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Τα τμήματα Τριφύλλα - Νεράϊδα και
Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα
Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα

Δ

εν άρχισαν ακόμα τα έργα. Όλοι περιμέναμε να αρχίσουν εργασίες από το
Μάρτιο. Η Νομαρχία Καρδίτσας ήταν έτοιμη από το Φεβρουάριο αφού στις
7.2.2008 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου. Όμως έχουμε
Ιούλιο κι ακόμα οι εργασίες δεν άρχισαν ενώ η δυσαρέσκεια του κόσμου είναι
έκδηλη.
Η ευθύνη για την καθυστέρηση δεν είναι της Νομαρχίας αλλά της Κυβέρνησης που
το αρμόδιο Υπουργείο δεν δίνει χρήματα. Μόνο 2 εκ. ευρώ δίνει για φέτος το 2008 η
Κυβέρνηση, μέσω του «ΠΙΝΔΟΣ» στην Καρδίτσα. Που να πρωτοφτάσουν αυτά τη στιγμή
που η Νομαρχία έχει προγραμματίσει έργα προϋπολογισμού 12.760.000 ευρώ;
Παρακαλούμε πολύ οι Βουλευτές του νομού μας να πιέσουν μέσα στη Βουλή ώστε να
δοθούν τα χρήματα και να ξεκινήσουν τα έργα.
Όσον αφορά το υπόλοιπο τμήμα «Κορίτσα - Τριφύλλα - όρια νομού (Πλατανόρεμα)»
από πλευράς Ευρυτανίας οι διαδικασίες προχωρούν γρήγορα. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Φουρνάς κ. Ηλία Παπουτσόπουλο μας είπε πως η μελέτη του τμήμα-
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Το τμήμα Νεράϊδα -Μαυρομμάτα της
Επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Αγρινίου

Σ

το τελευταίο εναπομείναν τμήμα, μήκους μόλις 18 χλμ. Νεράϊδα Μαυρομμάτα, της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας - Αγρινίου, οι μελέτες
έπρεπε να έχουν ήδη τελειώσει από το Δεκέμβριο 2007. Πέρασαν 7
μήνες κι ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ήμασταν όλοι παρόντες στη συνάντηση
της 8.6.2007 στη Νεράϊδα όπου όλοι (εκπρόσωποι Περιφερειαρχών,
Νομάρχες, Μηχανικοί Μελετητές, κ. ά.) είπαν ότι υπάρχουν τα λεφτά για τις
μελέτες και αυτές πρέπει να είναι έτοιμες το αργότερο μέχρι το τέλος του
2007. Ποιος ο λόγος που δεν τελείωσαν ακόμα;
Δεν είναι μελέτες τύπου Εγνατίας ή Ε65, αλλά απλού επαρχιακού δρόμου όπως
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Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Νεράϊδας
Η Γενική Συνέλευση του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει την
Πέμπτη 14 Αυγούστου, το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία του χωριού μας.
Όλοι μας πρέπει να είμαστε παρόντες γιατί κρίνεται το μέλλον του Συλλόγου και της
Εφημερίδας. Όσο πιο πολλοί μαζευτούμε τόσο πιο δυνατός θα βγεί ο Σύλλογος. Πρέπει
να συγκεντρωθούμε όλοι και να συζητήσουμε για το Σύλλογο, για την Εφημερίδα και
για τα προβλήματα του χωριού μας. Στις εκλογές πρέπει να βάλουμε πολλοί υποψηφιότητα ώστε να εκλεγούν οι καλύτεροι, οι άριστοι. Σύλλογος και Εφημερίδα πρέπει να
συνεχίσουν να υπάρχουν.
Απανταχού της γής Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι παρόντες φέτος στη Γενική Συνέλευση.

Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (μΥΗΣ)
στο ρέμα Σαρανταπόρου

Τεχνικά στοιχεία του έργου, επιπτώσεις στην περιοχή και όλα όσα πρέπει
όλοι μας να γνωρίζουμε για το σχεδιαζόμενο αυτό έργο. Κείμενο του χωριανού
μας Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Λουκά Ντερέκα.

6

σελίδα

Κλιματική αλλαγή & βιώσιμη ανάπτυξη

Άρθρο, για το παγκόσμιο αυτό πρόβλημα, του χωριανού μας Καθηγητή
Πανεπιστημίου Βασίλη Δ. Κατσούλη.
σελίδα

7

Ερωτηματολόγιο για την Υπέρταση

Από τον Ιατρό του Αγροτικού Ιατρείου Νεράϊδας κ. Παναγιώτη Βασιλείου.
σελίδα

7

Μέγα Γεφύρι, μέγα μίσος ή μέγα λάθος;

Αφήγηση του χωριανού μας Κώστα Γ. Θάνου, για το πώς γκρέμισαν (1949)
το θρυλικό Γεφύρι, στον δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο.
σελίδα

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα μας εύχονται στους απανταχού
Νεραϊδιώτες και φίλους του χωριού και του Συλλόγου μας

Καλό Καλοκαίρι.

11

Η Νεράϊδα θρηνεί
ένα άξιο τέκνο της
Κώστας Ι. Ζήσης

Οραματίστηκε και έκανε πράξη,
στα τέλη της δεκαετίας του ‘70,
αυτή την Εφημερίδα. Πρωτοστάτης στην ίδρυση και ένας εκ των
ιδρυτικών Μελών του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
μας. Υπεραγαπούσε το χωριό και
έκανε πολλά για αυτό. Το κενό
που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο. Ο Δάσκαλος έφυγε από
κοντά μας την Πέμπτη 5 Ιουνίου.
Όλα όμως θα μας τον θυμίζουν
πάντα. Περισσότερα στις σελίδες 8, 9, 10.
Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα μας
εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπητήρια στην οικογένεια
του εκλιπόντος.

Ο Χορός Νεράϊδας δεν θα γίνει φέτος

Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας
δεν θα γίνει φέτος λόγω των πολλών νέων χωριανών μας που πρόσφατα
χάσαμε, με αποκορύφωμα τον Δάσκαλο, (Εκδότη της Εφημερίδας μας και
Ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου μας) και έχουν βυθίσει στο πένθος πολλές
οικογένειες, ολόκληρα σόϊα, του χωριού μας.
Όμως όλοι όσοι ανεβούμε το καλοκαίρι στο χωριό πρέπει να δώσουμε την
συνδρομή μας για την Εφημερίδα. Μπλόκ θα έχουν όλα τα μέλη του Δ. Σ. του
Συλλόγου.
Θερμή παράκληση, να βοηθήσουμε όλοι οικονομικά, για να βγαίνει η
Εφημερίδα μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Χορός των Αποδήμων
Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου
Ο καθιερωμένος ετήσιος χορός - συνεστίαση των αποδήμων, Σαρανταπόρου και
Μεγαλάκκου, θα γίνει το Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008, στις 10:00 μ.μ. στην
πλατεία του Σαρανταπόρου. Γνωστοί καλλιτέχνες της δημοτικής και της λαϊκής
μουσικής θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αντάμωμα Μεγαλάκκου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλακκιωτών, ενημερώνει τους
χωριανούς και φίλους ότι η καθιερωμένη ετήσια συγκέντρωση των
Μεγαλακκιωτών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Αυγούστου, στους
Αγίους Αποστόλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποχέτευση Ομβρίων Νεράϊδας
Έγινε η δημοπρασία για το έργο «Αποχέτευση Ομβρίων Νεράϊδας», την Τρίτη
15 Απριλίου 2008, στο Δημαρχείο Ιτάμου. Ανάδοχος του έργου είναι ο εργολήπτης
- μηχανικός κ. Στάϊκος και η πίστωση είναι 104.760 ευρώ. Χρηματοδοτήθηκε από
το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής.

Ο κόσμος της τέχνης
ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
113
Και εκεί πού ‘ναι η Αγία Σοφία,
μες στους λόφους τους επτά,
όλα τ’ άψυχα κορμία,
βραχοσύντριφτα, γυμνά,
114
σωριασμένα να τα σπρώξει
η κατάρα του Θεού,
κι απ’ εκεί να τα μαζώξει
ο Αδελφός του Φεγγαριού.

Δημοσιεύουμε σ’ αυτό το φύλλο, τις 113 έως 128, από τις 158
4στιχες στροφές του μεγάλου αυτού ποιήματος.
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798 και
πέθανε στην Κέρκυρα το 1857. Η
συμβολή του Σολωμού στην γέννηση και εξέλιξη της νεοελληνικής

115
Κάθε πέτρα μνήμα ας γένει,
και η Θρησκεία κι η Ελευθεριά
μ’ αργοπάτημα ας πηγαίνει
μεταξύ τους, και ας μετρά

ποίησης υπήρξε κεφαλαιώδης. Ο

116
Ένα λείψανο ανεβαίνει
τεντωτό, πιστομητό,
κι άλλο ξάφνου κατεβαίνει
και δεν φαίνεται και πλιό.

ρίας του Έθνους μας. Στην ποίησή

117
Και χειρότερα αγριεύει
και φουσκώνει ο ποταμός,
πάντα, πάντα περισσεύει
πολυφλοίσβισμα και αφρός.
118
Ά, γιατί δεν έχω τώρα
τη φωνή του Μωυσή!
Μεγαλόφωνα, την ώρα
όπου εσβηούντο οι μισητοί,
119
τον Θεόν ευχαριστούσε
στου πελάου τη λύσσα εμπρός,
και τα λόγια ηχολογούσε
αναρίθμητος λαός.
120
Ακλουθάει την αρμονία
η αδελφή του Ααρών,
η προφήτισσα Μαρία,
μ’ ένα τύμπανο τερπνόν,
121
και πηδούν όλες οι κόρες
με τ’ς αγκάλες ανοικτές,
τραγουδώντας, ανθοφόρες,
με τα τύμπανα κι εκειές.

ποιητής έθεσε ως αποστολή του
την προβολή - μέσω της ποίησής
του - του αγώνα υπέρ της ελευθετου επεδίωξε την ηθική και εθνική
αφύπνιση των Ελλήνων.
Η Επανάσταση του ‘21 προκάλεσε μια βαθιά μεταστροφή στις
πολιτικές αντιλήψεις του Σολωμού,
κάνοντάς τον από έναν φιλελεύθερο αριστοκράτη να στρατευθεί
ολοκληρωτικά στην εθνική ιδέα, η
οποία υπερέβαινε κάθε ιδεολογικό
όριο, αποκτώντας στα μάτια του
μια σχεδόν θεολογική υπόσταση.
Η στράτευσή του αυτή εκφράστηκε ποιητικά το 1823, όταν συνέθεσε, σ’ ένα μήνα, τον Ύμνο εις την
Ελευθερίαν. Στο ποίημα αυτό ενσωμάτωσε πράξεις και επεισόδια
του ξεσηκωμού του ‘21. Ο Ύμνος
απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο
το αίτημα της ιδεολογικής ενότητας του ελληνικού αγώνα. Το ποίημα προκάλεσε γενικό ενθουσιασμό
στο μαχόμενο τότε Έθνος μας.

Το οδοιπορικό
της Νεράϊδας

122
Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γή.

Όταν ξαγναντάω στο σταυρό,
θαυμάζω όλο το χωριό,
κοιτάω κάτω τη λεκάνη
κι’ αντίκρυ το στεφάνι.

123
Εις αυτήν, είν’ ξακουσμένο,
δεν νικιέσαι εσύ ποτέ,
όμως όχι δεν είν’ ξένο
και το πέλαγο για σε.

Μα κι’ αν ανέβω στον Αϊ Λιά,
στην παλιά την εκκλησιά,
για να αγναντέψω τα καυχιά,
Κουκουρούντζια και ζαχαριά.

124
Το στοιχείον αυτό ξαπλώνει
κύματ’ άπειρα εις τη γή,
με τα οποία την περιζώνει,
κι είναι εικόνα σου λαμπρή.

Τον ελατιά για να περάσω,
και στην κόλια για να φτάσω,
κι από κεί να πάω στα σφλιά,
και πέρα στην απάν’ καρυά.

125
Με βρυχίσματα σαλεύει
που τρομάζει η ακοή,
κάθε ξύλο κινδυνεύει
και λιμιώνα αναζητεί.
126
Φαίνετ’ έπειτα η γαλήνη
και το λάμψιμο του ηλιού,
και τα χρώματα αναδίνει
του γλαυκότατου ουρανού.
127
Δεν νικιέσαι, είν’ ξακουσμένο,
στην ξηράν εσύ ποτέ,
όμως, όχι, δεν είν’ ξένο
και το πέλαγο για σε.
128
Περνούν άπειρα τα ξάρτια
και σαν λόγκος στριμωχτά
τα τρεχούμενα κατάρτια,
τα ολοφούσκωτα πανιά.
Συνεχίζεται
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Να φτάσω απάνω στις καρυές,
τις ρίζες, τις ορνιοφωλιές,
να σεργιανίσω τα στεφάνια,
και να κάτσω στα ιτάμια.
Και από εκεί να σηκωθώ,
κάτω στην κορομπλιά να βγώ,
να πιώ νερό να ξεδιψάσω,
και στην κάτ’ καρυά να φτάσω.
Στη χαλικόβρυση να διαβώ,
και στο ξεχώριο να σταθώ,
να αγναντέψω τα μαντάνια,
Τριάφ’ και δασιά πλατάνια.
Στο μυροχώραφο να φτάσω,
και τη Νεράϊδα να θαυμάσω,
που απ’ τα χτίρια απλώνεται,
και στα κτσέϊκα σώνεται.
Γεώργιος Η. Κουσάνας

ΝΕΡΑΪΔΑ
Νεράϊδα, όμορφο χωριό,
χιλιοτραγουδισμένο,
μοιάζεις με αηδονιού φωλιά,
στο πράσινο χτισμένο.

Στο κεφαλάρι ο ελατιάς
καμαρωτό στεφάνι,
στα πόδια σου απλώνεται
ολοπράσινη η Λεκάνη.

Άλλοι την λένε Δέσποινα
κι αλλού βρεφοκρατούσα
μα μια ζωή θα έδινα
για να τη συναντούσα.

Νεράϊδα, πήρες τ’ όνομα,
για την πολλή ομορφιά σου,
είσαι στολίδι ζωντανό
μ’ όλη την αρχοντιά σου.

Πιο παρακάτω, αργά κυλά
με τα νερά καθάρια,
η ξακουστή η Μέγδοβα
με τα ωραία ψάρια.

Κάποιοι την βλέπουν σε σπηλιά,
τη λεν Φανερωμένη,
μα μία είναι η Παναγιά
η κεχαριτωμένη.

Γλυκά τ’ αηδόνια κελαηδούν,
ο κούκος στις ραχούλες,
οι πέρδικες στα πετρωτά,
οι, των βουνών, νυφούλες.

Απέναντι υψώνονται
του Στεφανιού τα βράχια,
που φτιάχνουν οι αετοί φωλιές
και τα γνωστά γεράκια.

Πολλά τραγούδια ζηλευτά
έχουν γραφεί για ‘σένα.
Με θρύλους σε στολίζουνε
αυτοί που ζούν στα ξένα.

Χωριό μου, πως σε σκέπτομαι
εδώ μακριά, στα ξένα,
και νοσταλγώ πότε θα ‘ρθω
πάλι κοντά σ’ εσένα.

Αφιέρωμα Στην
Παναγία Μας

Αμέτρητες οι εκκλησιές,
χιλιάδες τα ξωκλήσια,
ατέλειωτες οι προσευχές
για να ζητούν βοήθεια.
Και καμαρώνω τους πιστούς
εικόνες να στολίζουν,
σε μοναστήρια και ναούς
ουρές να σχηματίζουν.
Και δέος νιώθω φοβερό,
συγκίνηση με πιάνει,
τον κόσμο τούτο σαν κοιτώ
γονυπετής να φτάνει.
Γυναίκες, άντρες και παιδιά
μπροστά της προσκυνάνε,
με πανηγύρια και χαρά
τη χάρη της τιμάνε.
Γιορτάζει όλος ο λαός,
γεμίζουν οι αλάνες,
καθώς Δεκαπενταύγουστο
σημάνουν οι καμπάνες.
Φοράνε ρούχα γιορτινά
κοντά της να βρεθούνε,
για την υγειά τους μοναχά
ευχαριστώ να πούνε.
Στα δύσκολα την Παναγιά
οι άνθρωποι ζητάνε,
με τάματα και με κεριά
συχνά παρακαλάνε.
Να είναι πάντοτε γεροί,
ζητάνε στην Παρθένο,
αρρώστια μόνο να μη ‘ρθει
σε συγγενή και ξένο.
Κι εκείνη μεγαλόψυχα
παντού θα βοηθήσει,
και την αγάπη απλόχερα
σ’ αυτούς θα τη χαρίσει.
Ω, χαίρε πάντα Ύψιστη
του Θεανθρώπου μάνα,
σε προσκυνάνε οι πιστοί
κοιτώντας τα ουράνια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΓΕΡΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ
Άνδρες, γυναίκες και παιδιά
εδώ ας το φωνάξουν
οι βόμβες και οι πόλεμοι
κάποτε για να πάψουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποίημα αυτό είναι από το βιβλίο «Ποιητικό Οδοιπορικό» του αγαπητού χωριανού μας παπα-Γιώργη Δήμου, Έκδοση 2005. Στις 120 σελίδες του περιέχει 54
ποιήματα που υμνούν τον τόπο μας.

