
«Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να ’σουν δυο φορές το χρόνο»,
λέει ο θυμόσοφος λαός μας!

Φυσικά αυτό λέγονταν και λέγεται για τα υλικά αγαθά, που
μας προσφέρει αυτός ο μήνας.

Για μας όμως τους Ελληνοπυργιώτες προστίθεται και ένας
ακόμη λόγος, που μας κάνει να αναζητούμε τον Αύγουστο:
Είναι μ’ όλα αυτά, τα πολιτιστικά δρώμενα, που γίνονται από
τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας, που τα ζούμε όλοι
με πολλή χαρά και ευχαρίστηση!

Τριμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
ΕΤΟΣ 28ο • ΤΕΥΧΟΣ Νο 166 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 80 (2ος όροφος) • Τηλέφωνο - Fax: 2410-535.539 • ΛΑΡΙΣΑ 41222

www.ellinopirgos.gr • Email: alfamialfa@windowslive.com
Ισχυρός Σύλλογος • Συσπείρωση των Αποδήμων • Ανάπτυξη του Χωριού 

H ανάπτυξη προϋποθέτει: σύνθεση απόψεων και ιδεών. 
Συνένωση δυνάμεων. Συντονισμό δράσεων.

Δημήτρης Σιούφας

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο
το μπαλκόνι των Αγράφων

Επενδύστε στη δύναμη, 
επενδύστε στον Ελληνόπυργο
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✓ Όλοι μαζί μπορούμε
✓ Αγοράζουμε Ελληνικά προϊόντα
✓ Επιλέγουμε διακοπές στην Ελλάδα
✓ Στηρίζουμε Ελληνικές θέσεις εργασίας 

Δρόμο προς την Κρύα Βρύση
προβλέπει η νέα διαχειριστική μελέτη

Επιστολή του βουλευτή Π. Σιούφα 
προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Διαβάστε την επι-
στολή του βουλευτή κ.
Παύλου Σιούφα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής.
Εμείς ως εφημερίδα «ΕΛ-
ΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ», ένα
μόνο σχόλιο θα κάνουμε:
Στην σημερινή δύσκολη
περίοδο, κατά την οποία
ο Λαός μας υποφέρει, τα
προνόμια που προκα-
λούν (όχι μονο Βουλευ-
τών, αλλά και Ν.Π.Δ.Δ.

Η νέα διαχειριστική μελέτη του δάσους Ελληνοπύρ-
γου που συντάσσεται αυτή την εποχή από το Δασαρχείο
Καρδίτσας προβλέπει την κατασκευή δρόμου πρόσβα-
σης προς την πηγή Κρύα Βρύση. Με την κατασκευή του
δρόμου αυτού θα καταστεί δυνατό να χρησιμοποιηθεί
για πυροπροστασία και την εκμετάλλευση του δάσους
στην περιοχή αυτή.  Είναι ανάγκη να μελετηθεί σοβαρά
το πώς θα προστατέψουμε και θα αξιοποιήσουμε τα δα-
σικά μας προϊόντα τα οποία σήμερα απλά δεν τα αξιο-
ποιούμε. 

Μπορεί για παράδειγμα να συσταθεί ένας δασικός
συνεταιρισμός στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι δυ-
νάμενοι να εργασθούν συγχωριανοί μας μέσα από τον
οποίο Θα εξασφαλίζουν εργασία και ένα σοβαρό εισό-
δημα για τις οικογένειές τους. Παράλληλα μέσα από τον

Ολοκληρώθηκαν οι Επεκτάσεις 
των Δικτύων Ύδρευσης

Στις 30 Ιουνίου 2012 ολοκληρώθηκαν οι επεκτάσεις των
δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους 3700 μέτρων που κα-
τασκευάσθηκαν σε τέσσερις κοινότητες της Δημοτικής
Ενότητας Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου.  Συγκεκριμένα
επεκτάθηκαν τα δίκτυα ύδρευσης: Φαναρίου σε μήκος
1500 μέτρων, Καναλίων 1500 μέτρων Ελληνοπύργου 500
μέτρων και Πύργου Ιθώμης 250 μέτρων. Το έργο αυτό άρ-
χισε και ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012,
κατασκευάσθηκε δε εξ ολοκλήρου από το προσωπικό και
τα μηχανήματα του Δήμου. Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρ-
χος του Δήμου Μουζακίου κ. Αντώνης Μηνίτσιος τόνισε ότι:
«Δώσαμε λύση σε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων για πό-
σιμο νερό, των περιοχών αυτών αξιοποιώντας το πεπειρα-
μένο προσωπικό και τα μέσα του Δήμου και χωρίς να
επιβαρύνουμε τους δημότες μας με περιττές δαπάνες».

Νέες προαγωγές-τοποθετήσεις
συγχωριανών μας Αξιωματικών
Από τις πρόσφατες κρίσεις  στις ένοπλες δυνάμεις  και

την Αστυνομία προέκυψαν μεταβολές σε συγχωριανούς μας
Αξ/κούς του Στρατού,Αεροπορίας και Αστυνομίας,ως ακο-
λούθως:

- Ο κ. Αθανάσιος Ζάχος  προήχθει στο βαθμό του Υπο-
στρατήγου και τοποθετήθηκε Επιτελάρχης στην ΑΣΔΥΣ
στην Αθήνα.

- Ο Σμήναρχος Θεόδωρος  Αρ .Σύρμος τοποθετήθηκε
Υποδιοικητής στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

- Ο Αντισυναγματάρχης Φώτιος Γκίκας τοποθετήθηκε
Επιτελάρχης στην 29η Ταξιαρχία στην Κομοτηνή.

- Ο Αστυνόμος Α Θωμάς  Κ. Καρανάσιος, μέχρι πρότινος
Διοικητής Τροχαίας Καρδίτσας Τοποθετήθηκε στη θέση του
Υποδιευθυντή  της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας.

- Ο Ταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Αλπούς του Κωνσταντί-
νου τοποθετήθηκε Διοικητής στο Κέντρο εξομοιωτών Αρμά-
των LEOPARD στην Αλεξανδρούπολη.

Σε όλους τους παραπάνω ευχόμαστε, εις ανώτερα 
και καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Για τους νεότερους: Τι ήταν η Γιδοβίτσα  Όσοι είχαν λίγα
γίδια στο χωριό συνήθως από μια, δύο γίδες μέχρι 10 το
πολύ τα φύλαγαν αυτοί που τα είχαν με τη σειρά, δηλαδή
ανάλογα με τα γίδια που είχες πήγαινες αντίστοιχες μέρες
και φύλαγες τη γιδοβίτσα. Για παράδειγμα αν η γιδοβίτσα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  Ελληνοπύργου «Ο Άγιος Αθανάσιος» 
διοργανώνει  την καστανογιορτή στην κεντρική πλατεία του χωριού 

το Σάββατο 13 Οκτωβρίου και ώρα 12.00.
Παρακαλούνται οι συγχωριανοί μας για την ενημέρωσή τους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα υπάρξει λαϊκή μουσική και τραγούδι 
και θα προσφερθούν  φαγητό και  ντόπια κάστανα.

Όλοι στον Ελληνόπυργο το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΣΤΑΝΟΓΙΟΡΤΗ
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Στις 13 Σεπτεμβρίου και στην ταβέρνα του
Φάκου «ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙ», ο πρόεδρος του Ελληνο-
πύργου κ. Ιωάννης Βλάχος παρέθεσε δείπνο
στον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Βασίλη
Τσιάκο, το Δήμαρχο Μουζακίου κ. Γιώργο Κωτσό,
και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Μηνίτσιο.
το Διοικητή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδί-
τσας κ. Νϊκο Γιαννέλο και τον Υποδιευθυντή κ.

Θωμά Καρανάσιο και τον Διευθυντή της ΔΕΗ
Καρδίτσας κ. Δημήτρη Κολοβό. Στο δείπνο κυ-
ριάρχησαν οι ντόπιες γεύσεις όπως πλαστός.
πίτες, ζυματούρα, γίδινο φρέσκο τυρί από το κο-
πάδι του προέδρου κ. Ιωάννη Βλάχου, ενώ με-
ταξύ «τυρού και αχλαδιού» συζητήθηκαν και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό στην
προσπάθεια που κάνει για την ανάπτυξή του.

Δείπνο παρέθεσε ο πρόεδρος του Ελληνοπύργου
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Επανασυστήνεται η γιδοβίτσα



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σπουδαίος. 2. Ο πρώτος μαθητής - Οπτασία. 3. Καθαρό - Κερί. 4. Αναμορ-
φωτής της Ιαπωνίας - υπόλοιπο - Προσκαλεί. 5. Δική σου - Δίφθογγος - Πολιτι-
κός του ΠΑΣΟΚ. 6. Πάντως - Δείχνει. 7. Εμεινε από χρήματα αυτός -
Νοσοκομείο της Αθήνας - Αρθρο. 8. Βλέπω (ασυναίρετο, αρχ.) - Αρκετόν. 9.
Υποθετικό - Μουσικό όργανο - Μονάδα Φυσικής (μ.γρ.). 10. Υπάρχει - Βελέν-
τζες. 11. Ζουν (μ. γραφή) - Ξένη, Θεότητα. 12. Ζει στην πόλη - Συσκευή παρα-
κολούθησης. 13. Κατήχησης, εισαγωγή σε μυστήρια (καθ.) μπορεί.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ακροτήρι της Χαλ/κής - Τούρκος πρόεδρος. 2. Προτέρημα - Γίνεται κυρίως
για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 3. Βαλκάνιος ηγέτης - Σαν - Τα σύμφωνα της
ΝΤΑΜ. 4. Σταφιδικός οργανισμός - Επίρρημα - Υβριστική ενέργεια στο πρό-
σωπο άλλου. 5. Αρχή… πτώσης - Απλό - χωριό του Ν. Κοζάνης. 6. Το χαϊδευτικό
σταρ Ιταλίδας - Χημικό στοιχείο. 7. Ο χορός του στην εκκλησία - Ακατέργαστο
μαλλί. 8. Είδος λαχανικών - Επίρρημα. 9. Μέρος - Αλευρομηχανία μας, χωρίς…
τέλος. 10. Ιρλανδική παράνομη οργάνωση - Το όνομα του Γάλλου ηθοποιού
Κωνσταντίν - Είναι (αρχ.). 11. Αξεσουάρ ρολογιού - Ανδρικό όνομα. 12. Λεία
(θηλ.) - Ο Θωμάς, ξενικά - Οργώνω. 13. Δικά σου - … Βίλα, ποδοσφαιρική ομάδα
της Αγγλίας - Αρχή… έρωτος.
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OΡΙΖΟΝΤΙΑ: 
1. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 
2. ΑΡΙΣΤΟΣ - ΟΡΑΜΑ
3. ΝΕΤΟ - ΛΑΜΠΑΔΑ
4. ΙΤΟ – ΛΟΙΠΟ - ΕΛΑ

5. ΣΗ – ΕΙ - ΑΡΣΕΝΗΣ 
6. ΩΣΤΟΣΟ - ΝΑ
7. ΡΕΣΤΟΣ – ΚΑΤ - ΤΟ
8. ΟΡΑΩ - ΜΠΟΛΙΚΟΝ
9. ΑΝ – ΒΙΟΛΑ - ΩΜ

10. ΟΝ - ΦΛΟΚΑΤΕΣ
11. ΖΟΝΤΑΝΑ - ΙΣΤΑΡ
12. ΑΣΤΟΣ - ΡΑΝΤΑΡ
13. ΜΥΗΣΙΣ - ΙΣΩΣ

ΚΑΘΕΤΑ: 
1. ΚΑΝΙΣΤΡΟ - ΟΖΑΛ 
2. ΑΡΕΤΗ - ΕΡΑΝΟΣ
3. ΤΙΤΟ – ΩΣΑΝ - ΝΤΜ
4. ΑΣΟ – ΕΣΤΩ - ΦΤΟΥ

5. ΠΤ- ΛΙΤΟ - ΒΛΑΣΗ
6. ΛΟΛΟ - ΟΣΜΙΟΝ
7. ΗΣΑΙΑΣ - ΠΟΚΑΡΙ
8. ΜΠΡΟΚΟΛΑ - ΑΣ
9. ΤΟΠΟΣ - ΑΛΑΤΙΝ

10. ΙΡΑ – ΕΝΤΙ - ΕΣΤΙ
11. ΚΑΔΕΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ
12. ΟΜΑΛΗ – ΤΟΜ -
ΑΡΩ
13. ΣΑ – ΑΣΤΟΝ - ΕΡ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Επιτυχόντες
- Ιφιγένεια Δημ. Νάκου (και της Βασι-

λικής Ιω. Γέρμανου), Ιατρική Σχολή Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(Αλεξ/πολη). 

- Δημήτριος Αντ. Ανδρέου (Υπαξ/κός
Πολεμ. Αεροπορίας), επέτυχε στο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας/Οικονομικό Τμήμα,
στον Βόλο.

- Απόστολος Δημ. Κουτσιόγκουλος (και της Ελένης Απ.
Οικονόμου) ΤΕΙ Λάρισας/Δασοπονίας και φυσικού περιβάλ-
λοντος Καρδίτσας. 
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Πένθιμα και άλλα...

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 10 χρόνια

• IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002 (τεύχος 104)
1η ΣΕΛΙΔΑ 

- Ανοιχτή επιστολή προς τον επόμενο Δήμαρχο Ιθώμης
- Η εορτή της πολιούχου Αγίας Παρασκευής
- Ασφαλτοστρώνεται ο κεντρικός δρόμος
- Απολογισμός πεπραγμένων Δημάρχου κ. Σ. Παπαγεωργίου
- Η πιο γνήσια Γραλιστινή βραδυά  το δεκαπενταύγουστο
- Χώρος στάθμευσης στου Καραλή το ρέμα
- Έτοιμος για ασφαλτόστρωση ο δρόμος για το Σταυρό
- Γιορτάσθηκε ο Προφήτης Ηλίας

2η ΣΕΛΙΔΑ 
- Κοινωνικά 
- Πλήρωσαν για την εφημερίδα

3η ΣΕΛΙΔΑ
- Αλληλογραφία

4η ΣΕΛΙΔΑ
- ΛΑΚΩΝΙΚΑ
- Απολογισμός πεπραγμένων του πολιτιστικού συλλόγου Ελ-
ληνοπυργου
- Η παραδοσιακή μας πίστη και Ελληνικότητα ξαναζωντάνε-
ψαν και φέτος στο χωριό.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Η Σοφία Δημ. Καλαντζή, ετών 85, την 1η Ιουλίου 2012

και νη εξόδιος ακολουθυθιία εψάλη στον Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου του χωριού μας. 

- Ο Λάμπρος Θ. Τουλιάς, ετών 85, την15η Αυγούστου
στον Βόλο, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία και ενταφιά-
σθηκε την επομένη ημέρα. 

- Ο Αθανάσιος Γρηγορίου, συζ. της Αικατερίνης Παντε-
λούκα του Σταύρου και της Φωτεινής (γένος Ιω. Παναγο-
πούλου), την 15η Αυγούστου, συνεπεία ναυτικού
ατυχήματος στα παράλια του Παγασητικού, ετών 47. Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ενοριακό Ναό του Αγίου
Δημητρίου (Ν. Δημητριάδα) Βόλου, χοροστατούντος του
Μητρ. κ. Ιγνατίου, παρουσία τιμητικού αγήματος και αντι-
προσωπείας της Ελληνικής Αστυνομίας, με επικεφαλής τον
Αστυν. Δ/ντή Μαγνησίας. Ο εκλιπών υπηρετούσε ως Αρχι-
φύλακας στο Τμ. Δίωξης Ναρκωτικών του Βόλου και παρα-
σύρθηκε από ταχύπλοο σκάφος την ώρα που κολυμπούσε
με τον γιό του στην θαλάσσια περιοχή των Λεχωνίων
Βόλου. 

