
Σμήναρχος
Πολεμ. Αεροπορίας

ο Στρ. Ιατρός 
Δημ. Νικ. Βούρδας

Ο συγχωρια-
νός μας Δημή-
τριος Βούρδας
(γιός του Στρατη-
γού Νικ. Δ.
Βούρδα), Στρα-
τιωτικός Ιατρός
(Αλλεργιολόγος),
προήχθη στον
βαθμό του Σμη-
νάρχου Αεροπο-
ρίας.

Ο κ. Βούρδας,
απεφοίτησε πρώτος από την Στρ. Σχολή Αξιωματικών
Σωμάτων (Στρ. Ιατρική) και υπηρετεί σήμερα, ως Αλ-
λιεργολόγος Ιατρός, στο Γεν. Νοσ. Αεροπορίας (ΓΝΑ),
Αθήνα.

Πρόκειται για εξαίρετο άνθρωπο και διακεκριμένο
Επιστήμονα και τούτο το αντλούμε από αντικειμενικές
και αξιόπιστες πηγές, που γνωρίζουν καλώς τον συγ-
κεκριμένο Ιατρό Αξιωματικό.

Ευχόμαστε, ολοψύχως και εις τα ανώτερα αξιώματα
της Στρατιωτικής Ιεραρχίας της ειδικότητάς του, τον
συγχωριανό μας Επιστήμονα Αξιωματικό της Αεροπο-
ρίας κ. Δημ. Νικ. Βούρδα.

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

Τριμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
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Ιδανικός τόπος παραθερισμού το χωριό μας 
(καθαρός αέρας, καταπληκτική θέα του κάμπου και της γύρω περιοχής, άριστο υγιεινό κλίμα)

Στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου
Μουζακίου ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Δεν υπάρχει συγχωριανός μας που να μην συζη-
τάει το θέμα του παλιού εργοστασίου ζάχαρης στη
Ζωγραφία. Υπάρχουν ακόμη επιζώντες που το θυ-
μήθηκαν σε λειτουργία ή εν πάσει περιπτώσει από
διηγήσεις των γονιών τους. Ερειπωμένο όπως είναι,
μέσα στα βάτα και στα χορτάρια κλπ, ολοταχώς προ-
χωράει για ολοσχερή καταστροφή. Σε λίγο καιρό θα
μεταβληθεί σε ένα σωρό πέτρες, ξύλα και μπάζα. Μια
ιστορία δύο αιώνων από την περιοχή μας θα χαθεί;
Θα εξαφανισθεί και τούτο όχι από επεμβάσεις τρί-
των, αλλά από ανθρώπινη αμέλεια; Δεν αρκεί να γρά-
φουμε και να αναδεικνύουμε το θέμα αυτό, ευκαίρως
ακαίρως. Χρειάζεται βούληση από τους αρμόδιους
και δυναμένους να βοηθήσουν να δώσουν κάποια
λύση. Διατήρηση με απλή αναπαλαίωση των ερει-
πίων που εναπέμεναν; Αναστήλωση και μετατροπή
του σε αγροτικό μουσείο, όπως ακούστηκε να λέγεται
και γράφτηκε στον τύπο κατά το παρελθόν; Με άλλο
τρόπο και ποιόν; 

Δεν γνωρίζουμε αν η φωνή μας φθάνει σε κεντρι-
κότερο επίπεδο. Σίγουρα, όμως, στον Δήμαρχο της
περιοχής και στον Αντιπεριφερειάρχη του νομού μας
έφθασε. Οι πολιτικοί μας (συγχωριανοί μας και του
νομού γενικότερα) μήπως πρέπει κάτι επιπλέον να
σκεφθούν, να ενεργήσουν και να δραστηριοποιηθούν
περαιτέρω; Εμείς το θέσαμε, το ξαναθέτουμε, κατα-
γράφηκε στο αρχείο μας και ο ιστορικός του μέλλον-
τος θα κρίνει ανάλογα με το αποτέλεσμα.

Επίσης, ενδιαφέρουσα θα ήταν και η απάντηση
των αρμοδίων να απαντήσουν για την υλοποίηση του
έργου της νέας χάραξης (από πλατάνια-χωριό), την
ολοκλήρωση του περιφερειακού ( Πλατανάκος-Κο-
ρωνέϊκα, σύνδεση με δρόμο για Λίμνη Πλαστήρα).

Μία απάντηση για την προοπτική λειτουργίας κα-
τασκήνωσης από την ι.μ. Θεσσαλιώτιδος στον Άϊ Θα-
νάση, θα μας ενδιέφερε πράγματι.

Όλα αυτά τα θέματα τέθηκαν από την εφημερίδα
μας και τουλάχιστον μία απάντηση επιβάλλεται, έστω
και για λόγους τυπικούς-δεοντολογικούς.

Ελπίζουμε, έστω και τώρα, σε μια απάντηση κά-
ποιου αρμοδίου φορέως ή ενδιαφερομένου πολιτικού
προσώπου της περιοχής μας.

Ενδιαφέρουσα θα είναι και η άποψη των ενερ-
γών πολιτών, που βλέπουν, κρίνουν και ενδιαφέρον-
ται για τον τόπο τους.

Ας ανοίξει, έστω ένας τέτοιος ενδιαφέρων διάλο-
γος για το συγκεκριμένο θέμα.

Εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ»

Με πρωτοβουλία του πρώην  προέδρου της Βουλής
κ. Δημητρίου Σιούφα και μετά από απόφαση των Το-
πικών Συμβουλίων των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων
του Δήμου Μουζακίου, λήφθηκε η απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, κ. Ηλία Τσέλιγκα
για την αλλαγή δασικής δικαιοδοσίας πέντε κοινοτήτων
του Νομού Καρδίτσας μεταξύ των οποίων και του Ελ-
ληνοπύργου και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (ΦΕΚ 509 / 3 Απριλίου 2015)

Η απόφαση αναφέρει:.
1) …Τροποποιούμε την παράγραφο 20 της

283397/22-8-1983(ΦΕΚ.479 τ.Β) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας και υπάγουμε από Δασικής Άπο-
ψης την Τ.Κ Κερασιάς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
από το Δασαρχείο Μουζακίου στην περιοχή δικαιοδο-
σίας του Δασαρχείου Καρδίτσας και τις Τ.Κ Αγίου Ακα-
κίου, Ελληνοπύργου, Καππά, Πύργου Ιθώμης από το

Δασαρχείο Καρδίτσας στην περιοχή δικαιοδοσίας του
Δασαρχείου Μουζακίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των κατοίκων τους.

2} Εκκρεμείς υποθέσεις των εν λόγω Τοπικών Κοι-
νοτήτων κατά τη δημοσίευση της παρούσης θα διεκ-
παιραιωθούν από το Δασαρχείο στο οποίο εκκρεμούν.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα 6 Μαρτίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ »

Με την απόφαση αυτή διευκολύνεται η Δασική Υπη-
ρεσία για τον καλύτερο έλεγχο των δασικών εκτάσεων
και ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων για
την καλύτερη εξυπηρέτησή τους λόγω γειτνίασης με τα
Δασαρχεία στα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες.

Πάσχα στο χωριό
Πιστοί στην παράδοσή μας

Με λαμπρότητα γιορτάσθηκε και φέτος το Πάσχα
στο χωριό. Στην πραγματικότητα το πρόγραμμα που
κατάρτισε ο ΠαπΑντώνης ξεκίνησε από το Σάββατο του
Αγίου Λαζάρου του τετραημέρου. Την Κυριακή των
Βαϊων, η βαϊοφόρος στην Αγία Παρασκευή με μαζική
συμμετοχή των ευρεθέντων την ημέρα εκείνη στο χωριό,
συγχωριανών μας. Η ακολουθία του νυμφίου ξεκίνησε
το βράδυ,ώρα 7 μ.μ. και την ίδια ώρα κτυπούσε η καμ-
πάνα και τις υπόλοιπες ημέρες της Μ. Εβδομάδος. Την
Μ. Τετάρτη το Μυστήριο του Ευχελαίου, ώρα 5 μ.μ. και
στη συνέχεια ο όρθρος της Μ. Πέμπτης (Μυστικός δεί-
πνος). Την Μ. Πέμπτη, το βράδυ, τα 12 ευαγγέλια (ακο-
λουθία της σταύρωσης και των παθών του Κυρίου), για
ν΄ ακολουθήσει ο στολισμός του επιταφίου από κυρίες
του χωριού και το πρωϊ η ακολουθία των ωρών και της
αποκαθήλωσης (ώρες 08:00-11:00). ||Σελ. 4Σελ. 4

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΜΑΣ
||Σελ. 7Σελ. 7

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Κυκλοφόρησε
ήδη στην Ιταλία

Έκδοση 
βιβλίου
από την

Βάσω Θ. Βούρδα ||Σελ. 7Σελ. 7

Ζητείται
αρμόδιος…, να απαντήσει 

και να ενεργήσει

Ο Ταξίαρχος 
κ. Θεόδωρος Σύρμος

ομιλών κατά την
παράδοση 

της Διοίκησης 
της 110 ΠΜ.

||Σελ. 4Σελ. 4

Παράδοση - Παραλαβή 
της Διοίκησης της 110 

Πτέρυγας  Μάχης

Συνδιάσκεψη για το Β΄ 
Συνέδριο Ελληνοπυργίων
Ορίσθηκε η οργανωτική επιτροπή

||Σελ. 3Σελ. 3
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ΘΑΝΑΤΟΙ
-Δημήτριος Καμέας (συζ. Χαρίκλειας Απ. Τριαν-

τάρη), στις 21-3-2015 στη Λάρισα. Η εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη στο Προφήτη Ηλία.

-Στυλιανή συζ. Λεων. Καρανάσιου, ετών 90, στις
28-3-2015 στη Λάρισα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στον Άγιο Κων/νο, πόλεως Λαρίσης.

-Γρηγόρης Γ. Μακρής, ετών 85, στις 30-3-2015
στην Θεσ/νίκη, όπου εψάλη  η εξόδιος ακολουθία και
ακολούθησε ο ενταφιασμός.

-Αθανάσιος Β. Γκίκας, ετών 87, στις 4-4-2015 στα
Τρίκαλα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Αγία πα-
ρασκευή, στο χωριό.

-Αθανάσιος Λ. Βλήτσιος, ετών 95, στις 22-4-2015
στη Λάρισα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
ι.ν.Αγίου Λαζάρου, νέου Κοιμηρίου πόλεως Λαρίσης.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Γεώργιος Αντ. Παπαντωνίου, 22 -3-2015, 5ετές

(εκταφή), στην Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου.
-Χρήστος Δημ. Γώγος, 22-3-2015, ετήσιο, στην

Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου.
-Ελένη Θ. Τέγου, 40ήμερο, στην Αγία Παρασκευή,

στο χωριό.
-Αθανάσιος Β. Γκίκας, 40ήμερο, στο χωριό, στην

Αγία Παρασκευή
-Καμέας Δημήτριος, 40ήμερο, στις 26-4-2015,

στον ι.ν. Προφήτη Ηλιού, πόλεως Λαρίσης.
-Αθανάσιος Λ. Βλήτσιος, 40ήμερον στη Λάρισα.

Πένθιμα και άλλα...

-Η κοπή της πίττας.
-Λαχειοφόρος.
-Και καφεδάκι στο γραφείο.
-Κοινωνικά.
-Νέα από το χωριό. Περισσότερο από 80 εκατο-

στά χιόνι έπεσε φέτος στο χωριό με αποτέλεσμα να
κλείσει ο δρόμος για τρεις μέρες στα μέσα Ιανουα-
ρίου.

-Ξενώνας.
-Παπαχαράλαμπος Πασιαλής.
-Συνεστίαση Ελληνοπυργίων Βόλου στο κέντρο

«ΜΗΤΣΑΚΗΣ»
-Αυτοί που μένουν.

-Αποκριάτικος χορός. «Κατά κοινή ομολογία ση-
μαντικό γεγονός αποτέλεσε για την κοινωνία της Λά-
ρισας ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας που
πραγματοποιήθηκε στο κέντρο ΡΟΤΟΝΤΑ στις 22 Φε-
βρουαρίου. Συμμετείχαν περισσότερα από 500
άτομα.

