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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

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

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Πάσχα στο χωριό.
Μεγάλη προσέλευση

και κατάνυξη

Με παραδοσιακό τρόπο, µε συµµετοχή των συγ-

χωριανών µας, µε κατάνυξη και µεγάλη προσέλευση

αποδήµων συγχωριανών µας γιορτάσθηκε κι εφέτος

το Πάσχα στο χωριό.

Η Κυριακή των Βαϊων απετέλεσε την έναρξη του

εκκλησιαστικού προγράµµατος του ΠαπΑντώνη µε

την Θεία Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή, την ευ-

λογία και την διανοµή των «βαϊων» στους εκκλησια-

σθέντες και την ανακοίνωση του προγράµµατος των

ακολουθιών της Μ.Εβδοµάδας. Από το βράδυ της

αυτής ηµέρας και µέχρι την Μ.Παρασκευή ετελούντο

οι ακολουθίες σύµφωνα µε το τυπικό της Μεγάλης

τους Χριστού Εκκλησίας. Την Μ.Τετάρτη απόγευµα

το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και την εποµένη

το πρωϊ η Θεία Λειτουργία της Μ.Πέµπτης.

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

“Χριστός Ανέστη εκ νεκρών”…,

στην Αγία Παρασκευή,στο χωριό.

Κατασκευή τοιχίου
στο κοιµητήριο

της Αγίας Τριάδας
Μ ε τ ά

την ανά-

πλαση του

κ ο ι µ η τ η -

ρίου της

Αγίας Τριά-

δος και τη

δηµιουργία

περισσότερου χώρου για την ταφή των νεκρών και

για την ολοκλήρωση εκκρεµούσε η κατασκευή του

τοιχίου και της εισόδου. Την κατασκευή του πέτρι-

νου τοιχίου ανέθεσε πρόσφατα σε εργολάβο ο

∆ήµος Μουζακίου και αναµένεται µέσα στο καλο-

καίρι να ολοκληρωθεί. Ανάλογα έργα ανάπλασης

έλαβαν χώρα και στο κοιµητήριο του Αγίου ∆ηµη-

τρίου ενώ και εκεί θα γίνουν και άλλες παρεµβά-

σεις για την ολοκλήρωση ανάλογου έργου.

Άρχισε η Ανάπλαση
του περιβάλλοντα

χώρου της εκκλησίας
του Αγίου ∆ηµητρίου

Ο ιερέας

του χωριού

πατήρ Αν-

τώνιος Αν-

δρέου και το

εκκλησ ια -

στικό συµ-

β ο ύ λ ι ο

συνεχίζουν

το έργο της συντήρησης και ανάπλασης όλων των

εκκλησιών του χωριού. Τελευταία (Ιουν 2013) άρχι-

σαν οι εργασίες ανάπλασης του περιβόλου του

Αγίου ∆ηµητρίου όπου πλακοστρώνεται ο χώρος και

δηµιουργούνται παρτέρια για τη φύτευση καλλωπι-

στικών φυτών. Είναι πολύ σηµαντικό το έργο της το-

πικής εκκλησίας και οι συντελεστές αυτού αξίζουν

τα θερµά µας συγχαρητήρια.

Χαλαζόπτωση
έπληξε τον Ελληνόπυργο

Στις 11-6-2013 και από τις 1630 µέχρι τις 17

15.χαλαζόπτωση έπληξε το χωριό. Προκλήθηκαν

ζηµιές σε όλες τις; Kαλλιέργειες και ιδιαίτερα στα

οπωροφόρα δέντρα τα αµπέλια και τα κηπευτικά.

Άρχισε η ξύλευση
του δάσους

Το ∆ασαρχείο Καρδίτσας σε υλοποίηση της

πρόσφατα συνταχθείσης δεκαετούς διάρκειας δια-

χειριστικής έκθεσης ανέθεσε σε δύο συνεργεία ξυ-

λοκόπων την ξύλευση του δηµόσιου δάσους

Ελληνοπύργου από την περιοχή του Αγίου Κων-

σταντίνου µέχρι την Αρκουδότρυπα. Ήδη οι εργα-

σίες έχουν προχωρήσει και τα ξύλα τρακαδιάζονται

στο δρόµο για τη διανοµή στους κατοίκους του Ελ-

ληνοπύργου.

Όσοι από τους κατοίκους του χωριού ενδιαφέ-

ρονταν να πάρουν ξύλα έπρεπε µέχρι την Κυριακή

19/5/13 να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στον

πρόεδρο του χωριού κ. Ιωάννη Βλάχο.

τηλ.6944233503.

Το στέκι των Γραλιστινών
στην Αθήνα στην καφετέρια

του ξενοδοχείου GRAND
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του αρχαιότερου Συλ-

λόγου του χωριού δηλαδή του Συλλόγου Ελληνο-

πυργίων Αθηνών αποφάσισε όπως καθιερώσει µια

ηµέρα το µήνα και συγκεκριµένα την πρώτη Τε-

τάρτη κάθε µήνα το βραδάκι δηλαδή µετά τις 6µµ

όπως συγκεντρωνονται στην καφετέρια του ξενο-

δοχείου GRAND της συγχωριανής µας κυρίας Λαµ-

πρινής Καρανάσιου για καφέ και κουβεντολόι. Αυτή

η απόφαση λήφθηκε, όπως µας ενηµέρωσε ο πρό-

εδρος του Συλλόγου κ. Βασίλης ∆. Παναγόπουλος,

µετά από απαίτηση πολλών συγχωριανών µας της

Αθήνας για καθιέρωση ενός σηµείου συνάντησης

µε χρονικό και τοπικό προσδιορισµό δεδοµένου ότι

οι αποστάσεις της Αθήνας είναι µεγάλες και µόνο

έτσι υπάρχει η δυνατότητα να συναντιούνται.

Θα ασφαλτοστρωθεί
ο δρόµος στην έξοδο

προς τη λίµνη

Ο δρόµος µήκους 300 περίπου µέτρων στην

έξοδο του χωριού προς τη λίµνη Ν. Πλαστήρα πρό-

κειται να ασφαλτοστρωθεί φέτος το καλοκαίρι. Τη

διαβεβαίωση έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδί-

τσας κ. Βασίλης Τσιάκος σε συνάντηση που είχε µε

τον πρόεδρο του χωριού κ. Ιωάννη Βλάχο. Το συγ-

κεκριµένο τµήµα του δρόµου είναι στρωµένο µε σκυ-

ρόδεµα το οποίο έχει φθαρεί και επείγει η

ασφαλτόστρωση του για να µην υποστεί και άλλες

φθορές οπότε δεν θα µπορεί να επιστρωθεί ο ασφαλ-

τοτάπητας και θα απαιτηθεί εξ αρχής νέα υπόβαση

µε πολλαπλάσια έξοδα.
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1Η ΣΕΛΙ∆Α
-1000000 ∆ΡΧ ΣΤΟ ΣΕΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ Κ. ∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
-ΜΗΠΩΣ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝ ΕΙΣ ΩΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ
-ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΛ
-ΤΟ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ-
ΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ
-ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ Η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
-Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
-ΝΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΘΕΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΜΠΥΡ∆Α ΧΩ-
ΡΑΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
-ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1992

2Η ΣΕΛΙ∆Α
-ΓΙΩΡΓΟΥΛΗΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ
-ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΤΙΣΘΕΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ
-ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
3Η ΣΕΛΙ∆Α

-Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙ9ΑΣ ΤΟΥ 60 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΕΜΟΠΟΡΩΝ ΣΤΟ
ΧΩΡΙΟ

4Η ΣΕΛΙ∆Α
-ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
-ΣΤΟΝ ΑΗ ΘΑΝΑΣΗ
-ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
-ΠΡΩΤΗ ΣΤΑ 400Μ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΟΥΣ Η ΖΑΧΟΥ ΤΗΣ ΕΑΛ
-ΤΟΠΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ
-ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ε Λ Λ Η Ν ΟΠ Υ Ρ Γ ΟΣ
...πριν από 20 χρόνια...πριν από 20 χρόνια

• ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1993

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

-Ο ΛΑΓΟΣ Χρήστος του Γρηγορίουκαι της Ευσταθίας

(γένος Κων.ΝΑΣΙΑ) αποφοίτησε από την Ακαδηµία του

Εµπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο και ήδη εργά-

ζεται ως Αξιωµατικός Μηχανικός σε καράβια του εµ-

πορικού ναυτικού.

-Η ΛΑΓΟΥ ∆ήµητρα του Γεωργίου και της Βασιλικής

(γένος Αθ.Νάσια)απεφοίτησε από το ΤΕΙ Λαµίας/Νο-

σηλευτική.

Επιτυχόντες

ΘΑΝΑΤΟΙ

-Η Βασιλική συζ.Στεφ.Βλάχου,την11/05/2013 στην

Λάρισα, ετών 83. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον

κοιµητηριακό Ναό του Αγίου Λαζάρου, στην Λά-

ρισα,όπου και ενταφιάσθηκε.

MNHMOΣΥΝΑ

-Βασιλικη Στεφ. Βλάχου στις 18/5/2013 στη Λα-

ρισα (Νεο Κοιµητηριο Ιερός Ναός Λαζάρου).

«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.com: Θωµάς Μηνίτσιος
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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.

Μηνίτσιος Αντώνιος 20€, Βλάχος Γιάννης, Ελληνόπυργος 50€, Φαρασλής Κων/νος, Λάρισα 50€, Βούρδας Θωµάς,

Λάρισα 20€, Βούρδα Βάσω ( του Θωµά), Ιταλία 20€, Γιώργος & Αναστασία Καρατώλου, Λάρισα 20€, Καρανάσιος

Γεώργιος, Λάρισα 20€, Βλάχος Στέργιος, Λάρισα 15€, Καλατζής Βασίλης, Λάρισα 15€, Αλπούς Κων/νος, Λάρισα 15€,

Αλπούς Βασίλης, Λάρισα 15€, Ζάχος ∆ηµήτρης, Λάρισα 20€, Βλάχος Γιάννης (του Στέργιου), Λάρισα 20€, Βλάχος

Θωµάς & Ελένη, Λάρισα 20€, Ραπτοπούλου Ελένη, Λάρισα 15€, Γιαννούλης Γιώργος, Λάρισα 15€, Γιαννούλης ∆η-

µήτρης & Μαρίνα Λάρισα 20€, Οικονόµου Μαρία (του Αποστόλη), Λάρισα 20€, Τέγος Γιάννης & Βάσω, Λάρισα 20€,

Καρανάσιος Ηλίας, Λάρισα 10€, Μηνίτσιου Αγορίτσα Λάρισα 10€, Μηνίτσιος Θωµάς (του ∆ηµητρίου), Λάρισα 10€,

Παναγόπουλος Θωµάς, Λάρισα 20€, Παναγόπουλος Σωτήριος, Λάρισα 10€, Τσαντούλας Ηλίας, Λάρισα 20€, Τριαν-

τάρης Σεραφείµ, Λάρισα 20€, Τριαντάρης Κων/νος, Λάρισα 20€, Τριαντάρη - Καµµεα Χαρίκλεια, Λάρισα 20€, Τριαν-

τάρη Ευτέρπη, Λάρισα 20€, Ιωάννου Χαρίκλεια, Λάρισα 10€, Καράτζου Βασιλική, Λάρισα 20€, Καρατζος ∆ιονύσιος

20€, Σύρµος Κων/νος , Λάρισα 20€, Σύρµος Αχιλλέας 20€, Ζάχος Βασίλης, 40€ (2012&2013), Βασιλείου Αθανάσιος

& Αναστασία, Λάρισα 15€, Βλάχος Γιάννης (του Λάµπρου), Λάρισα 12€, Παναγόπουλος Αλκιβιαδης, Θεσ/νικη 60€,

Νάκος ∆ηµήτρης , Θεσ/νικη 20€, Κορώνης Γεώργιος, Λάρισα 10€, Κορώνης Γεώργιος & Σωτηρία, Λάρισα 15€, Κο-

ρώνης Παρασκεύας (του Γεωργίου), Θεσ/νικη 10€, Οικονόµου Στέργιος, Λάρισα 40€ ( 2012&2013), Αλπούς Από-

στολος & Βιβή, Λάρισα 40€, Αλπού Λεµονιά, Λάρισα 15€, Αλπούς Αθανάσιος (του Κων/νου), Λάρισα 5€, Αλπού

Βικτώρια, (του Κων/νου), Αθήνα 5€, Κορλός Βύρων, Λάρισα 15€, Κορλός Βασίλης 10€, Κορλού Φωτεινή 10€, Κορ-

λός Χρισόστοµος, Θεσ/νικη 10€, Τατοπούλου Αγορίτσα 10€, Μπλιάτσου Ειρήνη 10€, Ζάχος Αθανάσιος 10€, Κορλού

Τούλα, Λάρισα 5€, Καλατζής Απόστολος 10€, Λέτσικα Ελευθερία 15€, Τεγος Αθανάσιος & Ελένη, Λάρισα 20€, Γκρέκα

Μαρία 15€, Καλατζής Γιάννης 15€, Φαρασλής Γιάννης, Λάρισα 5€, Φαρασλής Θωµάς, Λάρισα 50€ (οικογένεια), Φα-

ρασλής ∆ηµήτρη, Λάρισα 10€, Φαρασλή Ειρήνη, Λάρισα 15€, Φαρασλή Τόνια 10€, Αλπούς Απόστολος (του Χαρ.)

