
Τριµηνιαία Έκδοση του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
ΕΤΟΣ 29ο • ΤΕΥΧΟΣ Νο 170 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
∆/νση: Ελληνόπυργος Καρδίτσας, Τ.Κ. 43060, Μουζάκι • www.ellinopirgos.com

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

Πλούσιο και το φετινό
πρόγραµµα…

Παρά την οικονοµική κρίση, η οποία επηρεά-
ζει και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ακόµη, ο τοπι-
κός Σύλλογος του χωριού «Ο Άγιος Αθανάσιος»
πραγµατοποίησε σειρά από επιτυχείς εκδηλώσεις
στο xωριό, σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα:
|σελ. 4|σελ. 4

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου και Βουλευτής κ.Παύλος

Β.Σιούφας, καλωσορίζει τους επισκέπτες

στην έκθεση Ζωγραφικής.

Θρησκευτικές εκδηλώσεις στο χωριό

Πλούσιο το πρόγραµµα του ΠαπΑντώνη το καλοκαίρι στο χωριό. Μεγαλο-

πρεπώς εορτάσθηκε η Αγία Παρασκευή, τόσο στον εσπερινό όσο και στην κυ-

ριώνυµη ηµέρα, µε την παρουσία του Αρχιµανδρίτη π.Κυριακού, από την Ιερά

Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος (εσπερινός) και του π.Γεωργίου από τον \΄Αγιο Ακά-

κιο (την ηµέρα της εορτής της Αγίας Παρασκευής).

Αν και καθηµερινή, ο κόσµος πολύς. Προσήλθαν οι χωριανοί µας και ετίµησαν την προστάτιδα του χω-

ριού µας και των συγχωριανών µας και κατέθεσαν τις προσευχές τους, ζητώντας την εκπλήρωσή τους «κατά

το συµφέρον του αιτήµατός τους».

Στις 20 Ιουλίου, προηγήθηκε η εορτή στο γραφικό εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία, όπου τελέσθηκε Θεία Λει-

τουργία, καθώς και αρτοκλασία και το ύψωµα του Αγίου. Όλοι οι συγχωριανοί µας ανέβηκαν στον Αηλιά,

να τιµήσουν «τον εν εσχάτοις χρόνοις, προφήτην και Πρόδροµον Χριστού», Ήλιού τον Προφήτην.

Στις 6 Αυγούστου, η Μεταµόρφωση του Σωτήρος Χριστού, γιορτάσθηκε στην Αγία Παρασκευή µε την

συµµετοχή των ευρισκοµένων εκεί παραθεριστών και πολλοί εξ’ αυτών προσήλθαν εις «το ποτήριον της

ζωής», της θείας Μεταλήψεως.

Καθ` όλην την διάρκεια του 15νθηµέρου (από 1ης έως και 15 Αυγούστου) ετελούντο οι ιερές παρακλή-

σεις προς την Υπεραγίαν Θεοτόκο και το αποκορύφωµα ο εσπερινός της Κοιµήσεως και η ηµέρα της εορ-

τής, όπου για ακόµη µία φορά η Αγία Παρασκευή φάνηκε µικρή για το εκκλησίασµα..!!! |σελ. 4|σελ. 4

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή
της βρύσης του Αηλιά

Ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ οι εργασίες ανα-

κατασκευής της βρύσης του Αηλιά και παραδόθηκε στη

χρήση των οδοιπόρων συγχωριανών και επισκεπτών.Η

βρύση που βρίσκονταν στο ψηλότερο σηµείο της ανη-

φορικής διαδροµής του µονοπατιού που οδηγούσε από

το χωριό στο ζωτικό για αυτό δάσος εκεί που ζωντανά

και άνθρωποι κατάκοποι από την συνεχόµενη ανηφορική διαδροµή είχαν την ανάγκη να ακουµπήσουν και

να βάλουν λίγο νερό στα χείλη τους. Και εκεί αποκαµωµένοι από την κούραση παρουσιάζονταν µπροστά τους

η βρυσούλα του Αηλιά που έτρεχε πάντα την ίδια ποσότητα νερού χειµώνα καλοκαίρι ένα “ράµµα” νερό που

όµως ήταν τόσο νόστιµο και τόσο πολύτιµο. Πάνω από το πέτρινο τοιχίο ήταν το εικόνισµα του Αηλιά χω-

µένο µέσα στην άµµο ήταν θα λέγαµε το ..επίνειο από το εξωκλήσι του Αηλιά που στέκονταν αγέρωχο στην

κορυφή ατενίζοντας την Καράβα. Ανάλογη επισκευή πρέπει να γίνει και στη βρύση του Παρασκευά που βρί-

σκεται κοντά στη βρύση του Αηλιά και πάνω στο δρόµο που οδηγεί από τον Ελληνόπυργο στη λίµνη Νικο-

λάου Πλαστηρα.

Στην µια φωτογραφία που βλέπουµε τον κ. Βασίλη

Ζάχο, φαίνεται η Βρύση όπως ήταν τον περασµένο

Ιούλιο και και στην άλλη µε τους Αντ. Μηνίτσιο, Ιωα.

Γεωργούλα, Αθ. Ζάχο, Λαµ. Πασιαλή, Βασ.

Παναγόπουλο και ∆ηµ. Καρύδα, όπως είναι σήµερα.

Εύκολη η πρόσβαση
στο κάστρο

“ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ”
Μετά από τις

εργασίες συντήρη-
σης που έγιναν
πρόσφατα στον
χωµατόδροµο από
του Γκιώνη το Στε-
φάνι µέχρι τη βάση
του βραχώδους
λόφου επί του οποίου βρίσκεται το κάστρο και στο
υφιστάµενο µονοπάτι που οδηγεί σ΄αυτό, η προ-
σπέλαση πλέον είναι εφικτή σε όλον τον κόσµο και
είναι υποχρέωση όλων των χωριανών να επισκε-
φθούν το κάστρο από το οποίο πήρε το όνοµα το
χωριό. Επίσης µπορούν όσοι θέλουν να κάνουν
πεζοπορία να αφήσουν το αυτοκίνητο στην
άσφαλτο και σε µισή ώρα να φθάσουν στο κάστρο
µε κανονικό βάδισµα.

Ο Γιώργος Ανδ. Ανδρέου
στον Ελληνόπυργο

Στον τόπο της καταγω-

γής του, τον Ελληνόπυργο,

βρέθηκε στις 31 Αυγούστου

ο γνωστός µουσικοσυνθέ-

της Γιώργος Ανδρέου (ο

γιός του πρώην δηµάρχου

Σερρών, Ανδρέα Ανδρέου).

Ευχάριστος άνθρωπος και

κυρίως ταπεινός. Οι συναυ-

λίες που έδωσε στο χώρο

του Αγίου Αθανασίου µε

την Ελένη Τσαλιγοπούλου

αλλά και αυτή στην κεντρική πλατεία του χωριού µε τον Χρήστο Θηβαίο θα µεί-

νουν σε όλους µας αξέχαστες... Ίσως στο µέλλον κάτι ετοιµάσουµε...
∆ηµήτρης Παπαντωνίου

Στη φωτογρααφία στο καφέ ψησταριά

DA NAPO µε τον ΝΑΠΟ ΚΑΡΑΤΩΛΟ
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1η σελίδα
-Αναβαθµίζεται ο Ελληνόπυργος. Εντάχθηκε στο
πρόγραµµα LEADER
-Νερό από τη λίµνη Πλαστήρα για τα χωριά του
∆ήµου Ιθώµης;
-Πέτυχαν σε ΑΕΙ – ΤΕΙ
-Το CHAT ROOM του Ελληνοπύργου
-Ο «ΠΑΝΑΟΥΛΑΣ» Παναγιώτης Πασιαλής του κ.
Λάµπρου Πασιαλή
-Το Αρχοντικό Σύρµου – Ζήγρα και οι Βάρβαροι
-Ένα σύντοµο αφιέρωµα στην Παναγία

2η σελίδα
-Η συνάντηση των Πλακαίων
-Απίθανη συνάντηση

3η σελίδα
-Ο ΗΡΩΑΣ Γ.Καραισκάκης. Ποίηµα από τον
Κώστα Γιαννούλη
-Αλληλογραφία
-Παιδικό θέατρο στο Φράγγο
-Κοινωνικά
-Θανάσης Παναγιώτου επικήδειος από τον Γρη-
γόρη Γκερµπεσιώτη
-Πλήρωσαν για την εφηµερίδα

4η σελίδα
-Λακωνικά από τον Αντώνη Μηνίτσιο
-Απίστευτα και όµως Γραλιστινά από το Θωµά
Βούρδα
-Ο γάµος της χρονιάς για το χωριό µας

Ε Λ Λ Η Ν ΟΠ Υ Ρ Γ ΟΣ

...πριν από 10 χρόνια...πριν από 10 χρόνια
• Τεύχος 113 Ιούλιος – Αύγουστος 2003

ΘΑΝΑΤΟΙ
-Γέρµανος ΄Αγγελος, ετών 68, στην Λάρισα.
-Παπαδηµητρίου Νίκη του Ιω., στις 27-4-13 στη
Λαµία, όπου και ενταφιάσθηκε.
-Αλπούς Κων/νος του ∆ηµ., στις 22-6-2013 στον Κα-
ναδά (Τορόντο), ετών 84, όπου και ενταφιάσθηκε.
-Ζήγρα Μαριάνθη, γένος Αλπού ∆ηµητρίου, ετών 85,
στις 12-5-13 στον Βόλο (Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου, Μελισ-
σάτικα Ν.Ιωνίας), όπου και ενταφιάσθηκε.
-Ανδρέου Ελένη συζ.Θωµά (γένος Τσουρταντάνη),
ετών 90, στις 3-7-13 στο χωριό.
-Μακρής Αθανάσιος του Θωµά, ετών 73, στον Βόλο,
στις 5-7-2013 και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Αγία
Παρασκευή, στο χωριό όπου και ενταφιάσθηκε.
-Παπαδηµητρίου Αγορούλα συζ.Αθαν. (γένος Γεωρ-
γούλα Γ.), ετών 67, στις 10-7-13 στον Βόλο και η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στον΄Αγιο ∆ηµήτριο, στο χωριό.
-Μπίρου Αθανασία του Κων., ετών 104, στις 27-7-13,
στο χωριό, όπου και ενταφιάσθηκε.
-Καρατώλου Σπυριδούλα του Νικολάου, στις 3-8-
2013, ετών 97, στο χωριό, όπου και ενταφιάσθηκε.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Καλαντζή Σοφία, την 30-6-13, στην Αγία Παρασκευή
στο χωριό.
-Ανδρέου Ελένη του Θ., 40ήµερον, την 27-7-13, στην
Αγία Παρασκευή στο χωριό.
-Μακρής Αθαν.του Θ., 40ήµερον, 27-7-2013, στην Αγία
Παρασκευή, στο χωριό.
-Παπαδηµητρίου Αγορούλα του Αθαν. την 18-8-2013
στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό.
-Μπίρου Αθανασία του Κων., 40 ήµερον, την 1-9-2013
στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό.
-Καρατώλου Σπυριδούλα του Νικ., 40ήµερον, στην
Αγία Παρασκευή του χωριού.«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»

Τριµηνιαία Εκπολιτιστική Εφηµερίδα
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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.

ΒΑΠΤΙΣΗ

-Ο ΛΟΥΚΑΣ Αντώνιος και η Γεωργία Θεοδ. Μακρυ-

νάσιου (και της Ελένης Απ.Οικονόµου) βάπτισαν τον

πρωτότοκο γιό τους, στις 21-7-2013, στον Ι.Ν. Αγίου Βα-

σιλείου Βόλου. Και το όνοµα αυτού Μάριος-Συµεών.

Ευχόµαστε να τα εκατοστίσει.

-Ο Γιατρός Κώστας Γ. Καλαντζής, στις 25 Αυγ.2013,

βάπτισε τον γιό του στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύρ-

γου και το όνοµα αυτού Γεώργιος (=Γιωργούκος), το

όνοµα του µακαρίτη παππού του, που τόσο πολύ αγα-

πούσε το χωριό και έφυγε πρόωρα. Ευχόµαστε στον

µικρό Γιώργο να τα εκατοστήσει.

Κοινωνικά και άλλα...

Πένθιμα και άλλα...

ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΣΤΡ. ΣΧΟΛΕΣ, έτους 2013*

--Σύρµος Γρηγόριος του Θεοδωρου, Πανεπιστήµιο Θεσσα-

λίας / Ιατρική Λάρισας.

-Μπαλατσός Βασίλειος του Γεωργίου και της Ευσταθίας το

γένος Παναγιώτη Μηνίτσιου πέτυχε στη σχολή Αστυφυλάκων.

Είναι το τέταρτο παιδί της οικογένειας που εισέρχεται στην Ελ-

ληνική Αστυνοµία. Θερµά συγχαρητήρια.

-Βλάχου Αγορίτσα του Νικολαου, ΣΥ∆ (Αεροπορία).

-Ιωάννα Αθ. Γέρµανου, Επιστήµες τροφίµων και διατροφής

ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

-Ο Κων/νος ΑΘ.ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Πανεπι-

στήµιου Ιωαννίνων/Τµήµατος ∆ιαχείρισης περιβάλλοντος και

φυσικώνπόρων, έλαβε τοδιδακτορικό του,µεΑΡΙΣΤΑ,ύστερα

από εργασία έρευνας στην «Βιολογία επεξεργασίας πόσι-

µου νερού». Συγχαρητήρια και καλή επαγγελµατική αποκατά-

σταση ευχόµεθα.

-ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακρής του Βαϊου και της Ελισσάβετ (γένος

Νικολάου∆.ΓΩΓΟΥκαιτηςΚαλλιθέας), απεφοίτησε τουΚα-

ποδιστριακού Παν. Αθηνών και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής

Σχολής, ορκισθείς την 7η Αυγ. 2013.

Ευχόµαστε καλή συνέχεια στις σπουδές του (στην ειδίκευσή

του)καικαλήεπιστηµονικήκαιεπαγγελµατικήπορείαστηνσυ-

νέχεια.

-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Κων/να του Θωµά (και της Αγορούλας

Κ.Καρανάσιου), απεφοίτησε από το Νew yor Coleg (Αµερικά-

νικο Κολλέγιο στην Θεσ/νίκη), ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, µε ει-

δικότητασταΤουριστικά.Συγχαρητήριακαικαλήεπαγγελµατική

αποκατάσταση.

*Σηµ: Παρακαλούµε τους συγχωριανούς µας να µας

πληροφορούν για τις επιτυχίες και την πρόοδο των

παιδιών τους, διαφορετικά είναι αδύνατη η συγκέν-

τρωση τέτοιων στοιχείων. Στα e-mail των µελών του

∆.Σ. και της συντακτικής επιτροπής µπορούν να

αποστέλλονται και ανάλογες φωτογραφίες. Οµοίως

και για άλλα γεγονότα, όπως: (Γεννήσεις, βαπτίσεις,

γάµους, διορισµούς, µεταθέσεις, επαγγελµατική και

επιστηµονική πρόοδο συγχωριανών µας κλπ).

Ευχαριστούµε θερµώς

(Εκ της συντακτικής επιτροπής)

Επιτυχόντες

‘Χίλιες Ευχές για την γιορτή σου’

Η
φιλία είναι µία από τις πιο σηµαντικές αξίες στην ζωή, την

οποία πιστεύω και υπηρετώ απόλυτα.
∆ώρο Θεού για µένα η φιλία µου µαζί σου.
Ναι Παύλο είσαι ο «άνθρωπος» ο ιδιαίτερος, ο ξεχωριστός, ο ανιδιο-

τελής, µακριά από µετριότητες, εγωισµούς, ζήλιες, µε περιφρόνηση για
τους χειριστικούς, τους καιροσκόπους αυτούς που επαίρονται για τον
θρίαµβό τους. Ζητάς την ουσία, βαδίζεις µε την αλήθεια και την ειλικρί-
νεια, ξέρεις να αγγίζεις τις καρδιές των ανθρώπων, το ουσιώδες και αξιόλογος τη ζωή.

Με διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνέπεια, απαντάς στον ∆ηµοκρατικό θεσµό της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.

Μακαρίζω την οικογένειά µου και τους συµπολίτες µας που είσαι πάντα κοντά µας και αφουγκρά-
ζεσαι τις δυσκολίες µας και τα ‘προβλήµατά’ µας µε στόχο να βρίσκεις λύση σε αυτά.

Τώρα το χωριό µας και ο Νοµός Καρδίτσας είναι περήφανος για σένα.
Υπηρετείς το µεγάλο βάθρο της δηµοκρατίας το Ελληνικό Κοινοβούλιο είσαι ένας αξιόπιστος πο-

λιτικός, άνθρωπος του διαλόγου και της συλλογικότητας.
Αγωνίζεσαι για αρχές και αξίες. Το δηµοκρατικό σου πιστεύω το κάνεις πράξη ζωής.
∆ίνεις από την πολιτική σου θέση που κατέχεις και αγώνες για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για κοινω-

νίες συνοχής.
Έχεις µια υπέροχη οικογένεια µε την αγαπηµένη σου Μαιρούλα έµαθες τα παιδιά σου να βαδίζουν

τον δρόµο της αρετής, της ηθικής και της αξιοπρέπειας.
Σου εύχοµαι ‘ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ’ να ζήσεις και να έχεις την δύναµη και κουράγιο να συνεχίσεις το έργο

σου.
ΑΑππόό  ττηη  φφίίλληη  σσοουυ  ΜΜααίίρρηη  ΤΤρριιααννττάάρρηη

((ΜΜααίίρρηη  ΝΝ..ΤΤρριιααννττάάρρηη)

-Ο γιατρός κ. Νικόλαος Άνδρέου προσέφερε το ποσό
των 50 ΕΥΡΩ για ενίσχυση της εφηµερίδας ΕΛΛΗΝΟ-
ΠΥΡΓΟΣ. 

- Ευχαριστούµε θερµά -

Προσφορές 
για την εφημερίδα

"Στην µνήµη της αοιδίµου Σπυριδούλας Καρατώλου, ο
Θεόδωρος και η Αγορίτσα Σιούφα κατέθεσαν απευθείας
στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν Ιδρυµα "Αρχοντικόν Σύρ-
µου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου" το ποσό των €100 διά τους
σκοπούς του.»

Προσφορές εις μνήμην
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(Συνέχεια)
Αποθανέτω η ψυχή µου µετά των αλλοφύλων (Κριτ

16.29-30): Ας πεθάνω κι εγώ µαζί µε τους εχθρούς µου,
αυτοθυσιάζοµαι για να τους πάρω µαζί µου. Είναι η πε-
ρίφηµη φράση που αναφώνησε ο Σαµψών, όταν
έσπρωξε µε τα δυο στιβαρά του χέρια τις κολόνες του
ναού, όπου τον είχαν φυλακισµένο οι Φιλισταίοι, και το
οικοδόµηµα σωριάστηκε, καταπλακώνοντας και όλους
τους άλλους που βρίσκονταν µέσα: «και ο οίκος έπεσεν
επί τους άρχοντας και επί πάντα τον λαόν τον εν αυτώ, οι
δε αποθανόντες, ους εθανάτωσεν εν τω θανάτω αυτού,
ήσαν περισσότεροι παρά όσους εθανάτωσεν εν τη ζωή
αυτού».
Άπολις άνθρωπος (ρητό): Άνθρωπος χωρίς πατρίδα,
άπατρις. Στην αρχαία του διάσταση ωστόσο ο χαρακτη-
ρισµός είναι κάτι περισσότερο από άπατρις, δεν περιο-
ρίζεται απλώς σ’ αυτόν που δεν έχει πατρίδα. Ο άπολις
είναι κατά τον Όµηρο «αφρήτωρ» (ακοινώνητος), «αθέ-
µιστος» (έκνοµος) και «ανέστιος» (χωρίς σπίτι και οικο-
γένεια). Είναι ο άνθρωπος που δεν υπολογίζει κανέναν:
ούτε συγγενείς, ούτε φίλους, ούτε νόµους, ούτε κοινωνι-
κούς κανόνες συµπεριφοράς. Είναι ο εκ πεποιθήσεως
άνθρωπος «ανέστιος», αυτός που δε θέλει να έχει σχέση
µε οικογένεια και συντροφικότητα, είναι ο αντικοινωνι-
κός τύπος στην ακραία του έκφανση.
Απολωλός πρόβατον (Λκ 15.6): Παραστρατηµένος,
πλανεµένος άνθρωπος. Λέµε «αυτός είναι το απολωλός
πρόβατον της οικογένειας». Η φράση προέρχεται από
την παραβολή του απολωλότος προβάτου, κατά την
οποία ο τσοπάνης αφήνει τα ενενήντα εννέα πρόβατά
του στην ερηµιά αφύλακτα, για να βρει το ένα, που χά-
θηκε. Και όταν το βρίσκει, καλεί στο σπίτι του συγγενείς
και φίλους, για να γιορτάσουν µαζί του το γεγονός. Η
φράση επαναλαµβάνεται και στο πρώτο νεκρώσιµο ευ-
λογητάριο, όπου ο νεκρός επιζητεί τον οικτιρµό του Χρι-
στού, «λέγοντάς» του «..το απολωλός πρόβατον εγώ ειµί,
ανακάλεσαί µε, Σωτήρ, και σώσον µε!»
Απόντα µε και µαστιγούτω (Αριστοτέλης): Όταν εγώ
είµαι απών, ας µε µαστιγώσουν κιόλα. Έτσι απάντησε ο
Αριστοτέλης, όταν πληροφορήθηκε ότι κάποιος τον λοι-
δορούσε αναίσχυντα. Η φράση χρησιµοποιείται περι-
φρονητικά για όσους κατακρίνουν ή βρίζουν τους άλλους
πίσω από τις πλάτες τους.
Απόντι µη µάχου (δελφ. παράγγ.): Μην κατακρίνεις, µην
κακολογείς τον απόντα. Αν έχεις τα κότσια, αντιµετώπισέ
τον, όταν είναι παρών, όχι πίσω από τις πλάτες του.
Απορρήτων επέων σφραγίς γλώσση επικείσθω
(Λουκιανός): Όταν πρόκειται για µυστικά, πρέπει να
σφραγίζουµε τη γλώσσα µας.
Απορώ και εξίσταµαι: Τα έχω χαµένα, δεν ξέρω τι να
πω, εκπλήσσοµαι. Η φράση είναι απόσπασµα από το
θεοτοκίο κάθισµα του γ΄ ήχου «Την ωραιότητα της παρ-
θενίας σου ...», όπου «ο Γαβριήλ καταπλαγείς, εβόα τη
Θεοτόκω: ποίον σοι εγκώµιον προσαγάγω επάξιον; τι δε
ονοµάσω σε; απορώ και εξίσταµαι.». Αλλά και στις Πρά-
ξεις των Αποστόλων (2.12) αναφέρεται ότι το πλήθος που
είχε συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι όπου οι µαθητές του
Χριστού κατά την ηµέρα της Πεντηκοστής είχαν δεχτεί
την επιφώτιση του Αγίου Πνεύµατος και άρχισαν να λα-
λούν ξαφνικά άγνωστες σ’ αυτούς ξένες γλώσσες, τους
άκουγε µε κατάπληξη και όλοι  «εξίσταντο και διηπόρουν,
άλλος προς άλλον λέγοντες. Τι αν θέλοι τούτο είναι;»
(θαύµαζαν και απορούσαν, λέγοντας ο ένας στον άλλον.
Πώς µπορεί να εξηγηθεί αυτό που συµβαίνει;).
Αποσκότισόν µε (∆ιογένης ο Κυνικός): Μη µου κάνεις
σκιά. Είναι η απάντηση του ∆ιογένη προς τον  Μ. Αλέ-
ξανδρο, όταν ο δεύτερος τον ρώτησε τι χάρη θέλει να του
κάνει, ενώ στεκόταν µπροστά του και του έκρυβε τον
ήλιο. Ωστόσο, ο Πλούταρχος µας δίνει την απάντηση µε
τη φράση «µικρόν από του ηλίου µετάστηθι» (στάσου
λίγο πιο πέρα από τον ήλιο).
Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αµαρτιών
µου (Ψλ 50.11): Κρύψε το πρόσωπό σου από τις αµαρ-
τίες µου, παράβλεψε τα αµαρτήµατά µου. Η έκκληση
µπορεί να απευθύνεται και προς κάθε άλλον δυνάµενο
να συγχωρήσει τις αµαρτωλές πράξεις µας.
Αποτάσσοµαι τω Σατανά: Αποκηρύσσω το Σατανά, τον
εξορκίζω, δηλ. διώχνω κάτι κακό από κοντά µου ή «δίνω
τόπο στην οργή» για κάτι που µου συµβαίνει. Η φράση
προέρχεται από την ακολουθία του βαπτίσµατος, κατά
την οποία λαµβάνει χώρα η εξής στιχοµυθία µεταξύ ιερέα
και αναδόχου στο προκαταρκτικό στάδιο της κατήχησης
του υποψήφιου χριστιανού:
- Ιερέας προς τον κατηχούµενο: Αποτάσσει τω Σατανά;
Και πάσι τοις έργοις αυτού; Και πάση τη λατρεία αυτού;
Και πάσι τοις αγγέλοις αυτού; Και πάση τη ποµπή αυτού;

