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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Ετήσια γενική Συνέλευση – κοπή πίτας
του  Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας

ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

2015
Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους έγιναν

στο χωριό διάφορα μικρά έργα για την βελτίωση της
ποιότητας  ζωής των κατοίκων αυτά ήταν:

●●Κατασκευή σκαλοπατιών πρόσβασης στις θέ-
σεις Παπαντωνέικα και Μπλιαρέικα.

●●Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και τσιμεντό-
στρωση στη θέση Λαγέικα.

●●Τσιμεντόστρωση σημείου αναστροφής οχημά-
των, στη θέση Καρανασέικα

●●Κατασκευή φρεατίου απορροής ομβρίων υδά-
των στη θέση Πλατεία Μίσχου.

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11 πμ,
πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή
της πίτας του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας στο
ξενοδοχείο METROPOL της πόλης.  Στην αρχή εκλέχ-
θηκε το προεδρείο της Γενικής Συνέλευση;ς αποτελού-
μενο από τους: Αντώνη Μηνίτσιο, Βούρδα Θωμά και
Αλπού Απόστολο. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. Αντώνης Μηνί-
τσιος αφού ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά μετέφερε
τους θερμούς χαιρετισμούς του πρώην προέδρου της
Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα ο οποίος δεν μπόρεσε να
παραβρεθεί στην εκδήλωση διότι βρίσκονταν στην
Κύπρο σε επίσημη επίσκεψη μετά από πρόσκληση από
το Κοινοβούλιο της Κύπρου. |Σελ. 4|Σελ. 4

Κοπή πίτας Συλλόγου
Ελληνοπυργίων 

Αθηνών

Στις 6/2/16 στην αίθουσα δεξιώσεων του ξενο-
δοχείου Polis Grand Hotel της συγχωριανής μας Λαμ-
πρινής Καρανάσιου στην Αθήνα έγινε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου Ελληνοπυρ-
γίων Αθήνας «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Στη σεμνή και
όμορφη αυτή εκδήλωση παρέστησαν αρκετοί συγ-
χωριανοί μας κάθε ηλικίας κάτοικοι του λεκανοπεδίου
Αττικής όπως και άλλοι που έτυχε να βρεθούνε στην
Αθήνα. 

Το ευχάριστο στην εκδήλωση ήταν τα πολλά νέα
παιδιά που προσήλθαν με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί μία πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα στην κατάμε-
στη αίθουσα. Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του
συλλόγου κ. Βασίλης Παναγόπουλος, ο οποίος στην
ομιλία του ευχαρίστησε όλους του παρισταμένους.
|Σελ. 2|Σελ. 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι συνδρομητές της εφημερίδας «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ», που πλήρωσαν για το έτος  2016,

θα συμπεριληφθούν στους συνδρομητές του επομένου τριμήνου (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος
2016).

Παράκληση, όσοι λαμβάνουν την εφημερίδα να μας ενημερώσουν για την συνέχιση της απο-
στολής της ή ΌΧΙ, καθώς και για τυχόν μεταβολή της ταχ.δ/νσής τους.

Σημειώνουμε ωστόσο ότι:
Όσοι  εκ των συγχωριανών μας λαμβάνουν την εφημερίδα και ΔΕΝ απέστειλαν συνδρομή για

τα τρία τουλάχιστον τελευταία έτη (2013, 2014, 2015), θα διαγραφούν από το  οικείο βιβλίο συν-
δρομητών, θεωρούμενοι ως σιωπηρώς ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ.

Τα έξοδα της εφημερίδας, είναι γνωστό αυτό, πολλαπλασιάσθηκαν τα τελευταία χρόνια, πλην
όμως η συνδρομή (10 € το έτος) παραμένει ΣΤΑΘΕΡΗ, καθ`όλην την διάρκειαν της έκδοσης της
εφημερίδας τα τελευταία 15 έτη τουλάχιστον!!!!!

Το μοναδικό έσοδο για την κάλυψη των εξόδων  της εφημερίδας (εκτύπωση - ταχυδρομική
αποστολή), είναι η  συνδρομή των αναγνωστών της.

Εκ του Δ.Σ.του Συλλόγου

Πολιτική Ομιλία του τ. Βουλευτή Καρτδίτσας 
(και συγχωριανού μας) Παύλου Β. Σιούφα.

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου στο ξενοδοχείο ¨Κιέριον¨ στην Καρδίτσα
πραγματοποιήθηκε ανοιχτή πολιτική ομιλία από τον συγχωριανό μας
και πρώην βουλευτή κ. Παύλο Σιούφα. Πλήθος κόσμου κατέκλεισε την
αίθουσα του ξενοδοχείου. Το ευχάριστο για μας ήταν οι πολυπληθής
παρουσία των συγχωριανών μας στο χώρο δείγμα πως το χωριό στη-
ρίζει τους δικούς του ανθρώπους. 

Ο Παύλος αρχικά έκανε μια αναφορά για τους λόγους που πολι-
τεύτηκε την προηγούμενη φορά και τους λόγους που τον ανάγκασαν να
αποσυρθεί «χαμηλόφωνα» χωρίς να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα
στην παράταξη την οποία και εκπροσωπούσε.

Αναφέρθηκε εκτενώς στα όσα συμβαίνουν στην χώρα σήμερα εκ-
φράζοντας τις απόψεις του.  |Σελ. 4|Σελ. 4

Νεκρολογία

ΛΑΜΠΡΟΣ Γ.
ΣΥΡΜΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α. (†)
Ολίγον προ της εκπνοής

του έτους 2015 απεβίωσε
σχεδόν εκατοντούτης (εγεν-
νήθη το 1916 στον Ελληνό-
πυργο) ο λαμπρός
Αξιωματικός του Πεζικού και
εκλεκτόν τέκνο του Ελληνο-
πύργου, ο ΛΑΜΠΡΟΣ Γ.
ΣΥΡΜΟΣ, γόνος της επιφα-
νούς Οικογενείας των Συρ-
μαίων ή Ζηγραίων.  |Σελ. 3|Σελ. 3

Εκοιμήθη ο Επίσκοπος Ρεντίνης Σεραφείμ
Για την αιωνιότητα ανεχώρησε πρωϊνές ώρες του Σαββάτου της 16ης Απρ.2016, ο

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρεντίνης (Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρ. Θεσσαλιώτιδος)
κυρός Σεραφείμ, σε ηλικία 71 ετών.

Τον τελευταίο καιρό ο Θεοφιλέστατος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του 401 Στρατιωτικού
Νοσοκομείου, μετά από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο μαριστός Επίσκοπος γεννήθηκε στις 2/12/1945 στην Καρδίτσα, όπου και διέ-
μεινε μέχρι το πέρας των Γυμνασιακών του σπουδών. 

Υπήρξε πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τελει-
όφοιτος της Νομικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του ως Έφεδρος Αξιωματικός Πεζικού.
Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός (Θεολόγος Καθηγητής) σε Γυμνάσια και Λύκεια της

πόλεως και περιοχής του Νομού Καρδίτσης και της Γερμανίας (Νυρεμβέργη, Αυγού-
στα και Μόναχο). |Σελ. 2|Σελ. 2
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ΘΑΝΑΤΟΙ: 
-Ιωάννης Γ. Γώγος, ετών 89, την 2-1-2016 στην

Αθήνα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ι. ν. Αγίας
Βαρβάρας Λυκίοβρυσης Αττικής και ακολούθησε εν-
ταφιασμός στο κοιμητήριο της Μεταμόρφωσης Αττι-
κής.

-Ζέριγγα Ευαγγελία συζ. Γεωργίου, ετών 85, την
21-1-2016 στην Αθήνα και η εξόδιος ακολουθία
εψάλη στην Μονεμβασιά Λακωνίας.

-Παναγόπουλος Προκόπης του Θωμά, ετών 85,
την 26 -1-2016 στον Δασόλοφο Φαρσάλων, όπου και
ενταφιάσθηκε.

-ΜΑΝΤΑΣ Κυριάκος (συζ. Φωτεινής Απ. Κορώνη),
ετών 72, στις 2-2-2016 στην Αθήνα, η δε εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη  στον κοιμητηριακό  ι. ν. του Γ΄ Νεκρο-
ταφείου Αθηνών, την 5-2-2016.

-ΒΛΑΧΟΣ Στέργιος του Φιλίππου (σύζυγος Τού-
λας Λ. Γέρμανου), ετών 80, την 5-2-2016 Λάρισα. Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ι. ν. Αγίου Κων/νου,
πόλεως Λαρίσης.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Χρήστου Απ. Γιαννούλη στον Ι.Ν. Αγίου Αντω-

νίου, στην Νίκαια Αθηνών, την Κυριακή 10 Ιανουα-
ρίου 2016.

-Λάμπρου Βασ. Καπέλλα, 40ήμερο, στον ι.ν.
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στη Λάρισα,
την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016.

-Αγορίτσα συζ. Ιω. Γέρμανου, 40ήμερο, στον ι.ν.
Αγίου Γεωργίου Νεάπολης Θες/νίκης, το Σάββατο 12
Δεκ. 2015.

-Παναγόπουλος Προκόπιος του Θωμά, 40ήμε-
ρον, στο χωριό Δασόλοφος Φαρσάλων.

-Ιωάννης Γ. Γώγος, 40ήμερον, στις 7-2-2016 στον
ι.ν. Αγίας Βαρβάρας Λυκόβρυσης Αττικής.

-ΒΛΑΧΟΣ Στέργιος του Φιλίππου (σύζυγος Τού-
λας Λ. Γέρμανου), 40ήμερον, στην ι.μ. Ολυμπιωτίσ-
σης, στην Ελασσόνα, στις 12-3-2016.

Πένθιμα και άλλα...

-Παρασκευή 14 Μαρτίου 86 ο ετήσιος χορός του
Συλλόγου στο κέντρο ΡΟΤΟΝΤΑ της Λάρισας, θα
συμμετέχει το φημισμένο δημοτικό συγκρότημα του
Κώστα Καρακώστα από τα Τρίκαλα.

-Βιβλίο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» το χωριό
μου, του Παπαβασίλη Χαρ. Σιούφα πρόκειται να κυ-

κλοφορήσει σύντομα.
-Ο χορός του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Βόλου

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου
στο κέντρο ΑΓΡΑΦΑ.