- Αικατερίνη Γιαννούλη ετών 95 Πρεσβυτέρα, σύζυγος
του ιερέα Γεωργίου Γιαννούλη  απεβίωσε  στις   7/   9/ 2012
στο χωριό  όπου έγινε και η εξόδιος ακολουθία.

Συνδρομές 2012
Μακρης Γεωργιος Στεφανος ...............10
Μακρης Αποστολος Στεφανος.............10
Χρυση Βασιλικη Στεφανος ...................10
Τσιαχρη Λουλα Στεφανος ....................10
Τσουκνιδας Λαμπρος ..........................10
Νασοπουλος Γιαννης ..........................10
Μπονωτη Ροδανθη ..............................10
Ζαχος Βασιλειος ..................................10
Αγριμης Χρηστος .................................10
Παναγιωτου Ολυμπια ..........................10
Κορλος Χρισοστομος ..........................10
Κορλος Γιωργος Χρισοστομος ............10
Οικονομου Ελενη .................................10
Χολεβας Νικολαος ...............................10
κορωνης Χρηστος ...............................10
Μακρη Φωτεινη...................................25$
Παπαντωνιου Φωτεινη .........................10
Παπαντωνιου Αντωνιος Γεωργιος........10
Παπαντωνιου Δημητριος Γεωργιος .....10
Παναγοπουλος Βελλησαριος ..............10
Ζαρκαδα Αντιγονη ...............................10
Βλαχου Ανδρονικη ...............................10
Τουλιας Ανδρεας .................................10
Τουλιας Κων/νος Θωμας......................10
Δαφερερα-Χατζη Χρυσουλα Θωμας....10

Τουλιας Βασιλειος ...............................10
Βλητσιος Λουκας .................................10
Τσιουνης Αλεκος .................................10
Μακρης Γρηγορης ..............................10
Παναγιωτου Αθανασιος .......................10
Καραμπας Τρυφων ..............................10
Βλαχος Στεργιος Φίλιππος...................15
Καραγιαννης Παναγιωτης Λουκάς.......10
Κορωνης Περικλης Απόστολος............10
Γωγος Αθανασιος Γεώργιος ................10
Κορλος Βυρων Απόστολος ..................30
Κορλος Βασιλειος Απόστολος .............10
Κορλου Φωτεινη ..................................10
Πασιαλη-Αχτυπη Βασιλικη ...................10
Καρανασιος θωμας .............................10
Καρανασιος Χρηστος ..........................10
Μακρη Θεοδωρα Χρα Θωμά..............100
Μακρη Ζωγραφω
(Φουλα) Χρα Κων/νου...........................10
Καραγιαννης Γιαννης Λουκάς..............10
Καραγιαννης θωμας Λουκάς................10
Βουρδας Ιωαννης Λεωνίδας ................10
Γερμανος θωμας Αθανασιος................10
Γερμανος Αθανασιος Θωμας...............10
Ανδρεου Ηλιας .....................................10

Παπαδημητριου Βαγγελιω ..................10
Σταμουλης Γεωργιος ...........................10
Μακρης Αθανασιος Θεοφανης ............20
Παναγόπουλος Αρης Ιωάννης .............20
Χατζης Μιχαλης Αθανάσιος .................10
Γεωργουλας Νικολαος ........................10
Γεωργουλας Δημητριος ......................10
Καρανασιος Αθανασιος Κων/νος .........20
Λαγος Γεωργιος Θεόδωρος ................10
Ραγγος Γεωργιος ................................10
Γερμανος Αποστολος Αθανάσιος........10
Καρατωλος Ναπολεων Νικόλαος ........10
Μηνίτσιος Απόστολος Αθ .....................10
Μηνίτσιος Παναγιώτης Αθ....................10
Μηνίτσιος Λουκάς .................................10
Παπαβασιλείου Δημήτριος Π...............20
Λαγού Θεοπίστη του Αθαν.........40 ευρώ
(για 4 έτη)
Λαγός Στέργιος του Αθαν. .........30 ευρώ
(για 3 έτη)
Γιαννούλη Αγορίτσα συζ.Λάμπρου, 
γένος Λαγού Αθαν. .....................30 ευρώ
(για 3 έτη)
Μπίρος Χρήστος .........................10 ευρώ

Προαγωγές
- Ο Αστυν. Α’ Θωμάς Κων. Καρανάσιος προήχθη στον

βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή και από Διοικητής του Τμ. Τρο-
χαίας Καρδίτσας τοποθετήθηκε, ως Υποδ/ντής, στην
Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας. 

Συγχαρητήρια και εις ανώτερα, αγαπητέ Θωμά. 
- Εξήλθε της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπο-

ρίας (ΣΤΥΑ) και ονομάσθηκε Σμηνίας ο Δημήτρης Αντ. Αν-
δρέου (γιός του Παπαντώνη) και μετά την αποφοίτησή του
από βραχύχρονο Σχολείο μετεκπαίδευσης θα τοποθετηθεί
σε μάχιμη υπηρεσιακή μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συγχαρητήρια και εις ανώτερα αγαπητέ μας Δημήτρη. 

Ι. Νάκου

Προσφορές
- Η κ. Θεοδώρα Μακρή προσέφερε στην εφημερίδα ΕΛ-

ΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ το ποσό των 100 ΕΥΡΩ στη μνήμη του συ-
ζύγου της και πρώτου προέδρου του Συλλόγου
Ελληνοπυργίων Λάρισας Θωμά Γ. Μακρή.

Η συγχωριανή μας κα Ολγα Μακρή του Νικολάου και
της Μαρίας είναι ψυχολόγος. Μέσα από το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα  έχει ειδικευθεί στις επικοινωνιακές δεξιότη-
τες και έχει ενεργό συμμετοχή σε διεθνή και παγκόσμια
συνέδρια παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις
του κλάδου της. Από το 2000 μέχρι σήμερα έχει εργασθεί
ως σύμβουλος – ψυχολόγος σε διάφορα κέντρα , κλινικές
αλλά και συνεδρίες σε άτομα με διάφορα προβλήματα
όπως κακοποίησης, άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά με
ψυχοκινητική καθυστέρηση ενώ έχει επιμεληθεί τη συγ-
γραφή των παρακάτω βιβλίων:

2011: Ζητήματα Σχολικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

2011: ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΟΝΕΑΣ. Εκδότης:
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ασύλου του Παιδιού

2010: Επιμέλεια βιβλίου με τίτλο «ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ …
ΜΠΟΡΟΥΝ» - με εισηγήσεις από τη Σχολή Γονέων του Ασύλου του
Παιδιού (σχολ. έτος 2009- 2010).  

2009: «Γλωσσικά Ζητήματα Κωφών στην Εκπαίδευση».  
2008- 2006: Άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά

(τέσσερα άρθρα) 
2008- 2005: Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια με δημοσιευ-

μένες εισηγήσεις σε πρακτικά (δεκαπέντε εισηγήσεις) 
Είναι λοιπόν η πλέον κατάλληλη να δώσει στους γονείς έναν

οδηγό για το ρόλο τους  κατά τις πρώτες ημέρες του παιδιού στο
σχολείου ενώ η συνεργασία μας θα συνεχισθεί και με άλλα θέματα
ψυχολογίας που ασφαλώς ενδιαφέρουν τους αναγνώστες μας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Oι Πρώτες Ημέρες στο Σχολείο - Ο Ρόλος του Γονέα στην Προ-

σαρμογή
Ο Γονέας γίνεται Ξεναγός στο Ταξίδι της Μάθησης:
- Εξοικειώνει το Παιδί μέσα από ανάγνωση σχετικών μικρών

ιστοριών και παραμυθιών- διαβάζει στο Παιδί από μικρό κάθε μέρα
(ή μαζί με ένα μεγαλύτερο παιδί).

- Αναπτύσσει μαζί με το Παιδί δραστηριότητες στο σπίτι, με
υλικά σχολικά βιβλία, ζωγραφιές κ.τ.λ 

- Επισκέπτεται με το Παιδί χώρους μελέτης- Δανειστική βιβλιο-

θήκη- δανειστική κάρτα, Επίσκεψη στο Σχολείο που θα
φοιτήσει. 

Το Παιδί ώριμος Μαθητής όταν εξοικειωθεί με στρα-
τηγικές μελέτης:

- Ανάθεση εργασιών σε μικρά κομμάτια προς επίτευξη,
διάρκεια κάθε απασχόλησης έως 25’, με καθορισμένα δια-
λείμματα. Έτσι το παιδί δεν αποθαρρύνεται, αποσπάται ή
χάνει τη διάθεσή του/ όρεξη για εργασία. 

- Οργάνωση υλικού έτσι ώστε το Παιδί να πατά σε δε-
ξιότητες που ήδη έχει κατακτήσει π.χ. για τη γραφή πρώτα

ζωγραφική με χοντρό μαρκαδόρο, μετά με πιο λεπτό, μετά με μο-
λύβι. 

- Πρωτοβουλία στην οργάνωση του χώρου π.χ κουτί για να βάζει
τα αντικείμενά του.

- Παιχνίδι Ρόλων (ο Γονέας στο ρόλο του Μαθητή, το Παιδί Δά-
σκαλος και αλλαγή) βελτιώνει την επικοινωνία και ενισχύει την
αυτό- εικόνα του Παιδιού.

- Ενθάρρυνση μέσα από βιωματική μάθηση (λίστα αγορών, τα
παιδιά μικροί «master chef» μαζί μας στη μαγειρική, οπτική αναγνώ-
ριση γραμμάτων- όλα τα κυκλάκια σε ένα απλό άρθρο εφημερίδας/
παιδικό βιβλίο, αξιοποίηση όλων των αισθήσεων με το σώμα μας
στο πάτωμα σχηματίζουμε γράμματα αξιοποιώντας χέρια/ πόδια).

Ο Γονέας και το Παιδί σε Συμμαχία- Δομούν Ξεκάθαρο Καθη-
μερινό Πρόγραμμα:

- Πρωινό Ξύπνημα (Πρωινό Γεύμα, Αυτονομία στην Ένδυση-
Πρωτοβουλία Παιδιού) 

- Πρόγραμμα Τηλεθέασης 
- Χώρος και Χρόνος Μελέτης στο Σπίτι- Δημιουργούμε ειδικό

χώρο στο δωμάτιο του παιδιού (Γραφείο, σταθερό σημείο για απα-
σχόληση/ μελέτη)

Ο Γονέας Δίαυλος Επικοινωνίας: 
- 1η Ημέρα στο Σχολείο (Αγιασμός- Παρουσία του Γονέα) 
- Συνοδεία Παιδιού στο Σχολείο 
- Επικοινωνία (στο ίδιο Επίπεδο με το παιδί- «πώς πέρασες στο

Σχολείο»)- ευκαιρία να μιλήσει για τη Σχολική Ζωή- κίνητρο για μά-
θηση όταν  συσχετίζει αυτά που έμαθε στο σχολείο με αυτά που
παρατηρεί γύρω του.

Οδηγός για τους γονείς

Μακρή Όλγα, 
Ψυχολόγος- 

Σύμβουλος (MSc)



(Συνέχεια)

Ακάνθας ο λιμός γλυκέας ποιεί (παροιμία): Η πείνα
κάνει και τα αγκάθια γλυκά. Ο Διογένης ο Κυνικός, όταν
ρωτήθηκε ποιο είναι το νοστιμότερο φαγητό, είπε «η
πείνα». Όσο μεγαλύτερη είναι η πείνα τόσο νοστιμότερα
φαίνονται όλα. Ο Λαός λέει « όταν το σκυλί του αγά πεί-
νασε, έφαγε κρεμμύδια».

Ακίχητα διώκεις (παροιμία): Ζητάς  τα ανέφικτα. Δεν
μπορούμε στη ζωή να τα  ‘χουμε όλα, κάποια πράγματα θα παρα-
μένουν «άπιαστο όνειρο», είτε γιατί από τη φύση τους είναι τέτοια
είτε γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Η προσγείωση ανακου-
φίζει  και λυτρώνει.

Άκλητος μυία (παροιμία): Απρόσκλητη μύγα, δηλ. άνθρωπος
ανεπιθύμητος, της προσκολλήσεως,  που εμφανίζεται απρόσκλη-
τος. Η παροιμία αναφέρεται και από τον Αθήναιο στο έργο του
«Δειπνοσοφισταί».

Άκουε πολλά, λάλει καίρια (Βίας): Άκου μεν πολλά, αλλά μίλα,
όταν πρέπει.

Άκουσον, άκουσον: Μα τι αναίδεια, τι θράσος! Δε φτάνει που
τα ‘κανε θάλασσα, ζητάει και τα ρέστα από πάνω! Η φράση από
την Π.Δ. (Β’ Βασ 20.16), όπου ο Ησαϊας συνδιαλέγεται με το Βασι-
λιά Εζεκία και σε κάποια στιγμή εφιστά την προσοχή του Εζεκία
με τη φράση «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου! Ιδού έρχονται ημέραι
καθ’ ας παν ό,τι εστί εν τω οίκω σου και ό,τι οι πατέρες σου εναπε-
ταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης θέλει μετακομισθεί εις την Βα-
βυλώνα» ( άκουσε το λόγο του Κυρίου! Για κοίτα, έρχονται μέρες
κατά τις οποίες ό,τι υπάρχει στο παλάτι σου και ό,τι αποταμίευσαν
οι πρόγονοί σου μέχρι σήμερα θα περάσει στους Βαβυλώνιους). 

Ακούω τα εξ αμάξης: Δέχομαι σφοδρή κριτική, με κατσαδιά-
ζουν. Η φράση συνδέεται με τη μεγάλη γιορτή των Ελευσίνιων Μυ-
στηρίων, που διοργάνωναν οι Αθηναίοι προς τιμήν της θεάς
Δήμητρας. Η πομπή των προσκυνητών ακολουθούσε την Ιερά Οδό,
η οποία περνούσε πάνω από τον Κηφισό ποταμό. Η πομπή ήταν
μεν πάνδημη για όλους τους βέρους Αθηναίους, αλλά κάποιοι απο-
κλεισμοί υπήρχαν ωστόσο για ορισμένους ανθρώπους κατώτερης
τάξης, της πλέμπας. Αυτοί οι κοινωνικά απόβλητοι, οι περιθωριακοί,
για να εκδικηθούν για τον αποκλεισμό τους, συγκεντρώνονταν
κοντά στη γέφυρα του Κηφισού και περίμεναν την επιστροφή των
«καθαρόαιμων» Αθηναίων από την Ελευσίνα. Μόλις έφταναν οι
άμαξες των προσκυνητών κοντά τους, άρχιζαν να τους βρίζουν ελε-
εινά με χυδαιολογίες και προσβλητικές χειρονομίες. Αλλά και οι επί
των αμαξών δεν κάθονταν ούτε με τα χέρια σταυρωμένα ούτε με
το στόμα βουλωμένο. Ανταπέδιδαν και αυτοί τα ίσα, βρίζοντας και
χειρονομώντας. Έτσι, οι μεν επί της γέφυρας άκουγαν τα «εξ αμά-
ξης», οι δε επί των αμαξών τους «γεφυρισμούς».Αυτή είναι η μία εκ-
δοχή. Υπάρχει όμως και η άλλη, σύμφωνα με την οποία η φράση
προήλθε από τη συνήθεια που είχαν οι Αθηναίες προσκυνήτριες,
επιστρέφοντας από την Ελευσίνα εποχούμενες επί αμαξών, να κά-
νουν δηκτικά σχόλια ποικίλου περιεχομένου, εκστομίζοντας σκώμ-
ματα και φαιδρολογήματα όχι και τόσο σεμνά.

