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Ισχυρός Σύλλογος • Συσπείρωση των Αποδήμων • Ανάπτυξη του Χωριού

H ανάπτυξη προϋποθέτει: σύνθεση απόψεων και ιδεών.

Συνένωση δυνάμεων. Συντονισμό δράσεων.
Δημήτρης Σιούφας

Επενδύστε στη δύναμη,

επενδύστε στον Ελληνόπυργο

Επισκεφθείτε τον Ελληνόπυργο

το μπαλκόνι των Αγράφων

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

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Η καθιερωμένη βασιλόπιτα του Συλλόγου μας 
«Ο Αθάνατος», κόπηκε  στην τακτική (ετήσια ) Γεν.Συ-
νέλευση της Κυριακής 12 Ιανουρίου 2014, στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του 5ου ορόφου του Ξενοδοχείου
METROPOL, στη Λάρισα.

Ικανοποιητική υπήρξε η προσέλευση των συγχω-
ριανών μας που διαμένουν μονίμως στην Λάρισα.

Τον διοικητικό απολογισμό  παρουσίασε ο Πρό-
εδρος κ. Δημ.Γ.Παπαντωνίου και τον οικονομικό ο Τα-
μίας κ. Αθαν.Κ.Αλπούς, οι οποίοι αναφέρθηκαν
αναλυτικά στο έργο του Συλλόγου και στην οικονομική
του κατάσταση.

Τονίσθηκε η ανάγκη  εκπλήρωσης  των υποχρεώ-
σεων των μελών του Συλλόγου  και των συνδρομητών
της εφημερίδα, που παραμένουν σταθερές από
10ετίας και πλέον, παρά τον πολλαπλασιασμό των
εξόδων (έκδοσης και ταχυδρομικής αποστολής).

Η εφημερίδα που εφέτος συμπληρώνει τριάντα συ-
ναπτά έτη (ίσως ρεκόρ σε επαρχιακές εφημερίδες
τέτοιων εκπολιτιστικών Συλλόγων), θα πρέπει
«πάση  θυσία» να  συνεχισθεί απρόσκοπτα.

Αυτό  εναπόκειται σε εμάς τους Ελληνοπύργιους.
Η Βασιλόπιτα κόπηκε από τον  σεβαστό μας Πα-

παΛάμπρο Δ.Παπαντωνίου, ο οποίος υπεραγαπά το
χωριό και τους συγχωριανούς μας και κάθε έτος πα-

ρίσταται στην
Γ.Σ. και ευλογεί,
κατά το εκκλη-
σιαστικό τυπικό
και έθος, την
βασιλόπιτα. Το
φλουρί, που αν-
τιστοιχούσε σε
χ ρ η μ α τ ι κ ό
ποσό 50€
έπεσε στον μικρό Χρίστο Γκόλτσο εγγονό του Γιώρ-
γου Ζάχου (Τσάλια).

Το Δ.Σ.ευχαριστεί τα μέλη.
Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. εξέφρασε  ευχαριστίες

για την ανταπόκριση και την συμμετοχή των μελών του
Συλλόγου στην  τακτική Γ.Σ.και κοπή της πίτας. Η ανα-
κοίνωση έχει ως ακολούθως:

«Το Δ.Σ του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας
«Ο Αθάνατος» θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη του
για την παρουσία τους στη φετινή κοπή της πίτας του
συλλόγου. Μετά την περσινή  αλλαγή όλων των μελών
του Δ.Σ ήταν σημαντικό για μας να δούμε την ανταπό-
κριση σας ως προς εμάς. Μόνο χαρά μας δημιούργησε
η παρουσία σας και δύναμη να συνεχίσουμε αυτά - τα
λίγα είναι η αλήθεια - που κάνουμε μέσα από τις εκ-
δηλώσεις του συλλόγου. Γνώριμα πρόσωπα, χαμό-
γελα, κουβεντούλα, κουτσομπολιό (κοινωνική κριτική),
αστεία και γενικά μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα κα-
τέκλυσε το χώρο. Η θετική αύρα όλων, μας έκανε να
έχουμε ένα πλατύ χαμόγελο στο τέλος της εκδήλωσης.

Να είστε όλοι καλά και του χρόνου ευχόμαστε να
ξαναβρεθούμε όλοι μαζί – και ακόμη περισσότεροι- για
να διατηρήσουμε την όμορφη παράδοση. ( Εκ του Δ.Σ
του συλλόγου). ■

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Τα ονόματα που δημοσιεύονται στο παρόν φύλλο

της εφημερίδας είναι αυτοί που πλήρωσαν την συν-
δρομή για το τρέχον έτος 2014. Όσοι δεν δείτε το
όνομα σας παρακαλούμε να πληρώσετε την συν-
δρομή σας. Επίσης για όλους τους επαγγελματίες
που διαφημίζονται στο χώρο της εφημερίδας θα θέ-
λαμε να τους ενημερώσουμε ότι το κόστος για την ετή-
σια διαφήμιση ανέρχεται για φέτος στα 30 ευρώ.
Παρακαλούμε να ταχτοποιήσετε τις εκκρεμότητες
σας.

Τρόποι πληρωμής:
-ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθμός Λογαριασμού

397/480469-41

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ 10 ΕΥΡΩ
(…και ότι παραπάνω καλό θα είναι).

-Στα μέλη του Δ.Σ:           Παπαντωνίου  Δημήτρη
Γκίκα Αθανάσιο

Φαρασλή Αλέξανδρο
Φαρασλή Γιάννη

Κουτσόγκουλο Απόστολο
Μουντζούρη Σωτήρη

Μηνίτσιο Αντώνιο)

Ανακοινώθηκε από τον ΠαπΑντώνη

Το εορταστικό 
πρόγραμμα 

για το Πάσχα
Ο π.Αντώνιος μας ενημέρωσε για το πρόγραμμα

των εορτών στην Αγία Παρασκευή του χωριού.
Κι εφέτος όλες οι ακολουθίες θα γίνουν «με τάξη

και ευσχημόνως», όπως δηλαδή το προβλέπει το τυπι-
κόν της Εκκλησίας μας.

Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου άρ-
χισε η κατανυκτική περίοδος του Τριωδίου, που τελει-
ώνει το Μ.Σάββατο και από την Κυριακή του Πάσχα
αρχίζει η περίοδος του Αγίου Πεντηκοσταρίου (μέχρι
και την Πεντηκοστή). |σελ. 3|σελ. 3

Λάβαμε από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Ελληνοπύργου  εκ μέρους του Συμβουλίου την παρα-
κάτω ανακοίνωση σχετικά με το έργο της Κοινότητας
κατά το διάστημα της θητείας της. 

«Θα ήθελα να ενημερώσω τους χωριανούς μου για
το έργο το οποίο έχει συντελεστή κατά τη διάρκεια των
τριών τελευταίων ετών στην κοινότητά μας, παρά την
οικονομική κρίση η οποία μαστίζει τη χώρα  καθ όλο
το διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων (Ιαν
2011. Εδώ θέλω να τονίσω τη βοήθεια και άριστη συ-
νεργασία των Τοπικών Συμβούλων Χρίστου Μηνίτσιου
και του Ιωάννη Γιαννούλη τον οποίο χάσαμε απροσ-

δόκητα στις 25 Φεβρουαρίου
2014. Επίσης να τονίσω τη
σημαντική συνδρομή του
Δημάρχου κ Γεωργίου Κω-
τσού όλων των Αντιδημάρ-
χων και ιδιαίτερα  του
Δημοτικού Συμβούλου και
Αντιδημάρχου κατά τα έτη 2011 , 2012 κ. Αντωνίου Μη-
νίτσιου ο οποίος συνέδραμε τα μέγιστα στην προ-
ώθηση των έργων τόσο στο χωριό μας όσο και στα
άλλα χωριά του Δήμου. |σελ. 7|σελ. 7

Η παράδοση θέλει τα περισσότερα παιδιά του Ελ-
ληνοπύργου να επιλέγουν  τις Ένοπλες Δυνάμεις και
τα  Σώματα Ασφαλείας για να υπηρετήσουν την πα-
τρίδα και να σταδιοδρομήσουν. Μεταπολεμικά υπηρε-
τούσαν πάνω από 400 ένστολοι Αξιωματικοί και
Υπαξιωματικοί και από ότι φαίνεται η παράδοση αυτή
συνεχίζεται και σήμερα. Έτσι  πρόσφατα (Μαρτ 2014)
συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στην Ανωτάτη Δια-
κλαδική  Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) τέσσερις χωριανοί
μας ανώτεροι Αξιωματικοί, ένας της Πολεμικής Αερο-
πορίας και τρεις του Στρατού Ξηράς και κάθησαν στα
ίδια θρανία  για να σπουδάσουν πάνω στις νέες τεχνι-
κές και εξελίξεις στον τομέα τους. Εκεί τους συνάντησε
και ο φωτογραφικός φακός του ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ από
όπου και η παρακάτω φωτογραφία. Οι Ελληνοπυρ-
γιώτες Αξιωματικοί, δόξασαν την πατρίδα στα παιδία
των μαχών αρκεί να θυμηθούμε το στρατηγό Κωτούλα
Ιωάννη που πολέμησε και δοξάστηκε στη Μικρά Ασία
και τον Ταγματάρχη Παπαβασιλέιου Πέτρο ο οποίος με
το απόσπασμα Αώου στο οποίο ήταν διοικητής αποτέ-
λεσε το πρώτο ανάχωμα στην προέλασή της Ιταλικής
Στρατιάς προς το Μέτσοβο όταν είχε διασπάσει τις
γραμμές προκαλύψεως τον Οκτώβριο του 1940. (Πίν-
δος 1940 Αθαν. Γιαννακόπουλου σελίδα 182 Κεφάλαιο
Γ΄ Η ΗΡΩΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΑΩΟΥ) ■

Η παράδοση... 
συνεχίζεται!

Από αριστερά : 
Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Απ. Τριαντάρης 
Ταγματάρχης (ΠΖ) Αθανάσιος Περ. Κορώνης 
Ταγμάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Απ. Γιαννούλης 
Ταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κων. Αλπούς.

Απολογισμός πεπραγμένων Τοπικής 
Κοινότητας Ελληνοπύργου 2011 - 2014

Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014ΣΕΛΙΔΑ2 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Σελίδα 1η Φεβρουάριος 1994: Το περισσότερο
χιόνι των τελευταίων 30 χρόνων

Αποκριάτικος χορός στις 4 Μαρτίου
Ετήσια Γενική Συνέλευση κοπή πίτας 23 Ια-

νουαρίου  στο ΜΕΤΡΟΠΟΛ
Χορός Συλλόγου Ελληνοπυργίων Βόλου 25 2 94 

Σελίδα 2η Όταν έπαιρναν να λιώσουν τα χιόνια
Η άλλη όψη της Αστυνομίας
Ο αποκριάτικός χορός του Συλλόγου μας ένας

θεσμός καταξιωμένος
Πλήρωσαν τη συνδρομή
Πρόγραμμα μορφωτικών ανταλλαγών
Ράδιο STORK 

Τεύχος Νο 59 Μάρτιος - Απρίλιος 1994

Σελίδα 1η
- Να βγούμε από την απομόνωση (να γίνουν οι δρόμοι
προς Αμυγδαλή, Ελληνόκαστρο και  Άγιο Ακάκιο)
- Δεκαπενταύγουστο το αντάμωμα στο χωριό
- Ανεργία και ….ποιμνιοστάσια
- Προήχθει σε Αστυνομικός Διευθυντής ο κ. Αντώνης
Κορώνης 
- Ανοιχτή επιστολή στον κ Νομάρχη Καρδίτσας
- Ήθη και Έθιμα του Πάσχα του κ. Θωμά Βούρδα.

Σελίδα 2η
- Προλήψεις και δεισιδαιμονίες των Ελληνοπυργιωτών 
- Ψησταριά για μερακλήδες  Παν. Αγρίμη
- Τα υψωμένα πλατάνια αποτελούν ένα νοητό σταυρό
- Γιωργούλης Πασιαλής: Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλη-
τής της Ελλάδος.

