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

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με ιδιαίτερη χαρά το Δ.Σ. της Αδελφότητας Παχτουριωτών σας προσκαλεί 
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13.30 μ.μ. στην ταβέρνα
«Τα Λιθαρίτσια» (Γούναρη 42 - Άνω Ελληνικό / Τηλ.: 210 9619193 - 9616126).

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 € (παιδικό μενού 12 €)
(με πλήρες μενού και ζωντανό λαϊκό-δημοτικό πρόγραμμα)

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

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).

Γεγονός είναι πλέον η φύλαξη του χωριού μας κατά τους χειμερινούς 
μήνες και με τεχνολογικά μέσα.                                           Σελ. 4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Μπορείτε να το προμηθεύεστε από τα μέλη του Δ.Σ.

ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ
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Ο Γερόλυκος του Παχτουρίου
Είναι κάποιες φορές που μερικά 

γεγονότα συμβαίνουν απρόσμενα 
και χωρίς ιδιαίτερη σημασία, που 
πρόκειται, όμως, στου χρόνου το 
διάβα να κεντρίσουν τη σκέψη σου 
και να αγγίξουν την ψυχή σου. Είναι 
αυτό το απροσδιό-
ριστο και ανερμή-
νευτο, που ο πολύς 
ο κόσμος το αποδί-
δει στην τύχη, στη συγκυρία, στη 
σύμπτωση. Εγώ, όμως, το αποδίδω 
σ΄ένα «σχέδιο» άνωθεν προερχόμε-
νο, που έχει προγραμματιστεί για 
τον καθένα μας, που είναι άγνωστο 
σ’εμάς, αλλά προορίζεται για εμάς.  
Κάπως έτσι έγινε και η γνωριμία μου 
και η μετέπειτα συναναστροφή μου 
με τον μπάρμπα Χρήστο το Λύτρα. 
Πάνε κάποια χρόνια, περίπου είκοσι, 
άν καλοθυμάμαι, που τον πρωτοσυ-
νάντησα, μαζί με τη γυναίκα του την 
κ. Σοφία, πλέον αναπαυμένη, στο 
σπίτι της κόρης του Μαίρης και της 
εγγoνής του Σοφίας. Η Σοφία ήταν 
τότε μαθήτριά μου και με τους δι-
κούς της κάναμε κάποια γνωριμία, 
που αργότερα εξελίχθηκε, και συ-
νεχίζεται, σε μια υγιή και ειλικρινή 
φιλία.  Η πρώτη μου συνάντηση με 
τον μπάρμπα Χρήστο ήταν τυπική. 
Όμως η όλη του παρουσία, η αύρα 
του κάτι μίλησε στην ψυχή μου. Άν-
θρωπος γελαστός, καλοκάγαθος, 
γαλήνιος, σιωπηλός και ήρεμος. Μέ-
σα στο βλέμμα του όμως αντιφέγ-
γιζε μια στοχαστικότητα, μια ανα-
ζήτηση για γνώση, ένα πάθος για 
ζωή και μια φλόγα πίστης. Έκτοτε, 
τα χρόνια πέρασαν, τα γεγονότα 
μας απομάκρυναν, οι σχέσεις χαλά-
ρωσαν, ίσως ξεχάστηκαν. Όμως δεν 
έσβησαν. Σπίθες είχαν εναπομείνει, 
που κατά καιρούς αναζωπυρώνο-
νταν μετά από συναντήσεις είτε σε 
εκθέσεις ζωγραφικής της κόρης του 
Μαίρης – η Μαίρη είναι μία κλασσική, 
ευαίσθητη, πολυτάλαντη ζωγράφος 
– είτε σε καμιά επίσκεψη για καφέ 
στην πρώην μαθήτριά μου, καθηγή-
τρια πλέον της Γαλλικής Φιλολογί-
ας και αγαπημένη μου φίλη. Βέβαια, 
κατά τη διάρκεια όλων αυτών των 
χρόνων στις προαναφερόμενες συ-
ναντήσεις μας, όλο και περισσότε-
ρο γνώριζα τον μπαρμπα Χρήστο. 
Έμαθα ότι και αυτός ζωγραφίζει και 
μάλιστα εξέθετε τα έργα του μαζί 
με την κόρη του Μαίρη. Μέσα στα 
έργα του αντιφέγγιζε το βάθος του 
μυαλού και της ψυχής του, η ιδιοσυ-
γκρασία και η βιοθεωρία του. Τα έρ-
γα του δεν είχαν κάτι το εξεζητημέ-
νο, την τεχνική νοοτροπία κάποιας 
εικαστικής σχολής ενός «ρεύματος» 
θα λέγαμε που χάραξαν διακεκριμέ-
νοι ζωγράφοι και οριοθέτησαν επο-
χές στην ιστορία της τέχνης της 
ζωγραφικής. Ήταν έργα ζεστά, πη-
γαία, άλλοτε βουκολικά και άλλοτε 
παρμένα από τις σκηνές της φύσης 
και του χωριού του. Του χωριού του 
που τόσο πολύ αγαπά, που δεν μπο-
ρεί να ξεριζωθεί από μέσα του. Που 
ζει γι’αυτό είτε στην πραγματικό-
τητα είτε νοερά, που εργάζεται και 
προσφέρει ανιδιοτελώς γι’αυτό και 

