
Με τη μέριμνα του προέδρου του  Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητος  Ελληνοπύργου κ. Ιωάννη
Βλάχου και του Δήμου Μουζακίου πραγματοποι-
ήθηκε η διάνοιξη της στροφής που οδηγεί από τον
κεντρικό δρόμο προς την εκκλησία του Αγίου Γε-
ωργίου.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητος Ελλη-
νοπύργου ευχαριστέι τους αδελφούς  Σωτήριο και
Σπύρο  Δ. Καλαντζή οι οποίοι και ευχαρίστως
επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί αυτή η διάνοιξη,
παραχωρόντας ανάλογη έκταση από το χωράφι
τους.

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

    
     
    

        
 

   
   

  
    
   

  
   

   
  

   
   

   
   

    

    
   

     
    

    
 

 
  

 
    

    
     

     
     

    
   

    
    
      

  
     
    

  
    

   
 

   
  

     
   

   
   
   

    
    

    
     

    
    

    
   

    
     

     
   

     
     
 

   
 

    
    

    
  

    
 

   
     

       

   
   

  
   

  
   

  
 

 
  

    

           
 

       
       

           
       

 
  
   

 
   

    
   

     
  

  
   

     
  

   
         

  
      

 

� page: GRalista Farm -Φάρμα Γράλιστα, Σκοπελίτικες Αίγες
τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 723 3557 - Ε6ηνόπυργος Καρδίτσας
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Τριμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Δ/νση: Ελληνόπυργος Καρδίτσας, Τ.Κ. 43060, Μουζάκι    � http://ellinopirgos.wordpress.com

ΈΤΟΣ 34ο � ΤΕΥΧΟΣ Νο 189 � ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Ισχυρός Σύλλογος Συσπείρωση των Αποδήμων Ανάπτυξη του Χωριού

“Η ανάπτυξη προϋποθέτει σύνθεση απόψεων και ιδεών, συνένωση δυνάμεων και συντονισμό δράσεων ”

Δημήτρης Σιούφας

΄Εγινε η διάνοιξη της στροφής

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ο Π.Σ.Ε θα πραγ-
ματοποιήσει φέτος το καλοκαίρι τις παρακάτω εκ-
δηλώσεις:

•Το Σάββατο 4 Αυγούστου, εκδήλωση στη
μνήμη του αειμνήστου Στρατηγού Ιωάννη Κω-
τούλα στο πνευματικό κέντρο.

•Την Τετάρτη 8 Αυγούστου, θεατρική παρά-
σταση στον αρχαίο Πύργο.

•Την Δευτέρα 13 Αυγούστου, μουσική εκδή-
λωση της χορωδίας γυναικών στο θέατρο της
πλατείας.

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Ελληνοπύργου (Π.Σ.Ε) «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

Πλούσιο το εορταστικό και 
εκκλησιαστικό πρόγραμμα, λόγω

των εορτών του Πάσχα, στο χωριό
Πάσχα  στο χωριό
Παραδοσιακά όπως κάθε χρόνο Σελ. 4

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη είκοσι
περίπου ατόμων από τη Βουλγαρία
στον Ελληνόπυργο στα πλαίσια της
ανταλλαγής επισκέψεων αυτοδιοικη-
τικών και παραγωγών για την ενημέ-
ρωση και ανταλλαγή απόψεων και
καλών πρακτικών στα θέματα ενδια-
φέροντός των. Την επίσκεψη διοργά-
νωσε το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με επικεφαλή
συνοδό τον συγχωριανό μας κ. Ιωάννη Ν. Φαρασλή,
καθηγητή του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά την
παραμονή τους στο χωριό επισκέφθηκαν την κτη-
νοτροφική μονάδα του κ. Αθανασίου Παπουτσή και

τη μελισσοκομική επιχείρηση του κ.
Δημήτρη Γεωργούλα ενώ στη συνέ-
χεια τους έγινε ενημέρωση από τον
πρόεδρο του χωριού κ. Ιωάννη
Βλάχο και τους παραγωγούς κ.κ.
Αθανάσιο Παπουτσή και Δημήτρη
Γεωργούλα, στο Πολιτιστικό Κέντρο
του χωριού. 

Οι ξένοι καλεσμένοι έμειναν
απόλυτα ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία και την
κατατοπιστική ενημέρωση που τους έγινε ενώ δια-
νυκτέρευσαν στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του
Δήμου Μουζακίου στο Μουζάκι..

Επίσκεψη αυτοδιοικητικών και παραγωγών 
από τη Βουλγαρία στον Ελληνόπυργο.

Άναψαν ..τα φώτα στο δρόμο από τα 
Παπαντωνέικα μέχρι τον Πλατανάκο.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και τέθηκαν σε
λειτουργία τα φωτιστικά σώματα στο δρόμο από
τα Παπαντωνέικα μέχρι τον Πλατανάκο. 

Πρόκειται για το νέο δρόμο που διευκολύνει
την πρόσβαση των οχημάτων από την είσοδο του
χωριού προς την πλατεία αφού είναι και εναλλα-
κτικός του κεντρικού δρόμου, ενώ παράλληλα με
την ηλεκτροδότηση διευκολύνονται και οι περι-
πατητές κατά τις βραδινές ώρες.

Θεατρική παράσταση το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018
Θεατρική παράσταση θα δοθεί στο θέατρο

της πλατείας του Ελληνοπύργου  το Σάββατο 28
Ιουλίου 2018.

Χορηγός της θεατρικής παράστασης είναι η
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Το Σάββατο 11 Αυγούστου λαϊκοδημοτική βραδιά
Το Σάββατο το βράδυ 11 Αυγούστου 2018, ο

Δήμος Μουζακίου με την τοπική κοινότητα Ελλη-
νοπύργου θα διοργανώσουν λαικοδημοτική βρα-
διά στην πλατεία του Ελληνοπύργου.

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει αξιόλογη ορχή-
στρα και θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι χωριανοί
να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να δια-
σκεδάσουν και ταυτόχρονα να ενισχυθούν και οι
τοπικοί επαγγελματίες και παραγωγοί.

Έγινε συντήρηση του έργου
στου «Κουκόση τον Πλάτανο»

Όλα τα έργα, όσο καλά και να γίνονται χρει-
άζονται τακτική συντήρηση για να αντέξουν στο
χρόνο όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό ακριβώς το
σημείο, δηλαδή η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, είναι η «Αχίλλειος
πτέρνα» των περισσοτέρων έργων που κατα-
σκευάζονται στη χώρα μας.

Κατασκευάζουμε ένα έργο και μετά το ξε-
χνάμε και δεν λαμβάνουμε μέτρα συντήρησής του
με αποτέλεσμα να φθείρεται και να μειώνεται
δραστικά ο χρόνος ζωής του.

Έτσι και στο συγκεκριμένο έργο, σημείο θέα-
σης «Κουκόση Πλάτανος» μετά από δέκα χρόνια
από τότε που κατασκευάσθηκε, παρατηρήθηκαν
ρωγμές οι οποίες εάν δεν επισκευάζονταν θα
συντόμευαν τη ζωή του κατά πολύ. Για να προλη-
φθεί η περαιτέρω φθορά, ο Σύλλογος Ελληνοπυρ-
γίων Λάρισας σε συνεργασία με την τοπική
κοινότητα Ελληνοπύργου, με εθελοντική εργασία
προέβησαν στην επισκευή των ρωγμών και στο
βάψιμο στον παγκακίων που βρίσκονται στο χώρο
αυτό.

►

►

►



Πώληση αγρατεμαχίου (χωράφι)
Πωλείται αγρόκτημα 4.261 τ.μ. στην αγροτική πε-
ριφέρεια Ελληνοπύργου στην περιοχή «Μπρά-
χος».

Πληροφορίες στον ιδιοκτήτη 
(Τηλ. 6974 537918   και   210 3471957)

Πωλείται οικία στο κέντρο του Ελληνοπύργου 80
τμ και 80 τμ μαγαζί στο ισόγειο κατοικήσιμη και
σε άριστη κατάσταση  στην τιμή των 80.000
ΕΥΡΩ.

Για πληροφορίες και ως προς την τιμή 
τηλέφωνο: 6980 796 888 

Πώληση μεζονέτας στον Ελληνόπυργο
“Πωλείται το 1/3 ποσοστό εξ΄αδιαιρέτου διώρο-
φης οικοδομής (μεζονέτας) στην περιοχή Αγίου
Δημητρίου Ελληνοπύργου, που αντιστοιχεί σε
ένα δωμάτιο ισογείου, εμβαδού 27,03 τ.μ., σε
ένα δωμάτιο πρώτου ορόφου, εμβαδού 17,94
τ.μ., και σε υπόγειο με είσοδο από εξωτερικό
χώρο της οικίας, εμβαδού 27,03 τ.μ.. Υπάρχει
αυτοτελές συμβόλαιο διανομής με σύσταση ορι-
ζόντιας ιδιοκτησίας.”

Πληροφορίες: Καλαντζής Γεώργιος,
κιν. 6948 944797

Πωλείται οικία στο κέντρο του χωριού δυνάμενη
να κατοικηθεί άμεσα χωρίς ιδιαίτερες επι-
σκευές. 

Πληροφορίες κ. Παναγιώτη Αγρίμη 
τηλ: 6948 831346

ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ| 2 | | 2 | ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΕλΙΔΑ 1η

- Την αποπεράτωση του δρόμου προς τη λίμνη
Ν. Πλαστήρα ζήτησε το δασαρχείο από το Νο-
μάρχη.

- Έγινε η δημοπράτηση του κοινοτικού δρό-
μου.

- Παραθεριστές καταφθάνουν
- Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
- ΟΤΕ: Τέσσερις γραμμές …για 200 αιτήσεις.

Η σειρά θα έλθει μετά από 200 χρόνια…
- Ο εορτασμός του Πάσχα στο χωριό μας. Του

κ. Γεωργίου Μάκκα.
- Μέτρα για την εξοικονόμηση νερού έλαβε η

κοινότητά μας.
- Παιδιά χωριανών μας που σπουδάζουν.

ΣΕλΙΔΑ 2η

- Αφιέρωμα στο δάσκαλό μας Σωτήριο Κ.
Στάθη που έφυγε για πάντα.

- Ψήφισμα του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λά-
ρισας για το θάνατο του δασκάλου μας Σωτηρίου
Κ. Στάθη.

- Μεταθέσεις.
- Πως θα προστατευθείτε από τους κλέφτες.

ΣΕλΙΔΑ 3η

- Δραστηριότητες αδελφών συλλόγων: Ο “Σύλ-
λογος Ελληνοπυργίων Αθηνών” ηχογράφησε τα
Πασχαλιάτικα τραγούδια του Ελληνοπύργου.

- Αποστρατείες, προαγωγές και τοποθετή-
σεις.

- Για τον ΟΤΕ.
- Συνδρομητές της εφημερίδας «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡ-

ΓΟΣ».

ΣΕλΙΔΑ 4η

- Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και πως
διασώθηκε από βέβαιη κατεδάφιση.

- Με λίγα λόγια (ΛΑΚΩΝΙΚΑ)
- Λειτουργία στον Άγιο Κωνσταντίνο.
- Πέρασε το γκρέιντερ.

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
...πριν από 30 χρόνια

Τεύχος νο 34 
Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 1988

ΓΑΜοΙ
-Ο Γεώργιος Αλ. Τσιούνης και η  Παναγιώτα

Παλιούρα  (εγγονή της Περσεφώνης συζ. Επαμει-
νώνδα Νάσια) ετέλεσαν το μυστήριο του γάμου
τους, στις 9 Ιουνίου 2018, στον ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Ελληνοπύργου. 

ΓΕννηΣΕΙΣ
-Η Παρασκευή Ζαχου (του Βασιλείου και της

Αντωνίας), σύζυγος Δημητρίου Πλαϊνού, στις 6-
2-2018 γέννησε το δεύτερο παιδί της, αγοράκι.
Στους πανευτυχείς γονείς ευχόμεθα, ολοψύχως,
να τους ζήσει και να είναι ευλογημένο από τον
Θεό.

-Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, ο Δημήτριος
Σύρμος και η σύζυγός του Κατερίνα Καναβάκη,
που διαμένουν στην Αθήνα, απέκτησαν το 2ο
παιδί της οικογένεας, αγοράκι. 

Ευχόμαστε να έιναι γερό και καλότυχο.

-Η Ελένη Θωμά Γκίκα - Γεωργιάδη και ο Ανα-
στάσιος Γεωργιάδης που διαμένουν στη Θεσσα-
λονίκη στις 31/5/2018 απέκτησαν το τρίτο παιδί
της οικογένειας κοριτσάκι. 

Ευχόμαστε να έιναι γερό και τυχερό.

-Ο νικόλαος Γ. Καρατώλος και η σύζυγός του
Αμαλία Κατή-Καρατώλου που διαμένουν στη Θεσ-
σαλονίκη, απέκτησαν το δεύτερο παιδί της οικο-
γένειας, αγοράκι, στις 2 Μαρτίου 2018.

Ευχόμαστε να είναι γερό και καλότυχο

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
-Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 ο Γεώργιος Αλεξ.

Τσιούνης και η Παναγιώτα Παλιούρα-Τσιούνη βά-
πτισαν την κορούλα τους στον ι. ν. Αγίου Γεωρ-
γίου στον Ελληνόπυργο, στο όνομα Χριστίνα.
Ευχόμαστε να τους ζήσει και να είναι ευλογημένο
από τον Θεό.

