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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

Τηρήθηκαν το τοπικά έθιμα
ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Περιορισμένη η κίνηση επισκεπτών
Κατά γενική ομολογία, η προσέλευση συγχωριανών μας

στο χωριό, εφέτος το Πάσχα, ήταν περιορισμένη. Ο κόσμος
επιφυλακτικός στις μετακινήσεις του. Ορισμένοι το αποδίδουν
και στα πένθη που υπήρχαν. Σε κάθε περίπτωση - σε σύγ-
κριση με πέρυσι - ήταν μειωμένη η κίνηση. Το χωριό, όμως
πανέμορφο. Ο κόσμος, αν και ο καιρός άστατος (χωρίς πολύ
κρύο, βέβαια), το χάρηκε. Ικανοποιητική και η κίνηση στα κα-
φενεία και στο Αρχοντικό. Η Μ.Εβδομάδα με κατάνυξη και ικα-
νοποιητική προσέλευση στις ακολουθίες του νυμφίου, του
Μυστικού Δείπνου, των Αγίων Παθών (12 Ευαγγέλια), Απο-
καθήλωση (Μ.Παρασκευή, πρωϊ), Επιτάφιο (Μ.Παρασκευή
απόγευμα), στην 1η Ανάσταση (Μ.Σάββατο πρωϊ, με μεγάλη προσέλευση στην θεία κοινωνία, κυρίως νέων αν-
θρώπων) και το βράδυ του Μ.Σαββάτου (ακολουθία Αγίου φωτός και ΑΝΑΣΤΑΣΗ). |Σελ|Σελ . 4. 4

Ο συγχωριανός μας πρ. Πρόεδρος της Βουλής και
πρ.Υπουργός κ.Δημ.Γ.Σιούφας,κατά την τελευταία του
επίσκεψη στο χωριό,λόγω των εκλογών του Μαίου,ρω-
τήθηκε –τόσον από τον πρόεδρο κ.Ιωάννη Γ.Βλάχο,όσο
και από  άλλους συγχωριανούς μας- σχετικά με την  κα-
θυστέρηση της νέας χάραξης  «Πλατάνια-Χωριό»,αλλά
και για την ολοκλήρωση του δρόμου από χωριό προς
Λίμνη Πλαστήρα. Ο κ.Πρόεδρος ήταν ενήμερος για το
θέμα ,υποσχέθηκε ό,τι θα το διερευνήσει περαιτέρω και
θα απαντήσει.

Ακολουθεί,αυτούσια, η απάντηση του Προ-
έδρου:

«Το ενδιαφέρον όλων μας και η αγάπη προς τη γε-

νέτειρα μας είναι διαρκές και ουσιαστικό. Όχι μόνο το

δικό μου, αλλά όλων των συγχωριανών μας, του

πρώην Βουλευτή Παύλου Σιούφα, του Προέδρου της

Τοπικής Κοινότητας Γιάννη Βλάχου, του πρώην συγ-

χωριανού μας Αντιδημάρχου Αντώνη Μηνίτσιου, του

Πολιτιστικού Συλλόγου μας, του Δημάρχου Γιώργου

Κωτσού αλλά και του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Τσιά-

κου. Ασφαλτοστρώθηκε πρόσφατα ένα ακόμα χιλιόμε-

τρο, και περίπου 300 μέτρα, στον δρόμο προς τη Λίμνη

ολοκληρώνοντας την ασφαλτόστρωσή του. Έγινε επί-

σης η διαγράμμιση τόσο στον δρόμο προς το Κέντρο

του Ελληνόπυργου, όσο και από τον Ελληνόπυργο

προς την Λίμνη. Η μελέτη για την νέα χάραξη πέρασε
από όλα της τα στάδια εγκρίσεων και τώρα μένει να
το εντάξουμε στο νέο κοινοτικό πλαίσιο.

Το τελευταίο μου δίνει αφορμή να σταθώ σε ένα

πολύ σημαντικό συγχωριανό μας τον αείμνηστο Βα-

σίλη Σύρμο, για χρόνια Πρόεδρο του χωριού μας αλλά

και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Ιθώμης στο ενεργητικό του οποίου ανήκουν πολλές από

τις υποδομές του χωριού μας. Με πρωτοβουλία του Βα-

σίλη Σύρμου ξεκίνησε και η μελέτη για την νέα χάραξη.

Έφυγε πολύ νέος από κοντά μας. Του χρωστάμε όλοι

μας πολλά. Ήταν ένας ανεπανάληπτος, μοναδικός συγ-

χωριανός μας και λείπει από όλους μας. Θα τον θυμό-

μαστε για πάντα. Γιατί, όπως έλεγε και ο Κώστας

Ουράνης, πεθαίνει όποιος λησμονιέται.

Τέλος,ήθελα να σημειώσω ότι η εφημερίδα μας

είναι ένα ανεκτίμητο μέσο ενημέρωσης και πολιτισμού

για το χωριό μας τον Ελληνόπυργο, την Γράλιστα.

Όλους εσάς - και της εφημερίδας και του Συλλόγου Ελ-

ληνοπυργίων Λάρισας - σας συγχαίρουμε, σας ευχαρι-

στούμε και σας ευγνωμονούμε». ■

Εγκρίθηκε η μελέτη 
της νέας χάραξης
Εναπομένει η ένταξη του έργου

στο νέο ΚΠΣ

Ναπολέων Καρατώλος

Με  την συμμετοχή όλων των συγχωριανών μας γιορτά-
σθηκε στις 21 Μαϊου 2014, στο εξωκκλήσι του Αγίου Κων/νου
η μνήμη των Αγίων Κων/νου και Ελένης των Ισαποστόλων.
Μετά την Θεία Λειτουργία ακολούθησε το ύψωμα του Αγίου και
η αρτοκλασία ευλαβών συμπροσκυνητών. Παραβρέθηκαν και
φιλέορτοι από το Μορφοβούνι (Βουνέσι) και Αμυγδαλή (Βρό-
στιανη). Μετά το πέρας ορισμένοι  .. . «πετάχθηκαν» μέχρι την
Λίμνη για καφέ,οι υπόλοιποι  προτίμησαν  τα καφενεία του χω-
ριού μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καμπάνα, που είχε κλαπεί
(προφανώς από γυρολόγους παλιαντζήδες) αντικαταστάθηκε
από κάποιον συγχωριανό μας που διατηρεί την ανωνυμία του.
Πάντως λαμβάνονται μέτρα αποτροπής παρομοίου περιστατικού (…αμέσως μετά τον εορτασμό του Αγίου, αφαι-
ρέθηκε η καμπάνα από τους επιτρόπους για να φυλαχθεί στην Αγία Παρασκευή, μέχρι την επόμενη Λειτουργία
στον΄Αγιο Κων/νο!!)

Γιορτάσθηκε ο  Άγιος Κων/νος

Δημοτικές εκλογές
18ης Μαϊου 2014
Αποτελέσματα που ενδιαφέρουν

Στις 18 Μαϊου 2014  διεξήχθησαν σε ήρεμο πο-
λιτικό κλίμα οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
σε όλη την Ελλάδα (Δήμους και Περιφέρειες).

Στον Δήμο Μουζακίου επανεξελέγη ο παλιός ο
Δήμαρχος, δηλ.ο κ.Γιώργος Κωτσός, από την πρώτη
Κυριακή και με ποσοστό 55,33%, οπότε δεν υπήρξε
επαναληπτική διαδικασία για την επομένη Κυριακή
(25 Μαϊου). 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  |Σελ|Σελ 3 3 

Ιωάννης Γ.Βλάχος
Επανεξελέγη Πρόεδρος στο χωριό

Κατά τις πρό-
σφατες  δημοτικές
εκλογές (18 Μαϊου
2014),επανεξελέγη
ως Πρόεδρος του
Δημοτικού Διαμερί-
σματος Ελληνοπύρ-
γου,του Δήμου
Μουζακίου, ο Ιωάν-

νης Γ.Βλάχος. Από τους συνυποψηφίους  του στον
ίδιο συνδυασμό (του επανεκλεγέντος Δημάρχου κ.
Γ. Κωτσού), έλαβε τους περισσοτέρους ψήφους (συ-
νολικά 182) και σύμφωνα με τα ισχύοντα ανακη-
ρύσσεται Πρόεδρος του  χωριού για την επόμενη
5ετία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθή-
κοντα και καλή συνεργασία με τους υπολοίπους
συμβούλους και με την Δημοτική Αρχή.

Εξελέγη Δημοτικός σύμβουλος 
Δήμου Μουζακίου

Ο συγχωριανός μας Γεώργιος Απ.Παναγόπου-
λος (που διετέλεσε και Πρόεδρος στο χωριό μας την
προπαρελθούσα 4ετία), εξελέγη Δημοτικός Σύμβου-
λος Μουζακίου - και μάλιστα 2ος σε ολόκληρο τον
Δήμο Ιθώμης -κατά τις πρόσφατες δημοτικές εκλο-
γές της 18ης Μαϊου 2014. Συγχαρητήρια και καλή
επιτυχία, την προσεχή  5ετή θητεία του νέου Δημοτι-
κού Συμβουλίου  και Αντιδήμαρχος.

Τι λέει ο  Πρόεδρος ο κ. Σιούφας
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Σελίδα 1η

-Επιστροφή νέων ανθρώπων στον Ελληνόπυργο

-Δεκαπενταύγουστο το αντάμωμα 

-Επέκταση οικισμού

-Ξένα χορευτικά συγκροτήματα στον Ελληνόπυργο

-Αποχέτευση

-Δύο θαύματα

-Προήχθει σε Ταξίαρχο ο Παναγιώτης Καραγιάννης

Σελίδα 2η

-Η φύση και οι ομορφιές της

-Επιστολή του προέδρου του χωριού κ. Βασιλείου   

Σύρμου

-Πλήρωσαν τη συνδρομή τους

Σελίδα 3η

-Ιστορικά ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

-Και καλωδιακή τηλεόραση θα μπορούσαμε να έχουμε 

-Εκκλησάκι στην Αι Μαρίνα

-Τρέξτε χωριανοί  Φωτιά

Σελίδα 4η

-ΛΑΚωΝΙΚΑ

-Κοινωνικά

Σελίδα 5η

-Ο έφιππος Ταχυδρόμος

-Ο σφαιροβόλος Γεώργιος Ι Βλάχος

-Αξιόλογες οι επιδόσεις της Βασιλικής Γ. Ζάχου

Σελίδα 6η

-Με λίγα λόγια

-Ανέλαβε τα καθήκοντα του Αστυνομικού Διευθυντού

Καρδίτσας ο κος Αντώνιος Κορώνης. 

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

Τεύχος Νο 60 Μάιος - Ιούνιος- Ιούλιος 1994

ΘAΝΑΤΟΙ

-Γιαννούλη Αγορίτσα συζ. Αθανασίου, ετών  92, την 6-4-

2014 στο χωριό, όπου και ενταφιάσθηκε .

-Γώγος Χρήστος του Δημ., ΕΤΏΝ 91, στην Καρδίτσα, όπου

και ενταφιάσθηκε.

-Ανδρέου Θωμάς του Λάμπρου, ετών 85, την 7-4-2014 στον

Βόλο όπου και ενταφιάσθηκε.

