
Την Παρασκευή 29/4/2011  και ώρα 1200 πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη στον Ελληνόπυργο μεταξύ εκπροσώπων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, του Δήμου Μουζακίου, της τοπικής Κοινότη-
τας Ελληνοπύργου και εκπροσώπων των Συλλόγων
Ελληνοπυργίων  για τη δημιουργία δικτύου αποδήμων Ελληνο-
πύργου με σκοπό την ανάπτυξη του χωριού.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχαν:
O  καθηγητής κ. Γούσιος Δημήτριος, ο βοηθός του καθηγητή κ
Ιωάννης Φαρασλής και η κ. Λουκά

Από το Δήμο Μουζακίου συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώ-
νης Μηνίτσιος, από την πλευρά της Τοπικής Κοινότητας Ελληνο-
πύργου ο πρόεδρος του χωριού κ.Βλάχος Ιωάννης,  και οι
πρόεδροι ή εκπρόσωποι των συλλόγων των αποδήμων  κκ. Σιού-
φας Παύλος («΄Αγιος Αθανάσιος»),Τριαντάρη Μαίρη( Αθηνών) ,
Ζάχος Θωμάς,(Θεσσαλονίκης) Πλακιάς Νικόλαος (Τρικάλων), Κα-
πέλλας Βασίλειος(Βόλου)και Σωτήρης Μουντζούρης(Λάρισας). 

Κατά τη σύσκεψη o καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
κ. Γούσιος Δημήτριος ανέλυσε τον τρόπο που θα γίνει  το όλο εγ-

χείρημα καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη
δημιουργία του δικτύου. Από την πλευρά του Δήμου  Μουζακίου
ο κος Μηνίτσιος αφού μετέφερε το χαιρετισμό του δημάρχου κου
Γιώργου Κωτσού, τόνισε ότι ο Δήμος θα στηρίξει την προσπάθεια
η οποία μπορεί να αποτελέσει και οδηγό για τη δημιουργία  και
άλλων δικτύων στην περιοχή μας. 

Ο κος Παύλος Σιούφας ανέφερε τη σημασία που έχει για το
χωριό η δημιουργία του δικτύου αυτού και τόνισε  ότι όλοι θα συμ-
βάλουν για την επιτυχία του προγράμματος. Ανάλογες τοποθε-
τήσεις έγιναν από τον πρόεδρο του χωριού κ. Γιάννη Βλάχο και
τους εκπροσώπους των άλλων συλλόγων.

Τέλος αποφασίσθηκε:
- Να γίνει αρχικά απογραφή όλων των αποδήμων του Ελληνο-

πύργου, 
- Να ορισθεί ως συντονιστής του προγράμματος ο κ. Γιάννης

φαρασλής, και 
- Να ορισθεί ως ημερομηνία τηλεδιάσκεψης των αποδήμων με

το χωριό η Κυριακή 14 Αυγούστου 2011.

Άρχισαν πρόσφατα οι εργασίες συντήρησης και επι-
σκευής του κάστρου του Φαναρίου από τη 19η εφορία Βυ-
ζαντινών αρχαιοτήτων που εδρεύει στα Τρίκαλα. Ο
προϋπολογισμός του έργου είναι 425000 ΕΥΡΩ και προ-
βλέπεται να κατασκευασθεί η πέτρινη οροφή της πυριτιδα-
ποθήκης καθώς και οι επάλξεις της ανατολικής πλευράς
των τειχών.

Παράλληλα έχουν προσληφθεί,  φύλακες και εργάτες
για τη συντήρηση του μνημείου και για την αποκατάσταση
της επισκεψιμότητας καθώς το κάστρο θα είναι ανοιχτό
στους επισκέπτες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από την άλλη πλευρά ο Δήμος Μουζακίου θα προχωρή-
σει στην ενοικίαση  του δημοτικού αναψυκτηρίου ούτως
ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να απολαμβάνουν  το ποτό
τους στο κάστρο με θέα τον απέραντο  θεσσαλικό κάμπο.  

Ένα από τα θέματα με τα οποία η εφημερίδα ΕΛΛΗΝΟΠΥΡ-
ΓΟΣ έχει ασχοληθεί κατά κόρον στο παρελθόν είναι και η επέ-
κταση του οικισμού. Όπως είναι γνωστό σε όλους τους
χωριανούς ο Ελληνόπυργος είναι σήμερα ένα κορεσμένο οικι-
στικά χωριό το οποίο μπορεί να επεκταθεί κυρίως Ανατολικά
(προσήλια) όπου υπάρχουν χέρσες  μικροιδιοκτησίες των 500
έως 1000 τμ οι οποίες μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν για οι-
κιστική ανάπτυξη του χωριού. Δεδομένου δε ότι όλη αυτή η πε-
ριοχή δεν είναι δομημένη μπορεί να αναπτυχθεί ένας πρότυπος

οικισμός που να έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, να χρησιμο-
ποιεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  να έχει φαρδείς δόμους,
πλατείες  άλση και ότι άλλο διαθέτει ένα σύγχρονο χωριό.  Το
θέμα αυτό σήμερα θα  το χειρισθεί  ο διευρυμένος Δήμος Μου-
ζακίου και πιστεύουμε να έχει αίσιο πέρας επ’ ωφελεία του Ελ-
ληνοπύργου και του Δήμου μας.

Αντώνιος Μηνίτσιος
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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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΥΣΚΕΨΗ

Δημουργία Δικτύου
Αποδήμων Ελληνοπύργου

Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο για το χωριό μας αλλά
και για το Δήμο Μουζακίου είναι γεγονός και βρίσκεται
στην περιοχή « Άγιος Αθανάσιος» Ελληνοπύργου.  

Ιδιοκτήτης είναι η συγχωριανή μας κ. Ζάχου Ευδοξία
σύζυγος του Θωμά Ζάχου η οποία  μετά από προσπάθεια
ετών και  περνώντας μέσα από γραφειοκρατικές συμπλη-
γάδες κατάφερε  να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδι-
κασίες και να έχουμε σήμερα την πρωτοπορία στο Δήμο
μας όσον αφορά την παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας
από τον ήλιο. 

Πάρκο φωτοβολταϊκών
στον Ελληνόπυργο

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
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Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης του κάστρου του Φαναρίου

Επέκταση Οικισμού Ελληνοπύργου

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.

✓ Όλοι μαζί μπορούμε
✓ Αγοράζουμε Ελληνικά προϊόντα
✓ Επιλέγουμε διακοπές στην Ελλάδα
✓ Στηρίζουμε Ελληνικές θέσεις εργασίας 

Ενημερωτικό σύνθημα της ΤRΤ
το οποίο υιοθετούμε και θα προβάλουμε συνεχώς

Η ανησυχία ενός συγχωριανού μας για το πηγάδι του
στην Αβροχαριά, αν δηλαδή υπάρχει ακόμη σήμερα και
κινδυνεύει κάποιος, έφερε στο φως ένα υπαρκτό (και πολύ
σημαντικό) θέμα αποτροπής κινδύνου.

Την ύπαρξη, πράγματι, πολλών πηγαδιών στην ευρύ-
τερη περιοχή του χωριού, κυρίως στην Αβροχαριά, αλλά
και σε άλλες περιοχές. Τα πηγάδια αυτά τα άνοιγαν οι χω-
ριανοί μας, διότι υπήρχε κίνητρο, κάποτε, από το κράτος
(επιδότηση) αλλά και για λόγους πρακτικούς διότι ήταν
χρήσιμα για τους μπαξέδες, της εποχής εκείνης.

Προσοχή στα... (ξηρο)πήγαδα...
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Προαγωγές Αξ/κων
Ο Σμήναρχος (Μ) Γεννηματάς Ιωάννης του Γεωργίου

(και της Φώφης), τοποθετήθηκε στο Κρατικό Εργοστάσιο
Αεροσκαφών (ΚΕΑ), ως Δ/τής. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα και εις Ανώτερα.

Αποστρατείες
Ο Βλάχος Ιωάννης του Στεφάνου αποστρατεύθηκε με

τον βαθμό του Επισμηναγού.

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20112 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Koινωνικά και άλλα...

ΓΑΜΟI
Ο Νικόλαος Γ. Καρατώλος και η Αμαλία  Ν. Κατή τέλε-

σαν τους γάμους τους το Σάββατο 30 Απριλίου στον Ι.Ν
Αγίου Γεωργίου στη Σμίξη Γρεβενών. 

Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

Πένθιμα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
Θωμάς Κ. Αλπούς, ετών 84, απεβίωσεν την 14-3-2011

στον Βόλο, όπου εψάλη και η εξόδιος ακολουθία.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Αθανασίου Επαμ. Νάσια, 40ήμερον, στην Αθήνα, την 6-

3-2011.
- Γεωργίας Αθ. Μουντζούρη, 40ήμερον, στην Αγία Πα-

ρασκευή, την 13-3-2001.
- Κωνσταντίας Λ. Γέρμανου, 40ήμερον, στην Αγία Παρα-

σκευή, την 20-4-2011.
- Γεωργίου Αντ. Παπαντωνίου, ετήσιο, την Αγία Παρα-

σκευή, την 27-3-2011.
- Μιλτιάδη Νικ. Μπούγια, ετήσιο, στην Αγία Παρασκευή,

την 9-4-2011. 

Πλήρωσαν για την εφημερίδα
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αλλοτε (επιρ.) - Το σύμπαν.
2. Μουσική σύνθεση - Αόριστη αντωνυμία.
3. Φαγητό αρρώστων - Σόφρων.
4. Λεξούλα μωρού - Τοπικό επίρρημα - Η αυτοδιοίκηση.
5. Ανάβεται στην εκκλησία - Το σπίτι της… χελώνας.
6. Αφανής - Μόριο - Παράνομος Ιρλανδικός στρατός.
7. Ο όμορος - Τα χωρίζει το Λ.
8. Ενας μήνας (μ.γρ.) - Ενας από τα Σκαθάρια.
9. Αρθρο (πλ.) - Οροσειρά της Βουλγαρίας - Δένδρο.
10. Σπορ και στη θάλασσα και βουνό - εξάρτημα του λοστού.
11. Στην πολυκατοικία υπάρχουν πολλοί, εδώ ένας - χωρίς

φωνή.
12. Τρόπος θανάτωσης ζώων - Χορευτικό επιφώνημα - Λατι-

νικό και.
3. Δυναστεία ηγεμόνων Βουλγαρίας - Δειλός.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο καλοπιάνων, γαλύφης - Αμόρφωτα.
2. Ο μελαμψός - Επίθετο.
3. Ηγέτης πολιτικού κόμματός μας - Συλλέκτης μας (γεν.).
4. Η τοπική αυτοδιοίκηση - Αρχαία πόλη της Ιταλίας - Γερμα-

νικός τίτλος ευγενίας.
5. Υποδηλώνουν ποσότητα - Κωμόπολη της Λακωνίας (μία

γρ.).
6. Σύμφωνο γαλλικό - Αυτός τρώγεται ευχάριστα.
7. Διπλωματική απάντηση - Αναφορική αντωνυμία - υποθε-

τικό.
8. Επαναλαμβανόμενο φωνή πουλιού - Τέλος (ξεν.) - στα-

γόνα.
9. Σωστός άνθρωπος (ξεν.) - Επιφώνημα χορευτών.
10. Καθαρά - Αράδα.
11. Φιλαχτό - Επιδεικνύει διάφορα είδη (ξεν.).
12. Ρεχάγκελ, προπονητής Εθν. Ελλάδος. - Δίδονται στα Δι-

καστήρια - Αναμορφωτής της Ιαπωνίας.
13. Την υποδύθηκε η Ρομίν Σνάιντερ - Μικρό αρνί.

Σταυρόλεξο

OΡΙΖΟΝΤΙΑ: 
1. ΚΑΠΟΤΕ - ΚΟΣΜΟΣ 
2. ΟΡΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΤΙ
3. ΛΑΠΑΣ - ΣΥΝΕΤΟΣ
4. ΑΠΑ – ΑΝΩ – ΟΤΑ 
5. ΚΗΡΙ – ΟΣΤΡΑΚΟ
6. ΑΣΗΜΟΣ – ΕΜ – ΙΡΑ
7. ΓΕΙΤΟΝΑΣ – ΚΜ
8. ΜΑΡΤΙΣ – ΛΕΝΟΝ
9. ΑΙ – ΑΙΜΟΣ – ΙΤΙΑ
10. ΣΚΙ - ΛΟΣΤΑΡΙ
11. ΟΡΟΦΟΣ – ΑΛΑΛΙΑ
12. ΦΟΛΟΣ – ΑΛΑ – ΕΤ
13. ΑΣΑΝ – ΑΝΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ: 
1. ΚΟΛΑΚΑΣ – ΑΣΟΦΑ 
2. ΑΡΑΠΗΣ – ΜΙΚΡΟΣ
3. ΠΑΠΑΡΗΓΑ – ΙΟΛΗ
4. ΟΤΑ – ΙΜΕΡΑ – ΤΟΝ
5. ΤΟΣΑ – ΟΙΤΙΛΟΣ
6. ΕΡ – ΝΟΣΤΙΜΟΣ
7. ΙΣΩΣ – ΟΣΟΣ – ΑΝ
8. ΚΟΥ – ΤΕΝ – ΣΤΑΛΑ
9. ΝΟΡΜΑΛ – ΑΛΑΝ
10. ΣΚΕΤΑ – ΣΕΙΡΑ
11. ΜΑΤΑΚΙ – ΝΤΙΛΕΡ
12. ΟΤΟ – ΟΡΚΟΙ – ΙΤΟ
13. ΣΙΣΙ - ΑΜΝΑΔΑ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 20 χρόνια

• ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 (τεύχος 99)

1η ΣΕΛΙΔΑ 
-Ολοκληρώθηκε το CD με όλα τα τεύχη του ΕΛΛΗ-

ΝΟΠΥΡΓΟΥ 
- Αρχοντικό Ζήγρα
-28/7/2001 Τα εγκαίνια  του Λαογραφικού Μουσείου

Ελληνοπύργου
-Απογραφή 2001 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ 448.
-Ημερίδα με θέμα το Δημογραφικό πρόβλημα από

την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας.
-Επιδιορθώνεται ο δρόμος προς τον Άγιο Αθανάσιο.
-www.Olymposnet.gr/ellinopirgos
-Στο μικροσκόπιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο

Ελληνόπυργος.
-Χορός Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών.
-Καθαρίζονται οι δρόμοι.
-Πολύπλευρο το έργο της εκκλησίας.
-Σε εξέλιξη εκστρατεία για την καθαριότητα.
-Δόμος Μπούρδα χωράφια –Σταυρός.