που όταν αναφέρεται 
σ’αυτό λάμπει το βλέμ-
μα του, ριγεί σύγκορ-
μος, αναπλάθει μνήμες 
και προσμένει διακαώς 
την επίσκεψη και, ει δυ-

νατόν, την επιστροφή 
στον τόπο που γεννή-
θηκε. Γιατί ο μπάρμπα 
Χρήστος γεννήθηκε και 
γαλουχήθηκε στο πανέ-
μορφο, απομακρυσμένο 
και ειδυλιακό Παχτού-
ρι, σκαρφαλωμένο στις 
πλαγιές της Πίνδου. 
Εκεί πρωταντίκρυσε 
του ήλιου το φως, εκεί 
πρωτομύρισε τις μυρω-
διές του βουνού και του 
λόγγου, εκεί πρωτάκου-
σε τα βελάσματα των 
προβάτων και τα κελα-
ϊδίσματα των πουλιών, 
εκεί πρωτοδιδάχθηκε 
τις αξίες της οικογέ-
νειας, της πατρίδας, 
της πίστης και της ανθρωπιάς. Εκεί 
πρωτοθεμελίωσε τον άνθρωπο, που 
χωρίς σπουδές και πτυχία, έμαθε 
να ερμηνεύει, να φιλοσοφεί και να 
κατανοεί τον ανθρώπινο προορι-
σμό. Αυτόν που δεν είναι άλλος από 
την τήρηση του παγκόσμιου κώδικα 
ηθικής «Σεβασμός και ανιδιοτελής 
προσφορά και αγάπη σε κάθε μορ-
φή ζωής» και ακλόνητη πίστη στη 
φροντίδα και συμπαράσταση της 
θείας Πρόνοιας.  Ο μπάρμπα Χρή-
στος, ταξιδιώτης και αυτός της ζω-
ής, έζησε πολλές εμπειρίες, βίωσε 
έναν εμφύλιο, εργάστηκε στην αντί-
σταση, μεγάλωσε, έκανε οικογένεια 
με μία υπέροχη σύζυγο την κ. Σοφία 
και μπήκε στη βιοπάλη της ζωής. 
Πολλοί επαγγελματικοί ρόλοι. Με-
ταπρατικό εμπόριο, βιοτεχνία πα-
ρασκευής τυρόπιττας, τυροκόμος, 
φωτογράφος. Αυτά είναι μέρος της 
ζωής που σκοπόν έχουν την επιβίω-
ση και που κάθε άνθρωπος, άλλος 
περισσότερο και άλλος λιγότερο, 
τα αντιμετωπίζει και τα παλεύ-
ει. Εκεί όμως που οι περισσότεροι 
άνθρωποι υστερούν και χωλαίνουν 
είναι οι νοητικές, ηθικές και ψυχικές 
δυνάμεις. Αυτές αποτελούν το μείγ-
μα του χτισίματος του όντος που 
θέλει και πρέπει να λέγεται άνθρω-
πος. Αυτές τις πνευματικοηθικές 
δυνάμεις που διαθέτει ο ταπεινός 
και αθόρυβος αυτός Παχτουριώτης, 
τώρα πρόσφατα τις καλόδα, τις κα-
λοκατάλαβα και θέλησα να κάνω 
αναφορά σ’αυτόν τον ‘’γερόλυκο 
του Παχτουρίου’’. Διαπίστωσα ότι ο 
μπαρμπα Χρήστος είναι πολυγρα-
φότατος. Στον ιδιαίτερο χώρο του 
σπιτιού του, τον καθαρά δικό του 
χώρο, είδα αγκαλιασμένες μια βι-
βλιοθήκη προσωπικών του έργων κι 
ένα μικρό εκκλησάκι γεμάτο από ει-
κόνες, ψαλμούς, συναξάρια, ευαγγέ-
λιο, απόστολο, όρθρο, εσπερινό και 

