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ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

Συνεχίζεται η κατασκευή 
του περιφερειακού δρόμου

Το χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Τσιάκος

Συνεχίζεται η κατασκευή του πε-
ριφερειακού δρόμου Ελληνοπύργου
η οποία άρχισε το Σάββατο 14 /11/
2015 και για να ακριβολογούμε το
έργο της αποπεράτωσης της κατα-
σκευής του περιφερειακού, μιας και
είχε αρχίσει το 2008 και διακόπηκε
λόγω θανάτου του εργολάβου που
το είχε αναλάβει τότε. Στη συνέχεια
έγινε η διάνοιξη από το Δήμο Μου-
ζακίου, έγινε καταγγελία από… αγα-
νακτισμένους κατοίκους στον
πρόεδρο του χωριού γιατί άνοιξε το
δρόμο και αθωώθηκε βέβαια ο πρό-
εδρος στο δικαστήριο. Τέλος καλό
όλα καλά θα λέγαμε σήμερα, έστω
και με την επταετή καθυστέρηση, μια
καθυστέρηση που στοιχίζει πάντα
σε χρήμα και που συμβαίνει συχνά
στην εκτέλεση διαφόρων έργων στη
χώρα μας όταν υπάρχει κάποια εμ-
πλοκή. Ο προϋπολογισμός του
έργου είναι 240 000 ΕΥΡΩ και προ-
βλέπεται η κατασκευή γέφυρας η
οποία άρχισε να κατασκευάζεται,
και στη συνέχεια η διαπλάτυνση η
επίστρωση με ασφαλτοτάπητα του
δρόμου συνολικού μήκους 600 περί-
που μέτρων. Στην απεμπλοκή και
συνέχιση του έργου συνέβαλε τα μέ-

γιστα ο πρώην πρόεδρος της Βου-
λής κ. Δημήτρης Σιούφας , ο πρώην
βουλευτής κ Παύλος Σιούφας , ο Αν-
τιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βα-
σίλης Τσιάκος και ο πρόεδρος του
χωριού κ Ιωάννης Βλάχος.

Σήμερα (μέσα Δεκεμβρίου) έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή της γέφυ-
ρας στην «απιδόγρια» και κατα-
σκευάσθηκαν και τα τοιχία από τη
γέφυρα μέχρι την ένωσή του με τον
κεντρικό δρόμο.

Περίπου ένα μήνα θα χρειασθεί
για να πάρει το σκυρόδεμα όλες τις
αντοχές του και στη συνέχεια θα συ-
νεχισθούν οι υπόλοιπες εργασίες
δηλαδή οι διανοίξεις, επιχώσεις και
τέλος η ασφαλτόστρωση.  Ευελπι-
στούμε ότι στις αρχές του καλοκαι-
ριού ο δρόμος θα παραδοθεί προς
χρήση στην κυκλοφορία των οχημά-
των.

Την περιοχή εκτέλεσης του
έργου επισκέφθηκε ο αντιπεριφερει-
άρχης κ. Βασίλης Τσιάκος συνο-
δευόμενος από τον πρόεδρο της Τ.Κ.
κ. Γ. Βλάχο και υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες. Ενημερώθηκε από τους
υπευθύνους για τα χαρακτηριστικά
του έργου και ζήτησε την ταχεία πρό-

οδο των εργασιών. Ο κ. Τσιάκος σε
δηλώσεις του ευχαρίστησε τον Περι-
φερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό,
ο οποίος αποδεικνύοντας το μεγάλο
ενδιαφέρον του για την βελτίωση
των υποδομών της περιοχής, έδωσε
άμεσα την έγκριση για να προχωρή-
σει το έργο. «Είναι σταθερή η βού-
ληση του περιφερειάρχη μας για την
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων
χρηματοδότησης πού αφορούν σε
έργα υποδομής και αυτό το αποδει-
κνύει καθημερινά» τόνισε ο κ. Τσιά-
κος.

Ο αντιπεριφερειάρχης ωστόσο
πρόσθεσε πως αποφασιστικής ση-
μασίας για την κατασκευή του έργου
ήταν και οι παρεμβάσεις του πρώην
προέδρου της Βουλής κ. Δημ. Σι-
ούφα, ο οποίος φρόντισε να ξεπερα-
στούν προβλήματα χρηματοδότησης
αλλά και γραφειοκρατικά προβλή-
ματα και για αυτό τον ευχαρίστησε
ιδιαίτερα.

Τέλος ο κ. Τσιάκος υπογράμμισε
πως με την ολοκλήρωση του έργου
τόσο οι κάτοικοι όσο και οι διερχό-
μενοι από την περιοχή θα κυκλοφο-
ρούν πλέον με ταχύτητα και
ασφάλεια.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η φετινή καστανογιορτή στο χωριό το Σάβ-
βατο 10 Οκτωβρίου 2015. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε σε συνεργασία της Τοπικής
Κοινότητας Ελληνοπύργου, του Δήμου Μου-
ζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-
τσας και των συλλόγων του Ελληνοπύργου.

Υπενθυμίζουμε ότι  η πρώτη καστανο-
γιορτή πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτω-
βρίου του 2003 σε συνεργασία της Tοπικής
Kοινότητας του τότε Δήμου Ιθώμης και των
συλλόγων μετά από πρόταση του κ Αλκι-
βιάδη Παναγόπουλου στη γενική Συνέλευση
του Συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας το
φεβρουάριο του 2003 η οποία υιοθετήθηκε
και προωθήθηκε.

ΚΑΣΤΑΝΟΓΙΟΡΤΗ 2015

Να αρνηθούμε 
τον κατήφορο ως μοιραίο

και να δεχτούμε την
αναγέννηση ως εφικτή

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 

του πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου  2015 

Η μεγάλη Χριστιανική γιορτή της Γέννησης της
ελπίδας, τα Χριστούγεννα, έρχονται για έκτη φορά
με τον Ελληνικό Λαό στη μεγάλη πλειοψηφία του
απελπισμένο για το μέλλον και στερημένο από
πολλά αναγκαία για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η πορεία των εθνικών,  κοινωνικών και οικονο-
μικών προβλημάτων δεν επιτρέπει αισιοδοξία ούτε
δείχνει τάσεις αίσιας τροπής στο προβλέψιμο μέλ-
λον.

Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων δεν μπορεί
να αντιμετωπισθεί με απλοϊκότητα σχεδιασμών ούτε
με μειωμένη ικανότητα αποτελεσματικών πρωτοβου-
λιών.

Η απογοήτευση είναι ακόμη μεγαλύτερη στη νέα
γενιά που δεν βλέπει ελπίδα για το μέλλον και είναι
πλήρης απέχθειας για το παρόν.

Η αναγέννηση της ελπίδας είναι θεμελιώδες ζη-
τούμενο για τον Ελληνικό Λαό. Αυτό εξαρτάται από τη
στάση και τη προσπάθεια κάθε Ελληνίδας και κάθε
Έλληνα.

Αν αποκτήσουμε τη δύναμη να γεννηθεί η ελπίδα
μέσα μας και δίπλα μας. 

Αν αρνηθούμε τον κατήφορο ως μοιραίο και δε-
χτούμε την αναγέννηση ως εφικτή.

Εύχομαι σε όλες και όλους, και ιδιαίτερα στη νέα
γενιά, 

Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αισιοδοξία και ελ-
πίδα.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

πρώην Πρόεδρος της Βουλής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Οι Σύλλογοι Ελληνοπυργίων  Αθηνών,  

Λάρισας, Θεσσαλονίκης , Βόλου , Τρικάλων

και Πολιτιστικός εύχονται σε  όλους τους

χωριανούς, όπου και αν βρίσκονται,  

Καλά Χριστούγεννα και το 2016 Καλά Χριστούγεννα και το 2016 
να είναι χαρούμενο για όλους.να είναι χαρούμενο για όλους.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου 

της τοπικής κοινότητας Ελληνοπύργου 

Ιωάννης Βλάχος και τα μέλη, 

Στέφανος Πλακιάς και Αικατερίνη Καλλιώρα

εύχονται σε όλους τους χωριανούς 

Καλά Χριστούγεννα Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το 2016.και ευτυχισμένο το 2016.

Η συντακτική επιτροπή του 

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ εύχεται στους 

αναγνώστες του και σε όλους τους χωριανούς

Καλά Χριστούγεννα, Καλά Χριστούγεννα, 
Χρόνια Πολλά Χρόνια Πολλά 

και ευτυχές το 2016.και ευτυχές το 2016.
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ΘΑΝΑΤΟΙ: 
-Λάμπρος Σύρμος, Στρατηγός ε. α., Ελλην. Στρα-

τού, ετών 99, την 31-12-2015 στην Αθήνα, όπου και
ενταφιάσθηκε. Ο εκλιπών διετέλεσε και Αρχηγός του
Σώματος των Λοκατζήδων και υπήρξεν μάχιμος Στρα-
τηγός με πολεμική προσφορά σε Εθνικούς αγώνες
της Πατρίδος μας. Αιωνία του η μνήμη.

-Πέθανε στον Πύργο Ιθώμης την 1η Νοεμβρίου
2015 ο Παύλος Τέγος ετών 87.

-Ιουλία Θ. Γέρμανου, ετών 90, στο χωριό. Η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στην Αγία Παρασκευή.

-Λεωνίδας Βασ. Καπέλλας, ετών 89, την 21-10-
2015 στον Βόλο. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ι.
ν. Αγίου Γεωργίου Κ.Λεχωνίων Βόλου την επομένη
ημέρα, όπου και ο ενταφιασμός.

-Χρήστος Απ. Γιαννούλης, ετών 92, την 30-11-
2015, στην Αθήνα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην
Αγία Παρασκευή στο χωριό την επομένη ημέρα.

-Λάμπρος Βασ. Καπέλλας, ετών 87, την 9-12-
2015 στη Λάρισα και η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στον ι. ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (Νε-
άπολη)

-Γεώργιος Λαλιάς, σύζυγος  Λουκίας Β. Καπάλλα.
ετών 79,τ ην  28-9-2015 στο Βόλο.

-Αγορίτσα συζ. Ιω.Γέρμανου, ετών 89, την 3-11-
2015, στην Θεσ/νίκη.

-Θεοπίστη (Πιπίτσα) Ανδρέου σύζυγος εν ζωή
Θωμά Γ. Ανδρέου, ετών 82 την 27-12-2015 στο Βόλο.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ι.ν Αγίου Δημητρίου
Βόλου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Λεωνίδας Βασ. Καπέλλας, 40ήμερο, στις 28 -11-

2015, στον ι. ν. Αγίου Γεωργίου (Ιωλκού) Βόλου.
-Μπίρος Γεώργιος του Απ., 40ήμερον, στην

Αθήνα.
-Γκίκας Θεόδωρος του Νικ., 40ήμερον στην

Αθήνα.
-Ιουλία συζ. Θ. Γέρμανου, 40ήμερο, στο χωριό,

στην Αγία Παρασκευή.
-Γεώργιος Λαλιάς, 40ήμερο στον Βόλο.
-Αγορίτσα Γέρμανου, 40ήμερο στην Θεσ/νίκη.
-Παύλος Τέγος, 40ήμερο,στον Πύργο Ιθώμης.
-Ιουλία συζ. Γέρμανου, 40ήμερο, στο χωριό.

Πένθιμα και άλλα...

Σελίδα 1ηΣελίδα 1η
-Χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ η έναρξη

ανάπλασης της πλατείας, με το ποσό των 8.000 000
δρχ.

-Σάββατο 27 Ιανουαρίου η κοπή της πίτας.
-Με μέριμνα του υπουργού κ. Δημ. Σιούφα διετέ-

θησαν 500 000 δρχ στον πολιτιστικό σύλλογο Ελλη-
νοπύργου.

-Η προτομή του αειμνήστου δασκάλου Σωτ.
Στάθη ανατέθηκε στο γλύπτη κ. Κωνσταντίνο  Νταή.

-Στις 11-11-95 συνήλθε η επιτροπή πολιτισμού
Ελληνοπύργου.

-Η γέννηση του Ιησού Χριστού μέσα από την
υμνογραφία.

