
Εδώ και ένα χρόνο περίπου άνοιξε η συζήτηση για 
το μείζον θέμα της φύλαξης του χωριού μας κατά 
τους χειμερινούς μήνες. Αρχικά κάποιοι συγχωρια-
νοί μας, πήραν την πρωτοβουλία και με ένα απλό 
χαρτί, το οποίο άφησαν στο μαγαζί της πλατείας, 
προσπάθησαν να συγκεντρώσουν τις υπογραφές 
αυτών που θα έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον. Δυστυ-
χώς η κίνηση αυτή δεν είχε την απαραίτητη αντα-
πόκριση. Tα ονόματα ήταν ελάχιστα και το θέμα 
ατόνησε. Λίγους μήνες αργότερα τα νέα σχεδόν 
μας προσπέρασαν. Ο τελευταίος κάτοικος του χω-
ριού μας εξέφρασε την επιθυμία να μην μένει άλλο 
στο χωριό κατά τους χειμερινούς μήνες. Η ανάγκη 
εξεύρεσης λύσης ήταν κάτι παραπάνω από επιτα-
κτική. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση. Με πρωτο-
βουλία Παχτουριωτών που ζουν στην Αθήνα και σε 
συνεργασία με το Δ.Σ. της Αδελφότητας, πραγμα-
τοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυρια-
κή 7 Δεκεμβρίου 2014, στο Δημοτικό Αναψυκτήριο 
του Άλσους «Δ. Κιντής» στην Ηλιούπολη. Περίπου 
80 Παχτουριώτες έδωσαν το παρόν. Παρουσία ση-
μαντική, γεγονός που αποδεικνύει τη σοβαρότητα 
του θέματος και το ενδιαφέρον όλων ή μάλλον 
όλων (όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια) για λύση 
την ίδια κιόλας μέρα. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις 
καλύτερες προϋποθέσεις. Στα χέρια μας είχαμε 
τις προτάσεις του συγχωριανού μας Παναγιώτη 
Μπανούζα, από τη μία και του Θωμά Τσιώλα, από 
την άλλη. Καθένας ζητούσε ένα ποσό ώστε να 
αναλάβει φύλακας του χωριού. 
Αυτό που θα ακολουθούσε όμως ήταν κάτι το 

οποίο μας άφησε άφωνους. Κάτι το οποίο δύσκο-
λα μπορεί να περιγράψει κανείς σε όσους δεν 
ήταν εκεί.  Άναρχες κραυγές, φωνές που κάλυπταν 
η μία την άλλη και γενικώς μία λογική που παρέπε-
μπε στην καλύτερη των περιπτώσεων σε τηλεοπτι-
κά παράθυρα και κλίμα γηπέδου. Ένα θέμα που θα 
πίστευε κανείς με βεβαιότητα πως μας αφορά και 
μας ενώνει όλους, χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή από 
κάποιους ώστε να μας δείξουν για ακόμη μια φορά 
το πραγματικό τους πρόσωπο. Προσκολλημένοι σε  

 
 
λογικές του κακού παρελθόντος και με μόνο κίνη-
τρο την εξυπηρέτηση των μικροεγωισμών τους, μας 
απέδειξαν πως όχι απλά δεν ήθελαν να συμπρά-
ξουν, αλλά επεδίωκαν την αναταραχή και το χάος. 
Που είναι η ενότητα; Που είναι η αλληλεγγύη; Που 
είναι ο σεβασμός στην γνώμη των πολλών; Διότι η 

πλειοψηφία αποφάσισε δι ανατάσεως χεριών να 
συγκεντρωθεί το ποσό που ζήτησε ο Παναγιώ-
της Μπανούζας με τη διαβεβαίωσή του ότι μετά 
το πέρας του χειμώνα θα έκανε καινούριο μαντρί 
εκτός χωριού. Μάλιστα, την ίδια ώρα συγκεντρώ-
θηκε ένα σημαντικό μέρος του ποσού από τους 
παραβρισκόμενους στη συγκέντρωση και μια 
διμελής επιτροπή που συστάθηκε ανέλαβε τη συ-
γκέντρωση και των υπόλοιπων χρημάτων.
Θέμα που προκάλεσε την «οργή» κάποιων. Επί 50 

χρόνια, το μαντρί βρίσκεται ακριβώς εκεί. Τρείς 
μήνες παραπάνω τα ζωντανά μέσα στο χωριό και 
θα ενοχλούσαν ποιόν; Με λύπη να τους γνωστο-
ποιήσουμε ότι το χωριό μας δυστυχώς είναι έρημο 
κατά τους χειμερινούς μήνες. Και θα συνεχίσει να 
είναι διότι εκεί μας οδήγησαν. Με απόψεις περί 
μηνύσεων και κάλεσμα του υγειονομικού σε πε-
ρίπτωση μη άμεσης απομάκρυνσης του εν λόγω 
μαντριού. 
Σε όλα αυτά γίναμε μάρτυρες και δεν θέλουμε να 

φανταστούμε ότι μπορεί να υπήρξε και παρασκήνιο. 
Μιλώντας όχι μόνο ως Διοικητικό Συμβούλιο αλλά 
και ως νέοι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους, 
εκφράζουμε τη λύπη μας και την απογοήτευση μας. 
Την παράσταση που παρακολουθήσαμε μόνο διδα-
κτική δεν θα τη χαρακτήριζε κάποιος. Δεν υπάρχει 
τίποτα πιο προσβλητικό από το να μη σέβεσαι και 
να ακυρώνεις αποφάσεις που πάρθηκαν μέσω μιας 
ξεκάθαρα δημοκρατικής διαδικασίας. Κάποια στιγ-
μή θα πρέπει ορισμένοι να έρθουν ενώπιον των ευ-
θυνών τους. Επίσης καλό θα ήταν να εξηγήσουν σε 
όλους τους Παχτουριώτες, γιατί οι περιουσίες τους 
σήμερα παραμένουν αφύλακτες και σίγουρα μετά 
από αυτά τα αποτελέσματα, αυτό θα εξακολουθή-
σει να συμβαίνει.. Το χειρότερο; Όταν θα έρχεται ο 
χειμώνας, αυτό που θα νιώθουμε θα είναι η αγωνία 
κι ένα μούδιασμα φόβου στην πιθανότητα κάποιος 
εισβολέας να επιχειρήσει να λεηλατήσει το χωριό 
μας..
Όπως τα κατάφεραν, τελικά όντως ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
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Ή ΣΤΡΑΒΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΛΟΣ
Ή ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ…
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι πα-
ρευρέθηκαν στην πρώτη Γενική Συνέλευση του 
νέου Δ.Σ. του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου του 
Αγίου Δημητρίου. Σκοπός της Συνέλευσης ήταν 
να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τα μέχρι τώ-
ρα πεπραγμένα της Αδελφότητας κάνοντας ένα 
μίνι απολογισμό, με αναφορά στις εκδηλώσεις 
του περασμένου Αυγούστου που έλαβαν χώρα 
στο χωριό, καθώς και μια σειρά από ενέργειες 
και δράσεις στις οποίες έχουμε σκοπό να προ-
βούμε κατά το επόμενο έτος (2015). Με χαρά 
ακούσαμε από Παχτουριώτες θετικά σχόλια για 
την μέχρι τώρα παρουσία μας στη Διοίκηση του 
Συλλόγου, παίρνοντας φυσικά δύναμη και θάρ-
ρος για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με ιδιαίτερη χαρά το Δ.Σ. της Αδελφότητας Παχτουριωτών σας προσκαλεί