2η ΣΕΛΙΔΑ 
- Βιβλίο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ της Μηλιάς Θεοχάρη.
-Χόρεψαν τα Πασχαλιάτικα.
-Πλήρωσαν για την εφημερίδα και το Σύλλογο.
-Η Καψούνα (ποίημα)
-Δώσε μου μου παιδί μου την καρδιά σου
-Κοινωνικά.

3η ΣΕΛΙΔΑ
-Η ιδανική και εθνωφελής λύση για τις ταυτότητες.
-Η ιστορία της Μακεδονίας.
- « Ο φάρος του Ελληνοπύργου»

4η ΣΕΛΙΔΑ
-ΛΑΚΩΝΙΚΑ.
-Απίστευτα κι όμως Γραλιστινά.
-Στέφανος Καρατώλος.
-Προχωράει ο δρόμος προς τα Καρανασέικα.
- Η εφημερίδα  «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» σε όλο τον

κόσμο.
-Παιδική χαρά πίσω από το σχολείο.
-Στολίδι για το χωριό μας το Δημοτικό Σχολείο.
-Ιδανικός τόπος για τους προσκόπους ο Ελληνόπυρ-

γος. 
Ολοκληρώνεται η μελέτη για την πίστα των αιωρο-

πτεριστών.

Θα ακολουθήσουν και άλλα φωτοβολταικά πάρκα στη Ζω-
γραφία από τους αδελφούς Σακελλαρίου Γεώργιο και Κων-
σταντίνο οι οποίοι καθυστέρησαν να αρχίσουν την
εγκατάσταση των φωτοβολταικών λόγω των βροχών που δεν
επέτρεπαν  τα συνεργεία να εργασθούν στον κάμπο.

Με την εξέλιξη αυτή ο Ελληνόπυργος πρωτοπορεί και στη
νέα τεχνολογία έχει δε την ευκαιρία να ανακόψει  την καθοδική
πορεία που ακολουθεί το χωριό  τα τελευταία  χρόνια και να
προσελκύσει συγχωριανούς μας από τις πόλεις που θα θελή-
σουν να επιστρέψουν στο χωριό για μια καλύτερης ποιότητας
ζωή. 

Πάρκο φωτοβολταϊκών στον Ελληνόπυργο
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Σήμερα, όμως, αυτά τα πηγάδια είναι επικίνδυνα, διότι έχουν
κατακλυσθεί από αγριοχόρταρα, βάτα και θαμνίσκους και δεν
είναι δύσκολο κάποιος αμέριμνος (κυνηγός αλλά και πεζός πε-
ριηγητής) να βρεθεί στον... πάτο!! Θεός φυλάξοι.

Γι’ αυτό, ο Παπαντώνης, μαζί με τον Πρόεδρο ανέλαβαν την
καταγραφή τους και την ενημέρωση των ιδιοκτητών για την πε-
ρίφραξή τους και την ασφάλειά τους.

Καλόν είναι αμέσως να φροντίσουν για τα πηγάδια τους οι
ιδιοκτήτες για να έχουν και το κεφάλι τους ήσυχο,κυρίως δε για
να προληφθεί κάποιο κακό.

Προσοχή στα... (ξηρο)πήγαδα...
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ο συγχωριανός μας Φώτης Θ. Σακελλαρίου έλαβε μέρος
στον διεθνή μαραθώνιο της Πράγας, πρωτεύουσα της Τσεχίας,
την Κυριακή 8 Μαΐου 2011. Ο καλός καιρός επέτρεψε να γίνει
ένας πολύ καλός αγώνας και οι 5.500 αθλητές να απολαύσουν
τη μαγευτική αυτή πόλη με τα υπέροχα κλασικά κτίρια και τις
πολλές γέφυρες δίπλα στον ποταμό Μολδάβα. Ο διεθνής πλέον
συγχωριανός μας, κατάφερε και πάλι να πάρει εξέχουσα θέση
στη γενική κατηγορία πετυχαίνοντας χρόνο 3:29’:58’’. Του ευ-
χόμαστε καλή συνέχεια !!

Συμμετοχή και στην Πράγα...
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Η ζωή μας είναι γεμάτη σκάνδαλα και πειρασμούς.
Πολλά ζιζάνια έχουν ξεφυτρώσει τελευταία και στον τόπο
μας. Πολλά προβλήματα οικονομικά, εθνικά, κοινωνικά,
πνευματικά. Ανήσυχοι στρέφουμε τα μάτια μας στο μέλλον
και η αγωνία είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων.
Αραγε θα πάρουν τα πράγματα το καλύτερο. Θα μπορέ-
σουμε να τα βγάλουμε πέρα. Τι παγίδες θα βρούμε στημέ-
νες στο δρόμο μας. Γιατί ο Κύριος επιτρέπει τόσους
πειρασμούς. Η παραβολή του Κυρίου στο κατά Ματθαίου
Ευαγγέλιο μας αναφέρει για τον γεωργό που φύτευσε στο
χωράφι του σιτάρι πολύ καλής ποιότητος.

Τη νύχτα όμως ένας εχθρός πήγε και έσπειρε ανάμεσα
στο σιτάρι ζιγάνια, που βλάστησαν μαζί με το σιτάρι. Οι
υπηρέτες του όταν τα είδαν ζήτησαν να πάνε να τα μαζέ-
ψουν, εκείνος όμως δεν τους άφησε.

«Αφετε συναυξάνεσθαι» αφήστε να μεγαλώσουν μαζί
τους είπε. Το ξεδιάλεγμα θα γίνει κατά τον καιρό του θερι-
σμού. Ο αγρός είναι ο κόσμος, ο κόσμος στον οποίο ζούμε
όλοι μας, ένας κόσμος γεμάτος ζιζάνια και κακίες, κατάμε-
στος από σκάνδαλα και πειρασμούς.

Όμως γιατί ο Κύριος επιτρέπει τόσα ζιζάνια και πειρα-
σμούς στον κόσμο; Για να δοκιμαστούμε εφ’ όσον είμαστε
ελεύθεροι αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούν και τα ζιζάνια, οι
άνθρωποι δηλαδή που δημιουργούν σκάνδαλα που μας
στεναχωρούν μας ταλαιπωρούν. Αποφασίζεις να ζήσεις
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να δούμε θα τα κατα-
φέρεις. Να η αδικία, να η συκοφαντία, να η αρρώστια. Εδώ
θα φανεί πόση αξία έχει η απόφασή μας, να μείνουμε πιστοί
και αφοσιωμένοι στο Δημιουργό μας να το ξεπεράσουμε,
με υπομονή με ταπείνωση με την προσευχή. Αυτή είναι η
αξία της ελευθερίας μας, ο μεγάλος αυτός αγώνας που
αποβλέπει πάντα στο καλό μας. Γιατί η ζωή τότε μόνο έχει
νόημα, όταν έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες, αν
δεν συμβιβαστούμε αν δεν υποκύψουμε, αν μείνουμε ακλό-
νητοι τότε θα νικήσουμε. Σε όλους τους ανθρώπους είναι
ποθητός ο παράδεισος. Δεν μπαίνουν όμως όλοι σ’ αυτόν
και δεν μπαίνουν διότι δεν θέλουν να αγωνιστούν και να πο-
λεμήσουν τους πειρασμούς καθισμένος ο άνθρωπος δεν
μπορεί να σκαρφαλώσει στον Ολυμπο. Και ο πιστός που
δεν αγωνίζεται στα ζιζάνια και στις αναποδιές της ζωής δεν
μπορεί να περιμένει παράδεισο.

Περίοδος δοκιμασίας είναι η ζωή των ανθρώπων, πάνω
στη γη, γεμάτη ζιζάνια, φίδια, σκορπιούς. Να ξεριζώσουμε
τα ζιζάνια είπαν οι υπηρέτες, αφήστε να μεγαλώσουν είπε
ο κύριος, και στο τέλος θα γίνει το διάλεγμα. Εμείς προ-
σευχόμεθα να μην πέσουμε σε πειρασμούς όταν όμως ο
Θεός κρίνει ότι πρέπει να βρεθούμε σε τέτοιες καταστά-
σεις, να μην τα χάνουμε, μπόρα είναι θα περάσει, πόλεμος,
θα πολεμήσουμε για το καλό μας για τη σωτηρία της ψυχής
μας.

Για τον αγωνιζόμενο πιστό, ο πόλεμος αυτός πρέπει να
είναι χαρά, όπως ακριβώς γράφει ο Αγιος αδελφό - Θεός
Ιάκωβος. Δεν συνιστά απλά υπομονή, αλλά χαρά και μάλι-
στα «πάσαν χαράν». Πρέπει να ταπεινωθούμε, να αισθαν-
θούμε την αδυναμία μας και να καταφύγουμε με πίστη στον
Κύριό μας. Εκείνος θα μας βοηθήσει να τα καταφέρουμε.
Υπομονή, ταπείνωση και θεία βοήθεια, θα φέρουν το πο-
θητό αποτέλεσμα.

ΣΤ. ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ

Τα ζιζάνια
Παραφράζοντας έναν Επτανήσιο σατυρικό ποιητή θα πω:

«Όταν ο Θεός έκαμε τη γη, δηλαδή τη Γράλιστα και όλους τους
άλλους τόπους», έδωσε σ’ αυτό το χωριό μια άγρια ομορφιά.
Πολύ πράσινο μα και πολύ πέτρα. Πέτρα άγρια, σκληρή, γρανι-
τένια και πλαγιές καταπράσινες. 

Δάση πολλά και αρκετά νερά. Αχλαδιές διαφόρων ειδών, κε-
ρασιές, καρυδιές, μηλιές, ροδιές, κυδωνιές γεμίζουν τις πλαγιές
και τις ρεματιές. Και πάνω από το χωριό τα βουνά που το περι-
βάλλουν όλο πέτρα άγρια και δάση με δρεις (δένδρα τα λέγαμε
τότε στο χωριό), καστανιές, μέλιγους, σφένταμους, γαύρους
και ασφάκες. Στις ρεματιές δε που διασχίζουν τον τόπο πλατά-
νια περήφανα και πανύψηλα.

Υπάρχουν όμως και πλάτανοι φυτεμένοι από ανθρώπινο χέρι
και έχει μερικά τέτοια στο χωριό.

Αιωνόβιος και αυτοκρατορικός αυτός της πλατείας της Αγίας
Παρασκευής. Σημείο αναφοράς μαζί με την προστάτιδα Αγία
για το χωριό. Και γύρω στη ρεματιά στέκουν παραστάτες θεό-
ρατα πλατάνια.

Το έχουν πει κι άλλοι να γραφεί κάπου το πότε φυτεύτηκε να
το βλέπουν οι μελλούμενες γενιές, καθώς και όσοι επισκέπτον-
ται το χωριό. Ίσως και μια αναφορά πώς ήταν πριν πολλές δε-
καετίες με τα «χαμπλάδια» ν’ ακουμπάνε σχεδόν στο χώμα.

Υπάρχει του Κοκόση ο πλάτανος. Σήμερα με την ανάπλαση
του περιβάλλοντος χώρου έγινε ένα ωραίο στέκι για μια βόλτα
και για αγνάντι. Πιάτο μπροστά σου το κέντρο του χωριού και
στο βάθος ο Αη Γιώργης και ολόκληρος ο ένας μαχαλάς.

Αυτός εκεί στο Ζηγραίικο είναι μέσα σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
Μακάρι τώρα δίπλα στο αρχοντικό να ξαναφουντώσει. Θα ’ναι
μια ομορφιά μαζί με το πηγάδι στην ευρύτερη αυλή του ξενώνα.
Μέσα σε χώρο ιδιόκτητη είναι κι αυτός εκεί στου Σιούφα. Παλιά
πλατάνια και τα δύο. 

Και είναι κι αυτός στου Αγίου Δημητρίου την αυλή. Ο πλάτα-
νος της γειτονιάς μου. Πότε φυτεύτηκε; Άγνωστο. Στέκει εκεί
πανύψηλος και αγέραστος για πάρα πολλές δεκαετίες. Δύ-
σκολο να τον ανέβει, να σκαρφαλώσει πάνω του όποιος το επι-
χειρούσε, είναι κατοικία για τα πουλιά. Κάποια στιγμή, ποιος
ξέρει πότε, δίπλα του φύτρωσε ένα δεύτερο πλατάνι. Σκεπα-
σμένο όμως από τα κλωνάρια του μεγάλου είναι πιο μικρός και
δεν λέει να βγάλει κορυφή στον ουρανό. Όμως τα δυο πλατάνια
μαζί είναι περίσσια όμορφα για τη γειτονιά.

Οι χωριανοί αυτά τα δένδρα εκείνα τα χρόνια τα θεωρούσαν
«υψωμένα» στη χάρη του Αγίου, στην αυλή του οποίου είναι φυ-
τεμένα και ποτέ κανείς δεν έκοβε ούτε ένα κλωναράκι. Γι’ αυτό
και υπάρχουν ακόμα.

Στα νεότερα χρόνια χέρια άπονα στο όνομα της προόδου (;)
έκοψαν τα «χαμηλάδια». Κι ας είναι αυτά τα κλωνάρι που γέρ-
νουν κι ακουμπάνε στο χώμα η ομορφιά του κάθε γέρου πλά-
τανου.