Σελίδα 2ηΣελίδα 2η
-Ιατρικά θέματα «Τα εγκαύματα» του κ. Γεωργίο

Κορλού.
-Ποίηση «Τα βουνά» τα κ  Χαρούλας Ανανιάδου.
-Να διασωθεί το αρχοντικό Σϋρμου  του κ. Σωτ.

Μουντζούρη.
Σελίδα 3ηΣελίδα 3η
-Απίστευτα κι όμως Γραλιστινά  του κ. Θωμά

Βούρδα.
-Ποίηση «Νοσταλγία»  του  Κ.Γ. .
Σελίδα 4ηΣελίδα 4η
-Γουρνοχαρές.
-Παραβίαση προτεραιότητας  του κ. Κορλού Χρυ-

σοστόμου.
Σελίδα 5ηΣελίδα 5η
-Η γιδοβίτσα και πως ο λύκος κατασπάραξε τρεις

γίδες. Υπό του κ. Θωμά Βούρδα.
-Ο «ζάβατος».
-Τα «καζαναριά».
Σελίδα 6ηΣελίδα 6η
-ΛΑΚΩΝΙΚΑ του κ Αντ. Μηνίτσιου.
-Με ενέργειες της κοινότητας κρίθηκε διατηρητέο

το αρχοντικό Σύρμου.
-Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φθινοπωρινή

συνεστίαση του συλλόγου.
-Πρωταθλητής Ελλάδος στν τεχνική κολύμβηση ο

Απόστολος Νικ Μακρής.
-Αρχίζει η συντήρηση του Δημοτικού σχολείου.
-Ανεμοπορικά.
-Θα θρηνήσουμε θύματα στο δρόμο του χωριού.

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

...πριν από 30 χρόνια...πριν από 30 χρόνια
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
-ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ελευθερία του Αθαν., Φαρμακευτική

Σχολή του ΑΠΘ.
-ΓΚΙΚΑ Μαρίνα του Βασιλείου (εγγονή Κων. Β.

Γκίκα), Νηπιαγωγών  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
-Η Αθηνά Ευαγ. Ζάχου (εγγονή του Οδυσσέα και

της Αθηνάς Ζάχου), επέτυχε στο ΤΕΙ Λάρισας (Καρ-
δίτσα), Τμήμα τεχνολογίας τροφίμων (Διατροφολο-
γία). Εκ παραδρομής, στο προηγούμενο τεύχος
αναφέρθηκε το όνομα της εξαδέλφης της (Παπαβα-
σιλείου Αθηνάς του Γεωργίου). Συγνώμη για το
λάθος.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
-Αλέξανδρος Αθ. Ζάχος, Φαρμακοποιός.
-Σταματία Αθαν. Ζάχου, Δικηγόρος Αθηνών.
-Ζάχος Αλέξανδρος του Βασιλείου, Γιατρός (Χει-

ρουργός Ορθοπαιδικός).
-Καλαντζής Δημήτριος του Σπυρίδωνος, Ανθυ-

ποσμηναγός - Οδοντίατρος, στο Γεν. Νοσοκομείο Αε-
ροπορίας (ΓΝΑ).

Σημ. Παρακαλούμε τους συγχωριανούς μας να
μας γνωρίζουν τα ονόματα των νέων πτυχιούχων -

επιστημόνων. (Εάν δεν τα πληροφορηθούμε που
θα τα μάθουμε;)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
-Ο Ηλίας και η Έλλη Καρατώλου απέκτησαν κο-

ριτσάκι στις 19 Δεκεμβρίου 2015. 
Ευχόμαστε να τους ζήσει η κορούλα τους και να

είναι καλότυχη.
-Στις 2-9-2015 ο Λουκάς Θ. Καραγιάννης και η

σύζυγος του Αριστέα Λ. Κατσιγιάννη απέκτησαν
ένα υγιέστατο αγοράκι. 

Να τους ζήσει και να είναι καλότυχο.

Κοινωνικά και άλλα...

Οι κληρονόμοι του Κων/νου και Παρασκευής
Δελήτσικα (Βασιλική και Ελευθερία) αποφάσι-
σαν να πωλήσουν την ιδιόκτητα οικία τους στο
χωριό (πίσω από το σπίτι του Μίσχου, νύν
Παύλου Σιούφα και το σπίτι του Στέφου Ζάρου,
νυν Μιχ. Χατζή). Υπάρχουν συμβόλαια και είναι
απαλλαγμένο από άλλες επιβαρύνσεις. Πρό-
σβαση αυτ/του μέχρι και την αυλή του σπιτιού,
που διαθέτει και οικόπεδο με αρτιότητα για
συμπληρωματικές κατασκευαστικές προσθή-
κες. Η τιμή θα συμφωνηθεί σε συνεννόηση με
τις ιδιοκτήτριες. Κιν. 6947617230, 
(κ. Βασιλική Δελήτσικα του Κων.)

ΠωλείταιΠωλείται Οικία στο χωριό

Επιτυχόντες

«EΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ» Τριμηνιαία Εκπολιτιστική Εφημερίδα  

Α.Φ.Μ. 099276238 | Α΄  Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Κωδικός Γ.Γ.Ε. 4565 

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Ελληνοπυργίων Λάρισας 

«Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ»
Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Εκδότης: 

ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βούρδας Θωμάς

Μηνίτσιος Αντώνιος - email: alfamialfa@gmail.com

Σωτ. Αθ. Μουντζούρης - email: smountzouris@gmail.com /

ΦΑΞ: 2410 286524 

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

Καρδίτσης 22, Λάρισα, Τηλ. 2410670862 

Διαχειριστής web:  
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού ΕΥΡΩ 10 / Εξωτερικού

ΕΥΡΩ 15. Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις από-

ψεις αυτών που τα έγραψαν. Εμβάσματα και τυχόν 

επιταγές, να στέλνονται στο όνομα του Ταμία, 

Αθαν.Αλπούς, Ικαρίας 149, Τ.Κ. 41335, Λάρισα.
Για την καταχώρηση των ενυπόγραφων άρθρων και 

επιστολών τηρείται προτεραιότητα λήψης των χειρογρά-

φων ή των αποστελλομένων (ηλεκτρονικών) κειμένων.

Λογαριασμός για κατάθεση συνδρομών 
για την εφημερίδα στην

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

καταχωρείται πάντοτε το ονοματεπώνυμό σας.

Οι αναπτυξιακές 
υποδομές του νομού

Καρδίτσας
και η συμβολή του κ. Δ. Σιούφα

στην πραγματοποίησή τους.
Πολλοί λένε και τι έκαναν οι

πολιτικοί της περιοχής μας τόσα
χρόνια που συμμετείχαν στις κυ-
βερνήσεις που πέρασαν; Όταν
λοιπόν κάποιος που έχει αφιερώ-
σει τη ζωή του στην υπηρεσία του
πολίτη, της περιοχής του και της
χώρας του γενικότερα ακούει

αυτές τις αιτιάσεις δεν είναι δυνατόν να μην αισθάνε-
ται ότι αδικείται. Ο μόνος τρόπος να αντιπαρέλθει
αυτή την αδικία είναι να δώσει ένα δείγμα του έργου
στις τοπικές κοινωνίες που άφησε τα χρόνια αυτά που
ήταν στην πολιτική εξουσία, πέρα από το έργο που
άφησε στη χώρα γενικότερα. Με αυτό το δελτίο τύπου
ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην υπουργός
των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας κ Δημήτρης
Σιούφας σκιαγραφεί μερικά από τα έργα που έγιναν
στην περιοχή μας και τα οποία έφεραν κυρίως τη δική
του σφραγίδα αλλά και τη συμβολή των μικρότερων
επιπέδων διοικήσεως.

Συνέχεια στη σελίδα 3Συνέχεια στη σελίδα 3

Αναστολή 
έντυπης έκδοσης

εφημερίδας
"Γράλιστα"

Η εφημερίδα "ΓΡΑΛΙΣΤΑ", όργανο του τοπικού
Συλλόγου "Άγιος Αθανάσιος", με 5ετή συνεχή κυκλο-
φορία, αναστέλλει πλέον την έντυπη έκδοσή της, για
λόγους οικονομικούς .

Κατόπιν αυτού, το   υπ` αριθ` 24/Δεκ. 2015, σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση του τοπικού Πολιτιστικού
Συλλόγου "Άγιος Αθανάσιος", είναι το τελευταίο (σε
έντυπη μορφή). Θα εξακολουθήσει η έκδοσή της σε
ηλεκτρονική μορφή (με e-mail και FB). Ευχόμαστε να
ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και η "ΓΡΑΛΙ-
ΣΤΑ" να συνεχίσει απρόσκοπτα και την έντυπη έκ-
δοσή της.

-Γκίκας Αναστάσιος (Κων.) ................................10€
-Παπαβασιλείου Βασίλειος (Δημ.) .....................20€
-Τέγου Αναστασία του Θωμά .............................10€

Συνδρομές Εφημερίδας

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Η ετήσια Γενική Συνέλευση του 

συλλόγου Ελληνοπυργίων Λάρισας  
θα γίνει στη Λάρισα, την Κυριακή 
24 Ιανουαρίου 2016 ώρα 11:00, 

στο Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ
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ΕΑΠΝΑ-2  Συγκεντρωτικός  πίνακας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΩΝ / Ολοκληρωμένα έργα ή υπό ολοκλήρωση ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Ανέγερση Διοικητηρίου στέγασης Υπηρεσιών Ν.Α. Υπό ολοκλήρωση 
Υπόλοιπο στην Τράπεζα:

Οδός  Καναλίων - Αγ. Ακακίου -Μορφοβουνίου
Οδός Ρεντίνα - Ιερά Μονή Ρεντίνας - Όρια Νομού Φθιώτιδας
Οδός Μουζάκι - Λαζαρίνα
Οδός Βλάσι - Ιερά Μονή Σπηλιάς (τμήμα Γέφυρα Τυρολόγου - Χάνι Νασιώκα)
Οδός Απιδιά - Μολόχα 
Οδός Γεφύρια - Όρια Νομού Λάρισας
Οδός Νεράιδα - Καραμανώλη
Εργασίες βελτίωσης οδικού κυκλώματος λίμνης Πλαστήρα
Συμπληρωματικά έργα βελτίωσης άρδευσης περιοχής ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας από τα νερά του Ταμιευτήρα Σμοκόβου
2ο, 15ο & 31ο Νηπιαγωγεία Καρδίτσας
Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού
Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού από Πετρωτό έως Γέφυρα Κοράκου Αργιθέας
Οδός Νεοχώρια Βραγκιανών - Καταφύλλι – Αργύρι Υπό ολοκλήρωση

Υπόλοιπο στην Τράπεζα:
Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ανατολικής Αργιθέας (αυχένας Αγ. Νικολάου)
Βελτίωση οδικού άξονα από "Δέλτα" Μητρόπολης έως κόμβο Μεσενικόλα
Οδικό κύκλωμα λίμνης Σμοκόβου (τμήμα Φράγμα - Λουτροπηγή)
Oδός Συκιά - Βραγκιανά (Τμήμα Μελάνυδρο - Νούλες Βραγκιανών)
Ηλεκτροφωτισμός τμήματος περιφερειακού δακτυλίου Καρδίτσας από οδό Λαρίσης έως οδό Κουμουνδούρου (χθ 5+350 έωςχθ
7+800) - φωτεινή σηματοδότηση κόμβων
Σύνδεση νότιας παράκαμψης Καρδίτσας με τις καταληκτικές οδούς του πολεοδομικού συγκροτήματος πόλης Καρδίτσας
Οδική σύνδεση βιομηχανιών και βιοτεχνιών με το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο του Νομού
Βελτίωση οδού Αγιοπηγής προς Κέδρο (τμήμα Αγιοπηγή - Ζαίμι)
Συνδετήρια οδός οικισμού Μητρόπολης με επαρχιακή οδό Καρδίτσας - λίμνης Ν. Πλαστήρα
Βελτίωση οδού Πρόδρομος - Μυρίνη
Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Τ.Δ. Πετροχωρίου

ΜΕΛΕΤΕΣ
Μελέτη οδού Μουζακίου - λίμνης Ν. Πλαστήρα δια της επαρχιακής οδού αριθμ. 10 - Απαλλοτριώσεις
Μελέτη οδού Καρδιτσομάγουλας - Αγ. Τριάδας
Μελέτη οδού Σοφάδες - Πύργος Κιερίου - Ματαράγκα
Μελέτη οδού Σαραντάπορο - Μολόχα
Μελέτη οδού Σοφάδες - Μαυραχάδες - Φίλια