θυμίαμα. Είδα το συναπάντημα του 
νου και της ψυχής με τη θεότητα. 
Και θαύμασα τον άνθρωπο. Μνήμες 
ιστορικές, ήθη και έθιμα του χωρι-
ού του, λαϊκές αφηγήσεις, ποιητι-
κές συλλήψεις, θρησκευτικοί στο-
χασμοί, φύση, πατρίδα, οικογένεια, 
κοινωνική προσφορά, θρησκεία όλα 
στοιβαγμένα σε τετράδια, σε σημει-
οματάρια, σε φυλλάδες, μέσα στην 
ευλογία και το θυμίαμα, κάτω από 
το βλέμμα της Μεγαλόχαρης και 
του Υιού της. Κι ανάμεσά τους ο 
μπάρμπα Χρήστος να γράφει, να 
υμνεί  και να δοξολογεί απτόητος 
μαχητής της ζωής. Ταπεινός, ευλα-
βής, φιλάνθρωπος. Ανυποχώρητος 
και ασυμβίβαστος στις ιδέες και τις 
αξίες του. Στυλοβάτης της οικογέ-
νειάς του, ψυχή του Παχτουριώτι-
κου Συλλόγου, προσήνης προς τους 
συγχωριανούς του, αγαπητός σε 
όσους τον γνωρίζουν και τόσο ήρε-
μος που μεταγγίζει τη γαλήνη του 
στις ανθρώπινες ψυχές. Ζει μέσα 
στον κόσμο αξιοπρεπής, καλοντυ-
μένος, καθαρός και μεγαλόψυχος. 
Ένας άρχοντας της ευπρέπειας και 
του κλασσικου πνεύματος. Ένας τζέ-
ντλεμαν, στα ενενήντα του χρόνια, 
που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από 
τους κυρίους των σαλονιών. Παράλ-
ληλα όμως σιωπηλός και απόμα-
κρος παρατηρητής του κόσμου που 
τον περιβάλλει που ζει μέσα στη 
χλιδή, την ηθική γύμνια, το άδεια-
σμα της ψυχής. Κι αυτός πάντοτε 
επιεικής προς τις ανεμοδαρμένες 
ψυχές, πάντοτε δότης ανιδειοτελής 
προς το αγαπημένο του Παχτούρι, 
πάντοτε δυναμικός μαχητής. Από τη 
μια ‘’κομάντο’’ της ζωής και από την 
άλλη ένας κοσμοκαλόγερος, ένας 
σύγχρονος Παπαδιαμάντης.  Αυτός,  
μέσα στην ταπεινή μου γνώμη και 
την ψυχική μου αναζήτηση, είναι για 
μένα ο Μπάρμπα Χρήστος, ο Γερό-
λυκος του Παχτουρίου.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΤΑΓΕΣ:
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e-mail: kchalidas@hotmail.com • pachtouri@gmail.com
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ΘΗΡΑΣ 102, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ • ΤΗΛ. 210 99.65.656

Από παιδικά μου βιώματα
μ’ αντικείμενο το ψωμί.

Η κουλούρα του Μπαρμπανίκου: Τον 
Οκτώβρη του 1946 είχα αφήσει πίσω 
μου 5 χρονάκια ύπαρξης και ζούσα τον 
πέμπτο μήνα του έκτου χρόνου. Στο 
ισόγειο μιας άθλιας οικοδομής στην 
Πύλη, μιας τρώγλης χωρίς κουφώματα 
και δάπεδο καταλασπωμένο, μπαινο-
βγαίνουν κόντρα στο φως του θυρο-
στόματος ανθρώπινα σκιάχτρα. Έξω 
βρέχει, βρέχει ολήμερα με το καρδάρι. 
Σε μια γωνιά καίει φωτιά κι ο καπνός, 
ελλείψει καπνοδόχου, ξεσκλαβώνεται 
μες απ’ τις άδειες παραθυρότρυπες.
Τα σκιάχτρα που περνούν απ’ έξω βρεγμένα μέσα και 

κοντοζυγώνουνε τη φωτιά για να στεγνώσουν, ξαναγί-
νονται κόντρα στο φέγγος της σκιάχτρα π’ αχνίζουν 
πατόκορφα. Στον άλλον ισόγειο και καταλασπωμένο 
χώρο αναπαύονται σκόρπια πράγματα και μπογαλάκια 
έτοιμα για το ταξίδι, άτομα που κάθονται πολυσυλλογι-
σμένα πάνω στους μπόγους τους, άλλα, που περιφέρο-
νται άσκοπα δω και κει, κι άλλα επίσης, που καρτερούν 
ανυπόμονα και γω δεν ξέρω τι.
Με το σούρουπο, που ξέκοψε η βροχή, παρατηρήθηκε 