Όση μαγεία έχει την άνοιξη να τον βλέπεις να πρασινίζει
σιγά-σιγά κι ύστερα να βγάζει τα τσαμπιά με τα κούμαρα, άλλη
τόση μαγεία έχει το φθινόπωρο που τα φύλα του κιτρινίζουν και
πέφτουν. 

Και τι παιχνίδια κάναμε εμείς τα παιδιά εκείνα τα χρόνια! Μα-
ζεύαμε τα γερά φύλα σε σωρούς, τους βάζαμε φωτιά και χο-
ρεύαμε γύρω από τις φλόγες.

Το καλοκαίρι σαν σουρούπωνε στήναμε αυτί ν’ ακούσουμε
τον Γκιώνη να κράζει με τη λυπητερή λαλιά του τον αδελφό του
που έχασε. Ήταν καλό στέκι ο πανύψηλος πλάτανος για τον
Γκιώνη. Στην κορυφή ανέβαινε και τον έκραζε κι αυτό γινόταν
κάθε βράδυ. Και μεις τα παιδιά γεμάτα αγωνία ρωτούσαμε τη
γιαγιά αν θα βρει ποτέ τον αδελφό του.

Το χειμώνα όταν το χιόνι σκέπαζε τα πάντα, μια θλίψη έδερνε
τον πλάτανο της γειτονιάς μου, ολόγυμνο χωρίς φύλα και τον
καημένο τον κομπογιάννο να κρέμεται από κάποιο κούμαρο για
να φάει κανένα σπόρο μια και δεν έβρισκε τίποτε άλλο.

Πολυτραγουδισμένο δένδρο, μάλιστα ένα απ’ αυτά τα τρα-
γούδια να ’ναι από τα κορυφαία τσάμικα, χωρίς να υστερούν τα
άλλα, θέλουν τον πλάτανο να ’χει τις ριζούλες του στο νερό.
Τούτος ο πλάτανος όμως είχε τις χοντρές του ρίζες έξω από το
χώμα κι ήταν η χαρά για παιχνίδι των παιδιών και παγκάκι για
ανάπαυση στον ίσκιο του από τους μεγάλους.

Σήμερα ξαλαφρωμένος από τα «χαμπλάδια» του, κούφιος
στο εσωτερικό του δεν το βάζει κάτω. Σε λίγες μέρες που ο και-
ρός θ’ αρχίσει να ζεσταίνει, φυλλαράκια πράσινα και τσαμπιά
με κούμαρα θ’ αρχίσουν να στολίζουν τα κλωνάρια του, στέλ-
νοντας χαιρετισμό στα άλλα γέρικα πλατάνια του χωριού ότι και
φέτος, παρά τα γηρατειά του, στέκει εκεί γερός και κοτσονάτος
και να κοπιάσουν τα πουλιά να κάνουν τις φωλιές τους μέσα
στα φυλλώματά του. 

Και να τους πει ακόμα ότι κάθε άνοιξη για πάρα πολλές δε-
κατίες - ποιος να ξέρει πόσες; - θα στέκει εκεί, ίσως πληγωμέ-
νος, αλλά ζωντανός να ομορφαίνει τη γειτονιά του Αγίου μας.

Και ίσως να περιμένει να ξανάρθει ο Γκιώνης να καθίσει στην
κορυφή του και από κει να φωνάζει τις νύχτες το χαμένο του
αδελφό.

Γράλιστα Μάρτης 2011 
Δημ. Γεωργούλας

Ο πλάτανος του Αγίου Δημητρίου

Το Σύμβολο της Πίστεώς μας λέγει «Προσδοκώ ανάστασιν
νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος...».  Δεν πρέπει να αμ-
φιβάλει κανείς γι’ αυτό. Για εκείνους που αρνούνται λέγει ο
Άγιος Πολύκαρπος «Ως αν μεθοδεύη τα λόγια του Κυρίου προς
τας ιδίας επιθυμίας και λέγει μήτε ανάστασιν, μήτε κρίσιν. Ούτε
πρωτότοκος εστί του σατανά». Όποιος λοιπόν λέγει το αντίθετο
είναι εκ του πονηρού.  Ο Υιός του Ανθρώπου θα έλθει οπωσδή-
ποτε. «Εν τη δόξη Αυτού και για να κρίνη τον κόσμο».

Το δικό μας χρέος, ως χριστιανοί, στη θεμελιώδη αυτή αλή-
θεια του Ευαγγελίου είναι:

1) Η ακλόνητη πίστι και η σταθερά ελπίδα της εκ νεκρών ανα-
στάσεως

2) Η μετάνοια και η ετοιμασία. Η φοβερή αυτή ημέρα πρέπει
να μας βρει έτοιμους.

Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να ετοιμαστούμε; 
Να αγωνιστούμε για την εφαρμογή των εντολών του Θεού

και όχι να τις προσαρμόζουμε στις δικές μας επιθυμίες να μη
νομίζουμε πως είμαστε εντάξει. Αν ψάξουμε καλά στον εαυτό
μας θα βρούμε πολλές ελλείψεις και πάθη μας. Χωρίς άσκηση
και υπομονή δεν κερδίζεται η μάχη κατά των παθών. Απαιτείται
προσπάθεια με την καθοδήγηση του πνευματικού πατρός και
ελπίδα ότι ο Κύριος θα μας δώσει το έλεός του και την άφεσι
των αμαρτιών μας.

Με τη νηστεία: Θα μαράνωμε τη φλόγα της γαστριμαργίας.
Με την προσευχή: Θα καθαρίσουμε τη σκέψη μας.
Με την εγκράτεια: Θα νεκρώσωμε τις άλογες κινήσεις μας.

Με τη μετάνοια: Θα αποβάλουμε τα έλκη των παθών και με
τα ιερά μυστήρια θα λάβουμε την ιαματική θεία χάρι. Και όλα
αυτά με υπομονή και αισιοδοξία.

Εμπρός λοιπόν, στον αγώνα για την κατάκτηση της Βασι-
λείας του Θεού. Η αιώνια ζωή είναι ο σκοπός της ζωής μας. Δεν
μας έπλασε ο Θεός για να ζήσουμε 70, 80, 100 χρόνια και
έπειτα να γίνουμε χώμα. Αλλά θέλει να γίνουμε συμμέτοχοι της
μεγάλης χαράς και ατέλειωτης ευτυχίας της Βασιλείας Του.

Μάλιστα και τον Παράδεισο για μας τον έκανε. Δεν τον είχε
ανάγκη ο Θεός τον Παράδεισο. Τι να τον κάνει. Τον εδημιούρ-
γησε από καταβολής κόσμου, από την αρχή της δημιουργίας
του κόσμου. 

Είναι αδιανόητο να μην το καταλαβαίνουμε. Πλαστήκαμε για
την αιώνια ευτυχία, για την ατέλειωτη χαρά και δόξα της Βασι-
λείας του Θεού. 

Μην αμελήσουμε μια τέτοια ευλογία και βρεθούμε σαν τις
μωρές παρθένες έξω του νυμφώνος. 

Η άλλη ζωή είναι αιώνιος δεν είναι προσωρινή. Και το δικα-
στήριο θα είναι το τελευταίο. Η δε απόφαση θα είναι τελεσίδι-
κος, δεν χωράει ούτε χάρισμα, ούτε επιείκεια, ούτε μέσον.
Σύμφωνα με τις πράξεις μας θα δικαστούμε και τι θα πούμε δεν
ήξερα, δεν άκουσα, δεν πρόλαβα, όλα αυτά είναι μωρά και
ανόητα. Εκεί θα φανερωθούν όλα σε ανοιχτό βιβλίο.

Η ώρα αυτή που δεν την ξέρει κανείς, ούτε οι Άγγελοι του
Θεού τη γνωρίζουν, θα έλθη για όλους μας.

Σ. Καρατώλου

Το Σύμβολο της Πίστεως



Του Θωμά Βούρδα

Ο Χριστιανισμός, σε αντίθεση με τις άλλες υπάρχουσες θρησκείες
θεωρείται και είναι θρησκεία «εξ αποκαλύψεως», αφού φανέρωσε και
την παρουσίασε στον κόσμο ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος για το σκοπό
αυτό έγινε τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, δηλαδή Θεάνθρωπος.
Αυτό το μέγα ιστορικό γεγονός που δεν αμφισβητείται από κανέναν
καλής πίστεως άνθρωπο, άλλαξε άρδην τον ρουν της παγκόσμιας
ιστορίας και διαχώρισε την ανθρωπότητα στην προ Χριστού εποχή
και την μετά μ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περαιτέρω πορεία της
διά μέσου των αιώνων.

Η ανεπανάληπτη και υπέροχη διδασκαλία Του, μεστή από υψηλά
διδάγματα και σοφία, που αφορούσε στην ίδια τη ζωή των ανθρώπων,
η ίδια Του η ζωή, που ανέπνεε Αγάπη, αγάπη χριστιανική, είχε ως απο-
τέλεσμα να επηρεάσει και στη συνέχεια ν’ αλλάξει τις συμπεριφορές
και νοοτροπίες αιώνων, να καταπολεμήσει προλήψεις και δεισιδαιμο-
νίες και να επιφέρει μια ειρηνική επανάσταση στις καρδιές και στις
ψυχές των απλών ανθρώπων που Τον ακολουθούσαν σε κάθε Του
εμφάνιση και διδασκαλία. Και πράγματι, πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας,
κοινωνικής τάξης κα μόρφωσης, έτρεχαν ξωπίσω Του γιατί έβρισκαν
τον Σωτήρα τους, τα θεϊκά Του λόγια ήταν γι’ αυτούς βάλσαμο ελπί-
δας και παρηγοριάς και ενέπνεε σ’ όλους μια ακαταμάχητη πνευμα-
τική γοητεία, μια θεϊκή ακτινοβολία, μια ζεστασιά πατρική, που τόσο
πολύ την είχαν ανάγκη οι σύγχρονοί Του άνθρωποι.  Ο Χριστός για
να δείξει σ’ όλους τη θεότητά Του δεν αρκέστηκε μόνο στη διδασκα-
λία Του αλλά έκανε και πάρα πολλά θαύματα που περιγράφονται με
ωραίο τρόπο στα θεόπνευστα ευαγγέλια. Εκεί όμως που η πειστικό-
τητα των λόγων Του και η γλυκύτητα των ομιλιών Του υπερέβησαν
την ανθρώπινη σοφία και γνώση ήταν οι παραβολές Του που είχαν
αλληγορική σημασία και, συνήθως, αντλούσε τα θέματά Του από το
φυσικό περιβάλλον: από τους καταπράσινους αγρούς, από τα μεστω-
μένα στάχυα, από τους ηλιόλουστους τόπους, από τις μαγεμένες
ακτές της θάλασσας, από τις ανθοστολισμένες πλαγιές των βουνών,
ακόμη και από τη ζωή των πουλιών, των αθώων προβάτων και τα συ-
νέδεσε τόσο υπέροχα που συγκλόνιζε όλους τους ανθρώπους και
τους παρακινούσε σε αυτογνωσία και λύτρωση... Ο Χριστός μας, ως
καρδιογνώστης και παντογνώστης, γνώριζε εκ των προτέρων το μαρ-
τυρικό Του τέλος, γι’ αυτό άλλωστε φρόντισε και διάλεξε και τους
δώδεκα μαθητές Του ανάμεσα στους απλούς ψαράδες και τους προ-
όρισε ως άξιους συνεχιστές του θεϊκού Του έργου και της θείας Του
αποστολής, που δεν ήταν άλλη παρά η διάδοση και η εξάπλωση του
Χριστιανισμού σ’ όλο τον, τότε, γνωστό κόσμο. Σύμφωνα με το απ’
αιώνος σχέδιο του Χριστού, μετά την Ανάστασή Του τους έστειλε,
υπό μορφή πυρήνων γλωσσών, το Άγιο Πνεύμα που τους έδωσε θάρ-
ρος και ευψυχία. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι, πιστοί εντολοδόχοι των
λόγων του Χριστού, ίδρυσαν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η
οποία αποτελούνταν από τους πρώτους εκείνους χριστιανούς που
διακρίνονταν για την αφοσίωση και την πίστη τους στο Χριστό. Και

είναι αξιοθαύμαστοι και πρότυπα προς μίμηση γιατί μέσα σ’ ένα εχ-
θρικό και αφιλόξενο περιβάλλον κατόρθωσαν να οργανωθούν και μά-
λιστα να ιδρύσουν τους περίφημους για την εποχή τους
«εντευκτήριους οίκους» και τις «Αγάπες». Φρόντιζαν για τις χήρες και
τα ορφανά, περιέθαλπαν ανήμπορους και ανυπεράσπιστους συναν-
θρώπους τους, τάιζαν τους φτωχούς και γενικά δραστηριοποιούνταν
σ’ όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.