Εις Μνήμην Κώστα Ι. Ζήση
Εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση, προσεφέρθησαν στον Εξωραϊστικό
& Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας, για διαμόρφωση και οριοθέτηση μνημείων Κοιμητηρίου Νεράϊδας, τα ακόλουθα ποσά:
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Δήμος Γιάννης του Δημ. & της Βασιλικής ..................................... 200
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Ζήση Κων-να (κόρη της Ευρυδίκης Τσιτσιμπή) ............................. 50
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Κατσούλης Αθανάσιος του Ηλ. (Λαμία) ........................................... 50
Κατσούλης Ζήσης του Δημ. (Καναδάς) ........................................... 50
Κατσούλης Κώστας του Δημ. (Βόλος) .............................................. 50
Κατσούλης Νικόλαος (Ιατρός) . ......................................................... 50
Κουσάνας Ηλίας του Κων ................................................................... 20
Μπαλτή - Κουτσουμπάνη Ουρανία .................................................. 30
Μπαλτής Γιάννης του Βάϊου .............................................................. 50
Μπαλτής Δημήτριος του Στέλιου (Βόλος) . ..................................... 30
Μπαλτής παπα-Βάϊος .......................................................................... 30
Μπαλτής Σωτήρης του Βάϊου . .......................................................... 30
Σπινάσας Θεόδωρος του Χρ . ............................................................ 50
Τσιτσιμπής Γεώργιος (Ανάπ. Πολ. 1940-'41).....................................50

Νέο Κατάστημα στα Σαραντάπορα
Η Βούλα Γάκη (κόρη της Μαγδαληνής και του Σεραφείμ) με το
σύζυγό της Γιάννη Εμμανουήλ άφησαν οριστικά πίσω τους την μεγαλούπολη Αθήνα και επέστρεψαν στα πάτρια εδάφη. Επέστρεψαν
στο χωριό τους, στα Σαραντάπορα όπου άνοιξαν και λειτουργούν
ένα πολύ ωραίο Καφέ-Εστιατόριο. Ο Αγιασμός έγινε την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 παρουσία πλήθος κόσμου και εν συνεχεία
έγινε η έναρξη της λειτουργίας του νέου καταστήματος.
Ευχόμαστε ολόψυχα Καλές Δουλειές και προπαντός η κίνησή
τους να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς άλλους
αποδήμους χωριανούς μας.
Έτσι θα ζωντανέψουν πάλι τα χωριά μας.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Πωλούνται δυο (2) οικόπεδα ανατολικά του Δ. Δ. Νεράϊδας. Το ένα 600 τ.μ.
και το δεύτερο 1.000 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 697 4433949.

Όλοι του κόσμου οι λαοί
ας πάρουν την ευθύνη
ο πόλεμος για να χαθεί
να γεννηθεί ειρήνη.
Και σείς μεγάλοι αρχηγοί
που το σύμπαν κυβερνάτε
μόνο ειρήνη και χαρά
στον κόσμο να σκορπάτε.
Ο πόλεμος τον θάνατο σκορπά
το κλάμα και την οδύνη
τον όλεθρο και την καταστροφή
και όχι την γαλήνη.
Η ειρήνη φέρνει τη χαρά
τα πλούτη τη γαλήνη
ο πόλεμος τον θάνατο
η αγάπη την ειρήνη.
Στίχοι
Σάνδαλου Δ. Σεραφείμ
Καροπλέσι

Ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών με έπιπλα Κήπου & Βεράντας είναι οι
χωριανοί μας αδελφοί Μπέλλου (παιδιά του Αντώνη Μπέλλου) δηλ. ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Λάμπρος και ο Χρήστος.
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Κ ο ινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

● Η Χρυσάνα και ο Χρήστος
Παπαγεωργίου γιός του Βασιλείου
και της Ερασμίας, απέκτησαν
κοριτσάκι την Τετάρτη 19 Μαρτίου
2008 στην Αθήνα.
● Ο Θανάσης και η Ντίνα Βαρελά
- Τίκα, κόρη της Μαρίας και του
Γιάννη (Λούλη) Βαρελά, απέκτησαν αγοράκι την Δευτέρα 24
Μαρτίου 2008, στην Καρδίτσα.
● Η Ελένη και ο Θανάσης
Κατσούλης γιός του αείμνηστου
Ηλία Σερ. Κατσούλη, απέκτησαν
κοριτσάκι στις 22 Αυγούστου 2007
στην Αθήνα. Ζητάμε συγνώμη και
την κατανόηση του χωριανού μας
Θανάση που δεν δημοσιεύτηκε στα
προηγούμενα φύλλα.
● Ο Γρηγόρης Μητρακούδης
(ιατρός) και η Μαρία Θάνου (υπολοχαγός), κόρη του Γιώργου Δ.
Θάνου (απόστρατος αξιωματικός)
απέκτησαν αγοράκι την Τετάρτη 9

Απριλίου 2008 στη Θεσσαλονίκη.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

● Ο Χρήστος και η Βανέσα
Σπινάσα - Χασάπη κόρη του
Δικηγόρου Ηλία Σπινάσα και εγγονή του Βασίλη Σπινάσα, βάπτισαν
το αγοράκι τους με το όνομα
Ηλίας την Κυριακή 23 Νοεμβρίου
2007, στο Μάτι Αττικής.
● Η Αγγελική και ο Κώστας
Κατσούλης γιός της Σεβαστής και
του Νίκου Κατσούλη (Παιδίατρου),
βάπτισαν το αγοράκι τους με το
όνομα Νίκος την Κυριακή 4 Μαΐου
2008, στην Καρδίτσα.
● Η Ελένη και ο Θανάσης
Κατσούλης γιός του αείμνηστου
Ηλία Σερ. Κατσούλη, βάπτισαν το
κοριτσάκι τους με το όνομα
Ευμορφία - Μαρία, την Κυριακή
11 Μαΐου 2008, στον Προφήτη
Ηλία Παγκρατίου, στην Αθήνα.
● Η Άννα και ο Γεώργιος Θάνος

του Δημητρίου, βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα Δημήτρης,
την Κυριακή 18 Μαΐου 2008, στην
Αγία Τριάδα Φθιώτιδας, όπου διαμένουν.
● Η Μαρία και ο Σωτήρης
Μπαλτής, γιός της Σοφίας και του
παπα-Βάϊου Μπαλτή, βάπτισαν το
αγοράκι τους με το όνομα
Στέφανος - Αιμίλιος, το Σάββατο
24 Μαΐου 2008 στην Ι. Μ. Πεντέλης
στην Αθήνα.
● Ο Λεωνίδας και η Μαριλένα
Σπινάσα - Καραλή, κόρη της
Αλίκης και του Θεόδωρου
Σπινάσα, βάπτισαν το κοριτσάκι
τους με το όνομα Αλίκη, την
Κυριακή 1 Ιουνίου 2008, στο Βόλο.
● Ο Λεωνίδας και η Μαριλένα
Σπινάσα - Καραλή, κόρη της
Αλίκης και του Θεόδωρου
Σπινάσα, βάπτισαν το αγοράκι
τους με το όνομα Γεώργιος, την
Κυριακή 1 Ιουνίου 2008, στο Βόλο.

Δωρεά στο Μοναστήρι Νεράϊδας

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση

Η οικογένεια Νικολάου Μακρή του Χρήστου από το Μεγαλάκκο
έκανε Δωρεά το ποσό των 100 ευρώ στην Ιερά Μονή Γεννήσεως
Θεοτόκου (Μοναστήρι) Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για τη Δωρεά.

Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ζήση, ο
Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων κ. Σπύρος Ταλιαδούρος,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για προγραμματισμένο έργο στο Κοιμητήριο
Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό κ.
Σπύρο Ταλιαδούρο.

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση
Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ζήση, ο Βασίλης Γ. Θάνος,
προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ στην Ιερά Μονή Γεννήσεως
Θεοτόκου (Μοναστήρι) Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για τη Δωρεά.

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση
Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ζήση, η Κική Χρ. Μπακόλα (σύζ.
του αείμνηστου Χρήστου), προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ στην Ιερά
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου (Μοναστήρι) Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για τη Δωρεά.

Ανυφαντής Μάριος (065) ...................................................................€
Ανυφαντής Ξενοφών (Σουηδία)(459) .................................................
Αυγέρης Γεώργιος του Η.(463) . ...........................................................
Αυγέρης Κων/νος του Δημ.(068) .........................................................
Βούλγαρης Νικόλαος του Κ.(461) ........................................................
Βούλγαρης Νικόλαος του Κων/νου .....................................................
Γαλάζιος Φώτιος του Νικ . .....................................................................
Γεωργίου Σπύρος (457) .........................................................................
Δημητρακάκης Κων/νος του Φωτ. (Κλειτσός) ...................................
Δήμος Αναστάσιος του Ηλία ................................................................
Ζήσης Κων/νος του Δημ.(069) .............................................................
Θάνου Βασιλική του Βασιλείου . ..........................................................
Καραμέτος Κων/νος του Δ. (458) . .......................................................
Καστρίτση Αθηνά του Τρίφωνα ...........................................................
Καστρίτσης Κων/νος του Τρύφωνα . ...................................................
Κατσούλη Δέσποινα του Λευτ.(249) ...................................................
Κατσούλη Κατίνα του Λάμπρου (665) ................................................
Κατσούλη - Μητάρου Βασιλική (Λέσβος) ..........................................
Κατσούλη - Ντάλα Μαρία (667) ...........................................................
Κόκκινος Κων/νος του Δ.(462) .............................................................
Λιάπης Κων/νος του Δ. (456) . ..............................................................
Λιάπης Νικόλαος του Αθανασίου ........................................................
Λυρίτση Αντιγόνη . .................................................................................
Λυρίτση Αποστολία . ..............................................................................
Λυρίτση Λαμπρινή .................................................................................
Λυρίτσης Νικόλαος του Αποστ.(067) . ................................................
Μητσάκης Κων/νος του Νικ.(070) .......................................................
Μπακόλα - Μαραβελάκη Φρόσω . .......................................................
Μπακόλα Μαίρη . ....................................................................................
Μπαλτής Φώτης (Γερμανία) . ................................................................
Παπαρούντας Ντίνος (Λαμία) . .............................................................
Σαμαράς Άλκης του Κων/νου ...............................................................
Σκρέκου Ευθυμία (460) .........................................................................
Σπανός Αναστάσιος του Κων/νου .......................................................
Σπανός Ηλίας του Αναστασίου ........................................................
Σπανός Ιωάννης του Αναστασίου ....................................................
Σπανός Κων/νος του Αναστασίου ....................................................
Σπανού - Ρούτση Μαρία (668)
........................................................
Χαλάτση Αμαλία (670)
. ..................................................................
Χαλάτση Βάσω (Φιλοθέη)(669) . ......................................................
Χαλάτσης Αθανάσιος (671)
.............................................................

Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ζήση, ο
Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π. κ. Σεραφείμ Γ.
Τσιτσιμπής (αδελφικός φίλος του Κώστα)
προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ, για προγραμματισμένο έργο στο Κοιμητήριο
Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό χωριανό
μας Σεραφείμ Τσιτσιμπή.
Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση

Ενισχύσεις που λάβαμε
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση

50
40
20
20
10
20
10
20
20
10
20
20
10
10
10
20
20
20
10
20
50
20
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
10
20
30
20
20
50
30
30
20

Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ζήση, η
Μαίρη Μπακόλα, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ στην Εφημερίδα μας.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την
προσφορά.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Πέθανε ο Κώστας Ζήσης γιός
της Γιαννούλας και του αείμνηστου
Γιάννη Ζήση, σύζυγος της Νίτσας
και πατέρας της Ιωάννας, την
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008, σε ηλικία
61 ετών, στην Καρδίτσα (από τροχαίο δυστύχημα) και η κηδεία έγινε
την Παρασκευή 6 Ιουνίου στη
Νεράϊδα.
Θερμά Συλλυπητήρια.

Πήρε Πτυχίο

● Ο Φώτιος Μπακαλάκος, γιός
του Γιάννη και της Αγαθής
Μπακαλάκου - Μαργαρίτη πήρε
το πτυχίο από το Τμήμα
Οργάνωσης
&
Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Προσφορά εις μνήμην Ελευθερίας &
Λουκά Μητσάκη
Στη μνήμη της Ελευθερίας και του Λουκά
Μητσάκη, ο Λουκάς Ντερέκας προσέφερε
το ποσό των 100 ευρώ στην Εφημερίδα μας.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την
προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση
Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ζήση, η
Φρόσω Μπακόλα - Μαραβελάκη προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ στην Εφημερίδα μας.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την
προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Βασίλη Κουσάνα
Στη μνήμη του Βασίλη Κουσάνα, (που ήταν
κουμπάρος τους) η οικογένεια Νίκου
Μακρή του Χρήστου από το Μεγαλάκκο
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ στον Ι. Ν.
Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

Στη μνήμη της Ταξιαρχίας Καραμέτου, η οικογένεια Νίκου Μακρή του Χρήστου από το
Μεγαλάκκο προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ
στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην Ταξιαρχίας
Στη μνήμη της Ταξιαρχίας Καραμέτου (που
ήταν αδελφή του), η οικογένεια παπα-Βάϊου
Μπαλτή προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ
στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, για προγραμματισμένο έργο στο Νεκροταφείο
Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση

Προσφορά εις μνήμην Ταξιαρχίας

Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ζήση, ο
Τηλέμαχος Ξενιάς από τον Κλειτσό, προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ στην Εφημερίδα
μας.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την
προσφορά.

Στη μνήμη της εξαδέλφης μου Ταξιαρχίας
Καραμέτου, προσφέρω το ποσό των 20 ευρώ στην
Εφημερίδα μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλοσύνη
της για όλους. Επίσης τις πίτες και τα χόρτα που με
φίλευε. Αμαλία Χαλάτση.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην Ταξιαρχίας

Προσφορά εις μνήμην Ηλία Χαλάτση
Στη μνήμη του αδελφού μου Ηλία Χαλάτση, που έκλεισε τον τρίτο χρόνο, προσφέρω το ποσό των
30 ευρώ στην Εφημερίδα μας που τόσο την αγαπούσε. Αμαλία Χαλάτση.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.
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Τα τμήματα Τριφύλλα - Νεράϊδα και Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα
του οδικού άξονα Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

τος τελείωσε ήδη, ολοκληρώθηκε
πρόσφατα από την Νομαρχία
Ευρυτανίας. Το οδικό αυτό τμήμα
θα είναι από τα πρώτα έργα της
λίστας του «ΠΙΝΔΟΣ» που σύντομα, στο άμεσο μέλλον, τώρα μέσα
σ τον Ιούλιο, ο Νομάρχης
Ευρυτανίας θα βγάλει στη δημοπρασία. Επαναλαμβάνουμε πως
το τμήμα αυτό χρηματοδοτήθηκε
με πίστωση 790.000 ευρώ. Ο
Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας
Κοντογεώργος αμέσως μετά την
7 η συνεδρίαση του «ΠΙΝΔΟΣ»
στην οποία συμμετείχε, με κείμενό του στις Καρπενησιώτικες
Εφημερίδες, τόνισε πως σύντομα
ξεκινάνε τα έργα του νομού αφού
εγκρίθηκαν εκεί όλα και εξασφάλισε την άμεση δημοπράτησή
τους.
Τα δυο, εντός ορίων χωριού
μας, τμήματα χρηματοδοτήθηκαν
ως γνωστόν στην 4η Συνεδρίαση
του «ΠΙΝΔΟΣ», στις 5.5.2007, στη
Χρ υ σομηλιά Τρικά λω ν, μ ε
1.300.000 το Νεράϊδα -Τριφύλλα
και 500.000 (σε πρώτη φάση) το
Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα. Η ένταξη
των έργων στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων από το
Υπουργείο Οικονομίας &
Οικονομικών εγκρίθηκε στις
14.6.2007. Προχωρώντας πολύ
γρήγορα τις διαδικασίες η
Νομαρχία Καρδίτσας τα έβγαλε
δημοπρασία το Σεπτέμβριο
(21.9.2007) όπου τα 2 τμήματα
ανέλαβε να κατασκευάσει (με
έκπτωση 38%) ο εκ Τρικάλων
εργολάβος κ. Γεώργιος Κατσάκης.
Το έργο ανατέθηκε με την υπ.
αρίθ. 16/133/16.10.2007 απόφαση της Νομαρχίας στην εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος
Κατσάκης» με την προαναφερόμενη έκπτωση. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Νεράϊδα Τριφύλλα» υπογράφηκε στις
7.2.2008 στη Νομαρχία Καρδίτσας
με συνολική δαπάνη έργου
801.000 ευρώ. Το τμήμα αυτό
(σύμφωνα με τη σύμβαση) πρέπει
να περατωθεί σε 18 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης δηλ.
μέχρι τον Ιούλιο 2009. Όλα λοιπόν
ήταν έτοιμα για να αρχίσουν τα
έργα από το Φεβρουάριο του
2008. Έλειπαν όμως τα χρήματα
αφού η Κυβέρνηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» τα
δίνει με το «σταγονόμετρο».
Μετά τη σημαντική (για εμάς)
4 η συνεδρίαση (5.5.2007) των

Τρικάλων έγιναν κι άλλες συνεδριάσεις του «ΠΙΝΔΟΣ». Η 5η έγινε
στο Βουλγαρέλι της Άρτας όπου
δεν πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις που να αφορούν τον νομό
μας. Σημαντική (για εμάς) ήταν η
6η συνεδρίαση που έγινε (όπως
εκτενώς αναφερθήκαμε στο προ-

έχουν δημοπρατηθεί έργα συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ με
συνέπεια οι εργολάβοι που ανέλαβαν τα έργα να αναγκάζονται να
προχωρούν τα έργα με ρυθμούς
χελώνας. Τα 2 εκατ. ευρώ που
εγκρίθηκαν είναι πολύ μικρό ποσό
και σημαίνει ότι τα έργα θα καθυ-

ηγούμενο φύλλο) στις 3.3.2008,
στο Καρπενήσι. Στη συνεδρίαση
αυτή χρηματοδοτήθηκε το τμήμα
Κορίτσα - Τριφύλλα - όρια νομού
(Πλατανόρεμα) με πίσ τωση
790.000 ευρώ. Πρόσφατα στις
11.6.2008 έγινε η 7η συνεδρίαση
του «ΠΙΝΔΟΣ» στους Φιλιάτες
Θεσπρωτίας όπου για το νομό
Καρδίτσας εγκρίθηκαν πιστώσεις
μόλις 2 εκατομμυρίων ευρώ για
την υλοποίηση του προγράμματος για το 2008, τη στιγμή που η
Νομαρχία ήταν έτοιμη να απορροφήσει πάνω από 4 εκατ. ευρώ.
Η χαμηλή έγκριση πιστώσεων
δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα
στην εκτέλεση των έργων, μιάς
και το συνολικό πρόγραμμα για το
νομό μας ανέρχεται στα 12,7 εκ.
ευρώ. Ενδεικτικό της κατάστασης
είναι ότι μέχρι σήμερα, στο νομό
μας, από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ»

