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Ισχυρός Σύλλογος • Συσπείρωση των Αποδήμων • Ανάπτυξη του Χωριού 

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

Δημήτρης Σιούφας

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο
το μπαλκόνι των Αγράφων

Επενδύστε στη δύναμη, 
επενδύστε στον Ελληνόπυργο

• Συνέχεια στη σελίδα 6

✓ 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

Τιμήθηκε ο τέως πρόεδρος
της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας 

ΑΠo ΤΗ ΔΗμΟΤΙκh ΕΝoΤΗΤΑ ΙΘωμΗΣ ΤΟΥ ΔΗμΟΥ μΟΥζΑκΙΟΥ 

Συγκινητικό «αντίο»
Δημήτρη Σιούφα

Την απόφασή του να
μην είναι ξανά υποψή-
φιος στις εθνικές εκλο-
γές  της 6ης Μαϊου
2012, ανακοίνωσε από
του βήματος της βου-
λής ο συγχωριανός
μας, τ. Πρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων,
πρώην υπουργός και
για 31 συνεχή έτη βου-
λευτής, Δημήτρης Σι-
ούφας, το βράδυ της
26ης Μαρτίου. 

Σε μια σεμνή τελετή που έλαβε χώρα στον Ελληνόπυργο ο Αντιδήμαρ-
χος της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου κ. Αντώνης
Μηνίτσιος προσέφερε στον πρώτο τη τάξη Ελληνοπυργιώτη, τ. πρόεδρο
της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα ένα συμβολικό δώρο σε αναγνώριση της
μεγάλης του προσφοράς στη γενέτειρά του τον Ελληνόπυργο, το Δήμο
Μουζακίου, την Καρδίτσα αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Ο κ. Μηνί-
τσιος αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο για τη μέγιστη προσφορά στον
τόπο του ευχήθηκε να έχει υγεία και να συνεχίσει να προσφέρει στη χώρα
από όποια θέση θα την υπηρετεί αφού τις γνώσεις και την εμπειρία του
για την πολιτική ελάχιστοι έλληνες διαθέτουν και για τον τόπο μας αυτό
είναι ένα τεράστιο και πολύτιμο κεφάλαιο. Σε ανταπάντηση ο κ. πρόεδρος
εμφανώς συγκινημένος τόνισε «Η χειρονομία αυτή αγαπητέ Αντιδήμαρχε
Αντώνη με τιμά και τη θεωρώ ως τη μεγαλύτερη τιμή που έχω δεχτεί και
αυτό γιατί προέρχεται από τους συγχωριανούς μου. Τους συγχωριανούς
μου που τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ για την αγάπη με την οποία
με περιέβαλαν και με περιβάλουν στην πολιτική μου διαδρομή».

Ένα σημαντικό έργο για τον Ελληνόπυργο δόθηκε στην κυ-
κλοφορία στις 12 Ιουνίου 2012 Πρόκειται για τον περιφερειακό
δρόμο Ελληνοπύργου. Ένα έργο που άρχισε το 2008 και δεν
ολοκληρώθηκε λόγω του θανάτου του αναδόχου. 

Η κατασκευή του έργου αυτού αποτελούσε ένα από τα έργα
στόχους για το 2012 δεδομένου ότι θα έλυνε ένα βασικό πρό-
βλημα, αυτό της διέλευσης μεγάλων οχημάτων από και προς
τη λίμνη Ν.Πλαστήρα μέσω Ελληνοπύργου.

Έτσι με ελάχιστο κόστος, χρησιμοποιώντας κυρίως μηχανή-
ματα του Δήμου και της περιφέρειας και ντόπια υλικά (χαλίκι)
για το στρώσιμο, έγινε εφικτό  μέσα σε πέντε μέρες να πραγ-
ματοποιηθεί η διάνοιξη και το στρώσιμο του δρόμου. 

Ασφαλώς και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του δρόμου
για να πάρει την οριστική του μορφή, τη μορφή που προβλέπει
η μελέτη. Είναι όμως γεγονός ότι με τη διάνοιξη, πέρα από την
άνετη κυκλοφορία των οχημάτων και την αποσυμφόρηση του
κέντρου ιδιαίτερα σε περιόδους εκδηλώσεων στον Άγιο Αθανά-
σιο, αξιοποιείται η βόρεια πλευρά του χωριού που βρίσκεται
στους κήπους και πέρα από αυτούς και η οποία μπορεί να οι-

κοδομηθεί ενώ από εκεί μπορεί να κατασκευασθεί μονοπάτι που
να οδηγεί στην ιστορική σπηλιά του Λώλου.  

ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

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

Ο Παύλος Β. Σιούφας
εξελέγη Βουλευτής ν. Καρδίτσης

Νέος Βουλευτής ν.
Καρδίτσης εξελέγη ο
συγχωριανός μας-και
Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου του
χωριού μας «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», Παύλος
Βασ. Σιούφας. Από τις
εκλογές της 6ης Μαϊου,
ο αγαπητός μας Παύ-
λος, αναδείχθηκε 1ος
επιλαχών (4ος στην
σειρά κατάταξης), αφού
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Με την παρουσία διακεκριμένων Πανεπιστημιακών  Καθηγη-

τών και του Οινολόγου κ. Καραθανάση Θάνου-Παπαθανασίου θα

διεξαχθεί ημερίδα στο χωριό (Ελληνόπυργο) το Σάββατο της 7ης

Ιουλίου 2012.

Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας

των  μεταπτυχιακών φοιτητών (3ου έτους) και παρουσίαση θεμα-

τικών ομάδων, από ειδικούς επιστήμονες-εμπειρογνώμονες,σχε-

τικά με την αξιολόγηση,επιλογή τόπων και πόρων με στόχο να

αποτελέσουν αυτοί το καλάθι προϊόντων του Ελληνοπύργου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για ανάπτυξη  ατομικών επι-

χειρήσεων (μελισσοτροφία, ζώα ελεύθερης βοσκής, πτηνοτροφία,

τυροκομικά προϊόντα, αρωματικά φυτά, αμπέλια κ.λπ.), καθώς και

για ανάπτυξη ομαδικών  επιχειρήσεων (αξιοποίηση  δασικής βιο-

μάζας για καύσιμη ύλη κ.λπ.).

Η επιστημονική αυτή ημερίδα (Πανεπιστημιάδα την ονομάσαμε)

θεωρείται πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του χωριού και της

ευρύτερης περιοχής και για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχει της

απαραίτητης προσοχής από τους ενδιαφερομένους και ιδιαίτερα

τους νέους που  επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χωριό.
ΠρOγραΜΜα ΣυνAντΗΣΗΣ ΕργαΣIαΣ

Σάββατο 7/7/2012

16:30, Έναρξη

17:00 – 20.00: εργασίες ομάδων

αίθουσα 2: Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνόπυργου
πανεπιστημιακοί και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενοι

επενδυτές και η τεχνική ομάδα υποστήριξης του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας θα εργασθούν από κοινού για τον προσδιορισμό των

απαραίτητων βημάτων για την προώθηση ώριμων επιχειρηματι-

κών πρωτοβουλιών.

Θεματικές:

• Κτηνοτροφία – βόσκηση       

• Παραγωγή Βιομάζας             

• αρωματικά                             

• Καστανόμελο 

• Κρασί                                        

20:00 – 20.30 : παρουσίαση

αίθουσα 1: Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνόπυργου
Η τεχνική ομάδα υποστήριξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

θα παρουσιάσει τις εργασίες (δράσεις –έρευνες) που πραγματο-

ποίησε στον Ελληνόπυργο από το δυναμικό (ερευνητές και φοι-

τητές) των δύο μεταπτυχιακών (Βόλου και Κλερμόν-Φερράν

γαλλίας) καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την ανά-

δειξη πόρων και προϊόντων με έντονη την ταυτότητα του Ελλη-

νόπυργου (έκθεση χαρτών και παρουσιάσεις).

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

Πανεπιστημιάδα στον Ελληνόπυργο

Δόθηκε στην κυκλοφορία ο περιφερειακός Ελληνοπύργου

Στη φωτογραφία από αριστερά ο πρόεδρος του χωριού
κ. Ιωάννης Βλάχος. Ο Δήμαρχος Μουζακίου 

κ. Γιώργος Κωτσός, ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνης Μηνίτσιος 
και ο χειριστής του γκρέιντερ κ. Σωτήρης Μπαλατσός

μετά το στρώσιμο του δρόμου   στις 12 /6/2012



Koινωνικά και άλλα...

ΓΑΜΟΙ
- Ο Ελευθέριος Σασλόγλου (γιός της Κατερίνας Β. Σι-

ούφα - Σασλόγλου), νυμφεύθηκε την Έλλη Παπαδημη-
τρίου. Ο γάμος τους ετελέσθη στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων,
στην Ηλιούπολη Αττικής, την 26 Δεκεμβρίου 2011. 

- Ευθυμία Μηνίτσιου απεβίωσε στις 21 Φεβ 2012 στο De-
troit των ΗΠΑ  σε ηλικία 95 ετών.

Ευχόμεθα ο Θεός να ευλογεί την οικογένειά τους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Ο Δημήτρης Μουντζούρης (του Ευπατρίδη και της Νε-

φέλης) και η Ελένη Μπαλή απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί, κοριτσάκι.

- Ο Βασίλης Σταμούλης και η Αγνή Γέρμανου του Γεωρ-
γίου, απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, αγοράκι, την 20-
1-2012.

- Ο Απόστολος Μιχαηλίδης και η Φωτεινή (γένος Λ. Κα-
ρανάσιου και Άρτεμης Αθ. Λαγού), απέκτησαν το πρώτο
τους παιδί, κοριτσάκι.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν και
να είναι ευλογημένα από τον Θεό.
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Πένθιμα και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Κωνσταντία Κ. Μακρή, ετών 86 ,την

10-2-2012 στην Αθήνα.
- Ευθυμία Αθ. Μηνίτσιου ετών 92, την

9-2-2012 στην Αμερική.

ΜΝηΜOΣυΝΑ
- Αθανάσιος Γ. Μακρής, 40ήμερον, στην Αγία Παρα-

σκευή στο χωριό.
- Βασ. Πλακιάς, 40ήμερον, στην Αγία Παρασκευή στο

χωριό.
- Ανδρονίκη Γ. Βλάχου, 40ήμερον στην Αγία Παρασκευή,

στο χωριό.

Ευθυμία Μηνίτσιου

Δωρεές
- Στην μνήμη του θείου μας Βασιλείου Κώστα Πλακιά (Ζέρβα),

ο Θεόδωρος και η Αγορίτσα Σιούφα κατέθεσαν απευθείας στο
Κοινωφελές Πολιτιστικόν Ιδρυμα «Αρχοντικόν Σύρμου (Ζήγρα)
Ελληνοπύργου» το ποσό των 100 ευρώ.

- Στην αοίδιμη μνήμη της εκλεκτής Δικηγόρου και δευτέρας
εξαδέλφης μας ΧΑΡΑΣ (ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ) Αχιλλέως και Ροδάνθης
ΜΑΜΑΛΗ από το γένος Δημητρίου Παπαδούλη εκ Φυλακτής, που
ήταν αδελφός της γιαγιάς μας Μαγδαληνής Χαραλάμπους Σι-
ούφα, οι Θεόδωρος και Αγορίτσα Σιούφα κατέθεσαν αντί στεφά-
νου απευθείας στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν Ιδρυμα «Αρχοντικόν
Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου» το ποσό των 150 ευρώ για τους
σκοπούς του.

- Εις μνήμην ΚΑΠΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ ΛΕΜΟΥ ο Θεόδωρος και η Αγο-
ρίτσα Σιούφα απέστειλαν απευθείας ως δωρεά στο Κοινωφελές
Πολιτιστικό Ιδρυμα «Αρχοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύρ-
γου» το ποσό των Ευρώ Πεντακοσίων (�500).

- Ο Θεόδωρος και η Αγορίτσα Σιούφα απέστειλαν απευθείας
στο Κοινωφελές Πολιτιστικό Ιδρυμα «Αρχοντικόν Σύρμου
(Ζήγρα) Ελληνοπύργου» (α) το ποσό των Ευρώ Εκατό (�100) εις
μνήμην ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΝΙΑΔΗ και (β) το ποσό των Ευρώ Εκατό
(�100) εις μνήμην ΠΑΠΑ-ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΟΥΦΑ.

- Εις μνήμην ΑΝΝΑΣ ΑΒΡΑΜΕΑ ο Θεόδωρος και η Αγορίτσα
Σιούφα απέστειλαν απευθείας στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν
Ιδρυμα «Αρχοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου Καρδίτσης»
το ποσό των 250 ευρώ.

- Στην αγαπητή μνήμη του Παπα-Αλέκου Αθ. Ζάχου, ο Θεόδω-
ρος και η Αγορίτσα Σιούφα, κατέθεσαν στον λογαριασμό του
Ιδρύματος Αρχοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) το ποσό των Ευρώ 100
ευρώ.

- Στην μνήμη της θείας και παραμάνας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ
(ΝΤΙΑΣ) ΓΕΡΜΑΝΟΥ ο Θεόδωρος και η Αγορίτσα Σιούφα κατέ-
θεσαν απευθείας στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ελληνοπύρ-
γου το ποσό των 100 ευρώ.

- Στην μνήμη της θείας και παραμάνας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ
(ΝΤΙΑΣ) ΓΕΡΜΑΝΟΥ ο Θεόδωρος και η Αγορίτσα Σιούφα κατέ-
θεσαν απευθείας στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν Ιδρυμα «Αρχον-
τικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου» το ποσό των 150 ευρώ.

- Στην μνήμη της ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ο Θεόδωρος
και η Αγορίτσα Σιούφα κατέθεσαν απευθείας στο Κοινωφελές

Πολιτιστικόν Ιδρυμα «Αρχοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύρ-
γου» το ποσό των 100 ευρώ.

- Στην ιερά μνήμη του πατρός των ιερέως Βασιλείου Χ. Σιούφα
και επί τη συμπληρώσει 45 ετών από την εκδημία του, οι Θεόδω-
ρος Β. Σιούφας, Χαράλαμπος Β. Σιούφας και Παύλος Β. Σιούφας
κατέθεσαν απευθείας στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν Ιδρυμα «Αρ-
χοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου το ποσό των 400 ευρώ.

- Στην μνήμη του πατρός της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΣΔΡΑΚΑ και
επί τη συμπληρώσει 6ετίας από του θανάτου του, η Κυρία Αγο-
ρίτσα Κ. Σδράκα και ο σύζυγός της Θεόδωρος Β. Σιούφας κατέ-
θεσαν απευθείας (α) στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν Ιδρυμα
«Αρχοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου» το ποσό των 100»
και (β) στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαυρομματίου το ποσό
των 100 ευρώ.

- Στην μνήμη του Βασιλείου Σύρμου, διατελέσαντος Προ-
έδρου του Χωριού μας και πολλάς υπηρεσίας προσενεγκόντος
σε αυτό και τους συγχωριανούς μας, ο Θεόδωρος και η Αγορί-
τσα Σιούφα κατέθεσαν απευθείας στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν
Ιδρυμα «Αρχοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου» το ποσό
των 100 ευρώ.