Αυτοί οι πρώτοι «πυρήνες», οι πρώτες πνευματικές «κυψέλες» απο-
τέλεσαν τα πρώτα εναύσματα, τις πρώτες «σπίθες» για να εξελιχθούν
χρόνο συν τω χρόνω σε μια παγκόσμια πνευματική «πυρκαγιά» που
«σάρωσε» και εξαπλώθηκε σ’ όλον, τον τότε, γνωστό κόσμο. Κι αυτό
συντελέστηκε γιατί ο Χριστιανισμός, έχοντας ως κεφαλή, ως αρχηγό
τον ίδιο το Χριστό, δεν εδραιώθηκε σε θεμέλια ανθρώπινα, διεπόμενα
από ανθρώπινη φιλοσοφία, αλλά η Εκκλησία Του είχε ως ακρογωνιαίο
λίθο τη θεϊκή σοφία, και έγινε βιοθεωρία, θείο ίδρυμα και κατασκεύα-
σμα. Γι’ αυτό βλέπουμε γρήγορα να ξεφεύγει από τα περιορισμένα
και στενά όρια της Παλαιστίνης και της Ιουδαίας και να προσλαμβάνει
παγκόσμιες οικουμενικές διαστάσεις, φωτίζοντας σαν φως πνευμα-
τικό, ελπιδοφόρο όλο τον κόσμο... Για την πραγμάτωση και την υλο-
ποίηση αυτού του ιερού σκοπού πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο
διαδραμάτισαν οι Άγιοι Απόστολοι, που όλοι τους, πιστοί στην εντολή
του μεγάλου Διδασκάλου τους «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα
έθνη», διέδωσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικου-
μένης. Κανείς τους δεν ολιγώρησε, ούτε λιποψύχησε, ούτε υστέρησε
απέναντι στο ιερό και ύψιστο καθήκον τους, αλλά μη φειδόμενοι
κόπων, μόχθων και κινδύνων, μετέφεραν και διέδωσαν το χριστιανικό
πνεύμα σ’ όλους τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, δημιουργών-
τας έτσι μια καινούρια κοινωνία γεμάτη από χριστιανική αγάπη και αλ-
ληλεγγύη ανάμεσά τους. Θα ήταν ασυγχώρητη παράλειψη αν δεν
κάναμε μια εντελώς ξεχωριστή μνεία και για τον Απόστολο των
Εθνών, Παύλο. Υπήρξε «σκεύος εκλογής» του Χριστού και αναδεί-
χτηκε μ’ όλο του το έργο διαπρύσιος κήρυκας του Ευαγγελίου,
ιδρύοντας ανά τον τότε γνωστό κόσμο εκατοντάδες εκκλησίες, φτά-
νοντας ως την πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους όπου και υπέστη
μαρτυρικό θάνατο. Είχε τεράστια θεολογική μόρφωση και ελληνιστική
παιδεία και μέσα από τις επιστολές του διαφαίνεται καθαρά ο ένθεος
ζήλος, η αγάπη του για το Χριστό και η πίστη του στο έργο που επι-
τελούσε.

Παραλληλίζοντας κάπως εκείνες τις πρώτες εκκλησίες κα τηρου-
μένων των αναλογιών, με τις υπό ίδρυση σημερινές, κάπου εκεί στη
Μαύρη Ήπειρο, κάλλιστα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι
καλώς πράττουν και ενεργούν οι σύγχρονοι ιεραπόστολοι, που κι
αυτοί κάτω από αντίξοες συνθήκες προσπαθούν και πασχίζουν να
διαδώσουν την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη στους λαού της.

Διακατεχόμενοι και οι ίδιοι - άνδρες, γυναίκες - από αγάπη προς
το Χριστό, από ένθεο ζήλο, από εσωτερική παρόρμηση, να βοηθή-
σουν αυτούς τους λαούς, προσελκύσουν την πίστη, ανθρώπους στε-
ρημένους όχι μόνο από στοιχειώδη μόρφωση αλλά ζώντας μέσα στη

φτώχεια, στην εξαθλίωση, στην ανέχεια, στη μιζέρια, επιτελούν ένα
θεάρεστο έργο και είναι αξιέπαινο καθ’ όλα.

Χιλιάδες ψυχές, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, έλαμψε ο νους τους,
φωτίστηκαν οι διάνοιές τους και δέχτηκαν μετά χαράς να βαπτιστούν
και να γίνουν συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Όπως ακριβώς οι πρώ-
τοι χριστιανοί, των πρώτων αποστολικών χρόνων, δεν αρκέστηκαν
μόνο στο λυτρωτικό τους έργο, αλλά επεξέτειναν τις δραστηριότητές
τους και σε πολλούς άλλους τομείς, έτσι και οι σημερινοί ιεραπόστο-
λοι προέβησαν και σε άλλες συγκινητικές ενέργειες. Με υπεράνθρω-
πες προσπάθειες ίδρυσαν πρώτα-πρώτα εκκλησίες, μετά διάφορα
ευαγή ιδρύματα και τέλος προσπάθησαν να ανακουφίσουν τους πά-
σχοντες, τους ενδεείς, τους φτωχούς και τους αρρώστους. Και η
φροντίδα τους μετουσιώνεται και σ’ άλλα έργα φιλανθρωπίας και
προπαντός περιέβαλαν με στοργή κι αγάπη τα παιδιά που στερούνται
όχι μόνο στοιχειώδους μόρφωσης, αλλά και τα βασικά μέσα διατρο-
φής. Αξιέπαινη η προσπάθειά τους, θεάρεστο το έργο τους, ιερή η
αποστολή τους. Επομένως, όλοι εμείς οι υπόλοιποι, που έστω και...
καθυστερημένα κάπως πληροφορούμαστε για το τόσο σημαντικό και
σπουδαίο έργο που επιτελείται και συντελείται εκεί στα βάθη της
Αφρικής, έχουμε καθήκον ιερό και χρέος χριστιανικό - ιδιότητες που
εκπορεύονται και εκπηγάζουν από τη χριστιανική μας ιδιότητα - αλλά
και για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, όχι μόνο να εξάρουμε το
έργο τους και να επαινέσουμε την προσπάθειά τους, αλλά, το σπου-
δαιότερο, να τους συνδράμουμε και να τους βοηθήσουμε, συμβάλ-
λοντες με όλες μας τις δυνάμεις, ηθικές και υλικές, στην
πραγματοποίηση του έργου τους προς δόξα του Χριστού μας. Γιατί,
ποιος ξέρει, ίσως χρόνο με το χρόνο απ’ αυτές τις μικρές τώρα πνευ-
ματικές «σπίθες» και εστίες, κάποτε ν’ ανάψει μια μεγάλη πνευματική
«πυρκαγιά» και να «σαρώσει» πνευματικά, ορθόδοξα, ολόκληρη την
Αφρική! Άλλωστε, κάτι παρόμοιο δεν έγινε και στους πρώτους εκεί-
νους αποστολικούς χρόνους; Είθε το εγχείρημά τους αυτό, που είναι
έργο θεάρεστο, της ιεραποστολής, να συνεχιστεί και να εύρει κι άλ-
λους υποστηρικτές και μιμητές, όχι μόνο ανάμεσα στους απλούς αν-
θρώπους, αλλά να αφυπνίσει και τους κρατούντας και τους έχοντες
και να λάμψει σαν φως ανέσπερο, η ορθόδοξη πίστη μας. Στην πόλη
μας υπάρχει και λειτουργεί με άριστα αποτελέσματα σύλλογος με
την επωνυμία «Πορεία Αγάπης». Μάλιστα εκδίδει και σχετικό περιο-
δικό με τον ομώνυμο τίτλο «Πορεία Αγάπης» που διακρίνεται για την
καλαίσθητη εμφάνιση και το προσεγμένο περιεχόμενό του. Ψυχή της
όλης αυτής κίνησης, που έχει καθαρά χαρακτήρα ιεραποστολικό και
είναι ο συγχωριανός μας Μουτζούρης Σωτήριος, γνωστός πανελλα-
δικά για την πλούσια συνδικαλιστική του δραστηριότητα στο χώρο
της Αστυνομίας, αλλά και τώρα συνταξιούχος πλέον, ασχολείται με
ένθεο ζήλο και χριστιανική αγάπη στη διάδοση της ορθοδόξου πί-
στεως στην Αφρική. Ας είναι πάντα καλά και υγιής και ας έχει την προ-
στασία και τη βοήθεια του Θεού, ώστε να τον ενθαρρύνει και ενισχύει
την ιερή του αυτή αποστολή και στο θεάρεστο έργο του. Εμείς όλοι
να του ευχηθούμε καλή επιτυχία προς δόξα του Μεγάλου και Τριαδι-
κού Θεού.

18ο χλμ. Καρδίτσας - Μουζακίου
Τηλ.: 24410-34134 & Κιν.: 6932613040
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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

«Η διάδοση και εξάπλωση της Ορθοδοξίας μας
μέσω της Ιεραποστολής στη Μαύρη Ήπειρο»

Παιδιά σε Δημοτικό Σχολείο. Ουγκάντα (16-2-2010). Μαθητές  στο Γυμνάσιου του RUBALE. Βoρ. Τανζανία (14-2-2011). 

Ο Μητροπολίτης Μουάνζας κ.κ. Ιερώνυμος
Επισκέφθηκε (18 Μαϊου 2011),

την «Πορεία Αγάπης» στη Λάρισα.



ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΛΙΔΑ 5ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Καιρός για επενδύσεις

στο χωριό..
Δύο επενδύσεις με προοπτική στο μέλλον έγιναν πρόσφατα

στο χωριό. Η μία είναι εκείνη του Θωμά Π. Ζάχου στον Άγιο Αθα-
νάσιο, της τάξεως των 400.000 ευρώ, που θα παράγει ηλεκτρική
ενέργεια και θα διοχετεύεται στην ΔΕΗ . Πρόκειται για σύγχρονη
εγκατάσταση και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγρα-
φές.

Παρόμοια εγκατάσταση ήδη ξεκίνησε να γίνεται στην περιοχή
της Ζωγραφίας από τον δραστήριο Γιώργο Δημ. Σακελλαρίου,
Αξ/κό Αεροπορίας ε.α. και εντός των ημερών θα είναι εκμεταλ-
λεύσιμος. Μπράβο, αξιέπαινος πρωτοβουλία... Είναι οι πρωτο-
πόροι στην πράσινη (λεγόμενη) ανάπτυξη, ας ελπίσουμε ότι θα
ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και άλλοι συγχωριανοί μας.

Το χωριό μας προσφέρεται για πράσινη ανάπτυξη αλλά και
για μικρές επιχειρήσεις βιολογικής παραγωγής, που θα ενι-
σχύουν το εισόδημα των κατοίκων (πτηνοτροφεία, εκτροφεία μι-
κρών και μεγάλων ζώων, επεξεργασίας τοπικών προϊόντων
κ.λπ.). Να συνδυασθεί η πράσινη ανάπτυξη με την βιολογική
(ντόπια, χωριάτικη) παραγωγή. Το ευχόμαστε.

Συνεχίζεται…. (1)
Συνεχίζεται το συγγραφικό έργο του εκλεκτού συγχωριανού

μας συγγραφέα και Καθηγητού Γερμανικής Φικλολογίας κ. Λάμ-
πρου Απ. Πασιαλή. Ήδη παρααδόθηκε η ύλη (800 σελίδων πε-
ρίπου) στον εκδοτικό οίκο ΛΙΒΑΝΗ (!!) και αναμένεται η έκδοση
του νέου βιβλιου «ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» εντός των προ-
σεχών μηνών. Πρόκειται για επιστημονικό σύγγραμμα και όπως
πληροφορηθήκαμε ο οίκος ΛΙΒΑΝΗ μετά χαράς ανέλαβε την έκ-
δοσή του, διότι εκτιμά ότι θα γίνει …ανάρπαστο. Εμείς προτεί-
νουμε στον κ. Λάμπρο να προγραμματίσει και παρουσίαση του
νέου βιβλίου στη Λάρισα, διότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από την
τοπική επιστημονική κοινότητα. Συγχαρητήρια κ. Λάμπρο. 

Στα σκαριά ακόμη ένα… (2)
Ετοιμάζεται και νεότερο βιβλίο του κ. Λάμπρου Πασιαλή

(εκτός του παραπάνω Λεξικού που ήδη εκτυπώνεται στον ΛΙ-
ΒΑΝΗ), το οποίο θα εναφέρεται και στο χωριό και όχι μόνο. Το
επεξεργάζεται πολλά χρόνια και ο τίτλος του δεν έχει αποκαλυ-
φθεί ακόμη. Κάποιος συγχωριανός μας σχολίασε… «…ότι και
να κάνει καλό θα είναι. Ό,τι γράφει ο Λάμπρος είναι επιτυχη-
μένο, γιατί ψάχνει, ερευνά, βρίσκει και το διασταυρώνει με πολ-
λές πηγές και έγκυρη βιβλιογραφία». Και εμείς συμφωνούμε και
αναμένουμε και το βιβλίο αυτό, το οποίο θα είναι -ελπίζουμε-
πολύ ενδιαφέρον αφού αναφέρεται και στο χωριό μας και στην
ευρύτερη πειοχή. Ίδωμεν..!!.

Οι Αετοί Ελληνοπύργου….
Τελείωσε το πρωτάθηλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας

Καρδίτσης, που συμμετείχε και η ομάδα του χωριού μας «Αετοί
Ελληνοπύργου». Τα παιδιά της ομάδας έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό και κατέλαβαν την 4η θέση. Αξίζουν συγχαρητήρια
και οι ποδοσφαιριστές και η διοίκηση για την προσπάθεια. Ευ-

χόμαστε του χρόνου να ανεβούν μία κατηγορία. Η Β’ Εραστιτε-
χνική κατηγορία τους περιμένει.

Μας βγάζει ασπροπρόσωπους…
Αισθανόμαστε υπερήφανοι οι συνταξιούχοι του χωριού (και

μάλιστα της Ελλην. Αστυνομίας), από την επιτυχή δραστηριο-
ποίηση στο Αρχοντικό ΣΥΡΜΟΥ του Γιώργου Λ. Γέρμανου. Κατά
αντικειμενική εκτίμηση η τοποθέτησή του, ως υπεύθυνου της λει-
τουργίας του Ξενώνα, θεωρείται επιτυχημένη. «Ωραίος, απο-
δείχθηκε και δουλευταράς…» σχολίασε κάποιος από το χωριό
μας, εννοώντας τον Γιώργο και την δουλειά του στον Ξενώνα.

Όχι μόνο δουλευταράς -λέμε εμείς- αλλά και κατάλληλος για
την δουλειά αυτή αφού έχει και ειδικότητα στις… Δημόσιες σχέ-
σεις. Οι οποίες χρειάζονται στα Τουριστικά, εν γένει, επαγγέλ-
ματα. Μπράβο Γιώργο, έβγαλες ασπροπρόωσπους όλους τους
συνταξιούχους…!!