- Κατηχούµενος ή ανάδοχος, «αν ο κατηχούµενος είναι
βάρβαρος ή παιδίον»: Αποτάσσοµαι (τρις).
- Ιερέας: Απετάξω τω Σατανά;
- Κατηχούµενος: Απεταξάµην (τρις).
Με τη φράση "αποτάσσοµαι τω Σατανά" καλούµαστε µε-
ταφορικά πολλές φορές να αποκηρύξουµε πράξεις κατα-
δικαστέες, είτε δικές µας είναι αυτές είτε ξένες.
Αποτίναξον και τον κονιορτόν των υποδηµάτων σου:
Όταν ο Χριστός παραχωρούσε στους µαθητές του δύ-
ναµη και εξουσία, να κάνουν θαυµατουργικές πράξεις και
να θεραπεύουν αρρώστους, τους εξαπέστειλε στον
κόσµο, για να κηρύξουν τη βασιλεία του Θεού, αλλά τους
είπε αν πάνε σε κάποια πόλη και δεν τους δεχτούν, να
την εγκαταλείψουν αµέσως και «εξερχόµενοι από της πό-
λεως εκείνης και τον κονιορτόν των ποδών υµών αποτι-
νάξατε»(Μτ 10.14, Λκ 10.11). Τη φράση
µεταχειριζόµαστε, ελαφρώς τροποποιηµένη σήµερα, σαν
εξορκισµό να απέχουµε από κακοτοπιές και καταστάσεις
που µπορούν να µας βάλουν σε µπελάδες.
Αποφώλιον τέρας: Αποκρουστικό τέρας. Τέτοιο ήταν ο
Μινώταυρος, για τον οποίο µάλιστα ο Πλούταρχος λέει
πως το όνοµά του ήταν «αποφώλιον βρέφος». Λέγεται
για ειδεχθείς εγκληµατίες και γενικά για ανθρώπους
σκληρούς και ανάλγητους.
Αράβιος αυλητής: Ο πολυλογάς, ο φλύαρος που δεν εν-
νοεί να σταµατήσει µε καµιά δύναµη. Η παροµοίωση
αναφέρεται σε κάποιον κακότεχνο, αυλητή της πεντάρας,
Άραβα, ο οποίος έπαιζε µεν για µια δραχµή, αλλά για να
σταµατήσει ζητούσε πέντε.
Άραγε γινώσκεις α αναγινώσκεις; Άραγε καταλαβαί-
νεις αυτά που διαβάζεις; Την ερώτηση αυτή απηύθυνε ο
Φίλιππος καθοδόν προς τη Γάζα  στον Αιθίοπα ευνούχο
της Βασίλισσας Κανδάκης, βλέποντάς τον να διαβάζει
τον προφήτη Ησαΐα, καθισµένος επάνω στην άµαξά του,
όπως µας πληροφορούν οι Πράξεις των Αποστόλων
(8.30). Η φράση επαναλαµβάνεται ειρωνικά για όποιου
τις γνώσεις θέλουµε να αµφισβητήσουµε.
Άρατε πύλας: Ανοίξτε τις πόρτες. Λέγεται µεταφορικά
για κάποιον που θέλουµε να ειρωνευτούµε ή να υπερτο-
νίσουµε τη σηµασία της εµφάνισής του, µε την έννοια
«κάντε στην µπάντα να περάσει ο µεγάλος» ή «καλώς
τον µεγάλο!». Η φράση είναι απόσπασµα από τον
Ψαλµό 23, βάσει του οποίου, µετά την περιφορά του Επι-
ταφίου και αφού αυτός επανέλθει στην εκκλησία και στα-
θεί µπροστά στην κλειστή πια είσοδο, διεξάγεται ο εξής
σκηνοθετηµένος διάλογος µεταξύ του ιερέα, σαν εκπρο-
σώπου του Χριστού, και κάποιου τρίτου ατόµου, σαν εκ-
προσώπου του πυλάρτη Άδη, που βρίσκεται µέσα στην
εκκλησία και πίσω από την κλειστή πόρτα της κυρίας ει-
σόδου:
- «Άρατε πύλας, οι άρχοντες υµών, και επάρθητε, πύλαι
αιώνιοι, και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της δόξης!» ανα-
φωνεί «γεγονυία τη φωνή» ο ιερέας.
- «Τις έστιν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης;» ρωτάει ο πυ-
λάρτης πίσω από την κλειστή πόρτα.
- «Κύριος, κραταιός και δυνατός. Κύριος δυνατός εν πο-
λέµω. Άρατε πύλας, οι άρχοντες υµών, και επάρθητε,
πύλαι αιώνιοι, και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της δόξης!»
επαναλαµβάνει ο ιερέας που συνοδεύει τον Επιτάφιο.
- «Τις έστιν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης;» ξαναρωτάει ο
πυλάρτης.
- «Κύριος των δυνάµεων, αυτός εστίν ο Βασιλεύς της
δόξης!» επαναβεβαιώνει ο ιερέας, οπότε υποκύπτει ο πυ-
λάρτης και ανοίγει την πύλη, για να εισέλθει στο ναό ο
άρχων της ζωής και του θανάτου.
Αράτω τον σταυρόν: Πριν αποφασίσει ο Χριστός να
πάει στα Ιεροσόλυµα, έκρινε σκόπιµο να ενηµερώσει
τους µαθητές του για το εγχείρηµα αυτό, εξηγώντας τους
καθαρά πλέον ότι ο ίδιος θα πάθει πολλά εκεί από τους
πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς και γραµµατείς και ότι θα
θανατωθεί και την τρίτη ηµέρα θα αναστηθεί. Μετά τη δή-
λωση αυτή είπε στους µαθητές του «ει τις θέλει οπίσω
µου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυ-
ρόν αυτού και ακολουθείτω µοι» (Μτ 16.24). Τους προ-
ειδοποίησε δηλαδή ότι τους περιµένουν βάσανα µεγάλα
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(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 σκληρές δοκιµασίες, αν αποφασίσουν να τον ακο-
λουθήσουν. Η φράση είναι κατάλληλη σαν πρόκληση
προς τρίτους για κάθε τολµηρή απόφαση που προοιω-
νίζεται περιπέτειες και κινδύνους µεγάλους.
Αργία µήτηρ πάσης κακίας ((Σόλων): Η τεµπελιά και η
απραξία γενικά είναι πρόξενοι κακών αποτελεσµάτων. Ο
αργόσχολος αφήνει το µυαλό του να µηχανεύεται ενέρ-
γειες και να κάνει σκέψεις που εκτρέπουν από τον ορθό
δρόµο.
Άργος µη ίσθι, µηδ’ αν πλουτής (Πιττακός): Μην κάθε-
σαι άεργος, έστω κι αν είσαι πλούσιος. Η τεµπελιά µόνο
καλό δεν κάνει.
Αργυραίς λόγχαις µάχου και πάντων κρατήσεις: Πο-
λέµα µε αργυρές λόγχες και θα νικήσεις τους πάντες.
Αυτόν το χρησµό έδωσε η Πυθία στο βασιλιά της Μακε-
δονίας Φίλιππο Β΄. Με τις αργυρές λόγχες υπονοούσε τα
χρήµατα, τη δωροδοκία. Βλέπετε, οι αργυρές λόγχες δεν
είναι σηµερινή εφεύρεση, έχουν µακρόχρονη ιστορία.
Αργύρου κρήναι λαλούσιν (παροιµία): Μιλάνε οι αση-
µένιες βρύσες. Λέγεται για πλουσίους που εκτός από τα
πλούτη τους δεν έχουν κανένα πνευµατικό περιεχόµενο,
αρκούµενοι να περηφανεύονται και να επιδεικνύονται
ποµπωδώς για την ευηµερία τους, ενώ κάποιοι άλλοι,
από ωφελιµιστικό υπολογισµό, κολακεύουν και  επαι-
νούν αβασάνιστα τις βλακείες που λένε.
Αργύρου στερούµενοι, ίαµβον ψάλλοµεν (παροιµία):
Λεφτά δεν έχουµε, µεγαλεία ζητάµε. Σηµειωτέο ότι ίαµ-
βος ήταν σατιρικό τραγούδι, γραµµένο σε ιαµβικούς στί-
χους (µε µία τονισµένη και µία άτονη συλλαβή).
Αρετής προπάροιθε ιδρώτα θεοί αθάνατοι θήκαν
(Ησίοδος): Οι αθάνατοι θεοί έβαλαν µπροστά στην αρετή
τον ιδρώτα. Για τον ενάρετο άνθρωπο «τα αγαθά κόποις
κτώνται».
Άριστον µεν ύδωρ (Πίνδαρος): Ο Πίνδαρος, ζυγίζοντας
τις βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου, αξιολογεί τη σπου-
δαιότητα µεταξύ νερού και χρυσού για τη επιβίωσή του
και αποφαίνεται πως το νερό είναι το ύψιστο αγαθό, ενώ
ο χρυσός µε τη λάµψη του επιβάλλεται σαν τη φωτιά
µέσα στη νύχτα και προσθέτει απλώς στον κάτοχό του
πλούτο, αίγλη και µαταιοδοξία. Είναι ένα "αιθόµενον
πυρ" (φωτιά που λάµπει), αλλά όχι αναγκαίο ("άριστον
µεν ύδωρ, ο δε χρυσός αιθόµενον πυρ, άτε διαπρέπει
νυκτί µεγάνορος έξοχα πλούτου"). Σηµειώνουµε ωστόσο
ότι ο Πίνδαρος θέλησε µε το  στίχο αυτό από τον πρώτο
"Ολυµπιόνικό" του να εκφράσει κυρίως την πεποίθησή
του ότι το νερό είναι η πρώτη κοσµική ύλη, από την οποία
γεννήθηκαν τα πάντα.

Με την ευκαιρία αυτή αξίζει επίσης να παρατηρήσουµε
πόσο εντυπωσιακό είναι για εµάς τους Έλληνες  να βλέ-
πει κανείς γραµµένη τη φράση "Υ∆ΩΡ ΜΕΝ ΑΡΙΣΤΟΝ"
επάνω σε αναµνηστικά αντικείµενα (µολύβια, µπρελόκ
κ.ά.) ιαµατικών πηγών άλλων χωρών, ιδίως σκανδιναβι-
κών.
Άριστος οίκος εστίν ο των περισσών µηδενός δεό-
µενος και των αναγκαίων µηδενός ενδεόµενος (Πιτ-
τακός): Άριστο νοικοκυριό είναι αυτό που δε ζητά από το
Θεό περιττά πράγµατα, αλλά ούτε και να στερείται και τα
αναγκαία.
Άρκτου παρούσης, ίχνη µη ζήτει (παροιµία): Ενώ βλέ-
πεις την αρκούδα, µην ψάχνεις τα ίχνη της. Η παροιµία
αφορά εκείνους που αναλίσκονται σε αναζήτηση περιτ-
τών  αποδείξεων για αυταπόδεικτα πράγµατα. Αντίστοιχη
είναι η σύγχρονη παροιµία «το λύκο τον βλέπει, τον
ντορό (το ίχνος, την πατηµασιά) γυρεύει».

(Συνέχεια στο επόµενο)
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Η βρύση τ΄ Αη Λιά Η βρύση τ΄ Αη Λιά 

νέος τόπος αναψυχής νέος τόπος αναψυχής 

για τους χωριανούςγια τους χωριανούς

µας.µας.

ΟιΟιαρχαίοι ηµών πρόγονοι µεταξύ των άλλων
σοφών ρητών είπαν και τούτο: Εν τη ενώσει η

ισχύς». Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωσή
µας αγαπητοί συγχωριανοί.

