
Το κοινωνικό ταμείο αποτελεί μια από τις δράσεις που περιέ-
χονται στη «Χάρτα εδαφικής διακυβέρνησης Ελληνόπυργου
Καρδίτσας», την οποία υπέγραψαν οι  έξι πολιτιστικοί σύλλογοι,
η ΑΝΚΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δημιουργία του κοι-
νωνικού ταμείου, έχει ως στόχο την υποστήριξη επιχειρηματι-
κών δράσεων, ιδιαίτερα από τους νέους απόδημους της
κοινότητας.

Η ενίσχυση του κοινωνικού ταμείου γίνεται με τη βοήθεια του
δικτύου των απόδημων του χωριού. Επίσης βασίζεται σε δω-
ρεές και  χορηγίες επιφανών μελών και φίλων της Κοινότητας.
Το κοινωνικό ταμείο θα το λειτουργεί τριμελές συμβούλιο απο-
τελούμενο από εκπροσώπους που θα υποδείξουν ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Ελληνοπύργου, ο Σύλλογος Ελληνοπυργίων
Αθηνών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας
που θα ορίζονται για δύο χρόνια και το οποίο θα ελέγχει τις εισ-
ροές. 

Οι εκροές και χρηματοδοτήσεις θα αποφασίζονται από τους
εκπροσώπους των παραπάνω τριών Συλλόγων καθώς και εκ-

προσώπους του Συλλόγου Βόλου και του Τοπικού Συμβουλίου
Ελληνοπύργου. Μια φορά το χρόνο θα δημοσιοποιεί στις 2 εφη-
μερίδες του Ελληνόπυργου τα οικονομικά αποτελέσματα (ισο-
λογισμός - έσοδα, έξοδα).

Σκοπός του ταμείου είναι η μερική ενίσχυση επενδυτικών
σχεδίων, μικρής κλίμακας, στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνο-
πύργου. Τα χρήματα θα προσφέρονται άτοκα και για συγκεκρι-
μένο διάστημα. Βασική προϋπόθεση χρηματοδότησης,
αποτελεί η κατάθεση ενός επιχειρηματικού σχεδίου βιωσιμότη-
τας της επένδυσης. Άμεση προτεραιότητα χρηματοδότησης
έχουν νέοι απόδημοι (2ης και 3ης γενιάς) αλλά και μόνιμοι κά-
τοικοι του Ελληνοπύργου ηλικίας κάτω των 55 ετών. Επίσης θα
λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια καθώς
και ο τόπος κατοικίας. Στην τελική επιλογή χρηματοδότησης
του υποψήφιου θα συμμετέχουν και ειδικοί επιστήμονες του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι όροι της οικονομικής διευκόλυν-
σης θα καθορίζονται με απόφαση των πέντε άνω φορέων.

Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαική Ένωση,
συνολικού ύψους 17 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ εκτελούνται την
περίοδο αυτή στην περιοχή του Δημου Μουζακίου.

Συγκεκριμένα κατασκευάζεται το μεγάλο έργο της απο-
χέτευσης του Μουζακίου και του Μαυρομματίου (σε εξέ-
λιξη 13.000.000€), η κατασκευή πεζοδρομίων
(δημοπρατήθηκε 1.000.000€) και ο δρόμος Μουζάκι -
Πύλη (σε εξέλιξη 3.000.000€).

Με τα έργα αυτά δίνεται μια τονωτική ένεση στην τοπική
αγορά που χειμάζει από την γενικότερη οικονομική κρίση
που μαστίζει τη χώρα.
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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

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

Ανέπτυξε εφαρμογή για
τη Διαχείριση των Τεχνικών Έργων

Έργα 17.000.000 € είναι
σε εξέλιξη στο Δήμο Μουζακίου

Κάθε φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης κα-
λείται να εκτελέσει δεκάδες μικρά και με-
γάλα τεχνικά έργα, οδοποιίας, ύδρευσης -
αποχέτευσης, κατασκευών, ηλεκτρομηχα-
νολογικών έργων, καθαρισμούς δρόμων και
πολλά αλλά. Για το σωστό έλεγχο της εξέ-
λιξης των έργων απαιτείται πολύ δουλειά
από τις τεχνικές υπηρεσίες για την ομαλή
εξέλιξη και ολοκλήρωση αυτών. Θεωρητικά
κάθε Δήμος πιστοποιημένος με Διαχειρι-
στική Επάρκεια για την εκτέλεση έργων δια-
θέτει μια πληροφοριακή εφαρμογή για τη
διαχείριση των έργων και το σωστό έλεγχο
της προόδου των έργων, ωστόσο στην
πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό στους
περισσότερους Δήμους.

Ο Δήμος Μουζακίου για να ανταπεξέλθει

στις ανάγκες και την σωστή εκτέλεση των
έργων ανάπτυξε μόνος του μια ολοκληρω-
μένη εφαρμογή για τη διαχείρισης των τε-
χνικών έργων του Δήμου. Το γραφείο
Προγραμματισμού σε συνεργασία κυρίως
με την Τεχνική Υπηρεσία αλλά και με την Οι-
κονομική Υπηρεσία ανάπτυξε μια νέα εφαρ-
μογή προσαρμοσμένη τις ανάγκες του
Δήμου. Η εφαρμογή διαχείρισης των τεχνι-
κών έργων αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από
τον Δρ. Νικόλαο Κρούπη, Ηλεκτρολόγο Μη-
χανικό & Μηχανικό Υπολογιστών υπάλληλο
του Γραφείου Προγραμματισμού του
Δήμου Μουζακίου σύμφωνα με τις οδηγίες
του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας
Φούκα Βασίλειο (Πολιτικό Μηχανικό) και
των άλλων υπαλλήλων της υπηρεσίας. 

• Συνέχεια στη σελίδα 2

• Συνέχεια στη σελίδα 4

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.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣ. ΚΟΡΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣ. ΚΟΡΛΟΣ
Κ Α Ρ Δ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
*TRIPLEX καρδιάς
*ΗΟLTER ρυθμού
* HOLTER πίεσης

Ιατρείο: Δημητρακοπούλου 17, Αθήνα. Μετρό Ακρόπολις
Τηλ.: 210-9244602, 9244802, κιν. 6936-003075

Συμβεβλημένος με Δημόσιο - ΟΑΕΕ

Κοπή Βασιλόπιτας-Εκλογές
Με απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε ημερομηνία

διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής
Επιτροπής του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λα-
ρίσης «Ο Αθάνατος».

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή,13
Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11,00 στον 5ο όροφο του Ξενοδο-
χείου «ΜETROPOL» (αίθουσα εκδηλώσεων),πλατεία Ταχυ-
δρομείου, αμέσως μετά την κοπή της πίτας και της Γενικής
Συνελεύσεως που θα προηγηθούν.

Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν για την κοπή της πίτας
και την συμμετοχή τους στην διαδικασία της εκλογοαπολογι-
στικής συνελεύσεως. Υποψηφιότητες θα κατατεθούν την
ημέρα των εκλογών, αυτοπροσώπως από τους επιθυμούντες
και ταμειακώς εντάξει συγχωριανούς μας.

Ανακοίνωση
Λόγω της οικονομικής κρίσης, ως γνωστόν, το μει-

ωμένο κόστος αποστολής της εφημερίδας δεν ισχύει. Τα
τέλη αποστολής αυξήθηκαν σημαντικά,κυρίως για το
εσωτερικό της χώρας. Κατόπιν τούτων, το Δ.Σ. αποφά-
σισε να επαναλάβει την ενημέρωση των συνδρομητών
για την καταβολή της συνδρομής του έτους 2012 (και
προηγουμένων ετών).

Επίσης, οι επαγγελματίες κ.λπ. που διαφημίζονται στην
εφημερίδα και δεν ενημέρωσαν τον Ταμία (σχετική προ-
ηγουμένη ανακοίνωσή μας στην εφημερίδα) για την συ-
νέχιση της διαφήμησης, θεωρείται ότι δεν ενδιαφέρονται
πλέον γι’ αυτό, οπότε στο εξής δεν θα καταχωρείται το
σχετικό μήνυμά τους στην εφημερίδα του Συλλόγου.

Υπενθυμίζουμε ότι, η συνδρομή της εφημερίδα εξα-
κολουθεί να είναι 10 ευρώ τον χρόνο, για δε τα διαφημι-
στικά μηνύματα το ύψος της οφειλής καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική από-
δειξη.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ
Συλλόγου Ελληνοπυργίων «Ο Άγιος Αθανάσιος»

Το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17.00, θα γίνει στο
Πνευματικό Κέντρο του χωριού (Δημ. Σχολείο), η Πρωτοχρονιά-
τικη εκδήλωση για τα παιδιά του χωριού και η κοπή της βασιλόπι-
τας του τοπικού Συλλόγου «Ο Άγιος Αθανάσιος»

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
(α) Τραγούδια και ποιήματα από τα παιδιά

(ώρα 17.00).
(β) Κοπή της πίτας του Συλλόγου (ώρα

18.00).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παύλος Β. Σιούφας

TO ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Κοινωνικό Ταμείο στον Ελληνόπυργο



Η εφαρμογή διαχείρισης
των έργων αναπτύχθηκε με
ελεύθερο λογισμικό / λογι-
σμικό ανοιχτού κώδικα ώστε
να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος
με άδειες χρήσης για τα
προγράμματα ανάπτυξης
και λειτουργίας της εφαρμο-
γής. Η εφαρμογή λειτουργεί
στο κεντρικό υπολογιστή
του Δήμου και όλοι οι υπάλ-
ληλοι έχουν πρόσβαση σε
αυτό με κωδικό πρόσβασης
στην εφαρμογή. Η εφαρ-
μογή αναπτύχθηκε σε
γλώσσα προγραμματισμού
PHP ενώ τα δεδομένα είναι
αποθηκευμένα σε βάση δε-
δομένων MySQL. Μερικά
από τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά και δυνατότητες της εφαρμογής είναι οι ακόλουθες:

Όλοι υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου του Δήμου έχουν
πρόσβαση στην εφαρμογή μέσα από τον φυλλομετρητή
(browser).

Η εφαρμογή εκτελείτε δικτυακά και υπάρχει άμεση πρό-
σβαση και από τις Δημοτικές Ενότητες Παμίσου (Αγναντερό) και
Ιθώμης (Φανάρι).

Την εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιούν πολλοί χρηστές
ταυτόχρονα.

Ο κάθε χρήστης έχει διαφορετική διαβάθμιση πρόσβασης
στην εφαρμογή ανάλογα με τη θέση που έχει και την αρμοδιό-
τητες.

Αναζήτηση έργων με βάση διάφορα κριτήρια όπως Αριθμό
Μελέτης, Κωδικό Προϋπολογισμού, Τοπικό διαμέρισμα, Δημο-
τική Ενότητα αλλά και με τον αν είχε ολοκληρωθεί φυσικά και
οικονομικά αλλά κ.α.

Επεξεργασία όλων των στοιχείων του έργου όπως Τίτλος, Το-
ποθεσία, στοιχεία για το Προϋπολογισμό Μελέτης, στοιχεία Πε-
ραίωσης, Γενικά στοιχεία του έργου, Παρατάσεις εκτέλεση 

Στη λίστα των έργων παρουσιάζονται γραφικά τα ποσοστά
φυσική και οικονομικής ολοκλήρωσης του κάθε έργου.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πιστοποιήσεων
και ανακεφαλαιώσεων δαπάνης με του αντίστοιχους υπολογι-
σμούς του ποσοστού εκτέλεσης του έργου, καθώς επίσης και
εισαγωγή ανακεφαλαιωτικών πινάκων με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία εκτέλεσης μειώνοντας τόσο τους χειροκίνητους υπο-
λογισμούς από του μηχανικούς και ταυτόχρονα όσο και τη πι-
θανότητα λάθους.

Μια από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες της εφαρμογής είναι
αυτόματη ενημέρωση καθημερινά με τα έργα που πλησιάζουν
προς την λήξη και τα οποία θα πρέπει να μεριμνήσει για τις εκά-

στοτε ενέργειες η υπηρεσία, συντελώντας στο μέγιστο για την
αποφυγή εκπρόθεσμων ενεργειών. 

Η εφαρμογή Διαχείριση των Τεχνικών Έργων αποτελεί μια
από τις επτά συνολικά εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο Δήμο
Μουζακίου από το Δρ. Κρούπη Νικόλαο και είναι οι ακόλουθες:
Διαχείριση Μισθωμάτων, Διαχείριση Καταστημάτων και Αδειών
Μουσικών Οργάνων, Βιβλία Αδειών - Τέλεσης Πολιτικών Γάμων,
Υπολογισμού Φόρων Παρακράτησης, Διαχείριση Τέλους Ακίνη-
της Περιουσίας (ΤΑΠ) και Διαχείρισης Αδειών Υπαλλήλων.

Η προσπάθεια που γίνετε τα τελευταία δύο χρόνια για την μη-
χανογράφηση του Δήμου Μουζακίου έχει αποδώσει καρπούς,
αυτοματοποιώντας διαδικασίες του Δήμου και αυξάνοντας την
αποδοτικότητας των υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γε-
ώργιος Κωτσός συνεχάρη την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχ-
θεί στο τομέα της πληροφορικής και της μηχανογράφησης των
υπηρεσιών του Δήμου. «Δικαιώνεται η επιλογή μας να επενδύ-
σουμε ως Δημοτική Αρχή στον ανθρώπινο έμψυχο δυναμικό
υψηλής τεχνογνωσίας και θέλω να συγχαρώ τον υπάλληλο του
Δήμου μας Δρ Νίκο Κρούπη για την καινοτόμο εφαρμογή που
ανέπτυξε σε συνεργασία με τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρε-
σιών κ. Φούκα. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών μηχα-
νογράφησης και μηχανοργάνωσης και των άλλων υπηρεσιών
του Δήμου Μουζακίου με κύριο στόχο να καταστούμε αυτάρκεις
στις νέες τεχνολογίες και στις εφαρμογές που απαιτούνται για
τη σύγχρονη λειτουργία του Δήμου μας».
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Πένθιμα και άλλα...

ΘΑνΑτοι
- Αλεξάκης Δημήτριος (σύζυγος Κων-

σταντίνας Γ. Γέρμανου), ετών 38, την
29-11-2012 στη Θεσ/νίκη, όπου εψήλη
και η εξόδιος ακολουθία.

- Κων/νος Απ. Γιαννούλης, ετών 87,
στις 19 Οκτωβρίου στην Αθήνα και η
εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Κοιμητηριακό Ιερό Ναό Χα-
λανδρίου, όπου και ενταφιάσθηκε.

Ο εκπλιπών διετέλεσε επι σειράν ετών Πρόεδρος του
Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών «Η Αγία Παρασκευή»
και στην εξόδιο ακολουθία παραβρέθηκε,εκπροσωπώντας
το Δ.Σ. του Συλλόγου και καταθέτοντας στέφανο στην
μνήμη του, ο Πρόεδρος Βασίλειος Δημ. Παναγόπουλος.

Αισθητή και η παρουσία πολλών συγχωριανών μας που
μένουν στην Αθήνα και πληροφορήθηκαν την ώρα της εξο-
δίου ακολουθίας.

Στεφάνι κατατέθηκε και εκ μέρους του Βουλευτή Καρ-
δίτσας κ. Παύλου Β. Σιούφα.

Στην οικογένεια του εκλιπόντος θερμά συλληπητήρια.

- Στέφανος Ιω. Βλάχος, απεβίωσε στην Λάρισα, η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στον Άγιο Δημήτριο του χωριού και
ενταφιάσθηκε στο  παρακείμενο Κοιμητήριο.

- Γεώργιος Μπλιάτσιος, συνταξιούχος υπάλ. ΟΤΕ (σύζυ-
γος Ειρήνης Αλεξ. Ζάχου, ετών 68, την 12 Δεκ. 2012 στην
Λάρισα. Η εξόδιος ακολουθία  εψάλη στον Ι.Ν. Προφήτη
Ηλία Λαρίσης.