-η Παρασκευή Β. Ζάχου-Πλαινού και ο Δημή-
τρης Πλαινός βάπτισαν το δέυτερο παιδί της οι-
κογένειας, υιός, στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου Ελληνοπύργου. Και  το όνομα του παι-
διού Γεώργιος με ανάδοχο την Δήμητρα Ι. Βλάχου.
Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο Έναστρον του
Μουζακίου.

Ευχόμαστε να είναι γερός και καλότυχος.

Κοινωνικά και άλλα...

ΘΑνΑΤοΙ
-Ευαγγελία συζ. Δημ.Παπουτσή (γένος Κο-

ρώνη), ετών 88, στις 9 -5-2018 στην Αθήνα. Η
εξόδιος ακολουθία την μεθεπομένη ημέρα σε
Ιερό Κοιμητηριακό Ναό των Αθηνών.

-Αικατερίνη Θ.Μακρή (συζ. Χαραλάμπους Για-
βρουδέλη), ετών 70, στον Βόλο. Η εξόδιος ακο-
λουθία και ο ενταφιασμός στο κοιμητήριο της
πόλεως του Βόλου.

-Αγρίμης Χρήστος, ετών 88, την 24-5-2018
στην Καρδίτσα και η εξόδιος ακακολουθία στην
Αγία Παρασκευή Ελληνοπύργου. Ο ενταφιασμός
στο Κοιμητήριο της Αγία Τριάδος του χωριού.

-Καλαντζής Απόστολος του Βασ. στις 31-5-
2018 στη Λάρισα, ετών 85. Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη στον ι.ν. Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου,
στον συνοικισμό Νεράϊδα, της πόλεως Λαρίσης.
Ο ενταφιασμός στο Κοιμητήριο της πόλεως Λαρί-
σης.

-Χριστοφορίδης Κοσμάς, ετών 60, στις 9-6-
2018, στο χωριό. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στον ι.ν. Αγίου Νικολάου, πόλεως Λαρίσης, στις
11-6-2018, ο δε ενταφιασμός του έγινε στο Κοι-
μητήριο Λαρίσης. Ο Κοσμάς (Μάκης) ήταν γαμ-
βρός στο χωριό μας, (σύζ. Αθηνάς, γένος
Βασιλείου Θ.Καλαντζή).

Αιωνία η μνήμη πάντων των προμνημονευο-
μένων κεκοιμημένων συγχωριανών μας.

ΜνηΜοΣυνΑ
-Αντιγόνης Ζαρκάδα (γένος Ιω. Βλάχου), στις

24-3-2018, ημέρα Σάββατο, ετήσιο, στον ι.ν.
Αγίας Άννης Βόλου. 

-Τσαλούχος Κων/νος (γιός της Χαρίκλειας
Απ.Αλπού), ετήσιο, στις 9 Ιουνίου στον ι.ν. Γενή-
σεως Θεοτόκου (Φυτόκο) Βόλου της πόλεως του
Βόλου.

-Ευαγγελίας συζ. Δημ.Παπουτσή (γένος Κο-
ρώνη), 40ήμερο, σε ιερό ναό της πόλεως των
Αθηνών.

-Αικατερίνης Θ.Μακρή, 40ήμερο, στον Βόλο.

Πένθιμα και άλλα...



ΑΛΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ .................10€
ΑΛΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ........10€
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. ....20€
ΑΛΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. .....20€
ΑΛΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣ. .......20€
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΙΕΡΕΑΣ) ...10€
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ. ..............60€
ΑΝΩΝΥΜΟ ..............................10€
ΑΥΓΕΡΗ-ΖΑΧΟΥ ΠΑΤΡΑ ..........15€
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ..........15€
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ..............10€
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜ. ........20€
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ. .......20€
ΒΟΥΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ........20€
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ........20€
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ....10€
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ....10€
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. .....10€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ...........10€
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .....25€
ΓΚΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ...............10€
ΓΚΡΕΚΑ-ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ...20€
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩ. .............10€
ΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ..............10€
ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΧΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ....20€
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ ....10€
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ..........10€
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. .........20€
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ...........10€
ΖΕΡΙΓΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ................100€
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ........10€
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ......10€
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..........15€
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...........20€
ΚΑΜΕΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ...15€
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .......20€
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..........20€
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ....10€

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ........10€
ΚΑΡΑΤΖΟΥ-ΣΥΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .....15€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..........20€
ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..........40€
ΚΑΡΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ..............20€
ΚΟΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...............10€
ΚΟΡΛΟΣ ΒΥΡΩΝ .....................10€
ΚΟΡΛΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ ..........10€
ΚΟΡΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ..................10€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡ. ...10€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΡΗΣ ΓΕΩ. ..........10€
ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΠ. .......10€
ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ..20€
ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .........10€
ΚΩΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ..........10€
ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ...........10€
ΛΑΓΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ..................20€
ΛΕΤΣΙΚΑ-ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ....15€
ΜΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ .......................10€
ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Θ. .............20€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...........20€
ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠ. .........10€
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΠΑΡΘΕΝΑ .......10€
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ......10€
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ .....20€
ΜΠΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠ. .........50€
ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ-ΖΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ..........10€
ΝΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. .............20€
ΝΤΟΥΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ .................10€
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ...........10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΑΚΡΥΝΑΣΙΟΥ ΕΛ. ..10€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ......20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ .......30€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .......20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ........20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΠ. ..10€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ......10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ......50€

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ...10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠ. .......10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. .......10€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠ. ..10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..........10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΓΕΩΡΓ.Β. ............10€
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤ. Β. ..........10€
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ......10€
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ............10€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΗ ..............20€
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ .............10€
ΠΛΑΚΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣ. ....30€
ΠΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................10€
ΠΟΛΙΤΗ-ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙΤΗ ........10€
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ Γ. ......25€
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ....10€
ΣΙΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .................20€
ΣΙΟΥΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ......200€
ΣΥΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ............20€
ΣΥΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ .....................10€
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΧΟΥ ΡΙΤΣΑ .........10€
ΤΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ................20€
ΤΕΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ .................10€
ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ................10€
ΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ......20€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ  ΚΑΡΑΜΠΑ ΜΑΙΡΗ .....10€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ  ΜΠΙΓΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ .......10€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ..............30€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ..............20€
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ........15€
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ .............20€
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .......10€
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............35€
ΦΑΡΑΣΛΗ ΕΡΗΝΗ ...................10€
ΦΑΡΑΣΛΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ. .............10€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ................20€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .............10€
ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .............50€

Πλήρωσαν τη συνδρομή τους για την εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» 



Ο Άγιος Αδελφόθεος Ιάκωβος το πρώτο πράγμα
που συνιστά στους πιστούς χριστιανούς με την επι-
στολή του είναι το να δείχνουν αυτοί υπομονή κατά
τη  διάρκεια των θλίψεων. Διότι, όπως τονίζει, η
υπομονή θα τους τελειοποιεί, θα τους βοηθά να
απαλλάσσονται από όλα τα ελαττώματα, αρκεί, βέ-
βαια, αυτή την υπομονή να την ασκούν κατά τρόπον
τέλειον. («Η͑ υπομονή ̓έργον τέλειον εχ̓έτω»,
Ιακ.Α4)

Εάν διαβάσουμε τη ζωή των πιστών ανθρώπων,
θα δούμε πολλές θλίψεις άδικους κατατρεγμούς,
συκοφαντίες, πολλές ταλαιπωρίες. Μεταξύ αυτών
και ο μέγας ένδοξος βασιλεύς προφήτης και ψαλ-
μωδός Δαυίδ. Αρρώστησε ο βασιλιάς Σαούλ και ο
Δαυίδ προσπαθούσε να τον ανακουφίσει, να τον
βοηθήσει στην ασθένειά του. Εκείνος τον μισούσε
και τον φθονούσε, τον κατεδίωκε στα βουνά να τον
σκοτώσει.

Επαναστάτησε ο υιός του Αβεσαλώμ. Ξεκίνησε
πόλεμο εναντίον του.

Άλλο παιδί του Αμνών. Τον ντρόπιασε και τον
πίκρανε.

Έπεσε αιχμάλωτος στους εχθρούς του. Έφυγε
από την Ιερουσαλήμ με ύβρεις και χλευασμούς και
άλλες πολλές δοκιμασίες, και ας ήταν εκλεκτός
του Θεού. Δεν τον απάλλαξε από θλίψεις. Δεν
έκανε εξαίρεση σε αυτόν. Και όπως έγραψε ο υιός
του, Σολομών, « Ό͑ν αγ̓απα̃κύριος παιδεύει, μα
στη γη̃δε πάντα υιόν ό͑ν παραδέχεται».

Γιατί όμως ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις στη ζωή
μας;

Για να μας εξαγιάσει και να μας φέρει κοντά
του. Αυτό είναι πράγματι το νόημα των θλίψεων που
επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Δεν έχει την ανάγκη
μας, ούτε θέλει να μας βλέπει να πονάμε. Μας
θέλει πάντοτε χαρούμενους και ευτυχισμένους.
Επειδή, όμως, εμείς δεν τρέχουμε πρόθυμα κοντά
του με το καλό, αναγκάζεται, επειδή μας αγαπά, να
μας περιμαζέψει με τις θλίψεις και τις δοκιμασίες.
Επιτρέπει να θλιβόμαστε ώστε να ενωνόμαστε μαζί
του με συνέπεια, με ακρίβεια, με τελειότητα, όχι

επιπόλαια, αλλά απλά κοντά του, τελείως δικοί του.
Αυτό δε γίνεται με άλλο τρόπο, παρά όταν είμαστε
τέλειοι. Ελεύθεροι από πάθη και ελαττώματα που
υποδηλώνουν την ψυχή στους δαίμονες, απαλλαγ-
μένοι από σημάδια αμαρτίας. Άγιοι, όπως εκείνος
είναι Άγιος. Γι’ αυτό επιτρέπει τις θλίψεις, τους
πειρασμούς, τις δοκιμασίες, για να καθαρίσει την
ψυχή μας από το ρίπο της αμαρτίας. Έτσι θα μπο-
ρέσουμε να κληρονομήσουμε τη βασιλεία του. Είναι
πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι δοκιμασίες
είναι δείγμα της δοκιμασίας του Θεού μας και η
φροντίδα της αγάπης του για την αιώνια βασιλεία
του. Επιτρέπει ακόμα θλίψεις και στους αγίους για
να αγιαστούν ακόμα περισσότερο και να ενωθούν
ακόμα πιο πολύ κοντά του. Δεν κάνει εξαιρέσεις σε
κανέναν. Όλοι περνούν στο καμίνι των θλίψεων και
πειρασμών και λάμπουν και πλησιάζουν πιο πολύ
ακόμη. Αν λείψουν οι πειρασμοί δεν πρόκειται να
σωθεί κανείς, έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες. Έτσι δοκι-
μάστηκαν όλοι οι Άγιοι. Τι θα ήταν ο Ιώβ χωρίς τις
φοβερές εκείνες θλίψεις; Ένας καλός άνθρωπος,
που όμως με την υπομονή και τις ευχαριστίες στον
Κύριο αναδείχτηκε στήριγμα των πιστών όλων των
αιώνων. 

Πώς όμως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις θλί-
ψεις στη ζωή μας;

Με υπομονή μέχρι τέλους. Αυτό είναι το μυ-
στικό της αγιότητας. «Ο υπ͑ομείνας εις̓ τέλος
ούτως σωθήσεται». Μερικοί κατά τη διάρκεια της
δοκιμασίας τα χάνουν. Και είναι κρίμα. Κινδυνεύουν
να χάσουν όλους τους κόπους. Επιδεινώνεται η κα-
τάσταση, να λέμε «Θάρρος! Πλησιάζει το τέλος.
Όπως το πυκνό σκοτάδι λίγο πριν την αυγή, όταν
χάνεται το φεγγάρι και τα άστρα τρεμοσβήνουν. Μη
βιαζόμαστε. Μην τα χάνουμε. Μην απελπιζόμαστε.
Θα παύσει η δοκιμασία όταν θα έχει επιτελέσει το
σκοπό της, την αποστολή της, που το γνωρίζει μόνο
ο Κύριος. Εμείς μόνο υπομονή και καταφυγή με τα-
πείνωση στο Θεό. Όχι για παράπονα, αλλά για προ-
σευχή. Ναι κύριε, είμαι αμαρτωλός. Σε
εγκατέλειψα. Σε ξέχασα. Έχω πολλές αμαρτίες.

Ρίξε ευσπλαχνικά το βλέμμα σου και λυπήσου με
τον αμαρτωλό. Σε παρακαλώ δώσε μου τη χάρη
σου, δύναμη και ενίσχυση. Σώσε με, ελέησέ με τον
ανάξιο δούλο σου.» Θα μας ακούσει, θα μας βοη-
θήσει. Ταπεινά, σαν τη Χανανέα. Και όταν το κρίνει
θα επέμβει αποτελεσματικά στις θλίψεις της ζωής
μας. Διότι για το Θεό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. 

Σ. Καρατώλου
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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: 24410 33150 
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 απόψεις 

αυτών που τα έγραψαν. 
Εμβάσματα και τυχόν επιταγές, 

να στέλνονται στο όνομα του Ταμία, 
Δημήτριος Κ. Ζάχος.

Για την καταχώρηση των ενυπόγραφων άρθρων και 
επιστολών τηρείται προτεραιότητα λήψης των χειρογράφων

ή των αποστελλομένων (ηλεκτρονικών) κειμένων. 
Λογαριασμός για κατάθεση συνδρομών 

για την εφημερίδα στην
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ: 
GR14 0110 3970 0000 3974 8046 941

Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού να  
καταχωρείται πάντοτε το ονοματεπώνυμό σας.

Åßíáé âáñéÜ ôá óßäåñá óôçò öõëáêÞò ôéò ðüñôåò
ïé ôïõñêáëÜäåò…. ößëïé ìáò, ìáò Ý÷ïõíå äåóìþôåò.