10€, Τσαντούλας Ηλίας 90€ ∆ΩΡΕΑ, Αυγέρη Πάτρα 20€, Τριαντάρης Θωµάς (του Κων/νος), Καρδίτσα 10€, Παρα-

σκευοπούλου Ρούλα (του Χαραλάµπου), Αθήνα 10€, Οικονόµου Απόστολος, Ελληνόπυργος 10€, Παναγόπουλος

Λάµπρος 10€, Γέρµανος Βασίλειος (του Θεόδωρου), Αθήνα 15€, Βλάχος Νικόλαος 10€, Βλάχος Χρήστος 10€, Τριαν-

τάρης Νικόλαος, Αθήνα 10€, Νέτσος Νικόλαος (του Χρήστου), Ελληνόπυργος 10€, Γέρµανος Άγγελος 10€, Νάσιας

Βαγγέλης (του Αθανασίου), Ελληνόπυργος 30€ - διαφηµιση, Γιαννούλης Απόστολος 20€, Πολίτη Καίτη 10€, Κου-

τσόγκουλος Κων/νος 10€, Σφάκα Αγορίτσα 20€, Καρανάσιος Αθανάσιος, Λάρισα 10€, Οικονόµου-Μακρυνασιου

Ελένη, Βόλος 10€, Μακρή Φούλα, Αθήνα 50€ ∆ΩΡΕΑ, Κορλός Βασίλειος 50€ ∆ΩΡΕΑ, Τσούµαρης Βασίλειος, Λάρισα

20€, Ιωάννας Σπύρος, Λάρισα 20€, Κουτσόγκουλος Απόστολος (του ∆ηµητρίου), Λάρισα 5€, Παπαγεωργίου Αθα-

νάσιος, Λάρισα 20€, Μουντζούρης Σωτήριος (του Αθανασίου), Λάρισα 20€, Μουντζούρης Ιωάννης (του Αθανασίου),

Ελληνόπυργος 10€, Παπαντωνίου Λάµπρος (του ∆ηµητρίου), Λάρισα 20€, Παπαντωνίου Κων/νος (του Λάµπρου),

Λάρισα 15€, Ζάχος Γεώργιος, Λάρισα 15€, Σύρµος Θεόδωρος 10€, Σύρµος Αριστοτέλης 10€, Καραµπά Μαίρη, Χαλ-

κιδική 10€, Παπαντωνίου Φωτεινή (του Γεωργίου), Λάρισα 15€, Παπαντωνίου Αντώνιος (του Γεώργιος), Αθήνα 10€,

Παπαντωνίου ∆ηµήτριος (Γεωργίου), Λάρισα 20€, Μάκα-Μαντέλου Ελένη (του Γεωργίου) 10€, Ανδρέου Ελένη (του

Βασιλείου), Αθήνα 20€ - 10€ δωρεα, Καρανάσιος Λάµπρος (του Φώτιου), Βόλος 20€ - 10€ δωρεα, Παναγιώτου Αρι-

στείδης (του Αθανασίου), Αθήνα 10€, Τουλιάς Ανδρέας (του Αποστόλη), Αθήνα 10€, Ζάχος Βασίλειος (του Αλέξαν-

δρου), Θεσ/νικη 10€, Βλήτσιος Λούκας (του Κων/νου), Λάρισα 10€, Παναγόπουλος Βελησσάριος (του Ιωάννη), 10€,

Γεωργούλας Αθανάσιος (του ∆ηµητρίου), Αθήνα 20€ (2012-2013), Μηνίτσιος Θωµάς(του Αποστόλη), Καρδίτσα 10€,

Τσιούνης Αλέξανδρος (του Γεωργίου), Αθήνα 10€, Λαγός Γεώργιος (του Θεόδωρου), Ελευσίνα 10€, Μπίρος Χρήστος

(του Κων/νου), Ελληνόπυργος 10€, Κουτσόγκουλος ∆ηµήτριος (του Θωµά), Λάρισα 10€, Γώγος Αθαν. του Γεωργίου,

Αθήνα 10€.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Εφημερίδα και Σύλλογο για το 2013

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον γιό µας Χρήστο,που απεφοίτησε εκ της Ακαδηµίας

του Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου,ως Ανθυπο-

πλοίαρχος Μηχανικός Εµπορικού Ναυτικού,του ευχό-

µαστε ολοψύχως, καλή σταδιοδροµία και καλά ταξίδια.

Οι γονείς του Γρηγόρης και Ευσταθία ΛΑΓΟΥ και η

αδελφή του Νίκη Γρ.ΛΑΓΟΥ

Επίσης,θερµά συγχαρητήρια στην ανεψιά µας ΛΑΓΟΥ

∆ήµητρα του Γεωργίου και της Βασιλικής (γένος

Αθ.Νάσια),που απεφοίτησε εκ του ΤΕΙ Λαµίας /Νοση-

λευτική και έλαβε επαξίως το πτυχίο της. Ευχόµεθα,ολο-

ψύχως καλή επαγγελµατική αποκατάσταση.

Οι θείοι της Γρηγόρης και Ευσταθία Λαγού και η

εξαδέλφη της Νίκη Γρ.ΛΑΓΟΥ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Συλλόγου

Ελληνοπυργίων Αθηνών

Για ενηµέρωση των αναγνωστών του

Ηλεκτρονικού ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ παραθέ-

τουµε κατωτέρω τα πρόσωπα που απαρτί-

ζουν το ∆ιοικητικό Σςυµβούλιο του

Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών το οποίο

εκλέχθηκε προ πέρυσι και αγωνίζεται να δι-

ευρύνει τις δραστηριότητές του και να προ-

σελκύσει περισσότερους νέους

συγχωριανούς µας στο Σύλλογο ούτως

ώστε να συνεχισθεί η παρουσία του επ΄

ωφέλειά του χωριού µας.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆. ΠΑΝΑΓΟ-

ΠΟΥΛΟΣ (Τέως Γραµµατέας του Γραφείου

∆ιοικητού της ΕΥΠ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ΚΩ-

ΛΕΤΤΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΙΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΜΕΛΗ: ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥΛΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ ∆.

ΜΑΚΡΗ, ΠΑΥΛΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

-Ο Γεώργιος ∆ηµ.Σιούφας (γιός του Προέδρου) και

η σύζυγός του Πανέρη Εύα απέκτησαν το πρώτο

τους παιδί, αγοράκι. Τους ευχόµαστε να ζήσει και

να τα εκατοστήσει.

-Ο Αντώνης ΛΟΎΚΑΣ και η σύζυγός του Γεωρ-

γία Θεοδ. Μακρυνάσιου (και της Ελένης Απ.Οι-

κονόµου), την 15-1-2013, απέκτησαν τον

πρωτότοκο γιό τους τους. Τους ευχόµαστε να

τους ζήσει και να τα εκατοστήσει. (Σηµ:Στο προ-

ηγούµενο τεύχος της εφηµερίδας µας εκ παραδρο-

µής γράφτηκε ότι απέκτησαν την πρωτότοκη κόρη

τους (λάθος). Πρόκειται για πρωτότοκο γιό. Συ-

γνώµη για το εκ παραδροµής λάθος.

Κοινωνικά και άλλα...

Πένθιμα και άλλα...
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Ανέµου πνεύσαντος, η δορά περιηρέθη (Αίσω-
πος): Μόλις φύσηξε ο άνεµος, η δορά έπεσε. Αυτό
ήταν το πάθηµα του γαϊδάρου στο µύθο "Όνος και
Λεοντή". Όταν απερίσκεπτα ο γάιδαρος είχε φορέ-
σει τη λεοντή, για να φοβερίζει ανθρώπους και ζώα,
δε σκέφτηκε ότι µπορεί σε κάποια στιγµή να φυσή-
ξει αέρας και ν' αποκαλυφθεί η γαϊδουρινή γύµνια
του. Η µεταφορά αναφέρεται σε οιηµατίες, πολύξε-
ρους, ψεύτες και θρασείς, οι οποίοι όσο νοµίζουν ότι
έχουν καλά τα νώτα τους καλυµµένα, φορούν µε απί-
στευτη ευκολία τη λεοντή του γαϊδάρου και παρι-
στάνουν τον σπουδαίο και το σκληρό. Όταν όµως
φυσήξει ο άνεµος της αλήθειας, βρίσκονται γυµνοί
και απροστάτευτοι µπροστά στις επακόλουθες συ-
νέπειες.

Απέχει παρασάγγας: Απέχει πάρα πολύ. Ο παρα-
σάγγης ήταν αρχαίο µέτρο µήκους, ίσον περίπου µε
5.250 µέτρα (30 στάδια).

Απέχθειαν φεύγε (δελφ. παράγγ.): Να αποφεύγεις
το µίσος, την έχθρα.

Απέχου και ανέχου (Επίκτητος): Να απέχεις µεν
από τις απολαύσεις της ζωής, αλλά και να ανέχεσαι
τις δυσκολίες της.

Απήγξατο: Έφτασε στο «απήγξατο», δηλ. στο
έσχατο σηµείο απελπισίας, για κρέµασµα. Η λέξη
προέρχεται από τη γνωστή φράση του Ματθαίου
(27.5) «και ρίψας τα αργύρια εν τω ναώ ανεχώρησε
και απελθών απήγξατο» (και αφού πέταξε τα αργύρια
στο ναό, αναχώρησε και πήγε και κρεµάστηκε), ανα-
φερόµενος στο µεταµεληθέντα προδότη Ιούδα.

Απηγορευµένος καρπός (Γεν 2.16-17): Όταν ο
Θεός έπλασε τον Αδάµ, τον εγκατέστησε στον Κήπο
της Εδέµ (Παράδεισο), όπου υπήρχαν σε αφθονία
όλα τα αγαθά. Στο κέντρο του κήπου ο Θεός έβαλε
το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως του
καλού και του κακού και είπε στον Αδάµ: «Από παν-
τός ξύλου του εν τω παραδείσω βρώσει φάγη, από
δε του ξύλου του γινώσκειν καλόν κα πονηρόν, ου
φάγεσθε απ’ αυτού. Ην δ’ αν ηµέρα φάγητε απ’ αυτού,
θανάτω αποθανείσθε» (µπορείς να τρως τους καρ-
πούς από όλα τα δέντρα του παραδείσου, δεν επι-
τρέπεται όµως να φας από το δέντρο της γνώσεως
του καλού και του κακού. Γιατί, αν φας, θα πεθάνεις
εξάπαντος την ίδια µέρα). Το παράδοξο εδώ είναι ότι
ο Θεός χρησιµοποιεί πληθυντικό αριθµό («φάγεσθε,

φάγητε, αποθανείσθε»), ενώ δεν είχε πλάσει ακόµα
την Εύα. Αυτήν την έφτιαξε µετά την εγκατάσταση του
Αδάµ στον Παράδεισο.

Άπιστος Θωµάς (Ιω 20.24-28): Μετά την ανάστασή
του ο Χριστός εµφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μα-
γδαληνή και αµέσως µετά, την ίδια µέρα µόλις βρά-
διασε, παρουσιάστηκε και στους µαθητές του, που
ήταν κλεισµένοι σε ένα σπίτι, γιατί φοβούνταν τους
Ιουδαίους. Στάθηκε λοιπόν ο Χριστός στο µέσο του
δωµατίου και τους είπε «ειρήνη υµίν». Ύστερα τους
έδειξε τα τρυπηµένα χέρια και την πλευρά του, για
να πιστέψουν ποιος είναι, τους ευλόγησε, τους φώ-
τισε µε πνεύµα άγιο και εξαφανίστηκε πάλι. Ο
Θωµάς όµως απουσίαζε από τη σύναξη εκείνη την
ηµέρα. Έτσι, όταν οι άλλοι µαθητές του είπαν ότι
τους επισκέφτηκε ο Κύριός τους, αυτός δεν πίστεψε
και είπε «εάν µη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον
των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν µου εις τον τύπον
των ήλων και βάλω την χείρα µου εις την πλευράν
αυτού, ου µη πιστεύσω». Ύστερα όµως από οχτώ
µέρες ο Χριστός εµφανίστηκε και πάλι στους έγκλει-
στους µαθητές, όπου τη φορά αυτή ήταν και ο
Θωµάς. Τότε λέει ο Χριστός στο Θωµά: «φέρε τον δά-
κτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείρας µου, και φέρε την
χείρα σου και βάλε εις την πλευράν µου και µη γίνου
άπιστος αλλά πιστός» (βλ. και «µακάριοι οι µη ιδόν-
τες και πιστεύσαντες»).

Απλά γαρ εστί της αληθείας έπη (Αισχύλος): Τα
λόγια της αλήθειας είναι απλά.

Άπληστος πίθος (παροιµία): Πιθάρι που δε γεµίζει
ποτέ, δηλ. άνθρωπος αχόρταγος, λαίµαργος. Την
παροιµία αναφέρει ο Ζηνόβιος.

Απλούς ο µύθος της αληθείας έφυ (Ευριπίδης): Ο
λόγος (τα λόγια) της αλήθειας είναι απλός, καθαρός

««ΛΛΟΟΓΓ ΙΙΟΟΣΣ     ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣ ΙΙΚΚΟΟΣΣ   ΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΟΟΣΣ »»««ΛΛΟΟΓΓ ΙΙΟΟΣΣ     ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣ ΙΙΚΚΟΟΣΣ   ΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΟΟΣΣ»»
(Λεξικογραφική παρουσίαση φράσεων και επιρρηµά-

των 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)

και ξάστερος, δε χρειάζονται περίπλοκες εξηγήσεις.
Η φράση απαντά και στο ∆ιογένη Λαέρτιο.

