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

Δημήτρης Σιούφας

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο
το μπαλκόνι των Αγράφων

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

Ενημερωτικό σύνθημα της ΤRΤ
το οποίο υιοθετούμε και θα προβάλουμε συνεχώς

Οι απόδημοι να καταθέσουν
τις επενδυτικές τους ιδέες!!

25 ΜΑρΤIΟΥ ΥπΟγρΑΦH ΤΗΣ χAρΤΑΣ ΣΥνΕργΑΣIΑΣ

Γενική Συνέλευση 
και κοπή Βασιλόπιτας

Η ετήσια Γεν.Συνέλευση του Συλλόγου Ελληνοπυργίων
ν.Λαρίσης «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ» πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή,12 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα  συνεδρίων και εκ-
δηλώσεων του κεντρικού Ξενοδοχείου της Λάρισας

Ο Φετινός Φεβρουάριος ήταν ο μήνας με το περισσότερο χιόνι
εδώ και πολλές δεκαετίες, σύμφωνα και με τα λεγόμενα των πα-
λαιοτέρων κατοίκων της περιοχής μας. Ο Δήμος Μουζακίου κα-
τάφερε να κρατήσει ανοιχτούς τους δρόμους όλων των
χωριών  και για όλο το χρονικό διάστημα των χιονοπτώσεων που
κράτησαν από τις 22 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι τις 12 Μαρτίου 2012.
Συγκεκριμένα στις χιονοπτώσεις που άρχισαν στις 2 Φεβρουα-
ρίου, και συνεχίσθηκαν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου στα πεδινά το
ύψος του χιονιού έφθασε τα 50 εκατοστά ενώ στα ορεινά ξεπέ-
ρασε το ένα μέτρο...

«Για να πετύχουμε να έχουμε και τα 27 χωριά του Δήμου συ-
νεχώς ανοιχτά, από τα οποία τα μισά είναι ορεινά και το χιόνι ξε-
περνούσε το ένα μέτρο,  χρειάσθηκε να εργασθούν  οι χειριστές
των εκχιονιστικών μηχανημάτων του Δήμου και οι ιδιώτες που συ-
νεργάσθηκαν  πολλές φορές από τις 5 το πρωί  και για πάνω από
12 ώρες την ημέρα», δήλωσε  ο  υπεύθυνος πολιτικής προστασίας
αντιδήμαρχος Αντώνης Μηνίτσιος ο οποίος είχε και το συντονι-
σμό της όλης επιχείρησης.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός που παρακολου-
θούσε συνεχώς την κατάσταση δήλωσε ότι η επιχείρηση αποχιο-
νισμού στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρη στην ετοιμότητα  και
τον καλό συντονισμό του όλου εγχειρήματος. Σε συζήτηση στο

Δημοτικό Συμβούλιο  που ακολούθησε τις χιονοπτώσεις τονί-
σθηκε από συμπολίτευση και την αντιπολίτευση ότι πρέπει να κε-
φαλαιοποιηθεί η πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε από την
παραδειγματική αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων χιονοπτώσεων
με τη σύνταξη σχετικού μνημονίου για χρήση στο μέλλον.

Σημαντικότατα ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας (Ελληνόπυρ-
γος ή Γράλιστα ή Κράλιστα) δημοσιεύονται στο τελευταίο τεύχος
του, βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών , ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΗΜΕ-
ΡΟΛΟΓΙΟΥ, τόμος 61, που εκδίδει ο Ιστορικός και Δάσκαλος
Κων/νος Σπανός, στην Λάρισα. Στον συγκεκριμένο τόμο, ύστερα
από προσωπική έρευνα του εκδότη του «Θ. ΗΜ. » δημοσιεύονται,
εκτός από τα σημαντικά ιστορικά στοιχεία (προέρχονται από ιστο-
ρικές και άλλλες πηγές που αναφέρονται) και η απογραφή του
1454/1455 που έγινε από τους Οθωμανούς Τούρκους στην τότε
Κράλιστα(=Βασιλιάς στα σερβικά). Το τοπωνύμιο Κράλιστα, σύμ-

φωνα με τον ιστορικό ερευνητή προέρχεται από το όνομα Κράλης
(βαφτιστικό όνομα), ο οποίος ήταν κάποιος μεγαλοκτηνοτρόφος
του χωριού. Στην έρευνα αναφέρονται τα ονόματα συγχωριανών
μας, (κατοικούσαν τότε 55 οικογένειες, από τις οποίες 4 είχαν ως
αρχηγό χήρα γυναίκα , 21 άγαμοι ενήλικες και επιπλέον 30 έγγαμοι
οικογενειάρχες). Το σύνολο των κατοίκων φαίνεται να ήταν περί-
που 500 άτομα, δηλ. επρόκειτο για υπολογίσιμο οικισμό για τα δε-
δομένα του 15ου αιώνα. Μεταξύ των οικογενειών αυτών
αναφέρονται 8 ιερείς , εκ των οποίων οι τρεις ιερομόναχοι. 
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Κάλεσμα προώθησης επιχειρηματικών ιδεών, από τους από-
δημους Ελληνοπύργίους ,στο πλαίσιο της υλοποίησης των στό-
χων της Χάρτας Συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων
(Σύλλογοι κοινοτήτων αποδήμων, Πολιτιστικός σύλλογος, Το-
πική κοινότητα, Δήμος, ΑΝΚΑ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), η
ομάδα υποστήριξης προχωρά στην επόμενη φάση που είναι η
προώθηση επενδυτικών σχεδίων. Οι δράσεις υποστήριξης θα
κινηθούν σε τρία επίπεδα:

1. Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση επιχειρη-
ματικών ιδεών Σ’ αυτό το πλαίσιο η ομάδα υποστήριξης των
απόδημων του Ελληνόπυργου καλεί όσους έχουν ώριμες επεν-
δυτικές ιδέες να τις καταθέσουν. 

Πιο συγκεκριμένα στα ακόλουθα mail μπορούν να υποβάλ-

λουν (σε μια σελίδα περίπου) το σχέδιο δράσης: - …
dpakt@yahoo.gr…(Δημήτρης Παπαντωνίου) - …nikoskarato-
los@ymail.com…(Νίκος Καρατώλος) - …nkotrot@yahoo.gr…
(Νίκος Κοτρώτσιος) Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι : -
Υποβολή των επιχειρηματικών ιδεών από τους ενδιαφερόμε-
νους - Πρόσκληση των Ενδιαφερόμενων για ενημέρωση στην
ΑΝΚΑ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Προετοιμασία του Φακέλου
- Yποβολή της πρότασης.

2. Ενημέρωση των αποδήμων σε συγκεκριμένες επιχειρημα-
τικές πρωτοβουλίες με προσκλήσεις ειδικών Σ’ αυτό το πλαίσιο
αναμένονται στο άμεσο διάστημα συναντήσεις με ομάδες εν-
διαφερόμενων και αντίστοιχων ειδικών πάνω στα: 

ΤΗν ΚΥρΙΑΚH 12 ΦΕβρΟΥΑρIΟΥ ΣΤΗ ΛAρΙΣΑ

Ο π. Λάμπρος  με τον Πρόεδρο του Συλλόγου,
τον Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο του χωριού,

κόβουν την βασιλόπιτα.

Καθημερινή τροφοδοσία 
από την τοπική αγορά Καρδίτσης και Τρικάλων

Ψωμί, πρόσφορα, αρτοκλασίες της ημέρας
Τοπικά προϊόντα

(Ποτά, Λικέρ, τραχανάδες, γλυκά, δίπλες, μέλι)
Κατεψυγμένα προϊόντα, όσπρια, γάλατα, ψιλικά, διάφορα

Δεχόμαστε παραγγελίες οιασδήποτε μορφής
DELIVERI (= Μεταφορά ειδών στο σπίτι)

Η πόλη ήλθε στο χωριό.

Ο ΖΗΚΟΣ πάντα πρόθυμος.
Ότι   χρειάζεσθε  έρχεται σπίτι σας, αρκεί ένα τηλέφωνο.

MINI MARKET

Ο ΖΗΚΟΣ
ΝΙΚΟΣ Μιλτ. ΜΠΟΥΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τηλ. 2445 770189

Αγαπητοί συγχωριανοί
Θέλω να σας ενημερώσω ότι

μετά από πρόσκληση του Προέδρου
της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντ. Σα-
μαρά θα είμαι υποψήφιος στις προ-
σεχείς βουλευτικές εκλογές.

Απευθυνόμενος σε όλους και
όλες σας, επιθυμώ να σας διαβε-
βαιώσω, ότι για μένα το χωριό μου
ήταν, είναι και θα είναι, η πρώτη μου σκέψη και φροντίδα,
οι δράσεις δε του Πολιτιστικού Συλλόγου μας θα συνεχι-
στούν με την ίδια αγάπη και διάθεση όπως ακριβώς μέχρι
σήμερα.

Παύλος Β. Σιούφας

Με απόλυτη επιτυχία
αντιμετώπισε τις χιονοπτώσεις
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ΣΗΜΑνΤΙΚΑ ΙΣΤΟρΙΚΑ ΣΤΟΙχΕΙΑ γΙΑ ΤΟ χωρΙΟ ΜΑΣ

Η απογραφή του 1454/1455

ΦΕΤΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Αντ. Μηνίτσιος, ο Δήμαρχος Γιώργος Κωτσός, 
ο Δντής της ΔΕΗ Καρδίτσας  Δημ. Κολοβός και

ο Αντιδήμαρχος Σωκ. Κωνσταντάκος στο Ανθοχώρι.



Η αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του ισχύοντος Συντάγμα-
τος κατέστη πλέον επιβεβλημένη, μετά από σωρεία καταγγελιών
(δικαίως ή αδίκως), σε βάρος του πολιτικού κόσμου της χώρας
μας, για διαφθορά. Το γεγονός αυτό ανάγκασε την Ελληνική
Βουλή, να συγκροτήσει εξεταστικές επιτροπές, για να ερευνήσουν
τις καταγγελίες αυτές. Και όπως είναι γνωστό, υποκειμενικά κρί-
νοντας οι Βουλευτές, τους υπό κατηγορία συναδέλφους τους,
τους απάλλαξαν  πάσης κατηγορίας, καίτοι μερικοί ομολόγησαν
τις πράξεις τους αυτές. Με την αναθεώρηση λοιπόν του Συντάγ-
ματος, έχουν συνταχθεί, κατά καιρούς και πολλοί βουλευτές, αλλά
και προσωπικότητες του επιστημονικού κόσμου και όχι μόνο. Ήλθε
λοιπόν, η ώρα να συγκροτηθεί  επιτροπή η οποία να απαρτίζεται
από συνταγματολόγους, υπερκομματικούς, που θα προβεί στις
υπό αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος. Εν όψει λοιπόν της
αναθεώρησης του Συντάγματος προτείνονται και τα κατωτέρω:

1. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας:
α) Να δύναται να συγκαλεί το Συμβούλιο της Προεδρίας (αρχη-

γούς κομμάτων, πρώην πρωθυπουργούς), όποτε εκείνος κρίνει
αναγκαίο. β) Να μη δέχεται παραίτηση της Κυβέρνησης πριν πα-
ρέλθει η 4ετία, χρονική διάρκεια για την οποία εκλέχτηκε. Εξαιρεί-
ται μόνο η περίπτωση που η χώρα βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης (πόλεμος, κατάσταση πτώχευσης κ.λπ.), για την οποία η
κυβέρνηση αδυνατεί να αντιπαρέλθει από μόνη της τον κίνδυνο
αυτό, να δύναται να συγκροτεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μέχρι
της παρέλευσης του γεγονότος αυτού.

2. Για τη Βουλή: α) Οι βουλευτικές εκλογές να διενεργούνται την
πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου στο τέλος της 4ετίας. β) Οι βου-
λευτές να εκλέγονται μόνο για δύο τετραετίες (συνεχόμενες ή μή)
και ο αριθμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 150. γ) Η επιλογή
των υποψηφίων (όλοι όσοι επιθυμούν να μετέχουν), να γίνεται κα-
τόπιν  τοπικών εκλογών, κατά νομό, που θα προηγούνται των βου-
λευτικών και οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο των
προσεχών βουλευτικών εκλογών, κατά σειρά προτεραιότητας
(ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν) και να είναι υπο-
χρεωτική για τον αρχηγό του κόμματος, αφού ο λαός αυτούς θέ-
λησε. δ) Ο αριθμός των υπουργών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους
15, η δε ονομασία των υπουργείων και οι αρμοδιότητες αυτών, να
προσδιορίζονται από τώρα και διαπαντός. ε) Τα καθήκοντα των
υφυπουργών να καθορίζονται από τώρα με νόμο, ώστε να μη πα-
ρατηρείται το φαινόμενο ο εκάστοτε υπουργός να τα καθορίζει
κατά το δοκούν και όποτε αυτός θέλει.

3. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων να επιλέγονται από
υπερκομματική επιτροπή και να διορίζονται για μια 4ετία, ώστε η
Δημόσια Διοίκηση να λειτουργεί απρόσκοπτα και ανεπηρέαστα
από κομματικές παρεμβάσεις.

4. Για αδικήματα που διεπράχθησαν κατά την ενάσκηση των κα-
θηκόντων τους από υπουργούς και βουλευτές, να επιλαμβάνεται
αυτεπαγγέλτως η Δικαιοσύνη, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η άδεια
της Βουλής.

5. Για όλα τα αδικήματα που διαπράττονται από τους ανωτέρω,
να παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστήρια, όπως ισχύει και για
τους λοιπούς πολίτες.

6. Επειδή, όμως, την διαχείριση του Δημ. χρήματος εμπιστεύ-
τηκε σ’ αυτούς, δια της ψήφου του, ο λαός, κάθε αδίκημα που
αφορά το Δημόσιο χρήμα να καθιερωθεί σαν ιδιώνυμο και να προ-
βλέπει: κάθειρξη μέχρι 20 έτη για τέλεση αυτών των πράξεων από
πρόθεση, κάθειρξη μέχρι 10 έτη για βαριά αμέλεια και φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών για ελαφρά αμέλεια. Σαν παρεπόμενη ποινή,
να προβλέπει δήμευση της περιουσίας τους (κινητής και ακίνητης).
Η δήμευση αυτή να ισχύει και εις χείρας τρίτων, αν αποδειχθεί ότι
τα μεταβιβασθέντα (ακίνητα ή κινητά), ήσαν απότοκα προϊόντων
των ανωτέρω παρανόμων πράξεων.

7. Τα αδικήματα αυτά να παραγράφονται μετά από 30 χρόνια
από τον χρόνο της τέλεσης της πράξης.

8. Τα ανωτέρω να ισχύουν και για εκείνους που διαχειρίζονται
κοινά χρήματα, σαν πρόεδροι ή μέλη Σωματείων Συλλόγων, Οργα-
νισμών, Συνεταιρισμών, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.

9. Επειδή, όπως όλοι γνωρίζουμε οι λαμβάνοντες μέρος στις
ανωτέρω εκλογές (εξαιρέσει ορισμένων περιπτώσεων), δεν μετέ-
χουν σ’ αυτές από «ξεχειλισμό» πατριωτισμού, αλλά από προσω-
πικό όφελος και μόνο, πιστεύω ότι, αν καθιερωθούν τα ανωτέρω,
θα είναι πολύ δύσκολο να ανευρεθούν πρόθυμα πρόσωπα ώστε
να συμπληρωθεί το σχετικό ψηφοδέλτιο.

10. Και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, γιατί, ας μη γελιόμαστε τη
σήμερον ημέρα, ισχύει (κατά παράφραση) τούτο: Την δόξα πολλοί
την «εμίσησαν», το χρήμα όμως κανείς.

