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

Δημήτρης Σιούφας

Επενδύστε στη δύναμη,
επενδύστε στον Ελληνόπυργο

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο
το μπαλκόνι των Αγράφων

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

Επείγουσα ΑνακοίνωσηΕπείγουσα Ανακοίνωση

Αγαπητοίσυγχωριανοίµας,µέλητουΣυλλόγουµας
και αναγνώστες της εφηµερίδας «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»

Οφείλουµενασαςενηµερώσουµεγιατηνδυσκολία
έκδοσης της εφηµερίδας µας.

Ηεφηµερίδα«ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»,αισίωςεισήλθε
στο 29ο έτος της έκδοσής της. Χρόνος ρεκόρ για εφη-
µερίδαεκπολιτιστικούΣυλλόγου,ότανοιπερισσότεροι
στην διάρκεια της περιόδου αυτής έχουν διαλυθεί ή
αδρανοποιηθεί. Αυτό οφείλεται στους συγχωριανούς
µας (Προέδρους, ∆ιοικ.Συµβούλια, Συντακτική επι-
τροπή)καικυρίωςστουςσυνδροµητέςτης,πουείναι οι
κύριοι χορηγοί και χρηµατοδότες της έκδοσής της.

Το Υπουργείο Τύπου (Γεν.Γραµ.Επικοινωνιών) µε
απόφασή της έπαυσε πλέον την επιχορήγηση για την
αποστολή εντύπων, από 1ης Αυγ.2011., µε αποτέλε-
σµα τον υπερτριπλασισµό των τελών αποστολής της
(εσωτερικού, κυρίως).

Από το προηγούµενο τεύχος (δηλ. το 167), τρι-
πλασιάσθηκε σχεδόν και η δαπάνη εκτύπωσης της
εφηµερίδας µας.

Τα έσοδα από τους τακτικούς και συνεπείς συν-
δροµητές,συµπεριλαµβανοµένωνκαι τωνσυνδροµών
τωνµελώνµας,δενεπαρκούνγιατηναντιµετώπισητων
εξόδωνέκδοσηςκαιαποστολήςτωντεσσάρωντευχών,
σε ετήσια βάση.

΄Υστερα από αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που
συνήλθε εκτάκτως αποφάσισε οµόφωνα:

Α)Να απευθυνθεί έκκλησηστουςαναγνώστεςτης
εφηµερίδας για να αποστείλουν την συµβολική συν-
δροµή των 10 € ετησίως (συνδροµή που ισχύει από
δεκαετίας και πλέον, χωρίς ΟΥ∆ΕΜΙΑ προσαύξηση!).

Β) Η συνδροµή αυτή (τρέχοντος έτους ή παρελ-
θόντων ετών) µπορεί να καταβληθεί στον Ταµία Αθα-
νάσιο Κων.Αλπού ή σε οποιοδήποτε µέλος του ∆.Σ.
του Συλλόγου, στο χωριό ή στη Λάρισα.

Γ) ΄Οσοι επιθυµούν να συνεχίσουν την δηµοσί-
ευση µηνύµατος για το επάγγελµά τους ή την επιχεί-
ρησή τους (διαφήµιση), θα πρέπει να φροντίσουν για
την τακτοποίηση της σχετικής οφειλής. ΄Οσοι δεν το
φροντίσουν θα θεωρηθεί ως σιωπηρά επιθυµία δια-
κοπής δηµοσίευσης του σχετικού διαφηµιστικού τους
µηνύµατος και θα διακοπεί η καταχώρησή του από το
τεύχος Β΄τριµήνου 2013.

∆) Να µεταφερθεί το γραφείο του Συλλόγου απο τη
Λάρισα στο χωριό.

Μία εφηµερίδα τέτοια, που άντεξε στον χρόνο (29
έτηεφέτος), είναιαδιανόητονασταµατήσειναεκδίδεται
µε ευθύνη των αναγνωστών της.

Οι Ελληνοπύργιοι ∆ΕΝ θα το επιτρέψουν.
Ο « ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» θα συνεχίσει να εκδίδεται

απότουςΕλληνοπυργιώτεςαναγνώστεςτουκαιµόνον,
παραµένοντας πάντοτε αδέσµευτος, ανεξάρτητος και
αντικειµενικός, στην πληροφόρησή τους.

Λάρισα,31η Μαρτίου 2013
Για τον Σύλλογο Ελληνοπυργίων «Ο Αθάνατος»

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Νέος διοικητής στην 110Π.Μ.,
ο συγχωριανός µας
Θεόδωρος Σύρµος

Την Παρασκευή 5 Απρι-
λίου 2013, πραγµατοποι-
ήθηκε στη 110 Πτέρυγα
Μάχης (ΠΜ), παρουσία του
Αρχηγού Τακτικής Αεροπο-
ρίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Χρή-
στου Βαΐτση, η τελετή
παράδοσης – παραλαβής της
∆ιοίκησης της 110 ΠΜ, από
τον Ταξίαρχο (Ι) Γεώργιο
Μπλιούµη στον Σµήναρχο (Ι)
Θεόδωρο Σύρµο.

•Συνέχεια στη σελίδα 4

Ολική καταστροφή
από πυρκαϊά…

Καθήκον µας η αλληλεγγύη

Καθαρά ∆ευτέρα και ξηµέρωνε Τρίτη.Ξαφνικά φλό-
γες προβάλλουν µέσα στην ήρεµη νύκτα .Η ώρα 02,00
πρωϊνή.Κάποιοι ακόµη δεν είχαν κοιµηθεί και αντιλή-
φθηκαν ότι κάτι κακό συµβαίνει.΄Ετρεξαν προς το σπίτι
που οι παµφάγες φλόγες το πρικύκλωσαν.Ένας άλλος
συγχωριανός µας κτυπάει την καµπάνα. Σε λίγο έφθα-
σαν στου Μίσχου,πλησιάζουν το σπίτι του Μιχάλη
Αθ.Χατζή (αυτό που πρόσφατα αγόρασε από τους κλη-
ρονόµους του µακαρίτη µπάρµπα Στέφου «Ζάρρου»
Παναγόπουλου).

Καθήκον µας η αλληλεγγύη. Οι πρώτες λέξεις ήταν
«Μιχάλη είσαι καλά; Όταν αυτό επιβεβαιώθηκε υπήρξε
µία … «ανακούφιση», αφού δεν έγινε µεγαλύτερο κακό.

΄Οσοι ήταν στο χωριό δεν πίστευαν στα µάτια τους.
Οι φλόγες µέχρι το πρωϊ και η Πυροσβεστική επιτό-
που (η οποία έφθασε σε 20 λεπτά από την ειδοποίησή
της), προσπαθούσε να ανιχνεύσει υπολείµµατα.
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∆όθηκε µία ανάσα…
Με ενέργειες του συγχωρια-

νού µας βουλευτή Παύλου Β. Σι-
ούφα, εγκρίθηκε η οικονοµική
ενίσχυση του συλλόγου µας
από τον ΟΠΑΠ, µε το ποσό των
3.000 ευρώ.

Ο Σύλλογός µας τον ευχαρι-
στεί θερµά.

Πραγµατική ανάσα, τεχνητή αναπνοή διάσωσης
µπορούµε να πούµε, ήταν η εξασφάλιση χρηµατικού
ποσού 3.000€ από τον ΟΠΑΠ, µε την βοήθεια του
συγχωριανού µας Βουλευτή Παύλου Β.Σιούφα.
Σωστή κίνηση στην σωστή στιγµή µπορεί να χαρα-
κτηρισθεί η ενέργεια αυτή η συγκεκριµένη, διότι η
οικονοµική κρίση δοκιµάζει τις αντοχές των πολιτι-
στικών Συλλόγων και µάλιστα εκείνων που ο αριθ-
µός των µελών τους είναι ολιγάριθµος και τα
οικονοµικά τους µέσα πενιχρότατα. Οφείλει και η
πολιτεία από την πλευρά της να καθίσταται αρω-
γός στην λειτουργία τους, διότι προσφέρουν έργο
πολιτισµού και έργο χρήσιµο στους κατοίκους των
χωριών και στους αποδήµους.

Ευχαριστούµε τον κ.Παύλο Β.Σιούφα για το έµ-
πρακτον ενδιαφέρον του προς τον Σύλλογό µας.

Εξελέγη νέο ∆.Σ. Εκλογές
στον Σύλλογο-Κοπή πίτας
Την Κυριακή,13 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11,00 το

πρωϊ,στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Με-
τροπόλ»,που βρίσκεται στην πλατεία Ταχυδροµείου,κό-
πηκε η καθιερωµένη αγιοβασιλόπιτα και διεξήχθη η
ετήσια Γενική Συνέλευση που εφέτος ήταν εκλογοαπο-
λογιστική.

Με την παρουσία τους µας ετίµησαν οι εκ Θεσ/νίκης
αφιχθέντες κ.κ.Αλκιβιάδης Θ.Παναγόπουλος, ∆ικη-
γόρος (γέννηµα θρέµµα και λάτρης του χωριού µας)
και ∆ηµ.Νάκος (συζ.Βασ.Ιω.Γέρµανου), Υποστράτη-
γος της ΕΛ.ΑΣ., ε.α.

Χαιρετιστήριο τηλεγράφηµα απέστειλε ο τ.Πρό-
εδρος της Βουλής κ.∆ηµ.Γ.Σιούφας και ο Βουλευτής
Καρδίτσας κ.Παύλος Β.Σιούφας. Ακολούθησε η δια
βοής εκλογή του προεδρείου της Γεν.Συνέλευσης που
απαρτίσθηκε από τους Αντ.Μηνίτσιο, Βασ.Αλπού και
Θωµά Βούρδα. Μετά τον απολογισµό-οµιλία του απο-
χωρήσαντος Προέδρου κ.Κώστα Ν.Φαρασλή, ακολού-
θησε ο οικονοµικός απολογισµός από τον Ταµία
κ.∆ηµ.Γ.Παπαντωνίου και ο έλεγχος της Ελεγκτικής
Επιτροπής από τον Πρόεδρο αυτής κ.Θωµά Ν.Φα-
ρασλή. Μετά την έγκρισή τους από τα µέλη της Συνε-
λεύσεως, ορίσθηκαν ως µέλη της εφορευτικής
επιτροπής οι εκλεγέντες για το Προεδρείο της Γ.Σ.Ακο-
λούθησαν οι υποψηφιότητες για το ∆.Σ. και την Ε.Ε.,
από τους επιθυµούντες συγχωριανούς µας, ( ταµειακά
τακτοποιηµένα µέλη) και στη συνέχεια διεξήχθη η ψη-
φοφορία.
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↓

Ο νέος ∆/της 110 Π.Μ.
κ.Θεόδωρος

Αριστ.Σύρµος

Νέος Επιτελάρχης στην 29 ΜχΜ,
ο συγχωριανός µας
Φώτης Ιω.Γκίκας

Ο συγχωριανός µας Φώτης Ιω.Γκίκας, που πρό-
σφατα προήχθη στον βαθµό
του Συντ/ρχου, τοποθετήθηκε
ως Επιτελάρχης στην 29η
Μηχανοκίνητη Μονάδα, που
εδρεύει στην Θράκη.

Ο νέος Επιτελάρχης, µε
πλούσιο βιογραφικό, υπηρέ-
τησε σε πολλές µάχιµες και
επιτελικές Υπηρεσίες του Ελ-
ληνικού Στρατού και θεωρεί-
ται Αξ/κός καριέρας µε ευοίωνες προοπτικές.

Συγχαρητήρια για την επάξια προαγωγή του, ευχό-
µενοι ολοψύχως, καλή επιτυχία στην νέα του θέση.
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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 10 χρόνια...πριν από 10 χρόνια

1η ΣΕΛΙ∆Α
- Η ανάπλαση της πλατείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
του κ. ∆ηµήτρη Σιούφα
- 20 χρόνια Εφηµερίδα. Μεγάλωσα µε τον ΕΛΛΗ-
ΝΟΠΥΡΓΟ της κ. Βασιλικής Βούρδα
- Πάσχα 2003 στον Ελληνόπυργο
- Ετήσια Γενική Συνέλευση-κοπή πίτας του Συλ-
λόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας
- Γιορτή του Κάστανου-Μια πρόταση του κ. Αλκι-
βιάδη Παναγόπουλου
- Η βρύση του Χατζή
- Εκδήλωση για το Νικόλαο Πλαστήρα
- Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλη-
νοπυργίων Βόλου

2η ΣΕΛΙ∆Α
- Αυτός ο λαός ο µικρός ο µέγας… του κ. Λάµπρου
Πασιαλή
- Σοφίες µαθητών. Του κ. Κωνσταντίνου Απ. Γιαν-
νούλη
- Πλήρωσαν για το Σύλλογο

3η ΣΕΛΙ∆Α
- Φθόνος, το µεγάλο πάθος της κ. Σ. Καρατώλου.
- Ο Άγιος ∆ηµήτριος της γειτονιάς µας του κ. ∆ηµ
Γεωργούλα
- Πλήρωσαν για την εφηµερίδα

4η ΣΕΛΙ∆Α
- ΛΑΚΩΝΙΚΑ του κ. Αντωνίου Μηνίτσιου
- Μια µέρα στα Ελληνόφωνα χωριά της Καλα-
βρίας της κ.Βασιλικής Βούρδα
- Εντυπωσιακός ο χορός του Συλλόγου Καρδι-
τσιωτών Θεσσαλονίκης
- Άσυλο αγνοίας - γλωσσικοί προβληµατισµοί.
Λ.Φ.

• IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 (τεύχος 110)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Αντώνης ΛΟΎΚΑΣ και η σύζυγός του Γεωργία
Θεοδ. Μακρυνάσιου (και της Ελένης Απ.Οικονόµου),
την 15-1-2013, απέκτησαν την πρωτότοκη κόρη τους.
Τους ευχόµαστε να τους ζήσει και να τα εκατοστήσει.

Κοινωνικά και άλλα...