-Εκδρομή στο χωριό την πρωτομαγιά.
-Λογοτεχνική στήλη.
-Νέα από το χωριό « Εντός του Μαρτίου αναμέ-

νεται να γίνει η δημοπράτηση του έργου ασφαλτό-
στρωσης του δρόμου Πλατάνια – Ελληνόπυργος. Το
ύψος της δαπάνης είναι 15 εκατομύρια δραχμές.»

-Το Νέο Ζαχαρουργείο να κατασκευασθεί στη Δυ-
τική Θεσσαλία.

-Σπηλιά του Λώλου.
-Χορός του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Αθηνών

στις 9 Μαρτίου στο ΠΑΡΚ.
-Προχωράει η ίδρυση του Συλλόγου Ελληνοπυρ-

γίων Βόλου.
-Ανατέθηκε σε εργολάβο η ασφαλτόστρωση του

δρόμου Πλατάνια –Ελληνόπυργος.
-1 000 000 δρχ για την τσιμεντόστρωση του δρό-

μου ΚΑΡΑΛΗ ΡΕΜΑ – «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
-ΗΡΩΟΝ
-Υδραγωγείο βρύσης «ΚΑΝΑΛΙΑ»
-Γράλιστα. Ποίημα Ι. Γραλιστινός.

-Πάσχα στο χωριό
-Ο ¨Συλλογος Ελληνοπυργίων  Αθηνών προχω-

ράει στη διαμόρφωση της θέσης « ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ»
-Αρχαιρεσίες
-Οστεοπαθητική
-Αετός    ποίημα  Ι. Γραλιστινός.
-Η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος του χω-

ριού. Θ. Αγραφιώτης.

-Αρχαιρεσίες Συλλόγου
-Λευκός Άνθραξ
-Σύλλογος Νέων Ελληνοπύργου αρχαιρεσίες .
-Άγιος Κωνσταντίνος
-Δασικός Δρόμος ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
-ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΕΙΑ 85

-Έγιναν οι αρχαιρεσίες του ΣΕΛ
-Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος από τα Πλατάνια

μέχρι το Φτελιά
-Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων ΕΛΛΗ-

ΝΟΠΥΡΓΕΙΑ 85
-Κατάσταση μελών ΣΕΛ.

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

...πριν από 30 χρόνια...πριν από 30 χρόνια
Φύλλο Νο 5  - Ιανουάριος 1985

ΓΑΜΟΙ 
-Η Βάσω Γ. Καρατώλου μετά του Δημητρίου Ιατρίδη στις 9

Μαΐου 2015 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ηλιού-
πολη.

ΒΑΠΤΙΣΗ
-Στις 24/5/2015 ο Αντώνιος Κασάνος και η Νόρα Βασιλείου

- Κασάνου (κόρη της Μπούλας Γ. Τσιούνη) βάφτισαν την κο-
ρούλα τους στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πλάκα
(Αθήνας). Και το όνομα αυτής Αναστασία- Σίλια. Τους ευχόμα-
στε να τους ζήσει.

Κοινωνικά και άλλα...

Οι κληρονόμοι του Κων/νου και Παρασκευής

Δελήτσικα (Βασιλική και Ελευθερία) αποφάσι-

σαν να πωλήσουν την ιδιόκτητα οικία τους στο

χωριό (πίσω από το σπίτι του Μίσχου, νύν

Παύλου Σιούφα και το σπίτι του Στέφου Ζάρου,

νυν Μιχ. Χατζή). Υπάρχουν συμβόλαια και είναι

απαλλαγμένο από άλλες επιβαρύνσεις. Πρό-

σβαση αυτ/του μέχρι και την αυλή του σπιτιού,

που διαθέτει και οικόπεδο με αρτιότητα για

συμπληρωματικές κατασκευαστικές προσθή-

κες. Η τιμή θα συμφωνηθεί σε συνεννόηση με

τις ιδιοκτήτριες. Κιν. 6947617230, 
(κ. Βασιλική Δελήτσικα του Κων.)

ΠωλείταιΠωλείται Οικία στο χωριό

Πωλείται οικόπεδο 101 τ.μ. με έτοιμη άδεια για
διώροφη οικοδομή, που βρίσκεται στην πε-
ριοχή του Άι-Δημήτρη, ανάμεσα στα βλαχέικα
και των κληρονόμων Μπαλάσκα. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 6957594144.

ΠωλείταιΠωλείται Οικόπεδο

Ενημέρωση
Πολλοί (μέλη του Συλλόγου μας ή συνδρομητές της εφημερίδας

μας) αποστέλλουν ενυπόγραφα κείμενα για δημοσίευση, που
απηχούν τις απόψεις τους, πλην όμως είναι μακροσκελή στο πε-
ριεχόμενό τους (περισσότερο των δύο σελίδων Α4). Επανειλημ-
μένως ενημερώσαμε ότι τέτοια κείμενα δεν μπορούν να
δημοσιευθούν, αλλά ούτε η συντακτική επιτροπή δύναται, από
μόνη της,να τα περικόψει.

Τα ενυπόγραφα κείμενα -είναι αυτονόητον- ότι απηχούν τις
απόψεις εκείνων που τα υπογράφουν, δεν λογοκρίνονται, ούτε πε-
ρικόπτεται το περιεχόμενό τους και σε περίπτωση προσωπικών
αναφορών η εφημερίδα οφείλει να δημοσιεύσει την απάντηση του
ενδιαφερομένου προσώπου, ενυπογράφως.

Όταν το κείμενο αυτό είναι καταφανώς κακόβουλο και περιέ-
χει εκφράσεις πέραν της καλώς νοούμενης εποικοδομητικής κρι-
τικής δημοσίου προσώπου, θα παραλείπεται η δημοσίευσή του
προς αποφυγήν προσωπικών αντιπαραθέσεων δια του τύπου.
Εξυπακούεται ότι προηγούνται τα επίκαιρα θέματα που αναφέ-
ρονται στο χωριό μας και ακολουθούν τυχόν επιστολές ή άρθρα
των μελών του Συλλόγου και συνδρομητών -και σε κάθε περί-
πτωση- ύστερα από έγκριση της συντακτικής επιτροπής.

Τέλος, αποστελλόμενα κείμενα που δεν δημοσιεύονται ή ήδη
έχουν δημοσιευθεί δεν επιστρέφονται στους αρθρογράφους, οι
οποίοι μπορούν να τηρήσουν, στο αρχείο τους, αντίγραφο πριν
την αποστολή τους.

Η συντακτική επιτροπή

Αθανάσιος Γκίκας

Φύλλο Νο 8  - Απρίλιος 1985

Φύλλο Νο 9  - Μάιος 1985

Φύλλο Νο 10  - Ιούνιος 1985



ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Ο φωτογράφος
Ο Γιάννης Ανανιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλο-

νίκη το 1940 όπου και μεγάλωσε. Εργάσθηκε ως φω-
τογράφος στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα
γενικότερα  ενώ από το 1967 έρχεται στον Ελληνό-
πυργο τακτικά αφού η γυναίκα του Αγορίτσα κατά-
γεται από το χωριό μας.

Φωτογραφίζει έτσι τις εκδηλώσεις, τοπία ,  κτίρια
αλλά και πρόσωπα όχι μόνο  του χωριού αλλά και
των γύρω  χωριών από τη δεκαετία του 1960. Από το
1993 μετακομίζει με την οικογένειά του από τη Θεσ-
σαλονίκη στον Ελληνόπυργο όπου διαμένει πλέον
μόνιμα με την οικογένειά του μέχρι το 2008 που απε-
βίωσε.

Το τεράστιο αυτό υλικό από φίλμ και φωτογρα-
φίες που είχε στη διάθεσή του ο αγαπητός σε όλους
τους χωριανούς Γιάννης , το αρχειοθετεί και το έχει
στο σπίτι του στον Ελληνόπυργο ενώ  μετά το θάνατό
του, το  έχει η γυναίκα του Αγορίτσα και οι δύο κόρες
του Ζαχαρούλα και Ειρήνη.

Το 2012 ο φίλος του Γιάννη και φίλος του Ελλη-
νόπυργου Μάκης Εξαρχόπουλος στα πλαίσια ενός
οδοιπορικού με τίτλο «Ταξιδεύοντας στη Θεσσαλία»
ασχολήθηκε με το φωτογραφικό αρχείο του Γιάννη
Ανανιάδη γράφοντας σχετικό άρθρο στην εφημερίδα
«ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» της Καρδίτσας, και συζήτησε με
την οικογένειά του για τον τρόπο διάσωσής του.

Προτάθηκε να αναλάβει κάποιος από τους συλ-
λόγους του χωριού με μέριμνα του οποίου θα γίνει η
καταγραφή, η αρχειοθέτηση, η συντήρηση και η αξιο-
ποίηση του αρχείου, μια πρόταση στην οποία η οι-
κογένεια του Γιάννη ήταν θετική. 

Από το 2012 μέχρι σήμερα (2015) δεν έγινε κάτι
για τη διάσωση του αρχείου με αποτέλεσμα ο χρό-
νος να το καταστρέφει και να χάνεται έτσι ένα μεγάλο
κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας..

Τώρα θα πρέπει να αναλάβουν δράση οι διοική-
σεις των συλλόγων,  να έλθουν σε επαφή με την οι-
κογένεια του Γιάννη Ανανιάδη και να συμφωνήσουν
για το πώς θα διασωθεί το πολύτιμο αυτό αρχείο, όχι
μόνο του Ελληνοπύργου αλλά και της ευρύτερης πε-
ριοχής και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα. 

ΣΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΟΥ
ΤΟΝ (ΣΤΑΥΡΑΕΤΟ)

Ως  ελάχιστο φόρο Τιμής
Βαρειά ,στερνή παραγγελιά

Το χρέος μου να κάνω
«Ρήγα» να γράψεις ποίημα

Με είπες σαν πεθάνω!

Τώρα! μπροστά μου σε θωρώ
με μάτια δακρυσμένα

Τι είν΄το  κορμί σου ακίνητο
τα μάτια σφραγισμένα;

Πως θα μ΄ ακούσεις ; πως θα δεις
τα λόγια που χω γράψει!

Πως θα σου κάνω την καρδιά
από χαρά να κλάψει;

Με οδηγεί η ψυχούλα σου
Τα χνάρια σου δεν τα χάνω
Που λημεριάζουν οι Αετοί

ακροπατώντας φθάνω

Ψηλά σε βρίσκω στην κορφή
Στ΄ αγνάντι ξαπλωμένο
Να χαιρετίζεις τα βουνά
τον κάμπο τον καημένο

Να αργοτινάζεις τα φτερά
Τα νύχια ν΄ακονίζεις

Καθάριες στράτες τ΄ουρανού
μπροστά σου ατενίζεις

Σαν σε προσκάλεσε ο Θεός
Τ΄Απρίλη Άγια Μέρα
Πέταξες σαν τον Αετό
σαν την Πνοή τ΄αγέρα

Κληρονομιά μας άφησες
εδώ την λεβεντιά σου

Την καλοσύνη στη ματιά
και την χρυσή καρδιά σου

Υ.Γ Πετάξαν, πέρασαν πουλιά
Διαβήκανε και πάνε

Με κει που ισιώνουν οι Αετοί
Δεν φτάνουν , δεν πετάνε!

«ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
ΛΑΡΙΣΑ 4 - 4 -2015

ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Φύλλο Νο 6  - Φεβρουάριος 1985

Φύλλο Νο 7  - Μάρτιος 1985

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 9/13 Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί 5νθήμερη εκ-
δρομή στην Κάτω Ιταλία (Μεγάλη Ελλάδα), από τον Ορθόδοξο
Ιεραποστολικό Σύλλογο «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», που

εδρεύει στη Λάρισα. Αναχώρηση, Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, από
Λάρισα (δυνατότητα επιβίβασης και από Τρίκαλα).