Κορλός Χρυσόστομος
Υποστράτηγος ΕΛΑΣ (ΕΑ)

Πτυχιούχος ΝΟΕ - ΑΠΘ, Συγγραφέας
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1 ........Φαρασλής Κωνσταντίνος ..........................100 ....................5569
2 ........Βλάχος Ιωάννης του Στεφ..........................10 .....................5570
3 ........Καρανάσιος Γεώργιος ................................10 .....................5572
4 ........Καρατώλος Γεώργιος.................................10 .....................5577
5 ........Γέρμανος Αγγελος .....................................10 .....................5578
6 ........Βούρδας Θωμάς - Ειρήνη ..........................20 .....................5579
7 ........Βούρδα Βάσω .............................................15 .....................5580
8 ........Γκρέκα - Καλατζή Μαρία ............................10 .....................5582
9 ........Βλάχος Θωμάς - Ελένη ..............................10 .....................5584
10 ......Μπλιάτσιου Ζάχου Ειρήνη..........................10 .....................5586
11 ......Τασιοπούλου Ζάχου Ριτσα .........................10 .....................5587
12 ......Παναγώπουλος Θωμάς ..............................10 .....................5588
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15 ......Ραφτοπούλου Ελένη του Γ.........................10 .....................5593
16 ......Γιανούλης Δημήτριος του Γ. ......................10 .....................5596
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19 ......Κορώνης Γεώργιος.....................................10 .....................5601
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25 ......Βλάχος Ιωάννης..........................................50 .....................5609
26 ......Γκίκας Θωμάς .............................................10 .....................5610
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28 ......Καλατζής Ιωάννης ......................................10 .....................5613
29 ......Καμέα Χαρίκλεια .........................................10 .....................5615
30 ......Καράντζου Βασιλική ...................................10 .....................5617
31 ......Παπαρσένης Ευάγγελος ............................12 .....................5619
32 ......Ιωάννου Χαρίκλεια ......................................10 .....................5620
33 ......Τριαντάρης Κωνσταντίνος..........................10 .....................5621
34 ......Τέγος Ιωάννης ............................................10 .....................5623
35 ......Μηνίτσιος Ηλίας..........................................10 .....................5624
36 ......Μηνίτσιος Θωμάς του Δημ. ........................10 .....................5625
37 ......Μηνίτσιου Αγορίτσα ...................................10 .....................5626
38 ......Σύρμος Θεόδωρος του Αριστ. ..................10 .....................5627
39 ......Σύρμος Αριστοτέλης του Θεοδ..................10 .....................5628
40 ......Τέγος Αθανάσιος ........................................10 .....................5631
41 ......Τέγος Βάιος ................................................10 .....................5632
42 ......Μουτζούρης Ιωάννης .................................10 .....................5635
43 ......Αλπούς Αθανάσιος του Κων. ......................10 .....................5636
44 ......Αλπούς Άπόστολος του Αθ. .......................10 .....................5638
45 ......Αλπούς Βικτωρία του Κων. .........................10 .....................5640
46 ......Αλπούς Βιτκωρία ........................................10 .....................5641
47 ......Κανδύλη Κλεοπάτρα...................................10 .....................5642
48 ......Αλπούς Βασίλειος του Κων. .......................10 .....................5643
49 ......Αλπούς Κων/νος του Βασιλ. .......................10 .....................5644
50 ......Γκίκας Αθανάσιος του Ιωαν........................10 .....................5647
51 ......Μηνίτσιος Αντώνιος ....................................50 .....................5649
52 ......Γώγου Βασιλική ..........................................10 .....................5650

53 ......Παπουτσής Θωμάς.....................................10 .....................5651
54 ......Γέρμανος Θωμάς του Γ..............................10 .....................5653
55 ......Βλάχος Ιωάννης του Λάμπρου ...................10 .....................5654
56 ......Καλατζής Απόστολος .................................10 .....................5656
57 ......Λέτσικα Ελευθερία του Γ............................15 .....................5657
58 ......Τσάνταλος Ηλίας ........................................10 .....................5659
59 ......Τριαντάρης Σεραφείμ.................................10 .....................5660
60 ......Οικονόμου Μαρία .......................................10 .....................5662
61 ......Φαρασλής Θωμάς.......................................10 .....................5663
62 ......Καλατζής Βασίλειος ...................................10 .....................5665
63 ......Παναγώπουλος Σωτήριος ..........................10 .....................5667
64 ......Ζάχος Δημήτριος........................................10 .....................5668
65 ......Φαρασλή Ειρήνη.........................................10 .....................5669
66 ......Ζάχος Αθανάσιος του Αλεξ ........................10 .....................5672
67 ......Καππάς Κων/νος .........................................10 .....................5673
68 ......Γιανούλης Σωτήριος...................................10 .....................5674
69 ......Παπαδημητρίου Θωμάς .............................20 .....................5675
70 ......Κορώνη Καίτη ............................................10 .....................5676
71 ......Στάθης Κων/νος ..........................................50 .....................5677
72 ......Σφάκα Τριαντάρη Α. ..................................25 .....................5678
73 ......Σακελλαρίου Αθανάσιος.............................10 .....................5679
74 ......Τριαντάρης Αθανάσιος...............................10 .....................5680
75 ......Κουτσόγκουλος Κων/νος............................10 .....................5681
76 ......Τριαντάρη Ισμήνη .......................................30 .....................5682
77 ......Σύρμος Νίκος..............................................20 .....................5683
78 ......Καρύδα Ειρήνη ...........................................20 .....................5684
79 ......Φαρασλή Σοφία ..........................................10 .....................5685
80 ......Βούρδα Ευαγγελία .....................................10 .....................5686
81 ......Βούρδα Βάϊα...............................................10 .....................5687

Koινωνικά και άλλα...

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Αθηνά Β. Τέγου, συζ. Βασιλείου Κυριατζή, απέκτησε το

πρώτο της παιδί, αγοράκι. Ευχόμαστε, ολοψύχως, στην Αθηνά
και στον Βασίλη.

Nα τους ζήσει και να τα εκατοστήσει!

ΣΕΛΙΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 20122 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Πένθιμα και άλλα...

Πλήρωσαν για την εφημερίδα

Πλήρωσαν για τον σύλλογο

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 10 χρόνια

• IANOΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002 (τεύχος 104)
1η ΣΕΛΙΔΑ 

- 90000 Ευρώ για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης
- Καραισκάκεια 20002 
- Υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ η πρόταση του κ. Σωτ Μουν-
τζούρη. (Κατασκευή Γυμνασίου στην Ουγκάντα)
- Ευχές του κ. Δημήτρη Σιούφα
- Άρχισε η κατασκευή του δρόμου «Μπούρδα Χωράφια –Σταυρός»
- Καθίσματα αξίας 300 ΕΥΡΩ από το ΣΕΛ στην εκκλησία
Αγ.Κων/νου
- Τεχνικό Πρόγραμμα έργων Δ. Ιθώμης 2002
- Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΕΛ
- Κοπή πίτας Συλλόγου Αθηνών
- Κοπή πίτας Συλλόγου Βόλου.

2η ΣΕΛΙΔΑ 
- Σοφά λόγια / Βασιλική Βούρδα
- Η χριστιανορθόδοξη αυτογνωσία μας και ταυτότητα/ Χρ. Μπίρος 
- Το Συμπόσιο του κ. Θεοδώρου Σιούφα.

3η ΣΕΛΙΔΑ
- 22 Παιδιά Σχολική και προσχολικής ηλικίας.
- Τιμήθηκαν οι Αφοι Σιούφα
- Η τηλεόραση και οι επιδράσει αυτής στο παιδί σαν μέσω αγω-
γής και ψυχαγωγίας / Θωμ. Βούρδας
- Στη Σχολή Όπλων Τακτικής ο σμηναγός Γ. Τριαντάρης.
- Πλήρωσαν για το σύλλογο και την εφημερίδα.

4η ΣΕΛΙΔΑ
- Λακωνικά /Αντ. Μηνίτσιος
- Απίστευτα και όμως Γραλιστινά / Θωμ. Βούρδας.
- Τα πασχαλιάτικα τραγούδια της Γράλιστας
- Τιμήθηκε από το Δήμο Αμπελώνα ο Παπαγιώργης Γιαννούλης
- Η ασφαλτόστρωση του δρόμου προς τα Καρανασέικα 
- Στο Air War College ο Αντισμήναρχος Θεοδ. Σύρμος.
- Μνημόσυνο στη μνήμη του Στ. Καρατώλου.
- Μικροεπεμβάσεις για τον ευπρεπισμό της πλατείας.
- Τσιμεντοστρώσεις στο Ζηγρέικο και την Απαλαίστρα
- Δύο αναλόγια για τον «Άγιο Κων/νο»από τους Αφους Τριαντάρη
- Νέος λογαριασμός στην Αγροτική Τράπεζα για το εκκλησάκι
στην Αγία Τριάδα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Καρύδας Γεώργιος του Δημητρίου ετών
78 , την 16/02/2012 στην Βέροια και η
εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Αγ. Νικό-
λαο Κουμαριάς.
- Χρήστος Βασ. Αλπούς, ετών 63, στις 11-
2-2012 στη Λάρισα, όπου εψάλη και η
εξόδιος ακολουθία (Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου του τροπαιοφόρου). 
- Λεωνίδας Καρανάσιος, ετών 88, στις 24-2-20112 στη Λά-
ρισα, όπου εψάλη και η εξόδιος ακολουθία (Ι. Ν. Αγίων
Κων/νου και Ελένης). 
- Βασίλειος Πλακιάς, ετών 89, στις 23-2-2012 στο χωριό,
έπου εψάλη και η εξόδιος ακολουθία (Ι. Ν. Αγίας Παρα-
σκευής). 
- Ανδρονίκη Γ. Βλάχου, ετών 98, στις 2-3-
2012 στο χωριό, όπου εψάλη και η εξό-
διος ακολουθία (Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου)
- Αθανάσιος Δ. Μακρής, ετών 82, την 10
Μαρτίου 2012 στην Καρδίτσα και η εξό-
διος ακολουθία ερψάλη στον Άγιο Δημή-
τριο, στο χωριό.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Βασ. Γ. Σύρμου, 40ήμερον στην Αγία Παρασκευή στο
χωριό. 
- Δημ. Πλακιά, 40ήμερον στην Αγία Παρασκευή στο χωριό. 
- Γεωργίας Αθ. Μουντζούρη, ετήσιο, στην Αγία Παρασκευή
του χωριού. 
- Χρήστος Βασ. Αλπούς, 40ήμερον στον ι.ν. Αγίου Γεωργίου
του Τροπαιοφόρου στη Λάρισα.
- Κωνσταντινιά Λ. Γέρμανου, 40ήμερον, στην Αγία Παρα-
σκευή του χωριού.

Σύνταγμα - Εκλογικός νόμος

Α/Α ... ..............................................................Συνδρομή ...........Αριθ
.........................................................................Συλλόγου.......Απόδειξης
1 .......Βλάχος Ιωάννης του Στεφάνου.....................10 ..................5571
2 .......Καρανάσιος Γεώργιος....................................6 ...................5573
3 .......Καρανάσιος Χρήστος του Γεώργ. .................6 ...................5574
4 .......Καρανάσιου Νικολέτα του Γεωργ..................6 ...................5575
5 .......Καρατώλος Γεώργιος - Αναστασία...............12 ..................5576
6 .......Βούρδας Θωμάς - Ειρήνη .............................20 ..................5581
7 .......Γκρέκα - Καλατζή Μαρία ...............................10 ..................5583
8 .......Βλάχος Θωμάς - Ελένη .................................10 ..................5585
9 .......Παναγώπουλος Θωμάς - Ελισσάβετ.............10 ..................5589
10 .....Γιανούλης Γεώργιος του Κων. ......................5 ...................5592
11 .....Ραφτοπούλου Ελένη του Γ. ..........................5 ...................5594
12 .....Γιανούλης Δημήτριος του Γ. - Μαρίνα .........10 ..................5595
13 .....Κορώνης Αντώνιος - Ελισσάβετ....................10 ..................5598
14 .....Βασιλείου Αθανάσιος .....................................5 ...................5600
15 .....Κορώνης Γεώργιος - Σωτηρία.......................12 ..................5603
16 .....Ζάχος Βασίλειος - Αντωνία ...........................10 ..................5608
17 .....Μουτζούρης Ζωτήριος - Μαρία ....................10 ..................5612
18 .....Καλατζής Ιωάννης .........................................10 ..................5614

19 .....Καμέα Χαρίκλεια.............................................5 ...................5616
20 .....Καράντζου Βασιλική ......................................5 ...................5618
21 .....Τριαντάρης Κωνσταντίνος .............................5 ...................5622
22 .....Σύρμος Αριστοτέλης του Θεοδ. ....................5 ...................5629
23 .....Τέγος Ιωάννης ................................................5 ...................5630
24 .....Τέγος Αθανάσιος............................................5 ...................5633
25 .....Τέγος Βάιος ....................................................5 ...................5634
26 .....Αλπούς Αθανάσιος του Κων...........................5 ...................5637
27 .....Αλπούς Απόστολος του Αθαν. .......................5 ...................5639
28 .....Αλπούς Κων/νος του Βασιλ. ...........................5 ...................5645
29 .....Αλπούς Βασίλειος του Κων. ...........................5 ...................5646
30 .....Γκίκας Αθανάσιος του Ιωαν............................5 ...................5648
31 .....Παπουτσής Θωμάς.........................................5 ...................5652
32 .....Βλάχος Ιωάννης του Λάμπρου.......................5 ...................5655
33 .....Τσάνταλος Ηλίας -Τέγου Θάλεια..................10 ..................5658
34 .....Τριαντάρης Σεραφείμ....................................10 ..................5661
35 .....Φαρασλής Θωμάς .........................................10 ..................5664
36 .....Καλατζής Βασίλειος .......................................5 ...................5666
37 .....Φαρασλή Ειρήνη.............................................5 ...................5670
38 .....Φαρασλής Ιωάννης.........................................5 ...................5671

Γ. Καρύδας

Α. Βλάχου



Α γαρ εις εαυτόν τις θέλει, ταύτα και εις τον φίλον,
είπερ άλλος αυτός ο φίλος (Αριστοτέλης): Ό, τι θέλει
κανείς για τον εαυτό του, να το θέλει και για το φίλο του,
αν πράγματι στο πρόσωπο του φίλου βλέπει τον εαυτό
του (ο φίλος είναι ο άλλος εαυτός μας, είναι το «alter
ego» μας ). 

Α δε ητοίμασας τίνι έσται (Λκ 12. 20): Αυτά που συσ-
σώρευσες σε ποιον θα τ’ αφήσεις; Ο άφρονας πλούσιος
του Ευαγγελίου συσσώρευε πλούτο πολύ, ώστε να έχει
για πολλά έτη να απολαμβάνει, χωρίς όμως να σκεφτεί
ότι υπάρχει και θάνατος. Κι απάνω στην απληστία του
του λέει ο Θεός: «Άφρων, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου
απαιτούσιν από σου, α δε ητοίμασας τίνι έσται;» (άμυαλε,
αυτή τη νύχτα κιόλα θα σου ζητήσουν την ψυχή, σε ποιον
θα τ’ αφήσεις αυτά που απέκτησες;). Βλ. και «ψυχή μου,
έχεις πολλά αγαθά...». 

Α δε χειρ ταν χείρα νίζει (παροιμία): Το ένα χέρι νίβει
το άλλο. Την παροιμία αυτή μνημονεύει και ο Επίχαρμος.
Ο Μένανδρος τη διατύπωσε αναλυτικότερα με το «χείρ
χείρα νίπτει, δάκτυλοι δε δακτύλους» (το χέρι πλένει το
χέρι, και τα δάχτυλα τα δάχτυλα). Οι Νεοέλληνες συμ-
πληρώσαμε απλώς την αρχαία αυτή ρήση με τη φράση
«…και τα δυο το πρόσωπο». Ουδείς απολύτως αυτάρκης
στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση που να μη
χρειαστήκαμε ή να μη χρειαστούμε τη βοήθεια των συ-
νανθρώπων μας κάποτε. «Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε»
λέει ο Παύλος (βλ. λήμμα). 

Α ψέγομεν ημείς, ταύτα μη μιμώμεθα (Μένανδρος): Να μην κά-
νουμε όσα κατακρίνουμε. Είμαστε πολύ εύκολοι και σκληροί, όταν
πρόκειται να κρίνουμε τους άλλους, δε φροντίζουμε όμως να μη
διαπράττουμε όσα κατακρίνουμε. Εδώ ταιριάζει γάντι η παραβολή
του Αισώπου «έκαστος άνθρωπος δύο πήρας φέρει» (βλ. λήμμα). 