-Καρανάσιου Φωτεινή του Δημ., ετών 88, την 19-6-2014,

στο χωριό και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Αγία Παρα-

σκευή.

-Τσαλούχος Δημήτριος του Γεωργίου (και της Χαρίκλειας

Δημ.Αλπού), ετών 51, την 17-6-2014 στον Βόλο, όπου και εν-

ταφιάσθηκε.

ΜΝΗΜOΣΥΝΑ

Βασιλική Στεφ. ΒΛΑΧΟΥ, την 05/04/2014, ετήσιο,

στον Ι.Ν.Αγίου Νικολάου Λαρίσης.

Ζωή Ευαγ.Οικονόμου, την 17-4-2014, 40ήμερο,

στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό

Ζήγρα Μαριάνθη, γένος Αλπού Δημητρίου, ετήσιο,

3-5-20124, στον Βόλο.

ΑΛΠΟΥΣ Κων/νος του Δημητρίου, ετήσιο, στον Κα-

ναδά, όπου διαμένει η οικογένειά του.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης του Αθανασίου, 40ήμερο,

στην Αγία Παρασκευή του χωριού.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Αγορή συζ.Αθανασίου, 40ήμερο, 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 Μηνί-
τσιος
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.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Νόρα Βασιλείου του Αθανασίου και της Αναστασίας

(Γ.Τσιούνη), συζ. Αντωνίου  Κασάνου, γέννησε κοριτσάκι στις
31-3-2014.

Πένθιμα και άλλα...

ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΣΤΡ. ΣΧΟΛΕΣ

-ΖΑΧΟΥ Μαρία του Θωμά (και της Πολυξένης Δημ.Αλπού),

επέτυχε στο Χημικό τμήμα του Παν.Ιωαννίνων.

-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος του Σπυρίδωνος (και της Βασιλι-

κής Δημ.Αλπού), επέτυχε στο ΤΕΙ Λάρισας (Νοσηλευτική).

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Χριστίνα του Βασιλείου, απεφοίτησε  από

την Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Συγχαρητήρια και καλή επαγ-

γελματική αποκατάσταση .

-ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ζωή του Σπυρίδωνος (και της Βασιλικής

Δημ.Αλπού),απεφοίτησε από το ΑΠΘ (τμήμα Πληροφορι-

κής).Συγχαρητήρια και καλή επαγγελματική αποκατάσταση.

-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνος (και της Βασιλι-

κής Δημ.Αλπού), απεφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του

ΑΠΘ και την Στρατιωτική Σχολή Αξ/κών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), κα-

τανεμήθηκε στην Πολεμική Αεροπορία, ως Ανθυποσμηναγός-

Οδοντίατρος. Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

ΕπιτυχόντεςΚοινωνικά και άλλα...

ΕυχαριστήριοΕυχαριστήριο
Στα εγγόνια μας Δημήτρη και Ζωή Σπυρ.ΚΑ-

ΛΑΝΤΖΗ, που απεφοίτησαν από το Αριστοτέλειο
Παν.Θεσσαλονίκης (Οδοντιατρικό της ΣΣΑΣ, ως
Ανθυποσμηναγός - Οδοντίατρος και Πληροφορική,
αντίστοιχα), θερμά συγχαρητήρια, καλή σταδιο-
δρομία και καλή επαγγελματική αποκατάσταση.

Επίσης, συγχαρητήρια στα εγγόνια μας Μαρία
Θωμά ΖΑΧΟΥ και Δημήτριο Σπυρ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ,
που επέτυχαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Χη-
μικό τμήμα) και ΤΕΙ Λάρισας (νοσηλευτική), αντί-
στοιχα. Ευχόμαστε καλές σπουδές.

Οι Παππούδες
Δημήτριος και Ζωή ΑΛΠΟΥ

Παράκληση: Να μας ενημερώσετε για τις
επιτυχίες των παιδιών σας στις Πανελλή-
νιες, καθώς και για νέους επιστήμονες,
που αποφοιτούν από το Πανεπιστήμιο,
ΤΕΙ ή Στρατιωτικές Σχολές.!

ΑΛΠΟΥΣ ΙωΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   ....................... 10€
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ........................................  10€
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙωΑΝΝΑ   ............................................... 40€
ΑΥΓΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ   .......................................... 10€
ΒΛΑΧΟΣ ΘωΜΑΣ ΚωΝ/ΝΟΣ   ............................... 20€
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)   ......................... 10€
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)   ......................... 10€
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)   ............ 10€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙωΡΓΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)   .................10€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘωΜΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)   .................. 20€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΓΟΥΡΝΑ ΕΛΕΝΗ   ........................... 50€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣωΤΗΡΙΟΣ   ..................................... 10€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΚωΝ/ΝΟΣ)   ............. 30€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΣΥΖ.ΚωΝ.)   .......................... 20€
ΓωΓΟΣ ΙωΑΝΝΗΣ   .................................................. 20€
ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ......................................... 30€
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)   .................... 10€
ΖΑΧΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)   ....................... 10€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙωΑΝΝΗΣ (ΓΕωΡΓΙΟΣ)   ................ 10€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘωΜΑΣ (ΛΟΥΚΑΣ)   ...................... 10€
ΚΑΡΑΤωΛΟΣ ΘωΜΑΣ (ΒΥΡωΝ)   ........................... 10€
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΤΡΥΦωΝ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)   ..................... 10€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΦωΤΙΟΥ)   .................... 20€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ................................... 20€
ΚΟΡωΝΗΣ ΑΝΤωΝΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)   ................ 40€
ΚΟΡωΝΗ - ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙΤΗ   ................................... 10€
ΚΟΡωΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΤωΝΙΟΥ)   ..................... 10€
ΚΟΡωΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)   ................. 10€
ΚΟΓΕωΡΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ   ....................................... 10€
ΚΟΥΤΣΟΥΒΟΥΛΟΣ ΚωΝ/ΝΟΣ   .............................. 10€
ΜΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ (ΓΕωΡΓΙΟΣ)   ................................ 10€
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΕΟΦΑΝΗΣ)   ................... 10€
ΜΑΚΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΓΕωΡΓΙΟΣ)   ...................... 10€ 
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΙωΑΝΝΗΣ (ΓΕωΡΓΙΟΣ)   ...................... 10€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΘωΜΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)   .................... 10€
ΜΠΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚωΝ/ΝΟΣ)   ............................ 10€
ΜΠΑΓΙωΚΟΥ ΤΟΥΛΑ   ............................................. 20€
ΜΠΑΟΣ ΜΑΝωΛΗΣ   ............................................... 10€
ΜΠΙΤΧΑΒΑ - ΜΑΚΡΗ ΦωΤΕΙΝΗ   ........................... 10€
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   ...................................... 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ   ........................................... 10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   .......... 10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   ...... 20€
ΠΑΠΑΝΤωΝΙΟΥ ΑΝΤωΝΙΟΣ (ΓΕωΡΓΙΟΣ)   ............ 20€
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   ............................................ 10€ 
ΠΛΑΚΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΓΕωΡΓΙΟΣ)   ........................ 20€
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)   ........ 10€
ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)   .................... 10€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΘωΜΑΣ (ΚωΝ/ΝΟΣ)   ....................... 10€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ (ΓΕωΡΓΙΟΣ)   ....................... 15€
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΓΕωΡΓΙΟΣ)   ............... 10€
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   ...................................... 10€
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)   ....................... 10€
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ   ............................... 20€

Συνδρομές Ιουνίου 2014

1. Μια ιστορία θα σας
πω που γνώρισα ένα
γέρο, εδάκρυσαν τα

μάτια μου χωρίς να τον
εξέρω

2. Μια συμβουλή στον
άνθρωπο γράφω προτού
γεράσεινα την διαβάζει

πάντοτενα μην την εξεχά-
σει

3. Άμα γεράσει ο άνθρω-
πος δεν τον συμπαθούνε 
τον θάνατο παρακαλούν

να τον ξεφορτωθούνε 

4. Γι΄ αυτό και κράτα γέ-
ροντα τα περουσιακά
σου, γιατί μια μέρα θα
βρεθείς στο δρόμο απ΄

τα παιδιά σου.

5. Ο μεγαλύτερος εχθρός 
γίνεται το παιδί σου, 

και ο φίλος ο καλύτερος 
είναι η σύνταξή σου

6. Άμα γεράσει ο άνθρω-
πος και δεν αυτοσυντη-

ρείται καλύτερα ο
θάνατος παρά να τυραν-

νείται

7. Σε μια γωνιά τον βά-
ζουνε τον φουκαρά το

γέρο και για να τον κοι-
τάζουνε  χρειάζεται συμ-

φέρον

8. Άμα γεράσει ο άνθρω-
πος και φύγουν τα παι-

διά του, του είναι
απαραίτητο να χει την

συντροφιά του.

9. Άμα φύγει ένας απ΄
τους δύο ο άλλος γίνεται

κουρέλι, ο ένας τον
σπρώχνει από τη μια

και ο άλλος δεν το θέλει

10. Την συμβουλή μου
ανέλυσα και μην την ξε-
χάσεις, να την διαβάζεις
πάντοτε αλλά προτού γε-

ράσεις

11. Στου γηροκομείου την
αυλή πάνω σ΄ένα παγ-

κάκι, κάθεται ολομόναχο
θλιμμένο γεροντάκι

12. Σκέφτεται όσα έκανε
όλα αυτά τα χρόνια,

και βλέπει πως κατάν-
τησε σ΄ αυτή την κατα-

φρόνια

13. Ευτυχισμένοι ζούσα-
νεαυτός και η φαμελιά
του, η όμορφη γυναίκα

του τα δύο τα παιδιά του

14. Αυτός και η γυναίκα
του δεν χόρταιναν δου-
λειά, θέλανε τα παιδιά
τους να ζήσουνε καλά.

15. Γι΄ αυτό και τα μορ-
φώσανε απ΄ το υστέ-

ρημα τους, καμάρωναν
που γίνονταν σπουδαία

τα παιδιά τους

16. Κουράγιο βρε γυ-
ναίκα μου ώσπου να με-
γαλώσουν, είναι παιδιά
πολύ καλά θα μας το αν-

ταποδώσουν

17. Τα δυο παιδιά σπου-
δάσανε και στην Αμερική

κάνανε οικογένεια
και μείνανε εκεί.

18. Από την στεναχώρια
τους πριν κλείσει ένας
χρόνος πεθαίνει η γυ-
ναίκα του και μένει ο

γέρος μόνος

19. Ζήτησε απ΄ το αγόρι
του να πάει ο καημένος,
θυμάται τι του απάντησε
και είναι φαρμακωμένος.

20. Πατέρα πολλά μας
έκανες και σ΄ ευχαρι-
στούμε, μα είναι δύ-

σκολα εδώ με γέροντα
να ζούμε.

21. Ο γέρος τους απάν-
τησε ναχετε την ευχή

μου, κι εγώ θα βρώ μια
γωνιά, στο άλλο το παιδί

μου.
22. Μα όταν ανέφερε 

στη κόρη του μια μέρα,
εκείνη του απάντησε 
«δεν γίνεται πατέρα».