Πανέμορφο το χωριό
Μπαίνει η άνοιξη, ξεκινάει νέα περίοδος για το χωριό. Πνέει

«άλλος αέρας» κατά την ντόπια έκφραση. Τα δένδρα, τα χορτά-
ρια και τα λουλούδια «άνοιξαν», μπουμπούκιασαν. Οι συγχωρια-
νοί μας ξεχύθηκαν στα κήπια και στα αμπέλια. Πανέμορφο το
χωριό, εικόνες που ξυπνούν μνήμες, βιώματα, αναμνήσεις από
το παρελθόν... Οι «πρωτευουσιάνοι…» το Πάσχα για να είναι πα-
ρόντες ώστε να μην χάσουν την χρονιά και τα τοπικά πασχαλινά
έθιμα που διατηρούνται μέχρι και σήμερα..! Συνδυάζουν το
τερπμό με το ωφέλιμο... Πρέπει τα κήπια τους και τα αμπέλια
τους να σκαφτούν, να κλαδευτούν, να τα περιποιηθούν. Εκτός
από την ενίσχυση της τοπικής αλλά και οικογενειακής οικονο-
μίας είναι απαραίτητα και για την απασχόλησή τους. «Η εργασία
αυτή την εποχή, είναι υγεία για μας τους ηλικιωμένους», μας
είπε κάποιος συγχωριανός μας που ανεβαίνει το Πάσχα και κα-
τηφορίζει μετά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου.

Εντύπωση….
Ξαναγράψαμε για τον νέο Πρόεδρο, τον αγαπητό Ιωάννη Γ.

Βλάχο.  Αεράτος, χωρίς τράκ, με στόμφο και καθαρότητα στον
λόγο του στις δημόσιες εκδηλώσεις που παρευρίσκεται. Δεν
αφήνει τίποτε να πέσει κάτω. Πλήρης εξοικείωση με το μικρό-
φωνο. «Το δίνει και καταλαβαίνει..., όταν το πάρει στα χέρια
του».  Στις 25 Μαρτίου, όπως το θέλει το πρωτόκολλο ο Πρό-
εδρος εκφωνεί Πανηγυρικό Λόγο για την ημέρα. Ο Ιωάννης (που
εκτός από Πρόεδρος είναι και Επίτροπος) το βροντοφώναξε
μέσα στην Εκκλησία. Όλοι κοιτούσαν με ανοικτό το στόμα. «Μέλι
έσταζαν τα λόγια του, είπε ο μπάρμπα Θωμάς, μετά την έξοδο
από την Εκκλησία». Ποιός; Ρώτησε, με νόημα κάποιος άλλος.
«Τι ποιός, ο Πρόεδρος, λέω, δεν τον άκουσες τι καλά που τά
’λεγε; Ούτε και Ιεροκήρυκας να ήταν δεν θα τάλεγε έτσι.»!!! Και
ο συγχωριανός μας ετοιμόλογος: « Α, τόσο καλά τά ’λεγε, για
πέσμου τι κατάλαβες;» !!! Και ο μπάρμπα Θωμάς απτόητος:
«Θυμάμαι εγώ τώρα να σου πω τι είπε; Πάντως καλές κουβέντες
έλεγε».

Ωραίες, σκηνές, αυθόρμητες κουβέντες, απλοί και καλοκά-
γαθοι άνθρωποι. Τέτοιες εικόνες δεν τις πολυσυναντάς παντού
και εύκολα.!!

Αναγνώριση του έργου... Συγχαρητήρια
Ημιμαραθώνιος  διεξήχθη στις 20 Μαρτίου στα Τρίκαλα, με 600

αθλητές από όλη την Ελλάδα και με άρτια οργάνωση και  με εύσχημα
στον νέο δ/ντή Τροχαίας κ. Αθανάσιο Π. Καππά (τον συγχωριανό μας)
«για την ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή στο έργο της Τροχαίας που
συνετέλεσε τα μέγιστα για την επιτυχή διεξαγωγή του Μαραθωνίου»,
όπως έγραψε ο τοπικός τύπος. «Και να σημειωθεί ότι η αποστολή της
Τροχαίας δεν ήταν εύκολη, ειδικά φέτος που ο αγώνας είχε υπερδιπλά-
σιες συμμετοχές και  έγινε υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες σε βροχερό
οδόστρωμα», καταλήγει το δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας. 

Μπράβο Θανάση, συγχαρητήρια, έκανες καλή αρχή. Καλή δύναμη
στα νέα σου καθήκοντα.

Οι ήρωες του χωριού μας 
ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
1912-1922

Ανθ/ρχος Νάκος Αθανάσιος,
Χωρ/κας Τριαντάρης Χρήστος,
Υποδεκανέας Μακρής Χρήστος.

Στρατιώτες: Βλάχος Στέργιος,
Γιαννούλης Νικόλαος, Καρανά-
σιος Αντώνιος, Αρδάνης Χρήστος,
Ζάχος Αθανάσιος, Παναγόπουλος
Γεώργιος, Τουλιάς Κων/νος.

1940-1949
Συνταγματάρχης Παπαργύρης
Απόστολος, Πλωτάρχης Κωτούλας Γεώργιος, Λοχαγός
Νάκος Γεώργιος, Ανθ/ρχος Παπαργύρης Κων/νος, Ανθ/στής
Παπαργύρης Χρήστος, Ενωμ/ρχης Μάγκος Νικόλαος.

Χωρ/κες: Γκίκας Απόστολος, Αγρίμης Περικλής, Καρανά-
σιος Σωτήριος, Γέρμανος Χρήστος, Παπαργύρης Θωμάς.

Δεκανείς: Κορώνης Γεώργιος, Λαγός Θωμάς.
Στρατιώτες: Γέρμανος Αθανάσιος, Γκίκας Νικόλαος, Σύρ-

μος Λεωνίδας, Παπαντωνίου Απόστολος, Λύτρας Δημήτριος.
Πρόεδρος Κοινότητας Καρατώλος Γεώργιος, Κοιν. Σύμ-

βουλος Κορώνης Γεώργιος, Γραμ. Κοιν. Καπάς Δημήτριος.
Μ.Ε.Α.: Κορλός Απόστολος, Μπίρος Λάμπρος, Κορλός Γε-

ώργιος, Βούρδας Κων/νος, Καραλής Φώτιος, Αγροφύλακας
Παλάσκας Γεώργιος.

Ιδιώτες: Μουντζούρης Απόστολος και Γκίκας Δημήτριος.
(Αντιγραφή από το Ηρώον του χωριού μας, που κατα-

σκευάσθηκε με επιμέλεια του αειμνήστου Στρατηγού
Χωρ/κής Στεφ. Καρατώλου το έτος 1952).

Σημείωση: 
Απλά για να τους ενθυμούμαστε και να μην ξεχνούμε «Αν-

δρών επιφανών, πάσα γή τάφος»!! Κάθε όνομα και ένας
ήρωας. Κάθε όνομα και μία Ιστορία, μια ηρωϊκή πράξη, μία
αυτοθυσία. Δεν πρέπει να τους ξεχνούμε.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ.

Αρά τι κοιτάς....;
Ο μπάρμπα Θωμάς με την κλα-

σική μέθοδο (το κεφάλι ψηλά και το
χέρι πάνω από τα μάτια, στο μέ-
τωπο) αγναντεύει κάπου στο βάθος
του χωριού. Κάτι εντόπισε και κάτι
ήθελε να ιδεί... Ο Βασίλης (με τον
οποίο παίζει μαζί δηλωτή) τον φω-
νάζει από το τραπέζι που κάθεται:
«Αρά τι κοιτάς έτσ’; Τι βλέπ’ς εκεί,
πες να ιδούμε και εμείς...» και η
απάντηση του μπάρμπα θωμά
άμεση: «Τη δ’λειά μ’ κοιτάω, ανα-
φορά θα σε δώσω;» Τελικά ανακα-
λύφθηκε ότι ο μπάρμπα θωμάς είδε στη «Φωτάκαινα...» να
έρχεται ένα αυτοκίνητο και θέλησε να βεβαιωθεί αν είναι ο Για-
τρός απ’ το Μαυρομμάτι για να ειδοποιήσει το χωριό. Ωραίες
σκηνές, παραδοσικοί διάλογοι, ωραίοι άνθρωποι στο χωριό.

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

Ο Πρόεδρος και οι βοηθοί του...
Από τότε που έγινε Πρόεδρος στο χωριό, ο αγαπητός μας

Ιωάννης Γ. Βλάχος, αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις. Εκτός από
Πρόεδρος είναι και Ταμίας στην Εκκλησία. Τελευταία, για να
έχει κάποια βοήθεια πήρε και... βοηθούς στο Παγγάρι. Βλέ-
πουμε δίπλα στην φωτογραφία τον Χρήστο και τον Αποστόλη
να ασκούν καθήκοντα βοηθού Επιτρόπου. Καλή ιδέα είναι
γιατί πρέπει από τώρα να συνηθίζουν να βοηθούν την Εκκλη-
σία. Κάποια άλλη φορά παρατηρήσαμε και μερικά κοριτσάκια
να βοηθάνε τον Θωμά και τον Πέτρο στα κεριά. Έτσι μπράβο,
να δίδεται τόπος στα νειάτα. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στον
Επιτάφιο. Η περιφορά έγινε με την βοήθεια νέων παιδιών, μαθητών Γυμνασίου Λυκείου. Όλοι τους βοήθησαν. Οι μεγαλύτεροι έδιναν
συμβουλές. Βοήθειά τους και του χρόνου πάλι στο χωριό.

Άκου  να σου πώ Αποστόλ’...
Καθήμενοι στο καφε-

νείο και πίνοντες το
πρωϊνό του καφεδάκι ο
κυρ Βασίλης (επονομα-
ζόμενος και «Πρό-
εδρος») λέει στον
παρακαθήμενο Από-
στολο Ηλ. Οικονόμου:
«Άκου να σου πω Απο-
στόλ’, εάν δεν είμασταν
εμείς οι συνταξιούχ’ στο

χωριό θα είχε κλείσ’ τώρα». Και η απάντηση του Αποστόλ’: «Βέ-
βαια αγαπητέ μου θα είχε κλείσ’, τι θα είχε κάν’ και αυτοί που
ήταν μόνιμοι εδώ θα είχαν φύγ’ στα παιδιά τ’ς. Θα είχαμε κα-
ταντήσ’ σαν την Σαμαρίνα στα Γρεβενά, να έχουν Φύλακα το
Χειμώνα».!! Και συνεχίζει ο κύρ Βασίλης: «Αν δεν πάρουν μέτρα
για να γυρίσουν στα χωριά ο κόσμος θα ρημάξουν. Σε λίγα
χρόνια δεν θα υπάρχ’ τίποτε απολύτως. Κουκουβάγιες και
φίφια μόνο θα υπάρχουν». Σωστές, σοφές κουβέντες. Πράγ-
ματι έτσι είναι. Το χωριό ζωντάνεψε από τους συνταξιούχους
και μάλιστα νέους συνταξιούχους, πολλοί που είναι κάτω των
εξήντα. Τους συγχαίρουμε για την απόφαση αυτή να μένουν
στο χωριό και τους ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά.



Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Αυτός είναι - ας πούμε- ο Αδάμ του Προμηθέα. Επί του παρόν-
τος μένει και αυτός μόνος του, χωρίς γυναικεία συντροφιά. Τη γυ-
ναίκα θα του την προσφέρει πολύ αργότερα ο Δίας μέσα από τα
τεχνολογικά εργαστήρια του Ηφαίστου, όχι για να το βοηθήσει,
όπως έκανε ο Θεός της Π.Δ., αλλά για να του κάνει τη ζωή ποδή-
λατο! Στο πρόσωπό του θέλει να εκδικηθεί τον προστάτη του Προ-
μηθέα, που τόλμησε χωρίς την άδειά του να κλέψει μια αχτίδα
ήλιου και να την κάνει δωράκι στον προστατευόμενό του. Τώρα,
άλλοι λένε πως αιτία ης οργής του Δία δεν ήταν αυτή η κλεψιά,
αλλά κάποια απάτη που είχε διαπράξει ο Προμηθέας εις βάρος του
Δία, κατά την περίφημη συνάντηση της Μηκώνης. Είτε για τον Α’
είτε για το Β’ λόγο, ο Δίας δίνει παραγγελιά στον Ήφαιστο, να του
κατασκευάσει τη θεσπέσια καλλονή Πανδώρα με το βαλιτσάκι της,
την οποία προορίζει- όπως ανακοινώνει και στους άλλους θεούς -
«προς πόνον των ανδρών», διότι η γυναίκα αυτή ενσαρκώνει «δόλον
αιπύν, αμήχανον ανθρώποισιν» (απροσπέλαστη δολιότητα, μη αν-
τιμετωπίσιμη από τους ανθρώπους)! Τη χρησιμοποιεί σαν τιμωρό
δαίμονα κατά τη ανθρωπότητας, με τα μύρια κακά της Μοίρας που
περιέχει το βαλιτσάκι της.

Οι ορφικοί όμως είχαν μια άλλη θεωρία για την ανθρωπογέν-
νηση. Σύμφωνα μ’ αυτήν, πριν από τους ανθρώπους ζούσαν οι τι-
τάνες στη γη, που ήταν όντα ισχυρά, αλλά βίαια και άδικα. Όταν ο
θεός Διόνυσος θέλησε να εγκαταστήσει δικαιοσύνη στη γη, οι τι-
τάνες τον άρπαξαν, τον κατασπάραξαν και καταβρόχθισαν τις σάρ-
κες του. Πρόλαβε όμως η θεά Αθηνά και πήρε την καρδιά του
Διόνυσου, την οποία παρέδωσε στον πατέρα της το Δία. Εκείνος
την ξανατοποθέτησε αργότερα στο στήθος του νεότερου Διονύ-
σου (του γιου του, που είχε αποκτήσει με τη Σεμέλη). Αλλά και τους
τιτάνες δεν τους άφησε να χαρούν. Αγανακτισμένος για την ανίερη
πράξη τους, να φάνε το θεό, τους κατακεραύνωσε και τους έκανε
στάχτη. Από τη στάχτη των κεραυνοβολημένων τιτάνων δημιούρ-
γησε τους ανθρώπους, οι οποίοι εκ συστάσεως επομένως φέρουν
διφυή υπόσταση: τη γήινη, γιατί οι τιτάνες ήταν παιδιά της Γαίας,
και τη θεία, γιατί οι στάχτες περιείχαν και το θεό που είχαν φάει.