Ακούω τον αναβαλλόμενο: Δέχομαι δριμύτατο κατσάδιασμα.
Την ώρα που το πρωί της Μεγάλης  Παρασκευής ο παπάς εξάγει
τον Επιτάφιο εκ του Ιερού Βήματος και τον τοποθετεί στο κέντρο
του ναού, ο δεξιός ψάλτης ψέλνει σε αργό ρυθμό το μακροσκελές
δοξαστικό των οικείων αποστίχων σε ήχο πλάγιο του Α’ «Σε τον
αναβαλλόμενον το φως ώσπερ ιμάτιον...» (εσένα, που φόρεσες το
φως σα να ήταν ένδυμα…). Προφανώς, επειδή κρατάει αρκετή
ώρα αυτό το δοξαστικό, συσχετίστηκε με το βασανιστικό κατσά-
διασμα. Ωστόσο, τη φράση τη συναντάμε και σε ένα αντίφωνο
κατά τη λειτουργία το βράδυ της Μεγάλης  Πέμπτης, μετά την
ανάγνωση του Δ’ Ευαγγελίου.

Ακούω τον εξάψαλμο: Δέχομαι έντονη επίπληξη. Η φράση είναι
συνώνυμη με την προηγούμενη. Με την έναρξη της ακολουθίας
του όρθρου διαβάζονται έξι ψαλμοί, που όλοι μαζί ονομάζονται
«Εξάψαλμος». Επειδή η ανάγνωσή τους διαρκεί επίσης πολύ, συ-
σχετίστηκε η διάρκειά τους με ανάλογης διάρκειας  επίπληξη,
όπως και στην προηγούμενη φράση.

Άκρατος οίνος: Ανέρωτο κρασί. Μεταφορικά ο ασυμβίβαστος,
ο γνήσιος, ο ανόθευτος. Σημειώνουμε εδώ ότι ο «ο άκρατος οίνος»
ήταν αξιοκατάκριτη πράξη για τους αρχαίους, αυτοί έπιναν πάντα
νερωμένο το κρασί (παράγωγο του «κράσις» = ανάμειξη, μείγμα).
Το «ακρατοποτείν» δεν άρμοζε στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
Κατά παρομοίωση λέμε για κάποιον ότι αυτός είναι «άκρατος
οίνος», αψύς, δε σηκώνει μύγα στο σπαθί του.

Ακρογωνιαίος λίθος: Το αγκωνάρι. Έτσι χαρακτηρίζει το Χρι-
στό ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του (2.20) και ο Πέ-
τρος στην Α’ επιστολή του (2.6). Με την ίδια έννοια μεταφορικά
ονομάζουμε ακρογωνιαίο λίθο τον κύριο συντελεστή μιας προσπά-
θειας ή αυτόν στον οποίο στηρίζεται μια επιχείρηση, μια ομάδα
ανθρώπων κτλ (π.χ. ο πατέρας θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της
οικογένειας).

Αλαζονεία εμπόδιον σοφίας (Βίας): Η αλαζονεία είναι εμπόδιο
σωφροσύνης. Η φράση απευθύνεται προς πολύξερους οιηματίες,
που νομίζουν πως γνωρίζουν τα πάντα, ενώ φλυαρούν με ανούσιες
κενολογίες. Η έπαρση τούς αποκόπτει από το «γνώθι σαυτόν» και
καταντούν γραφικοί.

Αλαζονεία τον έλεγχον οίκοθεν εύρατο (Αίσωπος): Η αλαζο-
νεία ελέγχεται από μόνη της, είναι διάστικτη από σημάδια έωλης
έπαρσης και ψεύδους. Μοιάζει με φουσκωμένο μπαλόνι που
«χάνει» σιγά σιγά και σπάει σα σαπουνόφουσκα στο τέλος.

Άλας εις αλυκάς κομίζει (παροιμία): Κουβαλάει αλάτι στις αλυ-
κές, δηλ. μιλάει για πράγματα πασίγνωστα και τετριμμένα. Παρό-
μοια είναι η φράση «κομίζει γλαύκα εις Αθήνας» (βλ. λήμμα).

Άλας συνανηλώκαμεν (παροιμία): Φάγαμε μαζί αλάτι. Εμείς
λέμε «φάγαμε μαζί ψωμί κι αλάτι». Μας συνδέουν κοινοί αγώνες,
κοινές περιπέτειες και παλιά γνωριμία. 

Αλλ’ έμοιγε ουκέτι λυπηρός ο θάνατός εστιν, είγε οράν μέλλω
τον εχθρόν μου προαποπνιγόμενον (Αίσωπος): Δε μου είναι πια
λυπηρός ο θάνατος, αν είναι να δω τον εχθρό μου να πνίγεται πριν
από μένα. Η ρήση επισημαίνει τη δύναμη του άσβεστου μίσους,
που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην αυτοκαταστροφή, προ-
κειμένου να επιτευχθεί εκδίκηση. Στον οικείο αισώπειο μύθο («Εχ-
θροί») συνταξιδεύουν σε μια βάρκα δυο άσπονδοι εχθροί. Ο ένας
έπιασε την πλώρη κι ο άλλος την πρύμνη. Ξαφνικά ξεσπάει φουρ-
τούνα και η βάρκα αρχίζει να βουλιάζει. Τότε αυτός που κάθεται
στην πρύμνη ρωτάει ένα συνεπιβάτη, ποιο μέρος της βάρκας βου-
λιάζει πρώτα. Ο επιβάτης του απαντά «η πλώρη». Και τότε παρη-
γορήθηκε σφόδρα, αναφωνώντας την παραπάνω φράση.

Αλλ’ ουκ αύθις αλώπηξ εις πάγην (παροιμία): Η αλεπού δεν
πέφτει δυο φορές στην παγίδα. Μεταφορικά, ο συνετός άνθρωπος
φροντίζει να μην ξαναπέσει στο ίδιο λάθος. Η παροιμία απαντά
και στον τύπο «αλλ’ ουκ αύθις αλώπηξ πάγαις αλώσεται» (Ζηνό-
βιος).  Παρόμοια η φράση «Το δις εξαμαρτείν επί το αυτό ουκ αν-
δρός σοφού» του Μενάνδρου (βλ. λήμμα).

Άλλα μεν Λεύκωνος όνος φέρει, άλλα δε Λεύκων: Άλλα κου-
βαλάει ο γάιδαρος του Λεύκωνα και άλλα ο Λεύκωνας. Η φράση
ταιριάζει γάντι στους πάσης φύσεως λαθρεμπόρους, που επιχει-
ρούν με χίλιους δυο τρόπους να ξεγελάσουν τελωνειακές και
αστυνομικές αρχές, προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Ο
Λεύκων ήταν ένας γεωργός που προσπάθησε να εισαγάγει λα-
θραία μέλι στην Αθήνα. Και τι σοφίστηκε: γέμισε δυο ασκούς με
μέλι, τους έβαλε μέσα σε δυο μεγάλα κοφίνια, ύστερα σκέπασε
τους ασκούς με κριθάρι και φόρτωσε τα κοφίνια στο γάιδαρο. Στο
Τελωνείο όμως ο γάιδαρος σκόνταψε και έπεσε. Έτρεξαν τότε οι
τελώνες να βοηθήσουν το γάιδαρο, να σηκωθεί, και βρέθηκαν προ
εκπλήξεως. Η απάτη αποκαλύφτηκε από μόνη της. Μεταφορικά,
η φράση υποδηλώνει διάσταση μεταξύ λόγων και έργων («άλλα
λές και άλλα κάνεις»). Συναφής και η φράση του Σωκράτη «τα
έργα ου συμφωνεί τοις λόγοις» (βλ. λήμμα).

Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει (Βιργί-
λιος): Άλλες είναι οι αποφάσεις των ανθρώπων και άλλο είναι το
θέλημα του Θεού. Η μοίρα των θνητών είναι απρόβλεπτη και ανε-
ξιχνίαστη, για τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. «Ανεξι-
χνίασται αι βουλαί του Κυρίου» (βλ. λήμμα).

Άλλην δρυν βαλάνιζε (παροιμία): Κούνα άλλη βελανιδιά, χτύπα
άλλη πόρτα (γι’ αυτό που ζητάς), μη μ’ ενοχλείς. Στην αρχαιότητα
υπήρχαν επαγγελματίες βαλανιστές, που αναλάμβαναν έναντι
αμοιβής να μαζέψουν βαλανίδια για εκτροφή των ζώων. Πήγαιναν
λοιπόν από σπίτι σε σπίτι και προσέφεραν την εργασία τους στους
ενδιαφερομένους. Πολλές φορές όμως γίνονταν φορτικοί και προ-
καλούσαν την αγανάκτηση των νοικοκυραίων. Από την ενόχληση
αυτή η φράση φορτίστηκε αρνητικά και χρησιμοποιείται για απόρ-
ριψη κάθε ανεπιθύμητης απαίτησης. Έχει όμως και τη διάσταση
της απόρριψης κάποιου ισχυρισμού με την έννοια του σημερινού
«αλλού να τα λες αυτά, σ’ εμένα δεν περνάνε».

Άλλο γλαυξ, άλλο κορώνη φθέγγεται (παροιμία): Άλλα λέει η
κουκουβάγια και άλλα η κουρούνα. Λέγεται για δυο ανθρώπους
που δεν μπορούν συνεννοηθούν μεταξύ τους: άλλα λέει ή κατα-
λαβαίνει ο ένας και άλλα ο άλλος («άλλα λέει η θειά μου, και άλλα
ακούν τ’  αφτιά μου» λέει ο Λαός).

Άλλοι κάμον, άλλοι ώναντο (Ζηνόβιος): Άλλοι κουράστηκαν,
και άλλοι ωφελήθηκαν. Άλλοι δούλεψαν και άλλοι έφαγαν. Η
φράση αφορά τους καιροσκόπους και τους χαραμοφάηδες.

Άλλοι σπείρουσιν, άλλοι δε αμήσονται (παροιμία): Άλλοι σπέρ-
νουν, και άλλοι θα θερίσουν, δηλ. άλλοι κουράζονται, και άλλοι θα
απολαύσουν τα έτοιμα. Η φράση είναι παρόμοια με την προηγού-
μενη.

Άλλοις υπηρετών αναλίσκομαι (ρητό): Φθείρομαι εγώ, για να
εξυπηρετήσω τους άλλους. Πάντα θα υπάρχουν οι έξυπνοι και τα
κορόιδα, οι θύτες και τα θύματα. Σ’ αυτούς αναφέρεται η φράση,
γιατί υπάρχουν και οι καλοπροαίρετοι «αυτοθυσιαζόμενοι», που
αναλίσκονται για το καλό των άλλων, χωρίς να διαμαρτύρονται για
την προσφορά τους ούτε να ζητούν αποζημίωση για τις υπηρεσίες
τους.

Άλλος εστίν ο σπείρων και άλλος ο θερίζων (παροιμία): Άλλος
σπέρνει και άλλος θερίζει.

Αλλοτρίω χώρω πόδα μη τίθεσθαι (γνωμικό): Σε ξένο χώρο
μην πατάς, δηλ. σε ξένες υποθέσεις μην ανακατεύεσαι.

Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρίθων (παροιμία): Γιατρεύει τους
άλλους, ενώ ο ίδιος είναι γεμάτος πληγές, δηλαδή δεν κοιτάζει τα
χάλια του, θέλει να δίνει και συμβουλές.

Άλλως έδοξε τοις θεοίς (Βιργίλιος): Αλλιώς αποφάσισαν οι

θεοί, οι αποφάσεις και τα έργα των ανθρώπων ανατρέ-
πονται από τη θεία βούληση. Παρόμοια είναι και η ρήση
«άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει» (βλ.
λήμμα).

Άλμη ουκ ένεστιν αυτώ (παροιμία): Είναι «ξενέρω-
τος», άχαρος, ακοινώνητος, ιδιότροπος, ακατάλληλος
για παρέα και για κοινωνικές σχέσεις.

Αλύπως βίου (δελφ. παράγγ.): Ζήσε χωρίς στενοχώ-
ριες, δηλ. μην τα παίρνεις όλα κατάκαρδα, προσπάθησε

να ξεπερνάς όσο καλύτερα γίνεται τα δυσάρεστα, για να ‘χεις ψυ-
χική ηρεμία.

Άλφα και ωμέγα: Τα δυο αυτά γράμματα της αλφαβήτου οριο-
θετούν την αρχή και το τέλος των πάντων. Αυτήν τη δογματική εξί-
σωση την προσωποποιεί στο Χριστό ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή
του ως εξής: «Εγώ ειμί το άλφα και το ωμέγα, ο πρώτος και ο έσχα-
τος, η αρχή και το τέλος». Κάτι παρόμοιο ως επίγραμμα βρίσκουμε
στο άγαλμα της θεάς Αθηνάς στην αρχαία αιγυπτιακή πόλη «Σάις».
Στο βάθρο διαβάζουμε: «Εγώ ειμί  παν το γενόμενον, το ον και το
εσόμενον και τον εμόν πέπλον ουδείς πω θνητός απεκάλυψεν» (εγώ
είμαι ό,τι υπήρξε, ό,τι υπάρχει και ό,τι θα υπάρξει και το μυστη-
ριακό πέπλο μου ποτέ κανείς θνητός δεν μπόρεσε να αποκαλύψει). 

Μεταφορικά η φράση σημαίνει το κομβικό σημείο μιας πράξης,
τον πυρήνα μιας υπόθεσης, που είναι αποφασιστικής βαρύτητας
για την έκβαση ή την αποδοχή της. Π.χ. λέμε: Η ανάσταση των νε-
κρών και η αθανασία της ψυχής είναι το άλφα και το ωμέγα της
χριστιανικής πίστης. Η ύπαρξη κεφαλαίων είναι το άλφα και το
ωμέγα για τη δημιουργία μιας επιχείρησης.

Αλωπεκίζειν προς ετέραν αλώπεκα (παροιμία): Κατεργαριές
στον κατεργάρη δε χωράνε. Λέγεται για πονηρούς που  πιστεύουν
ότι είναι πιο έξυπνοι από τους ομοίους τους και προσπαθούν με
κόλπα να τους «ρίξουν». Λέμε τότε π.χ. άσε, φίλε, το «αλωπεκίζειν
προς ετέραν αλώπεκα» είναι αδύνατο.

Αλώπηξ ου δωροδοκείται (παροιμία): Την αλεπού δεν την ξε-
γελάς με δώρα, δεν την πιάνεις εύκολα. Οι έξυπνοι και οι πονηροί
δεν πέφτουν εύκολα στην παγίδα.

Αλώπηξ τον βουν ελαύνει (παροιμία): Μια αλεπού μπορεί να
κατευθύνει ακόμα και ένα βόδι με την πονηριά της. Οι πολύ έξυ-
πνοι θα εξουσιάζουν πάντα τους λιγότερο έξυπνους.

Αμ’ έπος αμ’ έργον (Ηρόδοτος): Με το λόγο και η πράξη. Λέμε
π.χ. το ‘πε και το ‘κανε, «εν τω άμα και το θαύμα», εδώ και τώρα.
Πρόκειται για αρχαιότατη φράση, η οποία απαντά και στον Όμηρο
και στον Ησίοδο και σε άλλους συγγραφείς. Η ευρύτατα χρησιμο-
ποιούμενη και σήμερα ακόμη αυτούσια μορφή της εκπλήσσει.