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 και 
ώρα 12.30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων ΚΕΦΙ  LIVE,

που βρίσκεται στην οδό Ελλησπόντου 41, στον Βύρωνα, κοντά στην πλατεία Υμηττού.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 €
(με πλήρες μενού και ζωντανό λαϊκο-δημοτικό πρόγραμμα)

Για πληροφορίες και προσκλήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ.: 
6945 626 589 (ΒΑΣΩ ΤΣΙΟΥΝΗ), 6981 418 349 (ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ),

6942 238 601  (ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΙΟΥΤΟΥ), 6947 727 984 (ΑΡΗΣ ΛΑΚΚΑΣ), 6977 790 969 (ΛΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ)
6970 031 755 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΔΑΣ), 6974 963 771 (ΞΕΝΙΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΝΗ).
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΚΔΟΤΗΣ:.....................ΒΑΣΩ ΤΣΙΟΥΝΗ, Πρόεδρος της Αδελφότητας, 6945626589
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ...................................ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΔΑΣ, 6970031755
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ........................ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ, ΛΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ,
 ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΙΟΥΤΟΥ, ΑΡΗΣ ΛΑΚΚΑΣ, ΞΕΝΙΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ........................................................................ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΤΑΓΕΣ:
Λεωφ. Ηλιουπόλεως 38-40, 116 31 Αθήνα, τηλ. & fax: 210 90.10.187

e-mail: kchalidas@hotmail.com • pachtouri@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.topachtouri.gr

Ετήσια οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας: 10€

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

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

Κάποτε αγανακτισμένος 
από τους κραυγαλέους νυ-
χτερινούς καυγάδες στην 
πλατεία δήλωσα μεγαλόφω-
να - και μ’ άκουσαν αρκετά 
αυτιά – ότι δεν είναι χωριό 
αυτό το δικό μας! ..Υπ’ αυτές 
τις συνθήκες θεωρώ χωριό 
μου το σπίτι που οικοδο-
μώ και τίποτε παραπέρα!’’ 
Ωστόσο δεν είχα δίκιο γιατί 
χωρίς το σπίτι του γείτονα, 
του συγγενή, του φίλου, του 
συγχωριανού - με μια λέξη - 
τι χωριό να γίνει! Μα και πά-
λι χωρίς τον κόσμο χωρίς τα 
άτομα που εμψυχώνουνε τα 
σπίτια δεν μπορεί να νοηθεί 
χωριό. Πάνε τα χρόνια που οι 
νοικοκύρηδες αφήνανε χει-
μωνιάτικα τις φαμίλιες τους 
στο χωριό κι αυτοί ξενιτεύ-
ονταν για να εργαστούν και 
να τις συντηρήσουν. Τότες 
στο χωριό υπήρχε μόνιμα 
δάσκαλος και παπάς, νεαρά 
άτομα και μαθητούδια. Πάνε 
και τα χρόνια που απ’ το Μάη 
ίσαμε αργά το Νοέμβρη ο 
τόπος μας βαζοκοπούσε απ’ 
τα κοπάδια των κτηνοτρό-
φων. Σήμερα οι αρχάγγελοι 
του ψύχους και της χειμερι-
νής ερήμωσης Μπαρμπαρι-
στείδης και Κὼτσιο-Γούλας 
φριγμένοι απ’ τα γεράματα 
και την ανημποριά ξεφορτώθηκαν δικαιολογημένα τα 
λιγοστά ζωντανά τους - πράματα που τα φυλάγανε 
τα τελευταία χρόνια μάλλον για συνοδειά παρά για 
να τους ζήσουν - και κατέβηκαν κι αυτοί για ξεχει-
μώνιασμα στην Αθήνα. Το χωριό το χειμώνα ετούτο 
εγκαταλείφτηκε εντελώς στην τύχη του. Ασφαλώς ο 
αγαπητός μας Κώτσιος κι ο σεβαστός μας μπαρμπα 
- Αριστείδης δεν ήταν ικανοί να προστατέψουν το 
χωριό από θρασερούς διαρρήκτες σαν κι αυτούς που 
το προπερασμένο φθινόπωρο παρ’ όλο που ήμασταν 
στο χωριό κάμποσοι νοματαίοι ακόμα επιχείρησαν ν’ 
αδειάσουν νυχτιάτικα όλα τα ράφια του καταστήματος 
και να φύγουν. Ωστόσο με την παρουσία του μπαρμπα 
- Αριστείδη και του Κώτσιου Γούλα υπήρχαν στο χωριό 
τέσσερα μάτια που κάτι μπορούσανε να δουν και να 
ανησυχήσουν. Τώρα αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. 
Το είχαμε προβλέψει μερικοί από μας και πάρει στα 
σοβαρά το ζήτημα αυτό από πρόπερσι ακόμα. Κι επα-
νειλημμένα κάναμε λόγο μεταξύ μας για την εξεύρεση 
ατόμου ικανού ν’ αναλάβει ευθύνη φύλακα το χειμώνα. 
Κι όταν λέμε χειμώνα, εννοούμε το χρονικό διάστημα 
από το Νοέμβρη που φεύγουνε σχεδόν όλοι, ίσαμε το 
Μάρτη που εμφανίζονται στο χωριό συνήθως οι πιο 
πρώιμοι συγχωριανοί μας. Κι όσο για την εξεύρεση 
κατάλληλου ατόμου για χρέη φύλακα, το ζήτημα δεν 
μας απασχολούσε και τόσο ετούτες, τις αδυσώπητες 
ημέρες της ανέχειας και της ανεργίας. Κάποιος θα 
ενδιαφερότανε για τα 20 ή 30 ευρώ που καθώς υπο-
λογίζαμε θα χρειαζόταν να καταβάλλει ετήσια το κάθε 
σπίτι για την ικανοποίηση αυτής της αναγκαιότητας. 

