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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:           «ΔΡΟΜΟΙ», του Πέτρου Κουτσιαμπασάκου

Το όνομα και το έργο του Πέτρου Κου-
τσιαμπασάκου, του πρώιμα και άδοξα ανα-
χωρούντος από τη ζωή, το γνώρισα με το 
πολύ καλό μυθιστόρημα “Πόλη παιδιών” που 
κυκλοφόρησε το 2012. Αυτό το χαμηλόφω-
νο ουρλιαχτό, αυτή η γραφή που άφηνε 
πολλά να εννοούνται χωρίς να τα εξωραΐζει 
ή να τα μεγαλοποιεί, αυτός ο μακρόχρο-
νος καημός ο οποίος συνοδεύει τα παιδιά 
που βίωσαν το ορφανοτροφείο έφτασε ως 
εμάς. Τώρα, ένας φάκελος με έτοιμα διη-
γήματα έμεινε πίσω για να εκδοθεί και να 
αποτελέσει τη λογοτεχνική διαθήκη ενός 
ικανού συγγραφέα. Επτά κείμενα, που στή-
νουν μπροστά μας το σκηνικό τους, μιλά-
νε με την ατμόσφαιρα παρά με την πλοκή, 
γλιστράνε σαν το νερό χωρίς να φωνάζουν 
το μήνυμά τους, αποτελούν τον τόμο. Δύο 
πράγματα εκτιμούσα όλο και περισσότερο 
καθώς προχωρούσα από διήγημα σε διήγη-
μα την ανάγνωση: Την υπαινικτικότητα και 
την αβίαστη γραφή. 
Ξεκινώντας από το δεύτερο, ο Κουτσιαμπα-

σάκος δεν κάνει τερτίπια, αλλά σπρώχνει 
με σταθερό ρυθμό την αφήγηση, συνήθως 
ήρεμα, χωρίς «σαμαράκια» και «λακούβες». 

Κάθε κείμενο ακολουθεί μια στρωτή πο-
ρεία, ελκύει τον αναγνώστη με το ανεμπό-
διστο ξετύλιγμά του, δεν κορυφώνεται αλλά 
ούτε κάνει κοιλιά, δεν εγείρεται αλλά και 
δεν χωλαίνει. Και μέσα σ’ αυτήν τη γραφή, 
η ατμόσφαιρα, το καθημερινό που δεν είναι 
τόσο απλό, το συγκινητικό που δεν περ-
νά απαρατήρητο, δείχνουν κάτι περαιτέρω 
από την ιστορία. Η γραφή κυλάει απρό-
σκοπτα για να οδηγήσει τον αναγνώστη 
κατευθείαν στο χαμηλό υπογάστριο κάθε 
διηγήματος. Κι αυτό γιατί νιώθεις ότι πίσω 
από την ιστορία, που φαίνεται ρηχή και επι-
φανειακή, πίσω από το όμορφο ξεδίπλωμά 
της, υπάρχει μια υπόγεια στοά με λάβα που 
κοχλάζει, χωρίς ποτέ ίσως να εκρήγνυται. 
Είναι η τεχνική του υπαινιγμού, της προ-
σπάθειας να φτάσεις σε ένα υπολανθάνον 
νόημα, σε μια βαθύτερη αντίληψη του ίδιου 
του κειμένου και της ζωής. Στα πρώτα δι-
ηγήματα κάτι υπεκφεύγει λόγου χάρη από 
την «Ψ» που, ενώ συζούσε δέκα χρόνια με 
τον «Χ», όταν αυτός έμαθε ότι πάσχει από 
καρκίνο, επέστρεψε στην προηγούμενη ζωή 
του κι αυτή έμεινε μετέωρη με ερωτήματα, 
συνειδητοποιώντας ότι δεν ήξερε καθόλου 

καλά αυτόν τον άνθρωπο (“Ψ συν Χ”). Η ζωή 
δεν είναι αυτή η στρωτή αφήγηση που φαί-
νεται. Πέτρος Κουτσιαμπασάκος “Δρόμοι” 
εκδόσεις Πατάκη 2015 σελ.200 τιμή:9,80€ 
Ακόμα πιο συνταρακτικό είναι ένα μικρό 
διήγημα με τίτλο “Ψηλά στον ουρανίσκο”, 
όπου το ποιος πρωταγωνιστεί και πού 
βρίσκεται αποκαλύπτεται μαεστρικά 
αργά αλλά και κλιμακωτά. Ένα παιδί 
ξυπνά στο καινούργιο του σπίτι προ-
σπαθώντας να συνηθίσει την ιδέα της 
υιοθεσίας μετά το ορφανοτροφείο, 
όπου μεγάλωσε. Οι πρώτες παραστά-
σεις, το νέο σπίτι, οι δυο “γονείς” του 
που τους ονομάζει “κυρία” και “κύ-
ριο”, τα πρώτα ξεσπάσματα δίνονται 
υποδόρια και σταδιακά, σαν μια μι-
κρή αποκάλυψη που ποτέ δεν θα 
επέλθει πλήρως. Κρατάω το χα-
μηλόφωνο κλίμα, την οδύνη που 
σιγοβράζει, το παράπονο που δεν 
φτάνει στον μελοδραματισμό, 
την καθημερινότητα που αποκτά 
τραγικές διαστάσεις. Καλή παρέα και 
καλή ψυχή.