Σελίδα 3η
- Νέα στασίδια στην Αγία Παρασκευή από το Σύλλογο
Αθηνών.
- Ήθη και έθιμα του Πάσχα

Σελίδα 4η
- Επανυποβολή αιτήματος  του Συλλόγου Ελληνοπυρ-
γίων Λάρισας προς την Πολεμική Αεροπορία για τοπο-
θέτηση πολεμικού Αεροσκάφους στον Ελληνόπυργο.
- Με λίγα Λόγια

Ε Λ Λ Η Ν ΟΠ Υ Ρ Γ ΟΣ

...πριν από 20 χρόνια...πριν από 20 χρόνια
Ιαν. - Φεβ. - Μαρ. - Απρ. 1994Ιαν. - Φεβ. - Μαρ. - Απρ. 1994

Τεύχος Νο 58 Ιανουάριος  - Φεβρουάριος 1994

ΘAΝΑΤΟΙ
-Κων.Δημ.Καππάς, Αστυν.Υποδ/ντής ε.α., ετών 76,

στα Τρίκαλα και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Αγία
Παρασκευή την 6η Φεβρ.2014

-Νικόλαος Παπαβασιλείου (γιός του Πέτρο Παπα-
βασιλείου, του Στρατηγού), Γιατρός, ετών 78, στην
Αθήνα όπου και ενταφιάσθηκε.

-Θωμάς Νικ.Λαγός, ετών 56, απεβίωσε την 14 Φεβρ.
2014 στο Γεν.Νοσοκομείο Καρδίτσας και την επομένη
εψάλη η εξόδιος ακολουθία στον ι.ν.Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Μουζακίου, όπου και ενταφιάσθηκε.

-Γιαννούλης Ιωάννης του Αθαν., ετών 58, στις 25
Φεβρουαρίου 2014 στο χωριό.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επομένη στην Αγία Πα-
ρασκευή και ενταφιάσθηκε στο κοιμητήριο του Αγίου
Δημητρίου

-Οικονόμου Ζωή, χήρα Ευαγγέλου, ετών 93, την 15-
3-2014 στο χωριό. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επο-
μένη στην Αγ. Παρασκευή. 

ΜΝΗΜOΣΥΝΑ
-Πηγή Π.Κορώνη, την 14 Δεκεμβρίου 2013,

40ήμερο, στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό.
Γεωργία  Αθ.Μουντζούρη, 3ετές, στο χωριό, στην

Αγία Παρασκευή.
Ελευθερίας Βασ.Πλακιά, ετήσιο, στο χωριό, στην

Αγία Παρασκευή.
-Θωμά Νικ.Λαγού, 40ήμερο, στο Μουζάκι, την Κυ-

ριακή 23 Μαρτίου 2014-03-29
Ιωάννου Αθ.Γιαννούλη, 40ήμερο, την Κυριακή 30

Μαρτίου 2014 στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό.

«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.

ΑΓΡΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ............................................... 10€
ΑΛΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ................................................ 15€
ΑΛΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ............................................. 15€
ΑΛΠΟΥΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ......................................... 20€
ΑΛΠΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΚΩΝ/ΝΟΣ)   .............................. 10€
ΑΛΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ   .................................................. 20€
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΥΛΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)   ........................ 15€
ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   ................................................. 20€
ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ)   .......................... 15€
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ............................................... 15€
ΒΛΗΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ..................................... 10€
ΒΟΥΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ   ................................................. 20€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ................................... 20€
ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   .............................................. 20€
ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΩ ΙΩΑΝΝΗΣ   ........................................ 20€
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)   ................... 10€
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   .................................................. 20€
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   .............................................. 15€
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)   ................................. 15€
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ....................................... 15€
ΚΑΛΑΙΤΣΗ - ΓΚΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ   ................................ 10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ   ........ 70€ (100$) ΕΠΙΤΑΓΗ
ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ - ΚΑΡΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   .................... 10€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ   .................................... 20€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ   ........................................... 10€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ- ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑ   .................... 10€
ΚΟΥΤΣΟΓΚΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   ........................ 20€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)   .............................. 10€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ............................................ 20€
ΚΟΡΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ   ............................................... 10€
ΚΟΡΛΟΣ ΒΥΡΩΝ   ................................................... 20€
ΚΟΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ............................................. 10€
ΛΑΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)   ......................... 15€
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)   ........................... 15€
ΛΕΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   ........................................... 10€
ΜΑΝΩΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ   ......................................... 10€

ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ......................................... 20€ 
ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ ΡΙΤΣΑ (ΗΛΙΑΣ)   ................................... 10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ   ................................................. 10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   ...................... 10€
ΜΠΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ   ............................... 50€ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   .................................. 20€
ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ - ΖΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   ............................. 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ)   .................. 20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ)   .................... 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   .................................. 20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)   ................... 20€
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   ............ 20€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)   .......... 30€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   ................................ 10€
ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ   ........................................ 10€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ   ................................... 10€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ)   ............... 10€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ   ....................................... 10€
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   ...................................... 15€
ΡΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ................................................ 20€
ΣΥΡΜΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ......................... 10€
ΣΥΡΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   .................................................. 10€
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΑΧΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ   .................... 10€
ΤΕΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   .................................................... 20€
ΤΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ)   ........................... 20€
ΤΕΓΟΣ ΒΑΙΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ)   ..................................... 20€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ   ...................................... 15€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ - ΚΑΜΕΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ   .........................20€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ........................................ 15€
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ   ............................................ 20€
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   .............................................. 25€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ........................................... 50€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΘΩΜΑΣ   .............................................. 20€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)   ..................... 10€
ΦΑΡΑΣΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   ................................................ 10€
ΦΑΡΑΣΛΗ ΣΟΦΙΑ (ΚΩΝ/ΝΟΣ)   ............................... 10€

Συνδρομές 2014

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
-Η Μόνικα,συζ.Ευαγγέλου Αθ.Νάσια, γέννησε το

δεύτερο  παιδί της, αγοράκι, την 6-2-2014. Ευχόμαστε
να τους ζήσει και να τα εκατοστήσει.

Πένθιμα και άλλα...

ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΣΤΡ. ΣΧΟΛΕΣ

-Η Ειρήνη Λ.Τσουκνίδα (εγγονή της Ευθαλίας  Γ.Μακρή  και

της Νίκας), επέτυχε στην Σχολή Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο.  Συγχαρητήρια στην  Ει-

ρήνη και να συνεχίσει και τις μουσικές σπουδές της.

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

-Αθανάσιος Αριστ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ. ΄Ελαβε το πτυχίο

του ΤΕΦΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έδρα Τρίκαλα).

Ευχόμαστε καλή επαγγελματική αποκατάσταση, στον

αγαπητό Θανάση.

Επιτυχόντες

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

Κοινωνικά και άλλα...

Ο Σμήναρχος (ΣΜΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας  κ.
Ιωάννης Γ. Γεννηματάς προήχθη σε Ταξίαρχο και τοπο-
θετήθηκε στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, στη Λά-
ρισα, ως Κλαδάρχης. Ευχόμαστε εις ανώτερα.

Προαγωγές Αξιωματικών

ΕυχαριστήριοΕυχαριστήριο
Το Τοπικό Συμβούλιο Ελληνοπύργου εκφράζει

τις θερμές του ευχαριστίες στον κ Θεόδωρο Παύλου
Σιούφα για τη δωρεά στο Δήμο Μουζακίου /Τοπική
Κοινότητα Ελληνοπύργου, της σύγχρονης παιδικής
χαράς η οποία  κατασκευάσθηκε από τον κ. Σιούφα
στο χώρο κάτω από το Δημοτικό Σχολείο.

Για το Τοπικό Συμβούλιο 
Βλάχος Ιωάννης 
Πρόεδρος.
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«ΛΟΓΙΟΣ  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ»«ΛΟΓΙΟΣ  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ»
(Συνέχεια)
Αρχαί ωδίνων (Μτ 24.8, Μκ 13.9): Πρώτα σημάδια των
επερχόμενων δεινών. Όταν ο Χριστός προανήγγειλε
την καταστροφή του Ναού του Σολομώντα και τη συν-
τέλεια του κόσμου, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και
ο Ανδρέας τον ρώτησαν πότε θα συμβούν αυτά τα γε-
γονότα και αν θα υπάρξουν κάποιες ενδείξεις που θα τα
προμηνύουν. Ο Χριστός απάντησε: «εγερθήσεται γαρ
έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται
σεισμοί κατά τόπους, και έσονται λιμοί και ταραχαί».
Όλα αυτά όμως δε θα είναι, παρά μόνο «αρχαί ωδί-
νων» τους είπε (αρχές τοκετού, όπως είναι δηλ. οι πόνοι
μιας γυναίκας που αρχίζει να γεννάει). Μεταφορικά
χρησιμοποιείται η φράση σαν προάγγελος αναμενόμε-
νων δεινών.
Αρχαίον κάλλος: Το κάλλος της ψυχής, η ηθική τελει-
ότητα με την οποία ο Θεός προίκισε τον άνθρωπο, όταν
τον έπλασσε «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν αυτού».
Μια τέτοια αποκατάσταση νοσταλγεί ο νεκρός χριστια-
νός δια στόματος ψαλμωδού σε ένα νεκρώσιμο τρο-
πάριο: «... εις το κθ’ ομοίωσιν επανάγαγε, το αρχαίον
κάλλος αναμορφώσασθαι» (… ξαναφέρε με στη δική
σου εικόνα, δωσ’ μου ξανά την ηθική τελειότητα, με την
οποία με έπλασες).
Άρχε σεαυτού (δελφ. παράγγ.): Να εξουσιάζεις τον

εαυτό σου, να έχεις  αυτοπειθαρχία.
Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήση: Μάθε πρώτα να
διοικείσαι, για να μάθεις να διοικείς. Το ρητό αποδίδε-
ται σε διάφορους φιλοσόφους (π.χ. στο Βίαντα, Σό-
λωνα, Αριστοτέλη).
Αρχή άνδρα δείκνυσι (Βίας): Το αξίωμα αποκαλύπτει
τον άνθρωπο (το χαρακτήρα του), τις ικανότητές του,
τις δυνατότητές του. «Ο χρυσός εν χωνευτηρίω δοκι-
μάζεται», εκεί φαίνεται η καθαρότητά του. Για τον άν-
θρωπο το χωνευτήρι της δοκιμασίας είναι η πράξη, και
όχι τα λόγια. Όταν αναλάβει κανείς διοικητικό αξίωμα,
εκεί θα αναδειχτούν και οι ικανότητές του. Την πατρό-

τητα της φράσης αποδίδουν στο Βίαντα, άλλοι την πι-
στώνουν στον Πιττακό το Μυτιληναίο. Ωστόσο, αναφέ-
ρεται και από τον Αριστοτέλη και από το Σοφοκλή.
Αρχή δήπου παντός έργου χαλεπωτέρα (γνωμικό):
Κάθε αρχή και δύσκολη. Στην αρχή φαίνονται ή είναι
όλα δύσκολα. Προχωρώντας όμως, τα πράματα εξομα-
λύνονται και γίνονται ευκολότερα.
Αρχή ήμισυ παντός: Το ξεκίνημα, η έναρξη έχει ση-
μασία σε κάποιο έργο. Αν αρχίσεις, είναι σα να έφτα-
σες κιόλα στη μέση, απόφαση χρειάζεται. Η φράση,
που έγινε παροιμιώδης πια, απαντά σε διάφορους συγ-
γραφείς (π.χ. Πλάτων, Πυθαγόρας, Αριστοτέλης, Ησίο-
δος). Ο Αριστοτέλης μάλιστα λέει ότι η αρχή είναι
«πλέον του ημίσεως», ενώ ο Ησίοδος χαρακτηρίζει το
μισό σαν περισσότερο του όλου («πλέον ήμισυ παν-
τός»).
Aρχή μεγίστη του βίου τα γράμματα: Η μεγαλύτερη
κατάκτηση του ανθρώπου είναι η γραφή (τα γράμματα).
Είναι το σπουδαιότερο εργαλείο επικοινωνίας που ανα-
κάλυψε. "Ο άνθρωπος είναι το ζώο που κατέχει τη
γραφή" σημειώνει ο Γερμανός ποιητής Gottfried Herder.
Η φράση αποδίδεται καταρχήν στον Ηράκλειτο, αλλά
σε κάποια  επιγραφή εμφανίζεται σαν απόφθεγμα του
Αριστοτέλη. 

