
Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Τμήματος Μη-
χανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) πρόκειται να έρθει σε
συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους των απόδημων
της κοινότητας  Ελληνοπύργου και το Δήμο Μουζακίου με
στόχο την ενίσχυση των σχέσεων του ρόλου των απόδημων
στον τόπο καταγωγής τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διακρατικού προγράμματος,
θα συσταθεί ομάδα εργασίας η οποία θα αποτελείται από:

- Την επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Αγροτικού
Χώρου (συντονιστής της ομάδας)

- Τρία περίπου μέλη κάθε πολιτιστικού συλλόγου και
- Εκπρόσωπο του Δήμου Μουζακίου
με σκοπό την οργάνωση ενός μηχανισμού διερεύνησης, ενη-

μέρωσης, και υποστήριξης επενδυτικών σχεδίων & δράσεων
στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνόπυργου, τόσο από τα μέλη
της διασποράς όσο και από τους μόνιμους κατοίκους του χω-
ριού (π.χ. αγροτουρισμός - γεωργία - κτηνοτροφία κ.α.).

Προβλέπεται συνεργασία της ομάδας με διάφορους φορείς

(όπως αναπτυξιακές εταιρίες κα.) και με ειδικούς επιστήμονες
προερχόμενους  από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Π.Θ.
υπό το συντονισμό του καθηγητή Δ. Γούσιου. Τα μέλη που θα
απαρτίζουν την επιστημονική ομάδα είναι οι: Πρόδρομος Μαρ-
δάκης, σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και  ανάπτυξης, Δή-
μητρα Γάκη σε θέματα γεωργικής οικονομίας, Γιάννης Φαρασλής
σε θέματα Περιβάλλοντος, Γεωπληροφορικής και νέων τεχνολο-
γιών,  Mathilde Woillez, σε θέματα αξιοποίησης τοπικών πόρων,
Ντίνα Λουκά σε θέματα πολιτισμού κα. Επίσης, στο έργο θα συμ-
μετέχει και ομάδα καθηγητών από τη Γαλλία (Clermont Ferrant)
η οποία είχε επισκεφθεί τον Ελληνόπυργο το 2010.

Αρχικά κάθε σύλλογος θα συμμετέχει με ένα μέλος από το
συμβούλιο ενώ τα υπόλοιπα δύο, που θα στελεχώσουν την επι-
χειρησιακή ομάδα, θα προκύψουν από νέα άτομα με επαγγελ-
ματική δραστηριότητα και έμπρακτο ενδιαφέρον για το χωριό.
Θα υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης της επιχειρησιακής ομά-
δας ανάλογα με τις απαιτήσεις που τυχόν θα προκύψουν.                                                                                

Με εκτίμηση
Ι. Φαρασλής 

Ο περιφερειακός δρόμος Ελληνποπύργου προϋπολογισμού
280.000  ΕΥΡΩ έχει τελματώσει μετά το θάνατο του αναδόχου
του έργου. Κατά πληροφορίες από το συνολικό ποσό των
280.000 ΕΥΡΩ του προϋπολογισμού του έργου έχουν δαπανη-
θεί μέχρι τώρα τα 230.000 ΕΥΡΩ  και υπάρχει ένα υπόλοιπο
50000 ΕΥΡΩ. 

Όμως το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ από το οποίο χρηματοδοτούν-
ταν το έργο έχει παγώσει, και κανείς δεν γνωρίζει αν και πότε
θα συνεχισθεί. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει η διάνοιξη του δρόμου από
το Δήμο με τη συνδρομή της Περιφέρειας  ούτως ώστε να χρη-
σιμοποιείται σαν χωματόδρομος από τα μεγάλα οχήματα που
κατευθύνονται προς τη λίμνη Ν. Πλαστήρα και  τα οποία δεν
δύνανται να διέλθουν μέσα από το χωριό. 

Με τον τρόπο αυτό πέρα από τη διευκόλυνση των μεγάλων
οχημάτων θα αναπλασθεί και ολόκληρη η περιοχή των Κήπων

και της Απιδόγριας ενώ θα είναι εύκολη και η κατασκευή μονο-
πατιού για τη σπηλιά του Λώλου.

Δηλώνουν κατενθουσιασμένοι οι συγχωριανοί μας και όσοι εκ
των επισκεπτών του χωριού μας χρησιμοποιούν τον νέοασφαλ-
τοστρωθέντα δρόμο για το Βουνέσι (Λίμνη Πλαστήρα). Η από-
σταση είναι δέκα χιλιόμετρα και ο χρόνος όχι πάνω από 20' λεπτά
της ώρας!! Ο δρόμος διαγράφει πορεία στην κορυφογραμμή των
κάτω Αγράφων (τα γύρω υψώματα του χωριού),διέρχεται από
εξωκκλήσι του Αγίου Κων/νου στην Καψούνα και αφού περάσει

τα "τρία σύνορα" εφάπτεται με τον κεντρικό δρόμο Καρδίτσας-
Λίμνη Πλαστήρα στο Μορφοβούνι (Βουνέσι).Φθάνοντας εκεί σε
απόσταση 800 μέτρων εμφανίζεται μπροστά σου η λίμνη και απέ-
ναντι ως φόντο το πανέμορφον Αλπικό τοπίο της Κερασιάς, της
Νεράϊδας, του Νεοχωρίου, της Πεζούλας και του Μπελοκομύτη.
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Ισχυρός Σύλλογος • Συσπείρωση των Αποδήμων • Ανάπτυξη του Χωριού 

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ- ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Επικείμενη συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΜε την υπ' αριθ. 1/2011

απόφασή του ο δήμαρχος
Μουζακίου Κ. Γεώργιος
Κωτσός  όρισε τους τέσσε-
ρις Αντιδημάρχους  ως
εξής:

1. Τον κ. Αντώνη Μηνί-
τσιο κατά τόπον Αντιδή-
μαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Ιθώμης και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών
που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης.

Β. Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και ερ-
γασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης.

Γ. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας ιθώμης.

Δ. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστο-
ποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες και λειτουργούν  στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης.

Ο Αντώνης Μηνίτσιος
Αντιδήμαρχος Δημοτικής

Ενότητας Ιθώμης

ΨΗΣΤΑΡΙΑ -  ΚΑΦΕ -  ΜΠΑΡ

«da Napo»
Σπυριδούλα Καρατώλου

Σπεσιαλιτέ μας μπιφτέκι Ναποέ, 
κοτόπουλο σχάρας και καλαμάρι ψητό

Τηλ.: 24410-33043 Κιν.: 6978-139538
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Ακριβώς δίπλα στη βρύση της πλατείας

• Συνέχεια στη σελίδα 4

Περιφερειακός Δρόμος Ελληνοπύργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την παρούσα υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των

αναγνωστών μας (συγχωριανών μας και μη) να κατα-
βάλλουν την ετήσια συνδρομή της εφημερίδας, που
ανέρχεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συνδρομή αυτή παραμένει στα-
θερή,χωρίς αναπροσαρμογή, από πολλών ετών και
αποσκόπεί ΜΟΝΟ στην κάλυψη των εξόδωνέκτύπωσης
και αποστολή της εφημερίδας στους συνδρομητές.

Επίσης, ενημερώνουμε τους επαγγελματίες συγχω-
ριανούς μας να ανανεώσουν την συνδρομή τους, επι-
κοινωνώντας γι’ αυτό (σε περίπτωση που
εξακολουθούν να επιθυμούν την δημοσίευση μηνύμα-
τος για την επιχείρησή τους κ.λπ.) με τον Ταμία κ.
Ιωάννη Φαρασλή (Κιν. 6977482198 και 24210-74466).

Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρηθεί ότι δεν
επιθυμούν, πλέον, την συνέχιση του διαφημιστικού
τους μηνύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την Κυριακή 30
Ιανουαρίου 2011
πραγματοποιήθηκε
η ετήσια Γενική Συ-
νέλευση και η κοπή
της πίτας του Συλ-
λόγου Ελληνοπυρ-
γίων Λάρισας σε
αίθουσα του ξενο-
δοχείου ΜΕΤΡΟ-
ΠΟΛ της πόλης.

Κατ' αυτήν έγιναν εκλογές  από τις οποίες προέκυψε το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο  το οποίο στην πρώτη συνε-
δρίασή του κατένειμε τις θέσεις ως εξής:

Πραγματοποίησε την ετήσια 
Γενική Συνέλευση του

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

• Συνέχεια στη σελίδα 4

• Συνέχεια στη σελίδα 2

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος Ελληνόπυργος - Λίμνη Πλαστήρα



Προαγωγές Αξ/κων
Προήχθησαν οι  συγχωριανοί μας Αξ/κοί της Ελληνικής

Αστυνομίας στον επόμενο βαθμό:
- Ο Αστυνόμος Α’ Θωμάς Αθ.Γέρμανος ,στον Βαθμό του

Αστυν.Υποδ/ντή και τοποθετήθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας
Θεσ/νίκης.

- Ο Αστυνόμος Β’ Καππάς Αθανάσιος του Παύλου,στον
βαθμό του Αστυνόμου Α’ και παραμένει Δ/τής στο Τμ. Τρο-
χαίας Τρικάλων,όπου και υπηρετούσε.

Ευχόμαστε στου  παραπάνω Αξ/κους
εις ανώτερα και καλή επιτυχία 

στα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν.

Συγχαρητήρια
Ο παππούς και η γιαγιά, Θωμάς και Λούλα Ανδρέου,

συγχαίρουν τον εγγονό τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο για
την επιτυχία του στις εξετάσεις και την είσοδό του στην
Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Θωμάς και Λούλα Ανδρέου
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Πένθιμα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Γεωργία Αθ.Μουντζούρη, ετών 89,

απεβίωσε την 7-2-2011 και η εξόδιος
ακολουθία εψάλη στην Αγία Παρα-
σκευή, στο χωριό, την επομένη ημέρα.

- Κωνσταντία Λ. Γέρμανου, ετών 89,
απεβίωσε την 14-2-2001 και η εξόδιος
ακολουθία εψάλη στην Αγία Παρασκευή
του χωριού την επομένη ημέρα.

- Αθανάσιος Επαμ. Νάσιας, ετών 48,
απεβίωσεν συνεπεία ηλεκτροπληξίας
(εργατικόν ατύχημα) την 31η Ιανουα-
ρίου 2011 στην Αθήνα.

Αιωνία τους η μνήμη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Αποστόλου Κορώνη, 40ήμερο, στην Αγία Παρασκευή

του χωριού.
- Βασιλικής Κ. Παπουτσή, ετήσιο, στην Αγία Παρασκευή

του χωριού.
Αιωνία τους η μνήμη.

Πλήρωσαν για την εφημερίδα

ΟΝΟΜΑΤΑ.....................................................2011
..............................................................Συνδρομή.............Αριθ.
............................................................Εφημερίδας ......Απόδειξης
ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ...............................10.................5348
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ..................10.................5349
ΚΑΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ...................................20.................5350
ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ............10.................5351
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ....................15.................5352
ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙΤΗ .....................................10.................5353
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.......................20.................5354
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .....................10.................5355
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ .........................10.................5356
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ..................10.................5357
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ.....................................10.................5358
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ......................10.................5359
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ...............................10.................5360
ΒΛΑΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ .............................10.................5361
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ......................10.................5362
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ .................10.................5363
ΚΑΜΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .........................10.................5364
ΚΑΡΑΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ........................10.................5365
ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ .......................................10.................5366
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ..........................10.................5367
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ.....................10.................5368
ΚΑΛΑΝΤΖΗ - ΓΚΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ..............10.................5369
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ...............................10.................5370
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ...........................10.................5371
ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ........................10.................5372
ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .................................10.................5373
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ............................10.................5374
ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 10.................5375
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ.................10.................5376
ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ..10.................5377
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ....10.................5378
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ..10.................5379
ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΘΩΜΑ ..10.................5380
ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.................................10.................5381
ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ....10.................5382
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ....10.................5383
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.......................10.................5384
ΑΛΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .............................10.................5385
ΑΛΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ............................10.................5385
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ..10.................5386
ΛΕΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ...........................15.................5387
ΣΥΡΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ .....................10.................5388
ΣΥΡΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ..........................10.................5388
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ........................10.................5389
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ....10.................5390
ΑΛΠΟΥΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ..........10.................5390
ΚΑΝΔΥΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.......................10.................5390
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ................10.................5391
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ..................10.................5391
ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ........10.................5392
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ..10.................5393
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜ. ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ.10.................5393
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. .........10.................5394
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ..10.................5394
ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ - ΖΑΧΟΥ ΕΙΡ. ΤΟΥ ΑΛΕΞ...10.................5395
ΑΛΠΟΥΣ ΛΕΜΟΝΙΑ ..............................10.................5396
ΦΑΡΑΣΛΗ - ΔΕΣΛΗ ΕΛΕΝΗ .................15.................5397
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ...........................10.................5398
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ......................10.................5399
ΤΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ...10.................5400
ΤΕΓΟΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.............10.................5400
ΦΑΡΑΣΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ..............................10.................5402
ΛΑΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ................................10.................5433
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ .......................10.................5434
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ....................10.................5435
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ.....................15.................5436
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .............................20.................5437
ΒΟΥΡΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ...........................10.................5438
ΒΟΥΡΔΑ ΒΑΓΙΑ ....................................10.................5439
ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΣΤ. & ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΚΑΡΕΛΗ Β..50.................5440
ΠΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................10.................5441
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ........................25.................5442
ΜΑΚΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ..........................10.................5443
ΖΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.................................60.................5444
ΚΟΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ...........................10.................5445
ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΝΑ ..................................10.................5446
ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ.................................10.................5447
ΚΟΡΛΟΣ ΒΥΡΩΝ..................................10.................5448
ΚΟΡΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ...................10.................5449
ΚΟΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΤΟΜ...10.................5450
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.....................10.................5451
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .................20.................5452
ΒΟΥΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .......26.................5453
ΚΟΡΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ..............................10.................5454
ΚΟΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ............................10.................5455
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ................10.................5457
ΦΑΡΑΣΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΣΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ10.................5458
ΚΑΡΑΜΠΑ ΜΑΙΡΗ ................................10
ΚΑΡΑΜΠΑ ΒΑΓΙΑ .................................10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Ηθοποιός μας - Πολύ φτωχός.
2. Είδος μουσικού οργάνου - Βρίσκεται ο άρρωστος σ’ αυτήν

την κατάσταση εξερχόμενος του Νοσοκομείου.
3. Ο αχόρταγος - Φαγητό νηπίου.
4. Δεν καίγεται - Αισθητήριο όργανο (αρχ.) - Ωραία.
5. Αρχή... Βίλας - Μόριο - Οικονομικός Οργανισμός (αρχικά)

- Υποθετικό.
6. Από λινάρι φτιαγμένος - Άλογο (η, ο)
7. Ακροτήριο της Αττικής - χρώμα.
8. Μάρκα ηλεκτρικών συσκευών - Αράζουν σ’ αυτές βάρκες

και μικρά πλοιάρια.
9. Μία αίσθηση - Πόσες (αιτ.) - Ακέφαλο το Γ’ Γερμανικό.
10. Ανάστημα - Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.
11. Όχι αυτός - Μέταλλο (μια γραφή) - Αρχή... Ιλισσού.
12. Γεωργικό εργαλείο - Τα ανήκοντα σε μεγάλη χώρα.
13. Αναφορικό - Λεγόταν ο πασάς των Ιωαννίνων - Είναι και

η Κρήτη (καθ.).