στερήσουν να ολοκληρωθούν.
Δηλαδή, με το ρυθμό της χρηματοδότησης τα έργα θα τελειώσουν
σε τουλάχιστον 5 χρόνια! Θα το
δεχτούμε αυτό μοιρολατρικά;
Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» έδωσε πρόσφατα, με κείμενό του στις εφημερίδες της Καρδίτσας (30.5.2008) ο
αρμόδιος αντινομάρχης έργων κ.
Β. Νίκου, όπου μεταξύ άλλων είπε:
Το ύψος των πιστώσεων που
εγκρίθηκαν για έργα και μελέτες
στο νομό Καρδίτσας από το
«ΠΙΝΔΟΣ» έφτασε τελικά στο
ποσό των 12.760.000 ευρώ. Από
αυτά τα 10.380.000 ευρώ αφορούν έργα (από τα οποία τα
7.980.000 ευρώ έργα οδοποιίας)
και τα 2.380.000 ευρώ μελέτες
(από τις οποίες 2.340.000 ευρώ
μελέτες οδοποιίας). Κατά άξονα οι
πιστώσεις κατανέμονται ως ακολούθως: Άξονας 1 (βελτίωση βασικών υποδομών) 9 έργα και 8 μελέτες συνολικού προϋπολογισμού
10.320.000 ευρώ. Άξονας 2 (ενίσχυση του παραγ. Περιβάλλοντος)
11 μικροπαρεμβάσεις συνολικού
προϋπ/μού 500.000 ευρώ. Άξονας
3 (ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς) 7 έργα που αφορούν
συντηρήσεις Μοναστηριών συν.
προϋπ/μού 1.440.000 ευρώ και
Άξονας 4 (αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού) 8 δράσεις συν.
προϋπ/μού 500.000 ευρ ώ.
Συμπερασματικά στο «ΠΙΝΔΟΣ»
εντάχθηκαν το έτος 2007: 16 έργα
με συν. προϋπ. 9.420.000 ευρώ, 9
μικροέργα με συν. προϋπ. 460.000
ευρώ, 10 μελέτες με συν. προϋπ.
2.380.000 ευρώ και 8 δράσεις ενέργειες με συν. προϋπ. 500.000
ευρώ.
Στον άξονα 1 μέσα στα 7 έργα
που έχουν συμβασιοποιηθεί είναι
και τα δύο δικά μας. Στη λίστα

Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
Νομού Καρδίτσας
Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)
Θάνος Βασίλειος, Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.
Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409
Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις
απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους
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Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
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Το τμήμα Νεράϊδα-Μαυρομμάτα
της Επαρχιακής οδού
Καρδίτσας - Αγρινίου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

είναι ο δρόμος Καρδίτσα - Νεράϊδα και Αγρίνιο - Βίνιαννη Μαυρομμάτα.
Από το φθινόπωρο μέχρι σήμερα οι μηχανικοί που κάνουν
τις μελέτες ήρθαν μόνο δυο (2) φορές επί τόπου για διάφορες
μετρήσεις. Μια φορά ήρθαν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007
και από τότε ξαναήρθαν την Τετάρτη 7 Μαΐου 2008. Την πρώτη
φορά (όπως ξαναγράψαμε) έκαναν διάφορες μετρήσεις από τη
Νεράϊδα μέχρι το Μέγδοβα (θέση «Ζάχενας») και ολοκλήρωσαν
την τελική προμελέτη του μήκους 8 χλμ. αυτού τμήματος. Την
δεύτερη φορά (7.5.2008) οι μηχανικοί έκαναν διάφορες μετρήσεις στο ίδιο τμήμα για την σύνταξη των Γεωλογικών και
Περιβαλλοντικών Μελετών. Και τις δυο φορές (με εντολή του κ.
Νομάρχη Καρδίτσας) μαζί τους ήταν και ο Πρόεδρος του Δ. Δ.
Νεράϊδας.
Ανησυχούμε όλοι πολύ γιατί ενώ ο καιρός περνάει γρήγορα,
οι μελέτες προχωρούν με βήματα χελώνας. Αφού στις 8.6.2007
μας διαβεβαιώσατε πως τα λεφτά για τις μελέτες υπάρχουν γιατί
αυτές δεν προχωρούν πιο γρήγορα; Γιατί δεν έχουν τελειώσει
στα χρονοδιαγράμματα που τότε βάλατε; Θα προλάβει το έργο
να ενταχθεί στο 4ον Κ.Π.Σ. με αυτούς τους αργούς ρυθμούς;
Σας εμπιστευθήκαμε και σταματήσαμε να διεκδικούμε ξεχωριστά τη Γέφυρα Μέγδοβα. Αδήριτη ανάγκη για τον τόπο είναι
να γίνει επειγόντως η ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία μας
αυτή Γέφυρα Μέγδοβα. Αν δεν έχετε χρήματα για το δρόμο (ή
μάλλον αν θέλετε να τα δώσετε αλλού) τότε φτιάξτε μας τη
γέφυρα και βελτιώστε τον υπάρχοντα δρόμο με τεχνικά και χαλικόστρωση. Αλλιώς τελειώστε τώρα τις μελέτες και εντάξτε το
έργο στο 4ον Κ.Π.Σ.
Διεκδικούμε την επικοινωνία που το ίδιο το Κράτος μας
έκοψε τον Ιούνιο του 1949 ανατινάζοντας το θρυλικό Μέγα
Γεφύρι. Το σημερινό λοιπόν Ελληνικό Κράτος είναι υποχρεωμένο
να μας φτιάξει τη Γέφυρα Μέγδοβα (στη θέση «Ζάχενας») αποκαθιστώντας την αιώνια επικοινωνία των Παραμεγδόβιων
Χωριών.
Τέλος ενώ βλέπουμε ένα ενδιαφέρον για το έργο από πλευράς Νομαρχίας δεν βλέπουμε δυστυχώς ενέργειες από πλευράς
κ.κ. Βουλευτών και Υπουργών του νομού μας για να τελειώσουν
οι μελέτες. Πολιτικοί που σε κάθε επίσκεψη στο χωριό μας λένε
πως ενδιαφέρονται για το δρόμο αυτό, συνεχίζουν άραγε να το
κάνουν; Σε τι συγκεκριμένες ενέργειες έγκειται το ενδιαφέρον
τους;
Παρακαλούμε θερμά επειδή ενόψει του 4 ου Κ.Π.Σ., μας
παρουσιάζεται ίσως η τελευταία ευκαιρία για να γίνει επιτέλους
ο δρόμος αυτός, να ενδιαφερθούν όλοι όσοι κατά καιρούς ψηφίζουμε, σε όλα τα επίπεδα. Να πιέσουν όλοι ώστε να τελειώσουν
οι μελέτες. Αυτό προέχει αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο λόγια αλλά
και πράξεις. Θέλουμε να βλέπουμε συγκεκριμένες ενέργειες.
Νεράϊδα 8.6.2008

αυτή δεύτερο (2) έργο είναι το
«Κατασκευή Οδού Γιαννουσέϊκα Διασταύρωση Νεράϊδας» με
500.000 ευρώ και τρίτο (3) έργο
είναι το «Κατασκευή Οδού
Νεράϊδα - Τριφύλλα» με 1.300.000
ευρώ.
Καταλήγοντας ο αρμόδιος
αντινομάρχης κ. Νίκου τόνισε:
«όπως φαίνεται από τα παραπάνω
το πρόβλημα με το πρόγραμμα
«ΠΙΝΔΟΣ» δεν είναι πλέον η δημοπράτηση των έργων και των μελετών αλλά η συνεχής χρηματοδότησή του ώστε να μην σταματήσουν οι εν εξελίξει εργολαβίες
λόγω έλλειψης πισ τώσεων.
Σημειώνω εδώ ότι εκτός των προαναφερομένων έργων έχουν
δημοπρατηθεί και πολλά μικρά
έργα του προγράμματος που θα
ολοκληρωθούν εντός του 2008
και θα χρειαστεί να πληρωθούν.
Για φέτος προς το παρόν δόθηκαν
μόνο 2.000.000 ευρώ για πληρωμές ενώ εμείς ήμασταν έτοιμοι για
τουλάχιστον 4.000.000 ευρώ».
Όσον αφορά το άλλο τμήμα
από Νεράϊδα προς Γιαννουσέϊκα.
Όπως είπαμε και στο προηγούμενο φύλλο, μεγάλη κινητοποίηση
είχαμε από πλευράς Συλλόγων
Νεράϊδας ενάντια στη φημολογία

πως τα έργα σ’ αυτό το τμήμα θα
αρχίσουν από τα Γιαννουσέϊκα
προς τα εδώ και ακόμα χειρότερα
πως κάποιοι επεδίωκαν οι 500.000
ευρώ να δουλευτούν μεταξύ
Ίταμου - Γιαννουσέϊκα. Απόδημοι
και μόνιμοι κάτοικοι Νεράϊδας
θέλουμε οι 500.000 ευρώ να δουλευτούν στο δύσκολο κομμάτι
από διασταύρωση Νεράϊδας
μέχρι Μοναστήρι, όπου σήμερα ο
δρόμος εκεί είναι σε αθλία κατάσταση. Στο έγγραφο που έστειλαν
οι δύο Σύλλογοι του χωριού μας
(Αποδήμων & Εξωραϊστικός) προς
τον κ. Νομάρχη Καρδίτσας με κοινοποίηση προς όλους τους πολιτικούς του νομού μας, απάντησε
εγγράφως ο Υφυπουργός κ. Σπ.
Ταλιαδούρος συμφωνώντας απολύτως μαζί μας. Το έγγραφο αυτό
θα το βρείτε δημοσιευμένο σε
άλλες σελίδες.
Τέλος να επαναλάβουμε πάλι
και να τονίσουμε πως όταν αρχίσουν τα έργα, οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και οι διοικούντες σε
όλα τα επίπεδα τον τόπο μας, να
ελέγχουν συνεχώς ώστε οι εργασίες να γίνονται απολύτως σύμφωνα με τις μελέτες.
Νεράϊδα 15.6.2008
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● Οι ευχάριστες ειδήσεις που
αφορούσαν τη χρηματοδότηση
του τμήματος Κορίτσα - Τριφύλλα - Πλατανόρεμα, κάλυψαν το
χώρο μας, στο προηγούμενο
φύλλο … Η στήλη μας, βέβαια
όπως πάντα ήταν έτοιμη στην
ώρα της … Αλλά δε χωρέσαμε
… Ας προσπαθήσουμε λοιπόν
κατ’ αρχήν να αναφέρουμε, τηλεγραφικά τα θέματα του προηγούμενου κειμένου που δεν δημοσιεύτηκε ●●● Αρχές Δεκεμβρίου μπήκε στην κυκλοφορία
το τμήμα όρια νομού μέχρι Γεφύρια, της Επαρχιακής Οδού
Λαμία - Καρδίτσα … Δύο μεγάλες λωρίδες ανά κατεύθυνση με
αρκετό κενό στη μέση … Μήκος: 6,3 χλμ., δημοπρατήθηκε το
2003, έγινε έναρξη εργασιών το
2004 και δόθηκε στην κυκλοφορία έτοιμο το Δεκέμβριο 2007,
κόστος: 9.400.000 ευρώ … Στο
υπόλοιπο τμήμα μέχρι Σοφάδες
εντατικά προχωρούν οι εργασίες
στις 2 εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη … Τα τμήματα αυτά δημοπρατήθηκαν το 2005, έναρξη
εργασιών έγινε στα τέλη του
2005 και προβλέπεται να δοθεί
στην κυκλοφορία τέλη του 2008,
θα κοστίσει 11.500.000 ευρώ …
Στην παράκαμψη Σοφάδων δεν
άρχισαν ακόμα εργασίες λόγω
προβλημάτων με τις απαλλοτριώσεις … Τα στοιχεία από τις Εφημερίδες της Καρδίτσας … Εντατικά προχωρούν οι εργασίες
και στα άλλα 2 κομμάτια δηλ.
από όρια νομού μέχρι Νέο Μοναστήρι και στο οροπέδιο της
Ξενιάδας μέχρι Δομοκό… Μέσα
στο 2008 θα δοθούν και αυτά
στην κυκλοφορία ●●● Στην Εθνική Οδό Αθήνα - Λαμία σύμφωνα με τα λεγόμενα των αρμοδίων από το Σεπτέμβριο 2007
και μετά έχουν δοθεί έτοιμα άλλα 38 χλμ.(τα 33 στο πιο επικίνδυνο κομμάτι του Πετάλου δηλ.
Λογγός - Μώλος) … μένουν μέχρι Λαμία 17 χλμ. τα οποία σύμφωνα με τον ΥΠΕΧΩΔΕ θα είναι έτοιμα το καλοκαίρι του
2008 ●●● Στον Ε65 από το φθινόπωρο λένε συνεχώς ότι σύντομα αναμένεται να αρχίσει εργασίες ο ανάδοχος όμιλος εταιρειών … αλλά ακόμα δεν είδαμε τίποτα … Η Εφημερίδα «Νέος Αγών» (20.1.2008) με κείμενο
στην πρώτη σελίδα (και σχετικό
χάρτη) έγραφε μεταξύ άλλων:
«Το Μάρτιο ξεκινούν τα έργα …
στόχος είναι οι κατασκευαστικές
εταιρείες να «φουλάρουν» ως το
Πάσχα … θα ολοκληρωθεί σε 66
μήνες (5μιση χρόνια) … ανάδοχος Κοινοπραξία η Hellenic
Autopistas στην οποία μετέχουν
οι εταιρείες Cintra S.A.,
Dragados S.A., ΓΕΚ Α.Ε., Τέρνα
Α.Ε. κ. ά… Οι μελέτες προβλέπουν 3 λωρίδες ανά κατεύθυνση,
23 ανισόπεδους κόμβους, Σήραγγες 10 χλμ., Κοιλαδογέφυρες
7 χλμ., απλές γέφυρες 2,5 χλμ.»
… Μετά από 2 μήνες στις
9.3.2008 η ίδια εφημερίδα “Νέος Αγών” έγραφε πάλι σχετικά:
«Οι μπουλντόζες των εταιρειών
είναι έτοιμες ν’ αρχίσουν από το
κομμάτι του νομού Τρικάλων …
ενώ προς το τέλος του καλοκαι-

ριού 2008, θα ξεκινήσει το έργο
εντός ορίων του νομού Καρδίτσας … Μήκος του Ε65: 175
χλμ και Κόστος: 1,6 δίς ευρώ»
●●● Στον Παραμεγδόβιο (τελευταίο και μοναδικό εναπομείναν τμήμα 18 χλμ. Νεράϊδα Μαυρομμάτα) κολλήσαμε ως
γνωστόν στις Μελέτες … ενώ έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο 2007 … φτάσαμε στο καλοκαίρι 2008 κι ακόμα να τελειώσουν … αλλά
αυτά τα διαβάσατε ήδη στην
πρώτη σελίδα ●●● Όσον αφορά
το τραίνο τώρα … Σχεδιάζουν
σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλίας - Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας … συγκεκριμένα στις
3/11/2007 έγινε ημερίδα στη Λάρισα από τα ΤΕΕ των περιφερειών αυτών για την προώθηση της
σύνδεσης αυτής … εκεί είπαν
πως σχεδιάζεται νέα γραμμή Βόλος - Καρδίτσα - Καλαμπάκα Γιάννενα - Ηγουμενίτσα … μήκους 153 χλμ. … προϋπολογισμού 800.000.000 ευρώ … Σχέδια ●●● Εδώ στο νομό Καρδίτσας τώρα το μεγαλύτερο γεγονός του χειμώνα που απασχόλησε τα τοπικά ΜΜΕ κι όχι μόνο
ήταν το 1ον Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας … Ο προσυνεδριακός διάλογος είχε αρχίσει
από το καλοκαίρι, συνεχίστηκε
όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα και το τριήμερο Συνέδριο έγινε στις 8,9, και 10 Φεβρουαρίου
… το διοργάνωσε η Νομαρχία
Καρδίτσας και εισηγήσεις έκαναν πολλοί επιστήμονες Καρδιτσιώτικης καταγωγής ●●● Άλλη
μεγάλη συζήτηση που απασχόλησε τα τοπικά ΜΜΕ, η οποία
άρχισε το φθινόπωρο, συνεχίστηκε το χειμώνα και ακόμα να
τελειώσει είναι αυτή για τους
Μεσογειακούς Αγώνες του 2013
… οι οποίοι θα διεξαχθούν σε
Βόλο & Λάρισα … ενώ οι ΔυτικοΘεσσαλοί προσπαθούν ώστε
να γίνουν μερικά αγωνίσματα σε
Τρίκαλα και Καρδίτσα … Μεγάλη συζήτηση ●●● Ο νομός Καρδίτσας μάλλον θα μεγαλώσει κι
άλλο … Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων
που διαβάσαμε το χειμώνα το
χωριό Νέο Μοναστήρι αλλά και
όλος ο Καποδιστριακός Δήμος
Θεσσαλιώτιδος (που ανήκει ως
γνωστόν στο νομό Φθιώτιδας)
θέλει να έρθει διοικητικά στο
νομό Καρδίτσας … Σε διαδικτυακή ψηφοφορία που διοργανώθηκε το χειμώνα οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο αυτό … ίσως λοιπόν να αλλάξει σχήμα στο χάρτη ο νομός
Καρδίτσας ●●● Carrefour και
στην Καρδίτσα … Βρίσκεται
στο 1ον χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών και εγκαινιάστηκε την Τρίτη 15.1.2008 … είναι τα τρίτα
«χέρια» που αλλάζει αυτό το
κτήριο - Σούπερ Μάρκετ … Αντωνόπουλος στην αρχή, Γαλαγάλας μετά και τώρα Carrefour
●●● Μεγάλη διαφημιστική προβολή είχε ο νομός Ευρυτανίας το
χειμώνα … Ευρυτανία “ντύθηκαν” και φέτος τα τρένα του
ΜΕΤΡΟ, στην Αθήνα, προβάλλοντας το νομό. Στους συρμούς