μια κίνηση ομαδική. Κάποιος έδωσε το σύνθημα: “Πάμε!” 
Κι άλλος φορτωνόταν το μπόγο του, άλλος κουτσούβε-
λα, που δεν μπορούσανε να περπατήσουν, κι ένας μετά 
τον άλλον ξεπορτίσαμε όλοι απ’ την οικοδομή. Βγαίνο-
ντας στο κεντρικό, δημόσιο δρόμο της Πύλης, είδαμε 
να ξεμπουκάρει απ’ τους στενόδρομούς της κι άλλος 
κόσμος, φορτωμένος κουτσούβελα και μπογαλάκια. Κό-
σμος που έσμιγε μαζί μας σ’ ένα μπουλούκι άτακτο. Ένα 
μπουλούκι που, με το σκοτείνιασμα πάνω στη δημοσιά, 
έπαιρνε διάταξη νεκροπομπής. 
Μετά απ’ αρκετής ώρας πεζοπορία, η κεφαλή της 

πομπής ξέκοψε πριν τη γέφυρα Καραβόπορου και τον 
Πηνειό απ’ τη δημοσιά και χώθηκε στους καταλασπω-
μένους καρόδρομους του κάμπου. Τριγύρω μας σκο-
τάδι. Πού πηγαίναμε; Για πού προοριζόμασταν, τελο-
σπάντων;
Μόνον αυτοί, που τραβούσαν μπροστά έπρεπε να το 

ξέρουν. Όλοι οι άλλοι πεζοπορούσαμε στα τυφλά και 
άλλο από το “σκούξιμο” ή το “μίρλισμα” κανενός λιανό-
παιδου δεν άκουγες τσιμουδιά. Γιατί; Γιατί αυτή. η τόσο 
αφύσικη βουβαμάρα;
Περνώντας σύρριζα στους Στεφανοσαίους (σήμερα 

Δροσερό) και πιάνοντας μια σιδηροδρομική γραμμή, 
μας σταμάτησαν κάτι αλτ! και μετά εμφανίστηκαν απ’ 
τη σκοπιά της σιδηροδρομικής γέφυρας δυο τρεις φα-
ντάροι με φακούς. Ακούστηκαν ζωηρές κουβέντες και 
λέξεις για εμφύλιο και αντάρτες. Μετά οι φαντάροι μας 
άφησαν και, ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή 
προς την κατεύθυνση της Καρδίτσας, αλάφρυναν μια 
σταλιά τα πόδια μας απ’ τη λάσπη του κάμπου, την 
κολλημένη κάτω απ’ τα υποδήματά μας. Μα δω χρεια-
ζότανε προσοχή, μη σκοντάψουμε στους δοκούς, που 
πάνω τους αναπαύονταν οι ράγες, και σκοτωθούμε.
Υστερα - και πάλι δεν ξέρω από πόση πεζοπορίας 

αναπιάσαμε μια δημοσιά. Κι άξαφνα ξεπετάχτηκε απ’ 
τον κάμπο ένα φεγγάρι ολόγιομο. Ένα φεγγάρι πελώ-
ριο και πορτοκαλί, φεγγάρι τρεμάμενο, μισοπνιγμένο 
στους υδρατμούς του καταμουσκεμένου κάμπου. Όρι-
σαν σύνορο τα σκιάχτρα μας με τη νύχτα, και οι ίσκιοι 
μας εκτοξεύτηκαν απ’ τη δημοσιά στους γειτονικούς 
αγρούς, όπου διακρίνονταν ορφανεμένες καλαμποκι-
ές, θερισμένα τριφύλλια, ρημαγμένα μποστάνια δίχως 
καρπούς.

Συνεχίζεται στο επόμενο

Γράφει ο
Κώστας

Καραούλης

Γράφει η Φιλόλογος
Καίτη Δαλαμάγκα

Να ακουστεί,να ακουστεί
το τραγούδι την αυγή.

Να ακουστούν να ακουστούν
τα τραγούδια την αυγή.

Τα τραγούδια την αυγή.

Τα τραγούδια το πρωί,
απ’ τη μάνα
απ’ το παιδί.

Απ’ τη μάνα απ’ το παιδί,
να ακουστούν σ’ όλη τη γη,
τα τραγούδια την αυγή
απ’ τη μάνα απ’ το παιδί.

Για την πίστη στη ζωή,
για ειρήνη προκοπή,
στο ντουνιά
σ’ όλη τη γη.