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Τρελός - Μαλακό.
2. Σχηματίζεται μετά από βροχόπτωση - Εθεωρούντο οι Δελ-

φοί ο... της γης.
3. Δένδρο - Θλιβερός.
4. Έπιπλο κρεβατοκάμαρας - Άσε αυτά.
5. Βασιλιάς του Ιούδα (913 - 873) - Όχι όμοιος - Πρώτα στο

όλον.
6. Όμοια σύμφωνα - Όμοια φωνήεντα - Περιμένουν σ’ αυτήν

οι επιβάτες.
7. Ιερός - Ένας μήνας.
8. Δεν το πιάνει ιός - Πολιτεία της Ινδίας.
9. Αθλητικά αρχικά ομάδος των Ιωαννίνων - Κράτος της Γερ-

μανικής Ομοσπονδίας - Βασιλιάς της Φυλής Ιούδα, γιος και διά-
δοχος του Μανασσή.

10. Διαζευκτικό (ξεν.) - Πολιτικό κόμμα, γενικώς κόμμα - Όλοι
θέλουν αυτή την μεταχείριση.

11. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα - Πέλαγό μας - Κλωστή.

12. Δόξα (μια γραφή) - Επιτήδειο.
13. Σφράγιση (καθ.) - Αρχικά της Αστυνομίας μας.

Κ.Χ.

Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΠΡΕΚΑΣ * ΑΠΟΡΟΣ
2. ΑΥΛΟΣ * ΑΝΑΡΩΣΗ
3. ΛΑΙΜΑΡΓΟΣ * ΜΑΜ
4. ΑΚΑΟ * ΡΙΣ * ΦΗΝΑ
5. ΒΙ * ΔΑ * ΟΟΣΑ * ΑΝ
6. Ο * ΛΙΝΟΣ * ΑΤΙ * Σ
7. ΣΟΥΝΙΟ * ΚΑΡΟΤΙ
8. * ΜΠΟΣ * ΜΑΡΙΝΕΣ
9. ΑΦΗ * ΟΣΑΣ * ΑΙΧ *
10. ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ * ΟΝΕ
11. ΑΛΟΣ * ΑΣΙΜΙ * ΙΛ
12. ΛΟΣΤΟΣ * ΡΩΣΙΚΑ
13. ΟΣ * ΑΛΗΣ * ΝΗΣΟΣ.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΠΑΛΑΒΟΣ * ΑΠΑΛΟ
2. ΡΥΑΚΙ * ΟΜΦΑΛΟΣ
3. ΕΛΙΑ * ΛΥΠΗΡΟΣ *
4. ΚΟΜΟΔΙΝΟ * ΑΣΤΑ
5. ΑΣΑ * ΑΝΙΣΟΣ * ΟΛ
6. Σ * ΡΡ * ΟΟ * ΣΤΑΣΗ
7. * ΑΓΙΟΣ * ΜΑΗΣ * Σ
8. ΑΝΟΣΟ * ΚΑΣΜΙΡ *
9. ΠΑΣ * ΣΑΑΡ * ΑΜΩΝ
10. ΟΡ * ΦΑΤΡΙΑ * ΙΣΗ
11. ΡΩΜΗ * ΙΟΝΙΟ * ΙΣ
12. ΟΣΑΝΑ * ΤΕΧΝΙΚΟ
13. ΣΗΜΑΝΣΙΣ * ΕΛΑΣ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 20 χρόνια

• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1991

1η ΣΕΛΙΔΑ 
- Ο Βουλευτής κ. Δημήτρης Σιούφας στη Λάρισα.
- Είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί το έργο μετα-
φοράς του νερού.
- Έκκληση για συμμετοχή και συνεργασία στην έκδοση
της εφημερίδας.
- Απογραφή 1991 στις 17 Μαρτίου.
- Ένας ιδεώδεις τόπος για μόνιμες παιδικές εγκαταστά-
σεις.
- Αρχαιρεσίες στις 27 Ιανουαρίου, νέο ΔΣ.
- Νέος Διευθυντής Τράπεζας ο κος Παναγιώτης Πασια-
λής
- Περί της θεότητας του αναστάντος

2η ΣΕΛΙΔΑ 
- Απ’ όσα μας γράφουν
- Η αναβάθμιση του λειτουργήματος του ιερέα στη σύγ-
χρονη κοινωνία
- Ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο.
- Νέο Δ.Σ του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας.

3η ΣΕΛΙΔΑ
- Αναβρύζουν οι πηγές.
- Χιόνια στο χωριό
- Η κοινότητα ευχαριστεί.
- Απάντηση σε δημοσιεύματα
- Η διώρυγα στην «Παλιόλακα» Κοινωνικά

4η ΣΕΛΙΔΑ
- 25η Μαρτίου στο χωριό
- Εκδήλωση Ελληνοπυργίων Βόλου
- Προήχθη σε Αντιστράτηγο ο κος Στέφανος Μακρήςκαι
ανέλαβε τα καθήκοντα του Α’ Υπαρχηγού της ΕΛΑΣ
- Νέο Δ.Σ Συλλόγου Ελληνοπυργίων Βόλου.
- Α’ Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
ο Υποστράτηγος κ. Κώστας Τουλιάς.

Αυτός ο δρόμος έβγαλε το χωριό από την απομόνωση. Ενώ
μένεις στο χωριό εύκολα μπορεί ο επισκέπτης να αποδράσει
για καφέ και ένα περίπατο στη Λίμνη του Μέγδοβα που ευρί-
σκεται, πλέον, σε απόσταση αναπνοής από το χωριό μας.

- Σημειώνουμε, επίσης, ότι τα 200 μέτρα χωματόδρομου
(λίγο πριν από Βουνέσι) δεν αποτελούν πρόβλημα, ωστόσο
πρέπει να πέσει η άσφαλτος και να ολοκληρωθούν τα τεχνικά
έργα της διαδρομής και η σήμανση του δρόμου. Οι αρμόδιοι
να το φροντίσουν.

Δρόμος Ελληνοπύργου - λίμνη Πλαστήρα
Συνέχεια από την 1η σελίδα
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ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 6974 433715
6974 4333739

ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κουρείο

Ηπείρου 14 Λάρισα
Τηλ. 2410627358
Κιν. 6278092396

Η ιστορία, λένε, επαναλαμβάνεται είτε σαν τραγω-
δία είτε σαν φάρσα. Δεν ξέρω τι απο τα δυο συμβαίνει
σήμερα, αλλά το σίγουρο είναι οτι παρόμοιες κατα-
στάσεις με τη σημερινή οικονομική και, κυρίως, κοινω-
νική κρίση, έζησε η χώρα μας και στο παρελθόν. Είναι
ενδιαφέρον να δει κανείς τη στάση των πνευματικών
ανθρώπων του τότε απέναντι στα φαινόμενα αποσύν-
θεσης της χώρας και να βγάλει, ίσως, μερικά διδάγ-
ματα για το σήμερα.

Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, το διεθνές εμπόριο και οι αγορές
συναλλάγματος και κεφαλαίων γνώρισαν μια πρωτοφανή ανάπτυξη. Τις
συνθήκες αυτές εκμεταλλεύτηκε ο πρώτος πραγματικός εκσυγχρονιστής
της Ελλάδας, ο Χαρίλαος Τρικούπης, για να προωθήσει μια σειρά απο με-
ταρρυθμίσεις (στις υποδομές, τους σιδηρόδρομους κλπ.) που άλλαξαν το
πρόσωπο της χώρας και που στηρίχτηκαν κυρίως στον εξωτερικό δανει-
σμό. Ακολούθησε μια δεκαετής περίοδος σχετικής ευμάρειας, που όμως
ακουμπούσε σε σαθρές βάσεις. Παράλληλα, ένα κλίμα κομματικής ρου-
σφετοκρατίας – με αθρόους διορισμούς στο δημόσιο απο την κυβέρνηση
του αντιπάλου του Τρικούπη, Θ. Δηλιγιάννη - και πατριωτικής πλειοδοσίας
οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των κρατικών δαπανών (στρατιωτικές προ-
μήθειες, μισθοί, συντάξεις). Σύντομα το υπερχρεωμένο ελληνικό κράτος
αναγκαζόταν να συνάπτει καινούρια δάνεια για να πληρώνει τους τόκους
των παλιών. Η κατάληξη της ιστορίας ήταν προδιαγραμμένη : όταν ήρθε η
ύφεση στην Ευρώπη, η κάνουλα των δανείων στέρεψε και η κυβέρνηση
του Τρικούπη αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση το 1893.

Ο Τρικούπης δεν βγήκε καν βουλευτής στις εκλογές του 1895 και πέ-
θανε ένα χρόνο μετά. Πέρα απο την κοινωνική δυσαρέσκεια, έχασε γιατι
είχε απέναντι του αδίστακτους αντιπάλους: το Παλάτι, που αναμειγνυόταν
προκλητικά στην πολιτική (παίζοντας ύπουλο ρόλο στη χρεωκοπία του
1893)  και την αντιπολίτευση που δεν δίστασε να παίξει το χαρτί της πατρι-
δοκαπηλίας, αφιονίζοντας τα πλήθη με τη «Μεγάλη Ιδέα». Πρόκειται για το
αλυτρωτικό όραμα της προσάρτησης εδαφών με ελληνικούς πληθυσμούς
που βρίσκονταν υπο ξένη κυριαρχία.  Οι άσχημες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες του τέλους του 19ου αιώνα αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για
την ανάπτυξη ενός επικίνδυνου σωβινισμού σε μεγάλη μερίδα της κοινής
γνώμης. Κάτω απο την πίεση των δημαγωγών της «Εθνικής Εταιρείας» (μιας
μυστικής οργάνωσης που στόχευε στην απελευθέρωση των «αλύτρωτων
αδελφών μας») η κυβέρνηση του Θ. Δηλιγιάννη σύρθηκε σε πόλεμο το 1897
με την Τουρκία. Χωρίς την υποστήριξη των Μεγάλων Δυνάμεων, η χρεω-
κοπημένη οικονομικά Ελλάδα οδηγήθηκε σε ταπεινωτική ήττα, αφού έπειτα
απο δέκα μόλις μέρες μαχών ο τουρκικός στρατός ανακατέλαβε σημαντι-
κές πόλεις της Θεσσαλίας (που είχε προσαρτηθεί στην Ελλάδα το 1881).
Οι οικονομικοί όροι της συνθήκης ειρήνης ήταν δυσβάσταχτοι για τη χώρα
μας, που έπρεπε να πληρώσει το τεράστιο ποσό των 4 εκατομμυρίων τουρ-
κικών λιρών.  Αναγκαστικά στράφηκε και πάλι σε δάνειο απο τις Μεγάλες
Δυνάμεις, που της επέβαλαν τον ταπεινωτικό Διεθνή Οικονομικό Ελεγχο,
με τον οποίο εισέπρατταν απευθείας το μεγαλύτερο μέρος απο τα έσοδα
του Δημοσίου: τις εισπράξεις απο τα μονοπώλια άλατος, πετρελαίου, σπίρ-
των, παιγνιοχάρτων, τσιγαρόχαρτου, τον φόρο κατανάλωσης καπνού, τα
τέλη χαρτοσήμου και τους δασμούς του τελωνείου Πειραιώς. Σε συνθήκες
προϊούσας εξαθλίωσης, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού αναγκάστηκε
να μεταναστεύσει, κυρίως στην Αμερική. Στην αυγή του 20ου αιώνα η Ελ-
λάδα ήταν μια χώρα χρεωκοπημένη, ταπεινωμένη, ρημαγμένη οικονομικά
και κοινωνικά. Μετα βίας στεκόταν στα πόδια της χάρη στη «βοήθεια» (με
το αζημίωτο φυσικά) των ξένων, στους οποίους είχε ουσιαστικά εκχωρήσει
την εθνική της κυριαρχία. Ενα διεφθαρμένο Παλάτι, ανίκανοι και φαύλοι
πολιτικοί ηγέτες κι ένας εκμαυλισμένος λαός - που πολιτικάντηδες δημα-
γωγοί τον έσερναν απο τη μύτη σε σωβινιστικά παιχνίδια - έφτιαχναν ένα
ζοφερό σκηνικό. Η απόγνωση πολλών – και όχι μόνο διανοούμενων – για
την κατάντια της χώρας αποδίδεται με δραματική ένταση απο το μεγάλο
μας ποιητή Κωστή Παλαμά το 1908 στο ποίημα του «Γύριζε» (δημοσιεύτηκε
στη συλλογή «Η Πολιτεία και η Μοναξιά» το 1912):

«Γύριζε, μή σταθής ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη,
ο ψεύτης είδωλο ειν� εδώ, τό προσκυνά η πλεμπάγια,
η Αλήθεια τόπο νά σταθή μιά  σπιθαμή   δέ θάβρη.
Αλάργα. Νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια.

Η Πολιτεία λωλάθηκε, κι απόπαιδα τα κάνει
το Νου, το Λόγο, την Καρδιά, τον Ψάλτη, τον Προφήτη·
κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι,
στη λάσπη. Σταύλος ο ναός, μπουντρούμι και το σπίτι. 

Από  θαμπούς ντερβίσηδες κα� στέρφους μανταρίνους
κι απ� το�ς χαλκοπράσινους η Πολιτεία πατιέται.
Χαρά  στο�ς χασομέρηδες! Χαρ� στο�ς αρλεκίνους!
Σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμι�ς κα� δασκαλοκρατιέται.

Δ�ν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδ� λεβέντες � Όσσα,
ραγιάδες έχεις, μάννα γή, σκυφτο�ς γι� τ� χαράτσι,
κούφιοι κα� οκνο� καταφρονούν τ� θεία τραχιά σου γλώσσα,
τών Ευρωπαίων περίγελα κα� των αρχαίων παλιάτσοι.