Από βραδυσκελών όνων ίππος ώρουσεν (πα-
ροιµία): Από αργοκίνητο γάιδαρο προέκυψε άτι. Η
φράση δηλώνει ότι η ανάγκη και το κίνητρο είναι
ικανά να ενεργοποιήσουν άδηλες δυνάµεις του αν-
θρώπου, που µπορούν να προκαλέσουν έκπληξη.  

Από ∆ιός άρχεσθαι: «Ζητάτε πρώτα τη βοήθεια του
∆ία» έλεγαν οι αρχαίοι. Και ο λυρικός ποιητής της
Σπάρτης Αλκµάν, πριν αρχίσει τον ύµνο του προς
την Ορθία Αρτέµιδα, µας προειδοποιεί ότι θα αρχίσει
την ωδή του από το ∆ία («εγώ δ’ αείσοµαι εκ ∆ιός
αρχοµένα» = θα τραγουδήσω, αρχίζοντας από το
∆ία). Τους αρχαίους διέκρινε µεγάλη θεοσέβεια. Σε
όλες τις πράξεις τους επικαλούνταν ή τιµούσαν
πρώτα τους θεούς. Σχετική ήταν και η εντολή «αφ’
Εστίας άρχου» (ξεκίνα µε την Εστία, δηλ. πρώτα τίµα
τη θεά Εστία και µετά αρχίζεις τα δικά σου). Η επί-
κληση της Εστίας -θεάς της οικογένειας- έχει σχέση
µε τις «απαρχές», δηλ. τα προνόµια που της έδωσε
ο ∆ίας, να τιµάται πρώτη κατά την προσφορά θυ-
σιών από τους ανθρώπους.

Από Θεού άρχεσθαι: Εκκλησιαστική προτροπή να
αρχίζουµε τις δραστηριότητές µας µε την επίκληση
του Θεού. Πριν να ξεκινήσουµε κάτι, ζητάµε πρώτα τη
βοήθεια του Θεού. Την ίδια ακριβώς επίκληση έκα-
ναν και οι αρχαίοι πρόγονοί µας, ζητώντας την βοή-
θεια του ∆ία πριν από τις δουλειές τους (βλ. «από
∆ιός άρχεσθαι»).

Από καθέδρας: ∆ιδάσκει ή µιλάει εγωιστικά µε ύφος
αυθεντίας, που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση. Σύµ-
φωνα µε το δογµατικό αξίωµα του Καθολικισµού, ο
µόνος που µπορεί να εκφράζει το «αλάθητο» της Εκ-
κλησίας σε θέµατα ερµηνείας των Γραφών είναι απο-
κλειστικά ο Πάπας, σύµφωνα µε την Απόφαση
Συνόδου του Βατικανού της 18/7/1870, και όχι δυ-
νάµει οικουµενικής συνόδου όλων των επισκόπων
«εν οµοφωνία», όπως συµβαίνει µε τη θέση της Ανα-
τολικής Εκκλησίας. Η φράση αποτελεί απόδοση του
λατινικού «ex cathedra». «Καθέδρα» στην κυριολεξία
είναι ένα υπερυψωµένο κάθισµα που προορίζεται
για επίσηµο πρόσωπο, ο θώκος, η έδρα. Καθέδρα
λέγεται και η έδρα του επισκόπου, καθώς και η πόλη
στην οποία εδρεύει η επισκοπική αρχή. Βλ. και «το
αλάθητον του Πάπα»

(Συνέχεια στο επόµενο)

Μαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου Ελληνοπύργου  το έτος 1910Μαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου Ελληνοπύργου  το έτος 1910

ΛΑΜΠΡΟΣ ∆.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (12 χρονών, ∆  τάξη), ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ. ΤΟΥΛΙΑΣ (12 χρονών, ∆ τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ ΤΑΤΣΙΟΣ (11 χρονών, ∆ τάξη), ΚΩΝΝΟΣ Γ.
∆ΕΛΗΤΣΙΚΑΣ (11 χρονών, ∆ τάξη), ΣΕΡΑΦΕΙΜ ∆.ΣΙΟΥΦΑΣ (11 χρονών, ∆ τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ.ΣΥΡΜΟΣ (12 χρονών, ∆ τάξη), ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ (12
χρονών, ∆ τάξη), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (10 χρονών, Γ τάξη), ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘ. ΒΛΗΤΣΙΟΣ (11 χρονών, Γ τάξη), ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ (10 χρονών,
Γ τάξη), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ (10 χρονών, Γ τάξη), ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΙΩ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ (10 χρονών, Γ τάξη), ΘΩΜΑΣ ∆. ΤΟΥΛΙΑΣ (10 χρονών, Γ τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡ. ΣΥΡΜΟΣ (10 χρονών, Γ τάξη), ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΚΟΥΒΑΣ (10 χρονών, Γ τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ (10χρονών, Γ τάξη), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆. ΣΚΡΕΤΑΣ (10 χρο-
νών, Γ τάξη), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΠΙΡΟΣ (10 χρονών, Γ τάξη), ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΦΑΡΑΣΛΗΣ (10 χρονών, Γ τάξη), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (10 χρονών, Γ τάξη),
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (10 χρονών, Γ τάξη), ΤΡΥΦΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (10 χρονών, Γ τάξη), ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΥΡΜΟΣ (10 χρονών, Γτάξη), ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Κ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (9 χρονών, Β τάξη), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΛΙΑΠΗΣ (9 χρονών, Β τάξη), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ (9 χρονών, Β τάξη), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ
(9 χρονών, Β τάξη), ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΑΤΣΙΟΣ (9 χρονών, Β τάξη), ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΝΙΚ. ΜΙΣΧΟΥ (9 χρονών, Β τάξη), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΜΑΓΚΟΣ (9 χρονών, Β τάξη),
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (9 χρονών, Β τάξη), ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (9 χρονών, Β τάξη), ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (9 χρονών, Β τάξη),
ΘΩΜΑΣ ΑΘ.ΛΙΑΠΗΣ (9 χρονών,  Β τάξη), ΚΩΝΝΟΣ Λ. ΣΑΚΚΑΣ (9 χρονών, Β τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ (9 χρονών, Β τάξη), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩ. ΤΟΥΛΙΑΣ
(9 χρονών, Β τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΜΑΚΡΗΣ (8 χρονών, Α τάξη), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (8 χρονών, Α τάξη), ΣΩΚΡΑΤΗΣ Θ. ΦΑΡΑΣΛΗΣ ( 8 χρονών,
Α τάξη), ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΓΚΙΚΑΣ (8 χρονών), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΛΠΟΥΣ (8 χρονών), ΘΩΜΑΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ (8 χρονών), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
(8 χρονών), ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (8 χρονών, Α τάξη), ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (8 χρονών, Α τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΠΠΑΣ (8 χρονών), ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ Γ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ (8 χρονών), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (8 χρονών), ΘΩΜΑΣ ΒΑΣ. ΛΥΤΡΑΣ (8 χρονών), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (8 χρονών),
ΘΩΜΑΣ ΑΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ (8 χρονών), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ (8 χρονών), ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (7 χρονών), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑ-
ΓΟΠΟΥΛΟΣ (7 χρονών), ΚΩΝΝΟΣ ΠΑΥΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ∆ΕΛΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆.
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΛΑΓΟΣ,  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΜΠΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΣΥΡΜΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣ. ΒΟΥΡ∆ΑΣ, ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ Γ. ΚΟΥΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΛΙΑΠΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚ.
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤ. ΚΑΛΑΝ-
ΤΖΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΡ. ΜΑΚΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ, ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ Ν. ΜΙΣΧΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΡΑΓΚΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ, ΑΡΕΤΗ Ν. ΜΙΣΧΟΥ, ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΧ.
ΠΑΣΙΑΛΗΣ, ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΘ. ∆ΑΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ∆. ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ Λ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ.

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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Αν πριν από µερικά

χρόνια προσπαθούσες να

πείσεις τους αποστράτους

για να διαµαρτυρηθούν ή

να διαδηλώσουν την αντί-

θεσή τους κατά των µέ-

τρων της όποιας κυβέρνησης ή να προβάλλουν τη

διεκδίκηση και την επίλυση των δίκαιων αιτηµάτων

τους, στην καλύτερη περίπτωση θα εισέπραττες την

αδιαφορία τους και στη χειρότερη την απαξίωσή

σου γιατί τους παρότρυνες σε κάτι τέτοιο.

Σήµερα αυτό δεν ισχύει. Ο απόστρατος πλέον

πρωτοστατεί στους αγώνες και αντιστέκεται στην

απαξίωση, στον εµπαιγµό και στην πρόκληση των

αρµοδίων και υπευθύνων να τους µειώσουν και να

τους διασύρουν ως δήθεν αντιπαραγωγικούς ή

ακόµη και ως προνοµιούχους «που δεν έχουν το δι-

καίωµα να οµιλούν...».

Ουδέν κακόν αµιγές καλού έλεγαν οι αρχαίοι

πρόγονοί µας. ΄Επρεπε να ωριµάσουν οι συνθήκες,

να ζήσουν στην πράξη τη σκληρότητα και τον εµ-

παιγµό, την αναλγησία και το σκληρό πρόσωπο της

εξουσίας, για να συσπειρωθούν, να οργανωθούν

και µε σοβαρότητα να αντισταθούν στην πρόκληση

και στην επιχειρούµενη οικονοµική τους εξαθλίωση.

Οι απόστρατοι, σήµερα, αισθάνονται όχι απλά

αδικηµένοι, αλλά τιµωρηµένοι.

Θεωρούν ότι κάποιοι επιδιώκουν την τιµωρία

τους, αλλά δεν µπορούν να γνωρίζουν τον λόγο της

επιµονής τους γι’ αυτό.

Οι απόστρατοι (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπο-

ρίας, Σωµάτων Ασφαλείας) δεν ζητούν προνόµοια,

ούτε ειδική µεταχείριση.

Ισοπολιτεία, δικαιοσύνη, ισονοµία µε τους υπό-

λοιπους εργαζοµένους και συνταξιούχους, είναι η

διεκδίκησή τους.

Οι µειώσεις των αποστράτων, τον τελευταίο

χρόνο, άγγιξαν το 38-40% περίπου, χωρίς να υπο-

λογίζεται και η επιπλέον φορολογική επιβάρυνσή

τους λόγω µνηµονίων.

∆εν ζητούν π.χ. να µην τους κοπούν τα δώρα τη

στιγµή που αυτά περικόπηκαν από τους πάντες.

Ούτε ζήτησαν να εξαιρεθούν από την επιπλέον φο-

ρολογία ή το χαράτσι, όπως και στους λοιπούς.

Ζητούν, όµως, να µην τους µειωθούν οι συντά-

ξεις τους διπλά, δηλ. διπλή περικοπή (λόγω θεσµο-

θέτησης νέου µισθολογίου των εν ενεργεία και των

περικοπών του µνηµονίου).

Αυτό έχει οδυνηρές συνέπειες για τους ίδιους και

τις οικογένειές τους. Είναι µέτρο άδικο και ελέγχε-

ται για τη συνταγµατικότητά του.

∆εν δέχονται, ακόµη, τον απροκάλυπτο εµ-

παιγµό των κυβερνώντων που προεκλογικά τους

υπόσχονταν (έπαιρναν και «όρκο» γι’ αυτό) ότι θα

αποκατασταθούν οι συντάξεις τους και δεν θα µει-

ωθούν περαιτέρω.

Αγανακτούν και «ανεβαίνουν στα κάγκελα» όταν

τους προκαλείς και επιχειρηµατολογείς για δήθεν

προνόµια που απολάµβαναν στον ενεργό υπηρε-

σιακό τους βίο, ενώ ταυτόχρονα αποσιωπάς την

αλήθεια για εργασία πέραν του οκταώρου, του επι-

κινδύνου, της νυκτερινής εργασίας, της υπερωρια-

κής απασχόλησης και των αργιών χωρίς

αποζηµίωση, κάτι που σε κανένα κλάδο του δηµο-

σίου και ιδιωτικού τοµέα δεν συνέβαινε.

Ουδείς λόγος για απλήρωτη εργασία και ακόµη

χειρότερα για την επικίνδυνη και τα θύµατα του κα-

θήκοντος, που δικαιολογεί

και την πρόωρη συνταξιο-

δότηση, όπως και στους

υπαλλήλους του ιδιωτικού

τοµέα (π.χ. επικίνδυνη και

ανθυγιεινή εργασία,

βαρέα - ανθυγιεινά κ.λπ.).

Οι στρατιωτικοί, µε τη γενική έννοια του όρου,

άνθρωποι µε αρχές, αξίες και ιδανικά, νοικοκυραίοι

, πειθαρχηµένοι και φιλήσυχοι, ουδέποτε αναζη-

τούσαν άλλοθι ή δικαιολογία για να διαµαρτυρη-

θούν στους δρόµους. Τους ώθησε εκεί η αδικία, η

χλεύη, η πρόκληση και η βίαιη ανατροπή του εισο-

δήµατός τους που δεν τους επιτρέπει µια αξιοπρεπή

διαβίωση. Η άρνηση των αρµοδίων να επανορθώ-

σουν το λάθος και την αδικία οδηγούν τους απο-

στράτους σε αυτές τις δυναµικές και

επαναλαµβανόµενες διαµαρτυρίες τους.