Πριν λίγα χρόνια οι αεροπόροι του χωριού συγ-
κεντρώσαµε χρήµατα για τη βελτίωση του χώρου
όπου είναι τοποθετηµένο το θρυλικό σκάφος F-104
G, το οποίο η πολεµική µας αεροπορία παραχώ-
ρησε, τιµής ένεκεν, για την προσφορά προς αυτή δε-
κάδων αξ/κων (Ιπταµένων - Τεχνικών και
∆ιοικητικών) από το χωριό.

Τα χρήµατα αυτά, 1500 Ευρώ δυστυχώς λόγω
των κοντόφθαλµων και ανιστόρητων υπαλλήλων του
∆ασαρχείου Καρδίτσης δεν τοποθετήθηκαν σ΄ αυτό
το χώρο (600 µ. περίπου) γεµάτος κοτρώνια – δυ-
στυχώς τέτοιοι άνθρωποι στελεχώνουν τις δηµόσιες
υπηρεσίες και εµείς περιµένουµε να πάει µπροστά η
Ελλαδίτσα µας. 

Έτσι ο Σύλλογος αποφάσισε µε αυτά τα χρήµατα
να ανακαινίσει την ιστορική βρύση του Αη΄ Λιά η
οποία κατά τους παλαιότερους αναβλύζει αγίασµα
και οπωσδήποτε το καλλίτερο νερό της περιοχής.

Όταν λοιπόν µου τηλεφώνησε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου και µου ανακοίνωσε την πρόθεσή του, φυ-
σικά δέχθηκα χωρίς δεύτερη κουβέντα να αναλάβω
την επίβλεψη και ότι άλλο απαιτείτο για την υλοποί-
ηση του έργου.

Οι εργασίες ανατέθηκαν στον εξαίρετο χωριανό
µας µάστορα ∆.Καρύδα ο οποίος ανταποκρίθηκε
στις απαιτήσεις µου (∆ηµήτρη συγγνώµη αλλά είµαι
λίγο τελειοµανής…). Προσωπικά θεωρώ ότι έγινε
πολύ καλή δουλειά µε αποτέλεσµα να αλλάξει όψη
όλος ο χώρος. Απαιτούνται βέβαια κάποιες συµπλη-
ρωµατικές εργασίες και αναµένουµε γι΄ αυτό οικονο-
µική βοήθεια των αρχών, για µα µετατραπεί ο χώρος
σε τόπο αναψυχής.

Κλείνοντας καλούµε τους χωριανούς αλλά και κα-
τοίκους άλλων χωριών να γεµίσουν τον τουρβά µε
δυνατό κολατσιό και να εκδράµουν προς τη βρύση,
συνδυάζοντάς την µε επίσκεψη στα πλησίον κείµενα
εξωκκλήσια (Άγιος Κων/νος, Αη Λιά και Άγιο Αθανά-
σιο) και τους διαβεβαιώ δεν θα το µετανιώσουν.

Τέλος εµείς ότι κάναµε το κάναµε µε σεβασµό
πρώτα απ΄ όλα στους παππούδες µας και προπαπ-
πούδες  µας οι οποίοι µε µεράκι και ανιδιοτέλεια
έφτιαχναν αυτές τις βρυσούλες – πηγές ζωής για την
εποχή εκείνη.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Συλλόγου Β.Πανα-
γόπουλο, ο οποίος σηµειωτέον όπως µου εκµυστη-
ρεύτηκε έδιωχνε συχνά τη δίψα του στην εν λόγω
βρύση, στα πέτρινα νεανικά µας χρόνια. Βασίλης
είµαι πάντα στη διάθεσή σου για τέτοιους σκοπούς
και υπάρχουν προτάσεις.

Λίγα λόγια για την ιστορία της βρύσης: Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες που αντλήσαµε από τον
µπάρµπα Θανάση Τέγο (92 ετών) η βρύση κατα-
σκευάστηκε περίπου στα 1900 από τους αδελφούς
Στέργιο και Βασίλειο Βλάχου και τον Ιωάννη Τέγο
πατέρα του Αθανασίου. Η πηγή της βρύσης βρίσκε-
ται στα ανατολικά περίπου 50-100 µέτρα από τη ση-
µερινή θέση της και το νερό µεταφέρεται µε πήλινους
αγωγούς (λούκια). Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά τις ερ-
γασίες όπου ανασκάψαµε µέρος πήλινου αγωγού,
στη δεξιά µεριά της κοπάνας µε κατεύθυνση προς το
Πασιαλέϊκο κτήµα, προφανώς για σκοπούς ποτί-
σµατος κάποιου κήπου.

Η βρύση αποτελείτο από λιθοδοµή, µέρος της
οποίας υπάρχει και σήµερα, η δε κοπάνα ήταν από
ξύλο καστανιάς και διατηρήθηκε µέχρι το 1950 οπότε
αντικαταστάθηκε µε τσιµεντένια, µάστορας της
οποίας ήταν ο µακαρίτης Τάσος Μακρής µε λασπά
τον Αθ. Τέγο. Η εγκατάσταση της βρύσης σ΄ αυτό το
σηµείο προφανώς έγινε διότι αποτελούσε σταυρο-
δρόµι τριών µονοπατιών – δρόµος λιβαδερού, Αγ.
Κωνσταντίνου και Αη΄ Λιά και Αθάνατου.

Γιάννης Γεωργούλας
Αύγουστος 2013

Πλούσιο και το φετινό
πρόγραµµα…

(Συνέχεια απο σελ 1)

●●33  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ::
Εγκαίνια Έκθεσης

Ζωγραφικής µε έργα

του Γιάννη Αντωνό-

πουλου. Παρευρέ-

θησαν  εκτός από

τους συγχωριανούς

µας και  άνθρωποι από την γύρω περιοχή, που πλη-

ροφορήθηκαν την εκδήλωση.

●●88  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ::
Εκδροµή στην Ιερά

Μονή της Παναγίας

Πελεκητής (προ-

σφορά του Συλλό-

γου προς τους

συγχωριανούς µας

που εδήλωσαν συµ-

µετοχή στην προσκυνηµατική εκδροµή στην Πανα-

γία την Πελεκετή, στο χωριό Καρίτσα, της Λίµνης

Πλαστήρα).

●●99  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ::
Μουσικό ρεσιτάλ

νέων παιδιών στο

αµφιθέατρο της πλα-

τείας. Συµµετείχαν

παιδιά συγχωρια-

νών µας, µε ιδιαί-

τερη κλίση στην

µουσική και µε ανάλογες µουσικές σπουδές σε

πιάνο, κιθάρα, βιολί. 

●●1100  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ::
Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί

χοροί στη πλατεία

του χωριού απ’ το

χορευτικό συγκρό-

τηµα Καµινάδων

Καρδίτσας, που εν-

τυπωσίασε και απέ-

σπασε θερµά

χειροκροτήµατα και ειλικρινή συγχαρητήρια από

τους παρευρεθέντες συγχωριανούς και παραθερι-

στές. Ακολούθησε γλέντι µέχρι αργά το πρωϊ και ξε-

φάντωσαν οι συγχωριανοί µας, µε πρωτοστάτες τους

νέους µας.

●●1166  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ:: Μουσική λαϊκή και δηµοτική βρα-

διά στη πλατεία του χωριού την εποµένη µετά την

εορτή της Παναγίας µας και η συµµετοχή  της νεο-

λαίας, καθώς και των µεγαλυτέρων, υπήρξεν αυθόρ-

µητη και καθολική. Το γλέντι µέχρι πρωϊνές ώρες.

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, ευχόµενοι και του

χρόνου όλοι µαζί στο χωριό.

Θρησκευτικές 
εκδηλώσεις στο χωριό

(Συνέχεια απο σελ 1)

Εδώ σηµειώνεται η αξιέπαινος πρωτοβουλία του

π.Αντωνίου για  προσκυνηµατική εκδροµή στην Πα-

ναγία την Σπηλιώτισσα, κάτι που χαροποίησε τους

κατοίκους και έδωσαν την δυνατότητα  στους ηλι-

κιωµένους ιδίως να συµµετάσχουν σε αυτή. Ως γνω-

στόν οι συγχωριανοί µας, εκ παραδόσεως

εξεπλήρωναν το τάµα τους για  πεζοπορία και  προ-

σκύνηµα στην Παναγία την Σπηλιώτισσα, τουλάχι-

στον µια φορά στην ζωή τους και σε πολλές

περιπτώσεις µε όλα τα µέλη της οικογένειας (οικογε-

νειακά). Μακάρι να υπάρξει και συνέχεια σε προ-

σκυνηµατικές εκδροµές, που συντελούν και στον

πνευµατικό ανεφοδιασµό, αλλά και στην ψυχαγωγία

των συµµετεχόντων. Είναι κάτι που το συνηθίζουν οι

ενορίες στις πόλεις και κωµοπόλεις.

Τέλος, γιορτάσθηκε στις 24 Αυγούστου (εσπερι-

νός και Θεία Λειτουργία) ο τοπικός µας ΄Αγιος, που

πάτησε και αγίασε τα χώµατα του χωριού µας, o

΄Αγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, στο γραφικό εκκλησάκι

στο αλώνι στα «Μπούρδα τα χωράφια», που κτί-

σθηκε από τον τοπικό Σύλλογο «΄Αγιος Αθανάσιος»,

παραπλεύρως των γηπέδων. Όλοι οι παραθερίζον-

τες  συµµετείχαν, κυρίως στον εσπερινό, αλλά και

την κυριώνυµη ηµέρα, οι δυνάµενοι.

Ευχόµαστε, δια των πρεσβειών της Yπεραγίας

Θεοτόκου και των προστατών µας αγίων,όλοι µαζί,

να ευρεθούµε στο χωριό και του χρόνου. 

Ένα αξιέπαινο έργο
Κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου Ελληνοπυρ-

γίων Αθηνών «Η Αγία Παρασκευή» διετέθησαν 1800

Ευρώ, προερχόµενα από έρανο των αεροπόρων του

χωριού, για την ανακαίνιση της βρύσης του Αη ‘Λιά.

Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του χωριού

Ιωάννη Βλάχο και τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αντώνη

Μηνίτσιο για τη συµβολή τους στην υλοποίηση

αυτού του σπουδαίου έργου και τους παρακαλώ να

συµβάλλουν για την αποπεράτωση  ορισµένων

ακόµη αναγκαίων επεµβάσεων για να καταστεί ο

χώρος πραγµατικό στολίδι αλλά και τόπος αναψυ-

χής για όλους τους ντόπιους και µη κατοίκους.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον εξαίρετο µά-

στορα ∆. Καρύδα αλλά και τον Γιάννη Γεωργούλα ο

οποίος επέβλεπε την όλη προσπάθεια αλλά και το

χρόνο που διέθεσε µε πολύ µεράκι γι΄ αυτό το

σκοπό.

Β.Παναγόπουλος

Πρόεδρος Συλλόγου «Αγ. Παρασκευή»

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...

Πλούσιο και το  φετινό πρόγραµµα….
Πλούσιο  και για το  φετινό καλοκαίρι οι εκδηλώσεις του τοπικού συλ-

λόγου «Ο Άγιος Αθανάσιος», στο χωριό µας. Και µάλιστα υπήρξαν επι-
τυχείς. Την παράσταση «έκλεψαν» και  εφέτος τα  παιδιά, οι µικροί
µουσικοί καλλιτέχνες, λέγε Κων/νος και Βασ.Θ.Σιούφας, Ιλιάνα Τσου-
κνίδα (εγγονής Ευθαλίας Βακουφτσή, γένος Γ.Μακρή) και οι αδελφές
Μπαϊρακτάρη (θυγατέρες των Κων/νου και Βασιλικής, γένος Ιωάννου
Γ.Τουλιά).΄ Επαιξαν  Πιάνο, βιολί, κιθάρα και τα κορίτσια τραγούδισαν
κιόλας. Συγχαρητήρια παιδιά και του χρόνου µε νέο ρεπερτόριο τρα-
γουδιών και µουσικών επιλογών.

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και κοπιάσαντες για ΟΛΕΣ τις εκ-
δηλώσεις (βλέπετε διπλανή στήλη το  αναλυτικό πρόγραµµα τον εκδη-
λώσεων).