Κα� δημοκόποι Κλέωνες κα� λογοκόποι Ζωίλοι,
κα� Μαμμωνάδες βάρβαροι, κα� χαύνοι λεβαντίνοι.
λύκοι, κοπάδια, οι πιστικο� κα� ψωριασμένοι οι σκύλοι
κι οι χαροκόποι αδιάντροποι, κα� πόρνη η Ρωμιοσύνη!»
Χρησιμοποιώντας σα μαστίγιο τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, ο Παλα-

μάς εξαπολύει με στίχους απίστευτης βιαιότητας ένα αμείλικτο κατηγορώ
ενάντια σ’ όλους όσους συντέλεσαν στο κατάντημα της χώρας. Το  ανελέ-
ητο σφυροκόπημα του στοχεύει και τον λαό («σκλάβος», «ραγιάδες», «πε-
ρίγελα», «παλιάτσοι», που «προσκυνούν σαν είδωλα τους ψεύτες») και τους
ανάξιους ηγέτες του: «η Πολιτεία λωλάθηκε», «ντερβίσηδες και μανταρίνοι»
που «πατούν την  Πολιτεία», «λύκοι οι πιστικοί» που έπρεπε να φυλάγουν
τη χώρα (ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω το «χαλκοπράσινους», μου φαίνε-

ται σατανική η σύμπτωση με σύγχρονες καταστάσεις). Τα βέλη του φαίνε-
ται να χτυπάνε και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της εποχής («η Αλήθεια
τόπο να σταθεί δε θα ‘βρει») όπου η κατάσταση δεν θα ήταν πολύ καλύτερη
απο τη σημερινή. Άλλη μια συγκλονιστική ομοιότητα ανάμεσα στο τότε (με
το Διεθνή Οικονομικό Ελεγχο) και το τώρα (με το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο) αποτελούν οι «ραγιάδες, σκυφτοί για το χαράτσι», που δέχτηκαν να
σκύβουν και να δουλεύουν με άθλιους όρους για να ξεπληρώσουν τους
δανειστές που άλλοι τους φόρτωσαν στην πλάτη. Ιδαίτερη αναφορά κάνει
ο Παλαμάς στο ρόλο των δημαγωγών, στοχεύοντας τον μεγαλύτερο λαϊ-
κιστή της εποχής του, τον Θ. Δηλιγιάννη, μέσα απο το πρόσωπο του Κλέ-
ωνα, του αρχιδημαγωγού που σατιρίζει ο Αριστοφάνης στους «Ιππείς» και
που κυβέρνησε την αρχαία Αθήνα στον Πελοπονησιακό πόλεμο. Η κορύ-
φωση όμως του ποιήματος βρίσκεται στο τέλος, όπου ο Παλαμάς κατορ-
θώνει να περιγράψει με απίστευτα οικονομικό τρόπο, μέσα σε δυο μόνο
λέξεις,  τη συνολική κατάσταση της χώρας και του λαού της: «πόρνη Ρω-
μιοσύνη».  Δυο χρόνια μετά, στα 1910, ο Παλαμάς δημοσιεύει την περίφημη
ποιητική του συλλογή «Η φλογέρα του βασιλιά» που είχε αρχίσει να τη δου-
λεύει πολύ καιρό πριν, λίγο μετά τα γεγονότα του 1897. Στο πρώτο μέρος
του έργου, που τοποθετείται στην υστεροβυζαντινή εποχή, αναφέρεται και
πάλι στην αποσύνθεση της χώρας, αν και με στίχους λιγότερο βίαιους απο
πριν:

«Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μες στη Χώρα.
Στην εκκλησία, στον κλίβανο, στο σπίτι, στ'αργαστήρι
παντού, στο κάστρο, στην καρδιά, τ' αποκαΐδια, οι στάχτες.
Πάει κι ο ψωμάς, πάει κι ο χαλκιάς, πάει κ' η γυναίκα, πάνε
τα παλικάρια, οι λειτουργοί, και του ρυθμού οι τεχνίτες,
του Λόγου και οι προφήτες.

Τα χέρια είναι παράλυτα, και τα σφυριά σπασμένα
και δε σφυροκοπά κανείς τ' άρματα και τ' αλέτρια
κι' η φούχτα κάποιου ζυμωτή λίγο σιτάρι αν κλείσει
δεν βρίσκει την πυρά ζεστή ψωμί για να το κάνει.

Κι' από κατάκρυα χόβολη μεστή η γωνιά, κι' ακόμα
κι απ’τη γωνία του σπιτιού, πιο κρύα η καρδιά είναι.
Kακοκατάντησε η καρδιά του ανθρώπου.  Κρίμα... κρίμα!
Σκοτεινό ερείπιο κι' η εκκλησιά και δίχως πολεμίστρες
το κάστρο, και χορτάριασε  κι' έγινε βοσκοτόπι.

Κι' ο μέγας Έρωτας μακριά, και είν' άβουλος ο άντρας
κι' άπραχτος, και στο πλάι του χαμοσυρτή η γυναίκα,
κυρά τους έχουν την σκλαβιά  και δούλο τους το ψέμα.
Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μες στη Χώρα.»
Δύσκολο να αποδώσει κανείς με δυνατότερες εικόνες και σε τόσο λίγες

γραμμές την εικόνα του ξεπεσμού και της αποσύνθεσης μιας ολόκληρης
κοινωνίας. Ο καταιγιστικός βομβαρδισμός των στίχων με το συνδετικό «και»
καθιστά την απαγγελία τους πυρετική, σχεδόν παραληρηματική.  ‘Ομως,
πιο πολύ κι απο την υλική και οικονομική καταστροφή, είναι ξεκάθαρο για
τον Παλαμά οτι η βασική αιτία βρίσκεται στην ηθική σήψη, την κατάπτωση
των ατόμων, που επιφέρει και την παρακμή συνολικά  της κοινωνίας: «Κα-
κοκατάντησε η καρδιά του ανθρώπου.  Κρίμα... κρίμα!». Κι είναι αυτή η κα-
τάντια που κρατάει μακριά τον «μέγα Έρωτα» της δημιουργίας, που κάνει
άντρες και γυναίκες να χαμοσέρνονται σκλαβωμένοι στα πάθη τους και
βουτηγμένοι στην ψευτιά. Ποιά ελπίδα και ποιές προοπτικές να έχει μια
χώρα,  όταν όλες οι «φωτιές» μες στις οποίες θα μπορούσαν να σφυρηλα-
τηθούν τα εργαλεία της προόδου έχουν σβήσει; 

Αυτός ακριβώς ο στίχος του Παλαμά («Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλά-
στρες μες στη Χώρα») σκιαγραφεί με μοναδικό τρόπο το κύριο, πιστεύω,
πρόβλημα της χώρας μας σήμερα: την απουσία προοπτικής, την έλλειψη
δημιουργικής πνοής για το αύριο, που θα μπορούσε να κρατήσει ζεστή την
ελπίδα στην καρδιά του κόσμου. Το μοναδικό κίνητρο που του δίνεται για
να αντέξει τις θυσίες που του επιβλήθηκαν ερήμην του είναι «κουράγιο, σε
τρία τέρμινα, όσοι απο μας επιζήσουν, θα μπορούμε να δανειζόμαστε απο
τις αγορές σχεδόν όπως και πριν». Ωραία παρηγοριά στον άρρωστο και
μεγάλο «κατόρθωμα», όπως τουλάχιστον μας το παρουσιάζουν οι ηγέτες
μας και τα «παπαγαλάκια» τους. Κανένα όμως αναπτυξιακό όραμα δεν φαί-
νεται στον ορίζοντα για να απαλύνει έστω και λίγο το βαρύ κλίμα που έχει
δημιουργηθεί απο τις περικοπές μισθών, τα φοροεισπρακτικά μέτρα, τις
απολύσεις και την ανεργία. Στο μεταξύ, ο κυριότερος παράγοντας ανάπτυ-
ξης μιας χώρας με το δικό μας επίπεδο, η «γκρίζα ουσία» της (το επιστη-
μονικό της δυναμικό) βρίσκεται παραμελημένο, τα δε Πανεπιστήμια και
τεχνολογικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο αύριο. Η νεολαία, που
ενσαρκώνει την ελπίδα για το μέλλον, αντικρύζει τον ορίζοντα της κλειστό,
καθώς έπειτα απο χρόνια σχιζοφρενικής εκπαίδευσης (και μηδαμινής παι-
δείας), βλέπει να της προσφέρονται εργασιακές συνθήκες παρόμοιες μ’
αυτές του 19ου αιώνα. Σβησμένες όλες οι φωτιές...

Την ίδια ακριβώς χρονιά με τη «Φλογέρα του βασιλιά», στα 1910, δημο-
σιεύεται το «Παραμύθι χωρίς όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα, ένα απο τα
αγαπημένα διηγήματα των παιδικών μου χρόνων. Όπως ο Παλαμάς, και η
Π. Δέλτα έχει απόλυτη επίγνωση της τραγικής κατάστασης του Ελληνισμού
και προσπαθεί να ξυπνήσει το κοινό της μέσα απο ένα απο τα ωραιότερα
και διδακτικότερα παραμύθια που διάβασα ποτέ μου. Η ανικανότητα του
βασιλιά Αστόχαστου τον έχει κάνει έρμαιο μιας κλίκας παλατιανών και έχει
οδηγήσει τη χώρα των Μοιρολατρών στην καταστροφή και την ερήμωση.
Όταν τα πράγματα σφίγγουν, όταν όλοι οι βασιλικοί θησαυροί έχουν ξε-
πουληθεί ή κλαπεί απο τους αυλικούς και το Παλάτι κινδυνεύει να μείνει
χωρίς τροφή, το Βασιλόπουλο αναγκάζεται να βγει στη χώρα και να διαπι-
στώσει με τα μάτια του την έκταση της καταστροφής: ερημωμένα χωράφια,
ανεργία για τους πολλούς, μετανάστευση για αρκετούς, φόβος για τους
κλέφτες που λυμαίνονται τη χώρα. Οι λίγοι ικανοί και αυτοαπασχολούμενοι
που επιβιώνουν ακόμη κουτσά-στραβά, φοβούνται και να μιλήσουν για μη
βρούν τον μπελά τους απο τους διεφθαρμένους δικαστές και αξιωματού-
χους του Παλατιού. Αλλά, λίγο-λίγο, το Βασιλόπουλο καταφέρνει να κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη τους κι αρχίζει να λύνεται η γλώσσα τους:

«--- Για τον στρατηγό Μασκαρόπουλο ρωτάς;  Εκανε εκείνο που κάνουν
όλοι στο παλάτι. Είχε στα χέρια του στις αποθήκες του στρατού και τις άδει-
ασε. Σαν πούλησε τα όπλα, τις σκηνές και τις φορεσιές, έκανε περιουσία κι
έφυγε στα ξένα, χωρίς καν να το νοιώσει ο Αφέντης. Και οι πέτρες τα ξέρουν
αυτά που σου λέω.

--- Τι να σου κάνει κι ο Βασιλιάς, είπε το Βασιλόπουλο, σαν δεν έχει παρα
κλέφτες και κατεργάρηδες γύρω του;

--- Ας φρόντιζε να γνωρίσει τους υπαλλήλους του πριν τους εμπιστευθεί
τα συμφέροντα του κράτους, είπε με θυμό ο πρωτομάστορας. Και σαν έβγαι-
ναν μπερμπάντηδες, ας τους τιμωρούσε. Μα πότε νοιάστηκε; Επειτα, μας
τρώγει κι εμάς η πονοψυχιά. Πως να τιμωρήσεις κλέφτη ή προδότη ή όποιον
άλλο ασυνείδητο ; «Τον κακόμοιρο τον άνθρωπο» σου λένε, «γιατί να κατα-
στραφεί; Τόσοι άλλοι κάνουν χειρότερα!». Και πάει λέγοντας... Και μόνο οι
τίμιοι δεν βρίσκουν εδώ ψωμί.»

Φαίνεται ξεκάθαρα απο το παραμύθι (που μόνο παραμύθι δεν είναι) πως
η λεηλασία του κράτους απο τους αξιωματούχους του δεν είναι καινούριο
φαινόμενο. «Κάθε ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα η καταστάσεις είναι εν-
τελώς συμπτωματική», διαβάζουμε σε βιβλία και ταινίες. Πραγματικά, τι
σχέση να έχει με το στρατηγό Μασκαρόπουλο εκείνος ο πρώην υπουργός
της Άμυνας που βρέθηκε πρόσφατα με ακριβό σπίτι σε κεντρικό δρόμο της
Αθήνας; Απλή σύμπτωση (και όχι μόνο ως προς την κατάληξη του ονόμα-
τος).... Τουλάχιστον ο Μασκαρόπουλος του παραμυθιού το’ σκασε στα
ξένα, συναισθανόμενος ότι δεν τον παίρνει να παραμείνει στη χώρα του
έπειτα απ’ όσα έκανε. Ενώ στη σημερινή εποχή, «η θρασύτητα του κομμα-
τικού αμοραλισμού δεν έχει όρια, είναι αχαλίνωτη», όπως παρατηρεί σε
άρθρο του στην Καθημερινή της 17-10-2010 ο κ. Χ. Γιανναράς: το αποδεί-
χνει η φράση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, η «ερμηνεία» του για την
οικονομική χρεοκοπία της χώρας: «Που πήγαν τα λεφτά; Μα, τα φάγαμε
όλοι μαζί (κυβερνώντες και κυβερνώμενοι), σας διορίζαμε για χρόνια»!

Ποιος σουρρεαλιστής ποιητής και ποιος λογοτέχνης να φανταστεί τέ-
τοια παχυδερμία, ακόμη και στους χειρότερους εφιάλτες του;

Καθώς ο γειτονικός βασιλιάς ετοιμάζεται να επιτεθεί, το Βασιλόπουλο
συνειδητοποιεί με απόγνωση ότι η χώρα του βρίσκεται σε κατάρρευση κι
οτι ο στρατός της έχει λιποτακτήσει:

«--- Ο Βασιλιάς επλήρωνε στρατό, είπε με πίκρα, και οι στρατιώτες γί-
νονταν μάγειροι ή κλέφτες και φονιάδες. Και τα φλουριά πήγαιναν στην
τσέπη των κατεργάρηδων, και οι αρχιστράτηγοι πουλούσαν τα όπλα, και
οι στόλαρχοι ρήμαζαν το ναύσταθμο και έσπαγαν τα καράβια για να κλέ-
ψουν λίγο σίδερο...’Αραγε, αξίζει να εργαστώ για τέτοιους ανθρώπους, να
πονώ για τέτοιο τόπο ; »

Εδώ η Π. Δέλτα βάζει στο στόμα του Βασιλόπουλου το κεντρικό ερώ-
τημα, το μοναδικό που πρέπει να ρωτήσει κανείς όταν το μαχαίρι φτάσει
στο κόκαλο, όταν είναι προφανές ότι ερωτήματα όπως «ποιος φταίει;» και
«πού πήγαν τα λεφτά;» δεν πρόκειται να απαντηθούν ποτέ ικανοποιητικά.
Και δίνει τη μοναδική απάντηση που επιβάλλεται σ’ αυτή την περίπτωση,
με το στόμα της αγαπημένης φίλης του Βασιλόπουλου:

«--- Ναι», απάντησε η Γνώση. «Περιφρονείς αυτούς τους ανθρώπους,
που είναι λαός σου, γιατί είναι κλέφτες ή δειλοί, ή γιατί δεν έχουν τη δύναμη
να παλέψουν ενάντια στη δυστυχία και τη γενική αποχαύνωση. Θέλεις λοι-
πόν και συ να γίνεις ένα μαζί τους, να παρατήσεις την πάλη απο τις πρώτες
δυσκολίες, ν’ αφήσεις τη θέση σου και να δειλιάσεις μπροστά στον κόπο
και την ευθύνη; Ο λαός σου είναι σαν όλους τους λαούς,  ούτε καλύτερος,
ούτε χειρότερος. Μα έχει ανάγκη απο βοήθεια και διοίκηση… Στη θέση
όπου μας έβαλε η μοίρα, εκεί πρέπει να μείνουμε. Και σένα, σ’ έβαλε η
μοίρα αρχηγό. Μόνο αν κάνεις το καθήκον σου, θα γίνεις ανώτερος απο
εκείνους που περιφρονείς». 

Όπως όλα τά παραμύθια, το «Παραμύθι χωρίς όνομα» έχει αίσιο τελος
και συνιστώ ανεπιφύλακτα το διαβασμά του. Μπορεί να μην πιστεύουμε
σήμερα σε παραμύθια, βασιλόπουλα και δράκους, όμως σε κάτι πρέπει να
πιστεύουμε αν θέλουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας σαν λαός. Το να κάνει ο
καθένας το καθήκον του (και τη δουλειά του σωστά) είναι το πρώτο βήμα,
αλλά δεν φτάνει. Θα χρειαστεί να ξαναανακαλύψουμε το «εμείς», την ομορ-
φιά της συλλογικότητας. Δεν θα’ ναι εύκολο, γιατί χρόνια πλύσης εγκεφά-
λου (για το ποιοι είναι «επιτυχημένοι») καθώς και οι αντικειμενικές
κοινωνικές συνθήκες, έχουν ευνουχίσει σε μεγάλο βαθμό τη συλλογικότητα
μέσα μας και φουντώσει τον ατομικισμό. Είναι όμως η μόνη μας ελπίδα αν
θέλουμε να πάψουν κάποτε να είναι  «Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλά-
στρες μες στη Χώρα».