Ο blogger Πατριάρχης Φώτιος.
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Δημητριάδος Ιγνάτιος: 
«Διαμορφώνεται γύρω μας 
ένα καθαρά κοσμικό κρά-
τος» 
Την εις Πρεβύτερον Χει-

ροτονία του π. Θεοκλήτου 
Κατσαρού, αγάμου, άμισθου 
Κληρικού, άνδρα της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, τέλεσε σή-
μερα ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος  κ. Ιγνάτιος, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου Αγριάς. Τον κ. Ιγνάτιο 
πλαισίωσαν πολλοί Κληρι-
κοί, ενώ παρέστησαν ο Βουλευτής Μαγνησίας 
κ. Χρήστος Μπουκώρος, ο Αστυνομικός Δ/ντής 
Μαγνησίας κ. Ιωάννης Τόλιας, πολλοί συνάδελ-
φοι του νέου Ιερέως, εκπρόσωποι των Αρχών και 
πλήθος κόσμου. Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτα-
τος εξήρε την απλότητα, την αγνότητα και την 
καθαρότητα των προθέσεων του π. Θεοκλήτου, 
καθώς και την αγάπη και τον ζήλο του για την 
Εκκλησία. Επεσήμανε, επίσης, ότι η εποχή στην 
οποία επέλεξε να εισέλθει στην ιερωσύνη είναι 
«κρίσιμη, καθώς τα πράγματα στην πατρίδα μας 
έχουν ριζικά αλλάξει. Πρέπει να έχουμε απόλυτη 
συνείδηση ότι ζούμε σε μια εποχή, που διαμορ-
φώνεται  γύρω μας  ένα καθαρά κοσμικό κράτος, 
που μέρα με την ημέρα θα απεκδύεται κάθε τι 
το ιερό, το άγιο, το εκκλ/κό, κάθε τι που μέχρι 
τώρα το συνέδεε με την παράδοση, με την πίστη 
και τους αγώνες του λαού. Είναι ένα τελεσίδικο 
γεγονός. Σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή η Εκκλησία 
καλεί ανθρώπους, με τα χαρακτηριστικά των 

Αποστόλων, ν’ αναλάβουν 
ένα πολύ βαρύ έργο, να 
συνεχίσουν να συγκροτούν 
το Σώμα του Χριστού, να 
δίδουν μαρτυρία πίστεως, 
ελπίδος και Αναστάσεως... 
Δεν θ’ αποθαρρυνθούμε απ’ 
αυτά που συμβαίνουν, αλ-
λά πολύ περισσότερο τώ-
ρα καλούμαστε αυτά που 
διδάσκουμε να τα κάνουμε 
πράξη, να κρατήσουμε την 
ελπίδα ζωντανή στις ψυχές 
των ανθρώπων... Όσα συμ-

βαίνουν και θα συμβούν θα είναι προς όφελος 
όλων μας. Δεν πρέπει να φοβηθούμε. Ανέφερα 
τις δυσκολίες και βλέπω πού οδηγούν τα πράγ-
ματα. Αλλά αυτό είναι, πολλές φορές, και εφήμε-
ρο και παιδαγωγικό για όλους μας. Η Εκκλησία 
καλείται να αναλάβει, πλέον, πλήρως τις ευθύνες 
της και όσο θα προχωρά σ’ αυτή την πορεία, 
τόσο πιο πολύ ο λόγος της θα μετράει και θα 
επιδρά στο λαό, που στρέφεται σ’ Αυτήν, περιμέ-
νοντας ν’ αντλήσει δύναμη, που τόσο έχει ανά-
γκη στην εποχή μας...». Ο Σεβασμιώτατος μίλησε 
για την υπηρεσία του νέου Πρεσβυτέρου στην 
Ελληνική Αστυνομία και τον κάλεσε να είναι 
μαρτυρία Χριστού για τους συναδέλφους του, 
διδάσκοντας όλους με την ζωή, τον λόγο και το 
παράδειγμά του. Τέλος, εξέφρασε την χαρά και 
την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Αγριά 
ανέδειξε τα τελευταία χρόνια τρεις εθελοντές 
κληρικούς, που στηρίζουν καθοριστικά το έργο 
της Τοπικής μας Εκκλησίας.