Οι άνθρωποι που υπηρέτησαν την πατρίδα και

την κοινωνία µε κίνδυνο τη ζωή τους, αλλά και µε

θυσίες για τα ιδανικά αυτά, σήµερα θα δώσουν το

δυναµικό παρών στην Κεντρική πλατεία της Λάρι-

σας.

Την ψυχή τους και την αξιοπρέπειά τους οι από-

στρατοι δεν τη διαπραγµατεύονται. ∆εν είναι δεδο-

µένοι, ούτε εύκολα µπορεί κάποιος να τους

µεταχειρισθεί για οποιονδήποτε λόγο. Ήταν πάν-

τοτε παρόντες στους αγώνες για το έθνος και την

πατρίδα και πάλι το δηλώνουν, αν και όποτε τους

χρειασθεί.

Υπηρέτησαν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Τον

άνθρωπο και την κοινωνία.

∆εν προδίδουν τις αρχές τους. Απαιτούν, όµως

σεβασµό από εκείνους που οφείλουν να τις εξα-

σφαλίζουν στους πολίτες αυτού το τόπου, στους

οποίους ασφαλώς συµπεριλαµβάνονται και οι από-

στρατοι.

Ενότητα και αγώνας για τα δίκαιά µας, αλλά και

συµπαράσταση σε όλους τους εργαζόµενους που

πλήττονται σκληρά από την συνεχή επιβολή µέτρων

που οδηγούν σε ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση και

ταπείνωση την πλειονότητα του ελληνικού λαού.

Επέτυχαν να µας ενώσουν 
και τους ευχαριστούµε...

* Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

(Συνέχεια απο την 1 σελίδα)

Το βράδυ τα  δώδεκα Ευαγγέλια και η Σταύ-

ρωση του Κυρίου. Ευλαβείς κυρίες κι εφέτος

εφρόντισαν τον στολισµό του Επιταφίου και  µέχρι

πρωϊας «ξενύχτισαν» τον   νεκρόν  Ιησούν («…τον

υπνώντα εν σαρκί Κύριον Ιησούν Χριστόν»), συ-

νεχίζοντες την αγία  παράδοση της Αγιωτάτης µας

Εκκλησίας. Το πρωϊ της εποµένης (ώρα 08,00) οι

Μεγάλες ώρες και το απόγευµα ο εσπερινός της

Μ.Παρασκευής.

Το βράδυ ο Επιτάφιος και η περιφορά του από

την Αγία Παρασκευή-Άγιο ∆ηµήτριο-Αγία Παρα-

σκευή (από Αρχοντικό Σύρµου/Ζήγρα και επι-

στροφή από το µετερίζι (Φαρασλέϊκα).

Το µεγάλο αυτό δροµολόγιο πραγµατοποιήθηκε

για πρώτη φορά στα τόσα χρόνια και σχεδόν ακο-

λούθησε όλο το εκκλησίασµα πλην των ηλικιωµέ-

νων και των αδυνάµων στο περπάτηµα. Το

Μ.Σάββατο η λειτουργία της πρώτης (λεγοµένης)

Ανάστασης µε το  θαυµάσιο  τροπάριο «Ανάστα ο

Θεός,κρίνων τη γη….» και το βράδυ στις 11 µ.µ. οι

καµπάνες για την ακολουθία του αγίου Φωτός, την

Ανάσταση και τον όρθρο και Θεία Λειτουργία της

Αναστάσεως.  ΄Ωρα 00,01  κτύπησαν οι καµπάνες

και ο ΠαπΑντώνης έψαλε το χριστός Ανέστη, µετά

την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Οι χριστιανοί δί-

νουν το φιλί της αγάπης σε συγγενείς, γνωστούς,

φίλους και συγχωριανούς και ακολουθεί η κατανυ-

κτικώτατη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως µε τον

περίφηµο κατηχητικό Λόγο του Αγίου Ιωάννου

του Χρυσοστόµου. ∆υστυχώς, όµως, το κοσµι-

κόν φρόνηµα της εποχής και το έθιµο της  περί-

φηµης µαγειρίτσας «ενίκησε» την ορθόδοξη

παράδοση και στο χωριό µας, που ήθελε

ΟΛΟΥΣ τους συγχωριανούς µας (µέχρι και την

10ετία του` 60) να εκκλησιάζονται, να κοινω-

νούν και να  επιστρέφουν στο σπίτι για την µα-

γειρίτσα και το τσούγκρισµα του αυγού.

Η εποµένη ηµέρα, ήταν ηµέρα χαράς, γλεντιού

και ψησίµατος του οβελία στις αυλές των συγχω-

ριανών µας. Ο Εσπερινός της Αγάπης και ο χορός

τις δύο πρώτες ηµέρες (ώρα 5 µ.µ. η καµπάνα το

απόγευµα) και η Θεία Λειτουργία  για τον ΄Αγιο Γε-

ώργιο τον Τροπαιοφόρο στην  φερώνυµη Εκκλη-

σία Του την δεύτερη ηµέρα και η Λαµπροτρίτη

(Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης) στον Άγιο

∆ηµήτριο. Χαρακτηριστικό των ηµερών του Πάσχα

ήταν η προσέλευση των συγχωριανών µας από τις

άλλες πόλεις, η οποία διευκολύνθηκε και από τον

καλό καιρό λόγω  της ηµεροµηνίας του Πάσχα (5

Μαϊου).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πάντα εις τον Ναόν

ήταν «σε τάξη και ευσχηµόνως» και τούτο οφεί-

λεται, εκτός του π.Αντωνίου βεβαίως και στους ιε-

ροψάλτες, επιτρόπους, νεωκόρο και  λοιπούς

διακονούντας συγχωριανούς µας. Εις όλους ανή-

κει έπαινος διότι εκοπίασαν  για την αγάπην του

Χριστού. 

Πάσχα στο χωριό.
Μεγάλη προσέλευση και κατάνυξη

“Η ζωή εν τάφω...”
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...

ΚΚοοσσµµοοππλληηµµµµύύρραα……  ττοο  ΠΠάάσσχχαα,,  
σσττοο  χχωωρριιόό..

Από το Σάββατο του Λαζάρου  άρχισε η  άφιξη

των συγχωριανών µας για το Πάσχα. Αυτό έγινε

αισθητό την Κυριακή των Βαϊων, όταν η Αγία Πα-

ρασκευή  είχε  γεµίσει. Από την Μ.Πέµπτη άρχισε

η  άφιξη των   συγχωριανών µας, την δε Μ.Παρα-

σκευή και την Κυριακή του Πάσχα ( Ανάσταση) ο

κεντρικός ι.ν. της Αγίας Παρασκευής υπήρξε

πολύ µικρός για να  χωρέσει  τους  προσελθόντας

να τιµήσουν την  Σταύρωση και την Ανάσταση του

Κυρίου µας. Εφέτος ήταν ένα Πάσχα µε πολλούς

συγχωριανούς µας και σε αυτό βοήθησε και ο χρό-

νος (5 Μαϊου), αλλά και οι πολλές ηµέρες αργίας

που έδωσαν την ευκαιρία στον κόσµο να ξεφύγουν

από τις µεγάλες πόλεις και να βρεθούν στους  δι-

κούς τους στο χωριό. Αδιαχώρητο και στον΄Αγιο

Γεώργιο την 2η ηµέρα του Πάσχα, λόγω της εορτής

του προστάτη Αγίου του χωριού µας, καθώς και

στον ΄Αγιο ∆ηµήτριο την ΛαµπροΤρίτη (Αγίων Ρα-

φαήλ, Νικολάου και Ειρήνης εκ της νήσου Λέσβου

των νεοφανών).

ΣΣυυννεεχχίίσσττηηκκεε  ηη  ππααρράάδδοοσσηη
Κι εφέτος συνεχίστηκε η παράδοση του Πα-

σχαλινού χορού. Αµέσως µετά τον Εσπερινό της

Αγάπης (2η Ανάσταση, ώρα 6 µ.µ.), οι συγχωρια-

νοί µας µε την προτροπή των νεοτέρων έσυραν τον

Πασχαλιάτικο χορό («Για  βγείτε αγόρια στο

χωριό… κορίτσια στο σεργιάνι…». Λιγοστοί

όµως ανταποκρίθηκαν, αφενός γιατί ο καιρός ήταν

βροχερός και αφετέρου λόγω  πένθους σε ορισµέ-

νες οικογένειες του χωριού, όπως κάποιος  επι-

χειρηµατολογούσε για την απροθυµία µερικών να

προσέλθουν στο χορό. Η καµπάνα για  τον εσπε-

ρινό της Αγάπης κτύπησε ώρα 5 µ.µ., σε αντιδια-

στολή µε παλιότερες εποχές που κτυπούσε πολύ

ενωρίτερα (ώρα  3 µ.µ.). Πάντως, και την πρώτη

και την δεύτερη ηµέρα του Πάσχα ακούστηκαν πα-

σχαλινά τραγούδια στην πλατεία του χωριού. Και

του χρόνου να είµαστε καλά και όλοι στο χωριό.

ΤΤιι  γγίίννεεττααιι  µµεε
ττοονν  δδρρόόµµοο;;
Πριν από 3-4

χρόνια µε ενέργειες

του χωριανού

µας,τότε Προέδρου

της Βουλής ∆ηµ.Γ.

Σιούφα και µε την

καλή συνεργασία

του τότε Νοµάρχη Φώτη Αλεξάκου προχώρησε η

σύνταξη  προµελέτης για την νέα χάραξη του δρό-

µου από Πλατάνια µέχρι το χωριό,αφού είχε εξα-

σφαλισθεί χρηµατικό ποσό 300.000 ευρώ!Πληρο-

φορηθήκαµε ότι η προµελέτη  προχώρησε και ήδη

συντάχθηκε και υποβλήθηκε στην  αρµόδια ∆/νση

της Περιφέρειας Θεσσαλίας .Μήπως εκεί κόλλησε

κάπου και πρέπει να γίνει κάποια παρέµβαση για

να ξεκολλήσει;Τι έχουν να µας πουν οι αρµόδιοι

της Περιφέρειας ή οι πολιτικοί παράγοντες της

Καρδίτσας,που ασφαλώς παρακολουθούν το θέµα

από κοντά;Περιµένουµε κάποια ενηµέρωση,όχι τί-

ποτε άλλο,απλώς για να γνωρίζει και ο κόσµος

που ανυποµονεί να ιδεί επιτέλους να ξεκινάει  η

νέα χάραξη.Ας ελπίσουµε να µην µείνει  ΜΟΝΟ

στα χαρτιά.

ΟΟ  ννεεόόττεερροοςς    ……ττηηςς  ππααρρέέααςς
Ο Σύλλογος της Λάρισας «Ο Αθάνατος» το

ετόλµησε.΄Εκανε ανανέωση στην πράξη. Νέο αίµα

εισήλθε στο  ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε ποσοστό

80% είναι ηλικίας κάτω από 40 ετών και µε τον νε-

ότερο (λέγε Αποστόλης ∆.Κουτσιόγγουλος) να

είναι µόλις 19 ετών και πρωτοετής φοιτητής  στο

ΤΕΙ ∆ασοπονίας Καρδίτσας. Περιµένουµε πολλά

από το νέο ∆.Σ. Εµείς οι µεγαλύτερης ηλικίας βε-

βαίως και είµαστε στο πλευρό τους. ∆ηλώνουµε

παρόντες και πάντοτε στην διάθεσή τους. Εκείνοι

έχουν την ευθύνη της  ∆ιοίκησης στον Σύλλογο και

οφείλουν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. Οι

υπόλοιποι ακολουθούν επικουρικά, εφ` όσον

ασφαλώς το ζητήσουν. Πάντως, ο Πρόεδρος

(∆ηµ.Γ.Παπαντωνίου) δείχνει πολύ ορεξάτος και

ετοιµάζει εκπλήξεις για το καλοκαίρι στο χωριό.

΄Ιδωµεν στην πράξη αγαπητέ µας Πρόεδρε.

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  κκαασσττααννιιάάςς
Με µεράκι ξεκίνησε την καλλιέργεια καστανιάς στο χωριό και συγκεκριµένα σε κτήµα του στο «Λιβαδερό» ο Γιώργος

Σακκελαρίου (του ∆ηµητρίου και της Ελευθερίας). Αν και υπάλληλος στο  Νοσοκοµείο Καρδίτσας ο Γιώργος καθηµερινά

είναι στο χωριό και περιποιείται τον ιδιωτικό Καστανεώνα. Η καλλιέργεια, πληροφορούµαστε είναι συστηµατική, συµ-

βουλεύεται τις αρµόδιες υπηρεσίες και ενηµερώνεται από τους επιστήµονες της περιοχής. Λένε ότι το χωριό µας ενδεί-

κνυται για την καλλιέργεια καστανιάς. Ευχόµαστε επιτυχία στον Γιώργο και στην προσπάθειά του. Είναι αξιέπαινος!