ÌÝñá êáé íý÷ôá óêÝöôïìáé óáí ôé ôïõò Ý÷ù êÜíåé
êáé ðßóù áðü ôá êÜãêåëá ìå Ý÷ïõí êáé ìå öõëÜíå.

Äåí èÝëù åãþ ôïõò ößëïõò óáò, äåí èÝëù åãþ ôï ÍÁÔÏ
äåí èÝëù ôïõò ìåìÝôéäåò óõììÜ÷ïõò ìïõ ãéá íÜ÷ù.

¸÷ù ðáñÜðïíï ðéêñü êáé äõíáôÜ öùíÜæù,
èÝëù íá îÝñù óýììá÷ïõò êáé å÷èñïýò íá ëïãáñéÜæù.
Ïé óýììá÷ïé óôïõò óýììá÷ïõò êáíüíéá äåí ãõñíÜíå,
óÝâïíôáé ôéò óõíèÞêåò ôïõò êáé åéñçíéêÜ ðåñíÜíå.

Äåí ôç ìðïñþ ôç ëïãéêÞ áõôÞ, äåí ôçí áíôÝ÷ù
Ãéá óýììá÷ïõò íá ðïëåìþ, óõììÜ÷ïõò íá ìçí Ý÷ù.

Ìå âÜëáíå åìÝíáíå óýíïñá íá öõëÜù
Êáé íá ìáæåýù áëëüèñçóêïõò êáé íá ôïõò óõìðïíÜù.

Êáé ïé Åõñùðáßïé üìïñïé êáé öñåóêïåíôáãìÝíïé
Íá õøþíïõíå ôá ðëÝãìáôá êáíÝíáò íá ìç ìðáßíåé.
Ôþñá óôùí Ôïýñêùí ôï êåëß ôï ìÝëëïí åßíáé ãêñßæï

Êáé äåí ìðïñþ ôïõò ößëïõò ìïõ êáé å÷èñïýò íá îå÷ùñßæù.

È . Ãñáëéóôéíüò.

Ôï ðáñÜðïíï ôïõ áé÷ìáëþôïõ

«Η υπομονή στις θλίψεις της ζωής μας»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Κεφάλαιο Φεβρουάριος 2017: 2622,56 ΕυΡΩ
Μήνας

Μάρτιος 
Απρίλιος

Μάιος 
Ιούνιος
Ιούλιος 

Αύγουστος   
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Σύνολο

έσοδα
20

350
135
170
260
225
40
70
10
60

1340 

έξοδα
0

590,55
0

536,07
0

45,00
0

543,80
70
0

1785,42

Κεφάλαιο   1-1-2018 = 2177,14

Κλαίνε, ραγίζουν οι καρδιές
Στα στήθεια φτερουγάνε
όταν αλύτρωτες ψυχές

Μνημόσυνο ζητάνε

Στου χάροντα τα κάτεργα
μάχονται νύχτα μέρα

Του Άδη ανοίγουν τα κελιά
και φτερουγίζουν πέρα

Ποιος τόπε πως ο θάνατος
τριγυρισμούς δεν έχει!!
των Αθανάτων η ψυχή
σαν τον αέρα τρέχει…

Σωπάστε! ! Αχός ακούγεται
χλιμίντρισμα αλόγου

φτερούγισμα Σταυραετού
περπατησιά Διαβόλου

Από της μάχης τον καπνό
μπαρουτοκαπνισμένος

Ο Στρατηγός !! στέκει μπροστά
στο βάθρο αλαφιασμένος

Αγέρωχος, περήφανος
την φλόγα μες το Μάτι…

σκύβει στο χώμα, προσκυνά
Φιλά το Μαυρομάτι

Δέξου Μανούλα τ΄ ορφανό
πουλί στην αγκαλιά σου
τραγούδησέ τον πέρδικα
με τη γλυκιά λαλιά σου

Σφίξε το δόλιο του κορμί
και τις πληγές του μέτρα

βγάλε κραυγή απ΄τα στήθεια σου
για να ραγίσει η πέτρα

Λεβέντρα !! εσύ τον βύζαξες
στα στήθεια σου το γάλα

τον άδρωσες, τον θέριεψες
με ιδανικά μεγάλα

«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
Νάτος! ! μπροστά σου ζωντανός

Στέκει συγκινημένος
το βλέμμα ρίχνει στη σπηλιά

που ήταν γεννημένος.

Κρύβει το δάκρυ, σφίγγεται
τον πόνο του ν΄αλώσει

Θεέμου! ! έφτασε η στιγμή
φτερούδια θα απλώσει…..

Και ο Θεός τον Ιερό
σκοπό τον Αγιάζει

Η Λιονταρίσια του ψυχή
βρυχάται και χουγιάζει ! !

Δημήτρη Γιώτη! ! δεν μ΄ακούς;
πετάξου στο μουσείο

ξεκρέμασε μου τ΄ άρματα
και φέρτα στο μνημείο

Βάλ΄στο Ντορή μου χαλινά
Μαλαματένια σέλλα

και βγάλε απ΄το σεντούκι μου
καινούργια φουστανέλα

Θα πεταχθώ να δεηθώ
στο έρμο Μοναστήρι

Ο Άη Γιώργης, το φτωχό
με έχει βαφτιστήρι

Στα ράσα που με γέννησαν
στ΄άρματα που με σπύραν

γιαυτούς που από τα σπάργανα
στα χέρια τους με πήραν

Ευλαβικά στη μνήμη τους
ν΄ανάψω μια Λαμπάδα

Μες το Ιερό της εκκλησιάς
να κλάψω την Ελλάδα

Πατρίδα μου σε τύλιξαν
Σε προδοσίας δίχτυα

Όρνια που πέσαν πάνω σου
με τα γαμψά τους νύχια

Σωπάστε !! ακούγονται βροντές
απ΄τα ταμπούρια πέρα

στέλνει στερνό χαιρετισμό
Του Στρατηγού η σφαίρα

Στης Γράλιστας τα κράκουρα
Σ΄Αετοκορφές θα κράξει
εκεί κουρνιάζουν οι Αετοί

Τ΄ασκέρι θα συνάξει…

Σκλαβιά!! Φτερά των Αετών
δεν τα βαστούν τσαΐρια
οπλές Αλόγων άγριων

δεν τις κρατούν μπαϊρια

Καλπάζουν σαν τον Άνεμο
στην Άγρια καταιγίδα

κρατούν το φλάμπουρο ψηλά

πέφτουν !! για την πατρίδα…..

«Παραπονιάρα μου καρδιά
τραβήξου σε μια άκρη
στο ιερό Μνημείο του
ν΄αφήσεις ένα δάκρυ

Δροσοσταλιά της Άνοιξης
στ΄Αετού την περηφάνια

Βγάλε και σύ Αετού κραυγή
να σχίσεις τα Ουράνια

Στρατάρχα το στεφάνι σου
Δεν το΄πλέξα με δάφνη
αλλά με λόγια φλογερά
απ΄της καρδιάς τα βάθη

Φόρο Αλύτρωτης ψυχής
στη Λεβεντιά σου Τάμα
Πάρε με να πετάξουμε
Σταυραετέμ Αντάμα»

λΑΡΙΣΑ ΑΠΡΙλΙοΣ 2016
ο ΡηΓΑΣ Το ΕλληνοΠυΡΓου

ΑΘΑνΑΣΙοΣ ΓΚΙΚΑΣ
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Η κοινότητα Ελληνο-
πύργου σε συνεργασία
με το Σύλλογο Ελληνο-
πυργίων Λάρισας
ερευνά το αρχειακό
υλικό που υπάρχει, για
την καταγραφή της ιστο-
ρικής διαδρομής του
Σταθμού Χωροφυλακής
Ελληνοπύργου από την

ίδρυσή του, από το στρατηγό Στέφανο Καρατώλο
τη δεκαετία του 1950 μέχρι και το οριστκό κλείσιμό
του.

Η ιστορία του Σταθµού 
Χωροφυλακής Ελληνοπύργου

Τοποθετήθηκε αναµνηστική
πλάκα στου Χατζή (Κόφφα) 

τη Βρύση

Αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα τοποθετήθηκε
στου Χατζή (Κόφφα) τη βρύση την Πέμπτη 17 Μαίου
2018 από το Σύλλογο Ελληνοπυργίων Λάρισας, για
το έργο διαμόρφωσης του χώρου της βρύσης που
έφτιαξε ο ΣΕΛ. Θα πρέπει όλοι να δείξουμε τη δέ-
ουσα ευαισθησία και να κρατάμε το θαυμάσιο αυτό
χώρο καθαρό, για να τον απολαμβάνουμε  εμείς οι
χωριανοί αλλά  και οι επισκέπτες του χωριού.  Μέλη
του ΣΕΛ και άλλοι χωριανοί  θα εκδράμουμε στο
χώρο αυτό για καθαρισμό και περαιτέρω αναβάθ-
μισή του ενώ θα φτιάξουμε πρόσβαση κάτω από τη
βρύση για να αφαιρούνται, αν υπάρχουν σκουπίδια
από  επισκέπτες που δεν σέβονται το χώρο όπου
οι ίδιοι αναπαύονται και ξεκουράζονται.

Η κοινότητα Ελληνοπύργου διαθέτει χορ-
τοκοπτικό, το οποίο της  το δώρησε  ο Σύλ-
λογος Ελληνοπυργίων Λάρισας, για το κόψιμο

των χόρτων των κοινοχρήστων χώρων.
Το χορτοκοπτικό αυτό είναι και στη διάθεση
όλων των κατοίκων του χωριού οι οποίοι

μπορούν να το  δανείζονται από τον
πρόεδρο κ. Ιωάννη Βλάχο, να κα-

θαρίζουν τα χόρτα που θέλουν
και να το επιστρέφουν στην
κοινότητα.

μας.
Η αρχή έγινε το Σάββατο του Λαζάρου με Θεία

Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή, από τον εφημέριο
π. Κων/νο Τσιαντάκη.

Η Κυριακή ων Βαϊων γιορτάσθηκε με πάνδημη
συμμετοχή των συγχωριανών μας, οι οποίοι προμη-
θεύτηκαν και τους κλάδους των Βαϊων. Το βράδυ  η
ακολουθία του Νυμφίου, όπως και τις επόμενες
ημέρες (Μ.Δευτέρα και Μ.Τρίτη). 

Την Μ.Τετάρτη το ευχέλαιο και η ακολουθία του
Μυστικού Δείπνου. Την Μ.Πέμπτη η Θεία Λειτουρ-
γία και Θεία Κοινωνία των εκκλησιασθέντων.

Το εσπέρας τα 12 Ευαγγέλια (ακολουθία των
Παθών του Κυρίου) και η Μ.Παρασκευή με τον
Εσπερινό και την αποκαθήλωση και τον Επιτάφιο το
βράδυ. Κι εφέτος ευσεβείς κυρίες στόλισαν τον Επι-
τάφιο και παρέμειναν μέχρι πρωϊας, «ξενυχτώντας»
τον νεκρό Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, όπως το θέλει
η τοπική χριστιανική παράδοση. Το Μ.Σάββατο
βράδυ  ο όρθρος της Κυριακής του Πάσχα, η Ανά-
σταση στον πλάτανο της κεντρικής πλατείας και η
Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία για εκείνους που πα-
ρέμειναν να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν. Το
πρωϊ ο οβελίας και το κοκορέτσι είχαν και πάλιν την
τιμητική τους. Το απόγευμα της Κυριακής του
Πάσχα ο παραδοσιακός Πασχα-
λιάτικος χορός με τα γνωστά
τραγούδια των συγχωριανών
μας, οι οποίοι κι εφέτος ντύθη-

καν με παραδοσιακές στολές που φρόντισαν νέοι
του χωριού μας. Τη Δευτέρα ημέρα του Πάσχα η
Θεία Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή και της
Ζ.Πηγής στον Άγιο Δημήτριο (Παρασκευή). Ο Άγιος
Γεώργιος γιορτάσθηκε στον φερώνυμο Ιερό Ναό
(κτίσμα 1818) στις 23 Απριλίου και ο Άϊ Θανάσης
στο εξωκκλήσι του,ανήμερα της εορτής της ανακο-

μιδής των Αγίων του Λειψάνων
(2 Μαϊου). Ευχόμαστε και του
χρόνου πάλι όλοι μαζί Πάσχα

Συνέχεια από σελ. 1

Προς: Τους υπεύθυνους της εφημερίδας ΕλληνοΠυΡΓοΣ

Κύριοι
Στο τεύχος  Νο 187 της εφημερίδας δημοσιεύτηκε το άρθρο ότι «Στο

τεχνικό πρόγραμμα του 2018 οι ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμούι»,
στο οποίο αναφέρει ότι  στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μουζακίου  του
2018, έχει συμπεριληφθεί κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου και των
Συμβούλων Ελληνοπύργου η ασφαλτόστρωση των οδών εντός του οικισμού
μεταξύ των οποίων και η οδός «Σταυρός – Άγιος Δημήτριος». Θα ήθελα να επισημάνω  ως κάτοικος
της περιοχής Αγίου Δημητρίου ότι η ασφαλτόστρωση της οδού αυτής θα πρέπει να γίνει μέχρι των
εξής σημείων:

1.Μέχρι το τέλος της οικίας του προέδρου κ. Βλάχου Ιωάννη..
2.Πιο πριν από την οικία του κ Βλάχου Ιωάννη μέχρι της αρχής του πλακόστρωτου της οδού από

τον Άγιο Δημήτριο μέχρι την είσοδο της οικίας του κ. Βλάχου Θωμά.
3.Επίσης πιο πριν στην στην οδό του Αγίου Δημητρίου μέχρι το τέλος της οικίας του κ. Τοπούζη

Θεοδώρου και αρχή της οικίας του κ. Ηλία Γώγου και
4.Στην οδό από την αρχή της οικίας του κ.Μπιτχαβά Λάμπρου στην μπροστινή πλευρά μέχρι την

είσοδο των οικιών Μανάβη Έφης και της παλιάς οικίας των αδελφών Καλαντζή, διότι στα σημεία αυτά
η τσιμεντόστρωση έχει καταστραφεί και ηδιάβαση είναι δύσκολη, και το έργο της ασφαλτόστρωσης
στην περιοχή αυτή θα είναι ολοκληρωμένο και δε θα χρειαστεί άλλη μελέτη και άλλη δαπάνη, η δε
απόσταση των παραπάνω τμημάτων  από την κεντρική οδό  Σταυρός – Άγιος Δημήτριος δεν
υπερβαίνει τα 100 μέτρα περίπου.