Τέλος, ένα άλλο σημείο του πρώτου μέρους του βιβλίου, που
επισύρει την προσοχή, είναι οι δαίμονες. Πρόκειται για διαμεσολα-
βητές μεταξύ θεών και ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την έδρα τους
μεταξύ ουρανού και γης, και κατά τον Αριστοτέλη είναι «θεών μεν
παίδες, θεοί δε ου». Είναι δευτερεύουσες θεότητες, «επόμενοι
θεοίς» κατά Πλάτωνα. Ρόλος τους είναι να μεταφέρουν τα θεϊκά
μηνύματα στους ανθρώπους και τι ανθρώπινες προσευχές, ικεσίες
και προσφορές στους θεούς.

Στον Ησίοδο και τον Αισχύλο οι δαίμονες είναι οι ψυχές των νε-
κρών, που λειτουργούν σα φύλακες άγγελοι των ανθρώπων. Γενι-
κότερη πάντως είναι η πεποίθηση των αρχαίων ότι κάθε άνθρωπος
κουβαλάει μέσα του από γεννησιμιού του δύο δαίμονες: έναν καλό
και έναν κακό. Ο καλός είναι λευκός (όπως οι άγγελοι) και παρακι-
νεί τον άνθρωπο πάντα προς τις καλές πράξεις. Ο κακός είναι μαύ-
ρος (όπως ο Διάβολος) και τον εξωθεί προς τις κακές.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με τον Κάτω Κόσμο.
Καταγράφει πρώτα την τοπογραφία του, όπως μας την περιγράφει
ο Ησίοδος (πύλες του Άδη, χωροταξική διαίρεσή του, Ηλύσια
Πεδία, Τάρταρος και ποταμοί του Άδη) και ύστερα προβαίνει σε ει-
δικότερες αναλύσεις και εξιστορήσεις περιπτώσεων που αναφέ-
ρονται είτε σε ζωντανούς που παραβίασαν το «επισκεπτήριο» του
Άδη είτε σε βασανισμένους στον Τάρταρο. 

Στην πρώτη περίπτωση θα διαβάσει ο αναγνώστης την περιπέ-
τεια του Ορφέα, με ην κάθοδό του στον Άδη, για να πάρει πίσω την
αγαπημένη του Ευρυδίκη, θα δει τον Ηρακλή να αναστατώνει τον
Άδη και να απειλή τον Άρχοντα του Κάτω Κόσμου, ότι θα του κλεί-
σει το μαγαζί, αν δεν τον αφήσει να πάρει τον Κέρβερο, που θέλει
να τον δείξει σαν 12. άθλο στον Ευρυσθέα, θα παρακολουθήσει το
περιπετειώδες ταξίδι του Οδυσσέα στον Άδη, για να πάρει συμβου-
λές από το μάντη Τειρεσία, και θα γελάσει με την αποκοτιά του Πει-
ρίθου, να θέλει να κατέβει στον Άδη, για να κλέψει …τη γυναίκα
του Πλούτωνα, την Περσεφόνη, και με την απερισκεψία του Θησέα,
να τον βοηθήσει.

Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται αναφορά στα αιώνια μαρτύρια
που υφίστανται στον Τάρταρο κάποιοι ιερόσυλοι, όπως ο Γίγαντας

Τιτυός, οι Δαναΐδες, ο Σίσυφος, ο Ιξίονας, ο Τάνταλος, ο Φλεγύας,
ο Σαλμονέας και οι Αλωάδες.

Τέλος, η ενότητα κλείνει με το επιτελείο του Άδη. Το απαρτίζουν
οι κριτές Μίνωας, Ραδάμανθυς και Αιακός και το βοηθητικό Προ-
σωπικό του Άδη, που το αποτελούν οι άρπυιες, ο Γίγαντας Βριά-
ρεως, ο Γίγαντας Γηρυόνης, οι γοργόνες, οι ερινύες, η Χίμαιρα, η
Λερναία Ύδρα, η Σκύλα και Χάρυβδη, οι κήρες, οι κένταυροι και ο
Θάνατος.

Το τρίτο μέρος αποτελεί τον πυρήνα του βιβλίου. Ασχολείται με
το πεπρωμένο του ανθρώπου, παρακολουθεί τη μεταθανάτια πο-
ρεία του. Εκεί θα πληροφορηθεί ο αναγνώστης πώς η Κλωθώ, η
Λάχεση και η Άτροπος υφαίνουν τον ιστό της ζωής, σύμφωνα με
τις εντολές του Μοιραγέτη Δία, και ότι από την υπερεξουσία της
Ειμαρμένης δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε ο ίδιος ο κοσμοσείστης
Δίας. Η Ειμαρμένη είναι ανώτερη από τις μοίρες, εκφράζει τη νο-
μοτέλεια του Σύμπαντος, την υπερκόσμια τάξη, που διασφαλίζει
την αέναη εσωτερική αρμονία του κόσμου και γι’ αυτό διέπει κατά
τρόπο απολύτως υποχρεωτικό θεούς και ανθρώπους. Παραβίασή
της από τους θεούς, θα σήμαινε διατάραξη της ισορροπίας, δυ-
σαρμονία στη λειτουργία της Φύσης. Γι’ αυτό, όταν ο Δίας αποπει-
ράται έστω και να διανοηθεί να σώσει τον αγαπημένο του γιο
Σαρπηδόνα από τα χτυπήματα του Πάτροκλου, δέχεται αμέσως το
κατσάδιασμα της γυναίκας του Ήρας: «Το Νόμο της Ειμαρμένης
τον θέσπισες εσύ ο ίδιος» του λέει. «Πώς τολμάς να θέλεις να τον
παραβιάσεις;»

Εκείνο όμως που κέρδισε εντελώς ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του
συγγραφέα είναι το κεφάλαιο που αναφέρεται στις δοξασίες περί
ψυχής. Πάμπολλες είναι οι αντιλήψεις που διατυπώθηκαν για την
ύπαρξη, την έννοια και τη μεταθανάτια τύχη της ψυχής, από την
αρχέγονη ανθρωπότητα ίσαμε σήμερα. Θα χρειάζονταν τόμοι πολ-
λοί, για να χωρέσουν οι κάθε λογής δοξασίες που έχουν αναπτυχ-
θεί ανά τους αιώνες σε διάφορους λαούς. Το βιβλίο διατρέχει
επιτροχάδην τις κυριότερες απ’ αυτές και επιχειρεί με δειγματολη-
πτικά ψήγματα να δώσει μια συνοπτικότατη καταγραφή τους, με
ανάλογες συγκριτικές αντιπαραβολές κατά περίπτωση.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, ο αναγνώστης παίρνει μια γενική ει-
κόνα για το τι πίστευαν π.χ. οι ορφικοί περί ψυχής. Κατ’ αυτούς, το
σώμα είναι ένα βρομερό περίβλημα της ψυχής, μια φυλακή, στην
οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη η ψυχή. Θα απελευθερωθεί, όταν
στη διαρκή αντιπαλότητα, που συντελείται μέσα στο διφυή άν-
θρωπο, κατανικηθεί το τιτανικό στοιχείο (το γήινο, το υλικό) από το
θείο, το διονυσιακό. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να εξαγνιστεί
προηγουμένως ο άνθρωπος μέσα από σκληρές δοκιμασίες του σώ-
ματος και τελετουργικούς καθαρμούς. Αν πεθάνει, χωρίς να προ-
λάβει να εξαγνιστεί, η ψυχή θα ξαναφυλακιστεί σε άλλο σώμα και
πάλι σε άλλο, ώσπου να αποκαθαρθεί πλήρως από το ρύπο της
ύλης.

Οι Αιγύπτιοι χώριζαν και αυτοί τον άνθρωπο σε σώμα και ψυχή,
με τη διαφορά ότι η ψυχή εξακολουθούσε και μετά το θάνατο να
κατοικεί μέσα στο μουμιοποιημένο σώμα, πολεμώντας τα κακά
πνεύματα, μέχρι να το απαλλάξει από τις αμαρτίες του. Ο εξιλεω-
τικός αυτός πόλεμος κρατούσε 3.000 χρόνια μέσα το σώμα. Μετά
το εγκατέλειπε η ψυχή, εξαγνισμένη πλέον, για να ξαναγυρίσει στα
εγκόσμια, με προορισμό τη μετάστασή της σε άλλο σώμα.

Κατά μία άλλη δοξασία, η τύχη της ψυχής κρινόταν στην «Αί-
θουσα της Αλήθειας» από τον αρχιδικαστή Άνουβη, το γιο του
Όσιρη, ο οποίος εφάρμοζε έναν πολύ πρακτικό τρόπο, για να εκ-
δώσει την απόφασή του: Έβαζε επάνω σε μια ζυγαριά από τη μια
μεριά τις καλές πράξεις του ανθρώπου και από την άλλη τις κακές.
Αν οι καλές βάραιναν περισσότερο, ο πεθαμένος επιβιβαζόταν στην
βάρκα του Ήλιου, για να πάει να κατοικήσει στα μακάρια περιβόλια
του Ιαλού. Αν όμως βάραιναν περισσότερο οι κακές, τότε μεταμορ-
φωνόταν σε ακάθαρτο ζώο, ώσπου να μετανοήσει και να ζητήσει
συγχώρεση. Αν δεν έφτανε σε ειλικρινή μετάνοια, έπαιρνε «επισκε-
πτήριο» για το θεό Σχου, ο οποίος τον έκανε σκόνη και τον εξαφά-
νιζε στη άβυσσο.

Κατά τον Όμηρο ψυχή είναι η ζωική ενέργεια, το πνεύμα, που
ενοικεί στον άνθρωπο και ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή. Όταν επέλ-
θει ο σωματικός θάνατος, αν μεν αυτός είναι αναίμακτος, η ψύχή
«εξέρχεται του έρκους των οδόντων», αν όμως είναι βίαιος, βγαίνει
μαζί με το αίμα από την πληγή. Έδρα της ψυχής είναι το συκώτι.
Μετά το σαρκικό θάνατο, η ψυχή παραμένει σα σκοτεινή εικόνα
του ζωντανού ανθρώπου, ένα φάντασμα, μια ανθρώπινη σκιά,
δίχως κόκαλα, σάρκα και αίμα. Στον Άδη οι ψυχές τριγυρνούν
άσκοπα σα σκιές, δίχως πνευματική δύναμη, σκέψη ή μνήμη. Μόνο
όταν πιουν αίμα μπορούν να ξαναθυμηθούν, να αναγνωρίσουν ή
ακόμα και να προβλέψουν. Γι’ αυτό ο Οδυσσέας, ποτίζει αίμα το
μάντη Τειρεσία, όταν κατέβηκε στον Άδη, για να πάρει τις συμβου-
λές που ήθελε.

Άξιο προσοχής είναι εδώ ότι και στην Π.Δ. δεν υπάρχει διαχωρι-
σμός σώματος και ψυχής. Οι έννοιες «ψυχή, ζωή, άτομο» είναι ταυ-
τόσημες και συχνά εναλλάσσονται με την ίδια νοηματοδότηση. Οι
σχολαστικοί μελετητές των Γραφών έψαξαν και μέτρησαν 754
φορές τη λέξη «ψυχή», που αναφέρεται στα κείμενα της Π.Δ. και
πάντα με την έννοια της ολότητας του ζωντανού όντος, του ατό-
μου. Όταν ο Σαμψών αναφωνεί «Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των
αλλοφύλων!», ασφαλώς εννοεί τη ζωή του, τη σωματική του οντό-
τητα. Στη Γένεση ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο με πηλό και τον κα-
θιστά «ψυχή» με την έννοια του ατόμου. Δεν έχει ακόμα ζωή, και ο
Θεός φυσά στα ρουθούνια του την πνοή της ζωής και τον κάνει
τότε «ζώσαν ψυχήν» (Κεφ. 2/7), που πάει να πει ότι πριν ήταν μεν
ψυχή (άτομο), αλλά όχι ζώσα.

Αλλά και για τη δημιουργία του ζωικού κόσμου τον ίδιο όρο χρη-
σιμοποιεί ο Θεός: «Εξαγαγέτω η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος ,τε-
τράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος …κτλ.» (Κεφ.
1/20,24)). Ακόμα και ο Χριστός, πιστός στα ιουδαϊκά πρότυπα, δεν
κάνει διαχωρισμό σώματος και ψυχής. Τι εννοούσε άραγε, όταν
έλεγε «Ο ποιμήν ο καλός την ψυχή αυτού τίθησιν υπέρ των προβά-
των»; Και ποια είναι η ερμηνεία του Ματθαίου, όταν μας λέει ότι «Ο
υιός του ανθρώπου ήλθε, ίνα δώση την ψυχήν αυτού λύτρον αντί
πολλών»; 

Έτσι, εξηγείται, γιατί οι πρώτοι Ιουδαίοι πίστευαν στη σωματική
ανάσταση των νεκρών. Οι Φαρισαίοι είχαν την πεποίθηση ότι μετά
το θάνατο οι μεν κακοί θα παραμείνουν αιώνια εγκλωβισμένοι στη
υπόγεια φυλακή τους, οι δε ενάρετοι θα αναστηθούν σωματικώς
και θα ξαναζήσουν. Στην ίδια δοξασία παραμένουν και σήμερα
ακόμη προσκολλημένοι και οι λεγόμενοι «Μάρτυρες του Ιεχωβά».