του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα προβάλλονταν το Δεκέμβριο η Ευρυτανία με το σύνθημα: “Μένουμε Ελλάδα, πάμε Ευρυτανία”. Η προβολή αυτή είχε διαρκέσει πάνω από ένα μήνα και
κόστισε 280.000 ευρώ… Έγραψε η Καρπενησιώτικη εφημερίδα “Ευρυτανικά Νέα” ●●● Το
Νεοχώρι της Νευρόπολης (Λίμνης Πλαστήρα) είδαμε την Κυριακή 25 Μάη, το μεσημέρι,
στην ΕΤ3 … Τα γυρίσματα της
εκπομπής “Κυριακή στο Χωριό”
έγιναν την Κυριακή 11.5.2008
στην πλατεία του Νεοχωρίου,
παρουσία του Νομάρχη, Δημάρχων, πολιτιστικών φορέων, μουσικών & χορευτικών συγκροτημάτων, πλούσιων τοπικών εδεσμάτων και πλήθους κόσμου …
Μέχρι “πλαστό” με “ξινόγαλο”
δοκίμασε εκεί η Μάρνη Χατζηεμμανουήλ ●●● Ας “γείρουμε”
τώρα το Γρεβενοδιάσελο να έλθουμε εδώ στην κοιλάδα του
Μέγδοβα … στον πολύπαθο τόπο μας … από πού να αρχίσουμε
όμως και τι να πρωτοπούμε … Η
στήλη αυτή ως γνωστόν δεν είναι σημερινή … Χρόνια τώρα επισημαίνονται από εδώ τα πάντα
… από τη δεκαετία του ‘90 …
και ακόμα παλιότερα … Η μεγάλη απορία μας ήταν πάντα η ευκολία με την οποία πλήθος συγχωριανών μας τις παραμονές
των Δημοτικών Εκλογών μπαίνουν στα ψηφοδέλτια … Ζητώντας επιτακτικά την ψήφο μας
για να εκλεγούν … Σε όλες τις
τοπικές εκλογές αυτό το τονίζουμε γιατί μας κάνει τεράστια
εντύπωση … Επισημαίνουμε
από εδώ εμείς πάντα πως η ενασχόληση με τα κοινά είναι αφιλοκερδής προσφορά στο σύνολο
… Γιατί πάντα πλανάται το μέγα
ερώτημα: Το κάνουν για να προσφέρουν ή για προσωπικά; … Εκλέγονται πάντα λίγοι … μετρημένοι στα δάκτυλα των χεριών
… φυσικό αφού οι θέσεις είναι
λίγες … Όσοι λοιπόν δεν εκλέγονται δυσαρεστούνται μαζί
σου, σε θεωρούν κακό, σταματάνε να ασχολούνται, ο κόσμος
να καίγεται … και στις επόμενες
εκλογές ξαναμπαίνουν στα ψηφοδέλτια … για να αρχίσει πάλι
το ίδιο τροπάριο … Όσοι (οι λίγοι - σε όλα τα επίπεδα) εκλέγονται έχουν άλλες απαιτήσεις …
θεωρούν ότι θα είναι έπ’ άπειρον
στην εξουσία … τους κακοφαίνεται η παραμικρή κριτική …
θέλουν να αποφασίζουν ότι θέλουν, και όπως θέλουν αυτοί …
εσύ που με ευχαρίστηση τους εξέλεξες, ψηφίζοντάς τους, για 4
χρόνια δεν πρέπει να μιλάς …
Για να είσαι καλός πρέπει να ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα “έργα και τις ημέρες
της εξουσίας τους” … Ενοχλεί
πολύ το να είσαι ενεργός πολίτης
που αγωνιά για το χωριό του, για
τον τόπο του ●●● Παράδειγμα:
Η σημερινή Δημοτική Αρχή το
μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε
σε εκλογικό τμήμα (και τη βοήθησε να περάσει στο Β’ Γύρο) ήταν σε αυτό της Νεράϊδας …
Στον Α’ Γύρο των τοπικών εκλογών του 2006 στο εκλογικό τμή-

μα Νεράϊδας είχε πάρει 46% …
όταν την ίδια στιγμή σε εκλογικά τμήματα άλλων χωριών έπαιρνε πολύ λιγότερο ποσοστό
π.χ. στη Σέκλιζα πήρε 13%, στο
Καταφύγιο 16% κ.ο.κ. … Ποιο
ήταν το ευχαριστώ για αυτό; …
Δυο μήνες μετά τη χρηματοδότηση των 2 οδικών τμημάτων
Τριφύλλα - Νεράϊδα, και Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα … Που με τιτάνιο αγώνα, πολύχρονων προσπαθειών, απ’ όλους τους Νεραϊδιώτες κατορθώθηκε μέσω
του “Πίνδος”, το Μάη του 2007
… Μόλις δυο μήνες λοιπόν μετά, τον Αύγουστο 2007, νοιώσαμε την πρώτη ψυχρολουσία όταν
σε κείμενο της Δημοτικής Αρχής
είδαμε παραποιημένο τον τίτλο
του δρόμου προς Γιαννουσέϊκα
… Με τίτλο “Γιαννουσέϊκα - Διασταύρωση Νεράϊδας” το ονομάζει η Νομαρχία σε όλα τα κείμενά της … “Ίταμος - Γιαννουσέϊκα - Μοναστήρι” στα κείμενά
της η Δημοτική Αρχή … (βλέπε
εφημ. “Νέος Αγών” 14/8/2007,
σελ. 5) … Μετά τη θύελλα των
αντιδράσεων υποχώρησε ελάχιστα ονομάζοντάς το (μετά το
φθινόπωρο) ως “Ίταμος - Γιαννουσέϊκα - Νεράϊδα” … Το συγκεκριμένο τμήμα, ως γνωστόν,
χρηματοδοτήθηκε μόλις με το
1/3 του ποσού που απαιτείται
δηλ. με 500.000 ευρώ … Φωνάζουμε δεν φωνάζουμε συνεχώς
εμείς (οι Σύλλογοι 4 φορές στην
Αθήνα του το είπαν), αυτός εκεί
έχει κολλήσει να πάει τα 500.000
ευρώ κάπου σε ένα ημιτελές
τμήμα στον Ίταμο!!! … Έγγραφο έστειλαν οι Σύλλογοι στο
Νομάρχη να δουλευτούν αυτά
τα χρήματα από Κωσταντέϊκες
μέχρι Μοναστήρι (στο πιο άθλιο
κομμάτι)… Απάντηση (συμφωνώντας σε αυτό) έστειλε ο Υφυπουργός κ. Ταλιαδούρος … η
Δημοτική Αρχή αμετακίνητη εκεί στο στόχο της … οι 500.000
να πάνε στον Ίταμο … Να δούμε
τι εξήγηση θα μας δώσει το καλοκαίρι (αν έλθει) σε αυτό ●●●
Να ήταν όμως μόνο αυτό … άλλο “κουφέτο” που μας προέκυψε
είναι το περιβόητο “Υδροηλεκτρικό” … Χωρίς να ρωτήσει
την τοπική κοινωνία μας αποφάσισε με ιδιωτική εταιρεία να
στήσει υδροηλεκτρικό εργοστάσιο κάτω απ’ το Σταυρό … στο
Μύλο το βακούφικο … μαζεύοντας το νερό του Σαρανταπορίσιου παραπόταμου από τον “Άμπλα” … και με σωλήνες διαμέτρου ενός μέτρου να μεταφερθεί
εκεί σκάβοντας κατά μήκος όλη
την πλαγιά … Αυτό το ζήτημα
ξεκίνησε από πέρυσι την άνοιξη
… Ενώ έπρεπε να γίνει από πέρυσι το καλοκαίρι Συνέλευση
για αυτό … πέρασε ένας χρόνος
κι ακόμα να γίνει … δημιουργώντας μια αναταραχή, όλο το χειμώνα στους απανταχού Νεραϊδιώτες … μέχρι ανώνυμη επιστολή έλαβαν οι Σύλλογοι για το
θέμα … Όσον αφορά αυτή την
επιστολή … αφού κυκλοφόρησε
σε φωτοτυπίες στο καφενείο και
όλοι τη διαβάσαμε … εμείς θα
πούμε από εδώ τι έγραφε για να
το μάθουν όλοι … Ταχυδρομή-

θηκε (όπως και η παλιότερη)
από το ταχυδρομείο Αμπελοκήπων … είχε ημερομηνία:
30.1.2008 και τίτλο: “Αγανακτισμένοι Απόδημοι” … η επιστολή έγραφε: «Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιταμου σχετικά με την έγκριση της
κατασκευής Υδροηλεκτρικού
Εργοστασίου στον Σαρανταπορίσιο ποταμό, χωρίς πρώτα να ενημερωθούν οι κάτοικοι των χωριών αυτών, ντόπιοι και απόδημοι, για τα θετικά και αρνητικά
αυτού του έργου, χωρίς καν να
γίνεται λόγος και για την οικολογική και περιβαλλοντική καταστροφή που θα επέλθει. Το αποφασίζουμε και διατάσσομεν
μας παραπέμπει σε άλλες γκρίζες εποχές και αυτό δεν τιμά και
τους ίδιους τους αποφασίσαντες.
Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνει ενημέρωση όλων των κατοίκων ντόπιων και αποδήμων,
Συλλόγων, πολιτιστικών φορέων κ.λ.π. για να παρθεί μια ομόφωνη απόφαση Θετική ή Αρνητική, κατόπιν διαλόγου. Οι Σύλλογοι από την άλλη, γιατί σιωπούν και δεν ασχολούνται με
αυτό το θέμα, πιέζοντας το Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσει.
Παρακαλούμε να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα.» … Η επιστολή υπογράφονταν ως: “Σαρανταπορίσιοι, Νεραϊδιώτες, Μεγαλακκιώτες” … Να δούμε το
καλοκαίρι στη Συνέλευση τι θα
μας πούν ●●● Κάθετα αντίθετοι
είμαστε επίσης στις φήμες πως
εταιρεία ενδιαφέρεται να στήσει
υδροηλεκτρικό και στον Μπεσιώτη … Κύριοι η περιοχή όπου
ρέει ο Μπεσιώτης είναι Εθνικός
Δρυμός με όλη τη σημασία του
όρου … Μια τέτοια παρέμβαση
εκεί θα ήταν εγκληματική … Η
άποψή μας στο ζήτημα αυτό είναι η εξής: Οι τσιφλικάδες αν
θέλουν να αυξήσουν τον πλούτο
τους (τώρα που η ξυλεία δεν έχει
πέραση) ας κάνουν σε Μπέσια Ρεύστα - Κύφου συγκροτήματα
Ξενώνων … όπως κάποιοι άλλοι
επιχειρηματίες κάνουν συνεχώς
στην Επτάλοφο (Αγόριανη) …
Έτσι και εμείς θα τους ευγνωμονούμε (που θα ζωντανέψει ο τόπος) αλλά και πολλοί συμπατριώτες μας κάτοικοι των μεγάλων
πόλεων, (που θα έρχονται και θα
περνάν εδώ ονειρεμένα) ●●●
Πολλά ακόμα ζητήματα έχουν
μπεί από αυτή την εφημερίδα, τα
τελευταία 2 χρόνια, αλλά κανένα δεν πήρε απάντηση … Επειδή ο χώρος τελειώνει αναφέρουμε ενδεικτικά: Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου είναι
αλήθεια πως θα γίνει σε Λογγά
δίπλα στο ποτάμι; … Βρύση
Μοναστηριού, τι θα γίνει με την
υδρομάστευση; … Κεραίες στον
ΑηΛιά, τι όφελος έχουμε σαν
χωριό; … δρόμος για Νεκροταφείο κ.λ.π. … Σε αυτά ελπίζουμε
να πάρουμε μια απάντηση στη
Λαϊκή Συνέλευση … Κλείνοντας ευχόμαστε: Καλό Καλοκαίρι να περάσουμε όλοι μαζί στη
Νεράϊδα.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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ΘΕΜΑ: Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός στο ρέμα Σαρανταπόρου
Αγαπητά «Χρονικά»,
Πριν αναφέρουμε τις επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) που
θα έχει η κατασκευή και λειτουργία
του «μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού» (μΥΗΣ) Σαρανταπόρου, κρίνουμε χρήσιμο να καταγράψουμε
μερικά βασικά τεχνικά στοιχεία του
έργου όπως περιλαμβάνονται στην
«Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αξιολόγηση» (ΠΠΕΑ)
που έχει υποβάλει η ενδιαφερόμενη
επιχείρηση ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε. στο Δήμο Ιτάμου.
Η αρχή του έργου θα είναι περί
τα 800 μέτρα κατάντη της οδικής
γέφυρας
Σαραντάπορα-Νεράιδα
(κοντά στα Ναπαίικα). Εκεί θα κατασκευαστεί υδροληψία, χωρίς την
κατασκευή φράγματος. Από τη θέση
αυτή θα ξεκινάει ο κλειστός αγωγός
(σωλήνας) που θα μεταφέρει το νερό
στο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος, μήκους 4320 μέτρων, κοντά στη
θέση «Σμίξη» όπου το ρέμα Σαρανταπόρου συναντάται με το Μέγδοβα. Ο αγωγός θα έχει διάμετρο 1,60
μέτρα (ένα μέτρο και 60 εκατοστά)
και θα ακολουθεί για 850 μέτρα από
την υδροληψία την αριστερή (κατά
τη ροή του ρέματος) πλευρά του
ρέματος μέχρι να συναντηθεί με τον
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σαραντάπορα-Νεράιδα. Στη συνέχεια ο αγωγός τοποθετείται στα ερείσματα του
επαρχιακού δρόμου σε μήκος 1.620
μ. (η υπογράμμιση δική μας) και στη
συνέχεια ευρισκόμενος πάντα στην
αριστερή πλευρά του ρέματος καταλήγει (μήκος 1.850 μ.) στο μηχανοστάσιο, στη θέση «Σμίξη». Ο αγωγός
μεταφοράς σ’ όλο το μήκος του είναι
υπόγειος, μέσα στο έδαφος. Η ισχύς
του υδροηλεκτρικού θα είναι 2,3 MW
(Μέγα Βατ), το ωφέλιμο ύψος πτώσης
του νερού 88 μέτρα και η δαπάνη κατασκευής του έργου (εκτός του κόστους σύνδεσης με ΔΕΗ) 3.450.000
€. Η μέση ετήσια παραγωγή θα είναι
7.488.888 KWh (κιλοβατώρες). (Όλα
τα στοιχεία σύμφωνα με την προμελέτη του επιχειρηματία).

1.

2.

Οι μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (μΥΗΣ) άρχισαν να κατασκευάζονται στη χώρα μας εδώ και
μία δεκαετία περίπου, χωρίς όμως
μεγάλη συμβολή στο ενεργειακό δυναμικό. Από δημοσιεύματα εφημερίδων προκύπτει ότι το κράτος έχει ως
στόχο να κατασκευάσει μέσω ιδιωτών (επιχειρηματίες) μΥΗΣ με συνολική ισχύ περί τα 4.000 MW (τέσσερις
χιλιάδες Μέγα Βατ), πράγμα που δεν
φαίνεται να έχει επιτευχθεί με βάση
τη μέχρι τώρα κατασκευή τέτοιων
μονάδων (από πληροφορίες έχουν
κατασκευαστεί πανελλαδικά περί
τις 40 μονάδες με συνολική ισχύ
όχι μεγαλύτερη από 200 MW). Οι
μΥΗΣ επιδοτούνται από το κράτος
σε ποσοστό 40-50% του κόστους
κατασκευής τους και υπάγονται στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Είναι κατασκευές που δεν μολύνουν
το περιβάλλον ούτε προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις.
Από τα προηγούμενα προκύπτει
ότι το κράτος έθεσε ως στόχο, εδώ και
μερικά χρόνια, να καλύψει ένα μέρος
των ενεργειακών του αναγκών με
την κατασκευή και λειτουργία μΥΗΣ
ξοδεύοντας σημαντικά χρήματα
(μέσω των επιδοτήσεων). Το ρεύμα
που θα παράγεται από τους μΥΗΣ θα
πωλείται από τον επιχειρηματία στη
ΔΕΗ και θα διοχετεύεται στο εθνικό
δίκτυο της χώρας.
Επιπτώσεις κατά
την κατασκευή του έργου
3.1 Η αρχή του έργου (στα Ναπαίικα) θα γίνει με την κατασκευή
ενός μικρού αναβαθμού (τοίχου) για

3.

τη συγκράτηση του νερού, τον καθαρισμό από φύλλα και τη διοχέτευση
του νερού στον αγωγό μεταφοράς.
Θα είναι δηλαδή μια κατασκευή
[όπως φαίνεται στα σχέδια που συνοδεύουν την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) αλλά και την επίσκεψή
μας σε παρόμοια έργα] όπως η παλιά
«δέση» που έφτιαχναν οι μυλωνάδες
αλλά με μεγαλύτερες διαστάσεις,
λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού
που απαιτεί η διάμετρος του σωλήνα
(1,60 μέτρα). Εν πάση περιπτώσει,
κατά την άποψή μας, η υδροληψία
δεν θα έχει καμία επίπτωση στο περιβάλλον.
3.2 Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο
κλειστός αγωγός που θα μεταφέρει
το νερό στον μΥΗΣ θα είναι μάλλον
μεταλλικός (δεν προσδιορίζεται στην
Προμελέτη το υλικό κατασκευής, θα
καθοριστεί στην οριστική μελέτη)
και για την τοποθέτησή του υπογείως θα απαιτηθεί διάνοιξη δρόμου
πλάτους 5 μέτρων (στο μεγαλύτερο
μήκος του αγωγού) και διάνοιξη τάφρου 3,00Χ3,00 μέτρα.
Σε τρία-τέσσερα μέρη (από την
αρχή του αγωγού μέχρι το ρέμα
Μουχτούρη) ο αγωγός πλησιάζει
πάρα πολύ τον ασφαλτοστρωμένο
δρόμο ή τοποθετείται στα ερείσματα του δρόμου (σύμφωνα με την
Προμελέτη). Σ’ αυτά τα τμήματα, η
κατασκευή δεν πρέπει να επηρεάσει
καθόλου την ευστάθεια και ασφάλεια του δρόμου. Γι’ αυτό πρέπει να
ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας και αν αυτά δεν είναι επαρκή να
αλλάξει η χάραξη του αγωγού. Στην
ΠΠΕΑ δεν περιγράφεται κανένα τέτοιο μέτρο αλλά πρέπει να προβλεφθούν στην Οριστική Μελέτη που
θα συνταχθεί από τον Επιχειρηματία
και να εγκριθούν από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας
Καρδίτσης, η οποία είναι αρμόδια
για τη συντήρηση του δρόμου. Εδώ
πρέπει να επισημάνουμε και το γεγονός ότι στα τμήματα που σήμερα ο
ασφαλτοστρωμένος δρόμος πλησιάζει πολύ στο ρέμα (και σύμφωνα με
την Προμελέτη ο αγωγός θα τοποθετηθεί μεταξύ ρέματος και δρόμου)
υπάρχουν αρκετά δένδρα (κυρίως
πλατάνια στα πρανή) που αφ’ ενός
συγκρατούν και προστατεύουν το
δρόμο από τη διάβρωση, αφ’ ετέρου
δίνουν μία ωραία εικόνα. Οι παραπάνω παρατηρήσεις (για την ασφάλεια του δρόμου και το περιβάλλον)
πρέπει, κατά την άποψή μας, να απασχολήσουν σοβαρά (σε περίπτωση
που εγκριθεί τελικά η εκτέλεση του
έργου) και τον επιχειρηματία και αυτούς που θα αποφασίσουν την ικανοποίηση του αιτήματος (Νομαρχιακό Συμβούλιο Καρδίτσας, Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Θεσσαλίας [Λάρισα]).
Στο υπόλοιπο τμήμα του αγωγού
(από τη διασταύρωση προς Γιαννουσέικα – σιδερένια γέφυρα μέχρι το
εργοστάσιο παραγωγής στη «Σμίξη»)
πιστεύουμε ότι δεν θα προκύψουν
προβλήματα στην ευστάθεια των
πρανών του δρόμου γιατί ο αγωγός
απομακρύνεται αρκετά από το δρόμο (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά). Με τη διάνοιξη του δρόμου για
την τοποθέτηση του αγωγού θα κοπούν δένδρα, θάμνοι κλπ.
3.3 Από την κατασκευή του οικίσκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη «Σμίξη» δεν θα προκύψουν
περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού
πρόκειται για μικρό κτίσμα διαστάσεων 25Χ13,3Χ6 μ., και τα συναφή
έργα (μετασχηματιστές, έργα διοχέτευσης του νερού από το Σταθμό
στο ρέμα ή το Μέγδοβα) είναι μικρής
σημασίας.