΄Ιδωµεν…
Προανήγγειλε εκπλήξεις, ο Πρόεδρος Παύλος Β.Σιούφας, για την εικαστική έκθεση του χρόνου, λόγω

συµπλήρωσης δέκα 10 ετών, από της πρώτης έκθεσης ζωγραφικής στο χωριό µας. Στα χρόνια αυτά «πα-
ρήλασαν» γνωστοί ζωγράφοι, ηχηρά ονόµατα στον εικαστικό χώρο, από το χωριό µας, καθώς και χιλιά-
δες επισκέπτες από την γύρω περιοχή, την Θεσσαλία και όχι µόνο. Το χωριό µας έγινε, πράγµατι, γνωστό
και  εξ αιτίας  της ΄Εκθεσης  ζωγραφικής. Αξίζει να  αποκτήσει στέγη (Πινακοθήκη δηλαδή), το χωριό µας.
Περιµένουµε να εκδηλωθούν ενέργειες.΄Ιδωµεν…

«Νάτοι νάτοι οι …πρωταθλητές!!!»
Ο λόγος για παιδιά

που παραθέριζαν στο
χωριό και  µε δική τους
πρωτοβουλία  συνέθε-
σαν οµάδα µπάσκετ
(αποτελούµενη από
τους Θανάση και Αχιλ-
λέα Αρ.Παναγιώτου,
Εµµανουήλ Κ.Μπαϊρα-

κτάρη και Αθανάσιο Κων.Μουντζούρη) και δηλώσαντες συµµετοχή
στον τουρνουά  µπάσκετ του ∆ήµου Μουζακίου, που γίνεται κάθε
Αύγουστο στο Χάρµα (Χάρµαινα), έφθασαν στον τελικό και αφού
ανεδείχθησαν νικητές έναντι της οµάδας της Μαγούλας, κατέκτησαν
το τρόπαιο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, αλλά και στον προπονητή

τους Κων/νο Μπαϊρακτάρη (σύζυγος της Βασιλικής Ιω.Τουλιά), που τα προετοίµασε
δεόντως, τις προηγούµενες ηµέρες,  στο  γήπεδο µπάσκετ 5Χ5 στο χωριό µας. Συγχαρητήρια λεβεντόπαιδα
και του χρόνου πάλι πρωταθλητές.

΄Υστερα από την δια-
χειριστική έκθεση του ∆α-
σαρχείου Καρδίτσας, που
προκλήθηκε κατόπιν ενεργειών
του ∆ήµου Μουζακίου, έγινε η
ξύλευση του δάσους και  σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα διετέθη-
σαν και στους χωριανούς µας
ποσότητες καυσοξύλων. Κατά
γενική οµολογία τα ξύλα ήταν
άριστης ποιότητας και τώρα οι
συγχωριανοί µας εύχονται να υπάρξει γερός χειµώ-
νας (…αλλά µε χιόνια που θα φέρουν νερά πολλά)
και να τα κάψουν µε υγεία.

Όµως, το ∆ασαρχείο δεν απέσπασε και τις κα-
λύτερες κριτικές αφού δεν µερίµνησε να δοθούν ξύλα,
τουλάχιστον στους δηµότες (καταγοµένους και δια-
µένοντες έστω και προσωρινά στα ιδιόκτητα σπίτια
τους στο χωριό) και δικαίως διατυπώθηκαν παρά-
πονα  και έντονες επικρίσεις. Είναι δυνατόν, εµµέ-
σως, να αποστέλλονται στους ξυλέµπόρους για

αγορά καυσοξύλων (αφού
θα  αναγκασθούν εκ των
πραγµάτων να αγοράσουν

οι άνθρωποι ξύλα για το τζάκι
τους ή την ξυλόσοµπά τους,από
το εµπόριο;); Όταν τον Ελληνο-
πύργιο του στερήσεις το δι-
καίωµα εφοδιασµού
καυσοξύλων, πως θα του δώ-
σεις το κίνητρο να  επισκεφθεί το
χειµώνα το χωριό του (επανα-

λαµβάνω ΤΟ ΧΩΡΙΟ του) και να συντελέσει έτσι
στην χειµερινή του επισκεψιµότητα, που είναι και το
ζητούµενο;

Λάθος, αγαπητοί του ∆ασαρχείου. ΄Επρεπε να
εξευρεθεί λύση για τους  ντόπιους (εννοώ ∆ηµότες
µονίµους ή προσκαίρως διαµένοντες στα ιδιό-
κτητα σπίτια τους). Και µη επικαλεσθείτε τον Νόµο.
Ο Νόµος καλά τα λέει, αλλά οι άνθρωποι είναι για
να δίνουν λύσεις και να παρεµβαίνουν ώστε να τρο-
ποποιούνται προς το καλύτερο οι νόµοι.

Φωτοµοντάζ….;

Όσοι  νοµίζετε ότι

πρόκειται για φοντο-

µοντάζ, βλέποντας τον

αγαπητό Νικόλαο

∆.Πλακιά (ή άλλως “LATO”,

στα ελληνικά Λάτο) να σκαρφα-

λώνει στο µονοµάτι για τον ‘ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ’, κά-

νετε λάθος. Είναι φωτογραφία αυθεντική και

επιπλέον να γνωρίζετε ότι ∆ΕΝ χρησιµοποιήθηκε

όχηµα µεταφοράς… (φορτηγάκι 4Χ4 ή γερα-

νάκι…), αλλά περπάτησε άνετα, µόνο που χρησι-

µοποιούσε ντόπια γκλίτσα!! Όταν ρωτήθηκε για το

...εγχείρηµά του αυτό απάντησε, ως εξής: «…αυτά

να τα βλέπετε εσείς που µόνο για κουβέντες είσθε,

κι άµα θέλετε πάµε περπατώντας από την πλατεία

στην Καψούνα και µάλιστα από το Λιβαδερό…»!!

Πάντως, η θέα από τον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ είναι κα-

ταπληκτικώτατη, όπως µας διαβεβαίωσαν οι συγ-

χωριανοί µας περιπατητές.

Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και την

επίβλεψη του έργου στον τοπικό σύλλογο “ Άγ.

Αθανάσιος”.

Φοβερός ο  κυνηγός…..

Καταλήφθηκε «επ αυτοφώρω» από τον φωτο-

γραφικό φακό σε ώρα δράσης. Με στολή παραλα-

γής όντας, σε στάση ετοιµότητας και σε καρτέρι ο

αγαπητός Θανάσης (επονοµαζόµενος και Καπαϊ-

νας), είναι έτοιµος για την κίνηση  της σκανδά-

λης…«Πύρ».

Τα θηράµατα τον περικύκλωσαν, αλλά….

«πέρα βρέχει…», ούτε γάτα, ούτε ζηµιά.

Τα θηράµατα «το µυρίστηκαν…» και  κάθησαν

σταυροπόδι και δεν µπορούσαν να εξηγήσουν το

φαινόµενο. Περισσότερες λεπτοµέρειες ανατρέξατε

στην πολύ καλά στηµένη και οργανωµένη ιστοσε-

λίδα του  σεβαστού µας Ιατρού  Νικολάου ∆ηµ.ΑΝ-

∆ΡΕΟΥ www.gralista-andreou.gr, για τους  χρήστες

και χειριστές τουίντερνετ, για να επιβεβαιωθείτε,

να θαυµάστε και να συγχαρείτε και τον… συλλα-

βόντα την ιδέα αγαπητό µας Ιατρό. !!!

Κοπή Ξύλων και ∆ασαρχείο…

Καλά τα παγκάρια και τα
εξωκκλήσια είναι εύκολη λεία
για τους περιφερόµενους κακο-
ποιούς, που κατά το παρελθόν
είχαν φθάσει και στο χωριό µας.

Αλλά ποιός, όµως, µπο-
ρούσε να φαντασθεί  ότι θα
έβαζαν «στο µάτι» και τις καµ-
πάνες;

Και όµως συνέβη. Άγνω-
στοι…έκλεψαν την καµπάνα από τον εξωκκλήσι του
Αγίου Κων/νου, στον Αηλιά. Ναι την καµπάνα που
ήταν κρεµασµένη στο δένδρο, µπροστά από το
ωραίο αυτό εξωκκλήσι. Έτσι φέτος καµπάνα στον
΄Αγιο Κων/νο ∆ΕΝ κτύπησε!!!

Προς το παρόν οι καµπάνες
στον Προφήτη Ηλία, στον
Άγιο΄Αθανάσιο, στον Άγιο Γε-
ώργιο και στον ΄Αγιο ∆ηµήτριο,
είναι…απείρακτες!! Ας ελπί-
σουµε ότι θα γλυτώσουν.

Πάντως, ευχόµαστε να συ-
νειδητοποιήσουν οι (άγνωστοι
προς το παρόν) δράστες την
πράξη τους και να µετανοή-

σουν ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ. Οι υπόνοιες, πάντως, στρέφον-
ται σε περιφερόµενους Τσιγγάνους που
µαζεύουν…παλιοσίδερα. Οι καµπάνες όµως δεν
είναι παλιοσίδερα, αλλά χρήσιµες και αναγκαίες. Η
τοπική αστυνοµία, τι λέει για το θέµα αυτό;

Και την καµπάνα ακόµη; …
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∆΄ (συνέχεια από το προηγούµενο) 

Τελευταίο

Μετά  τους πυροβολισµούς των ανταρτών εκείνοι
έφυγαν και πήγαν στο σπανό µέρος του βουνού
προς συνάντηση της κύριας δύναµης των ανταρτών,
η οποία αποτελούνταν από χίλιους άνδρες περίπου.
Περάσανε πέντε λεπτά και άρχισε να φωνάζει ο αν-
θυποµοίραρχος Μόσιαλος «Γιαννούλη, Γιαννούλη»
και του απαντώ εδώ είµαι. Αµέσως ήρθε και βλέπει
µπροστά µου τους τραυµατίες. Τον χωροφύλακα
Γκερτοβήτη, που πέθανε µετά από λίγο, τον πολίτη
Τσιτσιµπίκο Βασίλειο και σκοτωµένο τον γέρο Κρα-
νιά Γιάννη (Γιαννούλη). Γυρίζει ο ανθυποµοίραρχος
προς εµένα και µου λέει :

-Πήγαινε Γιαννούλη να δεις τον γέρο Γιαννούλη τι
κάνει; Εγώ µε το θάρρος που είχα µαζί του, του λέω:

-∆εν πηγαίνω εγώ στείλε άλλον. Μου απαντά µε
αυστηρό τόνο:                       

-Πήγαινε αµέσως και µην µε εξαναγκάζεις να σε
διατάξω. Μετά από την εντολή αυτή πήγα και τι να
δω! το γέρο πεσµένο κάτω στο αριστερό πλευρό και
στο δεξί χέρι κρατούσε το πιστόλι του. Του απαντώ
είναι νεκρός.

