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H ανάπτυξη προϋποθέτει: σύνθεση απόψεων και ιδεών.

Συνένωση δυνάμεων. Συντονισμό δράσεων.
Δημήτρης Σιούφας

Επενδύστε στη δύναμη,

επενδύστε στον Ελληνόπυργο

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο

το μπαλκόνι των Αγράφων

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

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Το «Μπαλκόνι 
των Αγράφων» ξαναβρήκε

τη «σημαία» του! ||σελ. 8σελ. 8

Γιορτάσθηκε ο Άγιος
Δημήτριος στο χωριό
Το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου, γιορτάσθηκε - στον

φερώνυμο ιερό Ναό του χωριού μας- η μνήμη του
Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη και θαυματουργού.
Την παραμονή τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός και
αρτοκλασία και παραβρέθηκαν και πολλοί συγχω-
ριανοί μας που ήλθαν  για τον λόγο αυτό από την Λά-
ρισα. |σελ. 4|σελ. 4

Με λαμπρότητα και  κάθε επισημότητα γιορτάσθηκε
κι εφέτος η εθνική γιορτή του ΟΧΙ και του έπους του `40
στον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ, με την παρουσία του Δημοτικού
συμβούλου κ.Αντ.Απ.Μηνίτσιου, του Προέδρου του χω-
ριού Ιω.Γ.Βλάχου και  όλων των  κατοίκων του χωριού.

Μετά την θεία λειτουργία και την δοξολογία για  την
εθνική επέτειο, από τον Ιερέα  π.Αντώνιο Θ.ΑΝΔΡΕΟΥ,

εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός λόγος από τον Πρόεδρο
Ιω.Βλάχο εντός του ιερού Ναού.

Ακολούθησε η μετάβαση, σε πομπή, προπορευο-
μένου του  ΠαπΑντώνη μετά των ιεροψαλτών, των το-
πικών αιρετών εκπροσώπων μας και όλων των
κατοίκων στο μνημείο  των ηρώων, όπου τελέσθηκε η
επιμνημόσυνη δέηση για τους υπέρ της πατρίδος πε-
σόντες και η όλη εκδήλωση έκλεισε με ενός λεπτού σιγή
και  τον εθνικό ύμνο από όλους τους κατοίκους.

Στη συνέχεια μοιράσθηκε το καθιερωμένο, πατρο-
παράδοτο, λουκούμι σε όλους τους παρευρεθέντες
(πάσης ηλικίας, παιδιά, νέοι, γέροι, άνδρες και γυναί-
κες).

Πραγματικά δόθηκε  ένας τόνος πανηγυρικός, όπως
αρμόζει στο μεγάλο γεγονός της ημέρας, από όλους
τους συγχωριανούς μας,τιμώντας έτσι την θυσία  των
ηρώων του Αλβανικού μετώπου της 28ης  Οκτωβρίου
1940. |σελ. 4|σελ. 4

Γιορτάσθηκε το ΟΧΙ του `40 
στο xωριό 

Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα

«Μαραθώνιος» &
Γραλιστινοί... 

Μαραθωνοδρόμοι
Νικητής, 

από τους συγχωριανούς μας ο
Στρατηγός.

|σελ. 4|σελ. 4

Διημερίδα για τον
"Μαύρο Καβαλάρη"
διοργάνωσει ο Σύλλο-
γος των απανταχού
Καρδιτσιωτών στο Πο-
λεμικό Μουσείο Αθη-
νών, με αφορμή τη
συμπλήρωση 60 χρό-
νων από το θάνατο του
Πρωθυπουργού και
Στρατηγού Νικολάου
Πλαστήρα,το Σάββατο

7 και Κυριακή 8 Δεκ.2013.
Για  την ζωή και το έργο του "Μαύρου Καβαλάρη" μίλησε ο πρ. Υπουργός Παιδείας κ. Στέλιος Παπαθεμελής,

ο ιστορικός Σαράντος Καργάκος και ο Υποστράτηγος ε.α-Δρ. Πολιτικών Επιστημών Ιωάννης Παρίσης.
Στη συνέχεια σύντομες παρεμβάσεις έκαναν ο γιος του Υπασπιστή Παπαμαντέλου του Νικ. Πλαστήρα, κ. Δη-

μήτριος Παπαμαντέλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, καθώς και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προ-
σφυγικών Σωματείων.Επίσης παρουσιάστηκε ειδικό video, με ιστορικά ντοκουμέντα από τη ζωή του «Μαύρου
Καβαλάρη» και τη δράση του κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Στην εκδήλωση παρέστη ,απευθύνοντας και χαιρετισμό,ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιε-
ρώνυμος, ο οποίος ετέλεσε και επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του  Νικ.Πλαστήρα,μετά του Μητροπολίτη Θεσ-
σαλιώτιδος κ. Κυρίλλου.

Στην εκδήλωση κλήθηκαν και παρέστησαν και οι πολιτικοί του ν.Καρδίτσας (εν ενεργεία και παλιοί πολιτι-
κοί),καθώς και ο τ.Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ.Δημ.Γ.Σιούφας.

Διημερίδα για τον Νικ.Πλαστήρα
Στο Πολεμικό Μουσείο, στην Αθήνα

Κοπή Βασιλόπιτας
-Γενική Συνέλευση

Η ετήσια Γεν. Συνέλευση θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιανουαρίου,
ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ
(Πλατεία Ταχυδρομείου), στον 5ο όροφο.

Θα  πιούμε και το καφεδάκι μας (προ-
σφορά του Συλλόγου), θα κόψουμε και
την Βασιλόπιτα (με καλό φλουρί εφέ-
τος…) και θα κουβεντιάσουμε Γραλιστινά
και…άλλα.

Σας περιμένουμε συγχωριανοί.
Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά

ευχόμαστε.
Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Παραιτήθηκε  
Ο Παύλος Β. Σιούφας 

από βουλευτής 
Καρδίτσας 

Με επιστολή που απέ-
στειλε στον πρόεδρο της
Βουλής ο βουλευτής Καρδί-
τσας της ΝΔ, ο συγχωριανός
μας Παύλος Β.Σιούφας, ανα-
κοίνωσε την απόφασή του
να παραιτηθεί από το βου-
λευτικό αξίωμα. Όπως ο
ίδιος ανέφερε, παραιτήθηκε

για λόγους υγείας εξαιτίας των οποίων δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. 

Τη θέση του κατέλαβε ήδη ο Γιώργος  Θ.Αναγνω-
στόπουλος, γιός του πρών υπουργού της ΝΔ Θεό-
δωρου Αναγνωστόπουλου. 

Η απόφαση  του Π.Σιούφα ξάφνιασε όλους μας
και ιδιαίτερα τους χωριανούς μας,διότι ήταν πρό-
σωπο χρήσιμο για το χωριό και από την θέση αυτή
μπορούσε περισσότερο να βοηθήσει. Και ως Βου-
λευτής και χωρίς την ιδιότητα αυτή ο Παύλος βοή-
θησε το χωριό και θα εξακολουθεί να το κάνει διότι η
προσφορά του ιδίου και της οικογενείας του για την
ανάπτυξη και την πρόοδο του χωριού είναι ανεκτίμη-
τος.

Ο Παύλος Σιούφας, προκάλεσε αρκετές φορές αί-
σθηση προβάλλοντας θέσεις που δεν χαροποίησαν
το πολιτικό και κοινοβουλευτικό σύστημα. Όπως η
μείωση του αριθμού των βουλευτών στους 200 και
ασυμβίβαστο στις ιδιότητες υπουργού και βουλευτή
(σ.σ. αυτές τις θέσεις τις έχει προβάλλει και ο Αντώ-
νης Σαμαράς στο παρελθόν) ή ένταξη στη διαθεσι-
μότητα και των υπαλλήλων της Βουλής. Ευχόμαστε
πρώτον υγείαν σταθεράν και ακλόνητον στον αγα-
πητό Παύλο και να συνεχίσει με το ίδιο ενδιαφέρον
να βοηθάει τον χωριό από οποιοδήποτε μετερίζει
εκείνος το αποφασίσει.
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1η σελίδα

-1 000 000 δρχ από τον υπουργό υγείας κ. Δημήτρη Σι-

ούφα στο ΣΕΛ

-Τεράστια η συμμετοχή στο 1ο αντάμωμα που διοργά-

νωσε ο ΣΕΛ

-Οι φετινοί επιτυχόντες σε ΑΕΙ- ΤΕΙ

-Ο φθινοπωρινός χορός θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου

-Αποτελέσματα εκλογών  1993

-Επισημάνσεις

-Αξιέπαινη ενέργεια

-Γιορτάστηκε και φέτος η πολιούχος Αγία Παρασκευή

2η σελίδα

-Γιωργούλης Πασιαλής: Ο μεγαλύτερος σε ηλικία και

δράση αθλητής της   Ελλάδος

-Αλληλογραφία

-Στον αδερφό μου Δημήτρη (ποίημα του κ. Ευριπίδη Πα-

παδημητρίου)

3η σελίδα

- Η ζωή της γενιάς του 50 και 60 στο Γυμνάσιο Φανα-

ρίου ( του κ. Θωμά Βούρδα)

-Το αντάμωμα των απανταχού Ελληνοπυργίων

-Κοινωνικά

-Πλήρωσαν για την εφημερίδα

4η σελίδα

-Η αρχαιολογική αξία (σημασία ) του χωριού

-Κέντρο παραθερισμού  ο Ελληνόπυργος.

-Με λαμπρότητα γιορτάστηκε ο Προφήτης Ηλίας

-Συγχαρητήρια για το αντάμωμα (του κ Γιώργου Μάκκα)

-Τρύγος , θέρος, Πόλεμος..

-Αφιέρωμα στη Μακεδονία μας.

-Κυκλοφόρησε νέο βιβλίο για το χωριό του κ Ιωάννη

Γώγου «μνήμες και βιώματα από το χωριό μας»

Ε Λ Λ Η Ν ΟΠ Υ Ρ Γ ΟΣ

...πριν από 20 χρόνια...πριν από 20 χρόνια

Φύλλο Νο 56 Αύγουστος / Σεπτέμβριος /Οκτώβριος 1993

ΘAΝΑΤΟΙ
-Περικλής Κων. Σακελλαρίου, ετών 68, στην Αθήνα

και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Αγία Παρασκευή
του χωριού την επομένη ημέρα.

-Τριαντάρης Χρήστος του Γεωργίου, ετών 76, στη
Λάρισα και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ΄Αγιο Δη-
μήτριο του χωριού, την επομένη ημέρα.

-Αθανάσιος Θ.Παναγόπουλος, συνταξιούχος Αστυ-
νομικός, την 26/10/2013 στον Βόλο και η εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη στον ΄Αγιο Δημήτριο, στο χωριό, την
επομένη ημέρα.

-Πηγή Κορώνη, Χήρα Παρασκευά, ετών 90, στην
Λάρισα, την 12/11/2013 και  η εξόδιος ακολουθία εψάλη
την επομένη ημέρα, στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό.

ΜΝΗΜOΣΥΝΑ
-Στέφανος Ιω.Βλάχος. Ετήσιο μνημόσυνο στις

26/10/2013 στον ι.ν. Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
-Τριαντάρης Χρήστος του Γεωργίου, 40ήμερο, 16-

12-2013, στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό.
-Περικλής Κ.Σακελλαρίου, 40ήμερο την 24/11/2013,

στην Αγία Παρασκευή του χωριού.
-Αθανάσιος Θ.Παναγόπουλος, 40ήμερο, την  30/11/

2013, στον ΄Αγιο Δημήτριο Ελληνοπύργου.
-Φωτεινή Λ.Μακρή, ετήσιο, την 8-12-2013, στην

Αγία Παρασκευή του χωριού.