Αμάθεια μεν θράσος, λογισμός δε όκνον φέρει (Θουκυδίδης):
Η αμάθεια φέρνει θράσος, η  περίσκεψη συγκράτηση. Η φράση
από τον «Επιτάφιο» του Περικλή.

Αμαθία πάντων αίσχιστον (Πλάτων): Η αμάθεια είναι το χειρό-
τερο όλων. Αυτή την παρατήρηση κάνει ο Πλάτων στον «Ιππία»
του, αναφερόμενος σ’ αυτούς που δεν έχουν καμιά σχέση με
μύηση και τελετές. Κατ’ επέκταση η παρατήρηση αφορά και κάθε
άσχετο με κάποιο θέμα (π.χ. λέμε ότι ο τάδε, ενώ είναι «αμύητος
και ατέλεστος» περί τα οικονομικά, θέλει να μας δώσει και μαθή-
ματα Πολιτικής Οικονομίας). 

Άμαξα τον βουν έλκει (παροιμία): Η άμαξα τραβάει το βόδι.
Λέγεται για όσους κάνουν πράγματα αντίθετα με τη λογική.

Αμαρτία εξομολογημένη ουκ έστιν αμαρτία: Πρέπει να συγ-
χωρούμε αυτόν που μετανοεί για κάτι και το παραδέχεται. Η
φράση αναφέρεται στο μυστήριο της εξομολόγησης, κατά την
οποία, για να έχει νόημα η εξομολόγηση, ο εξομολογούμενος θα
πρέπει «εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας» να αποβάλει
δια παντός τα αμαρτήματά του, εκμυστηρευόμενος στον εξομο-
λόγο του «μετά πάσης αληθείας τα πάντα». Αν το πράττει για τους
τύπους, μόνο και μόνο π.χ. για να μεταλάβει, τότε δεν ισχύει η συγ-
χώρεση.

Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα (Εξ 20.5): Τα παιδιά πλη-
ρώνουν τα σφάλματα των γονιών τους. Στο σχετικό εδάφιο ο Θεός
προειδοποιεί τους Εβραίους στην έρημο να μην κατασκευάσουν
και να μην προσκυνήσουν είδωλα, απειλώντας τους ότι μια τέτοια
πράξη θα τη θεωρήσει ύβρη απέναντί του, διότι λέει «… εγώ γαρ
ειμί Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας πατέ-
ρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς τοις μισούσι με,
και ποιών έλεος εις χιλιάδας τοις αγαπώσι με και τοις φυλάσσουσι
τα προστάγματά μου». Ωστόσο, δυσερμήνευτη παραμένει ακόμα
η φράση «τοις μισούσι με». Ποιους εννοεί άραγε εδώ εχθρούς του
ο Θεός; Τους πατεράδες μόνο ή πατεράδες και παιδιά γενικά;
Μάλλον θα ήταν υπερβολή και αδικία να θεωρήσουμε υπεύθυνα
και τα παιδιά!  Η φράση «αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επί τα
τέκνα …», που προηγείται,  δεν αφήνει αμφιβολίες επ’ αυτού. Η
συγκεκριμένη φράση του λήμματος έφτασε σ’  εμάς διασκευα-
σμένη από το πρωτότυπο  σε μεταγενέστερους χρόνους.

Αμαρτιών μου τα πλήθη τις εξιχνιάσει; (δοξαστικό της Μεγά-
λης Τρίτης): Ποιος θα ξεπλύνει τα πλήθη των αμαρτιών μου; Το
ερώτημα είναι παρμένο από το στίχο «αμαρτιών μου τα πλήθη και
κριμάτων σου αβύσσους τις εξιχνιάσει, ψυχοσώστα Σωτήρ μου;»
στο γνωστότατο τροπάριο της Κασσιανής. Η ερώτηση αφορά
κάθε άνθρωπο που έχει τη δύναμη και τη θέληση να ασκήσει αυ-
στηρή αυτοκριτική στις πράξεις του. Βλ. και  «η εν πολλαίς αμαρ-
τίαις».

Αμαρτών, μεταβουλεύου (Περίανδρος: δελφ. παράγγ.): Όταν
σφάλλεις, ν’ αναγνωρίζεις το σφάλμα σου και να μετανιώνεις. Αυτό
είναι γενναιοψυχία και ηθική ακεραιότητα.
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«Λόγιος γλωσσικός πλούτος»
(Λεξικογραφική παρουσίαση φράσεων και επιρρημάτων της αρχαίας, 

εκκλησιαστικής και νεότερης λόγιας γλώσσας στη Νεοελληνική με
πλούσιο παράρτημα λατινικών φράσεων)

* 4.500 λήμματα αρχαίων και λόγιων ελληνικών φράσεων
* 1.500 λήμματα φράσεων της λατινικής γραμματείας

* 1.200 επιρρήματα αρχαίας προέλευσης, δόκιμων στη Νεοελληνική
(Του καθηγητή και συγγραφέα κ. Λάμπρου Απ. Πασιαλή)



Γράφει 
ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Ενθυμούμαι όταν μικρά παι-
διά στο χωριό παίζαμε «ξεσι-
λόϊαστα (=αμέριμνα)» στη
γειτονιά μας ή στην αυλή του
σχολείου μας, μαζί με τους φί-
λους μας, τους συμμαθητές
μας και τους συγχωριανούς
μας. Τρέχαμε στους χωματό-
δρομους και στα σοκκάκια που
υπήρχαν τότε, με κοντά παντε-
λονάκια και ξυπόλυτοι πολλές φορές. Δεν υπήρχαν τηλέφωνα
στα σπίτια, εκτός από το κεντρικό στο καφενείο του Π. Μπο-
νώτη, που έπρεπε να περιμένεις στην ουρά να τηλεφωνήσεις,
εφ’ όσον βέβαια αυτό θα ήταν εφικτό. Ένα τηλέφωνο λοιπόν
και ο Παναγιώτης ή η Μαρία(η γυναίκα του), κάθε φορά που τη-
λεφωνούσε κάποιος από τα ξένα έβγαινε στην αυλή του καφε-
νείου και φώναζε «Μήτσο, Βασίλου, Γιωργίτσα, Γιώργαινα,
Λιμόνου, τηλέφωνο! Τηλέφωνο». Τους άκουγε όλο το χωριό. Και
εκείνος που άκουγε το όνομά του πήγαινε στο καφενείο για να
μιλήσει. Λίγα μέτρα πιο ’κει ήταν τα μπακάλικα του χωριού μας
(ο μπάρμπα Στέφο Ζάρος, ο μπάρμπα Θωμάς Ζάρος, αργότε-
ραα η θειά η Νίκα, ο μπάρμπα Κώστας Τέγος, ο μπάρμπα Χρή-
στος Αγρίμης). Όλοι τους είχαν απ’ όλα τα τρόφιμα, μακαρόνια,
ρύζι, φασόλια, φακές, ρέγγες κ.τ.λ. Τα περισσότερα τρόφιμα
ήταν μέσα σε τσουβάλια και πάνω υπήρχε η σέσουλα, όπου γέ-
μιζες τη χαρτοσακούλα με τα φασόλια η τη ζάχαρη, ανάλογα τι
ήθελες να πάρεις. Δίπλα η ζυγαριά... Η παλιά πλάστιγγα που
ζύγιζε πόση ζάχαρη, η ο, τιδήποτε άλλο αγόραζες. Ένα ριγωτό
τετράδιο δίπλα, το δεφτέρι όπως το λέγαμε, στο οποίο έγραφε
ο μπάρμπα Στέφος ή η θειά Νίκα και οι υπόλοιποι μπακάλιδες
κάθε μέρα τι αγόραζες και πόσο κόστιζε. Σπάνια πλήρωνε κα-
νείς με μετρητά. Δεν υπήρχαν χρήματα και όλοι αγόραζαν βε-
ρεσέ και στο τέλος της εβδομάδος η του μήνα, η κάθε
οικογένεια ξεχρέωνε το ποσόν που χρωστούσε. Λίγο πιο πέρα
ήταν το …κρεοπωλείο (δυό τέμπλες για να κρέμοντα τα σφαχτά
της ημέρας), το τσαγκαράδικο, διότι τα παπούτσια τα κρατού-
σαμε και τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια. Άλλοτε αλλάζαμε
τακούνια, άλλοτε πάτους, άλλοτε σόλες, άλλοτε τα ράβαμε ό,
που σχιζόντουσαν. Πολλοί χρησιμοποιούσαν γουρνουτσάρουχα
και οι μικροί τα καλοκαίρια ήταν ξυπόλυτοι! Στο σχολείο πηγαί-
ναμε, με τις ποδιές μας και στο Γυμνάσιο με το πηλίκιο και το
σήμα, που μαρτυρούσε ότι είμαστε μαθητές. Κάθε μέρα γινόταν
η προσευχή στην αρχή και στο τέλος του μαθήματος. Ομοίως

γινόταν και η έπαρση η η υπο-
στολή της σημαίας, «άδοντες
τον Εθνικόν μας Ύμνο». Στους
τοίχους της αίθουσας υπήρ-
χαν κάδρα με τους εθνικούς
ήρωες, τον Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη, τη Μπουμπουλίνα, τον
Γ. Καραϊσκάκη, τον Αθ. Διάκο
τον Παπαφλέσσα... και στην
ψηλότερη θέση, πάνω από τον
μαυροπίνακα η εικόνα του Χρι-
στού ή της Παναγίας μας. Τα
βιβλία μας μιλούσαν για το

Χριστό και την Ελλάδα. Οι Εθνικές μας γιορτές ήταν πανηγύρι
για όλο το χωριό. Οι μαθητές θα έλεγαν ποιήματα και θα έπαι-
ζαν «σκέτς « ή «διαλόγους» με εθνικοθρησκευτικό περιεχόμενο.
Τα τραγούδια « Όλη δόξα, όλη Χάρη…», «Σαράντα παλλικάρια
από την κλεφτουριά…» κ.λ.π. δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα
συγκινητική. Όλοι οι παρευρισκόμενοι (γονείς, παιδιά, δάσκα-
λοι) έκαναν ανεφοδιασμό εθνικοπατριωτικό και μετά το καθιε-
ρωμένο κέρασμα του Προέδρου του χωριού (λουκούμι),
φεύγαμε για τα σπίτια μας. Ο σκηνοθέτης (που δεν ήταν άλλος
από τον μεγάλο Σωτ. Στάθη, τον Δάσκαλό μας) με μεγάλο με-
ράκι και ζήλο προέβλεπε την κάθε λεπτομέρεια, ώστε να στε-
φθεί από πλήρη επιτυχία η εκδήλωση (εθνική ή θρησκευτική
γιορτή). Το ίδιο γινότανε Χριστούγεννα, Ευαγγελισμού και
Πάσχα, με περιεχόμενο θρησκευτικό. Όταν θέλαμε να κατέ-
βουμε στην πόλη (Μουζάκι ή Καρδίτσα) θα έπρεπε να πάμε με
τα πόδια στα πλατάνια (δίπλα από το Καππά) για να επιβιβα-
σθούμε στο Λεωφορείο της γραμμής. Πάνω από το κεφάλι του
οδηγού, υπήρχε ολόκληρο εικονοστάσι με καντήλι ηλεκτρικό.
Κάπου υπήρχε και μια αφίσσα « Μην βλασφημείτε…». Αργότερα
εγκαινιάσθηκε η φορτοεπιβατική συγκοινωνία του Τσίγκα
(Χωριό Καρδίτσα και χωριό –Μουζάκι). Η εικόνα της Αγίας Πα-
ρασκευής που δώρισε ο μακαριστός Παπαβασίλης Γέρμανος
κατά την ώρα του αγιασμού (πρώτη ημέρα έναρξης δρομολο-
γίων!!) ήταν πάντοτε στην καμπίνα του οδηγού. Όταν ερχόταν
καλοκαίρι, κοιμόμασταν στις αυλές των σπιτιών μας, όπως ο κα-
θένας βολεύονταν. 

Πόρτες και παράθυρα ήταν διάπλατα ανοιχτά για να είναι
δροσερό το σπίτι μέρα και νύχτα. Έτσι κάπως ζούσαμε τα παι-
διά και οι συγχωριανοί της δεκαετίας του �60, του �70 …

(Στο επόμενο η συνέχεια…. «Έτσι είναι τώρα...»)

ΣΕΛΙΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20124 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Ξενώνας-Αρχοντικό

ΖΗΓΡΑ-ΣΥΡΜΟΥΖΗΓΡΑ-ΣΥΡΜΟΥ
Αποδράστε από την πόλη. Απολαύστε την δροσιά και τον
καθαρό αέρα του Ελληνοπύργου. Απολαύστε την άνετη
διαμονή και φιλοξενία  στο Αρχοντικό μας. Περιηγηθείτε
στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα την υπόλοιπη ημέρα.

Κ Α Φ Ε  Ψ Η Σ Τ Α Ρ Ι Α

«ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙ»
Με θέα τον κάμπο και τα χωριά του

Σεραφείμ (Φάκος) Βλήτσιος Ελληνόπυργος
Τηλ.: 6974347679, 24410-33105

ΤΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
κατσικάκι ψητό και γίδα βραστή

Μάθημα διά του παραδείγματος από τον βουλευτή Καρδίτσας κ. Παύλο Σιούφα. Μάθημα
πρός συναδέλφους του και παράδειγμα για το πως πρέπει οι αιρετοί να μην προκαλούν το
λαό που υποφέρει. Όλων των προνομίων παραιτήθηκε ο βουλευτής Καρδίτσας. 

Με δήλωση του στη βουλή αρνήθηκε το αυτοκίνητο που δικαιούνται οι βουλευτές, τα επι-
δόματα ενοικίου πολιτικών γραφείων,τα επιδόματα για ξενοδοχειακές διανυκτερεύσεις, τις
ατέλειες, τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, τα επιδόματα για μετακίνηση ως επαρχιακός βου-
λευτής!

Μακάρι όλοι οι βουλευτές να κάνουν το ίδιο. Στις δύσκολες ώρες που περνάει ο τόπος το
παράδειγμα πρέπει να το δίνουν πρώτοι εκείνοι που οι πολίτες όρισαν εκπροσώπους τους στο
Κοινοβούλιο

Στο μεταξύ, όπως γράφει σήμερα το Έθνος μόνο 35 από τους 300 δήλωσαν πως δεν επι-
θυμούν να κάνουν χρήση βουλευτικού αυτοκινήτου. Δηλαδή κάτι παραπάνω από το 10%, με-
ταξύ αυτών ήταν 11 νεοεκλεγέντες βουλευτές και 24 «παλιοί» βουλευτές.

Ο βουλευτής Παύλος Σιούφας
αρνήθηκε όλα τα βουλευτικά προνόμια!

Έτσι ήταν κάποτε…

και άλλων φορέων), πρέπει να καταργηθούν. Όχι μόνο περι-
κοπές στον… «Λαοτζίκο» αλλά  με πνεύμα  δικαιοσύνης και ισο-
πολιτείας,σε όλους... και  όχι με λαϊκίστικη λογική διαφόρων
εντύπων,  ηλεκτρονικών ΜΜΕ και όχι μόνον…

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου, 2012
Προς
Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη
Ενταύθα
κ. Πρόεδρε,
Μέσα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διέρχεται η

πατρίδα μας, είναι αναγκαίο να καταργηθούν προνόμια που και
αν δεν προκαλούν, πρέπει να εκλείψουν ώστε να συμβάλουν
στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων.