Κατόπιν των  ανωτέρω, παρακαλώ τους υπευθύνους του Δήμου Μουζακίου δημοσίως μέσω της
εφημερίδας σας πριν την έναρξη της ασφαλτόστρωσης της αναφερόμενης οδού να λάβει σοβαρά
υπόψη τις επισημάνσεις μου και πραγματοποιήσει την ασφαλτόσρωση και των τμημάτων αυτών.

Με εκτίμηση
Καλαντζής  Γεώργιος

Χορτοκοπτικό 
στη διάθεση των κατοίκων

Πάσχα  στο χωριό
Παραδοσιακά όπως κάθε χρόνο



Συλλαλητήριο για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, στην Λάρισα.
Κατά γενική ομολογία, το συλλαλητήριο της 6ης Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Λάρισας,

για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας, υπήρξεν από τα επιτυχέστερα. Η παρουσία πολλών νέων, η καλή οργά-
νωση, ο παλμός και ο ενθουσιασμός των συμμετασχόντων ήταν εκείνα τα στοιχεία που το χαρα-
κτήρισαν.

Μεταξύ των φορέων την στήριξή τους, στο Συλλαλητήριο, εξέφρασαν και οι σύλλογοι του χωριού
μας (Ελληνοπυργίων ν. Λαρίσης “Ο Αθάνατος” και  Ελληνοπυργιωτών ν.Τρικάλων “Το Μέγα Στε-
φάνι”), ως επίσης και ο Σύλλογος Καρδιτσιωτών Θεσ/νίκης “Ο Καραϊσκάκης”. Παρόντες και πολλοί
συγχωριανοί μας με ελληνική σημαία στο χέρι. Ο Λαός εκφράσθηκε αυθορμήτως και χωρίς καμία
καθοδήγηση από κόμματα ή παρατάξεις. Το εθνικό πατριωτικό φρόνημα και η φωνή της συνειδή-
σεώς τους ήταν εκείνο που τους οδήγησε στο μεγαλειώδες αυτό συλλαλητήριο της Λάρισας. Συγ-
χαρητήρια.
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Γραλιστινά και άλλα... Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Μια φωτογραφία προ 44 ετών!!!

Μαθητές 6ταξίου Γυμνασίου Φαναρίου. Η Στ΄ Τάξη, η τελειόφοιτος, σε ανα-
μνηστική φωτογραφία, Μάϊος 1974. Είχαν πάει εκδρομή λίγο πριν αρχίσουν
τα διαγωνίσμτα στο Καππά. Υπολογίστε τώρα πόσο χρονών είναι οι… εικονι-
ζόμενοι/ες!!!!.

25η Μαρτίου στο χωριό
Ο Πρόεδρος Ιω.

Γ.Βλάχος εκφωνεί τον
πανηγυρικό της ημέ-
ρας. Αναφέρθηκε στο
πραγματικό `21 και
στην τεράστια συμ-
βολή της Εκκλησίας
στον απελευθερωτικό
αγώνα, με ιστορικά

στοιχεία από πηγές, με απλά και κατανοητά νοήματα.
Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Γ.Καραϊ-

σκάκη (που γεννήθηκε στο διπλανό Μαυρομμάτι, αλλά μεγάλωσε και ανδρώ-
θηκε στο χωριό μας, όπου έδωσε και την 1η μάχη εναντίον των Τούρκων και
τους έτρεψε σε φυγή!!!). Μήπως η επιμνημόσυνη δέηση πρέπει να γίνεται στο
μνημείον των Ηρώων και να ακολουθεί κατάθεση στεφάνου στον ήρωα Γ. Κα-
ραϊσκάκη; Απλώς μια σκέψη έκανα..

"Υπεράνω πάσης...υποψίας, ο Στρατηγός"
Τελικά ο Στρατηγός αποδείχθηκε… «υπε-

ράνω …. πάσης υποψίας», όσον αφορά το
συγγραφικό του τάλαντο!

Επτά βιβλία σε 4 χρόνια περίπου. Αυτό
δεν…ξανάγινε (!!).

Απλός και ταπεινός, ο αγαπητός μας Χρυσόστομος Απ.
Κορλός (όπως τον αποκαλούμε στο χωριό, διότι είναι αγαπητός και προσιτός
σε ΌΛΟΥΣ), ανακάλυψε το συγγραφικό του τάλαντο τώρα, ως Συνταξιούχος,
και το ενεργοποίησε.

Και ΙΔΟΥ το αποτέλεσμα.
Επτά βιβλία καλογραμμένα, κατανοητά και ευχάριστα στον αναγνώστη. Επα-

ξίως δε απέκτησε και τον τίτλο του συγγραφέως, αφού ήδη συγκαταλέγεται
στην Ένωση Συγγραφέων της Μακεδονίας, της οποίας αποτελεί επίλεκτο
μέλος!!

Εύγε, Στρατηγέ μου και να ευχηθούμε «καλοτάξιδο το βιβλίο σας».

“Lato, ο Άρχοντας”..., 
ο αγαπητός και ανεπανάληπτος!!!!!!!!

Αγαπητός σε όλους. Ανεπανά-
ληπτος και απολαυστικός σε συζη-
τήσεις-αναλύσεις ιστορικών και
πολιτικών θεμάτων. Ενεργός πολί-
της και,  εκ των ολίγων, καλός με-
λετητής της νεότερης Ιστορίας.

Στην φωτό.., μόλις γύρισε από
το Τσελιγγάτο του αδελφού του
κατά σάρκαν Στεφάνου Δ.Πλακιά.
Επέβλεψε των εργασιών εκεί,

έδωσε τις δέουσες συμβουλές και ...κατευθύνσεις και επέστρεψε για τσιπου-
ράκι μεσημεριανό.

Πάσχα στο χωριό...
Με τον πατροπαράδοτο

τρόπο το Πάσχα στο χωριό.
Η ακολουθία της αφής του

Αγίου Φωτός το Μ.Σάββατο
βράδυ.

Η Ανάσταση στον πλάτανο
της Εκκλησίας της Αγίας Παρα-
σκευής (κεντρική πλατεία) και η
Αναστάσιμη Θεία λειτουργία με
τους εναπομείναντες συγχωρια-
νούς που προετοιμάσθηκαν για
την Θεία Μετάληψη.

Το πρωϊ, ο οβελίας με τον πα-
ραδοσιακό τρόπο και το κοκορέ-
τσι στις αυλές των σπιτιών. Το
απόγευμα η συνέχιση του -από
πολλών αιώνων- πατροπαράδο-
του Πασχαλιάτικου χορού.

Άνδρες και γυναίκες, με πα-
ραδοσιακές στολές -αμέσως
μετά τον Εσπερινό της Αγάπης
(ώρα 5 μ.μ. κτυπάει η καμπάνα)-
συγκεντρώνονται στον πλάτανο
της Αγίας Παρασκευής και χο-

ρεύουν τα πασχαλιάτικα τραγού-
δια.

Μία παράδοση αιώνων συνε-
χίζεται μέχρι και σήμερα.

Τα τραγούδια τα βρίσκει κα-
νείς και σε κασέτα που κυκλοφό-
ρησε προ ετών ο Σύλλογος των
Αθηνών, αλλά και στο επανεκδο-
θέν βιβλίο του συγχωριανού μας
κ. Λ. Απ.Πασιαλή (Αναζητήστε
τα).

Με παραδοσιακές φορεσιές χορόςΜε παραδοσιακή φορεσιά η φωτεινούλα

Πασχαλινός οβελίας 
και κοκορέτσι

Πασχαλιάτικος χορός στον
πλάτανο της εκκλησιάςΖεύγος λάμπρου και Δέσποινας Πασιαλή
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(Β΄.Μέρος)*

Στο Α΄ μέρος του άρθρου μου, (που δημοσιεύ-
θηκε στην έγκριτη και φιλόξενη εφημερίδα «Ελλη-
νόπυργος») θέλησα απλώς να επισημάνω πόσο
εύκολο είναι να σπιλωθούν υπολήψεις ανθρώπων και να οδηγήσουν στην κα-
ταστροφή τους αβάσιμες ή και δόλιες σε πολλές περιπτώσεις κατηγορίες, οι
οποίες, κι αν ακόμα επισήμως διαψευστούν, θα αφήσουν πίσω τους την ουλή
της διαβολής. Αυτό όμως ουδόλως σημαίνει πως «ἐν τοῖς πράγμασι» οι φε-
ρόμενοι σαν ένοχοι αδικοπραξιών είναι όντως αθώοι. Η αθωότητά τους μόνο
στα δικαστήρια μπορεί να αποδειχθεί, αν … αποδειχθεί τελικά. Η ιστορία και
η πείρα μας έχει διδάξει πως η έρημη η αλήθεια δε λάμπει πάντα ούτε μέσα
στα δικαστήρια. Θυμηθείτε πως στο διαβόητο «89» ο επίλογος έκλεισε με τη
στεντόρεια φωνή κάποιου διακεκριμένου συνηγόρου, ότι «μέσα στην αίθουσα
αυτή τελικά πάμπολλοι παρήλασαν, εκτός από την αλήθεια»!

Στην περίπτωση της NOVALTIS είναι ηλίου φαεινότερο ότι διαπράχτηκαν
αδικήματα σε βάρους του Δημοσίου, άρα του Λαού, τα οποία, μαζί με άλλα
αυτών που διαχειρίστηκαν την τύχη του, οδήγησαν τη Χώρα στη χρεωκοπία,
στην υποδούλωσή της σε ξένους πιστωτές, στην εξαθλίωση των ανθρώπων
της και στο διεθνή εξευτελισμό της. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να
πιστέψει ότι το αστρονομικό ποσόν των 23 δις ευρώ το κατάπιε κάποιο αόρατο
παμφάγο τέρας, χωρίς την ύπαρξη φυσικών αυτουργών. Επί του παρόντος
άπαντες σηκώνουν τους ώμους διαπορούντες και διαρμρηγνύουν τα ιμάτιά
τους «ὡσεί πάναγνοι καί ἄσπιλοι ἀπό πάσης κηλῖδος περιστεραί». Ξέρετε
εσείς κανέναν που να παραδέχεται ότι είναι κλέφτης; 
Ωστόσο, άλλη επιλογή δεν υπάρχει, παρά μόνο η δικαιοσύνη, για να λάμψει η
αλήθεια, αν λάμψει τελικά. Είναι εξαιρετικά απίθανο να αποφανθεί η δικαιοσύνη
στηριζόμενη μόνο στις παρουσιαζόμενες σήμερα μαρτυρίες κουκουλοφόρων.
Ως τότε, οφείλουν άπαντες να δείξουν ψυχραιμία και υπομονή. Αν δεν το κά-
νουν, ομολογούν ιδιοτέλεια και ενοχή: οι μεν για να αποκομίσουν πολιτικά
οφέλη, οι δε για να προκαταλάβουν ή και να εκφοβίσουν μάρτυρες και δικαστική
κρίση. 

Και όλα αυτά τα τρομερά και δολοφονικά συμ-
βαίνουν, αγαπητοί συμπολίτες, γιατί δυστυχώς δια-
χρονικά πλέον από τη σύσταση του Ελληνικού
Κράτους το σύστημα διακυβέρνησης της Χώρας πα-
ραμένει διάτρητο σε ολόκληρο τον ιστό του. Καυ-

χώνται οι σημερινοί πολιτικοί μας για το «άφθιτον κλέος» των αρχαίων
πολιτικών προγόνων τους, αλλά πόρρω απέχουν από το να υιοθετήσουν τις
αξιακές αρχές τους και τους τρόπους εφαρμογής τους, όταν ο Λαός τους εμ-
πιστεύεται την τύχη του. Έστω και κατ’ ελάχιστον, αν είχαν ακολουθήσει το
παράδειγμά τους, η μοίρα αυτής της Χώρας θα ήταν διαφορετική. 