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΠΟΡΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» ΚΑΙ ΤΟ «ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ»

Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μες στη χώρα
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Ε. Επίσης είναι ο καθ' ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ'
αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

- Τον συντονισμό των τεχνικών Υπηρεσιών και των Δημοτικών
Έργων και Μελετών.

-Την ευθύνη των Πολεοδομικών Θεμάτων του Δήμου.
-Τον συντονισμό των  μηχανημάτων του Δήμου
-Την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
-Την ευθύνη για τη συντήρηση της Αγροτικής και Δημοτικής

οδοποιίας.
2. Τον κ. Στεφανή Θωμά κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δη-

μοτική Ενότητα Παμίσου  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρ-
μοδιότητες:

Α. Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικώ Υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου.

Β.Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και εργα-
σιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου.

Γ.Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξο-
πλισμού της Δημοτικής Ενότητας παμίσου.

Δ.Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποι-
ητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες και λειτουργούν  στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Παμίσου

Ε. Επίσης είναι ο καθ' ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ'
αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

- Ττην ευθύνη της καθημερινότητας του πολίτη.
-Την ευθύνηθεμάτων ηλεκτροφωτισμούτων δημοτικών χώρων.
-Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και και εκμετάλευσης ορυκτών

υλικών.
-Την ευθύνη της αισθητικής εμφάνισης καθαριότητας, της ποι-

ότητας ζωήςκαι της λειτουργίας κάθε Δημοτικού Χώρου.
-Την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των

προβλημάτων στάθμευσης.
3. Τον κ. Κωνσταντάκο Σωκράτη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για

τη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου και του μεταβιβάζει τις παρα-
κάτω αρμοδιότητες:

Α. Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικώ Υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου.

Β.Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και εργα-
σιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου.

Γ.Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξο-
πλισμού της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου.

Δ.Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποι-
ητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες και λειτουργούν  στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Μουζακίου.

Ε. Επίσης είναι ο καθ' ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ'
αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη παρακολούθησης των εσόδων και εξόδων του
Δήμου και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

-Την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου.
-Την ευθύνη  της εύρυθμης λειτουργίας και την οικονομική πα-

ρακολούθηση της Δημοτικής Αγοράς.
-Την ευθύνη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

των Υπηρεσιών του Δήμου.
-Την ευθύνη της Διοικητικής Μέριμνας των Υπηρεσιών του

Δήμου.
-Την ευθύνη για Διοικητικές προσφυγές και δικαστική προστα-

σία.
4.Την κ. Τσιρογιάννη Φανή καθ' ύλην Αντιδήμαρχο καθ' ύλην

αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ' αυτήν μεταβιβαζόμενες αρ-
μοδιότητες:

Α. Την ευθύνη της Αγροτικής Ανάπτυξης και των αγροτικών
ζητημάτων του Δήμου

Β. Την ευθύνη για το συντονισμό της Υπηρεσίας Άρδευσης.
Γ. Την παρακολούθηση Ευρωπαικών Προγραμμάτων.
Δ.Την ευθύνη της Τουριστικής Προβολής του Δήμου.
Ε. Την ευθύνη των Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και του

τομέα των αδελφοποιήσεων.
Στ. Την ευθύνη υλοποίησης Ευρωπαικών προγραμμάτων.
Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι:
- Τελούν πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ-

ματος του Δημάρχου.
- Εισηγούνται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό

Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότη-
τας Ζωής για παροχή των απαραιτήτων εγκρίσεων ή λήψη σχε-
τικών αποφ'ασεων.

-  Διεξάγουν την αλληλογραφία, εκδίδουν και υπογράφουν  βε-
βαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικεί-
μενό τους.

Ο Σύλλογος Ελληνοπυργίων Βόλου �Η Γράλιστα" έκοψε
με την παρουσία πλήθους συγχωριανών την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα του, το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011 στις 6 το
απόγευμα, στο ξενοδοχείο Park στο Βόλο.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και χαιρέτισαν ο Αντιδή-
μαρχος του Δήμου Μουζακίου και συγχωριανός μας κος
Αντώνιος Μηνίτσιος καθώς και ο πρόεδρος του χωριού
μας κος Ιωάννης Βλάχος.

Τυχερός της χρονιάς ήταν ο κος Αναστάσιος Τσουκα-
λάς. Το «φλουρί» αντιστοιχούσε σε μια διανυκτέρευση
(δύο ατόμων) στον Ξενώνα «Αρχοντικό» στον Ελληνό-
πυργο, ευγενική προσφορά προς το σύλλογό μας του κου
Γεωργίου Γέρμανου, υπευθύνου του ξενώνα, τον οποίο και
ευχαριστούμε θερμά.
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KAΦΕ - ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ»

Αθανάσιος Νάσιας
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ - ΤΗΛ.: 24410 33143

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
- ΣΠΑΝΙΑ ΚΥΝΗΓΑ

ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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

O Aντ. Μηνίτσιος Αντιδήμαρχος Δημ. Ενότητας Ιθώμης
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Πραγματοποίησε την ετήσια Γενική Συνελευσή του
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Φαρασλή Κωνσταντίνο, Πρόεδρο. Μηνίτσιο Αντώνιο, Αντι-
πρόεδρο. Αλπού Απόστολο, Γραμματέα. Φαρασλή Ιωάννη,
Ταμία. Βούρδα Θωμά, Μέλος. Μουντζούρη Σωτήριο, Μέλος.
Παπαντωνίου Δημήτριο, Μέλος. 

Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι: Κορώνης Αντώ-
νιος, Πρόεδρος. Φαρασλής Θωμάς, Μέλος. Αλπούς Βασίλειος,
Μέλος.

Μετά τις εκλογές ακολούθησε
η κοπή της πίτας από τον Παπα-
Λάμπρο Παπαντωνίου τον πρό-
εδρο του Συλλόγου κ. Κώστα
Φαρασλή και τον Αντιδήμαρχο
Μουζακίου κ. Αντώνη Μηνίτσιο. 

Τυχερή της χρονιάς αναδείχ-
θηκε η Κατερίνα Ι. Τέγου την
οποία και ευχόμαστε όπως και
σε όλους τους χωριανούς να
είναι καλά και να περάσουν μια
πολύ καλή χρονιά.

Ο Σύλλογος του Βόλου
έκοψε την πίτα

Το μοναδικό βυζαντινό κάστρο του Νομού Καρδίτσας,
αυτό του Φαναρίου, πρόκειται να αξιοποιηθεί με την ενοι-
κίαση του δημοτικού αναψυκτηρίου το οποίο βρίσκεται
εκεί. 

Άλλωστε την περίοδο που λειτούργησε το αναψυκτήριο
αποτελούσε καθημερινό προορισμό για πολύ μεγάλο
αριθμό  επισκεπτών όχι μόνο της περιοχής μας αλλά και
της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Η μοναδική θέα που απολαμβάνει ο επισκέπτης , η πε-
ριήγησή του στο κάστρο σε συνδυασμό με το ευχάριστο
περιβάλλον  του αναψυκτηρίου όπου θα μπορεί να απο-
λαμβάνει τον καφέ ή το ποτό του  είναι τα βασικά στοιχεία
που προδιαγράφουν την επιτυχία της αξιοποίησης του κά-
στρου. 

Θα αξιοποιηθεί 
το κάστρο Φαναρίου
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Αντιδήμαρχος έργων….
Ο δικός μας (εννοώ το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και μέλος

της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας μας) Αντώνης Απ. Μηνί-
τσιος είναι ο νέος Αντιδήμαρχος Μουζακίου. Πλειοψηφίσας Δημοτι-
κός σύμβουλος πρ. Δήμου Ιθώμης και 2ος στον συνολικό αριθμό των
Δημ. Συμβούλων του Καλλικρατικού πλέον Δήμου Μουζακίου. Συγ-
χαρητήρια για την εκλογή και την επιλογή του ως Αντιδημάρχου. Ελ-
πίζουμε να φανεί αντάξιος των προσδοκιών των δημοτών αλλά και
να αποδειχθεί και πραγματικός Αντιδήμαρχος έργων. Ευχή μας να
αποδειχθεί πράγματι ο Αντιδήμαρχος των έργων. Ίδωμεν…!

Αεικίνητος…..
Πράγματι ασταμάτητος, αεικίνητος δηλαδή, ο νέος Πρόεδρος του

χωριού Γιάννης Γ. Βλάχος, που πλαισιώνεται από ικανούς συνεργά-
τες τον Χρήστο Β. Μηνίτσιο και τον Ιωάννη Αθ. Γιαννούλη. Πολλοί ομι-
λούν για την ιδανική τοπική ομάδα. Συνδυάζεται η όρεξη, η θέληση
και ο ζήλος για προσφορά στο χωριό. Λένε, πάντως, ότι έγινε καλό
ξεκίνημα και η συνεργασία είναι άψογος. Όμως, αγαπητοί μου, εκ
του αποτελέσματος θα κριθείτε. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
έργο σας για το καλό του χωριού μας και των συγχωριανών μας.

Επιτυχής …και εφέτος
Με επιτυχία έγινε και εφέτος η συνεστίαση (για 2η συνεχή χρονιά)

του Συλλόγου μας στην Λάρισα. Κατά γενική ομολογία, ήταν άριστη
η επιλογή του κέντρου (Ταβέρνα «Παραμύθι»), στο κέντρο της πόλης
(Λ. Κατσώνη και Κανάρη). Λόγω της προεκλογικής περιόδου (2 Νο-
εμβρίου, ημέρα Τρίτη 2010) παρόντες και αρκετοί υποψήφιοι Δημ.
Σύμβουλοι και τοπικοί Διαμερισματικοί από το χωριό μας. Καλή και
η λαϊκή ορχήστρα με ντόπιους οργανοπαίκτες και τραγουδιστές.
Πλούσιο το μενού και όλοι ευχαριστημένοι ανανέωσαν το «ραντε-
βού»-πρώτα ο Θεός- για του χρόνου.

Θεοφάνεια και ...κάτω βρύση
Θεσμός πλέον η κατάδυση του σταυρού και ο αγιασμός των υδά-

των στην Κάτω βρύση, στο χωριό. Η Ιερή πομπή (Ιερεύς, Ιεροψάλτες
και εκκλησίασμα) κατευθύνεται στο άγαλμα του Καραϊσκάκη. «Έν
Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε» και ο Παπαντώνης ρίχνει τον
σταυρό στην τεχνητή λιμνούλα. Ο Αποστόλης Γ. Παναγόπουλος, έτοι-
μος για …βουτιά. Τελικά, ο ανταγωνιστής του κολυμβητής Αθαν. Κ.
Νάσιας (λέγε Καπαϊνας) δεν συμμετέχει, οπότε τα πράγματα απλου-
στεύονται. Ο νικητής πλέον είναι αδιαμφισβήτητος. Έτσι και εφέτος
ο μικρός Αποστόλης είχε την ευλογία να κρατήσει πρώτος τον
Σταυρό,να τον ασπασθεί και να τον παραδώσει στον Παπαντώνη.
Μπράβο Απόστολε. Και του χρόνου και καλή πρόοδο.

Οι στυλοβάτες… του χωριού
Είναι γεγονός αν ορισμένοι συγχωριανοί μας δεν επέστρεφαν στο

χωριό μετά την συνταξιοδότησή τους, σήμερα θα ομιλούσαμε για
ερημωμένο χωριό.Κάτι σαν τα Βλαχοχώρια της Πίνδου, που γεμίζουν
κόσμο το καλοκαίρι και τον χειμώνα έχουν φύλακα ή κατεβασμένη
μπάρα (σαν αυτές που υπάρχουν στις πύλες των στρατοπέδων) για
να μην εισέρχονται διερχόμενοι περιηγητές!! Γι’ αυτό, δικαίως και
πολύ εύστοχα, κάποιος τους χαρακτήρισε «στυλοβάτες του χωριού».
Τους αξίζει έπαινος, μαζί με όλους τους συγχωριανούς μας που μέ-
νουν σε όλη τους τη ζωή στο χωριό. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες
της σημερινής υπαίθρου, διαφορετικά θα είχαν ερημώσει τα χωριά.
Το μοναδικό τους κίνητρο η αγάπη τους για τον τόπο που γεννήθηκαν
και μεγάλωσαν.

Η Βασιλόπιτα του Συλλόγου
Κυριακή, 30 Ιανουαρίου των Αγίων Ιεραρχών. Μετά τον εκκλη-

σιασμό τους όλοιθ οι Ελληνοπύργιοι (Γραλιστινοί) της Λάρισας πα-
ρόντες στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου ορόφου του HOTEL

METROPOL... Ο Παπα Λάμπρος (Παπαντωνίου) ευλογεί την Βασι-
λόπιτα, συνοδευόμενος από τις ψαλμωδίες του δικού μας Ιερο-
ψάλτη Θωμά Δ. Βούρδα. Την Πίτα κόβει ό Πρόεδρος του Συλλόγου
με τον Αντιδήμαρχο (και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας) Αντώνη
Απ. Μηνίτσιο. Το κέρμα αντιστοιχούσε σε ένα κατοστάρικο (100
ευρώ) και τυχερή η Κατερίνα Ιω. Τέγου στην οποία δόθηκε και το
χαρτζιλίκι. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία και αγάπη.

Γενική Συνέλευση και Εκλογές
Έληξε η θητεία του προηγουμένου Δ.Σ. και έτσι η Γενική Συνέ-

λευση της 30ης Ιανουαρίου 2011 ήταν και εκλογοαπολογιστική. Ο
Πρόεδρος (Κων.Φαρασλής) χαιρέτησε και ευχήθηκε τους παριστα-
μένους συγχωριανούς, ο Γραμματέας (Σωτ. Μουντζούρης) διάβασε
τα πεπραγμένα και ο Ταμίας (Αντ. Μηνίτσιος) έκανε τον οικονομικό
απολογισμό και χαιρέτησε εκ μέρους του Δημάρχου. Από τις εκλο-
γές αναδείχθηκαν οι νέοι Διοικητικοί Σύμβουλο, με αξιοσημείωτη την
εισαγωγή, για πρώτη φορά στο Δ.Σ. του Συλλόγου του αγαπητού
μας Δημήτρη Γ. Παπαντωνίου (γιός του αείμνηστου Ταμίας μας Γιώρ-
γου Αντ. Παπαντωνίου). Η ανακοίνωση της εκλογής του ήταν συγκ-
ξινητική διότι κατέλαβε την θέση του μακαρίτη του πατέρα του στον
Σύλλογο. Οι λοιποί εκλεγέντες ήταν και παλιότερα στον Σύλλογο.
Στα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής επιτροπής συγχαρητήρια και
καλή θητεία.

Αεράτος ο Πρόεδρος…
Στην Πίτα παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του χωριού Γιάννης Γ.