(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)

Τον τελευταίο καιρό, ιδίως από τότε που ξέσπασε η
κρίση στη χώρα μας, όλοι διαμαρτύρονται, κρίνουν, κα-
τηγορούν, «δικάζουν» τους πάντες (πολιτικούς, επιχει-
ρηματίες, ΜΜΕ κλπ) εκτός από τον εαυτό τους.

΄Ολοι φταίνε, εκτός από μας; Μέχρι χθές φωνάζαμε
(για… να μας δώσουν κι άλλα, γιατί δεν μας έφθαναν
αυτά που παίρναμε) και σήμερα τους αναθεματίζουμε
γιατί κακώς  ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις μας (στα
δίκαια, τότε, αιτήματά μας).

Εξ΄άλλου πως είναι δυνατόν να… αποφαίνομαι, ως
αυθεντία, δίκην «αλάθητου Πάπα» και να αναφωνώ
«...ανάθεμα στους κλέφτες του δημοσίου βίου, κρεμάλα
στους πολιτικούς, φυλακή αυτή που τα πήραν, κά-
θαρση  για όλους» και να εννοώ και τον εαυτό μου;

΄Ολοι οι άλλοι φταίνε, κλέβουν, εξαπατούν, κοροϊ-
δεύουν, εκτός από μένα! Εγώ μόνο ψηφοφόρος και μά-
λιστα χωρίς καμία ευθύνη. Έτσι δεν λέγανε κάποτε;
«…το κόμμα στην Κυβέρνηση και ο Λαός στην εξου-
σία;»

Ως «εξουσία», επομένως, κάνω ό,τι θέλω και  ου-
δεμία ευθύνη μου αναγνωρίζεται!

Η κρίση, η οποία φαίνεται αξεπέραστη, όσα δισε-
κατομμύρια ευρώ και να μας δανείσουν, όσους μισθούς
και δώρα περικόψουν και όσους φόρους να επιβάλ-
λουν,δεν φαίνεται να απέρχεται. Ούτε, βέβαια, η πολυ-
πόθητη και πολυσυζητημένη ανάπτυξη φαίνεται … στο
βάθος του τούνελ (όπως είθισται να λέγεται).

Η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια (ήδη
διανύουμε τον 6ο!!! χρόνο) δεν είναι απλά οικονομική-
λογιστική, αλλά είναι κρίση αξιών, ήθους και νοοτρο-
πίας, που είναι βαθειά ριζωμένη στην ζωή όλων μας.
Τώρα φαίνεται ευκρινώς.

Γι αυτό, τίποτε ΔΕΝ θα αλλάξει εάν δεν αλλάξουμε
πρώτα εμείς. Οι κρίσεις αυτού του είδους (η πνευμα-
τική, η ηθική και η κρίση αξιών και αρχών), απαιτούν

αλλαγή νοοτροπίας,αλλαγή  και στροφή του μυαλού
μας (μεταστροφή του νού).

Για να γίνει αυτό (η δική μας αλλαγή, η οποία είναι
εσωτερική πρωτίστως) πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Να
εντοπίσουμε τα λάθη μας και τον εσφαλμένο δρόμο που
ακολουθήσαμε και δυστυχώς τον συνεχίζουμε απτόητοι
και αμετανόητοι.

Η επίτευξη αυτή απαιτεί αυτοέλεγχο,την δική μας
κριτική, να εντοπίσουμε την δική μας κρίση και να  αλ-
λάξουμε ζωή, ν΄αλλάξουμε μυαλό, να συνέλθουμε  και
να απαλλαγούμε από την υπεροψία του παντογνώστη,
του μοναδικού και αναντικατάστατου ανθρωπίνου εί-
δους που πρέπει οι πάντες να  φροντίζουν για μένα και
εγώ να κάνω ό,τι θέλω εν ονόματι της Δημοκρατίας, της
ελευθερίας του πολίτη, που έχει μόνο δικαιώματα και
καθόλου υποχρεώσεις. Του πολίτη που θεωρεί ότι η
Κυβέρνηση είναι να ψηφίζει νόμους και να μην τους
εφαρμόζει ποτέ, ούτε στα μέλη της, αλλά ούτε  στους
πολίτες που Κυβερνάει.

΄Ισως, (εγώ, εσύ, εμείς), να μην  καταχραστήκαμε
δημόσιο χρήμα, να μην είμαστε πολιτικοί με δύναμη και
εξουσία, ούτε να έχουμε βίλες και ακριβές εξοχικές κα-
τοικίες, ούτε να μπήκαμε σε πολυτελές κότερο ποτέ,
ούτε να προκαλέσαμε με την χλιδάτη και σπάταλη συμ-
περιφορά μας.

Αλλά, ίσως, όμως και εγώ να έχω ευθύνη και τώρα
διότι είμαι συμφεροντολόγος, ατομιστής, εγωϊστής,
ασυνεπής.

Δεν έκανα ποτέ αυτοκριτική, να εντοπίσω τα δικά
μου λάθη, να διορθώσω την λανθασμένη μου πορεία
και συμπεριφορά. Πάντοτε κατηγορώ τους άλλους, οι
άλλοι φταίνε και ποτέ εγώ. Δεν έχω δική μου γνώμη.
Δεν μ΄ ενδιαφέρει η παράδοση, οι αρχές και οι αξίες
που οι γονείς μου  και οι δάσκαλοί μου με εδίδαξαν.

Η ευτυχία μου εξαντλείται  στο τριήμερο στην θά-

λασσα ή στο χιονοδρομικό και αισθάνομαι σπουδαίος
όταν την Δευτέρα ανακοινώνω στους φίλους μου και
συναδέλφους μου στη δουλειά, για τα «κατορθώματά
μου» το Σαββατοκύριακο.

Η απόκτηση πιστωτικής κάρτας και η εξασφάλιση
κάποιου δανείου μου παρείχε την αίσθηση του  παν-
τοδύναμου, διότι αγόραζα αυτό που ήθελα, όταν το
ήθελα και από όποιον το ήθελα, άσχετα αν το άντεχε η
τσέπη μου.

Εγκατέλειψα το χωριό μου και την ποιότητα ζωής
που μου εξασφάλιζε, προτιμώντας το δυαράκι της
πόλης και χλευάζοντας τους συγχωριανούς μου γιατί
δεν ζουν όπως εγώ ο «πρωτευουσιάνος».

Πρότυπά μας ήταν (και είναι, βέβαια) ο τραγουδι-
στής, ο ποδοσφαιριστής και ο πλούσιος. Ο,τι μας σερ-
βίριζαν το δεχόμαστε προθύμως και ευχαρίστως. Οι
κοινωνικές μειοψίες επέβαλαν, ενίοτε, την άποψή τους
και εμείς ακολουθούσαμε προθύμως και αδιαμαρτυρή-
τως!

Εμπιστεύθηκα μόνον τον εαυτό μου και αυτός ήταν
ο καθοδηγητής μου. Θεωρούσα «αγράμματο και κα-
θυστερημένο» εκείνον που μιλούσε για αρχές, αξίες και
παραδόσεις. Οδηγός και κανόνας  στην ζωή μου το
εγώ, ο εαυτός μου, το μυαλό μου. Εκτός από μένα τί-
ποτε άλλο. Υποτίμησα -και συνεχίζω να υποτιμώ- τις
αξίες της ζωής και την σημασία της παιδείας, του ελλη-
νισμού, της γλώσσας, της  Ορθοδοξίας.

Χρεωκόπησα. Πρέπει να το παραδεχθώ, να συ-
νέλθω, να αλλάξω μυαλό, πορεία, κατεύθυνση.

Πρέπει να συνέλθουμε σαν άτομα, σαν κοινωνία,
σαν έθνος. Δεν είναι αργά. Το χρωστάμε στις επερχό-
μενες γενιές.

(Δημοσιεύθηκε στην «Ε» την 31η Ιαν.2014

και σε πολλές έγκριτες ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο)

Οικονομική Κρίση.
Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα;

Γράφει ο Σωτ.Αθ.Μουντζούρης

(Συνέχεια από σελ. 1)
• Οι Χαιρετισμοί της  Θεοτόκου  κάθε Παρασκευή από ώρα 18:30 στην Αγία Πα-

ρασκευή, αρχής γενομένης από 7η Μαρτίου.
• Ο Ακάθιστος ΄Υμνος (όλοι οι χαιρετισμοί δηλαδή), την Παρασκευή 4 Απριλίου.
• 25η Μαρτίου, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Εθνική γιορτή, με ομιλία του Προ-

έδρου και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώων των πεσόντων
• Κυριακή των Βαϊων (13 Απριλίου) και το βράδυ άρχεται η ακολουθία του Νυμ-

φίου, ώρα 19:00 το βράδυ.
• ΄Ιδια ώρα και  οι  ακολουθίες του Μυστικού Δείπνου (Μ.Τετάρτη), των Αγίων

Παθών (Μ.Πέμπτη, 12 Ευαγγέλια) και του Επιταφίου (Μ.Παρασκευή βράδυ).
• Την Μ.Τετάρτη, ώρα 18:00 το Μυστήριο του Ευχελαίου και την Μ.Πέμπτη (πρωϊ)

η Θεία Λειτουργία (Μυστικού Δείπνου), ώρα 07:00. Την επομένη ημέρα,Μ.Παρα-

σκευή, το πρωϊ και ώρα 08:00 άρχεται η ακολουθία των ωρών και του Εσπερινού της
ίδιας ημέρας. Το Μ.Σάββατο, ώρα 07:00 αρχίζει η κατανυκτική Θεία Λειτουργία της
εις ΄Αδου Καθόδου του Κυρίου (1η Ανάσταση).

• Το Μ.Σάββατο το βράδυ,ώρα 23,00 η καμπάνα για  την ακολουθία του Αγίου
Φωτός («Δεύτε Λάβετε Φως,εκ του ανεσπέρου Φωτός…») και ακολούθως η ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ και η  ανεπανάληπτη Θεία Λειτουργία της Κυριακής του ΑΓΙΟΥ
ΠΑΣΧΑ (Αναστάσεως του Κυρίου).

• Την Δευτέρα ημέρα του Πάσχα, Θεία Λειτουργία και την Τετάρτη (ΑΓΙΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ) στον ΄Αγιο Γεώργιο (23 Απριλίου). Ο Εσπερινός της Αγάπης (Κυριακή του
Πάσχα, 2η και 3η ημέρα Διακαινισίμου), ώρες 17:00 στην Αγία Παρασκευή.

Τυχόν τροποποίηση θα ανακοινώνεται από τον π.Αντώνιο στον ι.ν. της Αγίας
Παρασκευής. ■

Το εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα
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Πολλή σύγχυση υπάρχει σήμερα στον κόσμο.
Πολλά λόγια, πολλές συζητήσεις για διάφορα θέματα.
Η σύγχυση αυτή επικρατεί σε όλους μας, προπάντων
στα παιδιά και στους νέους.

Οι νέοι μας αμφιβάλλουν, προβληματίζονται, ρω-
τούν και προσπαθούν να μάθουν, τι γίνεται τέλος πάν-
των που είναι το σωστό, η αλήθεια, που θα στηριχτούν
να ακολουθήσουν το δρόμο της ζωής τους.