- Στην μνήμη του Μπαρμπα-Μήτσιου του Τσέλιγκα (Δημητρίου
Θωμά Πλακιά), ο Θεόδωρος και η Αγορίτσα Σιούφα κατέθεσαν
απευθείας στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν Ιδρυμα «Αρχοντικόν
Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου» το ποσό των 100 ευρώ.

- Στην αοίδιμη μνήμη του σπουδαίου συγχωριανού μας ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΜΑΚΚΑ οι Θεόδωρος και Αγορίτσα Σιούφα κατέθεσαν
απευθείας στον λογαριασμό του Κοινωφελούς Πολιτιστικού
Ιδρύματος «Αρχοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου Καρδί-
τσης» υπέρ των σκοπών του το ποσό των 125 ευρώ.

- Στην αοίδιμη μνήμη του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗ οι Θε-
όδωρος και Παύλος Σιούφας κατέθεσαν απευθείας στον λογα-
ριασμό του Κοινωφελούς Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχοντικόν
Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου Καρδίτσης» υπέρ των σκοπών
του το ποσό των 125 ευρώ.

- Στην αοίδιμη μνήμη του επιτίμου Αντιπροέδρου του Αρείου
Πάγου ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΚΚΑΛΗ ο Θεόδωρος και η Αγορίτσα Σιούφα
κατέθεσαν απευθείας στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν Ιδρυμα «Αρ-
χοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου» το ποσό των 100 ευρώ.

Την ευχαριστούμε θερμά. 

Επαγγελματικά
ΜΕΤAΘΕΣη
- Η Υπαστυνόμος Ειδ. Καθηκόντων (Ψυχολόγος), Μαρία

Αντ. Κορώνη, μετατέθηκε-αμοιβαίως με συνάδελφό της -
εκ της  Δ/νσεως Ασφαλείας Θεσσαλονίκης στην Γεν.
Αστυν. Δ/νση Θεσσαλίας (Λάρισα).

- Ο συγχωριανός μας Απόστολος Π. Μπονώτης, υπάλ-
ληλος του ΟΤΕ,μετατέθηκε από την Καρδίτσα  στη Λάρισα
και ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου τεχνικού διαμερί-
σματος Θεσσαλίας (Ιλάρχου Σαρίμβεη 4, Λάρισα). Ευχό-
μαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

ΑΠΟΣΤρΑΤΕIΕΣ
- Ο Αντισμήναρχος  Π.Α. (Πιλότος) Κων/νος Λ. Γιαννού-

λης, με αίτησή του αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του Σμη-
νάρχου. Διετέλεσε  μάχιμος  και χειριστής  σύγχρονων
μαχητικών αεροσκαφών και μάλιστα  με πολλέςμετεκπαι-
δεύσεις στην Εΰρώπη και στην Αμερική.

Σημ.
Ενημερώστε μας για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις, λοιπές με-

τακινήσεις, επιτυχίες, σπουδές και άλλα κοινωνικά γεγονότα.
Εάν δεν τα πληροφορηθούμε δεν είναι δυνατή η δημοσίευσή
τους στην εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»

Συγχαρητήρια
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελ-

ληνοπυργίων ν. Μαγνησίας «Η Γράλιστα», καθώς
και όλοι οι συγχωριανοί μας του Βόλου,ευχόμαστε καλή
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα τον νεοεκλεγέντα Βου-
λευτή ν. Καρδίτσας, με το κόμμα της Ν.Δ. κ. Παύλο
Βασ. ΣΙΟΥΦΑ.

Θερμά συγχαρητήρια για την εκλογική του νίκη.
Για τον Σύλλογο Ελληνοπυργίων ν. Μαγνησίας

Το Δ.Σ.

Συγχαρητήρια
Τον βουλευτή ν. Καρδίτσας κ. Παύλο Βασ. Σιούφα

συγχαίρουμε για την εκλογή του στο Εθνικό Κοινοβού-
λιο, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
και ευχόμαστε, ολόψυχα. καλή επιτυχία στα νέα του κα-
θήκοντα.

Οι κουμπάροι του
Βασίλης-Αποστολία ΚΑΠΕΛΛΑ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 6/5/2012                                                  ΕΚΛΟΓΕΣ 17/6/12
Εκλογικό Εκλογικό Σύνολο Εκλογικό Εκλογικό Σύνολο

Τμήμα 158 Τμήμα 159 Τμήμα 158 Τμήμα 159
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 356 411 767 357 411 768
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 240 275 515 208 219 427
ΑΚΥΡΑ -ΛΕΥΚΑ 4 4 8 1 1 2
ΕΓΚΥΡΑ 236 271 507 207 218 425

ΕΛΑΒΑΝ

ΠΑΣΟΚ 5 3 8 3 2 5
ΝΔ 179 185 364 155 158 313 
ΚΚΕ 2 6 8  2 2 
ΛΑΟΣ 3 5 8  3 3  
ΣΥΡΙΖΑ 6 16 22 20 25 45  
Δ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1  1     
ΔΗΜΑΡ 6 10 16 2 5 7  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 2 1 3 2  2  
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1 1 2     
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 9 17 24 13 16 29  
ΑΝΕΞ. ΕΛΛ 22 23 45 12 7 19  
ΔΕΝ ΠΛΗΡ 1 1     
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡ 1 1     
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1 1     
ΚΟΙΝΚΗ ΣΥΜ 1 1 

Αποτελέσματα Βουλευτικών εκλογών της 6ης μαΐου  και στις 17 Ιουνίου 2012 στον Ελληνόπυργο

Στις 29 Μαρτίου, 20 Φοιτητές και 6 καθηγητές του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας  βρέθηκαν στο χωριό, προκειμένου
ενημερωθούν και συζητήσουν  με τους ντόπιους κατοίκους
για τις δυνατότητες ανάπτυξης του χωριού,στα πλαίσια του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος DYNTAR. Ως γνωστόν, την
παρελθούσα Κυριακή (25 Μαρτίου) υπογράφηκε η «εδα-
φική χάρτα συνεργασίας»  μεταξύ των  αρμοδίων φορέων
(Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΑΝΚΑ, Δήμου Μουζακίου, το-
πικής Κοινότητας) και των έξι  ενεργών συλλόγων,αποδή-
μων Ελληνοπυργίων(Αθηνών, Λαρίσης, τοπικού «Ο Άγιος
Αθανάσιος», Θεσ/νίκης, Βόλο και Τρικάλων). Οι καθορισθέν-
τες στόχοι και οι δράσεις σχεδιάστηκαν από την ομάδα ερ-
γασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχει και την
ευθύνη του όλου προγράμματος, υπό την  καθοδήγηση και
συντονισμό του Καθηγητού κ. Δημ. Γούσιου. Η ερευνητική
ομάδα επισκέφθηκε το Αρχοντικό  Σύρμου-Ζήγρα και πε-
ριηγήθηκε σ’ αυτό και στο χωριό, από τον Γιάννη Ν. Φα-
ρασλή, που είναι από τους πρωτεργάτες  αυτού του
προγράμματος.  Οι  ίδιοι φοιτητές  βρέθηκαν στο χωριό, για
τον ίδιο λόγο και την  Πέμπτη της Διακαινισίμου εβδομάδος.

Ερευνητική ομάδα Πανεπιστημιακών 
και φοιτητών στο Ελληνόπυργο

Αλλάζει ο κόσμος περνώντας τα χρόνια και προκαταλή-
ψεις της παλιάς εποχής σβήνουν. Η σημερινή μας ιστορι-
ούλα, λοιπόν, αναφέρεται σε κείνα τα χρόνια τα παλιά.
Χρόνια δύσκολα από κάθε άποψη. Για τα βακούφια όμως
υπήρχε ένας σεβασμός ανάμικτος με φόβο. Οι άνθρωποι
δεν άπλωναν το χέρι τους να πάρουν από βακούφι ούτε
ξερό κλαράκι. Φοβόταν την οργή του Αγίου. Ένα βραδάκι
λοιπόν, γυρίζοντας στο σπίτι μας με τις γιδούλες του ο
μπαρμπα-Κώστας κρατούσε στον ώμο του και ένα δεμάτι
με λίγα ξερόκλαδα. Πέσανε να κοιμηθούνε με τη γριά του
την κυρά-Κώσταινα, αλλά δεν είχε ύπνο. Στριφογύριζε στο
στρώμα του κι όλο πετάγονταν ξαφνιασμένος.

Το πρωί τον ρωτάει η γυναίκα του τι είχε και όλη νύχτα
ήταν ανήσυχος. Άστα ωρέ γριά της λέει. Όλη τη νύχτα
έβλεπα ένα γέρο με κάτασπρη γενειάδα να με βαράει. Κα-
τάλαβε η γερόντισσα. Σήκω του λέει. Πάρε το δεμάτι τα
ξύλα και πήγαινέ τα εκεί απ’ όπου τα πήρες. Έτσι κι έγινε.
Τα φορτώθηκε ο γέρος και τα πήγε στο δάσος του Αη - Θα-
νάση απ’ όπου τα πήρε. Να μάθ’ς άλλ’ βολά να μην απλών’ς
τα ξερά ’ς σι βακούφ’ τον μάλωσε η γριά του.

Δ.Γ.

Είπαν...
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(Συνέχεια)

Αγαπάτε τους εχθρούς υμών (Μτ 5.44, Λκ 6.27): Είναι
το «άκρον άωτον» του χρυσού κανόνα της αγάπης που
κήρυξε ο Χριστός, ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης δύ-
ναμης. Πόσα ψυχικά αποθέματα μπορεί να διαθέτει ο άν-
θρωπος, ώστε να έχει τη δύναμη να συγχωρεί ακόμα και
τον εχθρό του; Ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος είχε προχωρήσει
πριν από το Χριστό ακόμα πιο πέρα, λέγοντας «τον εχ-
θρόν φίλον ποιείν και ευεργετείν» (τον εχθρό σου όχι μόνο να τον
κάνεις φίλο σου, αλλά  και να τον ευεργετείς).

Άγει το θείον τους κακούς προς την δίκην (Μένανδρος): Ο
Θεός οδηγεί τους κακούς στη δικαιοσύνη. Η θεία δίκη είναι άτεγ-
κτη. Αν ο κακούργος κατορθώσει να ξεφύγει από την αρπάγη του
νόμου, θα φροντίσει σε χρόνο ανύποπτο η Νέμεση να τον οδηγήσει
στο σκαμνί του κατηγορουμένου. «Έστι Δίκης οφθαλμός ος τα
πάνθ’ ορά» (βλ. λήμμα). Το μάτι της θεάς Δίκης είναι άγρυπνο, απ’
αυτό δεν ξεφεύγει κανείς.

Αγέλαστος πέτρα εστί (παροιμία): Είναι περίλυπος, ψυχικά πλη-
γωμένος. Η παροιμία πήρε το όνομα από μια πέτρα σε βραχώδη
θέση της Ελευσίνας, επάνω στην οποία, όπως μυθολογείται, κάθισε
η στενοχωρημένη Δήμητρα και μοιρολογούσε την αρπαγή της
κόρης της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα. Η βραχώδης αυτή πε-
ριοχή βρισκόταν κοντά στο «Καλλίχορον Φρέαρ» ή «Παρθένιον
Φρέαρ», όπως το ονομάζει ο Όμηρος, όπου η Δήμητρα συναντή-
θηκε με τις κόρες του Βασιλιά της Ελευσίνας Κελεού, οι οποίες την
πήραν μαζί τους στο παλάτι. Εκεί η Βασίλισσα Μετάνειρα διέταξε
τη θεραπαινίδα Ιάμβη, να της προσφέρει κυκεώνα, για να συνέλθει
(βλ. «κυκεών»).

Αγορά Κερκώπων (παροιμία): Συναλλαγή με δόλιους και πονη-
ρούς. Κοντά στις Θερμοπύλες ζούσαν δυο διαβόητα θεϊκά αδέρ-
φια, ο Σίλλος και ο Τριβαλός. Μητέρα τους ήταν η Θεία, κόρη του
Ουρανού, και πατέρας τους ο Ωκεανός. Η καταγωγή τους ήταν
από την Οιχαλία. Οι μοναδικές επιδόσεις τους ήταν η πονηριά, η
ψευτιά, η απάτη, η κλοπή και οι ληστείες. Είχαν καταντήσει ο φόβος
και ο τρόμος  όλων των ανθρώπων. Κάποτε όμως έπεσαν στα χέρια
του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, περνώντας από τα μέρη τους μια φορά,
κουρασμένος όπως ήταν από τις περιπέτειές του, έπεσε να κοιμη-
θεί κάτω από ένα δέντρο. Τα πονηρά αδέλφια, που τυχαία είχαν
βρεθεί εκεί, έσκυψαν σιγά σιγά να του πάρουν τα όπλα, αλλά ο
Ηρακλής ξύπνησε, τους άρπαξε, τους έδεσε τα πόδια στο ύψος
των αστραγάλων, πέρασε ύστερα ένα ξύλο ανάμεσα στα πόδια
τους, τους έριξε κατόπιν στον ώμο του με τα κεφάλια προς τα
κάτω, σα σφαχτά, και ξεκίνησε να τους παραδώσει στον Ευρυσθέα,
το Βασιλιά του Άργους, από τον οποίο είχε πάρει τις εντολές, να
εκτελέσει τους άθλους που του ανέθεσε.  Τα παμπόνηρα αδερφά-
κια όμως άρχισαν να λένε στο δρόμο ξεκαρδιστικά αστεία στον
Ηρακλή, αν και κρεμασμένα με τα κεφάλια προς τα κάτω. Ο Ηρα-
κλής τόσο πολύ γέλασε και κατευχαριστήθηκε, ώστε τους ελευθέ-
ρωσε. Άλλοι λένε πως δε συγκινήθηκε καθόλου από τα αστεία τους
και τους πήγε κατευθείαν  στον Ευρυσθέα. Η λέξη «Κέρκωψ» κα-
τέστη ταυτόσημη σήμερα με τη λέξη «πανούργος». Κέρκωπες είναι
όλοι οι αφερέγγυοι, οι δόλιοι, οι πονηροί και συμφεροντολόγοι. Η
συναλλαγή μαζί τους είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Προσοχή!