Ειδικότερα σας προτείνω και σας ζητώ:
1) Να καταργηθεί η αστυνομική φύλαξη των πρώην Προ-

έδρων της Δημοκρατίας, των πρώην Πρωθυπουργών, των
πρώην Προέδρων της Βουλής, των πρώην και νυν αρχηγών
κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή, των οιωνδή-
ποτε πρώην υπουργών, των πρώην αντιπροέδρων της Βουλής,
των αρχηγών κοινοβουλευτικών ομάδων, των πρώην αρχηγών
κομμάτων καθώς και για χήρες των άνω προσώπων.

2) Να καταργηθούν τα γραφεία στη Βουλή όλων των πρώην
πρωθυπουργών, πρώην προέδρων της Βουλής και αρχηγών
κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή και να παύσει
η διάθεση σ' αυτούς οιουδήποτε υπαλλήλου μετακλητού ή της
Βουλής ή με απόσπαση. Εξαιρούνται όσοι εκ των ανωτέρω είναι
σήμερα βουλευτές.

3) Να απολυθούν πάραυτα όλοι οι μετακλητοί υπάλληλοι που
φέρονται να απασχολούνται στα γραφεία όλων των άνω εν
παρ.1 προσώπων.

4) Να καταργηθούν ή να περιορισθούν σε έναν οι επιστημο-
νικοί συνεργάτες των βουλευτών.

5) Να απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν σύμ-
φωνα με τα άρθρα 91 και 92 του Β' κανονισμού, χωρίς να έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η πρόσληψή τους.

Εκτιμώ ότι το ποσό της εξοικονόμησης χρημάτων που θα
προέλθει από τα ανωτέρω είναι σημαντικό.

Παράλληλα όμως θα δείξουμε στους Ελληνες, ότι άρχισε
επιτέλους το νοικοκύρεμα του πολιτικού μας συστήματος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Παύλος Σιούφας

Βουλευτής Καρδίτσας

Επιστολή του βουλευτή Π. Σιούφα
προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Δρόμο προς την Κρύα Βρύση
προβλέπει η νέα διαχειριστική μελέτη

Συνέχεια από την 1η σελίδα

ίδιο συνεταιρισμό μπορούν να εξημερωθούν οι καστανιές
και να υπάρξει και από τα κάστανα ένα πρόσθετο εισόδημα. Συ-
νοψίζοντας θα πρέπει να υπάρξει στροφή προς παραγωγικές
εργασίες που θα ενισχύουν το εισόδημα και θα στηρίζουν τους
μόνιμους κατοίκους ώστε να παραμείνουν στο χωριό και να έλ-
θουν και άλλοι από τις πόλεις όπου η ζωή γίνεται ακόμη πιο δύ-
σκολη σήμερα

Ήδη το χωριό μας όπως και τα άλλα χωριά του Δήμου Μου-
ζακίου διαθέτουν όλες τις υποδομές(δρόμο, φως , νερό αλλά
και ασύρματο Wi Fi) που διευκολύνουν τη ζωή των κατοίκων και
δεν απομένει παρά να εφαρμόσουμε έξυπνες ιδέες εκμετάλεθ-
σης των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών που θα μας οδη-
γήσουν στην πολυπόθητη ανάπτυξη.



Διαβάζουμε σε έγκριτες εφημερίδες και περιοδικό τύπο των Αθηνών ευμενή σχόλια
για την μέχρι σήμερα πολιτική σταδιοδρομία του τ. Προέδρου της Βουλής των Ελλή-
νων, τ. Υπουργού σε όλες τις Κυβερνήσεις της Ν. Δ. και επί 31 έτη Βουλευτού Καρδί-
τσας κ. Δημ. Γ. Σιούφα. Η προσφορά του στον τόπο, με την ιδιότητα του ενεργού
πολιτικού (από οποιαδήποτε θέση) δεν αμφισβητείται από αντικειμενικούς κριτές και
αναλυτές των πολιτικών γεγονότων της χώρας μας. Πολλοί εξ αυτών, εκτός του Γ.
Σουφλιά ( πολυχρόνιος και εκείνος Βουλευτής ν. Λαρίσης και Υπουργός της Ν.Δ.) και
τον δικό μας (Δημ. Γ. Σιούφα), χαρακτήρισαν «Θεσσαλάρχη», εκ της βαρύτητος και
του πολιτικού εκτοπίσματος των ανδρών και τις παρεμβάσεις τους για την ανάπτυξη
και την προώθηση έργων υποδομής στην Θεσσαλία γενικότερα. Νομίζω, κατά την τα-
πεινή μου άποψη, επειδή ο συγχωριανός μας Δ. Γ. Σιούφας δεν θεωρείται ότι απεχώ-
ρησε (και λόγω ηλικίας ακόμη) από το πολιτικό σκηνικό της χώρας, είναι νωρίς να
προταθεί η απονομή οποιασδήποτε τιμητικής διάκρισης με επίσημο τρόπο από το
χωριό μας. Νομίζω. Η άποψή μου είναι αυτή. 
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Ελληνόπυργος ο ευρωπαϊκός
Κυριακή, 25 Μαρτίου και το χωριό ήταν κέντρον αναφοράς σε

επίπεδο ευρωπαϊκό… Πολύς κόσμος και επίσημος κόσμος. Οι από-
δημοι είχαν την τιμητική τους. Οι πρόεδροι όλων των Συλλόγων Ελ-
ληνοπυργίων, παρόντες για την υπογραφή της περίφημης χάρτας
συνεργασίας που καθορίζει τους στόχους και τις δράσεις για την
ανάπτυξη του χωριού μας. Συμβαλλόμενοι, εκτός των έξι (6) πολι-
τιστικών Συλλόγων του χωριού (Αθηνών, Λαρίσης, Βόλου, Ελληνο-
πύργου, Θεσσαλονίκης και Τρικάλων), η τοπική Κοινότητα, ο Δήμος
Μουζακίου, η ΑΝΚΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Ο Σύλλογός
μας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ», στη Λάρισα, δικαίως μπορεί να θεωρηθεί ως
πρωτοστάτης, αφού η ιδέα για ένταξη των αποδήμων Ελληνοπύρ-
γου στο σχετικό πρόγραμμα, ξεκίνησε από εκείνον (λέγε Ιωάνης
Νικ. Φαρασλής, ο περιβαντολλόγος, συγχωριανός μας και μέλος
του Δ. Σ. του συλλόγου μας). Τα της οργάνωσης βέβαια ανήκουν
στον τοπικό σύλλογο «Ο Άγιος Αθανάσιος» , που σήκωσε και το
κύριο βάρος αυτής, με επιτυχή κατάληξη. Συγχαρητήρια σε όλους
τους προαναφερθέντες φορείς και βεβαίως στον εκλεκτό (και συμ-
πατριώτης μας Καππασιώτη, εκ της μητρός του), Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημήτριο Γούλα, στον οποίο ανήκει
η ιδέα, η πρωτοβουλία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του όλου
προγράμματος. Ευχαριστούμε κ. Καθηγητά. Μετά την υπογραφή
της χάρτας επισκέφθηκε το χωριό το πρώτο κλιμάκιο Γάλλων φοι-
τητών για μελέτη και έρευνα και ξεναγήθηκαν στο Αρχοντικό Σύρ-
μου (Ζήγρα) . 

Και τα τρία 
παπαδοπαίδια Αεροπόροι

Την παραμονή της Αγίας Παρασκευής (25 Ιουλίου) ο Δημήτρης
Αντ. Ανδρέου, δηλ. ο τρίτος γιός του  σεβαστού μας Παπαντώνη,
του Ιερέα του χωριού μας, απεφοίτησε από την Σ.Τ.Υ.Α. (Σχολή Τε-
χνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) και ονομάσθηκε Σμηνίας της
Πολεμικής Αεροπορίας. Ο αγαπητός Δημήτρης (ή Μήτσος τ’ Πα-
παντών’, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του στο χωριό),  αν και επι-
τυχών στην Σχολή Ευελπίδων προτίμησε την Σ.Τ.Υ.Α. και έτσι είναι
συνάδελφος με τα άλλα δύο αδέλφια του τον Θωμά (Μάκη) και τον
Βάϊο, που επίσης,  απεφοίτησαν από την ΣΤΥΑ και τώρα ως Υπα-
ξιωματικοί υπηρετούν στην Ν. Αγχίαλο (111 Π.Μ.). Συγχαρητήρια
Παπαντώνη και να ευχηθούμε και στην Μαρία τώρα (στην κόρη δη-
λαδή), για να γίνει η πρώτη Αεροπορίνα γυναίκα από το χωριό μας,
(οπότε πλέον ο παπαντώνης θα έχει και τον τίτλο «ο Παπάς με τους
τρεις γιούς και την μια κόρη Αεροπόρους»)!!! Για να ιδούμε θα ακο-
λουθήσει τα αδέλφια της στο επάγγελμα η Μαρία ή όχι;!!!

Ήταν υπέροχο καλοκαίρι…
Σύμφωνα με ασφαλείς και αξιόπιστες πληροφορίες συγχωρια-

νών μας (διότι ο γράφων απουσίαζε,δυστυχώς), το εφετινό καλο-
καίρι στο χωριό ήταν υπέροχο για τους  συγχωριανούς μας που
βρέθηκαν εκεί. Ολοι οι συγχωριανοί μας που μπόρεσαν να παρα-
θερίσουν ή να επισκεφθούν για λίγες ημέρες  το χωριό μας έμειναν
ενθουσιασμένοι. Κατ’ αρχήν στάθηκαν τυχεροί διότι ευνοήθηκαν
από το πολύ ζεστο καλοκαίρι  των  μεγάλων πόλεων και πεδινών
περιοχών,όπου η θερμοκρασία,σε κάθε περίπτωση ήταν αρκετά
χαμηλότερη. Ιδίως τις βραδινές-νυκτερινές ώρες μέχρι και τις πρώ-
τες μεσημβρινές ηταν 5-7 βαθμούς χαμηλότερη από εκείνη  της
Λάρισας,Καρδίτσας,Τρικάλων και ασφαλώς Αθηνών κ.λπ. 

Το φυσικό περιβάλλον, οι συντροφιές με παιδικούς φίλους, συγ-
γενείς και συγχωριανούς γενικά,σε συνδυασμό με την δυνατότητα
επσκέψεων  στην γύρω περιοχή (Λίμνη Πλαστήρα, Περτούλι, Με-
τέωρα κ.λπ.) έκαναν την διαμονή τους ευχάριστη και ξεκούραστη
από κάθε άποψη. Η δυνατότητα  εξυπηρέτησης από τα δύο ΜΙΝΙ
ΜΑΡΚΕΤ  και τα καφενεία-ταβέρνες του χωριού όλων των παρα-
θεριστών ,σε συνδυασμό με το πλούσιο πρόγραμμα (των καλλιτε-
χνικών, μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων), συνετέλεσαν
στην  δίκαιη αξιολόγηση του εφετινού (παρελθόντος ήδη) καλο-
καιριού, ως υπέροχου και απολαυστικού. Την ίδια άποψη διετύπω-
σαν και οι μεγάλοι  και οι  νέοι που κατακλύζουν τα τελευταία
χρόνια το χωριό μας. 

Ευχόμαστε τώρα καλό χειμώνα και του χρόνου -πρώτα ο Θεός-
ΟΛΟΙ στο χωριό μας,στο μπαλκόνι των αγράφων και της Δυτικής
Θεσσαλίας με φόντο τον Κόζιακα, τα Χάσια και  στο βάθος τον
Όλυμπο και την Όσσα (Κίσσαβο), με τον απέραντο  διάσπαρτο
με χωριά και πόλεις Θεσσαλικό κάμπο. Καταπληκτικό πανό-
ραμα..!!!

10. 000 ευρώ για τον δρόμο 

στα Κορωνέϊκα
Όπως γράφηκε και στην… συνάδελφο εφημερίδα « Η Γράλι-

στα», ο τοπικός Σύλλογος « Ο Άγιος Αθανάσιος », με επιστολή που
υπογράφει ο Πρόεδρός του (και Βουλευτής Καρδίτσας σήμερα)
κ. Παύλος Β. Σιούφας, προσέφερε, ως ΔΩΡΕΑ, το χρηματικό ποσό
των 10.000 ευρώ στον Δήμο Μουζακίου για βελτίωση του δρόμους
από Πλατανάκο μέχρι Κορωνέϊκα, η διάνοιξη του οποίου ολοκλη-
ρώθηκε αρχές Ιουνίου από το Δημοτικό Διαμέρισμα του τ. Δήμου
Ιθώμης (Φαναρίου). 

Συγχαρητήρια στον Σύλλογο «Άγιος Αθανάσιος» και στον Πρό-
εδρό του κ. Παύλο, που αποφάσισε την δωρεά αυτή για ολοκλή-
ρωση του συγκεκριμένου έργου. Μήπως ο Δήμος τώρα πρέπει,
ύστερα από την σημαντική βοήθεια της δωρεάς αυτής, να μερι-
μνήσει ώστε να τελειοποιηθεί ο νέος και πολύτιμος αυτός δρόμος
και με ασφαλτόστρωση; Αλήθεια  η μελέτη της νέας χάραξης που
είχε ξεκινήσει με ενέργειες του τότε Υπουργού Δ. Σιούφα (επί Νο-
μάρχου κ. Φώτη Αλεξάκου) τι γίνεται; Προχωράει ή θα μείνει …επί
χάρτου;  Μήπως πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για την έγκριση
πίστωσης ολοκλήρωσης και αυτού του έργου;m Τι λέει ο νέος Βου-
λευτής μας, ο κ. Παύλος Β. Σιούφας;

Γραλιστινά και άλλα... Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Μηχανόβιοι στο χωριό

Οκτώ μηχανόβιοι, νέοι από τη Λάρισα πραγματοποι-
ούντες την καθιερωμένη πορεία με τις, μεγάλου κυβι-
σμού, μοτοσυκλέτες τους, την δεύτερη ημέρτα του
Πάσχα, ώρα 11, 00 έφθασαν στην πλατεία του χωριού,
προκαλούντες τον θαυμασμό των συγχωριανών μας. Εκεί
τους περίμενε ο Τάσος… (γαμβρός του Δημ. Ζάχου, Λα-
ρισαίος κι αυτός) και μετά από το καφεδάκι στον Ναπο-
λέοντα και το γάργαρο νερό της «βίγλας» στην πλατεία
αναχώρησαν για Λίμνη Πλαστήρα και στη συνέχεια για
Λάρισα, ακολουθούντες την διαδρομή Μουζάκι-Τρίκαλα-
Λάρισα. 

Πράγματι στην καλλίτερη γεωγραφική θέση βρίσκει το
χωριό μας. Ιδανικός τόπος για επίσκεψη εκδρομέων
πάσης επιθυμίας (μηχανοκίνητη πορεία για Λίμνη πλα-
στήρα κλπ, για ορειβασία στα ωραία μονοπότια προς Κα-
ψούνα - Αϊ Λιάς - Λιβαδερό - χωριό, για πικν νίκ, για
χαλάρωση, για παιδότοπο πίσω από το Σχολείο, για φα-
γητό, για καφέ, για διαμονή στον Ξενώνα του Αρχοντικού
Σύρμου - Ζήγρα). Ας το συστήνουμε στους φίλους μας
για να το επισκέπτονται. 