-Ετήσια Γενική Συνέλευση –κοπή πίτας ΣΕΛ τυ-
χερός της χρονιάς αναδείχθηκε ο κ. Νικόλαος Θ. Φα-
ρασλής.

-Κανόνες υγιεινής.
-Κοινωνικά

-Χορός ΣΕΛ στις 14  Μαρτίου θα συμμετέχει ο Κ.
Καρακώστας.

-Χορός Συλλόγου Βόλου 
-Νέα Μέλη
-Γεννήσεις
-Τρίκαλα
-Καλημέρα (ποίημα του κ. Χρίστου Μπίρου)

-Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής της υποδομής
για μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κα-
ψούνα.

-Ο δρόμος τι γίνεται;
-Ο βουλευτής κ. Δημήτριος Σιούφας μετέβη στις

ΗΠΑ όπου θα δώσει δύο διαλέξεις σε ισάριθμα αμε-
ρικανικά πανεπιστήμια.

-Βγήκαν τα σαλιγκάρια.
-Εκδρομή στο Πήλιο.
-Σαρδέλες πικάντικες ( ποίημα του Ι. Γραλιστινού)
-Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο απο-

κριάτικος χορός στο ΡΟΤΟΝΤΑ (πάνω από 500 οι
καλεσμένοι που παρέστησαν).

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

...πριν από 30 χρόνια...πριν από 30 χρόνια
Νο 17 Ιανουάριος 1986

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

«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» Τριμηνιαία Εκπολιτιστική Εφημερίδα  
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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 
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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.

Συγχωριανός μας αναζητεί  κατοικία στο χωριό
μας (Ελληνόπυργο) για διαμονή, καθόλην την
διάρκεια του χρόνου.
Εάν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος να επι-
κοινωνήσει  με τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
στο τηλ. 6944777455.

Ζητείταισπίτι για ενοικίαση,
ΣΤΟ ΧΩΡΙΌ

Πωλείται σύγχρονη οικία στον Ελληνόπυργο
με δύο υπνοδωμάτια κουζίνα, σαλόνι ,λουτρό
και κεντρική θέρμανση, εντός οικοπέδου 200
τμ.. Πληροφορίες στο Τηλέφωνο : 6983973799

ΠωλείταιΠωλείται

Στη µνήµη 
Ιωάννου Γ. Γώγου

Στις 2 Ιανουαρίου 2016
έφυγε για πάντα από κοντά
μας ο πολυαγαπημένος μας
σύζυγος, πατέρας, παππούς,
θείος  Ιωάννης Γεωργίου
Γώγος ετών 89.

Η εξόδιος ακολουθία πραγ-
ματοποιήθηκε στις 4 Ιανουα-
ρίου 2016 στον Ιερό Ναό της
Αγίας Βαρβάρας στην Λυκό-

βρυση Αττικής και συνέχισε ο ενταφιασμός στο κοι-
μητήριο της Μεταμόρφωσης ,όπου αποχαιρετίσαμε
τον λατρευτό μας σύζυγο και πατέρα Ιωάννη στο τε-
λευταίο του ταξίδι προς τον Θεό και την αιωνιότητα.

Η απώλειά του άφησε ένα μεγάλο κενό στις καρ-
διές των κοντινών συγγενών του αλλά και στις καρ-
διές όλων όσων τον γνώριζαν. Γιατί ο Ιωάννης Γώγος
υπήρξε ένας περήφανος άνθρωπος με ήθος και ευ-
πρέπεια, σεμνός, καλόκαρδος αλλά και πολύ γεν-
ναιόδωρος.

Ο Ιωάννης Γώγος ως αξιωματικός  της Αστυνο-
μίας που υπηρέτησε εγκαταστάθηκε σε πολλά μέρη.
Απ’ όπου έχει περάσει έχει αφήσει το σημάδι του
στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και αυτό είναι
ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορεί να έχει κά-
ποιος στη σύντομη ζωή του σ’ αυτόν τον κόσμο. Γιατί
είναι πράγματι σπάνιο να εκτιμούν και να αγαπούν
τόσο έναν  άνθρωπο όλοι όσοι τον συναναστράφη-
καν έστω και για λίγο χρονικό διάστημα. Μέσα σ’
αυτό το πνεύμα της προσφοράς διετέλεσε για αρκετά
χρόνια ταμίας στον σύλλογο Ελληνόπυργου της Αθή-
νας .

Στην ζωή του είχε την τύχη να έχει γύρω του αν-
θρώπους που τον αγαπούσαν πάρα πολύ και ευτύ-
χισε να δει τρία παιδιά και τρία εγγόνια.

Στις 7 φεβρουαρίου τελέσθηκε 40ήμερο μνημό-
συνο στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στην Λυ-
κόβρυση Αττικής.

Λατρεμένε μας σύζυγε, πατέρα, παππού σ’ ευ-
χαριστούμε για όσα μας πρόσφερες.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. 
Η γλυκύτητα και η ηρεμία σου θα μας συντρο-

φεύει για πάντα  .
Θα είσαι το φωτεινό παράδειγμα για εμάς.
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ…

Κοπή πίτας Συλλόγου
Ελληνοπυργίων 

Αθηνών
Ευχαρίστησε για ακόμα μία φορά την συγχω-

ριανή μας κα Λαμπρινή Καρανάσιου που μας παρα-
χωρεί δωρεάν για πολλά χρόνια το ξενοδοχείο για τις
εκδηλώσεις του συλλόγου. Ευχαρίστησε επίσης και
την συγχωριανή μας κα Άννα Καρανάσιου που εδώ
και πολλά χρόνια μας προσφέρει δωρεάν τις βασι-
λόπιτες. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε για τα έργα του
συλλόγου στο χωριό και αναγνώστηκαν τα ευχετήρια
μηνύματα για καλή χρονιά που έστειλαν: Α) Αθανά-
σιος Γέρμανος : πρώην πρόεδρος του συλλόγου Αθη-
νών «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Β) Ιωάννης Βλάχος :
πρόεδρος του χωριού μας. Γ) Γεώργιος Παναγόπου-
λος: δημοτικός σύμβουλος. Δ) Αντώνιος Μηνίτσιος:
πρώην αντιδήμαρχος. Ε) Καρύδας Δημήτριος του
Ευαγγέλου: εργολάβος οικοδομών. Στην συνέχεια το
λόγο πήρε ο πρώην βουλευτής και μέλος του διοικη-
τικού συμβουλίου του συλλόγου Αθηνών «ΑΓ. ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ» κος Παύλος Σιούφας που μίλησε για τα
έργα, τις εκδηλώσεις και τις προοπτικές του χωριού
μας.

Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης 
είναι του κ. Δημήτρη Βλάχου.

Εκοιμήθη ο Επίσκοπος
Ρεντίνης Σεραφείμ

Συνέχεια από σελ 1

Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετε-
ώρων.

Χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος από
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώ-
ρων κ. Σεραφείμ και υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ και
Πνευματικός της αυτής Μητροπόλεως.

Η εξόδιος αυτού ακολουθία εψάλη στον Μητρο-
πολιτικό ι.ν. Αγίων Κων/νου και Ελένης (πόλεως
Καρδίτσας), την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 ώρα 12μ.  

Αιωνία του η μνήμη.

Νο 18 Φεβρουάριος 1986

Νο 19 Μάρτιος 1986

Συνέχεια από σελ 1
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Πλήρωσαν τη συνδρομή του συλλόγου 
Ελληνοπυργίων Αθήνας «Αγία Παρασκευή» για το 2016:

1. ΒΛAΧΟΣ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ .....................................10 €
2. ΒΛAΧΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ (ΠΡΌΕΔΡΟΣ) ....................50 €
3. ΓEΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ ................................10 €
4. ΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................10 €
5. ΖΕΡΙΓΓΑ ΙΩΑΝΝΑ .............................................20 €
6. ΖΕΡΙΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ....................................10 €
7. ΖΕΡΙΓΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ..................................10 €
8. ΖΕΡΙΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......................................10 €
9. ΖΕΡΙΓΓΑΣ ΘΩΜΑΣ ............................................10 €
10. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..............................10 €
11. ΚΑΡΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ...........................................10 €
12. ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...................................10 €
13. ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..........................................10 €
14. ΛΑΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ .......................................10 €
15. ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .................................10 €
16. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...................................10 €
17. ΜΗΝΙΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ..........................10 €
18. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ............................10 €
19. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ...........................10 €
20. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ........................10 €

21. ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ .....................................10 €
22. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ....................................10 €
23. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ..................10 €
24. ΣΙΟΥΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ....................................10 €
25. ΣΙΟΥΦΑ ΟΛΓΑ ................................................10 €
26. ΣΙΟΥΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ...................................10 € 
27. ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .............................10 €
28. ΤΕΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ .........................................10 €
29. ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ .......................................10 €
30. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ......................................10 €
31. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ .....................................15 €
32. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΘΑ ......................................10 €
33. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ............................10 €
34. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ..............................10 €
35. ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ........................10 €

Η συνδρομή γίνεται και με κατάθεση στο λογαρια-
σμό του συλλόγου στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αρ. λογαριασμού: 6044-010133-792

Νεκρολογ ία

ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΣΥΡΜΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α. (†)

Ο πατέρας του Γεώργιος μαζί με τον αδελφό του Δη-
μήτριο, αφού έζησαν και ευδοκίμησαν ως μετανάστες
εις την Αίγυπτον, επανήλθαν εις το χωριό της καταγω-
γής των, όπου ανήγειραν το γνωστό Αρχοντικόν Σύρ-
μου ή Ζήγρα [το οποίο οι κληρονόμοι, παιδιά και
εγγόνια (μεταξύ των οποίων και ο Στρατηγός), των δύο
αδελφών εδώρησαν στο «Ίδρυμα Αρχοντικόν Σύρμου
(Ζήγρα)», το οποίο Ίδρυμα και το αποκατέστησε ώστε
να λειτουργεί σήμερα ως ξενώνας και να αποτελεί
πραγματικό κόσμημα όχι μόνο για το Χωριό μας αλλά
και την εν γένει περιοχή του],  απέκτησαν οικογένειες,
εμόρφωσαν τα παιδιά τους και αφήκαν σημαντικά ίχνη
κοινωνικής προσφοράς πίσω τους.  Είναι χαρακτηρι-
στική η αναφορά στο δάπεδο της Εκκλησίας της Αγίας
Παρασκευής στο όνομα του πατέρα του Στρατηγού, με
το επώνυμο «Ζήγρας», ως επιτρόπου της Εκκλησίας
(«ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ Γ. ΖΗΓΡΑ») όταν έγινε η επί-
στρωση του δαπέδου με πλακίδια, επίστρωση που, ευ-
τυχώς, σώζεται.  Προφανώς, ο Γεώργιος Ζήγρας δεν
ήταν ο μόνος επίτροπος και η αναφορά σε αυτόν δεν
ήταν τυχαία.

Μετά το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών, ο
Λάμπρος Σύρμος επέτυχε μεταξύ των πρώτων (το 1935)
στην εξαιρετικά δύσκολη νεοσύστατη Σχολή Ικάρων,
από την οποία μετεγράφη ολίγον αργότερον στην Στρα-
τιωτική Σχολή Ευελπίδων. Απεφοίτησε 6ος στην τάξη
του 1939. Πλην της Σχολής Ευελπίδων εφοίτησε σε όλα
τα σχολεία του Όπλου του Πεζικού, στην Ανωτάτη
Σχολή Πολέμου, στην ΣΕΘΑ, στην Σχολή Πεζικού των
Η.Π.Α. και στην Σχολή Αμφιβίων Επιχειρήσεων (επί-
σης των Η.Π.Α.), μέχρι της αποστρατείας του το 1973.
Διοίκησε Λόχο Πεζικού, Τάγμα Πεζικού, την Γ’ Μοίρα
Καταδρομών, το Τάγμα Ευελπίδων και την Διοίκηση
Καταδρομών.  Υπηρέτησε σε πολλές επιτελικές θέσεις,
καθώς και ως Επιτελάρχης της Ανωτάτης Στρατιωτικής
Διοικήσεως Αμύνης Κύπρου. Επετέλεσε τα καθήκοντά
του όπου υπηρέτησε κατά τρόπον υποδειγματικόν και
αντάξιον του ονόματός του: Λαμπρόν!  

Είχε αρίστην επαγγελματική κατάρτιση και εγκυ-
κλοπαιδική μόρφωση και σπάνια διοικητικά και ηγε-
τικά χαρίσματα.  Μετέσχε εις τον Ελληνο-Ιταλικό
Πόλεμο και επέδειξε ως αξιωματικός υπέροχον πολεμι-
κήν δράσιν τόσον εν Αλβανία, όπου επολέμησεν επι-
κεφαλής Διμοιρίας (ως Διμοιρίτης), όσον και εν
συνεχεία, διαρκούσης της Κατοχής. Μετέσχε την Εθνική
Αντίσταση με τον Ομάδα του Ταγματάρχου Βλάχου,
μετά την διάλυση της οποίας από τον Ε.Λ.Α.Σ., μετέσχε
στον Ε.Δ.Ε.Σ. και, ολίγον αργότερον, διέφυγε εις την
Μέσην Ανατολήν όπου και ενετάχθη εις τον Ιερόν
Λόχον.  Κατά την διάρκεια του Ανταρτοπολέμου, υπη-
ρέτησε ως Λοχαγός και επέδειξε εξαιρετικές στρατιωτι-
κές ηγετικές αρετές και υψηλόν ήθος και ηρωισμόν,
τραυματισθείς στο πρόσωπο, και προαχθείς επ’ αν-
δραγαθία εις τον βαθμόν του Ταγματάρχου.  Η Πατρίδα
τον ετίμησε με τα πιο σημαντικά παράσημα και στρα-
τιωτικά μετάλλια τιμής και αξίας, μεταξύ των οποίων το
μέγιστο ήτο η επ’ Ανδραγαθία προαγωγή του.  Ετιμήθη

τετράκις με τον Χρυσούν Σταυρόν Αξίας, πεντάκις με
τον Πολεμικόν Σταυρόν Τρίτης Τάξεως και δις με το Με-
τάλλιον Εξαιρέτων Πράξεων.

Η μετά τον πόλεμον εξέλιξή του ως αξιωματικού
υπήρξε ανάλογος προς την ποιότητα και το ήθος του.
Υπήρξε ακέραιος άνθρωπος, εξαιρετικά αυστηρός στην
εκτέλεση του καθήκοντος προς την Πατρίδα, εργατικός
και σεμνότατος, και αφοσιωμένος γονεύς.  Δεν εννο-
ούσε ποτέ να αθετήσει τον όρκο του και δεν ήταν δε-
κτικός σε οποιαδήποτε επιρροή (πολιτική ή άλλη), έχων
πάντοτε ως γνώμονα τον Νόμο και το προς την Πατρίδα
χρέος.  Είναι χαρακτηριστικό του ήθους του Λάμπρου
Σύρμου το γεγονός ότι ο αείμνηστος Πατέρας μου, ο
οποίος ήταν φίλος του Λάμπρου Σύρμου από τα μαθη-
τικά τους θρανία (ο Πατέρας μου γεννήθηκε το 1915),
μου ανέφερε ότι δεν εννοούσε να ζητήσει «εξυπηρέ-
τηση» από τον φίλο του που υπηρετούσε στο Γενικό
Επιτελείο, όταν εγώ επρόκειτο να στρατευθώ, προκει-
μένου να τοποθετηθώ σε Μονάδα πλησίον των Αθη-
νών.  Αυτός ο ανένδοτος χαρακτήρας του Λάμπρου
Σύρμου και η προσήλωσή του στη νομιμότητα, ήταν και
ο λόγος για τον οποίο δεν είχε οποιαδήποτε συμμετοχή
στην συνωμοτική ομάδα των Απριλιανών.  

Ο Λάμπρος Σύρμος απέκτησε με την μακαρίτισσα
σύζυγό του δύο λαμπρά παιδιά, τον Γεώργιο και τον
Βασίλειο, τα οποία αμφότερα έκαναν λαμπρές σπου-
δές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα είναι Καθηγη-
τές, ο μεν πρώτος, ο Γεώργιος, στο University of
Maryland και ο δεύτερος, ο Βασίλειος, είναι Αντιπρό-
εδρος στον τομέα της ερεύνης και των νεωτερισμών στο
Πανεπιστήμιο της Χαβάης.  Τα βιογραφικά τους σημει-
ώματα είναι εξαιρετικά.  Ο Πατέρας των εκαμάρωνε δι-
καίως δια τα επιστημονικά επιτεύγματα και την εξέλιξη
των παιδιών του.  Ο Βασίλειος Λ. Σύρμος είναι έγγαμος
και έχει δύο παιδιά.  

Ο Λάμπρος Σύρμος απεβίωσε πλήρης ημερών και
με απόλυτη χρήση των διανοητικών του λειτουργιών,
αφού είχε γευθή την παρουσία των παιδιών του στα τε-
λευταία Χριστούγεννα της ζωής του.  Είχα προσωπικά
την καλή τύχη να συνομιλήσω μαζί του λίγες ημέρες
προ του θανάτου του και εντυπωσιάσθηκα από την συ-
ζήτησή μου μαζί του.  

Ο Λάμπρος Σύρμος με τη ζωή του ετίμησε το Χωριό
μας και αποτελεί υπόδειγμα ήθους και φιλοπατρίας, το
οποίο πρέπει να έχουν προ οφθαλμών οι νεώτεροι συγ-
χωριανοί μας και όχι μόνον.

Η κηδεία του Λάμπρου Σύρμου έγινε με όλες τις
προσήκουσες στρατιωτικές τιμές την 26 Ιανουαρίου
2016 εκ του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.  Προσήκοντα επι-
κήδειο λόγο εξεφώνησε, μεταξύ άλλων, και ο συγχω-
ριανός μας, πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Δημήτριος
Γ. Σιούφας, εξάρας την προσωπικότητα και την πα-
ρουσία του Λάμπρου Γ. Σύρμου, ως Αξιωματικού και
συγχωριανού.  

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχήν του υποδειγματι-
κού συγχωριανού μας Λάμπρου Γ. Σύρμου!

Θεόδωρος Β. Σιούφας

Συνέχεια από σελ. 1

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΥΡΜΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ 
«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ 

ΣΥΡΜΟΥ – ΖΗΓΡΑ»
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος

«Αρχοντικόν Σύρμου –

Ζήγρα» Ελληνοπύργου,

Καρδίτσης, συνελθόν εκτά-

κτως επί τω αγγέλματι της

εκδημίας του

ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΡΜΟΥ, Αντιστρατήγου

ε.α.,

εκλεκτού τέκνου του Ελληνοπύργου και εξαιρέ-

του Αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού, που υπη-

ρέτησε με αυταπάρνηση την Πατρίδα μας στις

επιχειρήσεις της Αλβανίας το 1940-1941, στη Μέση

Ανατολή, στον Ιερό Λόχο και στον Ανταρτοπόλεμο,

τραυματισθείς στην δεξιάν παρειάν και προαχθείς

επ’ ανδραγαθία και παρασημοφορηθείς με σωρείαν

ηθικών διακρίσεων (μεταλλίων και παρασήμων),

πρόθυμος δε Δωρητής προς το Ίδρυμά μας της με-

ρίδος του επί του πατρικού του Αρχοντικού Σύρμου-

Ζήγρα εις τον Ελληνόπυργον (ομού μετά των λοιπών

συνιδιοκτητών αυτού), εξόχου μνημείου της παρα-

δοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής και κοσμή-

ματος του Χωρίου μας, το οποίον Αρχοντικόν

αποκατέστησε το Ίδρυμά μας, εις μοναδικής ωραι-

ότητος ξενώνα,

ΕΥΓΝΩΜΟΝΩΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ

1) Να υποβάλη τα συλλυπητήριά του στους

εκλεκτούς υιούς του εκλιπόντος Γεώργιον και Βασί-

λειον, Καθηγητάς Αμερικανικών Πανεπιστημίων,

2) Να παραστή κατά την Εξόδιον Ακολουθίαν, η

οποία θα λάβη χώραν την 26ην Ιανουαρίου 2016 και

ώραν 12.00 εκ του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών,

3) Να δημοσιευθή το παρόν διά του Τύπου.

Εν Ελληνοπύργω, τη 12η Ιανουαρίου 2016

Διά το Δ.Σ. του Ιδρύματος

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Γ. Μακρής

Αντιστράτηγος ε.α., Πρ. Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.                                                                      

Ο Γενικός Γραμματεύς

Θεόδωρος Β. Σιούφας

Δικηγόρος

ΕυχαριστήριοΕυχαριστήριο
Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητος 

Ελληνοπύργου ευχαριστεί θερμά 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Ελληνοπυργίων Αθηνών και ιδιαίτερα τον

πρόεδρο κ. Βασίλη Παναγόπουλο για την
άμεση αντικατάσταση των σανίδων που

αφαιρέθηκαν από τα παγκάκια 

στα Κρεβατάκια, ένα θαυμάσιο έργο που
έγινε πριν από χρόνια με έξοδα 

και μέριμνα του Συλλόγου Ελληνοπυρ-

γίων Αθηνών.

Για το Τοπικό Συμβούλιο

Ιωάννης Βλάχος

Πρόεδρος
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Εκείνο φυσικά που είχε την μεγαλύτερη σημασία είχε η αναγγελία της  επανεμ-
φάνισης του  στην κεντρική πολιτική σκηνή η οποία και θα γίνει αν και όταν γίνουν
εκλογές. Στην ουσία έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση του νέου προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας ο οποίος και φυσικά- κατά την γνώμη μου- θα  «εκμεταλλευτεί» την
πάσα που του έκανε ο Παύλος με τον καλύτερο τρόπο. 

Για μια ακόμη φορά θεωρούμε δεδομένο ότι το χωριό θα σταθεί δίπλα του όπως
έκανε όλα αυτά τα χρόνια και με τον Παύλο αλλά και παλαιότερα με τον Δημήτρη Σι-
ούφα. Εκείνο που όλες οι πλευρές πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι έχθρες και μίση
δεν χωρούν αυτή τη στιγμή 

Δυστυχώς η πολιτική για πολλά χρόνια δίχαζε τους ανθρώπους και δεν τους
έκανε να βλέπουν καθαρά με αποτέλεσμα όλη η ελληνική κοινωνία να διαβρωθεί με
τα γνωστά αποτελέσματα που όλοι βιώνουμε σήμερα.

Τα λάθη χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους και τα προηγούμενα χρόνια έγιναν αρ-
κετά από όλες τις πλευρές. Φωνές, χαρακτηρισμοί, αντιπαλότητες, τσακωμοί ανά-
μεσα σε ανθρώπους του χωριού που πριν λίγο καιρό ήταν αντίπαλοι μόνο στην
πρέφα…  Σε όλα αυτά θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος και αυτή τη φορά ενωμένοι να
βοηθήσουμε ο καθένας όπως μπορεί να προχωρήσουμε όλοι μαζί. 

Αντίθετες απόψεις υπήρχαν και θα υπάρχουν. Θα πρέπει όλοι να τις σεβαστούμε
και να τις εκφράζουμε με κόσμιο τρόπο που αρμόζει στην μικρή κοινωνία του χωριού

μας. Δεν νοείται κάτοικοι του χωριού να
είναι παρεξηγημένοι μεταξύ τους για λό-
γους και αιτίες που πραγματικά είναι μεί-
ζονος σημασίας. 

Οι καιροί ευτυχώς άλλαξαν και θα αλ-
λάξουν και άλλο. Ο κόσμος και κυρίως οι
νέοι δεν κρίνουν τις περισσότερες φόρες
με γνώμονα τις πολιτικές πεποιθήσεις των
γονιών τους. Τα κριτήρια είναι άλλα γι’
αυτό και μεγάλες πολιτικές δυνάμεις του
παρελθόντος εξαφανίστηκαν και άλλες είναι στα πρόθυρα…

Εμείς τον Παύλο τον εμπιστευόμαστε και τον στηρίζουμε γιατί είναι ο Παύλος. Ο
άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος που όσο ψηλά και αν ανέβηκε παρέ-
μεινε ο Παύλος και όχι ο κ. βουλευτής.

Παύλο, όταν παραιτήθηκες από την κυβέρνηση Σαμαρά κανείς από εμάς που σε
ξέρουμε δεν «έχαψε» το «για λόγους υγείας». Ήταν κοινό μυστικό για όλους μας πως
αργά ή γρήγορα οι αρχές και οι αξίες που μεγάλωσες και που ξέρουμε ότι δεν τις ξε-
χνάς εύκολα θα σε έκαναν να απομακρυνθείς από ανθρώπους και καταστάσεις που
οι λέξεις αρχές και αξίες  μπορεί κάποτε να υπήρχαν στην ψυχή τους αλλά που έχουν
χαθεί εδώ και πολλά χρόνια από την γλύκα της εξουσίας.

Αυτό που όλοι μας θα ζητήσουμε από εσένα που θα σε στηρίξουμε και που πολ-
λοί είναι αντίθετοι με τον χώρο που εκπροσωπείς ,είναι να προσπαθήσεις να μείνεις
όπως είσαι… και αν ξαναδείς ότι το σύστημα πάει πάλι να σε διαβρώσει είναι πολύ
αντρίκιο να αποχωρήσεις αρνούμενος να συμμετέχεις σε κάτι που δεν σου ταιριά-
ζει…

Καλή δύναμη να έχεις και πάντα να ακολουθείς τα ιδανικά σου.

Δημήτριος Γ. Παπαντωνίου
Αθεράπευτα Γραλιστινός

Υ.Γ. Οι απόψεις είναι προσωπικές και δεν έχουν να κάνουν με την ιδιότητα μου
ως προέδρου του συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας. 

Πολιτική Ομιλία του τ. Βουλευτή Καρδίτσας
(και συγχωριανού μας) Παύλου Β. Σιούφα.

Συνέχεια από σελ. 1

Επίσκεψη φοιτητών 
από Γαλλία 

στο χωριό μας

Στις  8 Φεβρ.2016 το πανεπιστημιο Θεσσαλιας και
η ερευνητικη ομαδα φοιτητων του Μεταπτυχιακου Γεω-
γραφιας του Πανεπιστημιου της ΛΥΩΝ (Γαλλία), επι-
σκεφθηκαν τον Ελληνοπργο στο πλαισιο επισκεψης
στην Θεσσαλια με σκοπο να μελετησουν την Ελλαδα
και την υπαιθρο στο πλαισιο της κρισης κ' τις κοινοτο-
μικες πρωτοβουλιες στην υπαιθρο. Τους Γαλλους ερευ-
νητες συνοδευαν απο το Παν/μιο Θεσσαλιας Ο Δ.
Γουσιος (Καθηγητής Πανεπιστημίου) Ι. Φαρασλης και
Δ. Γακη (Διδάκτορες και βοηθοί του). Οι φοιτητές ξενα-
γήθηκαν  στο χωριό από  τον κ.Καθηγητή και τους βοη-
θούς του,καθώς  και  στο Αρχοντικό όπου τους
παρετέθη  κέρασμα φιλοξενίας και ενημερώθηκαν  για
την ιστορία του χωριού και το ιστορικό  ανακαίνισης
και λειτουργίας  του Ξενώνα «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ Ζήγρα-
Σύρμου).

Ετήσια γενική Συνέλευση – κοπή πίτας 
του  Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας

Μετέφερε επίσης τους θερμούς
χαιρετισμούς δια του προέδρου
του συλλόγου του πρώην βουλευτή
κ. Παύλου Σιούφα και του προ-

έδρου του χωριού κ. Ιωάννη Βλά-
χου ο οποίος, όπως κάθε χρόνο

προσέφερε στο Σύλλογο το ποσό
των 50 ΕΥΡΩ για ενίσχυση. Στη

συνέχεια  έγινε. απολογισμός πε-
πραγμένων και οικονομικός απολογισμός  του έτους
2015, από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Δημήτρη Πα-

παντωνίου, έλεγχος της ελεγκτικής επιτροπής και προ-
γραμματισμός δράσεων για το 2016. 

Ακολούθησε συζήτηση για διάφορα θέματα που
απασχολούν το Σύλλογο όπως οι δυσκολίες που αντι-

μετωπίζει η εφημερίδα στην πληρωμή των υποχρεώ-
σεών της  λόγω των capital controls καθώς και αιτιάσεις
για το περιεχόμενο της εφημερίδας. Στις αιτιάσεις

απάντησε ο εκ των υπευθύνων έκ-
δοσης της εφημερίδας Αντώνης
Μηνίτσιος ο οποίος τόνισε ότι σκο-

πός της εφημερίδας είναι η προ-
βολή του έργου των Συλλόγων, της
κοινότητας και του Δήμου μας με
στρατηγικό στόχο ο οποίος τέθηκε

από την ίδρυση του Συλλόγου
(1984) την ανάπτυξη του χωριού.

Τονίσθηκε επίσης ότι το μεγάλο κεφάλαιο που διαθέτει

το χωριό μας είναι οι άνθρωποί του, τους οποίους και
επιβάλετε να προβάλουμε μέσα από την εφημερίδα
όταν συνδράμουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του
τόπου μας. Στη συνέχεια κόπηκε η καθιερωμένη πρω-
τοχρονιάτικη πίτα όπου αναδείχθηκε και η τυχερή της

χρονιάς η μαθήτρια Ιωάννα Μπαϊραχτάρη (κόρη του
Κώστα και της Βάσως Τουλιά) (εγγονή του Γιάννη και
της Ελένης Τουλιά) Καλή Χρονιά σε όλους.

Συνέχεια από σελ. 1



5ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Γράφει ο Σωτ. Αθ. ΜουντζούρηςΓραλιστινά και άλλα...

Ο Ταχυδρόμος «ο Μπάμπης»

Χαράλαμπος το όνομά του,γνωστός στο χωριό ως  ο "Μπάμ-
πης ο Ταχυδρόμος» που εξυπηρετεί το χωριό μας και τους συγ-
χωριανούς μας χειμώνα καλοκαίρι,αλλά και τα υπόλοιπα χωριά
του Δήμου Μουζακίου, εκ περιτροπής. Ο ευγενής, ο πάντοτε εξυ-
πηρετικός και αγαπητότατος στους χωριανούς μας Ταχυδρόμος,
κατέφθασε και με την Ταχυδρομική του τρουμπέτα καλεί τους Ελ-
ληνοπύργιους να προσέλθουν .... από το Ταμείο (αφού ο μήνας
έχει 5 και είναι ημέρα πληρωμής των συντάξεων του ΟΓΑ).