∆∆υυοο  κκααλλοοκκάάγγααθθοοιι  σσυυγγχχωωρριιααννοοίί  µµααςς
Συγκινητική η πε-

ρίπτωση των δύο 

σεβαστών  ηλικιω-

µένων συγχωρια-

νών µας. Ο

µπάρµπα Σωτή-

ρης και ο

µπάρµπα Πα-

ναής. Γνωστοί στο

χωριό µας από

τότε που ήταν νέοι

και δραστήριοι.

Νοικοκυραίοι, φιλήσυχοι και εργατικοί. Σήµερα τα

χρόνια πέρασαν. Και το γήρας «…ουκ έρχεται

µόνον». Όµως, αναδεικνύει το παρελθόν µας, τις

αρχές µας και τις αξίες που µας διέπουν. Το χωριό

µας  έχει την φήµη ανθρώπων µε αρχές ελληνο-

χριστιανικές, αλληλεγγύη και µε αρετές.  Και όταν

πρέπει να τις  αναδείξουµε το κάνουµε  προθύµως

και µε ευχαρίστηση. Έτσι λοιπόν ο µπάρµπα Πα-

ναής, καθηµερινά, περνάει από το σπίτι του

µπάρµπα Σωτήρη και κατηφορίζουν µαζί στο Κα-

φενείο. ΄Ωρα 8 το πρωί στον Καπαϊνα και ώρα

11.30, πιασµένοι χέρι –χέρι (διότι  ο µπαρµπα Σω-

τήρης χρειάζεται βοήθεια) επιστρέφουν στο σπίτι

τους, για να δώσουν ραντεβού το απόγευµα περί

ώρα 5 περίπου!! Επιστροφή γύρω στις 7 το βράδυ.

Το χειµώνα το πρόγραµµα συντοµεύεται κατά ένα

δύωρο περίπου. Αυτό επαναλαµβάνεται όλο το

χρόνο (χειµώνα - καλοκαίρι). Αποτελούν παρά-

δειγµα, πρότυπο και δίδαγµα για όλους µας. Εύγε!!

Να είναι πάντοτε γεροί και δυνατοί για να διδα-

σκόµαστε και εµείς οι νεότεροι από τους παλιότε-

ρους. 

ΜΜιιαα  ππρρόότταασσηη  
γγιιαα  ττοο  κκααλλοοκκααίίρριι

Το καλοκαίρι του 2011,δύο πα-

ρέες παιδιών συγχωριανών µας,µε

δική τους πρωτοβουλία, συγκρότη-

σαν δύο οµάδες  Μπάσκετ,ανάλογα

µε την ηλικία τους και  συµµετείχαν

στο πρωτάθληµα του ∆ήµου στα

Χάρµαινα.Αν και χωρίς καµία υπο-

στήριξη τα παιδιά κατάφεραν και

έφεραν  (και οι δυό οι οµάδες!!!) από

ένα ασηµένιο µετάλλιο στο

χωριό.Ήταν συγκινητική η στιγµή της

απονοµής του επάθλου και η ικανοποίησή τους

ζωγραφισµένη στα πρόσωπά τους.Πέρυσι,προ-

φανώς λόγω της οικονοµικής κρίσης, το πρωτά-

θληµα αυτό δεν έγινε.

Ευκαιρία φέτος να γίνει στο χωριό,διότι υπάρ-

χουν οι εγκαταστάσεις και να εµπλουτισθεί και µε

Βόλεϋ κοριτσιών και γυναικείο ποδό-

σφαιρο.Οι υποδοµές υπάρχουν.Τα πρόσωπα

υπάρχουν για την διοργάνωση,αλλά και ο Προ-

πονητής (ο Γυµναστής κ.Κώστας Μπαϊρακτά-

ρης),που είναι λάτρης του χωριού µας,είναι

πρόθυµος να επιλέξει τους  κατάλληλους που θα

µας δώσουν νίκες και το χρυσό µετάλλιο στον.Ελ-

ληνόπυργο..Ιδού  «πεδίον δόξης λαµπρόν»,αγα-

πητέ ∆ηµήτρη,νεοεκλεγέντα Πρόεδρε του

Συλλόγου µας.Ευκαιρία να ανεβάσουµε τον

…κάµπο πάνω  στο χωριό για το πρωτάθληµα

αυτό.Πως θα  δώσουµε ενδιαφέροντα στην νεο-

λαία µας και κίνητρα επισκεψιµότητας του χωριού

µας;Περιµένουµε το αποτέλεσµα…

…Αυτά τα παιδιά µας έφεραν το ασηµένιο.

Τώρα περιµένουµε το χρυσό!!
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Γ΄(συνέχεια από το προηγούµενο).
Στο χωράφι που θέλαµε να συγκεντρωθούµε

υπήρχε ένα φυσικό οχυρό, από  βράχους και στην
µέση το χωράφι. Με την υπόδειξη του λοχαγού
Κούρτη η δύναµη όλη βγήκε από την δυτική πλευρά
του χωραφιού. Εκεί φτάσαµε όταν άρχισε να φέγγει,
µπροστά ήµουν εγώ, δυο άλλοι χωροφύλακες και οι
διοικητές µας Κούρτης και ∆ιµόκας. Μόλις βγήκαµε
στους βράχους λέει ο υπολοχαγός Κούρτης καθίστε
κάτω να ελέγξω την περιοχή µε τα κυάλια µου. Εκείνη
ακριβώς την στιγµή µας πήραν είδηση οι αντάρτες
και αµέσως έριξαν προειδοποιητικά  δυο πυροβολι-
σµούς και έφυγαν προς την θέση Καψούνα, που
όπως φαίνεται είχαν συνάντηση. Αµέσως µετά µας
αρχίζουν από ψηλά από τον Γκιώνη Στεφάνι να µας
πυροβολεί το µυδράλιο των ανταρτών και από των
Αγ.Αθανάσιο το οπλοπολυβόλο. Αυτή ήταν η απο-
τυχία της επιχείρησής µας και η “επιτυχία” του προ-
δότη.

Με διατάζει τότε ο υπολοχαγός Κούρτης, Γιαν-
νούλη πήγαινε πίσω να πεις τον υπολοχαγό της τρί-
της διµοιρίας να κατέβει από την θέση «περιστέρες»,
να επιτεθεί και να καταλάβει το ύψωµα «Γκιώνη Στε-
φάνι» πάση θυσία. Όπως και έκανα. Η απάντηση
του ανθυπολοχαγού προς εµένα ήταν τράβα µπρο-
στά και ερχόµαστε κοντά σου. Ξεκίνησα να κατε-
βαίνω την πλαγιά προς το ρέµα περιστέρες, οπού
εκεί είχε χιόνι µε αποτέλεσµα αλλού να  πατάω και
αλλού να βρίσκοµαι. Κατέβηκα στο ρέµα και έπιασα
την απέναντι  όχθη για να µην µε χτυπούν οι σφαίρες
των ανταρτών, περιµένοντας να έρθει η διµοιρία
στρατιωτών. Η διµοιρία άργησε να έρθει περιµένον-
τας να πιάσουν θέσεις 12 οπλοπολυβόλα που θα
χτυπούσαν στο µυδράλιο. Μόλις  άρχισαν να πυρο-
βολούν τα οπλοπολυβόλα και να κατεβαίνει η διµοι-
ρία προς το ρέµα έφυγαν από την θέση τους και
πήγαν στο προφήτη Ηλία και από εκεί µας χτυπού-
σαν έως ότου έφυγαν από το χωριό όλοι οι αντάρτες.
Η διµοιρία ανέβηκε και κατέλαβε το ύψωµα «Γκιώνη
Στεφάνι» βρίσκοντας ένα σωρό από κάλυκες µυ-
δραλίου. Μετά από καθυστέρηση αρκετών ωρών
αποφάσισαν οι διοικητές µας να φύγουµε κατεβαί-
νοντας πρώτα µέσα στο χωριό. Με φωνάζει τότε ο
υπολοχαγός και µου λέει: «Γιαννούλη, µε επικεφα-
λής εσένα θα κατεβείτε µέσα στο χωριό, θα κάνετε
µια περιοδεία και θα έρθετε στο Σταυρό όπου εκεί
θα σας περιµένουµε εµείς». 

Πρώτος εγώ και κοντά µου όλη η διµοιρία «εις
φάλαγγα κατ’ άντρας» και απόσταση τρία µέτρα  ο
ένας από τον άλλον περάσαµε µέσα από τα καφε-
νεία του  χωριού, µε κατεύθυνση προς τα αµπέλια,
όπου εκεί ήξερα εγώ ότι υπάρχει ο Σταυρός, ενώ στο
στρατιωτικό χάρτη, ως Σταυρός, φαίνονταν το νε-
κροταφείο  του χωριού µας. Στην πλατεία του Μίσχου
συναντώ τον ∆ηµήτριο Βούρδα και τον χαιρετώ. Μας
απαντάει «γεια σας παιδιά», των ρωτώ από εδώ πη-
γαίνεις στον Σταυρό; «Όχι σε αυτόν το Σταυρό  παι-
διά, τον άλλο Σταυρό έχει ο χάρτης» µας λέει  και µας
έδειξε το νεκροταφείο (εκείνος ήξερε γιατί ήταν  Αρ-
χηγός στα ΤΕΑ). Πήραµε στροφή αµέσως για τον
άλλον Σταυρό (δηλ.στο νεκροταφείο της Αγίας Τριά-
δας). Φτάνοντας  πίσω από το σπίτι του Γερµανό-
πουλου συνάντησα µια γυναίκα, η οποία ερχόταν
από την βρύση µε το γκιούµι γεµάτο νερό στο δρόµο.
Παρόλο που ήµουν καµουφλαρισµένος µε γνώρισε
αµέσως. Το ίδιο βράδυ επέστρεψαν οι αντάρτες στο
χωριό και... πληροφορήθηκαν ότι ένας απ΄ τους χω-
ροφύλακες ήµουνα και εγώ ( ο γιός του Αποστολάκη
Γιαννούλη). Την άλλη µέρα το πρωί πήγαν οι αντάρ-
τες στο σπίτι µου για να το κάψουν. Τότε επενέβη ο
Βαγγέλης Ζάχος και τους είπε ότι δεν φταίει τίποτα ο
πατέρας του για να κάψετε το σπίτι και εάν θέλετε να
το κάψετε, πρώτα να κάψετε το δικό µου και µετά το
δικό του (το πατρικό δηλαδή), γιατί αυτός (αναφερό-
µενος σε εµένα) είναι τρελός και θα  κάψει όλο το
χωριό για αντίποινα. Το απόγευµα της ίδιας µέρας
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Θυµάµαι. Τα χρόνια εκείνα…τα δύσκολα
Του Χρ. Απ. Γιαννούλη

θα επιστρέφαµε στο Μουζάκι χωρίς αποτελέσµατα.
Μέτα από 5  ηµέρες και συγκεκριµένα στις 3 Μαρ-
τίου 1947 ηµέρα Σάββατο και ώρα 1:00 µ.µ. χίλιοι
(1000 ) αντάρτες επιτέθηκαν στο Μουζάκι  από τρία
σηµεία:

1.Από το στενό του Μουζακίου προς τον Αργιθέα
θέση κλήµατα από το δυτικό µέρος του Μουζακίου

2.από το δάσος Μουζακίου να κατεβούν στη
θέση κουµαργιά  και ρόγγια  να εισβάλουν από την
πλευρά αυτή που νόµιζαν ότι είναι αφύλακτη και 

3.από το µοναστήρι του Αγ. Γεωργίου χωρίς
όµως αποτέλεσµα γιατί όλα αυτά τα σηµεία ήταν φυ-
λαγµένα από τον στρατό, την χωροφυλακή και από
τις τοπικές οµάδες.

Η χωροφυλακή είχε στα δυτικά υψώµατα του
Μουζακίου δύναµη 75  χωροφυλάκων και τριών
στρατιωτών, που χειρίζονταν ένα βαρύ όλµο µε πολύ
άριστα αποτελέσµατα. Το δεύτερο φυλάκιο ήταν στο
νότο προς το στενό του Μουζακίου, προς Αργιθέα,
το οποίο είχε ο στρατός και ήταν το κυριότερο φυλά-
κιο, δυνάµεως 25 στρατιωτών, υπό τον υπολοχαγό
Κούρτη Αλέξανδρο, ενός ζωντανού  ήρωα της µάχης
αυτής και το τρίτο φυλάκιο στην κεντρική γέφυρα
Μουζακίου προς Μαυροµάτη αποτελούµενο από τις
τοπικές οµάδες 20 αντρών περίπου και προστα-
τευόµενοι από το πληµυρισµένο ποτάµι Πάµισο, στο
οποίο εκείνο το βράδυ πνίγηκαν όλοι οι αντάρτες
που επιχείρησαν να περάσουν µέσα να καταλάβουν
το Μουζάκι. Μεγάλο αποτέλεσµα είχε το πυροβολικό
κατά την µάχη αυτή, που ήρθε από τα Τρίκαλα στο
χωριό Γουρζί και έβαζε µε οβίδες στο στενό Μουζα-
κίου προς Αργιθέα. Τα βλήµατα που έπεφταν στο
στενό αυτό λόγω των µεγάλων βράχων του στενού
γίνονταν µπορώ να σας πω χίλια βλήµατα µικρά που
έφερναν την καταστροφή. Η µάχη αυτή διήρκησε
µέχρι το πρωί χωρίς να µπορέσουν χίλιοι αντάρτες
να το καταλάβουν αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς
και πνιγµένους από το ποτάµι .Από τη δύναµη του
Μουζακίου νεκρός κανείς.

