑ – ΟΡ 9. ΚΟΡΟΜΗΛΑ 
10. ΟΣΙΡΙΣ - ΜΑΣ

Τι έεις ορέ Νίκα και βογκάς δώδεκα νύχτες τώρα;
Ουδ’ έχεις έβρει λαρωμό,  ουδ’ έχεις κλείσει μάτι·

μη σου βαρούν τα βότανα, μη σ’ άναψεν η θέρμη;
Ο Νίκας ήταν άρρωστος αμίλητος χαμένος,
βογκάει σαν αγριοδάμαλο του λόγκου λαβωμένο.
Τρείς μήνους ήταν άρρωστος, τρείς μήνους κοιτασμένος,     
σώθηκαν τα γελέκα του, έρεψε η λεβεντιά του.
Του φαει η αρρώστια το κορμί και λύθηκαν οι αρμοί του, 
τα δυο τα σταυριαδέρφια του τον εγιατρολογούσαν, 
με ρίζες μ’ άγριοβότανα, με σταυρομούς και ξόρκια.
Ξύπνα Λαμπράκη κι άναψε το έρμο του λυχνάρι,
πάρε κλαδιά απ’ τον οβρό, φέρε τα στο καλύβι,
και χτύπα τα στουρνάρια σου λίγη φωτιά να κάμεις,
κι ο Νίκας δεν είναι καλά και δεν τον βρίσκει η αυγούλα.
Σήκω ορέ Νίκα κρίνε μου, κρίνε μου τα’ ακριβού σου,
του Λάθου του σταυραδερφού που σε ψυχοπονιέται.
Σήκω να δείς τα φράξα μας να δείς τα κρύα νερά μας, 
σήκω να δείς τις εξοχές που σ’ έμαθαν τραγούδια,
σήκω και τα μαντρόσκυλα κατάρα να γαυγίζουν. 
Μίλησε ο Νίκας ύστερνα κι ανάρια ανάρια λέει:
Δεν μπορώ ο μαύρος δεν μπορώ, μ’ αγγελοκρούει ο χάρος.
Για πιάστε με να σηκωθώ και βάλτε με να κάτσω,
κι έχω δυο λόγια να σας πω να σας αφήσω διάτα.
Χαμός η αρρώστια ορέ παιδιά και χαλασμός ο χάρος,
καλά μου σταυραδέρφια μου μη κλαίτε που πεθνίσκω. 
Πάρετε το κουφάρι μου, βάλτε το σε κυβούρι,
στολίστε το με λουλούδια της γης, με ανθούς του Μάη,
και θάψτε το σε μια κορφή περίβλεπτη μεγάλη.
Για ν’ αγναντεύω τα βουνά τα χειμαδιά να βλέπω,
να δέχομαι την άνοιξη εσάς και τα κοπάδια,
ν’ ακούω τις φλογέρες σας, ν’ ακούω τα τρουγκάνια, 
ν’ ακούω τις καλησπέρες σας τα χαιρετίσματα σας.
Θάψτε με δίχως κλάματα και δίχως μοιρολόγια,
ντουφέκια να μου ρίχνετε, τραγούδια να μου λέτε,
μαζί μου μες το μνήμα μου και το σπαθί μου βάλτε.
Το πλουμιστό μου το σπαθί τον όμορφο αραγό μου,
το πενταπήχενο ραβδί την ακριβή φλογέρα.
Και τ’ ασημένια τ’ άρματα λεν πως στον κάτω κόσμο,
οι νέοι κρατούν τ’ άρματα κι οι λυγερές τους στόλους.
Να κάτεχα ορέ παιδιά κοπάδι εκεί θα να βρω;
Στρούγκες μαντριά θα να’ βρω βοσκοτόπια;
Την ακριβή μου την κοπή, καλά μου σταυραδέρφια,
έρμη μη την αφήσετε, μονάχη στα λιβάδια,
ανάρμεχτη κι ακούρευτη δίχως μαντρί και στάβλο. 
Κι αν μάθει η δόλια η μάνα μου κι έρθει τη στρούγκα στρούγκα
και σας ευρή με τα λερά για μένα αν σας ρωτήσει 
μην πείτε πως απέθανα και μ’ έχει μοναχό της, 
να πείτε ότι μου ζήλεψαν τη λεβεντιά οι νεράιδες, 
και στα παλάτια τους συχνά τα ερημικά με παίρνουν.