Έξοδα συμμετοχής 365€ κατ` άτομο (πληρωμένα εισιτήρια
πλοίου, διαμονή σε Ξενοδ. 5 αστέρων, μεταφορά με Τουριστικό
Λεωφορείο, ειδκός Έλληνας Ξεναγός κλπ). Τυχόν ενδιαφερόμε-
νοι συγχωριανοί μας να απευθυνθούν στον Σωτ. Μουντζούρη

στο χωριό, το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου.
Τηρείται σειρά προτεραιότητας, ασφαλώς.
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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: alfamialfa@gmail.com
Σωτ. Αθ. Μουντζούρης - email: smountzouris@gmail.com /

ΦΑΞ: 2410 286524 
ΗΛEΚΤΡ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ευαγγελία Μπατσή
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ “ΕΝΤΥΠΩΣΗ”, 

Καρδίτσης 22, Λάρισα, Τηλ. 2410670862 
Διαχειριστής web:  

http://ellinopirgos.wordpress.com: Θωμάς Μηνίτσιος 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού ΕΥΡΩ 10 / Εξωτερικού

ΕΥΡΩ 15. Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις από-
ψεις αυτών που τα έγραψαν. Εμβάσματα και τυχόν 

επιταγές, να στέλνονται στο όνομα του Ταμία, 
Αθαν.Αλπούς, Ικαρίας 149, Τ.Κ. 41335, Λάρισα.

Για την καταχώρηση των ενυπόγραφων άρθρων και 
επιστολών τηρείται προτεραιότητα λήψης των χειρογρά-
φων ή των αποστελλομένων (ηλεκτρονικών) κειμένων.
Λογαριασμός για κατάθεση συνδρομών για την

εφημερίδα στην

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 397/480469-41
Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού να  

καταχωρείται πάντοτε το ονοματεπώνυμό σας.

Συνδρομές 2015
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20€, ΑΛΠΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) 10€, ΑΛΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10€, ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ
10€, ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ 30€, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15€, ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20€, ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 60€ -  50€
ΔΩΡΕΑ, ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 15€, ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ 10€, ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΡΙΟΣ 15€, ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 10€, ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 10€, ΒΟΥΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ 20€, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 10€, ΓΕΩΡΓΟΥ-
ΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20€, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10€, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 10€, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15€, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10€, ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20€, ΓΚΙΚΑΣ ΦΩΤΗΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 20€, ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10€, ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20€, ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 10€, ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10€, ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20€,
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) 10€, ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15€, ΖΑΧΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10€, ΚΑΛΑΤΖΗ-ΓΚΡΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ 15€, ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10€, ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15€, ΚΑΜΕΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 15€, ΚΑΡΑΜΠΑΣ
ΤΡΥΦΩΝ 10€, ΚΑΡΑΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10€, ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΒΥΡΩΝ 10€, ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€, ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ (ΒΥΡΩΝ) 10€, ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10€, ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 10€, ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 10€, ΚΟΡ-
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10€, ΚΟΡΛΟΣ ΒΥΡΩΝ 20€, ΚΟΡΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 10€, ΚΟΡΩΝΗ- ΠΟΛΙΤΗ ΚΛΙΤΗ 10€, ΚΟΥΤΣΟ-
ΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10€, ΚΟΥΤΣΟΓΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20€, ΛΑΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 10€, ΛΑΓΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 10€, ΛΕΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15€, ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10€, ΜΑΚΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 10€,
ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 10€, ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30€, ΜΑΝΩΛΗ-ΚΑΝΔΥΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 10€, ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
20€, ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 10€, ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10€, ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 20€, ΜΠΑΟΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ 10€, ΜΠΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 50€, ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ-ΖΑΧΟΥ 15€, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 10€, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 15€, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 10€, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10€, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΣΣΑ-
ΡΙΩΝ 10€, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 20€, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10€, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20€,
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 20€, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 10€, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΛΑΜ-
ΠΡΟΣ) 10€, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 10€, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 10€, ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
15€, ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 10€, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 15€, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10€, ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ 150€, ΣΥΡΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 10€, ΣΥΡΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10€, ΣΥΡΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 120€ - 100€ ΔΩΡΕΑ,
ΣΥΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 10€, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΧΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 10€, ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20€, ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ) 10€, ΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10€, ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ-ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 10€, ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ 10€,
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20€, ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€, ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) 10€, ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15€, ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 15€, ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ 10€, ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 20€, ΤΣΙΑΝ-
ΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 20€, ΦΑΡΑΣΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 20€, ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50€, ΦΑΡΑΣΛΗ-ΣΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
20€, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€ - 10€ ΔΩΡΕΑ. Παρακληση, οι υπόλοιποι να φροντίσετε για την απο-
στολή της συνδρομής σας.

Αθεράπευτα νοσταλγός για κάθε τι που ανάγεται
στο παρελθόν και έχει σχέση με τα ήθη και τα έθιμα του
χωριού αποφάσισα να ανατρέξω στα βάθη της μνήμης
μου και να ανασύρω τα παιχνίδια που παίζαμε όταν
ήμασταν παιδιά… Και σπεύδω να ξεκαθαρίσω κάτι
πολύ σπουδαίο και σημαντικό: τα παιχνίδια εκείνα, είτε
ήταν συγκεκριμένα και διέπονταν από κάποιους αυ-
στηρούς κανόνες, είτε ήταν αυτοσχέδια προϊόντα της
παιδικής μας φαντασίας, αποτελούσαν τη μοναδική
μας διασκέδαση και ψυχαγωγία. Ας μην ξεχνάμε ότι χα-
ρακτηριστικό γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι το
παιχνίδι και η κινητικότητα. Υπήρχε μέσα μας μια υπερ-
χειλίζουσα ενεργητικότητα, ένας πηγαίος αυθορμητι-
σμός, μια ορμή να παίζουμε, να τρέχουμε, να
ιδρώνουμε, να λαχανιάζουμε… να χαιρόμαστε τη ζωή!
Αυτό άλλωστε είναι σύμφυτο με τη σωματική, ψυχική
και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, γιατί έτσι ενι-
σχύονται όλα τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της
προσωπικότητάς του στοιχεία, εφόδιο αναγκαίο για τη
μετέπειτα ενήλικη ζωή του στον κοινωνικό στίβο. Στα
παιχνίδια βρίσκαμε απόλυτη ελευθερία κινήσεων και
ξεδιπλώναμε όλες τις δεξιότητες που διαθέτε ο καθένας
μας, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Έτσι, χωρίς να το υποπτευόμαστε, καλλιεργούνταν η
φαντασία, η μνήμη, η συναντίληψη, η υπομονή και η
επιμονή, η οξυδέρκεια, η αποφασιστικότητα, η ευγενής
άμιλλα και τόσες άλλες αρετές και δεξιότητες. 

H εκλογή κάποιου παιχνιδιού εξαρτιόταν από το
κέφι και την όρεξή μας και μετά από σύμφωνη γνώμη
όλων μας! Η επιλογή των χώρων ήταν εκ των προτέ-
ρων εξασφαλισμένη και ήταν συνήθως η αυλή του σχο-
λείου ή της εκκλησίας, ή καποια αλάνα… Για να
συγκεντρωθούμε δεν χρειαζόταν καμιά ιδιαίτερη πρό-
σκληση, όλα τα μέλη της… «παλιοπαρέας» ήταν ανά
πάσα στιγμή έτοιμα για δράση! Να σημειωθεί ότι όλα
τα παιχνίδια είχαν ομαδικό χαρακτήρα και απαιτούσαν
αυστηρή προσήλωση και πειθαρχία ώστε η διεξαγωγή
του να εξελιχθεί ομαλά, χωρίς να αποκλείονται πότε
πότε και οι αψιμαχίες μεταξύ μας, που κατέληγαν μέχρι
και σε ξυλοδαρμούς… ενίοτε… Ο χρόνος; Απεριόρι-
στος! Άλλωστε ποιος νοιαζόταν για μας τότε… Οι γο-
νείς μας είχαν τις έγνοιες τους και τα προβλήματά τους.

Μόνο όταν ο ήλιος πήγαινε να κρυφτεί πίσω στου
«Γκιων’ του στιφάν’» και να πέφτει η νυχτιά, τότε έβγαι-
ναν στην αυλή οι μανάδες μας και μας έκραζαν! Μέσα
στο σύθαμπο του παρελθόντος και επιστρατεύοντας τη
μνήμη μου κατέγραψα κάπου είκοσι πέντε παιχνίδια,
θα αρκεστώ να σας περιγράψω ωστόσο εκείνα που
μας γοήτευαν, μας συνέπαιρναν και μας χαροποιού-
σαν ιδιαίτερα. 

Πρώτο και προσφιλέστατο προτάσσω τα περίφημα
«σκλαβάκια», παιχνίδι με συμβολικό χαρακτήρα αφού
αποτύπωνε κατά τρόπο παραστατικό και ανάγλυφο τις
διαμάχες και τις συγκρούσεις των σκλάβων Ελλήνων
με τους κατακτητές Τούρκους, που κράτησαν τέσσερις
αιώνες! Οι παίκτες χωρίζονταν σε δύο ομάδες και απεί-
χαν μεταξύ τους περί τα 50 με 60 μέτρα… Το παιχνίδι,
που είχε εντάσεις και στοχευμένες εξορμήσεις, κέρδιζε
η ομάδα που κατόρθωνε να πιάσει τους περισσότερους
αιχμάλωτους, «σκλάβους». Κι έτσι τελείωνε μέσα σε
αλλαλαγμούς και επιφωνήματα των νικημένων…! 

Ένα άλλο αγαπημένο παιχνίδι ήταν «της σκρόφας
το γουρλί»… παράξενο όνομα στ’αλήθεια… που παι-
ζόταν περίπου σαν το πασίγνωστο χόκεϊ! Οι παίκτες
έπρεπε να είναι εφοδιασμένοι από το σπίτι τους με ένα
ξύλο, το «ματσούκ’», απαραίτητο αξεσουάρ για τη διε-
ξαγωγή του παιχνιδιού. Όσο για τη… «σκρόφα», αρ-
κούσε ένα τενεκεδάκι «πλατσκωμένο» ώστε να
μεταφέρεται εύκολα με το ξύλο από το παίκτη που τα
φύλαγε μέσα στο «γουρλί», μια μικρή γούρνα δηλαδή!
Φυσικά το παιχνίδι είχε και τα απρόοπτα, γιατί μερικοί
αντί να χτυπήσουν το τενεκεδάκι «κλαρούσαν» τα κα-
λάμια των άλλων παικτών… Χαμός!

Τα «σύκια» είναι ένα ακόμη παιχνίδι της παλιοπα-
ρέας που απαιτούσε ευστροφεία, τέχνη και επιδεξιό-
τητα ώστε με το «νομά» να πετύχεις τ’άλλα σύκια και να
ανακράξεις γεμάτος ενθουσιασμό «ένα και με ….» ή πέ-
τυχες «τσούρλα» και «καζιάκα» ή το περίφημο «γκιλι-
μίσ’»…!

Το «κου κουφ» παιζόταν  με ένα πάνινο τόπι που
το κρύβαμε επιμελώς στον κόρφο μας και λέγαμε «κουφ
κουφ» γυρίζοντας γύρω γύρω στ’ αλώνι! 