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι οι ψυχές προϋπήρχαν και εγκλεί-
στηκαν στα ανθρώπινα σώματα, για να εξαγνιστούν από παλιές
αμαρτίες τους. Όσες υπήρξαν ενάρετες, μεταβαίνουν απευθείας
στην κατοικία των θεών και γίνονται μακάριες. Οι αμαρτωλές θα
ακολουθήσουν το δρόμο της μετεμψύχωσης, μέχρι της τελικής
τους κάθαρσης. 

Παραπλήσιες θέσεις είχε διατυπώσει και ο Πλάτωνας, ο οποίος
τις μεν αμαρτωλές ψυχές βάζει στον κύκλο της μετεμψύχωσης, τις
δε καθαρές τις ανεβάζει στον «υψηλό κόσμο των ιδεών». Οι θέσεις
του Πλάτωνα επέδρασαν καταλυτικά και στη διαμόρφωση της χρι-
στιανικής αντίληψης περί ψυχής. Η απόκλιση συνίσταται μόνο στο
διαφορετικό δρομολόγιο της μεταθανάτιας πορείας. Οι αμαρτωλοί
δε μετεμψυχώνονται, αλλά τραβούν κατευθείαν στο «πυρ το εξώ-
τερον», στη Κόλαση, ενώ οι δίκαιοι, οι ευσεβείς και οι ενάρετοι με-
τακομίζουν στα ουράνια «εν τόπω χλοερώ και αναψύξεως».

Ο Ωριγένης, ο Αυγουστίνος και ο Κλήμεντας Αλεξανδρείας ήταν
οι πρώτοι που δέχτηκαν άμεσα την επιρροή του Πλάτωνα. Αλλά και
ο σπουδαίος Ιουδαίος ιστορικός Φίλων ο Αλεξανδρεύς (1ος αιώνας
μ.Χ.), επηρεασμένος εντονότατα από τον Πλάτωνα, επιχείρησε να
εξηγήσει τον Ιουδαϊσμό με όρους ελληνικής φιλοσοφίας.

Η ψυχή άρχισε να χωρίζεται από το σώμα, σαν ιδιαίτερο συστα-
τικό της προσωπικότητας, πολύ αργότερα με τη διείσδυση της νε-
οπλατωνικής διδασκαλίας στο Χριστιανισμό (3ος αι.μ.Χ.: Αμμώνιος
Σακκάς, Πλωτίνος).

Στη χριστιανική πίστη ποικίλες δοξασίες έχουν αναπτυχθεί ανα-
φορικά με την προέλευση της ψυχής,. Μία απ’ αυτές θέλει την
ψυχή να δημιουργείται από το Θεό στον άνθρωπο την τεσσαρακο-
στή ημέρα από τη σύλληψή του, η οποία ενώνεται με το σώμα κι
επομένως «μολύνεται» απ’ αυτό και καθίσταται αυτόματα αμαρ-
τωλή, αφού το σώμα κουβαλάει μαζί του «εν σπέρματι» το προπα-
τορικό αμάρτημα. Σύμφωνα με μια άλλη, ο Θεός ήδη την έκτη
ημέρα της δημιουργίας του έπλασε, παράλληλα με τον άνθρωπο,
και τις ψυχές γενικά, τις οποίες εγκατέστησε στα ουράνια δώματά
του. Εκεί διαμένουν μονίμως και από κει κατέρχονται κάθε φορά
που γεννιούνται άνθρωποι, για να ενοικήσουν στα σαρκικά σώματα
και να ενωθούν μαζί τους. Ο Ωριγένης θεωρεί αυτή την ενοίκηση
«κάθειρξιν της ψυχής», που αποβλέπει στην τιμωρία και τον κα-
θαρμό της από το προπατορικό αμάρτημα. Τέλος, κατά μία άλλη
θεωρία, η ψυχή μεταδίδεται από τους γονείς στα παιδιά ταυτό-
χρονα με όλα τα γενετικά χαρακτηριστικά του σώματος, πράγμα
που σημαίνει πως η προπατορική αμαρτία εμπεριέχεται ήδη στο
DNA του ανθρώπου από γεννησιμιού του.

Τέλος, το βιβλίο κάνει σύντομη αναφορά σε «δικονομικά» θέ-
ματα του Δικαστηρίου του Άδη, καταγράφει λεπτομερώς τις υπο-
χρεώσεις των ζωντανών έναντι των νεκρών και κλείνει με την
αφιέρωση ενός ύμνου προς την αγαπημένη κορούλα του θεού της
Ιατρικής Ασκληπιού, τη θεά Υγίεια, που συνέταξε γι’ αυτήν υπό μορ-
φήν παιάνα ο αρχαίος Έλληνας ποιητής Αρίφρων από τη Σικυώνα
της Πελοποννήσου.

Σας ευχαριστώ θερμότατα για την καλοσύνη και την υπομονή
που είχατε να με ακούσετε!
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Εισήγηση του Λάμπρου Πασιαλή κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Η πολιτεία των χρυσαλίδων»
Στις εκδόσεις «Αρμός» στις 17/5/08, στην Αθήνα



Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Η αστυνομία, ως δημοκρατικός
θεσμός, υφίσταται σε κάθε ευνο-
μούμενη πολιτεία. Κάθε χώρα
φροντίζει να εξασφαλίζει την τάξη
και την ευνομία στους πολίτες της.

Η ασφάλεια των πολιτών, η τιμή,
η υπόληψη και η περιουσία τους
πρέπει να προστατεύονται,όπως
και οι ελευθερίες και τα ατομικά
τους δικαιώματα.

Η προστασία αυτών των δικαιω-
μάτων και ελευθεριών ανατίθεται
στην Αστυνομία, η οποία οφείλει να
είναι άρτια εκπαιδευμένη, καλά ορ-
γανωμένη και αποτελεσματική στην
εκτέλεση των ανατιθεμένων σ’ αυτή
καθηκόντων.

Η εμπέδωση του αισθήματος
ασφαλείας στους πολίτες είναι βα-
σικός παράγοντας για την πρόοδο
και την ευημερία μιας δημοκρατι-
κής και καλά οργανωμένης πολι-
τείας.

Το έγκλημα πάντοτε θα υπάρχει
με οποιαδήποτε μορφή, εφ’ όσον
υπάρχει ζωή επι της γής. Το ιδεα-
τόν θα ήταν η ανυπαρξία των εγ-
κληματιών,της παραβατικότητας
και της πάσης φύσεως παρανομίας.
Έγκλημα και εγκληματίες (κακο-
ποιοί, παραβάτες του νόμου), μόνο
στον Παράδεισο δεν θα υπάρχουν
και συνεπώς μόνο εκεί δεν χρει-
άζονται Αστυνομικοί και Αστυνο-
μία!!

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην
χώρα μας, όσο και διεθνώς,η Αστυ-
νομία ευρίσκεται σε ένα καθημε-
ρινό πόλεμο, σε μία καθημερινή
διαμάχη με το κακό,την παρανο-
μία,με το έγκλημα.

Η τεχνολογία, οι συγκοινωνίες,
η αύξηση του πληθυσμού στις πό-
λεις, η ανεργία, η εκμηδένιση των
αποστάσεων και η εύκολη μετακί-
νηση - διαφυγή των κακοποιών, σε
συνδυασμό με την αύξηση του ρεύ-
ματος της λαθρομετανάστευσης,
την ανεργία, την ραγδαία εξά-
πλωση των ναρκωτικών κ.λπ. βοη-
θούν στην άνοδο της
εγκληματικότητας.

Και στην χώρα μας γινόμαστε
μάρτυρες αύξησης της εγκληματικότητας για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν. Η ξενοφοβία και η εγκληματοφοβία δεν βοη-

θούν, απλά γιατί επιτείνεται το κοι-
νωνικό πρόβλημα και δεν θερα-
πεύεται.

Η αστυνομία οφείλει να είναι
έτοιμη να προστατεύσει τον απει-
λούμενο πολίτη και για τον σκοπό
αυτό απαιτείται να είναι καλά εκπαι-
δευμένη,άρτια εξοπλισμένη και
αποτελεσματική.

Η πολιτεία έχει υποχρέωση να
μεριμνά για την καλή οργάνωσή
της, την εκπαίδευσή της και πρωτί-
στως για την θεσμική θωράκισή της
και ηθική της στήριξη.

Ο αστυνομικός απηλαγμένος
από την δημοσιουπαλληλική νοο-
τροπία πρέπει να είναι ο φίλος και
βοηθός του πολίτη, αφοσιωμένος
στο καθήκον του, θεωρώντας το όχι
απλή εργασία αλλά λειτούργημα,
διότι επιτελεί υψηλό κοινωνικό
έργο, εκείνο της προστασίας της
τιμής, υπόληψης, περιουσίας, ελευ-
θερίας και ατομικών δικαιωμάτων
των πολιτών.

Μία τέτοια αφοσίωση απαιτεί και
την ολόθερμη ανταπόκριση της πο-
λιτείας, η οποία οφείλει να στηρίζει
τον αστυνομικό (ως εφαρμοστή του
νόμου και προστάτη των αδικουμέ-
νων), ηθικά και οικονομικά.

Η Ελληνική αστυνομία, παρά τα
πενιχρά τεχνικά μέσα που
διέθετε,ανέκαθεν ήταν από τις καλ-
λίτερες αστυνομίες της Ευρώπης,
με πολλές επιτυχίες και με χαμηλά
ποσοστά ανεξιχνίαστων εγκλημά-
των και γενικών αδικημάτων.

Τα τελευταία χρόνια -και αυτό
αποδείχθηκε εκ του αποτελέσμα-
τος κατά την περίοδο των Ολυμπια-
κών αγώνων και όχι μόνον-
εξοπλίσθηκε καλύτερα, οργανώ-
θηκε σε πρότυπα ευρωπαϊκά,εκ-
συγχρονίσθηκε θεσμικά και είναι σε
θέση να αντιμετωπίζει το σύγχονο
και οργανωμένο έγκλημα.

Οι τελευταίες επιτυχίες της,απο-
δεικνύουν τα γραφόμενα, διότι η
συστηματική και καλά μεθοδευμένη
πολυετής εργασία των αστυνομι-
κών μας οδήγησε στην εξάρθρωση
πολυμελούς οργανωμένης εγκλη-
ματικής οργάνωσης που δρούσε
επαγγελματικά σε πολλές περιοχές

της χώρας,με καλή οργάνωση,ιεραρχική δομή και συστηματικά.
Δεκάδες σκληροί κακοποιοί, κατηγορούμενοι για ανθρωπο-

κτονίες εκ προθέσεως, ληστείες, εκβιασμούς και άλλα σοβαρά
αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα κατέληξαν στα χέρια
της αστυνομίας και στην συνέχεια στην φυλακή. 

Επίσης, πολλοί ακόμη κατηγορούνται για συμμετοχή στα ίδια
αδικήματα και όσοι εξ αυτών δεν θα συλληφθούν με ένταλμα
σύλληψης θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη για να λογοδοτή-
σουν.

Εκτός από το οργανωμένο έγκλημα επιτυχίες της Ελληνικής
Αστυνομίας(αυτής που εύκολα αναθεματίζουμε, κατηγορούμε
και την «πυροβολούμε» με τόση ευκολία και ανευθυνότητα)
υπήρξαν και στον τομέα της τρομοκρατίας. Όλα αυτά δείχνουν
ότι οι Έληνες αστυνομικοί,εργάζονται με επιμέλεια, συγκεντρώ-
νοντας τα στοιχεία με επιστημονικό τρόπο, ευσυνείδητα και με
ζήλο προσφοράς στον Έλληνα πολίτη που πολλές φορές εκ-
πλήσσει και συγκινεί.

Ανήκει ο έπαινος στους αστυνομικούς μας και αυξάνεται το
χρέος μας για να τους συμπαραστεκόμαστε, να τους στηρί-
ζουμε, να δηλώνουμε συμπαραστάτες και αλληλέγγυοι στην
προσπάθειά τους για την δίωξη του εγκλήματος και την εμπέ-
δωση του αισθήματος ασφαλείας στην κοινωνία μας.
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Επιμέλεα:  Αντ. Απ. Κορώνης
Μέρος 7ον
Το ειδικό καθεστός του Αγίου Όρους ήταν απόλυτα σε-

βαστό στους Τούρκους, σε τέτοιο σημείιο ώστε στα 1807
με επέμβαση του αρχηγού των μποστατζήδων και του Πα-
τριάρχη, η διοίκηση της Θεσσαλονίκης υποχρέωθηκε να
απελευθερώσει είκοσι μοναχές που κρατούσε ως ομήρους
εξαιτίας της επανάστασης των Σέρβων. Η έστω και απρό-
θυμη συμμετοχή των Αγιορειτών στην επανάσταση του
1821 είχε αποτέλεσμα την κατάργηση των προνομίων.
Μέχρι το 1830, οι Οθωμανοί προέβαιναν σε λεηλασίες και
έσφαζαν ανεξέλεγκτα τόσο την ευρύτερη Χαλκιδική όσο και
στο Άγιο Όρος, οπότε επήλθε ησυχία στην περιοχή. Το Ρω-
σικό ενδιαφέρον για το Άγιο Όρος άρχισε να εκδηλώνεται
λίγο πριν τον πόλεμο της Κριμαίας. Μετά την συνθήκη των
Παρισίων το 1856 που ήρθε ως αποτέλεσμα των πολέμων
αυτών, οι Ρωσικές ενέργειες για την “άλωση” της μοναστι-
κής πολιτείας εντάθηκαν. Με ρωσικό χρήμα “αλώθηκε” η
μονή του Αγίου Παντελεήμονα που έως τότε είχε τρεις Ρώ-
σους και ογδόντα Έλληνες μοναχούς. Ο πρέσβης της Ρω-
σίας στην Κωνσταντινούπολη, Ιγνάντιεφ, πρωτοπόρος του
πανσλαβισμού στην υπηρεσία του τσάρου, επισκέφθηκε
πολλές φορές το Άγιο Όρος. 