23. Σπίτι μεγάλο έχουμε
η κόρη καμαρώνει,

μα όσα μέτρα μείνανε
τα κάναμε σαλόνι.

24. Πόσο ο γέρος λα-
χταρά να ναι με τα παι-

διά του, να χει τα
εγγονάκια του

πάνω στα γόνατά του.

25. Αυτή η σκέψη η γλυ-
κιά τον γέρο αποκοιμίζει,

του ιδρύματος η ερημιά
όμως τον τριγυρίζει.

26. Ο γέρος εκοιμήθηκε
με πρόσωπο θλιμμένο
την άλλη μέρα το πρωί
τον βρήκαν πεθαμένο.

***
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΔΩΡΑ
Στους εχθρούς σου: 

Συγχώρεση
Στους Φίλους σου: 

Την καρδιά σου
Στους αλλόπιστους:

Ανοχή
Στα παιδιά σου: 

Καλό παράδειγμα
Στον πατέρα σου: 

Υπακοή
Στην μητέρα σου: 

Καλή διαγωγή
Στον εαυτό σου: 

Σεβασμό
Σε όλους: Αγάπη

(Τα παραπάνω επιμε-
λήθηκε και απέστειλε

προς δημοσίευση 
ο κος Χρυσόστομος

Απ. Κορλός, εκφράζον-
τας την συγκίνησή του).

Ο ΓΕΡΟΣ
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«ΛΟΓΙΟΣ  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ»«ΛΟΓΙΟΣ  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ»
(Συνέχεια)
Αρχή σοφίας, γνώσις αγνοίας (Κλεόβουλος): Αρχή
της σοφίας είναι η γνώση της άγνοιας. Ο Σωκράτης το
είπε «εν οίδα ότι ουδέν οίδα» (βλ. λήμμα). Η επίγνωση
της αγνωσίας  βάζει φρένο στην έπαρση και δίνει κί-
νητρο στο «αεί διδάσκεσθαι». «Η έπαρση της γνώσης
είναι χειρότερη από την άγνοια. «Το να γνωρίζεις όμως
ότι δεν γνωρίζεις είναι πραγματική σοφία» λέει ο Λάο
Τσε.

Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις (Αντισθέ-
νης): Η γνωριμία με το περιεχόμενο της ονοματολογίας
των αντικειμένων με τα οποία πρόκειται να ασχολη-
θούμε, είναι αξίωμα ορθολογισμού. Προϋπόθεση εν-
νοιολογικής κατανόησης των πραγμάτων είναι η
ετυμολογική ανάλυση και εμβάθυνση των ονομάτων
τους. Η εξέταση, η διασαφήνιση των όρων που πρό-
κειται να χρησιμοποιήσουμε πρέπει να προηγείται.

Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου (Ψλ 110.10): Στον ψαλμό
αυτό ο ψαλμωδός υποκλίνεται μπροστά στη θεία σοφία
και λέει: «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, σύνεσις αγαθή
πάσι τοις ποιούσιν αυτήν» (ο φόβος του Κυρίου είναι
η αρχή της σοφίας, και είναι ορθή η κρίση σε όσους
την έχουν). Την ίδια φράση συναντάμε και στις Παροι-
μίες της Π.Δ. (1.7). Η θεοσέβεια πρέπει να είναι οδη-
γός της ανθρώπινης σοφίας. Ο άνθρωπος ξεκινάει τους
στόχους και τα σχέδιά του με την ευχή «συν Θεώ». Νιώ-
θει αναγκαίο συμπαραστάτη και στήριγμα στην πορεία
του τη θεία προστασία. 

Στη γρανιτένια βιβλιοθήκη του ιστορικού Πανεπ/μίου
της Χαϊδελβέργης, του αρχαιότερου της Γερμανίας και
από τα διασημότερα παγκοσμίως, περνώντας κανείς
την κεντρική πύλη του, μόλις βρεθεί μπροστά στη ρε-
σεψιόν και σηκώσει λίγο τα μάτια του, διαβάζει επάνω
στη μετώπη δυο ρητά, γραμμένα με γιγάντια χρυσά
γράμματα ελληνιστί: «ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΥ-
ΡΙΟΥ» και «Η ΣΟΦΙΑ ΔΙΑ ΤωΝ ΒΙΒΛΙωΝ ΡΕΕΙ». Ο Έλ-
ληνας νιώθει σίγουρα υπερηφάνεια γι’ αυτή την τιμητική
διάκριση της γλώσσας και του πολιτισμού του.

Αρχή της δεδηλωμένης: Είναι το αξίωμα σύμφωνα με
το οποίο, για να παραμείνει μια κυβέρνηση στην εξου-
σία, θα πρέπει να διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή.
Στην καθιέρωσή της συνέβαλε τα μέγιστα ο Χαρίλαος
Τρικούπης με το ιστορικό άρθρο του ‘Τις πταίει;» στην
εφημερίδα «Καιροί» στις 29/6/1874 (βλ. λήμμα) και με
τους άκαμπτους πολιτικούς αγώνες του. Στις 23/8/1875
ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ αναγκάστηκε να μεταβεί στη
Βουλή και να κηρύξει αυτοπροσώπως την έναρξη των
εργασιών της. Ήταν η πρώτη  Βουλή που θα κατόρ-
θωνε έως τότε να εξαντλήσει ολόκληρη την τετραετία
της, χωρίς την παρέμβαση του Βασιλιά. Ο Γεώργιος
ανέγνωσε ενώπιον της Βουλής το «Λόγο του Θρόνου»,
τον οποίο είχε συντάξει ο Τρικούπης και με τον οποίο
κήρυττε απερίφραστα πλέον την «αρχήν της δεδηλω-
μένης», τονίζοντας ότι του λοιπού θα απαιτεί (ο Βασι-
λιάς δηλαδή) «ως απαραίτητον προσόν των
καλουμένων υπ’ αυτού εις την κυβέρνησιν του τόπου
την δεδηλωμένην προς αυτούς εμπιστοσύνην των αν-
τιπροσώπων του Έθνους».

Αρχήν δε ου πρέπει θηράν τους τ’ αμήχανα (Σοφο-
κλής): Ευθύς εξαρχής δεν πρέπει να κυνηγά κανείς τα
αδύνατα. Μην μπαίνεις σε άσκοπες περιπέτειες, πριν

να εξετάσεις πρώτα καλά καλά αν είναι εφικτό αυτό που
επιδιώκεις.

Αρχήν νόμιζε τον θεόν φοβείσθαι (Μένανδρος): Να
έχεις σαν αρχή σου το φόβο του Θεού. «Αρχή σοφίας
φόβος Κυρίου» μας λέει η Παλαιά Διαθήκη (βλ. λήμμα).
Οι αρχαίοι είχαν αναγάγει σε κανόνα ζωής το «από
Διός άρχεσθαι» (βλ. λήμμα).

Αρχής καταβληθείσης κακής, και το τέλος παρέσε-
ται όμοιον (Επίκτητος): Κακό ξεκίνημα, κακό τέλος.
Στραβά ξεκίνησες μια δουλειά, στραβά θα τελειώσει.

Αρχής τετευχώς, ίσθι ταύτης άξιος (Μένανδρος):
Όταν κατακτήσεις ένα αξίωμα, απόδειξε ότι το αξίζεις.

Αρχιλόχειον βέλος: Καυστική σάτιρα, δηκτική. Η
φράση προήλθε από τον σατιρικό ποιητή Αρχίλοχο, του
οποίου τα έργα ήταν υπερβαλλόντως δηκτικά. Λέγεται,
όταν κάποιος ασκεί σκληρή κριτική σε ένα έργο. Λέμε
τότε ότι το έργο αυτό δέχτηκε το αρχιλόχειον βέλος των
κριτικών.

Αρχόμενον το κακόν κόπτειν (Φωκυλίδης): Χτύπα το
κακό στη γέννησή του, κόψ’ το στη ρίζα του.

Άρχων αγαθός ουδέν διαφέρει πατρός αγαθού (Ξε-
νοφών): Ο καλός ηγέτης δε διαφέρει από τον καλό πα-
τέρα. Η φράση  από τα «Πολιτικά» του Ξενοφώντα.

Ας όψεται, όψεσθε, όψονται (Μτ 27.24): Ανάθεμα σε
..., το φταίξιμο είναι τ ...  Όταν οι Εβραίοι επέμειναν και
ζητούσαν σώνει και καλά από τον Πιλάτο να σταυρώ-
σει το Χριστό, αυτός, αφού ένιψε τα χέρια του, τους
είπε: «αθώος ειμί από του αίματος του δικαίου τούτου,
υμείς όψεσθε» (είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δι-
καίου ανθρώπου, το κρίμα στο λαιμό τους). Από δω
προέκυψε και η συγκεκριμένη φράση. Σήμερα λέμε π.χ.
«ας όψονται οι πολιτικοί, που οδήγησαν την οικονομία
της Χώρας σε εξαθλίωση». (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)

ΕυχαριστήριοΕυχαριστήριο
Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους συγχω-

ριανούς μου και ιδιαίτερα εκείνους που μου εμπι-
στεύθηκαν, με την ψήφο τους, για ακόμη μία φορά
να τους  εκπροσωπήσω, ως Πρόεδρος του τοπικού
μας Συμβουλίου, στον Δήμο Μουζακίου, δείχνοντας
έτσι την  εμπιστοσύνη και την εκτίμησή τους στο
πρόσωπό μου. 

Δηλώνω ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος
της εμπιστοσύνης τους.

Ευχαριστώ πολύ
Ιωάννης Γ.ΒΛΑΧΟΣ

Πρόεδρος Ελληνοπύργου

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
18ης Μαϊου 2014

(Συνέχεια από σελ. 1)

Για τον Δήμο Μουζακίου (συνολικά, για όλα τα χωριά του Δήμου και το Μουζάκι):
Εγγεγραμμένοι: 22.987.
Εψήφισαν:13.531.
Άκυρα-Λευκά 332
Έγκυρα:13.199
Έλαβαν:
Αδέσμευτη Κίνηση (Γιώργος Κωτσός): Ψήφοι: 7.303 και ποσοστό:55,33%.Έδρες :16
Ενωτική Πρωτοβουλία (Παρασκευή Ντούρβα):Ψήφοι:4939 και ποσοστό:37,42%.Έδρες:9
Λαϊκή Συσπείρωση (Λάμπρος Γιώτης):Ψήφοι 534 και ποσοστό:4,05%.Έδρες:1 
Ανεξ.Ανανεωτ.Κίνηση(Θωμάς Καλαμπαλίκης):Ψήφοι 423 και ποσοστό:3,20%.Έδρες:1
Εκλέχθηκε Δήμαρχος ο κ.Γεώργιος Κωτσός.