«EΛΛΗΝΟπΥΡΓΟΣ»

Τριμηνιαία Εκπολιτιστική Εφημερίδα

Α.Φ.Μ. 099276238 / Α΄  Δ.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 ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ευαγγελία Μπατσή

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ “ΕΝΤΥπΩΣΗ”,

Ηρ.Πολυτεχνείου 38, Λάρισα, Τηλ. 2410670862

Διαχειριστής web:www.ellinopirgos.com: Θωμάς Μηνίτσιος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού ΕΥΡΩ 10/ Εξωτερικού ΕΥΡΩ

15. Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις

αυτών που τα έγραψαν. Εμβάσματα και τυχόν επιταγές, να

στέλνονται στο όνομα του Ταμία, Αθαν.Αλπούς, Ικαρίας

149, Τ.Κ. 41335, Λάρισα.

ΓAΜΟΙ

-Ο κ. Αντώνης Μπρέντας και η Βάσω Χαντζή (κόρη

του Μιχάλη Αθ.Χαντζή και της Κων/ντίνας Ευ.Οικονό-

μου), ετέλεσαν τον γάμο τους την 16 Νοεμβρίου 2013

στα Τρίκαλα (ι.ν. Αγίου Κωνσταντίνου). Τους ευχόμα-

στε να ζήσουν χαρούμενα και ευλογημένα.

ΒAπΤΙΣΗ

-Στην Αγία Παρασκευή του χωριού, την Κυριακή 

13-10-2013, ο Παναγιώτης Χρ.Αγρίμης και η σύζυγός

του Ρένα, βάπτισαν τον πρωτότοκο γιό τους και το

όνομα αυτού Χρήστος. Τους ευχόμεθα να τους ζήσει και

να τα εκατοστίσει.

Πένθιμα και άλλα...

-Αχιλλέας Σύρμος του Κωνσταντίνου επέτυχε στη Σχολή

Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Θερμά συγχαρητήρια

-Ελένη Μπαγιώκου (κόρη της Τούλας  Μπαγιώκου - Πλα-

κιά ) στη  Νομική  Σχολή Θεσσαλονίκης. Θερμά συγχαρητή-

ρια.

Επιτυχόντες

«Στην αγαπητή μνήμη της ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ, ο Θεόδωρος και η Αγορίτσα Σιούφα κα-
τέθεσαν απευθείας στο Κοινωφελές Πολιτιστικόν Ιδρυμα
"Αρχοντικόν Σύρμου (Ζήγρα) Ελληνοπύργου" το ποσό
των €100 διά τους σκοπούς του.»

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

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

*TRIPLEX καρδιάς

*ΗΟLTER ρυθμού

* HOLTER πίεσης

Ιατρείο: Δημητρακοπούλου 17, Αθήνα. Μετρό Ακρόπολις

Τηλ.: 210-9244602, 9244802, κιν. 6936-003075

Συμβεβλημένος με Δημόσιο - ΟΑΕΕ

ΕΥΧΕΣ -
Βιβλιοκριτική

Ευχές και συγχαρητήρια από τον Μητροπολίτη

Λαρίσης κ.Ιγνάτιο, δέχθηκε ο συγχωριανός μας

Δάσκαλος και συγγραφές Θωμάς Δ.Βούρδας, στον

οποίο  είχε αποσταλεί -τιμητικώς- το   περυσινό

του βιβλίο «απίστευτα κι όμως…γραλιστινά»

«Διαζωγραφίζετε με τόση γλαφυρότητα την ζωή

των ανθρώπων μας σ` αυτό το όμορφο κομμάτι της

Ελληνίδος γης», αναφέρει ο Μητροπολίτης και συ-

νεχίζει «που καθηλώνετε τον αναγνώστη σας αλλά

συγχρόνως ρίχνετε φως στη ζωή του τόπου μας τις

παρελθούσες εποχές για να μαθαίνουν οι νεώτε-

ροι»

Πράγματι το βιβλιαράκι αυτό, που έγινε ανάρ-

παστο, είναι απαραίτητο για κάθε Ελληνοπύργιο

και δεν νοείται να μην υπάρχει στην βιβλιοθήκη

του. ΄Οσοι δεν το έχετε μπορείτε να μας το ζητή-

σετε. Υπενθυμίζουμε ότι τα χρήματα διατέθηκαν,

από τον ίδιο τον συγγραφέα για την ανακατα-

σκευή της  βρύσης του Χατζή, στο χωριό.

Κοινωνικά και άλλα...

Δωρεές εις μνήμην

Πλήρωσαν για την εφημερίδα 20 ΕΥΡΩ Τούλα Πλακιά

- Μπαγιώκου

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
για την εφημερίδα

Έφυγε η 
υπεραιωνόβια 

αρχόντισσα κυρά…
(Αθανασία Κ.Μπίρου, ετών  104)

Όπως έζησε σε όλη της τη ζωή σεμνά, απλά,

αθόρυβα, έτσι απλά έσβησε παίρνοντας το δρόμο

για τις αιώνιες μονές του παραδείσου η Αθανασία

Κ.Μπίρου, έπειτα από 104 χρόνια ζωής, εργασίας

και μόχθου για την επιβίωση της οικογένειά της.

Εργατική, αξιοπρεπής, ευγενική, καλοσυνάτη,

πάντα είχε για τον καθένα και ένα καλό λόγο να

πει. Μεγάλωσε με κόπο τις τρεις κόρες, τη Βασι-

λική, την Ελένη, την Πηνελόπη και το λατρευτό της

στερνοπούλι, το Χρήστο, που διέπρεψε ως αξιω-

ματικός της Αεροπορίας σε όλους τους τομείς,

όπου κι αν υπηρέτησε. Και καμάρωνε για την προ-

κοπή και την πρόοδο του γιου της η μάνα, η κυρία

Αθανασία, όπως θα έκανε και κάθε μάνα.

Βέβαια η ζωή τής τα έφερε έτσι, ώστε την έκανε

να πονέσει πολύ για τον πρόωρο και άδικο χαμό

της πρωτότοκης κόρης της Βασιλικής, αλλά και

από την άλλη την αξίωσε να χαρεί εγγόνια και δι-

σέγγονα και να πάρει και γεύση χαράς. Αναφέρω

γεύση χαράς, γιατί έτσι μας τα λέει ο αρχαίος Διο-

γένης: «η χαρά στη ζωή μας είναι ένα μικρό διά-

λειμμα της λύπης».

Η σκέψη της ως την τελευταία στιγμή ξεκάθαρη,

σωστή και ο λόγος της είχε πάντα συμβουλευτικό

χαρακτήρα. Η αφοσιωμένη φροντίδα και η μεγάλη

περιποίηση των παιδιών της την αξίωσαν να έχει

καλή υγεία, να ζήσει τόσα χρόνια και να φύγει από

αυτόν τον μάταιο κόσμο χωρίς πόνους αλλά και

ευχαριστημένη, φαντάζομαι.

Δεν παραλείπω να συγχαρώ θερμά τα παιδιά

της για τη μεγάλη και επισταμένη φροντίδα της γη-

ραιάς μητέρας τους και ας γίνουν παράδειγμα

προς μίμηση για όλους μας.

Όσο για τη θεία Αθανασία, της εύχομαι να είναι

ανώδυνο το μακρινό αυτό ταξίδι προς την αιωνιό-

τητα, το δε χώμα του Ελληνοπύργου μας που τη

σκέπασε ας είναι ελαφρύ και η μνήμη της αιωνία!

Αθήνα,  Αύγουστος 2013

Φούλα  Στάθη - Μπίρου
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Αυτά που γράφω σήμερα
δεν είναι παραμύθια
Αγνά τα εξιστόρησε 
είπε την πάσα αλήθεια…….

Τ΄αφηλογούσε ο τσέλιγκας
του δάσους το Λιοντάρι
τα ζωντανά στις στάνες του
τάχει κρυφό καμάρι

Τρανός Σεβντάς τα γίδια του
τα Κυπροφορεμένα

φορά στον τράγο χαϊμαλιά
στα κέρατα δεμένα

Δέκα μαντρόσκυλα ζαβά
και σκύλες ξακουσμένες
με Λαιμαριές αγκαθωτές
στο σβέρκο περασμένες

Στενάζει το κοτέτσι του
καλαμποκοθρεμμένες
κότες που κάνουν δίκροκα
πέρδικες πλουμισμένες 

Γεμάτο είναι αγαθά
το φτωχικό κονάκι

τα βράδυα με αστροφεγγιές 
τον πιάνει το μεράκι

και φλογερίζεται ψηλά
στου Γκιώνη το στεφάνι
σαν ξεχασμένος ποιητής 
στης φαντασιάς την πλάνη

Μα ήρθαν δίσεκτοι καιροί
και χρόνια οργισμένα
καραδοκούνε οι οχτροί 
με δόντια τροχισμένα

Λύκοι τον βάλαν στόχαστρο
κουνάβια στο σημάδι
Γεράκια με το χάραμα 
και Αλεπούδες βράδυ

Στα διάσελα αμέριμνο
βόσκαγε το κοπάδι
Λύκοι γκαρίλωσαν επτά
Γίδες κι ένα κουτάβι

Και το κοτέτσι του και αυτό
στου Νιάφα μές στο ρέμα
σε Κουναβιών επιδρομή
επνίγηκε στο Αίμα

Τ΄αγριόσκυλα δεν χόρτασαν
πετώντας τα γεράκια
κατέβηκαν και στο Μαντρί
πούχει στα πλατανάκια

Ιέραξ κότα στρουμπουλή
στα νύχια του κρατάει
και η Αλεπού τον κόκορα
στην κόρδα σεργιανάει

Τι νάναι τούτα τ΄ουρλαχτά
Το γαύγισμα των σκύλων ;
προ των θυρών του Μαντριού
των οδυρμών των θρήνων…..

Τρία σκυλιά κείνται νεκρά
και σ’ απραγα κουτάβια 
ο Γκρίζος Λύκος άφησε 
Μαγγάνας τα σημάδια

Οδύρεται ο Τσέλιγκας
Παρδάλη μου; Τι τρέχει; 
Έμεινε ο έρμος άλαλος
Για τούτον; Πέρα βρέχει 

Μπροστά τον βρήκε τον οχτρό 
Αγρίμι πεινασμένο
Στη θέα του τον χύμηξε
ορμά σαν Λυσσασμένο

Ο τσέλιγκας είχε καρδιά
βρυχήθηκε σαν Λέων
Με θάρρος τον πολέμησε 
Σαν Μέγας Ναπολέων

Έβγαλε άναρθη κραυγή
Τον πρόγκηξε στ΄αλώνια
Και γλύτωσε εκ του θαύματος
Του Λύκου τα Σαγώνια…….

Υ.Γ
Στέφανε στήσε δόκανα
Στα όρνεα παγίδες
Δεν θα σου μείνουν όρνιθες
Ούτε Μαλτέζες Γίδες

Φύλαξε το τομάρι σου 
Αλάργα απ` τον Μορφέα
Ο Γκρίζος Λύκος ο φονιάς
Λουφάζει στα Μελέα 

Σαν όνειρο απατηλό
Αληθινή Ιστορία
Γράφτηκε και περάστηκε 
Στου ποιητή τα` αρχεία .