Το δίκτυο, τέλος, μεταφοράς της
ενέργειας δεν επηρεάζει το περιβάλλον.

4.

Επιπτώσεις κατά τη
λειτουργία του έργου
Η πιο σημαντική επίπτωση στο
περιβάλλον από τη λειτουργία του
έργου, στην οποία συγκεντρώνεται
και το ενδιαφέρον αυτών που συμφωνούν και αυτών που διαφωνούν
για το έργο, είναι ότι ένα τμήμα του
ρέματος Σαρανταπόρου από την
αρχή του αγωγού (στα Ναπαίικα)
μέχρι τη «Σμίξη» μήκους περίπου
4,5-5,0 χιλιομέτρων θα έχει μειωμένη παροχή, δηλαδή το ρέμα θα
έχει πολύ λίγο νερό. Σύμφωνα με
την ΠΠΕΑ, ο επιχειρηματίας είναι
υποχρεωμένος να αφήνει πάντοτε
κατά προτεραιότητα ποσότητα που
υπολογίστηκε από τον επιχειρηματία σε 108 l/sec (εκατόν οκτώ λίτρα
το δευτερόλεπτο). Η ποσότητα αυτή
κρίνεται ως πολύ μικρή και οπωσδήποτε θα «χάνεται» μέσα στις πέτρες,
τις τρύπες κλπ., του ρέματος. [Για να
σχηματίσει κανείς μια ιδέα της ποσότητας αυτής μπορεί να φανταστεί
ένα πλάτος ρέματος 3,00 μέτρα (όσο
είναι σε μερικά σημεία ο Σαρανταπορίσιος) και μία συνηθισμένη ταχύτητα του νερού 1 m/sec (ένα μέτρο το
δευτερόλεπτο), τότε το βάθος του
νερού γι’ αυτήν την ποσότητα των
108 l/sec θα είναι 3,5 εκατοστά του
μέτρου, δηλ. «δύο δάκτυλα νερό»].

5.

Οφέλη από την
κατασκευή του έργου
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι
μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί
(μΥΗΣ) υπάγονται στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και από αυτή
την άποψη το έργο σίγουρα είναι
από τα πιο φιλικά στο περιβάλλον,
δεν προκαλεί ρύπους κλπ., και η κατασκευή τέτοιου έργου έχει τεθεί ως
στόχος από το κράτος αλλά και από
άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλά από τα οποία είναι πολύ
προχωρημένα σ’ αυτόν τον τομέα. Η
συμβολή επομένως των μΥΗΣ στην
αύξηση της ενέργειας είναι θετική,
απλά είναι μικρή σε ποσότητα.
Σε τοπικό επίπεδο, το όφελος για
την περιοχή θα είναι: Κατά την κατασκευή του έργου (που θα διαρκέσει
ένα-ενάμισι χρόνο) θα απασχοληθούν κάποιοι κάτοικοι της περιοχής
και κατά τη λειτουργία ίσως ένας φύλακας θα απασχολείται μόνιμα. Κατά
τη διάρκεια λειτουργίας του έργου,
ο επιχειρηματίας θα καταθέτει στον
Δήμο Ιτάμου το 3% των ακαθάριστων εσόδων, το οποίο σύμφωνα με
την ΠΠΕΑ είναι 546689Χ3% ≈ 16400
ευρώ το έτος.
Πέρα από αυτά, δεν υπάρχει
άλλο όφελος. Τυχόν οικονομικές παροχές του επιχειρηματία για επίλυση
μικροπροβλημάτων του Σαρανταπόρου ή της Νεράιδας δεν μπορεί
να ληφθούν υπ’ όψιν διότι και σημαντικές δεν θα είναι και δεν έχει καμία
υποχρέωση να τις επωμισθεί.

6.

Απόψεις για την επίδραση
του έργου στο περιβάλλον
Η πιο σημαντική επίπτωση στο
περιβάλλον από την κατασκευή του
έργου θα είναι όπως ήδη αναφέρθηκε ότι ένα τμήμα του ρέματος Σαρανταπόρου από τα «Ναπαίικα» μέχρι
τη «Σμίξη» μήκους περί τα 4,5 χιλιόμετρα θα έχει παροχή, σύμφωνα με
την ΠΠΕΑ, 108 l/sec. Η παροχή αυτή
δεν φαίνεται να αυξάνει κατά τη διάρκεια του έτους ή θα αυξάνει για πολύ
λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια πλημμύρας όταν στη «Δέση» ο σωλήνας
θα γεμίζει εντελώς και το περίσσιο
νερό θα ρέει στο ρέμα. Αλλά αυτή η

περίπτωση θα είναι σπάνια. Αντίθετα
και για λόγους που δεν έχουν σχέση
με την κατασκευή του έργου, το νερό
στο ρέμα κατά τους θερινούς μήνες
προβλέπεται να είναι – όπως και τα
τελευταία χρόνια – λιγότερο από 108
l/sec. Δηλαδή ελάχιστο νερό, χωρίς
δυνατότητα καμιάς ζωής σ’ αυτό (για
ψάρια ούτε λόγος αλλά ούτε και καβούρια θα μπορούν να επιβιώσουν).
Θεωρούμε ότι η ποσότητα αυτή (108
l/sec) είναι ελάχιστη και ουσιαστικά το ρέμα θα είναι στεγνό για όλο
σχεδόν το χρόνο, ενώ σήμερα (χωρίς
την κατασκευή του έργου) στο ρέμα
ρέει νερό για έξι-οκτώ μήνες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απαιτηθεί από
τον επιχειρηματία (δηλαδή να τεθεί
όρος στην τελική απόφαση) ότι η
ποσότητα που θα αφήνεται να ρέει
στο ρέμα θα είναι διπλάσια από την
ελάχιστη, δηλαδή 216 l/sec. Σχετική
με το θέμα αυτό είναι και η απαίτηση
η ποσότητα που θα αφήνεται να ρέει
να είναι εύκολα μετρήσιμη, ώστε με
μια απλή επίσκεψη στη «Δέση» να
μπορεί κάποιος να μετρήσει εύκολα την ποσότητα. Και ο όρος αυτός
πρέπει να περιλαμβάνεται στην οριστική μελέτη και τους όρους που θα
εγκριθούν.
Το πρόβλημα που τίθεται ενώπιόν μας είναι αν συμφωνούμε ή
διαφωνούμε με την κατασκευή του
έργου. Το δίλημμα είναι αν θα συνταχθεί κάποιος με τη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλει το κράτος
για τις ΑΠΕ (για τις οποίες υπάρχουν
και δεσμεύσεις για αύξηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση) ή θα εκτιμήσει
σε τοπικό επίπεδο τις δυσμενείς
επιπτώσεις από την κατασκευή του
έργου και θα είναι αρνητικός. Και οι
δύο θέσεις έχουν παρουσιαστεί σε
πολλές περιπτώσεις (σε παρόμοια ή
άλλης φύσεως έργα) στην πατρίδα
μας. Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να
έχει βαρύνουσα γνώμη, ύστερα από
εξονυχιστική συζήτηση και πλήρη
ενημέρωση για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Η προαγγελθείσα από τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Διαμερίσματος ανοιχτή
συγκέντρωση που θα γίνει στα Σαραντάπορα και (ή) Νεράιδα, θα μεταφέρει σοβαρό μήνυμα σ’ αυτούς που
πρόκειται να αποφασίσουν για την
πραγματοποίηση ή όχι του έργου.
Γι’ αυτό η συγκέντρωση αυτή πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζική.
Βέβαια η συγκέντρωση αυτή έρχεται λίγο καθυστερημένα καθώς ο
Δήμος Ιτάμου (και πιθανόν και άλλοι
φορείς) εγνώριζε εδώ και ένα χρόνο
το θέμα και απήντησε κατ’ αρχήν
θετικά στο αίτημα της επιχείρησης
ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με την
11/28-6-2007 απόφασή του, χωρίς
να αφουγκραστούν προηγουμένως
τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας.
Ήδη ο επιχειρηματίας προχωρεί
τις διαδικασίες για την έγκριση της
ΠΠΕΑ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) αλλά τη σημαντική γνωμοδότηση θα παράσχουν το
Νομαρχιακό Συμβούλιο Καρδίτσας
και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα). Σ’ αυτές
τις Υπηρεσίες (δηλαδή Νομαρχιακό
Συμβούλιο και ΔΙΠΕΧΩ) δεν έχουν
υποβληθεί ακόμη αιτήσεις από τον
επιχειρηματία (όπως μας πληροφόρησαν οι ίδιες Υπηρεσίες).

7.

Με την ευκαιρία αυτή και χωρίς
να αμφισβητούμε τα επιστημονικά στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ΠΠΕΑ ως προς την παροχή του
ρέματος Σαρανταπόρου, ας μας επιτραπεί να καταθέσουμε την εμπειρία
μας για πραγματικές συνθήκες. Το

ρέμα Σαρανταπόρου τα τελευταία
είκοσι χρόνια έχει μικρή σχετικά παροχή (σε σχέση με παλαιότερες εποχές) τους περισσότερους μήνες του
χρόνου. Ειδικά το καλοκαίρι είναι
χωρίς νερό (ή σχεδόν χωρίς νερό).
Ο επιχειρηματίας έχει υπολογίσει
μέγιστη παροχή 3.200 l/sec και μέση
1.550 l/sec (το τελευταίο σημαίνει για
πλάτος ρέματος 3,00 μ. και ταχύτητα
1 m/sec, το βάθος του νερού θα είναι
0,52 μ.). Οι παροχές αυτές φαίνεται
ότι δεν παρουσιάζονται τα τελευταία
χρόνια. Μία πιθανή ερμηνεία της «διαφοράς» (όπως την εξηγήσαμε παραπάνω) μεταξύ των υπολογισμών
της ΠΠΕΑ και των πραγματικών
συνθηκών ίσως είναι ότι στην ΠΠΕΑ
οι παροχές δεν ήταν αποτέλεσμα
επί τόπου μετρήσεων στο ρέμα Σαρανταπόρου (π.χ. με υπερχειλιστή ή
άλλο τρόπο), που θα ήταν η πιο σωστή και ακριβέστερη μέθοδος. Αυτό
είναι ένα στοιχείο που γνωρίζει ο επιχειρηματίας αλλά ίσως δεν το θεωρεί
σημαντικό.

8.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
8.1 Ο μικρός Υδροηλεκτρικός
Σταθμός (μΥΗΣ) που σχεδιάζεται να
κατασκευαστεί στο ρέμα Σαρανταπόρου, υπάγεται στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), οι οποίες
αποτελούν στόχο του Κράτους για
αύξηση της “Πράσινης” Ενέργειας και
επιδοτούνται με ισχυρά οικονομικά
κίνητρα.
8.2 Η κυριότερη επίπτωση από
την λειτουργία του έργου θα είναι
η πολύ μικρή παροχή του ρέματος
καθ΄ όλη σχεδόν τη διάρκεια του
έτους (περίπου 108 λίτρα το δευτερόλεπτο) σε ένα μήκος περί τα 4,5
χλμ. (από Ναπαιϊκα έως Σμίξη). Σήμερα το ρέμα έχει παροχή για τουλάχιστον 6-8 μήνες. Μικρότερες επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου
θα μπορούν να αντιμετωπιστούν
εν μέρει (κοπή δένδρων κοντά στο
ρέμα, κατασκευή τοίχων προστατευτικών του δρόμου κλπ).
8.3 Τα οφέλη στην περιοχή του
έργου (Σαραντάπορα Νεραϊδα) από
την λειτουργία της μονάδας αυτής,
είναι μόνο το έσοδο του Δήμου Ιτάμου 3% στα ακαθάριστα έσοδα του
επιχειρηματία (περίπου 16.400€).
Άλλα σημαντικά οφέλη δεν υπάρχουν.
8.4 Οι τοπικές κοινωνίες, στην
περιοχή των οποίων κατασκευάζονται παρόμοια έργα, πρέπει να έχουν
άποψη, για την πραγματοποίηση
μιας τέτοιας μονάδας, αφού πρώτα
ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας τέτοιας
κατασκευής. Αυτό ακριβώς θα γίνει
στις συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται από το Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος στη Νεράϊδα
και Σαραντάπορα στις αρχές Αυγούστου 2008.
8.5 Οι δυσμενείς επιπτώσεις από
την τυχόν κατασκευή του έργου,
μπορεί να μειωθούν αλλά όχι να εξαλειφθούν εφ΄ όσον :
- Αυξηθεί η παροχή που έχει
υποχρέωση να αφήνει ο επιχειρηματίας να ρέει στο τμήμα “Ναπαιϊκα έως Σμίξη” σε τουλάχιστον 216
λίτρα το δευτερόλεπτο.
- Γίνει αλλαγή της χάραξης
ώστε να απομακρυνθεί ο αγωγός
από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή κατασκευαστούν σοβαρά
έργα προστασίας του δρόμου από
την κατασκευή του αγωγού.
Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008

Λουκάς Ντερέκας
Διπλ. Πολ. Μηχανικός
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ερωτηματολόγιο για την υπέρταση
ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τ

Από τον Βασίλη Δ. Κατσούλη

ο κλίμα της Γης αλλάζει και συνεχίζει
να αλλάζει, αφού δραστικές λύσεις δεν
αναλαμβάνονται στην πράξη. Ο άνθρωπος επί πολλές δεκαετίες έδρασε
αλόγιστα με την υπερκατανάλωση
των φυσικών πόρων και επιβάρυνε τον πλανήτη
μας.
Η καταναλωτική κοινωνία που διαμορφώθηκε, κυρίως τον 20ο αιώνα, οδήγησε σε υπερκατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και
σε παραγωγή υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων
αερολυμάτων και στερεών απορριμμάτων. Έχει
υπολογισθεί ότι, σήμερα, στη διάρκεια μιας ημέρας καταναλώνουμε τόσους φυσικούς πόρους,
όσους κατανάλωνε ένα άτομο κατά τη διάρκεια
ενός έτους, πριν από 200 έτη (πριν από τη βιομηχανική επανάσταση).
Τα αποτελέσματα αυτής της υπερκατανάλωσης, ήταν η υποβάθμιση του φυσικού (αερίου,
χερσαίου και θαλάσσιου) και αστικού περιβάλλοντος, χειροτέρευση της ποιότητας ζωής και
της υγείας μας και εμφάνιση νέων κινδύνων για
το μέλλον του πλανήτη μας, όπως ανατροπή της
οικολογικής ισορροπίας, υποσιτισμός, λειψυδρία
κ.λ.π.
Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι με αυτόν τον τρόπο ζωής, υποθηκεύεται το μέλλον τόσο το δικό μας όσο και των
μελλοντικών γενεών. Το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο πλανήτης μας, είναι ακόμη αναστρέψιμο,
δεν είναι χωρίς επιστροφή, αλλά για να αλλάξει
η ζοφερή εικόνα απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια απ’ όλους, άτομα, κοινωνία και πολιτών, Τοπική
Αυτοδιοίκηση και Κρατικοί
Φορείς. Την αρχή μπορεί να την
κάνει ο καθένας από εμάς, αλλάζοντας κάποιες καθημερινές
συνήθειες. Ο ενεργός πολίτης
πρέπει να γίνει υπεύθυνος πολίτης
με ευαισθησία προς την κατεύθυνση
της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να
εφαρμόζει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και
βιώσιμης κατανάλωσης.
Τι είναι όμως βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη
κατανάλωση; Βιώσιμη ανάπτυξη είναι, η οικονομική ανάπτυξη με συνετή χρήση των φυσικών πόρων και με φιλική διάθεση προς το περιβάλλον και
με πιστή εφαρμογή των κανόνων προστασίας του.
Συναφώς, βιώσιμη κατανάλωση είναι η υπεύθυνη χρήση αγαθών και υπηρεσιών, με τρόπο που
να ανταποκρίνεται στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και που να ελαχιστοποιεί την καταστροφή
των φυσικών πόρων του πλανήτη μας.
Αρκετές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τα μηνύματα των καιρών και επενδύουν στη βελτίωση
της κλιματικής τους απόδοσης, μέσω της μείωσης του ενεργειακού τους αποτυπώματος, των
επενδύσεων σε βιώσιμες μορφές ανάπτυξης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Οι Εταιρείες και οι Επιχειρήσεις πρέπει να
αρχίσουν να ενσωματώνουν περιβαλλοντικές
πρακτικές σε όλο το φάσμα της καθημερινής επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
(υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων, μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας, ανακύκλωση). Η επιχειρηματικότητα με περιβαλλοντική ευθύνη,
θα πρέπει να έχει μακροχρόνιες προοπτικές και να
αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη και την παροχή των αναγκαίων τεχνικών και χρηματοοικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών προκλήσεων. Οι βιομηχανίες υιοθετώντας πρωτοπόρες πράσινες τεχνολογίες και κάνοντας χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική και γεωθερμική
ενέργεια), θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωση
της περιβαλλοντικής προστασίας και στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και
της εξ αυτής κλιματικής αλλαγής.