Παραδοσιακό ποίημα του Κ. Κρυστάλλη
που μας θύμισε η Μαρίκα Λάκκα

ΙΘΑΚΗΣ 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ • ΤΗΛ. 210 9962201
ΚΙΝ. 6977 620705, 6942 600924, 6973 710772

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ Λ. ΣΠΥΡΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΛΟΥΚΙΑ Γ. ΣΠΥΡΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΣΠΥΡΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

• Δηλώσεις Κτηματολογίου - Τοπογραφικά Διαγράμματα
• Άδειες Οικοδομής - Δηλώσεις Αυθαιρέτων

• Μελέτες - Κατασκευές - Ανακαινίσεις

Ετοιμοθάνατος βοσκός

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά τις κόρες 

του αείμνηστου δασκάλου Απο-
στόλη Οικονόμου, οι οποίες 
προσέφεραν το ποσό των 1000 
ευρώ ως ενίσχυση για την απο-
περάτωση της επέκτασης του 
νεκροταφείου. 

Εκπρόσωπος
Τ.Κ. Παχτουρίου 

Παναγιώτης Μπόλλης
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Νομός Τρικάλων:

1950

1980
1970
1960

τη στήλη αυτή της εφημερίδας μας πραγματοποιούμε το ταξίδι μας στο 
χρόνο. Συνεργαστείτε κι εσείς αποστέλλοντάς μας παλιές φωτογραφίες, 
χειρόγραφα και ο,τιδήποτε άλλο θα μας ταξιδέψει στο παρελθόν του χω-
ριού μας.

Σ

Παχτούρι. Τέλη δε-
καετίας 60. Κώστας 

Μπόλλης και Γιώργος 
Βασιλείαου.

Παχτούρι
Καλοκαίρι 1993. Διακρίνονται από 
αριστερά. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Τάκης Βασιλάρας, 
Νίκος Μάστορας, Λεωνίδας Βασιλάρας, Λέτα Κατσαρού, Στράτος Κατσιλά-
μπρος, Γιώργος Χρηστάκης, Κώστας Μπόλλης.

Trikalaola.gr - Άμεση λύση 
και αποκατάσταση των ζη-
μιών, που σημειώθηκαν από 
την ισχυρή βροχόπτωση 
σχεδόν σε όλο τον ορεινό 
όγκο του Ν.Τρικάλων και 
προς την περιοχή της Πίν-
δου , δόθηκε από την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Τρικά-
λων. Αμέσως ενημερώθηκε 
ο Περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο οποίος 
ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη Τρι-
κάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη την επιτόπια 
επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές 
και την άμεση αποκατάσταση των ζη-
μιών.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων την 

Δευτέρα 12.10.15 επισκέφθηκε τις περι-
οχές Ροπωτό, Στουρναρέικα, Βαθύρεμα, 
Λιβαδοχώρι, Παράμερο, Μεσοχώρα, Πα-
χτούρι, Λαφίνα, Παλαιοχώρι, Γαρδικίου 
και Κρανιά Ασπροποτάμου που επλή-
γησαν, όπου κατέγραψε και διαπίστωσε 
από κοντά το μέγεθος των ζημιών.
Όπως διαπιστώθηκε οι ζημιές στο οδικό 

δίκτυο είναι πολλές, λόγω των ισχυρών 
και πολλών βροχοπτώσεων που σημει-
ώθηκαν στην περιοχή , με αποτέλεσμα 
δρόμοι να κοπούν εξαιτίας της κατά-
πτωσης βράχων και του μεγάλου όγκου 
λάσπης.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα 

μηχανήματα των Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων, αποκα-
ταστάθηκε η κυκλοφορία των 
οχημάτων, καθαρίστηκε το κε-
ντρικό οδικό δίκτυο ενώ δόθη-
κε εντολή από τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη να ξεκινήσουν μελέτες 
από την Τεχνική Υπηρεσία που 
ήδη άρχισε αυτοψίες στην πε-
ριοχή προς πλήρη αποκατά-
σταση του οδικού δικτύου.
Σε σχετική του δήλωση ο 

Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων 
κ.Χρήστος Μιχαλάκης ανέφερε 