Επτά διηγήματα που γλιστρούν σαν νερό

Νέος Πρεσβύτερος στη Μητρόπολη Δημητριάδος
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Στα τέλη του καλοκαιριού του 1952 έρχεται στη ζωή 
από την οικογένεια Στέφου και Σταυρούλας Παπαϊωάν-
νου, το μοναδικό αγόρι της φαμίλιας ο Γιάννης. 
Μεγαλώνει όμορφα παιδικά χρόνια ανάμεσα στην 

στοργή του πατέρα, την φροντίδα της μάνας του και 
την αγάπη που έιχε από τις έξι αδερφές του. Τι τύχη 
για το μονάκριβο αγόρι !!! Τόση μεγάλη και δεμένη 
οικογένεια. 
Η ζωή έχει μεγάλες ανατροπές τελικά. Στην πορεία 

της ζωής του ασχολείται έντονα με πολιτικά κινήματα 
και στον εργασιακό χώρο προοδεύει. 
Σοσιαλιστής για πάνω από 30 χρόνια, δημοκράτης, 

εργατικός, ευφυής και στα μέσα της ζωής του αναλαμ-
βάνει και πρόεδρος στην πολύπαθη τότε Αδελφότητα 
του χωριού που μόνο λάτρεψε το Παχτούρι. 
Πόσα όνειρα, πόσα σχέδια, πόσες σκέψεις που έκανε 

για το χωριό και μείνανε ανεκπλήρωτες. 
Στη δεκατία του ΄80, παντρεύεται την Δημήτρα Κο-

τοπούλου και απέκτησε δύο παιδιά την Λίνα και τον 
Στέφανο, που τα υπεραγάπησε και τα λάτρεψε.  Η ζωή 

του έγνεφε συνέχεια σε πάθη, «τον έπαιζε». Εκείνος 
ψυχούλα όπως ήταν έμπαινε στα πάθη του τα ζούσε 
και πάλευε μέσα σε αυτά. Αποτέλεσμα ήταν να γίνεται 
εκρηκτικός, επιθετικός αλλά και ήρεμος σαν αρνί. Τα 
πάνω κάτω και τα κάτω πάνω τον συνόδευσαν ως το 
τέλος του βίου του. 
Ήθελε να φύγει νέος, μου το έλεγε συνέχεια τα τε-

λευταία 20 χρόνια, είχε πολλά παράπονα, αλλά σαν 
γνήσιος αντάρτης τα έπνιγε μέσα του και αντί να τον 
βοηθήσω με βοήθαγε αυτός. 
Όπως έλεγε και ο καλός μου θείος Χριστόφορος Τσι-

ούνης, ο Γιάννης ένα κακό έκανε στην ζωή του και αυτό 
στον εαυτό του. Πόσο δίκιο είχε δυστυχώς. Έτσι λοιπόν 
στην αρχή του καλοκαιριού φέτος έφυγε ο Γιαννάκης 
για πάντα μας άφησε όλους σύξυλους, μας μπέρδεψε 
όλους. Λύπη, πόνος, οργή, σπαραγμός. Γιατί; γιατί; για-
τί; Όλα ανακατεμένα σαν την ζωή του. 

Αδερφέ καλή αντάμωση, θα τα ξαναπούμε. 
Σε αγαπάμε 

Χρήστος Κ. Παπαγιάννης

Στην κλήρωση που έγινε στις 27 
Ιουνίου στα γραφεία του Συλλό-
γου Νεραϊδιωτών, παρουσία αντι-
προσώπων και από άλλα χωριά, 
ορίστηκαν οι δύο όμιλοι, η σειρά 
των προκριματικών αγώνων (με 
βαθμολογία) και οι ημερομηνίες 
των ημιτελικών και του τελικού.
Ο τελικός ορίστηκε, όπως κάθε 

χρόνο, στις 14 Αυγούστου στο γή-
πεδο του Αετού και οι ημιτελικοί 
στις 12 Αυγούστου σε δυο διαφο-
ρετικά γήπεδα (πιθανότερα αυτά 
του Αρματολικού και της Μεσο-
χώρας).
Αγώνες κατά τη διάρκεια των 

ομίλων ίσως γίνουν και στο γήπε-
δο του Παχτουρίου, αν αυτό είναι 
έτοιμο και με τη σύμφωνη γνώμη 
των αντιπάλων.
Το τουρνουά αρχίζει στις 8 Αυ-

γούστου, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και 
μέχρι τις 11 Αυγούστου οι ομάδες 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να έχουν ολοκλη-
ρώσει τους αγώνες της προκριμα-
τικής φάσης (να έχουν δώσει και 
τα 3 παιχνίδια).

Από 8 έως 14 Αυγούστου
το Τουρνουά Ποδοσφαίρου

«ΣΤΟΝ ΑΠΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑ Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1952-2015

Θα πραγματοποιηθεί κι εφέτος το τουρνουά ποδοσφαίρου της 
Ορεινής Πατρίδας με τη συμμετοχή των ομάδων από τα χωριά: 
ΑΕΤΟΣ, ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ, ΒΑΘΥΡΕΜΑ, ΚΟΡΥΦΗ, ΛΑΦΙΝΑ, ΜΕΣΟΧΩ-
ΡΑ, ΝΕΡΑΪΔΑ και ΠΑΧΤΟΥΡΙ.