ΛΑΡΙΣΑ

11-12-2013

ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

(Κατά κόσμον,

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΚΑΣ)

(Συνέχεια)
Άρον άρον,  σταύρωσον αυτόν! (Μκ 2.9,11 - Ιω 5.10):
Πάρ’ τον, πάρ’ τον και σταύρωσέ τον!  Μ’ αυτή την ανέν-
δοτη κραυγή οι Εβραίοι ζητούσαν από τον Πιλάτο να
σταυρώσει το Χριστό. Το «άρον αυτόν» (σήκωσέ τον)
δηλώνει την ενέργεια της άρσεως του Χριστού επί του
σταυρού, που πρέπει να γίνει.
Άρον τον κράβατόν σου και περιπάτει (Μκ 2.11, Ιω
5.8): Φορτώσου το κρεβάτι σου και περπάτα, σήκω και
περπάτα, είσαι καλά. Λέγεται κυρίως ειρωνικά για πρό-
σωπα που προφασίζονται αδυναμία να ανταποκριθούν
σε υποχρεώσεις τους. Η φράση ειπώθηκε ως εντολή από
το Χριστό στον παράλυτο της Καπερναούμ.
Αρπαγής γραφή: Πρόκειται για μορφή μήνυσης που
υπέβαλε κανείς εναντίον εκείνου που του άρπαζε φα-
νερά δια της βίας πράγματα ιδιοκτησίας του, δηλ. μή-
νυση εναντίον ληστών. Η ληστεία ήταν πράξη
κακουργηματική και εκδικαζόταν με "εξπρές" διαδικα-
σίες ενώπιον των "ταχυδικείων" (έκτακτων δικαστηρίων
των "'ένδεκα"). Η ποινή που επέβαλαν τα δικαστήρια
αυτά για το αδίκημα της ληστείας, ήταν η ίδια με εκείνη
των "τοιχωρύχων" (διαρρηκτών) και των κλεπτών, δηλ.
ο θάνατος. Η προστασία της ιδιοκτησίας ήταν για τους
Αθηναίους ύψιστης σημασίας. Με την εξοντωτική ποινή
του θανάτου διασφαλιζόταν σε μέγιστο βαθμό σίγουρα
η προστασία αυτή (βλ. περισσότερα για μορφές "γρα-
φών" στο "γραφή παρανόμων").
Άπτεσθαι ξύλου! (Αριστοφάνης): Χτύπα ξύλο (εξορκι-
σμός)!
Άρεσκε πάσι και συ, μη σαυτώ μόνω (Μένανδρος): Να
αρέσεις κι εσύ σε όλους, και όχι μόνο στον εαυτό σου.
Αρετά επαινούμενα, δένδρον ως αέξεται (Πίνδαρος): Η
Αρετή, όταν επαινείται, αυξάνει σα δένδρο.
Αρετή δε, καν θάνη τις, ουκ απόλλυται (Ευριπίδης): Η

αρετή δε χάνεται, ακόμα κι αν πεθάνει ο άνθρωπος.
Πίσω του  μένει η υστεροφημία, το καλό όνομα, που θα
συνοδεύει πάντα τη μνήμη του.
Αρετή διδακτή εστί (Αντισθένης): Η αρετή είναι επί-
κτητη, την αποκτά κανείς με ανάλογη αγωγή και εκπαί-
δευση.
Αρετή εστί δύναμις ευεργετική πολλών και μεγάλων
και πάντων περί πάντα (Αριστοτέλης): Η αρετή είναι
δύναμη ευεργετική για πολλά και μεγάλα και όλων και
για όλα.
Αρετή, ουδέν κτήμα σεμνότερον ουδέ βεβαιότερον
(Ισοκράτης): Κανένα απόκτημα δεν είναι σεμνότερο, αλλ’
ούτε και ασφαλέστερο από την αρετή.
Αρετή πάντων τελείωσις (Ζήνων): Η αρετή είναι η τε-
λειότητα των πάντων.
Αρετήν επαίνει (Σόλων): Να επαινείς την αρετή, διότι
«αρετά επαινούμενα ως δένδρον αέξεται» (όταν η αρετή
επαινείται, μεγαλώνει σα δέντρο) λέει ο Πίνδαρος. Βλ.
λήμμα.

Αρετής οικείον είναι, κακίας αλλότριον (Κλεόβουλος):
Να είσαι φίλος με την αρετή και ξένος με την κακία.
Άριστος σύμβουλος καιρός (Πιττακός): Ο καιρός είναι
άριστος σύμβουλος σε κάθε προβληματισμό μας.
Αρκείσθαι παρεούσι και αλλοτρίων απέχεσθαι (Φω-
κυλίδης): Να αρκείσαι σ’ αυτά που έχεις και να απέχεις
από τα ξένα.
Άρρητα μη λέγε (Χίλων): Να μη λες όσα δεν πρέπει να
λέγονται.
Άρρητα ρήματα (Παύλος): Λόγια που δε λέγονται, ανεί-
πωτα. Στην Β΄ προς Κορινθίους επιστολή του ο Παύλος
(12.4) αποκαλύπτει στους Κορινθίους ένα όραμά του που
έζησε πριν από δεκατέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το
οποίο είχε αναρπαγεί στον παράδεισο και εκεί άκουσε
«άρρητα ρήματα, α ουκ εξον ανθρώπω λαλήσαι» (λόγια
που δεν μπορεί - ούτε επιτρέπεται - να τα πει άνθρωπος).
Άρτον και θεάματα: Όταν ο Ιούλιος Καίσαρας κατηγο-
ρήθηκε ότι κατασπαταλά τα χρήματα του Κράτους για τη
διοργάνωση πολυδάπανων εορτών για τους πολεμικούς
θριάμβους του, έδωσε – σύμφωνα με το Γιουβενάλη - την
απάντηση ότι «ο λαός θέλει άρτον και θεάματα» (στα λα-
τινικά “ponem et cicrenses”). Το δόγμα αυτό το ακολου-
θούν και πολλοί πολιτικοί σήμερα, δημιουργώντας
ευκαιρίες για ασήμαντες ψυχαγωγίες και ωφέλειες στο
Λαό, έτσι ώστε να κατευνάζεται η αγανάκτησή του για τα
μεγάλα του προβλήματα, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι
το Κράτος νοιάζεται για την καλοπέρασή του.
Άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει (Ψλ 103.15): Ο
άρτος είναι το θεμέλιο της ζωής στον άνθρωπο. Ο Λαός
λέει «όλα είναι σόμπολα και το ψωμί θεμέλιο» (σόμπολα
= πετραδάκια μικρά, ακατάλληλα για να στηρίξουν γω-
νίες σπιτιού κατά το χτίσιμο).

(Συνέχεια στο επόμενο)

(Λεξικογραφική παρουσίαση φράσεων και επιρ-

ρημάτων της αρχαίας, εκκλησιαστικής και νεότε-

ρης 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)

ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΣΕΛΙΓΚΑ
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(Συνέχεια απο σελ 1)

Την κυριώνυμη ημέρα τελέσθηκε Θεία Λειτουργία
που παρακολούθησαν όλοι οι συγχωριανοί μας που
μένουν στο χωριό και όσοι εκείνη την ημέρα κατέφθα-
σαν για να τιμήσουν την μνήμη του Αγίου Δημητρίου,

του φύλακα και προστάτη όλου του χωριού μας, από
τις γειτονικές Θεσσαλικές πόλεις. 

Ο καιρός βοήθησε και το εκκλησίασμα υπήρξε
πυκνό. Το ύψωμα του αγίου και η αρτοκλασία της ημέ-
ρας τελέσθηκε - όπως το έθος το επιβάλλει - στον ανα-
πλασθέντα προσφάτως αύλειο χώρο (στην  περίφημα
πλάκα). Ο ι.ν. \του Αγίου Δημητρίου, μετά και την τε-
λευταία ανάπλαση του προαυλείου του και την επιμε-
λημένη φροντίδα των κυριών της γειτονιάς
(καθαριότητα, φύτευμα λουλουδιών κλπ) παρέχει μια

(Συνέχεια απο σελ 1)

Πέρασαν κιόλας εβδο-
μήντα τρία (73) χρόνια από
το φθινοπωρινό εκείνο
πρωϊνό της 28ης Οκτωβρίου
1940. Ήταν τότε, που η φασι-
στική Ιταλία μας κήρυξε
χωρίς λόγο, τον πόλεμο. Οι
σειρήνες κτύπησαν πανε-
θνικό συναγερμό και ξεση-
κωμό των Ελλήνων εναντίον
των Ιταλών εισβολέων.

Πράγματι! Εκείνη η μέρα έδειξε πως ο Ελληνικός
Λαός ήταν πράγματι η συνέχεια των Μαραθωνομάχων,
των γενναίων αγωνιστών του 1821, αλλά και των θρυ-
λικών Μακεδονομάχων του 1912 -1913. Ο Χριστός και
η Παναγία μας, η Υπέρμαχος του Έθνους μας Στρατη-
γός, ήταν που έδιναν φτερά σ’ εκείνους που πάλευαν
«υπέρ βωμών και εστιών», για να μείνει αδούλωτη
και ελεύθερη η Ελληνική μας Πατρίδα, από τα πρώτα
χριστιανικά χρόνια μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 1940, που
βροντοφώναξαν το ηρωϊκό «ΟΧΙ».  

Ολόκληρη η Ευρώπη πλην της Αγγλίας, βρισκόταν
υπόδουλη των Γερμανών (κυρίως) και των Ιταλών, που
αποτελούσαν την συμμαχία του «Άξονα», τον οποίο τον
διαφήμιζαν ως αήττητο.

Το ΟΧΙ των Ελλήνων ξάφνιασε ολόκληρο τον
κόσμο,γιατί αποφάσισε να τα βάλει με τον πανίσχυρο
δικτάτορα,τον Μουσολίνι.

«Θα πεθάνουμε όλοι», ήταν το σύνθημα, που πί-

Γιορτάσθηκε ο Άγιος Δημήτριος  στο χωριό

στευαν και έλεγαν τα Ελλη-
νόπουλα εκείνη την μεγαλει-
ώδη εποχή. Έτσι, πάνω στην
Πίνδο και στα βουνά της Βο-
ρείου Ηπείρου, στην
ξηρά,στην θάλασσα και στο
αέρα, οι φαντάροι μας, οι
ναύτες μας και οι  αεροπόροι
μας, έγραψαν με το αίμα τους
σελίδες μεγάλης δόξας και
αφάνταστου  μεγαλείου.

Μπροστά σ’ αυτό το με-
γαλείο αναγκάστηκε κι’ αυτός ο πρωθυπουργός της Αγ-
γλίας, ο Τσώρτσιλ, να διατυπώσει τον περίφημο λόγο
: «Μέχρι τώρα λέγαμε, ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν
ήρωες, στο εξής θα λέμε, ότι οι ήρωες πολεμούν σαν
Έλληνες»! 

Εδώ  πρέπει να αναφέρουμε και την  άξια των πε-
ριστάσεων ηγεσία του τόπου μας: Ο Βασιλεύς ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ  Β , ο πρωθυπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΕΤΑΞΑΣ, ο
Αρχιστράτηγος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΓΟΣ  και όλοι οι
γενναίοι ηγήτορες των ενόπλων δυνάμεων και ο Αρχιε-
πίσκοπος Αθηνών ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, εδόξασαν το ΄Εθνος
μας.

Δεν ξεχνούμε τις ηρωΐδες της Πίνδου, τις γενναίες
Ηπειρώτισσες, που ζαλκωμένες με πολεμοφόδια και
κανόνια ανέβαιναν στις απάτητες βουνοκορφές και
ήταν η βοήθεια και το στήριγμα των φαντάρων μας . 

Ακόμη, οι στρατιωτικοί μας ιερείς και οι αφανείς
ηρωΐδες, οι νοσοκόμες, που είτε στο Μέτωπο είτε στα
Νοσοκομεία, στα μετόπισθεν, έδιναν βάλσαμο παρη-
γοριάς στους τραυματίες και στους μαχητές του πολέ-
μου.

Εμείς σήμερα οι απόγονοι των  αθανάτων αυτών
ηρώων, προγόνων μας, υποκλινόμαστε ταπεινά και
τους διαβεβαιώνουμε πως θα φανούμε  αντάξιοί τους
όταν και όποτε η Πατρίδα μας το ζητήσει.