Δημήτρης Φ. Κατσαρός

18-3-2015 Ταύρος - 5.30 πρωί

Η ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
Η ΚΟΥΡΑΜΑΝΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφό-
τητας θα ήθελε να ενημερώσει τους 

Παχτουριώτες ότι όποιος επιθυμεί να 
δημοσιεύσει στην εφημερίδα κάποιο 

ενημερωτικό σημείωμα ή άρθρο (κατόπιν 
απόφασης των μελών αυτό), καλείται να 

επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Το σταυρόλεξο δημιουργεί ο Χρήστος Μαντέλλος

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΚΑΜΝΑΚΙ  2. ΤΑ ΚΟΠΑΔΙΑ  3. ΕΛΑΤΟΣ 
– ΑΤΑ  4. ΓΕΛΑΣΤΟΣ   5. ΙΚΑ – ΤΟΠ – ΣΤ   6. ΣΚΑΡΟΣ  7. 
ΤΟ ΤΙΤΑΝΙΟ   8. ΙΛΗ – Η ΣΤΑΝΗ   9. ΚΕΡΑΣ – ΠΑΔΟ   10. 
ΟΣΙΑ - ΤΣΙΠΑ

ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ   2. ΑΛΕΚ – ΟΛΕΣ   3. ΣΚΑΛΙ-
ΣΤΗΡΙ   4. ΚΟΤΑ – ΚΙ – ΑΑ   5. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 6. ΜΑΣΤΟΡΑΣ   
7. ΝΔ – Ο ΠΟΝΤΟΣ   8. ΑΙΑΣ – ΣΙΑΔΙ   9. ΚΑΤ – ΠΑΝΟ   10. 
ΑΡΤΑ- ΗΠΑ

Λατρεμένε μου πατέρα, θα ανα-
φέρω την βιογραφία σου…

Σήμερα, παρευρίσκονται εδώ συγ-
γενείς, φίλοι και Πατριώτες για να 
σε αποχαιρετήσουν με βαθιά θλί-
ψη.
Πατέρα, παρ’ ότι έμεινες ορφα-

νός από γονείς έξι μηνών παιδάκι, 
παρ’ ότι έχασες τους θετούς σου 
γονείς δυόμιση χρονών, παρ’ ότι με-
γάλωσες σε ορφανοτροφείο στην 
Καλαμάτα, μορφώθηκες, τελείωσες 
το Γυμνάσιο και την Μέση Γεωπο-
νική Σχολή, στάθηκες δυνατός. Στα 
είκοσι χρόνια σου αναζητούσες τις 
ρίζες σου, βρήκες την μονάκριβη 
αδελφή σου Ελένη (που ήταν αρρα-
βωνιασμένη). Ανοίξατε σπιτικό, μεί-
νατε μαζί, δυστυχώς όμως πέθανε 
από οξεία περιτονίτιδα. Αργότερα 
βρήκες τον αδελφό σου Κώστα. Στα 
εικοσιδύο σου χρόνια έμαθες ότι εί-
χες στο Παχτούρι Τρικάλων Θεσσα-
λίας και άλλους συγγενείς καθώς 
και ανήψια σου, παιδιά του μεγάλου 
σου αδελφού Ηλία. Εκεί στο χωριό, 
σαν νεαρός της Αθήνας, σου προξέ-
νεψαν την Αλεξάνδρα Ζιούτου την 
οποία παντρεύτηκες γιατί διψού-
σες για οικογένεια. Ήσουν αφοσι-
ωμένος σύζυγος, καλός πατέρας 
που με τις αρετές σου δίδαξες στα 
παιδιά σου να εκτιμούν τα ουσιώδη 
αγαθά της ζωής. Εργάστηκες στα 
νεανικά σου χρόνια στην Γεωπονι-
κή Σχολή Αθηνών, επειδή ο μισθός 
ήταν λίγος, την εγκατέλειψες γιατί 
τότε ήταν δύσκολα τα χρόνια της 
κατοχής και ασχολήθηκες με το 
εμπόριο μέχρι που πήγες στρατιώ-
της. Όταν επέστρεψες εργάσθηκες 
στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή τρία 
ΤΤΤ όπως λέγονταν τότε. Όμως για 
να δημιουργήσεις κάτι παραπάνω 
στην οικογένειά σου δούλεψες αρ-
κετά χρόνια και ως λογιστής. Ήσουν 
πολύ εργατικός, ήσουν αγωνιστής 
της ζωής. Στο χώρο εργασίας σου 