Άλλα παιχνίδια, λίγο ως πολύ γνωστά, εκείνης της
εποχής είναι:

«οι μπίλιες», γυάλινες ή χωματένιες…
«το τζιζ», θορυβώδες αλλά εξόχως διασκεδα-

στικό… μέχρι και «ξύλο έπεφτε»…
«τα μαντέματα», παιχνίδι μνήμης αλλά και τύχης… 

το «στεφάνι», φτιαγ-
μένο από σύρμα, στόχος
ήταν να το κάνουμε να κυ-
λήσει όσο το δυνατόν πιο
μακριά…

«η τυφλοπανίτσα»,
η γνωστή «τυφλόμυγα»…

το «τσιλίκα/τσιλι-
κάρ», για δύο μόνο παί-
κτες… παιζόταν με δύο
ξύλα, την τσιλίκα που
ήταν βαρύ και το τσιλικο-
πάρ’ που ήταν ελαφρύ και
έπρεπε με τη βοήθεια της
τσιλίκας να «πετάξει» όσο

δυνατόν μακρύτερα…
και ο κλασικός «χιονοπόλεμος», συνήθως ανά-

μεσα στον πέρα και τον δώθε μαχαλά… μέχρι τελικής
πτώσεως…

Και μια και ανέφερα το χιόνι… τα χρόνια εκείνα
έπεφτε πολύ χιόνι… καθόλου δεν μας πείραζε! Το χαι-
ρόμασταν και το απολαμβάναμε. Φτιάχναμε μάλιστα –
εφεύρημα δικό μας – επικίνδυνα «λαγούμια» στο
«ντορό» που ανοίγαμε στα μονοπάτια του χωριού. Και
για να δούμε ποιος θα είχε την ατυχία να πέσει μέσα
κρυβόμασταν κάπου και περιμέναμε το θύμα! Κάποτε
έτυχε να διαβεί, για κακή της τύχη, μια συμπαθητική
γριούλα. Πέφτει μέσα και… «κακόν χρόνο νάχιτι, τουρ-
κοπιάσματα!» μας καταριέται μέσα στα βογγητά… 

Θα ήταν ασυγχώρητη παράλειψη από μέρους μου
να μην κάνω έστω μια μικρή νύξη σ’ένα από τα πιο αγα-
πημένα μας παιχνίδια, τα περίφημα «σκατούλια»!
Ίσως ο τίτλος να ξενίζει μερικούς… σας διαβεβαιώ
όμως τότε ξεσήκωνε θύελλα χαράς και ενθουσιασμού…
Όλα τα παιχνίδια που αναφέρονται εδώ λάβαιναν
χώρα στην εξοχή κι εκτός από διασκέδαση εξασφάλι-
ζαν σε όλα τα μέλη της παλιοπαρέας ευεξία και ομαλή
σωματική διάπλαση, έχοντας σύμμαχο την κίνηση και
το καθαρό οξυγόνο! Είχαν επιπλέον και την παρέα των
πουλιών που με τα τιτιβίσματα και τα κελαηδίσματά
τους εύφραιναν το μυαλό και την καρδιά μας και μας
γέμιζαν αισιοδοξία και χαρά για τη ζωή! Κάντε τώρα
μια σύγκριση με τα σημερινά ηλεκτρονικά παιχνίδια και
αμέσως θα διαπιστώσετε πόσο τεράστια είναι η δια-
φορά… Αυτά, για να μην ξεχνιέμαστε!

Θωμάς Βούρδας
Λάρισα, Μάρτιος 2015

Τα παιχνίδια της παλιοπαρέας
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(Συνέχεια από σελ. 1)
Τον στολισμό του επιταφίου επιμελήθηκαν συγχω-

ριανές μας και τα άνθη προσέφεραν, επίσης, συγχω-
ριανοί μας, κατόπιν ευλογίας του εφημερίου π.Αντωνίου.
Το βράδυ της Μ. Παρασκευής ο επιτάφιος, τα εγκώμια
και η περιφορά του στην διαδρομή (Αγία Παρασκευή,
απάνω βρύση, Μίσχου και επιστροφή στην Εκκλη-
σία). Το Μ. Σάββατο, πρωϊ, η πρώτη Ανάσταση, με το
«Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γήν, ότι σύ κατακλη-
ρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι...» και με πολλούς πι-

στούς να προσέρχονται στο ποτήριον της ζωής (στην
Θεία Κοινωνία). Το βράδυ της ίδιας ημέρας στις 11 η
ώρα κτύπησε η καμπάνα για την ακολουθία του όρθρου
της Κυριακής του Πάσχα και της Αναστάσιμης Θείας
Λειτουργίας. Ώρα 12 νυκτερινή ο ΠαπΑντώνης διαβάζει
το ευαγγελικό ανάγνωσμα και αμέσως μετά ψάλλει το
Χριστός Ανέστη. Αδιαχώρητο στην Αγία Παρασκευή.
Στην συνέχεια όλοι στο σπίτι για την μαγειρίτσα την πα-
τροπαράδοτη, πλην εκείνων, των ελαχίστων σε αριθμό,
που παρηκολούθησαν την κατανυκτική και μοναδική
Πασχαλινή Θεία Λειτουργία και εκοινώνησαν του Σώ-
ματος και του Αίματος του Κυρίου μας. Ο καιρός συνε-
τέλεσε να έλθουν στο χωριό μας όσο το δυνατόν
περισσότεροι συγχωριανοί μας από τις πόλεις. Πολλοί
έψησαν τον οβελία και το κοκορέτσι στην αυλή του σπι-
τιού τους. Ο Εσπερινός της Αγάπης ώρα 6 μμ της Κυ-
ριακής του Πάσχα και αμέσως μετά ο Πασχαλιάτικος
χορός, όπως τον θέλει η παράδοση η τοπική, με τρα-
γούδια από τις γυναίκες και τους άνδρες του χωριού. Το
ίδιο επαναλήφθηκε και την 2η ημέρα την ίδια ώρα. Το
πρωϊ της 2ης ημέρας του Πάσχα, λειτουργηθήκαμε στον
Άγιο Δημήτριο.

Ο Άγιος Γεώργιος.
Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου τελέσθηκε

η Θεία λειοτυργία μετά αρτοκλασίας και του υψώματος
του Αγίου στον φερώνυμο ι. ν. στο χωριό μας. Όλοι οι
συγχωριανοί μας ήταν εκεί να τιμήσουν τον Άγιο που
τον ευλαβούνται ιδιαιτέρως, όπως και την Αγία Παρα-
σκευή και τον Άγιο Δημήτριο, τους προστάτες του χω-
ριού μας.

Ο Άγιος Αθανάσιος
Στις 2 Μαΐου, ανακομιδή των ιερών λειψάνων του

Αγίου Αθανασίου, του στύλου της Ορθοδοξίας μας, ο
ΠαπΑντώνης λειτούργησε στο φερώνυμο εξωκκλήσι,
στον ΆϊΘανάση. Τελέσθηκε αρτοκλασία και διαβάστηκε
το ύψωμα του Αγίου στο προαύλειο χώρο, μετά την Θεία
Λειοτυργία. Οι συγχωριανοί μας παρόντες και ο καιρός
βοήθησε να χαρούν και την θέα του κάμπου οι παρευ-
ρεθέντες.

Σημαντική 
διάκριση για το 

“ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ”
Ελληνοπύργου.

Συνδιάσκεψη για
το Β΄ Συνέδριο 

Ελληνοπυργίων
Ορίσθηκε η οργανωτική επιτροπή

Κυριακή της Πεντηκοστής (31 Μαϊου 2015), με πρω-
τοβουλία του τοπικού Συλλόγου Ελληνοπύργου «Ο
Άγιος Αθανάσιος» και του Προέδρου του κ. Παύλου Β.
Σιούφα, τ.Βουλευτή Καρδίτσας, συγκλήθηκε συνδιά-
σκεψη ΌΛΩΝ των Συλλόγων των αποδήμων συγχω-
ριανών μας (Αθηνών, Θεσ/νίκης, Λαρίσης, Μαγνησίας
και Τρικάλων), στο χωριό μας.

Αποφασίσθηκε η διοργάνωση του Β΄ Συνεδρίου
των απανταχού Ελληνοπυργίων και ορίσθηκε η ορ-
γανωτική επιτροπή που θα προετοιμάσει τα σχετικά για
την επιτυχή έκβασή του. Συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων
των Συλλόγων. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον
Αύγουστο, στον πάρκο του Αγίου Αθανασίου, πλην
όμως λεπτομέρειες και ακριβή ημερομηνία δεν καθορί-
σθηκαν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής:
Παύλος Β. Σιούφας - 

Πρόεδρος Επιτροπής (Σύλλογος Ελληνοπύργου)
Ιωάννης Γ. Βλάχος - Μέλος (Πρόεδρος Τ.Σ.)

Βασίλειος Δ. Παναγόπουλος - 
Μέλος (Σύλλογος Αθηνών)

Βασίλειος Κ. Νάσιας - 
Μέλος (Σύλλογος Θεσσαλονίκης)
Δημήτριος Γ. Παπαντωνίου - 

Μέλος (Σύλλογος Λάρισας)
Βασίλειος Λ. Καπέλας - Μέλος (Σύλλογος Βόλου)

Νικόλαος Δ. Πλακιάς - Μέλος (Σύλλογος Τρικάλων)
Βασιλική Θ. Βούρδα - Μέλος (απόδημοι εξωτερικού)

Απόστολος Π. Μπονώτης - 
Μέλος (Σύλλογος Ελληνοπύργου)

Απόστολος Α. Αλπούς - 
Μέλος (Σύλλογος Ελληνοπύργου)

Γεώργιος Γ. Γέρμανος - 
Μέλος (Σύλλογος Ελληνοπύργου)

Ιωάννης Φαρασλής - Μέλος (Σύλλογος Λάρισας)
Επικεφαλής των εθελοντριών γυναικών του χωριού

ορίσθηκε η κ. Ρούλα Σωτ. Γκίκα.

Βραβείο Αριστείας απονεμήθηκε από την Booking, την
γνωστή διεθνή εταιρεία πελατών που εδρεύει στην Ολλαν-
δία, στο όντως πολυτελές και άριστα οργανωμένο ΑΡ-
ΧΟΝΤΙΚΟ (ίδρΣΖ) του χωριού μας .

Τα βραβεία απονέμονται σε καταλύματα, διεθνώς, που
εξυπηρετούν πελάτες της BOOKING, που στηρίζονται στις
προσωπικές κριτικές -βαθμολογίες των πελατών που δια-
μένουν σε αυτά (Ξενοδοχεία, Ξενώνες, ενοικιαζόμενα δω-
μάτια κλπ).

Συγχαρητήρια ανήκουν στους πρωτεργάτες συγχωρια-
νούς μας, που συνέλαβαν την ιδέα αναπαλαίωσης του αρ-
χοντικού Ζήγρα-Σύρμου (ίδρυμα ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Ζήγρα
Σύρμου), με πρωτεργάτη τον εκλεκτό συγχωριανό μας κ.
Θεόδωρο Βασ. Σιούφα, γνωστό Δικηγόρο Πειραιώς και
συνετέλεσαν στην επιτυχή υλοποίησή της και την λειτουρ-
γία του Ξενώνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διά-
στημα.

Θα ήταν παράλειψη εάν δεν αναφερθεί η πράγματι πο-
λύτιμη συμβολή στην λειτουργία του ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ του
υπευθύνου Δ/ντού κ. Γιώργου Λ. Γέρμανου, που φροντίζει
για την συντήρηση, καλή λειτουργία του Ξενώνα και την εν
γένει εξυπηρέτηση των πελατών αυτού.

Και πάλιν Συγχαρητήρια. Το Αρχοντικό βοηθάει στην
ανάπτυξη και προβολή του χωριού μας.

Άρχισε η ξύλευση του δάσους
στον Άγιο Κων/νο.

Πιστοί στην παράδοσή μας

Πάσχα στο χωριό

Παράδοση - 
Παραλαβή
της Διοίκησης της 110

Πτέρυγας  Μάχης
Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε,

παρουσία του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέ-
ραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, η τελετή παράδο-
σης – παραλαβής της Διοίκησης της 110 Πτέρυγας
Μάχης (110ΠΜ), από τον συγχωριανό μας Ταξίαρχο (Ι)
Θεόδωρο Σύρμο στον Σμήναρχο (Ι) Δημήτριο Τσιρο-
γιαννίδη, στην Αεροπορική Βάση Λάρισας.

Στην τελετή παρέστησαν αντιπροσωπείες των Κλά-
δων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, διατελέσαντες
Διοικητές της 110ΠΜ, Απόστρατοι Αξιωματικοί της Πο-
λεμικής Αεροπορίας καθώς και εκπρόσωποι των τοπι-
κών πολιτειακών και θρησκευτικών Αρχών.

Με επισημότητα και μέσα σε κλίμα συγκίνησης έγινε
χθες το πρωί στην 110 Πτέρυγα Μάχης η τελετή
παράδοσης-παραλαβής της διοίκησης της μονάδας.

Τη διοίκηση παρέδωσε ο ταξίαρχος (Ι) Θεόδωρος
Σύρμος που αναλαμβάνει στον κλάδο Α3 του ΓΕΑ και
την παρέλαβε ο σμήναρχος Δημήτρης Τσιρογιαννίδης.

Η τελετή, παρουσία του αρχηγού Τ.Α. Απτχου (Ι)
Χρήστου Χριστοδούλου ξεκίνησε με δοξολογία και
συνεχίστηκε με την ανάγνωση των Ημερήσιων
Διαταγών των δυο διοικητών.

Το εθιμικό προέβλεπε ακόμα και την παράδοση του
λαβάρου στον απερχόμενο Διοικητή αλλά και την
επίδοση αναμνηστικών εμβλημάτων.

«ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ»
Ιδιαίτερα συγκινημένος ο απερχόμενος ταξίαρχος

Θεόδωρος Σύρμος που είχε πρωτοέλθει στην 110 Π.Μ.
το 1984 ως ανθυποσμηναγός στην Ημερήσια Διαταγή
του θα επισημάνει το «άπαντες παρόντες»,
αναφέροντας μεταξύ άλλων:

“Κύριε Αρχηγέ, στο πρόσωπό σας θα ήθελα να
ευχαριστήσω το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας για την
ασταμάτητη βοήθεια και κατευθύνσεις στην εκπλήρωση
της αποστολής της Μονάδος και βρίσκομαι στην
ευχάριστη θέση να σας αναφέρω « ΑΠΑΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΛΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ»”.

Δείτε τις φωτό παραπάνω. Πελεκούδι.... το δάσος.
Ωραία ξύλα θα πάρουν φέτος οι συγχωριανοί μας.
Δρυς (δένδρα, βαλανιδιές) και λίγες καστανιές.
Από τώρα άρχισαν οι προετοιμασίες για τον χει-

μώνα.
Φαντάζομαι να μην υπάρξουν παράπονα στην δια-

νομή και στους δικαιούχους. Ίδωμεν!
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Γράφει ο Σωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...

ΠατροΚοσμάς. 
Τι είπε στους Γραλιστινούς..!!

Εθνεγέρτης ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (γνωστός
και ως «ΠατροΚοσμάς). Το ιεραποστολικό του έργο
ήταν κατεξοχήν ενοποιητικό (αποσκοπούσε στην
αποκατατάσταση της ενότητας του λαού, στην  τουρ-
κοκρατούμενη και ενετοκρατούμενη Ελλάδα) και
αγιοπνευματικό (κάτι παρόμοιο με εκείνο των Απο-
στόλων που καλούσαν ολόκληρο τον κόσμο σε ενό-
τητα με το Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού). 

Ήλθε στο χωριό μας το 1775 περίπου (βλ. βιβλίο
ΠαπαΒασίλη Σιούφα, σελ 44) μίλησε στους συγ-
χωριανούς μας, κάτω από τον πλάτανο του Ντου-
μανά, εκεί που σήμερα στέκει ο ανδριάντας του (έξω
από το Γραφείο του Ιερέα του χωριού).

Μεταξύ άλλων είπε στους χωριανούς μας, αφή-
νοντας ως παρακαταθήκη τους λόγους του, που αν-
τηχούν γλυκά και προτρεπτικά στους
Ελληνοπυργίους (Γραλιστινούς)!:

«Από τον Χριστόν μη χωρίζεσθε και από την Εκ-
κλησίαν. Ακούτε τον ιερέα, όπου σημαίνει η καμπάνα
(=όπου,δηλαδή, υπάρχει Ιερέας και λειτουργεί);
Ευθύς να σηκώνεσθε, να νίπτεσθε και να πηγαίνετε
εις την εκκλησίαν, να ακούετε την Ακολουθίαν με
προσοχήν. Ομοίως και την Θείαν Λειτουργίαν. Και
να ορμηνεύετε (=συμβουλεύετε) τα παιδιά σας, όσον
και δύνασθε, να μην αμαρτήσουσιν, να πηγαίνουσιν
εις την εκκλησίαν, να ευλογούνται, διά να ζήσουν και
να προκόψουν».

Μεγάλη η ευθύνη μας, αγαπητοί μου συγχωρια-
νοί. Να ενθυμούμαστε πάντοτε τον Άγιό μας, που πά-
τησαν τα πόδια του τα χώματα του χωριού μας
(Γράλιστας, τότε) και τα αγίασε!! 

Τέτοιο νερό 
πουθενά στον κόσμο…

Στον ΆϊΘανάση, 
44 χρόνια πριν, σαν χθές!!!!

Συγκινητική, όντως, η ιστορική αυτή φωτογραφία,
από το πανηγυράκι του ΆϊΘανάση (2 Μαϊου 1971).
Σαράντα τέσσερα (44) χρόνια, Μνήμες ζωντανές.

Πρόσωπα οικεία, φίλα και αγαπητά σε ΌΛΟΥΣ
τους Ελληνοπυργίους.

Άλλοι ζώντες (οι νεότεροι) και άλλοι κεκοιμημένοι
(οι γεροντότεροι).

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα αυτή -μιας τοπικής
κοινωνίας που συμμετέχει στη χαρά, στην παρά-
δοση την θρησκευτική και στην κοινή τράπεζα αγά-
πης των συγχωριανών μας- είναι ιστορική και
συγκινητική εκ των πραγμάτων. Η θειά η Ευσταθία
σε τιμητική θέση, λόγω και της ημέρας. Αγαπητή
στους συγχωριανούς, καλοσυνάτη και πρόθυμη για
ένα καλό λόγο. Συγχωριανοί μας κατέφθαναν από τις
γειτονικές πόλεις για την τιμή στον ΆϊΘανάση και για
το πανηγύρι, που την εποχή εκείνη ήταν ευκαιρία για
κοινωνικές συναντήσεις και αναψυχή!

(Σημ. Η φωτό ευρίσκεται στο αριστουργηματικό
βιβλίο του μακαριστού ΠαπαΒασίλη Σιούφα, σελ.44
“Ελληνόπυργος, το χωριό μου” και είναι από το
αρχείο του μακαρίτη φωτογράφου Ιω. Ανανανιάδη).

Οι παλιότεροι προσπαθήστε να αναγνωρίσετε
όσο το δυνατόν περισσότερους συγχωριανούς μας.
Θα ανακαλέσετε στη μνήμη τους μια παλιά τοπική,
ζωντανή, παράδοση.

Άγιος Αθανάσιος, Πανηγύρι 2 Μαϊου.

Ένας δικός μας Δεσπότης.

Τον αισθανόμαστε ως Ελληνοπύργιο γιατί μας...
μεγάλωσε και μας διαπαιδαγώγησε πνευματικώς
“...εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου”.

Αναφερόμαστε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Σεραφείμ (από το γειτο-
νικό μας Φανάρι), τον οποίον ευτυχήσαμε -πολλοί
Γραλιστινοί- να γνωρίσουμε ως μαθητούδια, του τότε
6ταξίου Γυμνασίου ΦΑΝΑΡΙΟΥ, να είμαστε κατηχη-
τόπουλά του και να τύχουμε της πατρικής ευλογίας
και φροντίδας, ως πνευματικά του παιδιά, όταν εκεί-
νος ήταν Πρωτοσύγγελος της ι.μ. Θεσσαλιώτιδος,
στην Καρδίτσα (ερχόμενος κάθε εβδομάδα στο Φα-
νάρι για το ανώτερο κατηχητικό μαθητών Γυμνα-
σίου). Δόξα τω Θεώ, γιατί στα πρώτα νεανικά μας
βήματα γνωρίσαμε ένα τέτοιο πνευματικό Πατέρα,
Καθοδηγητή και Διδάσκαλο των Θείων Λόγων και
προσταγμάτων, που μας στήριζε και μας προστά-
τευε από κακοτοπιές στην δύσκολη νεανική μας ηλι-
κία.

Πρόσωπο σεβάσμιο και σεβαστό σε όλη την πε-
ριοχή μας και βεβαίως ένας από τους πλέον σεβα-
στούς και δραστήριους Αρχιερείς Μητροπολίτες, που
κοσμούν την Αγία και Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος.

Και εμείς οι Ελληνοπύργιοι καμαρώνουμε και
“καυχώμεθα εν Κυρίω” για τον Άγιο Σταγών και Με-
τεώρων, Σεβ.Μητροπολίτη κ.κ. Σεραφείμ

Την ευχή του να έχουμε. Εις πολλά έτη Δέσποτα.

Κι ο Μήτσος ήταν εκεί….

Ο λόγος για τον 8ο (ημι)Μαραθώνιο Καλαμπάκα -
Τρίκαλα (21 χιλιόμετρα και 100 μ.), που έγινε παρα-
μονή 15ης Μαρτίου. Τεματισμός στην κεντρική πλα-
τεία Τρικάλων και ο Στρατηγός ήταν παρών και με
κέφια, αφού άλλους συναθλητές του -κατά πολύ νε-
ότερούς του- τους άφησε …παρασάγγες πίσω!
Μπράβο Στρατηγέ μου. Άξιος …συμπατριώτης του
μακαρίτ`(η) Γιωργούλ`(η) Πασιαλή!!!!

8ος Μαραθώνιος Καλαμπάκα -Τρίκαλα.
Γάργαρο και δροσερό το νερό της βίγλας που με-

ταφέρθηκε στην πλατεία (στην μνήμη του αειμνήστου
Νικ. Φαρασλή, από τα παιδιά του), πριν από λίγα
χρόνια. Προσέδωσε και υπεραξία στην πλατεία και
όχι μόνο. Στην φωτό η κ. Δέσποινα που πίνει νερό
από την βρύση και αναφωνεί «…αυτό είναι
νερό,…θαραπαύτηκα (=το χόρτασα, ξεκουράστηκα),
τέτοιο νερό σπάνιο, στον κόσμο όλον!!». Μία
φωτό=χίλιες λέξεις!!

Λύκοι στο χωριό, 
μέρα μεσημέρι!!!

15 Απριλίου 2015 και ώρα, 11:45 εμφανίσθηκαν
Λύκοι στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, όπου βο-
σκούσαν τα γίδια του "Καλτσά".

Αμέσως έγιναν αντιληπτοί από τα Λυκόσκυλα του
Τσέλιγγα που τους κυνήγησαν και τους έτρεψαν σε
...άτακτη φυγή.

Εκεί ήταν και ο Ιάσων (η μασκότ του χωριού, το
σκυλί που συνοδεύει τους συγχωριανούς μας μέχρι το
σπίτι τους), ο οποίος τρομοκρατήθηκε προφανώς και
αρκέσθηκε σε ζωηρό γαύγισμα.

Τα κυνηγόσκυλα, όμως, κυνήγησαν τους Λύκους,
ενώ ταυτόχρονα είχαν την υποστήριξη του αφεντικού
τους που τα ενίσχυε με ανάλογες κραυγές
(....ουουουουάάάά, απάν ουρέ και τους Φάγατε-
εεεεε!!!!).

Μερικές γίδες, απ` τον φόβο τους, ανέβηκαν σε
παρακείμενο δένδρο (δείτε την φωτό…), ενώ ο
Λύκος ούρλιαζε από κάτω, έως ότου εμφανίσθηκαν τα
τσοπανόσκυλα και τους έβαλαν στα...πόδια!!

Πάντως οι Λύκοι εξαφανίσθηκαν.
Σημειώνεται ότι πέρυσι την Άνοιξη πάλι, Λύκοι κυ-

νήγησαν τα σκυλιά του Στέφου Δ. Πλακιά, πλην όμως
εκείνα δείλιασαν με αποτέλεσμα 2-3 από αυτά να χά-
σουν την ζωή τους (...Λυκοφαγώθηκαν).

 Τσιπουράκι … 

στον Καπαϊνα. 

Αραλίκι και καλή ζωή!!

(Φωτό αρχείου, έτος 2013)
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ΤρομοκρατίαήΑνασφαλειοκρατία;
Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Γώγος, απόστρατος υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ.

Ένα σοβαρό και επείγον κοινωνικό θέμα. Τι είναι
τρομοκρατία;

Επί σειρά δεκαετιών τώρα, τόσον ο ηλεκτρονικός,
όσον και ο έντυπος τύπος, μας βομβαρδίζουν καθημε-
ρινώς με την τρομοκρατία εις την πατρίδα μας, και τους
καταζητουμένους γνωστούς ή αγνώστους τρομοκράτες.

Όταν εκρήγνυται μία αυτοσχέδιος βόμβα, είτε
υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, είτε υλικές μόνον ζημίες,
την υπόθεση προς εξιχνίαση και σύλληψη των αγνώ-
στων δραστών αναλαμβάνει η καθ’ ύλην και κατά τόπον
αρμοδία αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Αστυνομίας.