Ζήτω η Ελλάδα.
Αιώνιοι ήρωες να είναι ελαφρύ το χώμα που σας

σκεπάζει.
Ζήτω ο Ελληνικός στρατός.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου.

(Ομιλία  Προέδρου Ιω.Γ.Βλάχου, 
στην Αγία Παρασκευή του χωριού, ανήμερα της Εθνικής μας επετείου)

28η Οκτωβρίου 1940

«Μαραθώνιος» 
& Γραλιστινοί... 

Μαραθωνοδρόμοι
Νικητής, από τους συγχωρια-

νούς μας ο Στρατηγός.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στις 10-11-2013 ο
31ος Διεθνής κλασικός μαραθώνιος δρόμος στην αυ-
θεντική διαδρομή Μαραθώνας- Καλλιμάρμαρο Πα-
ναθηναικό στάδιο, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του
μαραθωνίου δρόμου σε απόσταση 42Km 195 μέτρα.
Σ'αυτή τη γιορτή του αθλητισμού συμμετείχαν 9.200
αθλητές από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.Το
χωριό μας που πρωτοστατεί σε κορυφαία γεγονότα
δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λαμπρή αυτή
γιορτή.

ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ
ΓΡΑΛΙΣΤΙΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 έγινε η πρώτη

συνάντηση στο στέκι μας στο ξενοδοχείο Grand

Hotel.

Σκοπός μας είναι να διευρύνουμε τις δραστηριό-

τητες του Συλλόγου και να προσελκύσουμε περισ-

σότερους συγχωριανούς μας και ιδιαίτερα νέους.

Απο την συνάντηση βλέπουμε τους Σωτήρη

Απ.Παναγόπουλο με τον γιό του Αποστόλη, τον Βα-

σίλειο Παναγόπουλο και τον Νίκο Κωλέττα να απο-

λαμβάνουν το καφεδάκι τους μαζί με άλλους

συγχωριανούς μας σχολιάζοντας τα του χωριού μας

και όχι μόνο.

Κωλέττας Νίκος

διαφορετική εικόνα στον επισκέπτη, εφάμιλη άλλων ι.ν
μεγάλων πόλεων της πατρίδος μας. Χρόνια πολλά σε
όλους. Βοήθειά μας ο ΄Αγιος Δημήτριος και του χρόνου
με υγεία και αγάπη όλοι  οι συγχωριανοί μας.
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...

Λύκοι χωριανοί…
Το έλεγε ο αγαπητός μας Θανάσης (ο

Καπαϊνας δηλ.) ότι κυκλοφορεί αγέλη
Λύκων στην καψούνα, κρούωντας έτσι τον
κώδωνα  του κινδύνου για τους ποιμένες και
λοιπούς κτηνοτρόφους του χωριού και της
γύρω περιοχής, αλλά εις μάτην. Κανένας δεν

τον άκουγε. Τελικά ο Θανάσης επιβεβαιώθηκε πανηγυρικώς μάλιστα, αφού πρόσφατη επιδρομή Λύκων στην κα-
ψούνα κατασπάραξε  έξι γίδες και δύο τσοπανόσκυλα  από το κοπάδι του Στέφου Δ. Πλακιά (γιός του μακαρίτη

του Τσέλιγγα Δημ.Θ.πλακιά). Ύστερα από λίγες μέρες χάθηκε και το τσοπανόσκυλο του Γιώργου Αρχ.Βλήτσιου
και αυτό αποδίδεται και πάλιν σε  κατασπάραξή του από Λύκο, ύστερα από σκληρή «…λυκοσκυλομαχία». Δεν
πέρασε μία εβδομάδα  από το συμβάν αυτό και  ο γείτονας Πρόεδρος της Αμυγδαλής (γνωστός κτηνοτρόφος με
μονάδα  αγελάδων στην Βρόστιανη) βρήκε  μισοφαγωμένα δύο αγελαδάκια (μοσχαράκια γεννησιάρικα,ολίγων
ημερών δηλ.). Ας έχουμε τον νού, τώρα που θα πλακώσουν οι αντάρες και τα χιόνια, όσοι από εμάς τους κοντι-
νούς ανηφορίζουμε στο χωριό τα Σαββατοκύριακα. Επισημαίνουμε την προσοχή στους ντόπιους,τουλάχιστον
προς το παρόν, διότι ο Θανάσης (ο Καπαϊνας) επιμένει ότι σε καναδυό μήνες (οι Λύκοι δηλ.) θα εξαφανισθούν
προς Αργιθέα μεριά. Δεν αποκλείεται, κάτι θα ξέρει εκείνος!!! Καλού κακού, όμως ας έχουμε και τον νού μας…

Ο  Αγιορείτης Μοναχός, π.Αδρέας, στο χωριό
Επισκεφθείς το χωριό μας, ο

σεβαστός σε όλους μας π.Αν-
δρέας Γ.Καλαντζής, είχαμε την
ευκαιρία να επικοινωνήσουμε
και να  ωφεληθούμε από τις
πνευματικές συζητήσεις ενός
Αγιορείτου Μοναχού. Πολλοί
συγχωριανοί μας εκρέμοντο
από τα χείλη του, στην κυριολε-
ξία, ακούγοντάς τον να  διηγεί-
ται ψυχωφελείς πνευματικές
συζητήσεις αγιορειτών Γερόν-
των. Την Κυριακή (27 Οκτ.) και
την επομένη  στην Εθνική γιορτή

(28η Οκτωβρίου) είχαμε την  αγαθή
εύνοια του Θεού να απολαύσουμε
δύο Λειτουργίες με αγιορείτικη ψαλ-
μωδία, εκ στόματος του π.Ανδρέου
που ως γνωστόν  ανήκει και στον

τακτικό χορό  των  ιεροψαλτών Μοναχών της  ι.μ.Καρακάλου, όπου εγκαταβιώνει. Το χά-
ρηκε και ο Ψάλτης μας (Ιω.Αθ.Μουντζούρης) και ιδιαιτέρως ο  ΠαπΑντώνης που ένοι-
ωσε,όπως έλεγε, σαν να ήταν στο ΄Αγιον ΄Ορος.

π.Ανδρέα ευχαριστούμε και να μας ξανάλθετε. Την ευχή σας να έχουμε. 

Το κάστρο στον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ

Αξίζει να επισκεφθούν τον ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ, όλοι
οι συγχωριανοί μας. Παλιά ο μακαρίτης ο Δάσκαλος

Σωτ.Στάθης κατ` έτος προγραμμάτιζε εκπαιδευτική εκ-
δρομή στο κάστρο στον Ελληνόπυργο. Τουλάχιστον
σήμερα, ύστερα και από τις  σωτήριες παρεμβάσεις
αξίζει να το επισκεφθεί κανείς. Συγχαρητήρια στον Βου-
λευτή π.Σιούφα, που ασχολήθηκε  προσωπικά  για τον
καθαρισμό του μνημείου και την ενημέρωση των αρμο-
δίων αρχών (Αρχαιολογία, Υπουργείο Πολιτισμού) και
ευχόμαστε  οι ενέργειές του να καρποφορήσουν  και να
ιδούμε  το αποτέλεσμα (ανάδειξη του μνημείου, προ-
βολή, επισκεψιμότητα). Βεβαίως έπαινος ανήκει και
στον Δήμο Μουζακίου που επέκτεινε  τον αγροτικό
δρόμο (μάλιστα καλής κατασκευής και πολύ προσεγ-
μένο) από την «Λάκκα» μέχρι και το κάστρο, όπου
πλέον υπάρχει άνετη πρόσβαση ακόμη και με ιδιωτικό
αυτ/το. Αξίζει πάντως η περιπατητική διαδρομή, που
είναι  μία ώρα και 7` λεπτά με άνεση.

Κομβοσχοίνι

…δυστυχώς  οι νεοέλληνες

το  θεωρούμε κομπολόι ή ως φυ-

λακτό περνώντας το στο χέρι μας,

δίκην βραχολιού.

Το κομβοσχοίνι δεν είναι ...

κόσμημα, είναι κάτι ανώτερο,

μέσον προσευχής και αγιασμού.

Με αυτό οδηγήθηκε αμέτρητο

πλήθος αγίων στον Παράδεισο.

Άμβωνας….
Η Αγία Παρασκευή είναι  κατασκεύα-

σμα του 19ου αιώνα. Το 1958 κτίσθηκε και
το 2008, με την παρουσία του συγχωρια-
νού μας Δημ.Γ.Σιούφα, ως Προέδρου της
Βουλής, γιορτάσθηκαν τα 150 χρόνια από
την ανέγερση του ι.ν. της Αγίας Παρα-
σκευής  στο χωριό μας. Το τέμπλο, το προ-
σκυνητάρι, ο Δεσποτικός θρόνος και
ο΄Αμβωνας, όλα σκαλιστά, είναι εξαιρετικά
όμορφα και ενδιαφέροντα. Πράγματι πρό-
κειται για ξυλόγλυπτα με αισθητική αλλά
και  καλλιτεχνική αξία. Όλα αυτά, μαζί με
τις ωραίες (όχι, όμως, αμιγούς βυζαντινής
τεχνοτροπίας) εικόνες του τέμπλου απαρ-
τίζουν ένα  ενιαίο σύνολο και πείθουν και τον πιο άσχετο επισκέπτη για την
σπουδαία καλλιτεχνική και αισθητική αξία των ξυλογλύπτων και του εσωτερικού
χώρου της εκκλησίας μας (λέγε ιερού ναού). Επειδή ο σπουδαίος αυτός ι.ν σώ-
ζεται και είναι λειτουργικός, γι αυτό πρέπει να τεθεί σε … λειτουργία και ο πα-
νέμορφος (ως εκ της θέσεώς του) άμβωνας, στον οποίο όπως
πληροφορούμαστε, ο δραστήριος και φιλοπρόοδος ΠαπΑντώνης αναζητεί   ει-
δικό  κατασκευαστή για την κλίμακα ανάβασης (σκάλα που θα οδηγεί τον Ιερο-
διάκονο στον Άμβωνα για ανάγνωση του Ευαγγελίου). Περιμένουμε  να  το
ιδούμε και στην πράξη και μάλιστα συντόμως, π.Αντώνιε.

Παιδική παρουσία 
στην εθνική γιορτή

Τριήμερο εφέτος η εθνική επέτειος του

έπους του `40 και τούτο διότι  συνέπεσε  να

είναι Δευτέρα, οπότε πολλοί συγχωριανοί

μας «... εξέδραμον του κλεινού άστεως, «με

αποτέλεσμα να κατακλυσθεί  ο Ελληνόπυρ-

γος από συγχωριανούς μας και μάλιστα από

παλλά παιδιά (και μικρής ηλικίας και μεγα-

λύτερης). Υπήρξε μια ανάσα και για τους

επαγγελματίες. Το αρχοντικό «Σύρμου

Ζήγρα» ήταν γεμάτο όλες τις ημέρες (Παρα-

σκευή, Σάββατο και Κυριακή βράδυ), όπως

και η γύρω περιοχή (Λίμνη Πλαστήρα, χωριά Πύλης,

Ελάτη, Περτούλι, Νεραϊδοχώρι κλπ). Κάποιος παρα-

τήρησε ευστόχως….»…αλήθεια που είναι αυτή η

κρίση;;….»!! 

Στην φωτογραφία οι νεαροί επισκέπτες, με την

νεαρά της παρέας, φωτογραφίζονται μπροστά στο

μνημείο των ηρώων (είναι  τα Παπαντονόπουλα,

τα δίδυμα του Προέδρου μας και η εξαδέλφη τους 

η Φωτεινή Αντ.Παπαντωνίου). 