διακρίθηκες, τιμήθηκες, ακόμη επί 
σειρά ετών προσέφερες πολλά και 
στους συναδέλφους σου από τη 
θέση του Γενικού Γραμματέα στην 
Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία 
Ταχυδρομικών Υπαλλήλων. Διακρί-
θηκες στο συνδικαλιστικό κίνημα 
στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπε-
δο. Επισκέφθηκες τα περισσότερα 
κράτη. Ακόμα υπήρξες πρόεδρος 
στο πρώτο συνοικιακό συμβούλιο 
της περιοχής μας στο Δήμο Αγί-
ου Δημητρίου καθώς και σε πολλές 
επιτροπές. Η πολιτιστική και κοινω-
νική σου δράση ταυτίστηκε με τις 
αξίες και τους αγώνες που έδωσες 
για Δημοκρατία. Ήσουν ακούρα-
στος, κεφάτος, γλεντζές, χορευτής 
και παντού πρώτος. Έζησες με αξιο-
πρέπεια, ευπρέπεια, με ήθος, ήσουν 
δίκαιος, ντόμπρος χωρίς υποκρισί-
ες, πάντα ξεχωριστός, δημιουργι-
κός, αθεράπευτα επικοινωνιακός, 
φιλότιμος, φιλόξενος σε σημείο που 
το σπίτι σου στην οδό Ερμού στο 
Μοναστηράκι, το είχες σαν ξενο-
δοχείο στους πατριώτες που ερ-
χόντουσαν στην Αθήνα να σταδιο-
δρομήσουν. Άλλοι έμεναν από μία 
εβδομάδα έως μήνες (ακόμα κι ένα 
χρόνο). Έδινες τον εαυτό σου για να 
ευχαριστήσεις αυτούς που αγαπού-
σες μαζί με την γυναίκα σου. Ο θά-
νατός σου ήταν για’ σένα λύτρωση, 
τον αποζητούσες, είχες κουραστεί 
και καταβληθεί από την υγεία σου 
ειδικά το τελευταίο δίμηνο από το 
χειρουργείο του ισχίου σου. Σου 
στοίχισε πολύ ο ξαφνικός θάνατος 
(της γυναίκας σου Αλεξάνδρας 1η - 
11 - 11) και του γιου σου και αδελφού 
μου Λάμπρου (19 Νοεμβρίου 2006). 
Εμένα θα μου λείψεις πολύ, ήσουν ο 
μόνος από το γένος μου που έμεινε. 
Σίγουρα Αθάνατος δεν ήταν κανείς. 
Παρά τα 93 σου χρόνια, εγώ δεν 
σε βαρέθηκα, ήθελα να ζήσεις λίγο 
ακόμα έστω μέχρι τα Χριστούγεν-
να. Εσύ φώναζες δεν μπορώ, δεν 

μπορώ, να φύγω, να φύγω, να πε-
θάνω. Πατέρα, η δική σου γαλήνη 
είναι βάλσαμο στις πονεμένες ψυ-
χές μας, σ ‘ εμένα, στον γαμπρό σου 
Δημήτρη ή Τάκη όπως τον έλεγες 
και στα λατρευτά σου εγγόνια, τον 
Κώστα και τον Βαγγέλη, ο οποίος 
με το φιλί της ζωής προσπαθούσε 
την τελευταία στιγμή να σε σώσει 
αλλά και στο μονάκριβο δισέγγο-
νό σου Ορφέα. Δεν θα παραλείψω 
εκ μέρους σου να ευχαριστήσω και 
την νύφη μου Πάολα για την βοή-
θεια που μας προσέφερε για εσένα 
όλο το διάστημα. ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑ-
ΣΩ ΠΟΤΕ. Δεν θα ξεχάσω το γνω-
στό βαλς που χορεύαμε σε χορούς. 
Δεν θα ξεχάσω που μου έλεγες, ν’ 
αγαπάς και να σέβεσαι τους συναν-
θρώπους σου, να τους βοηθάς με 
καλοσύνη, να προσφέρεις όσο μπο-
ρείς σε όσους έχουν ανάγκη. Μου 
έλεγες: Η καλοσύνη είναι ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
και η φιλία ΑΞΙΑ. Η υπομονή είναι 
αρετή. Να μην πουλάμε τη ζωή, να 
χρωστούμε το θάνατο.

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ. 
Η κόρη σου Ελένη Γώγολου - Λάκκα

ΘΑΝΑΤΟI

• Στις 3 Νοεμ-
βρίου 2015 απεβί-
ωσε στο Βόλο η 
συγχωριανή μας 
Δήμητρα Κοτσί-
λ ιου  (το γένος 
Αλέξανδρου Γε-
ροχρήστου) και η 

νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη την 
επομένη στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου 
στην Αγριά Βόλου.

• Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 απεβίω-
σε στην Αθήνα ο συγχωριανός μας 
Ευάγγελος Λάκκας και η νεκρώσι-
μος ακολουθία εψάλη στις 22 Δε-
κεμβρίου στο κοιμητήριο του Αγίου 

Δημητρίου στο Μπραχάμι.