ΣΥΝΟΛΟ:
Υπόλοιπο στην Τράπεζα:

5.766.856,04 €
2.295.146,00 €
3.382.767,55 € 
1.978.000,00 € 
1.229.000,00 € 
1.482.958,27 € 
1.171.716,89 € 
1.737.504,25 € 
1.449.664,91 € 
1.209.000,00 € 
2.030.000,00 € 
663.798,35 € 
1.320.100,00 € 
900.000,00 € 
1.006.178,98 €   
515.199,86 €  
79.410,00 € 
1.115.000,00 € 
2.130.000,00 € 
684.100,00 € 

301.258,78 € 
145.000,00 € 
605.567,00 € 
1.598.671,75 € 
89.700,00 € 
173.403,24 € 
156.000,00 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ
314.888,56 € 
253.799,43 € 
127.190,46 € 
118.356,21 € 
207.989,31 € 
33.427.879,98 €
2.810.345,86 € 

Βελτίωση οδικού δικτύου Πετρωτό - Καλή Κώμη - Ελληνικά (τμήμα Καλή Κώμη - Ελληνικά)
Οδός Ανθηρό - Μεταμόρφωση - Γκρόπες (τμήμα Ι.Μ. Κατουσίου - Γκρόπες)
Κατασκευή οδού Νεράϊδα - Τριφύλλα
Οδός Βλάσι - Ι.Μ. Σπηλιάς (τμήμα Γέφυρα Παληαντώνη - Ι.Μ. Σπηλιάς)
Διάνοιξη περιφερειακού δρόμου Β΄κατηγορίας στο Δ.Δ. Ελληνοπύργου Καρδίτσας
Κατασκευή οδού Αηδονοχώρι - διασταύρωση Ρεντίνας
Κατασκευή οδού Γιαννουσέϊκα - διασταύρωση Νεράϊδας
Συντήρηση Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου - κατασκευή της Μονής στην πρότερη θέση της και αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος κτιρίου
Οργάνωση Μουσείου Φλωράκη
Κατασκευή οδού Ι.Μ. Ρεντίνας - Όρια Νομού
Αποκατάσταση - συντήρηση αγιογραφιών Ι.Μ. Κώστη
Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης Ι.Μ. Πελεκητής Καρίτσας
Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στη θέση Καλύβια και Νεοχώρι
Οργάνωση θέσεων θέας Δ. Ιτάμου
Ανάδειξη νερόμυλου Δριστέλλας και περιβάλλοντος χώρου στη θέση "Γκούρα" στο Δ.Δ. Ανθηρού
Ανάδειξη ιστορικού μονοπατιού Ανθοχωρίου - Αγ. Νικολάου Βλασίου Δήμου Μουζακίου - Κοιν. Ανατολικής Αργιθέας
Διαμόρφωση χώρων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις θέσεις "Άγιος Νικόλαος" και "Πλατάνια" της ευρύτερης περιοχής
του όρους Βουτσικάκι
Πίστα αεροπτεριστών Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Κατασκευή - ανάπλαση μονοπατιού Βραγκιανών Δήμου Αχελώου
Ανάπλαση χώρου στη θέση Αγ. Μάρκος Δήμου Ρεντίνας
Αναβάθμιση κινητής βιβλιοθήκη ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας
Έκδοση τουριστικού οδηγού για τις ορεινές περιοχές του Νομού
Έντυπο τουριστικής προβολής της περιοχής παρέμβασης του Προγράμματος στο Νομό Καρδίτσας
Συντήρηση πέτρινων Δημοτικών Σχολείων και επανάχρησή τους ως κέντρα κατάρτισης

ΜΕΛΕΤΕΣ
Μελέτη οδού Φυλακτή - Πετρίλο
Μελέτη οδού Καρυά - Κουμπουριανά - Ι.Μ. Σπηλιάς
Μελέτη οδού Ελληνικά  προς Βαλκάνο
Μελέτη κατασκευής στεγάστρου στη θέση "Σκάλα" Ανθηρού
Μελέτη οδού Βραγκιανά - Ρόγκια - Όρια Νομού Ευρυτανίας
Μελέτη οδού Ι.Μ. Σπηλιάς - διασταύρωση προς Βραγκιανά
Μελέτη οδού Αργυρίου - Γέφυρα Καταφυλλίου (σύνδεση με Ν. Αιτωλοακαρνανίας) μήκους 6 km
Μελέτη οδού Πετρίλο - Όρια Νομού (προς Τροβάτο σύνδεση με Ν. Ευρυτανίας) μήκους 6 km
Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις βελτίωσης (ανάπτυξης) βιολογικής κτηνοτροφίας
Μελέτη κατασκευής υπαίθριας αγοράς για πώληση τοπικών προϊόντων

ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Αθήνα,  15 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκφράζω την ικανοποίηση για την

ολοκλήρωση ενός ακόμα έργου στο Νομό
μας, (την ολοκλήρωση του δρόμου Πε-
τρωτού – Ελληνικά) χρηματοδοτούμενο
από το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ, στο οποίο
εντάχθηκε ο Νομός, με παρέμβασή μου
ως Υπουργού Ανάπτυξης, στις 4  Μαΐου
του 2007 και με προϋπολογισμό 9 εκατ.
ευρώ 

Όπως επίσης για το Διοικητήριο του
Νομού και τον δρόμο Νεοχώρια – Αργύρη
που βρίσκεται υπό ολοκλήρωση. Ενταγ-
μένα στο πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ 2 προϋπο-

λογισμού 43 εκατ. ευρώ που επίσης
έφερα στην Καρδίτσα τον Αύγουστο του
2004, και στη συνέχεια στις 3 Αυγούστου
του 2009, την αύξησή του με άλλα 15
εκατ. ευρώ, σύνολο 58 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο εκπονήθηκε το ει-
δικό αναπτυξιακό έργο για την Αργιθέα.

Τρία σημαντικά έργα, για τα οποία ερ-
γάστηκα επί μακρόν, η κατασκευή έργων
ύδρευσης Ανατολικής πλευράς Νομού
από τη λίμνη Σμοκόβου, ο δεύτερος αγω-
γός υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευ-
σης Καρδίτσας – Σοφάδων και πέριξ
Κοινοτήτων από τη λίμνη Πλαστήρα, και ο
εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης Ταυ-
ρωπού, το πρώτο μεταφέρθηκε στο πρό-

γραμμα ΕΣΠΑ και βρίσκεται υπό ολοκλή-
ρωση, ενώ τα άλλα δύο είναι σε εκκρεμό-
τητα.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Αντιπερι-
φερειάρχη Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγο-
ραστό, αλλά και στους Νομάρχες Καρδί-
τσας Βασίλη Αναγνωστόπουλο και Φώτη
Αλεξάκο, αλλά και στους συνεργάτες, στε-
λέχη τους στην Καρδίτσα και την Λάρισα
για την αποφασιστική συμβολή τους για
την πραγματοποίηση τόσο σημαντικών
έργων στον Νομό μας.

Στην περίοδο της τόσης σοβαρής οι-
κονομικής κρίσης, ότι ακόμη  χρησιμο-
ποιούνται  οι πόροι αυτών των

προγραμμάτων για έργα μακράς πνοής
στον Νομό, δείχνει την διαχρονική ωφέ-
λεια αυτών των αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και
η πρωτοβουλία μου για επέκταση της
χρήσης του φυσικού αερίου στην Καρδί-
τσα και τα Τρίκαλα, δαπάνης 53 εκατ.
ευρώ, που έδωσε και συνεχίζει να δίνει
φθηνή ενέργεια σε χιλιάδες νοικοκυριά
και επιχειρήσεις στους δύο Νομούς, ιδι-
αίτερα τα πέντε τελευταία χρόνια, όπως
και σε αρκετούς επαγγελματίες.

Παραθέτω τα έργα που εντάχθηκαν,
ολοκληρώθηκαν ή είναι υπό ολοκλήρωση
στο πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ 2 και το πρό-
γραμμα ΠΙΝΔΟΣ.

1.247.588,33 €
994.644,81 €
693.685,00 €
439.786,00 €
150.000,00 €
310.314,45 €
374.154,41 €
232.000,26 €
67.200,00 €
155.794,04 €
127.969,27 €
168.590,66 €
85.318,50 €
37.754,29 €
28.699,25 €
94.600,00 €

39.067,00 €
19.750,00 €
42.690,00 €
32.922,57 €
38.319,29 €
40.000,00 €
40.000,00 €
131.176,76 €

269.044,00 €
249.559,89 €
119.807,72 €
15.001,70 €
83.912,81 €
287.912,97 €
113.479,60 €
150.153,39 €
20.000,00 €
20.000,00 €
6.920.896,97 €

Οι αναπτυξιακές υποδομές του νομού Καρδίτσας και η συμβολή του κ. Δ. Σιούφα στην πραγματοποίησή τους.
(Συνέχεια από σελ. 2)
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ΚΑΣΤΑΝΟΓΙΟΡΤΗ 
Συμπληρώνεται

έτσι μια παράδοση
δεκατριών ετών κα-

στανογιορτής δημι-
ουργώντας με τον τρόπο αυτό έθιμο για
το χωριό μας το οποίο φέτος επανήλθε
από πλευράς διοργάνωσης στο Δήμο,
την Περιφέρεια και τους συλλόγους του
χωριού.

Επί πλέον λήφθηκε απόφαση από
την Τοπική Κοινότητα Ελληνοπύργου να
διοργανώνεται κάθε χρόνο το δεύτερο
Σάββατο του Οκτωβρίου. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Για την προετοιμασία της καστανο-

γιορτής συστήθηκε επιτροπή αποτελού-
μενη από τα μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου ήτοι: Ιωάννη Βλάχο, Στέφανο
Πλακιά και Κατερίνα και τους : Αντώνιο
Μηνίτσιο, πρώην Αντιδήμαρχο, Γεώργιο
Παναγόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, και
Νικόλαο Γκίκα πρώην Δημοτικό Σύμ-
βουλο η οποία και εξέτασε στην αρχή τα
διαδικαστικά ενώ την εκτέλεση ανέλαβαν
οι : Βλάχος Ιωάννης, Μηνίτσιος Αντώνιος
και Παναγόπουλος Γεώργιος.

Το στρώσιμο των τραπεζιών και την
προετοιμασία των φαγητών ανέλαβαν οι
γυναίκες του χωριού: Αλπού Ζωή, Βλά-
χου Γλυκερία, Γκίκα Λίτσα συζ Αναστα-
σίου, Ζάχου Αντωνία, Καλαντζή Ελένη,
Καρατώλου Ευαγγελία Κουτσιόγκουλου

Αριστούλα. Κορώνη Ρούλα, Μακρή – Πε-
ριστεράκη Βούλα, Μακρή Αγορίτσα,
(Ντουμανά) Μακρή Αικατερίνη, (Ντου-
μανά) Μακρή Γιαννούλα (Ντουμανά) Μη-
νίτσιου Αγορίτσα και η κόρη της Φωτεινή,
Μηνίτσιου - Τέγου Βασιλική, Μηνίτσιου
Ελένη, Μηνίτσιου Φωτεινή, Οικονόμου
Ελένη, Οικονόμου Ναυσικά, Παναγο-
πούλου Ελένη, Παναγοπούλου Ρούλα,
Παπαντωνίου Φωτεινή. Τέγου Ελένη, Χα-
ρούλα Καραγιάννη Ζωή Αλπού. Ευαγγε-
λία Αλπού. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε
ότι η συνεισφορά των γυναικών αυτών
ήταν καθοριστική στην όλη διοργάνωση
χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα
ήταν δυνατόν να τη φέρουμε εις πέρας.