1ος όμιλος: 
ΜΕΣΟΧΩΡΑ, ΛΑΦΙΝΑ,
ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ, ΑΕΤΟΣ
2ος όμιλος: 
ΚΟΡΥΦΗ, ΒΑΘΥΡΕΜΑ,
ΝΕΡΑ’Ι’ΔΑ, ΠΑΧΤΟΥΡΙ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΑΕΤΟΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ
ΝΕΡΑΊ΄ΔΑ - ΚΟΡΥΦΗ
ΛΑΦΙΝΑ - ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΧΤΟΥΡΙ -ΒΑΘΥΡΕΜΑ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΑΕΤΟΣ - ΛΑΦΙΝΑ 
ΚΟΡΥΦΗ - ΠΑΧΤΟΥΡΙ
ΜΕΣΟΧΩΡΑ - ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ 
ΝΕΡΑ΄Ι’ΔΑ - ΒΑΘΥΡΕΜΑ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΛΑΦΙΝΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ 
ΠΑΧΤΟΥΡΙ - ΝΕΡΑ’Ι’ΔΑ
ΑΕΤΟΣ- ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ 
ΚΟΡΥΦΗ - ΒΑΘΥΡΕΜΑ

πηγή:
www.neraidatzoymerkon.gr 
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ΓΑΜΟΙ

• Στις 25 Απριλίου 2015 στον Ι. Ν. 
Παναγίας Φανερωμένης στην Βου-
λιαγμένη τέλεσαν τον γάμο τους 
η συγχωριανή μας Σοφία Ασπιώτη 
(κόρη της Μαίρης Χρ.Λύτρα) και ο 
Κώστας Κολοβός.
• Στις 9 Μαΐου 2015 στον Ι.Ν. Ευαγ-

γελιστρίας στο Ναύπλιο τέλεσαν τον 
γάμο τους η συγχωριανή μας Παρα-
σκευή-Μαριάννα Κούτρα (κόρη του 
Βασίλη Ηλ. Κούτρα) και ο Κώστας 
Κυμπουρόπουλος.

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Στις 28 Μαΐου 2015 απεβίωσε στην 
Αθήνα ο συγχωριανός μας Γιάννης 
Στεφ. Παπαϊωάννου και η νεκρώσι-
μος ακολουθία εψάλει στις 30 Μαΐου 
στο κοιμητήριο της Ηλιούπολης.
• Στις 31 Μαΐου 2015 απεβίωσε στην 

Αθήνα ο συμπατριώτης μας από την 
Λαφίνα Πέτρος Καινούργιος και η 
νεκρώσιμος ακολουθία εψάλει στις 1 
Ιουνίου στον Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος στην Λαφίνα.
• Στις 23 Ιουνίου 2015 απεβίωσε στο 

Βόλο η συγχωριανή μας Αθηνά Γ. 
Καλατζή και η νεκρώσιμος ακολου-
θία εψάλει το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης 
στο Βόλο.
• Στις 27 Ιουνίου 2015 απεβίωσε 

στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας 
από την Λαφίνα Χρήστος Στασι-
νός (σύζυγος της συγχωριανής μας 
Παρασκευής Τσιρογιάννη) και η νε-

κρώσιμος ακολουθία εψάλει στις 29 
Ιουνίου στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής 
στο Κορωπί.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

• Για τον χαμό της Αθηνάς Γ. Κα-
λατζή ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Δ.Σ. του εκπολιτιστικού Συλλόγου 
Παχτουριωτών Τρικάλων «ο Άγιος 
Νικόλαος» εκφράζουμε  τα θερμά 
μας συλλυπητήρια. Ευχόμαστε ανά-
παυση της ψυχής της και καλή δύνα-
μη στους οικείους της.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Το σταυρόλεξο δημιουργεί
ο Χρήστος Μαντέλλος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΤΟ ΠΑΧΤΟΥΡΙ
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.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Απατεώνας, αγύρτης 
(αιτιατ.)   2. Δένονται και 
σε τέτοιους τα περιοδικά 
ή οι εφημερίδες – Αμερι-
κάνικη συμφωνία  3. Πριν 
δεκαετίες είχαμε μεγάλη 
σοδειά στα χωριά μας  4. 
Ποταμός των σταυρόλε-
ξων, στην περιοχή της Ρη-
νανίας – Όμοια φωνήεντα  
5. Γεωργικό μικροεργαλείο  
6. Τελικός σύνδεσμος της 
Αρχαίας – Μ’ αυτόν πάλεψε 
ο Διγενής  7. Άντρο βασα-
νιστών στη Χούντα (αρχι-
κά) – Ατμόλουτρο, σάουνα  
8. Σπόρος για κρεμμύδι 
(στην τοπική μας διάλεκτο) 
– Απαγορεύει (αντιστρ.)  9. 
Σταχτοδοχείο – Ποσοτική 
αντωνυμία (ουδ., πληθ.)  
10. Κατάληξη τριτόκλιτων 
– Όμοια φωνήεντα – Θεά 
της αρχαιότητας (γεν.).