Την άνοιξη του 1947 τον µήνα Απρίλιο  ιδρύθηκε
το 22ο  τάγµα χωροφυλακής νοµού Καρδίτσας µε δι-
οικητή τον τότε ταγµατάρχη Σκάγιαννη Θεόδωρο µε
έδρα τη περιοχή Νευροπόλεως και ολοκλήρου του
νοµού Καρδίτσας. Το τάγµα αποτελείτο από  500 χω-
ροφύλακες (τέσσερις λόχους) και το λόχο διοική-
σεως, στον οποίο λόχο ήµουν και εγώ. Εδώ  έχω να
διηγηθώ πάρα πολλά. Πολλές µάχες και πολλές πε-
ριπέτειες, αλλά θα αναφερθώ σε λίγες µόνο. Στο
τάγµα που πήγα βρήκα έναν ανθυποµοίραρχο  Μό-
σιαλο  Χρήστο από το χωριό Αγ. Ακάκιος, ο οποίος
µε κράτησε στο λόχο διοικήσεως και µε πήρε στο
γραφείο Α2 του τάγµατος που  ήταν προϊστάµενος.
Εκεί έµεινα µέχρι τον Νοέµβριο όπου και διαλύθηκε
το τάγµα. Στο διάστηµα αυτό, περάσαµε  πολύ
άσχηµα, κάθε µέρα είχαµε µάχες µε τους αντάρτες
και κάθε µέρα πρώτος στις µάχες µαζί µε τον ανθυ-
ποµοίραρχο Μόσιαλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που
φώναζε  ο ταγµατάρχης, ( Κύριε Μόσιαλε πάρε άν-
τρες και πήγαινε εκεί όπου παρουσιάζονταν αντάρ-
τες). Θα αναφερθώ σε δύο µάχες από τις πολλές τις
πιο σπουδαίες. 

Α.Μια µέρα παίρνουµε εντολή να κάνουµε εξε-
ρεύνηση στις παρυφές των χωριών Μπεζούλας,
Κρυονερίου  και κερασιάς. Θυµάµαι ήταν µήνας
Μάιος. Φθάνοντας µεταξύ Κρυονερίου και κερασιάς
σε ένα ύψωµα µέσα στα έλατα ήταν ένας λάκκος µε-
γάλος ξεριζωµένου έλατου, εκεί µέσα στον λάκκο

βρήκαµε πέντε αντρικά πτώµατα τα οποία ήταν
σφαγµένα δυστυχώς (µε λαµαρίνα κονσέρβας) από
το σβέρκο. Τα πτώµατα αυτά δυστυχώς ήταν χωρια-
νοί µου όλοι σφαγµένοι από τους αντάρτες.

Β.Η δεύτερη µάχη που έγινε επάνω στο βουνό
(σπανό) της Νεράιδας Νευρουπόλεως. Φύγαµε από
την θέση τσαρδάκι 75 χωροφύλακες µε δυο πολίτες
οδηγούς, πάντα µε επικεφαλής τον  ανθυποµοίραρχο
Μόσιαλο, µε εντολή του ταγµατάρχου να ανεβούµε
µέχρι επάνω στο βουνό «σπανό» της Νεράιδας για
εξερεύνηση προς συνάντηση ανταρτών. Ανεβαίνον-
τας στο δάσος προς το βουνό συναντήσαµε φυλά-
κιο τριών ανταρτών µε ένα οπλοπολυβόλο και δυο
αυτόµατα. Μπροστά πήγαιναν οι δυο πολίτες που εί-
χαµε µαζί µας που ξέρανε τον δρόµο και πίσω από
τους πολίτες ήµουν εγώ µε τον ανθυποµοίραρχο και
πίσω µας  ήταν ακροβολισµένοι  75 χωροφύλακες.
Σε απόσταση δεκαπέντε µέτρων από τους αντάρτες
µας πυροβόλησαν ρίχνοντας µόνο από µια ριπή ο
καθένας και φύγανε. Αποτέλεσµα, νεκρός µπροστά
µου ο ένας πολίτης ονόµατι Κρανιάς Γιάννης (Γιαν-
νούλης), τραυµατισµένος ο άλλος πολίτης και νεκρός
ένας χωροφύλακας ονόµατι Γκερτοβήτης Νικόλαος.
Εκεί είδα τραυµατισµένο άνθρωπο να βελάζει όπως
βελάζει µια κρεµασµένη κατσίκα. Ενώ  µε τον ανθυ-
ποµοίραρχο ήµουν µαζί του εκείνη τη στιγµή µε τους
πρώτους πυροβολισµούς των ανταρτών, έφυγε αρι-
στερά µου και βρέθηκε να µε φωνάζει από απόσταση
50 µέτρων µακριά. Εγώ έπεσα αµέσως κάτω και
έβαλα το Κεφάλι µου στην ρίζα ενός έλατου το οποίο
µε την ριπή του οπλοπολυβόλου κόπηκε και έπεσε
επάνω στο σώµα µου. Αν ήµουν όρθιος θα ήµουν και
εγώ νεκρός.

(Η συνέχεια στο επόµενο. Τελευταίον)

Ξενώνας-Αρχοντικό

ΖΖΗΗΓΓΡΡΑΑ --ΣΣΥΥΡΡΜΜΟΟΥΥΖΖΗΗΓΓΡΡΑΑ --ΣΣΥΥΡΡΜΜΟΟΥΥ
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.
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Γνωριµία µε το δένδροΓνωριµία µε το δένδρο
●∆ένδρο φυλλοβόλο, µακρόβιο, µόνοικο δί-

κλινο, ύψος έως 30m

●Φύλλα: απλά, ελλειπτικά, οδοντωτά

●Οφθαλµοί: ξυλοφόροι και µικτοί 

●Άνθη: α) Αρσενικά ( πάνω σε ίουλους )

β)  θηλυκά άνθη

Εποχή άνθησηςΕποχή άνθησης
●Κατώτεροι ίουλοι 2o δεκαήµερο Ιουνίου-

αρχές Ιουλίου

●Θηλυκά άνθη 8-10 µέρες αργότερα και

►Ίουλοι στη βάση των θηλυκών: λίγες ηµέρες

αργότερα

●Επικονίαση και γονιµοποίηση

Πρακτικά η καστανιά είναι αυτόστειρη (αυτοα-

συµβίβαστη). Η σταυρογονιµοποίηση είναι

απαραίτητη για παραγωγή καρπών, υπάρχουν

και περιπτώσεις ετεροασυµβίβασµου µεταξύ

ποικιλιών. 

Συνιστώµενα µέρα για µια 

ικανοποιητική παραγωγή 

●Η επικονιάστρια ποικιλία να απελευθερώνει

γύρη την εποχή πλήρους άνθησης των θηλυκών

της κύριας (συγχρονισµός άνθησης)

●Να είναι συµβιβαστή µε την κύρια ποικιλία 

●Οι επικονιαστές να δίνουν καρπούς καλής

ποιότητας

●Συγκαλλιέργεια 2 ή περισσότερων ποικι-

λιών 

●Η απόσταση της επικονιάστριας να είναι µι-

κρότερη των 65m από την κύρια.

●Κοµπόδεση: Μετά την επιτυχή γονιµοποί-

ηση αρχίζει η διόγκωση της ωοθήκης και σχηµα-

τίζεται ο µικρός καρπός

●Αργότερα αναπτύσσεται το έµβρυο.

●Από τα 6 ωάρια της ωοθήκης γονιµοποι-

ούνται 1-3 ή ανώτατο 5 και δηµιουργούνται ανά-

λογα σπέρµατα. 

Εγκατάσταση φυτείας
●Επιλογή τοποθεσίας → Έδαφος µε µικρή

κλίση (δηµιουργία αναβαθµίδων σε περιοχές µε

µεγάλη κλίση)

●Χαρακτηριστικά εδάφους → Ευδοκιµεί σε

εδάφη όξινα, αµµώδη, έως αµµοπηλώδη, ηφαι-

στειογενή και µε καλή αποστράγγιση. Τα όξινα

εδάφη ρε pH από 5,0-6,5 µε µικρή περιεκτικότητα

σε ασβέστιο µέχρι 2%.

●Η οργανική ουσία να είναι πάνω από 2%

●Προετοιµασία εδάφους ─ βασική λίπανση

αφού προηγηθεί ανάλυση εδάφους

Λίπανση
●Απαιτητική σε άζωτο (N) και σε κάλιο (K).

●Άζωτο: ∆όση 50g / χρόνο ηλικίας / δένδρο

(15 Μάρτη – 15 Απριλίου) για τα πρώτα 5 χρόνια

άρα 250g / δένδρο το 5o χρόνο.

●Αν υπάρχει έλλειψη K, P στο έδαφος για

τα 5 πρώτα χρόνια χορηγείτε: 500g, 1000g,

1500g, 2000g kai 2500g / δένδρο αντίστοιχα µικτό

λίπασµα 11-15-15.

●Μετά τον 6o χρόνο συνιστώνται:                                                        

►9-12 µον. N / στρέµµα

►6-9 µον. P/ στρέµµα

►9-12 µον. K / στρέµµα   

Κλάδεµα
●∆ιαµορφώνεται σε κύπελλο συνήθως όπως

η καρυδιά

●Το ύψος του κορµού είναι 0,60-1,0 m. Σπα-

νιότερα σε πυραµίδα

●Καρποφορίας 

●Σκοποί:

∆ιατήρηση του σχήµατος τον δένδρων,

αφαίρεση ξηρών κλαδιών,

Καλοκαίρι 1962. Καλαµάκι Ἀττικῆς.
Ὁ Ὑπαστυνόµος µόλις ἀνέλαβε ὑπηρεσία

κατὰ τὸ 8ωρο14-22.
Ἀνέγραψε τὰ στοιχεῖα τοῦ εἰς τὸ µεγάλο βι-

βλίο ὑπηρεσίας καὶ ἐκάθισε εἰς τὸ γραφεῖον του.
Πῆρε τὸ βιβλίο συµβάντων καὶ ἔκαµε ἀνά-

ληψη ὑπηρεσίας.
Τὸ γραφεῖον (αἴθουσα) ἀξιωµατικοῦ ὑπηρε-

σίας ἦτο εἰς τὸν πρῶτον ὄροφον τοῦ τριωρόφου
κτηρίου, µίας ἐπαύλεως τοῦ Γερµανοῦ ΚΡΟΜΑΝ,
καὶ ἔβλεπε πρὸς τὸν Σαρωνικὸ κόλπο, ἀπ`τον
ὁποῖον ἀπεῖχε περὶ τὰ ἑκατὸν πενήντα µέτρα. Ὁ
Γερµανὸς ἐπιχειρηµατίας ΚΡΟΜΑΝ ὤφειλε
πολλὰ χρήµατα εἰς τὸ Ἑλληνικὸ δηµόσιο, καὶ
ἀδυνατοῦσε νὰ τὰ πληρώσει. Ἔτσι τὸ Ἑλληνικὸ
δηµόσιο κατέφυγε εἰς τὴν δικαιοσύνη, ἡ ὁποία
τοῦ ἐδήµευσε τὴν  ἔπαυλή του. Ἀφοῦ ἡ ἔπαυλη
ἔγινε δηµόσιον κτήριον, ἡ Κτηµατικὴ Ἑταιρεία τοῦ
∆ηµοσίου, ἐγκατέστησε ἐκεῖ τὸ ἀστυνοµικὸ τµῆµα
τῆς περιφερείας τοῦ νοτίου προαστίου τῶν
Ἀθηνῶν, ποὺ µέχρι τότε ἐπλήρωνε ἐνοίκιο.

Κάτω, πρὸς νότον, ἡ ἥσυχη καὶ λαµπυρίζουσα
θάλασσα, ἐδρόσιζε εἰς τὴν ἀκτή της, τοὺς λουο-
µένους Ἀθηναίους.

Μία εὐχάριστη ἐλαφρὰ αὔρα, ἔφθανε ἀπὸ τὶς
ἀνοικτὲς θύρες, µέχρι τοῦ γραφείου τοῦ ἀξιωµα-
τικοῦ ὑπηρεσίας, καὶ ἂς ἦτο καταµεσήµερο.

Ἀπὸ τὴν παραλιακὴ λεωφόρο µέχρι τὸ ἀστυ-
νοµικὸ τµῆµα καὶ καθέτως πρὸς αὐτήν, εἶναι ἡ
ὁδὸς Μπουµπουλίνας, ἡ ὁποία εἰς ἀµφότερα  τὰ
πεζοδρόµιά της, ἔχει δενδροστοιχία φοινίκων,
συµµετρικῶς φυτευθέντων ποὺ προσδίδει εἰς τὸ
ὅλον τοπίον, ἰδιαίτερη ὀµορφιά.

Μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς ἀλλαγῆς (βάρδιας) τῶν
ἀστυφυλάκων τὴν 18ην ὥραν, διὰ τὸ 4ωρον  18-
22, παρουσιάσθηκε εἰς τὸν ἀξιωµατικὸν ὑπηρε-
σίας, ἕνας µεσόκοπος ἄνδρας καὶ εἶπε. Κύριε
ὑπαστυνόµε, ἦλθα νὰ ὑποβάλω παράπονα.