Άγος: Ανίερη πράξη, ανοσιούργημα. Μίασμα λόγω διάπραξης
φόνου ή ανοσιουργήματος. Είναι κατάρα, οργή Θεού, γιατί το άγος
θεωρείται προσβολή προς το Θεό, προκαλείται δε από ανθρωπο-
κτονία εκ προμελέτης και ακολουθεί τον εγκληματία, που θεωρείται
πλέον «εναγής», δηλ. καταραμένος. Το έγκλημα αυτό μόλυνε όχι
μόνο τον αυτουργό, αλλά και το περιβάλλον του (οικογένεια, πόλη,
κοινωνία). Η κάθαρση (εξαγνισμός) γινόταν με θυσίες, ιεροτελε-
στίες, καύση αρωματικών υλών και τιμωρία ή εξορία του ενόχου ή
άλλων που προσφέρονταν εθελοντικά να γίνουν εξιλαστήρια θύ-
ματα για κατευνασμό της θείας οργής. Την κάθαρση την έκαναν οι
μάντεις. Έτσι, εξευμενίζονταν οι θεοί και γλίτωναν από την οργή
τους οι άλλοι που δεν έφταιγαν (βλ. «κυλώνειον άγος»). Παρά-
δειγμα ομαδικού άγους έχουμε τη δολοφονία των πρέσβεων του
Δαρείου, οι οποίοι ζήτησαν «γην και ύδωρ» (βλ. λήμμα) από διάφο-
ρες ελληνικές πόλεις, σα σημεία υποταγής τους στο Δαρείο. Οι
Αθηναίοι τους έριξαν σε ένα βαθύ βάραθρο, για να πάρουν μόνοι
τους «όση γη ήθελαν», ενώ οι Σπαρτιάτες τους έριξαν σε ένα βαθύ
πηγάδι, για να πάρουν μπόλικο «ύδωρ». Αυτό το έγκλημα προκά-
λεσε άγος σε ολόκληρη τη Σπάρτη, που εκδηλώθηκε με θεομηνίες
και δημιούργησε μεγάλη ανησυχία στους Σπαρτιάτες. Η κάθαρση
επιτεύχθηκε με την εθελοντική προσφορά δύο πολιτών, να πάνε
στην Περσία και να ζητήσουν από το Βασιλιά εκεί να θυσιαστούν
αυτοί για το έγκλημα. Ο Βασιλιάς όμως θαύμασε τη γενναιότητά
τους και δεν τους σκότωσε. Ωστόσο, η προσφορά και μόνο, αυτή
καθαυτή, λειτούργησε εξαγνιστικά ως πράξη, ανεξάρτητα από το
αποτέλεσμα, οι θεοί εξευμενίστηκαν και το άγος εξέλιπε. 

Άγος του μητραλοίου: Το μίασμα του μητροκτόνου. Κλασικό
παράδειγμα μητραλοία στην αρχαιότητα έχουμε το μυθικό Ορέστη,
γιο του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, ο οποίος σκότωσε
τη μητέρα του και τον ερωτικό της σύντροφο Αίγισθο, γιατί αυτοί
δολοφόνησαν τον πατέρα του, όταν εκείνος είχε επιστρέψει από
την Τροία. Για το έγκλημα αυτό ο Ορέστης υπέστη απηνή κατα-
δίωξη από τις ερινύες, ώστε στο τέλος αναγκάστηκε να καταφύγει
στον Άρειο Πάγο της Ακρόπολης, όπου δικάστηκε για το ανοσι-
ούργημά του, αλλά αθωώθηκε κατά πλειοψηφία με την ψήφο της
Αθηνάς (βλ. λήμμα «ψήφος της Αθηνάς»). 

Άλλη εκδοχή είναι πως ο Ορέστης φυγαδεύτηκε από το θεό
Απόλλωνα στην Ταυρίδα με την εντολή να αρπάξει το εκεί ξόανο
της Άρτεμης, αλλά συνελήφθη από το Βασιλιά Θόα, ο οποίος τον
παρέδωσε στην ιέρεια της Άρτεμης Ιφιγένεια, για να τον θυσιάσει
στο βωμό της. Εκείνη όμως αναγνώρισε αμέσως ότι ήταν ο αδελ-
φός της. Κατόπιν αυτού τα δυο αδέλφια δραπέτευσαν, παίρνοντας
μαζί τους και το ξόανο της Άρτεμης, το οποίο μετέφεραν στη Βραυ-
ρώνα της Αττικής, όπου και το τοποθέτησαν στο ναό της Άρτεμης.

Αγροίκος ειμί, την σκάφην σκάφην λέγων (παροιμία): Εγώ είμαι
απλοϊκός, ανεπιτήδευτος, απονήρευτος, αυθόρμητος και λέω τη
σκάφη σκάφη, δηλαδή λέω τα πράγματα με το όνομά τους, δεν
ξέρω να κρύβομαι, ούτε να κολακεύω. Αυτή η αυθόρμητη έκφραση
γνώμης λέγεται κατά Πλάτωνα «αγροίκος σοφία» (απλοϊκή σοφία).
Η φράση απαντά και στον Αριστοφάνη στον τύπο «σκαιός και
αγροίκος ειμί, την σκάφην, σκάφην λέγων». Εμείς λέμε σήμερα «τη
σκάφη σκάφη και τα σύκα σύκα». Σχετική είναι και η ακόλουθη πα-
ροιμία:

Αγροίκου μη καταφρόνει ρήτορος (παροιμία): Μην υποτιμάς
τα λόγια και τη γνώμη ενός απλοϊκού ανθρώπου, ενός αγρότη. Την
παροιμία αναφέρει ο Ζηνόβιος.

Αγρόν ηγόρασε (Λκ 14.18): Αδιαφόρησε, δεν έδωσε σημασία.
Στην παραβολή του οικοδεσπότη που θέλησε να παραθέσει με-
γάλο δείπνο, για να ευχαριστήσει γνωστούς και φίλους του, ο αμ-
φιτρύωνας έστειλε το δούλο του, να υπενθυμίσει στους
προσκεκλημένους ότι το δείπνο είναι έτοιμο και πρέπει να προσέλ-
θουν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Αυτοί όμως άρχισαν να προβάλ-
λουν διάφορες προφάσεις, για να μην πάνε στο δείπνο. Ο πρώτος
είπε: «Αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκην εξελθείν και ιδείν αυτόν.
ερωτώ σε, έχε με παρητημένον!» (αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει
να πάω να το δω. Σε παρακαλώ μη λογαριάζεις την παρουσία μου!).
Η φράση χρησιμοποιείται μεταφορικά και σήμερα, για να δικαιο-
λογηθούν διάφορες προφάσεις ή για να επισημανθεί η αδιαφορία
κάποιου.

Αγρός του Κεραμέως ή αγρός αίματος (Μτ 27.7): Εγκαταλειμ-
μένο κτήμα. Έτσι ονομάστηκε ένα κτήμα κάποιου κεραμιδά, που
αγοράστηκε, ύστερα από συμβούλιο των αρχιερέων, με τα λύτρα
της προδοσίας του Χριστού από τον Ιούδα, με σκοπό να ενταφιά-
ζονται σ’ αυτό οι ξένοι Ιουδαίοι («συμβούλιον δε λαβόντες, ηγόρα-
σαν εξ αυτών τον αγρόν του κεραμέως εις ταφήν τοις ξένοις»).
Ονομάστηκε και «αγρός αίματος», επειδή το αντίτιμο της αγοράς
του ήταν προϊόν της δολοφονίας του Ιησού (βλ. και «απήγξατο»).

Αγών πρόφασιν ουκ επιδέχεται (παροιμία): Στους αγώνες δε
χωράνε δικαιολογίες και προφάσεις. Όταν αποφασίζει κανείς ή
είναι αναγκασμένος να αποδυθεί σε αγώνες, πρέπει να μην αναζη-
τεί προφάσεις για υπαναχώρηση και εγκατάλειψη. Η παροιμία πολύ
εύχρηστη στους αρχαίους (την αναφέρει και ο Ζηνόβιος).

Άδακρυς μάχη: Μάχη χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Το 368 π.Χ.
έγινε μάχη στη Μίδεα της Πελοποννήσου μεταξύ των Σπαρτιατών
και των συμμάχων του Επαμεινώνδα Αρκάδων και Αργείων. Ανα-
φέρεται ότι κατά τη μάχη αυτή ο γιος του Βασιλιά της Σπάρτης
Αγησιλάου Β΄ Αρχίδαμος, έχοντας στο πλευρό του και 2.000 Κέλ-
τες μισθοφόρους, που του είχε στείλει ο Τύραννος της Σικελίας
Διονύσιος, κατόρθωσε να εγκλωβίσει σε ένα στενό πέρασμα τους
αντιπάλους του και να τους κατατροπώσει, νικώντας τους κατά
κράτος. Στη μάχη αυτή λέγεται ότι σκοτώθηκαν περί τους 10.000
Αρκάδες και Αργείοι, ενώ από τους Λακεδαιμονίους του Αρχιδάμου
κανένας. «Άδακρυς μάχη» λοιπόν για τους Σπαρτιάτες, γι’ αυτό και
ολόκληρος ο λαός, με επικεφαλής τους εφόρους και τον ίδιο το
Βασιλιά Αγησίλαο, βγήκε να προϋπαντήσει με ζητωκραυγές τους
νικητές, ενώ ο Βασιλιάς συνεχάρη εγκαρδίως το γιο του. Κατά με-
ταφορά χρησιμοποιείται αναλογικά η φράση σήμερα για περιπτώ-
σεις όπου βγαίνει κανείς αλώβητος και αζημίωτος από διάφορες
περιπέτειες ή επιτυγχάνει πράγματα με ανέξοδες ενέργειες.

Άδεις ώσπερ εις Δήλον πλέων (παροιμία): Τραγουδάς, σα να
πηγαίνεις στη Δήλο. Μεταφορικά, δε σε νοιάζει για τίποτα, είσαι
ανεύθυνος, κοιτάζεις μόνο πώς θα καλοπερνάς. Η Δήλος ήταν πα-
σίγνωστη για τον πλούτο, την καλοπέραση, τα γλέντια και τα ξε-
φαντώματα. Οι χορευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονταν εκεί
ήταν μοναδικές. Όποιος ήθελε λοιπόν να γλεντήσει, έπαιρνε το
πλοίο και τραβούσε για τη Δήλο, αρκεί να άντεχε το πορτοφόλι του.
Η παροιμία αναφέρεται και από το Ζηνόβιο.

Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι (Μάρκος
Αυρήλιος): Πολλές φορές αδικεί και αυτός που δεν κάνει τίποτα,
όχι μόνο αυτός που κάνει. Είναι οι καιροσκόποι, που περιμένουν να
αποκομίσουν οφέλη από την απραξία τους, ελίσσονται ανάλογα με
την εξέλιξη των γεγονότων. Ο Γκαίτε τους στιγματίζει σαν καταρα-
μένους («verdammt seien diejenigen, die weder kalt noch warm sind»
= καταραμένοι εκείνοι που δεν είναι ούτε κρύοι ούτε ζεστοί). Ο εχέ-
φρων άνθρωπος, ο άνθρωπος με προσωπικότητα, νιώθει συνυπεύ-
θυνος για τα τεκταινόμενα γύρω του. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του
να παρατηρεί απαθώς τα γεγονότα από το ασφαλές κρησφύγετο
της αποστασιοποίησης, καιροφυλακτώντας και ζυγίζοντας αν συμ-

φέρει ή δε συμφέρει να καταστεί στο τέλος των εξελί-
ξεων μέτοχος των αποτελεσμάτων. Παίρνει θέση ως ορ-
γανικό μέλος του συνόλου και μέρος του προβλήματος.
Αδιάφορο αν η θέση του θα  ‘ναι θετική ή αρνητική. Ση-
μασία έχει να μη μείνει αδρανής.

Αδώνιδος Κήποι (παροιμία): Κήποι του Άδωνη, δηλ.
πράματα εφήμερα και μάταια. Όπως είναι γνωστό, οι αρ-
χαίοι, για να συμβολίσουν τον ετήσιο κύκλο της βλάστη-
σης και της καρποφορίας της φύσης, γιόρταζαν τη

νεκρανάσταση του Άδωνη. Ο κάθε τόπος είχε το δικό του τρόπο
που γιόρταζε. Στα αθηναϊκά Αδώνεια, όπως και στα αντίστοιχα της
Κύπρου, της Αλεξάνδρειας και της Βύλου, οι γυναίκες φορούσαν
πένθιμα ρούχα και θρηνούσαν μπροστά σε δυο νεκροκρέβατα, το-
ποθετημένα στις εισόδους των σπιτιών, πάνω στα οποία έβαζαν ξύ-
λινα ομοιώματα του Άδωνη και της Άρτεμης. Γύρω από τα ειδώλια
αυτά τοποθετούσαν τους λεγόμενους «Κήπους του Αδώνιδος».
Επρόκειτο για γλάστρες με εφήμερα, αλλά και γρήγορα αναπτυσ-
σόμενα φυτά (σιτάρι, κριθάρι, φακές, μαρούλι κ.ά.), τα οποία με-
ταφύτευαν από τον κήπο τους. Όταν τελείωναν οι γιορτές,
ανέβαζαν τις γλάστρες στη στέγη, για να μεγαλώσουν γρήγορα με
τη βοήθεια του ήλιου. Η ανάπτυξη αυτή καθαυτή των φυτών συμ-
βόλιζε την ανάσταση του Άδωνη.

Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί το σύμπαν (Πλάτων): Πάντοτε
ο μεγάλος Θεός γεωμετρεί το σύμπαν. Πρόκειται για μια μνημοτε-
χνική γέφυρα, της οποίας το αριθμητικό πλήθος των γραμμάτων
κάθε λέξης χωριστά μας δίνει, διαβάζοντάς το στο σύνολό του, τον
ατελή αριθμό 3,1415926... του εμβαδού του κύκλου (αεί=3 γράμ-
ματα, ο=1 γράμμα, Θεός=4 γράμματα, ο=1 γράμμα, μέγας=5
γράμματα, γεωμετρεί=9 γράμματα, το=2 γράμματα, σύμπαν=6
γράμματα. Οι αριθμοί που προέκυψαν στη σειρά είναι: 31415926,
δηλαδή το γνωστό μας «Π» = 3,1415926). Αυτό τον ατελή αριθμό
του κύκλου τον διατύπωσε σε στίχο το 1924 ο Νικόλαος Χατζηδά-
κης ως εξής:

Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί,
το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω,
παρήγαγεν αριθμόν απέραντον,
και ον, φευ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.
Ωστόσο, υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς την προέλευση της

φράσης: άλλοι αποδίδουν το τμήμα «αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί»
στους πυθαγόρειους και το υπόλοιπο στον Πλάτωνα, και άλλοι πι-
στώνουν ολόκληρη τη φράση στους πυθαγόρειους.

Αεί όμοιος ει (Πλάτων): Πάντα ο ίδιος είσαι, δεν αλλάζεις με τί-
ποτα. Η φράση από το «Συμπόσιον» του Πλάτωνα, όπου ο φίλος
που συνόδευε τον Απολλόδωρο από το Φάληρο στην Αθήνα τον
παρατηρεί για τα πικρόχολα σχόλια που έκανε τόσο για τον εαυτό
του όσο και για τους άλλους, χαρακτηρίζοντάς τον «μανιακό». Του
λέει λοιπόν: «Αεί όμοιός ει, ω Απολλόδωρε, αεί σαυτόν τε και τους
άλλους, και  δοκείς μοι ατεχνώς πάντας αθλίους ηγείσθαι, πλην Σω-
κράτους …» (  πάντα ο ίδιος είσαι, Απολλόδωρε, πάντα κατηγορείς
τον εαυτό σου και τους άλλους, και μου φαίνεται πως οικτίρεις τους
πάντες, πλην του Σωκράτη …). 