Όμως ο κάθε Έλληνας πολίτης ή ο αλλοδαπός του-
ρίστας ή εργαζόμενος εις την Ελλάδα, μεταβαίνων εις
την εργασίαν του, ή επιστρέφων από αυτήν εις την οι-
κίαν του, ή ευρισκόμενος δια ψυχαγωγίαν εις κέντρα
διασκεδάσεως ή εις την θάλασσαν, καθ’ όλες τις ώρες
του εικοσιτετραώρου, ή ευρισκόμενος εις τόπους λα-
τρείας να προσευχηθή ή λόγω θρησκευτικής τελετής,
έχει τον ενδόμυχον φόβον, ότι ανά πάσαν στιγμήν είναι
δυνατόν να υπάρξη θύμα τρομοκρατικής ενεργείας; 

Πιστεύομεν ακραδάντως ότι οι πάντες, δεν αισθά-
νονται αυτόν τον ενδόμυχον φόβον.

Όμως οι πάντες; Ασφαλώς εξαιρούνται κάποιοι, οι
οποίοι δι’ ωρισμένους λόγους, τους οποίους αυτοί γνω-
ρίζουν, αλλά και ο καθένας εξ ημών δύναται να υπο-
θέση, έχουν αυτόν τον ενδόμυχον φόβον.

Δι’ αυτό οι κάποιοι αυτοί, νομίμως οπλοφορούν, ή
ορθώς έχουν  προσωπικήν ή οικογενειακήν ασφάλειαν,
αποτελουμένην εκ δημοσίων ή ιδιωτικών οργάνων, και
μάλιστα επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Αφού λοιπόν είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι έχουν
τον φόβον ότι κινδυνεύει η ζωή των, και όχι το σύνολον
των εντός της Ελλάδος ανθρώπων, διατί το γενικεύουν
και ομιλούν δια τρομοκρατίαν;

Η γενίκευση αυτή δεν έπρεπε να βλάπτη τουριστι-
κώς την οικονομίαν; Όμως φαίνεται ότι δεν την βλάπτει,
αφού οι τουρίστες όλο και περισσότεροι κατακλύζουν
κατ’ έτος την Ελλάδα. Άρα δεν πιστεύουν ότι κινδυ-
νεύουν από τρομοκράτες.

Οι κακοποιοί (οι ονομαζόμενοι τρομοκράτες) οσάκις
δι’ ιδικούς τους ιδεοπολιτικούς λόγους τοποθετούν

κάπου μίαν αυτοσχέδιον βόμβα, επειδή δεν επιθυμούν
να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα, τηλεφωνούν εις κά-
ποιαν εφημερίδα, ή τηλεοπτικόν σταθμόν της επιλογής
των και λέγουν το ακριβές σημείον, όπου ετοποθέτη-
σαν την βόμβα, και εις χρόνον προ της εκρήξεως  τέ-
τοιον, ώστε η Αστυνομία να λάβη τα απαραίτητα μέτρα
εγκαίρως, δια να μη υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.

Εάν δεν συνέβαινε αυτό και οι κακοποιοί αυτοί δεν
ενοιάζοντο δια τα όποια και όσα ανθρώπινα θύματα εκ
της εκρήξεως της αυτοσχεδίου ωρολογιακής βόμβας,
τότε, βεβαίως, θα είχομεν τρομοκρατίαν, αφού οι πάν-
τες θα είχον τον ενδόμυχον φόβον, μήπως η μοίρα των
επεφύλασσεν εις ένα έκαστον εξ αυτών μίαν τοιαύτην
τύχη.

Επίσης τρομοκρατίαν θα είχομεν, εάν εις χώρους
συγκεντρώσεων του κοινού εξερηγνύετο αίφνης αυτο-
κίνητον – βόμβα, ή έστω μία αυτοσχέδιος ωρολογιακή
βόμβα, και είχαμε δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.
Αυτό δε, να επαναλαμβάνεται από καιρού εις καιρόν
εις διάφορα σημεία μίας ή διαφόρων πόλεων, με δεκά-
δες ανθρώπινα θύματα, εις τρόπον ώστε ο καθένας μας
να μη γνωρίζη από πού  να προφυλαχθή.

Αυτό και βέβαια είναι τρομοκρατία.
Η λέξη τρομοκρατία, είναι σύνθετος εκ των λέξεων

τρόμος και κράτος, δηλαδή, ο τρόμος των ανθρώπων
να υπάρχη εις όλην την επικράτειαν. Όμως συμβαίνει
αυτό; Ασφαλώς και δεν συμβαίνει.

Με τα όσα μέχρι σήμερον τουλάχιστον συμβαίνουν,
δεν δυνάμεθα να ομιλούμεν δια τρομοκρατίαν. Δυνά-
μεθα όμως να ομιλούμεν δια τρομοποιίαν,  και έτσι
είναι, αφού ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ενδε-
χόμενον να υπάρξουν θύματα, κάποιων παρανόμων
οργανώσεων.

Προς πληρεστέρα κατανόηση των ανωτέρω εκτε-
θεισών απόψεων, θα αναφερθώ εις έναν άλλον γενι-
κευμένον ενδόμυχον φόβον, τον οποίον πιστεύω ότι
όλοι μας, ιδιαιτέρως τα τελευταία έτη, έχομε.

Αυτός ο γενικευμένος ενδόμυχος φόβος όλων μας
είναι ο φόβος της ανασφαλείας, ο οποίος μας διακατέ-
χει δι’ εμαυτούς, τις κατοικίες μας ή τα καταστήματά μας
και τα αυτοκίνητά μας, εκ των κλεπτών, κλεπτών δια

ρήξεως, ληστών, εκβιαστών, ή άλλων κακοποιών.
Ο μακαρίτης εγκληματολόγος Γαρδίκας Κωνσταντί-

νος, εις το δίτομον έργον του, υπό τον τίτλον «Εγκλη-
ματολογία», γεγραμμένον όχι εις την καθαρεύουσαν
γλώσσαν αλλά εις την αρχαΐζουσαν, γράφει κάτι με-
ταξύ άλλων, μεθερμηνευόμενον εις την νεοελληνικήν ως
εξής: «Όταν η Αστυνομία δεν κάνη τη δουλειά της και τα
δικαστήρια  είναι επιεική, τότε η εγκληματικότητα αυ-
ξάνεται».

Απόντος λοιπόν του ενδομύχου φόβου της τρομο-
κρατίας εις το σύνολον σχεδόν των Ελλήνων και πα-
ρόντος του φόβου της ανασφαλείας εκ του κοινού
εγκλήματος, δια το οποίον επιλαμβάνεται η δημοσία
ασφάλεια της Αστυνομίας, δεν έχομε τρομοκρατίαν,
όπως επεκράτησε να λέγεται.

Και ενώ, ως εξετέθη ανωτέρω, δεν έχομε τρομοκρα-
τίαν εις την Ελλάδα, δεν δυνάμεθα να ισχυρισθούμε ότι
δεν έχομε γραφειοκρατίαν. Υπάρχει Έλλην πολίτης να
έχη αποτανθή εις δημοσίαν Υπηρεσίαν και να έχη αν-
τίθετον γνώμην;

Αυτή την γραφειοκρατίαν, όλες οι Κυβερνήσεις επί
έτη τώρα την «πατάσσουν», αλλά αυτή ΘΕΡΙΕΥΕΙ!

Όσοι είχαμε ή έχομε συναλλαγές με δημόσιες Υπη-
ρεσίες γνωρίζομε κάλλιστα, πώς εξυπηρετούμεθα. Ο
ένας υπάλληλος σε παραπέμπει εις τον άλλον και ο
προϊστάμενος του ενός τμήματος εις το άλλο.

Παρά ταύτα τα δημόσια αυτά γραφεία, ονομάζονται
κατ’ ευφημισμόν, «Υπηρεσίες» του δημοσίου.

Κατά την άποψή μας, δύο είναι οι σοβαρότεροι
λόγοι της τοιαύτης απαραδέκτου καταστάσεως των δη-
μοσίων Υπηρεσιών. Πρώτος η επαγγελματική ανεπάρ-
κεια των υπαλλήλων, και δεύτερος η ατιμωρησία των
δια τα παραπτώματά των.

Όσον αφορά εις τους πολιτικούς των προϊσταμέ-
νους, δηλαδή, την εκάστοτε Κυβέρνηση, αυτή (η Κυ-
βέρνηση) εψήφιζε νόμους και έδωσε επίδομα εις τους
δημοσίους υπαλλήλους, διότι μετέβαινον εγκαίρως εις
το γραφείον των, δι’ ανάληψη υπηρεσίας! Το ενθυμεί-
σθε; 

Γράλιστα (Ελληνόπυργος)

«Αχ και να ήμουνα Αετός»
[Στο παρακάτω ποίημα, συγχωριανού μας (που υπογράφει με ψευδώνυμο Ι. Γραλιστινός), σκιαγραφείται η

επιθυμία όλων μας, να ανατρέξουμε νοερώς, στα μέρη που γεννηθήκαμε και έζησαν οι πρόγονοί μας, δηλ.στο
χωριό μας, τον Ελληνόπυργο (Γράλιστα). Το αναδημοσιεύουμε από το υπ` αριθ` 7 τεύχος «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» 

(Μάρτιος 1985), τότε που η εφημερίδα μας τυπώνονταν σε πολύγραφο.]

1

Αχ και να ήμουνα Αετός

πάνω κα` την Καψούνα
ν` αγναντεύω την πλαγιά,

μέχρι την Καρκατούνα.

2
Να κόβω βόλτες στα ψηλά

στον καθαρό αέρα,
νάναι δικά μου τα βουνά
απ`άκρη πέρα ως πέρα.

3
Από τα ύψη που πετώ
να βλέπω τ` Αλωνάκι,

να βλέπω την Αβροχαριά,
Το όμορφο Μανωλάκι.

4
Να βλέπω την Παλιόλακα

το κόκκινο Στεφάνι,
και να κουρνιάζω τις βραδιές

στο Μέγα το Στεφάνι.

5
Και το πρωϊ που θα ξυπνώ

θ` ανοίγω τα φτερά μου,
θα τραγουδώ χαρούμενα

που θάμαι στα βουνά μου.

6
Θα κόβω κύκλους στρόγγυλους

απ` το χωριό απάνω,
κι` από τα μάτια μου αυτό

καθόλου δεν θα χάνω.

7
Στ` Χατζή τη Βρύσ`,στ`Αγίασμα,
στα «Μπούρδα τα Χωράφια»,

πού είναι τόπος όμορφος,
θα έχω τα παλάτια.

8
Στου Λώλου την τρύπα κι από

`κεί
πέρα στο κουδουνάκι,

θα φτερουγίζω για να `βγώ
απάνω στο Ντχαλάκι.

9
Στ` Γιωργούς` θα κάτσω  κάμ-

ποσο
να πάρω λίγο αέρα

και θα πετάξω ύστερα
στο Μέγα Ρέμα πέρα.

10
Μετά από `κεί θα πεταχτώ
στ` Μάνα Νερού τη Βρύση,
και να δροσίσω τα φτερά
εκεί στην Κρύα Βρύση.

11
Και στο χωράφι του Μακρή
θα στρώσω να πλαγιάσω,

και των ποδιών τα νύχια μου
θ` απλώσω να ηλιάσω.

12
Γύρω θα ρίξω μια ματιά
κάτω στα Μπλιαρέϊκα,

και σαν ανέβω πιο ψηλά
πέρα στα Μητρακέϊκα.

13
Στη βρύση στον Αθάνατο

στην καστανιά στην βρύση,
να με κοιμήσει απαλά
ο ύπνος θα θελήσει.

14
Και `γώ χωρίς  ν` αντισταθώ

θα γείρω να ξαπλώσω,
και τα φτερά τα δυνατά
ολόγυρα θ` απλώσω.

15
Μετά από `κεί στην Κουμαριά

θ` ανέβω να κοιτάξω,
κάτω προς τον κατήφορο
την φύση να θαυμάξω!

16
Ύστερα  γύρους ανοιχτούς

στον Ουρανό θα κάνω,
πάνω απ` τη βρωμόβρυση
στη Βούλγαρη από πάνω.

17
Τσ`Βούν(ι)στας τ` αλώνι θα

διαβώ
στον΄Αη Θανάσ` θα πάω,

στο κούφιο Λθάρι θα σταθώ
κάτι να βρω να φάω.

18
Και στα πεζούλια τα ψηλά

μετά θα λημεριάσω,
θα ρίξω ύπνο ελαφρό

κάπως να μεσμεριάσω.