ΜνΗΜοΣΥνΑ
- Αποστόλου Τουλιά, ετήσιο, στην Αγία Παρασκευή.
- Φωτεινής συζ. Βασ. Μηνίτσιου, ετήσιο στην Αγία Πα-

ρασκευή.
- Κων. Απ. Γιαννούλη, 40ήμερο, στον Ι.Ν. Αγίου Ελευθε-

ρίου  Χαλανδρίου, Αθήνα.
- Στεφάνου Ιω.Βλάχου, 40ήμερο, στην Αγία Παρασκευή

Ελληνοπύργου.
- Δημητρίου Θ. Πλακιά, ετήσιο, στην Αγία Παρασκευή

Ελληνοπύργου, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όσοι τίμησαν την μνήμη της πολυαγαπημένης μου

αδελφούλας Βαγγελίτσας, την εφημερίδα ΕΛΛΗΝΟΠΥΡ-
ΓΟΣ, που χρόνια τώρα είναι ο επικοινωνιακός κόμβος
ενημέρωσης όλων των συγχωριανών σε όλη την επικρά-
τεια, τον αξιοσέβαστο και δραστήριο συγχωριανό μου και
συμμαθητή μου Σωτήρη Αθ. Μουντζούρη για το συγκινη-
τικό αφιέρωμα στην μνήμη της αδελφούλας μου, θερμώς
ευχαριστώ.

Φύγαμε από την πολυαγαπημένη μας πατρίδα τον ΕΛ-
ΛΗΝΟΠΥΡΓΟ για να εργασθούμε στην ΑΘΗΝΑ, να ξεκου-
ράσουμε λίγο τους λατρευτούς μας γονείς και παρόλο
τις στερήσεις μας στείλανε όλα στο Γυμνάσιο. Εγώ με την
Βαγγελίτσα παντρευτήκαμε στην ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, η οποία
είναι και η δεύτερη πατρίδα μας.

Το μυαλό μας ήταν πάντα στον Ελληνόπυργο και
στους δικούς μας. Κάναμε όνειρα να γυρίσουμε πίσω κά-
ποια στιγμή, αλλά μας πρόλαβε η άτυχη στιγμή (η ξενη-
τιά έχει γυρισμό,ο Θάνατος όχι). Διαβάζαμε την
εφημερίδα παρέα. Πάντα τα μάτια μας πήγαιναν στα κοι-
νωνικά και ιδίως στα πένθη. Βουρκώνανε για όλους και
πονούσαμε. Έτσι είμαι σίγουρη ότι βούρκωσαν και τα
δικά σας μάτια για τους γονείς μου και την αδελφούλα
μου που έφυγε νωρίς και ξαφνικά .

52 χρόνια είμαστε μαζί στο χωριό,στην Αθήνα και στην
Σαντορίνη.Μαζί στις χαρές μας,μαζί στις λύπες.(ΟΤΑΝ
ΠΟΝΑΕΙ Η ΨΥΧΗ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ)

Εύχομαι υγεία σε όλους τους συγχωριανούς μας,όπου
κι αν βρίσκεσθε από μένα και τα δέκα (10) παιδιά της.

Καλές γιορτές
Αναστασία ΓΚΙΚΑ-ΔΡΟΣΟΥ

Σαντορίνη

Μου λείπεις
Εσένα αδελφούλα μου που λάτρευα πολύ
δεν είσαι πιά κοντά μου σε τούτη τη ζωή
Μ’ άφησες μόνη μου εδώ, χωρίς την συντροφιά σου
την αγάπη που μού δινες μέσα απ` την καρδιά σου.

Εκεί που είσαι ψηλά και βλέπεις κάτω τώρα
κοίτα πως με κατάντησε η άσχημη η ώρα.
Μου λείπεις αδελφούλα μου και τώρα και για πάντα
την αγάπη μου, τουλάχιστον, στον ουρανό σου κράτα

Μαύρο το ηλιοβασίλεμα
το βλέπω κάθε μέρα
από την ώρα,αδελφούλα μου,
που έχασα εσένα.

Στους Αγγέλους παρήγγειλα 
την έννοια τους να έχουν
μα μου είπαν πως οι Άγγελοι,
αγγέλους δεν προσέχουν

ΜΑΝΑ, ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΗ
μου λείπουνε πάρα πολύ,
θ’ άστε στην σκέψη μου παντοτινά 
και στην ματωμένη μου καρδιά

Αφιερωμένο στην μνήμη σας
Η κόρη σας και η αδελφή σου
Αναστασία ΓΚΙΚΑ –ΔΡΟΣΟΥ

Σαντορίνη

Δ. Αλεξάκης

Συνδρομές
Παναγιώτου Αποστολος....................50 €
Καρατώλος Ναπολεων......................10 €
Αναστασία Δρόσου-Γκίκα .................50 €

Η οικογένεια της Βαγγελίτσας  και οι γονείς μας
Εφυγε για τα χωράφια η μητέρα κι έμεινε στο σπίτι η γιαγιά. Σκέ-

φτηκε τι να μαγειρέψει να φάνε τα παιδιά, όταν γυρίσουν από το
Σχολείο. Κοίταξε το μπουκάλι με το λάδι, να ‘βαζε κάνα όσπριο
αλλά ηταν άδειο. Θα φτιάξω λίγο τραχανά σκέφτηκε και την κα-
τάλληλη ώρα έβαλε την κατσαρόλα στην πυροτιστιά. Κάποια
στιγμή, κατάφθασαν τρέχοντας και φωνάζοντας τα αγγελούδια
τους. Πετάξανε τις σάκες τους και τρέξανε στη γιαγιά τους. Μανιά
πεινάω το ένα, μανιά πεινάω το άλλο. Στρώνει το σοφρά η γιαγιά,
γεμίζει και τα πιάτα και φωνάζει στα παιδιιά να καθίσουν να φάνε.
Ο Βαγγελάκης βλέποντας τον τραχανά άρχισε να γκρινιάζει. Πάλι
τραχανά; Έλεγε και μυξόκλαιγε. Δεν θέλω πάλι τραχανά, όλο τρα-
χανά μας δίνεις!

Και η γιαγιά: Σταμάτα τη μίρλα και κάτσε κι αξείφωσε!!
Και ο Βαγγελάκης που δεν έτρωγε τον τραχανά μεγάλωσε.

Καλός μαθητής στο Σχολείο, κι ακόμη καλύτερος στο Γυμνάσιο.
Χρήματα για να πάει στο Πανεπιστήμιο δεν υπήρχαν. Πήγε στη Χω-
ροφυλακή κι έγινε αξιωματικός.

Χόρταινε πλέον φαγητό και μάλιστα όποιο ήθελε.
Μοίραρχος πια, κάποιο καλοκαίρι στο χωριό αδειούχος, φεύ-

γοντας για το καφενείο λέει στη μάνα του: Ω ρε μάνα, πεθύμησα
μια φασολάδα. Να στη φτιάξω παιδάκι μ’ του λέει εκείνη. Αργά το
μεσημέρι επέστρεψε στο σπίτι. Κάτσε να σου βάλω να φας, πετά-
χτηκε όρθια η καψόγρια. Ωχ ρε μάνα της απαντάει, έμπλεξα εκεί
στο καφενείο με καλή παρέα, ήπιαμε τα τσιπουράκια μας και δεν
θα φάω. Και η γερόντισσα: Τι λες βρε Βαγγέλη μ’, κι εγώ η έρμη
έφτιαξα τη φασολάδα κι έριξα και τρεις κουταλιές λάδι μέσα!!

Δ.Γ.

Είπαν...

Πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των συλλόγων
Συνέχεια από την 1η σελίδα



(Συνέχεια)

Άμετρος γέλως, σημείον απροσεξίας (Σέξτος): Τα άσκοπα
γέλια είναι σημάδι ανοησίας. Παρόμοια είναι η φράση «γελά ο
μωρός, καν μη τι γελοίον η» (βλ. λήμμα).

Άμμες ποκ’ ήμες άλκιμοι νεανίαι: Εμείς κάποτε υπήρξαμε ρω-
μαλέοι νέοι. Ήταν η πρόκληση των γερόντων Σπαρτιατών προς
τους νέους, οι οποίοι απαντούσαν με το «άμμες δε γ’ εσσόμεθα
πολλώ κάρρονες» (εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από σας). Ο
Πλούταρχος διηγείται στα «Ηθικά» του ότι στην αρχαία Σπάρτη
έπαιρναν μέρος στις μεγάλες γιορτές τρεις ομάδες (κατηγορίες)
ανδρών, οι οποίες καυχιόνταν η καθεμιά για τις αρετές της και προ-
καλούσε τις άλλες με αδόμενα χορικά. Ήταν μια «μεγαλαυχία προς
αρετήν πρέπουσα ταις ηλικίαις» (υπερήφανη καύχηση αρετής κατά
ηλικία), όπως παρατηρεί ο Πλούταρχος. Τη μια ομάδα αποτελούσαν
οι γέροντες, οι οποίοι άρχιζαν πρώτοι ψάλλοντας το «άμμες ποκ’
ήμες άλκιμοι νεανίαι» (εμείς κάποτε ήμασταν άλκιμοι νεανίες).
Ύστερα το λόγο έπαιρνε ο χορός των ανδρών (μεσήλικες), που
απαντούσε στους γέροντες «άμμες δε γ’ ειμέν, αι δε λης πείραν
λάβε» (εμείς είμαστε τώρα – ρωμαλέοι - , κι αν θέλετε δοκιμάστε).
Η απάντηση των νέων ήταν άμεση, που υπόσχονταν να γίνουν πολύ
καλύτεροί τους με το «άμμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρονες».

Άμμον θαλάσσης κοφίνω ζητείς μετρείν (παροιμία): Προσπα-
θείς να μετρήσεις την άμμο της θάλασσας με το κοφίνι, δηλ. επι-
διώκεις πράγματα αδύνατα.

Αμνός του Θεού: ο Χριστός. Η παρομοίωση συσχετίζεται με τα
αρνιά στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία θυσίαζαν οι Εβραίοι, ιδιαίτερα
μάλιστα το Πάσχα, σε ανάμνηση της σωτήριας νύχτας της εξόδου
τους από την Αίγυπτο, κατά την οποία, ως γνωστόν, είχαν ειδοποι-
ηθεί από τον απεσταλμένο άγγελο του Θεού, να σφάξουν αρνιά και
με το αίμα τους να βάψουν τις πόρτες των σπιτιών τους, ώστε να
μπορεί να ξεχωρίζει ποιοι είναι οι Ισραηλίτες, για να μην τους πάρει
κι αυτούς το σπαθί του, στη σφαγή που θα ακολουθούσε. Αλλά και
ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, βλέποντας το Χριστό να πηγαίνει προς
αυτόν, είπε «ίδε ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κό-
σμου» (να, το αρνί του Θεού, που θα σηκώσει τις αμαρτίες του κό-
σμου), παραπέμποντας προφανώς σε ανάλογη προφητεία του
Ησαΐα, ο οποίος είχε πει για τον αναμενόμενο Μεσσία «ως πρόβατον
επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος
... » (βλ. λήμμα «ως πρόβατον επί σφαγήν»). Κατά την πρώιμη χρι-
στιανική περίοδο ο Χριστός εικονιζόταν στην ανάστασή του και σαν
αμνός, κρατώντας τη σημαία της νίκης.

Αν μη παρή κρέας, ταρίχω στερκτέον (παροιμία): Αν δεν
έχουμε κρέας, αρκούμαστε και στα παστά ψάρια, δηλ. η ανάγκη σε
προσγειώνει σε συμβιβασμούς ανεπιθύμητους πολλές φορές. Στη
ζωή δεν έρχονται πάντα όλα ρόδινα, υπάρχουν και αναποδιές.

Αν πάσχοντες υφ’ ετέρων οργίζεσθε, ταύτα τοις άλλοις μη ποι-
ήτε (Ισοκράτης): Αν οργίζεστε μ’ αυτά που υποφέρετε από τους
άλλους, μην τα κάνετε κι εσείς σε άλλους. Όμοιο το «ο συ μισείς
ετέρω μη ποιήσης» και το «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρω-
ποι, ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως» του Χριστού (βλ. λήμ-
ματα).

Αν σε ραπίση τις επί την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και
την άλλην (Μτ 5.39): Ο Χριστός, ξεπερνώντας κάθε όριο ανεξικα-
κίας, δίνει ένα μάθημα πρωτόγνωρης ανοχής, ανατρέποντας έτσι
το Μωσαϊκό Νόμο, που όριζε «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα
αντί οδόντος» (βλ. λήμμα). Ακόμα εντονότερα υπογραμμίζεται η ανε-
ξικακία με την άλλη εντολή του Χριστού «αγαπάτε τους εχθρούς
υμών» (βλ. λήμμα).

Ανάγκα και θεοί πείθονται (Πιττακός): Στη μεγάλη ανάγκη ξε-
περνιούνται όλα τα εμπόδια και οι δυσκολίες. Όταν βρεθεί στην
έσχατη ανάγκη ο άνθρωπος, δε διστάζει να προβεί ακόμα και σε
πράξεις αδιανόητες υπό ομαλές συνθήκες (π.χ. να κλέψει ή και να
σκοτώσει, για να ζήσει).

Ανάγκα ουδέ θεοί μάχονται (Σιμωνίδης): Με την ανάγκη δεν τα
βάζουν ούτε οι θεοί. Η φράση, την οποία αναφέρει και ο Ζηνόβιος,
πιστώνεται από κάποιους και στον Πιττακό.

Αναγκαίον κακόν (Μένανδρος): Το λέμε για κάτι που χαρακτη-
ρίζεται μεν σαν κακό, πλην όμως θεωρείται αναγκαίο. Έτσι αξιολο-
γεί π.χ. ο Μένανδρος το γάμο, για τον οποίο λέει «εάν τις την
αλήθειαν σκοπή, κακόν μεν εστίν, αλλ’ αναγκαίον κακόν» (εάν στο-
χεύει κανείς στην αλήθεια, θα διαπιστώσει ότι ο γάμος είναι μεν
κακό, αλλ’ αναγκαίο κακό). Κατ’ επέκταση χρησιμοποιείται η φράση
και σε κάθε συμβατικό συμβιβασμό από ανάγκη, όταν δηλαδή «κά-
νουμε τη ανάγκη φιλοτιμία».

Ανάθεμα τρις: Πρόκειται για τις εφτά κατάρες (αναθέματα) του
Τριωδίου, που περιέχονται στο «Συνοδικόν της Αγίας Ζ’ Οικουμενι-
κής Συνόδου Υπέρ της Ορθοδοξίας», το οποίο διατυπώθηκε στη Νί-
καια το 787 με εντολή του 17χρονου Αυτοκράτορα Κων/νου του ΣΤ’,
ύστερα από απαίτηση της μητέρας του Ειρήνης της Αθηναίας, και
αναγιγνώσκονται και σήμερα ακόμα την Κυριακή της Ορθοδοξίας
εναντίον των Ελλήνων φιλοσόφων και του αρχαίου ελληνικού πνεύ-
ματος, με τον εξορκισμό στο τέλος της καθεμιάς «ανάθεμα τρις».
Σημειωτέο ότι με τον όρο «ανάθεμα» νοείται ειδική βαριά ποινή που
επιβάλλεται από την Εκκλησία εναντίον των αιρετικών και εχθρών
της. Με την ποινή του αναθέματος αποβάλλονται ή αποκλείονται
από το σώμα της Εκκλησίας τα μεμπτά αυτά πρόσωπα (βλ. και
«λίθος αναθέματος»).

