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…Ένα ραντεβού στο οποίο συγκεντρώθηκαν όλοι όσοι θέλησαν να περάσουν ένα ξέγνοιαστο μεσημέρι. Η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσε-
ων ήταν ο No1 στόχος προς αυτή την κατεύθυνση και το αποτέλεσμα δικαίωσε απόλυτα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου…
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ
Μετά από επικοινωνία του Δ.Σ. με ένα εκ των μελών που απαρ-

τίζουν την επιτροπή που είχε οριστεί στη Συνέλευση η οποία είχε 
λάβει χώρα τον περασμένο Αύγουστο στην πλατεία του χωριού, 
διευκρινίζουμε ότι χρήματα για την πληρωμή του φύλακα λαμβά-
νουν τα μέλη της επιτροπής Οικονόμου Θεσσαλία (6973764948) 
και Τσιρογιάννη Ευαγγελία  (6977545320). Η επιτροπή είχε οριστεί 
για να συγκεντρώσει τα χρήματα προσωρινά, με στόχο αυτή να 
αλλάζει ανά διαστήματα. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί εκ νέου στην 
Τακτική Απολογιστική Συνέλευση της Αδελφότητας στην Αθήνα.   

ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΕΚΟΨΕ Ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

Σελ. 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου 

στην Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γεν. Συνέλευση (και την ανακήρυξη εκλο-
γών) που θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 και ώρα 11 π.μ. 

στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου του Αγίου Δημητρίου.
(Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 55 - πλησίον μετρό Δάφνης)

ΤΟ Δ.Σ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελ-
φότητας θα ήθελε να ενημερώσει 

τους Παχτουριώτες ότι όποιος επι-
θυμεί να δημοσιεύσει στην εφημε-
ρίδα κάποιο ενημερωτικό σημείωμα 
ή άρθρο (κατόπιν απόφασης των 

μελών αυτό), καλείται να επικοινω-
νήσει με τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ:

ΛΥΤΡΑ Ν. ΔΗΜΗΤΡΑ 35 ΕΥΡΩ
ΛΥΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 35 ΕΥΡΩ

Στους συντριμμένους δρόμους γύρισα
με αράγιστο στα χέρια τ’ όνειρό μου

Έργο εξώφυλλου: Ίνγκελα Γκρεώ, 
εκδ. Μανδραγόρας, Φθινόπωρο 2015

Από τον πρόλογο του βιβλίου - Όπως σημειώνει 
εισαγωγικά ο Κωστής Παπακόγκος, Η νυχτε-
ρίδα θεωρείται σύμβολο σοφίας, πανουργίας, 
εφευρετικότητας, αλλά κι εκδίκησης. Συνδέεται 
επίσης με τη μαύρη μαγεία και τον εξορκισμό. 
Τούτα τα ποιήματα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια 
της εφτάχρονης δικτατορίας στην Ελλάδα και 
δημοσιεύτηκαν αρχικά στο εξωτερικό, σε βιβλία 
ή στον ξένο Τύπο. Στη χώρα μας πρωτοτυπώ-
θηκαν, με τη φροντίδα και την επιμέλεια του 
Νίκου Καρούζου, σε τρεις χωριστές ενότητες: το 
1973 τα «Πορτρέτα», το ‘74 τα «Αντίχορδα» και 
το ‘76 ο «Υπερβόρειος». Σαράντα χρόνια μετά 
κυκλοφορούν σε συγκεντρωτική έκδοση, από τον 
Μανδραγόρα, με τον γενικό τίτλο «Νυχτερίδες». 
Πρόκειται για την οδοιπορία ενός μαχόμενου 
ποιητή πέρα απ’ τα όρια της χώρας, έχοντας 
«τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο», όπως θα έλεγε ο 
Σολωμός, αλλά και το σάκο του πλήρη απ’ ό,τι 
πολυτιμότερο του εμπιστεύτηκε η πατρίδα: τους 
αδιάλλαχτους αγώνες της για λευτεριά και τους 
κρυφούς καημούς της.

Μαχαίρωσα τις σάρκες μου να σε πετύχω
μα ξεκαρδίστηκες στα γέλια.
Σ’ έψαξα στον καθρέπτη δε σε βρήκα
σ’ έψαξα στ’ όνειρο κα σ’ έσβησε η βροχή.
Θέλω να πω πως δε σε ξέρω ακόμα
κι ας κουβαλάμε απ’ το ΄44 στις πλάτες μας
το φέρετρο του προδομένου αγώνα.

Η μακρόχρονη ολοκληρωτική νύχτα των συ-
νταγματαρχών, δεν αποτελούσε το μόνο ομαδικό 
κολαστήρι της εποχής εκείνης. Η ωμή βία και η 
καταπίεση, απ’ την Ινδοκίνα ως τις Ηράκλειες 
Στήλες κι απ’ τη Χιλή ως τη Νότια Αφρική, θριάμ-
βευαν και ταρακουνούσαν τον πλανήτη:

Ανοίγουν σαν παραθύρα οι εφημερίδες βλέπω
στο Βιετναμ, στη Ροδεσία, στην Ελλάδα
να ουρλιάζουν τα σφαγμένα φώτα.
Η όψη της μέρας τρόμος και φωτιά.

Εδώ όμως δεν έχουμε μια πολιτική ποιήση ψυ-
χρών συνθημάτων, αλλά έναν λεπτό, συμπυκνω-
μένο λυρισμό με βαθύ στοχασμό και πλατύ συμ-
βολικό χαρακτήρα. « Ώρα να δείς τα πράγματα 
σε νέο φως λουσμένα», θα πλέξει ο Παπακόγκος 
τον δεκαπεντασύλλαβό του μ’ ένα αίσθημα τετε-
λεσμένης παραδοχής, αλλά ταυτόχρονα και με 
επιμονή στις μνήμες που ‘δωσαν νόημα στην κα-
τοπινή του πορεία. Με την πηγαία γλώσσα του, 
χυμώδη μα συγκρατημένη, μοιράζει τ’ όραμά του 
στη Στοκχόλμη, αποζητώντας την καταγραφή 
της αλήθειας που ‘κανε χιονοστιβάδες κι όνειρα 

ένα στην πυρκαγιά της ψυχής του. « Έζησα πάντα 
έξω απ’ τους τοίχους », θα πει, κι ότι «το δέντρο 
με τις μαύρες ώρες / είναι ο τρόμος», ακόμα και 
στην «πήλινη νύχτα» του Βορρά. Στα ποιήματα 
του Κωστή Παπακόγκου η ιστορία αγκαλιάζεται 
με το συναίσθημα, ο πόνος με την απαντοχή, η 
οργιαστική βλάστηση της Σκανδιναβίας με τους 
ψηλούς αετούς της Πίνδου, ο υπερρεαλισμός 
και οι συμβολισμοί με την απρόβλεπτη ανατρο-
πή της εικόνας όταν «οι λεπτοδείχτες βγάζουν 
φύλλα». Ακόμα και στα μεγαλύτερα ποιήματά 
του, συχνά επικρατεί η επιγραμματικότητα αυ-
τόνομων στροφών, γνωστή απ’τα εκατοντάδες 
τρίστιχά στα «Γκρεμόχορτα» και στην «Έβδομη 
λιαχτίδα». Αλλά κι ετούτοτο βιβλίο του, άμοιρο 
δε θα μείνει απο μικρογραφίες:

Κάποτε θα καούν απ’ τη φωτιά τους οι καρδιές
Τα ποιήματα θα μείνουν σπίθες μες στη στάχτη
Και θα ΄ναι το κρυφό σκολειό της ιστορίας.

Η συλλογή είναι αφιερωμένη στην ηθοποιό Αλί-
κη και στον άντρα της, τον γνωστό σατιρικό 
ποιητή Πωλ Νορ, καθώς και στην Ειρήνη. Αγωνι-
στές της δημοκρατίας όλοι τους, ενώθηκαν μέσα 
στον αντιδικτατορικόν αγώνα της Διασποράς με 
αδερφική φιλία. Ο Κωστής Παπακόγκος γεννήθη-
κε το 1936 στο Παχτούρι της κεντρικής Πίνδου 
κι απ’τα μέσα της δεκατίας του ΄60 μένει μόνιμα 
στη Στοκχόλμη. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας 
Σουηδών Συγγραφέων και εξέδωσε, μέχρι σή-
μερα, πάνω από είκοσι πέντε βιβλία σε διάφο-
ρες γλώσσες. Από τις εκδόσεις Μανδραγόρας 
κυκλοφορούν ακόμα οι ποιητικές του συλλογές 
«Γκρεμόχορτα», 2008, «Ιθάκη», 2010, «Χιονισμένος 
λύχνος», 2012 και « Η έβδομη λιαχτίδα», 2014.

ένα στην πυρκαγιά της ψυχής του. « Έζησα πάντα 

Νυχτερίδες
Από παιδικά μου βιώματα
μ’ αντικείμενο το ψωμί.