Η εικόνα στο χωριό μας και  για τους συγχωριανούς μας υποψηφίους έχει ως εξής:
Εγγεγραμμένοι (Ε.Τ.164+Ε.Τ.165): 368+399,εψήφισαν197+177,άκυρα 3+2,λευκά 2+3 (Σύνολο
άκυρων-λευκών=5+5).Έγκυρα 192+172 (Σύνολον:364).
Έλαβαν:
(Συνδυασμός Γ.Κωτσού):
Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ιθώμης
Γεώργιος Απ.Παναγόπουλος:131+112=243 (από το χωριό).Συνολικά στον Δήμο
Μουζακίου,συγκέντρωσε ψήφους 770 (2ος),έναντι 1.491 του Φρουξυλιά  Βαϊου του
Κων.(1ου),704 του Τσούμα Δημητρίου (3ου) και 672  της Φασιανού Παρασκευής (4ης) Η εντός
παρενθέσεως σειρά αναφέρεται στον Δήμο Ιθώμης,στην εκλογική περιφέρεια του οποίου ήταν
υποψήφιοι.

Σύμβουλοι τοπικής Κοινότητας Ελληνοπύργου:
Βλάχος Ιωάννηςτου Γεωργίου:102+79=181.Πλακιάς Στέφανος του Δημ.:43+40=83.Καλλιώρα
Αικατερίνη (συζ.Γ.Βλήτσιου):9+5=14 και Μακρής Απόστολος του Δημ.:1+7
(Συνδυασμός Παρ.Ντούρβα):Γεωργούλας Ιωάννης του Γεωργίου:34+35=69

Σημ.Τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν το χωριό μας και συγχωριανούς μας υποψηφίους, είναι τα επί-

σημα που ανακοίνωσε το Πρωτοδικείο Καρδίτσας και ελήφθησαν από την KarditsaLive.Net (Ηλεκτρονική εφη-

μερίδα)
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(Συνέχεια από σελ. 1)

Μετά τον εσπερινό της αγάπης (1η και 2η ημέρα)
ακολούθησε ο παραδοσιακός χορός στον πλάτανο της
εκκλησίας και στην πλατεία). Δευτέρα ημέρα του Πάσχα
η θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο (ο σημερινός
ι.ν.κτίσθηκε το 1925 από τους αδελφούς Θεόδωρο, Χρή-
στο και Ιωάννη Βλάχο, με δικά τους έξοδα, όταν επέ-
στρεψαν από την Αμερική. Ο Άγιος Δημήτριος
χρονολογείται πριν από τον Άγιο Γεώργιο και κατά την
παράδοση λειτούργησε και ως μοναστήρι καλογριών.
Είχε καεί επανειλημμένως). Την Τετάρτη, ημέρα εορτής
του Αγίου Γεωργίου, ο ΠαπΑντώνης λειτούργησε στον
φερώνυμο (προσφάτως ανακαινισθέντα και ευπρεπισθέντα) ιερό ναό, που κτίσθηκε το 1818 από τον Αγιο-
ρείτη Ιερομόναχο π.Γεράσιμο (και με δική του επιμέλεια και δαπάνες του). Η παρουσία των συγχωριανών
μας υπήρξεν καθολική. Με την συμμετοχή όλων των συγχωριανών μας γιορτάσθηκε και η Ανάληψη και η
Αγία Πεντηκοστή στο χωριό. Και του χρόνου ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο χωριό μας, δια των πρεσβειών των τριών
Αγίων προστατών του χωριού μας (Παρασκευής, Δημητρίου του Μυροβλήτου και Γεωργίου του τροπαι-
οφόρου).

Τηρήθηκαν το τοπικά έθιμα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Περιορισμένη η κίνηση επισκεπτών

Aπ’όλες τις πανέμορφες εκκλησιές και τα ξωκλήσια
του χωριού ξεχωρίζω, ίσως γιατί εκεί παντρεύτηκα πριν
από δέκα χρόνια, την Αγία Παρασκευή. Ο ναός, που
χτίστηκε πριν 155 χρόνια στη θέση της παλαιότερης εκ-
κλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου η οποία κάηκε
μαζί με όλο το χωριό από τους Τούρκους το 1822, αφιε-
ρώθηκε για λόγους που δεν γνωρίζουμε σε μια από τις
πιο δημοφιλείς αγίες της ορθόδοξης εκκλησίας, την
Αγία Παρασκευή. Η εκκλησία της Αγία Παρασκευής
έγινε σημείο αναφοράς για πολλές γενιές γραλιστινών,
καθώς αποτελεί το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής του
χωριού, χάρη στην ιδιαίτερη θέση που καταλαμβάνει
στην κεντρική πλατεία του χωριού και στις καρδιές των
απανταχού γραλιστινών.

Από μικρή άκουγα τον πατέρα μου να διηγείται το
πιο μεγάλο θαύμα της Αγίας Παρασκευής, τη σωτηρία
του χωριού από βέβαιη καταστροφή εκείνη την Κυριακή
του ’43 που ο ιταλικός στρατός έφτασε στη Γράλιστα.
Ας θυμηθούμε μαζί τη μαρτυρία του π. Βασιλείου Χ. Σι-
ούφα, που ήταν παρών και καταγράφει τα πάντα στο
βιβλίο του «Ελληνόπυργος. Το χωριό μου»:

...στις 13 Ιουνίου 1943 τρεις χιλιάδες ιταλικός στρα-
τός, αφού προηγουμένως είχε κάψει το Μουζάκι προ-
χώρησε και ανέβηκε στο χωριό μας. Ήταν η ημέρα της
Πεντηκοστής. Σαν έφτασε ο Ιταλός διοικητής, καβάλα
στ’ άλογό του, πίσω από το σπίτι του Φώτη Γερμανό-
πουλου, που βρίσκεται λίγο πριν από την εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής, το άλογο σταμάτησε κι’ αρνιόταν
να προχωρήσει. Όλες οι προσπάθειες του Ιταλού και
του Αποστόλη Κ. Τριαντάρη, που έκανε τον διερμηνέα,
στάθηκαν άκαρπες. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε η καμ-
πάνα για τη Λειτουργία. Λειτουργούσε ο μακαρίτης ο
Παπα-Χαράλαμπος. Ο Ιταλός ρώτησε ανήσυχος τι συμ-
βαίνει.Του εξήγησαν ότι γίνεται η Λειτουργία της Πεν-
τηκοστής στην Εκκλησία. Και αφού ησύχασε,
ξαναρώτησε: «Σε ποιό Άγιον τιμάται η Εκκλησία;» «Στο
όνομα της Αγίας Παρασκευής» (που είναι και Ρωμαία
στην καταγωγή), του απάντησαν. Αμέσως έβγαλε ένα
νόμισμα για την Εκκλησία και διέταξε το στρατό του να
εγκαταλείψει το Χωριό χωρίς να βλάψει τίποτε. Έτσι
σώθηκε η Γράλιστα, ενώ τα άλλα γειτονικά χωριά κα-
ταστράφηκαν. Όλοι αποδώσαμε την σωτηρία του Χω-
ριού μας στην προστάτιδα Αγία Παρασκευή...

Το γεγονός αυτό,από τους απλοϊκούς και εκ παρα-
δόσεως πιστούς συγχωριανούς μας,  καταγράφηκε ως
μια σωτήρια επέμβαση της Αγίας προστάτιδας του χω-
ριού, καθώς δεν εξηγείται διαφορετικά η ξαφνική αλ-
λαγή των προθέσεων του Ιταλού επικεφαλής. Από τότε
που ζω μόνιμα στην Ιταλία,με την οικογένειά μου, η
ιστορία αυτή επέστρεφε κάθε τόσο στη μνήμη μου
καθώς προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο λόγο ο
Ιταλός άλλαξε γνώμη όταν πληροφορήθηκε ότι η εκ-
κλησία ήταν αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή.  Μέχρι
πρόσφατα ήμουν σίγουρη ότι η Αγία Παρασκευή, μο-
λονότι ρωμαία στην καταγωγή σύμφωνα με την ελλη-
νορθόδοξη εκδοχή του βίου της, είναι άγνωστη στους
καθολικούς. Μια επίσκεψη όμως στο χωριό Σάντα Βε-
νεράντα της Σικελίας με έκανε να αρχίσω να αμφι-
βάλλω... Η Παρασκευή στα ιταλικά λέγεται venerdì, που
σημαίνει «μέρα της Βένερε», η αντίστοιχη Αφροδίτη του
ελληνικού δωδεκάθεου.  Εκεί άρχισα να υποψιάζομαι
ότι η Σάντα Βενεράντα ή Σαντα Βένερε είναι το αντί-
στοιχο της δικιάς μας Αγίας Παρασκευής. Και όντως η
υποψία μου επιβεβαιώθηκε όταν άρχισα να ψάχνω
σχετικές πηγές στο διαδίκτυο. Στο βιβλίο του «Από τους
Λοκρούς στο Τζεράτσε. Ιστορία μιας βυζαντινής επι-
σκοπής από την ίδρυσή της έως το 1480» ο ιταλός ιστο-
ρικός Έντσο Ντ’Αγκοστίνο αναφέρει ότι η Σάντα Βένερε
είναι ο εκλατινισμός της Αγίας Παρασκευής, η λατρεία
της οποίας διαδόθηκε στην  κεντρική και νότια Ιταλία
κατά τον 8ο αιώνα. Στις περισσότερες περιοχές στις
οποίες ακόμα τιμάται η Αγία Παρασκευή με το λατινικό
της πλέον όνομα (Σικελία, Καλαβρία, Απουλία, Μάρκε
κλπ)  σώζονται παραδόσεις που υποστηρίζουν ότι η η
κάθε μία από αυτές είναι η γενέτειρα της Αγίας. Που-

θενά, σε όσους βίους κι αν διάβασα στα ιταλικά, δεν
αναφέρεται ότι η Αγία γεννήθηκε στη Ρώμη. Το πιο εν-
διαφέρον, όμως, είναι ότι στην ελληνόφωνη Καλαβρία
και πιο συγκεκριμένα στην επαρχία του Ρηγίου όπου
ζω κι εγώ τα τελευταία 12 χρόνια, η πανάρχαια λατρεία
της Αγίας Παρασκευής μαρτυρείται τόσο από την
ύπαρξη, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ενός βυζαν-
τινού μοναστηριού στην πόλη Τζεράτσε (Γεράκι) όσο
και από το ελληνικό τοπωνύμο «Παρασέβα» ή «Παρα-
σέβε» με το οποίο ταυτίζεται το χωριό Σάντα Βένερε,
στα περίχωρα του Ρηγίου.