Πρέπει τώρα να αναφέρουμε και τους
άνδρες οι οποίοι βοήθησαν πέραν των
τριών που προαναφέραμε ήτοι του Δημή-
τρη Παπαντωνίου Και Θωμά Καρατώλου
οι οποίοι κατάφεραν να σερβίρουν όλα
τα άτομα σε χρόνο ρεκόρ ενώ στο ψήσιμο
των κάστανων και στα φαγητά βοήθησαν
οι: Καρανάσιος Κωνσταντίνος, Χρήστος
Αθ. Μηνίτσιος και Αλέξανδρος Μπίρος. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στην εκδήλωση πέρα από το Δήμο

Μουζακίου που κάλυψε το μεγαλύτερο
μέρος των εξόδων και της Περιφερεειακής
Ενότητας Καρδίτσας (Νομαρχία) τους
οποίους και ευχαριστούμε  επί πλέον
προσέφεραν οι παρακάτω χορηγοί τους

οποίους επίσης ευχαριστούμε θερμά:
Ο διευθυντής του εργοστασίου εμ-

φιάλωσης του μεταλλικού νερού ΘΕΟΝΗ
κ. Τσέλιος περί τα 500 μπουκαλάκια εμ-
φιαλωμένο νερό πολυβραβευμένο και
αρίστης ποιότητας. 

Ο κ. Λάμπρος Γεωργίου Πλακιάς κα-
τασκεύασε και προσέφερε  δύο μεγάλες
μεταλλικές σχάρες για το ψήσιμο των κά-
στανων.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλό-
γου  Μαυροματίου κ. Δημήτρης Γιώτης
μας δάνεισε τα τέσσερα φλόγιστρα

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλό-
γου Χάρματος κ Νταραράς Κωνσταντίνος
μας δάνεισε δύο καζάνια και δύο κουτά-
λες όπως και το 2007 σε ίδια εκδήλωση.

Ο Σύλλογος Ελληνοπυργίων Αθηνών
προσέφερε το ποσό των 200 ΕΥΡΩ για
κάλυψη εξόδων. 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε από το

γυναικείο χορευτικό της γειτονικής Πε-
ζούλας υπό τη χοροδιδασκάλισα Γιώτη
Έφη τις οποίες και ευχαριστούμε θερμά. 

ΜΟΥΣΙΚΗ
Το μουσικό συγκρότημα το οποίο κά-

λυψε την εκδήλωση αποτελούνταν από
έξι μουσικούς με πλούσιο δημοτικό και
λαϊκό ρεπερτόριο ικανοποιώντας όλα τα
μουσικά και χορευτικά γούστα των συμ-
μετεχόντων στην καστανογιορτή.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ
Δεν στάλθηκα προσκλήσεις. Παρα-

βρέθηκαν περί τα 600 άτομα και μεταξύ
των επισήμων οι: κκ Βασίλης Τσιάκος
Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, Γιώργος
Κωτσός Δήμαρχος Μουζακίου, Σπύρος
Ταλιαδούρος πρώην υπουργός, Παναγό-
πουλος Γεώργιος, Σοφία Τόλια, Δημοτι-
κοί Σϋμβουλοι, Καρανάσιος Θωμάς
Υποδιοικητής της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Καρδίτσας, ο Διοικητής του ΑΤ Μου-
ζακίουο, Απόστολος Μπονώτης
Περιφερειακός Διευθυντής ΟΤΕ Θεσσα-
λίας και όπως πάντα μας τίμησε με την
παρουσία του και ο εμπνευστής της εκ-
δήλωσης δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω
Θεσσαλονίκης κ Αλκιβιάδης Παναγόπου-
λος, ο συγγραφέας κ. Λάμπρος Πασια-
λής, οι πρόεδροι των συλλόγων
Ελληνοπυργίων Λάρισας κ Δημήτρης Πα-
παντωνίου και Τρικάλων κ Νικόλαος
Πλακιάς. 

Στην εκδήλωση δεν παραβρέθηκε ο
πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Δημή-
τρης Σιούφας λόγω του ότι την ημέρα
εκείνη βρίσκονταν στην Κύπρο προσκε-
κλημένος της Κυπριακής Βουλής σε επί-
σημη εκδήλωση, μας έστειλε δε το
παρακάτω μήνυμα.

Αθήνα, 08-10-2015

20152015

ΜΕΝΟΥ
Το μενού φέτος ήταν προσαρμοσμένο

στην εποχή λιτότητας που διανύει η χώρα
και αποτελούνταν από φασολάδα, κά-
στανα, και κρασί.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ένα μέρος του στεγασμένου χώρου
της εκδήλωσης είχε διατεθεί στους πα-
ραγωγούς του χωριού και του Δήμου μας
όπου είχαν εκθέσει τα προϊόντα τους
προς πώληση στους επισκέπτες οι
οποίοι ανταποκρίθηκαν και προτίμησαν
τα γνήσια τοπικά μας προϊόντα όπως κά-
στανα, μέλι διάφορα βότανα, φασόλια
και άλλα. Αυτή η οργανωμένη έκθεση των
τοπικών προϊόντων θα αποτελέσει αντι-
κείμενο μελέτης για περαιτέρω βελτίωση

στην καστανογιορτή του επομένου έτους
ούτως ώστε να υπάρχουν και όφελος για
τους παραγωγούς μας.

ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Την Παρασκευή 9/10/15, πριν από

την καστανογιορτή, διοργανώθηκε ρεμ-
πέτικη βραδιά από την ταβέρνα DANAPO
με ζωντανή μουσική και γλέντι μέχρι το
πρωί του Σαββάτου.

Η εκδήλωση άρχισε με το χαιρετισμό
καλοσώρισμα του προέδρου της κοινό-
τητας κ. Ιωάννη βλάχου, του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκου,
το αμέριστο ενδιαφέρον του οποίου για
το χωριό μας, είναι αδιαμφισβήτητο, το-
νίζοντας τη σπουδαιότητα της εκδήλωσης
αλλά και το έργο του περιφερειακού δρό-

μου που γίνεται από την περιφέρεια στο
χωριό το οποίο προωθείται και σύντομα
θα ολοκληρωθεί.

Στη συνέχει το λόγο έλαβε ο Δήμαρ-
χος του Δήμου Μουζακίου και πρόεδρος
της Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας κ. Γιώρ-
γος Κωτσός ο οποίος τόνισε τη μεγάλη
σημασία που αποδίδει και τη στήριξη
που παρέχει ο Δήμος στις εκδηλώσεις
αυτές, οι οποίες θα συνεχισθούν  και τα
επόμενα χρόνια, αλλά και τη σημασία
που έχει η αξιοποίηση του δάσους του
Ελληνοπύργου.

Ακολούθησε το χορευτικό πρόγραμμα
από το γυναικείο συγκρότημα της Πεζού-
λας και στη συνέχεια χόρεψε όλος ο κό-
σμος με την ψυχή του μέχρι το βράδυ.

Η καστανογιορτή του 2015 θα λέγαμε
ότι ήταν η αρχή για την περαιτέρω μετε-

ξέλιξη της εκδήλωσης σε τρόπο ώστε να
αποτελεί πέρα από τη διασκέδαση και
ευκαιρία για την προώθηση των τοπικών
προϊόντων του Δήμου μας.

Στη βάση αυτή θα διοργανωθεί και η
καστανογιορτή του 2016 η οποία θα
πραγματοποιηθεί, όπως αποφασίσθηκε,
το δεύτερο Σάββατο 8 του Οκτωβρίου .

Όλες οι πληροφορίες για τη διοργά-
νωση και οι ατέλειες που παρατηρήθη-
καν είναι καταγεγραμμένες για να
χρησιμοποιηθούν και να απαλειφθούν
στην εκδήλωση της επόμενης χρονιάς. 

Η οργανωτική επιτροπή θα ορισθεί
πολύ νωρίς το 2016, ούτως ώστε να έχει
αρκετό χρόνο για την οργάνωση αλλά και
την ενσωμάτωση στην εκδήλωση νέων
ιδεών που θα προβάλλουν οι σύλλογοι
και οι χωριανοί μας γενικά. 

Προς την
Οργανωτική Επιτροπή της Καστανογιορτής
Ελληνοπύργου Καρδίτσας
Ελληνόπυργος

Απουσιάζοντας στην Κύπρο δεν μπορώ να είμαι μαζί σας.
Χαιρετίζω και την φετινή Καστανογιορτή, στον αγαπημένο μας Ελληνόπυργο, την Γράλιστα και εύχομαι επιτυχία στις εκδηλώ-

σεις της, καλωσορίζοντας όσους θα έλθουν στο χωριό μας.
Τα κάστανα για δεκαετίες ήταν μέρος της ζωή μας, για τους ίδιους, για τα ζώα μας, για την πώληση. Ο καστανεώνας ήταν και είναι

δωρεά της φύσης για το χωριό μας και τους κατοίκους του. Το «απόλσε ο Ζάββατος» που αντηχούσε μέσα στη νύχτα για να πάμε να
μαζέψουμε κάστανα, ηχεί ακόμα σε πολλούς από εμάς.

Η συνέχιση της παράδοσης και από τις νεότερες γενιές είναι κατάκτηση. 
Πολλά συγχαρητήρια.

Δημήτρης Σιούφας
πρώην Πρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

Αντώνης Μηνίτσιος



Άρχισε η κατασκευή του περιφερειακού δρόμου 

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

Υπήρχε ακόμη κίνηση στο χωριό!!!«Τοιούτος έπρεπεν ημίν 

Αρχιερεύς…»

Αγριμάκος μεν, … ηρεμάκος δε!!!!
Ο νεαρότερος κάτοι-

κος του χωριού μας. Και
νεαρούλης και χαριτωμέ-
νος και Κύριος!!

Και δεν είναι καθό-
λου... Αγριμάκος, αλλά
πολύ - πολύ ... ηρεμάκος
και λεβεντάκος!!! Πρόκει-
ται για τον  πρωτότοκο
γιό του Παναγιώτη και
Ρένας Αγρίμη (εγγονός
του Χρήστου Αγρίμη), ο
μοναδικός - σχεδόν μόνι-
μος - κάτοικος του χω-
ριού.

28η Οκτωβρίου στο χωριό.

 Χωριανοί καί ἐπισκέπτες παρακολουθοῦν
θεατρική παράσταση στό χωριό τό καλοκαίρι
τοῦ 1985, πού ὀργάνωσε ὁ Σύλλογος Νέων
Ἑλληνοπύργου στά πλαίσια τῶν ἑκδηλώσεων
τῶν “Ἑλληνοπυργίων”. Στήν πρώτη σειρά δια-
κρίνονται οἱ: Θωμᾶς Ἀνδρέου, Παναγιώτης
Μπονώτης, Ὀδυσσέας Ζάχος, Ἀθανάσιος Πανα-
γιώτου (σημερινός Πρόεδρος Κοινότητος),
Κων/νος Γιαννούλης πρόεδρος Συλλόγου
Ἑλληνοπυργίων Ἀθηνῶν, καί Βασίλειος Σύρμος,
τότε Πρόεδρος τῆς Κοινότητος.  

Έτος 1985 και δείτε τι κόσμος υπήρχε στο χωριό,
τότε.

"Φίσκα" η πλατεία. Δεν έφθαναν οι καρέκλες για
να καθίσουν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν
κάποιο θεατρικό έργο του περιφερόμενου Θεάτρου
της Καρδίτσας. Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε πρό-
σωπα.

Πολύ ωραία φωτό (Δείτε το βιβλίο του μακαρι-
στού π.Βασιλείου Σιούφα. Ένα βιβλίο που δεν πρέ-
πει να λείπει από την βιβλιοθήκη των συγχωριανών
μας. Ένα βιβλίο ιστορικό και βεβαίως πολύ καλά
γραμμένο και εγκυρότατο). Αναζητήστε το για να το
αποκτήσετε. Αν δεν υπάρχει πρέπει να  ΕΠΑΝΕΚ-
ΔΟΘΕΙ και μάλιστα  βελτιωμένο. 

Γιορτάζεται κάθε χρόνο, όπως τα παλιά τα χρό-
νια.

Παρελαύνουν οι ντόπιοι μέχρι το μνημείο πεσόν-
των  (Ηρώον του χωριού μας). Ψάλλεται επιμνημό-
συνη δέηση, τηρείται ενός λεπτού σιγή, ακολουθεί ο
Εθνικός Ύμνος από ΌΛΟΥΣ τους παρευρισκομέ-
νους και τέλος το καθιερωμένο ...λουκούμι, προ-
σφορά της τοπικής Κοινότητας.