Βλάχος με την γυναίκα του την κ. Γλυκερία, η οποία αν και νύφη στο
χωριό μας το αγάπησε περισσότερο από τους ντόπιους. Ο Πρό-
εδρος πάντως,πήρε το λόγο στο Βήμα και ήταν άνετος λες και ήταν
Πρόεδρος από 20ετία και πλέον. Ούτε «τράκ», ούτε «σαρδάμ». Ήταν
πολύ άνετος και με λόγο συγκροτημένο. Πρότεινε μάλιστα και την
Τουριστική ανάπτυξη του χωριού. Μπράβο Πρόεδρε καλή δύναμη
στο έργο σου. Παρόν ήταν και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βόλου Βα-
σίλης Λεων. Καπέλλας, ο οποίος -ως Καθηγητής- δικαιολογείται να
έχει άνεση στον λόγο του και ήταν και συνοπτικός και ουσιώδης στην
ομιλία του.

Ο Παπα-Λάμπρος
Αν και δυσκολευόμενος,λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας, ο

σεβαστός μας Παπα Λάμπρος (Παπαντωνίου) ήταν παρών και ευλό-
γησε την Πίτα. Αμέσως μετά τον εκκλησιασμό του στον Άγιο Κων/νο
πήρε ΤΑΧΙ και συνοδευόμενος από την σεβαστή μας Πρεσβυτέρα
έφθασε από τους πρώτους στο METROPOL. Την ευχή σου να έχουμε

Παπα-Λάμπρο και του χρόνου όλοι μαζί. Απών βέβαια και ο μακαρι-
στός πλέον π. Αλέξανδρος (Παπαλέκος Αθ. Ζάχος) και ο Παπα-Γιώρ-
γης, που παλιότερα δεν έλλειπε από την πίτα, πλην όμως «το γήρας…
δεν έρχεται μόνον». Την ευχή σου Παπαγιώργη και να εύχεσαι για
τους συγχωριανούς μας όλους.

Κοπή Πίττας στον Βόλο
Στο Ξενοδοχείο ΠΑΡΚ, σε κεντρικό σημείο του Βόλου κόπηκε η

πρωτοχρονιάτικη πίττα του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Βόλου «Η Γρά-
λιστα». Παρόντες ο Αντιδήμαρχος κ. Αντ. Μηνίτσιος και ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γ. Βλάχος. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε τους εκ-
προσώπους του χωριού και του Δήμου και ενημέρωσε τους παρευ-
ρεθέντες συγχωριανούς μας για την πορεία του Συλλόγου και
κατέθεσε τις σκέψεις του για αναθέρμανση των δραστηριοτήτων του.
Ίδωμεν…

Τρεις Διοικητές Τροχαίας….
Ποιος είπε ότι το χωριό μας σταμάτησε την παράδοση με την

Αστυνομία; Ήδη τρεις συγχωριανοί μας ευρίσκονται σε καίριες μά-
χιμες θέσεις, ως Δ/τές Αξιώματικοί. Ο λόγος για τους Θωμά Αθ. Γέρ-
μανο (Δ/ντή Τροχαίας στην Θεσ/νίκη), Θωμά Κ. Καρανάσιο (Δ/ντη
Τροχαίας Καρδίτσας) και τον προ 20ημέρου περίπου τοποθετηθέντα
νέο Δ/ντή Τροχαίας Τρικάλων κ. Αθανάσιο Π. Καππά. Όλοι τους
είναι Αστυνόμοι Α’ στον βαθμό και Αξιωματικοί καριέρας. Ευχόμαστε
επιτυχία στο έργο τους και εις ανώτερα.

Εργασίες στον Άγιο Γεώργιο…
Μετά τον Άγιο Δημήτριο, που τελειοποιήθηκε, τώρα την σκυτάλη

παρέλαβε ο αρχαιότερος εκ των Ιερών Ναών του χωριού μας του
Αγίου Γεωργίου. Μαθαίνουμε ότι γίνονται εργασίες ανάδειξης (επα-
νεμφάνισης) των αρχικών πλακών δαπέδου, οι οποίες είχαν καλυφθεί
με «σύγχρονα μοντέρνα πλακίδια». Δυστυχώς, μερικές φορές από
αμέλεια μπορούμε να καταστρέψουμε και μνημεία. Αυτό δεν γίνεται
από δόλο αλλά από έλλειψη ενημέρωσης. Πάντως, τέτοιες πλάκες -
σαν του Αγίου Γεωργίου- ευρίσκονται σε πολλές Ιερές Μονές του
Αγίου Όρους και ασφαλώς διασώζονται. Εκεί τον λόγο έχει και η αρ-
χαιολογική Υπηρεσία που δεν μπορεί ο καθένας μάστορας «να κάνει
του κεφαλιού του». Δεν είναι άδικο ό,τι περισώθηκε από χρόνια
πολλά (άνω των 180) να καταστρέφεται από απροσεξία…; Πληρο-
φορηθήκαμε ότι θα γίνει και «...χαγιάτι», που να ταιριάζει στον περι-
βάλλοντα χώρο. Οι προβολείς φωτισμού, για να ιδούμε, θα μπούν
κάποτε; Είναι σημαντικό γιατί ο Άγιος Γεώργιος από την θέση που
δεσπόζει θα φαίνεται ως ένα σπάνιο μνημείο από παντού.!!

Το μπαλκόνι του Καραϊσκάκη
Πραγματικό μπαλκόνι η μικρή πλατειούλα στον Άγιο Ελευθέριο, που έγινε με δα-

πάνες του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών "Η Αγία Παρασκευή", με Πρόεδρο τότε
τον (ε.α. Αξ/κό Χωρ/κής) Κων/νο Απ. Γιαννούλη, Αντιπρόεδρο τον (αείμνηστο) Κων/νο
Δημ. Μακρή και  Γραμματέα τον (Καθηγητή και συγγραφέα) Λάμπρο Απ. Πασιαλή.
Ήδη πέρασαν  τριάντα (30) ολόκληρα χρόνια από τότε και  η σκέψη του τότε Διοικ.
Συμβουλίου του Συλλόγου των Αθηνών αποδείχθηκε σοφή, διότι έδωσε διέξοδο στους
νέους αλλά και σε όλους τους συγχωριανούς μας για να  κάνουν την βόλτα τους προς
τον Άγιο Ελευθέριο και να αγναντεύουν τον κάμπο. Γι’ αυτό  αποδείχθηκε  πραγματικό
μπαλκόνι της Θεσσαλίας. Καθιερώθηκε, όμως, ως  μπαλκόνι του Καραϊσκάκη λόγω
της σπηλιάς του Λώλου (Καραϊσκάκη) που είναι ακριβώς απέναντι. Η πλακόστρωση, η πέτρινη βρύση και τα ωραία δένδρα (σκαμνιές,
που με   ξεχωριστή επιμέλεια φρόντιζε ο μακαρίτης Κώστας Μακρής), δίνουν μία  ξεχωριστή εικόνα που  ταιριάζει απόλυτα με το   φυ-
σικό περιβάλλον. Συγχαρήτήρια στους εμπνευστές, δηλαδή στο τότε  Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου των Αθηνών που αποφάσισε και
υλοποίησε το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με το όχι και τόσο ευκαταφρόνητου  ποσού των 900.000 δρχ. της εποχής
εκείνης (προ  τριάντα ετών). Αποδείχθηκε έργο με προοπτική, έργο αξίας και έργο ανάπτυξης!!. Αξίζει, νομίζω, η έκφραση επαίνου
και αναγνώρισης του πρώτου πολιτιστικού έργου στο χωριό μας.

Για την ιστορία στο Δ.Σ., (εκτός του Προεδρείου, που προαναφέρθηκε) ήταν και οι Αθαν. Κ.Ζέριγγας (Δημοσιογράφος-Εκδότης
"Θ.Μ." και Γεώργιος Αθ. Ζέριγγας (Αστυνομικός της τότε Χωρ/κής).

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

Θα μπορούσε να είναι το όνομα μιας όμορφης γυναίκας. Είναι,
όμως η σιδεροξύλινη κολυμπήθρα που υποδέχεται κάθε άνοιξη
για καθαρισμό τις χειμωνιάτικες βελέντζες, το γνωστό Μαντάνι.
Η ιδέα της κατασκευής οφείλεται στο δραστήριο τότε πρόεδρο
του Κοινοτικού Συμβουλίου Γιώργο Παναγόπουλο. 

Η ανάθεση κατασκευής του έργου σε εξειδικευμένη εταιρεία
απαιτούσε όμως σεβαστό χρηματικό κονδύλιο, που δεν προβλε-
πόταν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ούτε.. από τα ολοκλη-
ρωμένα Μεσογειακα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.!!.
Σε ειδική σύσκεψη αποφασίστηκε το έργο να εκτελεστεί …δια
αυτεπιστασίας. Ο πρόεδρος Γ. Παναγόπουλος, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Νίκος Γκίκας και ο Χρίστος Μηνίτσιος μετατρέπονται σε
ερασιτέχνες κτίστες και με την εθελοντική τους εργασία κατα-
σκευάζουν σχεδόν κατακόρυφο, πέτρινο κατασκεύασμα, όπου
εντοιχίζουν μεταχειρισμένα, άπατα βαρέλια και ο υδροφόρος
αγωγός έτοιμος. Στο κάτω άκρο του αγωγού τοποθετείται σιδε-
ρένια στρόφιγγα που κατευθύνει το ορμητικά νερά της Βίγλας
σε ισχυρή περιδίνηση στο ευρύχωρο, κυκλικό πέτρινο κατα-
σκεύασμα, οπού τοποθετούνται οι προς πλύση βελέντζες. Προς
αρτιότερη εμφάνιση του δημιουργήματος και λόγω ελλείψεως
ειδικών γνώσεων του συνεργείου, ζητείται βοήθεια από το… εξω-

τερικό.  Από τη Γελάνθη μετακαλείται ο ξυλουργός Κώστας Τρί-
μης που αναλαμβάνει την ξύλινη επένδυση της κατασκευής. Πε-
λατεία εξασφαλισμένη υπό τα βλέμματα του Καραϊσκάκη, όπως
δείχνουν οι φωτογραφίες που ακολουθούν. Τρέμετε Miele και
Siemens!!!.

Πηγή:www.gralista-andreou.gr

Σημείωση Συντάκτη:
Το κείμενο αυτό μεταφέρεται, ακριβώς όπως έχει (αυτούσιο)-

από την ηλεκτρονική  ιστοσελίδα του  συγχωριανού μας Γιατρού
Νίκου Δημ. Ανδρέου (Χειρουργού), αφ’ ενός για να επισημανθεί η
σημαντικότητα της ηλεκτρονικής αυτής  εφημερίδας (ή ιστοσελί-
δας που λέει ο Γιατρός) και αφ’ ετέρου για να  καταρριφθεί ο
μύθος ότι οι Γιατροί  είναι μόνο καλοί στα Μαθηματικά και Φυσι-
κοχημεία και όχι στα φιλολογικά…! Ίσως μερικοί φιλόλογοι ή συγ-
γραφείς να …ζηλεύουν. Μπράβο Γιατρέ. «Και Γιατρός - Γιατρός
και Λογοτέχνης - Λογοτέχνης». Και μάλιστα με αξιώσεις. Και τώρα

Ελληνοπύργιε αναγνώστη «κάνε κλίκ» και μπες στην  παραπάνω
ιστοσελίδα και εκεί θα ιδείς και… άλλες  λογοτεχνικές (και φωτο-
γραφικές) εκπλήξεις. Συγχαρητήρια Γιατρέ.

Για την αντιγραφή 
Σωτ.Μ.

ΗΛΙΑΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ. ΚΛΟΠΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. ΕΠΟΠΤΗΣ: Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ.

Η δρυστέλλα



Κύριε Πρόεδρε της Βουλής!
Κυρίες και Κύριοι!
Κάποιος φίλος μου, όταν διάβασε τον υπότιτλο του βιβλίου μου

«Περιπλάνηση στο αρχαίο Βασίλειο των Ψυχών», συνοφρυώθηκε, με
κοίταξε περίεργα και με ρώτησε: «Καλά, χριστιανέ μου, άλλο θέμα
πιο ευχάριστο δε βρήκες ν’ ασχοληθείς; Στον Κάτω Κόσμο αποφά-
σισες ν’ αφιερώσεις το ενδιαφέρον σου; Πώς σου ‘ρθε αυτή η ιδέα;».
Με την ίδια αποστροφή, την ίδια ακριβώς απέχθεια αντιμετώπιζαν
και οι αρχαίοι πρόγονοί μας το υποχθόνιο άρχοντα των ψυχών. Οι
άνθρωποι δεν τολμούσαν να προφέρουν τη λέξη «Άδης», ένιωθαν
φρίκη, αποτροπιασμό, τους έπιανε πανικός. Προτιμούσαν να αντιπα-
ρέρχονται την απευθείας εκφορά του ονόματος, προσφεύγοντας σε
προσωνυμιακούς χαρακτηρισμούς, όπως: «αμείλιχος» (δηλ. αδυσώ-
πητος), «άδμητος» (δηλ. αδάμαστος, άγριος), «στυγερός» (δηλ. οι-
κτρός, αδίστακτος) κ.ά., ενώ όταν ήθελαν να εξευμενίσουν τον Άδη,
χρησιμοποιούσαν κολακευτικούς ευφημισμούς, όπως: «πολυδέκτης»
ή «πολυδέγμων» (δηλ. πανδέκτης, πανδοχέας), «παγκοίτης» (δηλ.
αυτός που αποκοιμίζει τους πάντες), «αγησίλαος» (δηλ. αυτός που
περισυνάγει τους λαούς), «κλυμένος» ή «περίκλυτος» (δηλ. ένδοξος,
περιώνυμος), «εύβουλος» (δηλ. σώφρων, συνετός) κ.ά.

Αλλά και σήμερα δεν είναι λίγοι αυτοί, που στο άκουσμα της
λέξης «θάνατος», φτύνουν «μετά βδελυγμίας» τρεις φορές τον
κόρφο τους έντρομοι, εξορκίζοντάς τον έτσι σαν κακοποιό, αφύσικο
δαιμονικό. Ο δε εκκλησιαστικός υμνωδός τον χαρακτηρίζει «όντως
φοβερώτατον μυστήριον». Είναι όμως «μυστήριο» ο θάνατος ή δαι-
μονικό; Δεν ξέρω σε τι έγκειται η μυστηριακή του υπόσταση. Δεν πι-
στεύω ότι κρύβει κάποιο «εφτασφράγιστο», δυσεξήγητο μυστικό η
ύπαρξή του, ώστε να ’ναι μυστήριο! Αντίθετα μάλιστα! Είναι ένα φυ-
σικότατο και αναγκαίο φαινόμενο στην αέναη ανακύκλωση της συμ-
παντικής δημιουργίας. Είναι ο έτερος πόλος της φυσικής
νομοτέλειας, που διασφαλίζει την αιωνιότητα της αναγέννησης. Ο
αιγυπτιακός Φοίνικας δε θα πάψει ποτέ μέσω του θανάτου να ξανα-
γεννιέται μέσα από τις στάχτες του και να παράγει ζωή. Προς τι λοι-
πόν οι εξορκισμοί;

Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμβιβαστεί εύκολα μ’ αυτή
τη φυσική αναγκαιότητα. Η έλλογη υπεροχή του έναντι των άλλων
έμβιων όντων τον οδηγεί στην εγωιστική διεκδίκηση προνομιακής
μεταχείρισης στο πεδίο της ύπαρξης. Καταφεύγει στην επινόηση αυ-
τοδικαιωτικών λύσεων και ρίχνει γέφυρες στο «επέκεινα», για να εξα-
σφαλίσει τη διαιώνιση της παρουσίας του. Εγκαταλείπει την υλική
φθορά του σε τούτο το γήινο κόσμο και παραδίδει την άυλη υπό-
στασή του στο φτεροπόδη Ερμή, να την οδηγήσει στον «ασφοδελό
λειμώνα» της αιωνιότητας. Όταν φτάσει στην αποβάθρα της Αχε-
ρουσίας Λίμνης, θα βρεθεί μπροστά στη μοίρα Κλωθώ, η οποία θα
τον εξετάσει, για να διαπιστώσει ποιος είναι, πώς πέθανε και αν θά-
φτηκε το σώμα του. Αλίμονο αν βρεθεί άταφος!! Θα περιπλανιέται
για 1.000 χρόνια έξω από τα προπύλαια του Άδη! Τυχερός θα είναι
επίσης, αν βρεθεί να μην τον βαραίνουν χρέη! Αν άφησε χρέη πίσω
του, θα βρει κι αυτός την πόρτα κλειστή και θα κάνει παρέα τους
άταφους.