Την ίδια στιγµή πιο κάτω ξεψυχάει και ο χωρο-
φύλακας. Μετά από την µάχη αυτή, πήραµε την επι-
στροφή για την έδρα µας κουβαλώντας δυο
νεκρούς και έναν τραυµατία. Την ίδια ήµερα µετά
την αναφορά του ανθυποµοίραρχου, ο ταγµατάρχης
επικοινώνησε µε την 4η ταξιαρχία που είχε έδρα στην
Καρδίτσα να αναφέρει τα γεγονότα και να πάρει δια-
ταγή τι να κάνει. Η διαταγή της ταξιαρχίας ήταν να
ετοιµαστούµε για επίθεση το άλλο πρωί µαζί µε την
ταξιαρχία, όπως και έγινε. Την εποµένη ηµέρα όλο
το 22ο τάγµα χωροφυλακής και τάγµα στρατιωτών
της ταξιαρχίας από Καρδίτσα ξεκίνησαν για το βουνό
σπανό µε επικεφαλής τον ταγµατάρχη Σκάγιαννη.
Εγώ έµεινα στην έδρα του τάγµατος µε έναν χωρο-
φύλακα, ανιψιό του ταγµατάρχη, και δεκαπέντε άν-
τρες του χωριού µου που τους κάλεσε για ενίσχυση
ο ταγµατάρχης. Εδώ σας αναφέρω το εξής:

Στο Α2 του τάγµατος που ήµουν υπεύθυνος εγώ,
µου έφεραν από την προηγούµενη ηµέρα πέντε αν-
τάρτες του ΕΛΑΣ κρατούµενους και τους είχα σε ένα
πρόχειρο κρατητήριο που είχαµε στο γραφείο του
τάγµατος. Οι κρατούµενοι ήταν τρεις αντάρτες λοχα-
γοί και δυο αντάρτες. Αυτούς έπρεπε πρώτα να τους
ανακρίνει ο διοικητής Μόσιαλος και µετά µαζί µε την
κατάθεση να σταλούν στην Καρδίτσα. Όταν τους
έφεραν στο γραφείο  η πρώτη µου δουλειά ήταν να
τους κάνω σωµατική έρευνα, εκεί ανακάλυψα ότι
από τους πέντε οι τρεις ήταν λοχαγοί τα οποία δια-
κριτικά τους τα είχαν στη ζωστήρα του παντελονιού
πίσω στη πλάτη τους. Την ώρα που έφευγε ο ταγ-
µατάρχης για την µάχη, ήρθε στο γραφείο µου και
µου λέει τα εξής: Γιαννούλη πρόσεξε τους κρατούµε-
νους και τα µάτια σου… .Εµείς όπως ξέρεις πάµε για
επιχείρηση, υπάρχει περίπτωση το βράδυ οι αντάρ-
τες να περάσουν και να σας χτυπήσουν. Κάλεσα και
εγώ την οµάδα του χωριού µου και τους είπα παιδιά
απέναντι στο ύψωµα του γραφείου µου θα φυλάξετε
εσείς για να είµαστε παρέα διότι έχω µέσα πέντε
κρατούµενους. Έτσι και έγινε. Ο επικεφαλής της οµά-
δας ήταν ο γέρο Πασιαλής. Μόλις άρχισε να νυχτώ-
νει έφερα στο γραφείο για παρέα το γέρο Πασιαλή.
Κατά τα µεσάνυχτα πέρασαν οι αντάρτες κατεβαί-
νοντας από το βουνό το λεγόµενο σπανό κυνηγηµέ-
νοι από το τάγµα µας, θα περνούσαν βέβαια κοντά
από την έδρα του τάγµατος και υπήρχε περίπτωση
να µας χτυπήσουν. Όπως και έγινε. Ανταποδώσαµε
τους περιβολισµούς και τράπηκαν σε φυγή, χωρίς
να έχουµε άσχηµη συνέχεια. Την άλλη µέρα το µε-
σηµέρι επέστρεψαν στρατός και χωροφυλακή στο
µέρος χωρίς αποτέλεσµα. Αυτά εν ολίγοις για την
µάχη αυτή.

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940-1950 
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ )

Θυµάµαι. Τα χρόνια εκείνα…τα δύσκολα
Του Χρ. Απ. Γιαννούλη

ΑΛΛΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ 
Ένα πρωί ξεκίνησαν από την έδρα του τάγµατος

µε τρόφιµα πέντε ζώα φορτωµένα να πάνε στο χωριό
του Αργιθέα (Καρίτσα) όπου εκεί ύδρευε ο 1ος λόχος
του τάγµατος. Η διαδροµή ήταν πέντε ώρες φτάνον-
τας στο χωριό Νεοχώρι Καρδίτσας απόσταση από
την έδρα µας περίπου δυο ώρες, πέσανε σε ενέδρα
χιλίων ανταρτών οι οποίοι την είχαν στηµένοι γύρω
γύρω στο νεκροταφείο του χωριού. Μόλις πλησία-
σαν τους χτύπησαν σκοτώνοντας έναν χωροφύ-
λακα που συνόδευε τα τρόφιµα και άλλον έναν
αιχµάλωτο καθώς και τα πέντε µουλάρια µε τα
τρόφιµα µαζί µε τους ηµιονηγούς  τους. Ευτυχώς
οι άλλοι χωροφύλακες  φύγανε. Ακούγοντας ο ταγ-
µατάρχης την µάχη που γινόταν, φώναξε αµέσως τον
ανθυποµοίραρχο Μόσιαλο να πάρει δέκα χωρο-
φύλακες και να πάει προς ενίσχυση. Τότε ο ανθυ-
ποµοίραρχος αρνήθηκε στο ταγµατάρχη λέγοντας:
Κύριε ταγµατάρχα µε όλο το σεβασµό που σας έχω
αρνούµαι να πηγαίνω συνέχεια εγώ, νοµίζω ότι
υπάρχει και λοχαγός να πάει και αυτός καµιά φορά
όχι µόνο  ο Μόσιαλος . Τότε φωνάζει ο ταγµατάρχης
τον λοχαγό κ. Μηλαίο  να πάρει δέκα χωροφύλακες
και να πάει προς ενίσχυση. Αµέσως ο λοχαγός µε
δέκα χωροφύλακες έφυγε για τον τόπο της µάχης,
φτάνοντας εκεί τους επιτέθηκαν οι αντάρτες µε απο-
τέλεσµα να σκοτωθεί ο λοχαγός και να συλληφθεί
και ένας χωροφύλακας αιχµάλωτος. Οι υπόλοιποι
χωροφύλακες γύρισαν στη  έδρα τους και µας είπαν
τα δυσάρεστα. Αµέσως ο ταγµατάρχη φώναξε τον
Μόσιαλο να πάρει δέκα χωροφύλακες και να πάει
εκεί που έγινε η µάχη.  

Φεύγει λοιπόν ο ανθυποµοίραρχος Μόσιαλος
µαζί µε τους χωροφύλακες ένας απ’τους οποίους
ήµουν και εγώ. Φτάνοντας όµως στον τόπο της µάχης
δεν βρήκαµε αντάρτες διότι είχαν φύγει. Βρήκαµε
όµως σκοτωµένο τον λοχαγό και το πρόσωπό του
ήταν σηµαδεµένο από τα άρβυλα των ανταρτών (τον
ποδοπάτησαν δηλαδή). Τον πήραµε και επιστρέ-
ψαµε στη βάση µας. Την άλλη µέρα επέστρεψε και ο
αιχµάλωτος χωροφύλακας στην έδρα του τάγµατος
µόνο µε τα εσώρουχα αφού του είχαν πάρει την
στολή του. Στο τάγµα παρέµεινα µέχρι το τέλος του
Νοεµβρίου 1947, όπου και διαλύθηκε το τάγµα και
επιστρέψαµε στην Καρδίτσα. Με την διάλυση του
τάγµατος όλοι οι χωροφύλακες πήγαν σε τµήµατα,
σταθµούς  και µερικοί πήγαν σε ιδρυθέντα αποσπά-
σµατα. Σε ένα από αυτά ήµουν και εγώ στη περιοχή
Καλλιφωνίου Καρδίτσα ένα πεδινό χωριό µεγάλο.
Μας φόρτωσαν ένα πρωί σε ένα αυτοκίνητο τριών
τετάρτων της χωροφυλακής δέκα χωροφύλακες µε
επικεφαλή έναν υπενωµοτάρχη να περιπολούµε στα
πεδινά χωριά του νοµού για την ασφάλεια των κα-
τοίκων γιατί άρχισαν να εµφανίζονται οµάδες αν-
ταρτών, λεγόµενες σαµποτέρ. Ο δρόµος  που
πηγαίναµε από Καρδίτσα για Καλλιφώνι επάνω στο
αυτοκίνητο ήταν χάλια µε πολλές λακκούβες. Ένα
φορτηγό αυτοκίνητο ∆.Χ φορτωµένο µε καυσόξυλα
µας έκανε προσπέραση. Πιο πέρα στη συνέχεια του
δρόµου σε απόσταση 500 µέτρων είχαν τοποθετή-
σει οι αντάρτες µια νάρκη. Περνώντας το φορτηγό
πάτησε την νάρκη και ανατινάχτηκε µε αποτέλεσµα
να γεµίσει ο δρόµος ξύλα. Φαίνετε ήµασταν τυχεροί
που δεν την πατήσαµε εµείς. Βλέποντας αυτά φοβη-
θήκαµε βέβαια αλλά συνεχίσαµε το δρόµο µας για το
χωριό Καλλιφώνι. Εκεί µείναµε αρκετές ήµερες πη-
γαίνοντας από χωριό σε χωριό του νοµού Καρδίτσα
για την ασφάλεια των χωρικών από την επιδροµή
των ανταρτών. Μετά από διάστηµα ηµερών επιστρέ-
ψαµε στην Καρδίτσα.

Αρχές του 1948 δεν θυµάµαι  ηµεροµηνία  πήρα
µετάθεση από την διοίκηση χωροφυλακής Καρδί-
τσας στην υποδιοίκηση χωροφυλακής Σοφάδων
όπου έλαβα µέρος σε δυο µάχες κατά των ανταρτών
και απολύθηκα. Πηγαίνοντας στην ανωτέρα χωρο-

φυλακή Λάρισας να παραδώσω τα χρεωµένα όπλα
κ.τ.λ., πέρασα από την διοίκηση  χωροφυλακής Λά-
ρισας πολίτης πια, να δω έναν ξάδερφό µου και επέ-
στρεψα στην πολιτική  µου ζωή αφήνοντας καλή ζωή
και καλή σταδιοδροµία σκεφτόµενος πάντοτε να εγ-
κατασταθώ στο Μουζακι όπως και έγινε. 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΕ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ
ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΑΩ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ. Ε! ΚΑΙ
ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΩ ΜΟΥ ΤΟ Ε∆ΩΣΕ Η ΠΑΤΡΙ∆Α
ΜΟΥ. ΤΟ ΑΞΙΖΩ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΑΩ!!!!     

Υ.Γ. Τα παραπάνω  τα έγραψα-όπως ΑΚΡΙ-
ΒΏΣ ΣΥΝΈΒΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΈΖΗΣΑ- όχι για να ανα-
µοχλεύσω  γεγονότα  που κανένας δεν θέλει να
θυµάται και προπαντός ΟΥ∆ΕΙΣ επιθυµεί να ξα-
νασυµβούν, αλλά για να δείξω πόσο δύσκολες
εποχές ήταν εκείνες, που δυστυχώς η γενιά µας
έζησε. Περιγράφω κάτι που το έζησα και ζητώ συ-
γνώµη γιατί µερικές σκηνές είναι σκληρές. Οι µε-
γαλύτεροι σε ηλικία τα γνωρίζουν, γιατί έζησαν
και εκείνοι παρόµοιες καταστάσεις της περιόδου
εκείνης. Η ιστορία τα κατέγραψε. Εγώ, ένας
απλός, γέρων σήµερα, αφηγήθηκα γεγονότα που
ο ίδιος έζησα. Ο Θεός να φυλάξει να  επαναλη-
φθούν και να µην ζήσουν τα παιδιά µας και τα εγ-
γόνια µας στο µέλλον. Ήταν   πόλεµος
αδελφοκτόνος, η χειρότερη µορφή πολέµου, που
δυστυχώς και σήµερα (µετά από 65 χρόνια) συµ-
βαίνουν σε γειτονικές µας χώρες.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Συλλόγου 

Ελληνοπυργίων Αθηνών

Για ενηµέρωση των αναγνωστών του Ηλεκτρονικού

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ παραθέτουµε κατωτέρω τα πρό-

σωπα που απαρτίζουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του

Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών το οποίο εκλέχθηκε

προ πέρυσι και αγωνίζεται να διευρύνει τις δραστηριό-

τητές του και να προσελκύσει περισσότερους νέους

συγχωριανούς µας στο Σύλλογο ούτως ώστε να συνε-

χισθεί η παρουσία του επ  ́ωφέλειά του χωριού µας.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

(Πρώην ∆ιευθυντής  του Γραφείου ∆ιοικητού της

ΕΥΠ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ΚΩΛΕΤΤΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΙΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΜΕΛΗ: ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥΛΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ ∆.

ΜΑΚΡΗ, ΠΑΥΛΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ
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Ὁ «κόκκινος» Κώστας, 
ὁ ἀπόστρατος καὶ 

τὸ τάβλι.
Γράφει ὁ Ἀθανάσιος Γ.Γῶγος

Ε
ἰς τὸ µεγάλο καὶ κλασσικὸ καφενεῖο τὸ
εὐρισκόµενον εἰς τὴν διασταύρωση τῶν
ὁδῶν ∆ροσοπούλου καὶ Κούτου, τῶν

Ἀθηνῶν, ἔπιναν τὸν καφέ τους καὶ ἔπαιζαν τάβλι,
ὅπως πολλοὶ ἔλεγαν, οἱ καλύτεροι ταβλαδόροι
τῆς περιοχῆς. ∆ύο ὅµως ἐξ αὐτῶν τῶν ταβλαδό-
ρων, ἤτοι, ἕνας συνταξιοῦχος ἀστικολόγος δικη-
γόρος, καὶ ἕνας ἀπόστρατος ἀστυνοµικός,
ἐθεωροῦντο οἱ καλύτεροι. Μία ἡµέρα τοῦ χει-
µώνα πρὶν ἀπὸ εἴκοσι περίπου χρόνια, ἔπαιζαν
τάβλι, πίνοντες τὸν καφέ τους, οἱ δύο «ἄριστοι»
ταβλαδόροι, δηλαδή, ὁ δικηγόρος καὶ ὁ ἀστυνο-
µικός.