Το ζήτημα σκόνταφτε στο ..δε βαριέσαι “ ή στο ..εγώ 
δεν έχω στο σπίτι μου τίποτα να μου πάρουν. Ωστόσο 
το χωριό μας έχει κι ένα σπίτι με θησαυρό ανεκτίμητο 
αγαπητέ συγχωριανέ. Είναι ο θησαυρός της εκκλησίας 
μας που χάρη στον αρχοντικό και σεμνό εσωτερικό 
της διάκοσμο, άλλη σαν κι αυτή σ’ όλη την ορεινή μας 
περιφέρεια δεν υπάρχει. Αυτό το τέμπλο - δείγμα πε-
ρίτεχνης ξυλογλυπτικής δουλειάς – είναι σε θέση να το 
ζηλώσουν και να το πάρουν μαζί τους - μαζί με τις πο-
λύτιμες εικόνες του - κάτι επιτήδειοι πλιατσικολόγοι. 
Επ’ αυτού ας σημειωθεί ότι η αθεράπευτη συμφορά 
της σημερινής ανέχειας και της ζοφερής απόγνωσης 
αναγκάζει ακόμα και χρηστούς συμπολίτες μας να 
προβούν σε πράξεις που άλλοτε δεν θα μπορούσαν 
καν να τις διανοηθούν. Αξιοσημείωτο επίσης ότι αυτοί 
που διέρρηξαν πρόπερσι το μαγαζί του χωριού μας 
δεν ικανοποιήθηκαν με το σεβαστό ποσό που βρήκανε 
στο συρτάρι. Επιχείρησαν να σηκώσουν και τα τρόφι-
μα, πράγμα που εκφράζει πείνα. Κι ο άνθρωπος που 
έχει σήμερα γυναίκα και παιδιά που του πεινάνε δεν 
θα διστάσει να πάρει την Άγια εικόνα απ’ την εκκλησία 
και να την πουλήσει. Δεν θα διστάσει λέω να ξηλώσει 
κομμάτι- κομμάτι το τέμπλο και να το εμπορευτεί 
- φτάνει να ξέρει την αξία του. Και θα το κάνει αυτό 
- κατά την πίστη του - και με τη συναίνεση των Αγίων 
όταν η οικογένειά του πεινάει. Αυτά για όσους συγχω-
ριανούς μας δηλώνουν ότι αυτοί δεν έχουν τίποτα στο 
σπίτι τους να τους το πάρουν. Κοινό μας σπίτι είναι και 
η εκκλησία με όλα τα υπάρχοντα της. Φοβούμαι όμως 
μήπως το ζήτημά μας “κολλάει” στα 20 με 30 ευρώ που 
θ’ απαιτηθούν ετήσια από κάθε σπίτι για την πληρωμή 

του φύλακα. Και το κώλυμα 
αυτό - μέσα στις απαράδε-
κτες οικονομικές συνθήκες 
που περιήλθε σήμερα ο πε-
ρισσότερος κοσμάκης - επι-
βάλλεται να το σεβαστούμε. 
Στη διάρκεια του 15αύγου-
στου καθώς πληροφορήθη-
κα βγήκαν συγχωριανοί μας 
στο χωριό που δεν φάνηκαν 
στη διασκέδαση της πλατεί-
ας. Και τούτο μου λέει πως 
υπάρχουν μεταξύ μας και 
κείνοι που πράγματι αδυνα-
τούν να καταβάλλουν ετήσια 
20 με 30 ευρώ για τη χειμε-
ρινή ασφάλεια του χωριού 
μας – χωρίς το ποσό αυτό να 
τους λείψει από μιαν άλλη 
ουσιαστική ανάγκη σαν του 
φαρμάκου για παράδειγμα. 
Ε, λοιπόν καθώς έχουν τα 
πράγματα ώρες-ώρες σκου-
τουριάζεται το μυαλό μου 
από μη φρόνιμες ιδέες και 
λέω: Γιατί να μην φροντίσει 
ο Δήμος για τη χειμερινή 
ασφάλεια του χωριού μας; 
Και μάλιστα όχι μονάχα του 
δικού μας αλλά και όσων 
άλλων ορεινών χωριών χει-
μωνιάτικα ερημώνουν. Κάτι 
τέτοιο δεν γίνεται και δω 

στα ορεινά χωριά της Δυτικής Ευρώπης; Ο Δήμος 
μας υπερκοστολόγισε αυθαίρετα το νερό που εμάς 
απλόχερα μας το προσφέρει η φύση μ’ αποτέλεσμα 
τα 22 με 26 ευρώ που πληρώναμε ανά νοικοκυριό εν 
έτη Διευρυμένης Κοινότητας να γίνουνε 62!... Δεν μας 
φτάνανε τα άλλα χαράτσια; Οι άγονες βουνοκορφές 
της Πίνδου θα πληρώνουν τις πομόνες του εύφορου 
θεσσαλικού κάμπου; Αναρωτιέμαι, γιατί δεχτήκαμε αυ-
τό ας μου επιτραπεί να το πω ποινικό μέτρο αδιαμαρ-
τύρητα; Εννοώ γιατί δεν διαμαρτυρηθήκαμε ομόψυχα 
όλοι μας κι αφήσαμε την υπόθεση αυτή σε πεντέξι 
άτομα από το Παχτούρι κι άλλα τόσα από τ’ άλλα 
γειτονικά χώρια; Γιατί δεν υπευθυνοποιήσαμε τους 
ανθρώπους που μας εκπροσωπούσανε στο Δήμο με  
το να εκθέσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τη βαρύτητα 
του αυθαίρετου μέτρου και να επιμείνουν πάνω σ’ αυ-
τό; Τώρα, θα μου πείτε το κακό έγινε και τι να μας κά-
νουν τα πολλά γιατί!  Έγινε, αλλά όταν το χειμώνα το 
χωριό μας εγκαταλείπεται στην τύχη του έχουμε λόγο 
ν’ απευθυνθούμε στον πολύ σεβαστό μας Δήμο και να 
του πούμε: Κακώς σου καταβάλλουμε 62 ευρώ ετήσια 
για το νερό. Κι επειδή τα 30 ευρώ απ’ αυτά μας ανα-
γκαιούν για την εξασφάλιση φύλακα, τα θέλουμε πίσω. 
Διαφορετικά θα πρέπει να επιλύσεις σε μόνιμη βάση 
εσύ το ζήτημα αυτό - μετά το φέσι που μας επέβαλες 
χωρίς να ελέγξεις την άδεια μας τσέπη. Λοιπόν, τι λέτε 
εσείς οι άλλοι; Εγώ επιμένω στο ν’ απευθυνθούμε στη 
νέα δημοτική ηγεσία κι έτσι και μας εισακούσει, να 
είναι βέβαιη πως εμάς τους Παχτουριώτες θα μας έχει 
διαρκώς στο πλευρό της.