Μετά την προκαταρκτική αυτή εξέταση, ο Ερμής θα παραδώσει
τον πεθαμένο στο βαρκάρη Χάροντα, για να τον μεταφέρει στην αν-
τίπερα όχθη της Αχερουσίας, καταβάλλοντας τον οφειλόμενο οβολό,
που είναι το κόμιστρο της μεταφοράς του. Εκεί τον αναλαμβάνει ο
Αιακός και τον οδηγεί σαν άφθαρτη ψυχή πλέον στην Πολιτεία των
Χρυσαλλίδων, στο Βασίλειο του Κάτω Κόσμου. Μόλις περάσει το κα-
τώφλι του Άδη, τον υποδέχεται η ερινύα Τισιφόνη, που εκτελεί και
χρέη «δικαστικού κλητήρα», και τον οδηγεί, σύμφωνα με τη σειρά
εγγραφής στο «πινάκιο» της ημέρας, ενώπιον του Υπέρτατου Κριτη-
ρίου, όπου θα λογοδοτήσει για την επίγεια διαβίωσή του και ανάλογα
με τις πράξεις του θα πάρει την άγουσα για αιώνια εγκαταβίωση,
είτε σε κολαστήριο αμαρτωλών είτε σε ενδιαίτημα δικαίων. Δεν κρί-
νεται σωστό «νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες» να παρακαθήσουν
σαν ισότιμοι ομοτράπεζοι στην απόλαυση της ατελεύτητης ευδαιμο-
νίας. Το περί δικαίου αίσθημα επιβάλλει, ώστε η ανταμοιβή να απο-
δίδεται με κριτήριο την ηθική ποιότητα του ανθρώπου.

Συναφώς, αυτονόητο είναι ότι το δρόμο της αιωνιότητας, με ανά-
λογες μεταφυσικές, αντισταθμιστικές ανταποδόσεις, αναζήτησαν
όλοι οι λαοί από καταβολής κόσμου. Οι διαφορές βρίσκονται μόνο
στον τρόπο σύλληψης του οράματος. Στο αγωνιώδες υπαρξιακό
ερώτημα «αν και τι κρύβεται στην πίσω πλευρά του λόφου» όλοι προ-
σπάθησαν να δώσουν τη δική τους ξεχωριστή απάντηση, ανάλογα
με την ερμηνευτική προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, τις κο-

σμοθεωρίες του ο καθένας, τη φιλοσοφική του σκέψη, τις συνθήκες
διαβίωσης και επικοινωνίας, τις παραδόσεις και την ιστορία του και
την κουλτούρα του γενικότερα.

Μολαταύτα, οι αναπόφευκτες διαπολιτισμικές επιμιξίες στο διάβα
των αιώνων δημιούργησαν ανάλογα συγκρητισμικά ρεύματα θρη-
σκειών, ώστε να θεωρείται μάλλον ουτοπικό να μιλήσει κανείς για
«καθαρόαιμα» θρησκευτικά μοντέλα. Η συμφυρματική διαδικασία
του αλληλοδανεισμού κάνει αισθητή την παρουσία της παντού. Το
αρχαίο δόγμα «έτερος εξ ετέρου σοφός» βρίσκει εδώ πλήρη εφαρ-
μογή. Από την επήρεια αυτής της διαδικασίας δεν ξέφυγε φυσικά
ούτε ο αρχαίος Έλληνας.

Οι παραπάνω αντιλήψεις των αρχαίων προγόνων μας έδωσε το
ερέθισμα στο συγγραφέα αυτού βιβλίου να αποπειραθεί μια περιή-
γηση στον ποικιλόμορφο κόσμο των αρχαίων δοξασιών περί ψυχής,
να έρθει σ’ «επαφή» με το Βασίλειο των Σκιών, να γνωρίσει τον τρόπο
«ζωής» και τις ανάγκες των κατοίκων του Κάτω Κόσμου, να καταγρά-
ψει τις υποχρεώσεις των ζωντανών έναντι των νεκρών, να επισημάνει
τις συνέπειες που επαπειλούνται από τυχόν μη τήρηση αυτών των
υποχρεώσεων και, τέλος, να συμμετάσχει σαν παρατηρητής στα
δρώμενα για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων.

Θεώρησε όμως παράλληλα σκόπιμο να ρίξει πρώτα μια ματιά και
στα θεοκοσμογονικά διαδραματισθέντα της συναρπαστικότατης ελ-
ληνικής Μυθολογίας, που σε τελική ανάλυση δεν είναι άσχετα με τις
εσχατολογικές αναζητήσεις του αρχαίου Έλληνα, να γνωρίσει καλύ-
τερα τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να συναναστραφεί μαζί
τους, να βιώσει τις αγωνίες και τους αγώνες τους για επικράτηση,
να διακρίνει μέσα από το δικό του φασματοσκόπιο τις μύχιες σκέψεις
και προθέσεις των ηρώων του, να «παίξει» λίγο με τους θεούς και
τους ημίθεους, ν’ αστειευτεί μαζί τους και να δώσει έτσι μια εύθυμη
νότα στην περιγραφή των κατορθωμάτων τους.

Ταυτόχρονα όμως ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να πάρει
εκτενή πληροφόρηση για τα ταφικά ήθη και έθιμα των αρχαίων: Υπο-
χρεώσεις ταφής, επικήδειες φροντίδες, επιβαλλόμενες μετακήδειες
υποχρεώσεις, όπως είναι οι σπονδές και οι θυσίες, τα ατομικά «ενα-
γίσματα», που αντιστοιχούν στα σημερινά τρισάγια των χριστιανών,
οι κοινές τελετουργίες, όπως είναι τα ετήσια «νεκύσια» (αντίστοιχα
των χριστιανικών Ψυχοσάββατων) και τα «ανθεστήρια», κατά τα
οποία διανέμονταν βρασμένα δημητριακά και όσπρια (τα σημερινά
κόλλυβα δηλαδή), η επιμέλεια τάφων, η εκδίκηση αίματος με τον όρο
της «πρόρρησης» κ.ά.π. περιγράφονται αναλυτικά στα οικεία κεφά-
λαια, ώστε να ικανοποιούν αρκούντως το ενδιαφέρον ή έστω την
απλή περιέργεια του αναγνώστη.

Ωστόσο, το βιβλίο «δεν κομίζει γλαύκα εις Αθήνας» και δε διεκδι-
κεί δάφνες πρωτοποριακής έρευνας. Έχουν προηγηθεί εμού στο πα-
ρελθόν άλλοι, αξιολογότατοι συγγραφείς, που παρουσίασαν την
ελληνική Μυθολογία είτε με σοβαρό είτε με διασκεδαστικό τρόπο.
Δεν πρωτοτυπώ συνεπώς. Η δική μου διαφοροποίηση έγκειται στο
ότι:

α) Το ενδιαφέρον μου εστιάστηκε σε συγκεκριμένες πτυχές της
Μυθολογίας, με βαρύνουσα επιλογή κυρίως το Βασίλειο του Άδη και
τις μεταφυσικές δοξασίες και 

β) Θέλησα να παρέμβω χιουμοριστικά στις συνομιλίες των αθα-
νάτων και των ηρώων, για να προσφέρω στον αναγνώστη μια ευχά-
ριστη και εύθυμη αφήγηση.

Αυτά σα γενικό περίγραμμα της ύλης και του στόχου του βιβλίου.
Για να ‘χετε όμως και μια ακριβέστερη εικόνα του περιεχομένου, θα
μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο αναλυτικότερα σε κάποια σημεία του.
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά
στο καθένα:

Το πρώτο αναφέρεται στα θεοκοσμογονικά παράδοξα του Ησιό-
δου και περιλαμβάνει τη Θεογονία του, τους σκληρούς αγώνες των
θεών για επικράτηση, έναντι των δυνάμεων του κακού, που αντιπρο-
σωπεύουν οι τιτάνες, οι γίγαντες και οΤυφωέας, και την τελική εγ-
κατάσταση του Δωδεκάθεου του Ολύμπου, μετά τη νίκη των θεών.

Ο συγγραφέας παρεμβαίνει συχνά στα θεϊκά δρώμενα χιουμορι-
στικά, βάζοντας το δικό του αλατοπίπερο, ώστε να γίνει νοστιμότε-
ρος ο μύθος για τον αναγνώστη. Η παρεμβολή γίνεται κυρίως με τη

μορφή διαλόγων. Ο Τυφωέας ή Τυφώνας, όπως τον ξέρουμε καλύ-
τερα, τον απασχολεί ιδιαίτερα. Πρόκειται για ένα παράξενο, υπερ-
φυσικών διαστάσεων και δυνάμεων ανθρωπόμορφο τέρας, που
ενσαρκώνει το φαινόμενο τη σφοδρότατης λαίλαπας και των ηφαι-
στειακών εκρήξεων. Με την πρώτη του ιδιότητα, της λαίλαπας, θεω-
ρείται γιος της Ήρας, η οποία τον γέννησε σε κάποια στιγμή έκρηξης
οργής, για να εκδικηθεί τον ερωτύλο σύζυγό της το Δία, για τις αμέ-
τρητες απιστίες του. Με τη δεύτερη, θεωρείται γιος της Γαίας, η
οποία τον γέννησε, για να εκδικηθεί και αυτή το Δία, γιατί καταβα-
ράθρωσε τα παιδιά της, τους τιτάνες, στα έγκατα ης γης.

Το κεφάλι του έφτανε ίσαμε τα άστρα και τα χέρια του, όταν τα
άπλωνε, έφταναν το ένα στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Μια
φρικιαστική περιγραφή του τέρατος μας δίνει ο Απολλόδωρος ο
Αθηναίος, την οποία ο αναγνώστης θα διαβάσει στο βιβλίο. Το τέρας
κατόρθωσε τελικά να κατανικήσει ο Δίας. Το στριμώχνει στη Σικελία,
ρίχνει από πάνω του το βουνό Αίτνα και το καταπλακώνει. Το μόνο
που μπορεί να κάνει έκτοτε ο καταπλακωμένος Τυφωέας είναι να ξε-
φυσάει και να βγάζει φλόγες από μια μεγάλη τρύπα στην κορυφή
του βουνού, προσπαθώντας να αποτινάξει το δυσβάστακτο φορτίο
που τον πιέζει.

Ο λόγος όμως που κάνει το συγγραφέα να ασχοληθεί ιδιαίτερα
με τον Τυφωέα είναι κυρίως ο ρόλος που διαδραματίζει στην αρχαία
αιγυπτιακή θρησκεία. Εκεί, η αρνητική δραστηριότητα του Τυφωέα
εμφανίζεται γενικευμένη, τόσο στο φυσικό όσο και στον ηθικό κόσμο
των αξιών. Είναι ο εκφραστής του ΚΑΚΟΥ στην αιώνια διαπάλη του
με το ΚΑΛΟ. Είναι το «πλην» της δημιουργίας, ο αντίθετος πόλος. Το
ίδιο το όνομά του άλλωστε αυτό σημαίνει: προέρχεται από το ρήμα
«τυφόομαι-ούμαι» (=διακατέχομαι από τυφλή καταστροφική μανία).
Παραταύτα, η παρουσία του είναι αναγκαία. Η τελειότητα του κό-
σμου προϋποθέτει συνύπαρξη καλού και κακού. Αυτή η αναγκαία
συνύπαρξη απαντά σε όλες τις ανατολικές θρησκείες. Η θεία αρμο-
νία της φύσης διασφαλίζεται μόνο μέσα από τη διπολικότητα του
«συν» και του «πλην». Ο κόσμος είναι προϊόν δύο αντίρροπων δυνά-
μεων, καταδικασμένων «εξ ορισμού» να συνυπάρχουν στο πεδίο της
αιώνιας αντιπαλότητας, ως απαραίτητης προϋπόθεσης στη διαδικα-
σία της δημιουργίας. «Εκ της τέφρας η αναγέννησις». Ό,τι πεθαίνει
μετουσιώνεται, ξαναζεί, «ουδέν απόλλυται». Ο θάνατος είναι μέσον
αναδημιουργίας. Παράγει ζωή.

Εξετάζοντας το ρόλο του αιγυπτιακού Τυφωέα στον κόσμο των
αξιών, τον βλέπουμε να είναι ο «σπορεύς ανθρωπίνων αμπλακημά-
των». Είναι ο εκπεσών Αρχάγγελος της Χριστιανοσύνης, ο Εωσφό-
ρος, ο Διάβολος, που άλλο σκοπό δεν έχει, παρά να παρεμβάλλει
διαρκώς προσκόμματα στους ανθρώπους, που ψάχνουν και προσπα-
θούν να κατακτήσουν τη γνώση και την αλήθεια. Απαρασάλευτο
στόχο έχει να αντιπαλεύει μονίμως και παντί τρόπω το καλό, εκμε-
ταλλευόμενος ή προξενώντας περιστάσεις για επέμβαση και επικρά-
τησή του. Έτσι, κρατά σε διαρκή επαγρύπνηση το καλό, μέσα από
την οποία συντηρείται η αναγκαία ισορροπία στον κόσμο των αξιών.

Άλλωστε «κεκτημένον αγαθόν, ούκ εστίν αγαθόν» κατά φιλοσο-
φική θεώρηση. Το αγαθό έχει την αξία του, όχι μόνο να το κατακτή-
σεις, αλλά και να το διατηρήσεις. Συνεπώς, η διαρκής παρουσία του
αντίπαλου δέους καθίσταται «εκ των ων ούκ άνευ» για την εγρή-
γορση του καλού.