Και εδώ θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, πέρα
από την πεποίθηση για τη θαυματουργή επέμβαση της
Αγίας, αν ο Ιταλός αξιωματικός γνώριζε την Αγία Πα-
ρασκευή γιατί καταγόταν από κάποια από τις λιγοστές
περιοχές της Ιταλίας στις οποίες επιβιώνει ακόμα η λα-
τρεία της, ή αν απλά σεβάστηκε το χωριό ως θεοσε-
βούμενος καθολικός. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν ακόμα
συγχωριανοί αυτόπτες μάρτυρες εκείνης της σκηνής
που να θυμούνται με ακρίβεια πως μετέφρασε ο διερ-
μηνέας το όνομα της Αγίας Παρασκευής – αν το μετέ-
φρασε - κι αν ο αξιωματικός φάνηκε να συγκινείται, ή
όχι, από το άκουσμα αυτού του ονόματος. Δεδομένου
ότι στα μέσα του προηγούμενου αιώνα τα ελληνικά μι-
λιόντουσαν ακόμα από χιλιάδες ελληνόφωνους της Νο-
τίου Ιταλίας αναρωτιέμαι αν κι ο εν λόγω ιταλός δεν
ήταν σε θέση να αναγνωρίσει μια αγία και της δικής
του πατρίδας στο άκουσμα ενός ονόματος γνωστού,
χωρίς καν την ανάγκη μετάφρασης... Του είπαν άραγε
ότι η Αγία Παρασκευή είναι Ρωμαία, ή μήπως ο Παπά
Βασίλης βάζει την πληροφορία σε παρένθεση υπονο-
ώντας ότι ο ιταλός γνώριζε την Αγία Παρασκευή λόγω
της καταγωγής της; Με άλλα λόγια θα είχε ενδιαφέρον
να ανακαλύψουμε την πραγματική ταυτότητα εκείνου
του ανθρώπου που εκείνη την Κυριακή της Πεντηκο-
στής έβαλε πάνω απ’όλα τη χριστιανική πίστη και,
ίσως, τον ιδιαίτερο σεβασμό για μια συγκεκριμένη Αγία
και πήρε μια σωτήρια απόφαση για το χωριό μας. Δε
νομίζετε;

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Βασιλική Θ. Βούρδα

Ρήγιο Καλαβρίας (28 Οκτωβρίου 2013 / Επέτειος
του «ΟΧΙ»)

Με τη σκέψη του χωριού και... της Αγίας Παρασκευής.

Πατάτες & φασόλια
από την… 

«Τζάτζαινα»

Δεν πρόκειται για χιούμορ,πρόκειται για ενημέρωση των
συγχωριανών μας,οι οποίοι από τώρα  πρέπει να μεριμνήσουν
για τις …παραγγελιές τους σε πατάτες και φασόλια «τζάτζαι-
νας».Βεβαίως και η παραγωγή είναι καλή,πρόκειται να  γίνει η
συγκομδή εντός του Ιουλίου και ήδη  συμπληρώνεται κατά-
λογος εφοδιασμού.Πληροφορηθήκαμε ένας  συγχωριανός μας
παρήγγειλε πέντε (5) τσουβάλια πατάτες…! «΄Ολο πατάτες θα
τρώει «ο …αθεόφοβος»,θα πατατήσ`(ει) η κ(οι)λιάτ`»,ακού-
στηκε κάποιος να λέει,για να γίνει η διευκρίνιση ότι δεν είναι
όλες δικές του,αλλά κάνει κουμάντο και για άλλους!!

Είναι γεγονός,πάντως,ό,τι ανυπόμονα  περιμένουμε την
νέα σοδειά της «τζάτζαινας»,ευχόμενοι να είναι πλούσια η πα-
ραγωγή των νέων αγροτών του χωριού μας που το σκέφθηκαν
και  το υλοποίησαν,για να ενθαρρυνθούν και να συνεχίσουν
την προσπάθειά τους ,αυξάνοντας και  την στρεμματική καλ-
λιέργεια.,για τα επόμενα χρόνια!

Στον Άγιο Γεώργιο...

1η ημέρα του χoρού 2η ημέρα του χoρού



Εικόνες απ` το παρελθόν…
Τα λόγια περιττά.Φωτογραφίες …ομιλούσες από ένα πρόσφατο παρελθόν,όλο αναμνήσεις,για την δική μας γενιά και τις προγενέστερες…
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...

Πρόεδρε, ο Λαός σου…απαιτεί…
Α, βρε Πρόεδρε, αγαπητέ. Έτσι σε θέλουμε. Να είσαι

πάντα χαρούμενος, αισιόδοξος, δυνατός, διεκδικητικός και
όλο νεύρο (=δυναμικός). Εάν κάνεις 5 έργα, στα 5 χρόνια
της θητείας σου, ΔΕΝ θέλουμε τίποτε άλλο: 1. Την νέα χά-
ραξη Πλατάνια - χωριό (και Μαυρομμάτι - Άϊ Μαρίνα - Άγιος

Αθανάσιος). 2. Τελειοποίηση του δρόμου Πλατανάκος - Κορωνέϊκα- Λίμνη Μέ-
γδοβα (ή Πλαστήρα). 3. Να δίνεις ξύλα σε όλο το χωριό.... 4. Να επεκτείνεις το
σχέδιο πόλεως (του χωριού δηλαδή) μέχρι την Καρκατούνα, την Καψούνα, το
Μεγαρέμα και την Αϊ Μαρίνα με το Παζαράκ`(ι) και  5. Να ανοίγεις τον δρόμο,
άμα πιάν`(ει) χιόν`(ι)...αμέσως στο Πί & Φί. Πολλά σ`έβαλα; Αυτά ΜΌΝΟΝ!!!
Καλή επιτυχία και καλή συνεργασία με τους συμβούλους σου.

Ελιές…. Ελληνοπύργου
Και μάλιστα εκλεκτής ποιότητας. Δείτε την φωτο-
γραφία και μην αμφιβάλλετε γι` αυτό. Συγχωριανός
μας, από το 2008 που βγήκε στην σύνταξη, έβαλε για
δοκιμή 12 δένδρα ελιάς, εκ των οποίων ήδη τα πε-

ρισσότερα καρποφόρισαν.
Εάν υπολογισθούν και 6 ελιές (γέρικες μεν αλλά ζωντανές), από την 10ετία

του 50!! στην Καρκατούνα (σύνολο 18), τότε ο ελαιώνας… είναι υπολογίσι-
μος…. Μόνο το ελαιοτριβείο  μας λείπει. Επειδή, όμως, υπάρχουν και νέοι ελαι-
ώνες (τοποθεσία «Φτελιάς») με καλή προοπτική, σίγουρα θα χρειασθεί και…
ελαιοτριβείο!!

Μια φωτό…. χίλιες και πλέον
λέξεις, με την διευκρίνιση ότι
αναφερόμαστε στο ΤΏΡΑ, στο
ΣΉΜΕΡΑ και όχι σε απώτερο
παρελθόν (Αφρική - Β.Τανζανία,
σήμερα).

Κι όμως, είναι χαρούμενα,
αισιόδοξα, ταπεινά, ευγενέστατα
και χαριτωμένα!

Γαλατάς, κάθε πρωϊ στην πόρτα σας.. Μπουγάδα με χαμόγελο..!

Μάνα με το παιδί 
ζαλίκα... !

Εκτελούνται...
μεταφοραί...

Θρανία της γενιάς μας..
Καμινέτο... με
οινόπνευμα

Γκαζιέρα... πετρελαίου.. 
για λίγους!! Λάμπα

πετρελαίου

Σφενδόνα ή ..λάστιχο

Σχολική τσάντα 
πολυτελείας

Ραπτομηχανή...
χειροκίνητη

Γάϊδαρος=
οικιακό ζώο...!!

Μουλάρι ...
ξεπλατιασμένο

Στάμνα... 
ΦαναριώτικηΑντί.. ψυγείο, 

προστατευτική σίτα

Παιδάκια συγχωριανών μας, 
χαίρονται το παιγνίδι τους…!

Τι κάν`(ει) αυτός εκεί;

Οι φωτογραφίες είναι… ομιλούσες. Ο Θανάσης, αμέσως μετά την θεωρία,

για την άρση βαρών, περνάει στο πρακτικό μέρος. Θα ακολουθήσει η διήγηση

πως κέρδισε το στοίχημα από τον… Γερμαναρά, που αμφισβήτησε την ικανό-

τητά του στην άρση βαρών, εν έτη 1972 στη Γερμανία!!!

1 2 3 4

Μια άλλη εποχή….

Ας μιλήσουν οι φωτογραφίες……, που χαρίζονται στην ηρωϊδα, Μάνα, σύζυγο,

γυναίκα, γιαγιά μιας άλλης εποχής.

Σημερινή εποχή… που πληγώνει…
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ΚΑΙ ΟΛΙΓΑ … ΟΡΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Γώγος

Ασφαλώς και δεν διεκδικούμε το αλάθητον. Το
σφάλλειν ανθρώπινον εστί. Το αλάθητο είναι αποκλει-
στικόν δικαίωμα του Πάπα. Αν και από τους Πάπες,
υποθέτω, οι εχέφρονες το αμφισβητούν, ότι το έχουν,
ασχέτως, αν δεν το ομολογούν.

Τα λέγομεν αυτά δια να μη νομίσουν κάποιοι, οι
οποίοι θα διαβάσουν την ανά τριμήνου εκδιδομένην
εφημερίδα ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ, ότι έχομεν ιππεύσει το
καλάμιον και ότι τα γνωρίζομεν όλα. Όταν ένας σοφός
Σωκράτης, ο αρχαίος, είπε ότι «εν οίδα ότι ουδέν οίδα»,
ημείς τι να ειπούμε; Μόνον υποκλινόμεθα εμπρός του.

Αρχίζω λοιπόν από τα πάμπολλα κακά Ελληνικά,
και αριθμώ ωρισμένα τα οποία έχουμε επιλέξει, επειδή
προκαλούν. 

1)Πρίν από μερικά έτη, μια κυρία φιλόλογος, μου
έκανε δώρον εις την ονομαστικήν μου εορτή, ένα λεξικό
το οποίον αριθμεί 1474 σελίδες. Ο τίτλος του είναι «Μεί-
ζον Ελληνικό λεξικό». Το συνέταξαν κάποιοι καθηγη-
τές. Όμως, ούτε το μεγαλύτερον των λεξικών είναι, ούτε
Ελληνικόν, όπως περιγράφεται ο τίτλος του, και εξη-
γούμαι. Υπάρχουν άλλα Ελληνικά λεξικά, πολύ μεγα-
λύτερα αυτού, εις σελίδες, π.χ. το λεξικόν του Ηλίου.
Επίσης δεν είναι κάν Ελληνικόν, διότι από ένα υπολο-
γισμόν τον οποίον έκαμα, εις εκάστην σελίδα του, από
τις 40 λέξεις, Ελληνικές είναι οι 35 ,οι δε άλλες είναι
τούρκικες, ιταλικές, αλβανικές, γαλλικές, αγγλικές και
σλάβικες. Αυτή η ποσόστωση των Ελληνικών και ξένων
λέξεων, είναι εις ολόκληρον το λεξικό, ήτοι, 58.960 λέ-
ξεις εκ των οποίων οι 7.370 λέξεις είναι ξένες!!

Πώς λοιπόν αυτό το συνοθύλευμα των Ελληνικών
και ξένων λέξεων, λέγεται Ελληνικό λεξικό; 

Ξένες λέξεις και κατά τον προφορικόν και κατά τον
γραπτόν λόγον, χρησιμοποιούνται τόσον και κυρίως
από εγγραμμάτους, όσον και από ολιγώτερον εγγρα-
μάτους. Αυτό υπήρξε αποτέλεσμα της κατακτήσεως της
Ελλάδος, από τους Ρωμαίους το έτος 146 π. Χ. μέχρι
και το έτος 1830 μ.Χ. ότε η Ελλάς ανεκηρύχθη ανεξάρ-
τητον Κράτος, χρονικόν διάστημα κατά το οποίον, οι
Έλληνες συνυπήρχον με ξένους κατακτητές, οπότε, εις
το λεξιλόγιόν τους υπεισήλθον ως ήτο επόμενον και
ξένες λέξεις. 

Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς είς όσα συγγράμ-
ματά τους μας αφήκαν, αναφέρεται έστω ένας εις ξένα
κείμενα; Εγώ τουλάχιστον εξ΄ όσων γνωρίζω, ουδείς
αναφέρεται εις ξένους πλήν Ελλήνων, συγγραφείς.
Αυτό δεν σας κάνει εντύπωση; 

Όταν όμως η Ελλάς ανεξαρτητοποιήθη και ήρχισε
να οικοκυρεύεται, η Εθνική Κυβέρνησή της, απεφάσισε
να αποβάλη από τα επίσημα του κράτους έγγραφα, τις
ξένες λέξεις, και εθέσπισε την ονομασθείσα ΚΑΘΑ-
ΡΕΥΟΥΣΑ γλώσσα.

Ο λαός εις τις καθημερινές του συναλλαγές, ωμίλει
και ομιλεί όπως ήξερε.

Δυστυχώς όμως το έτος 1977, ο Υπουργός Εθνικής
(; ) Παιδείας, δια νόμου, καθιέρωσε ως επίσημον

γλώσσαν, και εις τα επίσημα έγγραφα του κράτους, την
νεοελληνικήν, ένα κράμα καθαρευούσης και δημοτικής
(αγγραμμάτων) το οποίον αποτελεί, όχι νεωτερισμό
αλλά αναχρονισμό.

Την χαριστική βολή εις την κακοποίηση της Ελλη-
νικής γλώσσης έδωσε αργότερα η καθιέρωση του μο-
νοτονικού συστήματος. Δι΄ ημάς έδει να μη καταργηθή
η δασεία, ως πνεύμα, ώστε ο μαθητής να είναι εις θέση
να αντιλαμβάνεται, πως οι λέξεις πρώτος και Υπουρ-
γός, δίνουν την λέξη Πρωθυπουργός, ή η πρόθεση επί
και το επίρρημα άπαξ, δίνουν την λέξη εφάπαξ.

Ας ελπίσωμεν ότι η παγκοσμιοποίηση – μαζοποί-
ηση των λαών, θα μείνη ως σχέδιον μόνον, κάποιων,
και ότι η ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ, η απλή καθαρεύουσα, Ελ-
ληνική, ωραία, διάλεκτος θα επανέλθη.

Διευκρινίζω προς αποφυγήν αυθαιρέτων συνειρ-
μών, ως προς την δωρήτριαν του λεξικού, ότι αυτή είναι
η φιλόλογος θυγατέρα μου Χρύσα.

2) Κρατικοί αξιωματούχοι, όλων των βαθμίδων, κα-
θηγητές, διάφοροι επιστήμονες, και κυρίως δημοσιο-
γράφοι, αναφερόμενοι δημοσίως, είτε διά της
τηλεοράσεως, είτε διά του τύπου, εις γεγονότα λαβόντα
χώραν π.χ. εις α) το έτος 1952, ότε κατά τις εκλογές του
φθινοπώρου εξελέγη ως πρωθυπουργός της Ελλάδος,
ο νικητής εις το Βίτσι και εις τον Γράμμον, στρατάρχης
Αλέξανδρος ΠΑΠΑΓΟΣ, β) το έτος 1956, ότε ο Κων/νος
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ίδρυσε το κόμμα της Εθνικής Ριζοσπα-
στικής Ενώσεως, γ) το έτος 1958 κατά τις εθνικές εκλο-
γές, ότε η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, αναδείχθη
αξιωματική αντιπολίτευση, κ.τ.λ. λέγουν ότι αυτά τα γε-
γονότα, έλαβον χώρα κατά την δεκαετίαν του 1950!!!

Μέγα, παμμέγιστον λάθος. Όλα τα προηγούμενα
έλαβον χώραν, κατά την δεκαετίαν του 1960, η οποία
δεκαετία 1960, άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1951, και
λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1960. Κατά συνέπειαν, ή
πρέπει να λέγουν ότι όλα τα ανωτέρω έλαβον χώραν
κατά την δεκαετία του 1960, ή ότι έλαβον χώραν ΜΕΤΑ
την δεκαετίαν του 1950. Γνωστού όντος, ότι η δεκαετία
του 1950, άρχεται την 1ην Ιανουαρίου 1941 και λήγει
την 31ην Δεκεμβρίου 1950. 

Παρά το σοβαρότατον αυτό λάθος της εκφράσεως
ή της προτάσεως διά του τόπου, οι ακούοντες ή αναγι-
νώσκοντες αυτήν την λάθος έκφραση ή πρόταση, αντι-
λαμβάνονται τι εννοούν και δεν διαμαρτύρονται, δια το
ανεπίτρεπτον λάθος τους, όπερ και συνεχίζεται, ως να
μη συμβαίνη κάτι το λανθασμένον, τουλάχιστον. 

3) Οι μετεωρολόγοι μας, λέγοντες το δελτίον καιρού
της επομένης ημέρας, ακούομεν. «Αύριο εις την βόρειον
Ελλάδα, ο καιρός θα είναι άστατος, και κατά τόπους θα
σημειωθούν βροχές και έντονες καταιγίδες».

Αλλά αν δεχθούμε τον όρον «έντονες καταιγίδες»
πρέπει να δεχθούμε και τον όρον, ασθενείς καταιγίδες,
τότε τι καταιγίδα είναι αυτή, αφού είναι ασθενής; Το λε-
γόμενον λάθος υπό των μετεωρολόγων ή των παρου-
σιαστών του δελτίου ειδήσεων, είναι σχήμα λόγου

οξύμωρον, και τα οξύμωρα, λίαν επιεικώς ερμηνευό-
μενα, είναι ανοησίες. 

4) Ακούομεν από τον προεδρεύοντα της Ελληνικής
Βουλής, να λέγη. «Τον λόγον έχει η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ του
Κ.Κ. κυρία Κ.» Όμως το ουσιαστικόν όνομα μαθητής,
έχει το θηλυκόν, ως μαθήτρια. Το ουσιαστικόν όνομα
ταξιθέτης, έχει το θηλυκόν, ταξιθέτρια. Το αρσενικόν δι-
ευθυντής, έχει το θηλυκόν, διευθύντρια κ.ο.κ. . Μόνον
επίθετα τριγενή και δικατάληκτα, έχουν το αρσενικόν
και το θηλυκόν να λήγη, εις ης, ως: Ο,η αληθής το αλη-
θές. Ο , η ευγενής, το ευγενές. Ο, η ευπρεπής, το ευ-
πρεπές κ.ο.κ. . 

Άρα λοιπόν το θηλυκόν του ουσιαστικού ονόματος,
ο βουλευτής, είναι χωρίς κάποιον ενδοιασμόν η ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΡΙΑ, και όχι η βουλευτής!!!

5) Μία εκπομπή εις την δημόσιαν τηλεόραση, έχει
ως τίτλον «Μένουμε Ελλάδα». Είμαι της γνώμης ότι έδει
να γράφεται «Μένουμε εις την Ελλάδα». Δεν είναι τη-
λεγράφημα και περικόπτουμε δύο λέξεις, δια να μη πλη-
ρώσωμε εις το τηλεγραφείον δύο λέξεις περισσότερες. 

Και ομιλώ δια την δημοσίαν τηλεόραση, ή το δημό-
σιον ραδιόφωνον, διότι, πληρώνοντες υποχρεωτικώς
συνδρομήν, δια των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. έχομεν
και αξιώσεις, δεν μπορούν κάποιοι να μας σερβίρουν,
ό,τι θέλουν. Τα επισημαίνω όλα αυτά, διότι κοινός νούς
χρειάζεται. Εξ άλλου η τηλεόραση και το ραδιόφωνον,
εκτός από μέσα ενημερωτικά και ψυχαγωγικά, είναι και
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ. 

6) Γράφουν εις τις εφημερίδες αλλά και εις την τη-
λεόραση, ο Άδωνις, το νις με ιώτα. Όταν το ίδιο όνομα
το γράφουν εις την γενικήν πτώση, το γράφουν, του
Άδωνι!!! Που τέλος πάντων το εδιδάχθησαν αυτό να πη-
γαίνωμε και ημείς να μορφωθούμε; Ή θα γράφουν το,
Άδωνης με γράμμα η, οπότε και εις την γενικήν πτώση
θα κάνη του Άδωνη, ή εάν γράφουν ο Άδωνις, εις την
γενικήν θα γράψουν του Αδώνιδος κατά την γ΄ κλίση. 

7) Επίσης λέγουν τα Μ.Α.Τ. ενώ το ορθόν είναι οι
Μονάδες Αποκαταστάσεως Τάξεως. Και μη μου ειπούν
όταν λέγουν τα Μ.Α.Τ. εννοούν τα τμήματα Μ.Α.Τ., διότι
λέγουν τα Μ.Α.Τ. και όταν είναι ένα τμήμα.

Υπάρχει ένα πλήθος λανθασμένων εκφράσεων από
αξιωματούχους και εγγραμμάτους ανθρώπους, οι
οποίοι, αδικούν τους εαυτούς των, και εκθέτουν τους
Προϊσταμένους των, οι οποίοι Προϊστάμενοί των, εάν
τους παρηκολούθουν τι λέγουν, ώφειλον, ή να τους
διορθώνουν ή να τους αντικαθιστούν με άλλους καλυ-
τέρους των.

Και επειδή ίσως παρουσιασθούν κάποιοι να ει-
πούν ότι όλα αυτά είναι λεπτομέρειες και δεν πρέπει να
δίνωμε σημασία, τους απαντώ. Κύριοι, οι λεπτομέρειες
έκαμαν θαυμαστόν τον ΕΡΜΗ του Πραξιτέλους. Πρίν
είχαμε τους Κούρους, δηλαδή, τα ξόανα, τις χονδροκο-
πιές. ■

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



ΣΕΛΙΔΑ 7ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Και αρχίζοντας με την εν θέματι εγωπαθή και τρα-
γική μορφή της προγονικής μας αρχαιότητας, λίαν βρα-
χυλογικά και συνοπτικά γνωρίζονται τα εξής:

O Ηρόστρατος ήταν γέννημα και θρέμμα της Εφέ-
σου. Τον βασάνιζε και τον κατέτρωγε η έμμονη ιδέα να
εξασφαλίσει την υστεροφημία του αιωνίως, και να μεί-
νει το όνομα του αθάνατο στην ιστορία.

Όντας όμως ανίκανος να επιτύχει το σκοπό του με
σημαντικό και κοσμοϊστορικό έργο, σκέφτηκε ότι θα τα
καταφέρει με κάποιο τρανταχτό και συγκλονιστικό ανο-
σιούργημα.

Έτσι, τη νύχτα της 20ης Ιουλίου του 356π.Χ. που
γεννιόταν στην Πέλλα ο Μεγα-Αλέξανδρος, αυτός πυρ-
πόλησε και κατέστρεψε ολοσχερώς τον περικαλλή και
μεγαλοπρεπή ναό των Εφεσίων, το περίφημο «Αρτεμί-
σιον», που ήταν αφιερωμένο στη θεά Άρτεμη.