Στην αρχαιότητα ο Βίας ο Πριηνεύς, ένας εκ των 7 σοφών, εγκαίρως είχε
εκπέμψει το μήνυμα προς τους πολιτικούς, λέγοντας ότι «δεῖ τὸν ἀγαθὸν
ἄνδρα παυόμενον τῆς ἀρχῆς μὴ πλουσιότερον, ἀλλὰ μᾶλλον
ἐνδοξότερον γεγονέναι», όπερ σημαίνει ότι όταν αποσύρεται από την εξουσία
ο ενάρετος πολιτικός, δε θα πρέπει να έχει γίνει πλουσιότερος από πριν, αλλά
ενδοξότερος, να έχει αφήσει πίσω του καλή φήμη. Αργότερα ήρθε η Δημοκρα-
τία του Περικλή, η οποία υλοποίησε με σκληρά νομικά μέτρα τον ηθικό τούτο
αφορισμό. Για να γίνει ένας Αθηναίος μέλος της Βουλής των Πεντακοσίων, με-
ταξύ άλλων έπρεπε να καταγραφεί προηγουμένως ολόκληρη η περιουσία του,
προσωπική και οικογενειακή, ακόμα και τα σανδάλια που φορούσε. Μετά τη
λήξη της θητείας του ο απερχόμενος βουλευτής λογοδοτούσε ενώπιον ειδικής
επιτροπής, της Επιτροπής των Ευθύνων (ελεγκτών). Αν διαπιστωνόταν αξιό-
ποινη πράξη κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι ποινές ήταν: 
α) Κατάσχεση της περιουσίας του μέχρι του ποσού που ζημίωσε την Πολιτεία.
β) Αν η περιουσία του δεν ήταν επαρκής, αναγκαστική εργασία σε δημόσια
έργα, ωσότου εξοφληθεί το χρέος.
γ) Αν ο βουλευτής είχε προτείνει και είχε περάσει στη Βουλή νόμο με τον οποίο
έβλαψε ηθικά τη Δημοκρατία, καταδικαζόταν από το Ειδικό Δικαστήριο στην
ποινή του θανάτου, η οποία και εκτελούνταν αυθημερόν.

Πόση σχέση μπορούν να έχουν αυτά με τη σημερινή κατ’ επίφαση δημο-
κρατία των Νεοελλήνων;

Η «ουλή της διαβολής»
Γράφει ο Λάμπρος Απ.Πασιαλής

Καθηγητής Γερμ. Φιλολογίας-Συγγραφέας

Μόρφωση        μορφωμένος άνθρωπος
Β΄Μέρος (Συνέχεια από το τεύχος 184)

Διδάγματα των αρχαίων Ελλήνων τα οποία αντλούνται από το βιβλίο «λεξικό ελληνικής διδασκαλίας» 
(με ακριβείς παραπομπές στα χωρία των κειμένων) του συγχωριανού μας Στρατηγού ε.α. Ελ.ΑΣ. και συγγραφέως κ.Αντ. Απ.Μπίρου. *

1. Σε κάθε έρευνα πρέπει να εξετάζονται και
όσα οι προγενέστεροι δίδαξαν για το εξεταζόμενο
αντικείμενο.

Αριστοτέλους Μετά τα Φυσικά 983Β, 993Β,
995Α, 995Β, 1076Α.

2. Για κάθε ζήτημα όσοι θέλουν να σκέπτονται
σωστά πρέπει να τηρούν μία αρχή, να ορίζουν στην
αρχή της έρευνας τι είναι το εξεταζόμενο αντικεί-
μενο.

Πλάτωνος Φαίδρος 237C, 237D, 263D,265D

3. Π α ι δ ε ί α είναι η διάπλαση της ψυχής προς
το καλό. Φ ρ ό ν η σ η είναι η γνώση και δύναμη με
την οποία ο άνθρωπος διακρίνει τα καλά και τα κακά
και κρίνει τι πρέπει να πράττει ή να αποφεύγει.

Π λ ά τ ω ν ο ς Όροι 411D, 416Α

4. Γιατί όποιος αναζητεί τη γνώση και τη μόρ-
φωση πρέπει να εξετάζει τι είναι καλό, τι κακό, τι
δίκαιο, τι άδικο, τι όσιο, τι ανόσιο, να εξετάζει την
ουσία κάθε πράγματος και να διατυπώνει σωστό για
το καθένα ο ρ ι σ μ ό;

Ξενοφώντος Απομνημονεύματα A΄, I, 16, Γ΄,
IX, 3-5, 10, 11, 14, 15, Δ΄,I, 4, 5, II,12-22, 31, 37,

VI, 1-15, VIII, 11

5.Πώς αποδεικνύεται ότι η ανώτερη και πολυτι-
μότερη ασχολία είναι η τελειοποίηση της αρετής
του σώματος και της ψυχής και πώς πρέπει να ρυθ-
μισθεί το εκπαιδευτικό σύστημα δεδομένου ότι αλη-
θινή παιδεία είναι όχι εκείνη που αποβλέπει στον
πλούτο ή στην πολιτική δύναμη ή στην απόκτηση
γνώσεων χωρίς φρόνηση και δικαιοσύνη, αλλά αυτή
που διαπαιδαγωγεί από την παιδική ηλικία προς την
αρετή, που δημιουργεί στον άνθρωπο την επιθυμία
και τον έρωτα να γίνει τέλειος;
Όποιος καλλιεργεί στην ψυχή φρόνηση, σωφροσύνη
ανδρεία και δικαιοσύνη και παράλληλα διαμορφώνει
με τις καλές συνήθειες το ήθος κατά τρόπο ώστε
να γίνεται ικανός να διακρίνει το καλό από το κακό

και να πράτει το καλύτερο, να νικάει τα πάθη, να
μισεί εκείνα που πρέπει να μισεί και να αγαπάει
αυτά που πρέπει να αγαπάει, να έχει την ηδονή και
τη λύπη, τις επιθυμίες, τις προτιμήσεις και τις αν-
τιπάθειες και όλα τα συναισθήματα σε απόλυτη
συμφωνία με τον ορθό λόγο ε ί ν α ι  α λ η θ ι ν ά  μ
ο ρ φ ω μ έ ν ο ς  κ α ι  ε ν ά ρ ε το ς και γίνεται ευ-
τυχισμένος και μακάριος άσχετα αν είναι ψηλός ή
κοντός, δυνατός ή αδύνατος, όμορφος ή άσχημος,
πλούσιος ή φτωχός.

Π λ ά τ ω ν ο ς ν ό μ ο ι 626Ε, 627Β, 631C-
632E, 633D, 641B, 641C, 643A-645A, 652B-
653C, 659D, 659E, 660E, 667C, 667E-673D,

687E - 689E, 694A, 694D, 695B, 696B, 697B,
702B, 707D, 713E, 714A, 716Α, 716D, 726A-
734E, 743E, 764C-766B, 782D -783B, 788A-

795D, 803C, 807C, 8 0 7 D, 810E-813D, 816E,
817B, 819A, 821A, 829A, 840C, 857E-859E,

863C, 863E, 875C, 880D, 880E, 897A, 900D,
902A, 902B, 904A-904C, 906A, 906B,

908B,957C, 959A, 960B, 961D, 963A-965D.

6. Μορφωμένος, τέλειος και ενάρετος είναι όχι
όποιος κατέχει τέχνες, επιστήμες και ιδιαίτερες
ικανότητες, αλλά όποιος χειρίζεται επιδέξια την κα-
θημερινή πραγματικότητα, συμπεριφέρεται όπως
πρέπει και δίκαια, αντιμετωπίζει με επιτηδειότητα
τις ανοησίες και ενοχλήσεις των άλλων, είναι εγ-
κρατής στις ηδονές, δεν καταβάλλεται εντελώς
από τις συμφορές, δε διαφθείρεται από την ευτυχία
και χαίρεται περισσότερο για τα αγαθά που απο-
κτάει με τη φρόνηση παρά για όσα του χαρίζει η
τύχη.

Ισοκράτους Παναθηναϊκός 30

7. Πώς αποδεικνύεται οτι άριστος και ευδαιμο-
νέστατος είναι: όποιος είναι φρόνιμος, ώστε να μη
σφάλλει όταν κρίνει τα καλύτερα και τα χειρότερα,
εγκρατής ώστε πάντοτε να προτιμάει το ωφέλιμο
και όχι το ευχάριστο, δίκαιος ώστε να μην αδικεί
και να μη βλάπτει κανέναν και σε τίποτε και να ωφε-

λεί όσους τον συναναστρέφονται, ανδρείος ώστε
να γνωρίζει τα φοβερά και επικίνδυνα και να τα αν-
τιμετωπίζει με σωστό τρόπο, ευσεβής ώστε να
τηρεί τις εντολές του Θεού και ικανός να προτρέ-
πει και άλλους προς την αρετή;

Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Α΄ , I,16, II,
17,23,42,48,55, 64, V, 1-6, VI, 7-9, 13, Β, I,1-34,

VI, 39, Γ΄, ΙΙΙ, 9-11,VI,18, IX 4, 5, 14, 15 , Δ΄, Ι,
4,5, ΙΙ, 13, 22, 31-37, ΙΙΙ,1,11, ΙV,13, V, 1-12, VI,

1-15, VIII, 4-7,11

8. Η καλή σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά σώζει τον άν-
θρωπο και η κακή τον καταστρέφει.

Μενάνδρου Επιτρέποντες 735-738

9. Πώς αποδεικνύεται ότι η φιλοφροσύνη και η
δικαιοσύνη προσφέρουν την καλύτερη συμπερι-
φορά, δε βλάπτουν κανέναν και εξαφανίζουν τις κα-
ταστροφικές φιλονικίες, τις οποίες προκαλούν η
κακία, η αδικία, η κακολογία, ο θυμός και η σκλη-
ρότητα; Την επιτυχία σε κάθε έργο την προσφέρουν
η γ ν ώ σ η και η σωστή σ κ έ ψ η .

ομήρου Ιλιάς Α 1-7, 103,104, Ι 255-258, 646-
648, Π 29-35, 72, 73, Σ 107-110, Τ, 65-68, 181-

183, υ 246-255, Ψ 305-318, Ω 767-772

10. Πώς αποδεικνύεται ότι οι βασικές αρετές
του καλού ανθρώπου είναι η ορθοφροσύνη και η φι-
λανθρωπία και ότι στον καθένα συμφέρει να τιμάει
το δίκαιο και τις καλές πράξεις και να αποφεύγει
το άδικο και κακό; Ο δίκαιος, ευσεβής και καλόγνω-
μος προστατεύεται από θεούς και ανθρώπους και
ο άδικος, κακός και ανήμερος τιμωρείται και βασα-
νίζεται για τα ανομήματά του.

ομήρου οδύσσεια β 150-154, 243-248, γ
138-140, δ 700-705, θ 597,598, ξ 83-110, π

424-432, ρ 51,60, σ 139-145, τ 330-335, υ 41-
43, φ 98-100, χ 36-42, 315-319, 375,376, 414-

416, ψ 64-68, 123-127, ω 44

* Πρόκειται για  μοναδική, αξιόλογη και πρωτότυπη επιστημονική εργασία, ωφέλιμη για τους  μελετητές των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, κυρίως δε για
τους φιλολόγους (και όχι μόνον) 

Εκδόθηκε για 3η φορά (1η έκδοση1983,2η έκδοση 1985,3η έκδοση 2014 «Εκδόσεις ΓΡηΓοΡη,Αθήνα»).

*(Το Α΄ μέρος δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος “Ελληνόπυργος”)
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Κυρίες και Κύριοι
Με χαρά και

συγκίνηση
αποδέχθηκα την πρόσκληση του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνοπύργου
να παρουσιάσω τη ζωή, τη
στρατιωτική πορεία και πολεμική
δράση του Ήρωα του Αλβανικού
Μετώπου, Ταξιάρχου Πέτρου Δ.
Παπαβασιλείου. 

Η εκδήλωση αυτή καθ’ όλα
αξιέπαινη μας αναγκάζει να
ανατρέξουμε στο παρελθόν και να
θυμηθούμε ότι το χωριό μας ο
Ελληνόπυργος είναι η μήτρα πολλών
μεγάλων ανδρών που συνέβαλαν στο
καλό όχι μόνο του χωριού μας αλλά
και της Πατρίδας μας.  Γι’ αυτό
πρέπει όλοι οι καταγόμενοι από τον
Ελληνόπυργο να είμαστε υπερήφανοι. 

Ο Πέτρος Δ. Παπαβασιλείου
γεννήθηκε στον Ελληνόπυργο την 1
Ιανουαρίου 1897 και ήταν μικρότερος
αδελφός του Χρήστου, που έγινε
αργότερα πρόεδρος της Κοινότητας
και του Θεμιστοκλή. 

Τα βασικά γράμματα τα έμαθε στο
χωριό, στο Φανάρι και στην Καρδίτσα
και εν συνεχεία σπούδασε Νομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το 1922 κατατάχθηκε στο Στρατό
ξηράς και ως έφεδρος
Ανθυπασπιστής έλαβε μέρος στην
Μικρασιατική Εκστρατεία όπου και
συνελήφθη αιχμάλωτος. 

Με την επιστροφή του στην
Ελλάδα τον Ιούνιο του 1923,
παρέμεινε στον Στρατό και το
επόμενο έτος 1924 μονιμοποιήθηκε
με το βαθμό του Ανθυπασπιστή.  Το
1925 προήχθη σε Ανθυπολοχαγό και
τοποθετήθηκε στη Γεωγραφική
Υπηρεσία Στρατού μετά από σχετική
εκπαίδευση στη Σχολή Τοπογραφίας. 

Το 1929 παντρεύτηκε την Ελένη
Ν. Βλαχάβα και απέκτησαν δύο παιδιά
το Δημήτριο μηχανολόγο –
ηλεκτρολόγο και τον Νικόλαο γιατρό
– ορθοπεδικό. 

Το 1931 προήχθη σε υπολοχαγό
και το 1934 σε Λοχαγό και υπηρέτησε
σε διάφορες θέσεις όπως (1935-36)
Διοικητής Λόχου του Προτύπου
Τάγματος Ευζώνων, (1936-38) στο
Συνοριακό Τομέα Φλώρινας, 1938 στο
2ο Τάγμα του 5ου Συντάγματος στα
Τρίκαλα.  Τον Αύγουστο του 1940
προήχθη σε Ταγματάρχη και ανέλαβε
τη Διοίκηση του Τάγματος. 

Την 1η Σεπτεμβρίου 1939
ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος
πόλεμος και το 1940 τα σύννεφα του
πολέμου σκέπαζαν ολόκληρη της
Ευρώπη. 

Η Ιταλία προκαλούσε ανοικτά την
Ελλάδα, μεταφέροντας στρατό και
καταλαμβάνοντας την Αλβανία, ενώ
στις 15 Αυγούστου 1940 βύθισε στο
λιμάνι της Τήνου το αντιτορπιλικό μας
«Έλλη».  Ο πόλεμος πλησίαζε
απειλητικά. 

Η Ελλάδα στις προκλητικές αυτές
ενέργειες άρχισε να επιστρατεύει
μερικώς τμήματα του Στρατού της και
να τα προωθεί στα σύνορα με την
Αλβανία όσο πιο μυστικά μπορούσε
για να μην δώσει αφορμή στην Ιταλία. 

Για το λόγο αυτό από τις αρχές
Σεπτεμβρίου συγκροτήθηκε και το
Απόσπασμα Μετσόβου του οποίου
Διοικητής ανέλαβε ο Ταγματάρχης
Πέτρος Δ. Παπαβασιλείου και το
οποίο αποτελείτο από το 2ο Τάγμα,
μια ομάδα όλμων των 80 χιλ. και έναν
ουλαμό πυροβόλων των 105 χιλ., με
δύναμη 28 Αξ/κών, 885 οπλιτών και
305 κτηνών, όχι πλήρως

επιστρατευμένο, με εντολή να
καλύψει τη διάβαση Ζυγού – Κατάρας
προς Καλαμπάκα – Τρίκαλα και προς
Γρεβενά και να οργανώσει την άμυνα
στη γραμμή αυτή.  

Στις 28 Οκτωβρίου η Ιταλία κήρυξε
τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας και
πριν ακόμη λήξει το τελεσίγραφο
επιτέθηκε κατά των Ελληνικών
δυνάμεων της VIII Μεραρχίας στην
Ήπειρο και του Αποσπάσματος
Πίνδου. 

Το Απόσπασμα Μετσόβου
πληροφορήθηκε το πρωί της 28ης

Οκτωβρίου, την έναρξη του πολέμου,
οπότε του ανατέθηκε η αποστολή να
κινηθεί από Μέτσοβο όπου ήταν η
έδρα του προς Βωβούσα – Λαΐστα –
Βρυσοχώρι – Κεράσοβο, στη διάθεση
του ΤΣΔΜ. 

Μετά από 2 ημέρες πεζοπορία
κάτω από ραγδαία βροχή και συνεχείς
αεροπορικούς βομβαρδισμούς,
έφθασε κατάκοπο το μεσημέρι της 31
Οκτωβρίου στη Λαΐστα. 

Εκεί πληροφορείται ότι το τάγμα
Κονίτσης που κάλυπτε το δεξιό της
VIII Μεραρχίας οπισθοχωρεί,
δεχόμενο την επίθεση της Μεραρχίας
Αλπινιστών Τζούλια, πράγμα που
καθιστά την κίνηση του
Αποσπάσματος προς τα εμπρός
αδύνατη και συνεπώς την αποστολή
του ανεκτέλεστη.  Εν τω μεταξύ δεν
έχει καμία ενημέρωση από τους
προϊσταμένους του για την εξέλιξη
των γεγονότων. 

Έτσι περί ώρα 12.50 της ημέρας
εκείνης υποβάλλει δύο αναφορές, οι
οποίες όπως θα δούμε παρακάτω
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην
εξέλιξη του πολέμου, μία προς την 1η

Μεραρχία και μία προς την VIII
Μεραρχία και τις κοινοποιεί στο Β’Σ.Σ
και στο Γενικό Στρατηγείο, με την
παράκληση να του καθορισθεί νέα
αποστολή.  Ζητά να πολεμήσει, αφού
η υφιστάμενη αποστολή του ήταν
ανεκτέλεστη. 

Η κατάσταση στην Αθήνα στις 31
Οκτωβρίου 1940 ήταν εξαιρετικά
ανήσυχη και εξαιρετικά δύσκολη.
Υπήρχαν πληροφορίες εσφαλμένες
από την προηγούμενη, της 1η

Μεραρχίας και του Β΄Σ.Σ ότι το
Απόσπασμα Πίνδου δεν πολέμησε, ότι
εγκατέλειψε τις θέσεις του χωρίς
μάχη και ότι ο εχθρός είναι ζήτημα
χρόνου να διαβεί τον Αώο ποταμό και
από εκεί να φθάσει ανενόχλητα στο
Μέτσοβο και στα Γιάννενα.  Έτσι η VIII
Μεραρχία που είχε την άμυνα της
Ηπείρου και το Απόσπασμα Πίνδου,
θα κυκλώνονταν και η ήττα του
Ελληνικού Στρατού θα ήταν βεβαία. 

Την στιγμή εκείνη διάφοροι
παράγοντες ακόμη και στρατιωτικοί
πίεζαν την πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία να δεχθεί το Ιταλικό
τελεσίγραφο. 

Η λέξη κατάπληξη δεν είναι
αρκετή να χαρακτηρίσει την
εντύπωση που προκάλεσαν, οι δύο
αυτές αναφορές του Ταγματάρχη
Παπαβασιλείου από την Λαΐστα, που
κοινοποίησε στο Γεν. Στρατηγείο με
τις οποίες όπως ελέχθη, ζητούσε
έγκριση για νέα αποστολή. 

Το ότι έλαβαν αμέσως γνώση ο
Αρχιστράτηγος Παπάγος, ο
Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάς
μαρτυρά την σπουδαιότητα τους. 

Αμέσως το Γεν. Στρατηγείο
υπήγαγε το Απ. Μετσόβου στην VIII
Μεραρχία, η οποία μαζί με το Τάγμα
Κονίτσης συγκρότησε το Απόσπασμα
Αώου με αποστολή να μην διαβεί ο
εχθρός τον Αώο ποταμό.  Ήταν τόσο

κρίσιμες οι στιγμές που όλα αυτά
έγιναν μέσα σε τρεις (3) ώρες. 

Από το απόγευμα της 31ης

Οκτωβρίου, το Απόσπασμα Μετσόβου
υπό την καθοδήγηση του Πέτρου
Παπαβασιλείου οργανώνει την άμυνα
στο δεξιό του ποταμού σε μήκος 12
χλμ και το ίδιο βράδυ ανατινάζει τη
γέφυρα του ποταμού στο χωριό
Άρματα. 

Την 1η Νοεμβρίου μετά την
αμυντική εγκατάσταση απέναντι από
το Αώο ποταμό ο Ταγματάρχης
Παπαβασιλείου έχων ελάχιστα μέσα
και τεράστιο μέτωπο, αφού πράτα
διέθεσε τον ένα λόχο και τον ένα από
τους δύο όλμους στο Τάγμα
Κονίτσης, προσπάθησε να ανακόψει
τη επίθεση των Ιταλών που
επιτέθηκαν με το 9ο Συντ. Αλπινιστών
της Μεραρχίας Τζούλια δυνάμεως
4000 ανδρών βοηθούμενο από ένα
τάγμα μελανοχιτώνων και την
Αεροπορία Βομβαρδισμού. 

Η υπεροχή των Ιταλών ήταν
συντριπτική. 

Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ ο
εχθρός προσπαθούσε να περάσει το
ποτάμι, όμως όλες του οι
προσπάθειες απέτυχαν με σοβαρές
απώλειες, του Αποσπάσματος
Μετσόβου μη έχοντος καμία.  Όλη την
ημέρα οι άνδρες του πολεμούσαν
νηστικοί και δεν τους είχε δοθεί ούτε
ψωμί. 

Από το πρωί της 2ας Νοεμβρίου ο
εχθρός επιτέθηκε και πάλι σε όλο το
μήκος του μετώπου του ποταμού.  Το
απόγευμα η εχθρική αεροπορία έκανε
ρίψεις πολεμικού υλικού τροφίμων και
ξυλείας για την κατασκευή γεφυρών.
Και πάλι όμως απέτυχαν με σοβαρές
απώλειες.  14 Ιταλοί πιάστηκαν
αιχμάλωτοι και στάλθηκαν στα
Γιάννενα.  Από τους δικούς μας δύο
τραυματίστηκαν ελαφρά.  Ούτε και
αυτή την ημέρα δόθηκε στους άνδρες
τροφή γιατί τα ζώα αντί για τρόφιμα
μετέφεραν πυρομαχικά. 

Στις 3 Νοεμβρίου το κρύο ήταν
δριμύτατο στα βουνά της Πίνδου σε
υψόμετρο 1000 με 1200 μέτρα. 

Το χιόνι κάλυπτε τις θέσεις των
ανδρών οι οποίοι ήσαν νηστικοί και
άυπνοι επί τριήμερον, βρεγμένοι
μέχρι το κόκκαλο με άρβυλα σχεδόν
κατεστραμμένα.  Τα σημεία της
κοπώσεως και της εξάντλησης ήσαν
πλέον ορατά.  

Η επίθεση των Ιταλών από το
πρωί ήταν ακόμη πιο σφοδρή.
Βομβάρδιζαν με πυροβολικό και με
όλμους τις θέσεις των δικών μας.
Απ’ το μεσημέρι πήρε μέρος και η
εχθρική αεροπορία.  Όλο το μέτωπο
κυριολεκτικά ήταν στις φλόγες. 

Οι Ιταλοί μη μπορώντας να
περάσουν το ποτάμι επιχείρησαν
κυκλωτική κίνηση από τη Βωβούσα. 

Ο Παπαβασιλείου ήταν ανήσυχος
γιατί εφεδρείες για την κάλυψη του
κενού δεν υπήρχαν.  Την κρίσιμη αυτή
κατάσταση έσωσε την τελευταία
στιγμή ένας λόχος του
Αποσπάσματος Πίνδου που βρέθηκε
τυχαία εκεί την κατάλληλη στιγμή. 

Έτσι παρά τις αντιξοότητες
καιρού και εδάφους και την ασύγκριτη
υπεροχή του εχθρού σε δύναμη
ανδρών και πολεμικά μέσα, η
Μεραρχία Τζούλια το καμάρι των
Ιταλών, που οι ηγέτες της έλεγαν ότι
σε δύο ημέρες θα βρίσκονταν στα
Γιάννενα, μετά από 5νθήμερο σκληρό
αγώνα στην Πίνδο, ηττημένη
αναγκάζεται να υποχωρήσει. 

Οι απώλειες του Αποσπάσματος
Μετσόβου ήσαν 5 τραυματίες.  Ούτε

και την ημέρα αυτή
διατέθηκαν τρόφιμα
για το Απόσπασμα.
Δόθηκε μόνο ένας άρτος για 16
άνδρες. 

Τι επόμενες ημέρες το
Απόσπασμα Μετσόβου παρέμεινε
στην περιοχή για την άμυνα του Αώου. 

Στις 10 Νοεμβρίου τέθηκε υπό
τας διαταγάς του 4ου Συντ. και στις 13
Νοεμβρίου, στη μεγάλη αντεπίθεση
του Ελληνικού Στρατού, μαζί με άλλα
τμήματα του Συντάγματος επιτέθηκαν
κατά των Ιταλών που αμύνονταν στην
περιοχή της Κόνιτσας.  Ο αγώνας
ήταν σκληρός απέναντι σε
πολυάριθμο εχθρό.  Μετά από τιτάνια
μάχη ογδόντα περίπου άνδρες και
τέσσερις Αξ/κοί ετέθησαν εκτός
μάχης.  Μεταξύ αυτών και ο Διοικητής
του 2ου τάγματος Πέτρος
Παπαβασιλείου που τραυματίσθηκε
σοβαρά και μεταφέρθηκε στο 2ο

Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Εκεί θα τον επισκεφθούν ο

Αρχιστράτηγος Παπάγος, ο
Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάς για να
τον συγχαρούν και να του εκφράσουν
τον θαυμασμό τους για τον ηρωϊσμό
του και τον υπέροχο πατριωτισμό του,
που άλλαξαν στην κυριολεξία τον ρου
του πολέμου στο Αλβανικό μέτωπο
και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις
για την τελική μεγάλη νίκη. 

Ο διάλογος που διημείφθη είναι
χαρακτηριστικός: 

Βασιλιάς: «Εσύ κ. Ταγματάρχα μας
έστειλες το τηλεγράφημα από την
Λαΐστα;»

Παπαβασιλείου: «Μάλιστα
Μεγαλειότατε». 

Βασιλιάς: «Παιδί μου τα
συγχαρητήριά μου». 

Μετά από λίγο τον επισκέφθηκαν
ο Πρωθυπουργός μαζί με τον
Αρχιστράτηγο.  Ο Πρωθυπουργός
αφού τον συνεχάρη για το
τηλεγράφημα του και για τον κατόπιν
ηρωισμό του και τραυματισμό του.
είπε για τα δύο τηλεγραφήματά του. 

«Παιδί μου προσέφερες μεγίστην
υπηρεσίαν εις την πατρίδα με την
ενέργεια σου αυτή». 

Ο Αρχιστράτηγος αναφερόμενος
σ’ αυτό το γεγονός προσέθεσε. 

«Εκείνη τη στιγμή είχομεν ανάγκη
και της μιας διμοιρίας ακόμη». 

Ο Πέτρος Παπαβασιλείου
παρέμεινε στο νοσοκομείο μέχρι τις
13 Αυγούστου 1941 και εξήλθε με
μακρά αναρρωτική άδεια μέχρι την
απελευθέρωση. 

Στις 6 Νοεμβρίου 1944 μετετάγη
σε κατάσταση πολεμικής
διαθεσιμότητας.  

Το 1946 ανεκλήθη και
τοποθετήθηκε στα Στρατιωτικά
Συνεργεία Φρουράς Αθηνών με το
Βαθμό του Αντισυνταγματάρχη όπου
ανέλαβε Διευθυντής. 

Το 1951 αποστρατεύθηκε με το
βαθμό του Ταξιάρχου. 

Σαν Ηθικές διακρίσεις του
απενεμήθησαν 

Ο πολεμικός Σταυρός ΙΙΙ τάξεως. 
Το Διασυμμαχικό μετάλλιο νίκης
Το Μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων
Το Αριστείο Ανδρείας δυο φορές.
Δύο (2) εύφημες μνείες. 
Δύο (2) προτάσεις προαγωγής

επ’ ανδραγαθία για τον πόλεμο 1940-
41. 

Πέθανε στην Αθήνα το 1978. 
Ας είναι αιωνία η μνήμη του

μεγάλου αυτού ήρωα και πατριώτη,
που πρόσφερε τον εαυτό του για το
μεγαλείο της πατρίδας μας. 

Σας ευχαριστώ 

ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτ. ΓΚΙΚΑ (Σμηναγού Π.Α. ε.α.)
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Π. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Ήρωα του Αλβανικού Μετώπου)
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Αθανάσιος Κ. Ζέριγγας
∆ηµοσιογράφος - Εκδότης εφηµερίδας «Θεσσαλικόν Μέλλον»

Καλός Πατριώτης και εκλεκτός συγχωριανός µας
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Λακωνικά
Είναι σε εξέλιξη η υποβολή δηλώσεων

για το κτηµατολόγιο στην περιοχή του
∆ήµου Μουζακίου.

Λίαν χρήσιµος θα φανεί ο νόµος που
ψηφίσθηκε πρόσφατα και αφορά τη

ρύθµιση των οφειλών των δηµοτών προς
τους ∆ήµους. Ενδιαφέρει πολλούς δηµότες
που για διάφορους λόγους οι οφειλές τους
κατέστησαν µη εξυπηρετούµενες.

Λίαν επιτυχηµένες και οι εκδηλώσεις
που έλαβαν χώρα  φέτος στο χωριό

από τον πολιτιστικό σύλλογο «Άγιος Αθα-
νάσιος»: Συναυλία του Γιώργου Ανδρέου,
Θεατρική παράσταση στο κάστρο, Μουσικό
αφιέρωµα στο Βασίλη Τσιτσάνη από τη χο-
ρωδία των γυναικών του χωριού και µε την
οργάνωση από το ζεύγος Θωµά και Ειρήνης
Βούρδα και παρουσίαση από την καθηγή-
τρια Βάσω Βούρδα.

Ηέκθεση βυζαντινών εικόνων στο
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρο

(πρώην δηµοτικό σχολείο) µαζί µε τον εορ-
τασµό των 200 χρόνων από το κτίσιµο του
ναού του Αγίου Γεωργίου ήταν από τις δρα-
στηριότητες του πολιτιστικού συλλόγου που
σηµάδεψαν επίσης θετικά το φετινό καλο-
καίρι.

Να υπενθυµίσουµε για όσους δεν το
έχουν πληροφορηθεί ότι η καστανο-

γιορτή φέτος θα πραγµατοποιηθεί από τον
πολιτιστικό σύλλογο «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ» στις 7 Οκτωβρίου.

Όι δύο γάµοι που τελέσθηκαν φέτος
στο εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου

κατέδειξαν ότι η περιοχή του Αγίου Αθανα-
σίου είναι κατάλληλη όχι µόνο για γάµους
αλλά και για άλλες εκδηλώσεις.

Πέρα από του ότι στην περιοχή υπάρ-
χει ρεύµα, νερό, κοινόχρηστοι χώροι

και απεριόριστος χώρος για στάθµευση οχη-
µάτων µε την κατασκευή του περιφερειακού
δρόµου είναι πλέον εύκολη και η πρόσβαση
των οχηµάτων.

Υπάρχει ανάγκη  συντήρησης και βελ-
τίωσης των υπαρχουσών εγκαταστά-

σεων για χρησιµοποίηση της περιοχής σε
διάφορες εκδηλώσεις και στο µέλλον.

Ρητά θα λέγαµε ότι ο χωριανός µας ιε-
ρέας πατήρ Αντώνιος Ανδρέου άφησε

πολύ µεγάλο έργο στα εκκλησιαστικά δρώ-
µενα του χωριού και συνεχίζει να νοιάζεται
και να εργάζεται για αυτό αν και ο µητρο-
πολίτης µας δεν φαίνεται να το βλέπει αυτό.

Γιατί το λέµε αυτό; διότι παρ ότι ακου-
σίως µετατέθηκε στη Γελάνθη εις

……..ανταµοιβή του τεράστιου έργου του,
µε ενέργειες του και προσωπική εργασία
πρόσφατα αποκατέστησε τη στατικότητα
της εκκλησίας  του «Αγίου Κωνσταντίνου»
του χωριού µας. 

Οκαθ είς λοιπόν δύναται πλέον να αν-
τιληφθεί εάν η µετάθεση αυτή

έβλαψε  ή δεν έβλαψε την τοπική µας εκ-
κλησία και το χωριό µας.

Συµπληρώνεται ένα χρόνος από τη µε-
τάθεση του ιερέα του χωριού µας και

αυτό µας λυπεί όλους ιδιαιτέρως. Πι-
στεύουµε ότι θα το ξανασκεφθεί ο µητρο-
πολίτης και θα επανατοποθετήσει τον ιερέα
µας στο χωριό του.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Ο Αθανάσιος Κ. Ζέριγγας ένας από τους καλούς
πατριώτες και εκλεκτούς Ελληνοπυργίους, δεν ευρί-
σκεται πλέον κοντά µας. Ανεχώρησεν εις τους Ουρα-
νούς. Μετέστη προς την αιωνιότητα, εκεί «ένθα ουκ
έστι πόνος, ου θλίψη, ου στεναγµός», σύµφωνα µε
τον υµνωδό της Εκκλησίας µας.

Ο εκλεκτός συγχωριανός µας, εκδότης της
εφηµερίδας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ" -που
απευθυνόταν στους απανταχού Θεσσαλούς και
ασχολούνταν µε τα προβλήµατα των Θεσσαλών
αγροτών- απεβίωσε στις 4-7-2017. Την εφηµερίδα
"Θεσσαλικόν Μέλλον" είχε ιδρύσει και εκδώσει στην
Αθήνα το 1947 ο πατέρας του Κωνσταντίνος Γ.
Ζέριγγας, την οποία διεύθυνε µέχρι το θάνατό του, το
1956. Από τότε µέχρι και τη συνταξιοδότησή του, το
έτος 1990, την εφηµερίδα εξέδιδε και διεύθυνε ο
εκλιπών και ευπατρίδης της δηµοσιογραφίας
Αθανάσιος Κ. Ζέριγγας.

Στη συνέχεια, την έκδοση και διεύθυνση της
εφηµερίδας ανέλαβε ο δηµοσιογράφος και αδερφός του
Γεώργιος Κ. Ζέριγγας, µέχρι και την αναστολή της
έκδοσης αυτής στις 10-4-2007.

Εµείς ενθυµούµαστε πάντοτε τον αείµνηστο, που
επισκέπτετο, ευκαίρως - ακαίρως, το χωριό µας και
πάντοτε φρόντιζε να προωθεί ζητήµατα ευρύτερου
τοπικού και Θεσσαλικού ενδιαφέροντος και να
παρεµβαίνει σε ανώτατα επίπεδα της πολιτικής,
διοικητικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, που
µπορούσε να έχει πρόσβαση ως εκ της ιδιότητός του.

Ως Εκδότης της εφηµερίδας «Θεσσαλικόν
Μέλλον» υπήρξεν σταθερός υποστηρικτής των
συµφερόντων του ν. Καρδίτσας, που υπεραγαπούσε,
καθώς και της Θεσσαλίας γενικότερα, την οποία
πάντοτε υποστήριζε και βοηθούσε µε κάθε τρόπο από
την έπαλξη της δηµοσιογραφίας που ασκούσε µε απλό,
αθόρυβο και αποτελεσµατικό τρόπο για τα συµφέροντα
του τόπου µας.

Ήταν σεβαστό πρόσωπο και έχαιρε εκτιµήσεως
από τον πολιτικό κόσµο και την κοινωνία του ευρύτερου
Θεσσαλικού χώρου. Τα άρθρα του ήταν πάντοτε
παρεµβατικά και στόχευαν στην παρότρυνση των
αρµοδίων να ασχοληθούν και να δώσουν λύση σε
σοβαρά προβλήµατα. ∆εν υπέκυπτε σε υποδείξεις και
διαφόρους παρεµβάσεις. Ήταν όντως αδέσµευτος και
ανεξάρτητος.

∆εν αναλάµβανε δεσµεύσεις και δεν είχε
εξαρτήσεις. Η πέννα του απλή, καθαρή, εύγλωττη. Όταν
χρειάζονταν σκληρή και ελεγκτική προς την πολιτική
εξουσία που αγνοούσε το συµφέρον του απλού λαού,
του αγρότη, εργάτη και βιοπαλαιστή της υπαίθρου.
∆ιατήρησε το κύρος και την µαχητικότητα του
«Θεσσαλικού Μέλλοντος», όπως ακριβώς την είχε
παραλάβει από τους ιδρυτές του, συνεχίζοντας
επιτυχώς το έργο του αειµνήστου πατέρα του Κων/νου
Ζέριγγα. Ιδιαίτερη η ευαισθησία του για τα χωριά και
τους αγρότες της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας
γενικότερα. ∆εν υπήρξε φύλλο της εφηµερίδας του να
µην αναφερθεί στον καθηµερινό αγώνα και µόχθο µε
ιδρώτα των αγροτών της Θεσσαλίας και το χρέος της
πολιτείας να τους συµπαρασταθεί πραγµατικά. Το
"Θεσσαλικόν Μέλλον" υπήρξε η αιτία προώθησης
µεγάλων έργων - στην Καρδίτσα και στην Θεσσαλία,
βεβαίως- κυρίως στον αγροτικό τοµέα.

Με την πάροδο του χρόνου, όταν πλέον δεν
µπορούσε να συνεχίσει την υπεύθυνη και δηµιουργική
δηµοσιογραφία που ασκούσε, φρόντισε να διασώσει

το αρχειακό υλικό της µε την βιβλιοδεσία καλαίσθητων
τόµων όλων των φύλλων της εφηµερίδας, τους οποίους
παρέδωσε στην Βιβλιοθήκη του χωριού µας - και
βεβαίως σε οργανωµένες βιβλιοθήκης και στα
Αρχεία του Κράτους - προς διάσωση και µελέτη από
µεταγενεστέρους ερευνητές - µελετητές.

Τον ενθυµούνται, βεβαίως, - και οι συγχωριανοί µας
- ευγνωµόνως. Όταν επισκέπτονταν την Γράλιστα
("Ελληνόπυργος"), τα χρόνια εκείνα που εµείς ακόµη
είµαστε "νέοι και µαθητούδια στο Σχολείο", το χωριό
γέµιζε µε την παρουσία του.!! Τον ενθυµούµαστε
πάντοτε µε το πηγαίο χαµόγελό του, την σοβαρότητά
του, τον καλό λόγο του και τον καλοκάγαθο χαρακτήρα
του.

Είχε κάτι να πει σε ΌΛΟΥΣ. ∆εν έλεγε όχι σε
κανέναν. Προσπαθούσε να βρεί λύση και να απαντήσει
µε θετικό τρόπο στο αίτηµα του καθενός που αφορούσε
τον ίδιο ή το χωριό µας. Ευχάριστος, ευγενέστατος,
καλοδεκτικός και προσιτός σε ΌΛΟΥΣ. Κακός λόγος
δεν έβγαινε από τα χείλη του, θυµίζοντας εκείνο το
αγιογραφικόν "...ο καθένας εκ του περισσεύµατος
της καρδίας του λαλεί". Και αυτό το περίσσευµα της
καρδίας του ήταν "το καλόν και αγαθόν".

Στο γραφείο του (Ευριπίδου 6)-όπως επεσήµανε
και στην οµιλία του στον ΆϊΓιώργη ο Θ.Β. Σιούφας
στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την
θεµελίωση-ανέγερση του ι.ν.Αγίου Γεωργίου-
"...κατέφευγαν οι Ελληνοπύργιοι και οι εκ Θεσσαλίας
ορµώµενοι για να ενηµερωθούν και να τον
ενηµερώσουν για τον τόπο τους, να τον συµβουλευτούν
αλλά ζητώντας και την συµβολή του σε επίλυση
προβληµάτων τοπικού και γενικότερου Θεσσαλικού
ενδιαφέροντος".

Πάντοτε πρόθυµος ο αείµνηστος Θανάσης
Ζέριγγας (όπως απλά τον αποκαλούσαν οι
συγχωριανοί µας). Συνεργαζόµενος µε εκλεκτούς
συγχωριανούς µας των Αθηνών-όπως τον αείµνηστο
Στρατηγό Στέφανο Καρατώλο και άλλους επιφανείς-
φρόντιζε να δίδει λύσεις στους απλούς Γραλιστινούς
της 10ετίας του 50 και`60 και `70 που έφθαναν στην
Αθήνα προς αναζήτηση εργασίας, καθώς και στους
τοπικούς θεσµικούς παράγοντες (Προέδρους του
χωριού π.χ.), που επισκέπτονταν την Πρωτεύουσα του
Κράτους για αναζήτηση τρόπων επίλυσης
προβληµάτων και προώθησης αιτηµάτων που
αφορούσαν το χωριό ( όπως ενθυµούµαι από σχετική
διήγηση του µακαρίτη Πατέρα µου Αθανασίου, που είχε
χρηµατίσει και Πρόεδρος στην τοπική Κοινότητα, τότε).