• Στις 29 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Β΄ 
Γενική Τακτική Συνέλευση του συλλόγου μας, όπου 
συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν διάφορα θέματα 
μεταξύ των οποίων τα πεπραγμένα του συλλόγου 
μέσα στο 2014, η έκδοση ημερολογίου του 2015, η  δι-
οργάνωση ή μη του ετήσιου χορού, οι προετοιμασίες 
για το ύψωμα του Αγ. Νικολάου, οι ενέργειες για τις 
επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του 
συλλόγου και τέλος έγινε ενημέρωση για την πορεία 
της τράπεζας αίματος του συλλόγου μας και η εγ-
γραφή του στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
• Στις 5 Δεκεμβρίου 2014 στον Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων 

στα Παλαιά τελέστηκε το ετήσιο ύψωμα του συλ-
λόγου μας για την γιορτή του Αγ. Νικολάου. Ευχα-
ριστούμε θερμά τους συγχωριανούς μας για την 
προσέλευση.
• Οι εκλογικές διαδικασίες μέσω των οποίων θα 

προκύψει το νέο Δ. Σ. του συλλόγου μας, θα πραγμα-

τοποιηθούν στις 21/02/2015 στο καφενείο «Ο Σίμος» 
οδός Κροκίου στα Παλαιά από τις 10:00 έως τις 16:00. 
Παρακαλούμε πολύ στην συμμετοχή των μελών σε 
αυτή την διαδικασία, καθώς και όσα μέλη επιθυμούν 
να είναι υποψήφιοι να το δηλώσουν. 
• Την Κυριακή της Αποκριάς στις 22 Φεβρουαρίου 

2015 θα γίνει η ετήσια κοπή της πίτας του συλλόγου 
μας στην ταβέρνα «Παράλιο» στην παραλία Αναύ-
ρου. Η ταβέρνα διαθέτει ορχήστρα και ο σύλλογος 
εξασφάλισε μενού αποτελούμενο από σαλάτα, φέτα, 
κυρίως πιάτο και απεριόριστο κρασί στην τιμή των 
10€. Αντιλαμβανόμενοι την οικονομική δυσχέρεια που 
βιώνουμε όλοι ΔΕΝ θα υπάρχει κάρτα με όφελος για 
τον σύλλογο. Για οποιοδήποτε ερώτημα – απορία 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο από τα μέλη 
του Δ.Σ.                     

Ο Πρόεδρος & Τα Μέλη του Δ.Σ.

Γράφει ο
Κώστας Καραούλης

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ
επιτακτική ανάγκη για τη χειμερινή ασφάλεια του χωριού μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ KAI ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ”



ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Στις 12 Νοεμβρίου 2014 
απεβίωσε στο Βόλο η συγ-
χωριανή μας Μαρία (Μαρι-
γούλα) Θαν. Καινούργιου 
(το γένος Σπύρου) και η 
νεκρώσιμος ακολουθία 
εψάλει την επομένη στο 
κοιμητήριο Κούκου στον 
Βόλο.

• Στις 27 Νοεμβρίου 2014 
απεβίωσε στην Αθήνα ο 
συγχωριανός μας Φώτιος 
Ζησ. Κατσαρός και η νε-
κρώσιμος ακολουθία εψά-
λει στις 29 Νοεμβρίου στο 
κοιμητήριο  Αγίου Δημη-
τρίου.

• Στις 2 Δεκεμβρίου 2014 
απεβίωσε στην Αθήνα ο 
συγχωριανός μας Νίκος Δ. 
Κώτσης και η νεκρώσιμος 

ακολουθία εψάλει στις 4 
Δεκεμβρίου στον Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου στο Παχτούρι.

• Στις 6 Δεκεμβρίου 2014 
απεβίωσε στην Θεσσαλονί-
κη η συγχωριανή μας Σταυ-
ρούλα Ευαγ.Τσιαντή (το 
γένος Χρηστάκη) και η νε-

κρώσιμος ακολουθία εψάλει 
στις 8 Δεκεμβρίου στο κοι-

μητήριο του Ωραιοκάστρου 
στην Θεσσαλονίκη.

•Στις 21 Δεκεμβρίου 2014 
απεβίωσε στα Τρίκαλα ο 
συμπατριώτης μας από τον 
Αετό Γιώργος Β. Τσιακοβής 
και η νεκρώσιμος ακολουθία 
εψάλει την επομένη στο κοι-
μητήριο του Αετού. 

• Στις 4 Ιανουαρίου 2015 
απεβίωσε στο Βόλο η συ-
μπατριώτισσα μας Γεωργία 
Λεων. Κουτσιουμπέλα (το 
γένος Μπανταβάνη από τον 
Αετό) και η νεκρώσιμος ακο-
λουθία εψάλει την επομένη 
στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας στις 
Αλυκές Βόλου. 

• Στις 4 Ιανουαρίου 2015 
απεβίωσε στην Αθήνα η συγ-
χωριανή μας Βασιλική Δημ. 
Τσιούνη (το γένος Λύτρα) 
και η νεκρώσιμος ακολουθία 

εψάλει την επομένη στο κοι-
μητήριο Αγίου Δημητρίου.

• Στις 5 Ιανουαρίου 2015 
πεβίωσε στην Αθήνα η συγ-
χωριανή μας Σταυρούλα 
Δημ. Κατσαρού (το γένος 
Κούτρα) και η νεκρώσιμος 
ακολουθία εψάλει στις 7 
Ιανουαρίου στο κοιμητήριο 
του Βύρωνα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Το Σάββατο 7 Φεβρουα-
ρίου και ώρα 9 π.μ. στον Ι. Ν. 
Μεταμορφώσεως στον Βύ-
ρωνα θα τελεσθεί το 40ημε-
ρο μνημόσυνο της συχωρι-
ανής μας Σταυρούλας Δημ. 
Κατσαρού.

• Την Κυριακή 8 Φεβρουα-
ρίου και ώρα 9.30 π.μ. στον 
Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου 
στο Μπραχάμι θα τελεσθεί 
το 40ημερο μνημόσυνο της 
συχωριανής μας Βασιλικής 
Δημ. Τσιούνη.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ �2014

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Υπάρχουν και τέτοια νέα   2. Ισχυρός, 
δυνατός   3. Ομόηχα φωνήεντα -  Προτρέ-
πει -  Νότα   4. Και τέτοιος ήρωας - Μπήκε 
στο λεξιλόγιό μας ως κωδικός ασφαλείας   5. 
Αθηναίος στρατηγός το όνομα του οποίου 
συνδέθηκε με συμφωνία Ειρήνης (γεν.) - Προ-
ϊόν ηφαιστείου  6. Χαρακτηρισμός κότας (με 
άρθρο)   7. Κάνει το γύρο του κόσμου πριν 
τους ολυμπιακούς αγώνες   8. Έξι κοσμούν το 
Ερέχθειο στην Ακρόπολη.   9. Λαϊκό μουσικό 
όργανο (γεν.) - Παλιά ραδιοτηλεοπτικά αρχικά   
10. Χαρακτηρισμός αγώνα (γεν.). 

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Περίφημο θέρετρο στη νοτιοανατολική 
Γαλλία (δύο λέξεις)   2. Κι έτσι τα κατσίκια 
- Αργά τα ... (αντιστρ.)   3. Εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση νόμου (αρχικά) - Λέγεται κι έτσι 
αυτός που δεν έχει απογόνους   4. Όποιος 
έχει τα γένια, έχει και τα ... : λαϊκή παροιμία 
- Ίδια φωνήεντα   5. Κι άλλα ίδια φωνήεντα - 
Συχνή στα χωριά μας (με άρθρο)   6. Γυναικείο 
χαϊδευτικό (γεν.) - Ή ... ή επί τας : Προτροπή 
προς Σπαρτιάτη πριν τη μάχη   7.  Νησί των 
Κυκλάδων - Βασικό είδος διατροφής   8. Όμοια 
σύμφωνα - Κι έτσι τα χρήματα   9. Χωριό της 
περιοχής μας   10. Χώρος για παιχνίδι στις 
φτωχογειτονιές - Αναφέρεται και ως “κλεινόν”.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ......................................20€
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ........................................... 10€
ΑΣΠΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ................................................................................................... 10€
ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ................................................................................. 10€
ΒΑΛΑΤΣΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ .............. 10€ ................................ 10€
ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΚΑΤΙΝΑ ................................................... 10€
ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΡΟΥΛΑ .............................................................................................. 10€
ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ...................................................... 10€
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ .................................. 10€ ................................ 10€
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ............................................ 10€ ................................ 10€
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Λ. ΚΩΣΤΑΣ ....................................... 10€ ................................ 10€
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ .............................................. 10€ ................................ 10€
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΑΝΤΑ ................................................ 10€
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ........................................ 10€
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............................ 10€
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛ. ΓΙΩΡΓΟΣ ......................... 10€
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ........... 10€ ................................ 10€
ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ........................ 10€
ΖΙΟΥΤΟΥ Γ.  ΠΟΠΗ .................................................. 10€ ................................ 10€
ΖΙΟΥΤΟΥ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ................................................................................. 10€
ΖΙΟΥΤΟΥ Γ. ΕΥΤΥΧΙΑ ............................................. 10€ ................................ 10€
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ ....................................... 10€
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γ. ΝΙΚΟΣ .............................................. 10€
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .................................. 10€ ................................ 10€
ΚΑΤΣΑΡΟΥ Γ. ΝΤΙΝΑ .............................................. 10€
ΚΟΥΤΡΑ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ...................................... 10€
ΚΟΥΤΣΙΟΜΠΕΛΑΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ .................... 10€
ΚΩΤΣΗ ΛΕΝΑ ................................................................ 10€ ................................ 10€
ΚΩΤΣΗ Ν. ΑΓΓΕΛΙΚΗ .............................................. 10€
ΚΩΤΣΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ....................................... 10€
ΛΑΚΚΑ ΚΟΥΛΑ ............................................................ 10€ ................................ 10€
ΛΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ............................................................................................ 10€
ΛΕΒΕΝΤΙΚΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ......................................... 10€ ................................ 10€
ΛΕΒΕΝΤΙΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ .................................... 10€ ................................ 10€
ΛΥΤΡΑ ΒΙΒΗ ................................................................... 10€
ΛΥΤΡΑ ΔΑΦΝΗ ............................................................ 10€
ΛΥΤΡΑ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .............................................. 10€
ΛΥΤΡΑ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑ...................................................20€
ΛΥΤΡΑ ΜΑΙΡΗ ............................................................... 10€ ................................ 10€
ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΣΗΦ ..................................................................................................... 10€
ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .......................................... 10€ ................................ 10€
ΛΥΤΡΑΣ ΦΩΤΗΣ ......................................................... 10€ ................................ 10€
ΛΥΤΡΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ............................................. 10€ ................................ 10€
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΛΛΗ ................................................. 10€ ................................ 10€
ΜΑΣΤΟΡΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ................................ 10€
ΜΑΣΤΟΡΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...........................20€ ............................... 20€
ΜΑΣΤΟΡΑΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ....................20€ ............................... 20€
ΜΠΑΝΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ .............................................................................. 10€
ΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ............................................................ 10€
ΜΠΟΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ...................................................... 10€ ................................ 10€
ΜΠΟΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .............................................. 10€ ................................ 10€
ΜΠΟΛΛΗΣ Ν. ΦΩΤΗΣ ............................................. 10€ ................................ 10€
ΜΠΟΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ........................................... 10€ ................................ 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ .......................... 10€ ................................ 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ........................... 10€ ................................ 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ΓΙΩΡΓΟΣ ................................... 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ............................ 10€ ................................ 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ..................................... 10€ ................................ 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ............................................................................... 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λ. ΓΙΩΡΓΟΣ................................... 10€ ................................ 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΑΡΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ................. 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ....... 10€ ................................ 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΑΪΝΕΡΤ ΗΡΩ ............................ 10€ ................................ 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΤΣΙΜΑ ΣΟΦΙΑ ............................. 10€ ................................ 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΤΣΙΝΑ ΒΑΣΩ .............................. 40€ ................................ 10€
ΠΑΛΑΙΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΩ ....................................... 10€ ................................ 10€
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Κ. ΕΛΕΝΗ....................................... 10€
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ .............................. 10€
ΠΑΠΑΚΟΓΚΟΥ-ΤΣΙΑΧΡΗΣΤΑ ΚΡΙΣΤΗ .......20€ ................................ 10€
ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ................20€
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ............................................................................................... 10€
ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ......................................15€ ................................ 10€
ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ............................................15€ ................................ 10€
ΠΛΗ ΕΛΕΝΗ .................................................................... 10€ ................................ 10€
ΠΛΗΣ ΝΙΚΟΣ .................................................................. 10€ ................................ 10€
ΣΠΥΡΟΥ Λ. ΓΙΩΡΓΟΣ .............................................. 10€
ΣΠΥΡΟΥ Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ..................................... 10€
ΣΠΥΡΟΥ Π. ΚΟΥΛΑ .................................................. 10€
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ............................................ 30€
ΤΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ........................................................................ 10€
ΤΣΑΚΑΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΣ ............................................. 10€
ΤΣΙΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ..................................................................................... 10€
ΤΣΙΟΥΝΗ Ε. ΒΑΣΩ .................................................... 10€ ................................ 10€
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ............................ 10€ ................................ 10€
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΗΛ. ΓΙΩΡΓΟΣ ...................................... 10€
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ................................50€
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ....................................... 10€ ................................ 10€
ΧΑΛΙΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ...............................................20€
ΧΑΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ................................ 10€ ................................ 10€
ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .......................................... 10€ ................................ 10€