Το υπέρλαμπρο μεγαλείο του που χρειάσθηκαν 120
χρόνια για να κτισθεί, εθεωρείτο ένα από τα επτά θαύ-
ματα του κόσμου, και το μεγαλύτερο οικοδόμημα της
αρχαίας εποχής.

Ο θρύλος και η παράδοση θέλουν τη θεά Άρτεμη
να παρευρίσκεται στη γέννα του Αλέξανδρου, τη βραδιά
εκείνη που καιγόταν ο ναός.

Γι’ αυτό και ο μετέπειτα Στρατηλάτης, επισκεπτόμε-
νος την Έφεσο όταν εξεστράτευσε κατά των Περσών,
διέταξε να κτισθεί και πάλι στην ίδια θέση το περιώ-
νυμο και ξακουστό «Αρτεμίσιον».

Οι Εφέσιοι και αμέσως θανάτωσαν τον Ηρόστρατο,
και με νόμο απαγόρευσαν τέτοιο όνομα να δίνεται στα
παιδιά τους, και ουδέποτε να γίνεται λόγος γι’ αυτόν.
Και μόνον ο ατρόμητος ιστορικός και δεινός ρήτορας
Θεόπομπος ο Χίος έγραψε, παρά τις απαγορεύσεις των
Εφεσίων, την «περί Ηροστράτου ιστορία», απ’ την
οποία γνωρίζουμε για τη λεγόμενη «Ηροστρατία υστε-
ροφημία», με την οποία στηλιτεύουμε και στιγματίζουμε
κάθε ανάλογη «Ηροστρατία νοοτροπία».

Η υπόψη όμως νοοτροπία, απασχόλησε και την
επικαιρότητα και την πραγματικότητα των τελευταίων
τριών ετών, που συνδέεται άμεσα με τη σημερινή μας
θεματολογία.

Γεγονός που μας κραυγάζει και μας προστάζει  «να
καταθέσουμε, ευλαβικά και ιεροτελεστικά, τιμητικό και
πατριωτικό στεφάνι» στα ιερά κόκκαλα:

(α) των ηρωϊκών εκείνων Ελληνίδων, που με τα
μωρά στην αγκαλιά τους έστησαν τον πρωτόγνωρο και
ανεπανάληπτο στον κόσμο αυτοθυσιαστικό χορό του
Ζαλόγγου, περνώντας έτσι στην πανέντιμη και πανέν-
δοξη αθανασία.

Και (β) του σφαγιασθέντος Ελληνισμού της Σμύρ-
νης, που η αιματοβαμμένη παραλία της… «δεν ξέβαψε
ακόμη» από το άφθονο κα ανυπολόγιστο εκείνο αδελ-

φικό μας αίμα.
Και ουδέποτε θα ξεβάφει και θα ξεθωριάζει στη

μνήμη μας, όσο θα ρέει και θα αναρριπίζει μέσα μας
αγνό και καθαρό Ελληνικό αίμα.

Eίναι λοιπόν περισσότερον από σαφές και προφα-
νές, ότι το ως άνω ιερομνημόσυνο αποτελεί την πλέον
αντικειμενικότερη και αμεροληπτικότερη αποστομωτική
απάντηση στη βουλευτίνα μας και πανεπιστημιακή κα-
θηγήτρια, που λέγεται «Μαρία Ρεπούση».

Γιατί, ως αρμόδια που ήταν στο Υπουργείο Παι-
δείας, «πυρπόλησε», αλλοίωσε και διεστρέβλωσε γρα-
πτώς και βιβλιογραφικώς τα προαναφερθέντα ιστορικά
μας γεγονότα, που συγκινούν και συγκλονίζουν παγ-
κοσμίως και φίλους και εχθρούς μας.

Και για να θυμηθούμε, σε βιβλίο του δημοτικού, τον
φρικαλέο εκείνο «Σμυρναϊκό σφαγιασμό», τον κατέ-
γραψε και τον ιστόρησε ως «απλό παραλιακό συνω-
στισμό!!!».

Με αυτήν όμως την πολύκροτη ιστορική ανακρίβεια
έγινε γνωστή και πασίγνωστη στην επικαιρότητα της
προλεχθείσης τριετίας.

Κάτι, που η νομοθεσία των Εφεσίων σίγουρα θα το
ράπιζε και θα το μαστίγωνε αναλόγως, με όλες τις εκ-
πτωτικές και τις τιμωρητικές και περιφρονητικές συνέ-
πειες.

Σε μας όμως όλα επιτρέπονται εν ονόματι της ελευ-
θερίας του λόγου, που στις δημοκρατίες είναι μεν ανε-
κτή και επιτρεπτή, αλλά μέχρι εκεί που βεβηλώνονται
και δεν προσβάλλονται και «τα ιερά προγονικά κόκαλα
των άλλων».

«Αγαπητή μας κυρία Μαρία», μας είναι άγνωστες
οι πνευματικές σας αρετές, αρχές και αξίες.

Αν όμως πράγματι «μετέχετε της αρχαιοελληνικής
παιδείας», και όχι της ξενοκουλτουρικής, θα πρέπει να
γνωρίζετε το εξής:

«Ο εγωπαθής Αλκιβιάδης χαιρόταν όταν οι γυναί-
κες χάιδευαν την πανέμορφη ουρά του σκύλου του.
Όταν όμως ξεθύμανε η επιθυμία των γυναικών για την
ουρά του σκύλου, και ο Αλκιβιάδης δεν ήταν πια στην
κοσμική επικαιρότητα, για να την ξαναποκτήσει, γιατί
συνειδητά την επιδίωκε, έκοψε την ουρά του σκύλου
του, αδιαφορώντας για τις αρνητικές κριτικές και τις γε-
νικευμένες επικρίσεις».

Ούτω πως και «σεις κυρία Μαρία», όταν ξεθύμανε
«ο συνωστισμός», «ξαναπυρπολήσατε» και ξανακά-
ψατε την ιστορική μας γούνα».

Γιατί φέρατε στην επικαιρότητα:
Πρώτον, την μυθομανία σας και την μυθοπλασία

σας για το «χορό του Ζαλόγγου!!!», για τον οποίο θα
θρηνωδεί και θα οδύρεται εσαεί και αιωνίως ακόμη…
και ο απότομος γκρεμός του Ζαλόγγου.

Και δεύτερον, το επίμονο προσωπικό σας αίτημα
κατά την συζήτηση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου,
«να αποποινικοποιηθούν τα σχετικά αδικήματα με τις
γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς
Ασίας!!!».

Ο Αλκιβιάδης μπορεί να έπαιξε με την ουρά του
σκύλου του, προκάλεσε όμως κακό και πόνο μόνο στον
ταλαιπωρημένο σκύλο του.

Εσείς όμως, επιδιώκοντας συνειδητά να κρατηθείτε
στην επικαιρότητα, παίξατε με σοβαρά ιστορικά μας γε-
γονότα, αδιαφορώντας για την ψυχική μας οργή και τα-
ραχή που μας την προκαλούν οι ιστορικές σας
ανακρίβειες και οι παραπλανητικές σας αλλοιώσεις.
Κλαίει και θρηνωδεί η ψυχή μας όταν ακούμε τραγού-
δια για την Σμυρναϊκή τραγωδία και για τη χαμένη
εκείνη Ελλάδα μας στη Μικρασία, που τη βλέπει και ο
θεός και «σταματάει ο νους του».

Και έρχεστε εσείς τώρα να παίξετε και μαζί της, και
μαζί μας.

Η ιστορία μας δεν παραγράφεται και δεν αλλοι-
ώνεται με τις προσωπικές σας σκοπιμότητες και τις και-
ροσκοπικές σας επικαιρότητες.

Αν αυτή δεν σας ικανοποιεί και δεν σας αρέσει
όπως είναι αιματοβαμμένη και αιματολερωμένη, ο μου-
σικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης σας υπέδειξε «το
δρόμο της αρεσκείας σας για άλλη χώρα». Κι αν αυτός
περάσει και απ’ την παραλία της Σμύρνης, ίσως εκεί
συνειδητοποιήσετε και το τραγικό και Ηροστρατικό σας
λάθος.

Γιατί σ’ αυτήν είναι θαλασσοθαμμένες, μεταξύ των
άλλων, και κάποιες ξεκοιλιασμένες εγκυμονούσες Ελ-
ληνίδες, από τα … «θωπευτικά και συνωστισμένα σπα-
θιά» των μανιασμένων Τούρκων κατά το ολέθριον έτος
1922.

Από τον Ελληνόπυργο του 2014, που … ξεσπά-
θωσε σήμερα με τα «Ηροστρατικά παιγνίδια» της επο-
χής. Δυστυχώς όμως αυτά, επιβεβαιώνουν και
τεκμηριώνουν, δια μίαν εισέτι φορά, και τους λόγους
για τους οποίους τα παντοειδή Εθνικά και φυλετικά μας
κάστρα, πέφτουν κυρίως και κατά κανόνα εκ των
έσω…

Το δικό σου όμως κάστρο αθάνατη Σμύρνη δεν θα
πέσει και δεν θα σβήσει ποτέ στη μνήμη μας.
Γι’ αυτό και σε αποχαιρετάμε με την ψυχοκλαίουσα
Λαϊκή μας Μούσα, που σε αποθανάτισε με το εξής τρα-
γούδι της:    «Τα Σμυρναίικα τραγούδια

ποιος σου τα ‘μαθε,
να τα λες και να δακρύζεις
της καρδιάς μου ανθέ…»,

που ξεσηκώνει στα ύψη κάθε Ελληνικό ακροατήριο
εντός και εκτός Ελλάδος.  

Ο Ηρόστρατος και η σημερινή μας Ηροστράτια νοοτροπία 
που βάφτισε και ονόμασε:

Πρώτον, την φρικιαστική και ολοκαυτωματική σφαγή του Ελληνισμού της Σμύρνης, «απλό παραλιακό συνωστισμό!!!».

και δεύτερον, το χορό του Ζαλόγγου «μύθο και απλή χορευτική επίδειξη!!!».
Γράφει και σχολιάζει ο Χρίστος Μπίρος

Μάχη Οχυρού Νυμφαίας
Εκ των ηρώων πολεμιστών και ένας Ελληνοπύργιος

Ο Ελληνικός Στρατός την

περίοδο της Γερμανικής εισβο-

λής (και της Ιταλικής λίγο ενω-

ρίτερα, τόσο στην Β.Ήπειρο,

όσο και στο εσωτερικό της

χώρας), έγραψε χρυσές σελί-

δες ηρωϊσμού και δόξης.

Ο αγώνας  του οχυρού

Νυμφαίας, στην Κομοτηνή,

όπως προκύπτει από την απο-

στολή του και την συντριπτική

υπεροχή του εχθρού (σε προσωπικό και μέσα), ήταν

εκ των προτέρων δύσκολο να στεφθεί από πλήρη επι-

τυχία.΄Ηταν, όμως, επιβεβλημένος,για την τιμή των  Ελ-

ληνικών όπλων και τη συμβολή στο Συμμαχικό αγώνα,

εναντίον της βίας και του ολοκληρωτισμού.