Άβατος τόπος: Είναι ο ιερός τόπος στον οποίο δεν μπορεί κα-
νείς να εισέλθει. Τέτοιοι άβατοι τόποι είναι τα μοναστήρια, ανδρών
και γυναικών, στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος ανθρώπων αν-
τιθέτου φύλου. Άβατο είναι και το Άγιο Βήμα των ιερών ναών, στο
οποίο μπορούν να μπουν μόνο όσοι από τους κοσμικούς έχουν ει-
δική άδεια για την εξυπηρέτηση του ιερέα ή του χώρου (π.χ. νεω-
κόροι, καθαρίστριες, ψαλτάδες, παιδιά που βοηθούν τον παπά).
Συνεκδοχικά άβατος τόπος λέγεται κατά παρομοίωση και κάθε
άλλος χώρος, στον οποίο η είσοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη ή και
ανέφικτη (π.χ. γραφεία υπουργών, προέδρων, διοικητών κ.τ.λ.). Και
τούτο, γιατί η σκοπιμότητα πολλές φορές καθιστά αυτούς τους χώ-
ρους άβατους. 

Αβδηρίτια έργα: Τα Άβδηρα ήταν μια πανάρχαια και πλούσια
πόλη στην περιοχή της Δ. Θράκης. Υπήρξε πατρίδα επιφανών φι-
λοσόφων, όπως του Δημόκριτου, του Λεύκιππου, του Ανάξαρχου,
του Πρωταγόρα, του ιστορικού Εκαταίου, του ποιητή Νικαινέτου
κ.ά. Η ευμάρεια όμως και προπαντός η πλούσια πνευματική γέννα
των Αβδηριτών στεκόταν «κάρφος εις τον οφαθαλμόν» (βλ. λήμμα)
των Αθηναίων, οι οποίοι δεν παραδέχονταν κανέναν άλλον ανώτερο
ή έστω ίσο με τον εαυτό τους. 

Για να ταπεινώσουν λοιπόν τους Αβδηρίτες, κατέφευγαν στην
προσφιλή τους μέθοδο της γελοιοποίησης, που εφάρμοζαν για
όσους δε συμπαθούσαν. Έτσι, έπλασαν και διέδωσαν μύθους απί-
θανους, μέσα από τους οποίους υπερτονιζόταν η δήθεν ηλιθιότητα
των Αβδηριτών. Η δυσφήμιση είχε πάρει τέτοια έκταση, ώστε η έν-
νοια «Αβδηρίτης» κατέστη συνώνυμη του «ευήθους» (μωρού) και η
εν γένει συμπεριφορά των Αβδηριτών παγιώθηκε σε νόσο, έγινε
«αβδηριτισμός» (βλακεία ή ανόητη επίδειξη). 

Ανάμεσα στα αμέτρητα δυσφημιστικά ανέκδοτα που επινόησαν
και διέδωσαν οι Αθηναίοι σε βάρος των Αβδηριτών ήταν και τα εξής
δύο χαρακτηριστικά: 

α) Κάποτε, λέει, οι Αβδηρίτες διέθεσαν μυθώδη ποσά, για να κα-
τασκευάσουν από ελεφαντόδοντο ένα άγαλμα της θεάς Αφροδίτης
σε φυσικό μέγεθος. Το άγαλμα που προέκυψε ήταν τόσο ωραίο,
ώστε το τοποθέτησαν στην κορυφή ενός πανύψηλου λόφου, για
να μπορούν να το θαυμάζουν όλοι, αλλά το αποτέλεσμα ήταν βέ-
βαια να μην μπορεί να διακρίνει κανείς από τόσο μακριά ούτε την
ομορφιά του αγάλματος, αλλ’ ούτε και το ίδιο το άγαλμα. 

β) Ενώ η πόλη έπασχε από μόνιμη λειψυδρία, οι Αβδηρίτες κα-
τασκεύαζαν πολυδάπανες καλλιμάρμαρες βρύσες μόνο και μόνο,
για να προκαλούν το θαυμασμό των ξένων και τη ζήλια τους. Ακόμα
και το γνωστό μύθο «περί όνου σκιάς» (βλ. λήμμα), που διηγήθηκε
κάποτε ο Δημοσθένης στους Αθηναίους, οι τελευταίοι τον απέδω-
σαν σαν πραγματικότητα στους Αβδηρίτες, παρόλο που ο ίδιος ο
Δημοσθένης τοποθετεί το μύθο του στη διαδρομή Μέγαρα - Δελ-
φοί. 

Η φράση «αβδηρίτια έργα» και ο όρος «αβδηριτισμός» χρησιμο-
ποιούνται σήμερα, για να χαρακτηριστούν ανώφελα και σπάταλα
κάποια «έργα βιτρίνας», έργα που δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρι-
σμα, έργα που γίνονται μόνο και μόνο για εντυπωσιασμό, «δια το
θεαθήναι» (βλ. λήμμα). 

Αβρόχοις ποσί (Εξ 14. 15-29): Χωρίς συνέπειες, χωρίς κόστος,
χωρίς θυσίες (π. χ. «αντιμετώπισε το πρόβλημα αβρόχοις ποσί,
βγήκε από την περιπέτεια αυτή αβρόχοις ποσί». Η φράση αναφέ-
ρεται στον τρόπο με τον οποίο οι Εβραίοι πέρασαν την Ερυθρά Θά-
λασσα, καταδιωκόμενοι από τα στρατεύματα του Φαραώ. Όταν οι
Εβραίοι είχαν φτάσει μπροστά στη θάλασσα και κινδύνευαν να αιχ-
μαλωτιστούν από τους Αιγυπτίους, αφού δεν μπορούσαν να προ-
χωρήσουν περαιτέρω, ο Μωυσής σήκωσε τη ράβδο του, σχημάτισε

το σημείο του σταυρού πάνω από τα νερά και η θάλασσα διαχωρί-
στηκε στα δύο, δημιουργώντας τόσο στεγνή διάβαση για τους Ισ-
ραηλίτες, ώστε να περάσουν όλοι, χωρίς να βραχούν καν τα πόδια
τους. Όταν πια πέρασαν όλοι, ο Μωυσής ξανασχημάτισε το σημείο
του σταυρού, η θάλασσα ξανάκλεισε και τα νερά έπνιξαν τους διώ-
κτες Αιγυπτίους, που βρέθηκαν μέσα στο διάδρομο. Πρέπει
ωστόσο να σημειώσουμε ότι η φράση «αβρόχοις ποσί» δεν αναφέ-
ρεται στη Βίβλο, αλλά τεκμαίρεται από το γεγονός ότι δημιουργή-
θηκε στεγνή ξηρά με το θαύμα του διαχωρισμού των υδάτων, άρα
δε βράχηκαν τα πόδια των Ισραηλιτών. Τη συναντάμε ωστόσο στις
καταβασίες της Κυριακής του Τυφλού (ωδή α’), όπου διαβάζουμε
«Τω Σωτήρι Θεώ, τω εν θαλάσση λαόν ποσίν αβρόχοις οδηγήσαντι
και Φαραώ πανστρατιά καταποντίσαντι…». 

Μια παραστατική εικόνα του διαχωρισμού των υδάτων από το
Μωυσή και των αποτελεσμάτων του μας δίνει ο ψαλμωδός με την
καταβασία που ψάλλεται στην εορτή της Υψώσεως του Σταυρού
(14 Σεπτεμβρίου), η οποία μας λέει ότι «Σταυρόν χαράξας Μωσής
απ’ ευθείας ράβδω, την Ερυθράν διέτεμε, τω Ισραήλ πεζεύσαντι, την
δε επιστρεπτικώς Φαραώ τοις άρμασι κροτήσας ήνωσε» (ο Μωυ-
σής, αφού χάραξε με το ραβδί του το σημείο του σταυρού πάνω
από την Ερυθρά, τη διχοτόμησε, ώστε να διέλθουν οι Ισραηλίτες,
ύστερα ξαναχτύπησε με το ραβδί του και την ένωσε και πάλι, ενώ
βρισκόταν μέσα σ’ αυτήν ο Φαραώ με τα άρματά του). 

Αγαθά του Αβραάμ και του Ισαάκ: Είναι ευχή που συνήθως
απευθύνεται σε νεόνυμφους, να αποκτήσουν πλούτη σαν και κείνα
του Αβραάμ και του Ισαάκ. Πιθανόν να πρόκειται για παράφραση
της ευχής που δίνει ο παπάς στο γαμπρό κατά την ώρα της στέψης:
«Μεγαλύνθητι, Νυμφίε, ως ο Αβραάμ, και ευλογήθητι ως ο Ισαάκ,…
». Αλλά ποια είναι αυτά τα αγαθά; Η ιστορία σύμφωνα με τις διηγή-
σεις της Π. Δ. έχει ως εξής:

Όταν ο Αβραάμ, λόγω του λιμού που είχε ενσκήψει στη νότια
Παλαιστίνη, που ήταν ο προορισμός του, κατέφυγε στην Αίγυπτο
με τη γυναίκα του Σάρα και τον ανεψιό του Λωτ, συμβούλεψε την
ωραιότατη στείρα Σάρα να πει στους Αιγυπτίους ότι είναι αδελφή
του, και όχι γυναίκα του, με τη βεβαιότητα ότι, αν την έβλεπε ο
Φαραώ, θα την ερωτευόταν και θα την έπαιρνε στο χαρέμι του.
Έτσι και έγινε: η Σάρα οδηγήθηκε στον κοιτώνα του Φαραώ, ο
οποίος, για να ευχαριστήσει τον καλό «κουνιάδο» του, που του
έδωσε την ωραία «αδελφή» του, τον γέμισε με πλουσιότατα δώρα
(πρόβατα, βόδια, γαϊδάρους και γαϊδούρες, δούλους και δούλες
και μπόλικες γκαμήλες – Γεν 12. 16). 

Όταν όμως αποκαλύφτηκε μετά από λίγο καιρό ότι η Σάρα ήταν
γυναίκα του Αβραάμ, και όχι αδελφή του, ο Φαραώ επέπληξε τον
Αβραάμ για την εξαπάτηση, αλλά δεν τον τιμώρησε. Απλώς τον διέ-
ταξε να πάρει τη σύζυγό του και να φύγει από τη Χώρα με όλα τα
υπάρχοντά του. Κατόπιν αυτού πήρε τη σύζυγό του και το Λωτ και
όλα τα υπάρχοντά του και πήγε στη νότια Παλαιστίνη (Νέγεβ).
Έτσι, ο Αβραάμ βρέθηκε να είναι «πλούσιος σφόδρα κτήνεσι και
αργυρίω και χρυσίω» (Γεν 13. 2). 

Με πανομοιότυπο τρόπο μεταχειρίστηκε και ο Ισαάκ, γιος του
Αβραάμ, τη γυναίκα του Ρεβέκκα. Με υπόδειξη του Θεού εγκατα-
στάθηκε στα Γέραρα, όπου Βασιλιάς των Φιλισταίων ήταν ο Αβιμέ-
λεχ. Επειδή και η Ρεβέκκα ήταν πανέμορφη, της είπε να μην πει
τίποτα σε κανέναν ότι είναι γυναικά του, αλλά αδελφή του. Κάποια
μέρα όμως ο Βασιλιάς έσκυψε από το παράθυρο και είδε τον Ισαάκ
να παίζει με τη Ρεβέκκα. Τότε κατάλαβε ότι ήταν γυναίκα του. Τον
κάλεσε και τον επέπληξε για το ψέμα του, λέγοντάς του «τι τούτο
εποίησας ημίν; Μικρού εκοιμήθη τις του γένους μου μετά της γυναι-
κός σου, και επέφερες εφ’ ημάς άγνοιαν» (Γεν 26. 10). Ο Ισαάκ δι-
καιολογήθηκε ότι φοβήθηκε μήπως τον σκοτώσουν εξαιτίας της
όμορφης της γυναίκας του. Τότε ο Βασιλιάς, επειδή δεν ήθελε
μπλεξίματα με το Θεό του Ισαάκ, διέταξε «επί ποινή θανάτου» τους
υπηκόους του να μην πειράξει κανείς το ζεύγος. 

Έτσι, ανενόχλητος πια ο Ισαάκ έσπειρε τη γη του και «εύρεν εν

τω ενιαυτώ εκείνω εκατοστεύσασαν κριθήν, ευλόγησεν
γαρ αυτόν ο Κύριος… και απέκτησε ποίμνια προβάτων
και αγέλας κτηνών και δούλους πολλούς» (Γεν 26. 12-14). 

Αγαθοί δε το κακόν εσμέν εφ’ ετέρων ιδείν, αυτοί
δε όταν ποιώμεν, ου γιγνώσκομεν (Σωκράτης): Όταν
είναι να δούμε το κακό στους άλλους, είμαστε καλοί,
όταν όμως οι ίδιοι το κάνουμε, δεν το αναγνωρίζουμε.
Έχει και εδώ απόλυτη εφαρμογή η παραβολή του Αισώ-
που «έκαστος άνθρωπος δύο πήρας φέρει» (βλ. λήμμα).
Τα δικά μας στραβά δεν τα βλέπουμε, βλέπουμε όμως
πεντακάθαρα τα στραβά των άλλων. 

Αγαθοί μεν τολμώσιν τους πόνους, δειλοί δ’ εισίν
ουδέν ουδαμού (Ευριπίδης): Οι γενναίοι τολμούν τους
άθλους, οι δε δειλοί είναι παντού ένα τίποτα. «Ο τολμών
νικά». Αν δε ρισκάρεις και δε διακινδυνεύσεις, όπου χρει-
αστεί, δεν πετυχαίνεις τα μεγάλα. Θα παραμένεις μια με-
τριότητα, μια ασημαντότητα. 

Αγαθόν μέγιστον η φρόνησίς εστ’ αεί (Μένανδρος):
Είναι πάντα μεγάλο αγαθό η σωφροσύνη. Όλες οι πρά-
ξεις μας πρέπει να περνούν πρώτα από την ψιλή κρη-
σάρα της λογικής, πριν να φτάσουν στην εφαρμογή. 

Αγαθόν ου το μη αδικείν, αλλά το μηδέ εθέλειν (Δη-
μόκριτος): Αρετή δεν είναι το να μην αδικείς, αλλά το να
μη θέλεις να αδικείς. Μεγαλειώδες δόγμα, που αν το εν-
στερνίζονταν ως κανόνα ζωής οι άνθρωποι, ο κόσμος θα
ήταν «όμορφος, αγγελικά πλασμένος». 

Αγαμεμνόνεια φρέατα: Ο Αρχιστράτηγος των Αχαιών
Αγαμέμνονας, θέλοντας να απασχολήσει τους στρατιώτες του, οι
οποίοι άρχισαν να δυσανασχετούν, περιμένοντας άπρακτοι στην
Αυλίδα τον άνεμο, να φυσήξει ευνοϊκά για τον απόπλου της εκστρα-
τείας για την Τροία, τους έβαλε να ανοίξουν πηγάδια γύρω από το
στρατόπεδο, με τη δικαιολογία ότι χρειαζόταν άφθονο νερό. Όταν
τελικά τα στρατεύματα έφυγαν για την Τροία, τα πηγάδια έμειναν
σαν θείο δώρο στα χέρια των πέριξ κατοίκων. Ο Παυσανίας
ωστόσο επεκτείνει τα πηγάδια του Αγαμέμνονα και σε άλλα μέρη
της Ελλάδας, σημειώνοντας στο έργο του «Αττικών Ονομάτων Συ-
ναγωγή»: «Ιστορούσι τον Αγαμέμνονα περί την Αττικήν και περί την
Αυλίδα και πολλαχού της Ελλάδος φρέατα ορύξαι». Η φράση χα-
ρακτηρίζει σήμερα δημόσια έργα κοινής ωφέλειας. 

Άγαν ελευθερία έοικεν ουκ εις άλλο τι ή εις άγαν δουλείαν με-
ταβάλλειν και ιδιώτη και πόλει (Πλάτων): Η ασύδοτη ελευθερία,
παρατηρεί ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του, μεταβάλλεται σε αχαλί-
νωτη σκλαβιά, και για το άτομο και για την πολιτεία. Μια τέτοια
«ελευθερία» είναι στην πραγματικότητα αναρχία, όπου κυριαρχεί
ο άκρατος ατομικισμός της ζούγκλας με το δόγμα του «ζήτω εγώ,
οι άλλοι τσιμέντο να γίνουν, αρκεί εγώ να βολεύομαι, όπως μου αρέ-
σει». 