Και ο πιτσιρικάς …δικός μας 

(Γραλιστινός…)

Μη μου πείτε ότι η φωτογραφία,που βγήκε από την μη-
χανή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου
στην Κων/πολη δεν είναι καταπληκτική;

« Αφετε τα παιδία ελθείν προς ’με» είπεν ο Θεάνθρω-
πος Ιησούς όταν ήταν στην γή. Θεός δεν ήταν; Ήξερε ότι
η παιδική αθωότητα είναι εκείνη που θα μας εισαγάγει
στην βασιλεία των Ουρανών. Το είπε εξάλλου και ο ίδιος
όταν κάποιοι εμπόδισαν τα παιδάκια να Τον πλησιάσουν:
«…εάν δεν γίνετε όπως αυτά τα παιδιά, εις την Βασιλείαν
των Ουρανών δεν θα εισέλθετε (=πρόσωπον Θεού δεν
βλέπετε)» (ελεύθερη μετάφραση). Ο Πατριάρχης ευρι-
σκόμενος στον θρόνο του «εις τόπον και τύπον Κυρίου»
δεν θα μπορούσε να είναι εκτός του Λόγου του Θεού.

Όμως για προσέξτε λιγάκι τον μικρούλη…!!! Τι σχέση
μπορεί να έχει με την Γράλιστα; Είναι δυνατόν; Και όμως
ο Πατριάρχης του γένους μας φωτογράφισε με την παι-
δική του φωτογραφική μηχανή τον μικρούλη της φωτο-
γραφίας στην αυλή του Πατριαρχείου, εκπλήσσοντας
ακόμη και τους συνοδούς του. Και αυτός ο πιτσιρίκος, ο
χαριτωμένος μικρούλης, είναι… Γραλιστινός (εκ μητρός).
Ποιός είναι; Σας αφήνω στην αγωνία σας για το επόμενο
φύλλο της εφημερίδας «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ», όπου θα δη-
μοσιευθεί και η άλλη φωτογραφία, στην οποία φαίνεται
ο μικρούλης να δείχνει την φωτογραφία του στον Πα-
τριάρχη.!!!

Η χρυσή Ολυμπιονίκης 

από την Αιθιοπία και η Παναγία
«Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε τη νίκη σήμερα...», δήλωσε η χρυσή Ολυμπιο-

νίκης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, από την Αιθιοπία Μεσερέτ Ντεφάρ μετά
τη νίκη της στα 5000 μέτρα, στις 10 Αυγούστου 2012 στο Ολυμπιακό στάδιο του Λον-
δίνου. Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν η Ολυμπιονίκης μετά τον τερματισμό της, έβγαλε
ένα πανί που απεικόνιζε την Παναγία την Βρεφοκρατούσα και την ασπάστηκε με δά-
κρυα στα μάτια. Η Μεσερέτ Ντεφάρ είναι Χριστιανή, ενώ τον περισσότερο καιρό ζει
στην Ελλάδα, όπου ζούν και εργάζονται μετανάστες συγγενείς της από την Αιθιοπία,
μεταξύ των οποίων και η παντρεμένη με Έλληνα αδελφή της. Η φωτογραφία μιλά από
μόνη της…, εμείς τι παραπάνω να γράψουμε;

Κατέλιπε καλή φήμη,ως πολιτικού

Ο Πατριάρχης φωτογραφίζει τον μικρό…Γραλιστινό!!
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Το Σφραΐστερο
Σήμερα Βαγγελίτσα μ’ θα φτιάξουμε πρόσφορα. Αύριο

είναι η γιορτή του αδελφού σου. Πρέπει να τα ’χουμε
έτοιμα. Ένα να πάμε πρωί-πρωί στην εκκλησία και θέ-
λουμε κι ένα δεύτερο να «σηκώσουμε το Ύψωμα». Μικρό
κοριτσάκι εγώ, πήγαινα πίσω απ’ τη Μανιά μ’ και της
έφερνα στα χέρια της ό,τι μου ζητούσε. Χθες βράδυ η
Μανιά μ’ λούστηκε, πλύθηκε, άλλαξε ρούχα, μ’ έλουσε και
μένα και σήμερα να ’μαστε έτοιμες να κάνουμε τη δουλειά
μας. Εκείνα τα χρόνια ο σεβασμός για τη συγκεκριμένη
διαδικασία ήταν πολύ μεγάλος. Και κάθε νοικοκυρά το
γνώριζε αυτό.  Βαγγελίτσα φέρε μου εσύ τη σήτα, φώναξε
η γιαγιά. Έτρεξα κι εγώ να της την πάω.

Όχι αυτήν κοριτσάκι μ’. Την άλλη, την καλή. Καλή ήταν
η σήτα η ψιλή. Μ’ αυτή κοσκίνιζε το αλεύρι όταν ήθελε να
κάνει πρόσφορα ή κουραμπιέδες ή κουλούρια. Κοσκίνισε
λίγο αλεύρι, όσο χρειαζότανε. Θα έκανε τρία με τέσσερα
πρόσφορα και για να γεμίσει το ταψί έκανε για μας τα παι-
διά «βλογούδια». Τα βλογούδια ήταν πολύ μικρά ψωμάκια
στρόγγυλα. Μετά πήρε χλιαρό νερό και δούλεψε τη ζύμη
για αρκετή ώρα. Όταν ήταν έτοιμη την έκοψε σε μικρές
μπάλες. Δουλεύοντας την κάθε μπάλα, έκανε μια ολο-
στρόγγυλη κουλούρα. Κατόπιν τις κολλούσε δυο-δυο και
χτυπώντας τες κυκλικά στην πλευρά του σκαφιδιού, έδινε
το τελικό ολοστρόγγυλο σχήμα στο πρόσφορο. Στο με-
ταξύ εγώ, ύστερα από υπόδειξή της, ακούμπησα το ταψί
κοντά στο τζάκι για να ζεσταθεί λίγο και ένα-ένα το ακουμ-
πούσε εκεί με προσοχή και ευλάβεια. 

Μετά μου ζήτησε και της πήγα το Σφραΐστερο. Ήταν η
σφραγίδα που θα πατούσε πάνω σε κάθε πρόσφορο.
Ήταν φτιαγμένο από ξύλο και είχε σχήμα στρογγυλό. Η
κάτω πλευρά ήταν επίπεδη και σκαλισμένη περίτεχνα με
σταυρούς, σχήματα και γράμματα. Η πάνω πλευρά ήταν
πομπέ, είχε και το χερούλι για να το πιάνεις. Το χερουλάκι
αυτό, ένα με το υπόλοιπο σώμα, είχε την πάνω πλευρά του
επίπεδη και είχε σκαλισμένα σχήματα κι εδώ. Μ’ αυτή την
πλευρά σφράγιζε η γιαγιά μου τα βλογούδια και ξετρελαι-
νόμασταν εμείς τα παιδιά γιατί πολύ μας αρέσανε. 

Προτού σκεπάσει τα πρόσφορα με καθαρό, κάτασπρο
«μεσάλι» και τα τυλίξει με κουβέρτα για να «γίνουν» και να
ψηθούν στη συνέχεια στη γάστρα, με προσοχή η γιαγιά
πατούσε τη σφραγίδα στο καθένα με το Σφραΐστερο. Λένα
πως το Σφραΐστερο δεν φεύγει ποτέ απ’ το σπίτι, κι όταν
κάποιο παιδί παντρευότανε έπαιρνε δικό του. Αυτό έμενε
πάντα στο πατρικό σπίτι. Η δε θέση του ήταν δίπλα στο
εικόνισμα του σπιτιού. 

Για να «σηκώσουμε το Ύψωμα», δηλαδή να διαβάσει ο
παπάς στην Εκκλησία για τον εορταζόμενο, παίρναμε το
πρόσφορο που φαινόταν η σφραγίδα περισσότερο έν-
τονα. Αρχίζοντας από το κέντρο, κόβαμε δύο τρίγωνα, το
ένα μέσα στο άλλο και όχι μέχρι την κάτω κόρα, στην
πλευρά που είχε τα γράμματα Ι.Χ. ΝΙΚΑ και το βάζαμε στο
πιάτο για την Εκκλησία με λίγο σιτάρι βρασμένο και ξε-
φλουδισμένο, την παγχίδα.

Σήμερα οι φούρνοι πήραν αυτή την ιεροτελεστία από
τις νοικοκυρές και βγάζουν τα πρόσφορα μαζί με τα καρ-
βέλια το ψωμί. Όσο κι αν προσέχουν να κάνουν κάτι καλό
για τα πρόσφορα, λείπει η ευλάβεια της δημιουργίας.
Λείπε αυτό που έλεγε η μητέρα σε κάθε σπίτι. «Έχω να
κάνω και τα πρόσφορα» και μαζί έλειψε και η μοσχοβολιά
τους και τα βλογούδια, που με λαχτάρα περιμέναμε εμείς
τα παιδιά.

Δημήτριος Γεωργούλας

Εργαλεία της γιαγιάς
Του Κώστα Σπανού

Ο Ελληνόπυργος είναι ένας ημιορεινός οικισμός (υψ. 560 μ.)
βορειοδυτικά της Καρδίτσας, ο οποίος μέχρι το 1928 ονομαζό-
ταν Γράλιστα. Πρόκειται για έναν οικισμό ο οποίος αναφέρεται
στην πρώτη σωζόμενη απογραφή των Οθωμανών του έτους
1454/1455, ως Κράλιστα.[1] Καθώς δεν αναφέρεται στην απο-
γραφή αυτή ότι ήταν εκτός του πρώτου απογραφικού καταστί-
χου, συμπεραίνουμε ότι υπήρχε και στην πρώτη, μη σωζόμενη,
οθωμανική απογραφή, η οποία διενεργήθηκε στο χρο νικό διά-
στημα 1425-1430. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Γράλιστα προϋπήρχε
της εισβο λής των Οθωμανών στη Δυτική Θεσσαλία, η οποία
έγινε την περίοδο 1393-1396, ότι δηλαδή είναι ένας από τους
πολλούς θεσσαλικούς οικισμούς της ύστερης βυζαντινής επο-
χής. Εάν είχε ιδρυθεί μετά το 1393/1396 έπρεπε να είχε τουρ-
κικό όνομα, όπως είχαν μερικοί οικισμοί στα νοτιοανατολικά της
Καρδίτσας. Άλλωστε, και η κατάληξη του τοπωνυμίου (-ίστα)
μπορεί να χρονολογηθεί πριν από το 1200, είναι δηλαδή κατά
πολύ προγενέστερη της οθωμανικής εισβολής.

Η εθνική προέλευση των τοπωνυμίων με κατάληξη –ιστα μπο-
ρεί να είναι ελληνική, αλβανική και σλαβική. Πολλά από αυτά
προέρχονται από επώνυμα, π. χ. Ράμος > Ράμιστα, Βρανάς >
Βράνιστα[2] ή από κάτι άλλο, όπως π. χ., βουνός > Βούνιστα.
Έχοντας, λοιπόν, υπόψη μας τον μηχανισμό δημιουργίας αυτών
των τοπωνυμίων, μπορούμε να καταλάβουμε την δημιουργία
του τοπωνυμίου Γράλιστα. Επειδή στην απογραφή του
1454/1455 αναφέρεται ως Κράλιστα, διαπιστώνουμε ότι η ρίζα
του τοπωνυμίου είναι το όνομα Κράλης, το οποίο στα σερβικά
σημαίνει βασιλιάς. Κράλιστα, επομένως, είναι το χωριό ή το λι-
βάδι κάποιου μεγαλοκτηνοτρόφου ο οποίος ονομαζόταν Κρά-
λης. Σημειωτέον ότι το βαφτιστικό Κράλης το έχουμε
συναντήσει τέσσερες φορές έως τώρα, στα χειρόγραφα των
θεσσαλικών μονών: μία φορά στην Ασπροκκλησιά[3] της Καλαμ-
πάκας, το 1613/1614, δύο στην περιοχή του Ολύμπου, την πε-
ρίοδο 1633-1674[4] και τον 17ο-18ο αιώνα,[5] και μία στον
Τύρναβο[6] (Γε ώρ γιος του Κράλη), τον 18ο αιώνα.[7]

Στην απογραφή του 1454/1455, η Κράλιστα αναφέρεται ως
τιμάριο του σιλιχτά ρη[8] Ιμπραΐμ,[9] στο οποίο κατοικούσαν 55 οι-
κογένειες, από τις οποίες 4 είχαν ως αρχηγό μία χήρα γυναίκα,
και επιπλέον 21 άγαμοι ενήλικες. Υπολογίζοντας την πλήρη οι-
κογένεια πενταμελή και των χηρών τετραμελή, συμπεραίνουμε
ότι στην Κράλιστα το 1454/1455 κατοικούσαν γύρω στα 500
άτομα, ότι δηλαδή πρόκειται για έναν υπολογίσιμο οικισμό για
τα δεδομένα των μέσων του 15ου αιώνα. Μεταξύ των 55 οικο-
γενειών συμπεριλαμβάνονται και 8 ιερείς, από τους οποίους οι
3 ήταν ιερομόναχοι. 

Οι κάτοικοι της Κράλιστας καλλιεργούσαν σιτηρά, είχαν αρ-
κετά αμπέλια, λίγες καστανιές και καρυδιές, μελίσσια, χοίρους,
γιδοπρόβατα και εξέτρεφαν λίγους μεταξοσκώληκες, Το καλο-
καίρι του 1455, ο τιμαριούχος είσπραξε από τους Κραλιστινούς
τα παρακάτω ποσά:[10]

Από το σιτάρι 33 κοιλά[11] Χ 8 άσπρα 264 άσπρα Από το κρι-
θάρι και άλλα σιτηρά 12 κοιλά Χ 5 άσπρα 60 άσπρα Από την δε-
κάτη των αμπελιών και τον φόρο του βαρελιού 255 άσπρα Από
την δεκάτη των καρυδιών 30 άσπρα Από την δεκάτη των φρού-
των 28 άσπρα Από την δεκάτη των κήπων 20 άσπρα Από την

δεκάτη των κάστανων 10 άσπρα Από την δεκάτη των μελισσιών
35 άσπρα Από την δεκάτη των κουκουλιών 5 άσπρα Από τον
φόρο του νερόμυλου 20 άσπρα Από τον φόρο των προβάτων
136 άσπρα Από τον φόρο των χοίρων 20 άσπρα Από τον φόρο
του γάμου και των εγκληματιών 50 άσπρα Από την ισπέντζα[12]

1.299 άσπρα σύνολο 2.232 άσπρα Όπως βλέπουμε στον παρα-
πάνω πίνακα των φόρων, η παραγωγή του σιταριού ήταν μικρή,
33 κοιλά, δηλαδή 1.693,296 σημερινά κιλά (33Χ51,312), ενώ η
αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή ήταν αξιόλογη� είχαν
αρκετά αμπέλια και μικρές εκτάσεις για την καλλιέργεια των σι-
τηρών. Με δεδομένο ότι σε κάθε 3 πρόβατα αναλογούσε φόρος
1 άσπρου, στην Κράλιστα του 1454/1455 υπήρχαν 408 πρό-
βατα, γεγονός που σημαίνει ότι σε κάθε οικογένεια αναλογού-
σαν γύρω στα 7 πρόβατα. Εκτός από τα λιγοστά πρόβατα, οι
Κραλιστινοί είχαν και 20 μόνο οικόσιτους χοίρους.[13] Ο νερόμυ-
λος του οικισμού δεν λειτουργούσε όλο το έτος, καθώς ο
φόρος του είναι μόνο 20 άσπρα, ενώ στην ετήσια λειτουργία
ενός νερόμυλου αναλογούσε φόρος 60 άσπρων.[14]

Τα ονόματα των οικογενειαρχών, σύμφωνα με την μετά-
φραση των φ. 350α-350b του απογραφικού καταστίχου, έχουν
ως εξής:[15]

α) Οι οικογενειάρχες του 1454/1455:
Βλάης[16] Βρετός, Βλάης Μανόλης, Βλάης Νικόλας, Βλάσης

Γιάννης, Βλάσης Δημήτρης, Βοδινός Γιάννης, Βοδινός Σγου-
ρός, Βοδινός Στάθης, Βρετός Μανόλης, Γαβράς Βρετός, Γα-
βράς Θόδωρος, Γιάννη Θόδωρος, Γιάννη Μανόλης, Γιώργη
Κώστας, Γιώργη Νικόλας, Γιώργη Στέφανος, Δημήτρη Γιάννης,
Καλόγερος Γιάννης, Καλογέρου Γιώργης, Καλογιάννης Δημή-
τρης, Κοντογιώργης Γιώργης, Κοντογιώργης Δημήτρης, Κον-
τογιώργης Θόδωρος, Κοντογιώργης Θόδωρος, Κοντογιώργης
Θωμάς, Κοντογιώργης Κώστας, Κοντογιώργης Μιχάλης, Μα-
νόλη Γιώργης, Νικόλα Αλέξης, Νικόλα Γιώργης, Νικόλα Μιχά-
λης, Ορφανός Γιώργης, Παπά Γιάννης, Παπά Γιάννης,
Παπαδιάς Νικόλας, παπα-Δημήτρης, παπα-Κώστας, παπα-Στέ-
φανου Νικόλας, παπα-Στέφανου Σίμος, παπα-Στέφανος, Πόγ-
κας Δημήτρης, Ραδόπουλος Θόδωρος, Ραδόπουλος Νικόλας,
Ρούγιος (;) Γιάννης, Ροπωτός Σίμος, Σέρβος Γιώργης, Σέρβος
Δημήτρης, Σέρβος Θόδωρος, Σκουτέρης Δημήτρης, Ταχτανός
(;) Γιάννης, Ταχτανός (;) Νικόλας

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος

Ιστορικά στοιχεία για τον Ελληνόπυργο της Καρδίτσας (15ος-18ος Αι.)