Οι ειδικοί επιστήμονες είναι ξεκάθαροι, όταν
διαπιστώνουν και αναφέρουν ότι, η αλλαγή του
κλίματος συμβαίνει πραγματικά και πρόκειται να
επηρεάσει όχι μόνον το γήϊνο οικοσύστημα, αλλά
και κάθε είδους οικονομική και επιχειρηματική
δραστηριότητα. Η Γραμματεία των Ηνωμένων
Εθνών για την κλιματική αλλαγή είναι, επίσης, ξεκάθαρη όταν αναφέρει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες
θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων
του θερμοκηπίου κατά 25% έως 40% μέχρι το
2020, αν θέλουμε να αποφύγουμε τις χειρότερες
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να περιορισθεί η αύξηση της παγκόσμιας (πλανητικής)
θερμοκρασίας κάτω από τους 2ο C, σε σχέση με
τα προβιομηχανικά επίπεδα.
Επίσης, στην πρόσφατη Συνδιάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που
πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί της Ινδονησίας,
τέθηκαν οι βάσεις για μια παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία των χωρών, που θα προσδιορίζει
σαφείς όρους για την οικονομική ανάπτυξη σε
συνάρτηση με την απαιτούμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε πλανητικό
επίπεδο, στην μετά τη λήξη του Πρωτοκόλλου
του Κιότο περίοδο, δηλ. μετά το 2012. Στην ίδια
Συνδιάσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές, κατέστη
σαφές - έστω και την υστάτη στιγμή - η ανάγκη
ιεράρχησης των προβλημάτων του φυσικού περιβάλλοντος ενός μείζονος και πρωτεύοντος ζητήματος της πολιτικής ατζέντας. Τα σημαντικότερα
από αυτά, όπως επηρεάζονται από την πλανητική υπερθέρμανση και τις επιπτώσεις της,
είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα (κυκλώνες, τυφώνες, λειψυδρίες,
ξηρασίες, η τήξη των παγετώνων, οι
πλημμύρες κ.λ.π.) η ελάττωση της
γεωργικής παραγωγής, λόγω του
περιορισμού των παραγωγικών
κλιματικών ζωνών, ο υπερπληθυσμός και οι μετακινήσεις του.
Ειδικότερα, η συνεχιζόμενη τήξη
των παγετώνων και τα παγόβουνα που καθημερινά αποκολλώνται από τις Αρκτικές και Πολικές περιοχές του Βορείου και Νοτίου Ημισφαιρίου, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας του
πλανήτη μας, άρχισε να ανυψώνει τη στάθμη της
θάλασσας και να κατακλύζει τις παράκτιες και μικρές νησιωτικές περιοχές, ενώ προβλέπεται για το
μέλλον ανύψωση της στάθμης της θάλασσας από
1 έως 1,5 μέτρο. Στην ίδια Σύνοδο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι έως το 2080, 1,8 δισεκατομμύρια
άνθρωποι περίπου, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα επισιτισμού και λειψυδρίας στην Ασία, 600
εκατομμύρια πολίτες θα οδηγηθούν στον υποσιτισμό, ενώ πάνω από 330 εκατομμύρια κάτοικοι
των αναπτυσσομένων χωρών (στην Αφρική, την
Ασία και την Λατινική Αμερική), θα αναγκασθούν
στο εγγύς μέλλον να εγκαταλείψουν τις χώρες
τους.
Συνεπώς, το πρόβλημα της κάθε μορφής οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να συνδυάζεται με
σύγχρονη αναπτυγμένη και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία και νομοθεσία, ώστε να μην
δημιουργούνται ούτε κοινωνικά, αλλά ούτε περιβαλλοντικά προβλήματα. Έτσι, θα πρέπει όλες οι
χώρες του πλανήτη να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές ως πρωταρχικό τους μέλημα στα σχέδιά τους.
Είναι η τελευταία ευκαιρία μας για να διασωθεί το φυσικό πλανητικό κλίμα. Θα την αφήσουμε να πάει κι αυτή χαμένη; Ας αποφασίσουν
επιτέλους οι ισχυροί της Γης να εφαρμόσουν τους
επιβαλλόμενους κανόνες προστασίας του και ας
κατανοήσουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι
πρόσκαιρη μόδα, αλλά μια αληθινή πηγή κινδύνων, που αν δεν αντιμετωπισθεί δεόντως μπορεί
να προκαλέσει σωρευτικές οικονομικές απώλειες
της τάξεως του 20% του παγκοσμίου ΑΕΠ.
Το κλίμα, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο σύγχρονο πρόβλημα του πλανήτη μας και στο χέρι όλων
μας, είναι να προστατευθεί και να διασωθεί στη
φυσική του διάσταση, ώστε να το χαρούν και οι
μελλοντικές γενιές.

«Δώσε σ’ έναν άνθρωπο λίγα απ’ τα ψάρια που έπιασες και θα φάει ψάρια μια μέρα.
Μάθε τον να ψαρεύει και θα τρώει ψάρια μια ζωή».
Κινέζικη παροιμία

Από τον Αγροτικό Ιατρό Π. Ι. Νεράϊδας
Παναγιώτη Β. Βασιλείου

Τ

α καρδιαγγειακά συμβάντα αποτελούν για το λεγόμενο «δυτικό πολιτισμό» στις αναπτυγμένες χώρες
δηλαδή τη συχνότερη αιτία θανάτου. Εμφράγματα, αιφνίδιοι θάνατοι, αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια, είναι έννοιες που
καθημερινά ακούμε, συμβαίνουν δίπλα
μας, αφορούν συνανθρώπους μας. Μια
από τις πολλαπλές πτυχές του προβλήματος είναι και η αρτηριακή υπέρταση.
Η υπέρταση είναι σήμερα μια από τις πιο
κοινές και πιο θανατηφόρες συστηματικές
παθήσεις. Συνιστά ένα πρόβλημα υγείας που
αφορά το 1/3 των ενηλίκων Ελλήνων. Από
αυτούς πολλοί δεν το γνωρίζουν, ενώ κι από
αυτούς που γνωρίζουν το πρόβλημά τους
πολλοί δεν πετυχαίνουν να ελαττώσουν την
πίεσή τους στα επιθυμητά επίπεδα. Συμπέρασμα: Στην αντιμετώπιση της αρτηριακής
υπέρτασης κυριαρχεί εν γένει προχειρότητα
και κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών, γιατροί
και ασθενείς.
Παρακάτω, παρατίθεται μια σειρά ερωτήσεων προς σκέψη και προβληματισμό για
καθεμιά από τις οποίες υπάρχει μια σωστή
απάντηση. Στόχος είναι να καταρριφθούν
μύθοι και δεισιδαιμονίες βαθιά ριζωμένες στη
συνείδηση του απλού κόσμου, που δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε λίγο χρόνο. Οι
σωστές απαντήσεις και σχόλια πάνω σε αυτές
θα δημοσιευθούν σε δεύτερο χρόνο. Καλή
επιτυχία!
Σημείωση: όσοι αναγνώστες επιθυμούν
παρακαλούνται να αποστείλουν ανώνυμα
τις απαντήσεις τους στη διεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ / 43100
ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Θα βοηθήσετε να εξαχθούν συμπεράσματα για το που πρέπει να στρέψει
την προσοχή της η ιατρική κοινότητα. Σας
ευχαριστώ εκ των προτέρων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Παππούς 75 ετών έχει πίεση 16 και 8. Η δασκάλα του χωριού έχει πίεση 13 και 4,5. Ποιος
από τους δύο πάσχει από υπέρταση;
α) Ο παππούς
β) Η δασκάλα
γ) Κανένας
δ) Και οι δύο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Η κυρία Ολυμπία πριν από 6 μήνες διεπίστωσε ότι έχει πίεση. Ο γιατρός της έδωσε ένα
φάρμακο και τη συμβούλεψε να μετρά τακτικά στο σπίτι την πίεσή της. Τώρα, η πίεση της
κυρίας Ολυμπίας κυμαίνεται περίπου στο 12
και 8. Να σταματήσει το φάρμακο αφού η πίεσή της ρυθμίστηκε σε φυσιολογικά επίπεδα;
α) Ναι
β) Όχι
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Μια πίεση της τάξης του 16 για τη μεγάλη
και 9 για τη μικρή είναι φυσιολογική για ένα
παππού 78 ετών όχι όμως και για έναν νέο 35
ετών. Σωστό ή λάθος;
α) Σωστό
β) Λάθος
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Ο κύριος Γιάννης μετράει 2 - 3 φορές την
εβδομάδα την πίεσή του όταν έχει ηρεμήσει
από τις δουλειές της ημέρας (το απόγευμα
πριν βγεί στο καφενείο) και τη βρίσκει συνέχεια 12 - 13 τη μεγάλη και 8 - 8,5 τη μικρή. Μια
μέρα, λίγο πριν μετρήσει την πίεσή του, κάνει
το λάθος να ανοίξει το λογαριασμό της ΔΕΗ,
ο οποίος είναι ιδιαίτερα φουσκωμένος. Συγχύζεται, του «ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι»!
Μετρά την πίεσή του και δυστυχώς τώρα τη
βρίσκει και αυτή φουσκωμένη 17 και 4. Πάσχει ο κύριος Γιάννης από υπέρταση;
α) Ναι
β) Όχι
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Τα πορτοκάλια ανεβάζουν
την πίεση. Σωστό ή λάθος;
α) Σωστό
β) Λάθος
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Γενικά, η υπέρταση προκαλεί συμπτώματα
όπως ζάλη ή πονοκέφαλο, γι’ αυτό ένας υπερτασικός μπορεί να καταλαβαίνει πότε ανεβαίνει η πίεσή του. Σωστό ή λάθος;
α) Σωστό

β) Λάθος
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Ποιος από τους παρακάτω συνανθρώπους
μας κινδυνεύει περισσότερο να πάθει ένα
καρδιαγγειακό σύμβαμα;
α) Ένας υπερτασικός
β) Ένας υπερτασικός που καπνίζει.
γ) Ένας καπνιστής που έχει υπέρταση και
σακχαρώδη διαβήτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Σε ποια από τα ακόλουθα όργανα του ανθρώπινου σώματος προκαλεί βλάβες η υπέρταση;
α) Καρδιά
β) Μάτια
γ) Νεφρούς
δ) Μεγάλες αρτηρίες
ε) Εγκέφαλο
στ) Όλα τα παραπάνω
ζ) Σε κανένα, προκαλεί μόνο ζάλη ή πονοκέφαλο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Ο κυρ - Αλέκος μετράει την πίεσή του όταν
τον πονάει το κεφάλι.
Ο κυρ - Βαγγέλης μετράει την πίεσή του αμέσως μετά από μια κοπιαστική δουλειά, π.χ.
σκάψιμο για να δει αν ανέβηκε πολύ.
Η κυρα - Ελένη μετράει την πίεσή της όταν
είναι ήρεμη και ξεκούραστη.
Ποιος μετράει τη σωστή ώρα την πίεσή του;
α) Ο κυρ - Αλέκος
β) Ο κυρ - Βαγγέλης
γ) Η κυρα - Ελένη
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η καθημερινή άσκηση και η δίαιτα δεν έχουν
πια καμιά σημασία στη ρύθμιση της πίεσης.
Αυτά τα συμβούλευαν παλιότερα οι γιατροί
που δεν είχαν τόσο αποτελεσματικά φάρμακα
στη διάθεσή τους. Σωστό ή λάθος;
α) Σωστό
β) Λάθος
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Ο κύριος Λαυρέντης μετράει την πίεσή του
δυο φορές την εβδομάδα και τη βρίσκει συνέχεια περίπου 16,5 και 9. Αγροτικός γιατρός
στο χωριό δεν υπάρχει, αλλά επίκειται η άφιξή του σε ένα μήνα. Τι να κάνει ο κύριος Λαυρέντης που ανησυχεί για την πίεσή του;
α) Να τηλεφωνήσει στο φίλο του φαρμακοποιό. Αυτός θα του στείλει κάποιο φάρμακο.
β) Να πάρει το χαπάκι που παίρνει και ο κυρ Μιχάλης, ο γείτονας για την πίεση.
γ) Να περιμένει το γιατρό.
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Μισή σκελίδα σκόρδου την ημέρα είναι ικανή
να ρίξει την πίεση του παππού Ηλία και να τον
απαλλάξει από την ανάγκη να παίρνει φάρμακα. Σωστό ή λάθος;
α) Σωστό
β) Λάθος
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Ας υποθέσουμε ότι ένας φίλος σας 40άρης πάσχει από υπέρταση. Ποια μορφή άσκησης θα
τον βοηθούσε στη ρύθμιση της πίεσής του;
α) Άρση βαρών
β) Περπάτημα … περπάτημα … περπάτημα
… Μισή ώρα την ημέρα, 4 φορές την εβδομάδα.
γ) Καμία. Τουναντίον, αν κουράζεται θα ανεβαίνει η πίεσή του.
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Η κυρά - Μαρία αγαπάει πολύ το σύζυγό
της. Χρόνια τώρα του μαγειρεύει τα καλύτερα φαγητά. Ό,τι ζητήσει ο κυρ - Γιώργος την
άλλη μέρα βρίσκεται στο τραπέζι του. Πριν
από λίγες μέρες, όμως, ο κυρ - Γιώργος μετά
από επίσκεψη στον Ιατρό διεπίστωσε ότι έχει
υπέρταση. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να
βοηθήσει η κυρά - Μαρία τον κυρ - Γιώργο;
α) Να βγάλει από την κουζίνα της το αλάτι.
β) Να του προσφέρει 3 - 4 μερίδες φρούτων
και λαχανικών την ημέρα.
γ) Να αποφεύγει να μαγειρεύει κόκκινο
κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά και αν προτιμά
όσπρια και ψάρια.
δ) Όλα τα παραπάνω.
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Τι από τα παρακάτω βοηθάει στη ρύθμιση της
αρτηριακής πίεσης και επιβάλλεται να γίνεται
από κάθε υπερτασικό άνθρωπο;
α) Ελάττωση του σωματικού βάρους όταν
αυτό είναι αυξημένο.
β) Διακοπή καπνίσματος
γ) Ελάττωση της υπερβολικής κατανάλωσης
αλκοόλ
δ) Όλα τα παραπάνω.
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Κώστας Ι. Ζήσης (1947 - 2008)

Ο

α παρακάτω λόγια ήθελα να σου τα πω τη μέρα που έφυγες για το
μεγάλο ταξίδι, τη μέρα που φίλοι και γνωστοί στον Αϊ Γιώργη του χωριού μας, σου δώσαμε τον τελευταίο ασπασμό. Η συγκίνηση όμως,
από τον άδικο χαμό σου, ήταν τόση, που δεν άφηνε τα χείλη μου να πουν
ούτε λέξη.
Φίλε Κώστα, μας ξεγέλασες. Έφυγες χωρίς να μας προετοιμάσεις για τον
οριστικό μας χωρισμό. Έφυγες σαν όνειρο, χάθηκες σαν μια σκιά μέσα στο
σκοτάδι. Δε μας συνήθιζες σε σιωπηλές αναχωρήσεις. Η παρουσία σου και
η αναχώρησή σου ήταν πάντα τόσο έντονη, έτσι που τώρα μας ξάφνιασες
με τη σιωπηλή αναχώρησή σου. Ίσως, επειδή έφυγες για το μακρινό, το ατελείωτο ταξίδι της ζωής, δε θέλησες να μας ανησυχήσεις.

Ξαφνικά και αναπάντεχα έφυγε
από κοντά μας ο Κώστας βυθίζοντας
όλους μας στη θλίψη. Την Πέμπτη
5 Ιουνίου 2008 (της Αναλήψεως),
έχασε τελικά την πολυήμερη μάχη
να κρατηθεί στη ζωή. Για 12 μέρες
έδινε την άνιση μάχη στην Εντατική
Μονάδα του Νοσοκομείου Καρδίτσας αλλά τελικά την έχασε. Βγήκε
πολύ βαριά τραυματισμένος από το
τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το Σάββατο 24 Μάη, στις 1:35
τη νύχτα, στο 4ον χιλιόμετρο του
δρόμου Καρδίτσας - Νεράϊδας, πριν
το κέντρο «Σαλέ».

Τραγωδία στην άσφαλτο έγραφε ο “Νέος Αγών” την άλλη μέρα
έχοντας φωτογραφία στην πρώτη
σελίδα το διαλυμένο Honda. Πλήθος
συμπτώσεων οδήγησαν να βρεθεί τη
μοιραία αυτή στιγμή στο μοιραίο τελικά αυτό σημείο. Ίσως ήταν γραφτό
να κοπεί εκεί το νήμα της ζωής του.
Μητέρα του η Γιαννούλα Ζήση
(το γένος Κατσούλη) και πατέρας
του ο αείμνηστος Γιάννης Ζήσης. Τον
πατέρα του δεν τον γνώρισε ποτέ
αφού ήταν μόλις 13 ημερών όταν
τη Δευτέρα της Λαμπρής του 1947,
τη νύχτα, τον πήραν οι αντάρτες για
μια “ανάκριση” και μετά από λίγες
μέρες τον σκότωσαν με τους άλλους
17 χωριανούς μας στη Βουλγάρα.
Παππούς του ο αξέχαστος, ο αείμνηστος, ο θρυλικός Λάμπρος Ζήσης
και γιαγιά του η Ανθούλα (το γένος
Παπαστάθη από τον Κλειτσό). Ήταν
ο μικρότερος από τα 3 αδέλφια του.
Αδελφές του η Σοφία και η Ανθούλα.
Η γιαγιά Γιαννούλα (96 ετών σήμερα)
μεγάλωσε τα 3 παιδιά της με κόπους
και χίλιες δυό στερήσεις. Η μοίρα
όμως της επιφύλασσε να πιεί κι αυτό
το πικρό ποτήρι.
Ο Κώστας έμαθε τα πρώτα γράμματα στο Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο της
Καρδίτσας μπήκε στην Ακαδημία
και έγινε Δάσκαλος. Διδάσκοντας σε
πολλά Σχολεία της Ελλάδας, εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Λαμία όπου
παντρεύτηκε την Λαμπρινή (Νίτσα)
Κρούπη με την οποία έκαναν οικογένεια αποκτώντας την κόρη τους
Ιωάννα που μόλις τελείωσε το Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία χρόνια ήταν
Σχολικός Σύμβουλος (όπως οι Επιθεωρητές παλιά) και φέτος τον Ιούνιο, αυτές τις μέρες, θα έβγαινε στη
σύνταξη αφού είχε συμπληρώσει τα
χρόνια της υπηρεσίας του.
Αγαπούσε περισσότερο απ’
όλους μας τον γενέθλιο τόπο. Ο
νούς του ήταν συνέχεια στη Νεράϊδα. Χειμώνα - Καλοκαίρι, άνοιξη και
φθινόπωρο με την πρώτη ευκαιρία
ανέβαινε στο χωριό. Προετοιμάζονταν, χτίζοντας μεγάλο πετρόχτιστο
παραδοσιακό σπίτι, για την επιστροφή στο χωριό, για να περνάει όσο το

Αγαπητέ φίλε Κώστα, Αγαπητέ Δάσκαλε,

Τ

Δάσκαλος δεν θα ξανάρθει
στο χωριό. Αναπαύεται για
πάντα κάτω από τις αιωνόβιες βελανιδιές, στα άγια χώματα του
γενέθλιου τόπου μας, της Νεράϊδας
που τόσο αγαπούσε και τόσα έκανε
γι’ αυτή.

Στο σημείο αυτό (όπως έγραψαν
οι εφημερίδες της Καρδίτσας) τον
χτύπησε πλαγιομετωπικά ένα Ι. Χ.
που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και
ξέφυγε της πορείας του. Το μοιραίο
αυτοκίνητο ήταν μάρκας Honda Crx
Vetec σπόρ, και το οδηγούσε 24χρονος από το χωριό Κρύα Βρύση (υπό
την επήρεια μέθης, όπως είπαν φίλοι
του) με κατεύθυνση προς Καρδίτσα.
Ο Κώστας ανέβαινε προς το χωριό
ενώ είχε κατέβει στην Καρδίτσα για
μια συνάντηση παλιών συμμαθητών
που είχαν.

ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΩΣΤΑ ΖΗΣΗ

Φίλε Κώστα με ξεγέλασες. Δεν πάνε ούτε είκοσι μέρες από τη γιορτή
σου, όταν κανονίζαμε να συναντηθούμε το 15αύγουστο στο χωριό. Θυμάμαι επί λέξει τα λόγια σου: «Κοίτα να έλθεις φέτος στο χωριό τουλάχιστον για
καμιά δεκαριά μέρες. Έχω καλό κρασί και τσίπουρο. Έχω βάλει και μπαχτσέ
με ντομάτες κλπ. Θα περάσουμε αξέχαστα!». Δεν κράτησες όμως το λόγο
σου. Έφυγες νωρίς. Πάντα ήθελες να είσαι από τους πρώτους στην προετοιμασία καταστάσεων. Ήθελες να έχεις τον πρώτο λόγο. Έτσι και τώρα. Έφυγες νωρίς για το αιώνιο λημέρι, πήγες να ετοιμάσεις τα «γιατάκια» μας και
να μας περιμένεις. Σε φαντάζομαι να μας περιμένεις με εκείνο το χαμόγελο
που πάντα κοσμούσε το πρόσωπό σου και το χιούμορ σου που πάντα μας
διασκέδαζε.
Κώστα μου υποσχέθηκες να συναντηθούμε το 15αύγουστο να τα πούμε, να πιούμε το κρασάκι σου, να γελάσουμε με τις παλιές μας χιλιοειπωμένες ιστορίες, τα παιδικά μας κατορθώματα.

δυνατόν περισσότερο καιρό στο γενέθλιο τόπο.
Συνέχεια ασχολούνταν με το χωριό κάνοντας τα πάντα γι’ αυτό. Όσα
ιστορικά στοιχεία έχουμε σήμερα για
τη Νεράϊδα είναι όλα από δικές του
έρευνες. Έχοντας εκδώσει αρκετά
βιβλία για την ευρύτερη περιοχή μας
(“Αγραφιώτες & Καρπενησιώτες Αγωνιστές στην επανάσταση του 1821”,
“Η Παιδεία στ΄ Άγραφα επί Τουρκοκρατίας”, κ. ά.) στόχος του ήταν να
συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που
απαιτούνταν να εκδώσει το μεγαλύτερο, το καλύτερο βιβλίο του (όπως
μας έλεγε) αυτό για τη Νεράϊδα.
Έψαχνε συνεχώς σε Κώδικες
Μοναστηριών, σε Βιβλιοθήκες της
Ελλάδας και του εξωτερικού κι όπου
αλλού υπήρχαν παλιά βιβλία, να βρεί
όσο το δυνατόν πιο παλιά γραπτά
στοιχεία υπήρχαν που να αφορούν
τη Νεράϊδα. Αυτός βρήκε πριν χρόνια στο περιοδικό “Φάρος της Αλεξάνδρειας” το Συγγίλιο του Μοναστηριού μας (έγγραφο του 1600).
Αυτός βρήκε πρόσφατα και δημοσίευσε στην Εφημερίδα μας τα στοιχεία της απογραφής του 1454 που
αναφέρονταν στο χωριό μας, την
τότε Σπινάσα (καθώς και στο Κύφου
και τη Μπέσια). Συνεχώς έψαχνε.
Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση
με 2 -3 άλλους συγχωριανούς μας
πρωτοστάτησε στην ίδρυση του
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας. Ταυτόχρονα με την
ίδρυση του Συλλόγου, τέλη της δεκαετίας του ‘70, ο Κώστας ήταν αυτός
που πρώτος ανέλαβε την έκδοση της
Εφημερίδας μας. Αυτός της έδωσε
τον ιστορικό τίτλο “Τα Χρονικά της
Νεράϊδας Δολόπων”. Αυτός ήταν ο
υπεύθυνος της σύνταξης για πολλά
χρόνια, μέχρι πρόσφατα.
Ο Κώστας ήταν αυτός που βοήθησε συγκεντρώνοντας όσα χαρτιά
απαιτούνταν για να χρηματοδοτηθεί
το Μοναστήρι (η Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας) για την
αναστήλωσή του από το Υπουργείο
Πολιτισμού. Ποτέ δεν έλειψε από το
πανηγύρι του Μοναστηριού. Στις 8
Σεπτεμβρίου ήταν πάντα εκεί. Δεν
υπήρξε Συνέδριο ή Ημερίδα για την
ιστορία των Αγράφων και της Ευρυτανίας που να μην ήταν ο Κώστας
εκεί συμμετέχοντας και κάνοντας
εισήγηση. Τώρα ετοίμαζε εισήγηση
για το Συνέδριο που θα γίνει το καλοκαίρι στα Άγραφα για τα 200 χρόνια
από το θάνατο του Κατσαντώνη.

Το πόσο αγαπητός και δραστήριος, σε τομείς δύσκολους, ήταν ο
Κώστας φάνηκε περίτρανα από το
πρωτοφανές για το χωριό μας πλήθος κόσμου που τον συνόδευσε στην
τελευταία του κατοικία. Άνθρωποι
απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, ιδίως
απ’ τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία,
ήρθαν στην Νεράϊδα για το “ύστατο χαίρε”. Σχολικοί Σύμβουλοι όλων
των βαθμίδων της εκπαιδεύσεως,
Δάσκαλοι, Καθηγητές, ο Νομάρχης
Καρδίτσας, ο Δήμαρχος Φουρνάς,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι
γύρω χωριών και Πολιτιστικών Συλλόγων, και ένα πλήθος γνωστών και
φίλων τόσο απ’ το χωριό μας όσο και
απ’ όλα τα γύρω χωριά ήρθαν στην
κηδεία του Κώστα.
Την εξόδιο ακολουθία τέλεσαν
4 ιερείς. Ο Εφημέριος του χωριού
μας παπα-Βάϊος, ο Εφημέριος Σαρανταπόρου παπα-Βαγγέλης, ο παπαΣεραφείμ Ζήσης από την Αταλάντη
και ο παπα-Παναγιώτης Βασιλάκης
ως εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη μας Θεσσαλιώτιδος &
Φαναριοφερσάλων κ.κ. Κυρίλλου.
Εκφωνήθηκαν πολλοί Επικήδειοι
μέσα απ’ τους οποίους έλαμψε η προσωπικότητα του εξαίρετου αυτού
χωριανού μας. Επικήδειους εξεφώνησαν: Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδας, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Κλειτσού Φώτης Κουλαρμάνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Ιταμου (από το Καροπλέσι)
Μένιος Γιαννέλος, ο συμμαθητής του
Τοπογράφος Μηχανικός Αριστείδης
Παπαθεοχάρης, ο παπα-Παναγιώτης
Βασιλάκης και ο βαπτιστικός και
κουμπάρος του Γιάννης Δήμος.
Κώστα έκανες τόσα πολλά για το
χωριό μας που δεν θα μας αφήσουν
ποτέ να σε ξεχάσουμε. Αντιθέτως
μάλιστα όσο περνάει ο καιρός τόσο
η απουσία σου θα γίνεται όλο και πιο
αισθητή. Η Εφημερίδα, ο Σύλλογος,
τα βιβλία σου και τόσα άλλα θα σε
φέρνουν συνέχεια στο νού μας. Θα
σε θυμόμαστε πάντα, η μνήμη σου
θα είναι αιώνια.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ
μας Κώστα.
Ελαφρύ να είναι το άγιο χώμα
της αγαπημένης σου Νεράϊδας όπου
αναπαύεσαι.

Οι Χωριανοί σου

Είχες το χάρισμα να θυμάσαι με κάθε λεπτομέρεια όλες τις παιδικές μας
ιστορίες, τότε που η αθωότητα και η ανιδιοτέλεια κοσμούσε τις ψυχούλες
μας. Και είχες το χάρισμα να τις αφηγείσαι τόσο γλαφυρά και παραστατικά,
διανθίζοντάς τες με το δικό σου χιούμορ, με το δικό σου «αλατοπίπερο»,
ώστε κάθε φορά να φαίνονται πως είναι άλλες ιστορίες. Τι να πρωτοθυμηθώ
από την παιδική μας ηλικία… Τις ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού, όταν ξεχνούσαμε το φαί και το σπίτι. Και όταν έφτανε το βράδυ κι έπεφτε το σκοτάδι κι
έπρεπε να χωριστούμε, τότε που έμπαινε το ζήτημα ποιος θα συνοδεύσει
τον άλλον σπίτι του, διότι στην παιδική φαντασία μας οργίαζαν οι ιστορίες
με τα φαντάσματα των παλαιότερων και φοβόμασταν μόνοι μας, ενώ παρέα μπορούσαμε να πάμε οπουδήποτε. Τότε λοιπόν που σε πήγαινα μέχρι
το σπίτι σου, μετά όμως φοβόμουν να γυρίσω μόνος μου και με συνόδευες
εσύ μέχρι το δικό μου και αφού αυτό γινόταν 2-3 φορές, αποφασίζαμε ότι η
λύση ήταν να χωρίσουμε την απόσταση στη μέση και, όταν αυτό συνέβαινε
στο ρεματάκι δίπλα στο μαγαζί του Αυγέρη, τότε το βάζαμε στα πόδια για
το σπίτι μας.
Να θυμηθώ τα γυμνασιακά μας χρόνια στην Καρδίτσα όταν συγκατοικούσαμε στης κυρά Βαγγελιώς το σπίτι… Τις στερήσεις μας, τις πείνες
μας, τη μόνιμη φτώχια μας αλλά και τις περίφημες σκασιαρχίες μας από το
Γυμνάσιο και τις απίθανες εκδρομές μας με τα πόδια ή το ποδήλατο στο ποτάμι της Καράμπαλης.
Μετά έρχεται η εποχή της Αθήνας, φοιτητές πλέον. Η συγκατοίκησή μας
επί τριετία στην ιστορική γκαρσονιέρα της οδού Φιλολάου στο Παγκράτι,
παρέα με τον αδελφό μου τον Νίκο, ο οποίος σαν μεγαλύτερος μάταια προσπαθούσε να μας συνετίζει και να μας συγκρατεί από τις νεανικές μας τρέλες. Τι ανεπανάληπτες στιγμές περάσαμε αλήθεια εκεί…
Ύστερα οι δρόμοι μας χωρίσανε, αλλά οι ψυχές μας, εσύ κι εγώ το ξέρουμε, δεν χωρίσανε ποτέ. Εγώ έφυγα αξιωματικός στο Στρατό, εσύ έγινες
υπηρέτης της Εκπαίδευσης. Σπούδασες κι έγινες Δάσκαλος με κεφαλαία.
Ανέβηκες όλα τα σκαλιά της κλίμακας της ιεραρχίας της Εκπαίδευσης και
τίμησες με το παραπάνω όλα αυτά που η πατρίδα σου ανέθεσε και σου
εμπιστεύθηκε. Υπήρξες λαμπρός επιστήμων και παιδαγωγός στο χώρο σου
και άξιος εργάτης του πνεύματος.
Είχες την τύχη να ενώσεις τη ζωή σου με μια άξια σύζυγο, που την τίμησες και σε τίμησε. Αποκτήσατε και την αγαπημένη σας κορούλα, την Ιωάννα, για την οποία τόσο υπερήφανος ήσουν. Και τώρα που ερχόταν η ώρα να
γευτείς τους καρπούς των κόπων σου, η θεά Τύχη, σαν άδικη και ξελογιάστρα που είναι, σε πλάνεψε και σε πήρε από τους δικούς σου και από μας.
Φίλε Κώστα, η οικογένειά σου και όλοι εμείς οι φίλοι σου είμαστε περήφανοι για σένα, για το χαρακτήρα σου, για το πνευματικό σου έργο.
Υπήρξες πρωτοπόρος στα κοινά ενδιαφέροντα. Αγάπησες το χωριό και το
πρόβαλες όσο σχεδόν κανένας άλλος. Έδωσες τα πάντα για το σύλλογο των
Αποδήμων Νεραϊδιωτών και ήσουν για πολλά χρόνια ο δημιουργός και η
ψυχή της εφημερίδας «Τα χρονικά της Νεράιδας».
Με τον άδικο χαμό σου το χωριό μας δε φτώχυνε απλά, αλλά ορφάνεψε.
Έχασε το παιδί του. Έχασε τον άνθρωπο που, με την περισσή παρρησία του,
την οξυδερκή και νηφάλια σκέψη του και την απέραντη αγάπη του γι’ αυτό,
ήταν το σημείο αναφοράς για κάθε ενέργεια και για κάθε εκδήλωση.
Αγαπητέ Κώστα, ήσουν γλυκός, ήσουν καλός, ήσουν αξιαγάπητος. Είχες λόγο αγάπης, παρηγοριάς και αισιοδοξίας για όλους μας και τον καθένα
χωριστά. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες και για όλα όσα μας άφησες.
Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στη χαροκαμένη μάνα
σου, στην αγαπημένη σου σύζυγο και στη λατρευτή σου κόρη, με την ευχή
ο Πανάγαθος Θεός που σε κάλεσε σύμφωνα με το σχέδιό του κοντά του, να
τους χαρίσει τη δύναμη και τη γαλήνη να αντέξουν τον αβάσταχτο χωρισμό
σας.
Κώστα καλό σου ταξίδι.
Ας είναι ελαφρύ το Νεραϊδιώτικο χώμα που σε σκέπασε.
Για πάντα φίλος σου,
Γιώργος Δ. Θάνος
Απόστρατος Αξιωματικός
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Η νεκρώσιμος ακολουθία, το στερνό ταξίδι,
το ύστατο χαίρε στον Κώστα Ι. Ζήση

ε κλίμα βαθύτατου πένθους από τη
νέα, πολύ μεγάλη ανθρώπινη απώλεια, που έπληξε τη Νεράϊδα και τη
συμμετοχή εκατοντάδων φίλων, συναδέλφων και συγγενών, ετελέσθη την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, η νεκρώσιμος
ακολουθία του μεταστάντος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ, χοροστατούντος του Αρχιερατικού Επιτρόπου πατρός Παναγιώτη
Βασιλάκη συνεπικουρούμενου από τους
παπα-Σεραφείμ Ζήση, παπα-Βαγγέλη Γεροκώστα και παπα-Βάϊου Μπαλτή.
Χορωδία από επιστηθίους φίλους και
συναδέλφους εκπαιδευτικούς του αποδημήσαντος, έψαλε με πόνο ψυχής τα νεκρώσιμα
άσματα.
Επιπλέον στη νεκρώσιμο τελετή, τον άξιο
και σπουδαίο συντοπίτη μας, ετίμησαν με την
παρουσία τους και οι κ.κ.:
1. Ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος.
2. Ο Αντινομάρχης Φθιώτιδας και Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Ακρίβος.
3. Ο Δήμαρχος Φουρνάς Νομού Ευρυτανίας κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος.
4. Ο Αντιδήμαρχος Ιταμου κ. Λεωνίδας
Κοντογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε το Δήμαρχο κ Τσαντήλα.
5. Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων: Ιταμου, Νευρόπολης και Καρδίτσας.
6. Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Φουρνάς Ν. Ευρυτανίας.
7. Ο Πρόεδρος του Δ. Δ. Νεράιδας κ. Κωννος Πλατσιούρης.
8. Ο Πρόεδρος του Δ. Δ. Μολόχας, του Δήμου Καλλιφωνίου κ. Κων-νος Καπώνης.
9. Πρόεδροι Δ. Δ. του Δήμου Ιταμου και
όμορων Δήμων.
10. Ο Διευθυντής ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) Πατρών και επιστήθιος φίλος, Καθηγητής κ. Ιωάννης Θεοδωρόπουλος.
11. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαί-

δευσης Στερεάς Ελλάδος κ. Βάϊος Ζαμπεθάνης.
12. Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.κ. Τζωρτζόπουλος Δημήτριος και Μήνας Αθανάσιος.
13. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας κ. Γεώργιος Δημόπουλος.
14. Ο Προϊστάμενος 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας κ. Δημήτριος Σκούρας.
15. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπενιάτα
Ελένη, Λαπαντζή Ελένη, Δημόπουλος Γεώργιος, Ζαγαλιώτης Ηλίας, Τρίχας Κων-νος, Μιλτιάδης Κατσαρός και ο Τάκης Διαμαντής.
16. Ο Υποδιευθυντής ΠΕΚ Λαμίας κ. Ηλίας
Αργυρόπουλος.
17. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων
Ν. Φθιώτιδας κ. Κων-νος Μητσόπουλος.
18. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των Δασκάλων κ.κ.: Αθανάσιος Κλειτσάκης και Νικόλαος
Μπέτσιος.
19. Οι εκλεκτοί εκπαιδευτικοί και αγαπημένοι φίλοι κ.κ. Χρήστος Μαρκαντώνης,
Αθανάσιος Μαγκλάρας, Βασίλειος Τριανταφύλλου, Ιωάννης Λιάβας, Αθανάσιος Παπαχρήστος, Ηλίας Θερμογιάννης. Παρασκευάς
Ζαρκαδούλας, Αθανάσιος Κουμπαρέλος, Ιουλία Μπουρτζάλα, Αμαλία Χατζηαποστόλου,
Κων-νος Κουρκάκης, Θωμάς Κατσάρας και
άλλοι δάσκαλοι χωριανοί μας και των γύρω
χωριών.
20. Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου
Ναυπάκτου κ. Κων-να Σταμοπούλου.
21. Ο Υποδιοικητής του ΠΕΣΥΠ Στερεάς
Ελλάδας και Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Κατσικονούρης.
22. Αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων.
23. Ο Περιφερειακός Διοικητής Εθνικής
Τράπεζας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ.
Ελευθέριος Χρ. Ζήσης.