ΘΑΝΑΤΟΙ
-Φωτεινή συζ.Λάµπρου Μακρή,
ετών 92, απεβίωσε την 4-1-2013
στα Τρίκαλα και η εξόδιος ακολου-
θία εψάλη στον΄Αγιο ∆ηµήτριο του
χωριού,όπου και ενταφιάσθηκε.
-Οικονόµου Ηλίας του Απ., ετών
102, απεβίωσε την 13-1-2013 στην
Καρδίτσα και η εξόδιος ακολουθία
εψάλη στον΄Αγιο ∆ηµήτριο του χω-
ριού µας, στο κοιµητήριο του οποίου ενταφιάσθηκε.
Υπήρξεν ένας από τους µακροβιότερους συγχωρια-
νούς µας των τελευταίων ετών.
-Τσουραντάνης ∆ηµήτριος του Θεοφάνη, απεβίωσε
την 29-11-2012 στην Αθήνα, όπου και ενταφιάσθηκε.
-Γώγος Χρυσόστοµος, ετών 87, την 15-2-2013 στην
Καρδίτσα και η εξόδιος ακολουθία εψαλη στην Αγία
Παρασκευή του χωριού.
-Πλακιά Ελευθερία συζ.Βασιλείου, ετών 79, απε-
βίωσε την 17-2-2013 στην Αθήνα και η εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη την εποµένη ηµέρα στην Αγία
Παρασκευή, στο χωριό.
-Λαγού Βασιλική συζ.Θεοδώρου, ετών 90, στις 7-3-
2013, στην Αθήνα, όπου και ενταφιάσθηκε.
-Βούρδας Χρίστος του Απ., ετών77, την 19-3-2013
στην Αθήνα και ενταφιάσθηκε στο κοιµητήριο της
Νέας Σµύρνης. Ο εκλιπών ήταν γιός του Στρατηγού
Απ.Βούρδα, εσπούδασε Ιατρική και διετέλεσε Ιατρο-
δικαστής Αθηνών και επί σειράν ετών Καθηγητής
στις Σχολές Αξ/κών και Ενωµ/ρχών της τ.Χωρ/κής και
Ελλην.Αστυνοµίας. ΄Εχαιρε εκτιµήσεως από Ιατρικό
επιστηµονικό κόσµο και είχε ιδιαίτερη βαρύτητα η
επιστηµονική του γνώµη στις δικαστικές αίθουσες για
θέµατα της αρµοδιότητός του ( Ιατροδικαστικές
πραγµατογνωµοσύνες του).
-Γεωργούλα Βασιλική του Κων/νου, ετών 94, την 31-
3-2013 στη Λάρισα και η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου, όπου και εν-
ταφιάσθηκε (Κοιµητήριο Αγίας Τριάδος)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Τσουραντάνης ∆ηµήτριος τουΘεοφάνη, 40ήµερον,
την 13-1-2013, στην Αγία Παρασκευή του χωριού µας
-Μακρή Φωτεινή συζ.Λάµπρου, 40ήµερον, την 10-2-
2013 στην Αγία Παρασκευή στο χωριό.
-Οικονόµου Ηλία, 40ήµερον, την 17-2-2013, στην
Αγία Παρασκευή στο χωριό.
-Πλακιάς Βασίλειος του Κων., ετήσιο, την 17-2-2013,
στην Αγία Παρασκευή στο χωριό
Αγρίµη Παρασκευή συζ.Χρήστου, την 17-2-2013,
στην Αγία Παρασκευή στο χωριό
-Σύρµος Βασίλειος του Γεωργίου, ετήσιον, την 20-1-
2013, στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου.
-Γεώργιος Μπλιάτσιος συζ. της Ειρήνης Αλεξ.Ζάχου,
40ήµερον, στον Ι.Ν.Προφήτη Ηλιού (Νεράϊδα), στην
πόλη της Λάρισας.
-Γεωργία Αθ.Μουντζούρη, την 2-2-2013 στην Αγία
Παρασκευή, στο χωριό.
-Γεώργιος Αντ.Παπαντωνίου, την 23-3-2013, στην
Αγία Παρασκευή, στο χωριό.
-Ελευθερία Βασ.Πλακιά, την 24-3-2013 στην Αγία
Παρασκευή, στο χωριό.
-Βασιλείου, ∆ηµητρίου και Σοφίας Καλαντζή, την 31-
3-2013, στο χωριό.
-Λάµπρου και Ευσταθίας Πλακιά και Αλεξάνδρου
(συγγενούς), την 31-3-2013 στο χωριό, στην Αγία Πα-
ρασκευή.
-Σύρµου Φωτεινή του Απ., 40ήµερον, στη Λάρισα
(Κοιµητηριακό ι.ν.Αγίου Λαζάρου)

Πένθιμα και άλλα...
Ο Θεόδωρος Βασ.Σιούφας και η Αγορίτσα Σιούφα,
κατέθεσαν απευθείας στο Κοινωφελές ίδρυµα «Αρ-
χοντικόν Σύρµου (Ζήγρα)» Ελληνοπύργου, το ποσό
των 100€ για την µνήµη ενός εκάστου των κατωτέρω
συγχωριανών µας:
-Χρήστου Απ.Βούρδα, Ιατροδικαστού/Ψυχιάτρου
(επίσης, 50€ στον «Σύλλογο γονέων και Κηδεµόνων
παιδιών µε νεοπλασµατικές ασθένειες»
-Κων/νου Απ.Γιαννούλη, διατελέσαντος Προέδρου
του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών «Η Αγία Πα-
ρασκευή».
-∆ηµητρίου Αλεξάκη, αδοκήτως θανόντος, ανεψιού εξ
αγχιστείας.
-Επίσης, στην µνήµη του εφοπλιστού Μιχαήλ Πουλ-
µέντη.

Προσφορές εις μνήμην

Φ. Μακρή

ΕΕκκλλοογγέέςς  σσττοονν  ΣΣύύλλλλοογγοο……,,  
µµεε  ααλλλλααγγήή  φφρροουυρράάςς

Κυριακή 13 Ιανουαρίου και µετά  την
καθιερωµένη κοπή της αγιοβασιλόπιτας στο
METROPOL, από τον πάντα πρόθυµο
συγχωριανό µας Ιερέα π.Λάµπρο Παπαντωνίου,
στήθηκαν οι κάλπες και ανέδειξαν  το νέο ∆.Σ. του
Συλλόγου.

Νέος Πρόεδρος -µετά την αποχώρηση του
αγαπητού µας Κων/νου Νικ.Φαρασλή, που για
οκτώ συνεχή έτη διετέλεσε Πρόεδρος του
Συλλόγου µας, µε επιτυχία και σηµαντική
προσφορά στον Σύλλογο και στο χωριό µας,
εντός βέβαια των δυνατοτήτων  ενός µικρού
Συλλόγου αποδήµων σε µία  άλλη πόλη-
εξελέγη ο συγχωριανός µας  ∆ηµήτρης
Γ.Παπαντωνίου, γιός του αειµνήστου Ταµία
µας Γιώργου Αντ.Παπαντωνίου. Ο αγαπητός
Κων/νος, λάτρης του χωριού, έδινε τον εαυτό του
και την ψυχή του όταν το επέβαλε το αξίωµα και η
θέση του, για το χωριό µας. ∆εν ήξερε να λέει  όχι
και δεν  εφείδετο κόπων και χρόνου,  εφ΄όσον η
παρουσία του ήταν επιβεβληµένη. Όπως και
στους προηγούµενους Προέδρους, έτσι και στον
κ.Κώστα Ν.Φαρασλή, ένα µεγάλο ευχαριστώ, µε
πολλές ευχές για υγεία και χαρά οικογενειακή.
Ευχόµαστε και ο νέος Πρόεδρος να φανεί αντάξιος
του προηγουµένου, καθώς και το νέο ∆.Σ., που
κατά κανόνα αποτελείται από νέα παιδιά (νέο
αίµα, νεολαία). Καλή δύναµη, αγαπητοί µου
(Πρόεδρε και νέα µέλη του ∆.Σ. και της Ελεγκτικής
Επιτροπής). Το φλουρί, που αντιστοιχούσε σε
100 ευρώ του αποχωρήσαντος Προέδρου, κέρδισε
ο συγχωριανός µας (εκ µητρός) Ηλίας
Τσιαντούλας (σύζυγος της Θάλειας Αθ.Τέγου). Ο
αγαπητός Ηλίας έδωσε τα 100 ευρώ που κέρδισε
στον Σύλλογό µας, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«…πρέπει να βοηθήσουµε να  µείνει ζωντανός
ο Σύλλογος στη Λάρισα, ειδικά τώρα µε την
κρίση…». Μπράβο Ηλία, συγχαρητήρια και καλή
χρονιά. 

Σωτ.Μ.

ΌΌτταανν  
εεννααττεεννίίζζααμμεε  μμεε  

ααιισσιιοοδδοοξξίίαα  
ττοο  μμέέλλλλοονν  ......
Η παραπλεύρως

φωτογραφία ελήφθη το
έτος 1950, εις το 8τάξιον Γυµνάσιον Φα-

ναρίου.
Μισή ντουζίνα µαθητές, απ` τη µαθητιώσα νεο-

λαία του χωριού µας,σε µια γωνιά του κήπου της Ιου-
λίας Τσιώνα. Φωτογράφος ο συµµαθητής µου
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ∆ηµήτριος. Οι τέσσαρες, ήτοι, ΒΟΥΡ∆ΑΣ
Ιωάννης, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΠΑΠΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ Ευάγγελος και ο υπογραφόµενος, της Η΄Τά-
ξεως.

Οι ΒΟΥΡ∆ΑΣ ∆ηµήτριος και ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Από-
στολος της Ζ΄Τάξεως.

Τότε ενατενίζαµε µε αισιοδοξία το µέλλον, και κά-
ναµε όνειρα δια την επαγγελµατική µας αποκατά-
σταση.

Σήµερα ζούµε µε τις αναµνήσεις του παρελθόν-
τος. Απ` τους έξ,οι δύο έφυγαν µάλλον ενωρίς απ` τη
ζωή.

Οι υπόλοιποι µε παιδιά και εγγόνια, ετοιµαζό-
µεθα κάποια ώρα να µεταβούµε προς συνάντησή
των.΄Ετσι είναι η ζωή.΄Ο,τι γεννάται αποθνήσκει. Να
είναι καλά τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας.-

Αθανάσιος Γ.Γώγος
Απόστρατος υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ.

«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»
Τριµηνιαία Εκπολιτιστική Εφηµερίδα
Α.Φ.Μ. 099276238 / Α  ∆.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κωδικός Γ.Γ.Ε. 4565
Ιδιοκτήτης Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας 
«Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Υπεύθυνος σύµφωνα µε το Νόµο - Εκδότης:
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
Βούρδας Θωµάς, Μηνίτσιος Αντώνιος- email: alfami-
alfa@windowslive.com , Σωτ. Αθ. Μουντζούρης- email:
smountzouris@gmail.com / ΦΑΞ: 2410 286524
ΗΛEΚΤΡ/ΚΗ ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Ευαγγελία Μπατσή
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ “ΕΝΤΥΠΩΣΗ”,
Ηρ.Πολυτεχνείου 38, Λάρισα, Τηλ. 2410670862
∆ιαχειριστής web:www.ellinopirgos.gr Θωµάς Μηνίτσιος
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού ΕΥΡΩ 10/ Εξωτερικού ΕΥΡΩ
15. Τα υπογραφόµενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
αυτών που τα έγραψαν. Εµβάσµατα και τυχόν επιταγές, να
στέλνονται στο όνοµα του Ταµία, Αθαν.Αλπούς, Ικαρίας
149, Τ.Κ. 41335, Λάρισα.

Ενηµέρωση: Λόγω στενότητα χώρου,αλλά και ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων, οι συνδροµητές που πλήρωσαν την εφηµερίδα 
θα αναγραφούν στο επόµενο τεύχος  (Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου 2013)
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(Συνέχεια)
Άγγελος κακών επών: Μαντατοφόρος κακών ειδήσεων.

Ένας ρόλος άχαρος, δυσάρεστος και µισητός για αγγελια-
φόρο και αποδέκτη. Σε ποιον είναι ευχάριστο να αναγγέλλει
θλιβερά µαντάτα; Σε κανέναν βέβαια! Όµως "τα γενόµενα ουκ
απογίγνονται" και κάποιος είναι καταδικασµένος να τα ανα-
κοινώσει! Σ' αυτήν τη δεινή θέση βρέθηκε ο φύλακας του νε-
κρού Πολυνείκη στην "Αντιγόνη" του Σοφοκλή, όταν έλαχε σ'
αυτόν η υποχρέωση να ανακοινώσει στο Βασιλιά Κρέοντα ότι
κάποιοι έθαψαν κρυφά το σώµα του νεκρού, παραβιάζοντας
τη βασιλική εντολή, που επέβαλε να µείνει άταφος, επειδή θε-
ωρήθηκε εχθρός της πατρίδας. Με τρεµάµενη φωνή ο φύλα-
κας είπε στον Κρέοντα: "ουδείς γαρ στέργει άγγελον κακών
επών" (κανένας δεν αντέχει µαντατοφόρο κακών ειδήσεων),
αλλά ο κλήρος έπεσε σ' εµένα να το κάνω, Βασιλιά µου! 

Είναι αλήθεια ότι ο αποδέκτης δυσάρεστων µηνυµάτων
ενστικτωδώς, ασυνειδήτως, ταυτίζει τρόπον τινά το µαντατο-
φόρο µε την είδηση. Την ίδια αντιµετώπιση είχαν πολλές φορές
και οι µάντεις στην αρχαιότητα. Στην Ιλιάδα βλέπουµε την Κασ-
σάνδρα να προειδοποιεί τους Τρώες ότι ο Πάρις θα φέρει την
καταστροφή στην Τροία και ο ∆ούρειος Ίππος θα είναι ο αφα-
νισµός της, αν τον έµπαζαν µέσα στην πόλη, αλλά δε γίνεται
πιστευτή και η Τροία πάρθηκε. Ο µάντις Κάλχας αποδοκιµά-
ζεται σκαιότατα από τον Αγαµέµνονα, όταν προσπαθεί να τον
πείσει να επιστρέψει τη Χρυσηίδα στον πατέρα της, γιατί ο
Απόλλων είναι εξοργισµένος για την ασέβειά του. Του λέει
"µάντης κακών είσαι, ποτέ σου δε µου είπες ένα χαρούµενο
λόγο, το µυαλό σου προτιµά να µαντεύει πάντα πράγµατα δυ-
σάρεστα". Ο οιωνοσκόπος Αλιθέρσης στην Οδύσσεια χλευά-
ζεται και απορρίπτεται από τους µνηστήρες, όταν τους
µεταφέρει θεϊκό µήνυµα µέσω διοσηµίας, ότι πρέπει να εγκα-
ταλείψουν το παλάτι γρήγορα, γιατί θα χάσουν τα κεφάλια
τους. Αυτοί δεν τον ακούν και εξολοθρεύονται από τον Οδυσ-
σέα σε λίγο. Ο τυφλός µάντις Τειρεσίας επιπλήττεται ειρωνικά
από τον Οιδίποδα στο σοφόκλειο έργο "Οιδίπους Τύραννος",
όταν τον προειδοποιεί ότι θα τον βρουν πολλά δεινά για την αι-
µοµικτική σχέση µε τη µητέρα του, λέγοντάς του " δεν είσαι τυ-
φλός µόνο στα µάτια, αλλά και στ' αφτιά και στο µυαλό"
("τυφλός τα τ' ώτα τον τε νουν τα τ' όµµατ' ει"). Ο Τειρεσίας
όµως επαληθεύτηκε κατά τον πλέον τραγικό τρόπο.

Άγγελος Μαραθώνος: Πρόκειται για το δροµέα που
έφερε στους Αθηναίους το χαρµόσυνο µήνυµα της νίκης από
τη Μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. Λανθασµένα επικράτησε
η αντίληψη ότι ο δροµέας αυτός ήταν ο Φειδιππίδης, σύµφωνα
µε τις πληροφορίες του Λουκιανού, ο οποίος άλλωστε µιλάει
για Φιλιππίδη, και όχι για Φειδιππίδη. Πρόκειται για παρα-
νόηση. Ο Φειδιππίδης ήταν ο ηµεροδρόµος που είχαν στείλει
οι Αθηναίοι στη Σπάρτη, για να ζητήσει βοήθεια στον αγώνα
εναντίον των Περσών, διανύοντας απόσταση 245 χλµ. (Ηροδ.
VI, 106). Ορθότερη είναι η πληροφορία του Πλουτάρχου
("Ηθικά" - 347) ότι ο αγγελιαφόρος του νικηφόρου µηνύµατος
ήταν ο στρατιώτης Ευκλής, ο οποίος διήνυσε πάνοπλος το
δρόµο των 42 χλµ., για να φέρει τη χαρµόσυνη είδηση στους
Αθηναίους, και µόλις πρόλαβε να πει το "νενικήκαµεν!!", έπεσε
νεκρός (βλ. και "δόλιχος δρόµος").

Αδικίου γραφή: Πρόκειται για είδος καταγγελίας που γι-
νόταν στην αρχαία Αθήνα από οποιοδήποτε γνήσιο πολίτη
για αδικήµατα που διαπράττονταν εναντίον της Πολιτείας.
Κάθε πολίτης είχε το δικαίωµα να καταγγείλει οποιοδήποτε
άρχοντα µετά την αποχώρησή του από την εξουσία, ότι τον

αδίκησε ή τον ζηµίωσε προσωπικά ή έβλαψε το ∆ηµόσιο µε
άστοχες ή κακόβουλες πράξεις του. Ο υπαίτιος άρχοντας κα-
ταδικαζόταν σε πρόστιµο για τις παράνοµες ενέργειές του, που
µπορούσε να διπλασιαστεί, αν δεν καταβαλλόταν µέσα σε ένα
χρόνο (βλ. και "γραφή παρανόµων").