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Όμοια σύμφωνα – Προ-
τρέπει – Η τελευταία τάξη 
του Δημοτικού  2. Ορισμός 
που δίνουμε στα μέρη μας 
για τη γυναίκα που παίρ-
νει τα σοκάκια, τη γυρί-
στρα (γεν.)  3. Φύεται στα 
απόκρημνα μέρη  4. Παλιό 
απορρυπαντικό – Μουσική 
νότα –  Συμπλεκτικός σύν-
δεσμος  5. Γυναικείο χαϊ-
δευτικό – Σ’ αυτό «ντύνο-
νται» οι φαντάροι 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Την Κυριακή 10 Μαΐου, στην αίθουσα του Δημαρ-

χιακού Μεγάρου του Αγίου Δημητρίου πραγματο-
ποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Απολογιστική Συνέλευση 
της Αδελφότητα; με πλήθος σημαντικών θεμάτων τα 
οποία και συζητήθηκαν με τους Παχτουριώτες σε 
ιδιαίτερα ζεστό κλίμα. Η Πρόεδρος κα. Βάσω Τσιούνη 
αφού χαιρέτησε τους παρευρισκομένους, έκανε ένα 
μίνι απολογισμό των μέχρι τώρα πεπραγμένων του 
Συλλόγου, αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα: 1ο) 
Στην υποχρεωτική έκδοση 4 φύλλων της εφημερίδας 
μέσα στο χρόνο και στο κόστος που έχει ο συγκεκρι-
μένος τρόπος έκδοσης. 2ο)Στο Λαογραφικό Μουσείο 
και την επιστροφή (όσοι επιθυμούν) αντικειμένων 
στην κατοχή τους. 3ο) Στη δημιουργία καινούριου site 
(ιστοσελίδα) της Αδελφότητας. 4ο) Σε πιθανή αξιο-
ποίηση μέρος των χρημάτων που βρίσκονται στον 
λογαριασμό του Συλλόγου για την δημιουργία κά-
ποιου έργου ή παρέμβασης στα ήδη υπάρχοντα (παι-
δική χαρά, κοιμητήριο, γήπεδα κλπ. 5ο) Στη σύνταξη 
επιστολής που θα απευθύνεται στον Δήμο Πύλης με 
θέμα «επιχορήγηση προς την Αδελφότητα». 6ο) Στο 
θέμα των σκουπιδιών και την ανάγκη εξεύρεση λύσης 
σε ότι αφορά την συχνότητα των δρομολογίων προς 
τα χωριά της Πύλης. 7ο) Στην τράπεζα αίματος που 
έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος του Βόλου και την 
έκκληση προς όλους για την ανάγκη συγκέντρωσης 
μπουκαλών αίματος και τέλος 7ο) στην αξιοποίηση 
του βεστιαρίου με τις παραδοσιακές φορεσιές. Στη 
συνέχεια υπήρχαν τοποθετήσεις των παρισταμένων 
στις αναφορές των μελών του Δ.Σ.. ακούστηκαν αρ-
κετά ενδιαφέρουσες απόψεις και βγήκαν χρήσιμα ως 
προς την υλοποίησή τους συμπεράσματα, Το κλείσι-
μο έγινε με τις ευχαριστίες της Προέδρου και  όλων 
των μελών του Δ.Σ. για όλους όσοι παρευρέθησαν 
στη συνέλευση, ενώ τους ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι 
και καλή αντάμωση στο αγαπημένο μας χωριό.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Την Κυριακή 9 Αυγούστου και 
ώρα 9.30 π.μ. στον Ι. Ναό Αγ. Νι-
κολάου στο Παχτούρι θα τελε-
στεί το ετήσιο μνημόσυνο της 
συγχωριανής μας Ευαγγελίας 
Βασιλείου.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 2. ΝΑ – ΕΓΕ – ΡΙΚ 3. ΣΑΜΑΡΙΑ 4.  ΠΟΛΟ 

– ΦΑΟΥΛ 5. ΑΛΩΝΙΑ – ΥΝΙ 6. ΣΙΝΙ – ΡΟΛΟΣ  7. ΑΑΑ – ΤΣΑ-
ΠΙΑ 8. ΡΙΤΣΟΣ 9. ΕΥΗΣ – ΜΙ – ΑΡ 10. ΣΣ – ΤΣΑΟΥΛΙ

ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΟΝ – ΠΑΣΑΔΕΣ 2. ΦΑΣΟΛΙΑ – ΥΣ 3. ΑΛΩΝΑΡΗΣ

4. ΛΕΜΟΝΙ – ΙΣΤ 5. ΟΓΑ – ΑΤ 6. ΣΕΡΦΑΡΙΣΜΑ 7. ΙΑ – ΟΠΟΙΟ 
8. ΦΡΑΟΥΛΑΣ 9. ΟΙ – ΣΟΝΥ – ΑΛ 10. ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

6. Εκτρέφεται και στα 
χωριά μας  7. Ελληνικό 
κόμμα (με άρθρο)  8. Παλιά 
μονάδα βάρους (αντιστρ.) 
– Γυναίκα του Δία – Δια-
ζευκτικό της Αγγλικής  9. 
Φρούτο, άφθονο στην πε-
ριοχή μας (πληθ.)  10. Θε-
ότητα της Αιγύπτου, που 
εξομοιώθηκε με το Διόνυ-
σο – Προσωπική αντωνυμία 
(πληθ., αιτιατ.)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ούτρα Κωνσταντίνο ο οποίος 
προσέφερε στο χωριό μας το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ 
για να το χρησιμοποιήσουμε για την επέκταση του νεκροτα-
φείου.