Για τη διατήρηση των αναθεμάτων στο Τριώδιο η Εκκλησία δίνει
τη δικαιολογία ότι οι όροι «Έλληνες» και «ελληνική σοφία» δεν πρέ-
πει να ερμηνεύονται με την κυριολεξία τους, αλλά γενικότερα με τη
σημασία των «Εθνικών» (ειδωλολατρών) και της «θύραθεν σοφίας»
(της εξω- εκκλησιαστικής). Δε φαίνεται όμως και τόσο πειστική η

θέση αυτή, δοθέντος ότι τα αναθέματα αναφέρονται σε συγκεκρι-
μένα πρόσωπα και ελληνικές ιδέες, όπως:

Ανάθεμα 2: «Τοις τα ελληνικά δεξιούσι μαθήματα … ανάθεμα τρις»
(σ’ αυτούς που ασπάζονται τις ελληνικές διδασκαλίες … τρεις
φορές ανάθεμα).

Ανάθεμα 3: «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων … και τας
πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις … ανάθεμα τρις» (σ’ αυ-
τούς που, μαζί με τις άλλες μυθοπλασίες, δέχονται και τις ιδέες του
Πλάτωνα σα σωστές … τρεις φορές ανάθεμα).

Ανάθεμα 4: «Τοις δεχομένοις και παραδίδουσι τα μάταια και ελ-
ληνικά ρήματα … ανάθεμα τρις» (σ’ αυτούς που δέχονται και διαδί-
δουν τις μάταιες ελληνικές ιδέες … τρεις φορές ανάθεμα).

Ανάθεμα 5: «Τοις ευσεβείς μεν επαγγελλομένοις, τα των Ελλήνων
δε δυσεβή δόγματα … ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρις» (σ’ αυ-
τούς που δήθεν επαγγέλλονται τους ευσεβείς μεν, αλλά στην πραγ-
ματικότητα ασεβώς δέχονται τα δυσεβή δόγματα των Ελλήνων,
τρεις φορές ανάθεμα).

Ανάθεμα 7: «Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί… κρείττονες
εισί κατά πολύ …ανάθεμα τρις» (σ’ αυτούς που ισχυρίζονται ότι οι
σοφοί Έλληνες είναι κατά πολύ καλύτεροι… τρεις φορές ανάθεμα).

Αλλά δεν είναι μόνο το Τριώδιο. Τα Μηναία, η Παρακλητική και
άλλα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, καθώς και κείμενα των πα-
τέρων της Εκκλησίας βρίθουν υβριστικών φράσεων και απαξιωτικών
χαρακτηρισμών κατά των αρχαίων Ελλήνων και του πολιτισμού τους.
Εναντίον αυτών των αναθεμάτων και χαρακτηρισμών έχουν προβλη-
θεί ήδη κατά καιρούς και εξακολουθούν να προβάλλονται ενστάσεις
και διαμαρτυρίες πανταχόθεν, ακόμα και από ύπατους κρατικούς
αξιωματούχους. Είναι καιρός πια να διορθωθούν τα άκαιρα.

Αναίμακτον έστησε τρόπαιον (παροιμία): Κέρδισε τη μάχη του,
χωρίς καν ν’ ανοίξει μύτη, δηλ. τα κατάφερε δίχως θυσίες και κό-
πους. Συναφές και το «άδακρυς μάχη» (βλ. λήμμα). Η παροιμία πε-
ριλαμβάνεται και στη «Συναγωγή Παροιμιών» του Μιχ. Αποστόλιου.

Ανάξιον άνδρα μη επαίνει διά πλούτον (Βίας): Τον ανάξιο μην
τον επαινείς για τα πλούτη του. Έναν τέτοιον πλούσιο ο Διογένης ο
Κυνικός τον χαρακτηρίζει «χρυσόμαλλον πρόβατον», χωρίς πνευ-
ματικό και ηθικό περιεχόμενο.

Αναπαύεται επί στιβάδος Φορμίωνος: Ξεκουράζεται σε αχυρέ-
νιο στρώμα. Ο Στρατηγός Φορμίωνας ήταν γνωστός και για την αν-
τοχή του σε σκληρές δοκιμασίες, αντιμετώπιζε με
αποφασιστικότητα κάθε δύσκολη στιγμή, η σκληραγωγία του έμεινε
παροιμιώδης. Το μαλακό κρεβάτι ήταν το τελευταίο βέβαια που τον
απασχολούσε. Μια στρωμνή με λίγα χόρτα τού ήταν υπεραρκετή
για να ξεκουραστεί. Η φράση χρησιμοποιείται για όσους διαθέτουν
ανάλογη σκληραγωγία με το Φορμίωνα.

Ανάστα ο Θεός: Λέγεται, όταν δημιουργείται αναστάτωση, φα-
σαρία (π.χ. «μόλις μαθεύτηκε το νέο, έγινε το ανάστα ο Θεός»). Η
φράση αποτελεί απόσπασμα από τον Ψαλμό 81.1 που ψάλλεται στη
λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, μετά την ανάγνωση του Απο-
στόλου, αντί του «αλληλούια». Ολόκληρος ο Ψαλμός έχει ως εξής:
«Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γην, ότι συ κατακληρονομήσεις εν πάσι
τοις έθνεσι» (αναστήσου, Θεέ, να κρίνεις τη γη, γιατί εσύ θα επικρα-
τήσεις σε όλα τα έθνη).

Ανατολικόν ζήτημα: Έτσι ονομάστηκε το μεγάλο πρόβλημα που
είχε ανακύψει στα μέσα του 18ου αιώνα με την αναμενόμενη διά-
λυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη διανομή των σπαραγ-
μάτων της μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, και
συγκεκριμένα μεταξύ Ρωσίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας και Γερ-
μανίας. Επρόκειτο για τη διαχείριση του θνησιμαίου πια «μεγάλου
ασθενή», όπως είχε αποκληθεί η ετοιμοθάνατη αυτή Αυτοκρατορία.
Οι γύπες της Ευρώπης, όσο έβλεπαν τους λαούς της Αυτοκρατο-
ρίας να ξεσηκώνονται ο ένας μετά τον άλλον εναντίον της, απαιτών-
τας την ανεξαρτησία τους, τόσο έκρωζαν από πάνω της και
τσακώνονταν για τη λεία, πριν να πεθάνει ο ασθενής. Το πρόβλημα
έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις μετά το Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του
1774, τον οποίο έχασαν οι Οθωμανοί, για να εμπλακεί σε ατέρμονες
διπλωματικές συζητήσεις και παζάρια μετά την έκρηξη της ελληνι-
κής επανάστασης του 1821.

Από τους διεκδικητές η Ρωσία υποστήριζε να διαλυθεί η Αυτο-
κρατορία και να διανεμηθούν τα εδάφη της στις ενδιαφερόμενες
δυνάμεις της Ευρώπης, αποβλέποντας προφανώς στην απόκτηση
των Στενών των Δαρδανελίων και την έξοδό της στο Αιγαίο. Ακριβώς
σε αντίθετη κατεύθυνση στόχευαν οι βλέψεις της Αγγλίας και της
Γαλλίας. Αυτές επέμειναν να διατηρηθεί πάση θυσία στη ζωή ο με-
γάλος ασθενής, τον οποίο αξιολογούσαν σαν ανάχωμα στις επιδιώ-
ξεις των Ρώσων. Μικρότερες αντιρρήσεις πρόβαλλαν η Αυστρία και
Γερμανία, οι οποίες κάμφθηκαν με την παραχώρηση σ’ αυτές ήσ-
σονος σημασίας για τις άλλες δυνάμεις εδαφών στη Μέση Ανατολή.
Τέλος, η κάθαρση της τραγωδίας επήλθε μετά από σχετικές διε-
θνείς συνθήκες: Αδριανουπόλεως (1829), Παρισίων (1856), Βερολί-
νου (1878) και εκείνων που τερμάτισαν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και προέβλεψαν την ίδρυση του νέου τουρκικού κράτους, ύστερα
από τον οριστικό διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά
τη διάρκεια αυτού του πολέμου.

Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται μεταφορικά και μάλλον ειρωνικά,

όταν αναλίσκονται κάποιοι σε έριδες και ατέρμονες συζητήσεις για
ευτελείς και οπωσδήποτε ασήμαντες υποθέσεις: «Έλα τώρα! Μια
κουβέντα είπαμε και το ’κανες ανατολικό ζήτημα!» λέμε.

Ανδρών δε φαύλων όρκον εις ύδωρ γράφε (Μένανδρος): Τον
όρκο πρόστυχων ανθρώπων να τον γράφεις στο νερό. «Στα παλιά
σου τα παπούτσια» λέμε εμείς σήμερα.

Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος (Θουκυδίδης): Για τους έν-
δοξους ανθρώπους τάφος είναι κάθε γωνιά της γης οπουδήποτε.
Πρόκειται για μνημειώδη φράση από τον Επιτάφιο του Περικλή. Ανά-
λογος ορισμός για τους «ευ ποιούντας» ζωντανούς είναι και το «τω
γαρ καλώς πράσσοντι πάσα γη πατρίς» (γα κάποιον που τον συνο-
δεύουν μόνο καλές πράξεις, κάθε τόπος είναι και πατρίδα του). Βλ.
λήμμα.

Ανέγνων, έγνων, κατέγνων (Ιουλιανός ο «Παραβάτης»): Διά-
βασα, κατάλάβα, απέρριψα. Μ’ αυτές τις τρεις λέξεις ο Ιουλιανός
απέρριψε τη χριστιανική διδασκαλία, που του παρουσίασαν γραπτώς
οι επίσκοποι, οι οποίοι ωστόσο ανταπάντησαν «ανέγνως, αλλ’ ουκ
έγνως, ει γαρ έγνως, ουκ αν κατέγνως» (διάβασες μεν, αλλά δεν κα-
τάλαβες, γιατί αν καταλάβαινες, δε θα απέρριπτες). Συντάκτης της
απάντησης προς τον Ιουλιανό θεωρείται ο Μ. Βασίλειος, κατ’ άλλους
ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός (βλ. περισσότερα για Ιουλιανό στο «νε-
νίκηκάς με, Χριστέ! Κορέσθητι, Γαλιλαίε!»).

Ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω εστί (Πλάτων): Δεν αξίζει
να ζει ο άνθρωπος δίχως να σκέπτεται και να ερευνά. Ο άνθρωπος
δηλαδή δεν είναι μόνο «φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκο-
μεν», έχει και λογική οντότητα, που τον υποχρεώνει να ερευνά και
να μαθαίνει.

Ανεξιχνίασται αι βουλαί του Κυρίου: Πρόκειται για παράφραση
της ρήσης του Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή του (11.33),
που λέει «ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστοι αι
οδοί αυτού» (ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα
τα σχέδιά του). Κανένας δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις αποφάσεις
του Θεού.

Ανήρ δίκαιός εστι ουχ ο μη αδικών, αλλ’ όστις αδικείν δυνάμε-
νος μη βούλεται (Μένανδρος): Δίκαιος δεν είναι αυτός που δεν αδι-
κεί, αλλ’ εκείνος που, ενώ μπορεί να αδικήσει, δε θέλει. Τι ύψιστο
αξίωμα αρετής!!

Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται (Μένανδρος): Αυτός που
αποφεύγει τη μάχη, στο τέλος θα τη δώσει, δηλ. αυτός που αποφεύ-
γει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, στο τέλος θα αναγκαστεί να το
αντιμετωπίσει. 

Ανθ’ ημών Γουλιμής: Λέγεται για λανθασμένη επιλογή προσώ-
που. Η φράση διατυπώθηκε σα διαμαρτυρία από το Χαρίλαο Τρι-
κούπη, όταν το 1895 στις εκλογές βγήκε βουλευτής στην περιφέρειά
του ο άσημος και άγνωστος Μιλτ. Γουλιμής, ενώ ο ίδιος έμεινε εκτός
Κοινοβουλίου.

Άνθρακες ο θησαυρός (παροιμία): Κάρβουνα ο θησαυρός, δηλ.
τα αποτελέσματα των ενεργειών ήταν μηδενικά, πλήρης διάψευση
των προσδοκιών. «Άνθρακες ο θησαυρός αναπέφηνε» (αποδείχτηκε
άνθρακες ο θησαυρός) λένε ο Λουκιανός και ο Ζηνόβιος. Λέγεται
όταν επενδύουμε πολλές ελπίδες σε κάποιο προσδοκώμενο αποτέ-
λεσμα και τελικά αντί για ικανοποίηση εισπράττουμε απογοήτευση.

Άνθρωποι τύχης είδωλον επλάσσαντο, πρόφασιν ιδίης αβου-
λίης (Δημόκριτος): Οι άνθρωποι επινόησαν την τύχη, για να δικαιο-
λογήσουν την αβουλία τους, παραβλέποντας το σοφό «ο άνθρωπος
δημιουργός της τύχης του». Ο Λαός λέει «όπως έστρωσες, θα κοι-
μηθείς».

Άνθρωπον ζητώ (Διογένης ο Κυνικός): Η παράδοση λέει πως ο
θρυλικός Διογένης γύριζε το καταμεσήμερο μέσα στην πόλη με ένα
φανάρι στα χέρια. Και όταν τον ρωτούσαν τι το θέλει το φανάρι,
αφού είναι μέρα, αυτός απαντούσε: «Ψάχνω να βρω άνθρωπο!», εν-
νοώντας τίμιο άνθρωπο βέβαια.

Άνθρωπον όντα δει φρονείν τ’ ανθρώπινα (Μένανδρος): Αφού
είσαι άνθρωπος, πρέπει να σκέπτεσαι (και να ενεργείς) ανρώπινα.

Άνθρωπον όντα σαυτόν αναμίμνησκε αεί (Μένανδρος): Να θυ-
μάσαι πάντα ότι είσαι άνθρωπος.

Άνθρωπος ανθρώπω δαιμόνιον (Ζηνόβιος): Δαιμόνιο (θεός)
στον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτός αποφασίζει αν θα
μείνει στο φως ή στο σκοτάδι, αν θα περπατήσει τις δύσκολες ατρα-
πούς της αναζήτησης και της μάθησης ή θα μείνει εγκλωβισμένος
στα σκοτάδια της άγνοιας. Δική του είναι η βούληση αν θα επιλέξει
το «ευ» ή το «κακώς».

Οι αρχαίοι πίστευαν ότι οι δαίμονες ήταν μια ενδιάμεση τάξη θε-
οτήτων μεταξύ θεών και ανθρώπων, οι οποίοι κατά τον Αριστοτέλη
ήταν «θεών μεν παίδες, θεοί δε ου». Ήταν δευτερεύουσες θεότητες,
«επόμενοι θεοίς», κατά Πλάτωνα. Κατοικούσαν μεταξύ ουρανού και
γης, και μάλλον πλησιέστερα προς τη γη, ώστε να μπορούν να
αφουγκράζονται καλύτερα τους ανθρώπους και να μεταφέρουν εκα-
τέρωθεν μηνύματα: από μεν ανθρώπους προς θεούς προσευχές,
ικεσίες και τάματα (προσφορές), από δε θεούς προς ανθρώπους εν-
τολές, συμβουλές, οδηγίες, οικτιρμούς, αλλά και κολασμό ή αντα-
μοιβή των πράξεών τους. Όχημα των μηνυμάτων ήταν τα όνειρα, τα
οράματα και οι μαγγανείες, πράγματα που καλούνταν να αποκωδι-
κοποιήσουν οι μάντεις,

Γενικότερη πάντως ήταν η πεποίθηση πως ο κάθε άνθρωπος κου-
βαλάει μέσα του από γεννησιμιού του δύο δαίμονες: έναν καλό και
έναν κακό. Ο καλός είναι λευκός (όπως οι άγγελοι) και τον παρακινεί
προς τις καλές πράξεις. Ο κακός είναι μαύρος (όπως ο Διάβολος)
και τον εξωθεί προς τις κακές. Ο Ηράκλειτος, δίνοντας άλλη διά-
σταση στη δοξασία αυτή, συγκεκριμενοποιεί το δαίμονα στο ήθος
του ανθρώπου: «Ήθος ανθρώπω δαίμων» (βλ. λήμμα) λέει. Ο Σωκρά-
της θεωρούσε τον εαυτό του σαν ενεργούμενο του δαιμονίου που
είχε μέσα του. Σ’ αυτό απέδιδε τις καλές ή τις κακές πράξεις του.
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«Λόγιος γλωσσικός πλούτος»
(Λεξικογραφική παρουσίαση φράσεων και επιρρημάτων της αρχαίας, 

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

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

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



Συνέχεια εκ του προηγουμένου (Έτσι
ήταν… κάποτε»).