19
Κάτω στον κάμπο τον πλατύ
το βλέμμα μου θ` απλώσω,
να `δώ χωράφια και χωριά

και τη χαρά να νοιώσω.

20
Να δώ Μετέωρα,Καππά,

Τρίκαλα και Μουζάκι,
μα και τον Μπλιούρι που περνά

στον κάμπο σαν αυλάκι.

21
Πύργο,Φανάρι,Χάρμενα,

Γελάνθη,Λαζαρίνα
κι άμα κοιτάξω αριστερά

θα ιδώ και την Αϊ Μαρίνα.
22

Κίσσαβο,Χάσια,΄Ολυμπο,
Κόζιακα,Μαυρομμάτι,
Πύλη,Παλιομονάστηρο
και Ρωποτό κι Ελάτη.

23
Τη Ζωγραφιά θέλω να ` δώ,
Μπράχου,Παλιά Λιβάδια,
όπου με πρόβατα κι αρνιά

βόσκουν πολλά κοπάδια….

…………..
……………

( Ι.Γραλιστινός )

(Συνεχίζεται στο επόμενο 
τεύχος της εφημερίδας.

Εναπομένουν 20 ακόμη στίχοι,
με τον συγκινητικό επίλογο)



Κυκλοφόρησε ήδη στην Ιταλία

Έκδοση βιβλίου 
από την Βάσω Θ.

Βούρδα

7ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Ένα ακόμα βιβλίο του συγχωριανού μας
καθηγητή και συγγραφέα Λάμπρου Πασιαλή
έρχεται να δει το φως της δημοσιότητας και
να προσφέρει αχόρταγη απόλαυση στον
αναγνώστη. Κυκλοφορεί με τον εύγλωττο
τίτλο "ΓΛΥΚΟΠΙΚΡΑ", που από μόνος του
είναι αποκαλυπτικός του περιεχομένου του,
προετοιμάζοντάς μας για τους δρόμους που
πρόκειται να συμπορευθούμε μαζί του και τα
δρώμενα που θα βιώσουμε. Κατά βάση πρό-
κειται  για μια συλλογή αφηγημάτων τα
οποία ο συγγραφέας δημοσίευε κατά και-
ρούς στις δυο εφημερίδες του Χωριού μας
("ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ" και "ΓΡΑΛΙΣΤΑ"). Οι
ιστορίες που περιγράφονται έχουν την πρω-
τότυπη σφραγίδα της άμεσης βιωματικής εμ-
πειρίας του συγγραφέα, αληθινές και
ανόθευτες ως την παραμικρή τους λεπτομέ-
ρεια. "Θέατρο" των εξελίξεων είναι κυρίως το
Χωριό μας και πρωταγωνιστές οι άνθρωποί
του. Ωστόσο, και το Φανάρι αλλά προπάν-
των και η Καρδίτσα συμμετέχουν με δραμα-
τικά επεισόδια, τα οποία σημάδεψαν βαθιά
την ψυχή και τη μνήμη του συγγραφέα.

Το βιβλίο αποτελεί απάνθισμα γλυ-
κόπικρων αναμνήσεων, δουλεμένο με μια
απαράμιλλη μαστοριά, που μόνο η μοναδική
γλαφυρή πένα του Λάμπρου Πασιαλή ξέρει
να την κεντάει ψιλοβελονιά πάνω στο χαρτί.
Αν αφήσεις για λίγο την περιέργεια να σε
βάλει στο ξεκίνημα μιας αφήγησης, χάνεσαι,
ξεχνιέσαι, απογειώνεσαι και δεν κάνεις
πίσω. Αφήνεσαι ανεπαίσθητα, γλυκά και
υποταχτικά να παρασέρνεσαι από το ορμη-
τικό μελίρρυτο ποτάμι της χρυσόρροης
πένας του συγγραφέα, που πότε σε ξεχύνει
μέσα σε θάλασσες φουρτουνιασμένες από
πόνο και δάκρυα και πότε σε ξεβγάζει σε γα-
λήνιους τόπους ανοιξιάτικης πανδαισίας,
όπου το γέλιο και η ψυχαγωγία σου προ-
σφέρονται απλόχερα με αφκιασίδωτο αυ-
θορμητισμό. Είναι το αντιστάθμισμα της
πίκρας εκείνων των πέτρινων χρόνων που
ίσως ξαναγεύτηκες και ξαναπόνεσες. 

Αν είσαι παλιάς γενιάς απομεινάρι,
ξαναζείς αλλοτινούς καιρούς, ξαναθυμάσαι
παλιούς καημούς και χάρες, βιώνεις από την
αρχή την ανέχεια και τη μιζέρια, τον κρυφό
παιδικό έρωτα, που έσβησε αφανέρωτος κά-
ποτε στην τρυφερή ψυχούλα σου, την "ευτυ-
χία" της φτώχιας, την απλότητα της
κοινωνικής συμβίωσης και την ανεπιτήδευτη
ανθρώπινη συναντίληψη. Αν πάλι είσαι
νέος, σου δίνεται η ευκαιρία να μάθεις από
πρώτο χέρι πράγματα και καταστάσεις που
ίσως η σκοπιμότητα επέτρεψε να βγουν στην
επιφάνεια της δημοσιότητας μόνο με το ημί-
φως της συσκοτισμένης αλήθειας. Ταυτό-
χρονα απολαμβάνεις κι εσύ μαζί με τους
άλλους το χειμαρρώδες, πιπεράτο χιούμορ,
που ξεχειλίζει άφθονο και συναρπαστικό
μέσα από τις ευφρόσυνες αλλά πάντα καλο-
προαίρετες παρεμβάσεις του συγγραφέα
στις αφηγήσεις. Ο αναγνώστης πότε πονάει
και δακρύζει κάτω από το σκληρό μαστί-
γωμα αδυσώπητων γεγονότων και πότε χαί-
ρεται και γελάει με απρόσμενα κωμικά
περιστατικά που έχουν ονοματεπώνυμο, και
από το χτες και από το σήμερα.  Ο συγγρα-
φέας δε φοβάται το βάρος της ευθύνης!  Έχει
το θάρρος να λέει "τα σύκα σύκα και τη
σκάφη σκάφη", σεβόμενος παράλληλα την
αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του κα-
θενός. Η προαίρεσή του είναι εκδήλως
αγαθή σε όλα τα κείμενα! Ακροβατεί με τετα-
μένη προσοχή πάνω στο διαχωριστικό
σκοινί της ευπρέπειας και του χιούμορ, για
να μην τραυματίσει κανέναν. Γι' αυτόν το
σπουδαίο πλούτο αναμνήσεων και συναι-
σθημάτων αλλά και ιστορικών πληροφοριών
που μας προσφέρει το βιβλίο του Λάμπρου
Πασιαλή το συνιστούμε απολύτως ανεπιφύ-
λακτα και του ευχόμαστε να είναι καλοτά-
ξιδο!!  

Το βιβλίο (372 σελίδες) τιμάται 15,-
ευρώ. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το
προμηθευτούν από τον ίδιο, τηλεφωνώντας
στο 24410 33133  ή στο 210 7516592.

ΕΚΔΟσΕΙσ  συγχΩρΙανΩν  Μασ

Εκδόθηκε και κυκλοφόρησε εδώ και
λίγες μέρες στην Iταλία, από τις εκδόσεις La-
ruffa, το βιβλίο της συγχωριανής μας Φιλο-
λόγου Βασιλικής Θ. Βούρδα (κόρη του Θωμά
και της Ειρήνης), που είναι έγγαμος με Ιταλό
σύζυγο και δύο παιδιά, διαμένοντες μονίμως
στην Ιταλία.

Τίτλος του βιβλίου:
“I piccoli archeonauti alla scoperta

dei Bronzi di Riace e delle altre statue del

Nuovo Museo Archeologico di Reggio

Calabria” –
(“Οι μικροί αρχαιοναύτες ανακαλύ-

πτουν τους Πολεμιστές του Ριάτσε και τα

άλλα αγάλματα του Νέου Αρχαιολογικού

Μουσείου του Ρηγίου Καλαβρίας”). 
Είναι ένα βιβλίο για παιδιά από 5 έως 10

ετών και προς το παρόν κυκλοφορεί μόνο
στα ιταλικά. Έχει διδακτικό χαρακτήρα,

ωραία εικονογράφηση και πολλές σελίδες
αφιερωμένες στην εμπέδωση των γνώσεων
και φιλοδοξεί να είναι το πρώτο μιας σειράς
βιβλίων αρχαιολογίας για παιδιά. Για όσους
συγχωριανούς επιθυμούν να το γνωρίσουν
καλύτερα υπάρχει η σχετική σελίδα στο fa-
cebook. 

Το βιβλίο πωλείται και από το ηλεκτρο-
νικό κατάστημα των εκδόσεων Laruffaedi-
tore.it .

Πληροφορηθήκαμε ότι το νέο αυτό βιβλίο
απέσπασε ήδη άριστες βιβλιοκριτικές και
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον προμήθειάς του.

Ευχόμαστε να εκδοθεί συντόμως και
στην Ελληνική γλώσσα, ώστε να είναι προ-
σβάσιμο στα Ελληνόπουλα, αλλά και σε
εμάς τους υπολοίπους, διότι όντως πρόκειται
για βιβλίο επιστημονικό - παιδαγωγικό, χρή-
σιμο για όλους μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΚΑΘΑΡΑ» ΑΛΗΘΕΙΑ

Είμαι δυστυχώς
υποχρεωμένος να
απαντήσω στην επι-
στολή του Ι. Γεωρ-
γούλα με τίτλο «Η
καθαρά αλήθεια για το
αεροπλάνο», η οποία
δημοσιεύθηκε στο
προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας. 

Ειλικρινά δεν κα-
τάλαβα το νόημα της
αποστολής αυτής της
επιστολής, που ασχο-

λείται με το θέμα της ελεύσεως του παλαιού αεροπλάνου στο χωριό, αφού
ο αποστολέας της δεν διαψεύδει ούτε αμφισβητεί το περιεχόμενο της επι-
στολής μου που αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα, τα οποία γνωρίζουν
και μπορούν να βεβαιώσουν τα τότε μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ΑΓΙΑ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ.  

Πρέπει να διευκρινίσω ότι ο Ι. Γεωργούλας δεν ήταν τότε μέλος του Δ.Σ.
του άνω Συλλόγου. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί ο ανωτέρω ανέλαβε αυτόκλητα να γράψει για
την ‘καθαρά’ όπως λέγει αλήθεια για το εν λόγω θέμα, αφού κατά την πε-
ρίοδο εκείνη δεν είχε καμμία σχέση και καμμία ανάμιξη με το θέμα.  Μπο-
ρεί στο παρελθόν να ασχολήθηκε – προφανώς χωρίς επιτυχία – αλλά αυτό
δεν του δίνει το δικαίωμα να εμφανίζεται σαν εκφραστής της ‘καθαράς’ αλή-
θειας και μάλιστα για γεγονότα που δεν γνωρίζει.  

Θέλω λοιπόν να επισημάνω στον Ι. Γεωργούλα τα εξής: 
1. Η αλήθεια είναι μία, ούτε καθαρή ούτε βρώμικη.  Η έκφραση της

‘μη αλήθειας’ είναι το ψέμα.  Αναρωτιέμαι λοιπόν τι υπονοεί με το ‘καθαρά
αλήθεια’.  Μήπως ότι το περιεχόμενο της επιστολής μου περιέχει ‘βρώμικη’
αλήθεια; 

2. Γνωρίζει άλλως ώφειλε να γνωρίζει, ότι η αίτηση που υπέβαλε ο
Ανδρέας Τουλιάς και στην οποία αναφέρεται στην επιστολή του, δεν ικα-
νοποιήθηκε από το ΓΕΑ.  Τουναντίον δεκτή έγινε η αίτηση που συνέταξα
εγώ και με την γνώση και συναίνεση του τότε προέδρου Αθαν. Γέρμανου
την έστειλα στις 16.9.2005 με το φαξ του γραφείου μου, στο ΓΕΑ.  Το αε-
ροπλάνο το παρέλαβα εγώ στο χωριό (υπάρχουν και σχετικές φωτογρα-
φίες) και υπέγραψα το συνταγέν σχετικό έγγραφο που μου έδωσε ο
επικεφαλής της αποστολής.  Η τυπική παραλαβή του αεροπλάνου έγινε
όπως γράφω και στην επιστολή μου, από τον τότε αντιπρόεδρο του Συλ-
λόγου κ. Βασ. Παναγόπουλο στις 2.8.2006 στο Ελληνικό. 