Αθανάσιον επαινών, αρετήν επαινέσομαι: Μ’ αυτή την παροι-
μιώδη φράση ο Γρηγόριος ο Θεολόγος εγκωμίασε το Μέγα Αθα-
νάσιο στον επιμνημόσυνο λόγο του: «Επαινώντας τον Αθανάσιο»,
είπε, «είναι σαν να επαινώ την ίδια την αρετή, «ταυτόν γαρ εκείνον
επαινείν και αρετήν επαινέσθαι» (διότι είναι το ίδιο πράγμα το να
επαινείς αυτόν ή την αρετή). Είναι μάλλον  δύσκολο να βρεις σή-
μερα πρότυπα αρετής τέτοιου μεγέθους.

Αθάνατον έχθραν μη φύλαττε, θνητός ων (Μένανδρος): Αφού
είσαι θνητός, μην κρατάς αιώνια έχθρα. Καλό είναι, όταν φεύγουμε
από τη ζωή, να αφήνουμε πίσω μας την καλή φήμη, την υστεροφη-
μία. Καλύτερα να εγκαταλείπουμε το μάταιο τούτο κόσμο συμφι-
λιωμένοι με τους συνανθρώπους μας, παρά  τσακωμένοι. 

Αθλίας παρ’ αθλίου δι’ Αθλίου προς άθλιον (Διογένης ο Κυνι-
κός): Ο Αθλίας (κομίζει επιστολή) από έναν άθλιο μέσω του Αθλία
προς έναν άλλο άθλιο. Έτσι σχολίασε ο Διογένης, όταν πληροφο-
ρήθηκε ότι ο Μ. Αλεξάνδρος (ο «άθλιος») έστειλε από την Ασία επι-
στολή στον τοποτηρητή του Αντίπατρο (τον «άθλιο») μέσω ενός
αγγελιαφόρου, ονόματι Αθλία. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πα-
ρήχηση με τη ρυθμική επανάληψη του ονόματος «Αθλίας».

Αι γυναίκες γεγόνασιν άνδρες: Κατά τη ναυμαχία της Σαλαμί-
νας, που συνήφθη το 480 π.Χ. μεταξύ του στόλου των Περσών υπό
τον Ξέρξη και του ελληνικού συμμαχικού στόλου, συνέβη το εξής
παράδοξο, όσο και κωμικοτραγικό γεγονός: Η Βασίλισσα της Αλι-
καρνασσού Αρτεμισία, σύμμαχος του Ξέρξη, όταν αντιλήφθηκε ότι
κινδύνευε από στιγμή σε στιγμή να βυθιστεί το πλοίο της από μια
αθηναϊκή τριήρη που την καταδίωκε, εφαρμόζοντας το «ο σώζων
εαυτόν σωθήτω», δε δίστασε καθόλου να επιτεθεί εναντίον συμμα-
χικού της πλοίου, που είχε βρεθεί κοντά της, και μάλιστα του Βα-
σιλιά των Καλυνδέων Δαμασιθύμου, και να το βουλιάξει. Με την
πράξη της αυτή παραπλάνησε τόσο τους Έλληνες όσο και τους
Πέρσες: ο Έλληνας τριήραρχος, βλέποντάς την να βυθίζει συμμα-
χικό πλοίο των Περσών, θεώρησε το πλοίο της Αρτεμισίας είτε ελ-
ληνικό είτε περσικό που αυτομόλησε στους Έλληνες. Έτσι,
σταμάτησε την καταδίωξη, και η Αρτεμισία διέφυγε με ασφάλεια
από τον κλοιό. Αντίθετα, ο Ξέρξης, ο οποίος παρακολουθούσε τη
ναυμαχία από μια πλαγιά του Αιγάλεω, υπέθεσε ότι το πλοίο που
βύθισε η Αρτεμισία ήταν ελληνικό και με καμάρι για την «ηρωίδα»
σύμμαχό του αναφώνησε: «Οι μεν άνδρες γεγόνασί μοι γυναίκες,
αι δε γυναίκες άνδρες!!», κατηγορώντας έτσι τους άνδρες πολεμι-
στές του για έλλειψη ανδρείας.

«Λόγιος Γλωσσικός Πλούτος»
(Λεξικογραφική παρουσίαση φράσεων και επιρρημάτων 

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

* 4. 500 λήμματα αρχαίων και λόγιων ελληνικών φράσεων
* 1. 500 λήμματα φράσεων της λατινικής γραμματείας

* 1. 200 επιρρήματα αρχαίας προέλευσης, δόκιμων στη Νεοελληνική

Του καθηγητή και συγγραφέα κ. Λάμπρου Απ. Πασιαλή



Έχουμε (οι Έλληνες) το μονα-
δικό προνόμιο να είμαστε Έλλη-
νες, (πρόγονοι  αθανάτων αρχαίων
Ελλήνων που  δημιούργησαν και
μετέδωσαν πολιτισμό στον κόσμο,
γέννησαν την Δημοκρατία και
τους μεγάλους φιλοσόφους όλων
των αιώνων) και Ορθόδοξοι Χρι-
στιανοί.

Ένα άλλο προνόμιο είναι ότι
ζούμε στην Ελλάδα όπου ευρίσκε-
ται το μοναδικό μοναστικό κέντρο
του κόσμου.Η  Αθωνική, λεγόμενη,
πολιτεία. Το περιβόλι της Πανα-
γιάς. Ο Άθως. Το Άγιον Όρος.

Ιστορία 15 αιώνων και πλέον
γράφεται στο Άγιον Όρος. Αποτε-
λεί συνέχεια των μεγάλων μονα-
στικών κέντρων της Ανατολής, της
Θηβαϊδος της Αιγύπτου, της Πα-
λαιστίνης, της Μ. Ασίας
και της Κων/πολης. Τίποτε
πλέον από αυτά δεν σώζε-
ται σήμερα, εκτός από την
ιστορία τους και ορισμένα
ερείπια που μαρτυρούν
την ύπαρξή τους στο  μα-
κρινό παρελθόν.

Εξαίρεση αποτελεί το
Άγιον Όρος, με την γνήσια
ορθόδοξη παράδοση και
πίστη που αποτελεί και συ-
νέχεια του Βυζαντίου
μέχρι της ημέρες μας.

Και παρά το πέρασμα
πολλών δεκάδων αιώνων,
εξακολουθεί να συγκινεί
και σήμερα τόσο πολύ τις
ψυχές εκείνων που το επι-
σκέπτονται. Γι’ αυτό κάθε
χρόνο  ανηφορίζουν, στην μοναδική αυτή μοναστική ορθόδοξη
πολιτεία, χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο.

Η  ανατολική χερσονίδα της Χαλκιδικής, εκείνη του Άθω (ή
του Αγίου Όρους), είναι μία από τις πανέμορφες γωνιές της ελ-
ληνικής γης.

Είναι μία ιδιότυπος πολιτεία, μια μοναστική δημοκρατία, που
σιωπηλή και αθόρυβη διανύει τη 2η χιλετετηρίδα της.

Εκπέμπει παντού την ακτινοβόλο πνευματική του φωτοχυσία
και αποτελεί το καύχημα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.
Είναι η «Ακρόπολις» και το «Προπύργιο» της Ορθοδοξίας.

Είναι το «περιβόλι της Παναγίας μας» με τους πολυτιμότε-
ρους θησαυρούς που έχει να επιδείξει η  χώρα μας στον κόσμο.

Πολλοί  πηγαίνουν στην Μοναστηριούπολη αυτή για λόγους
πνευματικούς και άλλοι σύρουν τα βήματά τους εκεί από απλή
περιέργεια για τον μοναχισμό και τους οικιστές του Άθω.

Άλλοι πάλι νομίζουν ότι το Άγιον Όρος είναι  μόνο μοναστή-
ρια, φρούρια, σκήτες και κελλιά, απόκρημνα ασκηταριά και μο-
λυβδοσκέπαστοι τρούλοι Ιερών Ναών  και φθάνουν  εκεί  για να
απολαύσουν την μοναδικότητα και την ομορφιά τους!

Επίσης άλλοι πιστεύουν ότι γνώρισαν το Άγιον Όρος,χωρίς
να πατήσουν το πόδι τους σ’ αυτό,περιπλέοντάς το με τα
κρουαζερόπλοια της Ιερισσού ή της Ουρανούπολης.

Το Άγιον Όρος δεν είναι απλά η οργιαστική βλάστηση, τα φι-
δωτά μονοπάτια, τα δανδελωτά ακρογιάλια,οι απόκρημνοι βρά-
χοι, ούτε οι τεράστιες  μοναστηριακές βιβλιοθήκες ή η πληθώρα
των χειρογράφων και  οι άλλοι ιστορικοί και αρχαιολογικοί θη-
σαυροί,όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι λόγιοι και οι συγ-
γραφείς. Είναι κάτι το βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Είναι η
πλούσια πνευματική του κληρονομιά και η λαμπρή του ιστορία.
Είναι η διατήρηση και βίωση της  αρχαίας ορθοδόξου μοναστι-
κής παραδόσεως που ξεπερνά τα χίλια χρόνια.

Το Άγιον Όρος, πάνω απ’ όλα, είναι ο χώρος της «εν Χριστώ
ασκήσεως», το στάδιο των πνευματικών αγώνων και παλαισμά-
των για την  απονέκρωση των παθών και την ένωση του ανθρώ-

που με τον Θεό. Γι αυτό
και δεν γνωρίζεται με τον
περίπλου και την εξωτε-
ρική του προσέγγιση.

Για να γνωρίσεις το
Άγιον Όρος χρειάζεται
απόφαση αλλαγής, μετα-
στροφής και μετανοίας
για νέα πνευματική και
μυστηριακή (εκκλησια-
στική) ζωή.

Χρειάζεται να οδοιπο-
ρήσεις, να κουραστείς, να
ζήσεις  μέσα στο πνευμα-
τικό κλίμα, να νοιώσεις το
βαθύτερο περιεχόμενό
του.

Πρέπει να συμμετάσχεις στις νυκτερινές ακολουθίες και
αγρυπνίες και στην λατρευτική ζωή. Να συναντήσεις  αγιορεί-
τες  πατέρες και Γέροντες με αγιοπνευματική εμπειρία και οι
οποίοι αποτελούν  έκφραση πνεύματος και ήθους στην σημε-
ρινή εποχή της ύλης, του ορθολογισμού και της απιστίας.

Το Άγιον Όρος είναι ένα μυστήριο και όπως λέει ο π. Γεώρ-
γιος Καψάνης (πρώην Καθηγητής Πανεπιστημίου), Ηγούμενος
της Ιεράς Μονής Γρηγορίου σήμερα, «Η οργάνωσις της ζωής
στο Άγιον Όρος ,τα αρχιτεκτονήματα, η ζωγραφική, η φύσις,
τα καλντερίμια, οι καμπάνες, τα τάλαντα που σημαίνουν την
νύκτα και την ημέρα, η φιλοξενία, οι προσευχές, όλα αυτά εκ-
φράζουν κάτι από το Μυστήριό του».

Είναι, όμως, δυνατόν να προγραμματίζει την μετάβασή του
στο μοναδικό αυτό μοναστικό κέντρο του κόσμου ο Ευρωπαίος,
ο Αμερικανός, ο Ασιάτης και ο Αφρικανός,ο Αυστραλός  και Λα-
τινοαμερικανός και εσύ ο Έλληνας να αδιαφορείς;

Η μετάβαση είναι απλή. Αρκεί η απόφασή σου, για να ζήσεις
μία άλλη πνευματική ατμόσφαιρα, ένα άλλο περιβάλλον, εκείνο
του βυζαντίου, που μεταδίδεται ανά τους αιώνες μέχρι της σή-
μερον. Οι Αγιορείτες πατέρες περιμένουν να σε φιλοξενήσουν,
όπως κάνουν  σε όλους τους προσκυνητές εδώ και πολλούς αι-
ώνες, με προθυμία και πολλή αγάπη. Είναι και ευκαιρία να  συ-
ναντηθείς με έμπειρους και προορατικούς Γεροντάδες,
πνευματικούς , να σκύψεις στο πετραχήλι τους να  εναποθέσεις
το βαρύ φορτίο των πταισμάτων και πλημμελημάτων, που ως
άνθρωποι «...αμαρτήσαμεν και ανομίσαμεν».

Γι’ αυτό πόσοι  από τους  προσκυνητές του  αγιωνύμου
Όρους δεν έχουν  την εμπειρία της πρώτης εξομολόγησής τους
και την εκκοπή του ιδίου θελήματός τους, «…ποιήσαντες αρχήν
μετανοίας» στο Άγιον Όρος;

Επομένως, « έρχου και ίδε…» αγαπητέ  αναγνώστη. Μην ανα-
βάλεις το προσκύνημά σου στο Άγιον Όρος.

Σωτ.Μ.

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.

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

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Η μοναδική μοναστική πολιτεία στον κόσμο
Είναι δυνατόν Έλληνας Ορθόδοξος να μην το έχει επισκεφθεί;

Έχοντας οδηγό το μεγάλο θρυλικό και αξέχαστο μαρα-
θωνοδρόμο «Γεωργούλ’ Πασιαλή» ο αγαπητός μας Φώτης
Θ. Σακελλαρίου έτρεξε ένα ακόμα διεθνή μαραθώνιο την
Κυριακή 22-04-2012 σε μια πανέμορφη πόλη 40 χιλ. βόρεια
των Βρυξελλών στην Αμβέρσα Βελγίου, πετυχαίνοντας το
δεύτερο καλύτερό του χρόνο τερματίζοντας σε 3 ώρες 21'
και 54''. Ο Φώτης ,όπως πάντα, έτσι και σ' αυτό τον αγώνα
έτρεξε με μεγάλη δύναμη και πολύ πάθος, κόντρα στην
κακή ψυχολογία και σ' όλα τα καθημερινά που ταλαιπω-
ρούν όλους μας αυτό τον καιρό, αποδεικνύοντας ότι με
θέληση και αποφασιστικότητα μπορούμε να πετύχουμε και
τα πιο δύσκολα.

Συγχαρητήρια, αγαπητέ Φώτη, για την συμμετοχή σου
αλλά και για την επίδοσή σου στον τελευταίο μαραθώνιο
στην Αμβέρσα (Βέλγιο). Αποτελείς παράδειγμα προς μί-
μηση και πρότυπο επιμονής, θέλησης, αποφασιστικότητας
και άθλησης, τόσο για τους νέους όσο και για μας τους
μεγαλύτερους.