Ὁ ἀξιωµατικὸς ὑπηρεσίας  τοῦ ὑπέδειξε νὰ
καθίσει εἰς  καρέκλα µονίµως ὑπάρχουσα ἔµπρο-
σθέν του γραφείου (ἐπίπλου), ὀνοµαζοµένην ὡς
εἶχε ἐπικρατήσει, καρέκλα τοῦ ἐξεταζοµένου, ἢ
παραπονουµένου καὶ αὐτὸς ἀφοῦ ἐκάθισε,
ἄρχισε νὰ ἐξιστορεῖ τὸ παράπονό του. Ἀφοῦ πῆρε
µία βαθειὰ εἰσπνοή, εἶπε. Ἔχω ἕνα µικρὸ σπιτάκι
στὴ θέση «Πανί». Ἐγὼ µένω στὰ Σούρµενα. Τὸ
σπίτι αὐτὸ τὸ εἶχα νοικιασµένο εἰς τὸν Χ.Π. Τὴν
περασµένη Παρασκευὴ ἔφυγε ἐπειδὴ ἔληξε ἡ µί-
σθωση, ἀλλὰ δὲν ἐπλήρωσε φῶς, νερὸ καὶ πῆρε
καὶ τὸ κλειδὶ τῆς ἐξωθύρας. Θέλω νὰ τὸν καλέ-
σετε νὰ µὲ πληρώσει τοὺς λογαριασµοὺς τῆς
Ε.Υ∆.ΑΠ καὶ τῆς ∆ΕΗ καὶ νὰ µοῦ δώσει καὶ τὸ
κλειδὶ τῆς ἐξωθύρας. Ἐγώ,συνέχισε,ἔχω ἄλλο
κλειδὶ τῆς ἐξωθύρας.

Ὁ ὑπαστυνόµος τὸν κοίταξε καλὰ καλὰ καὶ
τὸν ρώτησε.

Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι τὸ παράπονό σας; Μάλιστα
αὐτὸ εἶναι. Ἀπάντησε. Ποῦ θὰ τὸν εὔρωµεν, γνω-
ρίζεις τὴν νέα του διεύθυνση; τὸν ξαναρωτᾶ ὁ
ὑπαστυνόµος. Ποῦ µετακόµισε δὲν γνωρίζω,
ἀλλὰ ἔχω ἕνα ἀριθµὸ τηλεφώνου τῆς ἀδελφῆς
του. Πόσα εἶναι τὰ χρήµατα τῶν λογαριασµῶν;
Τὸν ἐρωτὰ  ὁ ὑπαστυνόµος. ∆ὲν ξέρω διότι δὲν
ἦλθαν οἱ λογαριασµοί. ∆ὲν ἦλθαν; τότε τί νὰ τοῦ
ζητήσουµε τὴν ἐγγύηση τὴν ἔκλεισε; τὸν ἐρωτὰ ὁ
ὑπαστυνόµος. Ναὶ τὴν ἔκλεισε τὴν ἐγγύηση καὶ

µόλις τὴν ἔκλεισε,ἔφυγε. Ἀκοῦστε κύριε, τοῦ
λέγει ὁ ὑπαστυνόµος. Θὰ κρατήσετε ἀπὸ τὸν µε-
τρητή της ∆ΕΗ καὶ τῆς Ε.Υ∆.ΑΠ, τὶς καταναλωθε-
ῖσες ποσότητες, τὶς ὁποῖες ἴσως ἔχει κρατήσει καὶ
ἐκεῖνος, καὶ ὅταν ἔλθουν οἱ λογαριασµοὶ καὶ δὲν
σᾶς ἀναζητήσει νὰ σᾶς δώσει τὰ χρήµατα, τότε νὰ
ἔλθετε πάλι ἐδῶ, νὰ τὸν καλέσωµε, διὰ νὰ ἐπι-
λύσωµε τὴν τυχὸν διαφορά σας. Ὡραία τὰ λέτε
κ.ὑπαστυνόµε, ἀλλὰ τί θὰ γίνει µὲ τὸ κλειδὶ τοῦ
σπιτιοῦ; Ὅποτε ὁ ὑπαστυνόµος ἀφοῦ εἶδε τὴν
ἀφέλεια τοῦ παραπονουµένου τοῦ λέει ἤρεµα.
Ἔχετε τόσην ἐµπιστοσύνην εἰς τὸν κὰθ οὐ τὰ πα-
ράπονα; Μὰ τί λέτε κύριε ὑπαστυνόµε, ἐγὼ νὰ
ἔχω σ` αὐτὸν ἐµπιστοσύνη; Καµµία ἐµπιστοσύνη
δὲν τοῦ ἔχω. Ὅποτε ὁ ὑπαστυνόµος τοῦ λέγει.
Ἀφοῦ δὲν τοῦ ἔχετε καθόλου ἐµπιστοσύνη, τί τὸ
θέλετε τὸ κλειδὶ τῆς ἐξωθύρας; Αὐτὸς µπορεῖ νὰ
ἔχει βγάλει ἀντικλείδι!!

Πωπῶ κύριε ὑπαστυνόµε µου, καλὰ λέτε.
Πρέπει νὰ ἀλλάξω τὸν ὀµφαλὸ τῆς κλειδαριᾶς
νὰ ἔχω ἥσυχο τὸ κεφάλι µου. Θὰ ξανάλθω ὅταν
δὲν  παρουσιασθεῖ νὰ κανονίσωµε τὰ λεφτὰ τῶν
λογαριασµῶν. Ἀντίο σᾶς κύριε ὑπαστυνόµε καὶ
σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

Στὸ καλό του λέγει ὁ ὑπαστυνόµος.
Ἔκτοτε ὁ φίλος µας δὲν πῆγε στὸ Ἀστυνοµικὸ

τµῆµα, διὰ τὴν ὑπόθεσή του. Φαίνεται πὼς τὸ
θέµα τοῦ ἐτακτοποιήθη.

Ἔτσι ἡ Ἀστυνοµία µας, εἰς µίαν διαφορὰν µε-
ταξὺ πολιτῶν, ἔδωσε λύση. Ἕνα  ἀκόµη θετικὸ
ἔργο, προσέθεσε εἰς τὸ ἐνεργητικόν της.

Ἀστυνοµία, σ` εὐχαριστοῦµε.

«Αναµνήσεις απ’ την αστυνοµική ζωή»
Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Γώγος

Η καλλιέργεια της καστανιάς στο χωριό µας

επαρκής αερισµός,

ανανέωση καρποφόρου ξύλου.

●Εποχή: Χειµώνας αµέσως µετά την παρέ-

λευση των παγετών

●Ποικιλίες που υπερκαρποφορούν κλαδεύον-

ται αυστηρά.

Συγκοµιδή 
●Εποχή: από τα µέσα Σεπτεµβρίου – τέλη

Οκτωβρίου.

●Τρόποι: (α) Με τα χέρια από το έδαφος. (β)

Με δονητές.

Συντήρηση: Το σάπισµα µπορεί να αποφευχ-

θεί µε τους εξής χειρισµούς:

1.Με µείωση της υγρασίας τους στο 10%

2. Η θερµοκρασία φύλαξης να είναι κάτω από

0°C. 

Εύχοµαι καλές παραγωγές

σε νέους παραγωγούς

Επιµέλεια:

Κουτσιόγγουλος Απόστολος του ∆ηµ.

Σπουδαστής στο ΤΕΙ 

∆ασοπονίας Καρδίτσας
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ΛΛΛΛαααακκκκωωωωνννν ιιιικκκκάάάά
Το υπέρτατο δείγµα της σοφίας των Ελλή-

νων και της δυνατότητας που έχει η ελληνική
γλώσσα να συµπυκνώνει µεγάλα νοήµατα σε
ελάχιστες λέξεις είναι τα 147 ∆ελφικά παραγ-
γέλµατα. Και επειδή τα ΛΑΚΩΝΙΚΑ προσπαθούν
σε λίγες γραµµές να σας µεταφέρουν ειδήσεις σε
τούτα τα ΛΑΚΩΝΙΚΑ θα παρουσιάσουµε λίγα
από τα 147 ∆ελφικά παραγγέλµατα που ται-
ριάζουν µε την ακροστιχίδα µας.

«Εν δέ τω προνάω τά εν ∆ελφοΐς γεγραµ-
µένα, εστίν ωφελήµατα ανθρώποις». Παυσανίας
«Φωκικά» Οι αρχαίοι Έλληνες ιερείς δεν έδιναν
συµβουλές ούτε άκουγαν τις εξοµολογήσεις
των πιστών, αλλά ασχολούνταν µόνο µε την τέ-
λεση των θυσιών και των άλλων ιεροτελεστιών.
Η ηθική εκπαίδευση και καθοδήγηση των πολι-
τών ξεκινούσε µεν από τους παιδαγωγούς και
παιδοτρίβες της νεαρής ηλικίας, αλλά συνεχιζό-
ταν αργότερα στα µαντεία, τα οποία, εκτός από
τις χρησµοδοτήσεις τους για τα µελλούµενα και
τις θελήσεις των θεών, έδιναν και ένα πλήθος
ηθικών παραγγελµάτων και προτροπών συµ-
βουλευτικού χαρακτήρα για τα προβλήµατα της
καθηµερινής ζωής. Περίοπτη θέση, βέβαια, κα-
τείχε σε όλα αυτά το διάσηµο σε όλο τον κόσµο
Μαντείο των ∆ελφών, του οποίου τα οµώνυµα
ηθικά παραγγέλµατα είχαν καταγραφεί στους
τοίχους του προνάου του Ναού του Απόλλωνος,
στο υπέρθυρο ή σε ακόµα σε διάφορες στήλες
που είχαν τοποθετηθεί περιµετρικά στις πλευ-
ρές του ναού. Στο αέτωµα του ναού δέσποζαν
τα τρία σπουδαιότερα ∆ελφικά Παραγγέλµατα,
τα οποία εύκολα µπορούσε να διακρίνει ο πλη-
σιάζων επισκέπτης: * Κάτω αριστερά το ΓΓΝΝΩΩΘΘΙΙ
ΣΣΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό σου). * Κάτω
δεξιά το ΜΜΗΗ∆∆ΕΕΝΝ  ΑΑΓΓΑΑΝΝ (να κάνεις τα πάντα µε
µέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή).

Ανάµεσά τους, στη κορυφή, το περίφηµο ««ΕΕΝΝ
∆∆ΕΕΛΛΦΦΟΟΙΙΣΣ  ΕΕ»» (ή ΕΙ),  

Ο Ναός του Απόλλωνα στους ∆ελφούς όπου
ήταν χαραγµένα τα 147 ∆ελφικά Παραγγέλµατα

ΕΕ
ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΩΩ..ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΩΩ.. Να ακολουθούµε τον θεό.

ΛΛ
ΕΕΓΓΕΕ  ΕΕΙΙ∆∆ΩΩΣΣΕΕΓΓΕΕ  ΕΕΙΙ∆∆ΩΩΣΣ.. Να λέµε ό,τι γνωρίζουµε

ΛΛ
ΑΑΒΒΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΑΑΒΒΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣ.. Όταν λαµβάνουµε, να δί-
νουµε.

ΗΗ
ΤΤΤΤΩΩ  ΥΥΠΠΕΕΡΡ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΤΤΤΤΩΩ  ΥΥΠΠΕΕΡΡ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥ.. Να µαχόµαστε για το
δίκαιο, το καλό, το σωστό, το χρήσιµο.

ΝΝ
ΕΕΩΩΤΤΕΕΡΡΟΟΝΝ  ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΣΣΚΚΕΕΕΕΩΩΤΤΕΕΡΡΟΟΝΝ  ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΣΣΚΚΕΕ.. Να διδάσκεις τους νε-
ότερους.

ΟΟ
ΝΝΕΕΙΙ∆∆ΟΟΣΣ  ΕΕΧΧΘΘΑΑΙΙΡΡΕΕΝΝΕΕΙΙ∆∆ΟΟΣΣ  ΕΕΧΧΘΘΑΑΙΙΡΡΕΕ.. Να εχθρεύεσαι τον χλευα-
σµό.

ΠΠ
ΡΡΕΕΣΣΒΒΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟΝΝ  ΑΑΙΙ∆∆ΟΟΥΥΡΡΕΕΣΣΒΒΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟΝΝ  ΑΑΙΙ∆∆ΟΟΥΥ.. Να σεβόµαστε τους
µεγαλύτερους.

ΥΥ
ΙΙΟΟΙΙΣΣ  ΜΜΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΑΑΡΡΡΡΕΕΙΙΙΙΟΟΙΙΣΣ  ΜΜΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΑΑΡΡΡΡΕΕΙΙ .. Να µην αποκαρδιώ-
νουµε τα παιδιά µας

ΡΡ
όλο περισπούδαστο έπαιξε Το Μαντείο των
∆ελφών γενικά στην ηθική εκπαίδευση του ελ-

ληνικού γένους µε βάση τα πρότυπα του Λόγου
(Σοφίας ή Αυτογνωσίας), του Μέτρου και του
Ρυθµού, µε άλλα λόγια του Κάλλους της Απολ-
λώνειας διδασκαλίας, η οποία συνοψίζεται στα
τρία προαναφερθέντα µέγιστα αποφθέγµατα-
παραγγέλµατα του ΕΝ ∆ΕΛΦΟΙΣ ΕΙ, του ΓΝΩΘΙ
ΣΑΥΤΟΝ και του ΜΗ∆ΕΝ ΑΓΑΝ.