Στα 1860, προσπάθεια εκρωσισμού της Μονής Κουτλου-
μουσίου απέτυχε με επέμβαση του Άγγλου πρεσβευτή στην
Κωνσταντινούπολη. Οι Ρώσοι περιορίστηκαν να υψώσουν
επιβλητικά κτίρια στην Μονή Παντελεήμονα που μετατρά-
πηκε σε μικρή πόλη με 26 ναούς και δύο συνοικίες. Οι προ-
σπάθειες των όμως εντάθηκαν και το 1876, οι Ρώσοι
κατείχαν την μία από τις είκοσι κυρίαρχες Μονές (Παντελε-
ήμονα), τις δύο από τις δώδεκα σκήτες και τα 31 από τα
204 κελιά. Στα 1876, η τουρκική κυβέρνηση διέταξε την εκ-
πόνηση νέου τυπικού (κανονισμού λειτουργίας), αλλά δεν
ίσχυσε ποτέ.

Το  1878, με την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που
υπήρξε η αποθέωση των επιτυχίων του Ιγνάτιεφ, οι Ρώσου
του Αγίου Όρους αναδεικνύονταν σε χωριστή δύναμη,
ικανή να αλώσει την Πολιτεία. Όμως η συνθήκη αυτή κρά-
τησε μόνο 4 μήνες και με την συνθήκη του Βερολίνου
(άρθρο 32)  η ομαλότητα αποκαταστάθηκε και η ρωσική
επεκτατικότητα αντιμετωπίστηκε ριζικά στις αρχές του
20ου αιώνα.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Άγιον Όρος:
Η Κιβωτός της Ορθοδοξίας

Εμπιστοσύνη στην Αστυνομία
Οφειλόμενος έπαινος στους Αστυνομικούς μας

Ποίηση
1. Απίστευτα κι όμως Γραλιστικά

Θεέ ποιος έδωσε την πένα στον Θωμά
Μελάνι ανεξίτυλο να γράψει
και μνήμες τόσων χρόνων να ξεθάψει;

* * *
2. Στα τρίσβαθα του νου ήταν θαμμένες

ήτανε άχρηστες στο χώμα πεταμένες
ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ της πήρε με ευλάβεια
Μαζί μ’ αυτές μας πήγε στα ουράνια

* * *
3. Οντως απίστευτα μα είναι αληθινά

Γραμμένα από ευαίσθητη καρδιά
τους φίλους έφερες σ’ αυτό απ’ τα παλιά
Από καρδιάς συγχαρητήρια Θωμά

* * *
4. Δάσκαλε γύρισες τον χρόνο πίσω

δυό στίχους έγραψα εσένα να τιμήσω
στο δένδρο του χωριού είσαι κλωνάρι
είσαι και συ της Γράλιστας βλαστάρι

* * *
5.- Χαίρεται η Γράλιστα και καμαρώνει

Γλυκά στον κήπο της το λέει ένα αηδόνι
Απ’ το τραγούδι του εράγισε την πέτρα
Γειά σου ρε Γράλιστα που έχεις τέτοια τέκνα

ΡΗΓΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ 25-1-2011

ΑΦΙΕΡΩΝΩ 
ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ



Η τρούφα είναι ένα μανιτάρι, που μεγαλώνει κάτω από το έδαφος
(5-30 cm), συμβιώνοντας με το ριζικό σύστημα ορισμένων δένδρων
(αριά, πουρνάρι, βελανιδιά, ρουπάκι, οστρυά, πεύκο, γαύρο κ.λ.π.)
Δένδρα δηλαδή της άγριας χλωρίδας της χώρας μας, αλλά και της
μεσογειακής λεκάνης γενικότερα, μιας και τα είδη αυτά των δέν-
δρων είναι κοινά σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα κ.λπ. Το άρωμά
της είναι θεσπέσιο, όπως και η γεύση που δίνει στα φαγητά, στα
οποία χρησιμοποιείται. Η κατανάλωσή της σαν έδεσμα, αλλά και για
φαρμακευτικούς σκοπούς, κυρίως όμως για τις αφροδισιακές της
ιδιότητες, είναι γνωστή από πολύ παλιά (Σουμέριοι, Θεόφραστος,
Διοσκουρίδης κ.λπ.). Το μέγεθός της ποικίλλει, από αυτό του ρεβι-
θιού, έως αυτό του πορτοκαλιού, ή και μεγαλύτερο ακόμη και είναι
σκληρή όπως η πατάτα. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες που ωριμάζουν
σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Η καλλιέργειά της είναι ΤΕ-
ΛΕΙΩΣ ΦΥΣΙΚΗ (ούτε καν βιολογική) και κινείται σε 4 άξονες:

- Δεν είναι υδροβόρα, μιας και απαιτεί το ελάχιστο νερό που θα
χρειαζόταν οποιαδήποτε καλλιέργεια (σκεφθείτε τι απαιτήσεις σε
νερό έχει ένα πουρνάρι: μηδαμινές).

- Δεν χρειάζεται λιπάσματα
(αναλογισθείτε την επιβάρυνση
του υδροφόρου ορίζοντα από νι-
τρικά).

- Απαγορεύεται η χρήση φυτο-
φαρμάκων και μυκητοκτόνων,
αφού αυτό που στην ουσία καλ-
λιεργούμε, είναι ένας μύκητας.

Ο τέταρτος άξονας είναι σύν-
θετος: 1. Στην Ελλάδα υπάρχουν
χιλιάδες χωράφια (στην κυριολε-
ξία χιλιάδες), των οποίων οι ιδιο-
κτήτες δεν μπορούν να τα
εκμεταλλευτούν, λόγω του ότι μέ-
νουν και εργάζονται σε μεγάλα
αστικά κέντρα, πολύ μακριά δη-
λαδή. Ακόμη και η καλλιέργεια
ελιάς ή σιταριού απαιτεί την πα-
ρουσία τους εκεί, αρκετές φορές
και σε συγκεκριμένο χρόνο. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να μένουν
ανεκμε- τάλλευτα, ή στην καλύ-

τερη περίπτωση τα καλλιεργητικά τους έξοδα, να ισούνται με τα
έσοδά τους από το συγκεκριμένο χωράφι. Σε αντίθεση με αυτά, η
καλλιέργεια της τρούφας, δεν απαιτεί την παρουσία του καλλιερ-
γητή, ο οποίος μπορεί να ασχολείται με την φυτεία του, όποτε
αυτός ευκαιρεί, δίνοντας του ταυτόχρονα και την ευκαιρία να επι-
σκέπτεται την γενέτειρά του.

Να σημειώσουμε εδώ ότι: εφόσον η συγκεκριμένη έκταση κα-
τέχεται νόμιμα από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη της, με μια απλή
κοινοποίηση στο δασαρχείο της περιοχής του, αποτρέπει το ενδε-
χόμενο να χαρακτηρισθεί -κάποια στιγμή- η συγκεκριμένη έκταση
ως δασική.
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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

@

Ε
άν  πάει καλά η απογραφή στο χωριό θα το δούμε
σύντομα. 

Λ
έγανε πολλοί συντοπίτες μας ότι δεν πειράζει αν
απογραφούν στο χωριό ή στην πόλη.

Λ
έμε και εμείς ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε την πε-
ριοχή μας και γενικότερα την επαρχία πρέπει να απο-

γραφούμε στα χωριά μας.

Η
επιχορήγηση των Δήμων και των τοπικών κοινοτήτων
εξαρτάται άμεσα από τον πληθυσμό τους.

Ν
α ξεπεράσουμε τις 20.000 κατοίκους στο Δήμο  Μου-
ζακίου είναι ο στόχος μας για την απογραφή.

Ο
καθαρισμός των χόρτων από τα ρείθρα όλου του κύ-
ριου οδικού δικτύου του Δήμου Μουζακίου είναι γε-

γονός.

Π
έρα από την αισθητική ο καθαρισμός των δρόμων
συμβάλλει και στην ασφαλέστερη οδήγηση αφού

βελτιώνεται η ορατότητα και η βατότητα του οδικού δι-
κτύου..

Υ
πάρχει έτοιμη μελέτη για τον περιφερειακό δρόμο
του Αγίου Ακακίου που θα βελτιώσει την πρόσβαση

προς τη λίμνη Ν. Πλαστήρα και τον Ελληνόπυργο ενώ έχει
κολλήσει ο δρόμος Κανάλια –λίμνη και Άγιος Ακάκιος
λίμνη.

Ρ
ητά θα λέγαμε ότι η ανάπτυξη του Δήμου Μουζακίου
πρέπει να είναι συνολική στοχευμένη και ισόρροπη. 

Γ
ια το στόχο αυτό υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις
αλλά και ο κόσμος που θέλει να επενδύσει και να

βοηθήσει για να πάει ο τόπος μπροστά.

Ο
ι επιτυχημένες επιχειρήσεις προσελκύουν κόσμο από
γειτονικές πόλεις στην περιοχή μας, δίνουν δουλειά

στο εργατικό δυναμικό της περιοχής και για το λόγο αυτό
πρέπει να βοηθηθούν με κάθε τρόπο

Σ
την προσπάθεια αυτή ο Δήμος παίζει καθοριστικό
ρόλο  με τη διευκόλυνση των επενδυτών, τη βελ-

τίωση των υποδομών και την άμεση εξυπηρέτηση των δη-
μοτών.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Όλοι ανέβηκαν στο εξωκκλήσι. Ωραία ημέρα, μέσα στην
άνοιξη στο ωραίο καταπράσινο τοπίο της περιοχής και
όλοι οι ντόπιοι αλλά και από τις γειτοννικές πόλεις συγχω-
ριανοί μας έφθασαν στον Άγιο Κων/νο για να εκκλησια-
σθούν και να τιμήσουν τον προστάτη και βοηθό Άγιό μας.
Κατανυκτική η ατμόσφαιρα στο ωραίο εκκλησάκι. 

Οι κυρίες φρόντισαν και για την αρτοκλασία και ο Πα-
παντώνης για το ύψωμα του Αγίου. 

Χρόνια πολλά σε όλους. Και του χρόνου με την βοήθεια
του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου μας.

Αν και ο καιρός ήταν δύσκολος (βροχερός και οι θερμοκρα-
σιες των ημερών χαμηλές) εν τούτοις πολλοί συγχωριανοί μας
προτίμησαν να γιορτάσουν οικογενειακά το Πάσχα στο χωριό.
Η Ανάσταση του Κυρίου, όπως συνηθίζεται στον Πλάτανο του
χωριού, που εφέτος ήταν ηλεκτροφωτισμένος, ύστερα από την
μέριμνα του Παπαντώνη και αμέσως μετά -δυστυχώς όπως
κάθε χρόνο- απέδραση για την... μαγειρίτσα. Ευνοημένοι εκεί-
νοι που προτίμησαν την υπέροχη, καταπληκτική και θαυμάσια
Αναστάσιμη Λειτουργία, που σε αναβιβάζει «...στους επτά Ου-
ρανούς...».

Ο Εσπερινός της Αγάπης είχε αρκετό κόσμο και στη συνέ-
χεια ο παραδοσιακός χορός με πρώτους τον Παπά του Χωριού
(π. Αντώνιο ΑΝΔΡΕΟΥ) και τον Πρόεδρο (λέγε Αντιδήμαρχο
Μουζακίου Α. Μηνίτσιο και τοπικό Πρόεδρο Ι. Βλάχο). Το ίδιο
επαναλήφθηκε και την επομένη ημέρα το απόγευμα.

Ο Παπαντώνης τήρησε και εφέτος το τυπικό, οπότε λειτούρ-
γησε στην γιορτή του Αγίου Γεωργίου στον Ι.Ν. του Αγίου (στον
πέρα Μαχαλά) και πολλοί συγχωριανοί μας ανέβηκαν με τα αυ-
τοκίνητά τους μέχρι και την αυλή της εκκλησίας!! Η τρίτη ημέρα
ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο και οι συγχωριανοί μας

ξαναγέμισαν την εκκλησία.Το ίδιο και στο πανηγύρι του Άι Θα-
νάση (2 Μαϊου),που όλοι οι συγχωριανοί μας ήταν παρόντες.

Και του χρόνου (χωρίς βροχές και κρύο) όλοι στο χωριό, με
την βοήθεια του Θεού.

«Αν και Μάρτιος μήνας το θερμόμετρο κτύπησε... μπλέ. Στους μείον οκτώ
βαθμούς Κελσίου έφθασε την νύκτα. Ο Αποστόλης ο Επίτροπος που πήγε
πρώτος στην Εκκλησία, ώρα 06.30 είδε το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στους
οκτώ βαθμούς και είπε μονολογώντας: «Δεν θυμάμαι ποτέ αυτή την ώρα τόσο
παγωνιά».  Πράγματι ο Μάρτιος ήταν παγερός μήνας και αποδείχθηκε «πλου-
κοκαύτης...». Χρόνια οι συγχωριανοί μας έχουν να θυμηθούν τόσο παρατετα-
μένο χειμώνα και πολλοί έμεινα από ξύλα, αλλά την λύση έδωσε το καλοριφέρ
για όσους έχουν, ως επίσης και τα ηλεκτρικά σώματα.

Φωτ.: Αποψη του χωριού,την ημέρα της παγωνιάς.
Οι Κρυσταλίδες... σαν ντουφέκια. (Φωτό Σ.Μ.)

Πάσχα στο χωριό με βροχές
ΣΥνΕχΙΣΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑδΟΣΗ ΤΟΥ χΟΡΟΥ

Λειτουργία  και στις άλλες εκκλησίες

Ο Μάρτης πραγματικός...
«παλουκοκάφτης»...

Γιόρτασε ο Άγ. Κων/νος

Τρούφα