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Παχτουρίου
Μπόλλης Παναγιώτης

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ

ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ
Την 5 Απριλίου 2015 είχαμε την αλλαγή του 
Προέδρου του εκπολιτιστικού Συλλόγου του 
Βόλου με τον Ηλία Χρ. Λύτρα να αναλαμβά-
νει καθήκοντα Προέδρου και τον Γεώργιο 
Δ. Χρηστάκη αυτά του Αντιπροέδρου.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ
Θερμές ευχές στον Βασίλη Χ. Τσι-
ούνη και στην Ρούλα Τσιρογιάν-
νη για την γέννηση του αγοριού 
τους. Καλότυχο με υγεία, ευτυχία, 
χαρά και δύναμη το νεογέννητο! 
Οικογένεια: Ελένη Κ. Παπαγιάννη 

 Χρήστος Κ. Παπαγιάννης
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τη στήλη αυτή της εφημερίδας μας πραγμα-
τοποιούμε το ταξίδι μας στο χρόνο. Συνεργα-
στείτε κι εσείς αποστέλλοντάς μας παλιές φω-
τογραφίες, χειρόγραφα και ο,τιδήποτε άλλο θα 

μας ταξιδέψει στο παρελθόν του χωριού μας.

Σ

Παχτούρι, μέσα δεκαετίας ΄70.
Διακρίνονται από αριστερά:
Γιώργος Βασιλείου, Θεόδωρος Κατσαρός, Φώτης Οι-
κονόμου, Βασίλης Οικονόμου, Γιώργος Λ. Μάστορας, 
Κώστας Μπόλλης, Μιχάλης Αλ. Κατσαρός

Παχτούρι, μέσα δεκαετίας ΄70.
Γιώργος Βασιλείου, Κωνσταντίνος Χονδρός

Έξοδος Παχτουριωτών στην Αθήνα. Τέλη δεκαετίας ΄50.
Διακρίνονται μεταξύ άλλων από αριστερά:
Νίκος Λάκκας, Γιώργος Κούτρας, Γιώργος Μπόλλης, 
Λεωνίδας Λύτρας, Γιώργος Βεντίστας, Κώστας Γ. Παπ-
πάς, Ευτυχία Κατσαρού, Κώστας Φ. Κατσαρός, Λάμπρος 
Τζερεμές, Βάγια Παπακώστα, Δημήτρης Ευαγγέλου, 
Χρήστος Λάκκας, Βασίλης Μπανούζας.
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Γράφει ο Βασίλης Βασιλάρας

Με αφορμή τις παραστάσεις της 
24ης Μαΐου στην αίθουσα του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου των Άνω Λιοσί-
ων “Μελίνα Μερκούρη”. Με κεκτημένη 
ταχύτητα από την περσινή τους πα-
ράσταση, τα παιδιά της θεατρικής 
ομάδας υπό τις “μαγικές” καθοδηγίες 
της Στέλλας Νικολοθανάση, εγκαινί-
ασαν το φετινό τους εγχείρημα με 
μεγάλη επιτυχία. Η σκηνοθέτης αν και 
όχι τόσο με την Φαύστα του Μποστ, 
που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, (κυ-
ρίως το συγγραφικό του έργο), όσο 
με την επιλογή έργου από το ρεπερ-
τόριο του Νικολάου Λάσκαρη και δη 
μιας μονόπρακτης κωμωδίας, με εξέ-
πληξε είναι η αλήθεια αλλά και με χα-
ροποίησε καθώς πιστεύω ότι έδωσε 
τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει 
τον συγκεκριμένο συγγραφέα. Δυ-
σκολίες στο έργο “Μαύρη παρηγο-
ριά”, σίγουρα υπήρξαν. H έλλειψη άλ-
λων εκδόσεων πλην της πρωτότυπης 
αν και ήταν γνωστό ότι θα δυσκόλευε 
εκ προοιμίου την εκμάθησή του από 
τους ηθοποιούς λόγω της χρήσης της 
καθαρεύουσας, αποτέλεσε εμπόδιο, 
ευτυχώς πολύ μικρό, διότι άκουσα 
μια ευφράδεια λόγου αξιοσημείωτη, 
απόδειξη ότι τα παιδιά μελέτησαν με 
πιστότητα και με σεβασμό το κείμενο. 
Ο Λάσκαρης επηρεάστηκε πολύ από 
τη γαλλική κωμωδία, τη φάρσα και 
φυσικά από τον Μολιέρο (όπου έκανε 
μια διασκευή του έργου “Κατά φαντα-
σίαν ασθενής”), λόγω των σπουδών 
του στο Παρίσι. Φαίνεται ότι εν αντι-
θέσει με έργα άλλων συγγραφέων 
της εποχής του, όπως οι κωμωδίες 
του Δημητρίου Κορομηλά, στα έργα 
του οποίου αναδεικνύεται το αστικό 
κοινωνικό πλαίσιο της εποχής μέσα 
από την απλή σκιαγράφηση των χα-
ρακτήρων, ο Λάσκαρης προσπαθεί 
σε όλα τα του έργα να μεταφέρει 
στοιχεία του ευρωπαϊκού θεάτρου. 
Να προσδώσει δηλαδή στις δικές του 
κωμωδίες καταστάσεων, γρήγορο 
ρυθμό, χωρίς να μπορεί να καταλά-
βει ο θεατής το προς τα πού θέλει 
να κινηθεί. Εξαιτίας των διαστρε-
βλώσεων των πληροφοριών και των 
παρεξηγήσεων που δημιουργούνται. 
Διαφαίνεται έτσι, μία πιο προηγμένη 
και στα πρότυπα άλλης εποχής απο-
κρυπτογράφηση χαρακτήρων ώσπου 
τελικά γινόμαστε μάρτυρες μιας κω-
μωδίας παρεξηγήσεων στα μολιερι-
κά πρότυπα. Υφολογικά, οι ηθοποιοί 
αυτού του έργου προσέγγισαν κατά 
τον καλύτερο τρόπο το έργο, καθώς 
δημιούργησαν σε μας τους θεατές, 