ΓΓ
ΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΤΤΤΤΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΤΤΤΤΕΕ.. Να πράττουµε µε επίγνωση.

ΟΟ
ΜΜΙΙΛΛΕΕΙΙ  ΠΠΡΡΑΑΩΩΣΣΜΜΙΙΛΛΕΕΙΙ  ΠΠΡΡΑΑΩΩΣΣ.. Να οµιλούµε µε πραότητα.

ΣΣ
ΟΟΦΦΙΙΑΑΝΝ  ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΟΟΦΦΙΙΑΑΝΝ  ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙ.. Να αναζητούµε τη σοφία ή να
είµαστε φιλοµαθείς (φίλοι της σοφίας).

ΑΑννττώώννιιοοςς  ΜΜηηννίίττσσιιοοςς

Από πολύ
ενωρίς οι εθελόν-
τριες κυρίες της 
Π ο ρ ε ί α ς

Aγάπης άρχι-
σαν να ετοιµά-
ζουν «τα δώρα
της αγάπης» για
τους αδελφούς
µας Ορθοδόξους
της Αλβανίας
(ιδρύµατα Ιεράς
Μητρ.Βερατίου
και Ορφανοτρο-
φείου Αγίου Βλα-
σίου ∆υρραχίου).

Η σύνδεσή µας µε τον απλό, πράο και ασκητικό Επί-
σκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Βερατίου, Κανίνης και
Αυλώνος, δεν µας δυσκόλεψε στην απόφασή µας για την
εξόρµησή µας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

΄Όλα ήταν έτοιµα και ώρα 04,00 της Πέµπτης της δια-
καινισίµου (9 Μαϊου) µέλη του συλλόγου µας, φίλοι και
συνεργάτες της Πορείας Αγάπης επιβαίνουµε στο
Λεωφορείο µε προορισµό την Ιερά Μητρόπολη Βερατίου
(Σεβ.Μητρ.κ.κ.Ιγνάτιο). Είσοδος στην γειτονική µας Αλ-
βανία από το Μαυροµµάτι (πύλη εισόδου Θεσπρωτίας)
και αµέσως µετά την περαίωση του  προβλεποµένου
ελέγχου κατευθυνόµαστε προς Αγίους Σαράντα. Καθ`
οδόν  χωριά µε όψη ελληνική, µε σταυρούς, εικονίσµατα
και  ωραίους µεγαλοπρεπείς, νεόκτιστους Ιερούς Ναούς.
Οι΄Αγιοι Σαράντα,πόλη των 20.000 κατοίκων, αµφιθεα-
τρικώς κτισµένη, απέναντι ακριβώς από τα Βόρεια της
Κέρκυρας, φαντάζει ως νέα πόλη. Τίποτε δεν θυµίζει το
παλιό, το µουντό, το µελαγχολικό µιας άλλης εποχής. Η
ανοικοδόµηση της πόλης πρόσφατη και τα κτίρια πολύ
προσεγµένα και προσαρµοσµένα στην σύγχρονη εποχή.
Το περιβάλλον φιλικό, ευρωπαϊκό.Θαρρείς και βρίσκε-
σαι στην Ελλάδα αφού  οι περισσότεροι-αν όχι όλοι-οµι-
λούν ελληνικά.

Είναι άνθρωποι ευγενικοί, πρόσχαροι, ευπροσήγο-
ροι, πρόθυµοι να  δείξουν την ευγνωµοσύνη τους προς
τους Έλληνες εκδροµείς, για την φιλοξενία των ιδίων ή
πολλών συµπαριωτών τους στην Ελλάδα, ως οικονοµι-
κών µεταναστών, κατά το παρελθόν ή και σήµερα! Αυτό
είναι εµφανές. Ευκαίρως- ακαίρως το φανερώνουν. Ο
επόµενος σταθµός το χωριό Βουλιαράτη (6 χιλιόµετρα
από την ελληνική µεθόριο, την Κακαβιά). Στο βάθος προ-
βάλλει το στρατιωτικό κοιµητήριο µε την εκκλησία του
Αγίου Βασιλείου, κυµµατίζουσες τέσσερες (4) σηµαίες
(Ελληνική, Αλβανική, της Ευρωπαϊκής ένωσης και
Βυζαντινή) και τους τάφους αναγνωρισµένων Ελλήνων
στρατιωτών,πεσόντων του 1940-41, το οποίο οι κάτοικοι
διατήρησαν µε αξιοθαύµαστο τρόπο. Απέναντί µας και
σε µικρή απόσταση, λίγο πιο πάνω από το χωριό, το
ύψωµα του Αγίου Αθανασίου, όπου δόθηκε η φονική
µάχη µε τους οπισθοχωρούντες Ιταλούς, την 1η ∆εκεµ-
βρίου 1940 (απώλειες 15 έλληνες νεκροί και 130 τραυ-
µατίες, όλοι τους από Β.Πελοπόννησο, Κορινθία και
Αχαϊα). Εκεί φιλοξενήθηκε το Σ1 πεδινό  χειρουργείο,
δυναµικότητας 300 κλινών και προσέφερε περίθαλψη
στους έλληνες τραυµατίες που διακοµίζονταν εκεί από τα
διάφορα µέρη του µετώπου. Τα σπίτια των Βουλιαρα-
τιανών είχαν µετατραπεί σε  οίκους περίθαλψης τραυ-
µατισµένων στρατιωτών µας.

Πλησιάζοντας αντικρύζουµε τον π.Ιωάννη (από Χει-
µάρα), Αρχιµανδρίτη της Ιεράς Μητρ.Αργυροκάστρου, µε
τον  ελληνικής καταγωγής κ.Μπάκο, να µας περιµένουν
µε ανυποµονησία και χαρά. Αµέσως  αναπέµφθηκε
δέηση (τρισάγιον για την ανάπαυση των ψυχών των
ηρώων στρατιωτών που έπεσαν υπέρ πίστεως και πα-
τρίδος), µπροστά σε ειδικό κουβούκλειο που περιείχε
οστά πεσόντων στρατιωτών, που τα περιέβαλε η γαλα-
νόλευκος. Ρίγη συγκινήσεως και δάκρυα κυλίουν από
τους παρευρισκοµένους,ψάλλοντες το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ-
ΣΤΗ. Τιµή και δόξα στους ήρωες που  αντέταξαν τα στήθη
στις ορδές των στρατευµάτων του φασισµού, υπερα-
σπιζόµενοι την Ελλάδα, µαχόµενοι «υπέρ πίστεως και
Πατρίδος».

Μετά από 15 περίπου χιλόµετρα φθάνουµε στο Αρ-
γυρόκαστρο, στην Ιερά Μητρόπολη. Εκεί ο π.Ιωάννης
µας περιµένει για το καθιερωµένο κέρασµα και το  τυπικό
καλωσόρισµά µας. Ανταλλάσσονται προρρήσεις και
ευχές. Μετά από  διαδροµή τεσσάρων ωρών, µέσα από
εύφορες πειδιάδες και µία  «Νέα Αλβανία» ευρισκόµενη
σε τροχιά ανάπτυξης (νέες πόλεις και χωριά, καλλιεργη-
µένη γη µε πολλά θερµοκήπια,ανοικοδόµηση και κατα-
σκευή νέων  οδικών αξόνων) αντικρύζουµε την ιστορική

πόλη του Βερα-
τίου, µε το κάστρο
και την πανέ-
µορφη παλιά
πόλη.

Την εποµένη
ηµέρα, εορτή της
Ζωοδόχου Πηγής,
ε κ κ λ η σ ι α σ µ ό ς
στον Μητροπολι-
τικό Ναό του
Αγίου ∆ηµητρίου.
Λειτουργός ο  επί-
σκοπος κ.Ιγνά-
τιος και η χοροδία
της Μητροπόλεως

µε επικεφαλής τον ∆/ντή της Βυζαντινής Μουσικής της
Αρχιεπισκοπής,που εδρεύει στα Τίρανα. Η ασκητική
µορφή του Σεβασµιωτάτου κ.Ιγνατίου και η φροντίδα του
για την ανακούφιση µικρών και µεγάλων, έχει κερδίσει
τις καρδιές των ορθοδόξων Αλβανών αδελφών µας και
τυγχάνει του σεβασµού και των άλλων δογµάτων της γει-
τονικής χώρας. Παρά το γήρας, «ο πράος και ταπεινός
τη καρδία» Επίσκοπος, µε θερµουργό ζήλο, άγρυπνα
παρακολουθεί και εποπτεύει όλες τις προσπάθειες στην
κατά Χριστόν πνευµατική πρόοδο των Ορθοδόξων ενο-
ριτών. Ακολουθεί η υποδοχή και το κέρασµα στο Επι-
σκοπείο.

Το επιτελείο του Μητροπολίτου εκλεκτό. Πρόσωπα
χαρωπά, πρόσχαρα, ακτινοβόλα, πνευµατικά. ∆είχνουν
την  ευγνωµοσύνη τους και την αγάπη τους στον άξιο και
άγιο ποιµενάρχη τους. Αυτό το λένε οι ίδιοι διακριτικά,
µε τον τρόπο τους, ώστε να  µην υποπέσει στην αντίληψη
του ταπεινού  Επισκόπου. Κάποιος δίπλα µας, µε σπα-
στά ελληνικά, µας εκπλήσσει… «εµείς οι Ορθόδοξοι Αλ-
βανοί έχουµε σώµα ,δεν έχουµε πνευµόνια» και
συνεχίζει διευκρινίζοντας…. «..έχουµε υποδοµές γιατί το
φρόντισε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, τώρα θέλουµε
τα πνευµόνια, διότι χωρίς αυτά δεν θα ζήσουµε!!! (εννο-
ώντας την κατά Θεόν πρόοδον και πνευµατικήν προκο-
πήν!!!)».

Μάλιστα αυτά  µας είπε  ένας, κατά Χριστόν αδελ-
φός µας, Αλβανός. Τα σχόλια περιττεύουν.

Η ώρα  κυλάει και ο χρόνος περιορισµένος αφού
πρέπει να  ολοκληρωθεί το πρόγραµµα.Αναχώρηση για
Τίρανα. Εκεί µας περιµένει ο Επίσκοπος κ.Ναθαναήλ
(προερχόµενος εκ της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας),
στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου κ.κ.Αναστασίου.
Ο ∆ιάκονος π.Νικόλαος µας περιµένει στην είσοδο των
Τιράνων και µας οδηγεί στον περικαλή  καθεδρικό ναό
της Αναστάσεως ( σύγχρονο αρχιτεκτονικό µνηµείο) στο
κέντρο της πρωτεύουσας,δίπλα ακριβώς από το Υπουρ-
γείο ΄Αµυνας και τα άλλα Κυβερνητικά κτήρια (Κοινο-
βούλιο, Πρωθυπουργείο και Πανεπιστήµιο). Εκεί
προσκυνούµε το λείψανο του Αγίου Κοσµά του Αιτω-
λού και µας καλωσορίζει µε λόγια αγάπης και πνευµατι-
κού περιεχοµένου ο Επίσκοπος Ναθαναήλ.
Αναχώρηση και επίσκεψη στην Θεολογική Ακαδηµία και
στο  ορφανοτροφείο της Αρχιεπισκοπής,στην πόλη του
∆υρραχίου. Υποδοχή από τον ∆/ντή του, Επίσκοπο κ.Νι-
κόλαο και µικρή  εκδήλωση προς τιµήν των  επισκεπτών
από τα µικρά παιδιά στα ελληνικά (τραγούδια, ποιήµατα,
χορός, τσούγκρισµα αυγών, συζήτηση).

Επιστροφή στο Βεράτιο και παράθεση αποχαιρετι-
στηρίου  δείπνου από τον Επίσκοπο. Η  χοροδία της Μη-
τροπόλεως απέδωσε ωραιότατους Πασχαλινούς ύµνους
και µας οµίλησε επικαίρως ο Μητροπολίτης, δίδοντάς
µας ως ευλογία  µικρό αντίτυπο, επιγραφόµενο «Λόγος
Ζ΄Επιτάφιος εις Καισάριον τον αδελφόν του» του
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που εκδόθηκε µε επιµέ-
λεια του ιδίου του Μητροπολίτου.

Την εποµένη (11 Μαϊου) ξενάγηση στο κάστρο του
Βερατίου και στις σωζόµενες Ορθόδοξες εκκλησίες και
αναχώρηση για Λούσνια - Ελ Μπασάν - Λίµνη Οχρίδα
- Πόγραδετς - Κορυτσά - Κρυσταλλοπηγή - Καστοριά
και Λάρισα.

Οι εντυπώσεις µας άριστες. Επιστρέψαµε αφήνοντες
πίσω προκαταλήψεις για ένα λαό που  διαθέτει  δικό του
πολιτισµό και την θέληση για αναδηµιουργία, πρόοδο
και ανάπτυξη.΄Ενας λαός µε την δική του ιστορία και το
δικό του µαρτυρικό παρελθόν.΄Ενας λαός που ξέρει να
εργάζεται, να µην απελπίζεται και να επιµένει  ατενίζον-
τας το µέλον µε αισιοδοξία. Μία χώρα που τώρα ξεκινάει
και  µία Ορθόδοξη Εκκλησία µε φανερή την παρουσία
του Θεού στην νέα της πορεία.

Σωτ.Αθ.Μ.

Ιεραποστολική εξόρµηση 
µε την Πορεία Αγάπης

στην Αλβανία.