Αγάπα τα του πλησίου σου και τήρει ως τα σαυτού (Κλεόβου-
λος): Να αγαπάς όσα ανήκουν στο συνάνθρωπό σου και να τα προ-
στατεύεις σα δικά σου. Ο σεβασμός της ιδιοκτησίας δεν είναι
τίποτα άλλο από το σεβασμό του μόχθου του συνανθρώπου μας.
Όπως απαιτούμε να σέβονται οι άλλοι τα δικά μας, έτσι και εμείς
έχουμε την ίδια υποχρέωση να σεβόμαστε τον ξένο ιδρώτα. 

Αγάπα τον πλησίον (Θαλής): Να αγαπάς τον πλησίον σου. Είναι
εκπληκτικό! Ο Χριστός το συμπλήρωσε μόνο με το «ως εαυτόν». 

Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν (Μτ 19. 19, Μκ 19. 31): Ο
χρυσός κανόνας της χριστιανικής διδασκαλίας συνίσταται στο τρί-
πτυχο «αγαπάτε αλλήλους, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν, ο συ
μισείς ετέρω μη ποιήσης». Αγάπα το συνάνθρωπό σου σαν τον
εαυτό σου. Όταν ένας νομοδιδάσκαλος ρώτησε πονηρά το Χριστό
αν γνωρίζει ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή του Μωσαϊκού Νόμου,
αυτός απάντησε: «Αγαπήσεις κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καδία
σου και εν όλη τη διανοία σου. Αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή.
Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν» (να
αγαπάς το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την πνευμα-
τική σου δύναμη. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Η δεύτερη
παρόμοιά της είναι να αγαπάς το συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό
σου). Την ίδια ακριβώς εντολή έδωσε και ο Θαλής πριν από το Χρι-
στό. 

Οι αρχαίοι σοφοί περιέκλεισαν το δόγμα της συναλληλίας σε
δυο γιγάντιες λεξούλες και το χάραξαν ως δελφικό παράγγελμα
στο Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς: «φιλοφρόνει πάσιν» (να
αγαπάς τους πάντες) είπαν. Ο σπουδαίος Θαλής ο Μιλήσιος προ-
χώρησε ακόμα περισσότερο, συμβουλεύοντας «αγάπα τον πλησίον
μικρά ελαττούμενος» (αγάπα το συνάνθρωπό σου λίγο περισσό-
τερο από τον εαυτό σου). Ο Λάο Τσε δικαιολογεί την ταύτιση της
αγάπης του συνανθρώπου μας με εκείνη του εαυτού μας, λέγοντας
«αυτός που αγαπά κάποιον, όπως τον εαυτό του, νοιάζεται για
όλους και για όλα». Συναφές είναι και το «ο συ μισείς, ετέρω μη ποι-
ήσης» (βλ. λήμμα). 

Αγαπάτε αλλήλους (Ιω 13. 34): Λίγο πριν από τη σύλληψή του ο
Χριστός δεσμεύει τους μαθητές του με την ύψιστη εντολή του: «εν-
τολήν καινήν δίδωμι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα
υμάς, ίνα και υμείς αγαπάτε αλλήλους!» (σας δίνω τούτη τη νέα εν-
τολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως εγώ σας αγάπησα,
έτσι κι εσείς να έχετε αγάπη μεταξύ σας). Πριν από το Χριστό ο
Πλάτων διακήρυξε το ίδιο αξίωμα μέσα από τους Νόμους του με
το «φιλοφρονήσασθαι αλλήλους» (να αγαπάτε αλλήλους). Αν μπο-
ρούσαν οι άνθρωποι να ενστερνιστούν με δύναμη ψυχής και πη-
γαίας ειλικρίνειας το θείο τούτο κανόνα, ο κόσμος θα ήταν
ευτυχισμένος!
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νέο βιβλίο του Λάμπρου Απ. πασιαλή

«Λόγιος Γλωσσικός Πλούτος»
Με τίτλο «Λόγιος Γλωσσικός Πλούτος» θα κυκλοφορήσει προσεχώς το καινούρ-

γιο βιβλίο του συγχωριανού μας Λάμπρου Πασιαλή από τον εκδοτικό οίκο «Α. ΛΙ-
ΒΑΝΗ». Πρόκειται για μια συλλογή γνωμικών, αποφθεγμάτων, αρχαίων παροιμιών,
ιστορικών γεγονότων, χαρακτηρισμών, καθώς και περικοπών από τα λειτουργικά
βιβλία της Εκκλησίας και την Αγία Γραφή γενικότερα. Τα περισσότερα λήμματα ανα-
πτύσσονται από το συγγραφέα - όπου αυτό είναι εφικτό - με το ιστορικό τους και
σχετικά σχόλια. Το βιβλίο είναι προϊόν μιας εξαιρετικά επίπονης ερευνητικής προ-
σπάθειας και ιδιαίτερης φροντίδας. Επειδή πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή του κ.
Πασιαλή σίγουρα θα ενδιαφέρει πολλούς από τους αναγνώστες της Εφημερίδα
μας, ζητήσαμε από το συγγραφέα να μας επιτρέψει την προδημοσίευση κάποιων
ενδεικτικών λημμάτων από το πλούσιο περιεχόμενο του βιβλίου. Η παρουσίαση θα
γίνεται σε συνέχειες, αρχής γενομένης από το παρόν φύλλο. Ευχαριστούμε τον κ.
Λάμπρο που δέχθηκε να παρουσιάσει μέσα από την Eφημερίδα μας ορισμένα από
τα λήμματα του πλουσίου σε περιεχόμενο βιβλίου του. 

(Λεξικογραφική παρουσίαση φράσεων και επιρρημάτων 
της αρχαίας, εκκλησιαστικής και νεότερης λόγιας γλώσσας στη Νεοελληνική 

με πλούσιο παράρτημα λατινικών φράσεων)
* 4. 500 λήμματα αρχαίων και λόγιων ελληνικών φράσεων

* 1. 500 λήμματα φράσεων της λατινικής γραμματείας
* 1. 200 επιρρήματα αρχαίας προέλευσης, δόκιμων στη Νεοελληνική

Του καθηγητή και συγγραφέα κ. Λάμπρου Απ. Πασιαλή



Αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι συγχωριανοί.
Ακόμη ένας χρόνος μαζί, να βρεθούμε να τα

πούμε και να κόψουμε την πίτα μας.
Όχι ότι πέρυσι ήταν καλύτερα, ίσως δεν ξέραμε

τι θα επακολουθούσε. Δεν ξέραμε πολλά, Αυτή τη
χρονιά συγκεντρωθήκαμε εδώ και πάλι, διώχνον-
τας κάθε έγνοια μας, κάθε ανησυχία, κάθε κακή
σκέψη για το μέλλον. Το δικό μας και των παιδιών
μας. Αυτές τις δύο ώρες που είμαστε μαζί θέλω
να σκέφτεστε μόνο το ολόλευκο σήμερα χωριό
μας, που από μέρες τώρα ντύθηκε στα άσπρα.

Θέλω να σας δω όλους μ’ ένα χαμόγελο στα
χείλη (αυτό που μας πήραν ορισμένοι επιτήδειοι,
εκμεταλλευόμενοι την ευκολοπιστία μας, την κα-
λοπροαίρετη συμπαράστασή μας, τα «πιστεύω» μας, για να προ-
βούν στις αποκαλυπτόμενες σήμερα εγκληματικές τους πράξεις).

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας στερήσει τη χαρά που αισθα-
νόμαστε σ’ αυτή τη συνάθροιση. Δεν θέλω με κανέναν τρόπο να
σας απευθύνω σήμερα πολιτικό λόγο. Εξάλλου όσοι με γνωρίζουν
έστω και λίγο, ξέρουν ότι δεν μου «πάει» καθόλου. Είναι μακράν
του χαρακτήρα μου. Όμως, δεν μπορώ και να βλέπω πρόσωπα και
μάλιστα νέων παιδιών, που άλλες χρονιές ανυποψίαστα χαιρόντου-
σαν τη σημερινή μέρα, να έχουν μια θλίψη στα μάτια τους με την
αβεβαιότητα του αύριο. Δεν ταιριάζει σ’ εμάς τους Γραλιστινούς.
Σας μελαγχόλησα όμως. Κλείνω λοιπόν.

Τις δραστηριότητες του συλλόγου μας λίγο-πολύ όλοι τις ξέ-
ρετε. Η μεγάλη μας δύναμη όμως είναι η εφημερίδα μας ο «Ελλη-
νόπυργος». Θέλουμε να την στηρίζετε και να την ενισχύετε. Κι όταν
λέω να την ενισχύετε, εκτός της συνδρομής σας, εννοώ στέλνον-
τας και σεις διάφορα θέματα, σκέψεις, δράσεις, γιατί οι συντάκτες
«στερεύουν» κι αυτοί. Απόδειξη τούτου, ενώ ξεκινήσαμε με την δί-
μηνη έκδοσή του εδώ και χρόνια και προκειμένου να γίνουμε κου-
ραστικοί με ανούσια ύλη, αποφασίσαμε να γίνει τρίμηνος για
συγκέντρωση περισσότερης ύλης.

Όπου μπορούμε συμμετέχουμε σε δραστηριότητες του χωριού
μας. Συζητάμε και θα λάβετε γνώση για μια μικρή και πάλι συνε-
στίαση μεταξύ μας, που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι μας.

Το χωριό αγαπητοί μας ζει. Ζει με μας που το αγαπάμε, με μας
που το επισκεπτόμαστε συχνά, μ’ αυτούς που το όνομά του το
βροντοφωνάζουν και πέρα απ’ τα σύνορα της χώρας μας.

Και δεν το λέω τυχαία αυτό. 

Προ ημερών στο ξενοδοχείο «ΙΜΠΕΡΙΑΛ» έγινε
μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση (παρουσία
του περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστού) και πολλών
φορέων και σκοπό είχε να αφυπνίσει όλες τις
απανταχού ευρισκόμενες δυνάμεις των Ελληνο-
πυργίων στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και
τις δικές μας κα μέσα από διαδικασίες που θα
υποστηριχθούν από:

1. Την Περιφέρεια Θεσσαλίας
2. Την Αναπτυξιακή Θεσσαλίας
3. Τον Δήμο Μουζακίου
4. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (που ξεκίνησε

όλη αυτή τη διαδικασία να γίνει προσπάθεια υλο-
ποίησης έργων, ώστε νέοι απόδημοι να βρουν ερ-

γασία στην ευρύτερη περιοχή του χωριού μας. Για οτιδήποτε
προκύπτει, γιατί άρχισε πλέον η δράση αυτή της προσπάθειας, θα
σας ενημερώνουμε κατ’ ιδίαν ή σε συγκεντρώσεις, αλλά και από
την εφημερίδα μας.

Σας ενημερώνω απλώς ότι η όλη προσπάθεια τελεσφόρησε με
την εμμονή του συγχωριανού μας Πανεπιστημιακού Γιάννη Φα-
ρασλή, που από χρόνια έχει βάλει σκοπό τη Γράλιστα να την φέρει
στην πρώτη σελίδα. Και τα κατάφερε. Επέλεξε ως χωριό - πιλότο
τον Ελληνόπυργο από όλα τα ορεινά χωριά της Θεσσαλίας. Η επι-
τυχία αυτή είναι τεράστια και θα φανεί σε βάθος χρόνου. Δεν είναι
μικρό πράγμα η ονομασία του χωριού μας να αναφέρεται σε πα-
νεπιστήμια δικά μας και της Ευρώπης. Να μας γνωρίζει κόσμος.
Το πρώτο βήμα έγινε. Άλλοι πληρώνουν περιουσίες ολόκληρες για
να διαφημιστούν. Εμείς την αποκτήσαμε δωρεάν.

Ήθελα πάλι να εκφράσω τις ευχαριστίες όλων μας στον Θωμά
και την Ειρήνη Βούρδα, που με τα έσοδα του βιβλίου «Απίστευτα
κι όμως Γραλιστινά» διαμόρφωσαν τον χώρο της βρύσης του
Χατζή σ’ έναν καθαρό, χρησιακό χώρο, για την ανάπαυση κάθε
επισκέπτη, διαβάτη, περιπατητή. Να αγναντεύει τον θεσσαλικό
κάμπο από πρώτη ματιά πριν φτάσει στο απέραντο σκηνικό του
Αη-Θανάση. 

Θωμά και Ειρήνη σας ευχαριστούμε.
Σας εύχομαι λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου χρόνια

πολλά, καλή χρονιά με υγεία και ελπίδα.
Σας ευχαριστώ

«ΜΕΤΡΟΠΟΛ», στην πλατεία Ταχυδρομείου. Ο Πρόεδρος του
συλλόγου κ. Κων. Ν. Φαρασλής στην κεντρική του ομιλία, ευχαρί-
στησε τους συγχωριανούς μας για την ανταπόκρισή τους και την
παρουσία τους στην Γενική Συνέλευση και την κοπή της βασιλόπι-
τας, αναφέρθηκε στις δύσκολες ημέρες -λόγω της οικονομικής κρί-
σης- που διέρχεται η πατρίδα μας και αντιμετωπίζουν οι Έλλληνες,
καθώς και στις δραστηριότητες του συλλόγου μας(συμμετοχή του
χωριού μας στο πιλοτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας για την ανάπτυξη της περιοχής με την βοήθεια των αποδήμων,
ανάπλαση του χώρου «Χατζή η βρύση», με έξοδα των Θωμά και Ει-
ρήνης Βούρδα, που προήλθαν από την πώληση του βιβλίου «Απί-
στευτα και όμως Γραλιστινά», η συνεστίαση που προσεχώς θα
πραγματοποιηθεί). Ολόκληρη η ομιλία του προέδρου σε διπλανή
στήλη. Ακολούθως συνεχίσθηκαν οι εργασίες της Γεν. Συνέλευσης
με την έγκριση των πεπραγμένων, του οικονομικού απολογισμού
(που αναγνώσθηκε από τον απελθόντα Ταμία κ. Γιάννη Ν. Φα-
ρασλή) και την έγκριση του απολογισμού από την Ελεγκτική Επι-
τροπή (παρουσιάστηκε από τον πρόεδρό της κ. Θωμά Ν.
Φαρασλή). 

Οι διαμένοντες στη Λάρισα συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν
και προσήλθαν στην Γεν. Συνέλευση και παραβρέθηκαν και στην

κοπή της βασιλόπιτας, που ευλόγησε ο συγχωριανός μας π. Λάμ-
προς Παπαντωνίου, όπως κάθε φορά τα τελευταία χρόνια!

Στην εκδήλωση αυτή του συλλόγου μας παραβρέθηκαν ο Δή-
μαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός Γιώργος, ο Αντιδήμαρχος κ. Μηνί-
τσιος Αντώνης και ο Πρόεδρος του χωριού μας κ. Ιωάννης Γ.
Βλάχος. Όλοι οι προσκεκλημένοι απηύθυναν χαιρετισμό, ευχαρί-
στησαν για την πρόσκλησή τους και αναφέρθηκαν στα προγραμ-
ματισθέντα και υλοποιούμενα από τον Δήμο έργα στο χωριό
διάνοιξη δρόμο «απαλέστρα» - παπαντωνέϊκα - πλατανάκος, δια-
μόρφωση κοιμητηρίου Αγίας Τριάδος, διάνοιξη δρόμου και σύν-
δεση χωριού με Αμυγδαλή (Βρόστιανη), επικείμενη συνέχιση και
ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου από πλατανάκο - Κορω-
νέϊκα-Λίμνη Πλαστήρα κ.ά.). Στην εκδήλωση απέστειλαν τηλεγρα-
φήματα ο Πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου του χωριού «Ο Άγιος
Αθανάσιος», κ. Παύλος Β. Σιούφας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Βόλου κ. Βασ. Λ. Καπέλλας, οι οποίοι λόγω του καιρού δεν κατέστη
δυνατή η παρουσία τους. 

Το φλουρί της πίτας , που αντιστοιχούσε σε 100 ευρώ (προ-
σφορά του Προέδρου του Συλλόγου Κ. Φαρασλή), έπεσε στον
μικρό εγγονό του Κων. Β. Αλπού, τον Θωμάκο (γιό του πολύτεκνου
γιού του Βασιλείου).