το περιβάλλον όπου πιστεύω όλοι θέ-
λουμε. Αυτό του γέλιου όπου πρέπει 
να βγαίνει αυθόρμητα από μέσα μας 
κι όχι λόγω ειδικών καταστάσεων. Και 
αυτό είναι μέγα παράσημο γι’ αυτά τα 
παιδιά. Το ότι κατάφεραν κάτω από 
δύσκολες συνθήκες (έλλειψη σωστών 
συνθηκών διεξαγωγής του έργου) να 
προκαλέσουν με τις ερμηνείες τους 
την ευθυμία και κατ΄ επέκταση το γέ-
λιο σε όλους εμάς. Είμαι σίγουρος 
ότι οι επόμενες παραστάσεις θα κι-
νηθούν στο ίδιο μήκος κύματος και 
θα έχουν ανάλογη επιτυχία. Σε ότι 
αφορά τη Φαύστα του Μποστ, έργο 
με υπόγειο χιούμορ, εδώ και εκ των 
υστέρων φυσικά προκύπτει κάτι το 
αξιοσημείωτο. Ο έμμετρος λόγος συ-
νήθως όταν συνοδεύεται από ευφυο-
λογήματα, προκαλεί εύκολα το γέλιο 
στο κοινό, ειδικά όταν οι ηθοποιοί 
όπου απαρτίζουν ένα έργο σαν αυτό, 
δίνουν ότι καλύτερο έχουν πάνω στη 
σκηνή. Στην παράσταση αυτή, παρότι 
στις πρώτες στιγμές του έργου σαν 
να καταλάγιασε κάπως ο ενθουσια-
σμός του κοινού από αυτό που παρα-
κολουθήσαν λίγα λεπτά νωρίτερα με 
την Μαύρη Παρηγοριά (ίσως λόγω της 
διαφορετικής υφής των δύο έργων), η 
συνέχεια ήταν διαφορετική. Σίγουρα 
έπαιξε τον ρόλο του η επιλογή του 
Μποστ να εναλλάσσεται ανάμεσα 
στην «λανθασμένη» καθαρεύουσα και 
την «λαθεμένη» δημοτική, δημιουρ-
γώντας δυσκολία στην κατανόησή 
του. Τα παραπάνω συνοψίζονται στα 
δικά του λόγια: «Στη Φαύστα θέσις 
δεν υπάρχει. Το έργο γράφτηκε σε 
στιγμή κεφιού, και ούτε θυμάμαι να 
με κούρασε, ούτε το θέμα της να με 
απασχολούσε χρόνια. Τώ ‘γραψα το 
καλοκαίρι του ΄63, φιλοδοξώντας να 
έχω στο συρτάρι κι ένα έργο που να 
μην είναι επίκαιρο... Το έργο έχει τας 
εξής πρωτοτυπίας και προσόντα: 1) 
με την παρεμβολή 17 τραγουδιών γί-
νεται μιούζικαλ διάρκειας 2 ωρών, 2) 
Αφαιρουμένων των τραγουδιών γί-
νεται μονόπρακτον μίας ώρας, 3) Δια 
της προσθέσεως 30 – 40 στίχων με-
ταβάλλεται εις έργον πολιτικόν, και 
δ) δια της αφαιρέσεως των πολιτικών 
αιχμών, γίνεται σκηνικό παιχνίδι. Είναι 
δηλαδή έργον αυξομειούμενον, εις δι-
άρκειαν, κατάλληλον δια όλους τους 
θιάσους και δια όλας τας σκηνάς, 
πράγμα που ουδείς συγγραφεύς κα-
τάφερεν εις την παγκόσμιον δραμα-
τουργίαν. Αισθάνομαι δε υπερήφανος 
διότι αυτό που ο Σαίξπηρ και ο Αισχύ-
λος δεν κατόρθωσαν να πραγματο-
ποιήσουν το εκατόρθωσα εγώ χωρίς 
να κουρασθώ πολύ. Έτερον δεν έχω 