Οι λίγοι υπερασπιστές του οχυρού, μεταξύ των

οποίων και ο Δεκανέας Κορώνης Γεώργιος του Δη-

μητρίου (καταγωγή - διαμονή Ελληνόπυργος Καρδί-

τσης), αντάξιοι ενδόξων προγόνων, «πειθόμενοι τοις

κείνων ρήμασι», μετέβαλαν την διάβαση ΝΥΜ-

ΦΑΙΑΣ,σε νέες Θερμοπύλες.

Η μάχη διήρκησε από 6-8

Απριλίου 1941, ενώ ο θάνατος

του ήρωα Δεκανέα Κορώνη Γε-

ωργίου του Δημητρίου και των

συμπολεμιστών του, επήλθεν

την 6η Απριλίου 19 41 συνεπεία

«….πολλαπλών τραυμάτων,

δια θραυσμάτων οβίδος, από

οβίδα του εχθρού», σύμφωνα

με την συνταχθείσα την 15-8-47

έκθεση του Διοικητού του Οχυρού, αναφερόμενη στην

κατάσταση των νεκρών υπερασπιστών της Πατρίδος,

στο οχυρό ΝΥΜΦΑΙΑΣ. Αιωνία η μνήμη των ηρώων

αυτών. ■
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Λακωνικά
Ενέργειες για την χρηματοδότηση του

περιφερειακού δρόμου του χωριού γί-

νονται τελευταία οι οποίες πιστεύουμε να

έχουν αίσιο τέλος. 

Λύθηκε το χρονίζων πρόβλημα στην

έξοδο του δρόμου από το χωριό στη

λίμνη με την ασφαλτόστρωσή του.

Λύθηκε και το πρόβλημα με την προμή-

θεια καυσοξύλων αφού φέτος θα προ-

μηθευτούν ξύλα όλοι οι κάτοικοι του

χωριού.

Ηκαθαριότητα του χωριού θα πρέπει

να μπει σε νέες βάσεις έχοντας ως

πρότυπο τις τουριστικές μας περιοχές.

Να τα περιμένουμε όλα από το Δήμο

με την… καρατομημένη  χρηματοδό-

τηση είναι τουλάχιστον μάταιο.

ΟΔήμος κάνει ότι μπορεί αλλά πρέπει

να βοηθήσουμε και εμείς οι κάτοικοι

του χωριού αν θέλουμε να έχουμε το χωριό

σε υψηλή στάθμη από πλευράς καθαριό-

τητας κα ευπρεπισμού.

Περιφέρεται πέριξ του χωριού η αρ-

κούδα τελευταία. Στην περιοχή

Μηλέα,  που βρίσκεται εντός του οικισμού,

ανέτρεψε κυψέλες για να δοκιμάσει το αν-

θόμελο στο οποίο…έχει ιδιαίτερη αδυνα-

μία. 

Υπάρχει το ενδεχόμενο σύντομα να

βλέπουμε την αρκούδα να …πίνει

καφέ στον Καπαίνα.

Ρήξη με τις παραδοσιακές καλλιέργειες

και αναζήτηση νέων προσοδοφόρων

τοιούτων επιχειρούν οι νέοι αγρότες του

χωριού.

Για φέτος έχουν καλλιεργήσει πατάτες

και φασόλια ξερά στη Τζάτζενα και

έπεται συνέχεια.

Οενοφθαλμισός των άγριων δένδρων

και η εξημέρωσή τους αποτελεί ένα

ανέξοδο μέσο  για να έχουμε αρκετά και

καλής ποιότητας φρούτα.

Στην πρακτική αυτή επιδίδονταν οι χω-

ριανοί μας από πολύ παλιά για αυτό

και όπου και να βρεθούμε στο δάσος θα

βρούμε διάφορα οπορωφόρα δέντρα  με

νοστιμότατα φρούτα.  

Αντώνιος Μηνίτσιος

Αθετούν τις υποσχέσεις τους 
για τους ένστολους!

Τελευταία «έπαιξε» πρώτο θέμα σε όλα τα
ΜΜΕ…. το πλεόνασμα του προϋπολογισμού
και η κατανομή του στους ένστολους και σε
άλλες ευπαθείς ομάδες. 

Ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί στους
εκπροσώπους των θεσμικών
οργάνων των αποστράτων και
των εν ενεργεία, που τον είχαν
επισκεφθεί μετά τις επιτυχείς και
ογκώδεις συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας σε όλη τη χώρα,την
άρση της αδικίας προς τους εν-
στόλους.

Όμως, από το αποτέλεσμα
αποδείχθηκε ότι η υπόσχεση
ήταν χωρίς αντίκρυσμα και «άν-
θρακας ο θησαυρός» για τους ενστόλους, που περίμε-
ναν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του
Πρωθυπουργού της χώρας. 

Οι ανήκοντες στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτι-
κών (μισθωτοί και συνταξιούχοι) δεν υπήρξαν ποτέ
προνομιούχοι, ούτε διαμαρτύρονται για τις περικοπές
που είναι ισοδύναμες με εκείνες των συναδέλφων τους
του Δημοσίου. Οι ένστολοι ζήτησαν όχι διατήρηση προ-
νομίων, αλλά άρση της αδικίας (διπλής παρακράτη-
σης).  

Κάποιοι, εκ του Οικονομικού Επιτελείου της Κυ-
βέρνησης με μεγάλη ευκολία εισηγήθηκαν τη εξίσωση
των μισθών - συντάξεων των στρατιωτικών (των υπα-
γομένων στο στρατιωτικό μισθολόγιο ανδρών και γυ-
ναικών) με τους αντιστοίχους συνταξιούχους του
Δημοσίου και μάλιστα κάθετα και οριζόντια, χωρίς συγ-
κεκριμένα κριτήρια (ασφαλιστέος χρόνος, μισθολογικά
κλιμάκια κλπ.), θεωρώντας τους προνομιούχους μι-
σθολογικά - συνταξιοδοτικά! Έτσι οι ανήκοντες στο ει-
δικό μισθολόγιο των στρατιωτικών υπέστησαν διπλές
περικοπές, μείωση λόγω μνημονιακών διατάξεων και
μείωση των συντελεστών των μισθολογικών βαθμών
(για την οποία μείωση εκδόθηκαν και νέες πράξεις συν-
ταξιοδότησης). 

Αυτό συνέβη ΜΌΝΟ στους μισθωτούς και συνταξι-
ούχους του ειδικού στρατιωτικού μισθολογίου!! Αγνοή-
θηκαν εσκεμμένως οι συνθήκες εργασίας, που
επέβαλαν την καθιέρωση ενός ειδικού μισθολογίου, για
την ειδική κατηγορία των ένστολων εργαζομένων [όπως
η εργασία πέραν του πενθημέρου, στις αργίες και Κυ-
ριακές, των νυκτερινών, των υπερωριών (24ωρο συνε-
χόμενο), το επικίνδυνο - ανθυγιεινό σε πολλές
περιπτώσεις, εκ περιτροπής κυλιόμενο ωράριο εργα-
σίας, ο πραγματικός χρόνος εργασίας, οι τακτικές ή
έκτακτες - και χωρίς κριτήρια - μετακινήσεις με τις εξ
αυτών απορρέουσες συνέπειες, τόσο για τους τους ίδι-
ους, όσο και για τις οικογένειές τους]. 

Και όμως, όλα τα ανωτέρω, που είχαν ληφθεί
υπόψη για την σύσταση του ειδικού μισθολογίου των
στρατιωτικών, διαγράφηκαν «ελαφρά τη καρδία και συ-

νειδήσει» και επί πλέον δεν λήφθηκε υπόψη
και η παρακράτηση των ασφαλιστικών ει-
σφορών που συναρτάται με τον ασφαλιστέο
χρόνο και το ύψος των αποδοχών. 

Αποτέλεσμα ήταν η μείωση των αποδο-
χών αυτών σε ποσοστό 40%
και πλέον, σε ετήσια βάση
και 50% περίπου στις επι-

κουρικές συντάξεις. 
Οι ενδιαφερόμενοι (εν ενερ-

γεία και  εν αποστρατεία ένστο-
λοι) αντέδρασαν και
γνωστοποίησαν με κάθε πρό-
σφορο μέσο την σε βάρος τους
αδικία και προσέφυγαν στα αρ-
μόδια διοικητικά δικαστήρια. 

Η Κυβέρνηση, για να καθησυχάσει τους διαμαρτυ-
ρόμενους υποσχέθηκε την άρση της αδικίας από το
…πλεόνασμα του προϋπολογισμού. 

Τελικά αθέτησε την υπόσχεσή της και προκλητικά
εξαιρέθηκε το 80% των μισθωτών και συνταξιούχων του
στρατιωτικού μισθολογίου, διότι οι μηνιαίες ακαθάρι-
στες αποδοχές - συντάξεις (συμπεριλαμβανομένων και
των επικουρικών τους) υπερβαίνουν το όριο των 1.500€
που η ίδια έθεσε. Βέβαια οι καθαρές αποδοχές (αφαι-
ρουμένων των κρατήσεων κλπ) δεν υπερβαίνουν τα
1.250 € στους βαθμούς του Στρατηγού! Αυτό για να μην
παραπληροφορείται ο Έλληνας πολίτης. 

Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που ακολουθεί
είναι η δικαίωση των στρατιωτικών από το Συμβούλιο
της Επικρατείας, η απόφαση του οποίου αναμένεται να
καθαρογραφεί,σύμφωνα με την οποία θεωρείται αντι-
συνταγματική η περικοπή των μισθών και συντάξεων
(μείωση μισθολογικών συντελεστών - έκδοση νέων
πράξεων συνταξιοδότησης), που έγινε με τον
Ν.4093/12. 

Η θεραπεία της αντισυνταγματικότητας είναι μονα-
δική. Μεσοβέζικες λύσεις δεν χωρούν. Επαναφορά δη-
λαδή των προηγουμένων συνταξιοδοτικών πράξεων και
καταβολή των συντάξεων στο ύψος εκείνων  που κα-
ταργήθηκαν. Αυτό αφορά ΌΛΟΥΣ τους εν ενεργεία και
συνταξιούχους. Διακινούνται διάφορες φήμες, πολλές
πληροφορίες, για ισοδύναμα κλπ (δηλ. τα δίνω με το
ένα χέρι και τα παίρνω με το άλλο!!). Ίδωμεν. 

Ευχόμαστε αυτή η φημολογία να μην επαληθευθεί.
Σε περίπτωση που συμβεί η ευθύνη της αναξιοπιστίας
και της «εμπαθούς» συμπεριφοράς προς τους στρα-
τιωτικούς (εν ενεργεία και αποστράτους) βαρύνει απο-
κλειστικά εκείνους που υπόσχονται, αδικούν,
εμπαίζουν και προσβάλλουν ανθρώπους που προσέ-
φεραν στην πατρίδα και στην κοινωνία γενικότερα. 

(Δημοσιεύθηκε στην τοπική «Ε»,στις ιστοσελίδες

Αποστράτων Α/ξών της Αστυνομίας και της Διεθνούς

ενώσεως Αστυνομικών (IPA) και σε  πολλές  ηλεκτρο-

νικές εφημερίδες του διαδικτύου,τελευταίο 10ήμερο

Μαρτίου 2014)

Γράφει ο Σωτήριος Αθαν. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ