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

Το προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης Οι συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα

Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του Συλλόγου
Συνέχεια από την 1η σελίδα

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 λόγος του προέδρου κ. Κώστα Φαρασλή κατά την κοπή της πίτας

Αρωματικά Φυτά, στην κτηνοτροφία, στο κρασί, στη βιομάζα
και σε βιοτεχνικά προϊόντα. 

3. Προετοιμασία για την οργάνωση του Θερινού Σχολείου
για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά Ζητείται από τους
απόδημους που έχουν ασχοληθεί με : - την τοπική ιστορία, - την
τοπική παράδοση - το φυσικό περιβάλλον καθώς επίσης και
νέους πτυχιούχους νηπιαγωγούς, διδασκάλους, καθηγητές
Μέσης Εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία : Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας 24210 74466 ή στο mail
dpakt1@yahoo.gr από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 11πμ -14 μμ.

Ότι ιδέα και αν έχετε στο μυαλό σας μην την κρατάτε μέσα
σας, μπορούμε να την συζητήσουμε και ποιος ξέρει μπορεί και
να την πραγματοποιήσουμε. Η τεχνική επιτροπή αποδήμων Δη-
μήτρης Γ. Παπαντωνίου Νίκος Β. Καρατώλος Νίκος Π. Κοτρώ-
τσιος

ΥπΟΓΡΑΦH χAΡΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ
Η επικύρωση της όλης προσπάθειας,δια της υπογραφής της

περίφημης « εδαφικής χάρτας συνεργασίας,που θα καθορίσει
τους στόχους και τις δράσεις που σχεδιάστηκαν από την ομάδα
τα εργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,σε συνεργασία με
τους συλλόγους αποδήμων του  Ελληνοπύργου,θα υπογραφεί
σε ειδική  τελετή, που θα γίνει στο χωριό μας, στις  25 Μαρ-
τίου,ημέρα Κυριακή και ώρα 14,00 .

Οι συμβαλλόμενοι φορείς [(α) Έξι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
αποδήμων (β) Τοπική Κοινότητα (γ) Δήμος Μουζακίου (δ) ΑΝΚΑ
και (ε) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)] που θα υπογράψουν την
«Εδαφική Χάρτα Συνεργασίας» δεσμεύονται να προωθήσουν
τους στόχους της για την αναγέννηση των κοινοτήτων της κα-
ταγωγής των αποδήμων.

Oι απόδημοι να καταθέσουν
τις επενδυτικές τους ιδέες!

Συνέχεια από την 1η σελίδα



Μας τίμησαν… με την παρουσία τους
Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου και η κοπή της

βασιλόπιτας του Συλλόγου στη Λάρισα. Το
χιόνι στο χωρίο κόντευε τους 70 πόντους. Κι
όμως ο Δήμαρχος (Γ. Κωτσός), συνοδευόμε-
νος από τους δικούς μας, τον Αντιδήμαρχο
και τον Πρόεδρο του χωριού έδωσαν το
παρόν και μας ετίμησαν με την παρουσία
τους. Ο Δήμαρχος, όπως μάθαμε στη συνέ-
χεια, έμεινε κατενθουσιασμένος από την με-
γάλη συμμετοχή των συγχωριανών μας και
την καλή οργάνωση της όλης εκδήλωσης.
«Είμαι υπερήφανος που ο Ελληνόπυργος
είναι στον Δήμο Μουζακίου. Είναι το καλλίτερο από όλα τα χωριά του Δήμου. Είναι στις προτεραι-
ότητες του Δήμου η ανάπτυξή του προς όλους τους τομείς. Προς την κατεύθυνση αυτή, κινούμαι
και εγώ και οι άξιοι συνεργάτες μου που είναι συγχωριανοί σας...», είπε ο Δήμαρχος μεταξύ των
άλλων στην ομιλία του. Χαιρετισμό απηύθυναν και ο Αντιδήμαρχος Αντ. Μηνίτσιος και ο Πρόεδρος
Ιω. Βλάχος, αναφερόμενοι, κυρίως, στα εκτελεσθέντα και προγραμματιζόμενα έργα στο χωριό
μας. Και εμείς τους ευχαριστούμε, γιατί αψήφισαν τις δυσκολίες του καιρού και μας ετίμησαν με
την παρουσία τους. 

Μεγάλη η συμμετοχή στην Γ. Σ. και την βασιλόπιτα
Γέμισε η αίθουσα του ξενοδοχείου

«ΜΕΤΡΟΠΟΛ», στη Λάρισα, την Κυριακή
12 Φεβρουαρίου, καίτοι οι προσδοκίες
μας ήταν μικρές, λόγω της κακοκαιρίας. 

Ο Παπα-Λάμπρος παρών και ευλό-
γησε την βασιλόπιτα, σύμφωνα με το τυ-
πικό της εκκλησίας μας, έχοντας ως
Ιεροψάλτη τον αγαπητό μας Θωμά Δ.
Βούρδα (τον Δάσκαλο και συγγραφέα).
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κων. Ν. Φα-
ρασλής, μας εξέπληξε με μια καλογραμ-
μένη, συνοπτική και ουσιώδη σε
περιεχομενο ομιλία (δημοσιεύεται ολό-
κληρη σε άλλη σελίδα). Το τυπικό, όπως
το θέλει η παράδοση του συλλόγου μας, τηρήθηκε με το «νί και το σίγμα». Ορίσθηκε προεδρείο,
αναγνώσθηκαν τα πεπραγμένα από τον Πρόεδρο και τα οικονομικά από τον Ταμία, ως και η έκθεση
οικονομικής διαχείρισης από τον πρόεδρο της ΕΕ. Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι, καθώς και ο μι-
κρός Θωμάς Βασ. Αλπούς που κέρδισε το φλουρί και τα εκατό (100) ευρώ που αντιστοιχούσαν σε
αυτό. Και του χρόνου να είμαστε καλά. 
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Αναγνώριση από τον Πρόεδρο…
Η ξαφνική αναχώρηση του αειμνή-

στου Βασ. Γ. Σύρμου, αλήθεια είναι ότι
ξάφνιασε τους συγχωριανούς μας.
Επειδή ο Βασίλης ασχολήθηκε με τα
κοινά του χωριού και την πολιτική είναι
τελείως φυσικό να υπήρχαν και αντίθε-
τες απόψεις και αντιπαραθέσεις ακόμη.
Το σίγουρο είναι ότι, πέραν αυτών των
απόψεων, ο Βασίλης ήταν αγαπητός,
καλός συζητητής, σεβόνταν την διαφο-
ρετική γνώμη. Ήταν πρόεδρος για
πολλά χρόνια στο χωριό, χρήσιμος και
βοήθησε όσο μπορούσε τους συγχω-
ριανούς μας. Είναι πράγματι μία απώλεια διότι ακόμη μπορούσε
να προσφέρει και να βοηθήσει. Εκτός τους οικείους και συγγενείς,
πλήγμα υπήρξε και για τον Πρόεδρο, τον συγχωριανό μας τον κ.
Δημ. Γ. Σιούφα, Πολλοί συγχωριανοί το ανέφεραν, λέγοντας αυ-
θορμήτως και πολύ ανθρώπινα :«...πράγματι στοίχισε στον Σιούφα
ο θάνατος του Βασίλη. Μια ζωή αυτοί μαζί, σαν αδέλφια ήταν, θα
δυσκολευθεί να το ξεπεράσει». Κάποιος άλλος άκουσε τον ίδιο τον
Πρόεδρο να λέει «…ήταν απώλεια ο Βασίλης. Ήταν χρήσιμος, προ-
σέφερε στο χωριό και ως πρόεδρος και ως άνθρωπος. Δυστυχώς
μας έφυγε γρήγορα…», ενώ ήταν καταφανώς συγκινημένος. Είναι
αλήθεια ότι μεταξύ των δύο ανδρών υπήρχε μια άριστη σχέση
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και αυτό φάνηκε από την μακρόχρονη
και αδιάκοπη σταθερή συνεργασία.

Συγχαρητήρια στον Γιάννη… 
Ο αγαπητός μας Γιάννης Ν. Φαρασλής, μπορούμε να πούμε ότι

ανήκει στην 2η γενιά των αποδήμων. Εξάλλου και ο ίδιος το δέχε-
ται. Όμως, αγαπάει το χωριό μας περισσότερο και από εμάς που
γεννηθήκαμε και μένουμε εκεί. Βέβαια την αγάπη αυτή του ενέ-
πνευσαν και οι συγχωριανοί μας γονείς του (ο αείμνηστος Νίκος
και η αγαπητή μας Ειρήνη Π. Κορώνη). 

Απλός, ολιγόλογος, ευχάριστος, ευγενικός, καλλιεργημένος άν-
θρωπος ο Γιάννης. Δεν θέλει να ομιλεί κανείς γι αυτόν και αποφεύ-
γει ακόμη και την απλή αναφορά στο άτομό του.  Και μέσα από
την επιστήμη του και τη θέση του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας
(Χωροταξία-περιβάλλον) προωθεί προτάσεις σύγχρονες, προ-
οδευτικές και καινοτόμες για το χωριό. Η προσπάθεια αυτή με
τους αποδήμους και την αξιοποίησή τους είναι σκέψη, έμπνευση
και δραστηριότητα του αγαπητού μας Ιωάννη. Εργάζεται με πίστη
και είναι σίγουρος για τα αποτελέσματα μαζί με τον Καθηγητή του
τον κ. Δημ. Γούσιο (του οποίου η μητέρα είναι από το Καππά).
Μπράβο Γιάννη, σε ευχαριστούμε και σε καμαρώνουμε, ως καλό
συγχωριανό μας, ως επιστήμονα και ως μέλος του Δ. Σ. του Συλ-
λόγου μας στη Λάρισα. 

Σουαρέδες που γίνονταν…!!
1η Φεβρουαρίου στο χωριό και στην ταβέρνα του Ναπολέοντα

κάποιος απευθυνόμενος στον Πέτρο (Αντ. Παπαντωνίου) του λέει:
«Σαν σήμερα γιόρταζε ο μπάρμπας ο Τρύφωνας» και ο αγαπητός
Πέτρος θυμήθηκε: «Γίνονταν κάτι σουαρέδες, στην γιορτή του
μπάρμπα Τρύφωνα, μέχρι πρωϊας». Αμέσως μπήκε στην συζήτηση
και ο «Πρόεδρος» (ο κ. Βασιίλης Παπαβασιλείου) και συνεχίζει: «Το
θυμάμαι και εγώ. Τότε γινόντουσαν πολλοί “σουαρέδες” στο
χωριό, σχεδόν κάθε Σάββατο. Θυμάμαι τη δασκάλα τη Βασιλεία,
πολύ γλεντζού, χόρευε και τραγουδούσε καλά. Ήταν αυστηρή δα-
σκάλα αλλά καλή. Μετά απ’ αυτή ήλθε ο μακαρίτης ο Στάθης». Χό-
ρευαν, κιόλας ή μόνο τραγουδούσαν, ρωτήθηκε. Και συνεχίζοντας
ο «πρόεδρος»: «Μόνο χορό; Μέχρι το πρωϊ το πηγαίναμε. Μα-

ζεύονταν όλη η γειτονιά στο Ζεριγγαίϊκο. Ερχόταν και ο μακαρίτης
ο “τσιγαρίδας” με το βιολί και άναβε το γλέντι για τα καλά. Το άλλο
Σαββατόβραδο σε άλλο σπίτι και ούτω καθεξής. Τότε οι γυναίκες
δεν έβγαιναν στα καφενεία, μόνο σε σπίτια πήγαιναν τα συγγενο-
λόϊα. Που αυτά τα χρόνια τώρα!!» 

Έτσι μας θύμισαν και την ώραία αυτή γραλιστινή λέξη σουαρές
(=γλέντι, ξεφάντωμα, διασκέδαση σε φιλικό σπίτι). 

Τιμή και για το χωριό μας
Ασφαλώς, αποτελεί τιμή για το πρόσωπο, όταν κάποιος διεκδι-

κεί την ψήφο του λαού για να τον εκπροσωπήσει στον κορυφαίο
θεσμό του ελληνικού Κοινοβουλίου. Πέραν κομμάτων και ιδεολο-
γιών, η τιμή που αντανακλάται και στο ίδιο μας το χωριό. 

Ο λόγος για τον πρόεδρο του δραστηρίου τοπικού συλλόγου
«Ο Αγιος Αθανάσιος» Παύλο Β. Σιούφα, που κατέρχεται υποψή-
φιος στον νομό Καρδίτσας, με το κόμμα της «Ν.Δ.». Ευχόμαστε,
ολοψύχως, καλή επιτυχία στον αγαπητό μας Παύλο, ο οποίος
μπήκε δυνατά στο πολιτικό παιγνίδι (με καλή οργάνωση στο γρα-
φείο του, τακτική παρουσία στην ΤV, συνεχείς συναντήσεις με το-
πικούς φορείς, οργανώσεις και ομάδες επιστημόνων και άλλων
κλάδων), αλωνίζοντας στην κυριολεξία όλο τον νομό κάθε εβδο-

μάδα. Από Πέμπτη μέχρι Δευτέρα βρίσκεται στην Καρδίτσα για να
ανταποκριθεί στις νέες του υποχρεώσεις. Καλή δύναμη και Βου-
λευτής Καρδίτσας -και για το καλό του τόπου-αγαπητέ Παύλο. 

Έκλεψαν την παράσταση
Μεγάλη η συμμετοχή των  συγχωριανών μας, παρά την κακο-

καιρία, στην Βασιλόπιτα  και την Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Ελ-
ληνοπυργίων ν. Λαρίσης «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ». Ήταν η ευκαιρία να
συναντηθούμε οι  συγχωριανοί που μένουμε στην Λάρισα και  να
ανταλλάξουμε ευχές
και να  μάθουμε και
τα νέα του χωριού.
Υπήρξεν και νεανική
νότα, όπως φαίνεται
και στην φωτογραφία
μας. Τα τέσσερα χα-
ριτωμένα  παιδάκια (3
κοριτσάκια και ένα
αγοράκι), έκλεψαν
την παράσταση με
την παρουσία τους στον χώρο. Όλη την ώρα δεν σταμάτησαν  να
παίζουν και να  τριγυρίζουν  στον παππού τους, που  δεν είναι
άλλος από τον  Πρόεδρο,τον  αγαπητό μας Κώστα Ν. Φαρασλή.
Να τα χαίρεσαι Πρόεδρε και να τα αυξήσεις σε αριθμό.

«Μόνο η κατσούλα 

τ’ φαίνονταν…» (2)
Την ίδια ημέρα, μας λέει ο Θεόφιλος (Γ. Σύρμος), μέσα στον

Καπαϊνα: «Ήταν πρωϊ 8 η ώρα, το χιόνι ένα μπόϊ και κατέβηκα να
ανοίξω “ντουρό” στην αυλή και κοιτάω προς το Ζηγρέϊκο και τι
βλέπω!!. Εγώ μόνο την κατσούλα`τ έβλεπα, τίποτε άλλο, ο υπόλοι-
πος ήταν χωμένος μες στο χιό`ν(ι). Λέω, τι βλέπουν τα μάτια μ’, άν-
θρωπος περπατάει ή η κατσούλα μοναχή της; Τελικά, ήταν ο
πρόεδρος». Πράγματι, όπως μας το επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος
που ήταν παρών στο καφενείο, ήταν ο ίδιος με την γνωστή κα-
τσούλα(πλεκτό σκουφί, μάλλινο στο κεφάλι του)και κατέβαινε να
κινητοποιήσει τον Δήμο για να έλθουν τα εκχιονιστικά στο χωριό.
Και συνεχίζει ο Πρόεδρος: «Έμ τι θα έβλεπες Θεόφιλε, μόνο την
κατσούλα, αφού βλέπ’ς είμαι και πρώτο μπόϊ στο χωριό. Ίσια με
μένα ήταν το χιόν’ (ι)». Και στο καφενείο έγινε χαμός... Και δρα-
στήριος (πανταχού παρών) και με χιούμορ ο πρόεδρος ο αγαπη-
τός. 

«Φως και νερό»
Με αυτό τον τίτλο εκδόθηκε από την νεανική συντροφιά του Ι.

Ναού Αγίου Φιλίππου Θησείου (Ανδριανού 19 και Αγίου Φιλίππου,
Τ. Κ. 10555 Αθήνα). το καλαίσθητο και πολύ προσεγμένο και πλού-
σιο σε θεματολογία ημερολόγιο (calendar 2012), που κοσμείται
από υδατογραφίες της συγχωριανής μας Καθηγήτριας και εξαί-
ρετης Ζωγράφου κ. Βάσως ΓΩΓΟΥ. Πανέμορφο και με περιεχό-
μενο εμπνευσμένο από το ταξίδι της δημιουργού στην Καππαδοκία
και στην Βόρεια Μεσοποταμία (Μ. Ασία) τον Αύγουστο του 2010.
Αξίζει πραγματικά κάποιος να το προμηθευθεί και να ξεναγηθεί
στην (βυζαντινή και χριστιανική, πάλαι ποτέ) Καππαδοκία μέσα
από τις υδατογραφίες του ημερολογίου της Βάσως. Η Βάσω, Κα-
θηγήτρια Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σήμερα διδάσκει στο
σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Λάρισας) σπούδασε Θεολογία
και Ιστορία-Αρχαιολογία το Παν. Αθηνών. Έχει σπουδές στην ζω-
γραφική και βυζαντινή αγιογραφία με πολλές ατομικές ομαδικές
εκθέσεις στο ενεργετικό της, ενώ παράλληλα εικονογράφησε σχο-
λικά και άλλα βιβλία. Συγχαρητήρια κ. Βάσω.

Χιόνια και εκχιονισμός

στο χωριό… (1)

2 Φεβρουαρίου, ξημερώνοντας της Υπαπαντής στο χωριό
και το χιόνι ξεπέρασε τα 60 εκατοστά. Ένα μπόϊ χιόνι. Ο πρό-
εδρος του χωριού, πρωϊ-πρωϊ στις οκτώ η ώρα στο Καφενείο
του Καπαϊνα, πριν ακόμη ανοίξει. Καταφανής η αγωνία του.
Έπρεπε να ανοίξει ο δρόμος και κάθε τόσο τηλεφωνούσε
τον Αντιδήμαρχο(τον κ. Μηνίτσιο) που συντόνιζε τον εκχιο-
νισμό της περιφερείας του Μουζακίου: « Αντών’, Αντιδή-
μαρχε, πότε θα ανεβεί το μηχάνημα ν` ανοίξ` τους δρόμους,
να βγούν οι άνθρωποι να πάν` στις δουλειές τους;…». Περί
ώρα 10, 00 πρωϊνή έφθασε το μηχάνημα και τέθηκε στην
διάθεση του προέδρου, ο οποίος δεν άφησε τον χειριστή
«να πάρει ανάσα». Κάθε τόσο τον έλεγε: «Άντε μία μαχαιριά
να ανοίξεις και τα μανδριά, άντε ακόμη μία για τον Άγιο Αθα-
νάσιο, άντε και για το νεκροταφείο, άντε και για το ρέμα τ’
Καραλή, άντε και για το ρέμα Νιάφα, άντε και για τον Άγιο
Δημήτριο… Άϊντε κάνε γρήγορα, ο Καλτσάς θέλ’ να βγάλ’ και
τα γίδια, θα ψοφήσουν από πείνα κι από δίψα!!». Έχοντας
και τις πλάτες, βέβαια, του Αντιδημάρχου, «του έβγαλε το
λάδι του ανθρώπου που οδηγούσε το μηχάνημα)», ο οποίος
αγόγγιστα δούλευε μέχρι αργά το απόγευμα. Το ίδιο έγινε
και στις 10 και 11 Φεβρουαρίου που επαναλήφθηκε το ίδιο
σκηνικό. Πάντως όλοι έμειναν ευχαριστημένοι και ο Πρό-
εδρος ηρέμησε!!

Γραλιστινά και άλλα... Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης
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Το σημερινό άρθρο γράφτηκε με αφορμή τη σύγχυση και
την άγνοια που επικρατεί γύρω από την ηθική υπόσταση της
ανωτέρω γυναίκας.

Γιατί, δυστυχώς, λέγονται απ’ όσους δεν τη γνωρίζουν,
βαριά και προσβλητικά χυδαιόλογα, που την κατακηλιδώνουν
και ηθικά την καταλερώνουν. Για να μην πω και με ποια ακρι-
βώς χαμαιτυπιακή και εξευτελιστική λέξη τη «στολίζουν» και
την χαρακτηρίζουν.

Γι’ αυτό και αρχίζοντας ευθύς αμέσως από τα όσα αναφέ-
ρουν οι Βυζαντινοί χρονογράφοι που έγραψαν για τη ζωή της
λίζαν συνοψιστικά και περιληπτικά υπογραμμίζονται τα εξής:

Η εν θέματι Κασσιανή ήταν θεοσεβής, χριστολάτρις, μο-
ναχή και εκκλησιαστική υμνογράφος επί Βυζαντινής εποχής.

Δεν ήταν, συνεπώς, καμία ανήθικη και ποταπή και γενικώς
«η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή», όπως πολύ πι-
θανόν... πολλοί να φανταζόμαστε όταν ακούμε το θεοφιλέ-
στατο και το δημοφιλέστατο «τροπάριο της Κασσιανής» να
ψάλλεται στις εκκλησίες τη Μ. Τρίτη.

Κατά τα άλλα, παραλίγο να γίνει σύζυγος του Βυζαντινού
αυτοκράτορα Θεόφιλου. Ποιος όμως είναι ο λόγος που δεν
έγινε; Και που την έκανε τελικά να κλειστεί σε μοναστήρι,
όπου αφοσιώθηκε «ψυχή τε και σώματι» στη λατρεία του Χρι-
στού; Αυτόν ακριβώς τον λόγο θα μάθουμε με τη σημερινή
μας σύντομη και απλοϊκή κουβέντα, όσοι φυσικά δεν τον ξέ-
ρουμε.

Στο θρόνο, λοιπόν, της άλλοτε Βασιλεύουσας και Αυτοκρα-
τορεύουσας Κωνσταντινούπολης, ανέβηκε και ο νέος σε ηλι-
κία και ανύπαντρος ακόμη Θεόφιλος. Προκειμένου να διαλέξει
γυναίκα και να παντρευτεί, διοργανώθηκε ειδική προς τούτο
δεξίωση στη μεγαλοπρεπή αίθουσα των Ανακτόρων, το «Τρι-
κλίνιον», όπως λεγόταν. Σ’ αυτήν προσκαλέστηκαν οι ωραιότε-
ρες και οι επιφανέστερες κόρες της βυζαντινής
αριστοκρατίας.

Σε όποια απ’ αυτές ο νεαρός αυτοκράτορας θα έδινε το πε-
ρίφημο «χρυσό μήλο», αυτή θα ήταν και η εκλεκτή της καρ-
διάς του. 

Ανάμεσα στις δώδεκα «καλλίστας παρθένους» που πήγαν
τελικά στη δεξίωση, ήταν και η Κασσιανή, η οποία ξεχώριζε
για τα κάλλη της και την ομορφιά της. Μόλις την είδε ο Θεό-
φιλος, άρχισαν και τα καρδιοχτύπια του. Αυτά τον έκαναν να
πάει κοντά της για να της προσφέρει το ως άνω μήλο. Θέλον-
τας όμως να δοκιμάσει και την πνευματοσύνη της, τη ρώτησε:

«Ως άρα διά γυναικός ερρύη τα φαύλα;», εννοώντας την
Εύα ως πηγή των αμαρτιών. Και εκείνη του απάντησε αμέσως:

«Αλλά και διά γυναικός πηγάζει τα κρείττονα!!!», εννοούσα
την Παναγία που γέννησε το Χριστό.

Ο Θεόφιλος προβληματίστηκε, και φοβηθείς απ’ την εξυ-
πνάδα της, προτίμησε να δώσει το μήλο στη Θεοδώρα, που
έγινε και η γυναίκα του.

Το γεγονός άλλαξε ριζικά και τη ζωή της Κασσιανής. Απο-
σύρθηκε από τα εγκόσμια και έκτισε μοναστήρι που έφερνε
το όνομά της. Σ’ αυτό ντυθείσα το μοναχικό σχήμα, έγινε κα-
λόγρια και αφοσιώθηκε στη λατρεία του Θεού και την ποίηση.
Έγραψε εκκλησιαστικούς ύμνους, τροπάρια, γνωμικά και επι-
γράμματα (=μικρά ποιήματα με αρχαία έκφραση), που απο-
δεικνύουν τα πνευματικά της χαρίσματα, τη σοφία της και την
έμφυτη κλίση της προς τα γράμματα και τη θεοσέβεια.

Τα θεόπνευστα, εξάλλου, λόγια της και διανοήματα, καθι-
στούν το υμνογραφικό της έργο εξόχως αριστουργηματικό.
Ανάμεσα βέβαια σ’ αυτό συγκαταλέγεται και ο θεόπνευστος
ύμνος της «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα
γυνή...», που μας είναι και ο πλέον γνωστός και συγκινητικός.

Στο αυτοκρατορικό όμως παλάτι κάποιος καρδιοχτυπούσε
για την πανέμορφη Κασσιανή και δεν την ξεχνούσε. Ο παντρε-
μένος πια Θεόφιλος δεν την έβγαζε απ’ το μυαλό του. Κίνησε
γη και ουρανό για να την εντοπίσει. Όπερ και εγένετο.

Αλλά, πλησιάζοντας προς το μοναστήρι, η Κασσιανή κατά-
λαβε τον ερχομό του και για να μην υποκύψει στον πειρασμό,
έφυγε απ’ αυτό και κρύφτηκε.

Ο Θεόφιλος, μπαίνοντας στο μοναστήρι βρήκε τον χειρό-
γραφο ύμνο της προς τον ΒΑΣΙΛΕΑ των ουρανών και τον «ψυ-
χοσώστα», όπως τον αποκαλεί στον προτελευταίο της στίχο,
Ιησού Χριστό. Και έτσι από βασίλισσα που δεν έγινε στον μά-
ταιο τούτο κόσμο, έγινε για πάντα η υμνωδιακή βασίλισσα του
Χριστού.

Φαίνεται να ήταν η θεϊκή της μοίρα και αποστολή. Το αρι-
στουργηματικό της υμνογράφημα όταν ψάλλεται πλέον την
διαιωνίζει, την ζωντανεύει και την αποθανατίζει. Μπορεί να
έχασε τις πρόσκαιρες και τις εφήμερες αυτοκρατορικές δόξες
και τιμές, κέρδισε όμως διαχρονικά και αιώνια τις καρδιές των
ενημερωμένων πιστών της Ορθοδοξίας.

Όσοι όμως αγνοούμε την ιστορία της, όχι μόνο δεν την θαυ-
μάζουμε και δεν την εγκωμιάζουμε, αλλά με τη φαντασία μας
στο βούρκο της αμαρτίας την κατεβάζουμε.

Ο εκχυδαϊστικός, λοιπόν, και εξευτελιστικός χαρακτηρι-
σμός της ως ιερόδουλης γυναίκας, που συχνάκις λέγεται και
ακούεται, είναι πέρα για πέρα εξωπραγματικός και φανταστι-
κός. Και το ως άνω ασύστολο και αδιάνδροπο ηθικό της λέ-
ρωμα και λάσπωμα, πρέπει σύμφωνα με τα προλεχθέντα, να
σταματήσει μια για πάντα. Γιατί διαφορετικά, κατάφωρα την
αδικούμε και ολοφάνερα την κατασυκοφαντούμε την οσία και
αγία πλέον Κασσιανή. Πράγμα βεβαίως που είναι και παντε-
λώς ανάρμοστο και ανεπίτρεπτο να γίνεται και όταν ακούμε
να ψάλλονται τα θεόπνευστα και τα φιλόχριστα λόγια του τρο-
παρίου της.

Και καθώς πλησιάζουμε προς το Μεγαλοβδόμαδο, θα τ’
ακούσουμε και φέτος, και όσοι θα εκκλησιαστούμε τη Μ. Τρίτη
στην Αγία Παρασκευή. Οι ιεροψαλτάδες μας τα ψάλλουν με
ξεχωριστό και συναρπαστικό τρόπο. Και μέχρι τότε, πολλές
ευχές για «καλή αντάμωση» στην προστάτιδα του χωριού μας,
με την οποία είναι συνυφασμένος και συνταυτισμένος και ο
παραδοσιακός μας εορτασμός του Πάσχα στην πλατανοστό-
λιστη πλατεία της.

Αλλά και πολλές ευχές, για να γίνει το σημερινό μας θέμα
όσο το δυνατόν ευρύτερα γνωστό. Διότι ξεκαθαρίζει και απο-
σαφηνίζει τελικά, τι είδους γυναίκα ήταν η πριγκίπισσα της εκ-
κλησιαστικής μας υμνολογίας Κασσιανή. Και το ιερό της και
το άγιο όνομα, τιμάται… τιμητικά και ψαλμωδιακά τη Μεγάλη
Τρίτη από την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.

Τη σχετική όμως ενημέρωση και πληροφόρηση για την επί-
γεια τιμή της και τη θεοφιλέστατη ζωή της, δεν μπορεί πλέον
να την κάνει η ίδια, λόγω… της ουράνιας απουσίας της.

Γι’ αυτό και την έκανε σήμερα αρθρογραφικά και σχολια-
στικά,… ο αρθρογραφικός σχολιαστής του ηθικότατου και του
εντιμότατου βίου της, ως και του θεόπνευστου υμνογραφικού
της έργου

Χρίστος Μπίρος

ΣΗΜ.: Αν ήταν τόσο διαφωτιστική και αποσαφηνιστική, όσο
θα το ’θελε η ίδια, αυτό θα μου το πει στον άλλο κόσμο. Είναι
όμως απολύτως σύμφωνη με τη Βυζαντινή, την εκκλησιαστική
και την ορθοδοξιακή μας παράδοση.

(Το παρόν άρθρο φιλοξενήθηκε και στην εφημερίδα του εν
Αθήναις Συλλόγου των Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας).

Η Κασσιανή της «Μεγάλης Τρίτης» 
και η άδικη προσβολή της

ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΡΩΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔ. ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

B. SC. Psychology. Middlesex, Univ. of London
M.A. Psychology. Middlesex, Univ. of London

Ειδίκευση στα προβολικά 
Τεστ προσωπικότητας και Ψυχοπαθολογίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12 (1ος όροφος)
Τ.Κ. 41223, ΤΗΛ.: 2417-715333, 

ΟΙΚ.: 2410-535868, ΚΙΝ.: 6937-000727

ΚΑΡΑΝΤΖΟΣ Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚΑΡΑΝΤΖΟΣ Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(Το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΡΜΟΥ)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

FELLOW OF THE EUROPEAN BOARD OF UROLOGY
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑχΩΝ

ΑΛΑΜΑΝΑΣ 3 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15125 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2410 6108801-2 FAX: 210 6108803

ΚΙΝ. 6942989418 - e-mail: dkaratzos@netscape.gr

ΨΗΣΤΑΡΙΑ -  ΚΑΦΕ -  ΜΠΑΡ

«da Napo»
Σπυριδούλα Καρατώλου

Σπεσιαλιτέ μας μπιφτέκι Ναποέ, 
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Ακριβώς δίπλα στη βρύση της πλατείας

Βρισκόμαστε προς τα τέλη της δεκαεατίας του 1950.
Ένα τσούρμο από τσιγγάνους ήρθαν στο χωριό. Στήσανε
τις σκηνές τους σ’ ένα χώρο ανοιχτό στ’ Κουτή, εκεί που
φτιάχνει κήπο στις μέρες μας ο Θανάσης Παναγόπουλος.
Αφού στήθηκαν οι σκηνές, ξεχύθηκαν στο χωριό τσιγγάνες
και γύφτοι να μαζέψουν κάτι για να φάνε αφ’ ενός και αφ’
ετέρου να πουλήσουν κοφίνια, κόσκινα, σήτες.

Γύρισαν όλες τις γειτονιές του χωριού, αλλά δεν κατά-
φεραν να πουλήσουν σχεδόν τίποτα.

Το απόγευμα άρχισαν να ξεστήνουν τις σκηνές τους για
να φύγουν. Αρά πού πάτε, τους ρωτάει ο παππούς ο Λαμ-
πρακάκης, φεύγετε κιόλας; Φεύγουμε, μπάρμπα μ’, φεύ-
γουμε...

Φτώχεια, μπάρμπα μ’, φτώχεια!!!
Δ.Γ.

Είπαν...

Ήδη, ο Σύλλογός μας εκτύπωσε , (στην μνήμη των τριών
συγχωριανών μας συγγραφέων σχετικών για το χωριό μας βι-
βλίων, παπα-Βασίλη Σιούφα, Γεωργίου Ιω. Μάκκα και Ιωάννου
Γ. Γώγου)το ανάτυπο του 61ου τόμου του «Θ. ΗΜ. ». 

Το συγκεκριμένο μικρό τευχίδιο (ανάτυπο εκ του 61ου τόμου
του «Θ. Ημ.» θα αποστείλει στους Συλλόγους, στα Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους, σε βιβλιοθήκες και στον Δήμο Μουζακίου. 

Τυχόν ενδιαφερόμενοι βιβλιόφιλοι και ιστοριόφιλοι μπορούν
να εφοδιαστούν και ολόκληρο τον 61ο τόμο του Θεσσαλικού
Ημερολογίου αλλά και του μικρού ανατύπου, αφού επικοινω-
νήσουν με τον Σύλλογό μας (Μέλος Δ. Σ. κ. Σωτ. Μουντζούρη,
email:smountzouris @gmail. com ή τηλέφωνο 2410286524), για
ανάλογη ενημέρωση. 

Η απογραφή του 1454/1455
Συνέχεια από την 1η σελίδα



Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Οι πάντες γνωρίζουν ότι ένα εκ των
σοβαροτέρων αιτίων της εγκληματι-
κότητας είναι και η ανεργία. 

Η ανεργία, ιεραρχούμενη με τις
άλλες αιτίες, καταλαμβάνει πρώτη
θέση διότι αυτήα δημιουργεί ανέχεια,
εξαθλίωση, πείνα, καταρράκωση της
αξιοπρέπειας και οδηγεί τον άν-
θρωπο στην απελπισία και στο εγ-
κλημα (παραβατική του
συμπεριφορά). 

Όλα αυτά, ασφαλώς, οδηγούν
τον άνεργο στην λήψη αποφάσεων
πέραν της λογικής και η υλοποίησή
τους δεν υπόκειται σε όρια και υπο-
λογισμούς. Ο λαός πολύ εύστοχα
θεωρεί « κακό σύμβουλο» την πείνα. 

Ακόμη και οι αλλοδαποί (οικονο-
μικοί μετανάστες) -και για να ακρι-
βολογούμε οι «λαθρομετανάστες»-
όταν εργάζονται (και δεν είναι άνεργοι), δεν εγκληματούν τόσο όσο
οι άνεργοι (νόμιμοι) μετανάστες ή οι ημεδαποί άνεργοι. 

Αυτό σημαίνει ότι το κίνητρο της απόκτησης εισοδήματος και-
πολύ περισσότερο- εκείνο της απόκτησης των απαραιτήτων για την
επιβίωση είναι ισχυρότερα από όλα τα άλλα (της άνετης διαβίωσης
ή της πολυτελούς ή της φυγοπονίας και της ραθυμίας προς εργα-
σίαν κλπ). 

Για τους λαθρομετανάστες π. χ. εγκληματογόνο στοιχείο απο-
τελεί η ανωνυμία και η παράνομη διαμονή τους, διότι είναι άτομα
διωκόμενα, καταδιωκόμενα, παράνομα, κρυπτόμενα για να μην
συλληφθούν. Είναι άνθρωποι «μη έχοντες που την κεφαλή τους κλί-
ναι» και ως εκ τούτου, ως διωκόμενοι ωθούνται στην παρανομία. 

Πριν από χρόνια, η πολιτεία στην παραδοχή αυτή στηρίχθηκε
και ανέλαβε πρωτοβουλία νομοθετικών ρυθμίσεων (επί υπουργίας
Μ. Χρυσοχοϊδη) την περίοδο 1997-1998 και νομιμοποίησε τους πα-
ρανόμως εισελθόντας στην χώρα μας αλλοδαπούς, εφ` όσον δεν
κατείχαν νομιμοποιητικά της εισόδου και παραμονής των στην
χώρα μας εγγράφων. Αντί της επαναπροώθησής των στην χώρα
καταγωγής προτιμήθηκε η νομιμοποίησή τους!! Άλλες χώρες
εφαρμόζουν ακριβώς το αντίθετο για τους παρανόμως εισερχομέ-
νους αλλοδαπούς. 

Την περίοδο εκείνη, όμως, η ανεργία δεν είχε ξεπεράσει το κόκ-
κινο, ούτε υπήρχε πρόβλημα εργασίας για τους αλλοδαπούς (νο-
μίμους και παρανόμους). Και τότε η εγκληματικότητα υπήρχε, σε
άλλη μορφή, ηπιότερη της σημερινής. 

Σήμερα τι συμβαίνει. Οι κακοποιοί είναι σκληροί, αδίστακτοι και
εφευρίσκουν διάφορα τεχνάσμτα. Η δράση τους δεν έχει έλεος,
οίκτο για το θύμα. Χρησιμοποιούν πολύ ευφυή τεχνάσματα για την
εξουδετέρωσή τους και την επίτευξη της κακοποιού δράσης των.
Η ζωή γι’ αυτούς δεν αποτελεί αξία. Μόλις προχθές στην Κρήτη,
εισήλθαν σε κατοικία μοναχικής 73χρονης ηλικιωμένης και την
τραυμάτισαν θανάσιμα για να επιτύχουν τον σκοπό τους. Στην
Αθήνα τον Επίσκοπο Νύσσης κυρό Ελευθέριο τον εφόνευσαν

εντός του καταλύματός του. 
Στην περιοχή μας (Παλαμά Καρ-

δίτσης) με Καλάσνικωφ λήστεψαν
τράπεζα. 

Άλλες ληστείες είναι στην καθη-
μερινή διάταξη των δελτίων τύπου
της Αστυνομίας και των ΜΜΕ. Κα-
θημερινή δράση των ληστών οι
Τράπεζες και οι χρηματαποστολές,
τα πρατήρια βενζίνης και τα Super
Markets. Μόνο στην Αθήνα, σε ένα
μόλις 12ωρο, καταγράφηκαν έξι (6)
ένοπλες ληστείες και το τελευταίο
15νθήμερο, τρείς ληστείες ενόπλων
με θάνατο. 

Οι Ληστείες αυξήθηκαν κατακό-
ρυφα και στην Αττική και στην επαρ-
χία. 

Εισέρχονται νύκτα σε διαμερί-
σματα και ληστεύουν, δηλ. ακινητο-
ποιούν τα θύματα, αφαιρούν ό, τι
τους είναι χρήσιμα (χρήματα, τι-
μαλφή και τα κλειδιά του αυτ/του της

πυλωτής) και αποχωρούν. Στην καλλίτερη των περιπτώσεων τα θύ-
ματα δεν κακοποιούνται (δεν τραυματίζονται ή δεσμεύονται) για να
καταστούν ανίκανοι να ενημερώσουν την Αστυνομία και τούτο
απλά γιατί δεν αντιλήφθηκαν τους κακοποιούς και δεν προέβαλαν
αντίσταση. 

Μόλις προ ολίγου ανακοινώθηκε η επίθεση ενόπλων καταδιω-
κομένων σε περίπολο της ΟΠΚΕ Αττικής, με συνέπεια τον τραυμα-
τισμό ενός αστυνομικού και την εξουδετέρωση του κακοποιού
(θανάσιμο τραυματισμό του). Εάν σε αυτές τις περιπτώσεις (κυ-
ρίως ενόπλων Ληστειών ) προστεθούν και οι απλές (αλλά διακεκρι-
μένες) κλοπές ηλικιωμένων, γυναικών και ανυπεράσπιστων
συνανθρώπων μας, τότε η κατάσταση φαίνεται ως εκτός ελέγχου. 

Η αιτία των αιτίων της κατακόρυφης αύξησης της εγκληματικό-
τητας, ασφαλώς , είναι η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα
μας, διότι εκείνη δημιουργεί ύφεση, ανεργία, υποβάθμιση του βιο-
τικού επιπέδου, εξαθλίωση του πληθυσμού και όλα τα επακόλουθα. 

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Αστυνομία ανακοίνωσε αύ-
ξηση των Ληστειών και άλλων αδικημάτων κατά της περιουσίας
(κλοπές κλπ), κατά 150% στην Θεσ/νίκη και Αθήνα. Οι επιθυμούντες
περισσότερα στοιχεία ας τα αναζητήσουν στην οικεία ιστοσελίδα
της. Εδώ ας σημειωθεί ότι οι ανακοινώσεις της Αστυνομίας αναφέ-
ρονται στην θεατή πλευρά της εγκληματικότητας (στην κορυφή
του παγόβουνου), η δε αθέατη (μη καταγγελλόμενη) είναι πολύ με-
γαλύτερη από την θεατή!

Πολύ σύντομα το θέμα της ανασφάλειας των πολιτών θα κυ-
ριαρχήσει και θα αναγκασθούν και τα ΜΜΕ να ασχοληθούν με
εκείνη, πέραν της προβολής της οικονομικής κρίσης και των εξ
αυτής προερχομένων συνεπειών, για την κοινωνία και την χώρα
μας σε περίπτωση χρεοκοπίας. 

Η Πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της σημε-
ρινής εγκληματικότητας. Οφείλει να ενισχύσει την Ελληνική Αστυ-
νομία με κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονο
τεχνολογικό εξοπλισμό για αντιμετώπιση των αδίστακτων κακο-
ποιών. Να ενισχυθεί η εμφανής αστυνόμευση των πόλεων και της
υπαίθρου. Να συνεργασθεί η Αστυνομία με τους αποστράτους
Αστυνομικούς σε θέματα πρόληψης και ενημέρωσης αυτοπροστα-
σίας των πολιτών, καθώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση για τον
ίδιο σκοπό. 

Να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης και να ενισχυθούν οι
Αστυνομικοί θεσμικά, οικονομικά, τεχνικά και ηθικά. 

Να επανεξετασθεί το θεσμικό πλαίσιο της αποφυλάκισης επικιν-
δύνων κακοποιών που διέπραξαν κακουργήματα και ιδιάζοντα αδι-
κήματα σε βάρος ηλικιωμένων, αδυνάμων, ανηλίκων και ατόμων
ανυπεράσπιστων (μη δυναμένων να αντισταθούν). 

Η Αστυνομία ευρίσκεται σε πόλεμο με το οργανωμένο έγκλημα
και την βαριά εγκληματικότητα. Πρέπει να της δοθεί ολόθερμη
υποστήριξη σε όλα τα πεδία και εκείνη να ανταποκριθεί στην προ-
σπάθεια αυτή για την πάταξη της εγκληματικότητας και την εμπέ-
δωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες. 

Η συστράτευση όλων μας( Αστυνομίας, πολιτείας και πολιτών)
για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να είναι άμεση και απο-
φασιστική, πριν ακόμη η κατάσταση αποβεί τελείως ανεξέλεγκτη
και η αντιμετώπισή της αδύνατη. 
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Εγκληματικότητα:
Κατάσταση εκτός ελέγχου…;

Σήμερα που γύρισα στο σπίτι απ’ το σχολείο, έπεσα
πάνω σ’ έναν καβγά της γιαγιάς με τον παππού.

«Στο είπα εκατό φορές να μην πετάς τα πράγματά μου»,
φώναζε η γιαγιά.

«Θέλω το χώρο ελεύθερο», απαντούσε ο παππούς μου,
«μαζεύεις όλη την παλιατζούρα εδώ πέρα!».

«Τα θέλω», τον έκοψε απότομα η γιαγιά.
«Ακούς εκεί να θέλει να πετάξει το Λανάρι;».
Η γιαγιά αφοσιώθηκε στο πλέξιμό της και πια δεν ξανα-

μίλησε. Έπλεκε με πέντε ψιλές και μικρές βελόνες ένα ζευ-
γάρι κάλτσες για το μεγάλο της γιο. Τσουράπια τα λέγαμε
ή μάλλον τσιρέπια, στην τοπική διάλεκτο της Γράλιστας.

«Ακούστε να σας πω, παιδιά μου, πώς φτάναμε στο
νήμα και στο πλέξιμο», λέει η γιαγιά μου.

Λανάρι - Λανάρα
«Το μαλλί που παίρναμε απ’ τα πρόβατα, το καθαρίζαμε,

το πλέναμε και αφού στέγνωνε, το λαναρίζαμε στο λα-
νάρι». Και συνεχίζει η γιαγιά μου: «Ήταν ένα εργαλείο για
να «ξαίνουμε» το μαλλί. Να φουσκώνει, να αφρατεύει.
Επρόκειτο για δύο βούρτσες. Η μία, η από κάτω, ήταν στα-
θερή. Η από πάνω ήταν αυτή που δούλευε με το χέρι της
η νοικοκυρά το μαλλί που ακουμπούσε πάνω στη σταθερή
βούρτσα. Το δούλευε αρκετά μέχρι να γίνει αφράτο.

Ρόκα - Αδράχτι - Σφοντύλι
Αυτό το μαλλί, το λαναρισμένο, το κάναμε μικρές μπά-

λες κυλινδρικές, τις λεγόμενες τλούπες. Τολύπες στην αρ-
χαία Ελληνική. Αυτές τις τλοόυπες τις «καρφώναμε» στη
Ρόκα, στην κορφή της για να γνέσουμε το μαλλί, να κά-
νουμε το νήμα. Το γνέμα.

- Η ρόκα ήταν φτιαγμένη από ξύλο. Είχε ύψος 70 με 80
πόντους και περίπου στην κορυφή σε σχήμα σταυρού είχε
ένα άλλο ξύλο μικρού μεγέθους, πλακέ, περίπου είκοσι
πόντους, για να κρατάει σταθερή την τλούπα. Ήταν δε
σκαλισμένο με μεγάλη τέχνη. Βέβαια, εδώ στη Ρόκα ο
κάθε «μάστορας» έπαιζε με τη φαντασία του και την τε-
χνική του.

- Το αδράχτι ήταν από ξύλο λεπτό, με μήκος σαράντα
πόντους και λίγο πομπέ στη μέση του.

- Το σφοντύλι ήταν στρογγυλό με διάμετρο 4 με 5 πόν-
τους, με τρύπα στη μέση, για να μπαίνει στο αδράχτι στην
κάτω άκρη. Είχε ένα κόψιμο στο κάτω μέρος. Δηλαδή,
ήταν λίγο κωνικό και σκαλισμένο κι αυτό. Αυτό βοηθούσε
το αδράχτι να γυρίζει γρήγορα, πολλές φορές όταν γνέ-
θαμε.

Τη ρόκα την καρφώναμε λοξά στο ρούχο μας, στο ύψος
του στήθους.

Με το ένα χέρι πιάναμε λίγο μαλλί απ’ την τλούπα, το
δουλεύαμε λίγο στα δάχτυλά μας και ύστερα δίναμε μια
στο αδράχτι να γυρίσει γρήγορα να στρίψουμε το γνέμα.

Αυτό το μαζεύαμε στο αδράχτι. Ρίχναμε μια θηλιά στην
κορφή στο αδράχτι και συνεχίζαμε να τραβάμε μαλλί να
το δουλεύουμε λίγο στα δάχτυλά μας, μετά το αδράχτι να
στρίψει αρκετά και συνεχίζαμε μέχρι να τελειώσει η
τλούπα.

Μ’ αυτό το νήμα πλέκαμε κάλτσες (τσιρέπια), φανέλες,
πουλόβερ (κουλόβια), ζακέτες, ό,τι τέλος πάντων θέλαμε
για τη φαμέλια μας.

Πολλή δουλειά και δύσκολη, αλλά τι να κάναμε κείνα τα
χρόνια.

Σήμερα θα έχετε ακούσει το τραγούδι για τη Μαρου-
σιώ: «Πέντε μήνες έξι αδράχτια, πότε τα ’μασες», λέγει για
την κοπέλα που άλλα είχε στο μυαλό της και όχι το αδρά-
χτι και το μαλλί, τη ρόκα και το γνέσιμο».

Δημ. Γεωργούλας

Εργαλεία της ΓιαγιάςΕγκληματικότητα:



Είναι αλήθεια ότι η Καθαρή Δευτέρα πέφτει άλλοτε μήνα
Φεβρουάριο και άλλοτε Μάρτη, για να επιβεβαιωθεί κι εκείνο
που ο θυμόσοφος λαός μας λέει: δεν λείπει ο Μάρτης απ’ τη
Σαρακοστή!

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι αναγγέλλει σ’ όλη τη μέχρι
τότε νεκρή φύση τον ερχομό της Άνοιξης, της ωραιότερης και
ομορφότερης εποχής του χρόνου, κατά κοινή ομολογία...

Και το άλλο, που παλαιότερα έκαναν όλες οι μανάδες μας,
εκεί εντάσσεται στο ότι ο καιρός αλλάζει και βελτιώνεται αι-
σθητά, δηλαδή έπλεκαν δύο κλωστές, άσπρη και κόκκινη και
κάνοντας ένα αυτοσχέδιο βραχιόλι, μας το έβαζαν γύρω -
γύρω στο χέρι, δήθεν να μας προφυλάξει απ’ το... μαύρισμα
του ήλιου!

Άλλα ελπιδοφόρα μηνύματα της Άνοιξης ήταν η... αλλαγή
του αέρα, που γινόταν πιο ήπιος, πιο ζεστός και που τον... βά-
πτισαν «φουσκοδέντρι», γιατί βοηθούσε στο... φούσκωμα των
μπουμπουκιών, των οπωροφόρων δέντρων και όχι μόνο...

Επίσης, η μέχρι τότε κρύα και παγωμένη γη αρχίζει σιγά -
σιγά να ζεσταίνεται κάτω από τις θερμογόνες και ζεστές ακτί-
νες του ήλιου και το πράσινο χορτάρι, με την πλούσια ποικιλία
των λαχανικών, αρχίζει να καλύπτει τις πλαγιές των βουνών
και να πρασινίζει όλο τον τόπο... Να και τα πρώτα εύοσμα και
πανέμορφα λουλούδια! Δειλά - δειλά στην αρχή, σχίζουν τη
γη και ανασηκώνουν το όμορφο κεφαλάκι τους και μας λένε
ότι να, έρχεται, όπου να ’ναι, η Άνοιξη!

Αλλά κι οι «τρελές αμυγδαλιές», π’ ανθίζουν τον Γενάρη,
αψηφώντας το κρύο του χιονιά, να ’τες τώρα, στη δόξα τους!..

Αλλά μαζί και τ’ άλλα καρποφόρα δέντρα, πιο συγκρατη-
μένα εκείνα και πιο συνετά, δείχνουν μεν τα φουσκωμένα
μπουμπούκια τους, αλλά αγάλια - αγάλια, προσμένοντας για
καλά την Άνοιξη, που χαρακτηρίζεται από θαλπωρή και ζέστη
πολλή...

Και οι φτερωτοί τραγουδιστές δεν υστερούν καθόλου στο
γιορτάσι αυτό της φύσης και ακούς διαφορετικό το κελάη-
δημά τους και πάνω στα γυμνά ακόμη κλαδιά αρχίζουν να ζευ-
γαρώνουν και ν’ αναζητούν τις παλιές φωλιές τους!..

Και κοντά στην αφύπνιση αυτή της φύσης, της πλάσης,
αναζωογονούνται και αναθερμαίνονται και όλα τα ζώα και τα
ερπετά, σαν μια αόρατη και μαγική δύναμη να τα ωθεί στο
υπέροχο εκείνο ξεκίνημα, για μια εγρήγορση, για ένα καινού-
ριο ξεφάντωμα, που η ίδια η ζωή επιτάσσει...

Και τους ανθρώπους, τους ακάματους εργάτες της γης,
μέσα σ’ αυτό το ξέσπασμα της φύσης, κάτι τους κινεί, κάτι
τους συναγείρει, κάτι τους σπρώχνει να ετοιμαστούν κι εκείνοι
για τις ανοιξιάτικες, λεγόμενες, δουλειές.

Άντε, μεροκαματιάρη γεωργέ, σκαφτιά και εργάτη της γης,
μην ολιγωρείς, σήκω πια από το λήθαργο και τη ραστώνη του
Χειμώνα και ετοιμάσου, η μάνα γη σε προστάζει... γιατί έχεις
φαμίλια να συντερήσεις και παιδιά να αναθρέψεις και να με-
γαλώσεις...

Βρες στην αποθήκη και συγύρισε τα γεωργικά σου εργα-
λεία που σκούριασαν όλο το Χειμώνα, βγάλ’ τα έξω και... τρό-
χισέ τα, ώστε να σε βοηθήσουν στις δουλειές σου, που είναι

πολλές.
Το δικέλλι, τη σκεπαρνιά, το λισγάρι... το πριόνι, το τσε-

κούρι και όλα τ’ άλλα... Σε περιμένει σκληρή και επίπονη χει-
ρωνακτική εργασία! Όλα πρέπει απ’ την αρχή να τα σκάψεις!..
Οπλίσου, το λοιπόν, με υπομονή και με εγκαρτέρηση κι όλα
θα πάνε κατ’ ευχήν!..

Και ποιες δουλειές, στα αλήθεια, τον περίμεναν;
Ας τις πλησιάσουμε κι ας τις δούμε από κοντά:
Τ’ αμπέλι πρώτα και κύρια: ήθελε «ξερίπτωμα» καλό και

προσεγμένο, ώστε να εκλείψουν από μέσα τα ζιζάνια και τα
αγριόχορτα, που κάνουν ζημιά, απομυζώντας χρήσιμα συστα-
τικά στοιχεία του εδάφους και στερώντας τα από το κλήμα...

Ύστερα είναι και το κλάδεμα: Εδώ χρειάζεται τέχνη και με-
ράκι, γιατί απ’ το καλό και προσεγμένο κλάδεμα θα εξαρτηθεί
και σε μεγάλο βαθμό η απόδοση του κλήματος... σε σταφύλια.
Και τα σταφύλια, τα αριστουργήματα αυτής της φύσης, ευ-
φραίνουν τις καρδιές όλων των ανθρώπων κατά το μήνα Αύ-
γουστο!

Και να ήταν μόνο αυτό;
Τα υποπροϊόντα πού τα βάζεις; Τι κρασί, τι τσίπουρο, τι πελ-

τές, τι πετιμέζι και τόσα άλλα «μπιρικέτια» κατά το κοινώς λε-
γόμενο!

Κι οι αγροτικές δουλειές τελειωμό δεν έχουν...
Σειρά τώρα έχουν τα χωράφια... Πρέπει με το «χέρι» να

σκαφτούν και να σπαρθούν λίγο αργότερα, σαν καλά ζεστάνει,
με όσπρια όπως: φακές, ρεβίθια, ρόβι κ.α.τ. όλως απαραίτητα
και ενισχυτικά της οικιακής οικονομίας.

Και στο... προσκήνιο... «τα κήπια»!
Εδώ χρειαζόταν ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα!..
Πρώτα να... «κοπριστούν», να σκαφτούν, τόσο καλά ώστε

το χώμα να γίνει... «τραχανάς», όπως χαρακτηριστικά έλεγαν!
Γιατί θα επακολουθούσε το «σπύρσιμο» όλων των ειδών

των οπωροκηπευτικών! Κρεμμυδάκια, πατάτες, μαρούλια,
σπανάκια, μακεδονίσι, ντομάτες, πιπεριές και τόσα άλλα, «ων
ουκ έστι αριθμός»!..

Και να δείτε που μερικές φορές ο καιρός πήγαινε... ανά-
ποδα, επιβεβαιώνοντας εκείνα που, πάλι, ο θυμόσοφος λαός
μας προσάπτει στον... ασταθή Μάρτη!..

Εκεί που ήταν... χαρά Θεού, που λένε, άντε κι έπαιρνε και...
αντάρταζε στο... Μέγα στεφάνι και στα... Καραούλια και... να
το και το... όψιμο χιονάκι!.. Και τότε τι γίνεται;

Ε, βαρούσαν, λίγο πιο πίσω οι δουλειές, δε χάλαγε κι ο κό-
σμος; «Μάρτης είναι, χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει!».
Όμως τι μεγαλείο κι αυτές οι απότομες αλλαγές του καιρού,
σ’ εκείνα τα παλιά τα χρόνια, τα ευλογημένα!..

Και να ξέρετε κάτι:
Ζώντας, τότε, οι άνθρωποι, μαζί με τη φύση, με την ανθρω-

ποθεύτρα μάνα Γη, τα ξεπερνούσαν όλα, χαρούμενα και γε-
λαστά, απαλλαγμένοι από το άγχος και το στρες του
σύγχρονου ανθρώπου και ζούσαν ήρεμα και ευτυχισμένα... με
τα λιγοστά τους πράγματα... Είναι αλήθεια αυτό; Μάλλον
είναι!

Βούρδας Θωμάς
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ΛΛαακκωωννιικκάά
Ε

νας από τους βαρύτερους χειμώνες των τελευταίων
χρόνων ήταν ο φετινός. Χιόνισε έξι φορές από τις 22

Δεκεμβρίου2011  μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2012. Το χιόνι
κάλυψε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Μουζακίου
ορεινή και πεδινή με το ύψος του, στις 2 Φεβρουαρίου, να
αρχίζει από τα 50 εκατοστά στον κάμπο και να ξεπερνά το
ένα μέτρο στα ορεινά.

Λ
ιαν επιτυχημένη θεωρείται κατά γενική ομολογία η
αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων στο Δήμο μας

αφού δεν αποκλείσθηκε από το χιόνι κανένα από τα 27
χωριά του Δήμου, ούτε μια μέρα και δεν κινδύνεψε ούτε
αντιμετώπισε προβλήματα ανεφοδιασμού κανένας συνδη-
μότης μας.  

Λ
ιαν χρήσιμος απεδείχθη ο νέος δρόμος Απαλαίστρα
–Πλατανάκος, διότι  χρησιμοποιήθηκε με τις χιονο-

πτώσεις κατά κόρον από τους οδηγούς αφού θεωρείται
πιο ασφαλής από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο κέν-
τρο του χωριού.

Η
ανάπτυξη είναι η μαγική λέξη που ακούγεται συνε-
χώς και παρουσιάζεται ως το αντίδοτο στην ύφεση

που ακολούθησε την καταστροφική πολιτική του «λεφτά
υπάρχουν». Η ανάπτυξη όμως έρχεται όταν «ξεβολευ-
τούμε»  από τις καταστροφικές συνήθειες του παρελθόν-
τος με κύρια αυτήν της ήσσονος προσπάθειας για την
απόκτηση του μέγιστου οφέλους.

Ν
α απαλλαγούμε από την νοοτροπία της κομματικής
και της συνδικαλιστικής  κάλυψης της κάθε αντιεπαγ-

γελματικής ενέργειας μιας νοοτροπίας που …εγκαθιδρύ-
θηκε στην Ελλάδα μετά το 1981, όταν η κομματική
ταυτότητα κάλυπτε όλα τα ανομήματα. 

Ο
κομματικός αυτός μανδύας εξέθρεψε όλα τα καρκι-
νώματα από τα οποία πάσχει η Ελληνική κοινωνία και

τα οποία την οδήγησαν στην  κωματώδη σημερινή κατά-
σταση. 

Π
όσο περήφανοι μπορούμε να αισθανόμαστε σήμερα
όταν από μόνοι μας φέραμε στη χώρα σαν επιτηρη-

τές αυτούς που αγωνίσθηκαν να διώξουν οι πατεράδες
μας από κατακτητές.

Υ
πάρχει τρόπος να σωθούμε και να ξεφύγουμε από τη
δαγκάνα της Τρόικας; Υπάρχει και είναι ένας και μο-

ναδικός: Να σοβαρευτούμε και να δουλέψουμε σκληρά,
να παράγουμε προϊόντα ποιότητας, να πληρώνουμε για
το κράτος και το κράτος να εκσυγχρονισθεί. Το κράτος
θα εκσυγχρονισθεί μόνο όταν υπάρχει έλεγχος σε όλα τα
επίπεδα και αυστηρή τιμωρία στους παραβάτες πολιτι-
κούς, υπαλλήλους και πολίτες.  

Ρ
ήξη με τη ραθυμία και την έξωθεν αναμενόμενη κάθε
φορά σωτηρία, ρήξη με την συνεχόμενη αγρανά-

παυση πνευματική και σωματική είναι επιβαλλόμενη.

Γ
ια να ανακάμψουμε πρέπει ο κάθε ένας από μας να
κάνει αυτό που πρέπει με τον καλύτερο τρόπο «έκα-

στος εφ ω ετάχθη»

Ο
δρόμος από τον Ελληνόπουργο προς τη λίμνη Ν.
Πλαστήρα, ο δρόμος δηλαδή που ασφαλτοστρώ-

θηκε με ενέργειες  του  π. προέδρου της Βουλής  κ. Δη-
μήτρη Σιούφα, λειτουργεί ευεργετικά για το χωριό αφού
πάρα πολλοί συντοπίτες μας τον χρησιμοποιούν για να με-
ταβαίνουν στην τουριστική περιοχή της λίμνης. 

Σ
ε μάστιγα εξελίσσεται η συνήθεια ορισμένων δημο-
τών να πετάνε τα σκουπίδια στο δρόμο. Είναι πράγ-

ματι λυπηρό να βλέπουμε καθημερινά γεμάτους τους
δρόμους με σκουπίδια. Για την αντιμετώπιση της κατάστα-
σης αυτής, που μας προσβάλει όλους ως πολίτες,  ο
Δήμος Μουζακίου προσανατολίζεται να προβεί στην  επι-
βολή των προβλεπομένων από τον κανονισμό καθαριότη-
τας προστίμων. 

Αντώνιος Μηνίτσιος

KAΦΕ - ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ»

Αθανάσιος Νάσιας
ΕΛΛΗΝΟπΥΡΓΟΣ - ΤΗΛ.: 24410 33143

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
- ΣΠΑΝΙΑ ΚΥΝΗΓΑ

ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Ήρθε η Καθαρή Δευτέρα... 
άρπαξε τη μεγάλη δικέλλα!»

Από τον π. Αντώνιο, εφημέριο του ι.ν. Αγίας Παρασκευής ανα-
κοινώθηκε το πρόγραμμα ακολουθιών των χαιρετισμών και της
Μ. Εβδομάδας - Διακαινησίμου Εβδομάδος, που έχει  ως εξής:

Χαιρετισμοί: Κάθε Παρασκευή 19.00- 20.30
Μεγάλος Κανόνας: Πέμπτη 29 Μαρτίου,18.00-19,00
Ακάθιστος Ύμνος,Παρασκευή 30 Μαρτίου,18,30-21.00
Μεγ. Εβδομάδα, από Κυριακή των Βαϊων μέχρι και Μεγ. Τε-

τάρτη, οι  εσπερινές ακολουθίες (όρθρος της επομένης): Από
19.00-21.00

Ευχέλαιο: Μ.Τετάρτη, ώρα 18.00 έως 19.00 Μεγ. Πέμπτη (12
ευαγγέλια) από 19.00-21.30

Μεγ. Παρασκευή: πρωϊ (Αποκαθήλωση) από 08.00-11.00
Επιτάφιος, από 19.00-22.00

Μ. Σάββατο (πρωϊ, Α’ Ανάσταση): Θεία Λειτουργία, 07.00-
09.00

Βράδυ: Ώρα 11.00 εσπερινός και ώρα 24.00 η Ανάσταση.
Ακολουθεί η  Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία μέχρι ώρα 01.45

πρωϊνή.
Κυριακή απόγευμα (εσπερινός Αγάπης), ώρα 17.00-18.00.

Ίδιες ώρες και για 2η και 3η  διακαινίσιμο ημέρα.
2η ημέρα του Πάσχα: Θεία Λειτουργία στην Αγία Παρα-

σκευή.
Την Παρασκευή 20 Απριλίου, (Ζωοδόχου Πηγής): Στον Άγιο

Δημήτριο Θεία  Λειτουργία, από 07.00 έως 09.00
Την Δευτέρα 23 Απριλίου (Αγίου Γεωργίου), Θεία Λειτουργία

στον Άγιο Γεώργιο, από 07.00 έως 10.00.

Πρόγραμμα ακολουθιών 
ΣΤΗν ΑγΙΑ πΑρΑΣΚΕΥΗ