Συνέχεια από το προηγούμενο

Με το που ανέβηκε το φεγγάρι ψηλότερα κι ασή-
μισε ο πελώριος δίσκος του, αναδύθηκαν απ’ το 
οδόστρωμα λακκούβες, που μέχρι στιγμής τις 
περνάγαμε στα τυφλά, τσαλαβουτώντας ως τον 
αστράγαλο στο νερό. Χμ, τώρα έβλεπα να καθρε-
φτίζονται στον αρυτίδωτο υγρό τους καθρέφτη 
το φεγγάρι, ένας μουντός ουρανός και σύννεφα 
ασημένια. Φοβούμενος μην πέσω και χαθώ σ’ αυτό, 
το υποχθόνιο στερέωμα που έβλεπα στις λακ-
κούβες, έκοβα τριγύρω τους ημίκυκλους και τις 
προσδιάβαινα περιφερειακά. 
Όπου συναντούσαμε κανένα γιοφύρι, τρύπιο από νάρκες αντιο-

χηματικές, Οα συναντούσαμε και κάποιον ενήλικο, που πρόσεχε 
μην πέσει μέσα κανένα από μας τα παιδιά, αν και - μυστήριο! - δεν 
έβλεπα σ’ αυτή τη σιωπηρή πομπή να συμπορεύονται άλλα παιδιά. 
Κάτι κουτσούβελα, σαν και μένα, μεταφέρονταν κοιμισμένα στις 
πλάτες των γονιών τους. Για μένα δεν υπήρχανε πλάτες να με κου-
βαλήσουν. Η μητέρα μου μετέφερνε στη ράχη της έναν μπόγο και 
μάλιστα στη διάρκεια της πορείας είχα χάσει την επαφή μαζί της. 
Πάσχιζα να μην χάσω από τα μάτια μου και το μπάρμπα μου Κώ-
τσιο Γουργούλια, που στην πλάτη του μετέφερνε κοιμισμένη την 
εξαδερφούλα μου Λίτσα (Λίτσα “Καμάρα”, σήμερα μητέρα δύο γιων 
και γιαγιά με τέσσερα εγγονάκια). Πιθανά τα μεγαλύτερα παιδιά 
να σαλαγούσανε τα κοπάδια, που είχανε εγκαταλείψει την περιοχή 
της Πύλης από μέρες. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.
Πάνω που έπαιρνε να εξασθενεί το φεγγάρι και να χαράζει η 

μέρα, φτάσαμε επιτέλους σ’ ένα καλυβοχώρι, που ανηφόριζε μια 
πλαγιά, ανάμερα από ‘να χωριό με πλίνθινα σπίτια και κεραμο-
σκεπές, στην περιοχή Φαρσάλων. Καθώς θα μάθω αργότερα, το 
λέγανε Βρυσιά κι έτσι θα πρέπει να το λένε και τώρα. Οι καλύβες, 
πάνω από καμιά πε\ηνταριά στο σύνολο - υποθέτω σήμερα, μιας 
και τότες δεν ήξερα ακόμα να μετράω - , ήταν καμωμένες από μα-
κριές δεντρόβεργες και καλάμια, σανό και βούρλα από το βάλτο. 
Οι δεντρόβεργες, βυθισμένες στο έδαφος με το παχύ τους άκρο, 
ορθώνονταν προς τα πάνω και συγκλίνανε προς το κέντρο ενός 
κυκλικού χώρου, σχηματίζοντας στην κορυφή μια κατσιούλα. Κά-
θεται σ’ αυτές τις βέργες προσδένονταν κυκλικά με σύρμα άλλες, 
λεπτότερες βέργες ή και καλάμια ακόμα. Τον σκελετό αυτό τον 
“έντυναν” οι αυτοδίδακτοι τεχνίτες-κτηνοτρόφοι με στρώματα από 
βούρλα και σανό απ’ το βάλτο. Στη μέση της καλύβας υπήρχε μια 
πλακόστρωτη εστία για φωτιά, που ο καπνός της διέφευγε όχι 
μόνο απ’ την κορυφή αλλά κι ανάμεσα απ’ τα χορταρένια πλευρά 
της καλύβας. Κι όταν καθόσουν μέσα της και φυσούσε αέρας, τον 
αισθανόσουυν. Έκανε ένα θρόισμα ανάμεσ’ απ’ το βάλτο, που έμοι-
αζε μ’ ανθρώπινη, βαθιά ανάσα κι ένιωθες στη ραχοκοκαλιά σου 
ένα ρίγος, όλο ανακούφιση κι ευφροσύνη… 
Ε, λοιπόν, σε μια τέτοια, ευρύχωρη καλύβα, που ήταν του Μπαρ-

μπα-νίκου Μάστορα, βολευτήκαμε μετά την ολονύκτια πεζοπορία 
πεντέξι άστεγες ακόμα φαμίλιες. Αλλος βογγούσε από την κούρα-
ση, άλλος έψαχνε για λίγο χώρο ν’ απλώσει τα ψόφια πόδια του, να 
γείρει πάνω στο μπόγο του και ν’ αποκοιμηθεί. Ο Μπαρμπανίκος 
Μάστορας είχε ανάψει φωτιά στο μέσο της καλύβας, έστησε πά-
νω της μια πυρουστιά κι έβαλε σε μια κατσαρόλα νερό να βράσει 
βουνίσιο τσάι. Εγώ γύρεψα από τη μητέρα μου ψωμί, και του λόγου 
της από κάπου ξετρύπωσε ένα καρβέλι και μου ‘κοψε μια φετίτσα. 
Ωστόσο αυτή μου φάνταζε πολύ φτηνή και δεν μου χόρταινε το 
μάτι. Ζήτησα φέτα μεγαλύτερη προτού καν δαγκώσω αυτή που 
βαστούσα. Μου έκοψε η μητέρα μου κι άλλη φέτα, μα ούτε κι αυ-
τής τα μέτρα μου φάνταζαν ικανοποιητικά. “Φάε πρώτα αυτές που 
κρατάς και μετά θα σου κόψω κι άλλη”, μου αποκρίθηκε σε τόνο 
αποστομωτικό εκείνη. Εγώ έβαλα τα κλάματα και δεν εννοούσα να 
σωπάσω. Οπότε ο Μπαρμπανίκος, καθώς ήταν σταυροποδιασμέ-
νος κοντά στη φωτιά, πήρε στροφή γύρω απ’ τον εαυτό του και 
μου παρουσίασε μια κουλούρα στα μέτρα ενός ολόκληρου ταψιού. 
“Πάρ’ τηνα. Κωστάκη. και φάτηνα. όλη δική σου!”, μου είπε με την 
ένρινη, καλοσυνάτη λαλιά του. Και γω από πού να την πιάσω κι από 
πού ν’ αρχίσω να την τρώγω μια τόσο πελώρια κουλούρα; 
Τα κλάματά μου δυνάμωσαν από απελπισία, γιατί - ουσιαστικά 

- δεν πεινούσα. Πόση είναι η απόσταση Πύλη-Τρικάλων ως τα Βρυ-
σιά Φαρσάλων; Εγώ αυτή την απόσταση την περπάτησα μέσα σε 
μία νύχτα χωρίς να διαμαρτυρώ, χωρίς να γογγύξω καθόλου. Εγώ 
ήμουν ήρωας! Εμένα μου έπρεπε ένα παράσημο - αν όχι μετάλλιο 
καρτερίας - που δεν εννοούσε να μου το απονείμει κανένας. Κλαί-
γοντας έγειρα προς το δάπεδο, έχοντας αγκαλιά την κουλούρα 
του Μπαρμπανίκου, και με σκεπάσανε από πάνω. Λίγο λίγο έκοψα 
το κλαψούρισμα, έπνιξα το παράπονό μου, κατάπια την πίκρα μου 
και - βλέποντας πώς αγνοούνται, αφανίζονται και θάβονται ορισμέ-
νοι ήρωες - αποφάσισα να μην τραβήξω στη ζωή μου τη στράτα με 
τις δάφνες..., τις πικροδάφνες!
Η κουραμάνα του Μπαρμπαλία: Αν με δείτε σήμερα στην πλατεία 

του χωριού να κάθομαι σε μια συντροφιά με μαυροφόρες γυναίκες, 
αντίς να κάθομαι σε μια με άντρες, μη με παρεξηγήσετε και βάλετε 
κακό στο νου σας. Η ιδιοτροπία μου αυτή βαστά απ’ το Καλυβοχώ-
ρι του 1946 με 1947, κοντά στα Βρυσιά Φαρσάλων. Οι συνομήλικοί 
μου, μ’ ακόμα και μεγαλύτερα από μένα αγόρια, δεν μου γεμίζανε 
το μάτι. Τα μεγαλύτερα κορίτσια με τραβούσανε πιο πολύ και 
κοντά τους διδάχτηκα τόσα πράγματα που, σήμερα, εβδομήντα 
σχεδόν χρόνια αργότερα, δεν ξέρω τι να τα κάνω και να ποιος ο 
λόγος που, μ’ αφορμή το ψωμί, μου δίδεται η ευκαιρία να εκθέσω 
ορισμένα εδώ.