Ο Κύριος λόγος για τον οποίο το πρόβλημα αυτό
εμφανίζεται έντονο στην εποχή μας, είναι η απουσία
του σωστού παραδείγματος.

Οι γονείς όλοι σχεδόν όσοι είχαν την ευλογία να κά-
νουν παιδιά, πολύ αγωνίστηκαν, κουράστηκαν, ξενύ-
χτησαν για να τα μεγαλώσουν, να τα στηρίξουν στη
ζωή. Και καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο
γεμάτο παγίδες και κινδύνους, η αγωνία μεγαλώνει, αυ-
ξάνεται.

Η λύπη και ο πόνος είναι μεγάλος όταν αυτά ακο-
λουθούν αντίθετη κατεύθυνση, όταν το παιδί διαλέγει
κακό δρόμο. 

Τι φταίει αναρωτιούνται, τι λάθος έκαμα και βλέπω
αντίθετα αποτελέσματα.

Πολλοί βέβαια είναι οι παράγοντες αγωγής, ο διά-
λογος, η καθοδήγηση με επιχειρήματα, το νόημα της
ζωής, όλα όμως αυτά είναι καλά, αλλά λίγα μπροστά
στο προσωπικό παράδειγμα των γονέων.

Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να σωθούν τα παιδιά
μας όταν εμείς πρώτοι βαδίζουμε το σωστό δρόμο. Πως
θα προφυλαχτούν τα παιδιά από το τσιγάρο, όταν και
οι γονείς καπνίζουν; Πως θα μάθουν να συγκρατούν τα
νεύρα τους, το θυμό τους, όταν δε βλέπουν αγάπη γύρω
τους; Πως θα μάθουν να πηγαίνουν στην εκκλησία, να
προσεύχονται, να κοινωνούν, νε μελετούν, όταν οι γο-
νείς δεν δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα;

Τα λόγια είναι εύκολο να τα λέμε, και να δίνουμε
συμβουλές στους άλλους, να τα εφαρμόζουμε όμως δύ-
σκολο. Τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι, είτε στο σπίτι,
στο περιβάλλον έργα θέλουν να βλέπουν και όχι λόγια.
Αλλά και στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όσοι
έχουν την ευχέρεια να μιλάνε, να διδάσκουν, αν η ζωή
τους δεν συμφωνεί με τα λόγια τους, ματαιοπονούν κά-
νουν κακό στον εαυτό τους και στους άλλους με το κακό
παράδειγμά τους.

Ο Κύριος το βράδυ της Μ. Πέμπτης, πλένει τους
πόδας των μαθητών για να τους δώσει παράδειγμα
καλό «Ὑπόδειγμα δώδεκα ὑμίν, ἴνα καθὼς ἐγὼ

ἐποίησα ὑμίν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε» Ιωαν. Ιγ19.
Ας παρακαλέσωμε τον αναμάρτητο Κύριό μας, να

μας δίνει τη δύναμη και τη χάρη Του, ώστε τα λόγια να
συμβαδίζουν με τα έργα μας, για να εμπνέουν στα παι-
διά μας και στους γύρω μας το καλό παράδειγμα.

Σ.Καρατώλου            

Το καλό 
παράδειγμα

Η Κυριακή Αθαν.Παπουτσή, απεφοίτησε ευδοκί-
μως εκ της Σχολής  Ευελπίδων και ορκίσθηκε ως Αν-
θυπολοχαγός Τεθωρακισμένων, την 23-7-2014,
ενώπιον του Προέδρου  της Δημοκρατίας Κάρολου Πα-
πούλια και του Υπουργού Εθν. Άμυνας κ. Δημ. Αβρα-
μόπουλου. Η Κυριακή, απεφοίτησε από το Λύκειο
Μουζακίου και είναι η πρώτη γυναίκα Αξιωματικός, που
έλκει την καταγωγή της από το χωριό μας. Ευχόμαστε
συγχαρητήρια και εις ανώτερα στην νέα Ανθ/γό μας .

ΝΕα 
αΝθυπολοχαγος

Από την ορκωμοσία - επίδοση ξίφους.

Άρχισε η ξύλευση
Άρχισε  από τον περασμένο Φεβρουάριο η ξύλευση του
δάσους του χωριού για  την ικανοποίηση των αναγκών
των κατοίκων σε καυσόξυλα για το έτος 2014. Το  μέρος
το οποίο θα ξυλευθεί φέτος είναι από την περιοχή του
Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι του Παπαθανάση.

Το ελληνικόν 
αλφάβητον

(Υπό το πρίσμα της χριστιανικής πίστης 

και λαϊκής σοφίας)

Αρχή του κόσμου γέγονε

Βασιλεύει η Μαριάμ

Γαρ εγεννήθη ο Χριστός

Δι` Αγγέλου Χαίρε

Έρχεται ο Κύριος

Ζητούν πάντες «σταυρωθήτω»

Ήλιος ήταν και έλαμψε

Θεοτόκος τον εγέννησε

Ιωάννης Πρόδρομος τον εβάπτισε

Κάλαμον «έτυπτον κεφαλήν Αυτού»

Λαός τον περικύκλωσε

Μέρες τον εδίωκαν

Νύκτα τον συνέλαβαν

Ξύλου τον εσταύρωσαν

Ο Πιλάτος έλεγεν

Που να τον σταυρώσουμε

Ρωμαίος ήτανε (ο Πιλάτος)

Σημαδιές και «ραπίσματα αυτόν έβαλον»

Ταύτα όλα έγιναν ενώπιον Συνεδρίου

Υψηλά τον πήγαιναν

Φυλακές τον έβαλαν

Χύνοντας το αίμα του

Ψάλλοντας και λέγοντας

Ω! Χριστός Ανέστη

(Επιμέλεια Γ.Κ.Αλπούς)

Οφειλόμενη 
αναγνώριση

Φέτος η εφημερίδα μας κλείνει αισίως τα 30 χρόνια
(1984 - 2014!!). Είναι πραγματικά επίτευγμα μια μικρή
τοπική εφημερίδα να μπορεί να σταθεί παρά τις αντί-
ξοες συνθήκες. Μια προσπάθεια που την ξεκίνησε η
όρεξη και το μεράκι κάποιων συγχωριανών μας που
έβλεπαν πως μέσω της εφημερίδας θα μπορούσαν οι
απανταχού Ελληνοπυργιώτες να νιώθουν, να αισθά-
νονται, να «μυρίζουν» τον Ελληνόπυργο όσο μακριά
και αν βρίσκονται. Μια προσπάθεια που αγκαλιάστηκε
και στηρίχτηκε από όλους όλα αυτά τα χρόνια. 

Σε όλους αυτούς τους συντελεστές της  κυκλοφο-
ρίας και  διατήρησης μέχρι και σήμερα της εφημερίδας
μας, ΕΚΦΡAΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΩΜΟΣYΝΗ μας και ένα
μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Μέσα στο χρόνο πολλά άλλαξαν, η εφημερίδα με-
γάλωσε, έγινε πιο όμορφη (υπάρχει αντίρρηση;), έδωσε
βήμα έκφρασης σε συγχωριανούς μας (αρθρογραφία,
επιστολές, απόψεις κλπ) και πλέον κατέχει ένα μέρος
στην καρδιά κάθε Ελληνοπυργιώτη. Χρέος όλων μας -
και των παλαιοτέρων και των νεότερων- να κρατή-
σουμε αυτή την εφημερίδα ζωντανή ως ελάχιστο χρέος
προς αυτούς που τόσα χρόνια αφιέρωσαν χρόνο, κόπο
και έδωσαν αγάπη σ’ ένα «άψυχο» για πολλούς κομ-
μάτι χαρτί, που όμως γι’ αυτούς σήμαινε πολλά. 

Έτσι φτάνουμε στο σήμερα που οι συνθήκες έχουν
αλλάξει και που ήρθε η ώρα όλοι μας να δείξουμε με
τον τρόπο μας πόσο θέλουμε αυτή η προσπάθεια να
συνεχιστεί. Ο μοναδικός τρόπος για όλους είναι να
πληρώνουμε την συνδρομή μας (και κάτι παραπάνω
αν κάποιον τον περισσεύουν λίγα ευρώ)

Θα σας παρακαλέσουμε όλους να ανταποκριθείτε -
είτε πηγαίνοντας στην Εθνική τράπεζα, είτε δίνοντας τα
χρήματα σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ που «κυκλο-
φορούμε» στο χωριό - και να εκπληρώσετε αυτή σας
την «υποχρέωση». 

Η μόνη πηγή εσόδων για την έκδοση της εφημερί-
δας μας είσθε εσείς. Οι συγχωριανοί μας αναγνώστες
του ΕΛΛΗΝΟΥΠΥΡΓΟΥ, που εφέτος γίνεται …30 ετών!!

Κάτι τελευταίο: όλοι θα αντιληφθούμε την σημασία
της ύπαρξης της εφημερίδας όταν για κάποιους λόγους
πάψει να εκδίδεται…

Κάντε όλοι το χρέος σας προς αυτή για να μη συμ-
βεί.

Και κάτι ακόμη, μην  επιφυλάσσεσθε να μας απο-
στείλετε, με κάθε πρόσφορο μέσο (και ηλεκτρονικά) εν-
διαφέροντα για όλους μας νέα, που αφορούν
συγχωριανούς μας, όπως επιτυχίες, νέοι επιστήμονες,
προαγωγές, διάφορα κοινωνικά (γεννήσεις, βαπτίσεις,
γάμοι κλπ).

Σας ευχαριστούμε
Το Δ.Σ.
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...
Εφημερίδα ΓΡΑΛΙΣΤΑ

Πότε πέρασαν κιόλας πέντε έτη έκδοσης και κυ-
κλοφορίας της 2ης εφημερίδας του χωριού μας ΓΡΑΛΙ-
ΣΤΑ; 

Καλαίσθητη, έγχρωμη και εκδιδόμενη ανά τρίμηνο
ήδη συμπλήρωσε και το 20ό φύλλο της. Μαζί και με τον
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ (ο οποίος κοντεύει τα 30 έτη, από την
έκδοσή του!!), συμβάλλουν στην προβολή του χωριού
μας, στην ενημέρωση των συγχωριανών μας και των
υπολοίπων αναγνωστών τους, δίδοντας ταυτόχρονα
βήμα στους Ελληνοπύργιους για κατάθεση των από-
ψεών τους για θέματα της επικαιρότητας, της παράδο-
σης και της κοινωνίας γενικότερα. Ευχόμαστε συνέχιση
της εκδόσεώς της για το καλό πάντοτε του χωριού και
για αντικειμενική ενημέρωση των συγχωριανών μας.

Λάμπα πετρελαίου….
Τώρα που την βλέπετε, οι παλιότεροι, την θυμηθήκατε.

Οι νεώτεροι βέβαια την έχουν ιδεί μόνον στο ίντερνετ ή σε
λαογραφικά μουσεία. Με αυτή η γενιά μας (και οι προ-
ηγούμενες) μάθαμε γράμματα και  ζούσαμε στο χωριό μας.
Αυτή μας συντρόφευε τα βράδια για το διάβασμα  και για
να έλθει η ώρα για ύπνο. Με την πάροδο του χρόνου εκτο-
πίσθηκε από τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, ο οποίος  στη συνέ-
χεια έφερε  στην κάμαρα (μία και μοναδική, ούτε σαλόνι,
ούτε καθιστικό υπήρχε βέβαια) την τηλεόραση και τα λοιπά
συνεπακόλουθα  του ηλεκτρισμού. Πρόδος και πολιτισμός… ούτως ειπείν! Σή-
μερα, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά, μα πάρα πολλά, φώτα, αλλά ΦΩΣ έχουμε;

Αυτοτελής διήγηση στον Καπαϊνα
Διηγείτο κάποιος στον Καπαϊνα. «Κάποτε ήμουνα στο χωριό, αδειούχος απ` την

Γερμανία και πηγαίνοντας στο Παζαράκ` τι να ιδώ; Μια Αλπού καθόταν` μαζί με  ένα
κοτοπουλάκ`. Δεν πίστευα στα …μάτια` μ. Μιά χαψιά
θα τόκανε... Μόλις μ` είδε η Αλπού τόβαλε στα πόδια κι
έτς`  σώθηκε και το κοτοπουλάκ`. ΄Ηταν, όμως, λίγο ξε-
κινμένο (=μεγαλούτσικο δηλ.), το πήρα κι εγώ το κεφάλ,
το κανα σούπα και θαραπαύτκα!!!» (τελικά σώθηκε ή
δεν σώθηκε το κοτοπουλάκ`; Ιδού η απορία μας).