Νέα συμμετοχή
και νέα επίδοση



Ξεκίνησε μόνος του από το χωριό. Μοναδικό του εφόδιο το
απολυτήριο του Γυμνασίου Φαναρίου και η επιτυχία του στην
Πάντειο Σχολή, τότε. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Τον συνό-
δευε η ευχή των γονέων του και οι αρχές της οικογενείας του.
Ο χαρακτήρας του, η εξυπνάδα του, η ειλικρίνειά του, το σπιν-
θυροβόλο και καθαρό βλέμμα του, η αγνότητά του και η εντι-
μότητά του ήταν η καλλίτερη συστατική επιστολή που απέκτησε
γνωριμίες και έκανε καλές φιλίες. Όνειρό του η προσφορά στον
τόπο, στην πατρίδα, στη χώρα, στο Έθνος. Συγκινείται από την
ποροσφορά προτύπων της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλει να
μιμηθεί πολιτικούς που τον ενθουσιάζουν, τον συγκινούν με το
ήθος, την εντιμότητα, τον λόγο και την ποροσφορά. Τελικά τον
κερδίζει η πολιτική και την υπηρετεί ως Πρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων, Υπουργός και Βουλευτής ν. Καρδίτσης για 32
ολόκληρα χρόνια. Σε όλες τις Κυβερνήσεις του κόμματός του
υπουργός σημαντικών παραγωγικών Υπουργείων και επιτυχής,
κρινόμενος εκ του αποτελέσματος.Έβλεπε μακρυά και οι νόμοι
του αναφέρονται ως σήμερον ως «Νόμοι Σιούφα». Δεν υπολό-
γιζε πολύ το πολιτικό κόστος. Η πολιτική του διορατικότητά του

δεν τον διέψευδε. Έστω και μετά
από πολλά χρόνια στο μέλλον
υπήρχε η δικαίωσή του. Πρώτα το
συμφέρον της Ελλάδος και των πο-
λιτών της. Ο ιστορικός του μέλλον-
τος στην κατάλληλη χρονική στιγμή
-ανεπηρέαστος- θα τον κρίνει αντι-
κειμενικά και δίκαια, ως πολιτικό,
ως άνθρωπο, ως πατριώτη.  Έφυγε,
μόνος του, χωρίς να το περιμένει κανείς. Εκείνος ήξερε τι έκανε.
Μέχρι τώρα λάθος στην πολιτική του στρατηγική δεν υπήρξε.
Γι` αυτό όλοι οι αρχηγοί του κόμματός του τον εμπιστεύτηκαν
σε καίριες και ηγετικές θέσεις του κόμματος. Ούτε και τώρα θε-
ωρείται λάθος η αυτόβουλη (εκούσια) αποχώρησή του από το
Εθνικό Κοινοβούλιο. Έκανε αυτό που έκρινε μόνος του και την
ώρα που ο ίδιος το αποφάσισε. Η παρουσία του στην πολιτική
ετίμησε το χωριό μας, την Καρδίτσα, την πατρίδα. Πιστεύουμε
ό, τι το κεφάλαιο αυτό δεν έκλεισε για τον Δημήτρη (Μήτσο Γ.
Σιούφα). Ο καιρός θα το δείξει. Ίδωμεν. 
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Νέος Βουλευτής  ο Παύλος
Συνεχίζεται η παράδοση του χω-

ριού μας στους Βουλευτές. Σιούφας
έφυγε, Σιούφας ήλθε…, μετά τις εκλο-
γές της 17ης Ιουνίου 2012. Έτσι η ευ-
ρύτερη οικογένεια των Σιουφαίων, στο
χωριό μας, αναδεικνύει δύο βουλευτές
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την τε-
λευταία 35ετία! Δηλαδή, τον Δημ. Γ.
Σιούφα (1981-2012, διατελέσας και
υπουργός επανειλημμένως και Πρό-
εδρος της Βοιυλής των Ελλήνων) και
τώρα τον νεοεκλεγέντα Παύλο Β. Σιούφα, Δικηγόρος στο επάγ-
γελμα και Πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μας.
Πρώτος Βουλευτής από το χωριό μας είχε εκλεγεί,στις εκλογές
του 1915 και 1916, ο  Στέφανος Δημ. Κόφφας, της γνωστής οικο-
γενείας από το χωριό μας. Ιδιαιτέρως τιμητική η εκλογή του Παύ-
λου και για τον ίδιον και για το χωριό μας, που έγινε γνωστό από
την  πολιτική σταδιοδρομία (ως Βουλευτού, Υπουργού και Προ-
έδρου του Δημ. Σιούφα) και συνεχίζει την παράδοση τώρα. Οι
συγχωριανοί μας αγαπούν ιδιαίτερα τον Παύλο και για τον λόγο
ότι  τα τελευταία χρόνια συνετέλεσε στην  πρόοδο του χωριού μας
με τα γνωστά  έργα (γήπεδα μπάσκετ,εκθέσεις ζωγραφικής και
άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες) και χάρηκαν για την εκλο-
γική του νίκη. Εμείς συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή δύναμη και
επιτυχία στο έργο του και για το καλό του χωριού μας και των συγ-
χωριανών μας. Συγχαρητήρια Παύλο.

«Δεν παίζεται… ο άνθρωπος» (1)
Χειμωνιάτικη μέρα στο χωριό και όλοι γύρω-γύρω στο τζάκι το

Καπαϊνα. Ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Νίκος Μ. Τριαντάρης και με την
χαρακτηριστική φωνή και το λεπτό χιούμορ που διαθέτει απευθύ-
νεται στον Θανάση και του λέει: «ανοικτός είσαι Καπαϊνα;» Ο Θα-
νάσης άμεσος στην απάντηση: «Γιατί αργία είναι σήμερα και θα
είμαι κλειστός;» και ο Νίκος συνεχίζοντας: «Να, είδα απόξω δεν
έβγαζε καπνό το τζάκ` (ι) και είπα θα είναι κλειστός ο Καπαϊνας»
και ο Θανάσης: « Με φαίνεται μεσάνυχτα έχ`ς…Δεν ξέρ`ς ότι αυτό
το τζάκ` δεν βγάζ καπνό απ’ τον μπουχαρή;» Γέλια στο καφενείο
και η επόμενη ερώτηση από όλους τους θαμώνες, πλέον: «Δεν
βγάζ` καπνό…; Και τι τον κάν (ει) τον καπνό Καπαϊνα;» Και ο αγα-
πητός Θανάσης, απτόητος και ετοιμόλογος: «Τι να σας πει κανέ-
νας!!! Γελάτε κιόλας… Δεν ξέρ(ε)τε ότι το οικολογικό το τζάκ’(ι)

τον καίει τον καπνό;» …Ε, μετά από αυτό έγινε… χαμός μέσα στο
καφενείο, «...ξεστρύφτηκαν, όλοι τους, στα γέλια και μικροί και με-
γάλοι…». Ανεπανάληπτος...!!!

Διάβαζε …Όμηρο!! (2)
Έξω χιονιάς . Μία παρέα παίζει δηλωτή και οι άλλοι λένε ιστο-

ρίες με τον μπάρμπα Σωτήρη και τον μπάρμπα Παναή, στο καφε-
νείο του Καπαϊνα.  Ο Θανάσης, αφού ήταν η κ. Δήμητρα παρούσα,
καθότανε δίπλα στο τζάκι, αφοσιωμένος σε ένα βιβλίο και διάβαζε.
Απευθυνόμενος προς αυτόν ο Λάκης ο Αλπούς, που μόλις μπήκε
στο Καφενείο, τον ρωτάει: «Τι διαβάζεις Καπαϊνα…;» και η απάν-
τηση: « Μη με διακόπτ`ς Λάκ`(η)... »! Και με απορία ο Λάκης:
«Τόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτό που διαβάζεις Θανάσ`; Τι δια-
βάζεις, μυστικό είναι;». Ο Θανάσης αμίλητος, απορροφημένος
στο βιβλίο, καμία απάντηση. Τον συνεπήρε η μελέτη και ευρίσκετο
σε άλλον κόσμο, ανώτερο, ποιητικό… πνευματικό. Διάβαζε
Όμηρο!!! Ναι, καλά το διαβάσατε. Ο Θανάσης, την ώρα εκείνη
διάβαζε Όμηρο. Ζήτησε, όπως μάθαμε, τον Όμηρο και κάποιος
του τον πήγε (ίσως από την βιβλιοθήκη) και ο Καπαϊνας… «έπεσε
με τα μούτρα να τον μάθ’ απέξω κι ανακατωτά». Τώρα, το καλο-
καίρι, εάν δείτε τον Καπαϊνα ομιλούντα σε γλώσσα Ομηρικήν (8ον
αιώνα π.Χ.), μην παρεξενευθείτε! Θα σας λέει ιστορίες ολόκληρες
σε «Ομηρικήν διάλεκτον!». Κι όπως μαθαίνουμε έχει κλίση στα
αρχαία και έμαθε απέξω κομμάτια ολόκληρα από τον αρχαίο Ποι-
ητή!! Και για να συνεννοηθούμε, μάλλον θα πρέπει να αρχίσουμε
σιγά-σιγά κι εμείς να διαβάζουμε και από λίγο… Όμηρο (πρώτα
την Οδύσσεια και μετά την Ιλιάδα)... 

Θα μας φάν` τα ζλάπια…
Συζητούσαν στον Ναπολέοντα για Λύκους, αρκούδια, Αλεπού-

δες και ζλάπια. Κάποιος είπε ότι έφαγαν 4-5 γίδια του Στέφου Δ.
Πλακιά και μία γίδα στου «μπαλιώλακα» από τον Γιώργο Αρχ. Βλή-
τσιο. Άλλος πάλι επέμεινε ότι οι Αλεπούδες κάνουν βόλτα μέσα
στο χωριό και δεν υπολογίζουν τίποτε. Η αρκούδα με δυό αρκου-
δάκια «αλαμανάει…» τα δόκανα, την καρκατούνα, φθάνει μέχρι το
κόκκινο στεφάνι και ανηφορίζει προς την Κρύα βρύση και κα-
ψούνα. Και καταλήγει ο «Πρόεδρος» (Βασ. Δ. Παπαβασιλείου):
«Ευτυχώς είμαστε εμείς οι παππούδες οι συνταξιούχοι, αλοιώς
θα είχε ερημώσει το χωριό και δεν θα μπορούσε να ζυγώσει
κανένας εδώ τον χειμώνα, απ` τα “ζλάπια”!!!». Σαν να έχεις δίκιο
«Πρόεδρε», γι` αυτό οι συνταξιούχοι του χωριού είναι χρήσιμοι και
επιτελούν πατριωτικό καθήκον. !!

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

Σαριγκαλοχρονιά…. 
Αρχές Απριλίου

και με τις πρώτες
βροχές, μόλις
βγήκε λίγο ήλιος,
ξεκίνησαν τα σα-
ρίγκαλα (σαλιγκά-
ρια δηλαδή) να
κάνουν βόλτα στα
πετρωτά και σε
όλα τα προσήλια του χωριού. Με την ευκαιρία της νη-
στείας όλοι βγήκαν για συγκομιδή. Σε συζήτηση στο κα-
φενείο του Φάκου (Σεραφείμ Χρ. Βλήτσιου) ειπώθηκε ότι
τα περισσότερα μάζεψε η Αριστούλα Θ. Κουτσιόγκουλου
(500 κομμάτια περίπου, σε μία μέρα). Ο Φάκος ισχυρί-
σθηκε ότι μάζεψε ο ίδιος 700 αλλά σε δυό μέρες. Όπως
και να έχει το πράγμα η σειρά κατάταξης για ημερήσια
περισυλλογή σλιαγκαριών δεν αλλάζει. Πρώτη η Αρι-
στούλα και δεύτερος ο Φάκος. Και πολλοί άλλοι μάζεψαν,
όπως ο Ναπολέων που τα προσέφερε και ως τσιπρομεζέ
στην ταβέρνα. Μάλιστα ήταν τόσο επιτυχημένα που όλοι
ζητούσαν σαρίγκλα…!!! Όλοι συμφωνούσαν ότι εφέτος
είχε πάρα πολλά και ευνόησε ο καιρός. 

Ανακαινίσθηκε ο Άγ. Γεώργιος

Δεν είναι τυχαία η επιλεγείσα θέση για να κτισθεί ο ιερός
Ναός του Αγίου Γεωργίου, το έτος 1818 από τον κτίτορα Ιε-
ρομόναχο π. Γεράσιμο (Τζωρτζόπουλο, από Αίγιο
Αχαϊας). Ο Αγιορείτης μοναχός που άφησε το Άγιον
Όρος,όπου εμόναζε, ήλθε στο χωριό, επέλεξε την συγκε-
κριμένη θέση και με δικά του χρήματα έκτισε τον Άγιο Γε-
ώργιο, όπου παρέμεινε το υπόλοιπο της μοναχικής του
ζωής, ως εφημέριος. Ήθελε να δεσπόζει, ο μεγάλος Άγιος
της Εκκλησίας μας, του χωριού και από εκεί να σκέπει, να
ευλογεί και να αγιάζει το
τους συγχωριανούς μας και
όλη την περιοχή του κάμ-
που. Οι χωριανοί ευλαβούν-
ται ιδιαίτερα τον Άγιο
Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο
και φαίνεται από την φρον-
τίδα και τον καλωπισμό του
Ναού τελευταία. Ο Άγιος
Γεώργιος, έγινε το κάτι
άλλο. Αναδείχθηκε το πέ-
τρινο δάπεδο, η πέτρινη
οροφή (σκεπή) και έγινε
αμμοβολή και αρμολό-
γημα εξωτερικό. Με το νέο
πέτρινο καμπαναριό, την ανάπλαση του χώρου, το ξύλινο
κιόσκι και τον ανθόκηπο (που επιμελήθηκε ο Ρήγας με τις
κυρίες της γειτονιάς), άλλαξε τελείως η όψη του. Συγχαρη-
τήρια για το έργο αυτό στον ΠαπΑντώνη και το εκκλησια-
στικό συμβούλιο που αποφάσισαν την ανακαίνιση -
καλωπισμό της εκκλησίας, αλλά και εκείνους που συνέδρα-
μαν οικονομικά στην προσπάθεια αυτή (κ. Παύλο Β. Σιούφα
και Σύλλογο Αθηνών «Η Αγία Παρασκευή»). Μετά τον Άγιο
Δημήτριο τελείωσε και αυτό το χρήσιμο έργο του Αγίου Γε-
ωργίου. Πράγματι ο οβολός των συγχωριανών μας πιάνει
τόπο. Και πάλι συγχαρητήρια. Οι Άγιοι να ευλογούν και να
σκέπουν το χωριό μας και τους συγχωριανούς μας.

Βροχερό Πάσχα…. 
Αν και 15 Απριλίου το Πάσχα φέτος, εν τούτοις τις παρα-

μονές έρριξε χιονόνερο. Όλη η Μ. εβδομάδα ήταν βροχερή
με υγρασία και αντάρα. Ο κόσμος περιορισμένος, λόγω του
κρύου, αλλά και της οικονομικής. Ο χορός, πάντως, έγινε κα-
νονικά την πρώτη ημέρα όπως το απιτεί το έθιμο. Ο παπ-Αν-
τώνης λειτούργησε την 2η ημέρα στον Άγιο Δημήτριο και
στις 23 Απριλίου στον Άγιο Γεώργιο. Οι κυρίες της γειτο-
νιάς έκαναν πεντακάθαρο τον χώρο (μέσα και έξω) και η
συμμετοχή των συγχωριανών μας, στην γιορτή του Άι Γιώργη
ήταν πάνδημος. Όλοι ήταν παρόντες. Και του χρόνου με την
βοήθεια του Αγίου να είμαστε εκεί στις 6 Μαϊου 2013 (αφού
το Πάσχα θα είναι στις 5 Μαϊου). Πάντως το πρόγραμμα του
Παπ-Αντώνη και εφέτος ήταν πλήρες και όλοι οι φιλακόλου-
θοι συγχωριανοί μας έμειναν ευχαριστημένοι. Για πρώτη
φορά εφέτος μεγάλος αριθμός εκκλησιαζομένων παραβρέ-
θηκε και στην Αποκαθήλωση (Μεγάλες Ώρες και εσπερι-

νός της Μ. Παρασκευής). Συγχαρητήρια και στις κυρίες που
στόλισαν τον Επιτάφιο και «ξενύχτισαν τον εσταυρωμένον
Χριστό», παραμένοντας στην εκκλησία όλη νύκτα. Βοήθειά
τους και του χρόνου. 