Η επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώον των πε-
σόντων. Διακρίνονται ο ΠαπΑντώνης, ο π.Αν-
δρέας, οι  ιεροψάλτες με τους τοπικούς
άρχοντες (Πρόεδρο Ιω.Βλάχο και Δημ.Σύμ-
βουλο Αντ.Μηνίτσιο) και η θειά Βίκα Αλπού.

Ο λόγος για το κοιμητήριο της Αγίας Τριάδος, στο
χωριό. Καθυστερούσε ο  περίβολος, λόγω και της κρί-
σης. Όμως, προγραμματίσθηκε και έγινε από τον Δήμο
Μουζακίου με μελέτη και καθόλου πρόχειρα. Τοποθε-
τήθηκε και η πόρτα εισόδου και επίκειται η τοποθέτηση
μικρού κιγκλιδώματος. Και ο χώρος εξασφαλίσθηκε και
κυρίως αποδόθηκε η αισθητική που  αρμόζει σε ένα
ιερό χώρο όπου  αποτελεί την μόνιμη κατοικία όλων
των  ζώντων επί της γης  λογικών όντων. Συγχαρητήρια
και στον Δήμο (και στους τοπικούς μας αιρετούς),
αλλά και στον μάστορα Δημ.Ευ.Καρύδα, που όντως
εκοπίασε και έδωσε την ψυχή του για να  υπάρξει αυτό
το αισθητικό  αποτέλεσμα.

Το τοιχίο στο Κοιμητήριο
της Αγίας Τριάδας
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Αξίζει, νομίζω, τον κόπο, να μεταφερθούμε νοερά,

στις εποχές εκείνες, τις τόσο καρποφόρες και γόνιμες,

που η μάνα – Γή κάρπιζε και σκορπούσε άφθονα τα

αγαθά της, σ΄ όλους μας…

Η λεγόμενη οικιακή οικονομία τα χρόνια… εκείνα τα

παλιά, ενισχύονταν σημαντικά και από το κάθε είδους,

όσπρια, που καλλιεργούσαμε η δε συγκομιδή τους γινό-

ταν στα μέσα Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου.

Αναρωτιέται κανείς σήμερα, εκτός από τους λίγους

σωζόμενους κήπους, που δίνουν ορισμένα, ζαρζαβατικά,

αλήθεια, τι απέγιναν τα όσπρια που με τόση επιστήμη

καλλιεργούσαμε γεμίζοντας έτσι τα αμπάρια των σπι-

τιών; Η απάντηση μια και προκαλεί θλίψη: Όλα αυτά τα

μικρά διάσπαρτα χωραφάκια ή «κήπια» έχουν γίνει

άγονα, βοσκοτόπια και ότι άλλο μπορείς να πεις εκτός

από αυτό που ήταν…

Η όλη προετοιμασία για τη σπορά των οσπρίων

απαιτούσε προσεκτική καλλιέργεια: Σκάψιμο καλό, ψι-

λοχωματισμένο, με τη δικέλλα ή τη σκεπαρνιά ή το λισ-

γάρι.

Στις λάκες και στα βατά μέρη γινόταν με το ζευγάρι,

με πρωταγωνιστές, τα βόδια ή τα μουλάρια.

Οι γονείς μας και αργότερα και εμείς χαιρόμασταν

ιδιαίτερα όταν αντικρίζαμε την Άνοιξη τα χωράφια κατα-

πράσινα έχοντας αγωνία για τη σοδειά ώστε να αντα-

μειφθούν οι κόποι μας.

Βέβαια, η καλή σοδειά, εξαρτιόταν και από τον καιρό.

Η βροχή απαραίτητη. Αν χρειαζόταν, παρακαλούσαμε το

Θεό, λέγοντας συγχρόνως και το ποίημα:

Θεέ μου βρέξε μια βροχή

Μια βροχή…αγγελική

Να γένουν τα στάρια, τα στάρια τα κριθάρια

Κι όλα τα παρασπόρια!...

Κι ερχόταν ο καιρός και ωρίμαζαν τα όσπρια και το

κάθε είδος έπαιρνε το δικό του πανέμορφο χρώμα!

Δε χόρταινε, το μάτι, να τα βλέπει. Άλλα χρυσοκί-

τρινα, άλλα μωβ, άλλα κοκκινωπά και πολλά άλλα χρώ-

ματα.

Και όταν σήμαινε η ευλογημένη εκείνη ώρα και

στιγμή της συγκομιδής, επικρατούσε ένας ξεσηκωμός

ένα… σωστό πανηγύρι.

Άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμη και γριές που

τα ‘λεγε η… περδικούλα τους έτρεχαν από… χαρούλα να

μαζέψουν τον πολύτιμο καρπό.

Πως γινόταν αυτό;

Ανάλογα με το κάθε είδος. Εξοικειωμένοι , οι μεγα-

λύτεροι, έσπαζαν ή τα ξερίζωναν τα φυτά φτιάχνοντας

σωρούς. Άπλωναν κάτω κουρελούδες ή μαντανίες τα

έβαζαν μέσα, τα έδεναν, δημιουργώντας ένα είδος

«μπουχτσιά».

Μάλιστα, οι γυναίκες με αξιοζήλευτο τρόπο και τέχνη

τα ισορροπούσαν στο κεφάλι και καμαρωτές – καμαρω-

τές τα μετέφεραν στο «Αλωνάκι».

Και τούτο γιατί θα έπρεπε να γίνει μια άλλη διαδικα-

σία για τον καθαρισμό τους. Στούμπισμα με τον κόπανο

ή με κάποιο ξύλο, ώστε να αποχωριστεί ο καρπός από το

περίβλημά του.

Έτσι προέκυψε ένα συνονθύλευμα από σπόρια και

άγανα. Στη συνέχεια έπρεπε να φυσήξει… «ούριος» άνε-

μος για να γίνει το… λίχνισμα.

Ήταν φορές, που μας καταλάμβανε από γνώση γιατί

στα χαμένα περιμέναμε να φυσήξει αέρας! Αργά ή γρή-

γορα, όμως, γινόταν και κάποτε ξεδιάλυνε ο… περιπό-

θητος καρπός!

Χαράς Ευαγγέλια! Τον πιάναμε στα χέρια, δεν τον

χορταίναμε!... .Νάτες οι… πρασινοφορεμένες φακές!

Νάτα τα… καταπράσινα χοντρά φασόλια και διάφορες

άλλες ποικιλίες: «κουταβάκια», «χάντρες» και δε συμ-

μαζεύεται!

Νάτα και και τα ρεβίθια με το ιδιόρρυθμο σχήμα τους!

Πόσα όνειρα έκανε όλη η οικογένεια γι΄ αυτή τη στιγμή!

Θαυμάσια, όταν φυσικά η σοδειά ήταν καλή! Το κουβά-

λημα στο σπίτι γινόταν μέσα σε μια ανείπωτη χαρά και

ευθυμία! 

Όλοι πρόθυμοι ακόμη και στην πλάτη να κουβαλή-

σουν τα σακιά, να τα πάνε στο σπίτι. Ανυπομονούσαν

όλοι, λαχταρούσαν να δοκιμάσουν τη νέα σοδειά με ένα

καλομαγειρεμένο φαγητό.

Προτού τα τοποθετήσουμε στα ειδικά χωμάτινα κρού-

πια (αγγιά) τα απλώναμε στα τσίγγια για να ξεραθούν

καλά.

Όταν φθινοπώριαζε και άρχιζε για τα καλά το μαγεί-

ρεμα της φακής, των ρεβιθιών και της φασολάδας εκέι

να δείτε! Μοσχοβολούσε όλη η γειτονιά! Χαλάλι ο κόπος

μας, λέγαμε. 

Αναπολώ και σκέφτομαι: Μπορεί στη σημερινή

εποχή, τη δύσκολη που περνάμε, να γίνει κάτι παρόμοιο;

Βελτιωμένο φυσικά. Δεν θα ήταν και άσχημο. Αντίθετα

πάρα πολύ ωραίο!

Λιβαδερό, Μηλέα, Σκυλοφούκαλα, να ζωντανέψουν

και πάλι και να μας χαρίσουν τα πεντανόστιμα όσπρια

όπως… τον παλιό καλό καιρό!