Τέτοια πολλά ακούς στο χωριό, αναπολείς το πα-
ρελθόν και έρχονται στον νου ενθυμίσεις και βιώματα

που όλοι μας λίγο πολύ ζήσαμε τα χρόνια εκείνα. Αξίζει
πράγματι να  είσαι στο χωριό και να  απολαμβάνεις αυ-

θεντικές διηγήσεις συγχωριανών μας. Πάντως τον αγαπητό Θανάση (Καπαϊνα) δεν
τον φθάνει κανένας μας!

Αλεπού: Να σε …φάω 

ή να σ` αφήσω;  

Τότε…στην 10ετία του 60!!
Τότε που στα θρανία καθόμαστε ανά έξι παιδιά.

Τότε που όταν ο Δάσκαλος σε κοιτούσε… έτρεμες απ`
το φόβο σου!

Τότε που πηγαίναμε ξυπόλυττοι να μάθουμε γράμ-
ματα. Τότε που δεν υπήρχε ούτε σόμπα στην αίθουσα.
Τότε που παρακολουθούσαμε τον δάσκαλο με σταυ-
ρωμένα χέρια.

Τότε….., που μαθαίναμε και γράμματα!

(Υ.Γ.Δείτε
το ύφος 

του Δασκάλου,
αλλά και το

βλέμμα 
των παιδιών, 

κοιτάζοντάς τον
στα… μάτια, με

σταυρωμένα
χέρια)

Λύκος σε καρτέρι…
«Γέμισε ο τόπος  Λύκια…», μας έλεγε προβληματισμένος κάποιος από τους συγ-

χωριανούς μας που έχει κοπάδι  από γίδια. «…προχθές με ξεμονάχιασε μια κανούτα
κι αν δεν την έπαιρνα χαμπάρ` θα την είχε κάν` κομματάκια, τσιφτίκια, ούτε κοκκαλάκ`
θα έμεινε!!!», συνέχιζε να μας λέει. Πάντως, ο απολογισμός των λυκοφαγωμένων γι-
διών ανέρχεται σε πέντε (5) και των λυκοφαγωμένων σκυλιών σε τρία (3), προς το
παρόν. Επίσης,απ΄την Αμυγδαλή (Βρόστιανη) έφαγαν
τρία αγελαδάκια μικρά και από κάτι άλλους  «σαπανί-
σιους» έφαγαν  ένδεκα (11) γίδια!!

Πάλι καλά που δεν έρχονται μέσα στο χωριό. Πάν-
τως,όπως μας έλεγαν αξιόπιστοι συγχωριανοί, κάθε
βράδυ ακούγονται ουρλιαχτά πέρα προς « τα ..δόκανα»
και τον Άι Δημήτρη.

«Τ` ακούς Πρόεδρε; Αν σε πάρουν χαμπάρ` το κο-
πάδι δεν θα αφήσουν ούτε για δείγμα. Τα μάτια`ς δεκατέσσερα…».

Τι σας θυμίζει… ;
Α, τα χρόνια εκείνα στο χωριό πως κάναμε  για ένα στεφάνι βαρελίσιο. Αν μας

τύχαινε και κάνα καλό σύρμα, δεν θέλαμε τίποτε άλλο. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι
για μας τους νεαρούς. Τρέχαμε και… μας φαίνονταν ότι οδηγούσαμε  καμιά
Mersedes - 200άρα!!!. Τέτοια αυτοσχέδια παιχνίδια σήμερα ανήκουν στην σφαίρα
του φανταστικού για τα  σημερινά παιδιά, εκτός από τα Αφρικανόπουλα, που αν
έχουν μια μπάλα («τόπα» την λέγαμε εμείς) με μπανανόφυλλα, δεν θέλουν τίποτε
άλλο. Είναι πανευτυχή!!

Φάτνη υψηλού επιπέδου 
στο χωριό

Η φάτνη του Χριστού, στην κεντρική πλατεία στο
χωριό, τα Χριστούγεννα, ήταν πραγματικό στολίδι.

Την επιμελήθηκε ο Αθαν.Κ.Γκίκας (ή  Ρήγας), με
πολύ μεράκι και ήλθε γι αυτό το σκοπό ειδικά από την
Λάρισα, όπου μονίμως διαμένει. Έργον των χειρών
του υπήρξε και το λαμπερό αστέρι στον  Άϊ Γιώργη και
στην «Σκαμνιά», που έδωσαν μια ξεχωριστή γιορτινή
νότα στο χωριό. Πολλοί θέλανε να φωτογραφηθούν
μπροστά στη φάτνη και αυτό το είδαμε σε πολλές πε-
ριπτώσεις επισκεπτών που διέμειναν τα βράδια στο
αρχοντικό «Σύρμου-Ζήγρα».

Στην φωτογραφία βλέπετε τον Θανάση « Καπαϊνα»

(ή… Νάσιας Αθανάσιος), παραμονή πρωτοχρονιάς,
να φωτογραφίζεται με δύο κοριτσόπουλα την Ιωάννα
Κ. Μπαϊρακτάρη (γένος μητρός της, Τουλιά Ιωάννη)
και την Ευαγγελία Δ.Καρύδα, που πρόθυμα δέχθηκαν
την φωτογράφισή τους.

Οι πρόμαχοι 
του χωριού μας  σήμερα

Σεβαστά πρόσωπα, με την δική τους ιστορία, τον
μόχθο και τον ιδρώτα για τον «επιούσιον άρτο» και την
επιβίωση της οικογένειάς τους.

Παρά το βάρος των πολλών ετών, παραμένουν, χα-
μογελαστοί, αξιοπρεπείς και αισιόδοξοι. Είναι συνο-
δειά «και ο ίσκιος» για το χωριό μας. Χειμώνα -
καλοκαίρι, μόνιμοι κάτοικοι. Να είναι πάντοτε γεροί και
δυνατοί, για να εμψυχώνουν κι εμάς τους νεότερους.

▲Ο μπάρμπα(Η)Λίας

(Γώγος) …στο καθημερινό

του δρομολόγιο,(μέσω μετε-

ρίζι) για τον ΄Αγιο Δημήτριο!!

◄Ο μπάρμπας Θανάσης

(Γκίκας), στην καθημερινή

του πεζοπορία, 

με το μπαστουνάκι του!!

Οι αγαπητοί μας 

μπάρμπας Παναής και

μπάρμπας Σωτήρης 

(Γκίκας). ►

Στο καφενείο 

συζητώντας, 

με  τον Καπαϊνα  

σε… κινητικότητα! ►

◄Ο μπάρμπας Θα-

νάσης (Τέγος) 

στο καθημερινό του

πρόγραμμα 

πεζοπορίας!
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Το Ασφαλιστικό Σύστημα στη χώρα μας, κάτω
από τα σημερινά δεδομένα δεν είναι βιώσιμο. Παρα-
σύρθηκε και αυτό, όπως και η πραγματική οικονομία,
αλλά και ολόκληρη η κοινωνία, από τη λαίλαπα της οι-
κονομικής κρίσης και της φαρμακευτικής αγωγής που
επιβλήθηκε από τον Απρίλιο του 2010. Δεν είναι, όμως,
η πρώτη φορά που το ασφαλιστικό σύστημα έφτασε
σε δεινή κατάσταση. Σε κατάρρευση είχε οδηγηθεί και
κατά τη δεκαετία του 1980. Μόνο που τότε ακολούθησε
μια τολμηρή παρέμβαση που άρχισε το 1990, κορυ-
φώθηκε με τη μεταρρύθμιση του 1992 και συνεχίστηκε
ως το τέλος της κυβερνητικής θητείας το 1993. Μια με-
ταρρύθμιση που επέτρεψε στο χρεοκοπημένο Ασφαλι-
στικό Σύστημα να σταθεί και πάλι στα πόδια του και
μέσα σε λίγο καιρό να περάσει από τα ελλείμματα σε
πλεονάσματα. Αυτά που αργότερα αποκλήθηκαν
«άσπρες τρύπες» και διευκόλυναν αποφασιστικά την
ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική
Ένωση της Ευρώπης. Μια μεταρρύθμιση που θα μπο-
ρούσε να το κρατήσει ακόμη πιο πολύ εάν δεν ακο-
λουθούσε η  αποδόμηση και η ανατροπή της στα
αμέσως επόμενα χρόνια.

Αυτή η μεγάλη, η ορθολογική και σωτήρια μεταρ-
ρύθμιση περιγράφεται και αναλύεται στο βιβλίο με τον
τίτλο ‘’η ασφαλιστική  μεταρρύθμιση της περιόδου
1990 – 1993, μεταρρύθμιση σωτηρίας, ανατροπή και
αποδόμηση’’, του Δημήτρη Σιούφα, πρώην προ-
έδρου της Βουλής, πρώην υπουργού Ανάπτυξης,
πρώην υπουργού Υγείας και τότε αρμοδίου υπουργού
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

• Περιγράφει στην αρχή την κατάσταση που επι-
κρατούσε στο Ασφαλιστικό Σύστημα στις αρχές του
1990 όταν ανέλαβε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του
τόπου η Νέα Δημοκρατία. 

• Αναφέρεται στις πρώτες παρεμβάσεις που έγιναν
προκειμένου να δώσουν ανάσα ζωής στο σύστημα. 

• Εξιστορεί κατόπιν τη μεγάλη και τολμηρή μεταρ-
ρύθμιση του 1992 με το νόμο 2084 που έγινε γνωστός
ως ‘’νόμος Σιούφα’’. 

• Παραθέτει, επίσης, τις αποφάσεις, τις πράξεις και
τις παραλείψεις των κυβερνήσεων που ακολούθησαν,
με αποτέλεσμα να υπονομεύσουν τη σωτήρια εκείνη
μεταρρύθμιση και το ίδιο το Ασφαλιστικό Σύστημα. 