Και η ... ατάκα σεβαστού συγχωριανού μας, αμέσως μετά την
πληρωμή της πολυπόθητης σύνταξής του:

"...τι να τα κάνω τα ρημάδια (;), (τα χρήματα δηλ.). Όπως μου
τα έδωσε έτσι και με τά πήρε....!!!!!! Με το ένα (χέρ`ι) μου τα έδωσε
κι με το άλλο με τα πήρε πάλι.. (για λογαριασμούς ΟΤΕ, Κινητό,
ΔΕΗ, Εν.φια.....!!!!!!), δεν πρόλαβα να τα χαρώ"!!!!!!!!

Ωραίες εικόνες, ωραίοι άνθρωποι με το χιούμορ και την καλή
διάθεσή τους, πάντοτε.!

… Ψηλά το κεφάλ`(ι) Καπαϊνα,θα τον χύσεις τον καφέ!!!!

- …Άϊ κάνε την δ`λειά`ς ,ξέρω εγώ τι κάνω!!!!!!

Δείτε πως σχολίασε ο Θεόφιλος, την είδηση ότι και ο Μακάριος

σκότωσε Αγριογούρουνο:

Απάντηση Θεόφιλου:....ε,, τι είναι αυτό; ΄Ενα κούτσικο γουρ-

νουπλάκ`. Το δικό`μ ήταν Γρούναρος …. 125 κιλά και 310 γραμμά-

ρια!!!!!!!

Μεταφορά της προίκας, στον γάμο του Καπαϊνα, 

σχεδόν … μισός αιώνας.

Έφυγε…και ο Ιάσων!
Ο Ιάσων, η μασκότ του χωριού, το πιο

ήσυχο σκυλί που συντρόεφευε τους συγ-
χωριανούς μας, έφυγε ξαφνικά στα τέλη
του Γενάρη 2016. Ξαφνιάστηκαν οι συγ-

χωριανοί μας, αλλά και σταναχωρέθηκαν γιατί τον είχαν συνηθί-
σει. Τους συντρόφευε, τους ακολουθούσε μέχρι το σπίτι τους και
ήταν ο πιο πιστός τους φίλος. Συστηματικά τον φρόντιζε ο πρό-
εδρος Ιω. Βλάχος, αλλά όλοι οι συγχωριανοί τον φρόντιζαν!

Μουσική κομπανία 

«Βήτα-Βήτα και Σία»

Μία φωτό από το FB του αγαπητού μας Βασίλη, από τον Κα-

ναδά, μας …. ενέπνευσε το όνομα της οικογενειακής μουσικής…
κομπανίας («Βήτα-Βήτα και Σία»).

Πως σας φαίνεται;

Γιόρτασαν την ημέρα της γυναίκας

Οι γυναίκες του χωριού, στις 8 Μαρτίου γιόρτασαν την

ημέρα της εορτής της γυναίκας, όλες μαζί, στο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ.Οι
πληροφορίες λένε ότι το απόλαυσαν και ευχήθηκαν και του χρό-
νου ΄ΟΛΕΣ μαζί, στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα. Και εμείς το

ευχόμεθα ολοψύχως.

Όταν η ψυχή δεν έχει χρόνια….

Στα Τρίκαλα,την Κυριακή 20
Μαρτίου διεξήχθη ο 9ος
Διεθνής ημιμαραθώνιος δρόμος
Καλαμπάκας -Τρίκαλα “Θανάσης

Σταμόπουλος” . Η εκκίνηση έγινε
στις 10.00 το πρωϊ από την κεντρική
πλατεία της Καλαμπάκας και ο τερ-
ματισμός ήταν στην κεντρική πλα-
τεία των Τρικάλων.

Μεγαλος ο ενθουσιασμός και η
συμμετοχή των αθλητών που ελα-
βαν μέρος στον αγώνα. Συμμετείχε
και ο συγχωριανός μας Δημ. Ευ.

Οικονόμου, Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ ε.α.,
ο οποίος τερμάτισε 424ος (με χρόνο

1.45.01), ενω συνολικά έφτασαν στο τέρμα 1.197 αθλητές και αθλή-
τριες. Ενα μεγάλο εύγε στον Στρατηγό … που δεν το βάζει κάτω εύ-
κολα, ενώ αντιθέτως κάθε χρόνο βελτιώνει την απόδοσή του!!



Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά
πριν από μερικά χρόνια, το 2011, στο περιοδικό Θεσ-
σαλικές Επιλογές της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρι-
σας με τον τίτλο «11+1 Λόγοι για να πάτε και να
ξαναπάτε στον Ελληνόπυργο». Όπως είναι λογικό
χρειάστηκε κάποια προσαρμογή αφού το πρωτότυπο
κείμενο απευθυνόταν σε αναγνώστες που δεν γνώρι-
ζαν το χωριό. Δεδομένου όμως ότι οι λόγοι παραμένουν
επίκαιροι η υπογράφουσα επέφερε ελάχιστες αλλαγές.
Σας το προτείνουμε λοιπόν με την ελπίδα να τύχει της
προσοχής και της νέας γενιάς, των νέων ανθρώπων
που κατάγονται από το χωριό αλλά δεν γεννήθηκαν
σ’αυτό. 

1. Γιατί αυτή τη θέα δεν την βρίσκεις πουθενά
αλλού…

Από το «Μπαλκόνι του Καραϊσκάκη», τον
«Kουκόση Πλάτανο», τον ΄Αγιο Αθανάσιο, το λόφο του
«Μανωλάκ»,  τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, τον
Αρχαίο Ελληνόπυργο ή το μπαλκόνι του σπιτιού σου…
όπου κι αν σταθείς η θέα είναι εγγυημένη και δωρεάν.
Είμαστε ή δεν είμαστε το «Μπαλκόνι των Αγράφων;»
Δεν είναι τυχαίο ότι το αγαπημένο καλοκαιρινό σπορ
των γραλιστινών ήταν ανέκαθεν το… αγνάντεμα! Μά-
λιστα οι πιο οργανωμένοι έχουν εξοπλιστεί με κυάλια
υψηλής εμβέλειας για πιο καθαρή λήψη εικόνας! 

2. Γιατί για μας το Πάσχα είναι χορός στην πλα-
τεία!  Εδώ και πολλά χρόνια, ανήμερα το Πάσχα, τη
δεύτερη και την τρίτη μέρα το απόγευμα, στήνουμε χορό
«στα τρία» κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο της πλα-
τείας. Στην πρώτη σειρά πιάνονται τα κορίτσια και οι
γυναίκες, μετά οι νέοι άντρες, μετά εναλλάξ, γυναίκες
και άντρες. Αυτή είναι και η σειρά στο τραγούδι. Οι
φωνές υψώνονται δυνατές, αρμονικές, χωρίς τη συνο-
δεία μουσικών οργάνων. Τα λόγια απλά, χωρίς πονηρά
υπονοούμενα, ύμνος στον έρωτα και τη ζωή:

Για βγάτε αγό-, μαρή Ρωμηά, για βγάτε αγόρια στο
χορό

Για βγάτε αγόρια στο χορό, κορίτσια στο σεργιάνι
Να ιδείτε κι, μαρή Ρωμηά, να ιδείτε κι να μάθετε
Να ιδείτε και να μάθετε πώς πιάνεται η αγάπη
Τα σώματα λικνίζονται αργά, σχεδόν τελετουργικά,

τα μάτια συναντούν άλλα μάτια. Σε μερικά μια σπίθα
πάει ν’ανάψει... Σε άλλα καίει από καιρό. Έτσι πιανό-
τανε η αγάπη τα παλιά τα χρόνια στον Ελληνόπυργο.
Με το χορό. Τι μεγαλείο! Ας μην τ’αφήσουμε να σβήσει
αυτό το πανάρχαιο έθιμο που ζωντανεύει στο χωριό
μας μια φορά το χρόνο. Φέτος που το Πάσχα πέφτει
αργά ας πιαστούμε όλοι στο χορό κι ας δονίσουμε με το
τραγούδι όλη τη Γράλιστα! 

3. Για τη μεγάλη Καστανογιορτή που διοργανώ-
νεται κάθε Οκτώβριο. Παλιότερα, όταν ο πληθυσμός της
Γράλιστας ξεπερνούσε τους 1000 κατοίκους, το κοινο-
τικό συμβούλιο με μυστική απόφαση όριζε τη μέρα που
θα απολυόταν ο «Ζάβατος», που θα απελευθερωνόταν
δηλαδή η συγκομιδή των καστάνων. Νύχτα ακόμα ο τε-
λάλης έτρεχε στις γειτονιές του χωριού για να διαδώ-
σει το χαρμόσυνο νέο: «Απόλσαμαν του
Ζάβατοουυυυ!!!!!!». Επακολουθούσε γενικός συναγερ-

μός. Οι καμπάνες χτυπούσαν σαν τρελές, δίνοντας το
σύνθημα σε άντρες, γυναίκες και παιδιά να τρέξουν, να
προλάβουν να μαζέψουν όσα περισσότερα κάστανα
μπορούσαν… Σήμερα λίγοι θυμούνται τι γινόταν τη
μέρα του Ζάβατου στο χωριό, όλοι όμως ξέρουν την Κα-
στανογιορτή! 

4. Για το μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής, προστάτιδας του χωριού, στις 23 Ιουλίου. Οι
Γραλιστινοί είμαστε θεοσεβούμενοι και τιμάμε όλους
τους Αγίους και τις Αγίες, με πρώτη και καλύτερη την
Αγία Παρασκευή, που έχει βοηθήσει ουκ ολίγες φορές
το χωριό με σωτήριες και θαυματουργές επεμβάσεις.
Το γλέντι προς τιμήν της κρατάει μέχρι το πρωί και τα
κοψίδια δεν έχουν τελειωμό! Και το κατσικάκι; Ντόπιο
φυσικά! 