Θωμάς Βούρδας  

Όσπρια από τη Γραλιστινη Γή

Γεώργιος Δ, Παπουτσής (δημοδιδάσκαλος), Στέφανος Ι. Βλάχος (γεωργός), Απόστολος Γ. Παπαντωνίου (κτηματικός), Λάμπρος Γ. Σύρμος (κτηματικός), Σπύρος Γ. Τσιτσιπάς (γε-
ωργός), Αθανάσιος Κ. Ράγκος (παντοπώλης), Δημήτριος Β. Λύτρας (κτηματικός), Περικλής Αλ/ Αγρίμης (κτηματικός), Ιωάννης Γ. Γώγος (κτηματικός), Ξενοφών Γ. Καρύδας (ορ-
φανός), Δημήτριος Απ Γέρμανος (γεωργός), Βασίλειος Χ. Σιούφας (κτηματικός), Αχιλλεύς Γ. Φωτάκης /Καππά (γεωργός), Ευθυμία Δ. Ανδρέου (δημοδιδάσκαλος), Αργύριος Θ.
Παπουτσής (εργατικός), Αλέξανδρος Γ.Πασιαλής (κουρεύς), Κώστας Απ. Ζάχος (ορφανός), Θωμάς Ν. Παπαργύρης (ορφανός), Λεωνίδας Αθ. Γεωργούλας (κτηματικός), Απόστολος
Θ. Κορώνης (γεωργός), Ιωάννης Ν. Ψημμένος (ξυλουργός), Βασίλειος Χρ. Αρδάνης (ορφανός), Κωνσταντίνος Στ. Δελήτσικας (ορφανός), Θωμάς Μιχ. Χατζής (μυλωθρός), Βασί-
λειος Απ. Κορώνης (κτηματικός), Κωνσταντίνος Δ. Παπουτσής (δημοδιδάσκαλος), Κωνσταντίνος Π. Ζάχος (γεωργός), Θωμάς Δ. Μακρής (κτηματικός), Αναστάσιος Ι. Μακρής (γε-
ωργός), Τηλέμαχος Λ. Φωτάκης /Καππά (γεωργός), Πέτρος Γραμματίκας /Καππά (ορφανός), Γεώργιος Δ, Κορώνης (γεωργός), Λάμπρος Στ. Γέρμανος (γεωργός), Δημήτριος Κ.
Λαγός (κτηματικός), Κώστας Γ. Τσιτσιπάς γεωργός), Θωμάς Απ. Ράγγος (γεωργός), Δημήτριος Χρ. Μουντζούρης (γεωργός), Θωμάς Δημ  Παπουτσής (γεωργός), Κώστας Β. Μα-
κρής (γεωργός), Δημήτριος Κ. Ράγκος (παντοπώλης), Απόστολος Λ. Παναγόπουλος (γεωργός), Αλέξανδρος Κ. Λαγός (κτηματικός), Πέτρος Αθ. Γέρμανος (γεωργός), Παναγιώ-
της Δ. Σύρμος (παντοπώλης), Ευσταθία Αθ, Καρανάσιου (κτηματικός), Λαμπρινή Γρ. Λαγού (γεωργός), Λαμπρινή Γ. Μάγκου (κτηματικός), Αφροδίτη Γ. Καππά (κτηματικός),
Απόστολος Αν. Αλπούς (γεωργός), Λάμπρος Ιω. Μπίρος (κτηματικός), Ανδρέας  Ιω. Βλάχος (γεωργός), Νικόλαος Γ. Καρατώλος (κτηματικός), Σόλων Γρ. Λαγός (γεωργός), Ιωάν-
νης Δ. Γεωργούλας (γεωργός), Αθανάσιος Α/ Οικονόμου (κτηματικός), Αθανάσιος Θ. Καρανάσιος (κτηματικός), Ευάγγελος Δ. Οικονόμου (κτηματικός), Γεώργιος Ν. Ψημμένος (ξυ-
λουργός), Αλέξανδρος Αθ. Ζάχος (γεωργός), Βασίλειος Αθ. Κορώνης (ορφανός), Λάμπρος Δ. Παπουτσής (κτηματικός), Ευάγγελος Δ. Πανάγος (ορφανός), Ιφιγένεια Δ. Ανδρέου
(δημοδιδάσκαλος), Ελένη Αθ. Παναγιώτου (κτηματικός), Πανάγιω Λ. Παποπούλου (ορφανός), Θωμάς Γ. Σακελλαρίου (γεωργός), Αθανάσιος Απ. Αλπούς (γεωργός), Γεώργιος
Θεοφ. Τσιραντάνης (κτηματικός), Στυλιανός Δ. Οικονόμου (κτίστης), Ευριπίδης Κ, Λαγός (κτηματικός), Θωμάς Ιω Τέγος (γεωργός), Βασίλειος Γ. Τριαντάρης (γεωργός), Αθανά-
σιος Λ. Βλητσάκης (ράπτης), Δημήτριος Ιω Μπίρος (κτηματικός), Λεωνίδας Γ. Καρατώλος (κτηματικός), Απόστολος Γ. Γκίκας (κτηματικός), Δημήτριος Β. Καλαντζής (γεωργός),
Γεώργιος Β. Καλαντζής (γεωργός), Αντώνιος Αθ. Γέρμανος (γεωργός), Νικόλαος Στ. Γκίκας (γεωργός), Γεώργιος Κ. Γιαννούλης (γεωργός), Γεωργία Αντ. Μηνίτσιου (ορφανή), Αθηνά
Γ. Σύρμου (κτηματικός), Ανδρονίκη Δ. Γώγου (κτηματικός), Αικατερίνη Απ. Κορώνη (κτηματικός), Γεωργία Απ. Κορώνη (κτηματικός), Αθηνά Αθ. Μακρή (γεωργός), Αθανάσιος Μιχ
Χατζής (μυλωθρός), Χρήστος Δ. Πλακιάς (σιδηρουργός), Δημήτριος Απ. Παναγόπουλος (γεωργός), Ξενοφών Αθ. Νάσιας (γεωργός), Αθανάσιος Ιω. Τέγος (γεωργός), Δημήτριος
Θ. Τσιραντάνης (κτηματικός), Παναγιώτης Ιω. Μουντζούρης (γεωργός), Απόστολος Παναγ. Φράγκος (γεωργός), Φώτιος Γεω. Καραλής (γεωργός), Γεώργιος Αθ. Νάσιας (γεωρ-
γός), Θωμάς Αθ. Μακρής (γεωργός), Απόστολος Κ. Μουντζούρης (γεωργός), Δημήτριος Ν. Ψημμένος (ξυλουργός), Κώστας Απ. Αλπούς (γεωργός), Δημήτριος Γ. Καλαντζής (γε-
ωργός), Αθανάσιος Κ. Γιαννούλης (γεωργός), Αικατερίνη Αρχ. Καλαντ΄ζη (γεωργός), Γεωργίτσα Αρχ. Καλαντ΄ζη (γεωργός), Σταθούλα Γ. Γέρμανου (γεωργός), Κωνστάντω Γ.
Πλακιά (σιδηρουργός), Κωνστάντω Μ. Γώγου (γεωργός), Δήμητρα Γ. Γώγου (γεωργός), Ευσταθία Χρ. Γεωργούλα (γεωργός), Βασιλική Χρ. Λαμπρακάκη (γεωργός), Θεονίκη Κ.
Σύρμου (γεωργός), Παρασκευή Δ. Σύρμου (γεωργός), Ευαγγελή Απ. Ράγκου (γεωργός), Φωτεινή Ιω. Μακρή (γεωργός), Χρυσούλα Κ. Μουντζούρη (γεωργός), Στυλιανή Δ. Μακρή
(γεωργός), Σοφία Γ. Μακρή (γεωργός), Γεωργίτσα Δ. Μακρή (γεωργός), Αθανασία Γ. Ανδρέου (γεωργός), Αναστασία Απ. Μακρή (γεωργός), Ελένη Δ. Μακρή (γεωργός), Ελένη
Δ. Τσιραντάνη (γεωργός), Γεωργίτσα Απ. Γιαννούλη (γεωργός), Νίκα Φ. Γερμανόπουλου (γεωργός), Ευρυδίκη Ιω. Βλάχου (γεωργός), Μαρία Λ. Βούρδα (γεωργός), Γκόλφω Γ.
Καλαντζή (γεωργός), Ελευθερία Απ. Μακρή (γεωργός), Αγορίτσα Γ. Κορώνη (γεωργός), Λαμπρινή Στ. Γκίκα (γεωργός), Αλεξάνδρα Π. Ζάχου (γεωργός), Άννα Δ. Οικονόμου (γε-
ωργός), Μαρία Κ. Λαγού (γεωργός), Κούλα Απ. Ράγκου (γεωργός), Θεοπίστη Γρ. Λαγού (γεωργός), Σταθούλα Δ. Παναγοπούλου (γεωργός), Αικατερίνη Αθ. Τριαντάρη (γεωρ-
γός), Ζωή Ν. Ζάχου (γεωργός), Ελένη Γ. Γώγου (γεωργός), Όλγα Αθ. Γέρμανου (γεωργός).

Οι δημοδιδάσκαλοι Δημήτριος Ανδρέου, Δημήτριος  παπουτσής

Μαθητές Δημοτικού Σχολείου Ελληνοπύργου Μαθητές Δημοτικού Σχολείου Ελληνοπύργου 

το έτος 1928-1929το έτος 1928-1929

Ναπολέων Καρατώλος
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Τὴν ἐν ἐπικεφαλίδι ἐρώτηση εἶχε κάνει ἕνας
συμπατριώτης μας, τῆς Ἀντιπεριφέρειας Καρδί-
τσης, πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ἴσως καὶ πλέον τῆς
εἰκοσιπενταετίας, εἰς ἕνα συνταξιοῦχο δικηγό-
ρον τῶν Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποβιώσει τὸ
ἔτος 2000, εἰς ἡλικίαν ὀγδοήκοντα πέντε ἐτῶν.

Ὁ μακαρίτης δικηγόρος, ἠρέσκετο νὰ
συζητῆ μὲ τὸν πατριώτη μας, ὅταν εἰς
γειτονικὸν καφενεῖον, ἔπιναν τὸν καφέ τους.

Κατὰ συνέπεια ὁ φίλος μας, ἀφοῦ ἀπεβίωσε,
τὸ ἔτος 2000, εἰς ἡλικίαν ὀγδοήκοντα πέντε
ἐτῶν, εἶχε γεννηθῆ, τὸ ἔτος 1915. Ἡ καταγωγή
του δέ, ἦτο ἀπὸ τὴν Καββάλα.

Εἰς τὸν Ἰταλοελληνικὸν πόλεμο τοῦ 1940-
1941, εἶχε ἐκπληρώσει τὴν στρατιωτικήν του
θητεία, ὥς ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγὸς πεζικοῦ.

Μὲ τὸν συμμοριτοπόλεμον 1946-1949,
ἐπανεκλήθη εἰς τὸν ἐθνικὸν στρατόν, καὶ
ὑπηρέτησε τὴν πατρίδα, μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ
ὑπολοχαγοῦ, ὅπως προβλέπει σχετικὸς νόμος.

Ὑπηρέτησε ὅπως εἶπα εἰς τὸν ἐθνικὸν στρα-
τόν, καὶ εἶχεν ἐχθρόν τους Ἕλληνες ἐπίσης οἱ
ὁποῖοι ὑπηρετοῦν εἰς τὸν «δημοκρατικὸν
στρατὸν» τῆς κυβερνήσεως τοῦ βουνοῦ. Ὅσοι
ζήσαμε τὸν «δημοκρατικὸν στρατὸν» γνωρί-
ζομε, πόσο δημοκρατικός!! Στρατὸς ἦτο. Τὸ
λέγω αὐτό, διὰ νὰ τονίσω, πόσες σημασίες δί-
δονται εἰς τὴν λέξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αὐτὴ ἡ
λέξη πλέον κατήντησε λάστιχο.

Ὅταν ἐγένετο εἰς τὸν δικηγόρον ἡ ἐρώτηση
ἡ ὁποία ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐπικεφαλίδα, περισ-
σότερον ὡς δικηγόρος καὶ ὀλιγώτερον ὡς
πρώην ἔφεδρος ἀξιωματικός, ὕψωσε τὴν δεξιάν
του χεῖρα, μὲ τεταμένον τὸν δείκτην, κλειστοὺς
εἰς τὴν παλάμην τοὺς ἄλλους δακτύλους, καὶ
κινῶν παλινδρομικῶς τὸ χέρι του, εἶπε, μὲ
σοβαρὸν ὕφος. «Ὄχι, δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες β΄
κατηγορίας».

Δηλαδή, ἐβαθμολόγησε ὅλους τούς
Ἕλληνες α΄ κατηγορίας.

Τὸ πιθανότερον εἶναι νὰ ἤχθη εἰς αὐτὴν τὴν
ἀπόφαση, ἐκ τῆς διατάξεως τοῦ καταστατικοῦ
χάρτου τῆς Χώρας, περὶ ἰσονομίας τῶν
Ἑλλήνων πολιτῶν, ἂν καὶ ἡ διάταξη αὐτὴ τοῦ
Συντάγματος τής Χώρας, ἔχη τὶς ἐξαιρέσεις της.
Π.χ. ὡρισμένες κατηγορίες πολιτῶν, κατὰ
νόμον, δὲν ὁδηγοῦνται εἰς τὸ αὐτόφωρον, κα-
ταλαμβανόμενοι διαπράττοντες κάποιαν
πταισματικὴν παράβαση, ἀλλὰ ὑποβάλλεται
κατ΄αὐτῶν μήνυση, κ.τ.λ.

Τότε ὁ συνομιλητής του, τοῦ λέγει.
Ἔχομεν ἐμπόλεμον κατάσταση, καὶ εἶσαι

ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός. Καλεῖσαι ὑπὸ τοῦ
διοικητοῦ σου, καὶ λαμβάνεις τὴν ἑξῆς διατα-
γήν.

«Νὰ συντάξης τὴν διμοιρία σου εἰς παρά-
ταξη μὲ μέτωπο πρὸς ἐσένα. Νὰ ἀνακοινώσης
εἰς τοὺς στρατιῶτες σου, ὅτι χρειάζεσαι πέντε
ἀπ΄ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐρχομένη νύχτα, θ΄
ἀναλάβουν μίαν ἀποστολὴν ὑπὸ
ὑπαξιωματικόν, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τῶν, νὰ μὴ
ἐπιστρέψουν εἰς τὴν μονάδα τους, πενήντα τοῖς
ἑκατόν, θυσιαζόμενοι ὑπὲρ πατρίδος».

Συντάσσεις τὴν διμοιρία σου, ἀνακοινώνεις
τὴν διαταγήν, ἐπισημαίνεις τὸν διατρεχόμενον
κίνδυνο, καὶ διατάσσεις μὲ τὸ ΜΑΡΣ, οἱ
ἐπιθυμοῦντες νὰ κάνουν ἕνα βῆμα ἐμπρός.

Θὰ κάνουν καὶ οἱ τριάντα της διμοιρίας σου
ἕνα βῆμα ἐμπρός;

Ὁ συνομιλητὴς μᾶς ἀπαντᾶ. Ὄχι, δὲν θὰ κά-
νουν ὅλοι ἕνα βῆμα ἐμπρός.