3. Ο Ι. Γεωργούλας δεν συμμετείχε και ούτε γνώριζε για τις ενέργειες
του συλλόγου και των μελών του τότε Δ.Σ. και απορώ γιατί αποφάσισε
χωρίς να έχει γνώση του θέματος, να στείλει αυτός επιστολή για την ‘κα-
θαρά’ αλήθεια.  Αν έγραψε την επιστολή επειδή θέλει να του αναγνωριστεί
ότι είχε κάποτε την ιδέα να έλθει αεροπλάνο στο χωριό, οφείλω να του πω
ότι το αντικείμενο της επιστολής μου δεν αφορούσε το ποιος είχε πρώτος
την ιδέα και περαιτέρω ότι από τέτοιου είδους ιδέες, μου έχουν διατυπω-
θεί στο διάστημα που είμαι Πρόεδρος στον Σύλλογο του χωριού, πάνω
από εκατό, αρκετές απ’ τις οποίες υλοποιήθηκαν.  Και υπάρχει η πληθώρα
αυτή τέτοιων ιδεών, γιατί αυτό είναι το εύκολο.  Το δύσκολο είναι να υλο-
ποιείς ιδέες και πολύ περισσότερο με προσωπικό κόστος.  Όπως η ιδέα
π.χ. που είχε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθαν. Γέρμανος και το υπ’ αυτόν
Δ.Σ., για την κατασκευή του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στο νεκροταφείο, την οποία
και υλοποίησε.  Αυτά είναι τα δύσκολα… Πάντως δεν τον άκουσα ποτέ να
λέγει ή να γράφει με ποιο τρόπο έγινε η ανακαίνιση της βρύσης του Αγίου
Δημητρίου, θέμα που το γνωρίζει καλά από πρώτο χέρι και μπορεί να μι-
λάει για «αλήθεια».  Ο Ι. Γεωργούλας γνωρίζοντας την τύχη της πρώτης
αίτησης που αναφέρει στην επιστολή του προς το ΓΕΑ, ασφαλώς θα
έπρεπε να αντιλαμβάνεται την αξία της δυσκολίας της υλοποίησης μιας
ιδέας.

4. Ξέρει πολύ καλά ότι υπαίτιος για την καθήλωση των αεροπλά-
νων κ.λ.π. δεν είμαι εγώ, που υπήρξα βουλευτής από τον Ιούνιο του 2012,
αλλά και αυτός για τις μέχρι το έτος 2009 επιλογές του.  Ας αιτιάται λοιπόν
πρώτα απ’ όλους τον εαυτόν του. 

5. Όσον αφορά το ‘παράπονό’ του για την μη δημοσίευση στην εφη-
μερίδα ‘ΓΡΑΛΙΣΤΑ’ τριών κειμένων, τα οποία διατείνεται ότι έστειλε για δη-
μοσίευση και δεν δημοσιεύτηκαν, λησμονεί να πει πότε, πως και που
εστάλησαν τα κείμενα αυτά.  Και αυτό γιατί ουδέποτε παραλήφθηκαν από
την εφημερίδα κείμενα δικά του.  Ας γνωρίζει ότι οποιοδήποτε κείμενο στέλ-
νεται στην εφημερίδα και δεν είναι υβριστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό
και πολιτικό / κομματικό, δημοσιεύεται.  Πολύ περισσότερο αν αφορά την
ζωή, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις του χωριού,
καθώς επίσης την δραστηριότητα των Συλλόγων, αλλά και επιτυχίες Γρα-
λιστινών.  Καλό λοιπόν είναι πριν εκφράσει δημόσια παράπονα και χρη-
σιμοποιεί εκφράσεις του τύπου ‘η εφημερίδα σου’ που δείχνουν εμπάθεια,
να ερευνά και να βεβαιώνεται για δικές του υποτιθέμενες ενέργειες. 

Παύλος Β. Σιούφας
Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



Η Ένωση Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής «Η Παν-
θεσσαλική Στέγη», στις 31-3-2015, πραγματοποίησε
εκδήλωση στην Αθήνα, στο θέατρο της ηθοποιού και
Βουλευτού Λαρίσης κ. Άννας Βαγενά, για να τιμήσει
την αγρότισσα μάνα με καλεσμένους τα Διοικητικά Συμ-
βούλια της Ένωσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Στέφα-
νος Γ. Κούτρας κάλεσε να απευθύνει χαιρετισμό στους
παρευρεθέντες στην εκδήλωση, τον πρώην Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων κ. Δημ. Γ. Σιούφα, που ήταν
προσκεκλημένος στην εκδήλωση αυτή.

Υπενθυμίζουμε ότι στην πόλη της Καρδίτσας, σε
χώρο της πλατείας Παυσιλίππου, φιλοξενείται το ορει-
χάλκινο άγαλμα της Μάνας, δωρεά της Βουλής των Ελ-
λήνων στις Καρδιτσιώτισσες και τους Καρδιτσιώτες.
Σύμβολο και τιμή της πόλης μας στην Μάνα. 

«Για να αποδώσουμε, αιώνια τιμή στην Μάνα, και
ειδικότερα την αγρότισσα μάνα, φέραμε στην Καρδί-
τσα το απαράμιλλο γλυπτό της Μάνας, ως άγαλμα σύμ-
βολο, σύμβολο τιμής. Το άγαλμα αυτό είναι

φιλοτεχνημένο από τον μεγάλο γλύπτη Χρήστο Κα-
πράλο, για την αγρότισσα Μάνα. Το πρωτότυπο υπάρ-
χει στο προαύλιο χώρο της Βουλής και αντίγραφα
αυτού, στην Καρδίτσα και την Δράμα. Θα επαναλάβω
αυτά που είπα στην Καρδίτσα στα αποκαλυπτήρια του
αγάλματος στις 12 Απριλίου του 2009. Όλοι τιμούμε την
Μάνα και ειδικότερα τη Μάνα αγρότισσα. Τη γυναίκα
που αποτέλεσε και αποτελεί τον ουσιαστικό συνεκτικό
κρίκο της ελληνικής οικογένειας, στην ύπαιθρο και την
Ελληνική Περιφέρεια γενικότερα…..», ανέφερε μεταξύ
άλλων ο Πρόεδρος κ. Δ. Γ. Σιούφας για να καταλήξει.

«….Όλες οι μάνες είναι ίδιες, αλλά η αγρότισσα
μάνα έχει κάτι το διαφορετικό. Και όσοι έχουμε γεννη-
θεί από αγρότισσες μητέρες, σε δύσκολους καιρούς και
σε καιρούς φτώχειας, το νιώθουμε καλύτερα. Η Ελλη-
νίδα Αγρότισσα υπήρξε και παραμένει η ψυχή της ελ-
ληνικής αγροτικής οικογένειας. Την τιμούμε, την
ευχαριστούμε και την ευγνωμονούμε».
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Από την Θεσσαλική στέγη, στην Αθήνα.

Τιμήθηκε η Ελληνίδα Μάνα
Από τα εγκαίνια , στην Καρδίτσα,

στις 14-4-2009.

Λακωνικά
Ενθαρρυντικό μήνυμα για την αναζωογό-

νηση του χωριού,  αποτελεί η απόφαση
των νέων κατοίκων του χωριού να προχω-

ρήσουν στη σύσταση Δασικού Συνεταιρισμού. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι το δάσος μας
είναι αρκετά μεγάλο για να θρέψει όχι
μόνο είκοσι αλλά πολύ περισσότερες οι-

κογένειες, με την κατάλληλη αξιοποίησή του, προ-
στασία και φροντίδα του, μπορούμε να
ευελπιστούμε ότι το εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυ-
χία.

Λίαν επιτυχημένη υπήρξε και η ενασχόληση
ομάδας παραγωγών μας με την καλλιέρ-
γεια πατάτας και φασολιών  στο κτήμα

της Τζάντζενας η οποία συνεχίζεται. και φέτος.

Ησυνέχιση κατασκευής του περιφερειακού
δρόμου του χωριού είναι στα άμεσα σχέ-
δια της Περιφέρειας σύμφωνα με αξιόπι-

στες πληροφορίες του «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ»

Να καθαριστεί ο δρόμος προς τη λίμνη Ν.
Πλαστήρα από τα κλαδιά τα οποία τον
έχουν σχεδόν κλείσει στο ύψος της βρύ-

σης του Αηλιά. 

Οδρόμος αυτός, έργο (1 000 000 ΕΥΡΩ) το
οποίο κατασκευάσθηκε με τη φροντίδα του
πρώην προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη

Σιούφα , αφ ενός μας δίνει διέξοδο προς τη λίμνη
αφ ετέρου μας επιτρέπει να προστατεύουμε και να
εκμεταλλευόμαστε το δάσος μας. 

Πρέπει ως εκ τούτου εμείς να τον προσέ-
χουμε και να τον συντηρούμε αφού για
μας κατασκευάσθηκε και να μην περιμέ-

νουμε από άλλους.

Υπό τις σημερινές δύσκολες συνθήκες τις
οποίες διάγουμε δεν είναι ανάγκη να
απευθυνόμαστε συνεχώς στο κράτος να

μας λύσει τα προβλήματα τα οποία μπορούμε και
από μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε.

Ρίξει με την συνήθεια της συνεχούς κριτικής
και της συνεχούς απραξίας περί τα κοινά
αποτελεί η εθελοντική ενασχόληση με διά-

φορες δραστηριότητες που βοηθάνε στη βελτίωση
της κατάστασης στον τόπο μας.

Για να καταλάβουμε το νόημα της εθελοντι-
κής εργασίας πρέπει να θυμηθούμε παλαι-
ότερες εποχές όταν η εργασία για έργα επ

ωφελεία του συνόλου δεν ήταν εντελώς εθελοντική
αλλά  .. επιβαλλομένη.

Οκάθε χωριανός ή μάλλον η κάθε οικογένεια
θα έπρεπε κάθε μήνα να απασχολείται
ορισμένες ημέρες ανάλογα με την εποχή,

2-3 μέρες, σε έργα που καθορίζονταν από το Κοινο-
τικό Συμβούλιο. Τα έργα αυτά ήταν κατασκευή δρό-
μων, καθαρισμός υδρομαστεύσεων,
πυροπροστασία και άλλα, ονομάζονταν  δε η ενα-
σχόληση αυτή. Προσωπική Εργασία.

Στη σημερινή εποχή αντί της επιβαλλόμενης
Προσωπικής Εργασίας, μπορούμε να εργα-
ζόμαστε εθελοντικά σε διάφορα μικροέργα,

τα οποία μπορούν να καθοριστούν και να προ-
γραμματίζονται από την Τοπική Κοινότητα.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Φιλελληνισμός, 
προσφορά και προοπτική

Ημέρα του Φιλελληνισμού η 19η Απριλίου και γιορ-
τάζεται με επισημότητα κάθε χρόνο. Στον Μητροπολι-
τικό Ναό Αθηνών έγινε ομιλία από τον τ.Πρόεδρο της
Βουλής κ.Δημήτρη Γ.Σιούφα, καλεσμένος από την Πε-
ριφερειάρχη Αττικής κ.Ειρήνη Δούρου και τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου «Μπάϊρον», για τον φιλελληνισμό και

τον Πολιτισμό, κ.Παναγιώτη Τρι-
γάζη.

Ημέρα μνήμης, τιμής και διε-
θνούς αλληλεγγύης η ημέρα αυτή, που συμπίπτει με τον
θάνατο του μεγάλου Φιλέλληνος Λόρδου Βύρωνος, στο
Μεσολόγγι το 1824.

Διαμορφώνεται η πλατεία
στον «Άγιο Δημήτριο»

Ο πρόεδρος
της Τοπικής Κοι-
νότητας Ελληνο-
πύργου κ. 
Ιωάννης Βλάχος σε αγαστή συνεργασία με τους Το-
πικούς Συμβούλους και το Δήμο Μουζακίου άρχισε
τη διαμόρφωση της πλατείας του «Αγίου Δημητρίου».
Με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης θα μπορούν
να σταθμεύουν όλα τα οχήματα της γειτονιάς και θα
αναβαθμισθεί ο χώρος αισθητικά.