Ενώ έτσι ήταν κάποτε… τώρα, όλα
αυτά άλλαξαν! Σιγά σιγά όμως... Άνοιξαν
μεγάλα καταστήματα στις πόλεις και
έκλεισαν τα πολλά μπακάλικα που υπήρ-
χαν. Τώρα έπαψαν οι νοικοκυρές να ψή-
νουν ψωμί στη γάστρα διότι ήλθε ο
φούρνος στο χωριό. Δεν χρειάζεται,
πλέον, ούτε η κότα, ούτε η γίδα, διότι
ήλθαν και αυτά στο σούπερ μάρκετ της
γειτονιάς. Μα και το γαϊδουράκι (που είχε
κάθε σπίτι από ένα ή και δύο), εξαφανί-
σθηκαν και μόνο σε ζωολογικό κήπο το βρίσκεις. Χάθηκαν οι
χωματόδρομοι και τη θέση τους την πήρε η άσφαλτος και το
τσιμέντο. Παντού αλλαγές! Το σχολείο στο χωριό έκλεισε. Τα
παιδιά λιγόστεψαν. Τα υπάρχοντα λιγοστά παιδιά, για το σχο-
λείο τους, μεταφέρονται πλέον με ΤΑΧΙ σε γειτονικά χωριά ή
στο Μουζάκι. Οι πόλεις γέμισαν και τα χωριά μας άδειασαν,
ερήμωσαν, εγκαταλήφθηκαν. Στα σχολεία των πόλεων, πλέον,
έφυγαν οι ποδιές, κατέβηκαν από τους τοίχους οι ήρωες του
έθνους μας και οσονούπω και… οι εικόνες του Χριστού και της
Παναγίας μας(!!!). 

Σταμάτησε η έπαρση και υποστολή της σημαίας. Σιγά-σιγά
από τα βιβλία χάθηκαν όλα τα κείμενα που μίλαγαν για την Ελ-
λάδα, το Χριστό, την Ορθοδοξία... Το κατηχητικό και τον Ιερέα
για να συμβουλεύει και να εξομολογεί τα παιδιά «τον κάναμε
πέρα…», δεν χρειάζεται πλέον.!! Η πρωϊνή προσευχή στα παι-
διά, πριν μπουν στο σχολείο για μάθημα, ενοχλεί. Ακόμα και από
το λεωφορείο έφυγε το εικονοστάσι. 

Πόρτες και παράθυρα χειμώνα καλοκαίρι είναι διπλοαμπα-
ρωμένα τώρα. Σε όλες αυτές τις αλλαγές τα υπάρχοντα ΜΜΕ
(ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπος) έπαιξαν σημαντικό ρόλο έως
και σήμερα. Τα παρουσίασαν ως εξέλιξη, ως πρόοδο και ότι η
Ελλάδα έπρεπε ν� αλλάξει, διότι διαφορετικά θα έμεινε οπισθο-
δρομική και μεσαιωνική. Οι διάφορες μειοψηφίες (πολιτικές και
θρησκευτικές, στο όνομα της δημοκρατικής ελευθερίας, απαί-
τησαν και επέτυχαν, να επιβάλλουν το δικό τους θέλημα...!

Τώρα δυσκολεύεσαι να αναφερθείς σε
πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, διότι
κινδυνεύεις να χλευασθείς, να χαρακτηρι-
σθείς, ρατσιστής, εθνικιστής, οπισθοδρο-
μικός. Τα ελληνοχριστιανικά μας ήθη,
αρχές και παραδόσεις παραμερίζονται και
την θέση τους παίρνουν τα ευρωπαϊκοα-
μερικάνικα (τα ξενόφερτα). Θεσμοί και
αξίες αιώνων (οικογένεια, γάμος, παραδό-
σεις μας κ.α.), χαλαρώνουν και υποβαθμί-
ζονται και προβάλλονται έθιμα ξένων
χωρών και αλλόθρησκων κοινωνιών (λέγε
Τούρκικα σίριαλ κ.λπ.). Έτσι ήταν τότε,

έτσι είναι τώρα. Τώρα κατάλαβες;
Τώρα κατάλαβες συγχωριανέ, γιατί έγιναν όλες αυτές αλλα-

γές; Έκλεισε το μπακάλικο γιατί αυτό απαιτεί η παγκοσμιοποι-
ημένη αγορά με τα πολυκαταστήματα και τις πολυεθνικές στη
χώρα μας, ώστε εσύ , εγώ, εμείς να τους υπηρετούμε (ως δού-
λοι), μ’� ένα φθηνό μεροκάματο... για να μην μείνουμε άνεργοι. 

Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε, γιατί έβγαλαν τους
ήρωες από τους τοίχους των σχολείων και των βιβλίων και τώρα
θέλουν να βγάλουν και την εικόνα του Χριστού; Διότι θέλουν να
προωθήσουν την παγκοσμιοποίησή τους. Το ανακάτεμα των
λαών! Ώστε εάν δε δεχθείς εσύ να δουλεύεις με φθηνό μερο-
κάματο, θα πάρουν για εργάτες πακιστανούς, μαύρους, και
όλους τους άμοιρους ανθρώπους που ξενιτεύθηκαν από τη
χώρα τους για ένα κομμάτι ψωμί. 

Κατάλαβες, επίσης, γιατί έβγαλαν τους ήρωες και τους αγί-
ους από τα μαθητικά σχολεία και βιβλία; Διότι έπρεπε να ξεχά-
σεις ποιός είναι ο ήρωας και ο άγιος, αφού έτσι απαιτούν οι
ξένες δυνάμεις και η διπλωματία της σύγχρονης (παγκοσμιο-
ποιημένης) εποχής. Οι ξένοι σύμμαχοί μας, δυστυχώς δεν αν-
τέχουν να βλέπουν τους ήρωες μας και τους αγίους μας...!

Εμείς οι Έλληνες, (ως Χριστιανοί, ως Εκκλησία, ως μοναχοί
της Ορθοδόξου πίστεώς μας), έχουμε χρέος, όπως κρατήσαμε
στα 400 χρόνια σκλαβιάς στις καρδιές μας ανόθευτη την πίστη
μας και την αγάπη μας για την Ελλάδα, να κρατήσουμε και σή-
μερα την Παράδοσή μας και να πούμε σε όλους τους εχθρούς
της πίστεως και της πατρίδος ότι: 

ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ!!. ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ!. 

Τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα αγωνιστούμε «τοις
κείνων ρήμασι πειθόμενοι» για να μείνουμε Έλληνες , Χριστιανοί
και Ορθόδοξοι. 

Σωτ. Μ.

Έτσι είναι τώρα….
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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

Καθόμουν και αγνάντευα
της ρεματιάς το διάβα
ψηλά στον Ελληνόπυργο
έκλαιγα την Ελλάδα

Τι πάθαν τα ματάκια μου
κι αρχίσαν και δακρύσαν
εσάλεψε και ο λογισμός
μ’ αυτό που αντικρίσαν

Ένα γεράκι ξέβγαινε
απ’ τη σπηλιά του λόφου
σπίτι την είχε ο Στρατηγός
αγρίμι ήταν του λόγγου

Είχε σπασμένα τα φτερά
τα νύχια τσακισμένα
είχε τα ποδαράκια του
με αίματα βαμμένα

Ήταν κι η μαύρη του καρδιά
στα δάκρυα πνιγμένη
που ’βλεπε την πατρίδα του
στα χρέη βουτηγμένη

Γιατί; Ελλάδα μου γλυκιά
δες πώς σε καταντήσαν
λαλιά δεν έχεις να μου πεις
πες μου ποιοι το τολμήσαν

Βγάζει φωνή ανθρώπινη
το στρατηγό φωνάζει
και την καλόγρια μάνα του
θερμά παρακαλάει

Ξύπνα το Γιώργο καλογριά
από το μαύρο χώμα
να πεταχτεί ο Σταυραετός
να δει τον Παρθενώνα

Γι’ αυτόν χαλάλι έκανε
και τη ζωή του ακόμα
δες τώρα τι απόμεινε
της κοπριάς η μπόχα

Εδώ βρωμούν τα χώματα
μολύνθηκε ο αέρας
μαύρα πουλιά αρπαχτικά
ψάχνουν να φάνε κρέας

Λουλούδια δεν φυτρώνουνε
στο ματωμένο χώμα
πέσαν τα όρνια πάνω του
σκυλεύουνε το πτώμα

Τη σάρκα της τη φάγανε
τα κόκαλά της μείναν
ξανά ραγιάδες έγιναν
όσοι φτωχοί απομείναν

Εδώ έστησαν τρελό χορό
κλεψιά και δολιότης
που κάναν την Ελλάδα μας
ζητιάνα της Ευρώπης

Στρατάρχα έβγα στα βουνά
ήρωες να συνάξεις
και με το Γέρο του Μωριά
τα γκέμια της να πιάσεις

Το Ρήγα με το Θούριο
το έθνος να ξυπνήσει
και ο ραγιάς απ’ την αρχή
τα ερείπια να κτίσει

Ο Ρήγας 
του Ελληνόπυργου

Λαϊκός ποιητής

Κάλεσμα στον Καραϊσκάκη

Πόλεμος θ’ άρχιζε. Στα ξάγναντα, μπροστά μου, 
κορφή, γκρεμός· το βουνο μαύρο.

Ξαφνικά 
το βουνό αστράφτει μέσ' στην υπνοφαντασιά μου
σαν από φάσγανα γυμνά για φονικά. 
Όσο κι ανεγερν' εμέ δείλια προς τα χάμου, 
με μάτια πρόσμενα υψωμένα εκστατικ� 
τα πρώτα βόλια να σφυρίξουνε στ' αυτιά μου
κ' ένιωθα κάτι σα φτερό στα σωθικά. 
Και νά!

από του βουνού την κορωμένη ράχη
δε χύμησε μουγγρίζοντας η αντάρα η μάχη. 
Το βουνό χρυσή σκάλα, κλέφτες και κουρσάροι 
την κατεβαίνανε, και σ' όλους μέσα ποιός; 
Ένας ξεχώριζε, του Γένους το καμάρι, 
της Καλογριάς ο Γιός!

Κωστής Παλαμάς
(Από «Τα δεκατετράστιχα», 

Άπαντα, τόμος 7ος, σ. 420, Αθήνα 1972)

Ποίημα για τον Καραϊσκάκη

Όσοι επσικέφθηκαν την έκθεση της  συγχωριανής μας  ζωγράφου (και
εκπαιδευτικού μέσης εκπαίδευσης) κ.Βάσως Ιω. Γώγου, στο Θησείο (αί-
θουσα τέχνης Πόρτα του εστιατορίου KUZINA,επί της οδού  Αδριανού 2),
τους δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψουν στο χρώμα και στο φως, μέσα από
τις υδατογραφίες της Καλλιτέχνιδας εκπαιδευτικού. 

Καταξιωμένη, πλέον, στον χώρο της και με πολλές εκθέσεις  στο καλλιτε-
χνικό της βιογραφικό η Βάσω απέσπασε τον θαυμασμό και τα συγχαρητήρια
πολλών εκατοντάδων επισκεπτών, καθώς και  άριστες κριτικές των ειδικών
επί των εικαστικών  θεμάτων.

Τα έσοδα  από την πώληση έργων τέχνης διατέθηκαν εξ ολοκλήρου για
την ενίσχυση του Ι.Ν. Αγίου Φιλίππου Βλασσαρούς  στο Θησείο.

Συγχαρητήρια στην Βάσω και πάντα επιτυχίες της ευχόμαστε.

Ταξιδεύοντας
στο χρώμα και στο φως

KAΦΕ - ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ»

Αθανάσιος Νάσιας
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ - ΤΗΛ.: 24410 33143

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
- ΣΠΑΝΙΑ ΚΥΝΗΓIΑ

ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο αριθμός λογαριασμού ενίσχυσης του Κοινωνικού Ταμείου
στην Τράπεζα Πειραιώς είναι: Αριθμός Λογαριασμού 5222-
059711-947 και ΙΒΑΝ: GR75 0172 2220 0052 2205 9711 947 με
την επωνυμία: Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνόπυργου «Άγιος
Αθανάσιος», Κοινωνικό Ταμείο.

Όσοι Ελληνοπυργιώτες και φίλοι τους θέλουν να συνδρά-
μουν στην ιδιαίτερα σημαντική αυτή προσπάθεια, μπορούν να
καταθέσουν στον πιο πάνω λ/σμό ποσό από ένα (1) Ευρώ και
πάνω. Η προσπάθεια που ξεκινά  είναι μεγάλη και ιδιαίτερα ση-
μαντική για το χωριό μας, έχει δε προκαλέσει κυριολεκτικά πα-
νελλήνιο ενδιαφέρον, αφού είναι μία πρωτοβουλία, που γίνεται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Κοινωνικό Ταμείο
Συνέχεια από την 1η σελίδα



Στο προηγούμενο γράφαμε για τον  Οικουμενικό
Πατριάρχη που φωτογράφισε τον μικρό… Γραλι-
στινό,  με την φωτογραφική του μηχανή, στον προ-
αύλειο χώρο του Πατριαρχείου στην  Κων/πολη.
Τώρα, για να  μην  υπάρχει συνέχεια στην αγωνία
σας, σάς αποκαλύπτουμε την ταυτότητα του μι-
κρού, που φαίνεται στην  παραπάνω φωτογραφία
να επεξεργάζεται την φωτογραφική του μηχανή και
να δείχνει στον  Παναγιώτατο Οικουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο την  φωτογραφία που
λίγο πριν ο ίδιος ο Πατριάρχης έβγαλε!!! Είναι ο μι-
κρός Κάρλο, γιος της Βάσως Θ. Βούρδα (εγγονός
του Θωμά και της  Ειρήνης Βούρδα), που είναι παν-
τρεμένη στην Ιταλία με τον Τζιανλούκα Πορτσίνο.
Μη  μου πείτε ότι η φωτογραφία δεν είναι ιστορική
και πως ο μικρούλης Γραλιστινός (εκ μητρός βε-
βαίως) δεν είναι χαριτωμένος...  Πάντως, ο μικρός
Κάρλο κάθε καλοκαίρι βρίσκεται στο χωριό με τους
γονείς του και την  αδελφή του την Ιρένε. 
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Στης Γράλιστας τα μονοπάτια
Ο τίτλος του πρώτου λευκώμα-

τος, που κυκλοφόρησε ανήμερα της
καστανογιορτής στο χωριό (Σάβ-
βατο, 13 Οκτωβρίου 2012), ο συγ-
χωριανός μας λαϊκός ποιητής Αθαν.
Κων. Γκίκας (ψευδώνυμον « Ο
Ρήγας του Ελληνοπούργου). Καλαί-
σθητο βιβλίο, με έγχρωμες φωτο-
γραφίες από το χωριό (στα
εξώφυλλα και εσωτερικά), που πε-
ριέχει τριάντα (30) ποιήματα με τις
εμπνεύσεις του Ρήγα, «Σεργιάνι πάμε απόψε στης Γράλιστας
ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ποιητής
στο εξώφυλλό του. 

Ποιήματα που διαβάζονται «με μια ανάσα» και αναφέρονται
όλα σε πρόσωπα, ιστορίες και τοπωνύμια του χωριού. 