Άθλοι του Ηρακλέους: Τα κατορθώµατα του Ηρακλή. Ο
µέγιστος των µυθικών ηρώων Ηρακλής υποβλήθηκε σε απί-
στευτες δοκιµασίες εξαιτίας της εκδικητικής Ήρας, που δεν τον
χώνευε. Η χειρότερη τιµωρία που του επέβαλε ήταν να τον κα-
ταδικάσει σε τρέλα, µε  αποτέλεσµα αυτός να σκοτώσει χτυ-
πώντας µε µανία τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του. Όταν
συνήλθε, κατέφυγε στο Μαντείο των ∆ελφών, για να ζητήσει
συµβουλή, πώς θα εξιλεωθεί από το φονικό. Η Πυθία του
απάντησε: « Εξιλέωση θα βρεις µόνο, αν πας να µπεις υπό τις
προσταγές του Βασιλιά του Άργους Ευρυσθέα για 12 χρόνια
και εκτελέσεις αδιαµαρτύρητα τους άθλους που θα σου ανα-
θέσει». Έτσι, για να βρει ψυχική λύτρωση ο Ηρακλής, πήγε
στο Άργος , υποτάχτηκε στον πολύ κατώτερό του εξάδελφο
Ευρυσθέα και εκτέλεσε αδιαµαρτύρητα τους εξής δώδεκα
άθλους:

1) Εξόντωσε το λιοντάρι της Νεµέας, 2) απέκοψε τα κεφά-
λια της Λερναίας ύδρας, 3)  αιχµαλώτισε τον Ερυµάνθιο
κάπρο, 4) συνέλαβε επίσης την ταχύτατη Κερυνίτιδα έλαφο, 5)
εξόντωσε τις Στυµφαλίδες όρνιθες, 6) καθάρισε τους σταύλους
του Αυγείου, 7) συνέλαβε τον ταύρο της Κρήτης, από τον οποίο
γεννήθηκε ο Μινώταυρος, 8) δάµασε τα ανθρωποφάγα άλογα
του ∆ιοµήδη, 9) κατόρθωσε να πάρει την πολυθρύλητη ζώνη
της Βασίλισσας των Αµαζόνων Ιππολύτης, µε ανταλλαγή µία
αιχµάλωτη αµαζόνα, 10) άρπαξε τα βόδια του Γηρυόνη, 11)
απήγαγε από τον Άδη τον Κέρβερο και 12) υφάρπαξε τα µήλα
των Εσπερίδων. Σχτ. βλ. και "ηράκλειον έργον".

Αιάντειος γέλως: Ο Αίας ο Τελαµώνιος είναι γνωστός
στην Ιλιάδα για τη βροντερή κραυγή του. Όταν µετά το θάνατο
του Αχιλλέα δεν έδωσαν σ’ αυτόν τα όπλα του, αλλά στον
Οδυσσέα, τον έπιασε αµόκ και ξέσπασε σε µανιακό γέλιο,
καθώς µαστίγωνε, εκτός εαυτού, τα κριάρια του κοπαδιού του
στρατοπέδου, νοµίζοντας πως χτυπάει τους Ατρείδες και τον
Οδυσσέα. Η ψευδαίσθηση αυτή ήταν αποτέλεσµα της τρέλας
που του εµφύσησε η Αθηνά σκόπιµα (βλ. και "πράγος άσκο-
πον"). Κατά παροµοίωση η φράση χαρακτηρίζει το γέλιο των
φρενοβλαβών, λέγεται δε ακόµη για όποιον ξεσπά σε ασυγ-
κράτητα νευρικά γέλια. Λέµε «τον κατέλαβε αιάντειος γέλως».

Αιγείρου θέα: Θέα αφ' υψηλού. Η Αίγειρος ήταν νύµφη
των δασών και κόρη του µυθικού Οξύλου και της νύµφης Αµα-
δρυάδος. Σύµβολό της ήταν η πανύψηλη πεύκα, στην οποία
έδωσε και το όνοµά της. Γύρω από τα αρχαία θέατρα υπήρ-
χαν πολλές φορές και αίγειροι (λεύκες). Ήταν οι κερκίδες, ας
πούµε, β  ́κατηγορίες, στις οποίες ανέβαιναν να παρακολου-
θήσουν τα θεάµατα µε φθηνότερο εισιτήριο, όσοι δεν µπο-

«« ΛΛΟΟΓΓ ΙΙΟΟΣΣ     ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΟΟΣΣ »»««ΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΓΓΛΛΩΩΣΣ ΣΣΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΟΟΣΣ»»
(Λεξικογραφική παρουσίαση φράσεων και επιρρηµάτων
της αρχαίας, εκκλησιαστικής και νεότερης λόγιας γλώσ-
σας 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)

ρούσαν να πληρώσουν το κανονικό. Αυτοί έβλεπαν αφ' υψη-
λού τις παραστάσεις. Μεταφορικά η φράση σηµαίνει κοµπα-
σµό, ακαταδεξιά, έπαρση ή και αποστασιοποίηση.

Αιγιναία εµπολή: Αιγινήτικη πραµάτεια. Πρόκειται για
κακόσηµο χαρακτηρισµό των χάλκινων και πήλινων µικροτε-
χνηµάτων που κατασκεύαζαν οι Αιγινήτες και διοχέτευαν στο
εµπόριο. Τη φράση χρησιµοποιούσαν περιφρονητικά οι Αθη-
ναίοι, οι οποίοι θεωρούσαν µάλλον από ζήλεια κακόγουστα τα
προϊόντα τέχνης των Αιγινητών. Κάθε ευτελούς ποιότητας προ-
ϊόν µπορεί να χαρακτηρίζεται και σήµερα σαν αιγιναία εµπολή.

Άιδος Κυνή: Είναι η περικεφαλαία από µαύρο σκυλοτό-
µαρο, που φορούσε ο Άδης, για να είναι αόρατος, όπως µαρ-
τυρεί άλλωστε και το όνοµά του (Άδης, Άιδης ή Αϊδωνεύς = ο
µη δυνάµενος να ιδωθεί, ο αόρατος). Την περικεφαλαία αυτή
τη χάρισαν στον Άδη οι κύκλωπες σαν ανταµοιβή για τη βοή-
θεια που προσέφερε, να απελευθερωθούν από τον Τάρταρο
κατά την Τιτανοµαχία. Την περικεφαλαία τη φόραγε µονίµως
ο Άδης. Καµιά φορά όµως τη δάνειζε και σε κανέναν άλλο θεό
ή ηµίθεο για εξυπηρέτηση. Έτσι, την έδωσε µια φορά στον
Ερµή, για να σκοτώσει το γίγαντα Ιππόλυτο, και µια άλλη τη
δάνεισε στην Αθηνά, για να εξαπατήσει τον Άρη στον Τρωικό
Πόλεµο, κατά τη συµπλοκή που είχε µαζί του. Αλλά κα στον
Περσέα χρειάστηκε να τη δανείσει κάποτε, για να τον γλιτώ-
σει από την καταδίωξη των γοργόνων, µετά τον αποκεφαλι-
σµό της Μέδουσας.

Αλλά πέραν της µυθολογικής χρήσης, οι αρχαίοι χρησι-
µοποιούσαν την "Άιδος Κυνέην" και σα σχήµα λόγου, σαν
παροµοίωση, για να χαρακτηρίσουν δόλιες, υπόγειες και πα-
ράνοµες πράξεις. Έτσι, έλεγαν π. χ. για κάποιον ύπουλο ή
ανέντιµο άνθρωπο ότι "φορεί κυνέην". Σηµειώνουµε ωστόσο
πως η κυνέη ως είδος δεν ήταν αποκλειστικό προνόµιο του
Άδη. Αυτός είχε την αποκλειστικότητα στη σκυλίσια κυνέη.
Στον Όµηρο όµως, καθώς και σ' άλλους αρχαίους συγγρα-
φείς, βρίσκουµε την "κυνέη γαλέη", την "κυνέη λυκέη" κ.ά. Με
τον καιρό "κυνέη" ονοµάστηκε κάθε κάλυµµα κεφαλής από
δέρµα οπουδήποτε ζώου, που φορούσαν οι αγρότες και οι βο-
σκοί.

Αισχρά πρόσωπα: Πρόσωπα κακοήθη, ανήθικα, µει-
ωµένης κοινωνικής υπόληψης και εκτίµησης, τα οποία στην
αρχαία Αθήνα µπορούσαν να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και
να στερηθούν ορισµένων δικαιωµάτων στις δικαιοπραξίες
τους, κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, για ενέργειες
και συµπεριφορές τους που έρχονταν σε σύγκρουση µε τα
κοινώς αποδεκτά ήθη και έθιµα.

Ακάνθινος στέφανος (Μτ 27.29): Τα µαρτύρια του Χρι-
στού. Όταν ο Πιλάτος παρέδωσε τελικά τον Ιησού, για να
σταυρωθεί, οι Ρωµαίοι στρατιώτες τον οδήγησαν στην εσω-
τερική αυλή του παλατιού (στο πραιτώριο του Πιλάτου) και
εκεί, αφού τον έγδυσαν, τον έντυσαν µε κόκκινο µανδύα και
«πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν
αυτού και κάλαµον επί την δεξιάν αυτού, και γονυπετήσαντες
έµπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτώ λέγοντες: χαίρε ο βασιλεύς
των Ιουδαίων» (αφού έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια, το έβα-
λαν στο κεφάλι του, ενώ στο δεξί του χέρι έβαλαν ένα καλάµι,
και, αφού γονάτισαν µπροστά του, τον κορόιδευαν, λέγοντας:
«χαίρε, βασιλιά των Ιουδαίων»). Στη µεταφορική της χρήση η
φράση είναι συνώνυµη µε την «αίρω τον σταυρόν του µαρτυ-
ρίου» (βλ. λήµµα). Ο κάθε βασανισµένος και πονεµένος φο-
ράει και το δικό του ακάνθινο στέφανο.

(Η συνέχεια στο επόµενο...)

Εξελέγη νέο ∆.Σ. Εκλογές  στον Σύλλογο-Κοπή πίταςΕξελέγη νέο ∆.Σ. Εκλογές  στον Σύλλογο-Κοπή πίτας
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Υποψήφιοι ήταν οι: Καλαντζής Ιωάννης του Γε-
ωργίου, Φαρασλής Νικόλαος του Θωµά, Παπαντωνίου
∆ηµ. του Γεωργίου, Φαρασλής Ιωάννης του Νικολάου,
Αλπούς Αθανάσιος του Κων/νου, Κουτσιόγκουλος Από-
στολος του ∆ηµ. και Γκίκας Αθανάσιος του Κων., για
το ∆ιοικ.Συµβούλιο.

Για την Ελεγκτική επιτροπή υποψήφιοι ήταν οι Φα-
ρασλής Θωµάς του Νικ., Αλπούς Βασίλειος του
Κων/νου και Φαρασλής ∆ηµ.του Κων.

Ακολούθησε η µυστική ψηφοφορία και εξελέγησαν
όλοι οι υποψήφιοι για το  ∆.Σ. και την Ε.Ε.Αναπληρω-
µατικό µέλος του ∆.Σ. ορίσθηκε από την Γ.Σ. ο  Ζάχος
∆ηµ.του Κων/νου.

Μετά την καταµέτρηση των ψήφων και την ανάδειξη
των εκλεγέντων ο π.Λάµπρος Παπαντωνίου ευλόγησε
την καθιερωµένη Βασιλόπιτα. Το φλουρί, που αντι-
στοιχούσε σε 100 ευρώ που  προσέφερε ο απελθών
Πρόεδρος κ.Κων.Ν.Φαρασλής, έπεσε στον συγχω-

ριανό µας (εκ µητρός) Ηλία Τσιαντούλα, συζ.της Θά-
λειας Αθ.Τέγου. Ο Ηλίας,έκανε δωρεά τα 100 ευρώ
στον Σύλλογο, θέλοντας έτσι να  ενισχύσει τα πενιχρά
οικονοµικά του, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την
πολιτιστική του πορεία στην Λάρισα και στο χωριό.

Το ∆.Σ. συνήλθε σε Σώµα και  τα αξιώµατα κατανε-
µήθηκαν ως εξής: Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Γ.Παπαντω-
νίου, Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Κων/.Γκίκας, Γραµ:
Νικόλαος Θ.Φαρασλής, Ταµίας: Αθανάσιος Κ.Αλπούς
Μέλη: Ιωάννης Γ.Καλαντζής, Ιωάννης Ν.Φαρασλής

Απόστολος ∆.Κουτσιόγκουλος (ορίσθηκε  και Βοη-
θός Ταµία). Αµέσως µετά την συγκρότηση σε σώµα το
νέο ∆.Σ. όρισε την συντακτική επιτροπή αποτελούµενη
από τους κ.κ.Αντώνιο Απ.Μηνίτσιο, Θωµά ∆.Βούρδα
και Σωτ.Αθ.Μουντζούρη.

Επίσης, αποφάσισε την  µεταφορά  του γραφείου,
σε χώρο που παραχωρήθηκε από την τοπική Κοινό-
τητα (οίκηµα παλιάς Αστυνοµίας), στο χωριό  για εξοι-
κονόµηση οικονοµικών πόρων, ως επίσης και την
ηλεκτρονική  µηχανοργάνωση  (µελών Συλλόγου και

συνδροµητών) από
τους νέους Γραµµατέα
και Ταµία του Συλλό-
γου.

Ακόµη συζητήθηκε
ο τρόπος είσπραξης
των  ανείσπρακτων
συνδροµών της εφη-
µερίδας, παρελθόν-
των ετών, καθώς και
των διαφηµιστικών
µηνυµάτων στην εφη-
µερίδα, προς αντιµε-
τώπιση  της οικονοµικής δυσχέρειας που έχει αρνητική
συνέπεια στην  κανονική έκδοση της εφηµερίδας του
Συλλόγου «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ». Καλόν είναι όλοι οι
αναγνώστες να στηρίξουµε την προσπάθεια συνέχισης
της έκδοσης της εφηµερίδας µας, πληρώνοντας την
συνδροµή µας και  εξοφλώντας προηγούµενες ανεξό-
φλητες εισφορές µας.

Ο π.Λάµπρος ευλογεί τη βασι-
λόπιτα. Φωτό: Χριστοφορίδης,

κιν. 6987186755
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((ΣΣυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττοο  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  ττεεύύχχοοςς))
Τα ονόµατα των αφιερωτών της Γράλιστας

στην πρόθεση 37 (τέλη του 16ου αιώνα είναι τα
εξής: ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝ∆∆ΡΡΩΩΝΝ::  Άγγελος 4,
Αλέξιος 1, Απόστολος 1, Αποστόλης 4, Αργύρης
1, Αρµαγάς 2, Γεώργιος 6, Γεωργούσης 1, ∆ηµή-
τριος 4, ∆ρόσος 2, Ευστάθιος 2, Θεόδωρος 5,
Θεοδωρής 1, Ιωάννης 13, Κώνστας1, Μάρκος 1,
Νικόλαος 5, Παράσχιος 1, Παράσχης 1, Παρού-
σης 1, Πούλος 4, Σίµος 1, Στρατίκης 1, Φίλος 1,
ΦΦρράάγγκκοοςς 2, Χάριος 1, Χαρίτος 6, Χριστόδουλος
2, Χρύσος 3. ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΩΩΝΝ::  Βαµ-
πούλω 1, Γιαννού 1, ∆ήµω 2, ∆ρόσω 1, Θεοδώρα
1, Θωµαή 2, Κρουστάλλω 1, Λάµπω 1, Μαλλού 1,
Μαλλούσω 2, Μαρία 1, Παγώνω 1, Πλούµπω  2,
Ρήγω 1, Σουλτάνα 1, Στάµω 5, Σταµούλω 1, Συ-
νάδω 1, Φοίνω 4, Φράγκω 1, Χρύσω 4. 