Ανάμεσα στα άλλα, στο νέο βιβλίο του, τον Δημή-
τρη Σιούφα, επισυνάπτονται οι εκθέσεις της περιόδου
εκείνης για την κατάσταση του συστήματος, τα βασικά
κείμενα των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά
και εκτενή αποσπάσματα από τις συζητήσεις στη
Βουλή. Αναδημοσιεύει, επίσης, άρθρα και συνεντεύξεις
του, κατά την κρίσιμη εκείνη περίοδο, που αποδει-
κνύονται επίκαιρα ακόμη και σήμερα. Αλλά και δημο-
σιεύματα εφημερίδων που αναφέρονταν στο
επιτελούμενο μακρόπνοο έργο. Δίνει ακόμη έμφαση
στους κανόνες της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης, τις
αρχές που πρυτάνευσαν για τη θεμελίωση ενός νέου
ασφαλιστικού συστήματος, τις ιδέες που υιοθετήθηκαν
και την καθιέρωση νέων θεσμών, που εξασφάλιζαν δια-
φάνεια, αποτελεσματικότητα και περισσότερη δικαιο-
σύνη. Αποδίδει, ταυτόχρονα, εύσημα σε όλους όσοι
συνέπραξαν στη μεταρρύθμιση εκείνη και υπογραμμί-
ζει χωριστά τη συμμετοχή και την προσφορά του καθε-
νός.
Διαπιστώσεις και προτάσεις για το σήμερα

Αναφερόμενος, στον πρόλογό του, στη σημερινή
πραγματικότητα και τις τάσεις που αναπτύσσονται, ο
Δημήτρης Σιούφας, τονίζει ότι ‘’το Ασφαλιστικό σύ-
στημα στη χώρα μας δεν είναι βιώσιμο’’ και προ-
σθέτει: ‘’Το πρόβλημα έχει προσλάβει εφιαλτικές
διαστάσεις στη χώρα μας, όπου η βαθειά και πα-
ρατεταμένη ύφεση, οδήγησε στην εκτίναξη της
ανεργίας, τη δραματική μείωση μισθών, αλλά και
την έκρηξη της ανασφάλιστης εργασίας με αποτέ-
λεσμα την απώλεια σημαντικών ασφαλιστικών
πόρων. Η κατάσταση επιδεινώθηκε, όμως, ακόμη
περισσότερο μετά την απομείωση των ομολόγων
του Δημοσίου στα οποία υποχρεωτικά είχαν τοπο-
θετηθεί τα αποθεματικά των φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης… Απαιτείται, τώρα,  μια εκ βάθρων

ανοικοδόμηση. Απαιτείται συνένωση Ταμείων.
Απαιτείται ηλεκτρονική οργάνωση. Απαιτείται δρα-
στική περιστολή της εισφοροδιαφυγής και της αδή-
λωτης εργασίας. Πάνω από όλα όμως, πρώτη
έγνοια κάθε κυβέρνησης οφείλει να είναι η καταπο-
λέμηση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλη-
σης, μέσα από μια συνολική πολιτική για την
ανάπτυξη, η οποία αυξάνει τις θέσεις εργασίας και,
κατ’ επέκταση, τον αριθμό των ασφαλισμένων.
Είναι, όμως, τονίζει, ανάγκη να τονωθούν και οι πο-
λιτικές που οδηγούν σ’ αυτό. Η άμεση διασύνδεση
της Παιδείας με την παραγωγή και τις νέες τεχνο-
λογίες. Η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης
και η συγκροτημένη ένταξη των οικονομικών μετα-
ναστών στο Ασφαλιστικό Σύστημα. Η προώθηση
συγκροτημένης πολιτικής για την αντιμετώπιση του
δημογραφικού προβλήματος. Αλλά και η άντληση,
στα επόμενα χρόνια, πρόσθετων πόρων για την
αναπλήρωση της περιουσίας των Ταμείων που χά-
θηκε κατά το κούρεμα των ομολόγων του Δημοσίου
και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και τέ-
τοιοι πόροι μπορεί να προέλθουν από την εκμε-
τάλλευση ενδεχόμενων κοιτασμάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου στη γη και τις θάλασσές μας’’.
Απέραντο χάος

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε
στις αρχές του 1990, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής
Δημήτρης Σιόυφας υπενθυμίζει ότι, δυο χρόνια πρω-
τύτερα, ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας Π. Ρου-
μελιώτης χαρακτήριζε το Ασφαλιστικό Σύστημα
‘’πυρηνική βόμβα’’ και τόνιζε πως δεν θα ήθελε να είναι
υπουργός όταν η βόμβα αυτή θα σκάσει. Υπογραμμίζει
ότι η Κοινωνική Ασφάλιση είχε καταλήξει σε ένα πολυ-
κερματισμένο και πολύπλοκο σύστημα, που μόνο σύ-
στημα δεν ήταν και σταχυολογεί χαρακτηριστικά
στοιχεία της δραματικής εκείνης κατάστασης. ‘’Υπήρ-
χαν’’, τονίζει, ‘’περίπου 320 Ασφαλιστικά Ταμεία,
υπήρχαν ασφαλισμένοι που έβγαιναν στη σύνταξη
στα 35 τους χρόνια και άλλοι που χρειάζονταν 35 χρό-
νια δουλειάς για να πάρουν σύνταξη, υπήρχαν περι-
πτώσεις που η σύνταξη ήταν ίδια είτε ο ασφαλισμένος
είχε 4,5 χιλ. ένσημα είτε εννιά χιλιάδες… Τα ελλείμματα,
σε πολλά Ταμεία, είχαν χτυπήσει κόκκινο. Είχαμε φτά-
σει στο σημείο που η εξασφάλιση δανείων για την κα-
ταβολή των συντάξεων αποτελούσε είδηση… Με ένα
έλλειμμα περίπου στο 9% του ΑΕΠ το Ασφαλιστικό Σύ-
στημα αποτελούσε τον κύριο παράγοντα δημοσιονομι-
κής αποσταθεροποίησης…. Ήταν ένας καιάδας που θα
κατάπινε τον ένα μετά τον άλλο τους 320 ασφαλιστι-
κούς φορείς, φέρνοντας δραματικές οικονομικές και κοι-
νωνικές συνέπειες, σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας
και πρωτίστως σε βάρος των οικονομικά ασθενέστε-
ρων. Ήταν μια νάρκη στα θεμέλια της Οικονομίας και
ολόκληρης της Κοινωνίας. Μια κατάσταση που χαρα-
κτηριζόταν από μια λέξη: ΧΑΟΣ’’.
Μεταρρύθμιση σωτηρίας

Πέντε μήνες μετά την ανάληψη της ευθύνης για τη
διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία, υπο-
γραμμίζει ο Δημήτρης Σιούφας, ύστερα από οδηγίες
του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, ο υπουργός
Εθνικής Οικονομίας Γ. Σουφλιάς και η υπουργός
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μα-
ριέτα Γιαννάκου ανέπτυσσαν την πρώτη σημαντική
παρέμβαση για να αποφευχθεί η κατάρρευση του
ασφαλιστικού Συστήματος. Ήταν ο νόμος 1902 του
1990, με τον οποίο αφενός μπήκε φραγμός στη διόγ-
κωση των ελλειμμάτων και αφετέρου θεσπίστηκαν οι
πρώτες γενικές αρχές για τη λειτουργία του συστήμα-
τος. ‘’Τον Αύγουστο του 1991’’, αφηγείται ο Δημή-
τρης Σιούφας,  ‘’ο  Πρωθυπουργός μου ανέθετε την
ευθύνη για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση’’ και
προσθέτει: ‘’Λίγους μήνες μετά φέραμε το αποκλη-
θέν ‘’μίνι ασφαλιστικό, μια περιορισμένη αλλά
άμεσα αναγκαία παρέμβαση… Η ψήφισή του ήταν
από τις πιο δύσκολες στα κοινοβουλευτικά χρο-
νικά. Χρειάστηκαν έξι συνεδριάσεις της Ολομέλειας
και σε μια από αυτές έγιναν πέντε ονομαστικές ψη-
φοφορίες. Η συνεδρίαση εκείνη ξεκίνησε στις εφτά
το απόγευμα και τελείωσε στις εφτά το πρωί την

επόμενη μέρα’’
Ο Δημήτρης Σιούφας, αναπτύσσει με λεπτομέρειες

την προετοιμασία που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή
που ανέλαβε την ευθύνη για τη διάσωση της κοινωνικής
ασφάλισης, καταγράφει τη συμβολή όλων των συνερ-
γατών του, το διάλογο που είχε με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς, τις εκθέσεις που έγιναν για την
κατάσταση του συστήματος, τις εισηγήσεις για τις ανα-
γκαίες παρεμβάσεις, τους ειδικούς που κλήθηκαν από
το εξωτερικό για να βοηθήσουν. Επισημαίνει την απο-
φασιστικότητα του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη,
αλλά και των υπουργών Εθνικής Οικονομίας Τίμου
Χριστοδούλου, Στ. Μάνου και του Υπουργού Οικο-
νομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά και τη στήριξη που
είχε, αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις που εκδηλώ-
θηκαν από το ΠΑΣΟΚ και τα συνδικάτα. Σημειώνει χω-
ριστά την απεργία της ΔΕΗ, που κόντευε να
προκαλέσει πλήρη κατάρρευση του συστήματος ηλε-
κτροδότησης και να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Όπως
και το γεγονός πως έφτασε απλά και μόνο μια προει-
δοποίηση για τη δημοσιοποίηση της μισθοδοσίας των
απεργών και των συντάξεων που λάμβαναν οι συντα-
ξιούχοι της ΔΕΗ, προκειμένου να υποχωρήσουν. Εκεί-
νος που φαινόταν ανένδοτος ήταν ο Αρχηγός του
ΠΑΣΟΚ που δεσμευόταν πως μόλις αναλάβει την εξου-
σία θα καταργούσε το νόμο. Τελικά, υπογραμμίζει ο
Δημήτρης Σιούφας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1993,
δεν κατάργησε το νόμο γιατί έγιναν σώφρονες παρεμ-
βάσεις προς τον Ανδρέα Παπανδρέου, από τον
Γιώργο Γεννηματά και τον Αντώνη Λιβάνη αλλά με
μια σειρά, νομοθετικές διατάξεις που ψηφίστηκαν μέχρι
και το 2002 ή με σιωπηρή αθέτηση των αλλαγών που
θεσπίστηκαν, κατάφερε να τον αποδομήσει και να ανα-
τρέψει έτσι μια μεταρρύθμιση που μπορούσε να κρα-
τήσει το σύστημα στα πόδια του και να συμβάλει ώστε
να αποτραπεί η δημοσιονομική εκτροπή που ακολού-
θησε.
Αρχές, κανόνες και νέοι θεσμοί

Το μεγάλο βήμα, αφηγείται ο Δημήτρης Σιούφας,
ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου 1992, όταν κατατέθηκε στη
Βουλή το νομοσχέδιο για τη ριζική ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση. Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται εκτενής
αναφορά στις συζητήσεις που διεξήχθησαν στη Βουλή
και δημοσιεύονται χαρακτηριστικά αποσπάσματα από
τα πρακτικά της Βουλής. Αναδημοσιεύονται, επίσης συ-
νεντεύξεις και άρθρα που έγραψε προκειμένου να εξη-
γήσει στον κόσμο, την αναγκαιότητα της
μεταρρύθμισης, τις αρχές και τους κανόνες που ακο-
λουθούνταν, αλλά και την ανταπόκρισή της στο κοινό
περί δικαίου αίσθημα. Πολλά, άλλωστε, από τα δημο-
σιεύματα του Τύπου, μερικά από τα οποία φιλοξενούν-
ται στο βιβλίο, υπογράμμιζαν ότι με τη μεταρρύθμιση
εκείνη επιλεγόταν το μέλλον, ότι χρειάζονταν προμηθείς
και όχι επιμηθείς, ότι το τίμιο, αλλά και το δίκαιο είναι
απλό.

Από το Σεπτέμβριο του 1992, η πιο τολμηρή ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση αποτελούσε γεγονός. Ήταν μια
μεταρρύθμιση απολύτως αναγκαία για τη βιωσιμότητα
του συστήματος, την αποτροπή της επαπειλούμενης
δημοσιονομικής εκτροπής, την αποκατάσταση της δι-
καιοσύνης και την παροχή ασφάλειας στους τότε και
τους μετέπειτα εργαζόμενους. Μια μεταρρύθμιση διο-
ρατικότητας και ευθύνης, με απόλυτο σεβασμό τόσο
στην αρχή της αναλογικότητας και της ανταποδοτικό-
τητας, όσο και στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Θεμε-
λίωνε ένα σύστημα τίμιο, απλό και διαφανές.
Εξασφάλιζε τους ίδιους όρους για τους εργαζόμενους
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Διασφάλιζε τη βιωσι-
μότητα του συστήματος για τους ασφαλισμένους μέχρι
την 31-12-1992 τουλάχιστο για τρεις δεκαετίες και για
τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993, μέχρι το 2060.
Εδραίωνε την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των γε-
νεών, αλλά και μεταξύ των ασφαλισμένων της ίδιας γε-
νιάς. Θέσπιζε ενιαίους κανόνες για την απασχόληση
συνταξιούχων ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδό-
τησης και το είδος της εργασίας. Λάμβανε ειδική μέρι-
μνα για μητέρες με ανήλικα ή τρία παιδιά. 