Συνεχίζεται στο επόμενο

Γράφει ο
Κώστας

Καραούλης

Η ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
Η ΚΟΥΡΑΜΑΝΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ

Κωστής Παπακόγκος:

ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΦΩΣ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ  



Το ραντεβού φέτος δό-
θηκε Κυριακή μεσημέρι 
στις 7 Φεβρουαρίου στα  
Παλαιά Βόλου σε έναν 
φιλόξενο χώρο με ζεστή 
ατμόσφαιρα, καλό φα-
γητό, εξυπηρετικό προ-
σωπικό και κυρίως μία 
καταπληκτική αμιγώς πα-
ραδοσιακή ορχήστρα που 
απαρτίζονταν από οργα-
νοπαίχτες, οι οποίοι σε δι-
άφορες περιόδους είχαν 
εργαστεί στο πανηγύρι 
του χωριού μας και άρα 
γνώριζαν τα ¨δικά μας¨ 
τραγούδια. Η προσέλευση 
του κόσμου υπήρξε πολύ 
ικανοποιητική, ενώ η τιμή 
του μενού (12€) σχολιά-
στηκε από όλους θετικά. 
Η πίττα ευλογήθηκε και 
κόπηκε από τον φίλο του 
συλλόγου μας πατέρα 
Θεόδωρο Πρίντζο και τον 
συγχωριανό μας πατέρα 
Θεόκλητο Οικονόμου , 
παρουσία του προέδρου 
της κοινότητας Παχτουρί-
ου κ. Μπόλλη Παναγιώτη 
που για ακόμη μια χρονιά 
μας τίμησε με την παρου-
σία του. Μέσα σε εγκάρ-
διο κλίμα και με περίσσιο 
κέφι το ¨γλέντι¨ κράτησε 
έως αργά το απόγευμα 
κλείνοντας με τα παρα-
δοσιακά κάγκελα. Ιδιαίτε-
ρες ευχαριστίες σε όλους 
τους συγχωριανούς και 
φίλους που παρευρέθη-

σαν στην κοπή της πίτας 
του συλλόγου μας, με το 
ραντεβού της επανένω-

σης να δίνεται για τους 
καλοκαιρινούς μήνες στο 
όμορφο χωριό μας. Τέ-

λος ευχόμα-
στε σε όλους 
του συγχω-
ριανούς, πα-
τριώτες και 
αναγνώστες 
της  εφημε-
ρ ίδας καλή 
και δημιουρ-
γική χρονιά 
με υγεία και 

υπομονή για τις δυσκολί-
ες της καθημερινότητας.

ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΕΚΟΨΕ Ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ
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Κέφι και χορός από τους Παχτουριώτες και τους φίλους του Συλλόγου

Από το blog του ΦΥΛΑΡΧΟΥ 
- Με τη συμμετοχή πλήθους κό-
σμου και μεγάλου αριθμού εκ-
προσώπων της Δημοτικής Αρ-
χής και Πολιτιστικών Φορέων 
της πόλης, έκοψε την πίτα του 
ο Σύλλογος Θεσσαλών Φυλής 
«Ο Ρήγας Φεραίος», το απόγευ-
μα της Κυριακής 14 Φεβρουα-
ρίου, στην κατάμεστη αίθουσα 
εκδηλώσεων του 2ου ΓΕΛ Άνω 
Λιοσίων. Η εκδήλωση ξεκίνησε 
με την ευλογία της βασιλόπιτας 
που τελέστηκε από τον εφημέ-
ριο του Ιερού Ναού της Ευαγγε-
λίστριας, πατήρ Κωνσταντίνο 
Πρίμπα. Εν συνεχεία και μετά 
το καλωσόρισμα ακολούθησε η 
ομιλία του νέου Προέδρου του 
Συλλόγου Ανδρέα Νταρζάνου, 
ο οποίος παρουσίασε και τα 
νέα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερ-

μά τη Δημοτική Αρχή και τον 
Πρόεδρο του Αθλητικού και Πο-
λιτιστικού Κέντρου του Δήμου 
Φυλής Γιώργο Μαυροειδή για 
τη στήριξη που παρέχει στο 
έργο του Συλλόγου, καθώς και 
όλα τα προηγούμενα Διοικητι-
κά Συμβούλια των Θεσσαλών, 
που εργάστηκαν άοκνα για την 
ανοδική πορεία του.  Ο Ανδρέας 
Νταρζάνος έκανε έναν σύντομο 
απολογισμό και μια μικρή ανα-
φορά στους στόχους του Συλ-
λόγου  για τη νέα χρονιά, ενώ 
μιλώντας από καρδιάς για την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, αναφέρ-
θηκε επιγραμματικά στις ομορ-
φιές καθώς και στην ένδοξη  
ιστορία της, από τα χρόνια της 
αρχαιότητας ως σήμερα. Τις ευ-
χές τους στον Σύλλογο έδωσαν 
εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, 
ο Πρόεδρος της Πανθεσσαλι-
κής Ομοσπονδίας, Αντιδήμαρ-
χοι, αναπληρωτές Δήμαρχοι, 

Πρόεδροι Νομικών Προ-
σώπων, Επικεφαλής Πα-
ρατάξεων και Δημοτικοί 
Σύμβουλοι.
Η βραδιά έκλεισε πα-

ραδοσιακά με τα παιδιά 
των χορευτικών Τμημά-
των του Συλλόγου,  που 
παρουσίασαν έξοχα, το 
έθιμο  «Ρουγκατσάρια» 
προκαλώντας  τον θαυ-
μασμό του κοινού τους, 
αλλά και άφθονο γέλιο. 
Ένα από τα πλέον χα-
ρακτηριστικά έθιμα του 
Δωδεκαημέρου ,  που 
επισφραγίζουν, μάλιστα, 
το κλείσιμο της συγκε-
κριμένης εορταστικής 
περιόδου, είναι οι με-
ταμφιέσεις. Τα δρώμενα αυτά, 
όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
φιλόλογος-ερευνητής Σωτή-
ρης Ρουσιάκης, ο οποίος έχει 
συμπεριλάβει τις μεταμφιέσεις 
των Φώτων στη Θεσσαλία σε 
σχετική μελέτη του, είναι πολύ 
παλιά. Τα δρώμενα των μεταμ-
φιέσεων στη Θεσσαλία λαμβά-
νουν διάφορες μορφές: είναι μια 

ομάδα νέων που μεταμφιέζονται 
με παλιά ρούχα και δέρματα και 
φορούν κουδούνι, γυρνούν σε 
όλα τα σπίτια του χωριού, κά-
νουν θόρυβο, πειράζουν τους 
ανθρώπους και μαζεύουν φιλο-
δωρήματα. Το πιο γνωστό και 
διαδεδομένο είναι τα Ρουγκά-
τσια ή Ρουγκατσάρια ή Λουγκα-
τζάρια. Οι μεταμφιέσεις αναπα-
ριστούν πνεύματα και δυνάμεις 

της φύσης καθώς και 
προγονικές ψυχές, στις 
οποίες γίνεται επίκληση 
για να βοηθήσουν στην 
νέα καλλιεργητική πε-
ρίοδο και την καλή σο-
δειά των δημητριακών. 
Η προσθήκη κουδουνιών 
σκοπό έχει να διώξει κά-
θε κακό και, ταυτόχρο-
να, με το θόρυβο και τα 
πηδήματα, να “ξυπνήσει” 
το σπόρο σταριού που 
“κοιμάται” μέσα στη γη 
για να αρχίσει να βλα-
στήσει. Η σύνθεση του 
θ ιάσου ,  στον  οπο ίο 
συμμετέχουν μόνο νέοι 
άνδρες- συνήθως ανύπα-
ντροι- έχει ως εξής: στο 

κέντρο βρίσκεται ο γαμπρός, 
ντυμένος με φουστανέλα και η 
νύφη, την οποία υποδύεται ένας 
όμορφος νέος ντυμένος με την 
επίσημη νυφική φορεσιά και τα 
κοσμήματά της. Η νύφη βαστά 
τσάντα για τα φιλοδωρήματα 
και ένα μήλο. Γύρω τους, νέοι 
με παλιά ανδρικά και γυναικεία 
ρούχα, φορεμένα ανάποδα, με 

δέρματα ζώων, ζωσμένοι κου-
δούνια, κρατούν ξύλινα σπα-
θιά- κάποτε και αληθινά- και 
αναλαμβάνουν να περιφρουρή-
σουν το ζευγάρι και ιδιαίτερα 
τη νύφη, από όποιον τολμήσει 
να την πειράξει ή να την … αρ-
πάξει. Είναι οι αράπ’δες ο φόβος 
και ο τρόμος των μικρών παι-
διών: “Κάτσι καλά θα σι δώσου 
στουν Αράπ’” φοβέριζαν παλιά 
οι μανάδες τα άτακτα παιδιά. 
Απαραίτητος στη συνοδεία εί-
ναι και ο ρουγκατσιάρης με το 
γαϊδουράκι ή το μουλάρι, όπου 
εκεί έχει δισάκια και δοχεία για 
να μαζεύει τις προσφορές σε 
φαγώσιμα. Οι Ρουγκατσιαραίοι 
πρέπει να επισκεφθούν όλα τα 
σπίτια του χωριού και μετά σε 
άλλα γειτονικά χωριά. Μερικοί 
αψηφούσαν τις άσχημες καιρι-
κές συνθήκες (κρύο, χιόνια, βρο-
χές, λάσπες) και πήγαιναν και 
σε μακρινά χωριά. Στο δρόμο, οι 
αράπηδες χορεύουν και πηδούν, 
κουνώντας τα κουδούνια τους 
σαν δαιμονισμένοι και τρομά-
ζοντας τους περαστικούς. Οι 
θαρραλέοι προσπαθούν να πει-
ράξουν τη νύφη, να την τσιμπή-
σουν, να τη φιλήσουν ακόμα και 
να την αρπάξουν και τότε ξε-
σπάει μεγάλος καυγάς.  Παρόλο 
που τα Ρουγκάτσια έκαναν θό-
ρυβο, πείραζαν και άρπαζαν φα-
γώσιμα ήταν πάντα καλοδεχού-
μενα και οι παλιοί νοικοκυραίοι- 
όσο φτωχοί και αν ήταν- έκαναν 
το κουμάντο τους, ώστε να μην 
λείψει τίποτα τη μέρα που θα 
έρχονταν Ρουγκατσιάρηδες στο 
σπίτι. Σήμερα, το έθιμο έχει πε-
ριοριστεί σημαντικά, ευτυχώς 
όμως τελείται- έστω και σε μι-
κρό βαθμό- ενώ οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι είναι αυτοί που ανα-
λαμβάνουν να το διασώσουν και 
να το διατηρήσουν.