Ένα άλλο θέμα που τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή του συγγρα-
φέα είναι η ανθρωπογονία στη μυθολογία. Ο Προμηθέας είναι ο
μόνος καλός απ’ όλους τους τιτάνες. Είναι δίκαιος, πράος, συνετός
και ειρηνόφιλος. Κάποια μέρα που περιοδεύει στη γη, σκύβει, παίρνει
λίγη λάσπη και πλάθει - έτσι, για πλάκα! - ένα θεόμορφο αντικείμενο
σαν κούκλα. Το πέτυχε τόσο τέλεια, που, αφού το έστησε όρθιο,
έκανε λίγα βήματα πίσω και το χάζευε μόνος του. Η θεά Αθηνά, που
έτυχε να περνά από κει τη στιγμή εκείνη, καταγοητεύεται κι αυτή με
το κατασκεύασμα και προτείνει στον Προμηθέα να του δώσουν ζωή.
Εμφυσά ο Προμηθέας στα ρουθούνια του την πνοή της ζωής με λίγο
αέρα, που είχε ζητήσει από τον Αίολο, βάζει και η Αθηνά το λογικό,
το νου, και η κούκλα ζωντάνεψε. Έτσι, πλάστηκε ο πρώτος άνθρω-
πος στη γη.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Κάπου γράφεται ότι θα έλθουν καιροί
που «το άσπρο θα παρουσιάζεται
μαύρο, το μαύρο άσπρο, το καλό θα χα-
ρακτηρίζεται κακό, οι καλοί θα είναι ολί-
γοι, οι ανίκανοι θα ευημερούν, ενώ οι
άξιοι και ικανοί θα διώκονται και θα λοι-
δορούνται». Ανάλυση Θεολογική, του-
λάχιστον από τον αναρμόδιο γράφοντα,
δεν μπορεί να γίνει. Η αλήθεια, όμως,
είναι ότι τα σημάδια είναι τέτοια που δεί-
χνουν ότι οι σημερινοί καιροί είναι «χα-
λεποί και πονηροί».

Από επίσημα χείλη (τα επισημότερα
ίσως) διατυπώθηκε η δήλωση ότι οι
πλέον αντιπαραγωγικοί σήμερον είναι οι
Ιερείς, οι Στρατιωτικοί και οι Αστυνομικοί
(οι ένστολοι γενικά).

Μεγαλύτερη διαστρέβλωση της αλη-
θείας μπορεί να υπάρξει; Ακόμη και στη
σημερινή εποχή της απαξίωσης των
πάντων, της έκπτωσης των αξιών και της
ηθικής κατάπτωσης υπάρχει κάποιος να
μην εμπιστεύεται τον κλήρο, τον στρατό
και την Αστυνομία;

Παρά την προπαγάνδα και τον πό-
λεμο ορισμένων-δυστυχώς μειοψηφιών
της ελληνικής κοινωνίας-για απαξίωση
των θεσμών αυτών (Εκκλησία, Στρατός,
Αστυνομία), η εμπιστοσύνη του Ελληνι-
κού Λαού είναι αξιοπρόσεκτη, αφού σε
πολλές περιπτώσεις τα ποσοστά υπερ-
βαίνουν και το 60%.

Ο επίσημος Δημόσιος άνδρας που
«αξιολόγησε» την παραγωγικότητα των
κληρικών και ενστόλων, φαίνεται να ανή-
κει στο ποσοστό μειοψηφίας, δηλαδή σε
εκείνους που ΔΕΝ εμπιστεύονται τους
συγκεκριμένους θεσμούς. Διότι πώς
διαφορετικά θα μπορούσε να εμπιστευ-
θεί έναν αντιπαραγωγικό, ένα όχι καλό
και αποδοτικό επαγγελματία ή Λει-
τουργό;

Θα ήταν, όμως, χρήσιμο να είχαμε
την επιχειρηματολογία του κ. αντιπρο-
έδρου, για το καταληκτικό του συμπέρα-
σμα.

Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε π.χ. γιατί οι Ιερείς (Πα-
πάδες, συνήθως αποκαλούνται, ενώ είναι Ιερείς του Θεού) είναι
αντιπαραγωγικοί.

Ουδέν προσφέρουν ή προσέφεραν μέχρι σήμερα στο
Έθνος, στην Πατρίδα, στην Κοινωνία; Δεν είναι εκείνοι που φέ-
ρουν το τιμημένο ράσο 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς ποτέ να ζητή-
σουν ειδικό επίδομα «επιφυλακής» ή «αυξημένης ευθύνης» ή

όπως διαφορετικά μπορεί να χαρακτη-
ριστεί; Δεν είναι εκείνοι που είναι δίπλα
στον πονεμένο, τον καταφρονεμένο, τον
αδύνατο, αδύναμο, πεινώντα, διψώντα
και χρήζοντα βοήθεια συνάνθρωπό μας;
Δεν είναι αυτοί που δίνουν παρηγοριά
και ελπίδα σ’ εκείνους που την έχουν
ανάγκη και τη στιγμή που έχουν αγνοη-
θεί ή εγκαταλειφθεί από τους πάντες;
Μήπως, εν πάσει περιπτώσει, είναι οι
υψηλόμισθοι ή οι προνομιούχοι των μι-
σθωτών με τα υπερβολικά επιδόματα,
υπερωρείες και τα παρόμοια;

Σημείωση:Ο Αρχιερεύς (όχι ο απλός
Ιερέας, ο παπάς κατά τον κ. αντιπρό-
εδρο), ο Μητροπολίτης δηλαδή, λαμβά-
νει μισθό πολύ μικρότερο από τον
οδηγό μιας Δ.Ε.Κ.Ο., ο οποίος έχει και
λιγότερα χρόνια υπηρεσίας και βέβαια
δεν ασκεί λειτούργημα, ούτε φέρει
ράσο!

Ώστε, τίποτε δεν υπάρχει για να προ-
στεθεί στα αξιολογικά κριτήρια της πα-
ραγωγικότητας του Ιερέα; (από τον
Μοναχό έως και τον Αρχιεπίσκοπο;).
Τόση απαξία, τόση ισοπέδωση, τόση
ανευθυνότητα; Με ποιο κριτήριο κρίνε-
ται κάποιος παραγωγικός ή αντιπαρα-
γωγικός; Και σε τελική ανάλυση τα
αξιολογικά κριτήρια της παραγωγικότη-
τας είναι μόνο υλικά-οικονομικά;

Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο κε-
φάλαιο αξιολόγησης των ενστόλων.

Αντιπαραγωγικός ο Αστυνομικός, ο
Πυροσβέστης, ο Λιμενικός, ο Στρατιωτι-
κός εν γένει;

Δεν είναι προσφορά η αυταπάρνηση
και η προσωπική θυσία του ένστολου
σήμερα; Ξέρει τι θα πει ΟΧΙ ή δεν
εκτελώ ή ΔΕΝ μπορώ να το κάνω, ο έν-
στολος;

Μπορεί να αρνηθεί τον κίνδυνο; Μπο-
ρεί από μόνος του να αποφασίσει εάν
πρέπει να εκτελέσει ή να απορρίψει τη
διαταγή του ανωτέρου του; Η ασφάλεια
του πολίτη, η προστασία της περιου-
σίας, της τιμής, της υπόληψης και της
ζωής των πολιτών είναι εκτός των αξιο-

λογικών κριτηρίων της παραγωγικότητας; Η εθνική μας ασφά-
λεια και ο στρατιώτης ή ο αξιωματικός της Λήμνου και των
συνόρων, ο ναύτης, ο αλεξιπτωτιστής, ο υποβρύχιος καταδύ-
της, ο Πυροσβέστης που παλεύει στις φλόγες να σώσει ζωές
και περιουσίες, καθώς και ο Λιμενικός που ρίπτεται στα κύματα
για τη διάσωση ναυαγών κ.λπ. είναι αντιπαραγωγικοί; Θύματα
καθήκοντος, εκτός ενστόλων υπάρχουν σήμερα; Ούτε η θυσία
της ζωής για την πατρίδα και για το καθήκον δεν αξιολογείται
θετικά σήμερα;

Μήπως παραγωγικός, κατά τον κ. αντιπρόεδρο είναι ΜΟΝΟ
εκείνος που εισπράττει για το κράτος; Εν πάση περιπτώσει εάν
είναι έτσι γιατί δυσκολεύεται να τους καταργήσει «άπαξ διά
παντός;»! Τι χρειάζονται οι αντιπαραγωγικοί; Ας τεθεί σε διωγμό
η Εκκλησία και υπό κατάργηση οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώ-
ματα Ασφαλείας για να υπάρξει και παραγωγικότητα και εξοι-
κονόμηση χρημάτων και να επικρατήσει, τάξη, ασφάλεια,
ειρήνη, αγάπη, αλληλεγγύη και ομόνοια στη χώρα και στην Κοι-
νωνία. «Απλά πράγματα»!

Η απαξίωση και η ισοπέδωση των πάντων ΔΕΝ ωφελεί, δεν
προάγει, δεν συντελεί στην πρόοδο και στην ευημερία του Λαού
μας. Τέτοιοι αφορισμοί και τέτοιες θέσεις από υπεύθυνα πρό-
σωπα δίνουν λάθος μηνύματα σε δύσκολους καιρούς...

Αν κάτι σήμερα λειτουργεί σωστά-και αυτό το δέχονται και
Αρχές και οι πολίτες και η Κοινωνία-είναι η Εκκλησία, οι Ενοπλες
Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Να ευχόμαστε να είναι αν-
τάξιοι των προσδοκιών του λαού μας και να μην τους απαξιώ-
νουμε ρίπτοντες «τον λίθον του... αναθέματος» απερίσκεπτα.
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ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Στα 1430, ο Μουράτ Β’ κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη. Αντι-

προσωπεία μοναχών του Αγίου Όρους τον επισκέφθηκε και
δήλωσε υποταγή. Ο Σουλτάνος την αποδέχθηκε και άφησε
την πολιτεία του Αγίου Όρους ουσιαστικά αυτοδιοικούμενη.
Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης, πρεσβεία μοναχών
επισκέφθηκε τον Μωάμεθ Β’ τον Πορθητή ζητώντας την προ-
στασία του. O Μωάμεθ Β’ επικύρωσε το προϋπάρχων καθε-
στώς. Το Άγιο Όρος βρέθηκε κάτω από την προστασία των
ηγεμόνων της Μολδαβίας και Βλαχίας που αρχικά ήταν ανε-
ξάρτητη και στη συνέχεια έδιδαν φόρο υποτελείας στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία. Στις αρχές του 16ου αιώνα ο
σουλτάνος Σελίμ Α’ ευεργάτησε τη μονή Ξηροποτάμου και
εξέδωσε φιρμάνι που προστάτευε τις μοναστηριακές περιου-
σίες. Το καθεστώς αυτό καταργήθηκε μετά την επαναστατική
κίνηση που εκδηλώθηκε στα χρόνια των Τουρκοβενετικών Πο-
λέμων (1570 – 1573).  Το Άγιο Όρος έγινε εξάρτημα του τάγ-
ματος των μποστατζήδων (τάγμα σωματοφυλάκων του
Σουλτάνου, των οποίων ο αρχηγός διέθετε μεγάλη δύναμη).
Παρ’ όλα αυτά, εκτός από τον αρχηγό και τους άνδρες της
μικρής φρουράς που εγκαταστάθηκε στις Καρυές (1575), σε
κανένα άλλο Τούρκο δεν επιτρεπόταν η είσοδος στον Άθω.
Από το 1743, ένας δεύτερος αξιωματικός των μποστατζήδων
εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη ως σύνδεσμος με το Άγιο
Όρος. Οι πειρατικές επιδρομές και οι εσωτερικές έριδες ανά-
μεσα στα μοναστήρια οδήγησαν την ιερή πολιτεία σε πα-
ρακμή και φτώχεια κατά τους 16ου και 17ου αιώνες.

Στα μέσα του του 17ου αιώνα, ακόμα και η μονή της Μεγί-
στης Λαύρας είχε τεράστια χρέη και με δυσκολία μπορούσε
να συντηρήσει τέσσερις με πέντε μοναχούς. Ο τότε Πατριάρ-
χης Διονύσιος ο Γ’ Βάρδαλης μπόρεσε να την ξεχρεώσει. Με-
γάλοι δωρητές που εμφανίσθηκαν τον 18ο αιώνα, έδωσαν νέα
ώθηση στη λειτουργία της Αθωνικής Πολιτείας που κινδύνευε
από νέες εσωτερικές διαμάχες, για το ποιά είναι τα δεξιά
μέρη του Αγίου Άρτου και για το αν θα πρέπει να γίνονται μνη-
μόσυνα (και να μοιράζονται κόλλυβα) όχι μόνο Σάββατο, αλλά
και Κυριακή. Στα τέλη του 18ου αιώνα, η διαμάχη ήταν για τη
συνεχή μετάληψη (“μηνία για συνεχή μετάληψη” την είπαν).
Ο πληθυσμός όμως του Αγίου Όρους αυξανόταν συνεχώς.
Στο τέλος του 18ου αιώνα υπήρχαν σε λειτουργία 22 μονές.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Στα πλαίσια του Ευρωπαικού έτους εθελοντισμού Η Το-
πική Κοινότητα Ελληνοπύργου σε συνεργασία με τους
Συλλόγους του χωριού και υπό την αιγίδα του Δήμου Μου-
ζακίουκαταρτίζει κατάλογο με εθελοντές και εθελόντριες
του χωριού οι οποίοι θα αναπτύξουν δράσεις σε διάφορες
δραστηριότητες.

Οι εθελοντές που θα εγγραφούν στον κατάλογο, στον
οποίο θα συμπεριλαμβάνονται πρώτα οι τοπικοί παράγον-
τες θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μια
σειρά από δράσεις  όπως καθαριότητα, κατασκευή, καθα-
ρισμό και σήμανση μονοπατιών, κατασκευή ντουβαριών,
κατασκευή και ανάδειξη γκαλντεριμιών, πυροπροστασία
και άλλες δραστηριότητες.

Για να γίνονται πιο συντονισμένα οι προσπάθειες θα συ-
σταθεί επιτροπή με τη συμμετοχή της κοινότητας, η οποία
θα καθορίζει τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, θα γίνεται
σχετική μελέτη από το Δήμο και στη συνέχεια θα καλούν-
ται οι εθελοντές που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις ερ-
γασίες .

Οι εργατώρες των εθελοντών θα καταγράφονται  επα-
κριβώς από άτομο που θα ορίζεται από την επιτροπή και
θα δημοσιεύονται στον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ κάθε δύο μήνες
ενώ στο τέλος του έτους θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι
εθελοντές.

Άγιον Όρος:
Η Κιβωτός της Ορθοδοξίας

Αντιπαραγωγικοί οι Ιερείς,
Στρατιωτικοί και Αστυνομικοί;

Ευρωπαϊκό έτος
εθελοντισμού το 2011



Ζούσε κάποτε στη Γράλιστα, πριν πολλά - πολλά χρόνια μια αρ-
χοντική οικογένεια, ο κυρ Δημητρός με τη γυναίκα του τη Λένω και
την κόρη τους τη Μαριώ. Ανθρωποι καλοσυνάτοι και  θεοσεβούμε-
νοι, πάντα συντρέχανε και βοηθούσανε όποιον είχε ανάγκη. Και οι
χωριανοί τους αγαπούσαν και τους σέβονταν. Ολοι στο χωριό είχαν
να το λένε για την αρχοντιά τους, μα και για την καλοσύνη τους...
Καμιά γυναίκα δεν είχε παράπονο απ’ τη Λένω, αν το ’φερνε  η
ανάγκη και χτύπαγε την πόρτα της για οποιανδήποτε βοήθεια. Με-
γαλώνοντας η Μαριώ, μάθαινε κοντά στη μάνα της, το νοικοκυριό,
το κέντημα, τον αργαλειό και το να σέβεται και ν’ αγαπά τους αν-
θρώπους γύρω της. Ο κυρ Δημητρός, ο Μήτρος όπως τον φωνά-
ζανε, είχε στη δούλεψή του μια φτωχή οικογένεια που είχε ένα
αγόρι το Φώτη. Ομορφο παιδί, έξυπνο και πολύ πρόθυμο για δου-
λειά. Ο κυρ Μήτρος έτρεφε μεγάλη εκτίμηση και πολύ το αγα-
πούσε αυτό το παλικάρι.