να προσθέσω». Σουρεαλισμός και πα-
ράλογο δύο στοιχεία που κάνουν την 
εμφάνισή τους στο έργο με τρόπο 
εύγλωττο, προσωπικά με έκαναν να 
έχω μονίμως ένα χαμόγελο συγκατά-
βασης στο πρόσωπό μου και τελικά 
να το απολαύσω όπως είμαι βέβαιος 
ότι το ίδιο έκαναν και όσοι βρέθηκαν 
στην αίθουσα. Μου έκανε ιδιαίτερη 
εντύπωση η χημεία των ηθοποιών 
στις σκηνές του έργου (και στα δύο 
έργα), και αυτό φάνηκε από την φυ-
σικότητα της εκφραστικής που είχαν 
τόσο στα πρόσωπά τους, όσο και στις 
κινήσεις των χεριών τους. Επίσης, ση-
μαντικό ρόλο έπαιξε και παίζει, η σχέ-
ση των ηθοποιών που απ’ ότι φαίνεται 
κινείται σε πολύ φιλικά πλαίσια και σε 
μια αγαστή συνεργασία, κάτι που το 
αντιλαμβάνεται κάποιος εύκολα. Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό, αν αναλογιστεί 
κανείς τις δυσκολίες συγκέντρωσης 
όπου πρέπει αυτήν την εποχή να δι-
ατηρεί κάποιος προκειμένου να φέρει 
εις πέρας ένα οποιοδήποτε αποτέλε-
σμα. Γιατί τελικά, δεν έχει σημασία 
το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό αλλά 
η προσήλωση και η αγάπη σε αυτό 
που κάνεις. Το καλό αποτέλεσμα θα 
έρθει και θα στο δώσει απλόχερα ο 
συνδυασμός αυτών των δύο στοιχεί-
ων μετά την ολοκλήρωση αυτού του 
ταξιδιού. Δε θέλησα να αναφερθώ 
(και ούτε θα το έκανα) στην υποκριτι-
κή ξεχωριστά για κάθε έναν από τους 
ηθοποιούς, κι αυτό γιατί δεν έχει ση-
μασία αν κάποιος ήταν περισσότερο 
καλός από κάποιον άλλον και ειδικά 
σε τέτοιες προσπάθειες. Είναι θέμα-
τα που αφορούν την ομάδα και το 
πώς θα έχει αντιληφθεί η σκηνοθέτης 
το αποτέλεσμα του έργου υπό αυτό 
το πρίσμα. Δεν μας ενδιαφέρουν και 
δε θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν τέ-
τοια θέματα. Συγχαρητήρια, σε όλους 
τους συντελεστές που εργάστηκαν 
γι’ αυτή την πρώτη παράσταση, σε 
όλα τα παιδιά που επιδεικνύουν πι-
στότητα σε αυτό που κάνουν (όπως 
πράττουν σε κάθε έργο που ανε-
βάζουν) και φυσικά στη σκηνοθέτη 
όπου κατορθώνει να τους εμπνέει και 
συγχρόνως να διατηρεί στην ατμό-
σφαιρα της ομάδας, το πνεύμα της 
συλλογικής δουλειάς, της αφοσίωσης 
και του μεγαλείου της τέχνης που εν 
τέλει αποδίδει το θέατρο. Η ψυχική 
ανάταση είναι κάτι που δε μπορείς να 
εξηγήσεις πως καταφέρνει να  δημι-
ουργεί το θέατρο ως τέχνη. Κι αυτή 
τελικά είναι η μαγεία του....

“ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ” - “ΦΑΥΣΤΑ”

Έχ ο υ μ ε  αν άγ κ η  ν α  βλ έ π ο υ μ ε
τ έ το ι ε ς  π α ρ α σ τά σ ε ι ς . . .

ΜΑΓΕΨΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ο ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΙΔΑ

Για ακόμα μία χρονιά όλος ο πολιτισμός μέσω της πα-
ράδοσης αποτυπώθηκε στην παράσταση που έδωσε το 
χορευτικό του Λαογραφικού Ομίλου “Ήλιδα” υπό τις οδη-
γίες των δύο εξαίρετων δασκάλων Βασιλάρα Κώστα και 
Γκούβα Παναγιώτη. Όσοι παρευρέθησαν στο Δημοτικό 
Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» το βράδυ 
της 24ης Ιουνίου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσω 
του χορού και των δρώμενων, ένα μοναδικό θέαμα 2,5 και 
πλέον ωρών, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα. Θέμα της 

φετινής παράστασης ήταν ο γάμος. Μεταξύ των θεατών 
πάρα πολλοί συγχωριανοί μας από τα χωριά της ορεινής 
μας πατρίδας. Όλοι οι συντελεστές είναι άξιοι συγχαρη-
τηρίων διότι απέδειξαν  ότι όταν συνδυάζονται η αγά-
πη, το μεράκι, η προσήλωση, η οργάνωση και ο σωστός 
προγραμματισμός, το κοινό θα γίνεται μάρτυρας εικόνων 
που θα του μείνουν για πολύ καιρό στη μνήμη κι όταν τις 
αναπολεί, ένα χαμόγελο θα δημιουργείται στα χείλη του... 
Και του χρόνου..