Τὸ παιχνίδι εἶχε ἐνδιαφέρον ἀφοῦ «ἐµάχοντο»
οἱ δύο καλύτεροι, καὶ µαζεύτηκαν γύρω τους πα-
ρακολουθοῦντες τὴν ἔκβαση τοῦ ἀγώνα, πολλοὶ
θαµῶνες, ἄλλοι γνωστοὶ καὶ ἄλλοι ἄγνωστοι
τῶν… µαχοµένων.

Ὁ ταβλικὸς ἀγώνας ἔβαινε ἀµφίρροπος καὶ
πότε προηγεῖτο ὁ ἕνας, πότε ὁ ἄλλος, ὅταν ὁ ἕνας
ἰσοφάρισε τὸν ἄλλον, καὶ ἤσαν πέντε – πέντε. Εἰς
τὴν συνέχεια τοῦ ἀγώνα ὁ ἀστυνοµικὸς φέρνει
µία ἑξάρες καὶ πιάνει τὸν ἀντίπαλό του, εἰς τὴν
παραµάνα. Βοηθοῦντος καὶ τοῦ εὐνοϊκοῦ ζαριοῦ,
ὁ ἀστυνοµικός, ἔκανε ἕνα διπλὸ παιχνίδι καὶ ἐνί-
κησε τὸν δικηγόρο, µὲ σκὸρ ἑπτὰ -  πέντε.

Μεταξὺ τῶν παρακολουθησάντων τοῦ ἀγώνα,
ἦτο καὶ ὁ «κόκκινος» Κώστας, ὁ ὁποῖος ὑπερη-
φανεύετο διὰ τὶς κόκκινες ἰδέες του, καὶ ὄχι διότι
ἦτο Ὀλυµπιακός. Μάλιστα ἀφηγεῖτο εἰς τὶς πα-
ρέες τοῦ εἰς τὸ καφενεῖον, ὅτι εἶχε ἐπισκεφθῆ διά-
φορες πόλεις ἐπὶ Σοβιετίας, καὶ ἐζήλευε τὴ ζωὴ
τῶν συνανθρώπων µας ἐκεῖ.

Εἰς µίαν στιγµὴ ἀπευθύνεται εἰς τὸν νικητὴν
τοῦ ἀγώνα ταβλιοῦ, τὸν ἀστυνοµικὸν καὶ τοῦ
λέγει.

- Ἐµεῖς οἱ δύο δὲν ἔχοµε παίξει ποτὲ τάβλι, θέ-
λετε νὰ παίξουµε ἕνα στὰ ἑπτά;     

Ὁ ἀστυνοµικὸς δὲν ἀρνήθηκε. Ἔτσι ἄρχισε
ἕνας νέος ἀγώνας ταβλιοῦ µὲ τὸν κ. Κώστα. Καὶ
αὐτὸς ὁ ἀγώνας ἦτο ἀµφίρροπος. Τελικῶς ὁ
ἀστυνοµικὸς ἐνίκησε καὶ τὸν Κώστα µὲ σκόρ,
ἑπτὰ – ἔξι.

Ἕνας της παρέας ποὺ παρακολουθοῦσαν τὸν
ἀγώνα διὰ νὰ πειράξει τὸν Κώστα τοῦ λέγει.

«Καηµένε Κώστα στενοχωρήθηκες ποῦ ἔχα-
σες στὸ τάβλι;»

Καὶ ὁ Κώστας ἀπαντᾶ. Ποῦ εἶδες ἐσὺ ὅτι στε-
νοχωρήθηκα; Ὁ ἄλλος τοῦ λέγει. Πῶς ποῦ εἶδα;
Ἀφοῦ εἶσαι κατακόκκινος!

Καὶ ὁ ἀστυνοµικὸς συνεπλήρωσε.
Ὁ κ. Κώστας δὲν στενοχωρήθηκε ποὺ ἔχασε,

ἀλλὰ ποὺ ἔχασε ἀπὸ δεξιόν!!
Ὅλοι της παρέας ἐγέλασαν ἀπὸ καρδιᾶς, µαζὶ

καὶ ὁ Κώστας.   

Μαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου ΕλληνοπύργουΜαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου Ελληνοπύργου
το έτος 1920το έτος 1920

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ∆ΑΛΛΑΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, ∆ τάξη), ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΦΑΡΑΣΛΗΣ (επάγγελµα πατρός: ορ-
φανός, ∆ τάξη), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ (επάγγελµα πατρός: ασβεστοποιός, ∆ τάξη), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ.
ΒΟΥΡ∆ΑΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, ∆ τάξη), ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός, ∆ τάξη),
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΛΠΟΥΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, ∆ τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦ. ∆ΕΛΗΤΣΙΚΑΣ (επάγγελµα πα-
τρός: ορφανός, ∆ τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ.
ΚΟΡΩΝΗΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (επάγγελµα πατρός: γε-
ωργός, ∆ τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, ∆ τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
(επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΩΝΗΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός, ∆ τάξη), ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (επάγγελµα
πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΠ. ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΟΥ (επάγγελµα πατρός:κτηµατικός, ∆ τάξη), ΘΩΜΑΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, ∆ τάξη),
ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΡ. ΛΑΓΟΣ (επάγγελµα πατρός:
κτηµατικός, ∆ τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΥΡ-
ΜΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆
τάξη), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, ∆ τάξη), ΜΑΤΘΑΙΟΣ Κ. ΣΥΡΜΟΣ (επάγγελµα
πατρός: κτηµατικός, Γ τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, Γ τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός, Γ τάξη), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (επάγγελµα πατρός: κτη-
µατικός, Γ τάξη), ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘ. ΛΙΑΠΗΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, Γ τάξη), ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΟΣ (επάγ-
γελµα πατρός: κτηµατικός, Γ τάξη), ΦΩΤΙΟΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός, Γ τάξη), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι.
ΒΛΑΧΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, Β τάξη), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ∆ΑΛΛΑΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, Β τάξη), ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡ. ΒΛΑΧΟΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, Β τάξη), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ (επάγγελµα πατρός:
κτηµατικός, Β τάξη), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜ. ΛΑΓΟΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, Β τάξη), ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
(επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, Β τάξη), ΧΡΙΣΤΟΣ Θ. ΣΥΡΜΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, Β τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χ.ΣΙΟΥΦΑΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, Β τάξη), ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, Β
τάξη), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, Β τάξη), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
(επάγγελµα πατρός: γεωργός, Β τάξη), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός, Β τάξη), ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός, Β τάξη), ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Ν. ΜΙΣΧΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτηµα-
τικός, Β τάξη), ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Γ. ∆ΕΛΗΤΣΙΚΑ (επάγγελµα πατρός: ορφανή, Β τάξη), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡ. ΖΗΓΡΑ Η ΣΥΡΜΟΥ
(επάγγελµα πατρός: κτηµατικός, Β τάξη), ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Γ. ΓΩΓΟΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός, Α τάξη), ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ ΘΕΟ∆. ΣΥΡΜΟΣ (επάγγελµα πατρός: παντοπώλης, Α τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤ.ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ (επάγγελµα πατρός:
γεωργός, Α τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, Α τάξη), ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΡΙΑΝ-
ΤΑΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός, Α τάξη), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ. ΦΑΡΑΣΛΗΣ (επάγγελµα πατρός:
κτηµατικός), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡ. ΜΑΚΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (επάγγελµα
πατρός: ορφανός), ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠ. ΖΑΧΟΣ (επάγ-
γελµα πατρός: κτίστης), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΛΑΚΙΑΣ (επάγγελµα πατρός: σιδηρουργός), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡ. ΜΑ-
ΚΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΑΛΠΟΥΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΠΑΝ. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ (επάγγελµα πατρός: ορ-
φανός), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΓΛΕΝΤΗΣ (επάγγελµα
πατρός: γεωργός), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΜΑΚΡΗΣ (επάγ-
γελµα πατρός: γεωργός), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΓΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
(επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚ.
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΥΡΜΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ (επάγγελµα πατρός: ασβεστοποιός), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΒΛΑΧΟΣ (επάγγελµα πατρός: διδά-
σκαλος), ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡ. ΒΛΑΧΟΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (επάγγελµα πατρός:
κτηµατικός), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ (επάγ-
γελµα πατρός: ορφανός), ΑΓΟΡΟΥΛΑ ΧΡ. ΚΑΡΥ∆Α (επάγγελµα πατρός: ασβεστοποιός), ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ν. ΜΙΣΧΟΥ
(επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΑΜΑΛΙΑ ΑΘ.
ΠΑΠΟΥΤΣΗ (επάγγελµα πατρός: έµπορος), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (επάγγελµα πατρός: έµπορος), ΣΟΦΙΑ
ΑΘ. ΒΛΑΧΟΥ (επάγγελµα πατρός: διδάσκαλος), ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτηµα-
τικός), ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΑΓΟΡΟΥΛΑ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΟΥ (επάγγελµα πατρός:
κτηµατικός), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΚΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠ. ΜΑΚΡΗΣ (επάγγελµα πατρός:
κτηµατικός), ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ (επάγγελµα πατρός: ορφανός), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. ΛΙΑΠΗΣ (επάγγελµα
πατρός: ορφανός), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΒΛΑΧΟΣ
(επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡ. ΜΑΚΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤ.
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ (επάγγελµα πατρός: γεωργός), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆. ΠΑΝΑΓΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΛΑΓΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΘΕ-
ΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός), ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ (επάγγελµα πατρός: κτη-
µατικός), ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ (επάγγελµα πατρός: κτηµατικός).

Εν Γραλίστη τη 20 ιουνίου  1921 Ο ∆ηµοδιδάσκαλος ∆ηµήτριος  Ανδρέου

Ναπολέων Καρατώλος

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ θερµά ο ίδιος και η οικογένειά µου

τον ∆ήµο Μουζακίου προσωπικά το ∆ήµαρχο κ.

Γεώργιο Κωτσό, τον πρώην Αντιδήµαρχο κ. Αν-

τώνη Μηνίτσιο, τον ιερέα του χωριού πατέρα Αν-

τώνιο Ανδρέου, τον πρόεδρο του χωριού κ. Γιάννη

Βλάχο και όσους συγγενείς, φίλους και συγχω-

ριανούς µε βοήθησαν µε οποιοδήποτε τρόπο στην

αντιµετώπιση της καταστροφής που υπέστη το

σπίτι µου λόγω πυρκαγιάς στον Ελληνόπυργο

Καρδίτσας τον περασµένο Μάρτιο.

Μιχάλης Χατζής
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ΛΛΛΛαααακκκκωωωωνννν ιιιικκκκάάάά

ΕΕ
ίναι εύκολα προσβάσιµο πλέον το κάστρο του
χωριού ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ µετά από τη συν-

τήρηση του δρόµου και του µονοπατιού που οδη-
γούν σ’ αυτό.

ΛΛ
ίαν σηµαντικό µπορεί να χαρακτηρισθεί το έργο
αυτό αφού θα αυξηθεί ο αριθµός των επισκε-

πτών αλλά και πέραν αυτού µπορεί να γίνουν και
εκδηλώσεις που θα  προκαλέσουν και την προσοχή
των αρχαιολόγων για τη λύση του γρίφου σχετικά
µε το χρόνο που κτίσθηκε και τη χρήση  του κάστρου
κατά την κτίση του.

ΛΛ
ίαν χρήσιµο θα ήταν αν άρχιζε µε κάποια χρη-
µατοδότηση σιγά σιγά η αναστύλωση του κά-

στρου. Αυτό θα έδινε ακόµη µεγαλύτερη
δηµοσιότητα στο µνηµείο. 