ΤΤΑΑ  ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΧΧΩΩΝΝ::  Βαρσανου-
φία, Γλυκερία, Θεοτίµη, Καλλιτρόπη, Καλλωπία,
Παρθενία, Ρωδιανή, Συγκλητική.

Στις 15 Σεπτεµβρίου του 1659 επισκέφθηκε
την Γράλιστα ο αγιοταφίτης µοναχός Μακάριος,
ερχόµενος από την γειτονική Βούνιστα (Ελληνό-
καστρο), για συλλογή ελεών υπέρ του Παναγίου
Τάφου. Στο κατάστιχό του καταχώρισε τα ονό-

µατα των παρακάτω 6 οικογενειών: 
1659 – Σεπτεµβρίου 15 – χώρα Γράλιστα
† Θοδωρῆ ἱερέως, ἡ γυνή Σουλτάνα, υἱός Γέρ-

γος. † Στέριος του Ἀρµεγᾶ, ἡ γυνή Μάχω, υἱός
Ἀναστάσης, ἐπλέ[ρωσεν]. †  Ἀλέξης τοῦ Ἀρµεγᾶ,
ἡ γυνή Ἀγόρω, θυγ[άτηρ] Σούλτω, ἔδωσεν ἄσπρα
40. † Ἀποστόλης τοῦ Στέριου, ἡ γυνή Περιστέρα,
θυγ[άτηρ] Φράγγω, ἐπλέ[ρωσεν]. †  Ἀποστόλης
τοῦ ∆ήµου ἡ γυνή Κεράτζα, υἱός Ἀρµεγάς. 
†  Ἀποστόλης τοῦ Ρίζου, ἔδωσεν ἄσπρα 500.

Τελευταία αναφορά του οικισµού γίνεται στην
πρόθεση της ∆ρακότρυπας, των µέσων του 18ου
αιώνα. [38] Στο φ. 31α της πρόθεσης αυτής είναι
καταχωρισµένα τα ονόµατα 33 αφιερωτών από
την Γράληστα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµ-
βάνονται τρεις ιερείς. Από τα ονόµατα των αφιε-
ρωτών σηµειώνουµε το σπανιότατο Χύµος. Ενώ
στις προαναφερόµενες ελληνικές πηγές ο οικι-
σµός αναφέρεται ως Γράλιστα ή Γράληστα, στον
κώδικα 410 του Μεγ. Μετεώρου, του 19ου αιώνα,
αναφέρεται ως Γράληστον µε την εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής. [39] Η αρχική θέση του οικι-
σµού βρισκόταν στην περιοχή Παλιοχώρι, απ’
όπου µετεφέρθηκε, άγνωστο πότε, στη σηµερινή
θέση. Κατά την τοπική παράδοση, η µεταφορά

του οικισµού έγινε εξαιτίας της πανούκλας, [40]
αλλά η παράδοση είναι ισχυρή όταν επιβεβαι-
ώνεται από τις πηγές.
((**)) Ο Κώστας Σπανός, γεννήθηκε στη ∆εσκάτη το
1943. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδηµία της
Θεσσαλονίκης και υπηρέτησε στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση από το 1965 έως το 1997. Από το
1968 ασχολείται µε την ιστορία της Θεσσαλίας,
ερευνώντας σε πολλά αρχεία, κρατικά και µονα-
στηριακά. Με βάση τις έρευνές του αυτές έχει δη-
µοσιεύσει µέχρι τώρα 467 µελέτες και άρθρα, σε
πολλά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει
συµµετάσχει σε 127 συνέδρια, µε ισάριθµες ανα-
κοινώσεις, παρουσιάζοντας θεσσαλούς αγωνι-
στές του 1821, διαλυµένους οικισµούς της
Θεσσαλίας, ονόµατα και επώνυµα των Θεσσα-
λών, από τον 16ο αιώνα και εξής, και ιστορικά
στοιχεία για θεσσαλικούς οικισµούς. Τιµήθηκε µε
διαφόρους επαίνους και βραβεία, µεταξύ των
οποίων και βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, το
2000. Από το 1980 εκδίδει, στη Λάρισα, το ιστο-
ρικό περιοδικό " Θεσσαλικό Ηµερολόγιο", µε 63
τόµους έως τώρα και έχει εκδώσει 13 δικά του βι-
βλία και επανέκδωσε, µε δικά του σχόλια και επι-
µέλεια, άλλα 5, όλα σχετικά µε την Θεσσαλία.   

Στην τελετή παρέστησαν αντιπροσωπείες τοπικών
πολιτικών και θρησκευτικών αρχών, Επίτιµοι Αρχηγοί
ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, διατελέσαντες ∆ιοικητές της 110 ΠΜ,
αντιπροσωπείες Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών των
Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, καθώς και Απόστρατοι Αξιωµατικοί της Πο-
λεµικής Αεροπορίας.

Βιογραφικό Θεόδωρος Αριστ.Σύρµος:
Ο Θόδωρος Σύρµος,γιός του Αριστοτέλη Θ.Σύρ-

µου,από το χωριό µας,εισήλθε στην Σχολή Ικάρων
(Τµ.Ιπταµένων Αξ/κών) το έτος 1980.Χειριστής µαχητι-
κών αεροσκαφών F-4E  και άλλων τύπων αεροσκαφών
της Π.Α,µε 3.500 ώρες πτήσης.Υπηρέτησε σε πολλές
µάχιµες κυρίως,καθώς και σε επιτελικές θέσεις της Π.Α
και θεωρείται ένας από τους καλλίτερους χειριστές µα-
χητικών αεροσκαφών της.Εκπαιδεύτηκε στην Σχολή
πολέµου USAF της Αµερικής και υπηρέτησε στο
NATO.Ένας από του δύο γιούς του,ο Αριστοτέλης
Θ.Σύρµος,αν και επέτυχε στην Ιατρική Σχολή του
Παν.Θεσσαλίας (Λάρισα), προτίµησε την Σχολή Ικά-
ρων και σήµερα  είναι στο 3ο έτος του τµήµατος ιπτα-
µένων Αξ.κών!Ολοψύχως ευχόµαστε επιτυχία στα νέα
του καθήκοντα στον  εκλεκτό συγχωριανό µας Θεόδωρο
Αριστ.Σύρµο.

Νέος διοικητής στηνΝέος διοικητής στην
110Π.Μ., ο συγχωριανός110Π.Μ., ο συγχωριανός

µας Θεόδωρος Σύρµοςµας Θεόδωρος Σύρµος
(Συνέχεια απο τη σελίδα  1 )(Συνέχεια απο τη σελίδα  1 )

Αρχές του Απρίλη!
Η φύση όλη, ντύνεται το καταπράσινο φόρεµά της,

η πλάση ζεσταίνεται καλύτερα από τις θερµογόνες ακτί-
νες του ήλιου και παρατηρείται µια οργιώδη κίνηση
παντού.

Τα λουλούδια ευωδιάζουν και ο υπέροχος συν-
δυασµός των χρωµάτων τους, συνθέτουν ένα πολύ-
χρωµο τάπητα… Οι πεταλούδες και οι µέλισσες,
βγαίνουν από τη ραστώνη και τη νάρκωση και πετούν
ανέµελα, από λουλούδι σε λουλούδι, ψάχνοντας και
αναζητώντας την τροφή τους, που είναι ο γλυκός χυµός
των λουλουδιών.

Τα πουλιά στα κλώνια και στα φυλλώµατα των καρ-
ποφόρων δέντρων, κελεηδούν τώρα αλλιώτικα, φωλιά-
ζουν και ζευγαρώνουν… Το χορτάρι, ενώ στην αρχή
διστάζει να µεγαλώσει, µετά κάτω από την ζωογόνο
επίδραση του ήλιου, αναπτύσσεται, θεριεύει, δηµιουρ-
γώντας ένα απέραντο καταπράσινο τοπίο, ευχάριστο
και τερπνό στα µάτια όλων µας… Όλα τα ερπετά της
γης, σιγά-σιγά ξυπνάνε, αφυπνίζονται από το βαθύ λή-
θαργο και έρποντας, ανάµεσα στην πλούσια βλά-
στηση, αναζητούν κι αυτά την τροφή τους… Ανάµεσα
στην ποικιλία, αυτών των πλασµάτων του Θεού, αυτόν
τον συγκεκριµένο µήνα και µόνο, εµφανίζονται και κυ-
κλοφορούν αργά-αργά, µα σταθερά, τα γνωστά σ΄
όλους µας, σαρίγγαλα (σαλιγγάρια) για τους…νεώτε-
ρους-αναζητώντας την τροφή τους, που δεν είναι άλλη,
παρά το καθαρό τρυφερό χορταράκι!

Έχουν προικιστεί από τη φύση, µε τέλεια παραλ-
λαγή, σε τέτοιο βαθµό, που δύσκολα κανένας τα… ανα-
καλύπτει και τα εντοπίζει! Βγαίνουν από το…θαυµαστό
και λίγο παράξενο… «σπιτάκι» τους και απλώνουν το…
σαρκώδες κορµάκι τους, µε τα δυο… κερατάκια τους,
στην κορυφή του κεφαλιού τους! Αν τα απειλήσει κά-
ποιος κίνδυνος, µε ενστικτώδη τρόπο, µαζεύονται πάλι
µέσα κι έτσι νιώθουν ασφαλή!

Άλλωστε αυτό είναι, κατά κάποιον τρόπο, η άµυνά
τους! Ο άνθρωπος σαν απόλυτα κυρίαρχος της φύσης
και σαν εξουσιαστής όλων των πλασµάτων της Γής,
βρήκε τρόπο να… εκµεταλλευτεί προς ίδιο όφελός του,
τα µικρά αυτά όντα, τα… σαρίγγαλα!

Ας µεταφερθούµε έστω νοερά, τα χρόνια εκείνα
τα… καλά και δηµιουργικά, κάπου στις δεκαετίες του
’50 και ’60 και µετέπειτα, τότε που παίρναµε «σβάρνα»
τις πλαγιές του βουνού, αναζητώντας και ψάχνοντας,
ανάµεσα στο χλωρό χαρτάρι, τα… σαρίγγαλα!

Είχαµε από πριν εντοπίσει τα µέρη εκείνα που
έβγαζαν τα…περισσότερα…κι εκεί οδηγούσαµε τα βή-
µατά µας! Ενδεικτικά και µόνο ν΄ αναφέρω τις τοποθε-

σίες «Τσούλα», κάτω από την επιβλητική εµφάνιση του
πέτρινου όγκου του… «Γκιων΄ του στεφάν», στα «Κα-
ραούλια» και τα «Σκυλοφώκαλα»!

Λοιπόν, για να τα…ανακαλύψει κανένας, «καµου-
φλαρισµένα» όπως ήταν, χωµένα κυριολεκτικά ανά-
µεσα στα χόρτα, έπρεπε να διαθέτει και µάτι…αετίσιο
και… ανεξάντλητη επιµονή και υποµονή!

Ας είναι νάµαστε λοιπόν, παρέα µε τη µάνα µου,
πεταχτήκαµε, ένα πρωινό, που ο ήλιος µόλις «ξεµύτιζε»
στην Ανατολή, απέναντι στην τοποθεσία «Τσούλα»!
Απαραίτητο εξάρτηµα για τη συλλογή τους, από
ένα…τροβά τραγίσιο, περασµένο…χιαστί στο στήθος
µας ώστε τα αέρια µας να είναι ελεύθερα!

Σκυµένοι κι οι δυο, µε τα µάτια καρφωµένα στο χορ-
τάρι, προσπαθούσαµε να τα βρούµε! Άλλες φορές τα
βρίσκαµε µε ευκολία κι άλλες όχι, προς µεγάλη…απο-
γοήτευση! Και να δείτε: Ενώ η µάνα µου τα ανακάλυπτε
σχετικά εύκολα, εγώ αντίθετα δυσκολευόµουν… αφάν-
ταστα! Ώρες αρκετές µας έπαιρναν, ώσπου να γεµί-
σουµε τους τροβάδες µας! Τι λαιµαργία κι αυτή Θεέ
µου! Περιχαρείς γυρίζαµε στο φτωχικό µας, έχοντας πε-
τύχει µια πλούσια συγκοµιδή!

Και επακολουθούσε η δεύτερη φάση του όλου εγ-
χειρήµατος. Έπρεπε να… τα βράσουµε στη  κατσα-
ρόλα!

Μάλιστα, την ώρα που βράζανε, παράξενο, ακού-
γονταν ένα διαπεραστικό σφύριγµα, κάτι σαν… µονό-
τονο τραγούδι… ετοιµοθάνατου…και η µάνα, θέλοντας
να… διασκεδάσει κάπως την εντύπωση, αυτή έλεγε
µε… νόηµα: «Άκου!...Ακούς… «τραγουδάνε» κιό-
λας!»Λίγο µακάβριο, αλλά πέρα για πέρα... αληθινό!
Μετά τα αδειάζαµε είτε στο… ταψί, είτε σε µια κανίστρα
για να στραγγίσουν!

Με τη βοήθεια πιρουνιού, βγάζαµε το…σαρκώδες
µέρος, που είχε αποµείνει. Ούτε µια «χαψιά»! 

Μερικές φορές, η µάνα, επίτηδες άφηνε «κολλη-
µένη» και τη µικρή «κουτσιλίτσα», για να είναι «πια-
νούµενο» λιγάκι! Έλεγε: «Άϊ µάνα µ΄ δεν πειράζει…
από χορταράκι γίνεται»!

Για να αποτελέσουν όµως το… νόστιµο µεζέ,
έπρεπε να γίνουν είτε…τηγανιτά, µε φρέσκο γίδινο βού-
τυρο, είτε µαγειρευτά στην κατσαρόλα, µε «ζαερέ» κυ-
ρίως ρύζι ή µπλουγούρι! Τι να σας πω! Μπουκιά και…
σχώριο ήτανε! Θα θέλατε, στα αλήθεια να…δοκιµάστε;
∆εν έχετε παρά να…πάτε µια µέρα του Απρίλη να…µα-
ζέψετε! Προσοχή! Μόνο τον…Απρίλη, γιατί µετά…ως
δια µαγείας…εξαφανίζονται!

Αν το επιχειρήσετε και…βρείτε…Καλή σας Όρεξη!
Θωµάς Βούρδας 

«Τα…σαρίγγαλα!»«Τα…σαρίγγαλα!»

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

∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού
*TRIPLEX καρδιάς
*ΗΟLTER ρυθµού
* HOLTER πίεσης

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

Συµβεβληµένος µε ∆ηµόσιο - ΟΑΕΕ
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...

ΗΗ      ααγγιιοοββαασσιιλλόόππιιτταα  ττοουυ  ττοοππιικκοούύ  
ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ττοουυ  χχωωρριιοούύ

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013, παραµονή των
Αγίων Θεοφανείων, η καθιερωµένη πλέον  εκδή-
λωση (παιδική γιορτή) της κοπής της πίτας του το-
πικού Συλλόγου Ελληνοπύργου «Ο Άγιος
Αθανάσιος». Παρόντες  οι ντόπιοι (µόνιµοι κάτοι-
κοι) συγχωριανοί µας, αλλά και οι…πιτσιρικάδες
που κατέφθασαν για να µας πουν τα κάλαντα και
να πάρουν την πίτα και το δώρο τους από τον Πρό-
εδρο κ.Παύλο Β.Σιούφα (και Βουλευτή ν.Καρδί-
τσας, σήµερα). Μεστή σε περιεχόµενο η οµιλία του
Βουλευτή και Προέδρου του Συλλόγου που ανα-

φέρθηκε στις δυσκολίες της οικονοµικής κρίσης
αλλά και στην προσπάθεια του κοινωνικού ταµείου
για ενίσχυση των φερέλπιδων …επενδυτών του
χωριού µας. Το φλουρί έπεσε στην δική µας…(την
Λαρισαία) κ.Σταµατία συζ.Βασ.Καλαντζή και αντι-
στοιχούσε σε 100 ευρώ.!! Μία  εκδήλωση που την
περιµένουν όλοι και  δίνει µία νότα χαράς  και γιορ-
ταστικής ατµόσφαιρας σε πανέµορφο χειµωνιάτικο
φυσικό περιβάλλον στο χωριό µας. Συγχαρητήρια
στους διοργανωτές και  στα παιδιά που  αψηφών-
τας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες ανηφορίζουν
στο χωριό για να χαρούν και να δώσουν χαρά µε
τα τραγουδάκια, τα ποιήµατα, τις παιδικές φωνές
και την αθώα παρουσία τους. Καλή χρονιά και του
χρόνου ο Θεός να δώσει.