Επί εποχής του αειμνήστου Δασκάλου μας Σω-
τηρίου Στάθη ακολουθούσε και πλούσιο  εορταστικό
πρόγραμμα (ομιλία, σκέτς, χριστιανικοί ύμνοι και

Εθνικά τραγούδια, ποιήματα και Εθνικός Ύμνος),
στο Σχολείο του χωριού, Εθνικού περιεχομένου και
σε  άριστη θεατρική σκηνή! Που τέτοιοι δάσκαλοι σή-
μερα;

Στις φωτό, ο Πρόεδρος ομιλεί για το έπος του  ΄40
και η Θειά η Βίκα (=Βικτωρία συζ. Αθαν. Αλπού,
γένος Απ. Κορλού), συγκινημένη προσεύχεται για τα
θύματα της οικογενείας της, την περίοδο εκείνη.

Αιωνία η μνήμη των ηρώων της Πίστεως και της
Πατρίδος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών (Κα-
λαμπάκας) κ.κ. Σεραφείμ, υπήρξεν ο στοργικός πνευ-
ματικός πατήρ, ΌΛΩΝ ημών των μαθητών του
Γυμνασίου, τότε, σε χρόνια δύσκολα, λόγω φτώχειας
κλπ. Μας εδίδασκε, μας μετέδιδε λόγο Θεού και μας
νουθετούσε "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου". Παρά
τον διωγμόν που υπέστη ΟΥΔΕΠΟΤΕ ακούσθηκε να
ομιλεί σε βάρος των διωκτών του και ουδέποτε εξε-
φράσθη σε βάρος οιουδήποτε. Καυχώμεθα εν Κυρίω
για τον Άγιο Σταγών. "Τοιούτος έπρεπε ημίν Αρχιε-
ρεύς, ταπεινός, άκακος, πράος, διδάσκαλος και πα-
τέρας...". Στην φωτογραφία με τον νέο Επίσκοπο
Tρίκκης κ. Χρυσόστομο τον οποίο υποδέχθηκε στην
όμορη Μητρόπολή του με στοργή και αγάπη!

Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος
που πήρε το έργο στην δημοπρα-
σία, χθες (Σάββατο 14 Δεκ. 2015).

Επιτέλους τελείωσαν οι χρο-
νοβόρες διαδικασίες. Συγχαρητή-
ρια σε όσους φρόντισαν για το
έργο αυτό, [ ο Δήμαρχος, η τοπική
Κοινότητα (με τον τότε Αντιδή-
μαρχο και Πρόεδρο του χωριού),

ο τοπικός Σύλλογος 
"Άγιος Αθανάσιος" (με
επικεφαλής τον Πρό-
εδρό του κ. Παύλο Σι-
ούφα) και οι πολιτικοί
του νομού που ενδια-
φέρθηκαν γι΄ αυτό, για
να μην αδικηθεί κά-
ποιος, και βεβαίως ο
Πρόεδρος Δημ. Σιού-

φας και ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Τσάκος]. Μεγάλη και η προσφορά
των ιδιοκτητών που παραχώρη-
σαν μέρος της ιδιοκτησίας για το
έργο αυτό.

Πράγματι χαιρόμαστε ΌΛΟΙ οι
συγχωριανοί για την πρόοδο που
συντελείται στο χωριό.

Βήμα - Βήμα φθάσαμε μέχρις
εδώ.

Ανήκει έπαινος στους φιλο-
πρόοδους συγχωριανούς μας και
στους ανθρώπους που αγαπούν
και βοηθούν το χωριό μας.

Το έργο αυτό πρέπει να ολο-
κληρωθεί και να αποπερατωθεί,
όπως προβλέπει το σχέδιο και η
μελέτη του επιστήμονα Μηχανι-
κού.

Όχι ερασιτεχνισμοί και υπο-
δείξεις απ΄ έξω.
Μπορεί να έχουμε λόγο γι ΌΛΑ
(επί παντός επιστητού, ως Έλλη-
νες), αλλά σεβασμός στην επι-

στήμη και στους ειδικούς.

Προς τον Δήμαρχο………
κ. Δήμαρχε, πολύ χαι-

ρόμαστε για τις πρωτο-
βουλίες σας και
εσωτερικό και εξωτερικό
(Βρυξέλλες) για από-
σπαση κονδυλίων για
αξιοποίηση αρχαιολογι-
κών και άλλων θρησκευ-
τικών μνημείων.

Μην ξεχάσετε, όμως,
την σκήτη του Αγίου Ακα-
κίου (την σπηλιά που
ασκήτευε, κατά την το-
πική παράδοση ο Άγιος).

Ο Άγιος Ακάκιος,
στην εποχή του, 17ο

αιώνα, ( η φήμη του ήταν κάτι σαν τον Άγιο Παϊσιο),
τον προσφάτως αγιοκαταταχθέντα. Η φήμη του είχε
ξεπεράσει τα όρια της μικρής Ελλάδος. Ερχόντου-
σαν, τότε, ζώντος του Αγίου, από την μακρινή Ευ-
ρώπη να τον συναντήσουν για να τον γνωρίσουν και
να πάρουν την ευλογία ενός ζωντανού Αγίου. Τον
Άγιο αυτόν, λοιπόν, τον έχουμε κάπως παραμελη-
μένο; Σε συνεννόηση με τον τοπικό Επίσκοπο,
μήπως πρέπει να συζητηθεί η αξιοποίηση του προ-
σκυνήματος αυτού; Επίσης, ως προς το αρχαιολογι-
κόν μέρος, υπενθυμίζουμε  τον (αρχαίο)
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟ, στο χωριό μας, τον οποίον και
γνωρίζετε καλώς.Και τα καλντερίμια του Ελληνο-
πύργου μην ξεχνάτε, πρέπει να ξαναγίνουν, προ-
γράμματα υπάρχουν!!!

Ἄλλη παράσταση τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου

τοῦ χωριοῦ (φωτ. ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ δασκάλου

Σωτ. Κ. Στάθη). 

Έτσι γιόρταζαν 

τις Εθνικές γιορτές τότε! 
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Μνημόσυνο στον Σταυραετό
Πήραμε και δημοσιεύουμε

το παρακάτω ποίημα του γνω-
στού σε όλους μας λαϊκού Ποι-
ητού, Αθανασίου Κ. Γκίκα
(Ψευδώνυμον «Ρήγας του Ελ-
ληνοπύργου»), που απαγ-
γέλθηκε στα «Καραϊσκάκεια
2014» στο Μαυρομμάτι από
τον ίδιο τον συγχωριανό μας
ποιητή.

Το παρακάτω δημοσιευό-
μενο ποίημα μαζί με το επιγραφόμενο «Μνημόσυνο
στον σταυραετό - Ο Θούριος του Ρήγα» (εκατό στί-
χοι) και ανάλογες έγχρωμες φωτογραφίες, εκδόθηκε σε

καλαίσθητο έντυπο, προλογιζόμενο από την Πρόεδρο
του Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ κ. Δήμητρα Μπαρδάνη και μπορείτε να
το αναζητήσετε στον ίδιο τον λαϊκό ποιητή κ. Θανάση
(Ρήγα) Κ. Γκίκα, ο οποίος ήδη εξέδωκε δύο ποιητικές
του συλλογές και ετοιμάζει την 3η. 

Αξίζει πράγματι συγχαρητήρια για την προσπάθειά
του και την αγάπη του προς την ποίηση, όπως αποτυ-
πώνεται στα ήδη κυκλοφορήσαντα έντυπά του.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
-Γεννήθηκα στον Ελληνόπυργο (Γράλιστα) Καρδί-

τσης.Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στο χωριό μου,
από το οποίο έχω και τις καλύτερες αναμνήσεις της
ζωής μου!

-Κατοικώ στη Λάρισα, μα η ψυχή μου καλπάζει σαν
“Αγριεμένο Άτι” για να φθάσει στον τόπο που γεννή-
θηκα και κανείς δε μπορεί να ανακόψει τη ξέφρενη πο-
ρεία της, σπάζοντας τον άρρηκτο δεσμό των
αναμνήσεων με το πάτριο έδαφος.

-Έδαφος ποτισμένο με δάκρυ πικρό και αίμα βγαλ-
μένο μέσα απ΄ τα φυλλοκάρδια.

-Ομφάλιος λώρος δεμένος με την κοιλιά της Μάνας,
Άγιο Φυλαχτό και Ιερό Κειμήλιο προγονικής παρακα-
ταθήκης.

Μετά τιμής
Ο ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΚΟΡΠΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΕ ΠΕΖΟ 
ΚΑΙ ΕΜΕΤΡΟ ΛΟΓΟ

-Καθισμένος μια γλυκιά βραδιά στης Άνοιξης στα ταμ-
πούρια του Άη Θανάση της Γράλιστας αγνάντευα συ-
νεπαρμένος την πλανεύτρα φύση, λουσμένη στο χρυσό
φως του φεγγαριού και ο νους μου πέταξε με φτερά
Αετού σε …

«ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΑ ΛΙΒΑΔΙΑ».
-Άχ βρε καρδιά μου αναστέναξα, πες μου τι πόνους κρύβεις;

«Απόστασα, καρτέραγα γλυκός να έρθει ο ύπνος.
Απέδιωξα το Λογισμό

το Νου καθάριο να’ χω.
Ξάφνου το είδα πλάι μου
τι ήρθε εκεί στον βράχο;

Στοιχειό ήταν; Αερικό;
Αστροφεγγιάς λουσμένο.

Φάντασμα ήταν φεγγαριού,
Παραμυθιού βγαλμένο;

- Βγάζει ανθρώπινη λαλιά, βαλαντωμένος λέει…
Κοίτα στον κάμπο χαμηλά
Βλέπεις το ΜΑΥΡΟΜMΑΤΙ

κάτι φαντάζει εκεί ψηλά
στου δάσους μες στην πλάτη.

Θωρείς εκείνη τη σπηλιά;
Γνωρίζεις τον καημό της;
Έρμη μανούλα καλογριά
Γέννησε εκεί το Γιο της

πρωΐ φωτίζει τ΄ ουρανού
Η πυρωμένη Γάστρα

Αστράφτει με του φεγγαριού,
Λούζεται με τα άστρα.

- Βαριά πικραναστέναξε,
δε χαλινώνει ο πόνος.

Έτρεξε πίσω για να δει
της μοίρας τα γραμμένα.

Ανάθεμά σε Γράλιστα
τι μου ’χεις καμωμένα!

- Σπηλιά κατοίκησα κι εδώ
διωγμένους από όλους
κατατρεγμένος στη ζωή
από θεό κι ανθρώπους.

-Στη φαντασιά μου αστραπή, φώτισε το μυαλό μου.
Απόψε είπα: “Ο Στρατηγός κάθεται στο πλευρό μου”.

Αλαφιασμένος έτρεξα,
Περπάτησα στα χόρτα,

του Αη - Θανάση διάβηκα
Και χούγιαξα την πόρτα.

Ψυχές αλύτρωτες πετούν
Στα Κράκουρα αγναντεύουν
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ παπά ζητούν
Μυαλά θνητών πλανεύουν.

- Αναστενάζει ο Δέσποτας
“έλα στα συγκαλά σου”.
Απλά ήρθε και ρώτησε

“ποιο είναι το όνομά σου;”

Θανάση με εβάπτισαν
μα Ρήγα με φωνάζουν!

Στον Θούριο τα λόγια μου
σαν το σπαθί του σφάζουν.

- Ναι, αυτός είναι ο Ρήγας του Ελληνόπυργου.
Ένας ιππότης ποιητής πλουτισμένος και εμποτισμένος
με αγνά αισθήματα αγάπης - συμπόνιας - ηρωισμού

και λεβεντιάς.

- Ποιοι τον ανέθρεψαν και τον ενέπνευσαν;
Στο σπίτι ο πατέρας και η μάνα.

Στο σχολειό; Ποιός άλλος; ο δάσκαλος!
ΤΥΡΤΑΙΟΣ  ποιητής ψυχές εμπνέει

ακόμη ηχεί στ’ αυτιά μου, ποίημα που λέει:
Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδας

την ελευθερία!»
Δάσκαλοι ποιητάδες,

λαμπάδες φωτεινές μέσα στο σκότος.
Έτσι το είπαν! Και έτσι είναι!

- Θα το κρατώ στα φυλλοκάρδια μου γερά
Θεμέλιο στην ψυχή μου πριν πετάξει…

Μ’ απόψε πέταξε στου Αη - Θανάση την κορφή
Και διηγείται μιας ζωής πικρά τα πάθη!

Σ’ ακούμε ποιητή μας, διηγήσου
τι σε παρέσυρε στην Άγια την Γραφή σου;

- Ο Σταυραετός με δάνεισε φτερούδια δυνατά
Και της ψυχής τα ουράνια μ’ οδήγησε το δάκρυ...

« ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΑΚΡΥΖΟΝΤΑΣ ΕΔΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ
ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΠΛΕΞΗ, ΜΕ ΓΡΑΦΗ ΑΛΗΘΙΝΗ
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΘΑ ΚΑΝΩ!»

Ο
ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Σημείωση (Εφημ. «Ελληνόπυργος»):
Οι συγχωριανοί μας που ασχολούνται με την ποίηση (ή
και με πεζογραφήματα και άλλου είδους λογοτεχνή-
ματα), μπορούν να αποστέλλουν και εκείνοι επιλεγμένα
κείμενα  που αναφέρονται και στο χωριό μας (μικρές
ιστορίες,διηγήματα,ποιήματα κλπ) για δημοσίευση, εφ`
όσον βεβαίως το επιθυμούν. Σε περιπτώσεις  αποστο-
λής περισσοτέρων ενυπόγραφων  άρθρων, επιστολών
κλπ κειμένων-όπως  επανειλημμένα γράψαμε-τηρείται
προτεραιότητα για λόγους αντικειμενικής και ίσης με-
ταχείρισης των αποστολέων.
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Τέσσερα αδέλφια
και οι τέσσερις αστυνομικοί

Ο Γιώργος Μπαλατσός και η γυναίκα του Ευστα-

θία  Μπαλατσού - Μηνίτσιου κόρη του Παναγιώτη Μη-

νίτσιου, που μένουν στο Αγναντερό Καρδίτσας, έχουν

τέσσερα παιδιά όλα αγόρια. Μέχρι εδώ τίποτα το ιδι-

αίτερο, υπάρχει όμως κάτι που κάνει την οικογένεια

Μπαλατσού ίσως και μοναδική όχι μόνο στην Καρδί-

τσα αλλά και στην Ελλάδα. Και τα τέσσερα λοιπόν

παιδιά του Γιώργου και της Ευσταθίας Μπαλατσού,

είναι αστυνομικοί και υπηρετούν στις τάξεις της Ελ-

ληνικής αστυνομίας. Είναι η οικογένεια των αστυνο-

μικών και δικαιολογημένα οι γονείς τους  αισθάνονται

υπερηφάνεια για τα παιδιά τους που υπηρετούν πα-

νάξια στις τάξεις της Ελληνικής αστυνομίας.

Ο «Ελληνόπυργος» εύχεται τα παιδιά να έχουν

υγεία και πρόοδο στην υπηρεσία και το βίο  τους.

Στη φωτογραφία από αριστερά Θανάσης, Βασίλης,

Παναγιώτης και Ηλίας Μπαλατσός 

άπαντες αστυνομικοί. 

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
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«O πρωτοχρονιάτικος Παπαδιαμάντης»…
μιλάει στον «Ελληνόπυργο» περί πατρίδος και πολιτικής και όχι μόνον.

Εν όψει της 1ης του νέου έτους 2016 καλέσαμε να
μας μιλήσει για τα παραπάνω θέματα, τον άγιο των Ελ-
ληνικών, των ριζικών και των Ορθοδοξιακών γραμμά-
των και θεοπραγμάτων Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

Γι’ αυτό, και μας είναι απολύτως επιβεβλημένο και
πατριωτικώς προσταγμένο, να διαβάσουμε μετά μεγί-
στης προσοχής και ιδιαίτερης προσήλωσης και αφο-
σίωσης, τα όσα έγραψεν η πατριωτική και θεϊκή του
ιερογραφίδα την πρώτη Ιανουαρίου του 1896. Τα αυ-
θεντικά του εκείνα λόγια δημοσιεύθηκαν στην εφημε-
ρίδα «Ακρόπολις» ανήμερα της ανωτέρω
πρωτοχρονιάς. Και αυτά με θέμα «τις ημύνθη περί πά-
τρης», είναι τα ακόλουθα:

«Το εκήρυξεν ο θείος ‘Ομηρος προ ετών τρισχιλίων:
«Εις οιωνός άριστος!» Αλλά τις έβαλεν εις πράξιν την
συμβουλήν του θειοτάτου αρχαίου ποιητού

Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη περί πά-
τρης Ημύνθησαν περί πάτρης οι άστοργοι πολιτικοί, οι
εκ περιτροπής μητρυιοί του ταλαίπωρου ωρφανισμέ-
νου Γένους
Άμυνα περί πάτρης δεν είναι αι σπασμωδικοί, κακομε-
λέτητοι και κακοσύντακτοι επιστρατείαι, ουδέ τα σκω-
ριασμένης επιδεικτικότητος θωρηκτά.

Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λει-
τουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή δι-
οίκησις, η  καταπολέμησης του ξένου υλισμού και
του πιθηκισμού, του διαφθείροντος το φρόνημα και
εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και της πρόληψις
της χρεωκοπίας.

Τις ημύνθη περί πάτρης Και τι πταίει η γλαυξ, η
θρηνούσα επί ερειπίων Πταίουν οι πλάσαντες τα ερεί-
πια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται
της Ελλάδος. Και σήμερον, νέον έτος έρχεται. Και πάλι
τι χρειάζονται οι οιωνοί Οιωνοί είναι τα πράγματα.
Μόνον ο λαός λέγει κάθε πέρσι και καλλίτερα. Ας ευ-
χηθώμεν το ερχόμενον έτος να μην είναι χειρότερον από
το έτος το φεύγον»._

Αρχιμηνιά λοιπόν και αρχιχρονιά σήμερα, και αρχή
του νέου και καινούριου έτους 2015. Λες και δεν άλλαξε
τίποτε σ’ αυτόν τον τόπο από την αντίστοιχη πρωτο-
χρονιά του 1896!

Και οι δυο εποχές πανόμοιες και απαράλλαχτες, και
η μία ακριβές αντίγραφο της άλλης. Σκουριασμένα και
αχρηστευμένα τα θωρηκτά σε εκείνη. Ελαττωματικά,
άχρηστα και ατοιμοπόλεμα τα νεαγορασθέντα και τα
ακριβοπληρωθέντα υποβρύχια σε τούτη, που σκου-
ριάζουν και σαπίζουν , αλλά και αδυνατίζουν την θα-
λασσινή θωράκιση της πατρίδος.

Γιατί ο πολιτικός της φορέας που τα αγόρασε, απο-
δείχθηκε και αυτός σκουριασμένος και σαπισμένος, και
πολύ διεφθαρμένος και παχυλά χρηματισμένος. Η πο-
λιτική όμως σκουρίλα και σαπίλα της εποχής εκείνης,
έφερε και την χρεωκοπία στην μισοαπελευθερωθείσα
τότε Ελλάδα, και τον χαροτικό της κίνδυνο.

Γιατί στον πόλεμο με τους Τούρκους το 1897 υπέ-
στη συντριπτική και πολύ μεγάλη καταστροφική ήττα.
Και παραλίγο να χάσει τότε και «την νεοβγαλθείσα απ’
τα ιεροκόκκαλα των αγωνιστών του 21» ελευθερία της,
αν δεν έμπαιναν στη μέση οι Μεγάλοι της Ευρώπης.

Εκείνη ακριβώς την ανίκανη, ανέντιμη, αφιλότιμη,
και γενικώς την αφιλόπατρη πολιτική, που δεν « ημύνθη
περί πάτρης», αλλά οδήγησε και πλησίασε την πατρίδα
σε απόσταση αναπνοής από τον «Τουρκικό χάρο», την
διαπιστώσαμε δυστυχώς και στην σύγχρονη πολιτική
μας ζωή.

Γιατί παραγεμίσαμε από πρωταθλητές και πρωτα-
γωνιστές της πολιτικής και της Υπουργικής κλεπτομα-
νίας, της φαγοποσίας και της λεηλασίας του Δημοσίου
χρήματος, που είναι και το ζωτικό οξυγόνο της πατρί-
δος.

«Τι είχες Γιάννη και καταχρεωμένη Ελλάδα Τι είχα
πάντα». ‘Ηταν πολύ κοντινό και νωπό ακόμη το έτος
1893 από την «Παπαδιαμάντινη πρωτοχρονιά», που ο
Χαρίλαος Τρικούπης ανακοίνωσε το «δυστυχώς επτω-
χεύσαμεν».

Ξένοι εισπράκτορες είχαν εγκατασταθεί τότε στη
χώρα μας, και εισέπρατταν δασμούς και φόρους μέχρι
να ξεχρεωθούμε. Και μας είναι άγνωστο αν ξεχρεωθή-
καμε ακόμη. Το ίδιο ακριβώς κάνουν σήμερα και οι κα-
θισμένοι στο σβέρκο μας Τροϊκανοί εισπράκτορες.

Την συναφή όμως και την σχετική «τερατογένεση
της πολιτικής», που είναι και η μοναδική και αποκλει-
στική υπεύθυνη για την τότε και την νυν οικονομική μας
τραγωδία και αιχμαλωσία, την μαθαίνουμε μέσα από
το συγγραφικό αριστούργημα του Παπαδιαμάντη «Οι

έμποροι των εθνών». Κατά τούτο, λίαν επιγραμματικώς,
«το πολιτικό τέρας» προέκυψε και γεννήθηκε ως εξής:

«Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την
πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέν-
νησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την λη-
στείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η
αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου…».

Βιογραφικώς, ο σημερινός μας καλεσμένος ήταν
παπαδασκαλοπαίδι, καθότι είχε πατέρα και παπά και
δάσκαλο. Είχε βαθύτατη αρχαιοελληνική και ορθοδο-
ξιακή παιδεία. Αναγνωρίσθηκε και θεωρήθηκε ως ο κο-
ρυφαίος λογοτέχνης της νεολληνικής εποχής, με
άφθαστη διεισδυτική και θεϊκή ικανότητα στην ανθρώ-
πινη ψυχοσύνθεση, περί της οποίας πολλά έγραψε και
μας άφησε.

Μισούσε αφαντάστως και κεραυνοβολούσε τον
εγωισμό και τον υπεροπτισμό. Πράγμα που διεπίστωσε
και στους πανεπιστημιακούς του δασκάλους. Γι’ αυτό
και τους εγκατέλειψε εν μέσω των φιλοσοφικών του
σπουδών. Ενί λόγω είχε θεογεννημένο και θεοπαιδευ-
μένο πνεύμα. Επισκεφθείς το Περιβόλι της Παναγίας
στο ‘Αγιον ‘Ορος για μοναστικό σκοπό δεν ντύθηκε το
ράσο, διότι διεφώνησε πλήρως με την καλογερική
εκείνη αντίληψη… για ένα κομμάτι ψωμί. ‘Αφησε πλου-
σιότατο και ογκωδέστατο λογοτεχνικό, συγγραφικό και
αρθρογραφικό έργο, που δεν μπόρεσε να το εκδώσει
σε βιβλία, γιατί ζούσε κάτω από αθλιότατες και πενι-
χρότατες οικονομικές συνθήκες. Κάτι που έγινε μετα-
θανατίως. ‘Ετσι, η συνολική πνευματική του εργασία
κοσμεί και στολίζει έκτοτε την γνήσια παραδοσιακή και
ριζική μας παιδεία, που στην εποχή μας παραμερίζεται
και παραγκωνίζεται. Και το πανελληνίως εξοργιστικό-
τερον και συνταρακτικότερον είναι ότι τελευταία αλλοι-
ώνεται και βεβηλώνεται και από ντόπιες Ηροστράτιες
νοοτροπίες και ιδεολογίες, που «πυρπολούν» και πο-
λεμούν εκ των έσω τα παραδοσιακά, ριζικά και εθνικά
μας κάστρα.

Γεγονός που θα εξόργιζε και θα συντάραζε και την
άγρυπνη εθνική και χριστιανική συνείδηση του Πα-
παδιαμάντη, ο οποίος πέθανε στην ιδιαίτερη πατρίδα
του τη Σκιάθο λιτότατος και φτωχότατος, αλλά και τα-
πεινότατος και αγιότατος σαν το Χριστό.