Μείζονος σημασίας ήταν το γεγονός ότι η μεταρ-
ρύθμιση εκείνη θέσπιζε νέους θεσμούς, καθώς και

Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση 
της περιόδου 1990 – 1993της περιόδου 1990 – 1993

Μεταρρύθμιση σωτηρίας του ΑσφαλιστικούΜεταρρύθμιση σωτηρίας του Ασφαλιστικού
Συστήματος. Ανατροπή και αποδόμησηΣυστήματος. Ανατροπή και αποδόμηση

►
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μέτρα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Όπως για
παράδειγμα, η υποχρεωτική κατ’ έτος δημοσίευση
ισολογισμών και απολογισμών. Όποιος ασφαλι-
στικός φορέας δεν δημοσίευε ισολογισμό και απο-
λογισμό, το Διοικητικό του Συμβούλιο παυόταν
αυτοδικαίως χωρίς δυνατότητα επαναδιορισμού.
Αυτή η σημαντική ρύθμιση, για πέντε χρόνια ανε-
στάλη και τέλος καταργήθηκε. Η δημιουργία Μη-
τρώου Ασφαλισμένων Συνταξιούχων και
Εργοδοτών, που οδήγησε στην καθιέρωση του
ΑΜΚΑ. Η ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής
Ασφάλισης, η θέσπιση υποχρέωσης για τακτικές ανα-
λογιστικές μελέτες, (ρυθμίσεις που δεν εφαρμόστηκαν),
η δημιουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, η θέσπιση πλαισίου για ομα-
δοποιήσεις και συγχωνεύσεις φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης. Αλλά και η καθιέρωση της τριμερούς
χρηματοδότησης (κράτος, εργοδότες και εργαζόμε-
νοι για όλους όσους θα ασφαλίζονταν από την 1η
1ου 1993, η καθιέρωση ενιαίων εισφορών και ενιαίων

προϋποθέσεων για τη θεμελίωση ασφαλιστικών πα-
ροχών, η καθιέρωση της ισότητας των δύο φίλων, η θέ-
σπιση ενιαίων κανόνων για την απασχόληση
συνταξιούχων, η θέσπιση της αρχής της ανταποδοτι-
κότητας στον υπολογισμό των παροχών, η εδραίωση
της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των
γενεών όσο και μεταξύ των ασφαλισμένων της ίδιας γε-
νιάς.

Το βιβλίο του πρώην Προέδρου της Βουλής, πρώην
υπουργού Ανάπτυξης, πρώην υπουργού Υγείας και
τότε αρμόδιου υφυπουργού για την Κοινωνική Ασφά-
λιση Δημήτρη Σιούφα, καταγράφοντας τη μεγάλη, την
τολμηρή και διορατική μεταρρύθμιση της περιόδου
1990- 1993 είναι, δυστυχώς, επίκαιρο. Αναπαριστά τι
έγινε τότε για τη διάσωση και τη βιωσιμότητα του
Ασφαλιστικού Συστήματος και καταδεικνύει, άλλη μια
φορά, ότι η πολιτική χρειάζεται συναίσθηση ευθύνης
για το παρόν και το μέλλον, τολμηρές δράσεις, σύνεση,
γνώση και διορατικότητα. Φωτίζει το χτες και δείχνει
τι χρειάζεται σήμερα. ■

Τα ιδιαίτερα 
ευχαριστήρια για το 
τιμητικό αφιέρωμα

στη μεταστάσα Αρχόντισσα 
Αθανασία Μπίρου

Για το ανωτέρω επιμνημόσυνο αφιέρωμα ενημερω-
θήκαμε ειδικότερα και αναλυτικότερα από τον προ-
ηγούμενο εφημεριδιακό μας «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ».

Και για να θυμηθούμε, έγινε από την κόρη του αει-
μνήστου δασκάλου μου Σωτήρη Στάθη, τη Φούλα
Στάθη Μπίρου, που είναι και αυτή συνταξιοδοτηθείσα
δασκάλα.

Η ως άνω όμως δασκαλική της αφιέρωση, είναι και
πνευματικά διανθισμένη και διακεκριμένη, και θεϊκά
αρωματισμένη και χρωματισμένη.

Γιατί τίμησε και εξύμνησε αρχοντικά και εξυψωτικά
την απλοϊκή και την αγνοκαθαρή μάνα μου, που επι-
γείως μόνον αρχοντικά δεν έζησε, και από κοινωνικά
και κρατικά αξιώματα δεν πέρασε, αλλά ούτε και γράμ-
ματα και σπουδάγματα γνώριζε.

‘Ηξερε όμως και εφάρμοζε απταίστως του Θεού τα
πράγματα.

Και μόνον με αυτήν την θεϊκή της πανοπλία πάλεψε
και αναμετρήθηκε με την πάρα πολύ σκληρή, μαρτυ-
ρική και την οδυνηρή της βιοπάλη.

Πράγμα που αναγνώρισε και εγκωμίασε δημοσίως
η προαναφερθείσα δασκαλική γραφίδα της Φούλας, με
το εν θέματι αρχοντικό και μηνυματικό της αφιέρωμα.

Γι’ αυτό και μου είναι απολύτως επιβεβλημένο και
ηθικώς προσταγμένο, να την ευχαριστήσω πολλαπλώς
και ιδιατέρως, για το δίκαιο και «τιμητικό στεφάνι» που
κατέθεσε και αφιέρωσε στη μνήμη της επουράνιας μη-
τρός μου.

Αν θα περάσει και την πύλη του παραδείσου , ο
Θεός θα το κρίνει.

Το μαρτυρικό και το υπομονητικό της πάντως πέ-
ρασμα από τη ζωή με το «Σταυρό στο χέρι», και η θεϊκή
της καλοσύνη παράδεισο μυρίζουν.

Κάτι που οσμίζεται και συμμερίζεται απολύτως, και
το προαναφερθέν αφιέρωμα της Φούλας για τη μετα-
στάσα μάνα μου από τη γη στον ουρανό.

Επιγείως όμως και ανθρωπίνως, οι νεκροί…. «πε-
θαίνουν» όταν λησμονούνται και παντελώς ξεχνιούν-
ται.

Ο λησμονοτρόφος χρόνος, κατά τους αρχαίους
προγόνους μας, είναι ο μεταθανάτιος μνημοκτόνος, που
είναι και μια διαχρονική και αληθινή πραγματικότητα.

΄Ετσι, τα μοναδικά όπλα που νικούν τη λησμοσύνη,
και ανάβουν παντοτινά το ακοίμητο καντήλι της μνημο-
σύνης, είναι τα διάφορα μνημεία και τα ανθρώπινα
αγάλματα που στήνονται, και όλα τα παντοειδή μνημό-
συνα που γίνονται.

Γι’ αυτό ακριβώς και τα ευχαριστηριακά μας λόγια
που ακολουθούν τα εν γένει μνημειακά και τα μνημο-
συνιακά αφιερώματα, αποτελούν άκρως ηθική και συ-
νειδησιακή μας υποχρέωση.

Και τη σχετική εντολή και προσταγή της πολύ ευ-
χαρίστως και αυθορμήτως εκτέλεσε και εφάρμοσε και ο
συνομιλών σήμερα μαζί σας.

Χρίστος Μπίρος

Έφυγε ξαφνικά.
Αιωνία του η μνήμη.
Η αλήθεια είναι ότι, όλοι μας είμαστε στα

χέρια του Θεού και το μέλλον μας, η αυριανή
ημέρα, ανήκει μόνο σε Εκείνον. Ουδείς γνωρίζει την
ημέρα του Θανάτου του. Ο Θάνατος είναι φοβερόν μυ-
στήριον. Η ίδια η Εκκλησία μας δεν το λέει; «Φοβερόν
το του Θανάτου μυστήριον» .

Ακόμη φοβερός καθίσταται ο θάνατος όταν, ως γε-
γονός πλέον, αναφέρεται σε ένα νέο, καλοσυνάτο άν-
θρωπο, σε ένα δραστήριο, υγιή και “ζωντανό” στην
κοινωνία συμπολίτη μας, όπως ο αείμνηστος Γιάννης
Αθ.Γιαννούλης, συνταξιούχος Αστυνομικός και τοπικός
κοινοτικός σύμβουλος.

Ο θάνατός του «κεραυνός εν αιθρία». Κανένας δεν
το φανταζότανε ότι ο Γιάννης, ο κοινωνικός και χαρού-
μενος αυτός άνθρωπος θα έφευγε τόσο πρόωρα και
τόσο απροσδόκητα. To μεσημέρι στο καφενείο, όπως
κάθε μέρα, και το απόγευμα η  θλιβερή είδηση του θα-
νάτου του. Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, η ιατρική διά-
γνωση και δυστυχώς δεν … έφθασε στο νοσοκομείο.

Καθ` οδόν εξέπνευσε.
Η είδηση του θανάτου  έφθασε ταχύτατα σε όλους

τους χωριανούς μας  και σε όλη την περιοχή, διότι ο
εκλιπών ήταν αγαπητός και γνωστός στην γύρω πε-
ριοχή.

Οι γονείς του, τα αδέλφια του, οι συγγενείς του, όλο
το χωριό και οι γνωστοί του που το πληροφορήθηκαν,
απαρηγόρητοι. Όλοι παρόντες στην εξόδιο ακολουθία,
στην Αγία Παρασκευή και στο κοιμητήριο του Αγίου Δη-
μητρίου, στην συνέχεια.

Ο αγαπητός σε όλους Γιάννης, γέννημα θρέμμα του
χωριού μας, κατετάγη στην τ.Ελληνική Χωρ/κή, από την
οποία και συνταξιοδοτήθηκε, διαμένοντας μονίμως στο
χωριό. Υπηρέτησε στην Αθήνα και στη Λάρισα κυρίως,
από όπου συνταξιοδοτήθηκε (Α.Τ.Λιβαδίου Ελασσό-
νας). Τον ενθυμούμαστε και ως κοινοτικό σύμβουλο
στο χωριό, συνεπή πάντοτε στο καθήκον του, αξιο-
πρεπή και πρόθυμο να βοηθήσει με κάθε τρόπο τους
συγχωριανούς μας.

Ευχόμαστε, ολοψύχως, ο Θεός να τον αναπαύει και
να χαρίζει παρηγοριά και δύναμη στους γέροντες γο-
νείς του, στα αδέλφια του και στους λοιπούς οικείους
και συγγενείς αυτών. Αιωνία του η μνήμη.

Σωτ. Μ.

Απολογισμός πεπραγμένων 
Τοπικής Κοινότητας Ελληνοπύργου 2011 - 2014

(Συνέχεια από σελ. 1)

Τα έργα  που εκτελέστηκαν είναι τα παρακάτω:
1.Διάνοιξη περιφερειακού δρόμου Ελληνοπύργου. Σημαντικότατο έργο που έλυσε πολλά προβλήματα πρόσβα-
σης μεγάλων οχημάτων προς τη λίμνη Ν Πλαστήρα και τη βόρεια πλευρά του χωριού.
2.Διάνοιξη καιτσιμεντόστρωση του δρόμου Απαλαίστρα -Πλατανάκος. Επίσης σημαντικό έργο που έγινε  η εναλ-
λακτική πρόσβαση στο κέντρο του χωριού.
3.Διαπλάτυνση του δρόμου στου «Αηλιά τη βρύση».
4.Σύνταξη και εφαρμογή δεκαετούς διαχειριστικής μελέτης για την ξύλευση του δάσους του χωριού, μετά από αί-
τημα του Δήμου και της Κοινότητας Ελληνοπύργου στο Δασαρχείο Καρδίτσας. 
5.Ριζική ανάπλαση και ευπρεπισμός των κοιμητηρίων της Αγίας Τριάδας  και του Αγίου Δημητρίου.
6.Κατασκευή πέτρινου τοιχίου σε  όλο το μήκος της πρόσοψης του κοιμητηρίου της Αγίας Τριάδος και αντικατά-
σταση της μεταλλικής πύλης.
7.Μετά από αίτημα στη ΔΕΗ διαχωρίστηκε το ηλεκτρικό  δίκτυο διανομής του χωριού με αυτό της Καρκατούνας
και Καψούνας για τον περιορισμό της έκτασης επίδρασης των βλαβών όταν αυτές συμβαίνουν.
Επίσης μεταφέρθηκαν οι διακόπτες ασφάλειας  της ΔΕΗ από τη «Σπλίτσα» δίπλα στο δρόμο στο «Φτελιά»     για
άμεση πρόσβαση των οχημάτων της ΔΕΗ σε περιπτώσεις βλαβών
8.Τοποθέτηση νέου πίνακα και επιτηρητή τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος στα αντλιοστάσια της Τζάντζενας και της
Καρκατούνας για πρόληψη βλαβών από την εναλλαγή τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος.
9.Επέκταση του δικτύου ύδρευσης του χωριού κατά 500 μέτρα στην περιοχή «Μπούρδα χωράφια»
10.Ανακατασκευή της υδρομάστευσης της πηγής «Άμπλας» από όπου υδρεύεται το χωριό.
11.Τοποθέτηση χειρολιστίδων για την ασφαλή προσπέλαση σε διάφορα σημεία εντός του χωριού ( Παπαντωνέικα,
πάνω από τη βιβλιοθήκη και στο δρόμο  προς το Αρχοντικό )
12.Ανακατασκευή του θεάτρου στην πλατεία (έχει ανατεθεί)
13.Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στην περιοχή Αγίου Δημητρίου.
14.Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών στο δρόμο προς τη λίμνη Ν Πλαστήρα και στην είσοδο του Χωριού,
15.κατασκευή τοιχίου στον Άγιο Δημήτριο 
16.Κατασκευή τοιχίου εγγύς οικίας Πουλιού
17.Κατασκευή τοιχίων  στα Παπαντωνέικα .
18.Αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου  σύνδεσης με την Αμυγδαλή ενός δρόμου που δεν είχε ποτέ λει-
τουργήσει  από την εποχή που διανοίχθηκε.
19.Αντικατάσταση φθαρμένων πλακών στο κεντρικό ορθογώνιο της πλατείας  και αναγραφή επί μαρμαρίνων πλα-
κών τεσσάρων Δελφικών Παραγγελμάτων ( ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, ΓΟΝΕΙΣ ΣΕΒΟΥ, ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ)
20.Ηλεκτροφωτισμός με την τοποθέτηση τεσσάρων μεταλλικών φωτιστικών σωμάτων  του δρόμου στα Παπαν-
τωνέικα

Θέλω μέσα από την εφημερίδα ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ να ευχαριστήσω όλους τους συγχωριανούς για την εμπι-
στοσύνη τους και τη συνεργασία τους  ιδιαίτερα στο θέμα της ανακύκλωσης και εναπόθεσης των απορρημάτων
στους κάδους, για  να έχουμε το χωριό σε μια πολύ καλή κατάσταση από άποψη υποδομών και καθαριότητας.

Για το Τοπικό Συμβούλιο 
Ο πρόεδρος

Ιωάννης Βλάχος 



λιο,ψάλλεται από τους ιεροψάλτες το « Εν Ιορδάνη
βαπτιζομένου σου Κύριε…» και ρίπτεται ο  τίμιο-

Σταυρός στην μικρή λιμνούλα. Τα
τρία παλληκαράκια (Ο Εμμανουήλ,
ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος),
με ευλάβεια και πολύ σεβασμό
μπαίνουν στο νερό,ανασύρουν τον
Σταυρό, τον ασπάζονται και τον πα-
ραδίδουν στον Ιερέα. Σιωπή επι-
κρατεί στους παρευρισκομένους
(συγκίνηση; κατάνυξη; έκπληξη
από την όλη εικόνα των  παιδιών
που  με ευλάβεια   ανέσυραν και
προσκύνησαν τον σταυρό;) Ίσως!

Γεγονός, πάντως, είναι ότι οι
συγχωριανοί μας -αλλά και οι αρκε-
τοί επισκέπτες (συγχωριανοί μας
και διαμείναντες στο Αρχοντικό,
λόγω του 3ημέρου των Θεοφανείων)
-έζησαν πραγματικές στιγμές θρη-
σκευτικής κατάνυξης και παραδο-
σιακού  εορτασμού  των Φώτων σε
ένα γραφικό και πανέμορφο χωριό
των Αγράφων, τον Ελληνόπυργο. 

Χριστούγεννα, Θεοφάνεια,
Πάσχα στο χωριό, άλλη αίσθηση
του χώρου και του χρόνου! ■

… … και Θεοφάνεια

Πέρασε κιόλας  η Πρωτοχρονιά και  το΄Αγιο Δω-
δεκαήμερο!

Παραμονή  Θεοφανείων, πρωϊ-πρωϊ η ακολου-
θία του Μεγάλου Αγιασμού.

Στην συνέχεια ο σεβαστός σε όλους μας ΠαπΑν-
τώνης πέρασε ένα-ένα τα σπίτια και  αγίασε παντού.

Την ημέρα των Θεοφανείων η Θεία Λειτουργία
και ο Μεγάλος Αγιασμός.

Πομπή  για καθαγιασμό των υδάτων στην  μικρή
λιμνούλα της κάτω βρύσης.

Ο Πρόεδρος φρόντισε από την προηγουμένη για
τον καθαρισμό της.

Ο ΠαπΑντώνης αναγιγνώσκει το Ιερό Ευαγγέ-
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Λακωνικά
Επιστροφή στις καλλιέργειες του παρελθόντος

παρατηρείται τελευταία και 
στο χωριό όπως και σε όλη την Ελλάδα, ως αποτέ-
λεσμα της πολύπλευρης κρίσης που μαστίζει τη
χώρα εξ αιτίας κυρίως λανθασμένων πολιτικών επι-
λογών.

λέμε κρίση και αναφερόμαστε κυρίως στην οι-
κονομική κρίση, την οποία υφιστάμεθα όλοι,

ξεχνάμε όμως ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική
αλλά είναι πολύπλευρη και διαχέεται σε πολλούς το-
μείς της κοινωνικής μας ζωής.

λάθος μέγα κάνουν αυτοί που εθελοτυφλούν
μπροστά στο φαινόμενο της αγανάκτησης  του

κόσμου το οποίο παραβλέπουν  και προσπαθούν να
το αποκρύψουν.

Ηανάπλαση του χωριού συνεχίζεται από τη Δη-
μοτική αρχή με τελευταία την ολοκλήρωση

ανάπλασης του κοιμητηρίου της Αγίας Τριάδος και
του κοιμητηρίου του Αγίου Δημητρίου. Εν τω μεταξύ
αναμένεται η εγκατάσταση του εργολάβου για την
ανακατασκευή του θεάτρου που βρίσκεται στην πλα-
τεία. 

Ν α θυμίσουμε μερικά από τα έργα που έγιναν
την τριετία που μας πέρασε στο χωριό από τη

Δημοτική αρχή, παρά την οικονομική κρίση.

οπεριφερειακός δρόμος του χωριού είναι ένα
έργο που έδωσε ανάσα στο χωριό μας διότι  η

διάνοιξή του  διευκόλυνε τη διέλευση μεγάλων φορ-
τηγών προς την βόρεια πλευρά του χωριού και τη
λίμνη. 

πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο δρόμος θα ήταν
σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα αν δεν

υπήρχε συγκεκριμένο εμπόδιο το οποίο τέθηκε από
«κατοίκους του Ελληνοπύργου»!!!! και  που γνωρί-
ζουν πολύ καλά οι συγχωριανοί μας.

υπάρχει και δεύτερος σημαντικός δρόμος που
διανοίχθηκε και που επίσης διευκολύνει τα

μάλα την κυκλοφορία των οχημάτων και είναι αυτός
που συνδέει την Απαλαίστρα με τον Πλατανάκο.
Είναι η εναλλακτική διαδρομή προς την πλατεία.

Ρητά θα λέγαμε ότι ο δρόμος αυτός με την  διά-
νοιξη, την τσιμεντόστρωση και τον ηλεκτροφω-

τισμό του βοήθησε στην ανάδειξη της ευρύτερης
περιοχής του κέντρου και έδωσε την ευκαιρία στους
κατοίκους να χρησιμοποιούν αυτή τη διαδρομή προς
τον Πλατανάκο που είναι και η πιο σύντομη.

για του Αηλιά τη βρύση έγινε καθαρισμός του
δρόμου σε τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμος

και σε οχήματα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν με την άρι-
στη συνεργασία και συνδρομή του προέδρου της το-
πικής κοινότητος Ελληνοπύργου κ Ιωάννη Βλάχου  ο
οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους
προέδρους του Δήμου μας.

οδρόμος προς την Αμυγδαλή κατέστη επίσης
προσβάσιμος με την κατασκευή τεχνικού έργου

και τη διάνοιξή του και καθαρισμό σε όλο το μήκος.

ςτα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ως Αντιδημάρ-
χου (2011 -2012) πέρα από τα έργα που έγιναν

με την τακτική χρηματοδότηση θα πρέπει να ανα-
φερθούν  τα παρακάτω έργα που έγιναν  με το ελά-
χιστο κόστος (υλικά) και με τη χρήση μόνο των
μηχανημάτων και του προσωπικού του Δήμου ήτοι:

Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Φανάρι 1500 μέτρα
Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στα Κανάλια 1500
μέτρα
Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στον Πύργο Ιθώμης
300 μέτρα
Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στον Ελληνόπυργο
500 μέτρα
Επέκταση με επιχωμάτωση  του χώρου στάθμευσης
παραποταμίως (διπλασιασμός) της πόλης του Μου-
ζακίου.
Διάνοιξη Αντιπλημμυρικής τάφρου (Αμπελική)  στο
Μαυρομάτι.  

Αντώνιος Μηνίτσιος

Δημοτικός Σύμβουλος Μουζακίου

Χριστούγεννα στο χωριόΧριστούγεννα στο χωριό
Και τα Χριστούγεννα του 2013 στο χωριό είχαν

παραδοσιακό χρώμα. Ο ΠαπΑντώνης κτύπησε τις
καμπάνες ώρα 05:00 πρωϊνή. Οι ντόπιοι συγχωρια-
νοί μας σηκώθηκαν, άναψαν τα φώτα και φεγγοβό-
λισε το χωριό. Η θερμοκρασία κοντά στο μηδέν και
τα φώτα της κεντρικής πλατείας, των... αστεριών του
Άϊ Γιώργη και της Σκαμνιάς, καθώς και τα λαμπιόνα
των σπιτιών ολοκληρώνουν τη γιορτινή εικόνα  του
χωριού. Η πλατεία “ντυμένη στα καλά της” και η
ωραία χριστουγεννιάτικη φάτνη ολοκληρώνουν την
γιορτινή ατμόσφαιρα. Με την 2η καμπάνα, όλοι οι
συγχωριανοί στην εκκλησιά της Αγίας Παρασκευής.
«Χριστός γεννάται δοξάσατε…» ψάλλουν οι Ιερο-
ψάλτες και ρίγη συγκίνησης διαπερνά  το εκκλησία-

σμα!
Στο … «…μετά φόβου Θεού πίστεως και αγά-

πης προσέλθετε», σχεδόν άπαντες προσέρχονται
“στο ποτήριον της Ζωής” για  μετάληψη του «άχραν-
τος Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού»

Με το «Δι ευχών….» ανταλάσσονται ευχές και
όλοι παίρνουν τον δρόμο για τα σπίτια τους για να
γευθούν την γαλοπούλα ή την κοτόσουπα και την
τηγανιά.

Πραγματικά ζεις το… κάτι άλλο τα Χριστούγεννα
στο χωριό. 

Δύσκολο να το περιγράψεις, μπορείς μόνον να
το αισθανθείς ζώντας το! 
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