Καὶ πάλι ἐρωτᾶται. Μερικοὶ ὅμως θὰ κάνουν
ἕνα βῆμα ἐμπρός;

Ναί, ἀπαντᾶ, μερικοὶ θὰ κάνουν.
Καὶ ὁ ἐρωτήσας τοῦ λέγει. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι

θὰ κάνουν ἕνα βῆμα ἐμπρός, δηλαδή, θὰ παί-
ξουν τὴν ζωὴ τοὺς κορῶνα-γράμματα, δὲν εἶναι
α΄ κατηγορίας; Εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τοὺς δειλούς;
τῆς β΄ κατηγορίας;

Αὐτοὶ εἶναι οἱ κηρυσσόμενοι ἀπὸ τὴν πολι-
τείαν ΗΡΩΕΣ, καὶ ὄχι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔχασαν
τὴν ζωήν τους, διότι ἔπεσαν ἀπὸ τὸ μουλάρι, εἰς
τὰ μετόπισθεν.

Ὁ δικηγόρος μένει ἐπ΄ ὀλίγον σιωπηλός, καὶ
ἀμήχανος, καὶ λέγει εἰς τὸν πατριώτην μας, συ-
νομιλητήν του.

Ἔ, μία περίπτωση εἶναι αὐτή, ὑπάρχει ἄλλη; 
Ὑπάρχει, τοῦ ἀπαντὰ ὁ συνομιλητής του, καὶ

ἀρχίζει νὰ τοῦ λέγη.
Ὑποθέσωμεν ὅτι εἰς τὸ προσεχές μέλλον,

ἔχομε πόλεμο, μὲ ἕνα γειτονικὸν κράτος, διὰ κά-
ποιους λόγους. Εἰς τὸ ἐξωτερικὸν διαμένουν χι-
λιάδες Ἕλληνες, ἄλλοι ἐργαζόμενοι καὶ ἄλλοι
σπουδάζοντες. Ἐξ΄ αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων τοῦ
ἐξωτερικοῦ ἔφεδροι, ἢ καὶ ἀστράτευτοι, κά-
ποιοι, δὲν θὰ ἔλθουν εἰς τὴν Ἑλλάδα
ἐθελοντικῶς νὰ καταταγοῦν εἰς τὸν στρατόν, διὰ
νὰ ὑπηρετήσουν τὴν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος
μας; Κάποιοι ἄλλοι ὅμως δὲν θὰ ἔλθουν. Οἱ
ἐθελοντικῶς προσερχόμενοι, δὲν εἶναι α΄ κατη-
γορίας;

Ὁ συνταξιοῦχος δικηγόρος, ἔμεινε καὶ πάλιν
ἀμήχανος, εἰπῶν εἰς τὸν πατριώτην μας. 

Χαίρομαι πάρα πολύ, ποὺ συζητῶ μαζί σου.   

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ;ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ;
Γράφει ὁ Ἀθανάσιος Γ.Γῶγος

Κάποτε ένας αετός έπεσε στα χέρια ενός κακού αν-
θρώπου, τον έπιασε τον έδεσε με μια χονδρή αλυσίδα
σε κάποιο βράχο και τον άφησε.

Έκανε πολλά φτερουγίσματα για να ελευθερωθεί, δεν
το κατόρθωσε όμως και γι΄ αυτό τον έπιασε η μελαγχο-
λία της σκλαβιάς, η απελπισία που ήταν χειρότερη αλυ-
σίδα από την πρώτη. Όταν η σκουριά έσπασε τον κρίκο
της αλυσίδας ο αετός δεν το κατάλαβε και δεν έκανε ένα
μόνο βήμα για να ελευθερωθεί ήταν δεμένος με την απελ-
πισία.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με κάθε άνθρωπο που αλυ-
σοδένεται από την απόγνωση και την απελπισία. Απελ-
πισία είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Και ο πιο μεγάλος
αμαρτωλός που θα συναισθανθεί την αμαρτωλότητά του
και θα μετανοήσει βρίσκει το δρόμο της σωτηρίας και
γίνεται νέος άνθρωπος, εκείνος όμως που απελπίζεται
είναι αυτοκαταδικασμένος.

Γλυκειά και γοητευτική είναι στην αρχή η αμαρτία,
δεν σαφήνει να σκευτείς λογικά. Όταν όμως ο άνθρωπος
συνέρχεται, βλέπει το χάλι του και το κατάντημά του και
η στιγμή αυτή είναι δραματική. Παράδειγμα ο Άσωτος
υιός.

Ο κάθε αμαρτωλός αντιμετωπίζει το τραγικό δίλημμα
της επιστροφής και της απελπισίας. «Γιατί να πέσω;»,
«Γιατί να φτάσω σ΄ αυτό το κατάντημα;», «Για μένα
δεν υπάρχει σωτηρία»: Σκέψεις επίμονες και ενοχλητι-
κές στεναχώριες. Μα γιατί αυτή η αποθάρρυνση; Υπάρ-
χει αμαρτία που δε συγχωρείται; «Δεῦτε πάντες οῦ
κοπιῦντες καῦ πεφορτησμένοι» είπε ο Κύριος, δεν έκανε
καμιά διάκριση, πάντες είπε και ο Ιερός Χρυσόστομος
λέγει, όταν αρρωστήσουμε σωματικά δεν απελπιζόμα-
στε και αναπτύσσουμε μεγάλη δραστηριότητα σαν να εί-
μαστε βέβαιοι ότι η υγεία μας θα επανέλθει. Εδώ πετάμε
τα όπλα και απελπιζόμαστε. Γιατί όμως;

1) Ο απελπισμένος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό
το, φαντάζεται πολλά για το άτομό του, το μυαλό του θο-
λώνει, σκοτίζεται τα βλέπει όλα μαύρα, η απελπισία
απλώνει ολόγυρα τα μαύρα της φτερά, ο δρόμος που
υπάρχει μπροστά του είναι η αυτοκτονία, όπως ο Ιούδας
μεταμέλεται αλλά δεν μετανοεί νε πεί ήμαρτον και οδη-
γείται στην αυτοκτονία.

2) Δεν διαθέτει ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος
ποτέ δεν απελπίζεται. Έχει πλήρη και ολοκληρωμένη συ-
νείδηση της δυνάμεως και των ικανοτήτων του. Γι΄ αυτό
και ζητάει τη βοήθεια του Θεού. Δεν υψηλοφρονεί, δεν
κομπάζει, ξέρει τις αδυναμίες του και έχει απόλυτη εμπι-
στοσύνη στην Πρόνοια του Θεού, όπως το μικρό παιδάκι
τρέχει στην αγκαλιά της μητέρας του.

3) Βάλλεται συστηματικά από το Διάβολο. Αφού δεν
κατόρθωσε να τον κρατήσει πάντα στην αμαρτία, βρίσκει
άλλον τρόπο να τον παγιδεύσει με την απελπισία και την
απόγνωση, από την οποία δεν μπορεί κανείς ποτέ να ξε-
φύγει.

Η τελευταία και οριστική νίκη του διαβόλου, σημει-
ώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι να σπείρει σε μια ψυχή
την απόγνωση και την απελπισία. Δεν υπάρχει καμία δι-
καιολογία για την απελπισία. Στο κάτω – κάτω είμαστε
άνθρωποι κάνουμε και λάθη και αμαρτίες. Το αμαρτά-
νειν ανθρώπινο.

Ποιος όμως μας εμποδίζει να μείνουμε στάσιμοι στην
πτώση μας;

Αυτό δεν είναι ανθρώπινο, είναι διαβολικό. Έπεσες;
Πάρε το θάρρος να σηκωθείς, να στηριχθείς στα πόδια
σου, να ορθοποδήσεις.

Υπάρχει ο Κύριος που θα σε στηρίξει, θα σε βοηθή-
σει. Στην απελπισία υπάρχει διέξοδος. «ῦλπισον ῦπῦ Κύ-
ριον»

Σ. Καρατώλου 

ΑπελπισίαΑπελπισία

(Συνέχεια απο σελ. 1)

Συμμετείχαν 4 αθλητές:

Ο Οικονόμου Δημήτριος που συμμετείχε για 5η

φορά στη κλασική διαδρομή έκανε χρόνο 3:51:49 με

καλύτερο προηγούμενο χρόνο 3:32:33.

Ο Τουλιάς Αριστοτέλης που συμμετείχε για 6η

φορά έκανε χρόνο 3:57:54 με καλύτερο προηγούμενο

χρόνο 3:16:53. 

(Σημ.Ο Τέλης  εξακολουθεί να διατηρεί το

ρεκόρ του καλλίτερου χρόνου, από όλους τους

συγχωριανούς μας, με 2ο τον Φώτη και 3ο τον

νεαρό Ιωάννη Αθ.Ανδρέου)

Ο Ανδρέου Ιωάννης που συμμετείχε για 2η φορά

έκανε χρόνο 3:58:18 με καλύτερο προηγούμενο

χρόνο 3:29:09.

Ο Καρατώλος Νικόλαος που συμμετείχε για 2η

φορά έκανε χρόνο 4:02:25 με καλύτερο προηγούμενο

χρόνο 3:41:35.

Να σημειωθεί οτι ο Ανδρέου Ιωάννης (του Πτέ-

ραρχου ο γιός, Αεροπόρος και ο ίδιος) είχε λάβει

μέρος σε αγώνα δρόμου, πριν 14 μέρες (26-10-

2013), διαδρομής 160 Km (!!) στο παρανέστη Δρά-

μας.

Και οι τέσσερις αθλητές τερμάτισαν με επιτυχία

μέσα στους πρώτους 2.000 αθλητές, με νικητή (στους

συγχωριανούς μας) τον Στρατηγό Δημήτριο Ευ.Οι-

κονόμου, αν και ήταν ο «γεροντότερος» της παρέας!!

Η ομάδα των Γραλιστινών Μαραθωνοδρόμων

αθλητών απαρτίζεται επίσης και από τον Σακελαρίου

Φώτη, ο οποίος απουσίαζε από τον συγκεκριμένο

Μαραθώνιο της Αθήνας (της 10ης Νοε. Νοεμβρίου

2013) και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει. Πέρυσι, ο

Φώτης, είχε κάνει τον 7ο μαραθώνιο με τον καλύτερο

χρόνο 3:19:08.

Συγχαρητήρια σε όλους για την συμμετοχή

τους, κυρίως δε για τα μηνύματα που  δίνουν

στην νεολαία και σε όλους μας. Αξιέπαινοι και

πάλι συγχαρητήρια αγαπητοί μας συγχωριανοί.

«Μαραθώνιος»
& Γραλιστινοί... Μαραθωνοδρόμοι

Νικητής, από τους συγχωριανούς μας  ο Στρατηγός.
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Λακωνικά
Ένα έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί από το

Δήμο Μουζακίου άμεσα είναι η ηλεκτροδότηση

των δύο Δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων της Ζω-

γραφίας.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η καθυστέρηση του

έργου αυτού οφείλονταν κατά κύριο λόγο στις

δαιδαλώδεις διαδικασίες αδειοδότησης της χρήσης

νερού που προέκυψαν θεωρούμε ότι τώρα πρέπει να

προχωρήσει ταχύτατα και να ολοκληρωθεί.

Λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι οι δύο αυτές δη-

μοτικές γεωτρήσεις διανοίχθηκαν το 2008 με

ενέργειες του τότε προέδρου της Βουλής των Ελλή-

νων κ. Δημητρίου Σιούφα για αξιοποίηση των χωρα-

φιών του κάμπου, είναι αν μη τι άλλο λυπηρό να μην

έχουν αποδοθεί ακόμη στους αγρότες.

Ηηλεκτροδότηση θα διευκολύνει τους αγρότες της

περιοχής και θα καταστεί δυνατή η καλλίτερη

αξιοποίηση  των χωραφιών τα περισσότερα των

οποίων σήμερα παραμένουν χέρσα ή καλλιεργούν-

ται μόνο με σιτηρά.