Πολιτικώς, η γραφίδα του ράπισε και μαστίγωσε
με φοβερή δεινότητα και καυστικότητα την πολιτική δια-
φθορά και την κομματική φαυλοκρατία και αναξιοκρα-
τία.

Τερατοποίησε την εμπορική και την ξετσίπωτη εξα-
πατητική πολιτική, που θεοποίησε την επαίσχυντη και
κατάπτυστη κομματική συμφεροντολογία και υποσχε-
σιολογία, χάριν του θεϊκού Εξουσιαστικού θρόνου. Η
εν γένει πολιτική κριτική του πήγαζε και ανάβλυζε μέσα
από την άκρως θεολογική και ορθοδοξιακή ζωή του.
Εθνικώς, η προσφορά του προς το έθνος υπήρξε με-
γάλη και μοναδική.

‘Ηταν και είναι ένα διαχρονικό και πάντα επίκαιρο
λαμπερό αστέρι, που μας δείχνει και μας φωτίζει τον
ακολουθητέο δρόμο μέσα στον ρουν της ιστορίας για
την Εθνική μας σωτηρία.

Γενικώς, παραδειγματικώς και μηνυματικώς, ήταν
μια εξέχουσα και κορυφαία πνευματική και πατριωτική
φωνή της ζωτικής μας ρωμαίικης παράδοσης, που ανα-
ζητούσε την αναστάσιμη και την ανορθώσιμη έξοδο
από την τότε παντοειδή και τραγική παρακμή της δει-
νοπαθούσης και χαροπαλευούσης πατρίδος.

Παρόμοια έξοδο που αναζητούμε επιμόνως και σή-
μερα, για να βγούμε από την πασίπλευρη βιοποριστική
και κυρίως πολιτική και την ηθικοπνευματική κρίση και
κατάπτωση που ζούμε και περνάμε.

Και για να τη βρούμε, η πατρίδα φωνάζει και κραυ-
γάζει για πολιτικές και πνευματικές ομοψυχίες και ομο-
φωνίες.

Η Ελλάδα μεγαλουργούσε ομονοούσα και «αυτο-
κτονούσε», όταν «η διχόνοια που κρατούσε ένα σκή-
πτρο η δολερή, καθενός χαμογελούσε πάρτο λέγοντας
και συ».

Εθνική παράκληση και δέηση… « να αναστηθείς
Παπαδιαμάντη», για να σκοτώσεις με τα αρθρο-
γραφικά και τα συγγραφικά σου βέλη το Ελληνο-
κτόνο τέρας της πολιτικής μας διχόνοιας και
διχοστασίας, που στις μέρες μας είναι πανέτοιμο
και οξύθυμο να κατασπαράξει την πατρίδα μας. Γιατί
αν σκορπίσει τον διχαστικό του όλεθρο, μοιραίως και
η προλεχθείσα «αρθρογραφική σου γλαυξ (κουκουβά-
για)», θα θρηνωδεί επ’ αόριστον επί διχαστικών και
εθνικών μας ερειπίων. 

(Τον παρουσιάζει μετά σχολίων και εθνικών μηνυμάτων ο Χρίστος Μπίρος).

Ομονοιακή λοιπόν ειρήνη και γαλήνη, για να
μην αλληλοφαγωθούμε διχαστικώς και αυτοκατα-
στραφούμε.

Και με την ευκαιρία που συνομιλούμε με πανύψηλη
πνευματική και αγνοκάθαρη παραδοσιακή κορυφή της
νεότερης Ελλάδος, στην περινούστατη πρωτοχρονιά-
τικη αρθρογραφία της διαβάζουμε και την ριζική αρ-
θρογράφηση της λέξεως «καλλίτερα».

Κάτι που υπογραμμίζουμε και υπερτονίζουμε ιδιαι-
τέρως, καθότι η ισοπεδωτική και ξεριζωτική δημοτικι-
στική διανόηση, υπό το κράτος της μεταρρυθμιστικής
της λαίλαπας, την εν λόγω λέξη τη γράφει «καλύτερα».

Πράγμα, που σε όσους έμαθαν παλιότερα και ριζι-
κότερα Γυμνασιακά γράμματα και σπουδάγματα, μυρί-
ζει και παραοσμίζει αλλοιωμένη και χαλασμένη παιδεία
και ορθρογραφία. Δεν είναι όμως του παρόντος να μι-
λήσουμε εκτενώς και αποδεικτικώς για το ανώτερο δη-
μοτικιστικό ατόπημα και αδίκημα προς «την καλλίωνα
και καλλίστη ριζική μάνα», που γέννησε ριζικώς από
γεννήσεως Ελληνικής γλώσσης, «την καλλίτερη κόρη
της, και όλα τα καλλίτερα και τα καλλισύνθετα τέκνα
της, ως η καλλιγραφία, καλλιέργεια, καλλιφωνία
κ.λ.π.».

Αν και περί αυτού, η περί άλλων τυρβάζουσα πα-
νεπιστημιακή και πνευματική κοινότητα, θα ‘πρεπε να
αντιδράσει μια ώρα «αρχίτερα και νωρίτερα».

Γιατί και τις εν λόγω λέξεις το νεωτεριστικό δημοτι-
κιστικό δαιμόνιο τις γράφει «αρχύτερα και νωρύ-
τερα!!!».

Δυστυχώς άγιε των ριζικών μας γραμμάτων Παπα-
διαμάντη, υπάρχουν και άλλα αντιριζικά καμώματα και
κατορθώματα από… «τους άγιους της αντιριζικής μας
μεταρρύθμισης». Ειδικότερα όμως και αναλυτικότερα
γι’ αυτά θα μιλήσουμε άλλη φορά.

Ευνόητον πλέον γίνεται, ότι ο εφημεριδιακός μας
χώρος δεν επαρκεί για να φιλοξενήσουμε έτι περισσό-
τερον τον εκφραστή και ενσαρκωτή του Εθνικού και πα-
ραδοσιακού μας Ευαγγελίου που τον καλέσαμε σήμερα
κοντά μας. Τα μέχρι τούδε όμως ευαγγελισθέντα και φι-
λοξενηθέντα λόγια του, στεντορείως φωνάζουν και πα-
τριωτικώς προστάζουν και απαιτούν:

 «Ελλάδα για πάντα με πολιτικούς και πνευμα-
τικούς ταγούς σαν…Παπαδιαμάντινα διαμάντια».

Και τούτο το εθνοσωτήριο μήνυμα και σύνθημα δια-
λαλεί επιμόνως και αδιαλείπτως, και η «κλαίουσα
γλαυξ» επί των σημερινών πολιτικών, πνευματικών και
οικονομικών μας ερειπίων. Ουδείς όμως γνωρίζει
πότε… «θα σταματήσει την θρηνωδία της» για την ση-
μερινή μας πασίπλευρη κατάντια, παρά μόνον ο θεο-
γέννητος Χριστός.

Γι’ αυτό ακριβώς και τον θεοπαρακαλούμε να γίνει
«Φιλέλληνας» δια μίαν εισέτι φορά, για την σωτηρία
της φιλόχριστης πατρίδος με αδελφωμένες και καθι-
σμένες γύρω από το τραπέζι της Εξουσίας διακεκριμέ-
νες υπερκομματικές και αγνοπατριωτικές
προσωπικότητες.

‘Άλλη θεόσταλτη πατριδοσωτήρια Εξουσιαστική
λύση, δεν φαίνεται μέσα στον σημερινό πολυδιχασμένο
και πολυκερματισμένο πολιτικό μας ορίζοντα. Και όσα
κομματικά μάτια δεν την βλέπουν, σκοπίμως εθελοτυ-
φλούν και παραπλανούν, κερδοσκοπούν και συμφε-
ροντολογούν.

Αυταποδείκτως λοιπόν και αυτονοήτως, χρειαζό-
μαστε κατεπειγόντως εθνοσκεπτόμενη Κυβέρνηση
εθνικής και ΟΧΙ κομματικής σωτηρίας, με πανελλή-
νια παμψηφία και παγκομματική ομοψυχία.

Ο λαλίστατος και λαοπλανέστατος υπερθεός του
πολιτικού και κομματικού συμφέροντος, που αρνείται
μέχρι τώρα την καθολική μας πολιτική συμφιλίωση και
συνεννόηση, Ε θ ν ο κ α λ ε ί τ α ι να ομοψυχήσει και
να συμφωνήσει με την ως άνω προταθείσα κυβερνη-
τική λύση.

Γιατί σε χαλεπούς και τραγικούς καιρούς υπερμε-
γίστων εθνικών αναγκών, κινδύνων και συμφορών,
ακόμη… «και οι κομματικοί θεοί πείθονται και φιλοπά-
τριδες αποδεικνύονται».

Και ούτως όλοι ποιούντες, και πατριωτικώς ετυμη-
γορούντες και ομοφωνούντες, απαξάπαντες «αμυνό-
μαστε περί πάτρης», κατά το θέλημα της πατρίδος
και της Παπαδιαμάντινης γραφίδος.

«Χρόνια πολλά», από τον πρωτοχρονιάτικο Ελλη-
νόπυργο του 2016, και…Παπαδιαμάντινα μυαλά παρά
τοις νουν έχουσιν, και αγνό και όχι επικοινωνιακό πα-
τριωτισμό νιώθουσιν, για να διώξουμε μια για πάντα…
«την θρηνολαλούσα γλαύκα» πάνω απ’ τον κακό μας
τον καιρό και τα μαύρα μας τα χάλια._
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Λακωνικά
Είναι λυπηρό να παρατηρούμε καθημερινά

στην τηλεόραση να γίνεται πλύση εγκεφά-

λου σε όλους τους Έλληνες εναντίον της

υπόστασης του έθνους μας. 

Λέμε ότι βάλλονται συστηματικά οι τρεις

πυλώνες του έθνους ΠΑΤΡΙΔΑ , ΘΡΗ-

ΣΚΕΙΑ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Λέμε επίσης ότι οι εσχάτως καταλαβόντες

τα κυβερνητικά οφίκια διευκολύνουν όλες

τις εθνομηδενιστικές θεωρίες χωρίς βέ-

βαια να είναι άμοιροι ευθυνών και οι προ αυτών κυ-

βερνήσαντες.

Ητηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ

προβάλει μη κανονικές οικογενειακές

σχέσεις  και εάν υπάρχει και κανένας

που θέλει να προβάλει κάτι το θετικό και κανονικό,

αυτό εντοπίζεται και  με την πρώτη ευκαιρία εξαφα-

νίζεται.

Να δείτε εκπομπή με κανονικούς ανθρώ-

πους είναι μάλλον αδύνατον, το πιο πι-

θανό είναι να δείτε αλλόφρονες συζύγους

και παιδιά, ή συμβιούντες,  να υβρίζονται από το

πρωί μέχρι το βράδυ.   

Οι απόψεις επομένως αυτές καλλιεργούμε-

νες για δεκαετίες  έχουν γίνει βίωμα στους

ανθρώπους και εύκολα περνάνε πλέον και

τα νομοθετήματα που στρέφονται εναντίον της οικο-

γένειας, της θρησκείας και του έθνους.

Παρακολουθείστε τηλεόραση  και θα δια-

πιστώσετε ότι τα κεντρικά κανάλια πα-

νελληνίου εμβέλειας υπηρετούν αλλότρια

του έθνους συμφέροντα υπονομεύοντας συστηματικά

τους τρεις προαναφερόμενους πυλώνες. Τα οκτώ

στα δέκα  προγράμματα είναι στην αγγλική, υποτιτ-

λισμένα, και όλες οι εκπομπές έχουν αγγλικούς τίτ-

λους λες και απευθύνονται σε Άγγλους και όχι σε

Έλληνες. Οι Τουρκικές τηλεοπτικές σειρές είναι στο

καθημερινό πρόγραμμα σχεδόν όλων των καναλιών.

Εκείνα τα κανάλια που κρατάνε ακόμα είναι τα περι-

φερειακά από  τα οποία όσα ανεβάζουν τηλεθέαση

αγοράζονται από τα κεντρικά για να μπουν στο ίδιο

καζάνι της αντεθνικής προπαγάνδας,το μπλέντερ που

μετατρέπει τους Έλληνες σε κιμά όπως είπε ο μακα-

ριστός Χριστόδουλος. 