Η  Έλλη Μαντέλλου προσέφερε 50 ευρώ για τους σκοπούς 
της Αδελφότητας, στη μνήμη του Φώτη Ζήσ. Κατσαρού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Το σταυρόλεξο δημιουργεί
ο Χρήστος Μαντέλλος

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

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. ΠΛΑΝΗ - ΛΟΓΟ   2. ΛΙ - ΑΣΤΟΙ   3. ΑΜΑΝ - ΚΥΣΕΑ   4. ΚΑΣΟΣ - ΣΟΡΥ   
5. ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ   6. ΜΑΡΕ - ΟΡΘΑ    7. ΤΕΚΙΛΑ - ΝΙΑ   8. ΩΝΑΣΗΣ - ΤΣΙ   
9. ΡΟ - ΚΛΗΜΑ   10. ΑΣΙΑΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ:

1. ΠΛΑΚΑ - ΤΩΡΑ   2. ΛΙΜΑΣΜΕΝΟΣ   3. ΑΣΦΑΚΑ   4. ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ  
5. ΗΣ - ΣΚΕΛΗ   6. ΤΚ - ΑΣΚΙ
7. ΛΟΥΣΙΟ - ΛΣ   8. Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ   9. ΕΡΕΘΙΣΜΑ   10.  Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για την πιο εύρυθμη λειτουργία 
ορισμένων εκ των υποχρεώσεων του Συλλόγου, έχει ήδη δρομολογηθεί η αλλαγή θέσεων 

μεταξύ της ταμίας Λιάννας Βασιλάρα και του εφόρου δημοσίων σχέσεων Αρη Λάκκα.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ

Ο συμπατριώτης μας 
Δημήτρης Αναστασίου 
από την Λαφίνα, γιος 
του Χρήστου Αναστα-
σίου και της συγχωρι-
ανής μας Ιωάννας Ν. 
Κούτρα, εισήχθει επάξια 
στο Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Α.Σ.Σ.Ο.Ε.).

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Για τον χαμό του αγα-
πημένου μας Γιώργου Β. 
Τσιακοβή εκφράζουμε 
προς την οικογένειά του 
τα θερμά μας συλλυπη-
τήρια.

Η οικογένεια Λάμπρου 
Κουτσογιάννη

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ......................................................................... 100€
ΣΠΥΡΟΥ Λ. ΓΙΩΡΓΟΣ ....................................................................................... 50€