Γεύση παράδοσης στην βασιλόπιτα των Θεσσαλών Φυλής και άφθονο γέλιο με «Ρουγκατσάρια»

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου στο ξεκίνημα της εκδήλωσης

Κατάμεστη η αίθουσα του 2ου Γενικού Λυκείου 
Δροσούπολης από τον κόσμο που συνέρευσε 

στην κοπή της βασιλόπιτας

Το παραδοσιακό έθιμο «Ρουγκατσάρια» από τα 
μέλη του χορευτικού, σκόρπισε το γέλιο στους 

παρευρισκομένους 

Ο Πρόεδρος 
της τ. Κ. Πα-
χτουρίου κ. 
Παναγιώτης 
Μπόλλης, μαζί 
με τον Πρόε-
δρο του Συλ-
λόγου κ. Ηλία 
Λύτρα και τα 
υπόλοιπα μέ-
λη του Δ.Σ.



Ένα αποτέλεσμα που ανέδειξε με τον πλέον κατη-
γορηματικό τρόπο πως απέναντι σε οποιαδήποτε 
δυσκολία κι αν αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, η καλή και 
σωστή συνεργασία, μα πάνω απ’ όλα η από κοινού 
προσπάθεια για το κοινό καλό, αξίζει, μπορεί και πρέ-
πει να επιβραβεύεται. 
Τηρουμένων λοιπόν των αναλογιών, εμείς τα μέλη 

του Δ.Σ. οργανώσαμε και φέτος τον ετήσιο χορό του 
Συλλόγου της Αδελφότητας στην ταβέρνα «Τα Λιθαρί-
τσια» που βρίσκεται στο Άνω Ελληνικό, σε μια αίθουσα 
ζεστή και οικεία. Ο συγκεκριμένος χώρος όμως, πα-

ρουσίαζε και ένα στοιχείο το οποίο έκανε ακόμα πιο 
άνετη την παρουσία του κόσμου εκεί, σεβασμό προς 
την ιστορία του λαϊκο-ρεμπέτικου τραγουδιού, καθώς 
οι πολύ όμορφες και διακοσμημένες τοιχογραφίες που 

απεικόνιζαν πετρόχτιστα σπίτια περασμένων δεκαε-
τιών, η παραδοσιακή λατέρνα και οι άνθρωποι με τα 
ρούχα της εποχής, θύμιζαν (και ειδικά για κάποιους 
που έζησαν τότε), το κλίμα που επικρατούσε τότε, 
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Ο χορός της Αδελφότητας Παχτουριωτών

Η γραμματέας του Συλλόγου κ. Ευτυχία Ζιούτου παρα-
δίδει το μεγάλο μας δώρο σ’ έναν εκ των τυχερών της 

λαχειοφόρου κ. Κώστα Βασιλάρα, μια τηλεόραση LED TV 
THOMSON 32’ INTΣΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας: από αριστερά: 
Άρης Λάκκας, Ευτυχία Ζιούτου, Βασίλης Βασιλάρας, Βά-
σω Τσιούνη, Ξένια Τσιρογιάννη, Λιάννα Βασιλάρα, Κων-

σταντίνος Χαλίδας.

Η παραδοσιακή βασιλόπιτα

Ο επίτροπος της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Παχτου-
ρίου κ. Βασιλάρας Ανδρέας

Να’ ταν τα νιάτα δυο φορές, θα μπορούσαν να τραγου-
δούν τα πρόσωπα της φωτογραφίας. Να ζήσουν χίλια 

χρόνια και να δίνουν κουράγιο σε όλους εμάς τους υπό-
λοιπους..

Τα χαμόγελα στα πρόσωπα των Παχτουριωτών και φίλων, αποδεικνύουν το πόσο ευχάριστα και όμορφα πέρασαν το 
ηλιόλουστο εκείνο μεσημέρι.

Παρών σε ακόμα ένα ραντεβού ο π. Γιώργος Καραούλης 
με την οικογένειά του.

Τι πιο ωραίο να ακούς λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια σ’ 
έναν τόσο καλαίσθητο χώρο; 

Αγίων Ασωμάτων 17 & Μελιδώνη 1,
Θησείο, Αθήνα - Τηλ.: 210 3231073 

e-mail: info@hammam.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ:

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 102, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ • ΤΗΛ.: 210 99.67.347



όπου απέπνεε μια εσωτερική θέρμη, ένα χαμόγελο 
αισιοδοξίας για το μέλλον, μία γενικότερα αόρατη 
ψυχική δύναμη ικανή να αντεπεξέλθει στα πολύ σο-
βαρά οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια των χρόνων 
εκείνων. 
Όλ’ αυτά αυτή την εποχή πρέπει να μας θωρακίζουν 

με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια και συνέχεια σε ότι 
κι αν κληθεί να συμμετέχει ο καθένας από εμάς και 
για να αναφερθούμε και στα της εκδήλωσης, ο κό-
σμος που πραγματικά μας εξέπληξε με την μεγάλη 
παρουσία του, στάθηκε όχι απλά στο ύψος των περι-
στάσεων αλλά αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για 
να συντελεστεί το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα που 
γίναμε όλοι μάρτυρες το όμορφο αυτό μεσημέρι της 
7ης Φεβρουαρίου. 
Παχτουριώτες, φίλοι, επίσημοι προσκεκλημένοι από-

λαυσαν όλα τα επιμέρους της εκδήλωσης. Ξεκινώντας 
από τον συνδυασμό της άψογης περιποίησης του κα-
ταστήματος και της προσήλωσης του προσωπικού του 
στις επιθυμίες του κόσμου, με τις όμορφες μελωδίες 
από την λαϊκή ορχήστρα, έκαναν την προσμονή μέχρι 
την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης να διαρκεί με ομα-

λό τρόπο. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου, ανέλαβε να καλωσορίσει τους παρευρισκο-
μένους στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, 
όπου η Πρόεδρος κα. Βάσω Τσιούνη ευχαρίστησε εκ 
μέρους του Δ.Σ. τον κόσμο για την παρουσία του στη 
γιορτή, ευχήθηκε σε όλους υγεία, χαρά, να αποτελέσει 
το 2016 μια δημιουργική χρονιά και όπως τόνισε δίκην 
αστεϊσμού, ευημερία στα οικονομικά μας! Συνεχίζο-
ντας βέβαια στο ίδιο κλίμα, η Πρόεδρος καλωσόρισε 
τους Παχτουριώτες, του φίλους, τους γαμπρούς (Ι) 
και τις νύφες (!), σκορπώντας το γέλιο στην αίθουσα.. 
Στις ευχαριστίες περιλαμβάνονταν και οι παρουσίες 
των: κο. Άκη Μαντέλλο Προέδρου του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Νεραϊδιωτών Τρικάλων “Η Αγία Κυριακή”, 
κα Χαρά Βλάχου και κ. Ηρακλή Γούλα, Προέδρου και 
ταμία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λαφίνας Τρικά-
λων αντίστοιχα και κο. Βασίλη Γλαβά, αντιπροέδρου 
του Συλλόγου Αετού Ασπροποτάμου. Ακολούθως τον 
λόγο πήρε η γραμματέας του Συλλόγου κα. Ευτυχία 
Ζιούτου η οποία αφού καλωσόρισε και εκείνη από την 
πλευρά της τον κόσμο, ευχαρίστησε τους χορηγούς 
της λαχειοφόρου (γίνεται αναφορά παρακάτω), και 
στη συνέχεια προέτρεψε την Πρόεδρο του Συλλόγου 
να κόψει την βασιλόπιτα. Το πρώτο κομμάτι κόπηκε 
για το Παχτούρι, το δεύτερο για τις εκκλησίες του 
χωριού μας, όπου και τα δύο τα κομμάτια δόθηκαν 
στον επίτροπο της εκκλησίας κο. Ανδρέα Βασιλάρα, ο 
οποίος αφού πήρε το λόγο τα αφιέρωσε στον πρώην 
επίτροπο κο. Γιώργο Οικονόμου για την χρόνια πα-
ρουσία του και στον αειθαλή κο. Χρήστο Λύτρα. Το 
τρίτο κομμάτι κόπηκε για τον φύλακα του χωριού μας, 
το οποίο παρεδόθη στον κο. Νίκο Μπανούζα αδερφό 
του φύλακα, όπου μιλώντας, ευχαρίστησε όλους τους 
Παχτουριώτες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς 
το πρόσωπό του, ευχόμενος παράλληλα να έχουν όλοι 
μια καλή χρονιά. Το τελευταίο και τέταρτο κομμάτι 
από την πίτα κόπηκε για το Διοικητικό Συμβούλιο και 
έτσι, δόθηκε το έναυσμα για το κυρίως θέμα της εκδή-
λωσης. Τον χορό! 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβαν να..

σύρουν το χορό, με τα παραδοσιακά μας κάγκελα 
και φυσικά την εναλλαγή του μουσικού ιδιώματος με 
τη δημοτική ορχήστρα, ήτοι τους: Πέτρο Πανάγο στο 
τραγούδι, Σωτήρη Κλάγκο στο κλαρίνο και Τάσο Τσι-
ρώνη στα κρουστά.
Ο κόσμος δεν άργησε να μπει στο κλίμα, σηκώθηκε 

απ’ την καρέκλα του, μπήκε στο χορό και άφησε να 
αποτυπωθεί στην αίθουσα το κυριότερο από τα στοι-
χεία που τον συνθέτουν: έκφραση ποικίλλων συναι-
σθημάτων… Είναι χαρακτηριστικό, δείγμα της ανάγκης 
που νιώθουμε όλοι μας για να ξεχαστούμε λίγο από 
τα προβλήματα της καθημερινότητας και να διασκε-
δάσουμε, ότι υπήρχαν ελάχιστες φορές που η πίστα 
ήταν άδεια μέχρι και τις 8.30 (!) περίπου που τελείωσε 
το πλούσιο από όλες τις απόψεις γλέντι. 
Σε μία από αυτές, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση 

της λαχειοφόρου, όπου τα δώρα που κληρώθηκαν ήταν: 

Δωρεάν μαθήματα παραδοσιακών χορών για 1 άτομο 
(μέχρι το τέλος της σεζόν) από τον Λ.Ο. ΗΛΙΔΑ, Μία 
δωροεπιταγή για αγορές αξίας 60 € από τα σούπερ-
μαρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Δύο δείπνα τεσσάρων ατόμων 
από την ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ», Ένα photobook 
επιλογής από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΡΑΟΥΛΗ, Ένα μηνιαίο 
πρόγραμμα διαιτολογικής παρακολούθησης (τριών 
επισκέψεων) από τον διαιτολόγο ΑΝΤΩΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 
δύο χαλαρωτικά μασάζ 30 λεπτών από «ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ 
ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» της αισθητικού ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑ-
ΓΚΟΥ, τέσσερα συλλεκτικά κουτιά με προϊόντα μελιού 
από το «ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ», προσφορά του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΦΟΥΡΛΗ, Εννιά δωροπακέτα με προϊόντα της AVON 
από την ΚΑΙΤΗ ΖΟΥΛΙΑΤΗ, δύο περιποιήσεις άκρων 
(μανικούρ ή πεντικιούρ) επιλογής και κατ’οίκον από την 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ένα παραδοσιακό χαμάμ από 
το «ΗΑΜΜΑΜ» (Θησείο) και τρία δωροπακέτα με προϊ-
όντα φαρμακείου από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΑΝΝΑΚΗ. Εδώ να 
σημειώσουμε ότι το μεγάλο μας δώρο, μια τηλεόραση 
32 ιντσών, κέρδισε όπως βλέπετε και στην αντίστοιχη 
φωτογραφία, ο συγχωριανός μας κ. Κώστας Βασι-
λάρας. Οι οποίοι νικητές, αφού παρέλαβαν τα δώρα 
τους, συνέχισαν να γλεντούν με κέφι, όρεξη, ζωντάνια 
και με περίσσια αντοχή… Να ευχαριστήσουμε από καρ-
διάς όλους όσοι βοήθησαν για να φέρουμε εις πέρας 
την συγκεκριμένη εκδήλωση, να τους ευχηθούμε καλή 
χρονιά και να δώσουμε ραντεβού (σε ανάλογη βραδιά) 
για του χρόνου, ελπίζοντας σε ανάλογη συμμετοχή.
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Ο χορός της Αδελφότητας Παχτουριωτών

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα. Βάσω Τσιούνη τη στιγμή 
που κόβει την βασιλόπιτα

Υπό τους ήχους του παραδοσιακού μας κλαρίνου Παχτου-
ριώτες και φίλοι του Συλλόγου χορεύουν και διασκεδά-

ζουν με αμείωτη ένταση

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά την κοπή της πίτας, 
έσυραν το χορό με τα παραδοσιακά μας κάγκελα

Η στιγμή της κλήρωσης της λαχειοφόρου

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 Αγίας Σοφίας 94-96, Βύρωνας • Τ. 210 76 28 547 / 6972 759 092
e-mail: stefkaraoul@yahoo.gr  • www.stephane.photography

ΓΟΥΝΑΡΗ 42 ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ • ΤΗΛ.: 210 9619193, 210 9616126
www.litharitsia.gr

ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
VSL NAILS @ FACEBOOK-6971716654
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πηγη: www.kathimerini.gr - Οριστι-
κό τέλος στα «νεκρά» από πενταε-
τίας σχέδια εκτροπής του Αχελώου 
βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Οπως εξηγεί ο υπουργός Πάνος 
Σκουρλέτης, το φράγμα της Μεσο-
χώρας θα λειτουργήσει ως υδρο-
ηλεκτρικό έργο, αποσυνδεδεμένο 
από τα έργα της εκτροπής. Μάλι-
στα έχει δοθεί εντολή στη ΔΕΗ να 
προχωρήσει άμεσα τις μελέτες για 
τη λειτουργία του φράγματος και 
την «επέκταση» του κατακλυζόμενου 
χωριού Μεσοχώρα. Επιπλέον, κατά 
την αναθεώρηση των διαχειριστικών 
σχεδίων των υδάτων της χώρας θα 
απαλειφθεί οποιαδήποτε αναφορά 
στην εκτροπή. Η απόφαση ανακοινώ-
θηκε σε φορείς της Θεσσαλίας προ-
χθές, κατά τη διάρκεια επιστημονι-
κής συνάντησης. «Η εκτροπή είναι 
λανθασμένη από κάθε άποψη, περι-
βαλλοντική και οικονομική. Επιπλέον 
έχει επανειλημμένως ακυρωθεί από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ομως 
ήταν η αιτία που δεν έγινε κανένα 
σοβαρό υδατικό έργο στη Θεσσαλία 

τα τελευταία χρόνια, όπως φράγ-
ματα, εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
αξιοποίησης του νερού της Κάρλας», 
λέει στην «Κ» ο κ. Σκουρλέτης. «Μάλι-
στα τα προηγούμενα χρόνια, για να 
κρατήσει “ζωντανό” το έργο η πολι-
τεία προχώρησε σε διάφορες... δη-
μιουργικές πατέντες, όπως την ενο-
ποίηση των σχεδίων διαφορετικών 
υδατικών διαμερισμάτων, ώστε να 
μην είναι η εκτροπή αντίθετη στην 
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθε-
σία. Κατά την αναθεώρηση, όμως, 
των διαχειριστικών σχεδίων των 
υδατικών διαμερισμάτων της χώρας 
μέσα στο 2016 θα υπάρξει επιστημο-
νικός και όχι πολιτικός διαχωρισμός 
των υδατικών διαμερισμάτων και θα 

απαλειφθεί η εκτροπή ως ενδεχό-
μενη λύση». Δικλίδες ασφαλείας. Ο 
κ. Σκουρλέτης ανακοίνωσε ότι θα 
εγκρίνει την αποσύνδεση του φράγ-
ματος της Μεσοχώρας από τα έργα 
της εκτροπής, λύση που είχε προτα-
θεί και από τους προκατόχους του 
Γιάννη Μανιάτη και Τίνα Μπιρμπίλη. 
«Θα υπάρξουν όλες οι αναγκαίες δι-
κλίδες ασφαλείας, ώστε το φράγμα 
της Μεσοχώρας να λειτουργήσει το 
ταχύτερο ως υδροηλεκτρικό έργο 
χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως έργο εκτροπής. Η ΔΕΗ έχει 
έτοιμη πρόταση, την οποία κοστο-
λογεί στα 20 εκατ. ευρώ. Ακόμα 90 
εκατ. ευρώ θα διαθέσει η ΔΕΗ για 
την επέκταση προς τα πάνω του χω-
ριού Μεσοχώρα, μέρος του οποίου 
θα κατακλυστεί από την πλήρωση 
του φράγματος με νερό. Ηδη δόθηκε 
εντολή στη ΔΕΗ να “τρέξει” τα δύο 
έργα». Το ζητούμενο βέβαια είναι τι 
θα απογίνουν τα ημιτελή έργα του 
φράγματος της Συκιάς και της σή-
ραγγας εκτροπής, τα οποία έχουν 
«παγώσει» από το ΣτΕ από το 2010.
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Όταν 
συγκρο-
τείται μια 
ανθρώπινη 
κοινωνία, οι 
άνθρωποι, 
δημιουρ-
γούν με 
τον καιρό 
ορισμένες 
συνήθειες, 
ορισμέ-
νους κα-
νόνες κοι-
νωνικής 
συμπερι-
φοράς, 
σύμφωνα 
με τους 
οποίους 
ρυθ-
μίζουν 
τη ζωή 
τους 
και τις 
μεταξύ 
τους κοινωικές σχέσεις.
Αυτά είναι τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία 

αποτελούν νομοθεσία άγραφη, ισχυρή και 
απαραβίαστη. Με το πέρασμα του χρόνου, 
τα ήθη και έθιμα μεταδίδονται στις επερχό-
μενες γενιές και δημιουργούνται και οι λαϊκές 
μας παραδόσεις, κρύβονται και εκφράζονται 
ανώτερα συναισθήματα και ανώτερες ηθικές 
και κοινωνικές αρετές. 
Τέτοια, ωραία ήθη και έθιμα και ωραίες λα-

ϊκές παραδόσεις, δημιουργήθηκαν και στον 
τόπο μας, μέσα στον οποίον περάσαμε τα 
πρώτα παιδικά μας χρόνια και συνεχίζουμε 
να ζούμε. Σήμερα όμως που έχουμε ξενι-
τευτεί και οι περισσότεροι διαβιούμε μέσα 
στις μεγαλουπόλεις, στην κοινωνική μας ζωή 
έχουν εισχωρήσει ξένες συνήθειες και ξε-
νόφερτοι τρόποι συμπεριφοράς και έχουν 
παραμεριστεί οι ηθικές και κοινωνικές αξίες 
περασμένων χρόνων κι εποχών. Και υπάρχει 
κίνδυνος να χάσουμε την εθνική μας ταυτό-
τηα και την εθνική μας συνοχή. 
Επειδή έζησα στο χωριό μας όλη μου τη 

ζωή, γνώρισα καλά κι αγάπησα τον τόπο μας, 
ερεύνησα την παλιά μας ιστορία, γνώρισα 
τη νεότερη και ακόμη, γνώρισα και έζησα τα 
ευγενή μας ήθη και έθιμα και τις ωραίες μας 
λαϊκές μας παραδόσεις. Το επιβάλλουν λόγοι 
ηθικοί και κοινωνικοί να μην αποκοπούμε από 
τις ρίζες μας, αλλά να δεθούμε με το παρελ-
θόν. Οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν το ωραίο 
μας παρελθόν. Και πρέπει να γνωρίζουν ότι 
το παρελθόν στηρίζει το παρόν, και θεμελι-
ώνει ένα καλό μέλλον. Και είμαι βέβαιος ότι 
θα είναι συνεχιστές σε ότι ευγενές και ωραίο 
δημιούργησαν οι παλαιότεροί μας. 
Η παλιά και η σύγχρονη ιστορία του χωριού 

μας υπήρξε πλούσια και η εθνικο-κοινωνι-
κή δράση των Παχτουριωτών μέγιστη. Τα 
ωραιότατα δημοτικά μας τραγούδια και τα 
ευγενέστερα ήθη και έθιμα, φανερώνουν τον 
αυθορμητισμό, την ευστροφία του πνεύμα-
τος, τον πατριωτισμό και τον πλούτο ανωτέ-
ρων συναισθημάτων, τα οποία πλημμυρίζουν 
την ψυχή του ορεινού. Αποτελούν εκχύλισμα 
ανώτερου ψυχικού λυρισμού. 
Παντού, σε κάθε εκδήλωση, καθρεφτίζεται 

το κάλος, το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, 
η λεβεντιά των ορεινών, οι οποίοι, στερη-
μένοι από τις ανέσεις και τις απολαύσεις 
της κοινωνικής ζωής, δεν ανατράφηκαν με 
την ύλη αλλά με τα ευγενέστερα ιδανικά 
θρησκείας και πατρίδας και απετέλεσαν πά-
ντοτε ένα από τα εκλεκτότερα τμήματα του 
Ελληνικού Έθνους. 
Σήμερα περνάμε μια ηθικο-κοινωνική κρίση, 

γιατί ξένα στοιχεία και ξενόφερτοι τρόποι 
κοινωνικής συμπεριφοράς έχουν εισχωρήσει 
στην κοινωνική μας ζωή. Και για να μη κινδυ-
νεύσουμε να χάσουμε την εθνική μας αυτο-
τέλεια και περιπέσουμε σε ηθικο-κοινωνικό 
μαρασμό, είναι ανάγκη να στραφούμε και 
προς το παρελθόν. Είναι ανάγκη να συνδε-
θούμε με τις ρίζες μας και να διατηρήσουμε 
τα ωραία μας ήθη και έθιμα και τις λαïκές 
μας παραδόσεις, γιατί μέσα σ’ αυτά καθρε-
φτίζεται ότι ευγενές και ελληνικό.

Με επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε, στις 5 Μαρτίου 
2016, στην ταβέρνα «ΤΑ 
ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ» ο ετήσιος 
χορός του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Νεραϊδιωτών. Σε 
ένα όμορφο και οικογενει-
ακό περιβάλλον, η βραδιά 
κύλησε υπέροχα. Πλούσιο 
και ποιοτικό φαγητό, πολύ 
καλό κρασί, ποικίλο λαϊκό 
και δημοτικό μουσικό πρό-
γραμμα, με συντριπτική την 
παρουσία της νεολαίας, που 
δημιούργησε περίσσιο κέφι, 
αλλά και τη συμμετοχή της 
παλαιάς φρουράς που μας 
έδειξε ότι δεν έχει χάσει τη χορευτι-
κή της δεινότητα. Στα σημαντικά της 
βραδιάς ήταν και η κοπή της πίτας του 
Συλλόγου που έκοψε ο Πρόεδρος Παν. 
Κ. Μαντέλλος, πλαισιωμένος από όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. Αξίζουν συγχαρητή-

ρια στη διοικητική ομάδα (στο σύ-
νολό της απαρτίζεται από νέους) για 
την άψογη προετοιμασία και εκτέλεση 
της εκδήλωσης. Λαμβάνοντας κανείς 
υπόψη και τις λοιπές εκδηλώσεις που 
πραγματοποίησε στον ένα σχεδόν 
χρόνο της θητείας της η ομάδα αυτή, 

φτάνει στο συμπέρασμα πως ο Σύλ-
λογος είναι σε καλά χέρια  και πως οι 
δραστηριότητές του, θα συνεχιστούν 
με την ίδια συχνότητα. Να σημειώσου-
με τέλος πως ο χορός κράτησε ως τις 
5 το πρωί και έληξε με το παραδοσια-
κό “πως το τρίβουν το πιπέρι”.

Ο σύλλογος του Αετού 
πραγματοποίησε με επι-
τυχία την ετήσια χοροε-
σπερίδα του την Κυριακή 
6 Μαρτίου στο γνωστό 
κέντρο “ΜΑΡΚΙΖΑ” στο 
Παγκράτι. Την υπέροχη 
Χαρούλα Λαμπράκη συ-
νόδευσε η ορχήστρα του 
δεξιοτέχνη του μπουζου-
κιού Γιώργου Γεωργόπου-
λου σε ένα πρόγραμμα 
που ικανοποίησε όλες τις 
επιθυμίες. Παρευρέθηκαν 
εκτός από τους Αετιώτες και πολλοί 
φίλοι του συλλόγου μεταξύ των οποί-

ων η πρόεδρος του συλλόγου 
της Λαφίνας Βέττα Κοριμέντζα και ο 

πρώην πρόεδρος της Αδελφότητας 
Παχτουριωτών Κώστας Βασιλάρας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Άκης Μαντέλλος 
τη στιγμή που κόβει την πίτα μαζί με τα υπό-

λοιπα μέλη του Δ.Σ.

Το αδιαχώρητο επικράτησε στην αίθουσα, με 
τον κόσμο να διασκεδάζει και να χορεύει με 

αμείωτο ρυθμό.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηλίας Τσάκα-
λος κυρήσσει την έναρξη της εκδήλωσης

Κέφι και χορός από τους Αετιώτες και φίλους 
του Συλλόγου

Με επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε ο χο-
ρός του Εκπολιτιστι-
κού Συλλόγου Λαφι-
νιωτών Τρικάλων «Η 
Λαφίνα» την Κυριακή 
20 Μαρτίου στην αί-
θουσα «Σειρήνες» της 
ταβέρνας «Η Πλακι-
ώτισσα» στην Πλάκα. 
Δε θα μπορούσε άλ-
λωστε να μη συμβεί 
αυτό, καθότι, όλα συνετέλεσαν ώστε όποιος βρέθηκε εκεί, 
να περάσει ένα ευχάριστο και όμορφο μεσημέρι. Οικείος 
χώρος, πολύ καλό φαγητό, κυρίως όμως είχε το συστατικό 
που χρειάζεται για να θεωρηθεί πετυχημένη μία εκδήλω-
ση: Ανθρώπινη ζεστασιά και διάθεση από όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου με προεξάρχουσα την Πρόεδρο 
κα. Βέττα Κοριμέντζα, ώστε να νιώσει ο καθένας ξεχω-

ριστά συναι-
σθήματα που 
απορρέουν 
από ένα ζε-
στό περιβάλ-
λον. Σαφώς, 
α υ τ ό  π ο υ 
χρωμάτ ισε 
περισσότερο 
τ η ν  ε κ δ ή -
λωση δε θα 
μπορούσε να 

ήταν η πολύ καλή ορχήστρα με τους παραδοσιακά όργα-
να, οι ήχοι των οποίων μας ταξίδεψαν σε πολλά μέρη της 
Ελλάδας. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η Πρόεδρος της 
Αδελφότητας κα. Τσιούνη Βάσω με μέλη του Δ.Σ., ο πρώην 
Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Βασιλάρας Κώστας και ο 
πρώην Πρόεδρος του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλ-
λόγου, Αετού Ασπροποτάμου κ. Τσάκαλος Παντελής.

ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ
Απόσπασμα από το βιβλίο

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ανθρώπινη 
κοινωνία, οι 
άνθρωποι, 

ορισμένες 
συνήθειες, 

νόνες κοι-

τους κοινωικές σχέσεις.
Αυτά είναι τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία 

Ο  Χ Ο Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Ν Ε Ρ Α Ϊ Δ Ι Ω Τ Ω Ν  Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν

Ο  Χ Ο Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Λ Α Φ Ι Ν Ι Ω Τ Ω Ν

Ένα μεσημέρι στης Ακρόπολης τα μέρη...

Ο  Χ Ο Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Α Ε Τ Ο Υ  Α Σ Π Ρ Ο Π Ο Τ Α Μ Ο Υ

Δεν θα γίνει η εκτροπή του Αχελώου



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ �2016

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.  Χρησιμοποιούνται για φορτοεκ-
φόρτωση ζώων (θηλ. γεν.)    2. «Πέ-
ταξε» πρώτος με τον πατέρα του 
Δαίδαλο – Πρόθεση   3. Και τέτοι-
ος εραστής – Ανάποδο άρθρο   4. 
280 – Νήμα, ύφασμα   5. Ήπιο, ήσυ-
χο – Παιχνίδι τράπουλας   6. Όμοια 
φωνήεντα – Πόλη της Κύπρου   7. 
Σημαντικό χημικό στοιχείο, άφθονο 
στη φύση (αντιστρ.)   8. Ορνέλα … : 
Διάσημη ηθοποιός - … Ακέφαλη Σύ-
ρος   9. Είμαστε πιο ήσυχοι, όταν τη 
νοιώθουμε   10. Γυναικείο χαϊδευτικό 
– Δεσποινίς κι αυτή

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Αρχαίος στρατηγός και πολιτικός 
από  τη Μεγαλόπολη   2. … Τα είχε 
τετρακόσια – Σύμφωνο     3. Γενιά, 
σόι, φυλή - … υμίν Φαρισαίοι υποκρι-
ταί   4. Για εκεί ξεκίνησαν τα 40 πα-
λικάρια από τη Λιβαδειά   5. Ζει και 
κινείται – Όμορφα, ωραία, ευχάριστα 
(αντιστρ.)   6. Η κόρη στην ντοπιο-
λαλιά μας – Προηγούνται εστεμμέ-
νων   7. Εργαλείο του γνεσίματος   8. 
Ανεπίκαιρες, άτοπες   9. Βαφτισιμιός 
(πληθ.) 10. Μπορεί να είναι πολιτική ή 
κοινωνική – Ομοιωματικό μόριο

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. ΚΚ  – ΤΟ ΚΕΡΑΣ   2. ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ   3. ΛΙΑΣ – ΛΕΜΑΝ   4. ΚΑΝΑΡΙ   
5. ΚΑΤΣΙΚΑ – ΝΑ  6. ΑΓΡΙΜΑΚΙΑ   7. ΙΡΑΚ – ΣΙΕΝΑ   8. ΡΙΠΕΣ – ΚΙΛ   9. ΙΜΑΛΑΪΑ – ΚΜ   
10. ΑΙΣΟΝΑΣ – ΑΑ

ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ   2. ΚΡΙ – ΑΓΡΙΜΙ   3. ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ   4. ΤΑΣ – ΣΙΚΕΛΟ   5. ΤΟ 
– ΚΙΜ – ΣΑΝ   6. ΚΟΛΑΚΑΣ – ΙΑ   7. ΕΛΕΝΑΚΙ – ΑΣ   8. ΡΙΜΑ – ΙΕΚ   9. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ   
10. ΣΟΝΙΑ- ΑΛΜΑ

Η ΜΑΝΝΑ ΜΟΥ 
του ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μάννα μου
Στο μαύρο σου μαντίλι τυλίξαμε
της απαντοχής μας τις στράτες - φλάμπουρο
επιστροφής στην Ιθάκη του δικού μας νόστου…
Στην αγκαλιά σου ζεσταίνεμα 
την παγερή νύχτα της λήθης - τον άλγητο όρκο
για να μας σβήσει στην άβυσσο η φλόγα
που πυρώνει στη στέγη της Ιερής μας Εστίας,
το ιδεολογικό μας εωδινό... 

Μάννα μου
Στην ολόφεγγη ματιά σου - μια απέραντη θάλασσα - 
λιώσαμε της πάγης της αδικίας
και τα κρούσταλλα του μίσους…
Στον κρυφό στεναγμό σου, πλέξαμε
τη μουσική της κοινωνικής μας μπαλλάντας
Πένθιμο και ηρωικό άσμα στο βιγλάτορά μας
της Λευτεριάς…
Η αγωνία σαω δωρικός κιόνας στις προσδοκίες μας
- Παιδιά εμείς με πολλά όνειρα - 
το χαμόγελό σου - ομηρικό πικροχαμόγελο 
και Τζουμερκιώτικο μοιρολόγι - 
μνήμη δικαίου και δικαίωσης…

Μάννα μου
Το σκαρί της γενιάς σου
δεν βούλιαξε σε όποια θύελλα…
Πήρα μια δέσμη φωτός από τα μάτια του Κύρη μας
 και στόλισα τον πόνο μου με κυκλάμινα…
Έγειρα στην αγκαλιά σου κι έγινα πιο άνθρωπος
Μάννα μου, Σταύρωσή μας και Ανάσταση μαζί…
Μάννα μου, στο θυροστόμι του σπιτιού μας,
της Ιερής μας Φάτνης
η αγκαλιά σου - πλατύτερα του Κόσμου όλου…
Η μορφή σου σκαλισμένη από ακοίμητες μνήμες
- οι μόνες που φιλτράρουν την αίσθησή μας - 
αυτές που σκιαγραφούν ένα πίνακα ζωής
και αποτυπώνουν μια στάλα καυτή, γήινη θλίψη.
Θλίψη απέραντη μα θλίψη ακόμη…

Μαμά
Θα ζεις πάντα δίπλα μας να μας θυμίζεις
το λυρικό, ελεγειακό ήχο του θρήνου
κα να μας καλείς εκεί
που ανταμώνουν τα παιδιά όλου του Κόσμου
με το αθώο χαμόγελο στα χείλη…

Μαμά
Κουβαλώντας χειμωνανθούς του Φλεβάρη
για το ταξίδι σου στα ανατολικά της Εδέμ,
πέρα από τους Κιμμέριους Τόπους,
όπου οι έγνοιες είναι πικρές
και η μοναξιά στυφή στου ουρανού το χειμώνα,
βάζω προσκεφάλι μου τον αγώνα σου
και σκέπη μου τη Στοργή μου...

Μαμά μου
Έσβησες με το χάραγμα της αυγής
με το άγγιγμα της πρώτης ηλιαχτίδας
σαν τα χαμόγελα που γενναιόδωρα μας χάριζες.
Έγινες ένα με τ’ αστρα… Ψάξε.
Εκεί θα βρεις όλους τους δικούς μας…
Παλαιούς και Νέους…
Το Σισύλα, τον Ηλία, τον Αλέκο…Τους Λευτεριάς 
τους ήρωες ήρωες
στόλισέ τους με στεφάνια δάφνης…

Μαμά
Έξω από τα καθημέρια σχήματα
να’ ρχεσαι συχνά στον ύπνο μου
να μ’ αγγίζεις με το Ιερό σου ρίγος
αυτό από τους κήπους της Α-θανασίας
για να χορταίνω θρήνους και κλάμα…

Καλό σου ταξίδι…
Ο Λευτέρης Σου...

ΕΛΕΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Με αφορμή την επικείμενη Τακτική
Απολογιστική Συνέλευση της Αδελφότητας

και την ανακήρυξη εκλογών, το Δ.Σ.
του Συλλόγου ενημέρωνει τα μέλη του

ότι όποιος επιθυμεί, θα μπορεί να καταθέτει 
την υποψηφιότητά του για τη συμμετοχή του 
στο νέο  Δ.Σ. μετά το πέρας της Συνέλευσης 
και ύστερα από τις αποφάσεις που θα λάβει

η Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ

Η  19η Φεβρουαρίου 2016 
ξημέρωσε διαφορετικά για 
όλους μας…
Το άκουσμα της θλιβερής 

είδησης του θανάτου της 
Αντιεισαγγελέως Εφετών Νί-
κης Μπόλλη σκόρπισε θλίψη 
στην τοπική μας κοινωνία και 
όχι μόνο. Όλοι αδυνατούμε να 
το πιστέψουμε και νομίζαμε  
προς το παρόν ότι δεν είναι 
αλήθεια. Δυστυχώς η ζωή 
έπαιξε ένα άδικο παιχνίδι στη 
Νίκη. Με τη Νίκη μας συνδέει 
από παλιά στενή οικογενειακή 
σχέση. Κόρη του πνευματικού 
μου πατέρα Γεωργίου Μπόλλη 
και της Αγγελικής μεγάλωσε 
σ΄ένα φτωχό αλλά τίμιο περι-
βάλλον, στο οποίο κυριαρχού-
σε η αγάπη, η ειλικρίνεια και 
ο αλληλοσεβασμός. Η μητέρα 
της Αγγελική μετά την απώ-
λεια του συζύγου της, στάθη-
κε βράχος  έκανε το αδύνατο 
δυνατό, ξεπερνώντας ανυπέρ-
βλητες δυσκολίες και κατά-
φερε να συμβάλει τα  μέγιστα 
στην ολοκλήρωση των σπου-
δών των παιδιών της. Η Νίκη 
αντάμειψε τους κόπους  των 
γονιών της  και εισήχθη  στη 
Νομική σχολή Θεσσαλονίκης 
, εν συνεχεία στο Δικαστικό 
σώμα και έφθασε σήμερα στο 
βαθμό της Αντεισαγγελέως  
Εφετών. Αποτέλεσε για μένα 
φωτεινό παράδειγμα από τα 
μαθητικά μου χρόνια. Ήταν αυ-
τή που μου  δίδαξε  τον τρό-
πο της  μελέτης, την αγάπη 
για το διάβασμα, δανείζοντας 
ακόμα και προσωπικά της βι-
βλία  όταν εγώ αδυνατούσα 
να αγοράσω. Στα φοιτητικά 
μας χρόνια μου στάθηκε τόσο 
πολύ, που λόγω των οικονο-
μικών δυσκολιών που αντι-
μετώπιζα , μου παραχώρησε 
και το δωμάτιο της στη φοι-
τητική εστία.  Η Νίκη δίδασκε 
με το παράδειγμα της.  Ήταν 
άνθρωπος ειλικρινής , τίμιος, 

δοτικός σε όλους. Στις ατέλει-
ωτες συζητήσεις που κάναμε 
διεύρυνε τους πνευματικούς 
μου  ορίζοντες και μου εμφύ-
σησε  την αξία του ανθρώπου  
ως καθοριστικού παράγοντα 
για την εξελικτική του πορεία. 
Η επίδραση της ήταν καθο-
ριστική   για μένα τόσο στη 
στάση ζωής όσο κυρίως στον 
τρόπο σκέψης μου. Πίστευε 
στην αξία της γνώσης , στην 
ανθρωπιά και κυρίως είχε 
έντονο μέσα της το αίσθημα 
του δικαίου. Θεωρούσε ότι ο  
άνθρωπος μπορούσε  μόνος 
του να ξεπεράσει εμπόδια και 
δυσκολίες και να φτάσει στον 
προορισμό όσο δυσπρόσιτος 
και αν είναι. Το όνειρο της 
για μια λαμπρή καριέρα έγι-
νε πραγματικότητα καθώς και 
αυτό της δημιουργίας   οικο-
γένειας. Παντρεύτηκε τον Βα-
σίλη και έχουν μαζί τη μικρή 
Μαρία-Αγγελική. Δυστυχώς η 
μοίρα της έπαιξε άδικο παι-
χνίδι, και δεν την άφησε να 
χαρεί το όνειρο της  σ΄αυτή 
τη ζωή. Την ήθελε να λάμπει 
στην γειτονιά των Αγγέλων 
αφήνοντας όμως σε όλους 
μας ένα δυσαναπλήρωτο κε-
νό. Νίκη καλό ταξίδι…
Για όσα μου πρόσφερες θα 

είσαι πάντα μέσα στην καρ-
διά μου και δεν θα σε ξεχάσω 
ποτέ.

 ΗΛΙΑΣ  Γ. ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε τον Ιανουά-
ριο στην Αθήνα ο Νίκος 
Καραμαλίκης (σύζυγος της 
συμπατριώτισσας μας από 
την Λαφίνα Ελένης Δημ. 
Βλάχου) και η νεκρώσιμος 
ακολουθία εψάλει στις 25 
Ιανουαρίου στο κοιμητήριο 
της Ηλιούπολης.

• Στις 9 Φεβρουαρίου 
απεβίωσε στα Τρίκαλα η 
συμπατριώτισσα μας από 
την Λαφίνα Ευτυχία Αθ. 
Αναστασίου και η νεκρώσι-
μος ακολουθία εψάλει την 
επομένη στο κοιμητήριο 
Σαράγιων στα Τρίκαλα.

• Στις 19 Φεβρουαρίου 
απεβίωσε στα Τρίκαλα η 
συγχωριανή μας, Αντιει-
σαγγελέας Εφετών, Νίκη 
Γ. Μπόλλη και η νεκρώσι-
μος ακολουθία εψάλει την 
επομένη στον Μητροπολι-
τικό Ναό Αγίου Νικολάου 
Τρικάλων.

• Στις 3 Μαρτίου  απεβί-
ωσε στην Αθήνα ο συγχω-
ριανός μας Βασίλειος Παν. 
Τσιούνης και η νεκρώσιμος 
ακολουθία εψάλει την επο-
μένη στον Άγιο Τρύφωνα 
στο κοιμητήριο της Κηφι-
σιάς.

• Στις 14 Μαρτίου απεβί-
ωσε στην Αθήνα η συγχω-
ριανή μας Δάφνη Τρίτα (το 
γένος Απ. Οικονόμου) και 
η νεκρώσιμος ακολουθία 
εψάλει την επομένη στο 
κοιμητήριο του Αγίου Δη-
μητρίου (Μπραχάμι). 

• Στις 15 Μαρτίου απεβί-
ωσε στην Αθήνα η συμπα-
τριώτισσα μας από την Λα-
φίνα Ευτυχία Πυλιχού (το 
γένος Λάμπρου Στασινού) 
και η νεκρώσιμος ακολου-
θία εψάλει στις 17 Μαρτίου 
στο κοιμητήριο της Αγίας 
Παρασκευής στην Αθήνα.

Αριθμός λογαριασμού τράπεζας

για κατάθεση συνδρομών ή άλλης

οικονομικής ενίσχυσης προς το Σύλλογο:

146/296066-42 - Εθνική Τράπεζα

ΔΩΡΕΑ
Στη μνήμη της πολυαγαπημένης μας εξαδέλφης, 

Νίκης Γ. Μπόλλη, αντί στεφάνου προσφέρουμε το 
ποσό των 30 €.

Οικογένεια Ν. Κουτσουμπέλα

ΔΩΡΕΑ
Στη μνήμη της πολυαγαπημένης μου εξαδέλφης, 

Νίκης Γ. Μπόλλη, αντί στεφάνου προσφέρω το ποσό 
των 30 €.

Πόπη Γ. Ζιούτου

Νίκη Μπόλλη
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ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

å Αύγουστος 1978. Λογγά Αετού. Όρθιοι 
από αριστερά: Μπόλλης Ηλίας, Τσιρογι-
άννης Αποστόλης, Πλής Νίκος, Κώτσης 
Δημήτρης, Κατσαρός Θανάσης.
Κάτω από αριστερά. Βασιλάρας Χρ. Κώ-
στας, Πλής Κώστας, Βουσολίνος Πέρης, 
Μπόλλης Παναγιώτης, Βασιλάρας Λ. Κώ-
στας.

ç17 Αυγούστου 1978. Γήπεδο Νεράιδας. 
Όρθιοι από αριστερά: Βασιλάρας Κώστας, 
Πλής Νίκος, Παπαθανασίου Γιώργος, Κα-
τσιλάμπρος Παναγιώτης, Μπόλλης Ηλίας.
Κάτω από αριστερά: Πλής Κώστας, Λογο-
θέτης Ανδρέας, Μάστορας Παναγιώτης, 
Μπόλλης Παναγιώτης, Κώτσης Δημήτρης.

éΓήπεδο Παχτουρίου. Όρθιοι από αρι-
στερά: Κώτσης Δημήτρης, Μπόλλης Πα-
ναγιώτης, Μπόλλης Χρήστος, Λογοθέτης 
Ανδρέας.
Κάτω από αριστερά: Παπαγιάννης Χρή-

στος, Γεροχρήστος Παναγιώτης, Μπόλλης 
Φώτης, Βασιλάρας Κώστας, Γεροχρήστος 
Αλέκος.

èΓήπεδο Μεσοχώρας. Όρθιοι από αρι-
στερά: Οικονόμου Αρ. Λεωνίδας, Μπόλλης 
Παναγιώτης, Μπόλλης Φώτης, --------, Γε-
ροχρήστος Παναγιώτης, Χονδρός Πανα-
γιώτης, Παπαθανασίου Γιώργος, Μπόλλης 
Χρήστος, Πιτυλάκης Γιάννης.
Κάτω από αριστερά: Τσάκαλος Λεωνίδας, 
Βεντίστας Κώστας, Λύτρας Γιώργος, Γερο-
χρήστος Αλέκος, Παπαγιάννης Χρήστος.

êΓήπεδο Παχτουρίου. Όρθιοι από αρι-
στερά: Παππάς Δημήτρης, ------, ------, Γε-
ροχρήστος Παναγιώτης, Λιάκος Λεωνίδας, 
Λύτρας Χρ. Ηλίας.
Κάτω από αριστερά: Μάστορας Γ. Κώστας, 
Μάστορας Λ. Νίκος, Παπαγιάννης Θεόδω-
ρος, Βεντίστας Κώστας, Βασδέκης Δημή-
τρης.

Ιστορικά μάτς ποδοσφαίρου
από το 1979 και μετά...

å   1978, ΑΕΤΟΣ - ΠΑΧΤΟΥΡΙ 1-5

ç   1978, ΝΕΡΑΙΔΑ - ΠΑΧΤΟΥΡΙ 7-12 

é
ΓΗΠΕΔΟ

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ 

è
ΓΗΠΕΔΟ
ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ê
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ 

Επιμέλεια:
Χρήστος Παπαγιάννης