Όπως πληροφορηθήκαμε το ποιητικό λεύκωμα έγινε ανάρ-
παστο από τους συγχωριανούς μας (και όχι μόνον) που βρέ-
θηκαν στην καστανογιορτή του χωριού μας. 

Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που το παρήγγελαν και ζήτη-
σαν και 2ο για να το προσφέρουν δώρο, σε φίλους εκτός χω-
ριού!!

Η τιμή προσιτή. Μόνο 10 ευρώ, αν και έγχρωμο σε φωτο-
γραφίες, όπως προαναφέραμε. 

Συγχαρητήρια, αγαπητέ μας «Ρήγα του Ελληνοπύργου» και
ευχόμαστε σύντομα και την δεύτερη (γιατί όχι και την Τρίτη)
ποιητική σου συλλογή. 

Κοσμοπλημμύρα 

στην καστανογιορτή
Όπως φαίνεται, αποτελεί θεσμό

πλέον για το χωριό μας η ετήσια κα-
στανογιορτή, που με μεγάλη επιτυ-
χία επιμελήθηκε και φέτος ο
τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος; «Ο
Άγιος Αθανάσιος». Όλη την εβδο-
μάδα εκείνη που οδηγούσε στο
Σάββατο της 13ης Οκτωβρίου, τα
συνεργεία δούλευαν πυρετωδώς
για το «κιόσκι» (στέγαστρο), οι κυ-
ρίες και οι νέοι για να ετοιμάσουν τα απαραίτητα, ώστε να στε-
φθεί με επιτυχία η καστανογιορτή. Όλα στην εντέλεια και το
αποτέλεσμα ικανοποίησε τους συντελεστές, δηλαδή το Δ.Σ. του
τοπικού Συλλόγου, αφού οι πάντες έμειναν ευχαριστημένοι και
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την καλή οργάνωση, την
μεγάλη προσέλευση και την άψογη εξυπηρέτηση. Και το μπλου-

γούρι με το κρέας και τα κάστανα και το κρασί άφθονο, όπως
επίσης και η ωραία μουσική με τους χορευτές που δεν έλεγαν
να σταματήσουν το χορό μέχρι αργά το απόγευμα. Δόθηκε η
ευκαιρίας και στους τοπικούς μαγαζάτορες να δουλέψουν αυτό
το Σαββατοκύριακο, αφού οι συγχωριανοί μας που κατέφθσαν
από τις μακρινές πόλεις έμειναν καναδυό βράδια στο χωριό. 

Συγχαρητήρια και του χρόνου, πρώτα ο Θεός και με μεγα-
λύτερη ακόμη επιτυχία. 

Πάντοτε παρών….

Δεν αφήνει φύλλο να πέσει κάτω ο πρόεδρος του χωριού
μας, ο αγαπητός Ιωάννης Γ. Βλάχος.

Από κοντά στους εργάτες και στα μηχανήματα δεν τους
αφήνει να κάνουν

« κίχ…», λέει ο ...άλλος Πρόεδρος ο κυρ Βασίλης.
Το διαπιστώσαμε ,όμως, και «...ιδίοις όμμασι», την παρελ-

θούσα Τρίτη (4 Δεκεμβρίου) στο χωριό!
Είναι και σκληρός μαθαίνουμε στην επίβλεψη των έργων.
«...Πρώτα δουλειά, λέει, και μετά τα υπόλοιπα.
Όταν τελειώσετε, εδώ είμαι εγώ και καφέ και τσίπουρο.
Πρώτα, όμως, η δουλειά..!!!».
Μπράβο, αν όλοι δούλευαν έτσι και σε κεντρικό επίπεδο θα

είχαμε αποφύγει την σημερινή κατάντια. Αυτό σημαίνει έλεγ-
χος, εποπτεία και σεβασμός του φορολογούμενου. Να αλλά-
ξουμε ΟΛΟΙ νοοτροπία,αγαπητέ Πρόεδρε γιατί αλλοιώς «…δεν
θα ιδούμε προκοπή…»

Πάντως, ο δρόμος για τα Κορωνέϊκα παραμένει στάσιμος.
Τι συμβαίνει, γιατί η καθυστέρηση; Πρέπει να δοθεί στην κίνηση
και μέχρι το καλοκαίρι να ασφαλτοστρωθεί (ή να τσιμεντωθεί,
όπου απαιτείται). Όταν Αντιδήμαρχος έργων ήταν ο δικός μας
ο Αντώνης Απ. Μηνίτσιος υπήρχε μια ταχύτητα στην εκτέλεση
τέτοιων δημοτικών έργων. Όμως, πρέπει να υπάρχει συνέχεια
και όχι αδράνεια εκ μέρους της δημοτικής αρχής. Ελπίζουμε
να είναι η καθυστέρηση απλώς γραφειοκρατική.

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

«Έλα θειά Βασίλου να σι πω 

τι καιρό θα έχει ταχιά…»
Το διαδίκτυο είναι γεγονός, όπως γεγονός, πλέον, είναι

και η χρήση Η/Υ και λάπτοπ ακόμη και στα πιο απομακρυ-
σμένα χωριά. Ευρισκόμενος στο χωριό, κάποια μέρα,
άκουσα μία συγχωριανή μας από τον πέρα μαχαλά να
φωνάζει στην συμπεθέρα της και να της λέει: «…συμπε-
θέρα, ταχιά θα βρέξ`». Και η συμπεθέρα, αποκρίνεται: «…
και που το ξέρ`ς εσύ, μετεωρολόγος είσαι; …ειδήσεις η
Τηλεόρασ(η) δεν είπε ακόμη…». Και η συμπεθέρα, με αυ-
τοπεποίθηση: «Να, το λέει το ίντερνετ…». «...τι είναι αυτό
το ίντερνετ;», απαντάει η άλλη η συμπεθέρα από ’κεί. «Α,
να κάτ’(ι) σαν τηλεόρασ’(η), αλλά δεν έχ’(ει) κεραία…»,
ανταπαντάει η άλλη (η πρώτη συμπεθέρα)!!!! Τώρα, για
να είσθε μέσα στα πράγματα, κάπως έτσι φαντασθείτε να
πληροφορήθηκε η συμπεθέρα για τον βροχερό καιρό,
βλέποντας το ίντερνετ απ’ το λάπτοπ που το χειρίζονταν
η γειτόνισσά της η θειά η Μήτσαινα…Δείτε την φωτό πα-
ρακάτω…:

Αιωνία του η μνήμη
Ο Κώστας Απ. Γιαννούλης, Αν-

τισυνταγματάρχης ε.α. της τ. Ελ-
ληνικής Χωροφυλακής, απεβίωσε
στην Αθήνα τις μεσημβρινές ώρες
της 19ης Οκτωβρίου και η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στο Κοιμη-
τήριο του Χαλανδρίου, όπου και
ενταφιάσθηκε. 

Ο αείμνηστος, διετέλεσε επί
σειρά ετών Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθη-
νών (με γραμματέα τον Λάμπρο Απ. Πασιαλή και Ταμία
τον, αείμνηστο επίσης, Κώστα Δ. Μακρή). Η συγκεκριμένη
τριάδα, κατά γενική ομολογία των Αθηναίων συγχωρια-
νών μας, ήταν οι αίτιοι να διατηρηθεί μέχρι σήμερα ο
πρώτος και ιστορικός Σύλλογος Ελληνοπυργίων Αθηνών
«Η Αγία Παρασκευή». Επί των ημερών των ανωτέρω και
του τότε Δ.Σ. έγινε το περίφημο «Μπαλκόνι του Καραϊ-
σκάκη», στον Άγιο Ελευθέριο, πριν από 30 χρόνια περί-
που, όταν στο χωριό μας κανένα άλλο τέτοιο πολιτιστικό
έργο δεν υπήρχε . Στην σορό του εκλιπόντος κατατέθηκε
στεφάνι από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αθηνών κ. Βασ.
Δ. Παναγόπουλο (εκπροσωπώντας το Δ. Σ.), καθώς και
στεφάνι εκ μέρους του Βουλευτή Καρδίτσης κ. Παύλου
Βασ. Σιούφα. 

Ο μακαρίτης ήταν άνθρωπος φιλοπρόοδος, αγαπούσε
το χωριό, τον διέκρινε η διάθεση προσφοράς και βοή-
θειας στους συγχωριανούς μας με κάθε δυνατό τρόπο.
Δύσκολα έλεγε όχι σε αιτήματα που μπορούσε να προ-
ωθήσει για ικανοποίηση με την δική του παρέμβαση. Και
κάτι που δεν είναι γνωστό σε πολλούς. Ο μακαρίτης, όταν
υπηρετούσε σε καίρια θέση στο Υπ. Δημόσιας Τάξης (στα
τέλη του ’60), ήταν εκείνος που πρότεινε και προώθησε
πρόταση για την σύσταση της Σ.Ε.Μ.Α.Χ. (=Σχολή Επι-
μόρφωσης, Μετεκπαίδευσης Ανθυπασπιστών Χωρ/κής).
Η πρόταση «βρήκε ευήκοον ούς», τον τότε Υπουργό κ.
Τσούμα και έτσι συστάθηκε η ΣΕΜΑΧ/Σχολής Αξ/κών,
στην οποία μετεκπαιδεύονταν Ανθ/στές της τότε Χωρ/κής.
Οι αποφοιτούντες επιτυχώς ονομάζοντο Ανθυπομοίραρ-
χοι και εξελίσσοντο μέχρι και Αντισυνταγματάχες. 

Θεσμός με μεγάλη επιτυχία στην Αστυνομία διότι απο-
τελούσε μια δεύτερη πύλη εισόδου στελεχών πεπειραμέ-
νων, όπως εκείνων των Ανθυπασπιστών, που υφίσταται
μέχρι και σήμερα με την ονομασία ΤΕΜΑ/Ελλην. Αστυνο-
μίας (=Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Ανθ/νόμων). Ας καταγραφεί ως ιστορικό, πλέον, στοιχείο
για τους μεταγενέστερους της Χωρ/κής-Αστυνομίας. 

Εμείς ευχόμαστε να είναι Αιωνία η μνήμη του και ο
Θεός να παρηγορεί και να στηρίζει την οικογένειά του.

Μία άλλη Ελλάδα…. 
Βλέποντας την παραπάνω φωτογραφία νομίζεις ότι αναφέρεται σε κάποια εικόνα των

παλιών χρόνων της Ελλάδας και γιατί όχι και του χωριού μας. Και όμως η φωτογραφία
αυτή είναι από μία άλλη Ελλάδα…τη Μεγάλη Ελλάδα!Δηλαδή την Καλαβρία της Νότιας
Ιταλίας, της δεκαετίας του 40 με 50…!!!Δεν βλέπετε ομοιότητα με το χωριό μας;Θα πείτε
«ούνα ράτσα, ούνα φάτσα…». Εδώ, όμως, δεν πρόκειται για ομοιότητα χαρακτηριστικών
προσώπων, αλλά για ομοιότητα της ζωής, της συμπεριφοράς και των εθίμων. Είναι η
εποχή που ο άνδρας ήταν ο αφέντης και πήγαινε καβάλα στον γάϊδαρο ή στο μουλάρι
και ακολουθούσε η (ταλαίπωρη) γυναίκα. «Δεν έχουν ανάγκ’ αυτές, είναι επτάψυχες...»,
όπως θα έλεγε κάποιος παλιακός συγχωριανός μας. Για προσέξτε την φωτογραφία και
πάλι. (Το σχόλιο δικό μας, η φωτό της Βάσως Θ. Βούρδα, που ζει στην Κ. Ιταλία).

Και το όνομα αυτού… Κάρλο!
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Ακριβώς δίπλα στη βρύση της πλατείας

* Του Κώστα Σπανού

(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

β) οι χήρες του 1454/1455
Ειρήνη - χήρα του Γιώργη, Καλή - χήρα του Ταχτάνου, Ελένη

- χήρα του Νικόλα, Μαρία - χήρα του Πέτρου 
γ) οι άγαμοι του 1454/1455
Αλήτης Δημήτρης, Βλάσας Νικόλας, Βρετόπουλος Σταμά-

της, Βρετός Κώστας, Γαβράς Μιχάλης, Γιάννη Θόδωρος,
Γιώργη Θόδωρος, Δημήτρη Κώστας, Θωμά Στέφανος, Κοντο-
γιώργη Στάθης του Γιώργη, Μανόλη Δημήτρης, Νικόλα Αλέξης,
παπα-Νικόλας, παπα-Πέτρος, παπα-Στέφανου Γιάννης, παπα-
Στέφανου Γιώργης, παπα-Στέφανος, Σέρβος Στέφανος, Σκου-
τέρης Θόδωρος, Σκουτέρης Σταμάτης, Ταχτανός (;) Θόδωρος

Από τους 76 αναφερόμενους κατοίκους οι περισσότεροι
έχουν ως επώνυμο το πατρώνυμό τους (Γιάννης Βλάσης, Μα-
νόλης Γιάννη, Μανόλης Βρετός). Μόνο 12 επώνυμα υπάρχουν:
Βοδινός, Γαβράς, Καλογιάννης, Κοντογιώργης, Ορφανός, Πόγ-
κας, Ραδόπουλος, Ρούγιος, Ροπωτός, Σέρβος, Σκουτέρης και
Ταχτανός. 

Στις ελληνικές πηγές, η Γράλιστα εμφανίζεται στην αρχαι-
ότερη όλων των θεσσαλικών πηγών, στην πρόθεση 401 του
Μεγ. Μετεώρου. Στο φ. 123β αυτού του χειρογρά φου, σε
γραφή του 1540, αναφέρεται ένας αφιερωτής του οικισμού ονο-
μαζόμενος Δημήτριος Χαλικιάς, δηλαδή Χαλκιάς, και είναι ο σι-
δηρουργός του οικισμού.

Στο τέλος του 16ου αιώνα, ο οικισμός αναφέρεται ως Γρά-
ληστα, στην πρόθεση 421 του Μεγ. Μετεώρου. Στο φ. 46β είναι
καταχωρισμένα 6 ονόματα αφιερωτών του έτους 1592/1593 και
άλλα 10 του έτους 1775. Μεταξύ των 6 αφιερωτών του
1592/1593 συμπεριλαμβάνονται και δύο ιερείς του οικισμού, ο
παπα-Νικόλας και ο παπα-Ιωάννης, οι οποίοι αναφέρονται και
στην πρόθεση 37 της Μονής του Δουσίκου, η οποία είναι της
ίδιας χρονικής περιόδου. Τα ονόματα των αφιερωτών του

1592/1593 είναι τα εξής: Νικόλαος, Θεόδωρος, Φράγκος, Νικό-
λαος ιερέας, Ιωάννης ιερέας και Νικόλαος. Τα ονόματα των
αφιερωτών του 1775 είναι τα εξής: Χαρίτος Μπελώη,2[29] Ανα-
γνώστης, Γεώργιος διδασκάλου, Δημήτριος. Σταμάτης, Αλέ-
ξιος, Σουλτάνα, Σουφούλα, Σουφούλα, Δεσποινώ Μεταξώτη. Η
τόση ασήμαντη, κατά τα άλλα αναφορά των ονομάτων των
αφιερωτών της Γράλιστας, κρύ βει και μία σημαντική πληροφο-
ρία. Στον οικισμό λειτουργούσε σχολείο, πριν από το 1775, γε-
γονός το οποίο δηλώνει ότι οι Γραλιστινοί είχαν ενδιαφέρον να
μορφώσουν τα παιδιά τους και την οικονομική δυνατότητα να
πληρώνουν τον δάσκαλο.

Το όνομα του δασκάλου δεν είναι γνωστό, πιθανόν διότι δεν
υπήρχε εν ζωή. Αναφέρεται το όνομα του γιου του: Γεώργιος
διδασκάλου. 