Έφυγε με το κεφάλι ψηλά



Ο Δ. Σιούφας,  στην ομιλία του (η οποία παρατίθεται ολόκληρη,
παρακάτω) ανέφερε ότι ολοκλήρωσε την πολιτική του προσφορά,
ως βουλευτού και πως επιθυμεί με τον τρόπο αυτό να ανοίξει ο
δρόμος προς νέους βουλευτές. Ξεκαθάρισε όμως πως θα εξακο-
λουθήσει να ασχολείται και να ενδιαφέρεται με τα κοινά, κάτι που
θεωρεί ως κορυφαία υποχρέωση του κάθε πολίτη. 

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επερχόμενες
εθνικές εκλογές, ανακοίνωσε, το βράδυ της 26ης Μαρτίου 2012,
από το βήμα της Βουλής, ο συγχωριανός μας βουλευτής Επικρα-
τείας της ΝΔ , πρώην πρόεδρος της Βουλής και επι σειρά ετών
διατελέσας Υπουργός και Βουλευτής ν. Καρδίτσας κ. Δημήτρης
Γ. Σιούφας. Ο κ. Σιούφας εξελέγη στις τελευταίες εκλογές με το
ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ, ενώ επί σειρά ετών εκλεγόταν
βουλευτής Καρδίτσας. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ανακοί-
νωσε την απόφασή του με μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία
του στην οποία τόνισε τα εξής: «Με τα σημερινά πολιτικά δεδο-
μένα η περίσταση επιβάλλει, η σημερινή μου ομιλία να έχει έναν
ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή στα κοινά
είναι κορυφαίες υποχρεώσεις για όλους τους πολίτες. Η εκλογή
σε θέση πολιτικής ευθύνης είναι προαιρετική. Για τον πολίτη αν
θα είναι υποψήφιος και για το εκλογικό σώμα αν θα τον εκλέξει. 

Επιλογή μου είναι να μην είμαι υποψήφιος στις προσεχείς
εκλογές και νέοι άνθρωποι να εισέλθουν στη Βουλή. Αυτό το
εγνώρισα με επιστολή μου στον πρόεδρο του κόμματος κ. Αντώνη
Σαμαρά. Αυτονόητο είναι ότι διατηρώ τις υποχρεώσεις του ενδια-
φέροντος και της συμμετοχής στα κοινά, όπως όλοι οι πολίτες.
Τριάντα ένα χρόνια μετά την πρώτη εκλογή μου ως βουλευτή
Καρδίτσας, εκλεγείς σε 10 συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις στην
Καρδίτσα και 1 φορά ως βουλευτής Επικρατείας, αισθάνομαι ότι
οφείλω , να καταθέσω ενώπιον σας τις ακόλουθες σκέψεις. Αλλά
πρώτα οφείλω βαθιές ευχαριστίες γι’ αυτή τη διαδρομή: Στους
πολίτες της Καρδίτσας που με εμπιστεύτηκαν.  Στη Νέα Δημο-
κρατία που με ανέδειξε. Τη Νέα Δημοκρατία την οποία θα συνε-
χίσω να στηρίζω και να υπηρετώ και στην οποία εύχομαι και αυτό
θα γίνει, να κερδίσει τις προσεχείς εκλογές. 

ΣΤΟυΣ ΑρχηΓΟYΣ ΤηΣ Ν. Δ. 
Τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλλη, τον Ευάγ-

γελο Αβέρωφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Έβερτ,
τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά.  Σε όλους τους συ-
νεργάτες μου που με στήριξαν. Στην οικογένειά μου που μου
συμπαραστάθηκε, που ανέχθηκε και στήριξε την πολιτική μου
συμμετοχή.  Και σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές που με
τίμησαν με την αγάπη τους, τη φιλία τους και την προσοχή τους.
Ιδιαίτερα για τα δύο χρόνια που με τιμήσατε εκλέγοντάς με πρό-
εδρο της Βουλής των Ελλήνων. Κυρίως μάλιστα για την ανοχή
που επιδείξατε σε έναν μάλλον αυστηρό πρόεδρο. Γι’ αυτήν τη
διαδρομή είναι καλύτερα να αφεθώ στην κρίση άλλων και ιδιαί-
τερα όσων με εμπιστεύθηκαν». Συνεχίζοντας και απευθυνόμενος
στους επίδοξους βουλευτές τόνισε τα εξής: «Το πρώτο που έχω
να πω στον ενεργό πολίτη που θέλει να προσφέρει στην Πατρίδα
και τη Δημοκρατία από τη θέση του βουλευτή είναι να το δει ως
προσφορά και αποστολή. Όχι ως ευκαιρία καριέρας. Ελάχιστες
καριέρες οποιασδήποτε απασχόλησης έχουν την αγωνία, το
άγχος, την ευθύνη και σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις την τελική

απογοήτευση και μοναξιά που έχει εκείνη του βουλευτή. Δεν
είναι αξίωμα, είναι ένα είδος προσωπικής θυσίας. Να δουν οι νέοι
ως προσφορά ευθύνης συγκεκριμένου χρόνου όπου θα προηγεί-
ται και θα έπεται η επαγγελματική καταξίωση και ολοκλήρωση.
Να αντιληφθεί ο νέος πολιτικός ότι κορυφαίο στοιχείο του χαρα-
κτήρα και της συμπεριφοράς πρέπει να είναι η ειλικρίνεια. Προς
τον εαυτό του, τις ιδέες του, τους πολιτικούς φίλους και αντιπά-
λους, προς τον ελληνικό λαό. 

Πολιτικά οικοδομήματα που επιχειρούνται να στηριχθούν στην
ανειλικρίνεια καταρρέουν επί της κεφαλής των εμπνευστών και
οικοδόμων τους. Σε μια εποχή που η επιστήμη, η τεχνολογία, η
οικονομία, η κοινωνία αλλάζει ταχύτατα, έχει καθήκον ο νέος πο-
λιτικός να αυξάνει καθημερινά τις γνώσεις του και να βελτιώνει
τις δεξιότητές του. Έχει καθήκον να κατανοεί και να εμπνέει τους
ειδικούς κάθε τέχνης και επιστήμης. Γιατί ο πολιτικός εκπροσω-
πεί την κοινωνία, οι ειδικοί εκφράζουν την τέχνη και την επιστήμη
τους. Είναι καταστροφική η συνέργεια αδαούς πολιτικής και αν-
τικοινωνικής επιστήμης. Σκεφτείτε το παράδειγμα της οικονο-
μίας. Η νέα γενιά των βουλευτών οφείλει να κατανοεί ότι το
Κοινοβούλιο, δεν είναι χώρος σύγκρουσης και μάχης. Είναι
χώρος συνεννόησης και δημιουργίας. Η εναλλακτική πρόταση
δεν είναι αναγκαστικά ανταγωνιστική. Ερχόμαστε όλοι εδώ να
λειτουργήσουμε στο όνομα και όφελος του ελληνικού λαού. Δεν
ερχόμαστε να εμποδίσουμε τη δημιουργική προσφορά εαυτών
και αλλήλων. Ας διδαχθούμε από αλλού και ας διδάξουμε τους
άλλους. Η θεμελιώδης ανθρώπινη αρετή που απαιτείται από τον
νέο πολιτικό είναι το θάρρος. » Και καταλήγοντας στην αποχαι-
ρετιστήρια, πιθανότατα, ομιλία του στη Βουλή, ο κ. Σιούφας τό-
νισε τα εξής: «Κορυφαία προϋπόθεση για να γίνουν όλα τα
παραπάνω είναι η αγάπη. Αγάπη προς την Πατρίδα. Αγάπη προς
τον ελληνικό λαό. Αγάπη προς την προσφορά και το έργο από
τα οποία θα εξαρτηθεί η ζωή της επόμενης γενιάς και το μέλλον
της Πατρίδας. Σας ευχαριστώ και εύχομαι: Ό, τι καλύτερο σε
όλους σας. Ό, τι καλύτερο στους νέους πολιτικούς, που θα κα-
θίσουν σε λίγες εβδομάδες σ’ αυτά τα έδρανα. 

Ας είναι η Πατρίδα μας καλότυχη στα χρόνια που έρχονται». 
Η παρουσία του Δημήτρη Γ. Σιούφα στην Βουλή και γενικά

στην πολιτική ζωή του τόπου ετίμησε το χωριό μας, την Καρδίτσα
και την Πατρίδα μας. Του ευχόμαστε και από νέα μετερίζια να
συνεχίσει την προσφορά του στον τόπο για το καλό της πατρίδας
και της κοινωνίας γενικότερα. 
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Ακριβώς δίπλα στη βρύση της πλατείας

Συγκινητικό «αντίο» Δημήτρη Σιούφα
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ο Π. Σιούφας εξελέγη βουλευτής
Συνέχεια από την 1η σελίδα

η Καρδίτσα εκλέχθηκαν τρεις βουλευτές από το κόμμα της
«Ν.Δ.», ένας από το ΚΚΕ και ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις  δεύτε-
ρες εκλογές, δηλ. σε εκείνες της 17ης Ιουνίου, οι κομματικοί
συσχετισμοί διαφοροποιήθηκαν και η «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
στον ν. Καρδίτσας κέρδισε και 4η  βουλευτική έδρα, οπότε ο
4ος επιλαχών (ο Παύλος Βασ. Σιούφας) εξελέγη  Βουλευτής
στην Βουλή τον Ελλήνων. Τον  κ.Σιούφα ετίμησαν με την ψήφο
τους σε ποσοστό 76%  οι συγχωριανοί μας που εψήφισαν «ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (δηλαδη, από τους 435 ψηφοφόρους της
«Ν.Δ.»,οι 329  εψήφισαν τον Παύλο).  Η εκλογή αυτή είναι ιδιαι-
τέρως τιμητική(εκτός από τον ίδιο που τιμήθηκε με την ψήφο
χιλιάδων Καρδιτσιωτών) και για το χωριό μας,διότι  από 30ετίας
εκλέγεται συνεχώς Βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συγ-
χωριανός μας (Δημ. Γ. Σιούφας, από 1981 έως 2012 και  τώρα
ο Παύλος Βασ. Σιούφας, συνεχίζοντας και της παράδοση της
ευρύτερης οικογενείας ΣΙΟΥΦΑ στο χωριό μας). Εδώ σημειώνε-
ται ότι, ο πρώτος από το χωριό μας, που εκλέχθηκε Βουλευτής
ν.  Καρδίτσας στις εκλογές του 1915 και  του έτους 1916 ήταν
ο  συγχωριανός μας  Στέφανος Δημ. Κόφφας (της γνωστής οι-
κογενείας των τραπεζιτών). Σε διπλανή στήλη δημοσιεύεται  πί-
νακας αναλυτικός των  αποτελεσμάτων των παρελθόντων
βουλευτικών εκλογών του Μαϊου και Ιουνίου 2012.

Η εφημερίδα «Ελληνόπυργος» συγχαίρει τον κ. Παύλο Β. Σι-
ούφα για την εκλογική του νίκη και εύχεται, ολοψύχως, καλή
δύναμη και επιτυχία στην εκτέλεση των  υψηλών του καθηκόν-
των για το καλό της Πατρίδος, της Καρδίτσας και του χωριού
μας.

ΚΑρΔΙΤΣΑ 
Βουλευτές απ’ όλο το φάσμα της πολιτικής, αναφέρθηκαν

στην πολιτική παρουσία και την προσφορά του πρώην προέδρου
της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα, στην πολιτική ζωή της χώρας,
μετά την ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας, από όπου ανα-
κοίνωσε την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής
στις προσεχείς εκλογές.

Ενδεικτικά, σημειώνουμε τη τοποθέτηση του αντιπροέδρου
της Βουλής και προεδρεύοντα στην Ολομέλεια κ. Βύρων Πολύ-
δωρας, ο οποίος αμέσως με την ομιλία του κ. Σιούφα, τόνισε με-
ταξύ άλλων, τα εξής:  «Υποδέχομαι την ανακοίνωση και τον
παραινετικό λόγο του κ. Σιούφα με ανάμεικτα συναισθήματα. Το
κυρίαρχο από αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα είναι μια θλίψη.
Λυπούμαι για το ότι έκανε ανακοίνωση πως δεν θα είναι ξανά
υποψήφιος, ανακοίνωση περί του πέρατος της κοινοβουλευτικής
του πολιτικής δράσης, διότι ουδέν ομίλησε για την εξωκοινοβου-
λευτική πολιτική δράση και ελπίζω να συνεχίσει αυτή η δεύτερη.

Ταυτόχρονα με διακατέχει συναίσθημα συγχαρητηρίων για τη
γενναία απόφαση. Η αιτιολογία με την οποία στήριξε την από-
φασή του και που μας εξέθεσε, είναι επαρκής και πλήρης και για
την ανανέωση και για το πολιτικό κλίμα και για την πληρότητα τη
συνειδησιακή για το έργο που επετέλεσε. Όλα είναι επαρκή στοι-
χεία της αιτιολογίας της αποχωρήσεώς του. Από την πλευρά ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδης, εκ μέρους
της κυβέρνησης επεσήμανε:  «Θέλω να τιμήσω εκ μέρος της Κυ-
βερνήσεως την παρουσία του, τη διαδρομή του, το ήθος του, τη
συνέπειά του ως Προέδρου της Βουλής. Θέλω, επίσης –και τα
λόγια μου έχουν μέτρο, δεν είναι κολακευτικά- να πω ότι τον πο-
λιτικό Δημήτρη Σιούφα τον γνωρίζω πολλά χρόνια και μάλιστα
σε περιόδους όπου η λαίλαπα των αντιπαραθέσεων ήταν στην
ημερήσια διάταξη. Είχε πάντα ένα δίαυλο επικοινωνίας, συνερ-
γασίας, συναίνεσης σε πάρα πολλά από τα ζητήματα που αφο-
ρούσαν όχι μόνο στην ιδιαίτερή του πατρίδα και περιφέρεια,
αλλά όλο το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την πολιτική ζωή του

τόπου. Πιστεύω ότι αυτό τον τιμά και πρέπει και εμείς να τιμή-
σουμε αυτή την παρουσία.

Οι λόγοι για τους οποίους πήρε αυτή την απόφαση είναι ενός
πολιτικού που κοιτάζει ίσια το πολιτικό σύστημα στα μάτια. Αυτοί
ακριβώς οι λόγοι που επικαλέστηκε νομίζω ότι περιγράφουν με
τον καλύτερο τρόπο αυτή την αίσθηση που έχει ο καθένας από
εμάς, ότι κάθε πολιτικός σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της μεγάλης
κρίσης, όταν σταθεί ενώπιος ενωπίω και μπορεί να δει με καθαρό
μάτι αυτά που η παρουσία του και η πράξη του ή η απουσία του
μπορεί να διδάξει, είναι μια προσφορά και στο πολιτικό σύστημα,
στην πολιτική ζωή του τόπου και στην πατρίδα.» Επίσης, στο
έργο και στην προσφορά του κ. Σιούφα, αναφέρθηκαν με θερμά
λόγια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. κ. Κ. Μουσου-
ρούλης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρώην υπουργός κ. Κ. Βρεττός
, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Λαφαζάνης,
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Ι. Αμοιρίδης και
η βουλευτής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ κ. Σ. Μερεντίτη. 

κΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙκΟΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙκΟΥ ΦΑΣμΑΤΟΣ

Εγκωμίασαν το έργο και την προσφορά του Δ. Σιούφα



 Γράφει ο Σωτ. Αθ.
Μουντζούρης

Οι συνθήκες, για την έξαρση της εγκλημα-
τικότητας στη χώρα μας, είναι κατάλληλες.

Βασικότερη αιτία της οξυμένης εγκληματι-
κότητας είναι η οικονομική και κοινωνική εξα-
θλίωση που μαστίζει την πατρίδα μας.

Καθημερινά υπάρχουν κρούσματα διαφό-
ρων εγκλημάτων, κυρίως κατά της ιδιοκτησίας
(κλοπές, απάτες, ληστείες κ.λπ.) και σύμφωνα
με την Αστυνομία η εγκληματικότητα σήμερα
δεν είναι μόνο ποσοτική [δηλαδή αύξηση
στους αριθμούς: π.χ. Ληστείες, αύξηση 120%
(υπερδιπλάσιες το 2011 από εκείνες του
2010),οι κλοπές αυξημένες κατά 6.000 (7%
έναντι του 2010)], αλλά και ποιοτική, όπως η
επιλογή εύκολων και απροστάτευτων στόχων
(σπίτια, ηλικιωμένοι, μεμονωμένα άτομα, κα-
ταστήματα, τράπεζες, πρατήρια υγρών καυ-
σίμων, περίπτερα κ.λπ.), καθώς και η
θρασύτητα και η χωρίς οίκτο τέλεση της πρά-
ξης. Τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιό-
τητα, όπως αυτά αναφέρονται στις
στατιστικές της Ελληνικής Αστυνομίας, αν
και εμφανώς αυξητικά της γενικής εγκλημα-
τικότητας, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγ-
ματικότητα και τούτο διότι αυτή δεν είναι
δυνατόν να καταγραφεί αντικειμενικά (από-
κρυψη στοιχείων κατά κατηγορία αδικημά-
των, απροθυμία καταγγελιών κ.λπ.).

Εξάλλου, σύμφωνα με την εγκληματολο-
γική αρχή και το αξίωμα «της κορυφής του
παγόβουνου»,βεβαιότητα υπάρχει μόνο για
την κορυφή, τη θεατή λεγόμενη πλευρά,
ενώ η αθέατη εγκληματικότητα είναι σαφώς
μεγαλύτερη εκείνης που φαίνεται.

Πριν αναφερθούμε σε ενδεικτικά στοι-
χεία, εξ αρχής πρέπει να σημειωθεί ότι η αν-
τιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι
μόνο αστυνομική, ούτε μόνο αστυνομική
και δικαστική. Είναι και θέμα οργάνωσης
τους κράτους και θεσμικής θωράκισης των
αρμοδίων οργάνων του (Αστυνομίας και Δικαιοσύνης). Σύμ-
φωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, συλληφθέντες από την Αστυ-
νομία για σοβαρά αδικήματα κακοποιοί (διαρρήξεις, ληστείες,
απάτες κ.λπ.), που δρούσαν συστηματικά και οργανωμένα (λε-
γόμενες εγκληματικές συμμορίες ή σπείρες) ενώ οδηγήθηκαν
στη Δικαιοσύνη μετά της σχηματισθείσας σε βάρος αυτών δι-
κογραφίας, αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και στη
συνέχεια εξαφανίστηκαν χωρίς να καταβάλουν το χρηματικό
ποσό που ορίστηκε, συνεχίζοντες έτσι την παράνομη και επικίν-
δυνη για την κοινωνία δράση τους.

Δράστες ληστειών και άλλων εγκληματικών πράξεων που
εκτίουν διάφορες ποινές, λαμβάνουν άδεια (!!) για να …μην επι-

στρέψουν, συνεχίζοντες και πάλιν τη διά-
πραξη των ιδίων ή συναφών παρανόμων
πράξεων.

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν
την ύπαρξη ενός προβλήματος που πρέπει
να αντιμετωπιστεί και βέβαια δεν ισχυρίζε-
ται κανείς ότι το σύνολο των περιπτώσεων
«αδείας κρατουμένων» είναι προβλημα-
τική.

Ενα άλλο πρόβλημα, που συντελεί στην
μη ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήμα-
τος είναι η βραδύτητα απονομής της δι-
καιοσύνης. 

Οταν π.χ. 7.000 κακουργηματικές πρά-
ξεις (εξιχνιασθείσες ασφαλώς και όχι «κατ`
αγνώστων») στοιβάζονται (αδίκαστες) στα
γραφεία των δικαστηρίων εδαφικής αρμο-
διότητας του Εφετείου Αθηνών, διότι οι Ει-
σαγγελείς και οι Δικαστές αδυνατούν να τις
διαχειριστούν, λόγω φόρτου εργασίας που
καθυστερεί την ολοκλήρωση της ανάκρισης
και την εισαγωγή των υποθέσεων στο ακρο-
ατήριο για την εκδίκασή τους, δείχνει το μέ-
γεθος και τη σοβαρότητα προβλήματος.

Οι διαπιστώσεις μόνον δεν αρκούν, εάν
δεν ληφθούν και τα αναγκαία για την επί-
λυση του προβλήματος μέτρα. Πρέπει όμως
να ληφθούν και θα ληφθούν εφ’ όσον βρε-
θούν, ύστερα από μελέτη ειδικών επιστημό-
νων και εμπειρογνωμόνων και να
εφαρμοστούν με επιτυχία.

Ένα μέτρο, όπως φαίνεται και από τα αι-
τήματα των δικαστών και νομικών της
χώρας, μπορεί να είναι ο εκσυγχρονισμός
των Δικαστικών Υπηρεσιών με την εισαγωγή
της ηλεκτρονικής τεχνολογίας σ` αυτές. Η
ηλεκτρονική καταχώρηση των δικογραφιών,
όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, θα βοη-
θήσει στην ταχύτερη επεξεργασία των στοι-
χείων, στην εργασιακή ελάφρυνση των
χειριστών και στη συντομότερη εκδίκαση των
υποθέσεων από τα αρμόδια Δικαστήρια. Η
προσωρινή κράτηση δεν μπορεί βέβαια να

είναι ένα γενικευμένο μέτρο (π.χ. για όλους τους κατηγορου-
μένους),χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος τέλεσης του αδι-
κήματος, η επικινδυνότητα του κατηγορουμένου και το
τεκμήριο της αθωότητας. Ούτε μπορεί να λειτουργήσει ως προ-
ληπτικός μηχανισμός, διότι οι φυλακές δεν αντέχουν τον-κατά
πολλές χιλιάδες- εγκλεισμό όλων των συλληφθέντων. Μπορεί,
όμως, να ευρεθεί ένας τρόπος επιτήρησης(ηλεκτρονικής) και
περιορισμού του κατηγορουμένου για σοβαρές εγκληματικές
πράξεις, μικρότερης βαρύτητας εκείνων για τις οποίες δικαιο-
λογείται η προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση),ώστε να περιο-
ρίζεται η κίνησή του και να ελέγχεται η αξιόποινη συμπεριφορά
του.

Η οργάνωση των Δικαστηρίων και η αντιμετώπιση της βρα-
δύτητας εκδίκασης σοβαρών ποινικών αδικημάτων πρέπει να
αποτελέσουν προτεραιότητα για την αντικατάσταση του πεπα-
λαιωμένου συστήματος που αποτελεί παθογένεια στη διαδικα-
σία απονομής της δικαιοσύνης. Όσον αφορά την πρόληψη,
σημαντική είναι η ευθύνη της Αστυνομίας για συνεχή και εμ-
φανή παρουσία στην πόλη και στην ύπαιθρο, τακτικούς ελέγ-
χους υπόπτων, σοβαρή εκπαίδευση, οργάνωση και
αποτελεσματικότητα του μαχίμου προσωπικού της και την εμ-
πέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Δεν είναι δυ-
νατόν οι κακοποιοί να υπερέχουν, σε εξοπλισμό και μέσα, των
εντεταλμένων -για την αντιμετώπισή τους και την επιβολή της
έννομης τάξης –αστυνομικών υπαλλήλων.

Η πολιτεία οφείλει, να ενισχύσει και να συμπαρασταθεί στην
Ελληνική Αστυνομία με κάθε τρόπο, μέσον και κόστος, στον
αγώνα της για πάταξη της εγκληματικότητας, που στην πραγ-
ματικότητα είναι αγώνας προάσπισης του υψίστης αξίας κοινω-
νικού αγαθού της δημόσιας τάξης και ασφάλειας των πολιτών.
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«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»
Διμηνιαία Εκπολιτιστική Εφημερίδα
Α.Φ.Μ. 099276238
Κωδικός Γ.Γ.Ε. 4565
Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Εκδότης:
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο - Αυτόματος Τηλεφωνητής
& FAX (2410) 535.539
Email: alfamialfa@windowslive.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βούρδας Θωμάς
Μηνίτσιος Αντώνιος
Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

email: smountzouris@gmail.com
ΦΑΞ: 2410 286524

Διαχειριστής web: www.ellinopirgos.gr
Θωμάς Μηνίτσιος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού ΕΥΡΩ 10
Εξωτερικού ΕΥΡΩ 15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 397/480469-41
Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
αυτών που τα έγραψαν. Εμβάσματα, επιστολες,
χειρόγραφα συνεργατών κ.λπ., να στέλνονται στα
Γραφεία του Σ.Ε.Λ. Κύπρου 80 (2ος όροφος, Τ.Κ.
41222)

Εκρηξη εγκληματικότητας:
Ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης

Εκρηξη εγκληματικότητας:

1. Κάλλιο φτωχός μπατίρης
στην τσέπη μια δραχμή
παρά ν’ χω την ΜΕΡΚΕΛ
αφέντρα στην Βουλή

* * *
2. Ανκέλα δεν γνωρίζεις;
Στην μπότα των ΝΑΖΙ!
Ο Χίτλερ δεν στο είπε;
Ο Ελληνας δεν ζει.

* * *
3. Ελληνική ιστορία;
δεν έχεις διδαχθεί
ποιος τ’ αβγαλε εις πέρας
Με τούτη την φυλή;

* * *
4. Κρατάμε Θερμοπύλες
δεν ζούμε στην σκλαβιά
δεν στόπαν; ΠΟΛΕΜΑΜΕ
για τα ΙΔΑΝΙΚΑ

* * *
5. Στον Ελληνα Ανκέλα
τον τράχηλο εσύ
ζυγό δεν θα μπορέσεις
να βάλεις εσαεί.

* * *
6. Μάθε για την Ελλάδα
είμαστε μια γροθιά
στην μάχη ενωμένοι
πέφτουμε στη φωτιά

* * *
7. Στις φλέβες μας κυλάει
το αίμα μας ζεστό
τους φίλους αγαπάμε
Μισούμε τον εχθρό

* * *
8. Ράους λοιπόν Ανκέλα
και στον εξαποδώ
είδες κανείς να μοιάζει
εδώ με Γερμανό;

* * *
9. Σε σας εθνοσωτήρες
Μονάχα αυτό θα πω
πακέτο με την ΜΕΡΚΕΛ
θα φύγετε από δω.

Ο ΡΗΓΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Στην φράου Μέρκελ
μΕ ΑΓΑΠΗ

Πρόταση
Μια πρόταση προς τους κοινοτικούς και δημοτικούς

άρχοντες, καθώς και όλους τους πολιτιστικούς συλλό-
γους του χωριού μας: Τι θα λέγατε για μια κοινή προ-
σπάθεια δενδροφύτευσης της δεξιάς πλευράς του
ρέματος του Καραλή; Με εκατό έως διακόσια δενδρύλ-
λια αυτή η γυμνή πλαγιά θα γινόταν πανέμορφη.

Με εκτίμηση
Δημ. Γεωργούλας

Ο Ελληνόπυργος δεν είναι η παλιά Γράλιστα του
’60 ή και του ’70 ακόμη, χωρίς δρόμο, νερό και φως.
Δεν είναι το απομονωμνένο χωριό που ήταν απρόσιτο
για τον ξένο επισκέπτη και δεν οδηγούσε πουθενά.
Σήμερα είναι ένα σύγχρονο χωριό στους πρόποδες
των Αγράφων, 25 χιλιόμετρα από Καρδίτσα και 27 χι-
λιόμετρα από Τρίκαλα. 

Σε 17’ λεπτά βρίσκεσαι στην Λίμνη Πλαστήρα αφού
διανύσεις μία διαδρομή φανταστική μέσα στον καστα-
νεώνα, κατά μήκος της κορυφογραμμής του ορεινού
συγκροτήματος του χωριού και με θέα τα χωριά του
κάμπου (Καρδίτσας και Τρικάλων) αφ` ενός και εκείνα
της περιοχής του Μουζακίου (Τύμπανου και ορεινής
Αργιθέας) αφ’ ετέρου. 

Σε 20’ λεπτά βρίσκεσαι στην Λίμνη του Μέγδοβα
(Πλαστήρα) και απολαμβάνεις το καφεδάκι σου βλέ-
ποντας μπροστά σου τον ορεινό όγκο των Αγράφων,
χιονισμένο και μαγευτικό που θιμίζει Αυστριακές Άλ-
πεις και το γαλαζοπράσινο χρώμα της γραφικότατης
και  ήρεμης λίμνης. 

Επιστρέφεις στο χωριό για γευστικές απολαύσεις
στις τρεις Ταβέρνες-Καφέ του χωριού, κατά την απο-
λύτως ατομική σου επιλογή. Ό,τι ζητήσεις το έχεις και
μάλιστα σε καλή ποιότητα και ικανοποιητική ποσότητα
σε σύγκριση με εκείνες των αντίστοιχων των πόλεων. 

Προγραμματίζεις διαμονή στο ωραίο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
(Ξενώνας υψηλών προδιαγραφών) για να ζήσεις και
μια άνετη και ξεκούραστη βραδιά πάνω στα Άγραφα. 

Το πρωϊνό σου θα αποτελέσει την έκπληξή σου και
η πανοραμική θέα του κάμπου θα σε δικαιώσει για την
επιλογή σου να διανυκτερεύσεις στον ΕΛΛΗΝΟ-
ΠΥΡΓΟ. 

Ρωτήστε και εκείνους που το δοκίμασαν και δεν
είναι λίγοι και οι χωριανοί μας που επισκέφτονται το
χωριό μας με φίλους και συντροφιές τους. Ένα βράδυ
στον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ, ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ στο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
είναι αρκετό να χαλαρώσεις και να ξεκινήσεις την...
περιπέτειά σου στις πολύβοες και πιεστικές (από από-
ψεως άγχους και στρές) μεγαλουπόλεις. 

Καιρός να γνωρίσουμε και τον Ελληνόπυργο, με
την ευγένεια και την προθυμία φιλοξενίας των ντόπιων
κατοίκων της.