τα ακόλουθα: «Παρεμ-
βαίνουμε άμεσα όπου 
υπάρχει ανάγκη. Οι πρω-
τόγνωρες βροχοπτώσεις 
δημιούργησαν τεράστι-
ους όγκους νερού, οι 
οποίοι δεν κατάφεραν να 
απορροφηθούν από τους 
χείμαρρους και τα ποτά-
μια , με αποτέλεσμα να 
σημειωθούν τα γνωστά 

προβλήματα τα οποία ήδη έχουμε ξεκι-
νήσει να αποκαθιστούμε στα πληγέντα 
σημεία του Οδικού Δικτύου»

• Από το μένος της φύσης δεν γλίτωσε 
ούτε και το χωριό μας, καθώς οι ορμητι-
κοί χείμμαροι δημιούργησαν ένα τείχος 
από πέτρες κλείνοντας το δρόμο και 
αχρηστεύοντας το γεφυράκι στο γήπε-
δο. Ευτυχώς η κινητοποίηση της κοινο-
τικής αρχής ήταν άμεση, αφού με ενέρ-
γειες του προέδρου κ. Μπόλλη έγινε μια  
πρώτη αποκατάσταση των ζημιών. Το 
Παχτούρι επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Τρικάλων κος Χρήστος Μιχαλάκης 
με κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών, ο 
οποίος όταν διαπίστωσε το μέγεθος της 
καταστροφής έδωσε υπόσχεση οτι εντός 
ολίγων ημερών θα στείλουν κατάλληλα 
μηχανήματα να ξεκινήσουν εργασίες για 
την αποκατάσταση των ζημιών.
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Παχτούρι.16 Αυγούστου 1980. Αυτοσχέδια 
ορχήστρα. Διακρίνονται από αριστερά. Κώστας Βασιλάρας

(αρμόνιο),Κώστας Πλής(βιολί),Ηλίας Μπόλλης(κλαρίνο),Ηλίας Β. 
Λύτρας(τραγούδι),Νίκος Πλής(κιθάρα).

Φωτο: Γιώργος Λ. Οικονόμου.

Για τέταρτη συνεχόμενη 
φορά -και έκτη συνολικά- 
η ομάδα της Νεράιδας κα-
τέκτησε το ποδοσφαιρικό 
πρωτάθλημα που διοργα-
νώθηκε μεταξύ των χωρι-
ών της ορεινής πατρίδας 
μας, υπό την αιγίδα του 
Συλλόγου Νεραϊδιωτών 
Αθήνας ‘’Η Αγία Κυριακή”. 
Στο πρωτάθλημα συμμε-
τείχαν 8 χωριά ενώ για 
τη διοργάνωση των αγώ-
νων χρημοποιήθηκαν τα 
γήπεδα της Μεσοχώρας, 
του Αρματολικού, του Πα-
χτουρίου και του Αετού 
όπου έγινε η πλειονότητα 
των αγώνων, συμπεριλαμ-
βανομένων ημιτελικού και 
τελικού. Αναλυτικά η βαθ-
μολογία και τα αποτελέ-
σματα:

ΜΕΣΟΧΩΡΑ.......................... 7
ΑΕΤΟΣ...................................... 5
ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ..................... 4
ΛΑΦΙΝΑ ...................................0
 
ΝΕΡΑΪΔΑ................................. 9
ΒΑΘΥΡΕΜΑ .......................... 3
ΚΟΡΥΦΗ ................................. 3
ΠΑΧΤΟΥΡΙ ...........................0*

* Μηδενισμός

Μεγάλες οι καταστροφές στο Νομό Τρικάλων 
από την θεομηνία του Σαββατοκύριακου (10-11/10)

Παχτούρι. Αρχές δεκαετίας 50. Διακρίνονται από αριστερά. Αναστάσιος Ζιούτος, 
Απόστολος Οικονόμου, Κωστής Κατσιλάμπρος, Παπά-Δημήτρης Κώτσης, Παναγιώ-
της Κώτσης, Πρωτοσύγκελος Κλεόπας με την συνοδεία του,Γεώργιος Χρηστάκης, ο 
βουλευτής Τρικάλων Δημήτριος Χατζηγάκης, Κωνσταντίνος Ζιούτος, ο διοικητής του 
τότε αστυνομικού τμήματος Μεσοχώρας και ο Λεωνίδας Γ. Οικονόμου.

Τουρνουά ποδοσφαίρου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΙΛΟΙ


