
Αγαπητοί	Παχτουριώτες	και	φίλοι	
του	Συλλόγου	μας,	η	έκδηλη	και	συ-
νεχώς	αυξανόμενη	συμμετοχή	σας	
στις	δραστηριότητες	που	πραγμα-
τοποιεί	η	Αδελφότητα,	είναι	κάτι	
που	μας	χαροποιεί	ιδιαίτερα	και	
μας	δίνει	δύναμη	για	να	συνεχίσου-

με	και	με	άλλες	δράσεις	στο	μέλλον.Στην	εκδή-

λωση	που	πραγματοποιήσαμε	την	Κυριακή	15	
Φεβρουαρίου	στην	αίθουσα	“ΚΕΦΙ	LIVE”	στον	
Βύρωνα,	πιστοποιήσατε	το	γεγονός	αυτό	για	
ακόμα	μία	φορά	με	ιδιαίτερη	χαρά.	Στα	πρόσω-
πα	όλων	των	παρευρισκομένων	από	νωρίς	θα	
μπορούσε	κάποιος	να	διακρίνει	το	κέφι	και	τη	
θετική	διάθεση,	στοιχεία	ικανά	να	δημιουργή-
σουν	ένα	όμορφο	και	ζεστό	κλίμα.Σε	αυτό	βο-

ήθησε	ιδιαίτερα	και	η	εορταστική	ατμόσφαιρα	
που	προσπαθήσαμε	να	στήσουμε	με	κομφετί	
και	σερπαντίνες,	με	αφορμή	την	Κυριακή	της	
Αποκριάς.	Ευχάριστη	έκπληξη	της	βραδιάς	ήταν	
όταν	ορισμένοι	παρευρισκόμενοι	εμφανίστηκαν	
φορώντας	αποκριάτικες	στολές	και	αξεσουάρ.	

Συνέχεια	στη	σελ.	4-5	
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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ	ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΩΝΗ Πρόεδρος της Αδελφότητας
και τα µέλη του ∆.Σ.

εύχονται σε όλο τον κόσµο
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας

σας προσκαλεί στην ετήσια τακτική
απολογιστική συνέλευση που θα

πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου και ώρα 10 π.μ.
στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου

του Αγίου Δημητρίου
(Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 55 - πλησίον μετρό Δάφνης).

Το Δ.Σ.
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Καταγράφω ένα περιστατικό 
εκείνης της εποχής:
Είχα συμφωνήσει με τον υπεύθυ-

νο  του ΕΔΕΣ Γεώργιο Χρηστάκη, 
και μου έδινε χρήματα(λίρες)και 
κατέβαινα στα γύρω χωριά της 
Πύλης να αγοράσω σιτάρι και κα-
λαμπόκι για λογαριασμό του Ζέρ-
βα. Είχα κανονίσει μαζί με τα δικά 
μου τα ζώα να με βοηθήσουν και 
με τα δικά τους  ο Λάκης Χαρ. 
Παππάς και ο Ηλίας Νταουλής.  
Κατεβαίναμε και αγόραζα τα σπορίματα ανά δύο 
δραχμές την οκά, παίρναμε και δύο δραχμές αγώγι 
όποτε συνέφερνε. Έτσι νοίκιασα και μια αποθήκη, του 
Γιαννούχου στην Πύλη. Τα μεταφέρναμε εκεί και από 
εκεί σε ένα χωριό κοντά στο Βουργαρελι (παλαιά 
ονομασία χειδάδες) στο στρατηγείο του Ζέρβα. Μά-
λιστα μια περίοδο μετέφερα καβάλα στα ζώα μου και 
τον στρατηγό τον Ιντεν μαζί με κάποιον άλλο. Αυτοί 
καβάλα στα δύο ζώα εγώ δε περπατώντας και τους 
πήγα δια μέσω Μεσοχώρας και Αυγού στην Τύρνα. 
Ήταν εκεί μεραρχία στρατού. Μια άλλη περίοδο θυμά-
μαι που μεταφέραμε φορτώματα για το Βουργαρέλι 
έτυχε να είναι και άλλοι Παχτουριώτες μεταξύ αυτών 
και ο Γεώργιος Χρηστάκης με φορτία κάπου σαράντα 
μουλάρια φορτωμένα και θα τα πηγαίναμε όλα στο 
Βουργαρελι στο Ζέρβα. Επειδή ξέραμε ότι πάντα στην 
Μεσοχώρα  ήταν οργάνωση του ΕΛΑΣ και αντάρτες, 
προτιμήσαμε να πάμε από τον περιφερειακό δρόμο 
από τα Σακέικα (αρμύρες), να μην μας πάρουν χαμπά-
ρι οι Μεσοχωρίτες. Όμως κάποιος μας πρόδωσε και 
στην Κωστινίκα ένας αντάρτης μας έκανε καρτέρι και 
μας γύρισε πίσω για την Μεσοχώρα όπου μας κατα-
σχέσανε τα φορτία και μας δώσανε για το αγώγι 10% 
παρακράτημα εμάς τους αγωγιάτες. Τα δε άλλα φορ-
τία του Ζέρβα τα κατασχέσανε, τον δε Γεώργιο Χρη-
στάκη τον συνέλαβαν με σκοπό να τον εξοντώσουν. 
Του δώσανε πολύ ξύλο και εάν δεν ήταν εκεί ο Ηλία 
Βαρελάς και ο Νίκο Παπακόγκος που μεσολάβησαν θα 
τον σκότωναν. Τον πήραμε και τον πήγαμε πληγωμένο 
στο χωριό. Την άλλη μέρα ο Γιάννη Κατσαρός ο υπεύ-
θυνος του ΕΛΑΣ του έδωσε μια άδεια να περάσει το 
φυλάκιο των ανταρτών και να πάει στο Βουργαρέλι 
δήθεν να φορτώσει αλάτι και τον έσωσε, ώσπου πέ-
ρασε αυτή η μπόρα. Όταν δε τελείωσαν τα πράγματα 
και επικράτησε το στρατιωτικό καθεστώς το χωριό 
μας είχε ησυχία και αγάπη γιατί δεν είχαμε θύματα 
και διαφορές μεταξύ μας που όπως νομίζω είχαν τα 
άλλα χωριά. Μια μέρα από τα γύρω χωριά  ήρθανε 
κάτι Ζερβικοί (Μάιδες) στο χωριό μας και θέλανε τον 
υπεύθυνο του ΕΛΑΣ Γιάννη Κατσαρό με σκοπό  να τον 
κακοποιήσουν. Έτσι και έγινε. Εάν δεν επενέβαινε όλο 
το χωριό θα τον σκοτώνανε. Του έριξαν πάρα πολύ 
ξύλο. Τότε επενέβη ο υπεύθυνος του Ζέρβα Γιώργος 
Χρηστάκης και του έσωσε την ζωή. Και τελευταία που 
ο Γεώργιος Χρηστάκης κατατάχθηκε στην χωροφυλα-
κή στα τσιμέντα σε λίγο καιρό έβαλε και τον υπεύθυνο 
του ΕΛΑΣ Γιάννη Κατσαρό  στην χωροφυλακή νομίζω 
στην παιδόπολη. Το σιτάρι το δικό μου περίπου δύο 
χιλιάδες οκάδες που είχα αποθηκεύσει στην αποθήκη 
του Γιαννούχου, μου είπε ο Γιαννούχος ότι το πήραν 
οι Γερμανοί. Ο Θεός και η ψυχή του! 
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ΠΟΛΗ	ΠΑΙΔΙΩΝ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ	ΤΑ	ΔΥΣΚΟΛΑ	ΧΡΟΝΙΑ	

ΤΗΣ	ΚΑΤΟΧΗΣ	1941-1944	

Γράφει ο
Χρήστος Κ. Λύτρας

Συνέχεια	από	το	φύλλο	235

Ο Γιώργος δεν ξέρει τι να πει και 
τι να υποθέσει. Ορισµένες φορές 
φαντάζεται, πως η µητέρα του έκα-
νε αυτό που είχε κάνει και η µητέρα 
του πιο στενού του φίλου, του Φι-
λιππίδη, που τον εγκατέλειψε µικρό 
µαζί µε τον πατέρα του κι έφυγε µ’ 
άλλον άντρα. Όσο για τον δικό του 
πατέρα, ο Γιώργος θαρρεί πως ζει 
κι εργάζεται κάπου στη Γερµανία, 
µ’ όλο που δεν τον θυµάται καθό-
λου και µάλλον δεν θα τον γνώρισε 
ποτέ. 
Πάνω στον πέµπτο χρόνο από τό-

τε, που ο Γιώργος πάτησε το πόδι 
του στην Παιδόπολη, ευνοούµενος 
από µια διεύθυνση που βρέθηκε στο 
νεοφόρετό του µπλουτζίν κι ένα 
χαρτζιλίκι εκείνου του άγνωστου 
µέχρι πρότινος παππού, που του 
κουβάλησε ο θείος, δραπετεύει από 
τον παιδικό στρατώνα και, ταξιδεύο-
ντας ολονυχτίς µε το τρένο, φτάνει 
το πρωί στην Αθήνα. Η διεύθυνση 
που γυρεύει, είναι, πράγµατι, υπαρ-
κτή, αλλά συµβαίνει να είναι και δι-
εύθυνση του ψυχιατρείου, όπου η 
µητέρα του νοσηλεύεται. Ωστόσο το 
γεγονός αυτό δεν αποθαρρύνει το 
Γιώργο. Είναι µάλλον χαρούµενος 
παρά λυπηµένος απ’ αυτή τη συνά-
ντηση. Ελπίζει µάλιστα να καλυτε-
ρέψει η ψυχική υγεία της µητέρας 
του, έτσι ώστε να µπορέσουν µια 
µέρα να ξαναζήσουνε µαζί. Για τού-
το και υποµένει άφωνος τον άγριο 
ξυλοδαρµό που του επιφύλαξε ο 
διευθυντής της Παιδόπολης, όταν 
τον ξαναοδήγησαν εκεί. 
Σταµατώ την ανιστόρηση του 

µυθιστορήµατος προτού λάβει 
έκταση πιο µεγάλη, για να σταθώ 
για λίγο κοντά στο συγγραφέα Πέ-
τρο Κουτσιαµπασάκο. Δεν ξέρω αν 
πράγµατι και καταπόσο ο µικρός 
Γιώργος Χαλκίτης εκπροσωπεί 
στην Παιδόπολη το συγγραφέα. 
Δεν γνωρίζω, µ’ αλλιώτικα λόγια, αν 
και καταπόσο έχει βιώσει ένσαρ-
κα ο συγγραφέας το περιεχόµενο 
αυτού του µυθιστορήµατός του ή 
όχι. Μα - ούτως ή άλλως - δεν εί-
ναι καθόλου εύκολο για έναν συγ-
γραφέα, που άφησε πίσω του πάνω 
από 4µισι δεκαετίες ύπαρξης, το 
να βαστάει µια µακριά ανιστόρηση 
στο ύψος των παιδικών µατιών - αν 
παραδεχτούµε ότι, κάθε εντύπωση 
και παιδική σκέψη ξεκινάει από τα 
µάτια. Πολλά είναι τα ερωτήµατα 
που βασανίζουν τον µικρό Γιώργο 
Χαλκίτη και µένουν χωρίς απόκρι-
ση. Ο συγγραφέας αρνείται να τον 
βοηθήσετ γιατί δεν λύνονται έτσι τα 
παιδικά προβλήµατα. Όχι, ο συγγρα-
φέας δεν απαντά στα ερωτήµατα 
του µικρού ήρωά του, δεν εξηγεί, 
δεν κρίνει, δεν αναλύει, δεν διευ-
κρινίζει. Χάρη στην αδυναµία των 
µικρών παιδιών να φέρουν τα επά-
νω κάτω, αφήνει ο συγγραφέας τα 
πράγµατα να εξελιχτούν όπως έρ-
χονται. Πλεούµενο ακυβέρνητο το 
παιδικό µυαλό σ’ έναν κυκλώνα από 
αλλοπρόσαλλες σκέψεις. Σκέψεις 
δίχως συνειρµική προέκταση, που 
γενvιoύνται αυθόρµητα και πεθαί-
νουν καθώς γεννιούνται. Σκέψεις 
πολλές φορές που αλληλοσπα-
ράσσονται στη βίαια αντιπαράθε-
ση µεταξύ τους, γιατί έτσι λειτουρ-
γεί το παιδικό µυαλό. Γι’ αυτό και 
τολµώ να πιστεύω, πως σκόπιµα ο 
συγγραφέας αντικαθιστά συνήθως 
το κόµµα µε την τελεία, δίνοντας 
σε κάθε πρόταση - δευτερεύουσα 
ή µη - την αυτοτέλειά της, και στην 
αφηγηµατική ροή τον παλµό της 

παιδικής ανάσας. 
Σε συνάρτηση µε την παρατήρη-

ση αυτή, θα βρούµε αρκετές φορές 
την ανάµνηση αλληλοµπλεγµένη 
µε τη σκέψη ή και τη µια σκέψη µε 
την άλλη, όπως το ένα δόντι του 
φορµουάρ εισχωρεί στην υποδοχή 
που του προσφέρει η αντιστοιχία 
του άλλου κι ασφαλίζει. “Παράλ-
ληλο µοντάζ”, θα µας διευκρίνιζε 
ο κινηµατογραφιστής αδερφός 
του Πέτρου, Δηµήτρης. Την τε-
χνοτροπία αυτή, αποτελεσµατικά 
εφαρµοσµένη απ’ τον έµπειρο 
συγγραφέα, θα την απαντήσουµε 
αρκετές φορές στην έκταση των 
υπέρτετρακοσίων σελίδων,  µ ’ 
αποκορύφωµα την ανάµνηση από 
την µορφή και τη γλυκύτητα της 
άρρωστης µητέρας, σ’ αντιπαράθε-
ση µε την τρέχουσα δραστηριότητα 
του Γιώργου ή κάθεται στο σχολικό 
θρανίο και διαβάζει τα µαθήµατά 
του ή µαθαίνει µε τ’ άλλα παιδιά 
τη µεταπασχαλινή προσευχή, που 
τους επιβάλλουν να µάθουν κατ’ 
ανάγκη, ή κατεβαίνει στο γήπεδο 
να παίξει µπάλα και κατευθύνεται 
προς τη σέντρα ή υποµένει στωικά 
τον άγριο ξυλοδαρµό απ’ τον διευ-
θυντή της Παιδόπολης, λόγου της 
απόδρασής του. 
Όλα ετούτα αποτελούν εξαιρε-

τικά δείγµατα δηµιουργικής δεξι-
οτεχνίας για το συγγραφέα Πέ-
τρο Κουτσιαµπασάκο. Μα είναι 
προικισµένος και µε κάτι άλλο, 
συναισθηµατικής αξίας χάρισµα, 
αναφορικά µε τη στάση του ένα-
ντι στον παιδικό κόσµο. Κι αυτό θα 
εντοπιστεί στον τρόπο που αφή-
νει να εισχωρήσει ο θάνατος ‘στην 
Παιδούπολη, για να πάρει την ψυχή 
του δύστυχου Ανέστη. Είναι Χρι-
στούγεννα, και τα παιδιά - που δεν 
ήρθε κανένας να τα πάρει, για να 
περάσουν τις σχολικές διακοπές 
κοντά τους -, είναι προσηλωµένα 
στη σκηνή, όπου - άλλο ντυµένο Ιω-
σήφ, άλλο Μαρία, άλλο βοσκός κι 
άλλο µάγος - αναπαριστάνουν τη 
γέννηση του Χριστού. Όπου ο συγ-
γραφέας - µάγος ο ίδιος, που δεν 
θέλει να ταράξει αυτή την προσή-
λωση και την παιδική ψυχή -, αφήνει 
να περάσει ψιθυριστά η είδηση του 
θανάτου στο παιδικό κοινό, ενώ, σύ-
γκαιρα, ακούµε έναν βοσκό να λέει 
µπροστά στη φάτνη: “Δεν είµαστε 
πλούσιοι, δεν έχουµε ακριβά δώ-
ρα να σου χαρίσουµε ... “ Ε, λοιπόν, 
µια τέτοια συνήχηση και τέτοια 
εναρµόνιση αντιπαρατιθέµενων 
γεγονότων και πράξεων, τείνου-
νε να συνταυτιστούν µε εκλεκτές 
µουσικές συνθέσεις. Κι ο Πέτρος 
Κουτσιαµπασάκος τον έχει στη 
φλέβα του αυτόν τον µουσουργό. 
Με τη διαφορά πως εκφράζεται µε 
λέξεις και όχι µε νότες. 
Τώρα, από ποια διάσταση µπορούµε 

να εξετάσουµε αποτελεσµατικότερα 
την ιστορία; Από ψηλά, θ’ αποφαν-
θούν οι πρωταµόρδιοι, ιστορικοί.

 
Κι από ποια θέση µπορούµε να 
προσδιορίσουµε καλύτερα ένα 
αντικείµενο, µέσα στο χώρο που 
το περιβάλλει; Πάλι από ψηλά, 
θα µας απαντήσουν οι ειδικοί. Κι 
ο µικρός Γιώργος Χαλκίτης γίνε-
ται πίθηκος, που εκτινάσεται και 
πηδάει από κλαδί σε κλαδί όσων 
κυπαρισσιών ηµικυκλώ- νουν το 
κτιριακό συγκρότηµα της Παιδόπο-
λης, για να το θέσει µπροστά στα 
µάτια µας υπό κάτοψη. Κάπως έτσι 
µελετούσανε τον επίγειο κόσµο 
και οι πιο πρωτόγονοι πρόγονοί 
µας, προτού βεβαιωθούν πως είναι 
ασφαλής κι αποφασίσουν να κατέ-
βουν από τα δέντρα.
Καλοµελετηµένο κι εύστοχο το 

µυθιστορηµατικό ξεκίνηµα του Πέ-
τρου Κουτσιαµπασάκου. Η 419η και 
τελευταία σελίδα κλείνει µε τις 
λεξούλες “θα έβλεπε”. Όχι θα σκε-
φτόταν και θ’ αποφάσιζε. Αλλά θα 
έβλεπε, γιατί είπαµε: πρόκειται για 
ένα βιβλίο γραµµένο από το ύψος 
των παιδικών µατιών, προορισµένο 
ωστόσο για µεγάλους. Οι δυο λεξού-
λες εκφράζονται στο κεφαλάκι του 
Γιώργου Χαλκίτη, ενώ τον βλέπουµε 
να ταξιδεύει - µε το ξεπροβόδισµα 
της Παιδούπολης κι όχι σκαστός 
αυτή τη φορά - καλοκαιριάτικα 
προς την Αθήνα, όπου τον καρτερεί 
η µάνα του. Κι αυτό το “θα έβλεπε”, 
σηµαίνει πως δεν είναι πλέον το 
παιδί που ήτανε προ 5ετίας κι ότι 
έχει το λεύτερο να αποφασίζει χω-
ρίς να εξαρτάται από τα καµώµατα 
του θείου µε το προτεταµένο στή-
θος και τους περιορισµούς της Παι-
δόπολης. 
Κλείνοντας και γω, υποθέτω πως 

η συγγραφή αυτού του µυθιστορΊι- 
µατος κόστισε όχι λίγο µόχθο 

στο µάστορή του. Ωστόσο το 
αποτέλεσµα δικαίωσε το µόχθο του 
µε το παραπάνω κι αντάξια πιστεύω 
να αµοιφθεί απ’ τον φιλότιµο ανα-
γνώστη. Εγώ το διάβασα µια φορά 
και θα το ξαναδιαβάσω. Τούτη τη 
φορά όµως για να σπουδάσω σχο-
λαστικότερα την παιδική ψυχή και 
να ξανασµίξω µε το άτοµο που µου 
στέρησε ο χρόνος.

Ο Πέτρος Κουτσιαµπασάκος 
γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 

1965. Σπούδασε κοινωνιολο-
γία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο 

και πρωτοεµφανίστηκε στα 
γράµµατά µας µε τη διηγηµατική 
συλλογή Η Σκεπή (Εστία, 2004). 
Έζησε ως επί το πλείστον στην 

Αθήνα κι έφυγε πρόσφατα κι 
αναπάντεχα από τη ζωή.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Γράφει ο
Κώστας Καραούλης



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ �2015

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
	 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ		 ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ....................................20 €
ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΦΩΤΕΙΝΗ ........................................10 €
ΒΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...........................................20 €
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .............................................................. 10 €
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................................................ 10 €
ΒΟΥΡΔΑΡΗ Γ. ΕΛΕΝΗ ...........................................10 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............................10 € .............................. 10 €
ΓΟΥΛΑΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ....................................30 €
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .................................10 €
ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ....................20 €
ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ .................................20 €
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ .......................................10 €
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..............................10 €
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .............................10 €
ΚΟΚΚΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...............................20 €
ΚΟΥΤΡΑ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ....................................10 €
ΚΟΥΤΡΑΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ............................................10 €
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  .......................10 €
ΚΥΛΙΦΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ....................................................................................... 10 €
ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..................................................10 € .............................. 10 €
ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ..............................................20 €
ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ................................10 €
ΤΣΙΟΥΝΗΣ Γ. ΣΩΤΗΡΗΣ ......................................10 € 
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ .........................................40 € .............................. 10 €
ΧΟΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ................................................................................................ 10 €

«Το στολίδι ενός σπιτιού είναι οι 
φίλοι που συχνάζουν σ’ αυτό» έλεγε 
ο Ralph Waldo Emerson, (Ραλφ Γου-
άλντο Έμερσον) Αμερικανός φιλό-
σοφος του 18ου αιώνα. Κάπως έτσι 
θα πρέπει να νιώθουν και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου της Λαφίνας για τους 
φίλους που αποφάσισαν να κατη-
φορίσουν την Κυριακή 8 Μαρτίου 
προς  την αίθουσα της ταβέρνας 
«ΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ» που βρίσκεται στο 
Μεταξουργείο (Χίου 7 & Φαβιέρου). 
Μπορεί η προσέλευση του κόσμου 
τελικά να μην ξεπέρασε τις προσ-
δοκίες όλων, όμως όσοι παρευρέ-
θηκαν απόλαυσαν ένα πολύ όμορ-
φο κυριακάτικο μεσημέρι με αρχή 
βεβαίως το κίνητρο που έδωσε η 
Πρόεδρος Βέττα	Κοριμέντζα και 
τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου 
ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα 
το κλίμα. Ένα κλίμα οικείο με πρόσωπα χαρούμενα, με 
διάθεση για κέφι και διασκέδαση έχοντας ως σύμμαχο 
την παραδοσιακή ορχήστρα με τα όμορφα τραγούδια 
τους.  Είναι σίγουρο ότι τέτοιες προσπάθειες για μαζι-

κή συγκέντρωση ανθρώπων, παρόλο που είναι δύσκολο 
τη σημερινή εποχή, αξίζει να στηριχτεί από όλους και 
κυρίως από τους ίδιους τους Λαφινιώτες, όπως ξέρουν 
άλλωστε να κάνουν (και κάνουν μέχρι τώρα).. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: «Δεν ξέρω τι ακριβώς 
θεωρείται για τον καθένα ο όρος “Επιτυχία”, όταν αυ-
τός χρησιμοποιείται για να αποδώσει το στίγμα  ενός 
χορού Πολιτιστικού Συλλόγου. Άλλος θεωρεί επιτυχία 
το μεγάλο αριθμό ατόμων, παραβλέποντας  τη στενό-
τητα του χώρου, όπου δε μπορείς να σηκωθείς ούτε 

απ’ την καρέκλα, άλλος αποδέχεται μια  ορχήστρα με 
γνωστά ονόματα ανεξαρτήτως ρεπερτορίου, άλλος με-
τρά την επιτυχία με το αν η πίστα είναι γεμάτη σε ένα 
διαρκές “πατείς με, πατώ σε”, άλλος με τα πόσα “έβαλε” 
στο ταμείο ο Σύλλογος ανεξαρτήτως αν η μουσική δεν 
ακούγεται και τέλος, άλλος με την άνεση του χώρου, 
την άνεση της πίστας, το επιλεκτικό ρεπερτόριο από 
μουσικούς που σέβονται τον καθένα και μια διεύθυνση 
που σέβεται τον πελάτη, διατάσσοντας τα τραπέζια 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλοι να “βλέπουν” πίστα και 
να δημιουργεί έτσι ένα οικογενειακό και πολιτισμένο 
περιβάλλον. Σ’ αυτούς που ενστερνίζονται την τελευ-
ταία εκδοχή είμαστε κι εμείς και υπό την έποψη αυτή 
θεωρούμε πολύ επιτυχημένο τον ετήσιο χορό του Συλ-
λόγου μας (Πολιτιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών Τρι-
κάλων), που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2015,   
στην αίθουσα εκδηλώσεων “ΚΕΦΙ live”, Ελλησπόντου 41 
Βύρωνας, κέντρο διασκέδασης που συγκεντρώνει όλα 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Καλή και η σκέψη να 
γίνει ο χορός για πρώτη φορά μεσημέρι, πράγμα που 
διευκόλυνε την παρουσία και χωριανών μας που έχουν 
μικρά παιδιά, τα οποία σημειωτέον συμμετείχαν στην 
εκδήλωση και όπως μας είπαν τα πέρασαν πολύ καλά. 
Η ποικιλία της μουσικής  (η λαϊκή μουσική εναλλάσσο-
νταν με τη δημοτική, και οι δυο ορχήστρες κλήθηκαν 
από το Δ.Σ.) συνέβαλε στη δημιουργία έντονου κεφιού, 
με αποτέλεσμα το γλέντι να κρατήσει ως το βράδυ 
(7.30 μ.μ.). Κυρίαρχο ρόλο και σ’ αυτό το χορό κράτησε 
για τον εαυτό της η νεολαία της Νεράιδας που απο-
τελούσε τη μεγάλη πλειοψηφία των παραβρισκομένων. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Πειραιά, συγχωριανή μας 
Ευαγγελία	Ελ.	Καρακώστα».

Μια όμορφη βραδιά είχαν την ευ-
καιρία να περάσουν όσοι βρέθηκαν 
το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην 
ετήσια Χοροεσπερίδα του Συλλό-
γου στην Αθήνα. Ήταν μία εκδήλω-
ση που κράτησε αμείωτο το κέφι 
όλων μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. Το μουσικό πρόγραμμα της 
βραδιάς είχε μεγάλη ποικιλία κα-
θώς τόσο η ορχήστρα του κέντρου 
“Κέφι” με το λαϊκό της πρόγραμμα 
όσο και η παραδοσιακή δημοτική 
ορχήστρα των Δημήτρη	Τσάκαλου 
(τραγούδι),	Γρηγόρη	Χατζηλυμπέ-
ρη (λαούτο), Αλέξανδρου	Παπα-
γεωργόπουλου (κλαρίνο) κάλυψαν 
και με το παραπάνω τις μουσικές 
προτιμήσεις των παρευρισκομένων. 
Τον χορό του Συλλόγου τίμησαν με 
την παρουσία τους και πολλοί φίλοι 
από τα γειτονικά χωριά. Η κα Βάσω	
Τσιούνη, πρόεδρος της Αδελφό-
τητας Παχτουριωτών, μαζί με άλλα μέλη του Δ.Σ. της 
Αδελφότητας. Η κα Σταυρούλα	Κοριμέτζα, πρόεδρος 
του Συλλόγου Λαφίνας. Ο κ. Κώστας	Βασιλάρας, πρώ-
ην πρόεδρος της Αδελφότητας Παχτουριωτών. Ο κ. 
Ιωάννης	Χονδρός από την Κορυφή, πρώην υποψήφιος  
βουλευτής των ΑΝΕΛΛ στα Τρίκαλα στις πρόσφατες 

Εθνικές Εκλογές. Με μήνυμά του ο εκπρόσωπος της 
Τοπικής Κοινότητας Παχτουρίου-Αετού κ. Παναγιώτης	
Μπόλλης ενημέρωσε το Δ.Σ. πως λόγω των πρόσφατων 
καιρικών καταστροφών στα χωριά μας, αδυνατούσε να 
παρευρεθεί στο χορό του Συλλόγου και ευχήθηκε Καλή 
Χρονιά, Υγεία και Δημιουργικότητα.

• Την Κυριακή της Αποκριάς, το μεσημέρι της 22ας  Φε-
βρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή πίττας του 
Συλλόγου μας σε έναν όμορφο χώρο στην παραλία του 
Αναύρου Βόλου. Η αποκριάτικη διάθεση και οι ήχοι της 
ορχήστρας, λειτούργησαν καταλυτικά ώστε το κέφι των 
παρευρισκόμενων να διατηρηθεί αμείωτο ως αργά το 
απόγευμα. Ευχάριστο το γεγονός ότι για ακόμα μια χρο-
νιά αρκετοί Παχτουριώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Συλλόγου, ενώ το φλουρί έπεσε στον μικρό Θοδωρή, 
γιο της Μαρίας	Βασιλάρα, όπου του ευχόμαστε να είναι 
πάντα καλότυχος και καλή πρόοδο. Ιδιαίτερες ευχαριστί-
ες στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Παχτουρίου 
Μπόλλη	Παναγιώτη όπου μας τίμησε με την παρουσία του 
και βεβαίως σε όλες και όλους όσους και φέτος έδωσαν 
το παρόν σε ακόμα μια εκδήλωση του Συλλόγου μας. 
• Στις 28 Φεβρουαρίου διεξήχθησαν οι εκλογές για την 

ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Η προσέλευση 
των μελών κρίθηκε μερικώς ικανοποιητική και η διαδι-
κασία κύλησε ομαλά. Ο πυρήνας των νέων ανθρώπων 
που δραστηριοποιούνται με τον Σύλλογο από το 2009 
παρέμεινε κατά τα 5/7 καθώς είχαμε την αποχώρηση του 
Νίκου	Κατσαρού και της Φίλης	Καλαντζή. Τόσο ο Νίκος, 
που διετέλεσε Αντιπρόεδρος και μέλος των Δ.Σ. από το 
2009 και συνέβαλε τα μέγιστα στην οργάνωση της ανα-
βίωσης του τουρνουά ποδοσφαίρου στα χωριά της περι-
οχής μας, αλλά και όλων των πετυχημένων εκδηλώσεων 
του Συλλόγου μας, όσο και η Φίλη που υπήρξε μέλος του 
Δ.Σ. της τελευταίας τριετίας, προσέφεραν τις πολύτιμες 
υπηρεσίες τους τόσο στον Σύλλογο, όσο και στο χωριό 
μας και τους ευχαριστούμε. Η νέα σύνθεση που προέκυψε 
κατά την συνέλευση την επομένη της εκλογικής διαδικα-
σίας είναι: 
Πρόεδρος:	Γιώργος	Χρηστάκης
Αντιπρόεδρος: Ηλίας	Λύτρας
Γραμματέας: Λίτσα	Παπαχρήστου 
Ταμίας: Εφη	Καραβίδα
Έφορος: Κάτια	Κατσαρού
Μέλος: Κώστας	Κατσαρός
Μέλος: Δημήτρης	Βασδέκης

• Στις 29 Νοεμβρίου 2014, στο κινηματοθέατρο «Αχίλ-
λειον» πραγματοποιήθηκε μία όμορφη εκδήλωση του 
Συλλόγου Αποφοίτων Παιδοπόλεων  με κεντρικό και 
τιμώμενο πρόσωπο για το 2014 τον συμπατριώτη μας 
Δημήτρη	Κουτσια-
μπασάκο.
Προβλήθηκε η ται-

νία του «Ο Μανάβης» 
η οποία απέσπασε 
το παρατεταμένο 
χειροκρότημα των 
παρευρισκομένων, 
ενώ μετά το τέλος 
της Ο Δημήτρης μί-
λησε και δέχθηκε 
ερωτήσεις γι’ αυτή 
και γενικά για την δι-
αδρομή του «Μανά-
βη» στον ορεινό μας 
όγκο .  Ευχόμαστε 
στον Δημήτρη να εί-
ναι καλά και πάντα 
επιτυχίες.

Αριθμός	λογαριασμού	τράπεζας	για	κατάθεση
συνδρομών	ή	άλλης	οικονομικής	ενίσχυσης

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

Ο	ΧΟΡΟΣ	ΤΟΥ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ	ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ	ΒΟΛΟΥ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	“ΑΕΤΟΣ	ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΛΑΦΙΝΙΩΤΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	«Η	ΛΑΦΙΝΑ»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εις μνήμη του αγαπημένου τους πατέρα, Φώτη	Ζ.	
Κατσαρού, τα παιδιά του Κατερίνα,	Ζωή	και	Ζήσης 

προσέφεραν στην Αδελφότητα το ποσό των 150 ευρώ.
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Η έναρξη της εκδήλωσης 
δόθηκε από την Πρόεδρο 
κα Βάσω Τσιούνη και τα 
υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. 
µε την κοπή της καθιε−
ρωµένης βασιλόπιτας. Το 
φλουρί επιφύλασε δύο δώ−

ρα. Ένα  διακοσµητικό ρόδι από το 
Μουσείο Μπενάκη και  ένα χειροποί−
ητο κασκόλ, που µε ιδιαίτερη αγάπη 
µας πρόσφερε η Αετιώτισσα κα Ελέ−
νη Τσάκαλου, τα οποία και κέρδισε η 
Λία Χαραλαµποπούλου (εγγονή του 
αείµνηστου συγχωριανού µας Νίκου 
Λύτρα). Η Πρόεδρος αφού ευχαρίστη−
σε όλους όσους µας τίµησαν µε την 
παρουσία τους, παρουσίασε τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (να ση−
µειώσουµε ότι από την έναρξη της 
εκδήλωσης απουσίαζε το µέλος του 
∆.Σ. Κωνσταντίνος Χαλίδας λόγω 
υποχρεώσεων, έδωσε όµως κανονικά 
το παρόν στη συνέχεια συµβάλλοντας 
και εκείνος στην άρτια έκβασή της) 
αναφέρθηκε στη λαχειοφόρο αγορά 
και στα δώρα της κλήρωσης και στη 
συνέχεια έκοψε και µοίρασε τα κοµ−
µάτια της πίτας, µεταξύ άλλων και 
αυτό για τις  εκκλησίες του χωριού 
µας, όπου παρέλαβε ο κος Χρήστος 
Λύτρας ύστερα από παραίνεση του 
επιτρόπου κ. Γιώργου Οικονόµου, ο 
οποίος δεν στάθηκε δυνατό να πα−
ρευρεθεί κοντά µας.  Απευθυνόµενη 
στους παρευρισκοµένους έδωσε ρα−
ντεβού για το ερχόµενο καλοκαίρι 
όπου και τους προέτρεψε να µας ακο−
λουθήσουν... 
Τις καλύτερες εντυπώσεις κατά γενι−

κή οµολογία άφησε τόσο η λαϊκή όσο 
και η δηµοτική ορχήστρα που πλαισι−
ώσανε το πρόγραµµα µας και απαρτι−
ζόταν από νέους ταλαντούχους καλ−
λιτέχνες, δηµιουργώντας την διάθεση 
ώστε να διασκεδάσει ο κόσµος µε την 
ψυχή του από το µεσηµέρι έως τις 
πρώτες βραδινές ώρες. 
Οι δύο ορχήστρες (λαϊκή και δηµο−

τική) µας ταξίδεψαν σε µια πανδαι−
σία τραγουδιών, η µεν λαϊκή, σε 
γνωστά λαϊκά µονοπάτια (από 
Τσιτσάνη και Ζαµπέτα µέχρι 
Μακεδόνα και Αλεξίου), η  δε 
δηµοτική, σε ένα γαϊτανάκι πα−
ραδοσιακών ακουσµάτων όπου 
ξετυλίγονταν δηµιουργίες βγαλ−
µένες από την δηµοτική µας 
ποίηση. Ενδεικτικό της ευφορίας 
που επικρατούσε καθ’ όλη τη δι−
άρκεια της εκδήλωσης, ήταν ότι 
ο χορός διακόπηκε µόνο για τη 
διαδικασία της λαχειοφόρου και 
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Τα µέλη του ∆.Σ.: από αριστερά: Άρης Λάκκας, Ξένια 
Τσιρογιάννη, Ευτυχία Ζιούτου, Βασίλης Βασιλάρας, Βά−

σω Τσιούνη, και Λιάννα Βασιλάρα.

Οι µουσικοί που πλαισίωσαν µε το καλύτερο δυνατό τρόπο την εκδήλωσή µας.
1. από αριστερά: στο τραγούδι ο Πέτρος Πανάγος, στο κλαρίνο ο Σωτήρης Κλάγκος, στα κρουστά ο Νίκος Καραχάλιος

2. από αριστερά: στην κιθάρα ο Βαγγέλης Κογιόνης και στο µπουζούκι ο ∆ηµήτρης Καραχάλιος.

Ο εκ των νικητών της λαχειοφόρου Παναγιώτης Κα−
τσαούνης παραλαµβάνει τη µηχανή του espresso από 

τον ταµία της Αδελφότητας Άρη Λάκκα.

Κοντά στις εκδη−

λώσεις του Συλ−

λόγου βρίσκεται 

και η νεολαία 

του χωριού.

∆εν έλειψαν φυσικά ούτε και από αυτήν

την εκδήλωση φίλοι του Συλλόγου συµβάλλοντας 

στην όµορφη ατµόσφαιρα. 

Η πρόεδρος Βάσω Τσιούνη µε το αναπληρωµατικό 
µέλος του ∆.Σ. Παναγιώτη Λιβαθινόπουλο, τον Βασίλη 

Κατσαρό και την κόρη του.

Η κα Βάγια Καρακώστα και ο κος Άκης Μαντέλλος από 
τον Σύλλογο της Νεράϊδας Τρικάλων .

Ο  χ ο ρ ό ς  το υ  Συλ λ όγ ο υ  μ α ς

Η Έφορος ∆ηµοσίων 
σχέσεων της Αδελφό−
τητας, Λιάννα Βασιλά−
ρα, προσφέρει στον 
εορτάζοντα Χρήστο 
Λύτρα την τούρτα για 
την συµπλήρωση των 
90 του χρόνων σε µια 
ιδιαίτερα συγκινητική 
στιγµή (αριστερά).

Στη συνέχεια µε περη−
φάνεια σέρνει τον χορό 
µε µέλη του ∆.Σ. (δεξιά)

δόθηκε από την Πρόεδρο 
κα 
υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. 
µε την κοπή της καθιε−
ρωµένης βασιλόπιτας. Το 
φλουρί επιφύλασε δύο δώ−

Η

Το κέφι για χορό υπήρχε διάχυτο και περίσσευε, είτε ήταν πάνω η δηµοτική, είτε η λαϊκή ορχή−
στρα δίνοντας συνεχώς τον παλµό για διασκέδαση.
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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
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Και µια πιο επίκαιρη, λόγω Πάσχα, φωτογραφία. Πάσχα 1983 στο Παχτούρι και 
διακρίνται από αριστερά: Θανάσης Κατσαρός, Νίκος Μπανούζας, Αριστείδης 
Οικονόµου, Γιώργος Βεντίστας, Τάκης Βασιλάρας, Γιάννης Μπόλλης, Παναγιώτης 
Μπόλλης, Νίκος Λάκκας, Βίκυ Λάκκα, Ευαγγελία Βεντίστα, Βιβή Βεντίστα, Κώστας 
Βασιλάρας, Μαρίκα Λάκκα, Ηλίας Λάκκας, Άρης Λάκκας, Αντιγόνη Μπανούζα, Σο-
φία Οικονόµου, Κώστας Βασιλέιου, Κώστας Μπόλλης, Φωτεινή Βασιλείου. 

Άγιος Κοσµάς, Αθήνα, 13/01/1980 
Όρθιοι από αριστερά:Γιώργος Ζιούτος, Ηλίας Μπόλλης, Νίκος Πλής, Αποστόλης Βα 
σιλάρας, Βασίλης Φουστέρης, Παναγιώτης Κατσιλάµπρος. 
Καθιστοί από αριστερά:Χρήστος Μπόλλης, Κώστας Βασιλάρας, Παναγιώτης Μπόλ 
λης, Κώστας Πλής, Παναγιώτης Μάστορας, Ηλίας Λύτρας. 

Παχτούρι Καλοκαίρι 1960. Διακρίνονται στην κάτω σειρά από αριστερά: Αλεξάν-
δρα Κατσαρού, Μαριγούλα Βασιλάρα,(στην αγκαλιά της ο Νίκος Κ. Μάστορας), 
Αλεξάνδρα Βασιλείου,Χαρίκλεια Παπακώστα, Πολυξένη Τζερεμέ (Τσιρογιάννη), 
Παρασκευή Μάστορα, Φανή Κατσαρού, Ευαγγελία Κατσαρού. Δεύτερη σειρά από 
αριστερά. Κούλα Παπακώστα (Λάκκα), Ευαγγελία Βασιλείου, Πιστούλα Βασιλάρα 
(Μάστορα), Μαρίκα Βασιλείου (Λάκκα), Μαριγούλα Παπακώστα, Παρασκευή Πα-
πακόγκου, Ευαγγελία Τζερεμέ, Πηνελόπη Οικονόμου.

Οι μουσικοί που πλαισίωσαν με το καλύτερο δυνατό τρόπο την εκδήλωσή μας.
1. από αριστερά: στο τραγούδι ο Πέτρος Πανάγος, στο κλαρίνο ο Σωτήρης Κλάγκος, στα κρουστά ο Νίκος Καραχάλιος

2. από αριστερά: στην κιθάρα ο Βαγγέλης Κογιόνης και στο μπουζούκι ο Δημήτρης Καραχάλιος.

Η Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας με αποκριάτικη διάθεση, μαζί με τον πρ. Πρόεδρο Κώ-στα Βασιλάρα και φίλους του συλλόγου.

Ο  χ ο ρ ό ς  το υ  Συλ λ όγ ο υ  μ α ς

Η Έφορος Δημοσίων 
σχέσεων της Αδελφό-
τητας, Λιάννα Βασιλά-
ρα, προσφέρει στον 
εορτάζοντα Χρήστο 
Λύτρα την τούρτα για 
την συμπλήρωση των 
90 του χρόνων σε μια 
ιδιαίτερα συγκινητική 
στιγμή (αριστερά).

Στη συνέχεια με περη-
φάνεια σέρνει τον χορό 
με μέλη του Δ.Σ. (δεξιά)

Το κέφι για χορό υπήρχε διάχυτο και περίσσευε, είτε ήταν πάνω η δημοτική, είτε η λαϊκή ορχή-
στρα δίνοντας συνεχώς τον παλμό για διασκέδαση.

ολοκληρώθηκε όταν ακούστηκαν (με 
τη συνοδεία χορού φυσικά) τα παρα-
δοσιακά μας κάγκελα. 
Επιτυχής και η λαχειοφόρος με πρώ-

το δώρο τον πίνακα ζωγραφικής με 
κορνίζα μεγάλης διάστασης, όπου μας 
προσέφερε η Παχτουριώτισσα καλλι-
τέχνης κα Μαίρη	Λύτρα. Τα επόμε-
να δύο δώρα σχεδόν ισάξια ήταν ένα 
Levono Tablet τελευταίο μοντέλο και 
μια εντυπωσιακή μηχανή εσπρέσσο 
Ariete, όπου και αγοράστηκαν από τον 
σύλλογο. Νικητές της λαχειοφόρου 
ήταν ο κος  Χρήστος	Μαντέλος, προ-
εδρος του πολιτιστικού συλλόγου Νε-
ράιδας, για τον πίνακα ζωγραφικής, ο 
γιός του πατρός Γεώργιου	Καραούλη		
Γιάννης που πανηγύρισε με το tablet 
και ο  Παναγιώτης	Κατσαούνης θα 
μας φτίαχνει καφέδες με την μηχανή 
εσπρέσσο. 
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η έκπλη-

ξη που επιφύλαξε ο Ανδρέας	Βασιλά-
ρας στον εορτάζοντα για τα γενέθλιά 
του και αγαπημένο θείο Χρήστο Λύ-
τρα, ο οποίος έλαβε μια τούρτα συνο-
δευόμενη και από το γνωστό τραγού-
δι από την ορχήστρα για τα 90 (!) του 
χρόνια, ευχόμενοι όλοι να είναι γερός 
και να μας εμπνέει πάντοτε με την 
παρουσία του. 
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την 

παρουσία τους η Πρόεδρος κα Σταυ-
ρούλα	Κοριμέντζα και η Αντιπρόε-
δρος κα. Χαρά	Βλάχου από τον Εκπο-
λιτιστικό Σύλλογο Λαφίνας Τρικάλων, 
ο Πρόεδρος κ. Χρήστος	Μαντέλλος, η 
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
κα. Βάγια	Καρακώστα και ο Υπεύθυ-
νος του Χορευτικού κος. Άκης	Μα-
ντέλλος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Νεραϊδιωτών Τρικάλων “Η Αγία Κυρι-
ακή”, μέλη του χορευτικού τμήματος 
του Λαογραφικού Ομίλου Ήλιδα, με 
τον Χοροδιδάσκαλο τους και πρ. Πρό-
εδρο της Αδελφότητας μας κ. Κώστα	
Βασιλάρα.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε επίσης τους 
Παχτουριώτες και τις Παχτου-
ριώτισσες και τους φίλους που 
βρέθηκαν κοντά μας.
Ελπίζουμε ότι και του χρόνου 

θα είστε κοντά μας όπως και 
φέτος, στηρίζοντας τις προ-
σπάθειες μας διότι μόνο όταν 
είμαστε όλοι μαζί, μια μεγάλη 
παρέα τα πάντα είναι εφικτά. 
Καλό	αντάμωμα	λοιπόν	το		

Καλοκαίρι	στο	αγαπημένο	μας	
Παχτούρι!!!



Όλο και περισσότεροι είναι 
αυτοί που επιδίδονται στην 
ενασχόληση με αθλήματα εκτός 
γυμναστηρίου. Ένας απλός, οι-
κονομικός και εύκολος τρόπος 
είναι το τρέξιμο για καθημερινή 
άσκηση. Μπορείτε να ξεκινήσε-
τε μόνοι ή με παρέα, χωρίς να 
χρειάζεται να ταλαιπωρείστε 
στα γυμναστήρια, καθορίζο-
ντας τον χρόνο σας όπως εσείς 
θέλετε. 
Γυναίκες και άντρες μέσης 

ηλικίας που είναι σωματικά 
δραστήριοι τουλάχιστον μερι-
κές φορές  την εβδομάδα, αντι-
μετωπίζουν λιγότερο κίνδυνο 
καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού 
επεισοδίου και θρόμβωσης, 
αναφέρει νέα έρευνα. 
Στην έρευνα, γυναίκες και 

άντρες που έκαναν έντονες 
σωματικές δραστηριότητες 2-
3 φορές την εβδομάδα είχαν 
περίπου 20% λιγότερες πιθα-
νότητες να εμφανίσουν καρδι-
οπάθεια, εγκεφαλικό επεισόδιο 
ή θρόμβωση σε σύγκριση με 
γυναίκες και άντρες που ανέ-
φεραν μικρή ή καθόλου δρα-
στηριότητα.
Το τρέξιμο μπορείτε να το 

κάνετε το πρωί ή το βραδάκι, 

αλλά σε κάθε περίπτωση, θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη σας 
ορισμένα πράγματα.
Αρχίστε τις πρώτες φορές να 

περπατάτε πρώτα και μετά να 
τρέχετε. Ντυθείτε με τα κατάλ-
ληλα ρούχα, ενώ καλό θα είναι 
να μετράτε τον χρόνο σας. 
Κάτι καλύτερο από το τρέξι-

μο, είναι το απλό jogging, την 
αερόβια προπόνηση που προτι-
μούν πολλοί. Βελτιώνει το καρ-
διοαναπνευστικό σύστημα και 
ανεβάζει την ψυχολογία. ´Ενα 
άλλο πλεονέκτημά του είναι η 
ενδυνάμωση των μυών και η 
μείωση του λίπους. Αν σας αρέ-
σει να τρέχετε με παρέα, μπο-
ρείτε όταν τρέχετε να ακούτε 
την αγαπημένη σας μουσική, 
θα σας χαρίσει ευεξία και καλή 
διάθεση.
Κατά τη διάρκεια του τρεξίμα-

τός σας, είναι πολύ σημαντικό 
να ξεκινάτε με θετικές σκέψεις. 
Σκεφτείτε ότι είναι η άσκηση 
που επιλέξατε για την καλή 
φυσική σας κατάσταση, ότι θα 
βελτιώσει την υγεία σας και θα 
σας κρατήσει σε φόρμα και σε 
τελική ανάλυση δεν είναι μια 
αναγκαστική υποχρέωση σαν 
όλες τις άλλες, παρά μόνο μια 

ευχάριστη εκτόνωση.
www.iatronet.gr

Δεν έχει σημασία η ηλικία, δεν 
έχει σημασία αν είσαι προχω-
ρημένος ή αρχάριος... Σημασία 
έχει να θέλεις να διασκεδάσεις, 
να περπατήσεις και να τρέξεις 
παρέα μας. Να μπείς στην ομά-
δα που θα προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε ακριβώς για 
αυτόν τον σκοπό ! 
Για όλους εσάς που θέλετε να 

ξεκινήσετε τρέξιμο, περπάτημα 
και γιατί όχι να συναντιόμαστε, 
σκεφτήκαμε ότι τουλάχιστον 
για μια φορά την εβδομάδα να 
ορίζαμε ενα ραντεβού. 
Ραντεβού λοιπόν κάθε Τετάρ-

τη στις 8 το βράδυ στην Γυμνα-
στική Ακαδημία. 
Τις προπονήσεις μας θα τις 

επιμελείται ο δικός μας Πα-
χτουριώτης αθλητής – προπο-
νητής Στίβου – Μαραθωvίου 
Χρήστος	Παπαγιάννης. 

Τηλ.	Επικοινωνίας:
Χρήστος	Παπαγιάννης

6978277208

Τσιούνη	Βάσω
6945626589

Αυτό είπε με πολύ εύ-
γλωττο τρόπο ο μεγάλος 
θεατράνθρωπος και δά-
σκαλος Κάρολος Κουν και 
ορμώμενος από αυτό θα 
ήθελα να πω δυο λόγια 
για μία παράσταση που 
είδα πρόσφατα από μία 
ερασιτεχνική ομάδα, τους 

ΒΑΤΡΑΧΟΥΣ του Αριστο-
φάνη. Αξίζει νομίζω τον κόπο 
για παιδιά που την πλαισίωσαν 
γιατί θα πρέπει να αναδεικνύ-
ονται ομάδες οι οποίες απλά 
και μόνο με γνώμονα την αγά-
πη τους για το θέατρο και την 
εξύψωση που έρχεται μέσα από 
αυτό, δημιουργούν ένα περι-
βάλλον οικείο και συγχρόνως 
διδακτικό. Είναι δύο στοιχεία τα 
οποία απορρέουν από τα έργα 
του Αριστοφάνη. Δε θέλω να 
κάνω ιδιαίτερους διαχωρισμούς 
ανάμεσα στις κοινότυπες πλέον 
αναφορές μεταξύ του ερασιτε-
χνικού και του επαγγελματικού 
θεάτρου, καθώς ο ουσιαστι-
κός λόγος που τα διαχωρίζει 
είναι οικονομικός. Έχει πολύ 
και ουσιαστική σημασία διότι 
οι “επαγγελματίες” του χώρου 
αυτού διακατέχονται (τουλά-
χιστον ένα μέρος του που δεν 
βοηθά το ίδιο το θέατρο) από 
έναν άκρατο ναρκισσισμό ο 
οποίος αντιβαίνει μετά μανίας 
την φιλοσοφία του ανθρώπου 
που μας δίδαξε ουσιαστικά τι 
σημαίνει θέατρο, μας ταξίδεψε 
με τις παραστάσεις του στην 
Αρχαία Ελλάδα και μας γνώ-
ρισε παράλληλα έργα και σκη-
νοθέτες του Παγκόσμιου Θεά-

τρου. Του Κάρολου Κουν. Στην 
αντίπερα όχθη, εκείνοι που 
“κάνουν θέατρο για την ψυχή 
τους” και σε δύσκολες για την 
εποχή οικονομικές συγκυρίες, 
που ενώ κάλλιστα θα μπορού-
σαν τον ελεύθερο χρόνο τους 
να τον εκμεταλλευτούν επιλέ-
γοντας να πιουν καφέ σε κά-
ποια καφετέρια, τα παιδιά αυ-
τά προτιμούν να εισχωρήσουν 
στον επαναστατικό κόσμο που 
προσπάθησε με ένα μέρος των 
έργων του να δημιουργήσει ο 
κορυφαίος μεταρρυθμιστής θα 
έλεγα εγώ της Αρχαίας Κωμω-
δίας, καθώς πήρε στοιχεία τό-
σο από προγενέστερους συγ-
γραφείς όπως ο Σουσαρίων ο 
Μεγαρεύς με τον αισχρολογι-
κό του λόγο, ή τον Κρατίνο με 
την πολιτική του σάτιρα, ακόμα 
και τον Επίχαρμο με τον πιο 
εκλεπτυσμένο του λόγο επίσης. 
Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί συ-
νέθεσαν ένα μείγμα εκρηκτι-
κό που εμπεριέχει ρεαλισμό, 
αντιδημαγωγική κριτική, ανά-
δειξη της ειρήνης και πολλών 
άλλων. Το συγκεκριμένο έργο 
συγκαταλέγεται σε μια περί-
οδο ιδιαίτερη για την Αθήνα 
καθώς ο Αριστοφάνης με τις 
διώξεις που υπέστη από τον 

Κλέωνα για τα έργα του 
Αχαρνής, Ιππείς και άλ-
λων όπου στηλιτεύει την 
δημαγωγική τακτική του, 
αναγκάζεται να αλλάξει 
τον λόγο του στα επό-
μενα έργα του, μέσα στα 
οποία συγκαταλέγονται 
και οι Βάτραχοι, όπου 
είναι φανερό ότι εκλεί-
πουν σιγά σιγά σε πο-
λιτικές αναφορές, μέχρι 
που εξαφανίζονται με το 
στοιχείο της “παράβασις” 

στα δυο τελευταία του έργα, 
Πλούτος και Εκκλησιάζουσες. 
Ήταν πολύ εύστοχη η επιλογή 
της σκηνοθέτριας του συγκε-
κριμένου έργου καθώς το έρ-
γο επικεντρώνεται κυρίως στη 
διαμάχη μεταξύ του Αισχύλου 
και του Ευριπίδη, όπου ο μετα-
ξύ τους διάλογος κινείται στα 
όρια της πομπώδους μεν αλλά 
όχι τόσο οξείας αντιπαράθεσης, 
δίνοντας την δυνατότητα στο 
κοινό να μην επικεντρωθεί στον 
έντονο, κριτικό και αισχρολο-
γικό λόγο που είχαν τα προη-
γούμενα έργα του Αριστοφάνη, 
αλλά παρακολουθεί με αγωνία 
ποιος τελικά θα βγει νικητής σε 
αυτήν διαμάχη για τον ορισμό 
του καλύτερου τραγικού συγ-
γραφέα. Συγχαρητήρια στην 
σκηνοθέτρια όπου μαζί με τα 
παιδιά της ομάδας, μας χάρισε 
απλόχερα δυο ώρες ξενοιασι-
άς και απόλαυσης. Όπως και 
να δέχτηκε κάποιος την υπο-
κριτική των παιδιών, ένα έχει 
σημασία όπως είπε και Στανι-
σλάφσκι: “Σημασία δεν έχει αν 
παίζεις καλά ή άσχημα, αλλά 
να παίζεις με αλήθεια”. Και τα 
παιδιά στη συγκεκριμένη παρά-
σταση έπαιξαν με αλήθεια...

Βιολέτα	μ’	ανθισμένη
Βιολέτα μ’ ανθισμένη, βιολέτα μ΄ανθισμένη κι αμάν ωχ αμάν,
βιολέτα μ’ ανθισμένη με φύλλα πράσινα, με φύλλα πράσινα.
Τραβώ τον έρωτά σου, τραβώ τον έρωτά σου κι αμάν ωχ αμάν
τραβώ τον έρωτά σου με χίλια βάσανα, με χίλια βάσανα.
Εμένα δε με μέλει ν’ εμένα δε με μέλει κι αμάν ωχ αμάν
εμένα δε με μέλει κι αν μ’ απαράτησες κι αν μ’ απαράτησες.
Καλή σου επιτυχία, καλή σου επιτυχία κι αμάν ωχ αμάν
καλή σου επιτυχία μ’ αυτόν π’ αγάπησες, μ’ αυτόν π’ αγάπησες.

Νεραντζούλα	φουντωμένη
Νεραντζούλα φουντωμένη, νεραντζούλα φουντωμένη, 
που’ ναι τ’ άνθη σου, νεραντζούλα, που’ ναι τ’ άνθη σου.
Που ‘ναι τ’ άνθη που’ χες πρώτα, που ‘ναι τ’ άνθη που’ χες πρώτα,
που ‘ναι κι ο καρπός νεραντζούλα, που ‘ναι κι ο καρπός.
Φύσηξε βοριάς κι αέρας, φύσηξε βοριάς κι αέρας, 
και τα γκρέμισε νεραντζούλα και τα γκρέμισε.
Σε παρακαλώ βοριά μου, σε παρακαλώ βοριά μου,
φύσα σιγανά νεραντζούλα, φύσα σιγανά. 
Για ν’ αράξουν τα καράβια, για ν’ αράξουν τα καράβια,   
τα ζαγοριανά νεραντζούλα, τα ζαγοριανά.
Για ν’ αράξει κι’ ο καλός μου,για ν’ αράξει κι ο καλός μου, 
απ’ την ξενιτιά νεραντζούλα, απ’ την ξενιτιά.

Βαρκούλα
Βαρκούλα τι κι αμάν ωχ αμάν, βαρκούλα τι ζητάς εδώ,
βαρκούλα τι ζητάς εδώ μέσ’στο δικό μας το γιαλό.
Hρθα να ειδουν κι αμάν ωχ αμάν, ήρθα να ειδουν τα μάτια μου,
ήρθα να ειδουν τα μάτια μου πώς τα περνάει η αγάπη μου.
Mωρέ μην είδε άλλον κι αμάν ωχ αμάν, μην είδε άλλον κι αγάπησε,
μην είδε άλλον κι αγάπησε κι εμένα μ’ απαράτησε.
Ποιος στο είπε δε κι αμάν ωχ αμάν, ποιος στο είπε, δεντρολάκι μου,
ποιος στο είπε δεντρολάκι μου, δεν σ’ αγαπώ πουλάκι μου.
Αν στο ειπ’ ο ή  κι αμάν ωχ αμάν,  αν στο ειπ’ ο ήλιος να μη βγει,
αν στο ειπ’ ο ήλιος να μη βγει , τ’ άστρο να μη ξημερωθεί.

Τι	να	τον	κάνω	τον	ντουνιά
Αχ, τι να τον κα, τι να τον κάνω τον ντουνιά,
τον έρημο τον κόσμο καημένη Αναστασιά,
αχ τον έρημο τον κόσμο βλάχα από τα βουνά.
Αχ, θα φύγω μα, θα φύγω μάνα μ’ και θα κλαις,
θα πάω μακριά στα ξένα καημένη Αναστασιά, 
αχ θα πάω μακριά στα ξένα κοντούλα λεμονιά.
Αχ, θα κάνεις χρο, θα κάνεις χρόνους να με δεις,
μήνες να μ’ανταμώσεις καημένη Αναστασιά,
μήνες να μ’ανταμώσεις κοντούλα λεμονιά.

(αντί το βλάχα από τα βουνά χρησιμοποιείται
το κοντούλα λεμονιά)

Κυρά	Δασκάλα
Ήμασταν μια παρέα, μια παρέα, ήμασταν μια παρέα μια παρέα,
όρε πέντε-έξι-οκτώ παιδιά κυρά δασκάλα, όρε πέντε-έξι-οκτώ παιδιά.
Είμασταν ορκισμένα τα καημένα, είμασταν ορκισμένα τα καημένα,
στο Χριστό στη Παναγιά, κυρά δασκάλα, στο Χριστό στη Παναγιά.
Να κλέψουμε τη δασκάλα τη δασκάλα,
να κλέψουμε τη δασκάλα τη δασκάλα,
να την πάμε στα νησιά κυρά δασκάλα,να την πάμε στα νησιά.
Και εκείνη δε το εδέχθει δε το εδέχθει,
και εκείνη δε το εδέχθει δε το εδέχθει,
και της κόψαμε τα μαλλιά κυρα δασκάλα και της κόψαμε τα μαλλιά.

Γαλαξειδιώτισσα
Κάποια γαλα κι αμάν ωχ αμάν, κάποια γαλαξειδιώτισσα,
κάποια γαλαξειδιώτισσα κι απάνω μαχαλιώτισσα.
Δέρνει την θυ κι αμάν ωχ αμάν, δέρνει την θυγατέρα της,
δέρνει την θυγατέρα της κρυφά απ’τον πατέρα της.
Μωρ’τι με δε κι αμάν ωχ αμάν, μωρ τι με δέρνεις μάνα μου,
μωρ τι με δέρνεις μάνα μου κρυφά απ’τον πατέρα μου.
Μωρ’ πουν τα δα κι αμάν ωχ αμάν, μωρ’ πουν τα δαχτυλίδια σου,
μωρ’ πουν τα δαχτυλίδια σου τ’ασημοσκουλαρίκια σου.
Μάνα μ’ ο Γιω κι αμάν ωχ αμάν, μάνα μ’ο Γιώργης τα φορεί,
μάνα μ’ ο Γιώργης τα φορεί απ’ την απάνω Κυριακή.
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Στίχοι - τραγούδια από το έθιμο
«Επιστροφή από το μονοπάτι της Παναγίας»
Γιατί	όλοι	πρέπει	να	τα	γνωρίζουμε!!! Έλα και εσύ στην ομάδα μας!

Running team Pachtouri!

«ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ»

Γράφει	ο
Βασίλης	Βασιλάρας



ΘΑΝΑΤΟΙ

•  Σ τ ι ς  9 
Φ ε β ρ ο υ α -
ρ ί ο υ  2 0 1 5 
α π ε β ί ω σ ε 
στην Αθήνα 
η συγχωρια-
νή μας Κατί-
να	Φ.	Βασι-
λάρα και η 
νεκρώσιμος 
ακολουθία 
εψάλει στις 
11 Φεβρουαρίου στο κοιμητήριο της Ηλι-
ούπολης.
• Στις 17 Φεβρουαρίου 2015 απεβίωσε 

στην Αθήνα η Βασιλική	Καραβίδα (σύζυ-
γος του συγχωριανού μας Κωνσταντίνου	
Καραβίδα) και η νεκρώσιμος ακολουθία 
εψάλει στις 20 Φεβρουαρίου στο κοιμητή-
ριο της Ηλιούπολης.

•  Σ τ ι ς  4 
Μ α ρ τ ί ο υ 
2015 απεβί-
ω σ ε  σ τ η ν 
Αθήνα ο συ-
μπατριώτης 
μας από τον 
Αετό Ηλίας	
Δ η μ . Τ σ ά -
καλος και η 
νεκρώσιμος 
ακολουθ ία 
εψάλει την επομένη στον Ι.Ν Αγίας Παρα-
σκευής στον Αετό.

• Στις 11 Μαρτίου 2015 απεβίωσε στην 
Λάρισα ο συμπατριώτης μας από την Λα-
φίνα Ευάγγελος	Ν.	Βλάχος	και η νεκρώ-
σιμος ακολουθία εψάλει στις 13 Μαρτίου 
στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην 
Λαφίνα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Παράταση	Δηλώσεων	Κτηματολογίου
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους 

εσωτερικού έως τις 24 Απριλίου 2015 για όσους έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων 
που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. στο υπόλοιπο της 
Π.Ε. Τρικάλων (που δεν έχει κτηματογραφηθεί μέχρι σήμερα) της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας, καθώς και στους Καλλικρατικούς Δήμους Έδεσσας και Αλμωπίας της Π.Ε. 
Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ 
(ΔΣ Νο 632/απόφαση 2/ 24.02.2015).

Δηλώσεις	Κτηματολογίου	ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ	ΗΛΙΑΣ,	ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ	6	-	ΤΡΙΚΑΛΑ
Τnλ./Φαξ:	24310	74539	•	6974330288	•	email:	ilkara09@gmaikom

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Για τον χαμό των αγαπημένων μας Κατίνας	
Φ.Βασιλάρα και Ηλία	Δ.Τσάκαλου	εκφράζου-
με προς τις οικογένειές τους τα θερμά μας 
συλλυπητήρια

Οικογένεια	Λάμπρου	Κουτσογιάννη

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ο συγχωριανός μας Πρεσβύτερος Παναγιώ-

της	Γ.	Οικονόμου εισήχθει επάξια στο  τμήμα 
ποιμαντικής και κοινωνικής Θεολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο του αποθα-
νόντος συμπατριώτη μας από τον Αετό ΗΛΙΑ	
ΔΗΜ.	ΤΣΑΚΑΛΟΥ θα τελεσθεί τη Μεγάλη 
Πέμπτη 9 Απριλίου και ώρα 9:30 το πρωί στον 
Ιερό Ναό Παναγίας Θεοτόκου Αετού. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

• Ευχαριστούμε όλους τους 
συγγενείς και συμπατριώ-

τες που με κάθε τρόπο μας 
συμπαραστάθηκαν στο βα-
ρύτατο πένθος μας για τον 

θάνατο της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας – γιαγιάς
ΚΑΤΙΝΑΣ	ΒΑΣΙΛΑΡΑ.
Αποστόλης	–	Ρούλα
Θανάσης	–	Βούλα

Φώτης	–	Μάριος	–	Γιώργος.

• Όλους, όσοι με οποιον-
δήποτε τρόπο μάς συμπα-
ραστάθηκαν στο βαρύτατο 
πένθος μας για το θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας 
ΗΛΙΑ	 ΔΗΜ.	 ΤΣΑΚΑΛΟΥ , 
τους ευχαριστούμε θερμά. Η 
συμπαράστασή τους απαλύ-
νει τον πόνο μας.