Υπάρχει λοιπόν θέμα σοβαρό και   εάν σε

όλα αυτά  προστεθεί η διάβρωση που από

χρόνια  γίνεται στην εκπαίδευση  και το εν-

σκύψαν και καθοδηγούμενο λαθρομεταναστευτικό

και προσφυγικό πρόβλημα τότε το μείγμα γίνεται

εκρηκτικό για την Ελλάδα. 

Ρητά επίσης θα λέγαμε ότι και η υπογεννη-

τικότητα που μαστίζει την Ελλάδα σήμερα

βοηθάει στην αποδυνάμωση του εθνικού

κορμού και την αλλοίωση του πληθυσμού της χώρας.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να αλλάξει πο-

ρεία η χώρα και να προσπαθήσει να ανα-

κόψει τη συστηματική αυτή αποδόμηση του

έθνους μας.

Οσημερινός πολιτικός χάρτης βάσει του

οποίου κυβερνάτε η χώρα δεν μας αφήνει

και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι κάτι

μπορεί να αλλάξει επί τα βελτίω.

Στο μέγιστο αυτό πρόβλημα καλά είναι να

στεκόμαστε κριτικά σε αυτά που βλέπουμε

και ακούμε καθημερινά, να σκεφτόμαστε τις

φωτεινές εκείνες προσωπικότητες του έθνους μας

που με το παράδειγμά τους διαχειρίστηκαν τα κοινά

και έβαλαν το συμφέρον της χώρας πάνω από το ατο-

μικό ή κομματικό και να προσπαθούμε να διορθώ-

σουμε όσο μπορούμε τα πράγματα ο κάθε ένας από

τη μεριά του και τη θέση του.

Αντώνιος Μηνίτσιος

Η αξέχαστη διαδρομή της πρώτης μέρας

Ήθελε μία με μιάμιση ώρα να φέξει, όταν ένιωσα το
χέρι της μάνας μου να με σκουντά απαλά στον ώμο για
να ξυπνήσω και να ετοιμαστώ για το ταξίδι με τα πόδια
των δύο ωρών περίπου. Ανοίγω τα μάτια, κοιτάζω τρι-
γύρω και προσπαθώ να διακρίνω αν έχει φέξει. Παντού
σκοτάδι! Άκρα ησυχία! Από κάποια χαραμάδα ξεγλι-
στρά ελάχιστο φως από την τρεμάμενη λάμπα πετρε-
λαίου, που η μάνα μου έχει κρεμασμένη σε κάποια
πλευρά του τοίχου της κουζίνας, για να φωτίζει, ώστε
να μπορεί να κάνει τις όποιες απαραίτητες εργασίες.

Είναι ανήσυχη, αφού βλέπει πως δεν έχω ξυπνή-
σει για να ετοιμαστώ. Έπειτα από λίγα μόλις λεπτά ξα-
ναμπαίνει στο δωμάτιο. Αυτή τη φορά είναι
αποφασισμένη να με ξυπνήσει. Κατεβάζει το στόμα της
στο αυτί μου και μου ψιθυρίζει με συγκίνηση λόγια που
ακόμα ηχούν ολοζώντανα στο μυαλό μου. «Ξύπνα παι-
δάκι μου! Σήμερα είναι σημαντική μέρα για σένα και
για όλους μας! Δεν αποφασίσαμε χθες βράδυ όλη η οι-
κογένεια ότι σήμερα θα πας στο Γυμνάσιο; Θα φύγουν
τα αγόρια και πως θα πας μόνη σου»;

Όλη τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι προσπαθώντας να
βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου και τους φόβους μου,
γιατί το μυαλό μου αρνιόταν να χωρέσει όσα προβλή-
ματα και δυσκολίες θα είχα να αντιμετωπίσω, οι οποίες
ορθώνονταν μπροστά μου σαν ένα ανυπέρβλητο εμ-
πόδιο και οπωσδήποτε αύξαιναν τους φόβους μου και
τις ανησυχίες μου. Δεν είναι και μικρό πράγμα ένα δω-
δεκάχρονο παιδάκι να αφήσει την οικογένειά του, να
απογαλακτιστεί τόσο νωρίς απ’ αυτή και να πάει να κα-
τοικήσει μόνο του σε ένα άλλο μέρος άγνωστο. Και κου-
κουλώνομαι όλο και περισσότερο στα σκεπάσματά
μου.

Παρά ταύτα οπλίζομαι με θάρρος και σηκώνομαι
αλαφιασμένη. Βγαίνω στο μπαλκόνι. Ακόμα το σκοτάδι
είναι πυκνό. Προς την Ανατολή, μόλις και διακρίνω μια
ασπροκίτρινη ζώνη φωτός. Πού και πού φαντάζει σε
κανένα σπίτι κάποιο αμυδρό φως, που μοιάζει με πυ-
γολαμπίδα μέσα στο σκοτάδι. Οι άνθρωποι ετοιμάζον-
ται να φύγουν για τις εργασίες τους, ώστε να κερδίσουν
χρόνο πριν φέξει.

Οι πιστοί φίλοι του ανθρώπου και φύλακες των
σπιτιών ακούγονται να αλυχτούν ασταμάτητα. Τα κο-
κόρια δίνουν κι αυτά το παρόν την ακριβή τους ώρα,
για να ξυπνήσουν τα βαριοϋπνωμένα αφεντικά τους ή
σαν να έχουν βάλει στοίχημα να παραβγούν σε φωνη-
τικές ικανότητες.

Μόλις τώρα άρχισε η κίνηση και η ζωή στο χωριό.
Από κάθε δρομάκι ακούγονται το ποδοβολητά των τε-
τράποδων και ο θόρυβος που δημιουργείται από το
περπάτημά τους είναι εκκωφαντικός.

Μέσα σ’ αυτό το πανδαιμόνιο των θορύβων αν-
θρώπων και ζώων φτάνουν στα αυτιά μου τα πρώτα
σφυρίγματα των μαθητών, που είναι το σύνθημα της
εκκίνησης. Ξεκινώ κι εγώ για τη δύσκολη διαδρομή.
Παιδιά όλων των ηλικιών, από 12 ως 18 χρόνων, 30-35
τον αριθμό, ξεκινάμε σχεδόν ταυτόχρονα από τα σπίτια
μας. Σημεία ραντεβού και από τις δυο γειτονιές ο Πλα-
τανάκος και ο Άγιος Ελευθέριος.

Κατηφορίζουμε από ένα στενό και ανώμαλο μονο-
πάτι βαδίζοντας ο ένας πίσω από τον άλλο, γιατί η στε-
νότητά του δεν μας επιτρέπει να προχωρούμε άνετα,
ώσπου να κατεβούμε στον πεδινό δρόμο της διαδρο-
μής μας.

Φτάνουμε στο πρώτο χωριό. Δεν έχει φέξει για
καλά. Φαινόταν όμως πως ο ουρανός σε λίγο θα
έπαιρνε το χρώμα της ανατολής. Οι κάτοικοι εδώ ακόμα
κοιμούνται. Μόνο οι πιστοί φύλακες των σπιτιών έχουν
ξυπνήσει και μας επιτίθενται με λύσσα, όταν μας αντι-
λαμβάνονται, φοβούμενοι εμάς τους μικρούς άοπλους
εισβολείς πως καταλάβαμε το χωριό τους και πως θέ-
λουμε να κάνουμε κακό στα αφεντικά τους.

Αισθάνομαι να με λούζει κρύος ιδρώτας και να κυ-
ριαρχεί μέσα μου ένας διαπεραστικός φόβος. Ζαρώνω
σε κάποιο φράχτη, για να προφυλαχτώ, ενώ τα αγόρια
δίνουν πραγματική μάχη, για να απομακρύνουν τα εξα-
γριωμένα ζώα από κοντά μας.

Οι μαθητές που έχουν την πείρα των προηγούμε-
νων ετών προσπαθούν να με καθησυχάσουν λέγοντας
πως αυτό το σημερινό γεγονός θα το αντιμετωπίζουμε
κάθε φορά που θα διασχίζουμε αυτό το χωριό και πως
δεν πρέπει να φοβάμαι.

Αν και είμαι το μοναδικό κορίτσι ανάμεσα σε τόσα
πολλά αγόρια διαπιστώνω πως δεν είμαι τελικά μόνη.
Βρίσκομαι ανάμεσα σε μια μεγάλη και δυνατή παρέα
που μου φέρεται με τον πλέον προστατευτικό, διακρι-
τικό και ευγενικό τρόπο. Τους ευχαριστώ λοιπόν όλους,
έστω και τόσο αργά, αφού κατά τα λεγόμενα του σοφού
λαού «κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Συνεχίζουμε την πεδινή μας διαδρομή, που τώρα
είναι και ομαλή και εύκολη, κι ας είμαστε κατακουρα-
σμένοι, κάθιδροι και φορτωμένοι με τα πράγματά μας.

Στη διαδρομή μας καθ’ οδόν συναντούμε κι άλλους
μαθητές από τα γύρω χωριά της περιοχής, γιατί είναι
Σεπτέμβριος και τα σχολεία ανοίγουν να δεχτούν τους
μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Αφού λοι-
πόν καλημεριζόμαστε και ευχόμαστε «καλή σχολική
χρονιά», συνεχίζουμε την πεζοπορία ως τον τελικό μας
προορισμό, που είναι το Φανάρι και το Γυμνάσιό του.
Εκεί θα ζούσαμε τα έξι γυμνασιακά μας, τα εφηβικά μας
χρόνια λαμβάνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Έτρεφα την ελπίδα και είχα τη χαρά πως την επό-
μενη σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο θα είχα κι εγώ συν-
τροφιά κι άλλη μαθήτρια από το χωριό μας και δεν θα
ήμουν το μοναδικό κορίτσι. Η ελπίδα μου έγινε πραγ-
ματικότητα και η μαθήτρια δεν είναι άλλη από την αγα-
πημένη μου Φούλα Παναγιώτου-Μακρή, συγκάτοικο
στο Φανάρι και στενή μου φίλη από τα παιδικά μας και
μαθητικά μας χρόνια. Την ευχαριστώ για τη συντροφιά
που μου παρείχε τόσα χρόνια και για την πραγματική
φιλία, που μας ενώνει ως σήμερα.

Όσο πλησιάζουμε προς τον προορισμό μας και αν-
τικρίζουμε από πιο κοντά το επιβλητικό αρχαίο φρούριο
που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου του Φαναρίου
και γύρω-γύρω κτισμένα τα σπίτια του χωριού να μοι-
άζουν σαν να κρέμονται και να εξαρτώνται απ΄ αυτό, η
ομορφιά είναι απερίγραπτη. Το μάτι μας στρέφεται
στην άκρη του χωριού, όπου στέκει μεγαλόπρεπα το
καλοδιατηρημένο πέτρινο διώροφο εκπαιδευτήριο του
Γυμνασίου με τα τεράστια και πολυάριθμα παράθυρα.
Μέσα σ’ αυτό το εργαστήρι της γνώσης με τη βοήθεια
των βιβλίων και με τη συνεχή προσπάθεια των καθη-
γητών μας θα καλλιεργούσαμε το πνεύμα και την ψυχή
μας. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα μέσα μου να διαλύονται
οι φόβοι και οι ανησυχίες που με είχαν κυριεύσει νω-
ρίτερα και τη θέση τους να παίρνει μια ευχάριστη διά-
θεση και αισιοδοξία.

Το δύσκολο οδοιπορικό της πρώτης μέρας έφτασε
στο τέλος του. Και θα συνεχιζόταν για τα έξι επόμενα
γυμνασιακά χρόνια της ζωής μας…

Αντιγραφή από το αρχείο μου
Αθήνα, Ιούνιος 2015

Φούλα Στάθη-Μπίρου

Σημείωση:
Ας με συγχωρέσει ο αναγνώστης που θα διαβάσει

αυτές τις γραμμές, που επέτρεψα στον εαυτό μου να
γυρίσει το χρόνο στο παρελθόν και να αναφερθώ στα
συναισθήματά μου και τους φόβους μου, που αφορούν
εμένα και μόνο.