Στο Παχτούρι μετά τον πόλεμο του σαράντα, 
που δημιουργήθηκαν οι αντάρτικες ομάδες 
του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ άρχισε να δημιουρ-
γείται και μια ομάδα Παχτουριωτών στην ορ-
γάνωση του ΕΛΑΣ  που αποτελούνταν από 
τον Γιάννη Κατσαρο ως υπεύθυνο του ΕΛΑΣ, 
τον Ηλία Βαρελά, τον Ευάγγελο Τσιαντή, τον 
Νίκο Παπακόγκο, τον Αριστείδη Παπακώστα 
και άλλους καθώς και τον Αποστολάκη Πλη 
ως αρχηγό στα αετόπουλα. Με είχαν γράψει 
και μένα, αλλά όταν αρρώστησε ο πατέρας 
μου από στομάχι σοβαρά και σταμάτησε να 
εργάζεται με ξέγραψε για να μπορώ να εργά-
ζομαι  τότε με τα μουλάρια ως αγωγιάτης και στα δύο 
στρατόπεδα του ΖΕΡΒΑ και του ΕΛΑΣ.  Ήμουνα τότε 15 
ετών και είχα αναλάβει  εννεαμελή Οικογένεια. Μεταξύ 
των οργανωτών είχαν προσχωρήσει στο ΕΛΑΣ και ο 
Λεωνίδας Κ. Βασιλάρας με το ψευδώνυμο «Κατσώνης» 
και ο ξάδερφος μου Κωνσταντίνος Βασιλάρας με το 
ψευδώνυμο «αρματολός» οι οποίοι υπηρετούσαν τα 
χρόνια αυτά.  Θυμάμαι κάποτε είχαν μια συνάντηση με 
ομάδα ανταρτών στα Δασιά Πλατάνια και ο Αποστό-
λης έβγαλε και λόγω υπέρ της Αντιστάσεως. Έτυχε 
και εγώ να είμαι εκεί. Από την πλευρά του ΖΕΡΒΑ ήταν 
πάντα περισσότεροι κάτοικοι του χωριού μας οι οποίοι 
δεν πίστευαν στον κομουνιστικό κίνημα. Όλοι πίστευαν 
στο κράτος. Θυμάμαι τότε και τον Νίκο Κώτση, τον Δη-
μήτρη Χρηστάκη του Ηλία και τον Κώστα Αναστ. Πα-
πακώστα. Υπηρετούσαν ως έφεδροι αξιωματικοί. Και 
μια μέρα ήταν στο χωριό με άδεια. Εκείνη την ημέρα 
έτυχε που πέρασε μια διμοιρία ανταρτών στο χωριό 
μας και είχαν κάπου κρυφτεί. Για αυτό  το θυμάμαι. Οι 
οικογένειες δε του Ηλία Μπόλλη και του Γεωργίου Δ. 
Χρηστάκη βρισκότανε υπηρετώντας το στρατόπεδο 
του ΖΕΡΒΑ στην Κέρκυρα. Ο δε Γιώργος Χρηστάκης 
ήτο ως υπεύθυνος του Ζέρβα στο χωριό μας. Ήταν δε 
και οι γέροι που διαφύλαξαν το χωριό μας. Οι γέροι 
ήταν οι εξής: ο Κωστής Κατσιλάμπρος, ο Γεώργιος 
Βασιλείου, ο Λεωνίδας Οικονόμου, ο Τσακαγιάννης, ο 
Γεώργιος Σπύρου, ο ιερέας Κωνσταντίνος Παπακόγκος 
που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην φύλαξη του χωριού μας, 
ο Γεώργιος Βαρελάς, ο Αναστάσιος Παπακώστας, ο 
Ευάγγελος Παπακώστας ο Νίκο-Γυφτάκης, ο Νικόλαος 
Τσιαντής, ο Θανασούλας Καραβίδας, οι Κουτσουμπε-
λαίοι, οι Παπαθανασαίοι, ο Γεώργιος Κατσαρός ως 
αγροφύλακας και ο Ζήσης Κατσαρός και πολλοί άλλοι 
Κατσαρίδες διότι ήταν κτηνοτρόφοι που πήγαιναν στα 
χειμαδιά τον χειμώνα. Ο Πάνο-Κουτσουμπίνας ήταν 
ράπτης και έραβε μάλλινα κουστούμια και ο Γεώργι-
ος Παπακώστας και ο Χριστόφορος Χρηστάκης που 
ράβανε κάπες και κουστούμια υφαντά.  Ήταν δε και ο 
Γεώργιος Καραούλης και ο Ηλίας Νταουλής τσαγκά-
ρηδες που εξυπηρετούσαν το χωριό. Ο δε Νικόλαος 
Βεντίστας αφενός αγωγιάτης αλλά και ως κουρέας 
του χωριού. Όταν πέρασαν οι Γερμανοί καίγοντας 
σπίτια στη Νεράιδα και κατευθύνθηκαν στο χωριό 
μας περνώντας από Μορτζιά και πάνω Ποτιστή κά-
ψανε και ένα σπίτι του Γαλάνη που βρίσκονταν εκεί. 
Στο χωριό οι χωριανοί το έμαθαν και κρύφτηκαν στις 
γύρω περιοχές. Οι δε γέροι μείνανε στο χωριό. Δύο 
Γερμανοί κατέβηκαν στο χωριό και ρώτησαν που είναι 
οι κάτοικοι. Τους απάντησαν ο Παπαγκόγκος και δύο 
γέροι που ήταν εκεί ότι δεν είναι εδώ αλλά φύγανε 
και είναι στα χειμαδιά . Έτσι γλίτωσε το χωριό από 
εμπρησμό. Όταν δε μια μέρα μας ειδοποίησαν από τη 
Νεράιδα ότι έρχονται χίλιοι πεντακόσιοι αντάρτες από 
την Αλβανία συγκεντρωθήκαμε και εμείς οι θερμόαιμοι 
με τις καραμπίνες και τα δίκαννα και ανεβήκαμε στο 
Αυτί στην κορυφή του βουνού παίρνοντας μαζί μας κι 
ένα ζευγάρι κιάλια για να παρακολουθούμε. Ήμουν εγώ 
ο Γιώργο Χρηστάκης ο Λεωνίδα Καραβίδας ο Κώστας 
Ηλ. Λύτρας ο Γεώργιος Παπακώστας, ο Νικόλαος Τσι-
ρογιάννης, ο Μιλτιάδης παππάς, ο Νίκος Βεντίστας  

και κάποιοι  άλλοι  που δεν τους θυμά-
μαι. Και απο τις πρωινές ώρες είμαστε 
στη κορυφή του βουνού και αγναντεύα-
με. Μόλις άρχισε ο ήλιος να χάνεται βλέ-
παμε απέναντι στην άλλη οροσειρά του 
βουνού πολλούς αντάρτες με στολές και 
ζώα. Ένας κοντά στον άλλον κατεβαίνα-
νε άλλοι καβάλα και άλλοι πεζοί. Σε μια 
διασταύρωση του δρόμου που ο ένας 
πήγαινε προς Άγναντα και Πράμαντα 
και ο άλλος ερχόταν προς το χωριό μας 
επειδή είχε νυχτώσει τους χάσαμε.
Αφού είχαμε πεινάσει κιόλας λέμε να 

περάσουμε από τον Πύργο που είχε το μαντρί ο Ηλία 
Λύτρας να μας βράσει γάλα να φάμε. Μόλις φάγαμε 
κατεβήκαμε προς το χωριό. Στο εικόνισμα της Παναγί-
ας στα πεζουλάκια καθίσαμε γιατί διψάσαμε. Στέλνουν 
εμένα σαν μικρότερο με μια φτσέλα απέναντι να τους 
πάρω νερό στο Παλιοχώρι.  Έφερα το νερό και ήπιαμε. 
Τελευταίος ήπιε ο Νίκο Βεντίστας, και πριν προλάβει  
να πιει ακούσαμε ριπές από πολυβόλο όπλο εκεί που 
φυλάγαμε στην κορυφή. Εάν καθόμασταν μισή ώρα 
ακόμη θα μας πιάνανε γιατί η εμπροσθοφυλακή τους 
αποτελούνταν από πενήντα αντάρτες ντυμένους με 
ρούχα χωροφυλακής και δεν θα τους καταλαβαίναμε.
 Μόλις ακούσαμε τις ριπές το βάλαμε στα πόδια 