ΦΦώώττηηςς  οο  ……  ααθθάάννααττοοςς
Στις 19 Μαϊου 2009

(πέρασαν κιόλας  4 χρόνια)
ανεχώρησε για τους ουρα-
νούς ο αγαπητός σε όλους
µας Φώτης Νέστ.Μηνίτσιος.
Ο «…έξω φτώχεια» άνθρω-
πος. Ο ανοιχτόκαρδος, ο
πρόσχαρος, ο γλεντζές, ο
κοινωνικότατος, ο φιλικότατος και ο άνθρωπος που
ήταν« η συνοδειά των συγχωριανών µας» και το
«…σήµα κατατεθέν του χωριού µας».

΄Ηταν ο  υποδοχεύς των επισκεπτών. Είχε κατα-
πληκτικό τρόπο προσεγγίσεως. Είχε πάντοτε κάτι να
λέει. Μπορούσε να προσαρµοσθεί σε οποιαδήποτε
συζήτηση και το µνηµονικό του ήταν πολύ ισχυρό.
Θυµόνταν  πράγµατα καταπληκτικά και φυσιογνωµίες
και ονόµατα ακόµη ανθρώπων άλλων περιοχών. Κοι-
νωνικός άνθρωπος. Ήταν προσαρµοστικός άνθρω-
πος.  Εκανε παρέα µε ανθρώπους όλων των
κοινωνικών τάξεων. ∆εν ήταν ποτέ βαρετός, ήταν φι-
λικός και καλός συζητητής. Κατέβαινε στην Αθήνα,
στον Βόλο, στην Λάρισα, στα Τρίκαλα και έπρεπε να
ανακαλύψει τα στέκια των συγχωριανών µας. «…Να
πω µια καληµέρα βρε αδελφέ..!!!!», έλεγε µε  την χα-
ρακτηριστική του έκφραση. ΄Ηθελε την παρέα των
συγχωριανών. ΄Ηθελε να συζητήσει για το χωριό,
τους συγχωριανούς και να αστειευθεί, αλλά και να
τραγουδήσει. ΄Ηταν αξιοπρεπής και …ανοιχτοχέ-
ρης.΄Ηταν άνθρωπος αγαπητός από όλους και άν-
θρωπος µε άδολη, ανεπιτήδευτη προσέγγιση. Λείπει
από το χωριό µας και από τους χωριανούς µας. Πολ-
λές φορές στα καφενεία αναφέρεται το όνοµά του,
καθώς και δικές του «..ατάκες» που συχνά  χρησιµο-
ποιούσε στις καθηµερινές της  συζητήσεις.

Τι να πρωτοπείς για τον Φώτη; Τι να πρωτοθυ-
µηθείς; Τι να διηγηθείς για τον απλό, καλοκάγαθο και
πλούσιο σε συναισθήµατα Φώτη;

Με την ευκαιρία συµπλήρωσης τεσσάρων ετών
από την κοίµησή του, ας ευχηθούµε «Αιωνία του η
µνήµη».

...καλοκαίρι στο καφενείο
του Φάκου, στο χωριό

ΜΜεε  ττοονν......ΛΛααόό  ττοουυ,,  ααλλλλάά……!!!!
Σπανίως, τελευταίως, Βουλευτής κυβερνώντος

κόµµατος να  έχει επαφή και να συζητάει µε τον…Λαό
του!!.

Η φωτογραφία είναι αποκαλυπτική.
Ο συγχωριανός µας Παύλος Β.Σιούφας. Βουλευ-

τής Ν.∆. στον ν.Καρδίτσας, βρέθηκε στο χωριό µας τα
Χριστούγεννα και δεν παρέλειψε να συζητήσει, το κα-
φενείο του Καπαϊνα, µε τους ντόπιους και να απαντή-
σει σε ερωτήµατα που του έθεσαν. Και απάντησε µεν
σε όλες τις ερωτήσεις και στους «επερωτώντες….δη-
µογέροντες…» αλλά …

Οι …σκληρές ερωτήσεις “ έπεφταν βροχή” από την
πλευρά του «Προέδρου…», (λέγε Νίκο ∆.Πλακιά), ο
οποίος έχει και  σχετική εµπειρία µε τα πολιτικά και τα
συνδικαλιστικά και «δεν….παίζεται εύκολα». Όταν
π.χ. ο Νίκος έλεγε «…τι δικαιολογία να µας πείτε,

κ.Βουλευτά, όταν κόβετε τα δώρα απ` τους παππού-
δες;» ή « τι µας λέγατε προεκλογικά για τις συντά-
ξεις και τους µισθούς και τι έχετε τώρα να µας πείτε
που τους “πετσοκόψατε” κ.Βουλευτά;».

Τι να πει ο κυβερνητικός  Βουλευτής..;
∆ύσκολες εποχές για να είσαι σήµερα Βουλευτής,

ιδίως δε Κυβερνητικός (και µνηµονιακός)!!! ∆ύσκολες,
όντως!!!

ΚΚααιι  σσττρρααττηηγγόόςς  κκααιι  ααεερράάττοοςς......

Ο λόγος για τον άρτι αποστρατευθέντα µε τον
βαθµό του Αντιστρατήγου του Ελληνικού Στρατού  Αθα-
νασίου Αλεξ.Ζάχου.

Ο Θανάσης,αριστούχος µαθητής στο Λύκειο,επέ-
τυχε  µε την πρώτη φορά στην Σχολή Ευελπίδων.∆ιετέ-
λεσε,ως Λοχαγός,  ∆/της στην Στρατονοµία Λάρισας µε
µεγάλη επιτυχία και καλή συνεργασία µε την τοπική
Αστυνοµία σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.Αργότερα
εισήλθε µε εξετάσεις στην Σχολή Πολέµου και παρηκο-
λούθησε και την Σχολή Εθν.Αµύνης.Υπηρέτησε ως Μέ-
ραρχος στην Θράκη και σε πολλές καίριες
στρατιωτικές θέσεις.Προήχθη σε Υποστράτηγο και το-
ποθετήθηκε  σε Κεντρική Στρατιωτική,επιτελική
θέση,στην Αθήνα.Αποστρατεύθηκε προσφάτωςε στις
κρίσεις του Μαρτίου 2003.Η απάντηση του Θανάση
ήταν «∆όξα τω Θεώ.Στρατηγός έγινα,που θα πή-
γαινα παραπάνω;;;;».

Αυτός είναι ο αγαπητός µας Θανάσης,ο Στρατη-
γός.Και στρατηγός και …αεράτος.Ούτε πως και
γιατί.Κύριος,άνετος .Του ευχόµαστε υγεία και  µακροη-
µέρευση.Νέος  στην ηλικία,θα βρει κάτι να ασχολη-
θεί.Εξ` άλλου  και η κόρη του η ∆ικηγορίνα µπορεί να
τον….προσλάβει «υπάλληλο» στο γραφείο της!!!

Σηµ.Στην φωτό,ο Στρατηγός µε τον φίλο του Στέ-
φανο ∆.Πλακιά στο καφενείο του Φάκου(έτος 2006).

Η κοµπανία των …µουσικών όταν  είδαν ένα γλεν-
τζέ µπροστά τους,σαν τον Στρατηγό,δεν έλεγε να στα-
µατήσει το κλαρίνο!ΚΚααππααϊϊννααςς  κκααιι  χχεελλιιδδόόννιιαα……

18 Μαρτίου στο χωριό και  νάτα τα πρώτα χελι-
δονάκια. «Ήλθαν αρά…» αναφωνεί έκπληκτος ο
µπάρµπα Παναής. Άϊντε καλό καλοκαίρι, αποκρί-
νονται οι υπόλοιποι. Στο άκουσµα ο Καπαϊνας,
όπως πάντα ετοιµόλογος: «… τώρα τα βλέπετε…;».

Γιατί, εσύ Καπαϊνα, πότε τα είδες, του  απαντάει
ένας τρίτος συγχωριανός µας. Αυτά έχουν εδώ 15
µέρες και σεις τώρα τα πήρατε χαµπάρ`;

Μετά από αυτό άρχισε συζήτηση για  τα χελιδό-
νια, αν ζουν πολλά χρόνια, αν ξαναγυρίζουν τα ίδια
στο χωριό µετά το περιπετειώδες ταξίδι τους στην
Αφρική κλπ. Σε όλα αυτά είχε απαντήσεις ο Θανά-
σης, αλλά το καταπληκτικό είναι ότι… έκανε έρευνα
και διαπίστωσε ότι από τα οκτώ (8) χελιδόνια που
ήταν στο χωριό, επέστρεψαν από την Αφρική τα
πέντε (5), ενώ τα υπόλοιπα τρία (3) χάθηκαν….,
µάλλον στο δρόµο απ` το Καππά και πάνω…!!!
Πως, όµως, το διεπίστωσε αυτό; Τον προηγούµενο
χρόνο (δηλ.το Φθινόπωρο, πριν την αναχώρηση)
είχε πάει στην Καρδίτσα και πήρε µικρά δακτυλιδά-
κια, τα πέρασε στα ποδάρια για σηµάδι και τα
άφησε να φύγουν. Τον άλλο χρόνο (την άνοιξη δη-
λαδή), είδε ότι επέστρεψαν µόνο τα πέντε (5) µε τα
δακτυλιδάκια στα πόδια, ενώ τα υπόλοιπα τρία έγι-
ναν…άφαντα!!! Επιστηµονικά πράγµατα, ολόκληρη
έρευνα έκανε. Είναι φοβερός τέλος πάντων, ο αγα-
πητός Θανάσης.

ΗΗ  ΕΕκκκκλληησσίίαα  ππάάνντταα  µµππρροοσσττάάρρηηςς  
σστταα  δδύύσσκκοολλαα……

Συγχαρητήρια στον ΠαπΑντώνη και το εκκλη-
σιαστικό συµβούλιο που αποφάσισε να παραχω-
ρήσει, χωρίς χρήµατα ασφαλώς, την κτηµατική της
περιουσία (40 στρέµµατα ευφορωτάτης γης, πε-
ρίπου) σε ανέργους χωριανούς µας (νέους άγρό-
τες ή  ενδιαφεροµένους να την καλλιεργήσουν),
σε µία περίοδο που η απελπισία και η ανέχεια και
η ανεργία κτυπάνε κόκκινο. Η Εκκλησία πάντοτε
µπροστά στα δύσκολα. Εξ` άλλου αυτό δεν είναι το
µήνυµα της Ορθοδόξου χριστιανικής µας πίστης,
αγάπη, φιλανθρωπία, αλληλεγγύη και συµπαρά-
σταση στους αδυνάτους, αδυνάµους και χρήζοντες
βοήθεια αδελφούς µας; Συγχαρητήρια στην τοπική
µας εκκλησία, διότι αυτή είναι ο κύριος και κάτοχος
των συγκεκριµένων αγροτεµαχίων και αυτή αποφα-
σίζει για την διάθεσή της. Και αποφάσισε ορθά και
σύµφωνα µε το πνεύµα  της διδασκαλίας του ιδρυ-
τού της πίστεώς µας. Την ευχή σας π.Αντώνιε, ο
Θεός να ευλογεί την ιερατική σας διακονία και να
σας στηρίζει στο  έργο σας.

ΑΑγγρριιµµάάκκοοςς……  οο  ννεεόόττεερροοςς!!!!!!      
Ο χαριτωµένος νεαρούλης
της φωτογραφίας, είναι ο νε-
ότερος κάτοικος του χωριού
µας.
Εγγονός του µπάρµπα Χρή-
στου Αγρίµη, που δεν χορ-
ταίνει να τον  κάνει βόλτα
στην πλατεία του χωριού. 
Ο Παναγιώτης, ο πατέρας
του, δεν του χαλάει χατίρι.΄Ο,τι θέλει ο µικρούλης.
Και δικαιωµατικά βέβαια, διότι  είναι και ήσυχος και
όπως παρατήρησε εύστοχα κάποιος συγχωριανός
µας, άλλο όνοµα  έπρεπε να έχει, αφού δεν είναι κα-
θόλου  Αγριµάκος αλλά … ηρεµάκος.
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Καµιά φορά για τα συµβάντα κυρίως στον περι-
βάλλοντα χώρο, όπου ζούµε, δεν δίνουµε την ανάλογη
σηµασία, αλλά αναπολούµενοι το παρελθόν µετά από
χρόνια, αισθανόµαστε την ανάγκη να ανασύρουµε συµ-
βάντα –(πραγµατικά γεγονότα) και µε το σηµερινό
βλέµµα να αναλύσουµε την πραγµατική διάσταση
αυτών. 

-Ένα τέτοιο περιστατικό, από εσωτερική ανάγκη ,
θα δηµοσιοποιήσω τώρα, µετά πο εξήντα (60)  χρόνια
παραµονής στο βάθος της ψυχικής µου αποθήκης.

- Ήταν στα µέσα καλοκαιριού στα τέλη του Ιούνη
(θεριστή) περίπου, όταν αλωνίζαµε µε τις αγελάδες και
τη σβάρνα στη θέση Φιλωριά, τα δέµατα του σταριού
που κόβαµε µε το δρεπάνι και µαζεύαµε µε τις πληγω-
µένες χειροπαλάµες από τα διάφορα ζιζάνια του στα-
ριού. Εκείνη την ηµέρα νωρίς το µεσηµέρι γ΄ρω στις
11.00-11.30 ώρα, ο µακαρίτης σήµερα «∆ηµήτρης» ηλι-
κίας τότε 10-11 ετών, ξεκίνησε µε εντολή του πατέρα του
από τη Φιλωριά όπου θερίζαµε να πηγαίνει στο µαντρί
τους στη θέση «Αυλιά» για να φροντίσει τα ζωντανά
που είχαν εκεί.

-Αντίκρυ από τη Φιλωριά, όπου αλωνίζαµε είναι το
δασάκι µε το εξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου, το οποίο
σήµερα είναι ανακαινισµένο.

-Από το σηµείο αυτό την ώρα που προανέφερα,
ακούστηκαν φωνές και κλάµατα προερχόµενα από το
µικρό ∆ηµήτρη.

Κοιτάζοντας προς τα εκεί, είδαµε το παιδί να επι-
στρέφει προς το χωριό, ο δε πατέρας του όταν άκουσε
το κλάµα έτρεξε να ιδεί τι συµβαίνει.

∆εν αργήσαµε να µάθουµε το λόγο για τον οποίο ο
µικρός ∆ηµήτρης έκλαιγε, φωνάζοντας τον πατέρα του.

-∆εν το άκουσα από τον ίδιο, αλλά ο λόγος της επι-
στροφής του παιδιού στο χωριό, ωφείλετο στο παρα-
κάτω πραγµατικό γεγονός όπως το περιέγραφε.