• Στις 10 Ιανουαρίου 2016 απεβίω-
σε στην Αθήνα η συγχωριανή μας 
Αντιγόνη Τζερεμέ (το γένος Τσι-
αντή) και η νεκρώσιμος ακολουθία 
εψάλη στις 12 Ιανουαρίου στο κοι-
μητήριο Παχτουρίου.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Όμοια σύμφωνα – Γνωστό της Αμάλθειας  (με άρθρο)   
2. Χωριό της περιοχής Ασπροποτάμου   3. Ανδρικό όνομα 
– Λίμνη της Ελβετίας (ένα τμήμα της ανήκει στη Γαλλία)   
4. Μικρό πουλί με κίτρινο χρώμα   5. Χρήσιμη για το γάλα 
της, μειωτικός  χαρακτηρισμός για γυναίκα – Σύνδεσμος 
αλλά και μόριο της Ελληνικής   6. Απ’ τον τίτλο τραγουδι-
ού του Ν. Ξυλούρη   7. Κράτος της Μεσοποταμίας – Μικρή, 
όμορφη πόλη της Ιταλίας   8. Βολές πολυβόλου – «… Μπίλ» 
: Ταινία του Ταραντίνο   9.  Η  ψηλότερη κορυφή τους 
το Έβερεστ – Τα χωρίζει το Λ   10. Πατέρας του Ιάσονα 
– Όμοια ποιότητας

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Μικρά, σύμφωνα με πασίγνωστο λαϊκό μας τραγούδι   
2. Διπλό, κρητικό αγριοκάτσικο – Λέξη γενικά για το ζώο 
του δάσους   3. Στην τοπική μας διάλεκτο η κανάτα   4. 
Ρώσικο πρακτορείο – Κάτοικος αυτόνομης περιοχής της 
Ν. Ιταλίας (αιτιατ.)   5. Ανάποδο άρθρο - … Μπάσιντζερ: 
Διάσημη ηθοποιός – Ομοιωματικό   6. Κρύβει ιδιοτέλεια 
– Άνθη   7. Γυναικείο υποκοριστικό – Προτρέπει   8. Ομοι-
οκαταληξία – Καταρτίζουν επαγγελματικά (αρχικά)   9. 
Οροσειρά της Δυτικής  Ελλάδας   10. Γυναικείο χαϊδευτι-
κό – Θεαματικό βήμα προόδου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Για τον χαμό του αγαπημένου μας εξάδελ-
φου Μιχάλη Χρ. Κουτσογιάννη εκφράζουμε 
προς την οικογένειά του τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια.

Η Οικογένεια
Λάμπρου Κουτσογιάννη

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
• Η συγχωριανή μας Άντζελα Γεωρ. Παλαιολόγου (κόρη 

της συγχωριανής μας Ελένης Ν. Κώτση) έλαβε επάξια το 
πτυχίο του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου.
• Ο συγχωριανός μας Δημήτριος Γεωρ. Παλαιολόγου (γι-

ος της συγχωριανής μας Ελένης Ν. Κώτση) έλαβε επάξια το 
πτυχίο του τμήματος φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Ευάγγελος Λάκκας

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

Βαλατσού Αθηνά 35 €
Κατσαρού Φ.Ελένη 35 €

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
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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

Ο συγχωριανός μας Γιώργος Λεβεντικίδης πραγματοποίησε την υπόσχεση που 
είχε δώσει το καλοκαίρι στην συνέλευση που έγινε στο χωριό και τοποθέτησε συνα-
γερμό στην μπάρα που ελέγχει την είσοδο του χωριού. Το τριήμερο του Αγίου Νικο-
λάου μαζί με τους συγχωριανούς μας Κώστα Βασιλάρα και Ανδρέα Βασιλάρα ανέ-

βηκε στο χωριό  εκμε-
ταλλευόμενος και την 
καλοκαιρία που επι-
κρατούσε και  τοποθέ-
τησε συναγερμό που 
ελέγχει την λειτουρ-
γία της μπάρας και 
ειδοποιεί τον φύλακα 
του χωριού Παναγιώ-
τη Μπανούζα σε πε-
ρίπτωση παραβίασης. 
Εκεί για ένα διήμερο 
με την βοήθεια των 
συνταξιδιωτών του 
από την Αθήνα αλλά 
και των νυν και τέως 
Προέδρων της Κοινό-

τητας Παναγιώτη Μπόλλη και Γιώργου Χονδρού καθώς και του φύλακα Παναγιώτη 
Μπανούζα εργάστηκε πυρετωδώς και έφερε εις πέρας την υπόσχεσή του. Έτσι όταν 
η μπάρα είναι κλειδωμένη ο κάθε χωριανός ή επισκέπτης του χωριού θα πρέπει να 
τηλεφωνεί στον φύλακα (τηλ. 6975747859) για να του ανοίγει, αλλιώς ο συναγερμός 
θα ενεργοποιείται και θα ειδοποιεί τον φύλακα για την παραβίαση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Παχτούρι. Δεκαετία 40. Διακρίνονται μεταξύ άλλων από αριστερά. Ολγα Παππά, 
Γιώργος Τσιρογιάννης, Νίκος Κουτσιουμπέλας, Σοφία Παπακόγκου, Νίκος Παπακο-
γκος, Κατίνα Παππά(Κατσαρού), Βασιλική Παππά, Δήμητρα Παπακόγκου, Βάγια 
Παπακόγκου, Κώστας Λ.Μάστορας, Νίκος Βεντίστας, Αρετή Παπακόγκου, Ηλίας 
Μπόλλης.