Σαν μεγάλωσε ο Φώτης, ζήτησε βοήθεια απ’ τον κυρ - Μήτρο να
κάνει δικό του τσελιγκάτο. Εργατικός όπως ήταν δεν άργησε να
κάνει δικό του κοπάδι, δική του στάνη, να πουλάει δικά του προ-
ϊόντα και κάθε άνοιξη ανεβαίνανε στο βουνό όλοι μαζί. Εκεί πάνω
στο βουνό με τα κρύα τα νερά, τον καθαρό αέρα, πότε κοντά στα
κοπάδια, πότε να φτιάχνει τους κήπους και άλλοτε να σπέρνει τα
χωράφια περνούσε ο καιρός. Του άρεσε αυτή η ζωή κι ήταν ευχα-
ριστημένος.

Μεγαλώνοντας τα δύο παιδιά τόσο κοντά ο ένας στον άλλο, δεν
άργησε να φωλιάσει στη καρδιά τους η αγάπη. Με τη σύμφωνη
γνώμη των γονιών τους, παντρευ-
τήκανε και τα εγγόνια που δεν άρ-
γησαν να ’ρθουνε γέμισε με
ευτυχία το σπιτικό τους και όλο το
τσελιγκάτο.

Αντιχούσε το λαγκάδι απ’ τα
κυπροκούδουνα και τα τραγούδια
του Φώτη. Χαρά και ευτυχία
πλημμύριζε την καρδιά της Μα-
ριώς βλέποντας τα παιδιά της να
τρέχουν και να παίζουν, ξένοι-
αστα, όλο το καλοκαίρι με τ’ άλλα
γειτονόπουλα.

Καμάρωνε η Μαριώ τα αγγε-
λούδια της και δε χόρταινε να τα
παρακολουθεί, στον ύπνο τους
τις νύχτες, στα παιχνίδια τους τη
μέρα και προσευχότανε στην Πα-
ναγία να τα φυλάει, όπως όλα τα
παιδιά του κόσμου και τα δικά
της, ποτέ μην πάθουνε κάτι κακό.
Κάθε Κυριακή πρωί - πρωί τους

ξύπναγε όλους, καβαλούσανε τα γαϊδουράκια τα παιδιά και κατα-
βαίνανε στο χωριό να πάνε στην Εκκλησία. Μετά τη Λειτουργία και
όση ώρα τα παιδιά παίζανε στην πλατεία με τους φίλους τους, η
κυρά Μαριώ έκανε δύο τα τρεις επισκέψεις σε φίλες και συγχω-
ριανές για να μάθει πως τα πάνε. Κι αν είχανε ανάγκη από κάτι
πάντα στεκότανε δίπλα τους.

Φαίνεται όμως ότι τόση ευτυχία μέσα σ’ ένα σπιτικό, κάποια κακή
νεράιδα δεν την ήθελε. Και με το ραβδί της το μαγικό, έστειλε σ’
αυτό το χαρούμενο σπίτι τον πόνο και τη δυστυχία. Κάποια μέρα η
κυρά Μαριώ αρρώστησε βαριά. Ο καθαρός αέρας του βουνού, οι
προσευχές της, η βοήθεια απ’ όλες τις γυναίκες του χωριού και οι
γιατροί της εποχής στους οποίους τρέξανε, δεν μπόρεσαν να τη
γιατρέψουν.

Κάποιοι ανοιξιάτικο πρωινό «πέταξε» για τους ουρανούς σκορ-
πίζοντας θλίψη και πόνο στους δικούς της ανθρώπους, μα και σ’
όλο το χωριό. Την κλάψανε ακόμα και οι πέτρες, όπως μολογούσαν
στα κατοπινά χρόνια οι γιαγιάδες μας. Και κάθε καλοκαίρι που οι
γυναίκες ανεβαίνανε στο βουνό, να ποτίσουν τον κήπο τους και τα
χωράφια τους σ’ αυτό το λαγκάδι, συνέχεια  μιλάγανε για την κυρά.
Την κυρά Μαριώ. Λέγανε για την καλοσύνη της, για την ομορφιά
της, για την αρχοντιά της και δάκρυα κυλούσαν απ’ τα μάτια τους.

Κυρά Μαριώ απ’ το ένα στόμα, κυρά Μαριώ απ’ το άλλο, έμεινε
στο λαγκάδι αυτό το όνομα: Κυραμαριό!!!

Δημ. Γεωργούλας
Γράλιστα 2010
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ΛΛαακκωωννιικκάά

www.ellinopirgos.gr Ιστοσελίδα του Συλλό-
γου Ελληνοπυργίων Λαρίσης ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ,
από τις 28 Οκτωβρίου 1997, όπου υπάρχει η
εφημερίδα ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ. 
www.ellinopyrgos-gralista.gr Ιστοσελίδα
του Συλλόγου του χωριού ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ  και της Εφημερίδας ΓΡΑΛΙΣΤΑ.
www.ithomi.net Ιστοσελίδα του Δήμου Ιθώ-
μης
www.mouseiaithomis.gr Ιστοσελίδα του
Δήμου  Ιθώμης  μέσω ΑΝΚΑ. 
www. gralista-andreou gr Ιστοσελίδα του
γιατρού Νικολάου Ανδρέου που αναφέρεται
στο χωριό.

Ιστοσελίδες

@

E
να από τα πρώτα έργα που πρέπει να γίνουν μέσα
στο 2011 στο χωριό είναι η διάνοιξη του περιφε-

ρειακού δρόμου.

Λ
ότι η ανάπλαση και ο καθαρισμός του ρέματος από
το σχολείο μέχρι την Απιδόγρια είναι έργο προτε-

ραιότητας.

Λ
έγεται ότι επίσης ότι πρόκειται να γίνουν εργασίες
και στο δρόμο που οδηγεί στο κάστρο Ελληνοπύρ-

γου.

Η
ασφαλτόστρωση του δρόμου προς τη λίμνη Ν.

Πλαστήρα έχει ήδη θετικό αντίκτυπο για το χωριό
αφού συγχωριανοί μας που εργάζονται στη λίμνη δια-
νύουν καθημερινά περί τα 40 χιλιόμετρα λιγότερα για
τη μετάβαση και επιστροφή στην εργασία τους.

Ν
α σημειώσουμε ότι η απόσταση από το χωριό για
τη λίμνη είναι 10 χιλιόμετρα και ο χρόνος που απαι-

τείται για τη μετάβαση είναι περί τα 10 έως  15 λεπτά. 

Ο
δρόμος από τον Ελληνόπυργο προς την Αμυγδαλή
πρέπει να βελτιωθεί ούτως ώστε να είναι εύκολη η

πρόσβαση και στα δύο χωριά όλο το χρόνο.

Π
ρέπει να συστρατευθούμε όλοι για την επιτυχία της
απογραφής που θα γίνει μέσα στο Μάρτιο του

2011.

Υ
πό την καθοδήγηση των διοικητικών συμβουλίων
των συλλόγων Αθηνών,Λαρίσης, Βόλου, Θεσσαλο-

νίκης και Τρικάλων θα γίνουν οι κινήσεις για την απο-
γραφή.

Ρ
ητά θα λέγαμε ότι στόχος μας για την απογραφή
είναι να καταγραφούν πάνω από 500 άτομα.

Γ
ια να γίνει αυτό θα πρέπει όλοι οι σύλλογοι να
έχουν έτοιμες  καταστάσεις με τους χωριανούς

που θέλουν να απογραφούν στο χωριό και το σχέδιο με-
τάβασης , παραμονής , και επιστροφής από το χωριό. 

Ο
επόμενος μακρόπνοος στόχος είναι το χωριό να

κατοικείται από 300 τουλάχιστον μόνιμους κατοί-
κους

Σ
ε πρώτη όμως και άμεση προτεραιότητα τίθεται το
θέμα της απογραφής που θα επηρεάζει τη ζωή του

χωριού και του Δήμου μας γενικότερα την επόμενη δε-
καετία.  Για το λόγο αυτό όσοι αγαπάνε το χωριό και το
θέλουν ζωντανό να έλθουν και να απογραφούν εδώ.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά που έχει  κάποιος
την ευκαιρία  να δώσει στον τόπο του τώρα. Η επόμενη
παρόμοια ευκαιρία θα παρουσιασθεί μετά από δέκα
χρόνια δηλαδή το 2021. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα
χρήματα της ΣΑΤΑ που θα δοθούν το 2011 στα χωριά
για έργα είναι  κατανεμημένα ανάλογα με τον πληθυσμό
της απογραφής του 2001 επί 30 ΕΥΡΩ το άτομο. Η αρχή
αυτή της αναλογικότητας θα συνεχίσει να εφαρμόζεται
και στο μέλλον. 

Αντώνιος Μηνίτσιος

Ηλιοστάσια - Ησημερίες
Στις 21 Δεκεμβρίου έχουμε το

χειμερινό ηλιοστάσιο δηλ. τη
μικρότερη μέρα και τη με-
γαλύτερη νύχτα. Μεγαλώ-
νει η μέρα και μικραίνει η
νύχτα μέχρι στις 21 Μαρ-
τίου. Τότε έχουμε την εαρινή
ισημερία δηλ. ίση μέρα - ίση νύχτα. Η
μέρα συνεχίζει να μεγαλώνει μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο
21 Ιουνίου. Μεγαλύτερη μέρα - μικρότερη νύχτα. Μετά μι-
κραίνει η μέρα μέχρι την 22 Σεπτεμβρίου που έχουμε ίση
μέρα - ίση νύχτα. Συνεχίζει να μικραίνει μέχρι το χειμερινό
ηλιοστάσιο.

Γεωργούλας Δημήτριος

Ένα παραμύθι - ένα τοπωνύμιο

ΠΡΟΣ ΚAΘΕ ΑΡΜOΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜOΔΙΟ….

Είναι ο Ελληνόπυργος παραδοσιακός οικισμός;
Στην 10ετία του ’70, αν δεν κάνω λάθος, μαθητής ακόμη στο Γυ-

μνάσιο Φαναρίου, συνέπεσε να ευρίσκομαι στο καφενείο του μα-
καρίτη μπάρμπα Κώστα Β. Τέγου στην κεντρική πλατεία...
Παρέστην μάρτυρας συζήτησης του νεαρού τότε Αξ/κού Χωρ/κής
(Υπομοιράρχου αν ενθυμούμαι καλώς) Χρυσοστόμου Απ. Κορλού
με συγχωριανούς μας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό του χωριού
μας ως διατηρητέου παραδοσιακού οικισμού του ν. Καρδίτσας.

Ακούγονταν διάφορες απόψεις και κατέληγαν όλες στην επικρό-
τηση της απόφασης της πολιτείας για τον δίκαιο αυτό χαρακτηρι-
σμό. Μετά από πολλά χρόνια, βλέποντας το σημερινό χωριό και
ανακαλώντας στην μνήμη μου την εικόνα του χωριού της εποχής
εκείνης (νομίζω ήταν 1970-1972) που χαρακτηρίσθηκε ως διατη-
ρητέος παραδοσιακός οικισμός το χωριό μας, εύκολα καταλήγω
στο συμπέρασμα ότι ο χαρακτηρισμός αυτός ήταν μάταιος, άσκο-
πος και ανώφελος, κρίνοντες βέβαια εκ του αποτελέσματος. Το
χωριό μας την εποχή εκείνη ήταν ένα χωριό πραγματικά παραδο-
σιακό, πέτρινο, με κεραμοσκεπές και ξύλινα παράθυρα, χωρίς χρώ-
ματα διάφορα και πολύχρωμους σοβάδες. Σπίτια αρχοντικά με
αυλόγυρους και πόρτες με σκέπασμα. Όπου έπεφτε το μάτι σου
ήταν όλο πέτρα και ξύλο που «έδενε» με την φύση και το καθαρό
περιβάλλον. Για του λόγου του αληθούς, προτρέπω του συγχωρια-
νούς μου «να ρίξουν μία ματιά» στην μεγάλη και εντός πλαισίου
φωτογραφία της εποχής, του μακαρίτη Καλλιτέχνη Φωτογράφου
Γιάννη Ανανιάδη, που βρίσκεται στο Καφενείο του Αθαν. Κ. Νάσια
(«Καπαϊνας»).

Αβίαστα καταλήγεις ότι η εικόνα εκείνης της εποχής (10ετίας
του ’70) ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχει με την σημερινή εικόνα του χωριού
μας.

Ίσως πολλοί να πούμε ότι σήμερα είναι καλύτερο (δηλ. ομορ-
φότερο) το χωριό μας, αλλά σίγουρα λέμε ότι ΔΕΝ διατηρήθηκε ο
παραδοσιακός του χαρακτήρας, επομένως έμεινε απλά στα χαρτιά
ως παραδοσιακός οικισμός.

Τα αίτια που οδήγησαν στο αποτέλεσμα είναι πολλά, το κυριό-
τερο -κατά την δική μου απλή και ταπεινή γνώμη-η απουσία της πο-
λιτείας, των τοπικών αρχόντων διαχρονικά και των ανθρώπων που
μπορούσαν να ερευνήσουν και να αποσπάσουν χρηματοδοτήσεις
οικονομικής ενίσχυσης διατήρησης των πραγματικά παραδοσια-

κών οικημάτων (σπιτιών, άλλων δημοσίων κτιρίων κ.λπ.). Όμως, εκεί
που η αδιαφορία της πολιτείας δημιούργησε ανεπανόρθωτη κατα-
στροφή ήλθαν συγχωριανοί μας φιλοπρόοδοι και καλοί πατριώτες
και με δικά τους χρήματα προσπάθησαν «να διορθώσουν τα αδιόρ-
θωτα».

Έστω και με ιδιωτικές παρεμβάσεις και τις παρεμβάσεις του το-
πικού Συλλόγου (αναπαλαιώσεις στο Δημ. Σχολείο, στο Συρμαίϊκο,
αρχοντικό Ζήγρα, καφενεία κεντρικής πλατείας, κ.λπ. ιδιόκτητες
κατοικίες) άρχισε το χωριό να παίρνει μια άλλη μορφή, ας την
πούμε παραδοσιακή. Το ερώτημα παραμένει:

Η εγκατάλειψη θα συνεχισθεί; Οι αρμόδιοι του Δήμου και οι
ασχολούμενοι με τα Δημόσια πράγματα του τόπου έχουν κάτι να
προτείνουν; Εν πάσει περιπτώσει μπορούν να μας πούν πειστικά
ότι ο χαρακτηρισμός ενός οικισμού ως παραδοσιακού είναι ΜΟΝΟ
τυπικός ή έχει και ουσιαστικά αποτελέσματα,αναφορικά με χρημα-
τοδοτήσεις, παροχή άτοκου δανείου επισκευής,αναπαλαίωσης ή
συντήρησης οικιών κ.λπ.; Το Πήλιο αίφνης (Πορταριά, Μακρυνίτσα
κ.λπ.) ή το Μέτσοβο και τα Βλαχοχώρια των Γρεβενών (Σαμαρίνα,
Σμίξη κ.ά.) γιατί διατηρήθηκαν και παρέμειναν όντως παραδοσιακοί
οικισμοί; Σίγουρα δεν διεσώθησαν ΜΟΝΟ από την αγάπη και «τον
πατριωτισμό» των ντόπιων... Έστω και τώρα μπορεί να γίνει κάτι;

Περιμένουμε μία απάντηση.
Σωτ. Μ.