-Όταν ο µικρός ∆ηµήτρης µπήκε στο δασάκι και
έφτασε στο ύψος της εκκλησίας, άκουσε παράξενο θό-
ρυβο και δεν άργησε να αντιληφθεί έναν άντρα καβάλα
στο άλογο να τον πλησιάζει και να τον ρωτά: που πη-
γαίνει στο µαντρί, απάντησε τρέµοντας ο µικρός από
το φόβο του. «να γυρίσεις πίσω και να µην ξαναπεά-
σεις από εδώ γιατί κινδυνεύεις» τον προστάζει ο κα-
βαλάρης ο οποίος στη συνέχεια καλπάζοντας µε το
άλογό του µπήκε µέσα στην εκκλησία η πόρτα της
οποίας άνοιξε από µόνη της. 

Τροµοκρατηµένος ο 10χρονος από τα συµβάντα
επέστρεψε προς το χωριό κλαίγοντας, όπου αφού πα-
ρελήφθη από το πατέρα του οδηγήθηκε στο σπίτι, όπου
έκανε και την αποκάλυψη του συµβάντος.

-∆υστυχώς όµως σήµερα ο µικρός ∆ηµήτρης δεν
είναι µαζί µας για να διηγηθεί και επιβεβαιώσει τα συµ-
βάντα εκείνου του προµεσήµερου στον Άγιο Αθανάσιο.

-Έφυγε νέος προς τον Κύριο και όλοι έχουµε στο
νου µας τον ταπεινό εκείνο νέο µε τον οποίο αργότερα
στο Γυµνάσιο συγκατοικήσαµε µια χρονιά στου Κακαέ
το σπίτι.

-Τα παραπάνω αναφερόµενα άντλησα από το
χώρο της παιδικής µου ψυχής και αντηχούν προσωπι-
κές µου αναµνήσεις.

-∆εν θα σχολιάσω τα συµβάντα εκτός του ότι ο αγα-
πητός ∆ηµήτρης σε ηλικία τριανταέξι (36) ετών, χρόνια
Αξ/κος των ενόπλων δυνάµεων, έφυγε προς τον Κύριο.

Ευχαριστώ
Αντ.Κ.                   

Παιδικές ΑναμνήσειςΠαιδικές Αναμνήσεις
Αυτές τις ηµέ-

ρες (22-23 Ια-
νουαρίου 2013),
στη Θεσ/νίκη, διε-
ξήχθη ένα ξεχωρι-

στό, ουσιαστικό, ενδιαφέρον συνέδριο µε µεγάλη
σηµασία. Συνέδριο επιστηµονικό, γνωριµίας δύο
χώρων που φαίνονται αντίθετοι, «αντίπαλοι έως και εχ-
θρικοί», αλλά στην πραγµατικότητα δεν είναι. Όπως
γράφτηκε και διαβάσαµε, χαρακτηρίστηκε πολύ ωφέ-
λιµο και για τις δύο πλευρές και ο χρόνος πραγµατο-
ποίησης ήταν κατάλληλος. ∆εν παρατηρήθηκαν
υποχωρήσεις, προκλητικές τοποθετήσεις και ανούσιες,
ανώφελες αντιπαραθέσεις εκ µέρους των συµµετα-
σχόντων (επιστηµόνων, ερευνητών και φοιτητών του
ΑΠΘ που το διοργάνωσε), της Εκκλησίας (Αρχιερέων
και άλλων κληρικών) και της Αριστεράς (πολιτικών εκ-
προσώπων του αριστερού ιδεολογικού χώρου), που
συµµετείχαν. Η επιτυχία του συνεδρίου θα κριθεί στο
µέλλον, κατά την άποψη ενός µη ειδικού και µη ειδήµο-
νος. Στην πράξη θα φανεί εάν ξεπεράστηκαν προκατα-
λήψεις, καχυποψίες και ιδεολογικοί δογµατισµοί του
παρελθόντος. Οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας παρου-
σίασαν τις απόψεις τους µε καθαρό λόγο, ειλικρίνεια,
επιχειρήµατα, µε παρρησία, αξιοπρεπώς και εντίµως.
Ειπώθηκαν αλήθειες. Ακούστηκε η καθαρή και γενναία
άποψη της Εκκλησίας, αλλά και ο ιδεολογικός λόγος
της αριστεράς. Της αριστεράς εκείνης που στέκεται
απέναντι στην Εκκλησία, δίνοντας την εντύπωση ότι
την απορρίπτει γιατί δεν την γνωρίζει. ∆εν καταβλήθηκε
προσπάθεια ο ένας να πείσει (ή να µεταπείσει) τον
άλλον, ούτε επιχειρήθηκε η επίδειξη ισχύος των επιχει-
ρηµάτων, ούτε η αναγνώριση υπεροχής των συνοµιλη-
τών. ∆εν  υπήρξαν οξύτητες κατά την διάρκειά του -και
ευτυχώς- γιατί αυτό θα ήταν λάθος εκείνου που θα το
επιχειρούσε. Οι εκκλησιαστικοί (δηλαδή οι κληρικοί,
ανεξαρτήτως βαθµού) δεν «µάσισαν» τα λόγια τους, δεν
«τα στρογγύλευσαν», δεν έκαναν εκπτώσεις στον λόγο
και στην αλήθεια που η Εκκλησία διακηρύσσει ανά
τους αιώνες. Επίσης, δεν εµφανίσθηκαν αδύναµοι ή µε
προκατάληψη, ούτε µε φόβο και ανασφάλειες. Γνωρί-
ζουν ότι στέκονται δίπλα στον Λαό ακούγοντας τον
πόνο και την αγωνία τους. Είναι σίγουροι ότι απολαµ-
βάνουν την αναγνώριση και την τιµή των ανθρώπων
που διακονούν, έστω κι αν πολλές φορές υπάρχει άδικη
πολεµική εναντίον τους. Μίλησαν την γλώσσα της αλή-
θειας και του ευαγγελίου µε καθαρότητα και χωρίς πε-
ριστροφές, υπονοούµενα και υποσηµειώσεις. Στο
συνέδριο αυτό θίχθηκαν όλα τα ζητήµατα που τα ΜΜΕ
τα παρουσιάζουν ως αιτία τριβής, αντιπαράθεσης και
διαφωνιών (π.χ.το µάθηµα των θρησκευτικών, τα θρη-
σκευτικά σύµβολα, ο χωρισµός κράτους και εκκλησίας,
εκκλησιαστική περιουσία, µισθοδοσία κληρικών, φο-
ρολογία κινητών και ακινήτων πραγµάτων κλπ). Υπο-
γραµµίσθηκε ότι η Εκκλησία δεν εµπλέκεται στα
πολιτικά κόµµατα, ούτε ταυτίζεται µε ιδεολογικές πα-
ρατάξεις, χωρίς αυτό να σηµαίνει - σε καµία περί-
πτωση- ότι τις παραθεωρεί και απορρίπτει τον αγώνα
τους για µια καλύτερη κοινωνία. Ο κατ εξοχήν χώρος
της προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία γενι-
κότερα, της ελευθερίας των προσώπων, της αγάπης,
της αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας και της συµφιλιώ-
σεως (καταλλαγής), δεν έχει τίποτε να φοβηθεί και τί-

ποτε να κρύψει. Αυτά είναι
τα στοιχεία της Ορθόδοξης
πίστης και της ελληνορθόδοξης παράδοσης. Οι επι-
στήµονες - ερευνητές και οι φοιτητές κατέδειξαν ότι Εκ-
κλησία είναι ο ίδιος ο Λαός,είναι η Μάνα και η τροφός
του Έθνους και ότι µια ειλικρινής και έντιµος συνεργα-
σία Εκκλησίας (ως διοίκησης αλλά και ως Κλήρος
και Λαός) και διαφόρων κοινωνικοπολιτικών φορέων,
αποβαίνει πάντοτε επ` ωφελεία του Λαού, τον οποίο
και η Εκκλησία και οι άλλοι κοινωνικοί φορείς υπηρε-
τούν (οφείλουν να υπηρετούν). Η αριστερά κατέθεσε τις
απόψεις της για την κοινωνία και πρότεινε τον εξαντ-
λητικό διάλογο για επίλυση διαφόρων θεµάτων, υπο-
στηρίζοντας ότι δεν επιδιώκει σε καµία περίπτωση, την
µεταξύ τους ρήξη και αντιπαράθεση. Καιρός ήταν να ξε-
καθαρισθούν και να διαλυθούν µύθοι του παρελθόντος
και στρεβλώσεις. Να διορθωθούν τυχόν σφάλµατα αν-
θρώπινα, να εγκαταληφθούν προκαταλήψεις και η
άγνοια για τον ρόλο της Εκκλησίας στην Κοινωνία. Η
Εκκλησία δεν είναι φιλοσοφικό σύστηµα ή ιδεολογικό
ρεύµα. ∆εν είναι η συντήρηση, ούτε φιλανθρωπικό σω-
µατείο που παράγει κάποιο έργο. Έχει σχέση µε τον
ίδιο τον άνθρωπο, την ζωή, την πραγµατικότητα. Είναι
τεράστια η προσφορά της στο έθνος, στην πατρίδα και
στην κοινωνία και δεν είναι διατεθειµένη να γίνει όρ-
γανο σε οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία, ούτε να πε-
ριορισθεί η δράση εντός των ιερών ναών και στην
τέλεση, µόνο, των ακολουθιών, όπως αυτό επιδιώκουν
και υποστηρίζουν οι αριστερές ιδεολογίες. ∆εν θα προ-
δώσει τον ρόλο της, ούτε θα ακυρώσει την ιστορία
της. Αν και ενδιαφέρον, κατά αντικειµενική κρίση, το
συγκεκριµένο συνέδριο, µε συγκλίσεις και αποκλίσεις
εκατέρωθεν, εναπόκειται στην Αριστερά να αποδείξει
στην πράξη κατά πόσον δεν εµµένει στους «δογµατι-
σµούς» της για µία άθρησκη κοινωνία και «λιγότερη»
Εκκλησία και χριστιανική πίστη στην Ελλάδα. Το µέλ-
λον θα δείξει και οι πράξεις θα επιβεβαιώσουν τελικά
εάν- και κατά πόσον- οι καχυποψίες και οι προκατα-
λήψεις ξεπεράστηκαν. Η µετά του συνεδρίου επικαιρό-
τητα δεν το εγγυάται. Σταθερός στις απόψεις του ο
αριστερός χώρος, όπως αυτές εκφράζονται σε επίπεδο
κοµµατικών στελεχών, αναφορικά µε τις προτάσεις για
χωρισµό κράτους και εκκλησίας, φορολόγηση και µι-
σθοδοσία κληρικών, για εκκλησιαστική περιουσία και
περιορισµό των δήθεν σκανδαλωδών προνοµίων και
διευκολύνσεων. Τελικός κριτής ο ελληνικός Λαός που
γνωρίζει και ζει στην πράξη την ζωή της Εκκλησίας και
την θυσιαστική προσφορά του κλήρου υπέρ του Λαού
και της πατρίδος.- 

*∆ηµοσιεύθηκε στην τοπική «Ε» Λαρίσης, 
την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

«Εκκλησία και αριστερά»
*Γράφει ο Σωτήρης Αθαν.Μουντζούρης
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Β΄(συνέχεια από το προηγούµενο).
Πράγµατι τα παιδιά πήγαν  και συνάντησαν τον Μέ-

ραρχο στην Νευροβούνιστα και το πρωϊ ήλθαν στο χωριό.
Μου είπαν δε τα παιδιά ότι, ο Μέραρχος δεν έστειλε κα-
νέναν και θα πάτε εκεί και θα πείτε του συνταγµατάρχη
«να τσακιστεί και να πάει αµέσως στη Μεραρχία», η οποία
ήταν στο χωριό Νευροβούνιστα Μουζακίου. Στέλνω ένα
παιδί στο καφενείο να πει του συνταγµατάρχη να έρθει
ένα λεπτό στο κοινοτικό γραφείο. Πράγµατι ήρθε ο συν-
ταγµατάρχης αµέσως. Λέω εγώ τότε στα παιδά, πείτε στο
συνταγµατάρχη τι σας είπε ο Μέραρχος και τα παιδιά ανέ-
φεραν  τι τους είπε ο Μέραρχος .Ακούγοντας αυτά από τα
παιδιά ο « συναγωνιστής» συνταγµατάρχης γύρισε µε
άγριο ύφος και µου είπε «µε εσένα θα τα πούµε...» και
έφυγε αµέσως. Την άλλη µέρα µε κάλεσε στο κοινοτικό
γραφείο ο υπεύθυνος του ΕΛΑΣ του χωρού µας Βασίλειος
Κορώνης και µου είπε ότι θα βρεις τον µπελά σου από
αυτόν Χρήστο, εννοώντας τον συνταγµατάρχη, αλλά θα
κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Θα καλέσεις αµέσως
τους άνδρες της οµάδας σου και θα κάνετε υπεύθυνη δή-
λωση ότι επιθυµείτε  να µείνετε  στο ΕΠΟΝίτικο εφεδρικό
ΕΛΑΣ, εσύ όµως θα κάνεις δήλωση ότι για σοβαρούς οι-
κογενειακούς λόγους δεν επιθυµείς να παραµείνεις και θα
παραδώσεις σε έναν άλλο το πόστο σου. Αφού πέρασαν
αρκετές ηµέρες έρχεται ένα πρωί στο σπίτι µου ο Βασί-
λειος  Κορώνης και µου ζήτησε να πάω µαζί του για λίγο,
η  Μητέρα µου µόλις άκουσε αυτά φοβήθηκε και άρχισε να
κλαίει, µόλις την είδε της είπε µην φοβάσαι θεία θα έρθει
σε λίγο. Στο δρόµο που πηγαίναµε από το σπίτι µου προς
την πλατεία το χωριού µας  µου λέει ο Βασίλειος Κορώνης
«Χρήστο µε τον Γιάννη Τριαντάρη έχετε στο σχολείο
ένα σακίδιο µε δυναµίτες κρυµµένο   πάµε να µου το
δώσεις». Εγώ αρνήθηκα και του λέω ότι δεν ξέρω τίποτα,
καλά µου λέει πάµε στο σχολείο και θα τα πούµε. 

Εδώ κάνω µια παρένθεση για το πώς είχαµε τους δυ-
ναµίτες αυτούς, πραγµατικά ένα σακίδιο γεµάτο. (Όταν
µας συνέλαβαν στην αρχή και µας πήγαν στο σπίτι του
Γερµανόπουλου ως κρατούµενους  οι αντάρτες, µας πλη-
σίασε ένας λοχίας αντάρτης µε τον οποίον γίναµε φίλοι.
Αφού µας άφησαν ελευθέρους, γυρίσαµε στο χωριό, ξα-
νανταµώσαµε πάλι µε τον λοχία αντάρτη και κάναµε
παρέα. Τότε µας έδωσε ένα σακίδιο µε δυναµίτες για να
πηγαίνουµε να πιάνουµε ψάρια όπου εµείς µε τη σειρά
µας τους κρύψαµε στο ταβάνι του σχολείου, συγκεκριµένα
µέσα από την γλαβανή. Αυτά όλα τα έµαθε ο Βασίλης Κο-
ρώνης δεν ξέρω πως και από ποιόν, πιθανών από άλλους
φίλους µας που τους το είπαµε εµείς. 