Τα Μετέωρα είναι μακριά και κάπως άγνωστα για τον κάτοικο
της Γράλιστας του 16ου αιώνα. Γι’ αυτό οι αφιερωτές της είναι
λίγοι. Η Μονή, όμως, του Δουσίκου (Αγίου Βησσαρίωνα) είναι
κοντά και επομένως αρκετά γνωστή, καθώς μάλιστα η κάρα του
αγίου θεωρείται προστάτης από την πανούκλα. Στην πρόθεση
37 της μονής αυτής, του τέλους του 16ου αιώνα, ο οικισμός
αναφέρεται ως Γράλιστα, στα φ. 138β-139β, με 126 αφιερωτές,
μεταξύ των οικισμών της Αρχιεπισκοπής του Φαναρίου και Νε-
οχωρίου. Mεταξύ των αφιερωτών αυτών συμπεριλαμβάνονται
τέσσερες ιερείς (οι δύο είναι της προαναφερόμενης πρόθεσης
421 του Μεγ. Μετεώρου) και 8 μοναχές, αφιερωμένες σε κά-
ποια γειτονική μονή. 

Τα τέσσερα ονόματα των ιερέων, δηλώνουν ότι στον οικισμό
υπήρχαν τέσσερες ενορίες, δηλαδή υπήρχαν περισσότερες
από 40 οικογένειες και ο πληθυσμός του ανερχόταν στα 200
περίπου άτομα. Από τα ονόματα των κατοίκων του τέλους του
16ου αιώνα αξίξει να αναφέρουμε τα σπάνια γυναικεία: Βαμ-
πούλω, Μαλλού, Μαλλούσω, Ρήγω < Ρήγας, Συνάδω < Συνα-
δηνός και Φοίνω < Φοινίκω, καθώς και το σπάνιο ανδρικό
Αρμαγάς.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

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

Αυτή είναι η χειρόγραφη διαθήκη μιας μητέρας, πού κοι-
μήθηκε στα 90 της χρόνια. Η γυναίκα αυτή είχε 4 κόρες, 1
υιό και 15 εγγόνια. Πεθαίνοντας, δεν τούς άφησε παρά
μόνο την διαθήκη της, ανορθόγραφη και κακογραμμένη,
πλούσια όμως σε πνευματικό περιεχόμενο: «Αγαπημένα
μου παιδιά, (και τούς αναφέρει έναν έναν, τα παιδιά της,
τούς γαμπρούς, την νύφη και όλα τα εγγονάκια, 25 ονό-
ματα). Σάς φιλώ και σάς αποχαιρετώ. Αυτό το γράμμα θα
το ανοίξετε και θα το διαβάσετε μετά τον θάνατό μου... Η
πρώτη σας δουλειά, μόλις σηκωθείτε το πρωί, είναι να πλυ-
θείτε, να ανάψετε το καντηλάκι σας και να θυμιάσετε όλο
το σπίτι. Κατόπιν θα κάνετε την προσευχή σας, όπως σας
την έμαθα από τον Συνέκδημο. Το ίδιο θα κάμουν -αν θέ-
λουν- και οι άνδρες σας και η νύφη μου και όλα τα εγγονά-
κια μου. Κι ύστερα όλοι στις δουλειές σας. Μόνο έτσι θα
σκεπάζει και θα ευλογεί ο Θεός και την δουλειά και την οι-
κογένειά σας. Κάθε Κυριακή πρωί όλοι σας στην Εκκλησία,
το ίδιο και κάθε μεγάλη γιορτή. Κάθε βράδυ, μικροί-μεγά-
λοι, πριν από τον ύπνο θα διαβάζετε το Απόδειπνο, τούς
Χαιρετισμούς, την Καινή Διαθήκη, το Ψαλτήρι και την
«Αμαρτωλών Σωτηρία». Μην ξεχνάτε και τις νηστείες, να
τις κρατάτε όλες, όπως σάς τις βαστούσα κι εγώ, από 6
χρονών και μετά. Όλα αυτά, αγαπημένα μου παιδιά και εγ-
γόνια, όταν θα τα κρατάτε, θα είναι σαν να μού ανάβετε
κάθε μέρα ένα κεράκι. Θα είναι για μένα το καλύτερο κα-
θημερινό μνημόσυνο. Να τηρήτε τα θρησκευτικά έθιμα της
πατρίδας μας και να ακολουθήτε τα ουράνια, γιατί όλα τα
εγκόσμια είναι πρόσκαιρα και μάταια. Τα καλά έργα και τις
κρυφές ελεημοσύνες θα τα έχετε στην αιωνιότητα. Όλα τα
άλλα σαν όνειρο θα σβήσουν. Μαζί σας δεν θα πάρετε τί-
ποτε, ούτε πλούτη, ούτε δόξες, ούτε σπίτια. Μόνο τα καλά
σας έργα και την υπομονή. Να έχετε την ευχή μου και να
είστε αγαπημένοι, πρώτα μεταξύ σας ως αδέλφια και
ύστερα με τις οικογένειές σας, αλλά και με τούς συγγενείς
και με τούς γείτονες και με τον κόσμο όλο. Όσο μπορείτε
καλά έργα να κάμετε και από την Εκκλησία να μη λείπετε.
Κι αυτούς πού θέλουν το κακό σας, να τούς συγχωράτε.
Αυτά θα μείνουν κι εδώ κάτω στην γη και στον ουρανό.
Όσα χρόνια κι αν ζήσουμε, θα είναι σαν χθες. Γι' αυτό έργα
καλά και κρυφά. Αδικίες και ψέματα σε κανέναν, ούτε και
στον εχθρό σας. Την Εκκλησία και τον καλό Πνευματικό να
μην αφήσετε. Όλα αυτά θα τα διαβάζετε όλοι σας και
μπροστά στα παιδιά σας, κάθε φορά πού θα συμπληρώνε-
ται χρόνος από τον θάνατό μου, μετά από το Τρισάγιο πού
θα κάνετε. Αυτό θα είναι και το μνημόσυνό μου. Σάς δίνω
την ευχή μου, σάς φιλώ, σάς αποχαιρετώ και καλήν αντά-
μωση στον Παράδεισο. Η μάνα σας και η γιαγιά σας.

«Την σπουδήν σου την κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη
φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν, εις κατοικίαν κεκλή-
ρωσαι, Παρασκευή�Αθληφόρε· όθεν προχέεις ιάματα, και
πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών υμών».

Η Διαθήκη της Μάνας
(Ψυχωφελές ανάγνωσμα)

Περίπατος με φίλους

Ολα για την Ελλάδα
Πατρίδα μου περήφανη, Ελλάδα τιμημένη
πόσες φορές εγλίτωσες απ’ των εχθρών μαχαίρι
και τώρα είσαι λεύτερη με γαλανή στο χέρι.

Θάμπωσαν τα μάτια τους, όλα τα ξένα  κράτη, 
σαν είδανε να πολεμάς, με κρυφό γινάτι,
απ` της καρδιάς τα βάθη

Το «αέρα» φώναζαν τότε στο εικοσιένα
και ορκίστηκαν να πολεμήσουν
ώσπου να πάρουν αίμα

Το έπος του σαράντα
ΟΧΙ παλιοϊταλοί, έξω απ’ την Ελλάδα
και το ’41 οι ΝΑΖΙ, μας ρήμαξαν,
μας σκότωσαν τα παιδιά μας
και ΤΩΡΑ οι τροϊκανοί μας πίνουν το αίμα μας

Έμπνευση
Νέτσου Χρήστου

Βρυττά Εδέσσης, κάτ. Ελληνοπύργου (μόνιμος)

Υπάρχουν στο χωριό μας μέρη που μπορεί κάποιος, κάνο-
ντας τον περίπατό του μέχρι εκεί, να μείνει ευχαριστημένος;

Ναι, υπάρχουν. Και είναι μέρη που θα σου προσφέρουν ευ-
χαρίστηση και κατά τη διαδρομή και από τη θέα που προσφέ-
ρουν.

Ο Άγ. Αθανάσιος, ο Αγ. Γεώργιος, ο Σταυρός, ο Αγ. Δημή-
τριος, του Κοκόση ο Πλάτανος, τα Κρεββατάκια είναι κάποια
από αυτά. Σήμερα θα αναφερθώ σε ένα από αυτά τα μέρη. Του
Κοκόση τον πλάτανο.

- Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μ’ έτσι τουν ξέρου αυτόν
τον πλάτανου.

Η κουβέντα γίνεται στο καφενείο του Καπαΐνα. Μια παρέα
από γερόντους του χωριού και δίπλα τους κάποιοι νεώτεροι,
που τους αρέσει να ακούνε ιστορίες του τόπου τους.

Πίνοντας τα τσιπουράκια μας, ρωτάμε να μάθουμε απ’ τους
μεγαλύτερους, περισσότερα για αυτόν τον θεόρατο γερο-πλά-
τανο. Γιατί; Γιατί δεν είναι ένας πλάτανος μέσα στη ρεματιά με
τις ριζούλες στο νερό, όπως θέλει το Δημοτικό μας τραγούδι.
Βρίσκεται σε μια πλαγιά, περίπου εκατό μέτρα πάνω από το
ρέμα, το δικό μας ρέμα, τον Γραλιστιώτη. Ρωτάμε τον μπαρμπα-
Γιάννη, τον πιο μεγάλο σε ηλικία της παρέας, ενενήντα πέντε
χρόνων να μας πει τι θυμάται.

- Τι να σας μολοΐσω παιδάκι μ’. Κι ου πατέρας μ’ αφηλογιό-
ταν, ότι έτσ’ τουν θ’μήθκει.

- Για την ονομασία του τι ξέρουμε ρώτησα.
Πάλι ο μπαρμπα-Γιάννης αποκρίθηκε: Ούλος ο κόσμος έτσ’

τον θ’μάται ιδώ στο χωριό, μ’ αυτό του όνουμα.
Συνεχίσαμε να πίνουμε τα τσίπρα μας ως το μεσημέρι που

φύγαμε, για το σπίτι του ο καθένας.
Την άλλη μέρα παρέα με φίλους, ανεβαίνοντας το Μετερίζι,

φτάσαμε στον Κοκόση τον Πλάτανο. Την αράξαμε στα παγκάκια
να πάρουμε ανάσα. Ο γύρο χώρος σε κερδίζει αμέσως όταν
φτάνεις. Και γι’ αυτό φρόντισαν οι αρχές του τόπου μας, κοινο-
τικές και Δημοτικές.

Ντουβάρια πέτρινα και πλακόστρωτα, δένουν αρμονικά με
τη γύρω περιοχή. Και μια πέτρινη βρύση δωρεά συγχωριανής
μας, ομορφαίνει την πλατεία.

Αφήσαμε την ματιά μας ελεύθερη ν’ απολαύσει το θέαμα που
απλώνεται μπροστά μας, ξεκινώντας απ’ το κέντρο του χωριού
μας.

Εκεί βλέπουμε από ψηλά την Εκκλησία της Αγ. Παρασκευής,
προστάτιδας και βοηθού μας, με τον δικό της μεγάλο πλάτανο
στο προαύλιό της. Και  γύρω η πλατεία και το καφενείο του χω-
ριού.

Τα παλιά πέτρινα σπίτια τραβάνε την προσοχή μας, αρχής
γενομένης από το Σχολείο στο βάθος της πλατείας. Πολλές γε-
νιές περάσαμε από αυτό το Σχολείο, αλλά σήμερα στέκει
έρημο. Έρημο είπα; Οχι. Δικοί μας άνθρωποι, χωριανοί μας,
που λατρεύουν τον τόπο τους και τόπο των γονιών τους, το με-
ταμόρφωσαν και αισθητικά και λειτουργικά σε πολιτιστικά κέν-
τρα. Τα πλούσια πολιτιστικά δρώμενα, τους καλοκαιρινούς
ιδίως μήνες, έχουν κάνει τον Ελληνόπυργο ξακουστό σε όλη τη
Θεσσαλία.

Σκαρφαλώνοντας με τη ματιά μας την ανηφόρα του πέρα μα-
χαλά, φτάνουμε στην Εκκλησία του Άη Γιώργη μας. Αλλο ένα
πέτρινο στολίδι του χωριού, με ιστορία αιώνων πάνω του. Σή-
μερα με τη διαμόρφωση του χώρου γύρω από την Εκκλησία,
από τον ακούραστο ιερέα μας και τους ανθρώπους που έχει
γύρω του και την ευκολότερη πρόσβαση ως εκεί, αξίζει να το
επισκεφθεί κάποιος και αν το επιθυμεί, να ανάψει ένα κερί στη
χώρα του Αγίου.

Ή να θαυμάσει την άγρια ομορφιά του χώρου, με τα κοτρώ-
νια, σχεδόν να αιωρούνται από πάνω, είτε να ξεχαστεί απολαμ-
βάνοντας τη θέα που ξανοίγεται εμπρός του.

Εχει λοιπόν το χωριό μας ωραία μέρη για περιπάτους. Ας κά-
νουμε έναν περίπατο σε όποιο μέρος θέλει ο καθένας μας και
με λίγη ρομαντική διάθεση θα αποζημιωθούμε αρκετά. Ένας
χάρτης καλαίσθητος, με τα μέρη αυτά, τοποθετημένος κάπου
στο κέντρο, με τα μέρη και τους δρόμους που οδηγούν σε
αυτά, θα βοηθούσε και τους φίλους επισκέπτες του χωριού
μας. Πάρα πολλές οι ομορφιές του χωριού, με την κάθε εποχή
να δίνει τα δικά της χρώματα σε αυτές.

Γράλιστα 2011
Δημήτριος Γεωργούλας



Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Το ιστορικό Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το πάλαι
ποτέ Ταμείο Χηρών και ορφανών του Στρατού της
γραμμής, της Χωρ/κής και Οροφυλακής, που ιδρύ-
θηκε το 1853, πνέει τα λοίσθια. 

Δυστυχώς, το οικονομικά εύρωστο αυτό Ταμείο,
«ο γίγαντας και το καμάρι του ασφαλιστικού μας
συστήματος» κάποτε, που διέθετε δική του σχεδόν
τράπεζα, ανθηρά οικονομικά, μεγάλα αποθεματικά
κεφάλαια και ισχυρή ακίνητη περιουσία «χαροπα-
λεύει» και επίκειται η αγγελία του θανάτου του. 

Τα φάρμακα για την θεραπεία του αποδείχθηκαν
απλές ασπιρίνες, η ασθένεια κατατρώγει τα σωθικά
του μακροβιότερου αυτού ασφαλιστικού οργανι-
σμού και όπως φαίνεται «ο θάνατος εγγίζει». 

Οι αναλαβόντες χρέη Ιατρού αποδείχθηκαν μάλ-
λον αδύναμοι και ανεπαρκείς να διαχειρισθούν την
θεραπεία του χρονίζοντος ασθενούς. 

Εκείνοι, που είχαν την ευθύνη της διοίκησης και
την διαχείριση του υγιούς αυτού Ταμείου-θρύλου
(οριζόμενοι και διοριζόμενοι από την εκάστοτε φυ-
σική και πολιτική ηγεσία του Στρατού) και χωρίς
επάρκεια, όραμα, διαφάνεια και λογοδοσία ως
όφειλαν, στους μετόχους (μεριδιομερισματού-
χους), αγνοούντες παντελώς τους εν ενεργεία
ασφαλισμένους (που χρηματοδοτούσαν, μηνι-
αίως, το ταμείο), ως και τους μερισματούχους (εν αποστρατεία με-
τόχους), που δικαιούνται την ανταπόδοση των εισφορών τους που
κατέβαλαν, «οδήγησαν το καράβι στην ξέρα». 