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. 
Μερική άποψη του οικισμού. 

(Η φωτογραφία από το φωτ.αρχείο του Σωτ.Μουντζούρη)
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Γράφει ο Σωτ. Αθαν. Μουντζούρης

Βρισκόμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγ-
κης, σε ότι αφορά την δημόσια ασφάλεια, λόγω
της συνεχιζόμενης άνεξέλεγκτης εγκληματικό-
τητας .  Καθημερινά πληροφορούμαστε από τα
ΜΜΕ για εγκληματικές πράξεις σκληρών και
αδίστακτων κακοποιών. 

Από την πραγματική εγκληματικότητα, η δη-
μοσιευόμενη (καταγγελλόμενη) αποτελεί την
κορυφή του παγόβουνου, διότι μέρος αυτής
καταγγέλλεται επισήμως στις Αρχές και εκ της
καταγγελλομένης μέρος (ελάχιστα) περιστα-
τικά ανακοινώνονται δια του τύπου. Η αφανής
(αθέατη) πλευρά της εγκληματικότητας κατ`
αρχήν, όσον και της παρασιώπησής της (μη
καταγγελλόμενης στις αρχές), είναι πολύ με-
γαλύτερη της φαινομένης. Το τελευταίο, ίσως
να συμβάλλει και στην αποφυγή φοβίας και
πανικού στον γενικό πληθυσμό της χώρας,
ιδίως σε άτομα μοναχικά και μεγάλης ηλικίας.
Το σοβαρότερο όλων είναι η βεβαιωμένη
πλέον ύπαρξη μεγάλου αριθμού όπλων σε
χέρια ατόμων που διαπράττουν την λεγόμενη
βαριά εγκληματικότητα (ληστείες, ανθρωποκτονίες, εκβιασμούς,
διαρρήξεις κλπ), στοιχείο που προσδίδει την ύπαρξη οργανωμένου
εγκλήματος στην χώρα μας. Τα αίτια είναι πολλά και δεν είναι αυτό
το θέμα μας. Οι παράνομοι μετανάστες, η ανεργία, η οικονομική
κρίση και όλα τα παρεπόμενα αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, εγκλη-
ματογόνους παράγοντες. Γεγονός είναι ότι, βρισκόμαστε σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, από απόψεως εγκληματικής δράσης,
αύξησης εγκληματικότητας, και οργανωμένου εγκλήματος. Η αν-
τιμετώπιση της καταστάσεως αυτής επιβάλλει άμεση συνεργασία
των αρμοδίων για αξιοποίηση όλων των δυνάμεων που μπορούν
να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Ο εθελοντισμός-ας το
πούμε «εθελοντική επιστράτευση»- των αποστράτων αστυνομικών,
για παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και
την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, θεωρείται
λίαν απαραίτητος και ιεραρχείται ως άμεση προτεραιότητα σή-
μερα. 

Χωρίς οικονομική δαπάνη μπορεί αμέσως να οργανωθεί ο εθε-
λοντισμός των αποστράτων αστυνομικών, κατά περιφέρεια, ανε-
ξαρτήτου βαθμού και φύλου. Μεγάλος αριθμός αποστράτων
αστυνομικών θεωρείται αξιόμαχος και είναι ηλικίας μετάξύ 50 έως
και 65 ετών. Η οργάνωση μπορεί να γίνει στα πρότυπα εκείνου του
ερυθρού σταυρού ή, λόγω της κρίσης-για μηδενικό κόστος-με την
βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, των τοπικών Δήμων ή των πε-
ριφερειών του κράτους. Οι εθελοντές («επιστρατευμένοι» με την
θέλησή τους) συνταξιούχοι αστυνομικοί θα κληθούν να προσφέ-
ρουν και πάλιν στην κοινωνία, στον Έλληνα πολίτη, στην πατρίδα.
Η προσφορά τους κοινωνική απολύτως και μάλιστα ανωτέρας ηθι-
κής αξίας, διότι είναι ανιδιοτελής και χωρίς αμοιβή. Με την συμμε-
τοχή ή όχι εν ενεργεία συναδέλφων τους, οι εθελοντές
«επιστρατευμένοι» απόστρατοι μπορούν να αυξήσουν τις περιπο-
λίες, με πολιτική περιβολή και ειδική προς τούτο σήμανση ( φέρον-

τες ειδική κονκάρδα με σχετικό έμβλημα), στην πόλη και στην ευ-
ρύτερη περιοχή (ύπαιθρο) . Είναι εφοδιασμένοι με τηλεπικοινω-
νιακά μέσα, καταγράφουν και επισημαίνουν ύποπτα πρόσωπα,
ενημερώνουν τους αρμοδίους για έλεγχο και ενεργούν όταν και
όπως ο Νόμος προβλέπει. Συνεργάζονται με τους εν ενεργεία συ-
ναδέλφους και τις αρμόδιες τοπικές δημοτικές, εισαγγελικές και
άλλες αρχές. Τα μέσα που θα χρειασθούν είναι διαθέσιμα ή δύναν-
ται να εξευρεθούν διότι η προσφορά στην κοινωνία θα είναι ανε-
κτίμητης αξίας εκείνης σε σχέση με την ελαχίστη δαπάνης
απόκτησής του. Και απόστρατοι στρατιωτικοί μπορούν να ενταχ-
θούν σε αυτό το δίκτυο εθελοντισμού, διότι έχουν την ανάλογη «τε-
χνογνωσία». Η πρόταση είναι ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη
και απευθύνεται κυρίως στους αρμοδίους φορείς (τοπική και περι-
φερειακή αυτοδιοίκηση και Αστυνομία). Στο εξωτερικό υπάρχουν
οι εθελοντές της γειτονιάς που συνεργάζονται με τον αστυνομικό
της περιφερείας ή με τον τοπικό Δήμαρχο ή άλλον αρμόδιο δημό-
σιας ασφάλειας. Η μόνη λύση στην συγκεκριμένη περίπτωση με
τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στην χώρα μας είναι η ενδυνά-
μωση των κρατικών θεσμών και υποδομών με οποιοδήποτε τρόπο
για επιτυχή κατάληξη του κηρυχθέντος πολέμου κατά της εγκλη-
ματικότητας. Ο προσφορότερος είναι αυτός του εθελοντισμού από
ειδικά πρόσωπα που διαθέτουν «την τεχνογνωσία», την επάρκεια
και τα ψυχικά εκείνα εφόδια για ανιδιοτελή προσφορά στο κοινω-
νικό σύνολο. Πρέπει η τάξη να αποκατασταθεί, ο πολίτης να αι-
σθανθεί ασφαλής και πάλι στην γειτονιά του, στο σπίτι του, στο
χωριό του. Λύσεις διαφορετικές και εκτός του Νόμου δεν υπάρ-
χουν. Είναι ώρα αποφάσεων των αρμοδίων και πριν ακόμη είναι
αργά. 

Λάρισα, 8 Ιουνίου 2012

Μετά την δημοσίευση του άρθρου στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ» της Λάρισας, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μαν. Κεφαλογιάννης
έστειλε την παρακάτω επιστολή στον κ. Σωτ. Μουντζούρη:

Αγαπητέ Κύριε Μουτζούρη, 
Η πρόταση σας για τη σύσταση εθε-

λοντικού σώματος παρακολούθησης/
αποτροπής εγκληματικών ενεργειών
από συνταξιούχους αστυνομικούς
είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ πιθα-
νόν να αποτελέσει την λύση στο πρό-
βλημα της ανεξέλεγκτης
εγκληματικότητας και ταυτόχρονα
στην αποτροπή δημιουργίας αυτόκλη-
των  «προστατών» του πολίτη. Η ιδέα
αυτή έχει πολύ επιτυχημένη εφαρμογή
στις δυτικές χώρες και ιδιαίτερα στις
ΗΠΑ (σύστημα CRIME WATCH). Απαιτείται βέβαια σχετική νομο-
θετική ρύθμιση μετά από ανάλυση όλων των παραμέτρων της πρό-
τασης. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει πέραν του
συστήματος «επιστράτευσης», εξοπλισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των εθελοντών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους, όσοκαι τη τακτική ενημέρωση/εκπαίδευσή τους από ειδικούς
επιστήμονες καιαξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας. Δεν υπάρ-
χει αμφιβολία ότι η πλειοψηφία των πρώην στελεχών των σωμάτων
ασφαλείας πρόθυμα θα προσέλθει και θα προσφέρει τις υπηρεσίες
τους στοκοινωνικό σύνολο. Πρέπει όμως ο εθελοντισμός να διδαχ-
θεί και στα σχολεία μας στα πλαίσια της επαναφοράς του μαθή-
ματος της αγωγής του πολίτη. Δυστυχώς πολλές εθελοντικές
προσπάθειες έχουν μικρή συμμετοχή ακόμα από το κοινωνικό σύ-
νολο. Στη νέα Βουλή θα προτείνω το θέμα για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Μανώλης Κ.  Κεφαλογιάννης
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 397/480469-41
Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
αυτών που τα έγραψαν. Εμβάσματα, επιστολες,
χειρόγραφα συνεργατών κ.λπ., να στέλνονται στα
Γραφεία του Σ.Ε.Λ. Κύπρου 80 (2ος όροφος, Τ.Κ.
41222)

1. Μπροστά μου
σ’ έχω αντίκρυ μου
και σε κοιτώ στα μάτια
Γιατί θωρείς ακίνητος;
Τι μου ζητάς Στρατάρχα;

* * *
2. Ο Ρήγας το στεφάνι σου
δεν τόπλεξε με δάφνη
Αλλά με λόγια φλογερά
Απ’ της καρδιάς τα βάθη

* * *
3. Ποιος είναι αυτός 
που πολεμά
ψηλά στον Αϊ Θανάση
Ο γυιος είναι 
της Καλογριάς
τον λεν Καραϊσκάκη

* * *
4. Αμαρτωλός ήταν καρπός
που είχε στην κοιλιά της
Αρματωλό όμως έσφιγγε
Μέσα στην Αγκαλιά της

* * *
5. Αγιοι τον ευλόγησαν
τον τάξαν σαν λαμπάδα
Δώρο ο Θεός τον έκανε
στην σκλαβωμένη Ελλάδα

* * *
6. Τον ζώνει 
με χρυσό σπαθί
στη μέση γιαταγάνι
και στην Τουρκιά 
παρήγγειλε
ο χάρος βγαιν’ σεργιάνι

* * *
7. Ξερνούν φωτιά 
τα όπλα του
αντάριασε στην ράχη
φθάνει ο καπνός 
στην Γράλιστα
Αχός στο Μαυρομάτι

* * *
8. Γεμίζει ο λόγγος 
πτώματα
κι ο Φάραγγας κεφάλια
περήφανα κλεφτόπουλα
στήνουν χορό στα βράχια

* * *
9. Πετούν 
τα γουρνοτσάρουχα

τα φέσια στον αέρα
πέφτουν στη μάχη αν αετοί
Με πέτρες και μαχαίρια

* * *
10. Σκούζει ο Γιώργος 
δυνατά
Αναστενάζει ο κάμπος
Ξύπνα ραγιά 
απ’ τον λήθαργο
είναι θολος ο βάλτος

* * *
11. Μετρά 
στη φουστανέλα του
τις τετρακόσιες πιέτες
τόσα τα χρόνια 
της σκλαβιάς
Απάνω τους λεβέντες!!!

* * *
12. Ρίξτε το βλέμμα 
στου σπαθιού
την τρομερή την κόψη
και μέσα καθρεφτίζεται
της λευτεριάς η όψη

* * *
13. Αντε βρε μάνα καλογριά
καμάρωνε τον γυιό σου
Σήμερα εδώ η Γράλιστα
τιμή τον σταυραετό σου

* * *
14. Τιμή και δόξα στον αετό
Μα και στα παληκάρια
Στ’ αετόπουλα 
της Γράλιστας
τα φοβερά λιοντάρια

* * *
15. Αυτά που είχε 
στο πλευρό
στη Μάχη αυτή μαζί του
και ήταν σύντροφοι πιστοί
στην δύσμοιρη ζωή του

* * *
16. Γιατί τα παληκάρια ζουν
ποτέ τους δεν πεθαίνουν
Ωσπου να ’ρθει 
Ζαβός καιρός
Λιγάκι ξαποσταίνουν

Ο Ρήγας 
του Ελληνόπυργου

Λαϊκός ποιητής

Στον σταυραετό της Ρούμελης
ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

είχε 60 γίδια το μέτρο φύλαξης των γιδιών ήταν  ο κάτοχος
δύο γιδιών να τα φυλάει μια μέρα το μήνα. Μπορούσε όμως
τη γιδοβίτσα να τη φυλάει τσοπάνος με αμοιβή. 

Στο χωριό  υπήρξαν από μια μέχρι και  τρεις γιδοβίτσες
μία σε κάθε μαχαλά.  Επομένως γιδοβίτσα ήταν κοπάδι από
γίδια τα οποία είχαν πολλά αφεντικά.

Το κοπάδι αυτό σχηματίζονταν το πρωί κάθε μέρας όταν
τα γίδια έφευγαν από το κάθε ένα σπίτι και έσμιγαν σε ένα
συγκεκριμένο μέρος του χωριού  για να οδεύσει μετά προς
το λόγγο, απ όπου γύριζε με το ηλιοβασίλεμα.