Συνεχίζοντας λοιπών µόλις φθάσαµε κοντά στο σχο-
λείο έξω από το µαγαζί του Φώτη Γερµανόπουλου µου λέει
ο Βασίλης, πήγαινε στο µαγαζί του Γερµανόπουλου κι πες
του να σου δώσει µια µεγάλη σκάλα, αµέσως εγώ κατά-
λαβα ότι ξέρει που έχουµε τους δυναµίτες αλλά δεν του
είπα τίποτα. Πηγαίνοντας στο σχολείο µε σφυρί χαλάει
την κλειδαριά της πόρτας γιατί δεν είχαµε κλειδιά. Μπαί-
νοντας µέσα στο σχολείο, πάντα εγώ µε την σκάλα στον
ώµο, µου την παίρνει από τα χέρια την βάζει στον τοίχο
και µου λέει «ανέβα επάνω και άνοιξε την γλαβανή».
Κάνοντας ότι µου λέει, γυρίζω και κοιτάζω τον Βασίλη λέ-
γοντάς µου να πάρω ότι είναι µέσα. Κοιτάζω εγώ και του
λέω δεν έχει τίποτα. Εκνευρισµένος τότε ο Βασίλης µου
λέει κατέβα κάτω και ανεβαίνει ο ίδιος βγάζοντας το σακί-
διο µε τους δυναµίτες. Μόλις είδα εγώ αυτά έχασα το
χρώµα µου, αυτό τι είναι µου λέει δεν ξέρω τίποτα του
απαντώ, τότε πήγαινε σπίτι σου. Εµείς όµως δηλαδή εγώ
και ο Γιάννης συνεχίζαµε επαφές µε ορισµένους χωρια-
νούς µας µένοντας πάντοτε στο χωριό, οπότε µια µέρα του
µηνός ∆εκεµβρίου του 1944, µε πλησιάζει ο κλητήρας της
κοινότητάς µας και µου δίνει µια κλήση για το ανταρτοδι-
κείο Τρικάλων το ίδιο και στο  Γιάννη. Το ανταρτοδικείο
ήταν στις 14 Ιανουαρίου του1945. Όσο πλησίαζε ο και-
ρός  µας κυριαρχούσε ο φόβος και εκεί µας βοήθησε ο
θεός. Συνέβη κάτι φοβερό σαν θαύµα, είπαµε ότι το δικα-
στήριο ήταν 14 Ιανουαρίου 1945 αν θυµάµαι καλά ηµέρα
Τρίτη, στις 12 Ιανουαρίου το βράδυ έριξε ενάµιση µέτρο
χιόνι, όχι µόνο στο χωριό αλλά και στον κάµπο στα Τρί-
καλα και σκεφτόµασταν πως θα πάµε στα Τρίκαλα µε
τόσο χιόνι. Βγήκα έξω και πήγα στο φίλο µου Γιάννη να
κανονίσουµε τι θα κάνουµε, πήγαµε και βρήκαµε τον Βα-
σίλη Κορώνη υπεύθυνο του ΕΛΑΣ και µας είπε να καθί-
σουµε να πάρει τηλέφωνο στο ανταρτοδικείο να µας πει τι
θα κάνουµε. Η απάντηση ήρθε από το ανταρτοδικείο Τρι-

κάλων ότι το δικαστήριο αναβάλλεται επ’αόριστον όχι
λόγω του χειµώνα αλλά λόγω τις διαλύσεως του αντάρτι-
κου και έτσι γλυτώσαµε την σίγουρη καταδίκη που θα
ήταν θάνατος! Και µάλιστα σφάξιµο µε µαχαίρι. Ο καλός
µας Θεός ας αναπαύει την ψυχή του τόσο καλού συγχω-
ριανού µας, Βασιλείου Κορώνη, αιωνία η µνήµη του.
Μετά από πέντε ηµέρες άρχισε το αντάρτικο να διαλύετε
και εµείς οι δυο να πάµε ο Γιάννης Τριαντάρης στο στρατό
και εγώ στην χωροφυλακή . 

Μετά τη διάλυση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αρχές του 1945 στο
χωριό µας ιδρύθηκε  ξανά η εθνική οµάδα στην οποία
ήµουν µέλος της και εγώ µε πολλούς άλλους χωριανούς
µε αρχηγό τον Γεώργιο Πασιαλή και τον ∆ηµήτριο
Βούρδα. Το καλοκαίρι τον µήνα Ιούνιο ή Ιούλιο στη θέση
σκυλοφόκαλα Μορφοβουνίου (Βουνέσι) εγκαταστάθηκε
ένας λόχος χωροφυλακής για την προστασία των χωριών
Νευρουπόλεως. Τον Αύγουστο συγκεντρώθηκαν στον
απέναντι λόχο ονόµατι ψηλόραχη ένας νεοσυσταθείς
λόχος από το νεοϊδρυθέν  ΕΛΑΣ για να χτυπήσουν τους
χωροφύλακες. Η µάχη άρχισε από το απόγευµα και διήρ-
κησε µέχρι το πρωί, οπού και σταµάτησε για να συνεχι-
στεί  το ίδιο βράδυ λόγο της περικύκλωσης των
χωροφυλάκων από τους αντάρτες. Η σύλληψη τον χωρο-
φυλάκων ήταν βεβαία λόγο  έλλειψης  πολεµικού υλικού.
Εδώ έγινε κάτι που δεν το περίµενε κανείς ,ένας ενωµο-
τάρχης ονόµατι Ζαρονικόλας, µε δυο χωροφύλακες κα-
τόρθωσαν να βγουν από τον κλοιό των ανταρτών και να
έρθουν στην απέναντι πλευρά προς το χωριό µας στην
θέση αρκουδότρυπα. Εκεί οι χωροφύλακες βρήκαν ένα
τσοπάνο τον οποίον έστειλαν στο χωριό  να ειδοποιήσει
την οµάδα να πάει προς ενίσχυση. Όπως και έγινε. Η
οµάδα µας αποτελούµενη από δέκα άνδρες κινήθηκε αµέ-
σως για την ενίσχυση και την απελευθέρωση των χωρο-
φυλάκων. Ο οπλισµός της οµάδος µας ήταν εννέα ατοµικά
όπλα και ένα οπλοπολυβόλο. Η οµάδα µας έφτασε στο
σηµείο εκείνο στη θέση Μητρακαίϊκα, ακροβολίστηκε κα-
νονικά πιάνοντας θέσης αναλόγως. Αναφέρω δε ότι το
οπλοπολυβόλο το είχε ο Βασίλειος Κων/νου Πλακιάς
άριστος στη σκόπευση. Αρχίσαµε να βάζουµε στην
πλευρά των ανταρτών οµαδικά πυρά µε αποτέλεσµα να
φοβηθούν οι αντάρτες επίθεση από πλάγια και να τρα-
πούν σε φυγή µην ξέροντας ότι ήµασταν δέκα παιδάκια
αµούστακα αλλά µε ψυχή! Μετά από όλα αυτά άρχισαν
οι χωροφύλακες να έρχονται προς εµάς. Μέχρι το από-
γευµα ήρθαν επάνω στο Μητρακαίϊκο στην Καψούνα
εκατό χωροφύλακες µε επικεφαλής έναν Ανθυποµοί-
ραρχο. Εκεί έγινε κάτι αξέχαστο, να µας αγκαλιάζουν οι
χωροφύλακες  να κλαίνε και να λένε πατήσαµε σε ελλη-
νικό έδαφος. Μετά από όλα αυτά τους πήγαµε ψηλά στη
θέση Νικολέρια και κατασκηνώσανε. Εκεί τραυµατίστηκα
πολύ ελαφριά στο κεφάλι µου από µια πέτρα που πετά-
χτηκε από χτύπηµα σφαίρας από τους αντάρτες.

Στη οµάδα του χωριού µου κάθισα µέχρι τον Οκτώ-
βριο του 1945, µετά έφυγα και πήγα στην Καρδίτσα και
κατατάχτηκα  χωροφύλακας στην διοίκηση χωροφυλακής
Καρδίτσας όπου και παρέµεινα µέχρι τον Ιανουάριο του
1946. Έλαβα µέρος στην µάχη των ανταρτών εναντίων της
Καρδίτσας που έγινε στις 24 ∆εκεµβρίου 1946. Τον Ια-
νουάριο 1947 έφυγα µε µετάθεση από την Καρδίτσα και
πήγα στην υποδιοίκηση χωροφυλακής Μουζακίου. Έλαβα
µέρος στην µάχη του  Μουζακίου κατά των ανταρτών στις
3 Μαρτίου 1947 ηµέρα Σάββατο (των Αγίων Θεοδώρων ).
Το 1947 το Φεβρουάριο στην υποδιοίκηση χωροφυλακής
Μουζακίου µας ήρθε µια πληροφορία ότι στο χωριό µου
Ελληνόπυργος είναι εγκατεστηµένοι 100 αντάρτες. Με
καλεί ο διοικητής µου στο γραφείο του παρουσία του τότε
υπολοχαγού Κούρτη και µου λένε ότι στο χωριό σου
είναι 100 αντάρτες του ΕΛΑΣ, θέλουµε να µας πεις πως
µπορούµε να πάµε να τους χτυπήσουµε; Να τους χτυπή-
σουµε λέω εγώ ή να τους πιάσουµε; Τι θέλεις να πεις µου
λένε, τους απαντώ αν θέλετε να τους χτυπήσουµε δεν χρει-
άζεται να πάµε καθόλου στο χωριό. Από την θέση πλατά-
νια που είναι µακριά από το χωριό µας θα ρίξουµε δυο
ριπές µε το οπλοπολυβόλο και αυτοί θα φύγουν αµέσως,
αν όµως θέλετε να τους πιάσουµε θα πάµε από άλλη το-
ποθεσία. Από πού θα πάµε µε ρωτούν, τους απαντώ από
το µοναστήρι του Αγ. Γεωργίου και θα βγούµε στη θέση
«του Γκιών` το Στεφάν`». Θα πάρω εγώ τους άντρες ως
επικεφαλής και θα  πιάσουµε όλη την κορυφογραµµή του
χωριού µας µέχρι των δρόµο που πάει στο Βουνέσι, ξέρω
τα σηµεία που υπάρχουν διαβάσεις. Από τα πλατάνια θα
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Θυµάµαι. Τα χρόνια εκείνα…τα δύσκολα
Του Χρ. Απ. Γιαννούλη

ΟΟλλιικκήή  κκαατταασσττρροοφφήή  
ααππόό  ππυυρρκκααϊϊάά……

(Συνέχεια από την σελίδα 1)
Μέχρι ώρα 10,00 το πρωϊ κάπνιζαν τα αποκαϊ-

δια. Το σπίτι έµεινε µόνο στους τέσσερες τοίχους.
΄Οπου πέρασε η φωτιά καταστράφηκαν τα πάντα.
Ευτυχώς  η στατικότητα του κτίσµατος δεν πειράχ-
θηκε, σύµφωνα µε αυτοψία Πολιτικού Μηχανικού
που έφθασε επιτόπου, από τα Τρίκαλα!

΄Ολοι οι χωριανοί, για το συµβάν αυτό, στενα-
χωρέθηκαν και  είχαν όλοι τους ένα λόγο καλό για
τον Μιχάλη και την Κων/ντία που ήταν απαρηγόρη-
τοι. Τέτοιο κακό δεν το περίµενε κανένας. Η φωτιά
ξεπήδησε από αναµµένα κάρβουνα που ήταν στο
τζάκι του δωµατίου πάνω από το µπακάλικο!!! Ναι,
ήταν αρκετό ένα κάρβουνο να κάνει την ζηµιά την µε-
γάλη και µάλιστα ώρα τέτοια που ο αγαπητός σε
όλους µας Μιχάλης εκοιµάτο στο κάτω δωµάτιο (το
µαντζάτο) και ξύπνησε τελευταία ώρα. Οι ντόπιοι δεν
έχουν άδικο όταν λένε ότι, «η Αγία Παρασκευή φύ-
λαξε από µεγαλύτερο κακό». 

Συγκινητική η συµπαράσταση των συγχωριανών
µας και το αναγνώρισε  και ο Μιχάλης µε την γυναίκα
του. Και ο ∆ήµος παρών και οι συγχωριανοί έδειξαν
την αλληλεγγύη τους και τα φιλάνθρωπα αισθήµατά
τους. Εξ άλλου το χωριό µας έχει παράδοση σε πε-
ριπτώσεις συµπαράστασης και αλληλοβοήθειας σε
περιπτώσεις καταστροφών φυσικών και άλλων δο-
κιµασιών. Πάντως πολλοί γνωστοποίησαν την πρό-
θεσή τους να βοηθήσουν παντοιοτρόπως (µε
προσωπική εργασία κλπ) σε ό,τι χρειασθεί. Είναι
χρέος µας σε τέτοιες περιπτώσεις να είµαστε αλλη-
λέγγυοι. Μια γροθιά, µια δύναµη, σαν µια οικογένεια.
Έτσι πρέπει να είµαστε οι...Γραλιστινοί.

Το ύψος της ζηµιάς και το µέγεθος της συµφοράς
καθορίζει και το µέτρο της  αγάπης µας προς τον συ-
νάνθρωπό µας. Εδώ κρινόµαστε όλοι µας.

πάει µια διµοιρία στρατός και από εκεί θα ρίξουν δυο
ριπές µε το οπλοπολυβόλο. Ακούγοντας οι αντάρτες τις
ριπές  που είναι στο χωριό θα έρθουν στα σηµεία που θα
έχουµε πιάσει εµείς, να φύγουν δηλαδή  προς την Νευρό-
πολη και θα πέφτουν όλοι επάνω µας χωρίς  το να θέλουν,
αφού πρώτα θα  πρέπει να µάθουµε που έχουν φυλάκια.
Τότε µου λέει ο διοικητής µου ρώτησε κανέναν συγχω-
ριανό σου δικό µας να µάθεις που έχουν φυλάκια οι αν-
τάρτες έξω από το χωριό, έτσι και έκανα. 

Βγαίνοντας στον δρόµο στο  Μουζάκι συναντώ εάν
χωριανό µου µε τον οποίον ήµασταν  µαζί στην ένοπλη
οµάδα του χωριού µας, αλλά  αυτός όµως δεν ήταν µόνο
µε εµάς αλλά και µε τους αντάρτες. Μου είπε λοιπόν ότι
οι αντάρτες έχουν φυλάκια στο νεκροταφείο και στον
Αγ.Ελευθέριο  πουθενά αλλού. Αυτό που µας είπε πι-
στέψαµε και εµείς. Πηγαίνοντας  αυτός στο χωριό είπε
στους αντάρτες την πληροφορία. Οι αντάρτες διπλασία-
σαν τα φυλάκιά τους και σε άλλες τοποθεσίες του χωριού
και συγκεκριµένα στην θέση του Αγ.Αθανασίου και στου
Γκιώνη Στεφάνι όπου θα βγαίναµε εµείς. Μετά από δυο
ηµέρες και συγκεκριµένα στις 27 Φεβρουαρίου του 1947,
κάναµε από το Μουζάκι την επιχείρηση από το χωριό  δια
µέσου  της τοποθεσίας Αγ. Γεωργίου µε την δύναµη 150
αντρών στρατού και χωροφυλακής, µε επικεφαλείς των
τότε υπολοχαγό Κούρτη Αλέκο και τον διοικητή χωρο-
φυλακής Μουζακίου ∆ιµόκα ∆ηµήτριο. Ανεβήκαµε από
το µοναστήρι Μουζακίου Αγ. Γεώργιο και βγήκαµε στην
θέση «τσιάµ τα` αλώνι» ένα φυσικό οχυρό για την προ-
στασία  των αδρών µας, χωρίς να υποψιαζόµαστε ότι « ο
φίλος µας και συγχωριανός µας» πρόδωσε τον σκοπό µας
και όλη την κίνηση µας αυτή και πηγαίνοντας εκεί τους
βρήκαµε µπροστά µας .

1.Φυλάκιο στον Αγ. Αθανάσιο από ένα οπλοπολυβόλο 
2.Φυλάκιο ψηλά στο Γκιώνη Στεφάνι µε µυδράλιο  και 
3.Φυλάκιο στο χωράφι του Καρατώλου που είναι παρα-

πλεύρως από του Γκιώνη Στεφάνι αποτελούµενο από τρεις
αντάρτες.

(Η συνέχεια στο επόµενο...)



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   ΜΑΡΤΙΟΣ 2013ΣΕΛΙ∆Α8 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΛακωνικάΛακωνικά
ΕΕ ίναι ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο το γεγονός

ότι ο Συλλογός µας προχώρησε σε ριζική ανα-
νέωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του στις εκλογές
του Ιανουαρίου τρέχοντος έτους. 