Να επισημάνουμε ότι το έργο αυτό είναι χαμηλού

κόστους και καθαρά αναπτυξιακό αφού στοχεύει

στην αξιοποίηση καλλιεργήσιμης γης που τόσο

ανάγκη έχουμε σήμερα  

ΟΔήμος Μουζακίου με την 19η εφορία Βυζαντινών

αρχαιοτήτων διοργάνωσαν ημερίδα στο Φανάρι

στις 7 Δεκεμβρίου με θέμα το κάστρο Φαναρίου.

παράλληλα με τις ομιλίες του περιφερειάρχη Θεσ-

σαλίας κ.Κώστα Αγοραστού του Δημάρχου Μου-

ζακίου κ.Γιώργου Κωτσού και του μητροπολίτη

Σταγών και Μετεώρων κ.κ.Σεραφείμ έγινε λεπτομερής

ανασκόπηση των αναστηλωτικών εργασιών που

έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο κάστρο από τους αρ-

μόδιους μηχανικούς και αρχαιολόγους.

Υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης  όλων  των ευκαι-

ριών  για την ανάδειξη και προβολή του τόπου

μας αλλά και της κάλλιστης αξιοποίησης των κοινο-

τικών κονδυλίων για την ενίσχυση της τοπικής οικο-

νομίας.

Ρητά θα λέγαμε ότι τα ιστορικά μνημεία της περιο-

χής μας όπως το κάστρο του Φαναρίου το κά-

στρο του Πύργου Ιθώμης και το κάστρο του

Ελληνοπύργου δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί.

Για το κάστρο του Ελληνοπύργου έγινε μια ση-

μαντικότατη προσπάθεια το 2013 με την αποκα-

τάσταση του δρόμου και του μονοπατιού που οδηγεί

σ’ αυτό καθώς και τον καθαρισμό του περιβάλλοντα

χώρου.

Οσυνδυασμός όλων των ιστορικών, πολιτιστικών

και θρησκευτικών μνημείων της περιοχής μας

και η κατάλληλη ανάδειξη και προβολή τους μπορεί

και πρέπει να αποτελεί σταθερή επιδίωξη όλων των

παραγόντων της τοπικής κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτό και τον επόμενο χρόνο πι-

στεύουμε ότι θα γίνουν ανάλογες ενέργειες για την

προώθηση και ανάδειξη των ιστορικών, πολιτιστικών

και θρησκευτικών (τόπος μαρτυρίου Αγίου Σεραφείμ,

Σκήτη Αγίου Ακακίου, εκκλησία Αγίων Αποστόλων

Πύργου Ιθώμης) μνημείων της περιοχής.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Μετά από αιώνες εγκατάλειψης και μοναξιάς… ο αρ-
χαίος πύργος, από τον οποίο παίρνει το όνομά του το
χωριό μας, δεν είναι πια μια ασπρόμαυρη φωτογραφία
από σχολική εκδρομή του ’60 αλλά ένα αληθινό μνημείο
που δίκαια κατέκτησε τη θέση του ανάμεσα στα σημαν-
τικότερα απομεινάρια της αρχαίας ελληνικής κληρονο-
μιάς στον επίσημο αρχαιολογικό χάρτη της χώρας μας.
Μιλάω φυσικά για τον αρχαίο «Ελληνόπυργο», τον
οποίο ούτε καν οι ντόπιοι δεν τολμούσαν, μέχρι πριν λίγο
καιρό, να επισκεφθούν… τόσο δύσκολη είχε γίνει η πρό-
σβαση στο χώρο που βρίσκεται, λόγω της μορφολογίας
του εδάφους και της πυκνής βλάστησης!Και ποιός άλλος
θα μπορούσε να ευθύνεται για την ανάδειξη του Ελληνό-
πυργου σε επίσημο αρχαιολογικό χώρο από τον ακούρα-
στο και πρωτοπόρο Παύλο Σιούφα, ο οποίος, σαν
άλλοςΣλήμαν, ανακάλυψε όχι μόνο το αρχαίο μονοπάτι
που οδηγεί στον πύργο από τα ριζά του λόφου αλλά και
την υπόγεια σπηλιά η οποία βρίσκεται κάτω από το αρ-
χαίο κτίσμα και όλα δείχνουν ότι επικοινωνούσε με αυτό! 

Η συνέχεια είναι γνωστή. Με την άδεια της Αρχαιολο-
γικής Υπηρεσίας το μονοπάτι ήρθε στο φως, καθαρίστηκε
και συντηρήθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ! Ταυτόχρονα, ο
χωματόδρομος που οδηγεί στο σημείο που βρίσκεται ο
πύργος τελειοποιήθηκε με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς
να τον διασχίσει ακόμα και με το πιο χαμηλό αυτοκίνητο!
Έτσι μέσα σε λίγα λεπτά της ώραςο επισκέπτης μεταφέ-
ρεται σε μια άλλη διάσταση αφού η ιδιαίτερη ενέργεια του
τόπου σε συνδυασμό με τη μαγευτική θέα συνεπαίρνουν
και μεταμορφώνουν σε λάτρεις της τοποθεσίας ακόμα κι
όσους δεν έχουν αρχαιολογικές ανησυχίες….

Δε μένει παρά να πραγματοποιηθεί και το δεύτερο
όνειρο του Παύλου αλλά και πολλών άλλων συγχωρια-
νών, να αναστηλωθεί δηλαδή και να αξιοποιηθεί ο αρ-
χαίος πύργος μας! Καθόλου απίθανο αφού απ’ ότι
φαίνεται κάτι τέτοιο κρίνεται εφικτό και από την Αρχαι-
ολογική Υπηρεσία, όπως διαβάζουμε ανάμεσα στα άλλα
στην παρακάτω περιγραφή που συνοδεύει το μνημείο
στον Αρχαιολογικό Χάρτη της Ελλάδας στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού http://odysseus.culture.gr

ΕΛΛΗΝOΠΥΡΓΟΣ
Τμήμα τετράγωνου πύργου (5μ Χ 5μ) κατασκευα-

σμένου από ντόπιο σχιστόλιθο 
Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα μεμονω-

μένου οχυρωματικού πύργου. Σώζονται όρθια τμήματα
της νότιας και της δυτικής πλευράς του. Δεν έχει πραγμα-
τοποιηθεί ως σήμερα ανασκαφική έρευνα στον πύργο,
αλλά ο εντυπωσιακός αριθμός αρχιτεκτονικών μελών που
βρίσκονται σε όλη την περιοχή περιμετρικά του, μαρτυρεί
την δυνατότητα αναστήλωσης και αξιοποίησής του. 

Η κατά προσέγγιση χρονολόγηση του μνημείου στον
4ο ή 3ο αι. π.Χ., λόγω έλλειψης ιστορικών ή επιγραφικών
μαρτυριών και αρχαιολογικών δεδομένων, στηρίζεται κυ-
ρίως στην σύγκριση της τοιχοδομίας με ασφαλέστερα χρο-
νολογημένα κτίσματα αμυντικού και δημόσιου χαρακτήρα.
Το σύστημα τοιχοποιίας είναι ακανόνιστο τραπεζιόσχημο.

Όσον αφορά στον προορισμό,
τη χρήση ή τις χρήσεις, του
πύργου, τα στοιχεία οδηγούν στην
υπόθεση ότι χρησίμευε και ως φρυκτωρία, για τη μετά-
δοση δηλαδή φωτεινών σημάτων στους άλλους πύργους
με τους οποίους είχε άμεση οπτική επαφή, όπως το Ελ-
ληνόκαστρο και ο Πύργος Ιθώμης. Ο πύργος βρίσκεται
τέσσερα (4) περίπου χιλιόμετρα ΒΑ από το κέντρο του χω-
ριού ΕλληνόπυργοςΙθώμης και είναι κτισμένος σε μία
θέση ιδιαίτερα προνομιακή στην κορυφή ενός λόφου σε
υψόμετρο 885 μέτρων. Η θέση αυτή ελέγχει μεγάλο
τμήμα της δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας μέχρι τον Δο-
μοκό. 

Η πρόσβαση στομνημείοείναι σήμερα ιδιαίτερα ευχε-
ρής.

Όπως βλέπετε σύμφωνα με την Εφορεία Προϊστορι-
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτωνπου υπογράφει το παρα-
πάνω κείμενο ο αρχαίος Ελληνόπυργος χρησίμευε κατά
πάσα πιθανότητα ως φρυκτωρία, ως επικοινωνιακός
σταθμός δηλαδή που λειτουργούσε με την αρχαία μέθοδο
των φρυκτών (αναμμένοι πυρσοί). Η θεωρία ακούγεται αρ-
κετά πειστική λόγω της προνομιακής θέσης του πύργου
που πραγματικά δεσπόζει σε ένα μεγάλο κομμάτι της δυ-
τικής θεσσαλικής πεδιάδας. Οι αρχαίες φρυκτωρίες χρο-
νολογούνται από την ομηρική εποχή. Όπως αναφέρει και
ο Αισχύλος στην τραγωδία του Αγαμέμνων με αυτό τον
τρόπο η είδηση για την πτώση της Τροίας έφτασε στις Μη-
κύνες σε χρόνο ρεκόρ!  Εν αναμονή λοιπόν μιας πιο συ-
στηματικής έρευνας, μελέτης, αξιοποίησης και ανάδειξης
του μνημείου γιατί να μην κάνουμε εμείς, ως Σύλλογος Ελ-
ληνοπυργίων Λάρισας κάτι πολύ απλό και, ίσως, αυτο-
νόητο. Να τοποθετήσουμε δηλαδή αυτό που λείπει για να
γίνει ο πύργος μας 100% Ελληνόπυργος: μια μεγάλη ελ-
ληνική σημαία σαν κι αυτή που είδα πρόσφατα στο Κά-
στρο, στη Σκιάθο, στο ακρωτήρι που δεσπόζει στο Αιγαίο
πέλαγος. Σας ακούγεται εφικτό; Εμπρός λοιπόν, ας βά-
λουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για την ανάδειξη του χώρου
σε σύμβολο, όχι μόνο για το χωριό μας αλλά και για όλη
την περιοχή! Η σημαία θα είναι σίγουρα ορατή από τον
κάμπο, οι εκδρομείς θα έχουν ένα ακόμη ιδανικό φόντο
για τις φωτογραφίες τους κι εμείς, θα ΄χουμε ακόμα ένα
λόγο να μαστε περήφανοι για το χωριό μας, τον Ελληνό-
πυργο, το «Μπαλκόνι των Αγράφων»! Τι «μπαλκόνι» θα
‘ναι χωρίς μια γαλανόλευκη να κυματίζει; 

Βασιλική Θ. Βούρδα Ρήγιο Καλαβρίας, 
Μεγάλη Ελλάδα

Το «Μπαλκόνι των Αγράφων» 
ξαναβρήκε τη «σημαία» του�

12.000 επισκέψεις
στην ιστοσελίδα του

ΣΕΛ
(www.ellinopirgos.com) 

από τις 20.8 .2011

Περίπου 12.000 επισκέψεις δέχθηκε η ιστοσελίδα

του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας

(www.ellinopirgos.com) από την ημερομηνία που

έκανε τη νέα της ανανέωση στις 20/8/2011 μέχρι το

τέλος του 2013. Να σημειώσουμε ότι η ιστοσελίδα του

ΣΕΛ λειτουργεί από τις 28 Οκτωβρίου του 1997 τότε

που δεν είχαν καν ιστοσελίδα ούτε οι μεγάλες εφημε-

ρίδες όπως η Ελευθερία της Λάρισας. Η ιστοσελίδα

ενημερώνεται συνεχώς με όλα τα νέα από το χωριό

και τους απόδημους.