Παχτούρι. Τέλη δεκαετί-
ας 50. Διακρίνονται από 
επάνω και από αριστερά. 
Χρήστος Λάκκας, Λέλα 
Κατσαρού, Λούλα Κατσι-
λάμπρου, Ελένη Λύτρα, 
Μαριγούλα Βασιλάρα, 
Στράτος Κατσιλάμπρος, 
Φωτεινή Κατσιλάμπρου, 
Γεωργία Καραβίδα, Ευ-
θυμία Κατσιλάμπρου, 
Στάθης Οικονόμου, Νί-
κος Βεντίστας, Παναγι-
ώτης Στρ.Κατσιλάμπρος, 
Δημήτρης Π.Κώτσης, Γι-
άννης Λ. Μπόλλης.

Παχτούρι. Αρχές δεκα-
ετίας 60. Διακρίνονται 
απο αριστερά Κωνστα-
ντίνος Παπαγιάννης, 
Χρήστος Λάκκας, Κώ-
στας Τζερεμές, Πανα-
γιώτης Κούτρας.

13 Αυγούστου 1980.Γήπεδο Παχτουρίου.Διακρίνονται από αριστερά.Τζοβάνα Οικονό-
μου, Ελένη Γρηγορίου, Γιώργος Χρηστάκης, Αναστασία Χρηστάκη, Χαρούλα Παπακώ-
στα, Πιστούλα Μάστορα, Νίκος Γ. Κατσαρός, Φανή Κατσαρού, Δημήτρης Χρηστάκης, 
Ντίνα Κατσαρού, Ρούλα Λύτρα, Βαγγέλης Παπακώστας, Λεωνίδας Αρ.  Οικονόμου, 
Βασίλης Κατσαρός, Γιάννης Λύτρας,Τάκης Βασιλάρας, Κώστας Μάστορας.

Παρουσία δέκα πέντε ατό-
μων που βρέθηκαν εκείνες 
τις ημέρες στο χωριό  εορ-
τάστηκε φέτος η εορτή του 
Αγίου Νικολάου στην ομώ-
νυμη εκκλησία του χωριού 
μας. Με την φροντίδα του 
επιτρόπου του χωριού μας 
Ανδρέα Βασιλάρα, ώστε να 
είναι όλα έτοιμα, ο Πάπα 
Αποστόλης με την βοήθεια 
στο ψάλσιμο του Χρήστου 
Καρακώστα από την Νερά-
ιδα,  έδωσαν την ευκαιρία 
στους παρευρισκόμενους 
να παρακολουθήσουν  μια 
πανέμορφη λειτουργία 
αντάξια της ημέρας. Με 
την λήξη της λειτουργίας 
μοιράστηκε σε όλους το 
ύψωμα ανταλλάχτηκαν ευ-
χές με κυριότερη εκείνη και του χρόνου 
να είναι όλοι καλά και να παραβρεθούν 
ακόμη περισσότεροι στο χωριό αυτή την 

ημέρα. Στην συνέχεια όπως συνηθίζετε 
οι περισσότεροι ήπιαν τον καφέ τους 
στο μαγαζί του χωριού και έτσι ολοκλη-
ρώθηκε το όμορφο αυτό πρωινό.

Το Οφφίκιον του Οικονό-
μου απένειμε την Κυριακή 
10-1-2016 ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Τρίκκης και 
Σταγών κ.κ. Χρυσόστομος 
στον συγχωριανό μας Πρε-
σβύτερο Παναγιώτη Γεωργί-
ου Οικονόμου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Αδελφότητας του εύχε-
ται από καρδιάς και εις ανώ-
τερα.

Από αριστερά: Παναγιώτης Μπανούζας, Παναγιώτης Μπόλλης, Κώστας Βασιλάρας, 
Γιώργος Λεβεντικίδης, Ανδρέας Βασιλάρας, Γιώργος Χονδρός.

Το Οφφίκιο του Οικονόμου έλαβε Ιερέας του χωριού μας

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά τον συγχωριανό 
μας Γιώργο Λεβεντικίδη, ο οποίος πρόσφερε εκτός από τον συναγερμό και 
την τεχνογνωσία του ώστε να ολοκληρωθεί η τοποθέτησή του στην είσοδο του 
χωριού.

Παπα-Αποστόλης Οικονόμου, Ανδρέας Βασιλάρας,
Χρήστος και Φαίη Νικ. Κουτσιουμπέλα