ΛΛ ίαν επιτυχηµένη ήταν η καθιερωµένη ετήσια Γε-
νική Συνέλευση του Συλλόγου στην οποία συµ-

µετείχαν και οι εκ Θεσσαλονίκης συγχωριανοί µας: ο
δικηγόρος  Αλκιβιάδης Παναγόπουλος και ο ∆ηµή-
τρης Νάκος και ο Βουλευτής της Λάρισας  κος Χρή-
στος Κέλλας  οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισµό
στους συνέδρους.

ΛΛ ίαν ευοίωνο  είναι και το µέλλον του χωριού
όσον αφορά την εισαγωγή νέων καλλιεργειών,

αφού είναι γεγονός η φύτευση του πρώτου  καστα-
νεώνα από το συγχωριανό µας κ. Γιώργο Σακελλα-
ρίου.

ΗΗ κτηνοτροφία που άλλοτε ανθούσε στο χωριό
και αριθµούσε πάνω από 3000 γιδοπρόβατα

σήµερα περιορίζεται σε πέντε  µόνο κοπάδια και λι-
γότερα από 500 γιδοπρόβατα.

ΝΝ έα διαχειριστική έκθεση του δάσους του Ελλη-
νοπύργου, δεκαετούς διάρκειας ,συνέταξε το

∆ασαρχείο Καρδίτσας  Η έκθεση προβλέπει την ξύ-
λευση του δάσους από την περιοχή του «Παπαθα-
νάση» µέχρι την «Αρκουδότρυπα» και διανοµή των
καυσόξυλων στους κατοίκους του χωριού.

ΟΟ εµβολιασµός των καστανιών που θα βλαστή-
σουν µετά την ξύλευση του δάσους πρέπει να

αποτελέσει το κύριο µέληµα του ∆ασαρχείου και του
χωριού αν θέλουµε το δάσος να αποδώσει καρπούς
επ’ ωφελεία των χωριανών

ΠΠ ερί του θέµατος αυτού, δηλαδή τον εµβολιασµό
των καστανιών πρέπει να γίνει η σχετική αλ-

ληλογραφία µε το ∆ασαρχείο και το υπουργείο Γε-
ωργίας ούτως ώστε η όλη διαδικασία να γίνει
επιστηµονικά  και οργανωµένα µε την επίβλεψη και
ευθύνη του δασαρχείου που έχει την τεχνογνωσία
και το προσωπικό.

ΥΥπό ορισµένες προϋποθέσεις και µε τη συµβολή
του ∆ήµου Μουζακίου που είναι πάντα αρωγός

σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια αφορά
την περιοχή, θα µπορέσει να ενταχθεί σε κάποιο
πρόγραµµα η όλη διαδικασία  αξιοποίησης του κα-
στανεώνα.

ΡΡητά θα λέγαµε ότι αυξάνονται χρόνο µε το χρόνο
οι χωριανοί µας συνταξιούχοι κυρίως  που επι-

λέγουν το χωριό ως µόνιµη κατοικία. Αυτό βέβαια δεν
είναι άσχετο και µε την οικονοµική κρίση η οποία µα-
στίζει τη χώρα.

ΓΓ ια µείωση του πετρελαίου θέρµανσης που χρη-
σιµοποιήθηκε στο χωριό τον περασµένοι χει-

µώνα της τάξεως του 90% µιλάνε οι µόνιµοι κάτοικοι.
Αυτό είναι λογικό όσο παράλογη και αψυχολόγητη
από οικονοµική, κοιονωνική και όποια άλλη πλευρά
θέλει  να το πάρει κάποιος, ήταν η απόφαση να ανε-
βάσουν το πετρέλαιο σε απαγορευτικά  ύψη για τους
καταναλωτές.

ΟΟ συγχωριανός µας κ. Θεόδωρος Αρ,  Σύρµος
ανέλαβε πρόσφατα (5/4/13) τη ∆ιοίκηση της

110 Πτέρυγας Μάχης. Ο Θεόδωρος είναι γιος του Αρι-
στοτέλη Σύρµου ο οποίος είναι συνταξιούχος Σµή-
ναρχος της Πολεµικής Αεροπορίας ενώ και ο
πρωτότοκος γιος του Θεξόδωρου,Αριστοτέλης  είναι
τριτοετής δόκιµος στη Σχολή Ικάρων τµήµα ιπταµέ-
νων.

ΣΣ τη διάρκεια της µέχρι τώρα σταδιοδροµίας του
στην Πολεµική Αεροπορία  ο κ. Σύρµος υπηρέ-

τησε σε διάφορες νευραλγικές θέσεις  της ΠΑ στην
Ελλάδα και το εξωτερικό διακρινόµενος πάντα για την
άρτια επαγγελµατική του κατάρτιση και τις ηγετικές
του ικανότητες. Του ευχόµαστε και σ΄ ανώτερα.  

Αντώνιος Μηνίτσιος

Με θρησκευτική κατάνυξη και εθνική υπερηφά-
νεια γιορτάσθηκε η  διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου
1821, στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό µας.

Την ηµέρα αυτή η Παναγία µας, η µητέρα του Θεού
λαµβάνει το µήνυµα από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ ότι «θα
γεννήσει υιόν και θα  ονοµασθεί Εµµανουήλ». Θαυµα-
στά γεγονότα, ασύλληπτα στον ανθρώπινο νού.

Αυτή η ηµέρα, 25η Μαρτίου 1821, διαλέχθηκε πάλι
να  (ανα)γεννηθεί το ΄Εθνος µας, αποτινάσσοντας την
πολύχρονη σκλαβιά και  αποκτώντας την πολυπόθητη
λευτεριά του. ΄Ολοι οι συγχωριανοί µας την ηµέρα αυτή
στην Αγία Παρασκευή. Ο Παπαντώνης τέλεσε την Θεία
Λειτουργία και την  ∆οξολογία για την Εθνική µας επέ-
τειο και ακολούθως, όλο το εκκλησίασµα  µπροστά
στον  «συγχωριανό µας» Γ.Καραϊσκάκη, τον Αρχι-
στράτηγο της Ρούµελης για την επιµνηµόσυνη δέηση
και την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του χω-
ριού Ιω.Γ.Βλάχο.

Ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός ύµνος ριγιάζει
όλους τους παρευρισκοµένους. Θυµηθήκαµε παλιά
χρόνια,που ο µακαρίτης ο  Στάθης, ο ∆άσκαλος, έδιδε
ξεχωριστό τόνο εθνικού παλµού στις εθνικές επετείους
(µε ποιήµατα,µικρή παρέλαση, σκέτς, ποιήµατα, πανη-
γυρικό της ηµέρας και το καθιερωµένο λουκούµι!!!)

Σ ή µ ε ρ α
τα δεδοµένα
είναι διαφο-
ρετικά. 

Κλειστό το σχο-
λειό, µικροί µαθητές
δεν υπάρχουν. Οι
κάτοικοι λίγοι. Και
όµως ο ΠαπΑντώ-
νης και Πρόεδρος φρόντισαν να δώσουν κάτι το εορ-
ταστικό, όπως το καλεί η µέρα.

Συγκινητική και η οµιλία του Προέδρου, ο οποίος
µεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ρόλο των Μοναστη-
ριών και των κληρικών µας στην παλιγγενεσία
του΄Εθνους µας λέγοντας: «Σε εκκλησίες και Μονα-
στήρια, από ∆εσποτάδες, Παπάδες και Καλογέρους,
ευλογήθηκαν τα  όπλα των αγωνιστών που ορκί-
σθηκαν όρκο βαρύ…” για του Χριστού την πίστιν
την Αγίαν και της Πατρίδος την  ελευθερίαν “» και
κατέληξε καταχειροκροτούµενος «…είµαστε υπερή-
φανοι για τους ήρωές µας και υποσχόµεθα ότι θα
φανούµε αντάξιοι αν και όποτε χρειασθεί».

Μετά τον Εθνικό ΄Υµνο έκλεισε η συγκινητική αυτή
εκδήλωση  µε το  καθιερωµένο κέρασµα (Λουκούµι).

«Θα είµαστε πάντοτε υπερήφανοι για
τους ήρωές µας»

Τόνισε στον πανηγυρικό της  25ης Μαρτίου, 
ο Πρόεδρος του χωριού.

Το αγώνισµα του Μαραθωνίου δρόµου (42.195 µ.)
θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο δυ-
σκολότερα αθλήµατα στον κόσµο. Αποτελεί τον κορυ-
φαίο στόχο χιλιάδων δροµέων σε όλο τον κόσµο. Η
προετοιµασία µήνες πριν, η διεξαγωγή και η χαρά του
τερµατισµού, προσφέρουν τόσο δυνατές συγκινήσεις
και εµπειρίες, ώστε ένας δροµέας είναι αδύνατο να
αποφύγει να λάβει µέρος σ’ αυτή τη διαδικασία . Όλοι
οι δροµείς που  αφιερώνουν 4 µε 5 µέρες προπόνησης
την εβδοµάδα κι έχουν τρέξει και δοκιµαστεί σε µικρό-
τερους αγώνες, αργά ή γρήγορα, θα επιζητήσουν αυτή
τη δύσκολή πρόκληση του µαραθωνίου.

Ένας Αµερικανός πρωταθλητής που σ’ ένα µαρα-
θώνιο εγκατέλειψε στο 38ο χιλιόµετρο είπε ‘’το µαρα-
θώνιο αν τον υποτιµήσεις θα σε ταπεινώσει’’. Η
επιπολαιότητα ενός βιαστικού ξεκινήµατος δεν διορ-
θώνεται εύκολα και πληρώνεται αργότερα µε σωµατική
ταλαιπωρία και πιθανή εγκατάλειψη. Οι περισσότεροι
καλά προπονηµένοι αθλητές, µπορούν εύκολα να δια-
νύσουν 25-30χλµ. µε αγωνιστικό ρυθµό, από κει και
πέρα όµως τα πράγµατα αλλάζουν δραµατικά. Tα 30
χιλιόµετρα αποτελούν για το σώµα και την ψυχή την
αρχή των δυσκολιών και πολλοί λένε ότι στο 30ο χιλ.
αρχίζει ο Μαραθώνιος. Από αυτό το σηµείο και µετά ο
οργανισµός αρχίζει να εξαντλείται, τα αποθέµατα αδει-
άζουν και µπορεί να µετατρέψει έναν ελπιδοφόρο κι αι-
σιόδοξο δροµέα, σ' έναν ξεθεωµένο µάρτυρα, που
αγωνιά να φτάσει σ' ένα τέρµα που δείχνει να µην έρ-
χεται ποτέ. 

Ο µαραθώνιος είναι αγώνισµα σώµατος και ψυχής.
Όταν το σώµα αρχίζει να σ’ εγκαταλείπει, η ψυχή πρέ-
πει να επέµβει να στύψει και τις τελευταίες σταγόνες
του λεµονιού, να ξεπεράσει τους πόνους, που µε κάθε
βήµα γίνονται όλο και πιο οδυνηροί, και να ωθήσει το
δροµέα ώστε να φτάσει, τρέχοντας, περπατώντας,
ακόµα και µπουσουλώντας, µέχρι τον τερµατισµό που
είναι επισφράγισµα µιας δύσκολης και µακράς πο-
ρείας, η αρχή της οποίας βρίσκεται µήνες πριν. Η συ-
ναισθηµατική φόρτιση της στιγµής του τερµατισµού,
δεν έχει όµοιό της και φυσικά δεν περιγράφεται µε
λόγια. 

Στα σπίτια µας το δίπλωµα του µαραθωνίου και η
φωτογραφία του τερµατισµού, στέκονται σε χώρο ανά-
λογο µ' αυτόν που κρατάµε για τις σηµαντικές µας οι-
κογενειακές στιγµές, γιατί και αυτές οι στιγµές έχουν τη
µοναδική τους σηµασία, γιατί µας θυµίζουν πως κατα-
φέραµε κάτι, που λίγοι άνθρωποι µπορούν. Οριστικό
και αναφαίρετο αξίωµα, που θα µας συνοδεύει σ' όλη
τη διάρκεια της ζωής µας.

∆έκα ολόκληρα χρόνια συνεχούς και ασταµάτητης
προπόνησης χωρίς καµία διακοπή, µε κρύο, µε βροχή,
µε ζέστη, αγωνίστηκα να κρατηθώ σε υψηλό για την
ηλικία µου επίπεδο. ∆εν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο
σε ηλικία 57 χρόνων, να τρέξεις ένα µαραθώνιο δρόµο
και µάλιστα στην κλασική και αυθεντική διαδροµή σε
χρόνο 3 ώρες και 19 λεπτά. Όµως κάποια στιγµή έρχε-
ται το τέλος, πρέπει να καταλάβεις πότε πρέπει να στα-
µατήσεις ένα τόσο δύσκολο και πολύ επίπονο
αγώνισµα. 

Το µήνυµα αυτό το πήρα  στον τελευταίο µου µα-
ραθώνιο στο Βέλγιο το 2012 όταν συνειδητοποίησα ότι
δεν µπορούσα πλέον να αγωνιστώ µε την ίδια µαχητι-
κότητα, µε την ίδια δύναµη, αφού ένα µόλις χιλιόµετρο
πριν τον τερµατισµό αναγκάστηκα από αφόρητους πό-
νους στη µέση να περπατήσω για πρώτη φορά µετά
από 14 µαραθώνιους έστω και λίγα µέτρα. 

Σ’ όλους τους τερµατισµούς µου, έζησα ανεπανά-
ληπτες στιγµές, χαράς, συγκίνησης, ενθουσιασµού,
γιατί  κατάφερνα πάντα να νικώ αυτά τα  τελευταία δρα-
µατικά 12 χιλιόµετρα  ξεπερνώντας πολλές φορές τα
όριά µου. Τώρα, σε ηλικία 58 ετών και µε σκοπό τη δια-
τήρηση της υγείας µου, ανυποµονώ µέρα παρά µέρα
να τρέχω σε πιο χαλαρούς ρυθµούς, χωρίς τις ανησυ-
χίες, ή την πίεση που αντιµετώπιζα τα χρόνια που προ-
ετοιµαζόµουν για το µαραθώνιο. Θα συνεχίσω να
τρέχω γιατί µε κάνει να νιώθω καλά, και σωµατικά
και ψυχολογικά, και µου δίνει τη δυνατότητα να
ζήσω µια ζωή πιο ενεργή και πιο ζωντανή.  

Αγαπητοί συχωριανοί µου, αυτοί οι παραπάνω
λόγοι θα κάνουν και σας που θέλετε να αρχίσετε να τρέ-
χετε ή να περπατάτε στο υπόλοιπο της ζωής σας. ∆ι-
καιολογίες όπως καπνίζω, έχω παραπάνω κιλά, δεν
έχω χρόνο, δεν ισχύουν γιατί εκατοµµύρια άνθρωποι
και ακριβώς για αυτούς τους λόγους που δυσκολεύουν
το τρέξιµο, ξεκίνησαν να τρέχουν ή να περπατούν. Ίσως
σας φαίνεται αδύνατο τώρα, όµως η αρχή είναι το
ήµισυ του παντός. Πάρτε την απόφαση, αφήστε την κα-
θιστική ζωή, και µπείτε στο πνεύµα της κίνησης µε πρό-
γραµµα και υποµονή. Αργά ή γρήγορα θα δείτε
θεαµατικές αλλαγές στη φυσική σας κατάσταση,
αναλογιστείτε τα τεράστια οφέλη υγείας που θα
αποκοµίσετε από το περπάτηµα ή το τρέξιµο, θα
καταλάβετε πως αξίζει τουλάχιστον να προσπαθή-
σετε να βάλετε την άσκηση στο ηµερήσιο πρό-
γραµµά σας. Σας εύχοµαι ‘’ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ’’.

Φώτης Θ. Σακελλαρίου
∆ροµέας
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