5. Για να ψωνίζουμε αγνά τοπικά προϊόντα: αβγά,
μέλι, ρίγανη, λουκάνικο, κάστανα, πατάτες, λικέρ από
κράνια, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, ντόπιο τσί-
πουρο και κρασί. Έτσι και τρώμε νόστιμα και υγιεινά
και την τοπική οικονομία ενισχύουμε!

6. Γιατί ο Ελληνόπυργος δεν είναι ένα συνηθι-
σμένο χωριό, έχει κάτι το ιδιαίτερο κι αυτό δεν το λέμε
μόνο εμείς... Καταρχάς έχει χαρακτηριστεί «παραδο-
σιακός οικισμός» διάκριση που μόνο δύο χωριά του
Νομού Καρδίτσας κατάφεραν να αποσπάσουν. Χτι-
σμένος αμφιθεατρικά στους πρόποδες των Αγράφων, ο
Ελληνόπυργος μοιάζει να κρύβεται ανάμεσα σε ρέματα
και πλαγιές και δεν αποκαλύπτεται στον επισκέπτη
παρά μόνο όταν έχει φτάσει στον προορισμό του. Η
θέση αυτή, φυσικά οχυρή, του εξασφάλιζε ένα είδος
ασφάλειας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Έτσι εξη-
γείται γιατί ο Καραϊσκάκης κατέφυγε εδώ και βρήκε
κρυσφήγετο στη σπηλιά του Λώλου. Ποιός θα τον ανα-
κάλυπτε; Αλλά κι αργότερα, όταν πια είχε μπει για τα
καλά στον αγώνα ως οπλαρχηγός, από ‘δω οργάνωνε
τη δράση του. Μάλιστα σώζεται ακόμη και σήμερα,
αναπαλαιωμένο, το σπίτι που τον φιλοξενούσε. Η ανα-
παλαίωση των παλιών αρχοντικών του χωριού μας συ-
νέβαλε στη διατήρηση κατά μεγάλο ποσοστό της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Παράλληλα η οικοδό-
μηση νέων κατοικιών με σεβασμό στην παράδοση και
με υψηλά αισθητικά κριτήρια έσωσε το χωριό από την
τσιμεντοποίηση. Η ανακαίνιση της κεντρικής πλατείας
και η κατασκευή του μικρού θεάτρου στο ρέμα ήταν ένα
σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του ιστορικού κέν-
τρου του χωριού μας, σημείο αναφοράς από τη δημι-
ουργία του μέχρι σήμερα. 

7. Γιατί μπορεί να μην έχουμε πίστα σκι έχουμε
όμως πίστα για αλεξίπτωτο πλαγιάς… Κι αν δεν εί-
μαστε αρκετά τολμηροί για να επιδοθούμε στο σπορ
μπορούμε απλά να απολαύσουμε το θέαμα που προ-
σφέρουν οι σύγχρονοι « Ίκαροι». Στην τοποθεσία
«Άγιος Αθανάσιος», λίγο έξω από το χωριό, στο δρόμο
για τη λίμνη Πλαστήρα, αιωροπτεριστές από όλη την
Ελλάδα βρίσκουν εδώ και χρόνια την ιδανική πίστα εκ-
κίνησης. Εδώ οργανώθηκε το Πανθεσσαλικό Κύπελο
Αιωροπτεριστών, το 2007, με τη φροντίδα του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ελληνοπύργου.

8. Γιατί πείτε μου από ποιο άλλο χωριό έχουν πε-
ράσει κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, ο Άγ-
γελος, ο Ζουμπουλάκης, ο Μυταράς, ο
Μακρουλάκης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Γιώργος
Ανδρέου, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων…  πλουτί-
ζοντας με ποιότητα το πρόγραμμα των αυγουστιάτικων
εκδηλώσεων. Εδώ και μερικά χρόνια ο Πολιτιστικός
Σύλλογος «Άγιος Αθανάσιος», εμπνευστής και οργα-
νωτής των περισσότερων πολιτιστικών δρώμενων, έχει
βάλει ψηλά τον πήχυ και κανείς δεν ξέρει μέχρι που
μπορεί να φτάσει! Αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν
πάει πίσω, μάλιστα από το 2015 ανέλαβε τη διοργά-
νωση της Καστανογιορτής με πολύ μεγάλη επιτυχία. 

9. Γιατί απ’το χωριό μας πετάγεσαι για καφέ στη
Λίμνη Πλαστήρα χωρίς να το πολυσκεφτείς… Αρ-
κούν 15 περίπου χιλιόμετρα διαδρομής μέσα στο κα-
στανόδασος για να βουτήξεις στην παραδεισένια
μαγεία της λίμνης. Ή, αν προτιμάτε, μόνο ένα τέταρτο
της ώρας για να βρεθείς από τα παραλίμνια χωριά στο
«Μπαλκόνι των Αγράφων»! Βέβαια εδώ που τα λέμε
δεν μας πολυνοιάζει η λίμνη… δεν μας λείπει τίποτα
στο χωριό. Η πλατεία έχει απ’όλα, και σουβλάκια και
μεζέδες και φρέντο καπουτσίνο και η κανάτα γεμίζει με
νερό κατευθείαν απ’την πηγή! Κι έπειτα, που αλλού θα
βρεις το πηγαίο χιούμορ και το ζεστό χαμόγελο του μο-
ναδικού Θανάση «Καπαϊνα»; 

10. Για να περπατήσουμε στο δάσος, να ανα-
πνεύσουμε άφθονο οξυγόνο, να πιούμε δροσερό νερό
από τις διάσπαρτες πηγές, να προσευχηθούμε σ’ενα
από τα γραφικά ξωκκλήσια που περιτριγυρίζουν τον
Ελληνόπυργο και, κουρασμένοι απ’τον ποδαρόδρομο,
να αράξουμε στη σκιά του Κουκόση Πλάτανου για να
αφουγκραστούμε την κίνηση στα μαγαζιά της πλατείας.
Η αμφιθεατρική διάταξη των σπιτιών του Ελληνοπύρ-
γου γύρω από την κεντρική πλατεία δίνει στο χωριό την
ακουστική αρχαίου ελληνικού θεάτρου! Αυτή, όμως, δεν
είναι η μόνη σχέση του χωριού με την αρχαιότητα... Σε
μικρή απόσταση από τον οικισμό αντιστέκονται ακόμα
στη φθορά του χρόνου τα ερείπια του αρχαίου πύρ-
γου που αναδείχτηκαν πρόσφατα χάρη στη διάνοιξη
του δρόμου και το καθάρισμα το αρχαίου μονοπατιού.
Τώρα πια δεν είναι κατόρθωμα να φτάσεις μέχρι τον
αρχαίο Ελληνόπυργο που συμπεριλαμβάνεται και στον
κατάλογο των αρχαίων μνημείων του Υπουργείου πο-
λιτισμού ως απομεινάρι αρχαίας φρυκτωρίας. Δεν είναι
δύσκολο να φανταστούμε τη σημασία του πύργου στην
επικοινωνία των αρχαίων κατοίκων της Ιθώμης. Η θέση
δίνει μια προνομιακή άποψη ενός μεγαλου μέρους της
δυτικής Θεσσαλίας. Ας ελπίσουμε σύντομα να ενδια-
φερθεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία ή κάποιο ελληνικό ή
ξένο Πανεπιστήμιο για τη μελέτη και ανάδειξη του μνη-
μείου. 

11. Για να ζήσουμε την εμπειρία της φιλοξενίας τεσ-
σάρων αστέρων που προσφέρει ο παραδοσιακός Ξε-
νώνας Αρχοντικό, ο οποίος παραμένει ανοιχτός όλο
το χρόνο, χάρη στην υποδειγματική διαχείριση του
Γιώργου Γέρμανου. Το καλοκαίρι ο καφές κοντά στο
παλιό πηγάδι είναι αυτό που λέμε must…  και το μενού
εμπλουτίζεται συνεχώς! Μετά την ιταλική πίτσα και μα-
καρονάδα ποιος ξέρει τι άλλη έκπληξη μας επιφυλάσσει
το αξιέπαινο ζεύγος Γέρμανου. Η αναπαλαίωση του
Αρχοντικού Σύρμου-Ζήγρα, όνειρο και κρυφός πόθος
για πολλές γενιές ελληνοπυργίων, έγινε πραγματικό-
τητα με απόλυτο σεβασμό στο κτίριο, την ιστορία του
και το περιβάλλον. Σήμερα αποτελεί ένα πραγματικό
στολίδι για τη Γράλιστα, καύχημα και καμάρι όλων
όσων αγαπούν το χωριό. 

12. Γιατί ο Ελληνόπυργος μας χαλαρώνει, μας ξε-
κουράζει και μας αγκαλιάζει όλους σαν παιδιά που
επιστρέφουν στη μητρική αγκαλιά. Οι άνθρωποι
που αψηφώντας τις αντιξοότητες μείναν εκεί «να φυλά-
γουν Θερμοπύλες» δε θα σου φερθούν ποτέ σαν
«ξένο»… Θα σε γεμίσουν με ευχές για σένα και για όλη
την οικογένειά σου, θα σου κάνουν ερωτήσεις που -
μην τις παρεξηγήσεις – πηγάζουν από αγνό και απο-
νήρευτο ενδιαφέρον, θα σε κεράσουν καφέ και τσί-
πουρο και θα σε ξεπροβοδήσουν, όταν με το καλό
ξανάρθει η ώρα του αποχωρισμού, με καλούδια και
αγάπη. Χωριάτικη αγάπη, χωρίς περιτύλιγμα, χωρίς
ωραία λόγια… μόνο δυο μάτια δακρυσμένα και δυο
χέρια που σφίγγουν τα δικά σου. Μέχρι την επόμενη
φορά που θα γυρίσεις στο χωριό. Καλή αντάμωση!
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λόγοι για να ανεβαίνουμε ΕλληνόπυργοΕλληνόπυργο
κάθε χρόνο, όλο το χρόνο

(«επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως»)12 

Βασιλική Θ. Βούρδα
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Λάθη, εμμονές, 
παθογένειες και λύσεις

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
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΤΩΛΟΣΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ

Τεχνικός θερμουδραυλικών  εγκαταστάσεων, 
δορυφορικών  συστημάτων  
και συστημάτων  ασφαλείας.