Κι ήταν η ώρα που οι στράτες και τα σοκάκια του χωριού
ζούσαν μια ζωή, πολύβουη, γιατί έρχονταν μαζί και τα γελά-
δια, κι οι άνθρωποι απ’ τα χωράφια με τα χοντρά ζώα φορ-
τωμένα, τα παιδιά έπαιζαν, κυριολεκτικά ένας χαμός από
φωνές ζώων, παιδιών και ανθρώπων, διανθισμένες από βλα-
στήμιες, μουγκανητά, αλυχτίσματα, βελάσματα, κουδουνί-
σματα κι εκείνα τα ανεπανάληπτα φωνητικά καλέσματα που
χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι καθώς σαλάγαγαν τα ζώα να
σταματήσουν, να προχωρήσουν, να στρίψουν, να πάνε κατά
τα παχνιά. 

Η γιδοβίτσα λοιπόν επανασυστήνεται αφού ήδη τρεις συγ-
χωριανοί μας με πρώτο και καλύτερο τον πρόεδρο του χω-
ριού κ. Γιάννη βλάχο το Χρήστο το Μηνίτσιο και τον
Αποστόλη τον Οικονόμου να έχουν πάρει πέντε γίδια περίπου
ο κάθε ένας. 

Προς το παρόν τα προσέχει ο καθένας μόνος του όμως
είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν τη σοφία των παλαιοτέρων
χωριανών μας για να εξοικονομήσουν χρόνο κυρίως αφού αν
τα ενώσουν όλα μαζί αντί για 30 μέρες το μήνα θα τα προσέ-
χουν μόνο δέκα μέρες έκαστος ,δεν θα τα ταΐζουν μέσα στο
μαντρί και δεν θα είναι αναγκασμένοι να έχουν τρεις τράγους
ή να τα πάνε σε άλλο κοπάδι για να ζευγαρώσουν.

Καλή αρχή λοιπόν και το παράδειγμά τους είναι βέβαιο ότι
θα ακολουθήσουν και άλλοι συγχωριανοί.

Επανασυστήνεται η γιδοβίτσα
Συνέχεια από την 1η σελίδα
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ΛΛαακκωωννιικκάά
Ε

πειδή έπεσαν οι πρώτες καλές φθινοπωρινές βροχές
στα μέσα   Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουμε καλά

κάστανα φέτος. 

Λ
αμβανομένου όμως υπόψη του γεγονότος ότι το με-
γαλύτερο μέρος των καστανιών έχει ξεραθεί από την

ασθένεια η οποία τις μαστίζει εδώ και χρόνια δεν θα
έχουμε μεγάλη ποσότητα από κάστανα.

Λ
έμε όμως ότι επειδή το κάστανο αποτέλεσε ένα ση-
μαντικό διατροφικό προϊόν για το χωριό τα προηγού-

μενα χρόνια ενδεχομένως να το ανακαλύψουμε και πάλι
και να το εκτιμήσουμε δεόντως.  

Η
φετινή παραθεριστική περίοδος του χωριού υπήρξε
καλύτερη για το χωριό σε σχέση με πέρυσι αφού

κατά την εκτίμηση των καταστηματαρχών του χωριού. Oι
παραθεριστές ήταν πολύ περισσότεροι.  

Ν
έα διαχειριστική έκθεση για το δάσος του χωριού
ετοιμάζει το δασαρχείο Καρδίτσας η οποία θα ισχύ-

σει για τα επόμενα χρόνια.

Ο
καλύτερος τρόπος να αξιοποιηθεί το δάσος του χω-
ριού επ’ ωφελεία των κατοίκων είναι η ίδρυση Δασι-

κού Συνεταιρισμού Ελληνοπύργου μέσω του οποίου είναι
δυνατόν να αξιοποιηθεί ο δασικός μας πλούτος.  

Π
έρα από τα καυσόξυλα τα οποία μπορούν να προμη-
θεύονται οι κάτοικοι θα μπορούν στο άμεσο μέλλον

να αξιοποιούν και όλη τη βιομάζα για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας μέσα από την Ενεργειακή Συνεταιρι-
στική Εταιρία Καρδίτσας.(ΕΣΕΚ)

Υ
πενθυμίζουμε στους αναγνώστες ότι η ΕΣΕΚ έχει
ιδρυθεί και δραστηριοποιείται με σκοπό την κατα-

σκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από καύση βιομάζας 1MW.

Ρ
οπή προς την επανεκτίμηση και κατανάλωση των το-
πικών προϊόντων παρατηρείται τα τελευταία χρόνια

στο χωριό. Έτσι προτιμώνται τα ντόπια κρέατα, γαλακτο-
κομικά, μέλι, ρίγανη , κρασί  τσίπουρο  και βέβαια τα κά-
στανα. Εκεί που υστερούμαι είναι τα κηπευτικά με τα οποία
δεν ασχολείται κανένας χωριανός μας επαγγελματικά 

Γ
ια στροφή στον εθελοντισμό και την αλληλεγγύει
πρέπει να μιλάμε αν πραγματικά θέλουμε να δούμε

το χωριό μας να αλλάζει σε όλους τους τομείς  όπως κα-
θαριότητα οικισμού, καθαρισμός μονοπατιών , προβολή
τοπικών προϊόντων, στήριξη συγχωριανών  κλπ. 

Ο
εκ του μακρόθεν  αρνητικός συνήθως  σχολιασμός
επί παντός επιστητού καλός είναι αλλά δεν αποδίδει.

Σ
τη νέα διαχειριστική μελέτη που συντάσσει το δασαρ-
χείο Καρδίτσας θα προβλέπεται και η κατασκευή

δρόμου στην Κρύα Βρύση, πράγμα που θα μας δώσει τη
δυνατότητα στο μέλλον να αξιοποιήσουμε και το νερό της
βρύσης αυτής,

Αντώνιος Μηνίτσιος

Πολιτιστικά δρώμενα στον Ελληνόπυργο, το καλοκαίρι του 2012
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Κόσμος πολύς και φέτος στο χωριό! Κατά τους μετριότε-
ρους  υπολογισμούς ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αποτέλεσε,
αν θέλετε, ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι, παρά την οικονομική
κρίση, που όλοι βιώνουμε, υπάρχει στον Έλληνα η ελπίδα για
ένα καλύτερο μέλλον! 

Μάλιστα, εκείνο που αξίζει να εξαρθεί και να τονιστεί ιδιαί-
τερα είναι η αθρόα προσέλευση στο χωριό πολλών νέων αγο-
ριών και κοριτσιών που προοιωνίζει ότι ξαναζωντανεύει η
φύτρα η ελληνοπυργιώτικη και ότι η νέα αυτή γενιά θα αποτε-
λέσει τους νέους επιστήμονες, που θα επανδρώσουν όλους
τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας.

Πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει και να εξηγήσει αυτό το
φαινόμενο, δηλαδή, τον αριθμό αυτό των ανθρώπων, που
φέτος στην κυριολεξία κατέκλυσαν όλο το χωριό; Κι αυτό φαί-
νονταν κατά τρόπο ανάγλυφο από τη συγκέντρωση τόσο στην
εκκλησία τις Κυριακές, όσο και στις ταβέρνες τις βραδινές,
ιδίως ώρες. 

Επίσης, πέραν αυτής της διαπίστωσης που σχετίζεται ασφα-
λώς και με την οικονομική κρίση, παρατηρείται μια στροφή, μια
τάση του κόσμου, όλο και περισσότερο, να επιστρέφουν στις
προγονικές εστίες, στα πάτρια εδάφη και να περνούν ευχάρι-
στα. 

Υπάρχει ωραιότερη συνύπαρξη απ’ αυτήν την αλληλογνω-
ριμία; Και βλέπεις, και πράγματι καμαρώνεις, ολόκληρες οικο-
γένειες, αδέλφια, ξαδέλφια, συγγενείς, φίλοι, ιδίως τις
βραδινές ώρες να συναντιένται στα πρώην καφενεία, που
έχουν γίνει ταβέρνες, να συντρώγουν, να συζητούν, να γελούν,
να χαίρονται και να διασκεδάζουν!  

Λοιπόν, εκτός από το φαγοπότι, που ενδείκνυται σε τέτοιες
περιπτώσεις, έπρεπε να συνοδεύεται και από μια κάποια ψυ-
χαγωγία! Έτσι, άνθρωποι με όρεξη και μεράκι, κάθισαν κάτω
και κατάστρωσαν ένα όντως πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών
εκδηλώσεων.

Και ιδού:
* Στις 28 Ιουλίου δόθηκε από τη θεατρική σκηνή του Νικο-

λάου, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Μπέμπα ετών 69... και κάτι
κιλά!». Η συμμετοχή του κόσμου κάθε ηλικίας υπήρξε πράγματι
συγκινητική, ιδίως των μικρών παιδιών!

* Στις 4 Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγρα-
φικής των ζωγράφων Α. Κοτρώτσιου και Δ. Βάλλα, ένας θε-
σμός που τείνει να γίνει μόνιμος για το χωριό μας.

Αλήθεια, αναρωτιέται κανείς και ευλόγως. Πότε άλλοτε το
χωριό μας γνώρισε τέτοια μεγαλεία:

Επίσης, στις 13 Αυγούστου καμαρώσαμε και χαρήκαμε όλοι
το ρεσιτάλ που έδωσαν τα παιδιά του χωριού, τα νέα αυτά βλα-
στάρια που ανέδειξαν όχι μόνο το αναμφισβήτητο ταλέντο
τους, αλλά παράλληλα και την αγάπη τους στη θεία τέχνη, της
κλασικής μουσικής! Ποιος ξέρει, ίσως είναι οι αυριανοί εκκο-
λαπτόμενοι μεγάλοι καλλιτέχνες της κλασικής μουσικής!

Το ίδιο βράδυ και ενώ το ολόγεμο αυγουστιάτικο φεγγάρι
έκοβε βόλτες κάπου εκεί στα «Ζαροδήμια», δημιουργώντας ει-
κόνα εκπάγλου καλλονής και ωραιότητας, που θα τη ζήλευε
και ο πίνακας ενός μεγάλου ζωγράφου, ο ίδιος ο κόσμος πα-
ρέμεινε στις θέσεις του για να χαρούν από κοντά τη νεοϊδρυ-
θείσα γυναικεία χορωδία του χωριού μας!

Οι γλυκόλαλες φωνές των γυναικών αντήχησαν όχι μόνο
στον χώρο του μικρού θεάτρου, όχι μόνο κατά μήκος της ρε-
ματιάς, όχι μόνο στα πέριξ καφενεία, που ήταν γεμάτα κόσμο,
αλλά έφτασαν και ακούστηκαν ως τα «καραούλια» και στου...
«Γκιών’ του στιφάν’»!

Πριν από την έναρξη των τραγουδιών, προσεκτικά επιλεγ-
μένα από το πλούσιο ρεπερτόριο της αθάνατης ελληνικής μου-
σική, προλόγισε η φιλόλογος κ. Βάσω Βούρδα, λέγοντας τα
εξής:

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συγχωριανοί
Απόψε η γυναικεία χορωδία του Ελληνοπύργου ένα χρόνο

μετά την πρώτη επιτυχημένη εμφάνισή της, έρχεται και πάλι

να μας ψυχαγωγήσει με αγαπημένους στίχους και μελωδίες
που άφησαν εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Η επιλογή των τραγουδιών που θα ακούσετε καλύπτει ένα
ευρύ χρονικό φάσμα και αναδεικνύει τρεις διαφορετικές όψεις
της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς: το δημοτικό, το λαϊκό
και το ρεμπέτικο τραγούδι.  

Ένα ρεπερτόριο που έχει το χαρακτήρα οδοιπορικού στα
καλύτερά μας χρόνια, σ’ εκείνα τα χρόνια δηλαδή που η Ελ-
λάδα δεν ήταν καθηλωμένη μπροστά στην τηλεόραση, αλλά
άκουγε όλη μέρα ραδιόφωνο και σιγοτραγουδούσε επιτυχίες
του Τσιτσάνη, του Βαμβακάρη, του Καλδάρα, του Ζαμπέτα,
του Χιώτη και άλλων μεγάλων δημιουργών. Τότε που έφτανε
μια πενιά κι ένα ποτηράκι κρασί να πάνε κάτω τα φαρμάκια... 

Τότε που η ανθρωπιά στις καρδιές των απλών ανθρώπων πε-
ρίσσευε και η αγάπη θριάμβευε πάντα στο τέλος των ελληνι-
κών ταινιών. Σήμερα ζούμε σε μια άλλη Ελλάδα, μια ζωή πολύ
διαφορετική, για άλλους πιο δύσκολη, για άλλους πιο εύκολη...
για όλους όμως τραγούδια αυτά είναι ένα κομμάτι της Ελλά-
δας που χάσαμε, αλλά δεν ξεχάσαμε... Γι’ αυτό κάποτε, αργά
ή γρήγορα, θα την ξαναβρούμε!».

Καλή διασκέδαση!
Θα ήταν παράλειψη αν μην αναφέρουμε και τη μουσική βρα-

διά, στις 14 Αυγούστου, που μας χάρισαν οι ροκάδες, παιδιά
του χωριού που στις ελεύθερες ώρες καταγίνονται μ’ αυτό το
είδος της μουσικής που το χάρηκαν, ιδίως, οι νεαροί και οι νε-
αρές! Τέλος, ανήμερα της Παναγιάς, προβλήθηκε η κλασική
πλέον ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, με τίτλο «Η
νεράιδα και το παλικάρι».

Μπορεί, κατά κοινή ομολογία, ο Αύγουστος, ο μήνας του
τρύγου, να μην προσέφερε υλικά αγαθά, όπως παλιά, στους
παραθεριστές, όμως τους αποζημίωσε πλουσιοπάροχα με αρ-
κετή διασκέδαση, ώστε φεύγοντας να περάσουν ένα ευχάρι-
στο χειμώνα, αναπολώντας με νοσταλγία τις ωραίες στιγμές
που πέρασαν στο χωριό, ευχόμενοι και τον επόμενο χρόνο να
ανταμώσουμε και πάλι, όλοι και να ζήσουμε ξανά όμορφες
μέρες.

Βούρδας Θωμάς

Ο συγχωριανός μας Πάνος Απ.Μπονώτης με την ...γκάϊδα του!!
Σημ.: Οι φωτό από το φωτ.αρχείο Βασιλικής Θ.Βούρδα

Μια δυσκολία, απ’ τις τόσες που υπήρχαν στο χωριό
μας, ήταν και αυτή της έλλειψης του νερού. Αναγκαζόμα-
σταν να το κουβαλάμε από τις βρύσες στο κέντρο του χω-
ριού, στον ώμο με το γκιούμι ή αν τύχαινε να είναι στο σπίτι
το γαϊδουράκι μας, πηγαίναμε και το φορτώναμε ντενεκέ-
δες (γκάξια) ή βτσέλες.

Με το γκιούμι  στο κεφάλι και το βιδούρι στο χέρι γύριζε
η κοπελιά στο σπίτι απ’ την Κάτω Βρύση. Ευτυχώς για
κείνη ο δρόμος δεν είχε ανηφόρα κι έτσι κατάφερνε να
περπατάει χωρίς δυσκολία. Μπαίνοντας στη ρούγα τρέχει
η μάνα της να τη βοηθήσει. Βλέποντας το βάρος που κου-
βάλαγε, η δαυλοκαμένη η κόρη της, της λέει:

Ε! μαρ κοριτσάκι μ’ ήταν ανάγκη να τα λιγρώεις απάν’
και απάν’; (γέμισμα μέχρι τα χείλια).

Δ.Γ.

Eίπαν...