Οι υπεύθυνοι της κατάντιας αυτής, σήμερα παρουσιάζονται ως
τιμητές, καταλογίζουν ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν, φορούν την
τήβεννο του δικαστή και πρόθυμα υποδεικνύουν «τον ένοχο και την
ποινή του». Εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια των εκπροσώπων των
εκ της τ. Χωρ/κής και ΕΛ. ΑΣ προερχομένων, κινητοποιούνται, συ-
ναντούν αρμοδίους φορείς και προτείνουν την απομάκρυνση εκ
του Ταμείου των ιδρυτών, δηλ. εκείνων που ίδρυσαν το ΜΤΣ, χωρίς
την συμμετοχή των οποίων ήταν αδύνατη η ίδρυση και η λειτουργία
του. Το μοναδικό επιχείρημά τους, η δήθεν παντελή εισροή πόρων
από τους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας στο ΜΤΣ, αφού
κατ` αυτούς ο νομοθετημένος από την πολιτεία κοινωνικός πόρος,
που προέρχεται από τα εξοπλιστικά προγράμματα, δεν ανήκει στον
ενιαίο ασφαλιστικό φορέα που ονομάζεται Μετοχικό Ταμείο Στρα-
τού, αλλά –κατ` αυτούς-θεωρείται έσοδο και περιουσία που ανήκει
ΜΟΝΟ στους εκ του στρατού ξηράς ασφαλισμένους. 

Δεν αγνοούν, αλλά ηθελημένα αποσιωπούν το γεγονός ότι η με-
γάλη περιουσία του Ταμείου-πριν της επιβολής του συγκεκριμένου
κοινωνικού πόρου-αποκτήθηκε από την πλειοψηφούσα μερίδα των
ασφαλισμένων, που τότε ήταν της τ. Χωρ/κής. 

Αποσιωπούν, επίσης, το γεγονός ότι η ευθύνη της διοίκησης και
διαχείρισης ανήκε αποκλειστικά και μόνο στους ίδιους και ΟΥΔΕ-
ΠΟΤΕ στους εκ της Χωρ/κής προερχομένους. 

Αποφεύγουν επιμελώς να αναφερθούν στην κακοδιαχείριση και
να κατονομάσουν τους υπευθύνους, που χωρίς έλεγχο της ρευ-
στότητας, των αποθεματικών, της αξιοποίησης της τεράστιας πε-

ριουσίας, των λογαριασμών του ΒΕΟΑ
και ΕΚΟΕΜΣ αποφάσιζαν αυξήσεις μέχρι
και 18% ετησίως, (από το 1985 και μετά),
αδιαφορούντες παντελώς για τις μελλον-
τικές γενεές ασφαλισμένων και ιδίως για
τους εν ενεργεία που κατέβαλαν ζεστό
ρευστό, πληρώνοντας αγογγύστως τις
προτεινόμενες από την ίδια την Διοίκηση
του ΜΤΣ ασφαλιστικές τους εισφορές. 

Το θέμα έχει και διαστάσεις δεοντολο-
γικές και ηθικές γιατί πρόκειται περί συ-
ναδέλφων με κοινούς αγώνες στην
κοινωνία, στο έθνος και στην πατρίδα και
μία τέτοια συμπεριφορά ξεφεύγει των
ορίων αυτών. Μέχρι χθές «οι χωροφύλα-
κες» ήταν χρήσιμοι για το Ταμείο. Σήμερα
που αυτό οδηγείται σε χρεοκοπία -χωρίς
εκείνοι να ευθύνονται-δεν μας χρειάζονται
και προτείνουμε την εκδίωξή τους. 

Η υπόθεση του ΜΤΣ, ούτως ή άλλως
θα καταλήξει στην Ελληνική δικαιοσύνη.
Ήδη ζητήθηκε από τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις των ασφαλισμένων σε αυτό.
Εμπιστευόμαστε την Ελληνική δικαιοσύνη
και ελπίζουμε ο έλεγχος να είναι ουσιαστι-
κός, εξονυχιστικός και να δοθούν απαντή-
σεις συγκεκριμένες και πειστικές. 

Να απαντηθούν τα ερωτήματα για τους ετήσιους ισολογισμούς-
απολογισμούς (στοιχεία, παραστατικά, έλεγχος ορκωτών λογι-
στών), για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων (πότε, πόσα
και ποια η σχέση με τις παροχές κατά κατηγορία ασφαλισμένων)
από της ίδρυσής του μέχρι και το 2005, οπότε συντελείται ανα-
τροπή του συσχετισμού ασφαλισμένων λόγω εισόδου δεκάδων χι-
λιάδων οπλιτών 5ετούς θητείας. Να ερευνηθεί η απόκτηση αλλά
και η εκποίηση της περιουσίας και η σχέση του χρόνου εκποίησης
με την πραγματική κατάσταση του Ταμείου (αποθεματικά, εισροές-
εκροές, περιουσιακά στοιχεία, αξιοποίηση περιουσίας και δικαιο-
λόγηση μερισματοαυξήσεων). 

Να ελεγχθεί η διάθεση κεφαλαίων των ειδικών λογαριασμών
(ΒΕΟΑ-προικοδοτήσεων και ΕΚΟΕΜΣ), προς το ΜΤΣ, καθώς και η
σχέση μεταξύ κεφαλαίων δανεισμού και χορήγησης διψήφιων κατ`
έτος αυξήσεων. 

Ας συσχετισθεί και η χορήγηση των μερισμάτων από ομοειδή
επικουρικά ταμεία σε ομοιόβαθμους ιεραρχικής αντιστοιχίας π. χ.
ΕΤΕΧ (6% μηνιαία κράτηση από ενεργούς ασφαλισμένους) και
ΕΚΟΕΜΣ, ώστε να εκλείψουν ψίθυροι και ψιθυριστές περί δυσα-
νάλογων μηνιαίων μερισμάτων μεταξύ ομοιοβάθμων και να διαφα-
νούν οι εισερχόμενοι σ` αυτά πόροι. 

Η δικαστική έρευνα, επίσης, πρέπει να καταδείξει τους πραγμα-
τικά υπεύθυνους της κακοδιοίκησης- κακοδιαχείρισης (εάν βέβαια
υπήρξαν)-και να αποδοθούν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα
(της διοίκησης, της στρατιωτικής και πολιτικής ιεραρχίας), αρμόδια
για την λειτουργία και την εποπτεία του Ταμείου. 

Η συνδικαλιστική, τέλος, ηγεσία των εν ενεργεία και εν αποστρα-
τεία ασφαλισμένων στο ΜΤΣ να τεθεί προ των ευθυνών, λαμβάνον-
τας θέση και υπερασπίζοντας τους συναδέλφους τους
(μεριδιομερισματούχους), που εκπροσωπούν, με σθένος, δύναμη
και επιχειρήματα, διασφαλίζοντας τα δίκαιά τους, την περιουσία
του ταμείου που τους αναλογεί και τα ασφαλιστικά τους δικαιώ-
ματα.

Σχόλιο:
Ανώνυμος
9 Οκτωβρίου 2012 9:31 μ. μ. 
Με στοιχεία και με απόλυτη τεκμηρίωση η επιχειρηματολογία του

κ. Μουντζούρη. Να αξιοποιηθεί από την ΠΟΑΑΣΑ και τους συνδέ-
σμους, το άρθρο του. 

Πρέπει να αντιδράσουν με δυναμικό, αλλά θεσμικό και οργανω-
μένο τρόπο.

Η αποκλειστική ευθύνη για το κατάντημα του ασφαλιστικού γί-
γαντα που λέγεται Μ. Τ. Σ. ανήκει στον Στρατό. Δυστυχώς οδήγησαν
"το καράβι στην ξέρα", όπως πολύ εύστοχα ο αρθρογράφος το πε-
ριγράφει.

Συγχαρητήρια και στον Σύνδεσμο για την συγκροτημένη και ενη-
μερωμένη ιστοσελίδα του.

Απόστρατος της τ. Χωρ/κής.
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Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Ευθύνες σ`εκείνους που το χρεοκόπησαν

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΑΤΡΟΣ
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΓΡΙΜΗΣ 13 ΟΡΦΑΝΟΣ
2 ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΤΣΙΟΣ 11 ΥΦΑΝΤΗΣ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 12 ΟΡΦΑΝΟΣ
4 ΘΩΜΑΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 11 ΓΕΩΡΓΟΣ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΚΙΚΑΣ 12 ΓΕΩΡΓΟΣ
6 ΘΩΜΑΣ ΑΘ, ΒΛΗΤΣΙΟΣ 12 ΚΤΙΣΤΗΣ
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 11 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
8 ΘΩΜΑΣ Γ, ΝΑΚΟΣ 12 ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 11 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΦΑΡΑΣΛΗΣ 10 ΥΦΑΝΤΗΣ
11 ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΝΤ, ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 10 ΚΤΙΣΤΗΣ
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ 10 ΥΦΑΝΤΗΣ
13 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΓΩΓΟΣ 10 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ (ΑΠΟ Μαυρομματι) 10 ΟΡΦΑΝΟΣ
16 ΑΠΟΣΤ. Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΠΟΙΜΗΝ
17 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ 9 ΚΤΙΣΤΗΣ
18 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ν. ΦΑΡΑΣΛΗΣ 8 ΥΦΑΝΤΗΣ
19 ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΒΛΑΧΟΣ 8 ΟΡΦΑΝΟΣ
20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 8 ΕΜΠΟΡΟΣ
21 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΛΗΣ 8 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΑΓΡΙΜΗΣ 8 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 8 ΟΡΦΑΝΟΣ
24 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ, ΝΑΚΟΣ 8 ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
25 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 8 ΓΕΩΡΓΟΣ
26 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΝΔΡΕΟΥ 8 ΓΕΩΡΓΟΣ
27 ΘΩΜΑΣ ΛΑΜΠ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 10 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
28 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ 9 ΟΡΦΑΝΟΣ
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ 8 ΓΕΩΡΓΟΣ
30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ, ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΣ
31 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΣ
32 ΘΩΜΑΣ Δ. ΝΑΣΙΑΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΣ
33 ΧΡΗΣΤΟΣ Σ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 8 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ;
34 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 7 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΑΝΔΡΕΟΥ 7 ΓΕΩΡΓΟΣ
36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. Γ ΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΣ
37 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΑΤΟΙΚΟΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΣ
38 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΤΟΥΛΙΑΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΣ
39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ (Μαυρομματι) 7 ΟΡΦΑΝΟΣ
40 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΚΑΣ 7 ΕΜΠΟΡΟΣ
41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΕΡΜΑΝΟΣ 7 ΚΤΗΜΑΤΙΑ
42 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ 7 ΟΡΦΑΝΟΣ
43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΚΟΦΦΑΣ 7 ΚΤΙΣΤΗΣ
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 11 ΚΤΙΣΤΗΣ
45 ΘΩΜΑΣ ΑΠ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 10 ΚΤΙΣΤΗΣ
46 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΘ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 10 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
47 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ 8 -//-
48 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΖΑΧΟΣ 9 -//-
49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΚΚΑΣ 8 -//-
50 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΥΤΣΙΟΓΓΟΥΛΟΣ 7 -//-
51 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΡΑΓΓΟΣ 7 -//-
52 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΚΡΗΣ 7 -//-
53. ΘΩΜΑΣ Ν. ΓΚΙΚΑΣ 8 ΓΕΩΡΓΟΣ
54 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΛΗΣ 7 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
55 ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 7 ΠΟΙΜΗΝ
56 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
57 ΘΩΜΑΣ Β. ΚΟΡΩΝΗΣ 7 ΟΡΦΑΝΟΣ
58 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠ ΜΑΚΡΗΣ 8 ΓΕΩΡΓΟΣ
59 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 8 ΓΕΩΡΓΟΣ
60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
61 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΟΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΣ
62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ 12 ΟΡΦΑΝΟΣ
63 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 12 ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ
64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΑΡΑΛΗΣ 12 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 12 -//-
66 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΑΡΔΑΝΗΣ 7 -//-
67 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ ΠΛΑΚΙΑΣ 7 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
68 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΓΕΡΜΑΝΟΣ 9 ΓΕΩΡΓΟΣ
69 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ 12 ΟΡΦΑΝΟΣ
70 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΒΛΑΧΟΣ 12 -//-

Εν Γραλίστη τη 21 Σεπτεμβρίου 1899 
ο Δημοδιδάσκαλος Γ.Παπαγεωργίου

71 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Φλωρέσιον) 10 ΓΕΩΡΓΟΣ
72 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ (Βρώστιανη) 9 -//-
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΗΣ(Βρώστιανη) 10 -//-
74 ΗΛΙΑΣ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ 10 -//-
75 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ 11 ΟΡΦΑΝΟΣ
76 ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ν. ΒΟΥΡΔΑΣ 11 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
77 ΘΩΜΑΣ Ν. ΜΑΓΓΟΣ 6 ΟΡΦΑΝΟΣ
78 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ (Μαυρομμάτι) 6 -//-
79 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 6 -//-
80 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΤΟΥΛΙΑΣ 6 ΓΕΩΡΓΟΣ
81 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΤΟΥΛΙΑΣ 6 -//-
82 ΘΩΜΑΣ Γ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 6 -//-
83 ΛΑΜΠΡΟΣ Ι. ΑΝΔΡΕΟΥ 6 -//-
84 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΡΗΣ 6 -//-
85 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 6 -//-
86 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡ. ΓΚΙΚΑΣ 6 -//-
87 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ 6 -//-
88 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Ι ΓΕΡΜΑΝΟΣ 6 ΟΡΦΑΝΟΣ
89 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 6 ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
90 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ 6 -//-
91 ΘΩΜΑΣ Θ. ΛΑΓΟΣ 6 -//-

Εν Γραλίστη τη 20 Φεβρουαρίου 1900 
ο Δημοδιδάσκαλος Γραλίστης  Γ.Παπαγεωργίου

Μαθητές Δημοτικού Σχολείου Ελληνοπύργου το  1899



Του Χρήστου Απ. Γιαννούλη

Α. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο.
Τα παιδιά του χωριού μας πήγανε στον πόλεμο. Εγώ τότε
ήμουν 17 ετών (γεννήθηκα το 1923 στο χωριό
Ελληνόπυργο/Γράλιστα Καρδίτσης), ασχολιόμουν με αγροτι-
κές εργασίες και είχαμε και καφενείο έως το 1943. Με την κή-
ρυξη του πολέμου, στο χωριό μας άρχισαν να έρχονται
διάφορες οικογένειες από αρκετά μέρη της Ελλάδος για την
προστασία τους από αεροπορικές επιδρομές των Ιταλών. Έτσι
το χωριό άρχισε να έχει κίνηση από ανθρώπους πολλούς και
ξένους. Ακόμη λόγω της δουλειάς μου (καφετζής ) απέκτησα
μεγάλες γνωριμίες παρά της νεαρής ηλικίας που είχα. Εδώ θα
αναφέρω ένα όνειρο που είδα μια βραδιά του πολέμου, το
οποίο την επομένη ημέρα διηγήθηκα στους πελάτες του καφε-
νείου μου (μεταξύ τον πελατών θυμάμαι μόνο δύο άτομα τον
Λεωνίδα Βούρδα που δίπλα στο καφενείο είχε εμπορικό κατά-
στημα με παντοπωλείο και τον Αθανάσιο Καρανάσιο (Μητσά-
κης ). Το όνειρο ήταν πως κοιμόμουν στην αυλή του καφενείου
μου και είδα προς ανατολάς γραμμένα με κεφαλαία γράμματα
χρυσά στον ουρανό ΙΤΑΛΙΑ. Η απάντηση του Λεωνίδα Βούρδα
ήταν πως θα μας νικήσει η Ιταλία, όπως και έγινε. 

1940-41 λοιπόν αρχίζει η κατοχή(Ιταλοί στην αρχή, Γερμανοί
μετά τον Απρίλιο του ` 41) με τα βάσανα που όσοι τα έζησαν
τα γνωρίζουν. Ας μην τα θυμηθούμε. Πείνα, ανέχεια, και ξεκι-
νάει το αντάρτικο του ΕΑΜ –ΕΛΑΣ για να αντισταθεί στους κα-
τακτητές. 