Η αναφορά µας στον  συγκεκριµένο µεταστάντα
(Αθανάσιο Κ.Ζέριγγα) θεωρείται «ως οφειλοµένη
αναγνώριση της προσφοράς του στο χωριό µας και
στους συγχωριανούς µας σε δύσκολες εποχές»,
τιµή που αρµόζει αντικειµενικά να αποδίδεται εις όλους
που αγαπούν, προσπαθούν και  βοηθούν το χωριό µας.
"Αιωνία του η µνήµη .Ο Θεός να αναπαύει την
ψυχήν του εις χώραν Ζώντων". 

Στην αγαπηµένη του σύζυγο, την αγαπητή µας
κ.Χρυσούλα, (µία απλή και αξιοσέβαστη γυναίκα,
εκλεκτή σύζυγο και Μητέρα) και στα δύο του παιδιά
(τον Κων/νο και τον Παναγιώτη), εκφράζουµε θερµά
συλλυπητήρια και ευχόµαστε να είναι ΑΙΩΝΙΑ η
ΜΝΗΜΗ του αγαπητού σε ΌΛΟΥΣ µας Θανάση Κ.
Ζέριγγα, εκδότη και συντάκτη της ιστορικής εφηµερίδας
«Θεσσαλικόν Μέλλον».

Σωτ. Αθαν. Μουντζούρης

Έκλεισε μια εκκρεμότητα που είχε ο σύλ-
λογός μας, τοποθετώντας αναμνηστική
μαρμάρινη πλάκα στου Χαντζή (Κόφφα)

τη Βρύση για το έργο ανάπλασης της βρύσης

Λαμβανομένης υπόψη της σημερινής κα-
τάστασης που επικρατεί πέριξ του
χώρου της βρύσης, θα επιδιωχθεί ο

χώρος να είναι καθαρός.

Λίαν ενθαρρυντική είναι η προοπτική για
την ανάπτυξη του χωριού αφού αρκετοί
νέοι τελευταία επιστρέφουν στο χωριό

και δραστηριοποιούνται στο γεωργοκτηνοτροφικό
τομέα.

Ηκρίση ανέστειλε τη μεγάλη οικοδομική
δραστηριότητα που παρατηρούνταν στο
χωριό, παρά ταύτα το ενδιαφέρον για

αγορά ακινήτων υπάρχει.

Να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα που έχει το χωριό μας στον
τομέα της βιολογικής γεωργοκτηνοτρο-

φίας.

Οδρόμος από το χωριό μας προς τη λίμνη
Ν. Πλαστήρα παραμένει ακόμα κλειστός
μετά τις κατολισθήσεις του περασμένου

Φεβρουαρίου.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του
προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Ελ-
ληνοπύργου  κ. Ιωάννη Βλάχου, προς

όλους τους αρμοδίους ουδεμία αντίδραση παρα-
τηρήθηκε από την πλευρά τους εκτός από το
Δήμο Μουζακίου που αποκατέστησε άμεσα την
προσβασιμότητα στο σημείο «Κουμαριά». Τα άλλα
δύο σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα βρίσκονται
στην περιοχή του Δήμου Ν. Πλαστήρα.

Υπάρχουν περισσότερες από εικοσιπέντε
βρύσες – πηγές σε όλο τον ορεινό όγκο
του χωριού μας,  πολλές από τις οποίες

έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους αφού δεν
χρησιμοποιούνται σήμερα.

Ρητά θα λέγαμε ότι οι βρύσες- πηγές
αυτές έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην
ύπαρξη του χωριού όταν αυτό γνώριζε

μεγάλη άνθιση και ξεπερνούσε τους 1000 κατοί-
κους.

Για παράδειγμα η βρύση του Χαντζή
(Κόφφα) και του Αηλιά η βρύση βρίσκον-
ταν η πρώτη στη μέση της διαδρομής

από τον κάμπο στο χωριό και η δεύτερη στη δια-
δρομή από το χωριό προς την «Καψούνα».

Οκάθε ένας διαβάτης με τα ζωντανά του
εκεί θα στέκονταν να ξεδιψάσει και να
ξεκουραστεί για τη συνέχιση της δια-

δρομής του.

Σημαντική πάντως πηγή, ή καλύτερα η ση-
μαντικότερη, αποδείχθηκε αυτή του
«Άμπλα» που βρίσκεται στο ρέμα της

«Καρκατούνας» το νερό της οποίας έφερε στο
χωριό και έλυσε οριστικά το πρόβλημα της ύδρευ-
σής του, ο μακροβιότερος ως πρόεδρος του χω-
ριού, αείμνηστος Βασίλειος Σύρμος.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Λακωνικά
Τα αίτια για την αύξηση της

εγκληματικότητας, σύμφωνα με
την Εγκληματολογική Επιστήμη,
είναι πολλά και διάφορα. Η υπάρ-
χουσα οικονομική κρίση δημιουρ-
γεί τέτοιες συνθήκες που
ευνοούν την αύξησή της.

Η ανεργία, η ανέχεια των πο-
λιτών, οι παράνομοι μετανά-
στες (ανώνυμοι χωρίς επίσημα
στοιχεία, άνεργοι, καταδιωκόμε-
νοι), σε συνδυασμό με την αντι-
κειμενική αδυναμία των
διωκτικών αρχών για την  σύλ-
ληψη των υπόπτων διάπραξης
εγκλημάτων, δημιουργούν  έν-
τονο το κλίμα του φόβου και της
ανασφάλειας στους πολίτες και
στην κοινωνία γενικότερα.

Φόβος και ανασφάλεια είναι
υπαρκτό πρόβλημα και στην Ελ-
ληνΙΚη ΚοΙνΩνΙΑ. Υφίσταται
όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις
αλλά και στην ύπαιθρο χώρα.

Στα χωριά είναι εντονότερο.
Ειδικά στα μικρά.Όταν πέσει το
σκοτάδι δεν ξέρουν οι άνθρωποι
πως θα ξημερώσουν. Αστυνομι-
κές περιπολίες σπάνιες ή ανύ-
παρκτες, όχι μόνο την ημέρα
αλλά και την νύκτα!

Η εγκληματικότητα καταφα-
νής και δεν χρειάζεται «Αστυνο-
μική» στατιστική ανάλυση για να
αποδείξει το αντίθετο.

Δημοσιοποιείται η κορυφή
του παγόβουνου. Το 95% της
βαριάς εγκληματικότητας, απο-
σιωπάται. Δεν αναφέρεται που-
θενά και συνεπώς
ΔΕν  δημοσιοποιείται.

Η Αστυνομία  κάνει αυτό που
μπορεί, αλλά ΌΧΙ αυτό που πρέ-
πει να κάνει. Το θέλει αλλά δεν
το μπορεί πάντοτε. Οφείλεται
στην έλλειψη δυνάμεως, σοβα-
ρού και αποτελεσματικού σχε-
διασμού των κεντρικών και
περιφερειακών υπηρεσιών αλλά
και επαρκούς εκπαιδεύσεως των
αστυνομικών. Υπάρχει έλλειψη
τεχνικών μέσων. Οι
κακοποιοί  υπερέχουν και σε
εξοπλισμό και σε άλλα τεχνικά
μέσα, δυστυχώς.

Το υφιστάμενο νομικό πλαί-
σιο  ευνοεί περισσότερο τον κα-
τηγορούμενο κακοποιό παρά τον
διώκτη αστυνομικό και τον
απροστάτευτο πολίτη-θύμα.

Σκληροί κακοποιοί καταδικά-
ζονται και  πολύ συντόμως  ευ-
ρίσκονται   στον τόπο που
ετέλεσαν τα  εγκλήματα ελεύθε-
ροι.

Η δικαιοσύνη  χρονοτριβεί
στην παραπομπή των κατηγορου-
μένων και στην εκδίκαση των
ποινικών, κυρίως, υποθέσεων
της βαριάς εγκληματικότητας.

Η ευθύνη δεν βαρύνει κατ`
ανάγκην τους δικαστές, αλλά την
υπάρχουσα γραφειοκρατική δια-
δικασία, την έλλειψη επαρκούς
μηχανογράφησης και τα προσχή-
ματα των διαδίκων που με "νό-
μιμο τρόπο" επιτυγχάνουν την
αναβολή της δίκης. 

Η απογύμνωση των περιφε-
ρειακών υπηρεσιών -και ιδιαιτέ-
ρως των τμημάτων Τάξης και
Αστυνομικών σταθμών  (…εάν
υπάρχουν)- μόνο τυπική λειτουρ-
γία προδίδει, παρά ουσιαστική
αστυνόμευση. Τούτο καταγγέλ-
λεται ευκαίρως - ακαίρως  και
από τους ίδιους τους Αστυνομι-
κούς, όπως προκύπτει από τον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε
όλη την χώρα.

Και οι ίδιοι οι πολιτικοί  ομι-
λούν για  σκηνικό «Φάρ ουεστ»
και «Σικάγου», λόγω της συχνό-
τητας του οργανωμένου εγκλή-
ματος και της δράσης των
επικίνδυνων κακοποιών. 

Η πολυδιαφημισθείσα ανα-
διάρθρωση των Υπηρεσιών και
αναδιάταξη της δύναμης δεν φά-
νηκε εκ των πραγμάτων να βελ-
τίωσε την αστυνόμευση της
χώρας, ούτε να εξοικονομήθηκε
η αναμενόμενη δύναμη που θα
επάνδρωνε τις μάχιμες και ασχο-
λούμενες με την δίωξη της εγ-
κληματικότητας και των
ναρκωτικών Υπηρεσίες.

ο Αστυνομικός της γειτο-
νιάς(;) και ο Αστυνόμος της
υπαίθρου(;) δεν φαίνεται ...ικα-
νός να αναχαιτίσει την ποικίλη
εγκληματικότητα. οι κακοποιοί
αποθρασύνθηκαν και μάλλον "ο
φόβος δεν ..φιλάει τα έρημα!!!" 

Το σύστημα πρόσληψης
Αστυνομικών (απλών και Αξιω-
ματικών), σε συνδυασμό με την
εκπαίδευση δεν εξασφαλίζει την
αποτελεσματικότητα  των Αστυ-
νομικών Υπηρεσιών στην σημε-
ρινή απαιτητική
πραγματικότητα.  Φαίνεται τα κρι-
τήρια  αξιολόγησης των υποψη-
φίων που τίθενται στο σύστημα
των  "Πανελληνίων
εξετάσεων" δεν επαρκούν και
μάλλον κρίνεται επιβεβλημένη η
πρόσθεση και άλλων ψυχικών και

σωματικών προσόντων, όπως
συμβαίνει στις Αστυνομίες των
προηγμένων  χωρών (Αμερικής,
Ευρώπης και αλλαχού). 

οι κρίσεις και οι προαγωγές-
όχι μόνο της Αστυνομίας-πά-
σχουν κατά γενική ομολογία,
αφού κατ`έτος προάγονται άρι-
στοι και αποστρατεύονται και
πάλιν άριστοι!!! Επομένως δεν
υπάρχει αξιοκρατία προαγωγής,
ούτε δικαιοσύνη αποστρατείας.
Κάποιο σύστημα αξιοκρατικό, δί-
καιο και αντικειμενικό, με διαφά-
νεια και μετρήσιμα κριτήρια δεν
υπάρχει. Ούτε φαίνεται να μελε-
τάται ή να σχεδιάζεται για το
άμεσο μέλλον! 

Η ευθύνη για να φτιάξουμε
την Αστυνομία που θέλουμε ανή-
κει αποκλειστικά στους πολιτι-
κούς μας. Στο υπάρχον πολιτικό
προσωπικό που δεν καταπιάνεται
σοβαρά και υπεύθυνα με το συγ-
κεκριμένο θέμα της εμπέδω-
σης  ασφαλείας στην χώρα και
στους πολίτες της. Στην πολιτική
και εκάστοτε φυσική ηγεσία που
δεν  μεριμνά για τον άνθρωπο
Αστυνομικό, την εκπαίδευσή του,
την εξειδίκευσή του και δια
την «δια βίου μετεκπαίδευσή
του» και την οικονομική του  στή-
ριξη για μια αξιοπρεπή διαβίωσή
του. 

Το έμψυχο υλικό υπάρχει
στην Ελληνική Αστυνομία και σί-
γουρα -στην σημερινή Ελλάδα
που πλεονάζουν οι μεταπτυχια-
κοί και διδακτορικοί
άνεργοι- μπορούν να ευρεθούν
οι άξιοι και ικανοί για να επαν-
δρώσουν  μια  νΕΑ ΑΣΤυνοΜΙΑ,
υψηλών προδιαγραφών και δι-
καιολογημένων απαιτήσεων. 

Ίσως μια ριζική και εκ βά-
θρων αναδιάρθρωση και «επανί-
δρυση» της Ελληνικής
Αστυνομίας, να είναι η λύση του
προβλήματος.

οι πολίτες το θέλουν, και το
απαιτούν. οι αρμόδιοι, και οι
υπεύθυνοι το μπορούν;

*[Σημ: Δημοσιεύθηκε στην τοπική
εφημερίδα «Ε» και σε διάφορες
έγκριτες ιστοσελίδες]

Γράφει ο Σωτήριος Αθαν.Μουντζούρης
Αστυν. υποδ/ντής ε.α. της Ελ.ΑΣ. *

ΕΕγκληματικότητα και ΑΑστυνομία...