Ελληνόπυργος  
τηλ: 24410 33043|Κιν:  6937 492489

Διαχρονικά

όλοι μιλούν για

μεταρρυθμίσεις,

σχεδιάζονται με-

ταρρυθμ ίσ ε ι ς ,

ψηφίζονται μεταρρυθμίσεις, τα περισσότερα όμως μέ-

νουν ίδια. Ελάχιστα αλλάζουν και η αίσθηση είναι ότι

κάθε πέρσι και καλύτερα. Εδώ κυριαρχεί μόνο ο δια-

κηρυκτικός λόγος. Εφαρμογές δεν γίνονται. Αδράνεια,

ανεπάρκεια, συζητήσεις επί  συζητήσεων. Και όλοι βο-

λευόμαστε με το να μένουν όλα ίδια. Και έχουμε όλοι

ευθύνη γι’ αυτό. Όσοι ασκήσαμε κυβερνητικές ευθύνες,

όσοι περάσαμε από την Αντιπολίτευση, οι συνδικαλι-

στικοί φορείς, οι κοινωνικοί εταίροι. Γιατί λειτουργούμε

σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Και στραβά αρμενίζουμε

και στραβός είναι ο γιαλός.

Γιατί δεν καθίσαμε ποτέ σε ένα τραπέζι να δούμε

ποιοι είμαστε, τί χώρα θέλουμε στο σήμερα, στο αύριο,

στην περιοχή, στην Ευρώπη, τον Κόσμο, τι Κράτος θέ-

λουμε. Πώς θα σταθούμε μπροστά στις τεράστιες προ-

σκλήσεις, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, πως θα

δώσουμε στον Λαό και ιδιαίτερα τους νέους μας προ-

οπτική, μέλλον, αισιοδοξία για την ζωή, ασφάλεια, σι-

γουριά και στο δυνατόν ευημερία για πετυχημένη ζωή.

Θα αναφέρω τώρα ορισμένες από αυτές:

Η μη εφαρμογή των νόμων. Η μεγάλη παθογένεια

αυτής της χώρας. Την δεκαετία του 1880, ο Εμμανουήλ

Ροΐδης, έγραψε, ότι μέχρι τότε η νομοθετική μηχανή της

χώρας είχε παράξει τόσους νόμους και δεν χρειαζόταν

κανένας άλλος εκτός από έναν, που να επιβάλει την

εφαρμογής τους.

Η κυβέρνηση της χώρας και τα Υπουργεία. Δια-

χρονικά αλλά ιδιαίτερα μετά το 2009, νέα Υπουργεία

ιδρύονται, άλλα καταργούνται, άλλα συγχωνεύονται,

υδραργυρική ρευστότητα και ξανά από την αρχή. Χάνει

η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα. Πώς να εργα-

στούν οι υπάλληλοι, με τέτοια αβεβαιότητα αντικειμέ-

νου; Πώς να κινηθεί η επιχειρηματική κοινότητα; Και

πόσο το τεράστιο κόστος αυτών των συχνών αλλαγών;

Η Ελβετία έχει 7 Υπουργεία. Ποιος γνωρίζει, ποιος είναι

Υπουργός; Και όμως όλα λειτουργούν όπως τα ρολόγια

που κατασκευάζει. Εδώ τα υπουργεία μοιάζουν με

ακορντεόν, ανάλογα του ποιος κυβερνά.

Αναπληρωτές Υπουργοί και Ειδικές Γραμματείες.

Μια από τις πιο μεγάλες παθογένειες είναι και το εφεύ-

ρημα των αναπληρωτών Υπουργών και των Ειδικών

Γραμματειών. Καταστροφική κατάσταση. Μπέρδεμα

πρωτόγνωρο με αναποτελεσματικότητα. Η διάρθρωση

οφείλει να είναι, ένας Υπουργός σε κάθε Υπουργείο,

Υφυπουργός και περιορισμένος αριθμός Γενικών Γραμ-

ματειών. Απλά, καθαρά και τίμια πράγματα.

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. Η πολυνομία και οι

ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων, πολλών Υπουργείων

στον ίδιο νόμο, περιπλέκουν τα πράγματα, ώστε να μην

βγάζει κανείς άκρη, ούτε οι πολίτες, ούτε οι εφαρμοστές

του Νόμου, ούτε η Δικαιοσύνη. Επιβάλλεται άμεση κω-

δικοποίησή της. Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για

κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, αυτό δεν έγινε. Αποτέ-

λεσμα: διαιώνιση και όξυνση του προβλήματος, δεδο-

μένου του τεράστιου νομοθετικού όγκου. Πρόσφατα δη-

μοσιεύθηκε μελέτη, ότι μετά το 1974, ψηφίστηκαν

σχεδόν 4.500 Νόμοι, εκδόθηκαν περισσότερα από

120.000 Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές απο-

φάσεις.

Πρότεινα στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Βούτση, σε

πρόσφατο Συνέδριο, στην Βουλή για τις Μεταρρυθμί-

σεις και την Ανάπτυξη, το έργο αυτό, να το αναλάβει η

Βουλή των Ελλήνων. Και για να γίνει πράξη αυτό, να

τεθεί υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Υπηρεσίας

της Βουλής σε συνεργασία με το Ίδρυμα για τον Κοι-

νοβουλευτισμό και την Δημοκρατία.

Επίσης η Βουλή να παρακολουθεί αν εκδίδονται τα

Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές αποφάσεις

που προβλέπονται στους Νόμους που ψηφίζει η Βουλή

και να συντάσσεται ετησίως σχετική έκθεση.

Οι εκθέσεις για την Οικονομία, η σύνταξή τους και

στην συνέχεια η εγκατάλειψή τους. Η περίφημη έκθεση

Βαρβαρέσου, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στις

αρχές της δεκαετίας του ’50, και αργότερα του Ξενο-

φώντα Ζολώτα, απετέλεσαν το εφαλτήριο της ανάπτυ-

ξης της χώρας, στα μεταπολεμικά χρονικά. Αλλά και

αργότερα οι εκθέσεις του Άγγελου Αγγελόπουλου και

Γιάννη Μαρίνου, έδιδαν το στίγμα, τί πρέπει να γίνει

αλλά δεν εισακούστηκαν. Έμειναν στα χαρτιά, δυστυ-

χώς για όλους μας, και κυρίως για την χώρα και τις

προοπτικές της.

Μικρό ή μεγάλο Κράτος; Αποτελεσματικό κράτος.

Διαχρονικό το ερώτημα. Αλλά έχει μια απάντηση. Παν-

τού, η τάση είναι να ελαττώνεται ο δημόσιος τομέας.

Παντού όμως, το κυρίαρχο για τους πολίτες και την επι-

χειρηματική κοινότητα, είναι η αποτελεσματικότητα του

και η ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων.

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Οφείλουν να συνυ-

πάρχουν και να αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε από

κοινού, να προάγουν το γενικό καλό και να ενισχύουν

την χώρα, την ανάπτυξη και την δημιουργικότητα των

πολιτών. Θα αναφέρω μία ακόμα παθογένεια. Οι πε-

ρισσότεροι διαγωνισμοί για χρήση υπηρεσιών στον

δημόσιο τομέα γίνονται για ένα χρόνο. Γιατί όχι για πε-

ρισσότερα χρόνια; Για τέσσερα παράδειγμα. Και μι-

κρότερο κόστος θα έχει το Δημόσιο και χωρίς διακοπές

θα είναι η παροχή  υπηρεσιών αυτού του τομέα. Για

ένα χρόνο λοιπόν. Αν δεν προκηρυχθεί έγκαιρα ο δια-

γωνισμός, αν υπάρξει δικαστική εμπλοκή για το απο-

τέλεσμα, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα

προσφέρονται υπηρεσίες.

Και κάτι ακόμα, όταν το κράτος ή οι δημόσιοι φορείς

προμηθεύονται πανάκριβο εξοπλισμό υψηλής τεχνο-

λογίας, και μετά να ψάχνουμε να διορίσουμε νέο προ-

σωπικό. Ο προμηθευτής να αναλαμβάνει με δικό του

προσωπικό και την λειτουργία του. Έτσι δεν θα γίνον-

ται πραγματικές ή τεχνητές βλάβες για γνωστούς λό-

γους και θα αξιοποιούνταν όλο το 24ωρο, ο πανάκριβος

εξοπλισμός.

Αντίπαλοι, Ανταγωνιστές ή Εχθροί

Ο δρόμος της Εθνικής συνεννόησης. Οι πολιτικές

του Δημήτρη Σιούφα πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

Αθήνα,  09 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,
Δημήτριος Γ. Σιούφας δώρισε στην Βουλή των Ελ-
λήνων την συλλογή ενθυμίων και αναμνηστικών
της πολιτικής του διαδρομής. 

Τα ενθύμια αυτά της συλλογής θα παραμείνουν
στη Βιβλιοθήκη της Βουλής μαζί με τις συλλογές
πολλών πολιτικών, οι οποίοι τις παρέδωσαν στην
Βουλή.

Η συλλογή αποτελείται από 518 ενθύμια και
αναμνηστικά.

Αυτά θα προστεθούν στα 129 ενθύμια και ανα-
μνηστικά από τις επίσημες συναντήσεις τις οποίες
είχε ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων την πε-
ρίοδο 2007-2009, τα οποία παραδόθηκαν την ίδια
περίοδο στην Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
και Επικοινωνίας και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Ο Δημήτρης Σιούφας δήλωσε: «επιστρέφοντας
τα ενθύμια της πολιτικής διαδρομής μου, επιτελώ
καθήκον τιμής προς το Κοινοβούλιο στο οποίο
υπηρέτησα επί τρεις δεκαετίες με εντολή του Ελλη-

νικού Λαού, τη Χώρα, το Λαό της, τη Δημοκρατία
και τον Κοινοβουλευτισμό».

Ο πρώην Πρόεδρος δώρισε επίσης στη Βιβλιο-
θήκη του Δήμου Καρδίτσας 2.283 τόμους βιβλίων,

400 τεύχη σπάνιων πολιτικών και οικονομικών πε-
ριοδικών και 49 ενθύμια και αναμνηστικά. Στη Βι-
βλιοθήκη της γενέτειράς του, τον Ελληνόπυργο
Καρδίτσας, δώρισε 339 τόμους βιβλίων, 35 ενθύ-

μια και αναμνηστικά.
«Θεώρησα καθήκον μου να δωρίσω τα βιβλία

μου και ορισμένα ενθύμια, στους τόπους που
έμαθα τα πρώτα γράμματα ως συμβολή στην εκ-

παίδευση της νέας γενιάς και στην παιδεία των
συμπολιτών μου», προσθέτει ο κ. Σιούφας.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

πρώην Πρόεδρος της Βουλής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

δυνάμεις του τόπου, οφείλουν να συνεννοηθούν, του-

λάχιστον στα βασικά. Τί κράτος θέλουμε, την δομή του,

την λειτουργία του και πώς αυτό θα πορεύεται μέσα

στον χρόνο.

Αν αυτό δεν γίνει, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα,

όπου οι πολιτικές δυνάμεις δεν αντιμετωπίζονται ως αν-

τίπαλοι ή ανταγωνιστές, αλλά ως εχθροί. Τίποτε καλό

δεν μπορούμε να περιμένουμε.

Ανάλογες σκέψεις με τις παραπάνω, διατύπωσα

και στο συνέδριο του Γραφείου Προϋπολογισμού της

Βουλής, πρόσφατα, με θέμα «Μεταρρυθμίσεις και Ανά-

πτυξη».  

Αθήνα,  16 Φεβρουαρίου 2016



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 | ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ8

Λακωνικά

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα
μας τον τελευταίο χρόνο σε επικίνδυνο μά-
λιστα βαθμό, είναι αυτό της λαθρομετανά-

στευσης και της μαζικής απόβασης  προσφύγων.

Λαμβανομένου υπόψη του διακηρυγμένου
προγράμματος του κυβερνώντος κόμματος
σχετικά με τους πρόσφυγες και τους λα-

θρομετανάστες θα έπρεπε να αναμένουμε το εξ ανα-
τολών.. τσουνάμι. 

Λέμε για πρόγραμμα διότι εξ όσων διακή-
ρυξε προ των εκλογών το κυβερνών κόμμα
είναι το μόνο σημείο το οποίο κατά γράμμα

εφάρμοσε.

Ηπρώτη ενέργεια που έκανε η ορκισθείσα
τον Ιανουάριο του 2015 κυβέρνηση ήταν να
καταργήσει τους, κλειστού τύπου, χώρους

κράτησης λαθροεισερχομένων  και να ανακοινώσει
ότι όλοι όσοι εισέρχονται στη χώρα θα τύχουν καλής
μεταχείρισης.  

Να λοιπόν το πρώτο θετικό σήμα προς τους
αναμένοντες στις διάφορες χώρες και επι-
θυμούντες να ταξιδέψουν και να εγκατα-

σταθούν στην Ευρώπη.

Όσοι πιστεύουν ότι η μαζική αυτή εισδοχή
απρόσκλητων  μεταναστών στις χώρες της
Ευρώπης δεν θα έχει σοβαρές αρνητικές

επιπτώσεις πλανόνται πλάνην οικτράν.

Πολλοί λένε ότι υπάρχει σχέδιο σε εξέλιξη
για τη δημιουργία εσωτερικών προβλη-
μάτων στη χώρα μας με τη σταδιακή αλ-

λοίωση του πληθυσμού όσον αφορά τη θρησκευτική
ομοιογένειά μας. 

Υπάρχει η αίσθηση ότι η χώρα μας είναι ήδη
στριμωγμένη στη γωνία και εξ ανατολών
δέχεται πίεση με ανοιχτή πλέον  αμφισβή-

τηση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων 

Ροή μεταναστών και προσφύγων με ανεξέ-
λεγκτο ρυθμό αποτελεί τρομακτικό βρα-
χίονα πίεσης αλλά και απειλής για την

εθνική υπόσταση της χώρας μας. 

Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να έχουμε ήδη
αλλάξει  θέση και στάση έναντι του τρομα-
κτικού αυτού προβλήματος.

Οκόσμος ορθά συμπαρίσταται  στους λάθρα
εισερχομένους επισκέπτες.

Στους εκ της κρίσεως προκύψαντες,  αστέ-
γους, πεινασμένους,  αναξιοπαθούντες Έλ-
ληνες τι προσφέρουμε; γιατί τους ρίξαμε στη

λήθη και ουδείς ενδιαφέρεται για αυτούς; διότι δυ-
στυχώς η κατευθυνόμενη ενημέρωση και η αλληθω-
ρίζουσα κρατούσα κατάσταση εφαρμόζει είτε το
γνωρίζει είτε όχι  σχέδιο  πληθυσμιακής αλλοίωσης
της χώρας και ουδόλως ενδιαφέρεται για την τύχη
των γηγενών.

Αντώνιος Μηνίτσιος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

“O ΑΘΑΝΑΤΟΣ”
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2016

Αδέρφια μου συγχωριανοί και φίλοι μας  αγαπη-

μένοι:
Ευτυχείς  θνητοί όσοι ζουν και πεθαίνουν στα Αγια-

σμένα  και ιερά χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας τους.
Ταπεινούς προσκυνητές της , μας  καλεί εμάς σή-

μερα  από εδώ να πετάξουμε με τα φτερά της φαντα-
σίας μας, εκεί  πάνω στα κατσάβραχά της  για να
ανταμώσουμε  τις όμορφες αναμνήσεις μας.

Ας  αφήσουμε εδώ για λίγο τη μαγκούφα ξενιτιά
στην κρύα της Μοναξιά.

Πάμε λοιπόν στο νοσταλγικό και αγαπημένο χωριό

μας ,τον πρίγκιπα των Αγράφων μας τον Ελληνόπυργο

ΣΕΡΓΙΑΝΙ  ΣΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Η ξενιτιά είναι φυλακή

Με απόρθητα τα τείχη

Να δω! θα τα γκρεμίσουνε;

του ποιητή οι στίχοι !

Θα γίνω ανεμοστρόβιλος

Με λύσσα να φυσήξω

Στην άραχνη την πόρτα της

Το μάνταλο ν΄ ανοίξω

Να δραπετεύσουν λεύτερες

Οι μνήμες στον Αέρα 

Να παν να βρούν  «τη μάνα
τους» !!!

Στα κορφοβούνια πέρα

Οι αναμνήσεις ζωντανές

Στη στράτα μας πλανιούνται 
Τις αλυσίδες τις βαριές

Τις σπάζουν , δεν κρατούν-

ται……

Φεύγουν !!! παν να πατήσουνε 

Το χώμα τ΄αγιασμένο

Που το΄χουμε με δάκρυα 
Και αίμα ποτισμένο

Στα σπλάχνα κρύβει αγιασμό 
Στο κλάμα της φλογέρας

Ανάμα είναι το νερό 
Γλυκαίνει κι ο Αγέρας

Πλανεύτρας φύσης λούλουδα
Το ζώνουν το κυκλώνουν 

Στο φεγγαρόφωτο καρδιές

Πλαντάζουν , μαραζώνουν
Κρυφά λουφάζει ο έρωτας

Στου φεγγαριού τ΄αλώνι
Ψες ! είδα τον Αυγερινό
Την πούλια να μαλώνει
Με μάγεψε στη ρεματιά

Γλυκιά λαλιά απ τ΄αηδόνι

Θεέ !!! δεν μούδωκες φτερά

Να γίνω χελιδόνι!!!

Να πεταχτώ παράωρα 

Να αφουγκραστώ στο λόγγο

Ν΄ακούσω στην αστροφεγγιά 

Των φαραγγιών το βόγγο

Να δω Αετούς στα κράκουρα

Στους βράχους νυχτοπούλια

Ν΄ακούσω λύκου αλύχτισμα

Γύρω απ΄ τα καραούλια

Αχ ! ρόδινη Ανατολή

Και χρυσαφένια δύση!

Εδώ; Δεν άντεξε η καρδιά

Το δάκρυ τρέχει βρύση!

Της νοσταλγίας την ορμή

Δεν τη βαστάνε χίλιοι

«ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΕ»
Σε τραγουδούν οι θρύλοι 

Είσαι πνοή στα στήθη μας

Το δάκρυ στη ματιά μας 
Γλυκολαλιά στο στόμα μας

Και αίμα στην καρδιά μας

Τ΄ακούς πανούργα ξενιτιά 
Που σκλάβωσες το σώμα
Απ την ψυχή δεν έβγαλες 

Ούτε  μια χούφτα «ΧΩΜΑ»

ΛΑΡΙΣΑ 24-1-2016

ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Εν καιρώ Θλίψεων
Κύριε ο Θεός ημών, πού αλλού νά

καταφύγωμεν είς τόν καιρό τών θλί-
ψεων μας καί τών αναγκών μας καί
τών πνευματικών αγώνων μας, παρά
είς Σέ τόν Πατέρα τόν φιλόστοργον,
τήν αστείρευτον πηγήν τής αγάπης.

Είς Σέ τόν φιλάνθρωπο Σωτήρα τόν
θελητήν τού ελέους τόν θυσιασθέντα
επί τόν σταυρόν διά τήν ιδικήν μας
σωτηρίαν.

Είς Σέ τό Παράκλητον Πνεύμα, πού
απεργάζεται κατά μυρίους πανσόφους
τρόπους τό έργον τής παρηγορίας καί
σωτηρίας μας.

Σέ ευχαριστούμε Κύριε.
Σέ ευχαριστούμε διά τό έργον αυτό

τής παρηγορίας καί ενισχύσεως πού
πραγματοποιείς υπέρ ημών.

Άκουσε Κύριε τήν δέησιν τών χει-
μαζομένων καί γίνε δι όλους βοηθός
καί αντιλήπτωρ.

Σύ ο παρακαλών τούς ταπεινούς
καί εξουθενουμένους, διά νά σέ δοξά-
ζωμε καί σού αναπέμπωμεν ευγνώ-
μονα δοξολογίαν.

ΑΜΗΝ

«Ό Άγιος Θεός έχει τήν δύναμιν νά
δώσει λύσιν είς τά άλυτα προβλήματά
μας καί νά μάς χαρίση ανακούφισιν
από τούς μακροχρόνιους πόνους».

Με τήν Ελπίδα τής θείας παρηγο-
ριάς νά υπομένετε μέ χαρά τόν πόνο
τών θλίψεων πού έχετε τώρα». 

Μέγας Βασίλειος

•