Το 1942 την άνοιξη, οργανώνεται ένα νέο αντάρτικο με την
ονομασία ΕΔΕΣ. Στο αντάρτικο αυτό συμμετείχαν πολλοί αξιω-
ματικοί από το χωριό μας του στρατού και της χωροφυλακής.
Από αυτούς θυμάμαι μόνο τους συνταγματάρχη Γερμανό-
πουλο Βασίλειο του Φωτίου, τον τότε ταγματάρχη Βούρδα
Απόστολο του Χρυσοστόμου και τον τότε υπολοχαγό και σή-
μερα στρατηγό ε. α. Σύρμο Λάμπρο του Γεωργίου. Τότε ιδρύ-
θηκε και στο χωριό μας τοπική ομάδα ανδρών του ΕΔΕΣ -ΕΟΕ
με αρχηγό της ομάδος μας τον Δημήτριο Γ. Σύρμου, αδελφός
του σήμερα ε. α. στρατηγού Σύρμου. Εγώ εντάχθηκα στην το-
πική ομάδα του ΕΔΕΣ, του χωριού. Σε αυτή συμμετείχαν, εκτός
από μένα και οι παρακάτω συγχωριανοί, τους οποίους ενθυ-
μούμαι μέχρι τώρα:

Γιάννης Τριαντάρης του Αποστόλου 
Δημήτριος Πλακιάς του Θωμά 
Βασίλειος Πλακιάς του Κων/νου και 
Στέφανος Σιούφας του Γεωργίου (ο αδελφός του τ. Προ-

έδρου της Βουλής των Ελλήνων). 
Οι τότε αξιωματικοί του ΕΔΕΣ ανέθεσαν στον καθένα μας

και ένα πόστο. Εγώ π. χ. και ο Γιάννης Τριαντάρης αναλάβαμε
την μεταφορά εγγράφων από το χωριό μας σε ομοϊδείς οργα-
νώσεις άλλων χωριών (σύνδεσμοι ), όπως Μαυροματίου, Μου-
ζακίου, Πορτής, Δρακότρυπας, Πύλης, Πύργου και λοιπών
άλλων χωριών. Μετά από λίγους μήνες η οργάνωση του ΕΔΕΣ
στη περιοχή μας διαλύθηκε από τον ΕΛΑΣ , με την σύλληψη
του στρατηγού Σαράφη από τον ΕΛΑΣ στο Βουνέσι (Μορφο-
βούνι )χωριό του νομού Καρδίτσας. Από εδώ αρχίζει μια με-
γάλη περιπέτεια δική μου και του φίλου μου (μακαριστού
Ιωάννη Τριαντάρη ). 

Εγώ και ο μακαρίτης σήμερα Γιάννης συνεχίσαμε τον
αγώνα μας εναντίον του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ όσο βέβαια μπορούσαμε.
Επιδιώκαμε να πηγαίνουμε εγώ και ο Γιάννης τα βράδια σε διά-
φορους χωριανούς, άλλων γειτονικών χωριών, κάνοντας προ-
παγάνδα εναντίον του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Μετά το πέρασμα ενός
έτους η δράση μας αυτή έγινε γνωστή στους ΕΑΜίτες και
αφού μας συνέλαβαν (εμένα, τον Γιάννη Τριαντάρη, Λεωνίδα
Καρατώλο, Δημήτριο Παπαδημητρίου, Γεώργιο Ιω. Παναγό-
πουλο ), μας πήγαν- τους τρεις από τους πέντε - στο χωριό
Καππά. Εμένα και τον Γιάννη Τριαντάρη πριν μας πάνε στο
Καππά μας πήγαν στο σπίτι του Γερμανόπουλου, τους δε άλ-

λους τους άφησαν ελεύθερους. Στο σπίτι του Γέρμανόπουλου
είχαν τα γραφεία οι αντάρτες του ΕΛΑΣ και μας έκλεισαν σε
ένα δωμάτιο του σπιτιού που το χρησιμοποιούσαν σαν κρατη-
τήριο. Στο δωμάτιο αυτό μέσα είχαν διασκορπισμένες στο πά-
τωμα νάρκες και βάζοντας μας τον έναν στην μια άκρη από τον
άλλο του δωματίου, μας απειλούσαν αν κουνηθούμε ότι θα
σκάσουν οι νάρκες και θα σκοτωθούμε. Εμείς από τον φόβο
μας δεν κουνηθήκαμε καθόλου από την θέση μας και περιμέ-
ναμε να ξημερώσει. Την νύχτα όμως μας πλησίασε κρυφά ένας
λοχίας αντάρτης του ΕΛΑΣ και αφού μας είπε ποιος είναι ανέ-
φερε ότι αύριο θα μας πάνε στο χωριό Καππά μαζί με τους άλ-
λους συγκρατούμενους, να μας παραδώσουν στη αντάρτικη
αστυνομία εκεί που ύδρευε. 

Την επόμενη ημέρα μας πήγαν σε ένα σπίτι που ήταν εγκα-
τεστημένες οι δυνάμεις των ανταρτών και άρχισαν έναν- έναν
να μας ανακρίνουν, βάζοντας στην φάλαγγα. Εκεί ήταν τρεις
αντάρτες που κρατούσαν στα χέρια τους από ένα χοντρό πλα-
τανίσιο ξύλο ρίχνοντάς μας στις πατούσες προσπαθώντας να
μας κάνουν να πούμε την αλήθεια. Η ανάκριση αυτή διήρκησε
δυο ήμερες. Παρών στην ανάκριση ήταν ο υπεύθυνος του ΕΑΜ
του χωριού μας Κωνσταντίνος Γλεντής, παρατηρώντας απα-
θέστατα. Την άλλη μέρα τους τρεις από τους πέντε τους άφη-
σαν ελεύθερους ενώ εμένα και τον Γιάννη Τριαντάρη μας
πήγαν στο χωριό Κερασιά όπου είχαν την φυλακή. Η φυλακή
ήταν ένα σπίτι ακατοίκητο δίπλα στο νεκροταφείο του χωριού
με δυο δωμάτια, εκεί βρήκαμε δυο κρατούμενους από το Μου-
ζάκι, και τα ονόματά τους Απόστολος Μακαρίτης και Βύρων
Κολέτσας. Στο σπίτι αυτό μείναμε πέντε μέρες. Κάθε βράδυ
μας έπαιρναν για ανάκριση στο νεκροταφείο σε έναν κενό
τάφο. Μας βάζανε μέσα απειλώντας ότι εάν δεν μαρτυρήσουμε
(πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις) θα μας εκτελέσουν.
Μετά από την «.. ανάκριση» στο νεκροταφείο, μας πήγαιναν
κρυφά σε ένα άλλο δωμάτιο λέγοντες στους άλλους συγκρα-
τούμενους ότι μας εκτέλεσαν. Εκεί μας άφησαν για πέντε ημέ-
ρες. Μόλις πέρασαν αυτές οι ημέρες, ήρθε ένας ταγματάρχης
του ΕΛΑΣ ονόματι καπετάν Μοριάς, δικηγόρος στο επάγγελμα
όπως μάθαμε. Αφού μας ανέκρινε και ο ίδιος μια μέρα, είπε ότι
θα μας αφήσει ελεύθερους να πάμε στα χωριά μας όπου εκεί
θα μπούμε στην οργάνωση ΕΑΜ–ΕΛΑΣ. Έτσι και έγινε. Ο μα-
καρίτης Βασίλειος Κορώνης, συγχωριανός μας, ως υπεύθυνος
του εφεδρικού ΕΛΑΣ του χωριού μας, μας έβαλε σε διάφορες
οργανώσεις. Συγκεκριμένα α ) τον Γιάννη Τριαντάρη υπεύθυνο
τύπου, β) τον Λεωνίδα Καρατώλο υπεύθυνο ΕΤΑΣ και γ) εμένα
τον Χρήστο Γιαννούλη υπεύθυνο ΕΠΟΝίτικου εφεδρικού ΕΛΑΣ
επικεφαλής πέντε παιδιών του χωριού μας. Την άλλη μέρα μας
κάλεσαν να πάρουμε όπλα, όπου τα είχανε στο σπίτι του Τσι-
ούτσου στο χωριό μας, από τον υπεύθυνο του ΕΑΜ Κώστα
Γλεντή. Εκεί έδωσαν από ένα όπλο στα παιδιά της ομάδος μου
, με ανάλογες σφαίρες, έμενα δε, μου έδωσε ένα πιστόλι ιτα-
λικό μπερέτα με μια σφαίρα. Διαμαρτυρόμενος εγώ γιατί μου
δίνει μια σφαίρα μόνο, προσποιήθηκε ότι δεν είχε άλλες και θα
μου έδινε άλλη φορά. Παρέμεινα σαν υπεύθυνος του ΕΠΟΝί-
τικου εφεδρικού ΕΛΑΣ ένα μήνα, με συνεργάτη τον Βασίλη Κο-
ρώνη(υπεύθυνο του εφεδρικού ΕΛΑΣ, στο χωριό). Στο
διάστημα της παραμονής μου στο χωριό ήρθε ένας συνταγμα-
τάρχης του ΕΛΑΣ και με κάλεσε στο κοινοτικό γραφείο λέγον-
τάς μου ότι έχει εντολή από την μεραρχία του ΕΛΑΣ και
συγκεκριμένα από τον ίδιο τον μέραρχο, να πάρω τους άνδρες
μου και να πάω στο δυτικό ύψωμα του Μουζακίου, ονόματι
«κλίμα» (φυλάκιο δηλ. ), να παρακολουθούμε τους γερμανούς
στρατιώτες που ήταν στη θέση παλαιομονάστηρο Μουζακίου.
Εγώ του ζήτησα για να πάω με τους άνδρες μου εκεί γραπτή
εντολή από τον μέραρχο. Οργισμένος ο συνταγματάρχης μου
λέει με αυστηρό τόνο, εμείς δεν δίνουμε γραπτές εντολές!,
τότε και εγώ δεν πηγαίνω πουθενά του λέω !!. Νευρίασε ο συν-
ταγματάρχης λέγοντας μου « θα σε κανονίσω εγώ εσένα…»,
φεύγοντας αμέσως για το απέναντι καφενείο (δηλ. το σημερινό
του Καπαϊνα), μαζί με τον Βασ. Κορώνη. Μετά την φασαρία
αυτή με τον συνταγματάρχη φωνάζω αμέσως δυο παιδιά της
ομάδας μου και τους λέω « πάρτε τα όπλα σας και θα πάτε
στην μεραρχία να συναντήσετε τον Μέραρχο και θα του πείτε
ότι ήρθε στο χωριό μας ένας συνταγματάρχης και μας είπε ότι
τον στείλατε εσείς να μας στείλει στο φυλάκιο, στο Μουζάκι,
και ότι σας πει θα έρθετε να μου το πείτε». 

(Συνεχίζεται στο επόμενο…)
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ΛΛαακκωωννιικκάά
Ε

νθαρυντική είναι για την ανάπτυξη, η δημιουργία
κοινωνικού ταμείου για την υποβοήθηση νέων που

θέλουν να εγγατασταθούν στο χωριό και να ασχοληθούν
με διάφορες αγροτικές εργασίες.

Λ
ίπα μια ξεχασμένη λέξη που τις πρώτες δεκαετίες
μετά τον πόλεμο και φυσικά πριν απ αυτόν ήταν

στην ημερήσια διάταξη, αφού αποτελούσε το βασικό
βρώσιμο λιπαντικό δεδομένου ότι το ελαιόλαδο για την
περιοχή μας ήταν δυσεύρετο. 

Λ
ίπα στο ψημένο ψωμί, λίπα για τα πάσης φύσεως
φαγητά ακόμα και για τα γλυκά. Για τους νεώτε-

ρους λίπα είναι το ζωικό λίπος που λαμβάνεται μετά από
το λιώσιμο του λίπους του χοίρου και είχε τη μορφή του
βουτύρου.

Η
κρίση που μαστίζει τη χώρα θα μας βοηθήσει να
ανακαλύψουμε ξεχασμένες αξίες όπως της αλληλ-

κεγγύης και της συμπαράστασης στις δυσκολίες των
συνανθρώπων μας. 

Ν
έος παντοπώλης ανέλαβε το παντοπωλείο του
Αγρίμη στο χωριό, ο κος Απόστολος Ι. Μακρής.

Ο
ι ορειβάτες επισκέπτονται πιο τακτικά και οργανω-
μένα το χωριό για να κάνουν το αγαπημένο τους

σπορ την ορειβασία.

Π
ερί τους σαράντα ορειβάτες από τον ορειβατικό
Σύλλογο βόλου επισκέφθηκαν το χωριό την Κυ-

ριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 όπου μετά το περπάτημα
απήλαυσαν τα ντόπια αιδέσματα και το καλό κρασί στην
ταβέρνα DANAPO.

Υ
πό την πραγματικότητα αυτή και για να διευκολύ-
νουμε τους ανθρώπους που κάνουν ορειβασία,

πρέπει να καθαρίσουμε και να χαρτογραφήσουμε το
εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών που υπάρχει στο χωριό
και το οποίο έχεισχεδόν χαθεί από την αχρησία πολλών
ετών.

Ρ
έμα Μέγα, η περιοχή που έβγαζε τα πιο βραστερά
όσπρια του χωριού και που σημερα μετατρέπεται

σε δάσος αφού κανένας δεν καλλιεργεί τα χωράφια
αυτά τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν καστα-
ναιώνες.

Γ
ια το ότι θα κλεβανε και την καμπάνα από το εξωκ-
κλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου στο χωριό ομολο-

γουμένως κανείς δεν το περίμενε, και όμως συνέβει και
αυτό το Σάββατο το βράδυ 15 Δεκεμβρίου 2012.

Ο
πλούτος της βρώσιμης χλωρίδας (λάχανα) που
υπάρχει στο χωριό μαζί με την κτηνοτροφία, κατά

τα λεγόμενα των παλαιοτέρων, έσωσε τους χωριανούς
κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Σ
το επόμενο φύλλο θα κάνουμε μια προσπάθεια να
καταγράψουμε όλα τα άγρια λάχανα που έχουμε

στην περιοχή μας για να τα παρουσιάσουμε και στους
νεωτέρους ποιος ξέρει μπορεί να τα... χρειασθούμε
πάλι.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Θυμάμαι. Τα χρόνια εκείνα… στο χωριό, τα δύσκολα
ΔΙΗΓHΣΕΙΣ ΣΥΓχωΡΙΑνων ΜΑΣ

Τρία Κέντρα Εκδηλώσεων
διαθέτει ο συγχωριανός μας 

κ. Απόστολος Παναγιώτου στην Αθήνα

ο συγχωριανός μας κ. Απoστόλης Παναγιώτου  με
την κ. Φωτεινή Μπόλη διαθέτουν τρία μοντέρνα κατα-
στήματα για διοργάνωση εκδηλώσεων κάθε είδους, (γά-
μους, βαπτίσεις, χορούς κλπ) στην Αθήνα ως εξής:

1. Αρχοντικό της Φωτεινής νο1
Επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 23 και Μαυρομιχάλη /Άνω
κλαμάκι – Άλιμος, τηλ. 210 9945355 κιν. Φωτεινή 6948
582354/Αποστόλης 6945 804260

2. Αρχοντικό Φωτεινής νο2
Επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 318 στον Άγιο Δημήτριο
τηλ. 210 9767670 κιν. Φωτεινή 6948 582354/Αποστόλης
6945 804260

3. και τέλος το νέο πολυχώρο για εκδηλώσεις επιπέδου το
“Ελίζα”

στην Ηλιούπολη επί της Λ. Βουλιαγμένης 311
τηλ. 210 9914580 κιν Φωτεινή 6948 582354/Αποστόλης
6945 804260 http://www.eliza.gr

Διεύθυνση: Απόστολος Παναγιώτου
Φωτεινή Μπόλη