Η	οικογένεια
του	εκλιπόντος

Το πρωί της  4ης  Μαρτίου  συγκίνηση 
προκάλεσε σε όλους μας το άκουσμα του 
θανάτου του Αετιώτη πρώην αντιπροέ-
δρου της κοινότητας Παχτουρίου Ηλία	
Δημ.	Τσάκαλου, γνωστού στα ορεινά χω-
ριά μας και ως Λία-Κορδομπούλας.  Μιας 
ακόμη ιστορικής φυσιογνωμίας της Ορει-
νής μας Πατρίδας. Είναι δυσαναπλήρω-
το το κενό που αφήνει και θα λείψει από 
όλους μας. 
Ο Ηλίας Δημ. Τσάκαλος, γιος του Δημη-

τρίου	Τσάκαλου	ή	Μήτσιου	Κορδομπούλα 
(προέδρου προπολεμικά και μεταπολεμικά 
της κοινότητας Παχτουρίου) και της Γιαν-
νούλας Στέργιου Γούλα (από τη Λαφίνα), 
ήταν από αυτούς του συμπατριώτες μας 
που είχαν αποφασίσει να μην εγκαταλεί-
ψουν ποτέ τα ορεινά χωριά μας αφού, κτη-
νοτρόφος στο επάγγελμα, έζησε μόνιμα 
σε αυτά όλη του τη ζωή αντιστεκόμενος 
στους σκληρούς χειμώνες και απολαμβά-
νοντας τα δροσερά καλοκαίρια. Μόνο τα 
τελευταία χρόνια περνούσε στην Αθήνα 
τους τρεις έως τέσσερις χειμωνιάτικους 
μήνες. 
  Ο Ηλίας Δημ. Τσάκαλος ήταν άνθρω-

πος με μεγάλη προσφορά στα ορεινά χω-
ριά μας αφού υπηρέτησε την κοινότητα 
Παχτουρίου από τη θέση του Αντιπρόε-
δρου επί είκοσι χρόνια και από τη θέση 
του κοινοτικού συμβούλου για τέσσερα 
χρόνια και συγκεκριμένα: Mε την ιδιότητα 
του αντιπροέδρου υπηρέτησε τις τετρα-
ετίες 1975 ως 1983 με πρόεδρο τον Μιλ-
τιάδη	Παππά, την τετραετία 1987-1991 με 
πρόεδρο τον Αποστόλη	Παππά	και τις 
τετραετίες 1991 έως 31-12-1998 με πρόεδρο 
τον Κώστα	Μπόλλη. Επίσης υπηρέτησε 
την κοινότητα Παχτουρίου με την ιδιότητα 
του Κοινοτικού Συμβούλου την τετραετία 
1983-1987 με πρόεδρο τον Πάνο	Σπύρου. 
Υπηρέτησε επίσης ως Εκκλησιαστικός  
Επίτροπος στους Ιερούς Ναούς του Αετού 
από το έτος 1964 μέχρι την ημέρα του 
θανάτου του. 
O Ηλίας Τσάκαλος απεβίωσε στην Αθήνα 

μετά από σύντομη ασθένεια και η νεκρώ-
σιμος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό της 
Αγίας Παρασκευής Αετού. 
Ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Αετού, 

Παντελής	Τσάκαλος, αποχαιρέτισε τον 
Ηλία Τσάκαλο με τα ακόλουθα λόγια:
«Το λέει ο πετροκότσυφας
στο δροσερό τ’ αυλάκι,
το λεν στα πλάια οι πέρδικες,
στην ποταμιά τ’ αηδόνια
ο  μπάρμπα Λίας... έφυγε!» 
Αγαπητοί μου συγχωριανοί και αγαπητοί 

μου συμπατριώτες:
 Ήρθαμε εδώ σήμερα να αποχαιρετή-

σουμε έναν συγχωριανό μας τον ευπα-
τρίδη και αγαπητό σε όλους, ΗΛΙΑ ΔΗΜ. 
ΤΣΑΚΑΛΟ, τον γνωστό μας μπάρμπα-Λία 
Κορδομπούλα. Μας «έφυγε» έτσι ξαφνι-
κά χτυπημένος από την ανίατη αρρώστια, 
που θέρισε τα τελευταία χρόνια αμέτρη-
τους συμπατριώτες μας.
Ποιός ήταν ο μπάρμπα-Λίας; Γιος του 

Δημητρίου Τσάκαλου (ο περίφημος Κορ-
δομπούλας) και της Γιαννούλας Γούλα από 
τη Λαφίνα. Παντρεύτηκε την Αετιώτισσα  
Ευαγγελία Τσακάλου - την αδερφή μου - 
με την οποία έκαμαν μια υπέροχη οικογέ-
νεια, μια κόρη την Βασιλική και τρία αγό-
ρια, τον Τάκη, τον Γιώργο και τον Χρήστο 
και τέσσερα εγγόνια, την Ανδριάνα, την 
Εύα, τον Ηλία τον νεότερο και τον Γιάννη.
   Όμως ο μπάρμπα-Λίας ήταν - ως όρισε 

η μοίρα - ο άνθρωπος που θα στιγμάτιζε 
τη ζωή όλων των χωριανών μας τα περα-
σμένα εκείνα ηρωικά χρόνια, όταν οι χωρι-
ανοί ήταν πραγματικά χωριανοί γιατί απλά 
ζούσαν στο αγαπημένο μας χωριό τον Αε-
τό. Ο Λίας ήταν ο τσέλιγκας του χωριού 
μας. Επάγγελμα που κράτησε για πολλά 
χρόνια σε συνέχεια από τον πατέρα του. 
Ήταν ο άνθρωπος του βουνού και της στά-
νης! Ήταν ο άνθρωπος της Λογγάς και του 
χωριού. Ήταν ο άνθρωπος που πήρε πάνω 
του τα κοινά προβλήματά μας. Αντιπρόε-
δρος της κοινότητάς μας για πάρα πολλά 
χρόνια. Ήταν ο άνθρωπος της εκκλησίας 
μας όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα. 
Επίτροπος που νοιάζονταν για την τύχη 
της Εκκλησίας μας, πλάι στον παπά του 
χωριού μας, τον Παπα-Ντίνο.
Το ανέβα-κατέβα του βουνού ήταν για το 

Αετόπουλο αυτό τον ΛΙΑ, παιχνιδάκι. Τον 
ήξεραν απ’ έξω οι πέτρες και οι σοκκίπες 
της Τούρλας και τα λιβάδια του Σταυρού 
και της Τσαρίτσανης. Αυτός ο βουνίσιος 
άνθρωπος ήταν και άνθρωπος των καστα-
νάδων στην Αθήνα. Όμως προτίμησε τον 
καθαρό αέρα του βουνού, παρά την ατμό-
σφαιρα του νέφους και των πολύβουων 
δρόμων. Ήταν η πιο εμβληματική μορφή 
του χωριού μας. Ήταν αληθινός πέρα για 
πέρα. Δεν υποκρινόταν. Υπερασπιζόταν 
τη γνώμη του αλλά  η γαλήνια ηρεμία του 
ερχόταν άμεσα μετά από μία έκρηξή του. 
Ήξερε πολλά, ήξερε τα πάντα για τον τόπο 
του. Τον ήξεραν όλα τα χωριά, τους ήξερε 
όλους. Ήταν φιλικός πέρα για πέρα, δεν 
κρατούσε κακία. Βοήθησε τους ανθρώ-
πους του χωριού όσο κανένας.
Ο Λίας άνοιξε τους δρόμους του χωριού 

μας. Άντεξε το στομάχι του όλες τις παρα-
ξενιές μας κι αν έρχονταν σε σύγκρουση, 
άμεσα για το καλό του χωριού έκανε τα 
πάντα, όλα να βαίνουν καλώς.
Αδερφέ μου Λία. Εμείς οι δύο βρισκόμα-

σταν ο ένας απέναντι στον άλλον. Γιατί; 
Για να βρεθούμε πάλι αγκαλιασμένοι! Όσο 
κι αν διαφωνούσαμε, τελικά συμφωνούσα-
με. Η μεγαλύτερη στιγμή για μένα ήταν το 
καλοκαίρι του 2009, όταν με παρακάλεσες 
να φτιάξω (σαν πρόεδρος τότε του συλλό-
γου) εκείνο  που εσύ ξεκίνησες! Το γήπεδο 
για τους νέους. Και το 2012 στα περίφημα 
εκείνα εγκαίνια κόψαμε μαζί την κορδέλα 
κι ήσουν σφόδρα χαρούμενος και μίλησες 
με τα πιο φλογερά λόγια κι οι χωριανοί 
μας καμάρωναν!
Αδερφέ μου Λία. Μας  «φεύγεις» έτσι 

ξαφνικά. Είναι σαν να ’θελες να κλείσεις 
τη πόρτα του χωριού και να φύγεις! Μας 
άφησες  μεγάλη παρακαταθήκη! Τη μία και 
μοναδική: την αγάπη για το χωριό μας!
Όμως, το σπίτι σου εκεί ψηλά, στο τέρμα 

του χωριού μας, θα ’ναι πάντα ανοιχτό για 
τους ανθρώπους, γιατί όσο ζούσες φιλο-
ξένησες στο αρχοντικό σου αμέτρητους 
φίλους και συμπατριώτες, γιατί ήσουν ο 
άνθρωπος που μάθαινες και τους μάθαινες 
για τα δικά μας προβλήματα. Μέχρι και 
την τελευταία μέρα της ζωής σου, ήσουν 
όσο ανέπνεες υπέρμαχος του έργου του 
Συλλόγου μας.
Μπάρμπα-Λία σ’ ευχαριστούμε για όλα 

όσα με αγάπη πρόσφερες στο χωριό μας. 
Θα σε θυμούνται όλοι και θα σε μνημο-
νεύουμε. Εκεί που θα πας, θα συναντήσεις 
και τους άλλους αγαπημένους  μας χωρι-
ανούς.

ΚΑΛΟ	ΤΑΞΙΔΙ
Ο	αδελφός	σου	Παντελής

«Έφυγε»	ο	Αετιώτης
Ηλίας	Δ.	Τσάκαλος

επί 20 χρόνια Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Παχτουρίου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.	Ήταν ο Πλάτωνας (με άρθρο) 2. Προηγείται ρημάτων - 

Οργάνωση γυναικών - Κυπριακά ραδιοφωνικά αρχικά 3. Τα 
υποζύγια τα «κουβαλάνε» μια ζωή 4. Μοντέλο αυτοκινήτων 
- Παράβαση στο ποδόσφαιρο 5. Εκεί γινόταν ο διαχωρισμός 
του σταριού από τα άχυρα - Γεωργικό εργαλείο 6. Και έτσι το 
ταψί - «Δίνεται στον ηθοποιό» 7. Εκφράζουν ποιότητα - Κι άλ-
λο γεωργικό εργαλείο (πληθ., αντιστρ.)   8. Κορυφαίος ποιητής 
μας 9. Γυναικείο υποκοριστικό (γεν.) - Νότα - Αγγλικό σύμφωνο   
10. Όμοια σύμφωνα - Το σαγόνι στην τοπική μας διάλεκτο

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ζει και κινείται - Πολλοί στην Οθωμανική αυτοκρατορία 

2. Όσπρια - Το γουρούνι αρχαϊστί 3.  Προσωνυμία του μήνα 
Ιουλίου (γεν.)   4. Φρούτο -16 5. Ασφαλίζει αγρότες - Άρθρο 
(αντιστρ.) 6. Έγινε καθημερινή συνήθεια στο διαδίκτυο 7. 
Λουλούδια - Ουδέτερο αναφορικής αντωνυμίας 8. Ανοιξιάτικο 
φρούτο (γεν.) 9. Άρθρο - Μάρκα τηλεοράσεων (αντιστρ,) - Το 
μικρό όνομα διαβόητου γκάνγκστερ 10. Μικρό σκαπτικό εργα-
λείο. 
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Το	σταυρόλεξο	δημιουργεί
ο	Χρήστος	Μαντέλλος

ΛΥΣΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

	
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.	ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ 2. ΚΡΑ-
ΤΑΙΟΣ 3. ΥΙ - ΑΣ - ΛΑ 4. 
ΑΦΑΝΗΣ - ΠΙΝ 5. ΝΙΚΙΑ - 
ΛΑΒΑ 6. Η ΑΛΑΝΙΑΡΑ 7. 
ΔΑΔΑ 8. ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ 
9. ΤΖΟΥΡΑ - ΕΡΤ   10. 
ΑΝΙΣΟΥ

ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 2. ΕΡΙ-
ΦΙΑ - ΑΖ 3. ΥΑ - ΑΚΛΗ-
ΡΟΣ 4. ΧΤΕΝΙΑ - ΥΥ 5. 
ΑΑ - Η ΑΝΤΑΡΑ 6. ΡΙΑΣ 
- ΤΑΝ 7. ΙΟΣ - ΛΑΔΙ 8. 
ΣΣ - ΠΑΡΑΔΕΣ 9. ΛΙ-
ΒΑΔΕΡΟ   10.	ΑΛΑΝΑ 
- ΑΣΤΥ



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι 
διεργασίες στην περιφέρεια Θεσ-
σαλίας ώστε το ταχύτερο δυνα-
τό, σε συνεργασία με την ΠΕΔ, να 
ολοκληρωθεί ο φάκελος με όλα τα 
στοιχεία των ζημιών που υπέστη-
σαν δημόσιες υποδομές στη Θεσ-
σαλία κατά τις πρόσφατες θεομη-
νίες. Παράλληλα, όπως εξήγησε σε 
δηλώσεις του ο περιφερειάρχης κ. 
Κώστας	Αγοραστός, η περιφέρεια 
βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία 
με τα αρμόδια υπουργεία ώστε να 
διεκδικηθούν από ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, τα χρήματα για την απο-
κατάσταση των ζημιών. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών 
της περιφέρειας, το κόστος των ζη-
μιών θα ξεπεράσει τα 140 εκ. ευρώ. 
Αναλυτικά η δήλωση του κ. Αγορα-
στού: «Με τις πρόσφατες θεομηνί-
ες και τις πλημμύρες που είχαμε 
στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αντι-

μετωπίσαμε τεράστια προβλήματα. 
Δρόμοι και γεφύρια έπεσαν, είχαμε 
καθιζήσεις, πλημμύρες και πολλές 
καταστροφές που όλες τους μετα-
φράζονται σε χρήματα. Εμείς έχου-
με κάνει μία αποτίμηση και σε συ-
νεννόηση με τον πρόεδρο της ΠΕΔ 
Θεσσαλίας κ. Κωτσό και τους δη-
μάρχους, αναμένουμε και τις δικές 
τους αποτιμήσεις των ζημιών προ-
κειμένου να δημιουργήσουμε έναν 
κοινό φάκελο για τις καταστροφές. 

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί, θα 
ξεπεράσουν τα 140 εκ. ευρώ. Έχου-
με εξειδικεύσει τις περιοχές, τα 
δημοτικά διαμερίσματα και τις χι-
λιομετρικές θέσεις των ζημιών, κά-
νοντας σημειακή απεικόνισή τους. 
Διαθέτουμε φωτογραφικό υλικό και 
προϋπολογισμούς. Είναι μία δύσκο-
λη εργασία, αλλά οφείλουμε να την 
κάνουμε ώστε το υπουργείο είτε 
από εθνικούς πόρους, είτε από το 
ταμείο αλληλεγγύης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, να εξασφαλίσει τα 
χρήματα για την επιδιόρθωση των 
δημοσίων υποδομών που αυτή τη 
στιγμή έχουν καταστραφεί. Γνωρί-
ζουμε τη δύσκολη εθνική οικονομική 
συγκυρία και γι’ αυτό κάνουμε μία 
κοινή προσπάθεια με το υπουργείο 
και την κυβέρνηση ώστε να διεκδι-
κήσουμε τα απαιτούμενα χρήματα 
από ευρωπαϊκά προγράμματα».

Πηγή:	trikalaola.gr

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

ΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	ΜΕ	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΣΤΟ	ΠΑΧΤΟΥΡΙ

Το ξημέρωμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2015 βρήκε την Πύ-
λη και την ορεινή περιοχή του Καλλικρατικού   Δήμου Πύλης να 
πλήττεται από χιόνια  εντελώς ξαφνικά, αν και η Μετεωρολογική 
Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για την εμφανιζόμενη καταιγίδα.
Οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι κ. Βύρων	Κατσίβελος, και ο κ. Κων/νος	

Κρούπης, και Στέφανος	Καλαμαράς επενέβησαν άμεσα στέλ-
νοντας τα μηχανήματα για να ανοίξουν οι δρόμοι κεντρικοί και 
παράπλευροι.
Συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Κρούπης Αναπληρωτής 

Δημάρχου, μετέβη στην Ελάτη Δημοτική Ενότητα Δήμου Πύλης 
παρακολουθώντας και συντονίζοντας από κοντά των εκχιονισμό 
από τα μηχανήματα του Δήμου   των Κεντρικών δρόμων της Ελά-
της. Επίσης καθαρίσανε και τους αγροτικούς  δρόμους  διευκολύ-
νοντας κάποιους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τροφές για τα ζώα τους.
Αυτές οι ενέργειες έγιναν και στις Τοπικές Κοινότητες Παλαιοκαρυάς, Ελάτης Γαρδικίου, Ροπωτού και σε άλλα 

χωριά που είχαν πρόβλημα.
Πηγή:	Δήμος	Πύλης

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων 
προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευ-
ταίων ημερών στο νομό Τρικάλων σύμφωνα με τα 
στοιχεία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας.
Στην περιοχή Στουρναρέικα και συγκεκριμένα στον 

Οικισμό «Ισιώματα», αναφέρεται, υπήρξαν σοβαρά 
προβλήματα στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα την 
διακοπή της κυκλοφορίας προς τον οικισμό. Στο Ρο-
πωτό υπήρξαν κατολισθήσεις μέσα στο χωριό, ενώ 
ιδιαίτερες πιέσεις από νερό δέχτηκε μια οικία εντός 
του οικισμού.
Στη μικρή γέφυρα εξόδου της Πύλης προς το Περ-

τούλι υπήρξαν καταπτώσεις βράχων. Ελήφθησαν 
προσωρινά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. 
Στο Λειβαδοχώρι μια γέφυρα υπέστη ζημιά, στην 
Κορυφή Μεσοχώρας υπήρξαν κατολισθήσεις.
Στο Νεραϊδοχώρι στην πλατεία του χωριού ιδι-

αίτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε στο δρόμο. Στο 
Βροντερό ένα σπίτι πλημμύρισε, ενώ συνεργεία θα 
καταγράψουν σήμερα τις ζημιές που έχουν προ-
κύψει στον οδικό άξονα προς Γαρδίκι και Πύλης 
– Μεσοχώρας.
Στο Δήμο Φαρκαδόνας και στη Νομή - Κεραμίδι, 

ενισχύθηκαν τα αναχώματα προκειμένου ν’ αποφευ-
χθεί η διαρροή νερού από τον Ενιππέα ποταμό προς 
τους παρακείμενους οικισμούς. Σήμερα, επισημαίνε-
ται, έχει μειωθεί ο κίνδυνος δεδομένου ότι η στάθμη 
του νερού έχει κατέβει 1-1,5 μέτρα περίπου.
Στο Δήμο Καλαμπάκας και στα Μετέωρα, υπήρξαν 

καταπτώσεις βράχων στην ευρύτερη περιοχή των 
Ιερών Μονών των Μετεώρων.
Επίσης, από τους σφοδρούς ανέμους υπήρξαν 

καταπτώσεις δέντρων στις περιοχές Περιστέρα, Βα-
σιλική, Αγ. Θεόδωροι, για τα οποία έγινε επέμβαση 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας.
Τέλος στο Δήμο Τρικκαίων είχαμε υπερχείλιση του 

ποταμού στην ευρύτερη περιοχή Μ. Καλυβίων προς 
Μαγούλα Καρδίτσας (όπου συναντώνται οι ποταμοί 
Πάμισος και Πηνειός). Έγιναν εργασίες ενίσχυσης 
των αναχωμάτων.

Πηγή:	Ναυτεμπορική

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ8 2015

Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει μεταφορά αντικειμένων στο χωριό με φορτηγό.  Όσοι από τους 
συγχωριανούς μας  θέλουν να στείλουν έπιπλα , μεγάλα αντικείμενα, ηλεκτρικές συσκευές  
κλπ. στο  χωριό,  ο συμπατριώτης μας Χρήστος	Στασινός μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα τη 
μεταφορά τους.  Θα γίνει ομαδική αποστολή  γιατί έτσι στοιχίζει φθηνότερα στον καθένα μας. 
Το τηλέφωνο του Χρήστου  για προσωπική συνεννόηση  είναι: 6974147707.  Επικοινωνήστε το 
ταχύτερο μαζί του,  για να  μπορέσει  να  συντονίσει σωστά την παραλαβή των αντικειμένων 
από το σημείο που θα ορίσει  ο  κάθε ενδιαφερόμενος.

Διαπρέπει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες όπου διαμένει μόνιμα τα τελευταία χρόνια, η 
συγχωριανή μας Εύα	Χρ.	Μπόλλη. Η Εύα Μπόλλη σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου 
Κρήτης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.
Το Νοέμβριο που μας πέρασε σε μια λαμπρή τελετή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών η Εύα 

Μπόλλη έλαβε το μεταπτυχιακό της με ειδίκευση στις Βιομοριακές Επιστήμες.
Στην τελετή αυτή εκπροσώπησε την τάξη της πραγματοποιώντας ομιλία για την εμπειρία της ως μετα-

πτυχιακός φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο αυτό.
Η Εύα Χρ. Μπόλλη έλαβε επίσης μέρος σε διαγωνισμό για την απόκτηση υποτροφίας από το Φλαμανδικό 

Οργανισμό Έρευνας IWT, τον οποίο και πέρασε επιτυχώς. Συνεχίζει λοιπόν τις Διδακτορικές της Σπουδές 
στον τομέα των Βιο-μηχανικών Επιστημών με θέμα την κυτταρική και μοριακή ανοσολογία καρκίνου.
Η συγχωριανή μας και αγαπητή σε όλους μας Εύα παράλληλα με τις επιτυχίες της αυτές, επιτυχίες γνωρί-

ζει και στο παρκέ αφού συνεχίζει να αγωνίζεται στο Βέλγικο πρωτάθλημα Βόλεϊ με την ομάδα Forza Uccle 
της τρίτης εθνικής κατηγορίας.               

Η εφημερίδα μας τη συγχαίρει και της εύχεται πάντοτε επιτυχίες.

Η Εύα Χρ. Μπόλλη ερευνήτρια ενάντια στον καρκίνο

Άμεση	επέμβαση	της	Δημοτικής	αρχής	Πύλης
στην απροσδόκητη κακοκαιρία στα ορεινά του Καλλικρατικού Δήμου Πύλης

Φάκελο	διεκδίκησης	πόρων	για	τις	καταστροφές	από	τις
πρόσφατες	θεομηνίες	δημιουργεί	η	περιφέρεια	Θεσσαλίας

Νομός	Τρικάλων:

Πλημμύρες,	κατολισθήσεις
και	πτώσεις	δέντρων

από	τη	δυνατή	βροχόπτωση