ΗΗ
καθιέρωση ενός αγώνα δρόµου ή ορειβατικής
διαδροµής από τον Πύργο το κάστρο του ΠΥΡ-

ΓΟΥ που θα κατέληγε µέσω του χωριού στο κάστρο
του  ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ θα ήταν  µια εκδήλωση που
θα συνέδεε τα δύο κάστρα κτισµένα την ίδια περί-
που περίοδο και θα πρόβαλε  την περιοχή µας γε-
νικότερα. 

ΟΟ
χρόνος που χρειάζεται κάποιος πεζοπόρος να
πάει από το χωριό µέσω Αηλιά Βρύση η οποία

να σηµειώσουµε ότι έχει ανακατασκευασθεί, στο κά-
στρο είναι περίπου 80 λεπτά.

ΠΠ
ερισσότεροι παραθεριστές από κάθε άλλη χρο-
νιά επισκέφθηκαν φέτος το καλοκαίρι το χωριό.

Η πλατεία θύµιζε παλαιότερες εποχές όταν το χωριό
έσφυζε από ζωή και τα βράδια οι ταβέρνες ήταν γε-
µάτες από νεολαία που διασκέδαζε µέχρι τις πρωι-
νές ώρες.

ΥΥ
πάρχει µια σειρά από έργα που έγιναν από το
∆ήµο Μουζακίου και κατ επέκταση την τοπική

Κοινότητα στο χωριό µε λίγα χρήµατα (ΣΑΤΑ) τα
οποία όµως έγινα στοχευµένα µε το λιγότερο κόστος
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΡΡ
ητά θα λέγαµε ότι παρά τις οικονοµικές δυσκο-
λίες το χωριό τα δυόµιση αυτά χρόνια  έκανε

έργα µικρού οικονοµικού κόστους µεγάλης όµως
χρησιµότητας όπως:

ΓΓ
ια την διέλευση µεγάλων οχηµάτων προέβη στη
διάνοιξη του περιφερειακού δρόµου που παρα-

κάµπτει το χωριό προς τη λίµνη Ν. Πλαστήρα.

ΟΟ
δρόµος προς τη λίµνη ασφαλίσθηκε µε την το-
ποθέτηση των προστατευτικών κιγκλιδωµάτων

για τα οποία συνεργάσθηκαν η κοινότητα, ο ∆ήµος
και η  Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, Παράλληλα το-
ποθετήθηκαν χειρολιστίδες σε διάφορα επικλινή ση-
µεία του χωριού ενώ αναµορφώθηκε το κοιµητήριο
της Αγίας Τριάδας.

ΣΣ
την εναλλακτική διαδροµή πρόσβασης στο κέν-
τρο του χωριού προέβη ο ∆ήµος  µε την κατα-

σκευή του δρόµου Απαλαίστρα – Πλατανάκος  την
τσιµεντόστρωση και τοποθέτηση φωτιστικών σω-
µάτων, ένας δρόµος που απεδείχθει πολύ χρήσιµος
ιδιαίτερα κατά τις χιονοπτώσεις του 2011-12 αλλά
και κατά το κλείσιµο του κεντρικού δρόµου για εκτέ-
λεση διαφόρων έργων, ενώ διανοίχθηκε και  δρό-
µος προς του Αηλιά τη βρύση ένεκα του οποίου έγινε
και η ανακατασκευή της βρύσης.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Στην δεκαετία 1960-1970, όταν εί-
µασταν παιδιά και   περνούσε κά-
ποιος ιερωµένος (ρασοφόρος
δηλαδή) µας άρεσε ιδιαίτερα
να τρέχουµε, και να του φι-
λήσουµε το χέρι. ∆εν ήταν
µόνον οι συµβουλές από
την οικογένεια και το κα-
τηχητικό, ήταν και εκεί-
νες οι ευχές που µας
έδιναν οι παπούληδες,
όταν φιλούσαµε το χέρι
τους: «Του Κυρίου,
παιδάκι µου», «Ο Θεός
να σε ευλογεί», «Ο Θεός
να σε αγιάζει και να σε
προστατεύει», ενώ ταυτό-
χρονα σταύρωνε το κεφαλάκι
του παιδιού. Ήταν και το ήθος των
τότε ιερέων µας. Ήταν και οι κατευ-
θύνσεις από τον  δάσκαλο και την δασκάλα
για απονοµή σεβασµού στους µεγαλυτέρους και
πρωτίστως στον  Ιερέα (τον Παπά ) του χωριού.
«Όταν βλέπετε Παπά ή ∆άσκαλο ή Αστυνόµο ή
Πρόεδρο ή µεγαλύτερό σας, θα βγάζετε τα χέρια
σας από τις τσέπες και εάν είσθε σε Λεωφορείο
και κάθεσθε θα παραχωρείτε την θέση σας», µας
υπενθύµιζε συχνά-πυκνά ο δάσκαλος στο σχολείο
µας. Αυτό ήταν «νόµος» για µας τους µαθητές, τότε.
Να είσαι σε Λεωφορείο και να κάθεσαι ενώ ο παπ-
πούς, η γιαγιά ή ένας ιερωµένος να στέκεται όρθιος
δίπλα σου; Αδιανόητο. Σαν ελατήριο  πεταγόµαστε
και παραχωρούσαµε την θέση µας. 

Σήµερα.; Ζητάµε επισήµως την κατάργηση
των θρησκευτικών και  την αποκαθήλωση της ει-
κόνας του Χριστού και της Παναγίας  µας από τα
σχολεία!!!

Ύστερα, βρεθήκαµε στις πόλεις για την εργασία
µας, στην αρχή, αντιδρούσαµε στην ωραία παλαιά
µας συνήθεια. Όµως βλέπαµε και κάτι άλλο. Πήγαι-
νες να φιλήσεις το χέρι κάποιου κληρικού, και αυτός
το τραβούσε. ∆ήθεν από ταπείνωση, δήθεν φιλικά,
δήθεν … 

Αργότερα, στο Άγιον Όρος, βλέπαµε να φιλούν
το χέρι του παπά οι πάντες. Φράσεις: Είσαι παπάς,
δώσε µας την ευχή σου παπά µου, να σου φιλήσω το
χέρι, και άλλες παρόµοιες, τις άκουγες πολύ συχνά. 

Σήµερα όµως, τα πράγµατα άλλαξαν, και από ότι
φαίνεται, άλλαξαν πολύ. 

Στην  εκκλησία παίρνουµε το αντίδωρο και ούτε
καν σκύβουµε να φιλήσουµε το χέρι του Παπά, που
και εκείνος µερικές φορές από την βιασύνη του δεν το
αφήνει να το ασπασθείς. Είναι ευλογία για τον χρι-
στιανό το φίληµα (ο ασπασµός) του χεριού του  ιε-
ρέως. Αυτά τα  χέρια που σου δίνουν το αντίδωρο
είναι αγιασµένα. Λίγο πριν έπιασαν τον άρτο, κατά
τον καθαγιασµό των τιµίων δώρων, που µεταβλή-
θηκε  σε σώµα του  Κυρίου όταν  εκφωνήθηκε η ευχή
« …µελίζεται και διαµελίζεται ο αµνός του Θεού»!!
Αυτή είναι η πίστη µας, αυτή η διδασκαλία της Εκ-
κλησίας µας. Πως να µην αισθανθείς την ανάγκη
να ασπασθείς και να καταφιλήσεις τα αγιασµένα
αυτά χέρια; 

Ο Παπάς δεν είναι απλός άνθρωπος. Είναι Λει-
τουργός. Εναι ο ειδικός που έχει το χάρισµα να τελεί
τα µυστήρια του Θεού ενώπιον «µυριάδων  Αγγέ-
λων και Αρχαγγέλων». Τον δέχεται και τον ανέχε-
ται ο ίδιος ο Θεός στο άγιο θυσιαστήριο. 

Στις δηµόσιες υπηρεσίες, σήµερα, ο παπάς προ-
σφωνείται πλέον όπως και κάθε άλλος: «Τί θα θέ-
λατε, κύριε;». « Μάλιστα, κύριέ µου..» και άλλες
παρόµοιες φράσεις. Το «πάτερ» σχεδόν εγκαταλεί-
φτηκε. ∆εν τον βλέπουµε ως πατέρα, πνευµατικό Πα-
τέρα, αφού πλέον  δεν µας χρειάζονται τέτοιοι. ∆εν
τους έχουµε ανάγκη….Εµείς τα ξέρουµε όλα και  ο
εαυτός µας θεωρείται «ΘΕΟΣ» και  η λογική µας,ο
ορθολογισµός µας, είναι ο κυρίαρχος στην ζωή
µας…!!!!

Γιά χειροφίληµα, ούτε λόγος. Τί κάνετε; Πώς
είστε; Και κάνουµε χειραψία, όπως τον  οποιονδή-
ποτε άλλο συναντήσουµε  στον δρόµο µας!! 

Οι Γεροντάδες και οι  Αγιορείτες  λένε: «Και
απλός µοναχός να είσαι, θα δίνεις το χέρι σου, να
το φιλήσουν οι άνθρωποι. Προσκυνούν το σχήµα

σου. Μην τους αδικείς και µην του
στερείς την ευλογία του Θεού.

Όταν είσαι Ιερεύς, είσαι υπο-
χρεωµένος να µην τους

στερήσεις την ευλογία και
την χάρη του Θεού, διότι
τελείς τα  µεγάλα µυ-
στήρια του Θεού στο
άγιον Αυτού  Θυσια-
στήριον».

Αλλά, γιατί, σήµερα,
θυµήθηκα τα χειροφιλή-
µατα και τις προσφωνή-

σεις; 
Γιατί βλέπουµε πως,

και εδώ δυστυχώς, στην
Ελλάδα, πλέον, οι άνθρωποι

δεν συνεχίζουν τις παραδό-
σεις, όσον αφορά τον ρασοφόρο.

∆εν µπορώ να πω ότι δεν σέβονται οι
λαϊκοί τον Παπά που τους βάπτισε ή τους

πάντρεψε και  συχνά πυκνά τους ευλογεί και τους
αγιάζει µε τα µυστήρια της εκκλησίας. Σηµασία έχει
το κατά πόσο σεβόµαστε εµείς, προσωπικά, τον
εαυτό µας και τον Ιερέα, τον Λειτουργό του Υψίστου.

Και ακόµα, έτσι που έχουµε πλέον αγωγή, από
τους βρεφονηπιακούς σταθµούς ακόµη, είναι πάρα
πολύ εύκολο να περάσεις το µήνυµα που θέλεις, να
φέρεις τα απάνω κάτω. 

Οι δάσκαλοι σπανίως οµιλούν για σεβασµό
στους ιερείς και τα παιδιά θεωρούν το ράσο κάτι σαν
την στολή του … « µπάτµαν», την οποία προτιµούν
να φορέσουν τις Αποκριές, ως µασκαράδες. 

Βασικά  και στοιχειώδη για την λειτουργική ζωή
και για την πίστη µας το παιδί δεν γνωρίζει. ΄Αγνοια
και αγνωσία µαστίζουν την Ορθόδοξη (;) κοινωνία
µας. Ελάχιστα και σπανίως οµιλούµε για τα απλά
και τα βασικά της πίστης µας, την ευσέβεια και την
ευλάβεια των χριστιανών µας. Παλιότερα θεωρού-
σαµε υποχρέωση να κάνουµε τον σταυρό µας
περνώντας έξω από την  εκκλησία. Σήµερα  θεω-
ρείται περιττό και εάν κανένας συνεχίζει την παρά-
δοση αυτή, µάλλον κινδυνεύει να χλευασθεί και
επιεικώς να σχολιασθεί αρνητικώς. 

Μήπως, µετά από όσα γράφονται τώρα, οφεί-
λουµε να δούµε κάπως πιο σοβαρά τέτοιες και ανά-
λογες καταστάσεις; Μήπως, οφείλουµε και να
κλάψουµε λίγο; 

Πάντως το αντικληρικό πνεύµα συνεχώς βρίσκει
όλο και περισσότερους οπαδούς. Άντε, µετά από
τόση διακωµώδηση του κλήρου στην τηλεόραση, να
πείσεις τα παιδιά ότι το ράσο και τα άµφια, τα φο-
ρούν οι κληρικοί και όχι οι τηλεοπτικοί αστέρες, ηθο-
ποιοί, καρναβάλια, µάγοι κλπ. 

Ο Θεός να µας λυπηθεί και να µας ελεήσει. 

Σωτ.Αθ.Μουντζούρης

«…Την ευχή σου Παπούλη µου»

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.