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Ενα σύγχρονο χωριό
στους πρόποδες των Αγράφων
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ΛΛαακκωωννιικκάά
Ε

νας από τους πιο χρήσιμους δρόμους που έπρεπε να
γίνουν στο χωριό εδώ και χρόνια είναι ο περιφερειακός

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ ο επονομαζόμενος και Ε12 ένεκα του
έτους κατά το οποίο διανοίχθηκε. Είναι ο δρόμος που παρα-
κάμπτει το κέντρο του χωριού και από τον Πλατανάκο μέσω
της Απιδόγριας συναντάει στα Κορωνέικα  το δρόμο προς
τη λίμνη Ν. Πλατήρα. Είναι ο δρόμος που είχε ενταχθεί στο
πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ από τον ευπατρίδη, συγχωριανό μας
πολιτικό τ. πρό-
εδρο της Βουλής
Δημήτρη Σιούφα.
Ο δρόμος  δεν κα-
τέστει δυνατό  να
ολοκληρωθεί λόγω
του αιφνιδίου θα-
νάτου του εργολά-
βου Λ. Καβάλου.
Έτσι ο Δήμος
Μουζακίου με δικά του μέσα κατάφερε σε ελάχιστο χρόνο
και κόστος να πραγματοποιήσει τη διάνοιξη και να το δώσει
στην κυκλοφορία για όλους τους τύπους των οχημάτων στις
12 Ιουνίου 2012. 

Λ
έγεται,  και θεωρώ ότι είναι απόλυτα σωστό,  ότι αν δεν
είχε διατελέσει υπουργός ανάπτυξης ο κ. Δημήτρης Σι-

ούφας , το φυσικό αέριο δεν θα είχε φθάσει ακόμα στην
Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.

Λ
έγεται επίσης ότι αν το 2009 δεν είχε αλλάξει η κυβέρ-
νηση, σήμερα τα περισσευούμενα νερά του  Αχελώου

θα πότιζαν το Θεσσαλικό κάμπο και δεν θα χάνονταν ανεκ-
μετάλλευτα στη θάλασσα. Και αν ρωτήσει κάποιος γιατί ; θα
του απαντήσω ότι μετά το 2009 το έργο αυτό μπήκε στη
μαύρη λίστα των κυβερνόντων. 

Η
οδός Ελληνόπυργος – Μορφοβούνι πρέπει να πάρει το
όνομα αυτού, με τις ενέργειες του οποίου έγινε και

αυτός δεν είναι άλλος από τον τ. πρόεδρο της Βουλής κ. Δη-
μήτρη Σιούφα, που  για την κατασκευή του δρόμου, εξασφά-
λισε το ποσό του 1,5 εκατ ΕΥΡΩ σε τρεις δόσεις των 500000. 

Ν
έα δίκτυα ύδρευσης κατασκευάσθηκαν από το Δήμο
Μουζακίου στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης μέσα στο

2012 για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοί-
κων. 

Ο
ι επεκτάσεις των δικτύων αφορούσαν τις Τοπικές Κοι-
νότητες : Φανάρι (1500μ), Κανάλια (1500μ) , Ελληνό-

πυργο (500μ) και
Πύργο Ιθώ-
μης(250μ) σε συ-
νολικό μήκος
αγωγών 3750 μέ-
τρων. Όλες οι επε-
κτάσεις έγιναν με
το ελάχιστο δυ-
νατό κόστος αφού
χρησιμοποιήθηκαν
τα μέσα και το
προσωπικό του Δήμου  Μουζακίου και συγκεκριμένα της Δη-
μοτικής Ενότητας Ιθώμης.  

Π
ροχωράει η διαμόρφωση της περιοχής κάτω από την
παιδική χαρά με την τοποθέτηση φωτιστικών και την τε-

λική διαμόρφωση που θα δώσει τη δυνατότητα να σταθ-
μεύουν αρκετά αυτοκίνητα της γειτονιάς. 

Υ
πήρχε η απαίτηση επέκτασης του δικτύου ύδρευσης
στην περιοχή Μπαλτσιάκι του Φαναρίου (1500μ). Το

έργο αυτό εκτελέσθηκε με τα μέσα και το προσωπικό του
Δήμου μέσα στο 2012 δίνοντας λύση στο πρόβλημα ύδρευ-
σης που αντιμετώπιζαν 15 οικογένειες της περιοχής αυτής.

Ρ
ήξη με τη στασιμότητα και τον οχαδερφισμό και εφαρ-
μογή στοχοχρονοδιαγραμμάτων (όρος πρωθυπουργού

Αντ. Σαμαρά) για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και
αποτελεσμάτων. 

Γ
ια την υδροδότηση νέων σπιτιών που κατασκευάσθη-
καν στα όρια του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας

Πύργου Ιθώμης επεκτάθηκε το δίκτυο ύδρευσης κατά 250
μέτρα,

Ο
οικισμός  της
Ζωγραφίας

είναι ο μόνος οικι-
σμός που δεν έχει
πόσιμο νερό από
δίκτυο ύδρευσης
και το κάθε ένα
νοικοκυριό υδρο-
δοτείται από δική του πομώνα.

Σ
ε επίλυση του προβλήματος αυτού πρέπει να προχω-
ρήσουμε στο επόμενο διάστημα με την επέκταση του

δικτύου ύδρευσης από την Τοπική Κοινότητας Καππάς προς
τη Ζωγραφία όπου διαμένουν μόνιμα περί τις δέκα οικογέ-
νειες. 

Αντώνιος Μηνίτσιος
Αντιδήμαρχος Δήμου Μουζακίου

KAΦΕ - ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ»

Αθανάσιος Νάσιας
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ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αγαπητοί μου  συγχωριανοί.
Διπλή γιορτή γιορτάζει σήμερα ολόκληρος

ο Ελληνισμός. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
και την κήρυξη της Εθνικής  Επαναστάσεως
των Ελλήνων του 1821. Τετρακόσια χρόνια
υπέφερε τα πάνδεινα ο υπόδουλος Λαός μας,
από τις αγριότητες των κατακτητών. Άλλοι
σφαγιάσθηκαν και άλλοι πουλήθηκαν  ως σκλά-
βοι στα σκλαβοπάζαρα της Αραπιάς. Τα μαρ-
τύρια που τράβηξαν οι υπόδουλοι δεν
περιγράφονται. Για τον λόγο αυτό αναγκάζον-
ται να παίρνουν τα βουνά λέγοντας στο σπιτικό τους:

«Μάννα�  σου λέω δεν μπορώ, τους Τούρκους να δουλεύω,
θα πάρω το ντουφέκι μου, θα πάω να γίνω κλέφτης»
Και πάνω εκεί, αγαπητοί μου, στα περήφανα βουνά της πατρί-

δας μας, με τα κατορθώματά τους βαπτίσθηκαν από την ιστορία
ΗΡΩΕΣ. Έγιναν το καμάρι των ραγιάδων Ελλήνων, αλλά ο φόβος
και ο τρόμος των κατακτητών. Και όταν, χωριανοί μου, έφθασε ο
κατάλληλος χρόνος-και αυτός ήταν η 25η Μαρτίου 1821-και επειδή
«του Έλληνα ο τράχηλος ζυγόν δεν  υπομένει»,δόθηκε το μεγάλο
σύνθημα του ξεσηκωμού.

Σε εκκλησίες και μοναστήρια από Δεσποτάδες, παπάδες και κα-
λογέρους, ευλογήθηκαν τα όπλα των αγωνιστών που ορκίσθηκαν
όρκο βαρύ «…για του Χριστού την πίστιν την Αγίαν και της Πατρί-
δος την ελευθερίαν» και βροντοφωνάζοντας

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ.
Καλύτερα μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Αμέτρητοι Έλληνες έδωσαν την ζωή τους

για τη λευτεριά του Γένους. Αλλ` όμως, πολλά
βουνά και Θάλασσες έγιναν ο τάφος των κατα-
κτητών, κάτω από το καριοφίλι, το σπαθί και το
μπουρλότο των ηρωϊκών προγόνων μας. Πολ-
λοί ήρωες και ηρωϊδες της εποχής εκείνης είναι
γραμμένοι με χρυσά γράμματα στην νεότερη
Ελληνική Ιστορία (Γ. Καραϊσκάκης, Θ. Κολοκο-
τρώνης, Ρήγας Φερραίος, Μπουμπουλίνα, Πα-
παφλέσσας, Αθ. Διάκος και άλλοι αμέτρητοι).

Εξ ίσου σημαντική είναι και η προσφορά των  ιερωμένων στον
αγώνα της πατρίδος για την λευτεριά της. Στα μαύρα χρόνια της
σκλαβιάς ο κλήρος διατήρησε άσβεστη την ελπίδα της Λευτεριάς.
Πολλοί κληρικοί μας συνελήφθησαν κα μαρτύρησαν για την πίστη
και την πατρίδα, με  φοβερά μαρτύρια. Χαρακτηριστικό είναι το πα-
ράδειγμα   του  τοπικού μας Επισκόπου Σεραφείμ ,που εμαρτύρησε
στο Φανάρι, εκεί που σήμερα βρίσκεται  ο μεγαλοπρεπής Ναός,
που τιμάται στο όνομά του (Άγιος Σεραφείμ). Η Εκκλησία μας τιμά
την μνήμη των νεομαρτύρων που θυσιάστηκαν την περίοδο της
Τουρκοκρατίας για την πίστη τους στον Χριστό. Εμείς πάντοτε θα
είμαστε υπερήφανοι για τους ήρωές μας και ας υποσχεθούμε ότι
θα φανούμε αντάξιοί τους, αν και όποτε χρειασθεί.

Αιωνία η μνήμη Αθάνατοι ήρωες.
Ζήτω η Ελλάδα
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821
Χρόνια πολλά σε όλους.

Πανηγυρικός λόγος για την 25η Μαρτίου 1821
Εκφωνήθηκε στην Αγία Παρασκευή, ανήμερα της Εθνικής επετείου από τον Πρόεδρο του χωριού κ.Ιωάννη Γ. Βλάχο

Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών θα παραδίδονται σε άπο-
ρους μαθητές του Δήμου Μουζακίου μετά την άκρως ευγενική
προσφορά της Ένωσης Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Ν. Καρδίτσας. Συγκεκριμένα η Ένωση  Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών Ν. Καρδίτσας με επιστολή της προς το Δήμο
Μουζακίου γνωστοποίησε την πρόθεση του συνόλου των μελών
της να συμμετάσχουν σ’ ένα πρόγραμμα βοήθειας των άπορων
παιδιών του Δήμου Μουζακίου το οποίο θα μπορούσε να ονο-
μαστεί «Κοινωνική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση».

Έτσι γίνεται γνωστό σ’ όλες τις άπορες οικογένειες του
Δήμου Μουζακίου που έχουν παιδιά στη μαθητική ηλικία ότι
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να παρακολουθήσουν
μαθήματα ξένων γλωσσών. Στη συνέχεια η Ένωση Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Καρδίτσας θα κατανείμει αυτά τα
παιδιά σε φροντιστήρια που έχουν έδρα το Δήμο Μουζακίου
ώστε να διδάσκονται δωρεάν

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός επικροτώντας αυτή την
άριστη πρωτοβουλία απέστειλε προς την Ένωση Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Καρδίτσας την παρακάτω ευχαρι-
στήρια επιστολή, μετάξύ των άλλών αναφέρει:!

«Στη δύσκολη οικονομικά εποχή που διανύουμε , η ευγενική
σας χειρονομία να προσφέρετε δωρεάν διδασκαλία ξένων
γλωσσών σε μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου μας, θα
ελαφρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και θα δώσει λύση
στα πιθανά αδιέξοδα αυτών. Σας ευχαριστούμε θερμά για την
κίνησή σας αυτή και ευχόμαστε να γίνει πρότυπο προσφοράς
και για άλλους φορείς και σας γνωρίζουμε ότι από τη μεριά μας
θα κάνουμε ότι χρειάζεται ώστε οι μαθητές να συμμετάσχουν
και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά σας».

Όσοι μαθητές άπορων οικογενειών επιθυμούν να συμμετά-
σχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με
το Δήμο Μουζακίου στο Τηλ. 2445043243.

Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών σε άπορους μαθητές στο Δήμο Μουζακίου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗμΟΥ μΟΥζΑκΙΟΥ μΕ ΤΗΝ ΕΝωΣΗ ΙΔΙΟκΤΗΤωΝ κΕΝΤΡωΝ ΞΕΝωΝ ΓΛωΣΣωΝ Ν. κΑΡΔΙΤΣΑΣ

Στις 10 και 11 Μαϊου ομάδα οκτώ φοιτητών από Γαλλία,Ελ-
λάδα, Αλγερία και Λίβανο (όλοι Γαλλόφωνοι), βρέθηκαν στο
χωριό και  μελέτησαν επιτόπου, με την βοήθεια του συγχωρια-
νού μας Γιάννη Ν.Φαρασλή, αξιολογώντας τους φυσικούς και
οικονομικούς πόρους του Ελληνοπύργου (δηλαδή το τι παρή-
γαγε και τι μπορεί να παράξει τώρα, τι δασικό πλούτο αξιοποι-
ήσιμο  διαθέτει και τι τουριστικές δραστηριότητες μπορούν να
αναπτυχθούν). Σκοπός της μελέτης  αυτής, στα πλαίσια του
προγράμματος αξιοποίησης των αποδήμων Ελληνοπυργίων ,
που  υλοποιείται υπό την καθοδήγηση και δ/νση του Καθηγητού
του Πανεπιστημίου Θεσσαλία και κ.Γούσιου Δημητρίου, είναι  να
εντοπισθούν οι πόροι και τα συγκριτικά εκείνα πλεονεκτήματα
του χωριού (βοσκότοποι, αρωματικά φυτά, αμπέλια) και αφού
καταγραφούν να γίνει επιχειρησιακό σχέδιο για ανάπτυξη δρά-
σεων, όπως π.χ. μελισσοκομία, ζώα ελεύθερης βοσκής, τυροκο-
μείο, πτηνοτροφείο, αξιοποίηση  δασικής βιομάζας (πέλετ) για
καύσιμη ύλη κλπ.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα καταγράφονται η δυνατότητα
και όλα εκείνα τα βήματα ανάπτυξης της επιχειρηματικής δρά-
σης  (στήσιμο επιχείρησης, προώθηση αγορών, χρηματοδότηση
κλπ). Εν όψει και της επιστημονικής ημερίδας του Ιουλίου (Σάβ-

βατο 7 Ιουλίου) που θα γίνει στο χωριό, αναμένονται να ακου-
σθούν οι προτάσεις  των ενδιαφερομένων για πραγματοποίηση
αναλόγων επενδύσεων και επιχειρηματικών δράσεων. Το χωριό
μας ευρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών επιστημονικών προγραμ-
μάτων και μελετών . Μακάρι να αξιοποιηθούν οι προσπάθειες
αυτές για το καλό  του χωριού μας και των συγχωριανών μας.

Διεθνές επιστημονικό κέντρο το χωριό μας…!!!

Έτσι ήταν ο δρόμος στις 5/6/12

Επέκταση δικτύου ύδρευσης 1500 μ. 
στη θέση ΜΟΥΡΚΟ των Καναλίων