και αντί να πάμε στο χωριό πήραμε το δρόμο για τα 
Παλαιόρογκα. Ο Νίκο Βεντίστας κόντεψε να σκοτωθεί 
γιατί πήρε την κατηφόρα για τον Παλαιοχωρίτη για να 
μας φτάσει. Τέλος πάντων, φτάσαμε λαχανιασμένοι 
και κουρασμένοι στα χωράφια τα Λυτραίϊκα, κοντά 
στη βρύση(το νεράκι). Εκεί κρύψαμε τα τουφέκια, τα 
φυσίγγια και ξαπλώσαμε όχι για να κοιμηθούμε αλλά 
για να βλέπουμε απέναντι το χωριό μας τι θα γίνει. Ευ-
τυχώς δεν ήταν κρύο γιατί ήμασταν με τα πουκάμισα. 
Δεν κλείσαμε μάτι όλη τη νύχτα από την αγωνία και 
το φόβο. Το πρωί βγήκαμε λίγο παραπάνω για να βλέ-
πουμε καλύτερα το χωριό και κατά τις δέκα η ώρα εί-
δαμε καμιά εικοσαριά αντάρτες να στήνουν χορό στη 
πλατεία. Το βράδυ εκείνο κατεβαίνοντας στο χωριό οι 
αντάρτες υποχρέωσαν τους κατοίκους που ζύμωναν 
ψωμιά να ζυμώσουν για να τα πάρουν μαζί τους γιατί 
κατευθύνονταν προς τη Μεσοχώρα. Κατά τις 11 η ώρα 
βλέπουμε τη Μυγδάλω του Καλατζή με ένα σαμάρι 
φορτωμένο δήθεν έρχονταν για το μουλάρι της. Ηρθε 
μας βρήκε μας έφερε και μια κουλούρα ψωμί και μας 
ανέφερε και τα γεγονότα. Ρώτησαν οι αντάρτες τον 
Παπακόγκο ποιοι ήταν αυτοί οι παλικαράδες που ανέ-
βηκαν να μας πολεμήσουν στο βουνό αλλά ο παππάς 
τους είπε ότι ήταν από διπλανό χωριό. «Εμείς δεν 
έχουμε ομάδα» τους είπε. Μας προφύλαξε γιατί θα μας 
καίγανε τα σπίτια μας και θα κακοποιούσαν τις οικο-
γένειές μας. Φεύγοντας από το χωριό μας μάθαμε ότι 
στο Αρματωλικό περνώντας η εμπροσθοφυλακή που 
ήταν ντυμένοι χωροφύλακες βρήκαν δύο Μάϊδες (έτσι 
λέγαν την ομάδα του κάθε χωριού) και τους είπανε: «τι 
είστε εσείς;»
- Η ομάδα του χωριού.
- Εσείς μόνο;
- Έχουμε και άλλους πέντε, σύνολο επτά.
Φώναξαν και τους άλλους και τους πήρανε μαζί τους 

κατευθυνόμενοι προς τη Μεσοχώρα. Προχωρώντας 
στο αμπέλι του Κόρακα σε μια σκοπιά καθόταν ο Γρη-
γόρης ο Καζάνας. Αυτοί ήταν από την ομάδα της Με-
σοχώρας. Είδε τους αντάρτες με τα ρούχα της χωρο-
φυλακής  δεν κουνήθηκε καθόλου και με μια ριπή τον 
σκότωσαν επί τόπου. Εκείνη την ημέρα μάθαμε πως θα 
ανέβαινε ο στρατός η 9η μεραρχία του Νίκου Χονδρού 
και οι αντάρτες οπισθοχώρησαν προς το Γαρδίκι, 
παίρνοντας κοντά τους την ομάδα του Αρματωλικού. 
Και μάθαμε ότι την άλλη μέρα τους εκτέλεσαν. Αυτή 
τη τύχη θα είχαμε κι εμείς αν θα καθόμασταν μισή ώρα 
πάνω στο Αυτί.

Παχτούρι, τέλη 
δεκαετίας ’50.
Διακρίνονται 
πάνω από αρι-
στερά: Λάμπρος 
Τζερεμές, Κωστής 
Παπακόγκος, Δή-
μητρα Παπακό-
γκου, Αποστόλης 
Αναστασίου.
Κάτω από αρι-
στερά: Χρήστος 
Λάκκας, Ευδοξία 
Κατσαρού (Ανα-
στασίου), Σωκρά-
της Αναστασίου.

Παχτούρι(υδραγωγείο Τσιγκόρι).Αρχές δεκαετίας 90.Διακρίνονται 
από αριστερά. Δημήτρης Χρηστάκης,Κώστας Βασιλάρας, Νίκος 
Λάκκας, Κώστας Μπόλλης, Τάκης Βασιλάρας,Δημήτρης Ηλ. Τσά-
καλος. Καθιστός Γιώργος Ηλ.Τσάκαλος.

Παχτούρι, τέλη δεκαετίας ‘90. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: 
Γιώργος Τσιούνης, Κώστας Π. Λύτρας, Γιώργος Μάστορας, Κώστας 
Γούλας, Στάθης Γρηγορίου, Γιάννης Καραούλης, Ηλίας Μπόλλης, 
Βασίλης Λύτρας, Γιώργος Β. Οικονόμου, Γιάννης Κώτσης, Γιώργος 
Κατσαρός, Ζαφείρης Χαλίδας. Καθιστοί  από αριστερά: Φώτης 
Κ. Μπόλλης, Γιώργος Γεροχρήστος, Χρήστος Μπόλλης, Θανάσης 
Κατσαούνης, Χρήστος Π. Λύτρας, Γιάννης Μάστορας, Βαγγέλης 
Λύτρας, Φώτης Ν. Μπόλλης, Ανδρέας Βασιλάρας, Πέτρος Βασι-
λάρας.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1941-1944 

Γράφει ο
Χρήστος Κ. Λύτρας

1950

1980
1970
1960

τη στήλη αυτή της εφημερίδας μας πραγματοποιούμε το τα-
ξίδι μας στο χρόνο. Συνεργαστείτε κι εσείς αποστέλλοντάς μας 
παλιές φωτογραφίες, χειρόγραφα και ο,τιδήποτε άλλο

θα μας ταξιδέψει στο παρελθόν του χωριού μας.Σ

Παχτούρι 1954.
Διακρίνονται 

από αριστερά: 
Παναγιώτα 
Μπανταβά-
νη, Γεωργία 

Μπανταβάνη 
(Κουτσιουμπέ-

λα), Βασιλική 
Παπακώστα 

(Κοτρότσιου), 
Βάγια Παπα-

κώστα, Μαρι-
γούλα Παπακώστα, Αριστείδης Παπακώστας. Μπροστά ο Νίκος 

Παπακώστας.
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