Βιογραφικό Σημείωμα Κώστα Ι. Ζήση
Κώστας Ι. Ζήσης
Του Ιωάννη και της Γιαννούλας
Γεννηθείς τ ο 1947 στη Νεράϊδα, νομού
Καρδίτσας (πρώην Ευρυτανίας).
Παντρεμένος με την Λαμπρινή Κρούπη
και ένα παιδί την Ιωάννα, Πτυχιούχο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σπουδές:

• Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
• Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλοσοφική
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
• (Τμήμα Φ.Π.Ψ.), «Ιστορία Νεοελληνικής
Εκπαίδευσης».
• Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης).
• Μετεκπαίδευση 2ετούς διάρκειας στο
Μ.Δ.Δ.Ε.
• Επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο
«το νοητικά καθυστερημένο παιδί».
• Επιμόρφωση στη διδασκαλία της Φυσικής, Χημείας.
• Επιμόρφωση Ι.Δ.Ε., για το «Ατμοσφαιρικό περιβάλλον».
• Επιμόρφωση Ι.Δ.Ε. για στελέχη Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα DOS - WINDOWS
- WORD, (100 ώρες).
• Επιμόρφωση Π.Ε.Κ. Λαμίας στους Η/Υ,
(40 ώρες).
• Συμμετοχή, ως ακροατής σε εικοσιτέσσερα (24) συνέδρια εκπαιδευτικού περιεχομένου.
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (δυο
βεβαιώσεις).

Υπηρεσιακή κατάσταση:

• Διορίστηκε δάσκαλος (Φ.Ε.Κ.
31-12-1974).

Άσκηση διοικητικών
καθηκόντων &
καθοδηγητικού έργου:
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• Διευθυντής ολιγοθεσίων Σχολείων για
επτά (7) χρόνια.
• Διευθυντής πολυθεσίων Δημοτικών Σχολείων για πέντε (5) χρόνια (με επιλογή του
Ν. 1566/85).
• Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε. Νομού Φθιώτιδας από το 1998 α)Υπ. Απόφ. Φ.
35.1/161/13-10-1998 και β) Υπ. Απόφ.
2931/3-4-2003.
• Υποδιευθυντής του Π.Ε.Κ. Λαμίας από

τις 2-11-1999 μέχρι 31-8-2003.
• Διευθυντής του Π.Ε.Κ. Λαμίας από τις
2-9-2003 μέχρι την 26-11-2004, (αριθμός
1674/04 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
• Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, από τις
19-6-2003 μέχρι σήμερα με την 1159/04
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Διδακτικό επιμορφωτικό έργο:

• Διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως υπεύθυνος μαθήματος «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης», στην
Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών Π.Ε. (Εξομοίωση) στους Νομούς Μαγνησίας και
Καρδίτσας (από 23/10/98 έως 14/2/99).
• Διδακτικό έργο στα Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Τμήμα
Φυσικ/ραπείας), ως καθηγητής στο μάθημα της Ψυχολογίας, για το Ακαδημαϊκό
έτος 1998-1999.
• Διδακτικό έργο στα Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Τμήμα
Φυσικ/ραπείας), ως καθηγητής στο υποχρεωτικό μάθημα της Κοινωνιολογίας,
για τρία (3) Ακαδημαϊκά έτη (1999-2000,
2000-2001, 2001-2002).
• Διδακτικό έργο στα Π.Ε.Κ. Λαμίας, στο
γνωστικό αντικείμενο «Δομή και οργάνωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος»,
το έτος 1992.
• Διδακτικό έργο στα Π.Ε.Κ. Λάρισας, στο
γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Εκπαίδευσης», το έτος 1993.
• Επιμορφωτής στα Π.Ε.Κ. της Λαμίας β’ κύκλος του 1996, στο γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης»,
(Σύνολο ωρών 35).
• Επιμορφωτής στα Π.Ε.Κ. της Λαμίας, γ’
κύκλος του 1996, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης», (Σύνολο ωρών 16).
• Επιμορφωτής στα Π.Ε.Κ. Λαμίας, Εισαγωγική επιμόρφωση 2000, «Δομή και
οργάνωση του Εκπαιδευτικού μας συστήματος», (Συν. ωρών 8).
• Επιμορφωτής στα Π.Ε.Κ. Λαμίας, Εισαγωγική επιμόρφωση 2001, «Δομή και
οργάνωση του Εκπαιδευτικού μας συστήματος», «Διδακτική Μεθοδολογία» και
«Αξιολόγηση» (Σύνολο ωρών 48).

• Επιμορφωτής στα Π.Ε.Κ. Λαμίας, Εισαγωγική επιμόρφωση α’ τρίμηνο 2002-03,
«Δομή και οργάνωση του Εκπαιδευτικού
μας συστήματος», «Διδακτική Μεθοδολογία» και «Αξιολόγηση» (Σύνολο ωρών
7).
• Επιμορφωτής στα Π.Ε.Κ. Λαμίας, Εισαγωγική επιμόρφωση α’ τρίμηνο 2004-2005,
«Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Ευέλικτη Ζώνη» (Σύνολο
ωρών 20).
• Επιστημονικός υπεύθυνος και επιμορφωτής του Προγράμματος «Σύμβουλοι
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» της ΓΕ.Σ.Ε.Ε.
Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακά Κ.Ε.Κ.).
• Επιμορφωτής στα Π.Ε.Κ. Λαμίας, στους
Διευθυντές των Δ. Σ. του Νομού Φθιώτιδας με θέμα «Η κοινωνική διάσταση του
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», Λαμία
1998.
• Εισηγητής στα τοπικά σεμινάρια του
Νομού Φθιώτιδας για εκπαιδευτικούς Π.Ε.
Λαμίας, στις 13,16,20/4/2005, με θέμα
«Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, Αναγκαιότητα - Πραγματικότητα - Προοπτικές».
• Εισηγητής στο τοπικό σεμινάριο του Νομού Φωκίδας για εκπαιδευτικούς Π.Ε., στις
12/4/2005, με θέμα «Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο, Αναγκαιότητα - Πραγματικότητα
- Προοπτικές», Δελφοί 2005.

Γνώση εκπαιδευτικών
θεμάτων:

• Υπεύθυνος Προγραμμάτων του Π.Ε.Κ.
Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) κατά το διδακτικό έτος 1995-96.
• Ικανότητα χρήσης των γνώσεων (εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών)
• Διδασκαλία πιλότος, για τους επιμορφουμένους των Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. Λαμίας, 1992.
• Θεωρητική ανάλυση και εφαρμογή της
Κοινωνιομετρίας στο σχολείο, σε δασκάλους της περιφέρειας Φθιώτιδας, 1986.
• Σύσκεψη εκπαιδευτικών Λαμίας, με το
παραπάνω θέμα, 1987.
• Θεωρητική ανάλυση του θέματος «Το
παιδικό ιχνογράφημα ως διαγνωστικό
μέσο της νοημοσύνης του παιδιού»,
1987.
• Εισηγητής σε τρία (3) σεμινάρια με θέμα
«Η λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων
και τα μαθήματα των ειδικοτήτων», Λαμία
18-11-03, 11 και 18-12-03.

Συγγραφικό έργο:

• «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821», Αθήνα

24. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Δ. Αττικής κ. Φώτης Κουλαρμάνης.
25. Μέλη της Ένωσης Επιστημόνων Ν.
Καρδίτσας, καθώς και της Ένωσης Ευρυτάνων
Επιστημόνων.
26. Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ν. Καρδίτσας κ. Λάμπρος Τσούκης.
27. Ο ε.α. Αντιστράτηγος της Ελληνικής
Αστυνομίας και Πρόεδρος του Εξωραϊστικού
& Μορφωτικού Συλλόγου Νεράιδας κ. Βασίλειος Θάνος.
28. Τέως Δήμαρχοι και τέως Δημοτικοί
Σύμβουλοι.
Στο τέλος της νεκρωσίμου ακολουθίας εκφωνήθηκαν επικήδειοι λόγοι από τους κ.κ.:
• Βάϊο Ζαμπεθάνη, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος.
• Γεώργιο Δημόπουλο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδος.
• Κλεομένη Γιαννέλο, Δάσκαλο και Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ιταμου.
• Φώτη Κουλαρμάνη, Πρόεδρο Συλλόγου
των Απανταχού Κλειτσιωτών Ν. Ευρυτανίας.
• Αριστείδη Παπαθεοχάρη, Τοπογράφο
Μηχανικό και συμμαθητή του Κώστα στο Γυμνάσιο Καρδίτσας τη σχολική περίοδο 1965
- ‘66.
• Παπα-Παναγιώτη Βασιλάκη, Αρχιερατικό Επίτροπο, και εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλλων κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ.
• Γιάννη Δ. Δήμο, η οικογένεια του οποίου είχε την τύχη και την ευτυχία να δεθεί και
πνευματικά με τον αείμνηστο Κώστα και τη
λαμπρή του οικογένεια, καθώς ο αποδημήσας ετέλεσε τέσσερα χριστιανικά Μυστήρια
σε τρεις γενεές.
Όλοι οι ομιλητές εστίασαν το λόγο τους
στα παρακάτω:
- Την έντονη προσωπικότητα του μεταστάντος.

ρία.

- Την στιβαρή του θέληση για πρωτοπο-

- Τη χαρακτηριστική του κινητικότητα ως
ενεργού πολίτη.
- Την κοινωνική του δραστηριότητα.
- Την πολυμέτωπη σύγκρουσή του με
αναχρονιστικές αντιλήψεις.
- Τη μεγάλη ερευνητική και συγγραφική
του δράση και τέλος,
- Τη σταθερή του διεισδυτικότητα σε κάθε
συμπαγή και σκληροπυρηνικό ιδεολογικά
χώρο, με έντονη την επιθυμία του για ανακάλυψη πηγών πληροφόρησης και αποκάλυψη
πρωταγωνιστών σημαδεμένων, για τον τόπο
μας, ιστορικά εποχών.
Μετά την νεκρώσιμον ακολουθία, σχηματίσθηκε πομπή, επικεφαλής της οποίας ετέθη
σύσσωμο το ιερατικό συλλείτουργο. Η σορός
τοποθετημένη στο ειδικά για την περίσταση
διαμορφωμένο όχημα, επορεύθη για στερνή
φορά τη διαδρομή «ΑηΓιώργης - Κεντρική
πλατεία - Βρύση Ιτιά - Βρυσούλα - Αγία Παρασκευή - Πολύκινο - Λεκάνη - ΑηΤαξιάρχης»,
συνοδευόμενη από ένα ανθρώπινο ποτάμι,
βουβό, ανέκφραστο και βαθιά πληγωμένο.
Ο κοιμηθείς ανεπαύθη στο Κοιμητήριο, τη
μητρώα γή, αυτή που αναμένει κάθε όν πληγωμένο και ταλαιπωρημένο. Και την ώρα που
το άψυχο σώμα φώτιζαν για τελευταία φορά
οι ακτίδες του ήλιου, ένα ελαφρύ αεράκι λύγιζε τις κορφές των υπεραιωνόβιων δέντρων,
αποτίοντας το ύστατο χαίρε, στο δικό μας δάσκαλο, τον δικό μας άνθρωπο, τον Κώστα.
Κι εκεί, πέρα, στο Μέγα Ρέμα, ένα ανοιξιάτικο αηδόνι μοιρολογούσε τον τελευταίο, για
τον Κώστα, σκοπό του.
Όλα γύρω πενθούσαν.
Πενθούσε η ίδια η φύση.
Μετά το πέρας της τελετής παρετέθη,
σύμφωνα με την παράδοση, καφές και φαγητό, εις όλους τους παρισταμένους, εις συγχώρησιν και μνήμην του εκλιπόντος.
Γιάννης Δ. Δήμος

Όρθιοι: Ο Κώστας, ο Ζήσης και η Ελευθερία. Καθιστοί από δεξιά: Η Αγορή, ο Λουκάς και η Βάσω Γάκη - Τιτέλη. Πλατεία Νεράϊδας 13 Αυγούστου 1994. Σήμερα ζεί μόνο ο Ζήσης (ενώ η αδελφή του Αγορή είναι βαριά άρρωστη) όλοι οι άλλοι έχουν φύγει. Άνθρωποι αξέχαστοι!

1983, σελ. 445.
• «Η Παιδεία την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην περιοχή των Αγράφων», Αθήνα
1990, σελ. 96.
• «Παραμεγδόβιος Εθνική Οδός», Αθήνα
1985.
• «Τεκμήρια Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Οι Εκθέσεις της Διοίκησης του
19ου αιώνα (1820 - 1899)», Αθήνα 2005,
σελ. 420, (υπό έκδοση).
• «Η Διδασκαλία μαθημάτων Μονοθέσιων
Δημοτικών Σχολείων», Αθήνα 2005 (υπό
έκδοση).
• Πληθώρα άρθρων σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και σε έγκυρα περιοδικά.
* Η εκτίμηση - μοριοδότηση του Συγγραφικού έργου από το Υπ. Ε.Π.Θ. αποτιμήθηκε με άριστα, (μόρια 6).

Οργάνωση Συνεδρίων:

• Οργάνωση Α’ Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, Μώλος
Φθιώτιδας, 15/16-3-1987.
• Οργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου της
Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων,
Αθήνα 1996.
• Οργάνωση Συνεδρίου Τ.Ε.Ι. Λαμίας - Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών
Σχολείων Λαμίας, Λαμία 1996.

Εισηγήσεις σε Συνέδρια:

• Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, «Η Εκπαίδευση στην περιοχή των Αγράφων»,
Καρδίτσα 1992.
• Πάντειο Πανεπιστήμιο, «Η Ευρυτανία
κατά τους Επαναστατικούς και Μετεπαναστατικούς Χρόνους, 170 Χρόνια από
το Θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη», (Η
Εκπαίδευση στην Ευρυτανία μετά την
Απελευθέρωση), Καρπενήσι 1993.
• Πάντειο Πανεπιστήμιο, «Η Ευρυτανία
κατά τους Επαναστατικούς και Μετεπαναστατικούς Χρόνους, 170 Χρόνια από
το Θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη», (Τα
παραλειπόμενα της μάχης του Κεφαλόβρυσου), Καρπενήσι 1993.
• Πάντειο Πανεπιστήμιο «Η Εθνική Αντίσταση στην Ευρυτανία», (Η Παιδεία στην
Αντίσταση - Το Παιδαγωγικό Φροντιστήριο Καρπενησίου & Τροβάτου), Καρπενήσι 1994.
• Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων,
«Μνημεία και φυσικό περιβάλλον της
Ευρυτανίας», (Τα Μοναστήρια Σάϊκας και
Σπινάσας Αγράφων), Καρπενήσι 1996.
• «Ευγένιος Γιαννούλης» - Άγιο Όρος, «Ο
Διονύσιος ο εκ Φουρνά» (Κοσμάς ο Θεσπρωτός, Ελληνοδιδάσκαλος Καρπενησίου), Καρπενήσι 1996.
• Νεράϊδα Δολόπων - Αγράφων, «Ο Χα-

ρίλαος Τρικούπης και η Παραμεγδόβιος
Εθνική Οδός», Νεράϊδα, Αύγουστος 1998.
• Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων - Οικολογική Ομάδα Καρπενησίου,
«Η Ευρύτερη Ευρυτανία», Καρπενήσι
17-1-1999.
• Δήμος Λαμιέων, «1ο Συνέδριο Τοπικής
Ιστορίας», Λαμία 3,4-11-2001.
• Δήμος Λαμιέων, «2ο Συνέδριο Τοπικής
Ιστορίας», Λαμία 3,4-11-2003.
• Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
«Εκπαίδευση και Ανάπτυξη», Λαμία
9,10,11-1-2004.
• Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, 2ο
Διεθνές Συνέδριο, «Η Ρούμελη ανά τους
αιώνες», Μεσολόγγι - Ναύπακτος 2004.

Ανάληψη πρωτοβουλιών:

• Εκθέσεις.
• Θεατρική Παιδεία.
• Έκδοση εντύπων κ.λ.π.
Συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια:
• Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων Π. και Δ. Εκπαίδευσης.
• Όμιλος Φθιωτών Λογοτεχνών.
• Σύλλογοι Εξωραϊστικοί - Εκπολιτιστικοί.

Κοινωνική προσφορά:

• Μακροχρόνια, συνεχής και αξιόλογη
κοινωνική προσφορά.

Επικήδειος Λόγος εκφωνηθείς από τον Γιάννη Δήμο

Στον Κουμπάρο και Νονό μου, Κώστα Ι. Ζήση
Κώστα μου,
Κουμπάρε των γονιών μου.
Αγόρι έντεκα χρόνων, στεφάνωσες
τους γονείς μου.
Νονέ μου.
Δώδεκα χρονών με βάφτισες Χριστιανό και μου χάρισες το όνομα του
πατέρα σου Γιάννη.
Κουμπάρε μου.
Εσύ, μαζί με τη λαμπρή σου Νίτσα
και το όμορφο βλαστάρι σας την Ιωάννα, με στεφάνωσες.
Νονέ της κόρης μου.
Κώστα Αγαπημένε.
Συντρίμμια η ψυχή μας.
Έφυγες και νωρίς και άδικα.
Ταξίδευσες για τη γειτονιά των Αγγέλων.
Με τι ψυχή και ποια δύναμη να σ’
αποχαιρετίσω;
Κόπηκαν οι δυνάμεις μου.
Αισθάνομαι αδύναμος να εκφράσω
το βαθύ μου πόνο.
Δεν καλύπτεται το κενό που αφήνεις
εδώ σ’ αυτή τη μικρή μας Πατρίδα. Αυτή
τη Πατρίδα, που τόσο αγάπησες, τόσο
πόνεσες, τόσο δόξασες.
Ορφανός λίγων ημερών, κι όμως
μεγάλωσες. Με στερήσεις, με πόνο, με
πένθος. Εδώ αποχαιρέτησες το Δημοτικό Σχολείο. Η φιλοπρόοδη χήρα μάννα
σου σ’ έσπρωξε προς μια καλύτερη ζωή.
Η φτωχομάννα Καρδίτσα σ’ αγκάλιασε.
Αποφοίτησες από το Γυμνάσιο. Επέτυχες
στην Ακαδημία.
Κι εκεί ξεδίπλωσες τις προσεγμένες
σου κινήσεις, πέτυχες απόλυτα στην οικογένειά σου, εύκολα έλαβες το πτυχίο
του Παντείου Πανεπιστημίου, πιο εύκολα πήρες το διδακτορικό σου και ευκολότερα ακόμη εξήντλησες την ιεραρχία
στην Παιδαγωγική σου πορεία.
Όμως, ακόμα νέος δεν πρόλαβες να

γευθείς τους κόπους σου, το παιδί σου,
την οικογένειά σου, τη ζωή σου.
Πές μου λοιπόν τώρα, πές μου που
τάχα βρίσκεσαι;
Που βρίσκεσαι νονέ μου; Πού σε ταξιδεύουν τα κύματα της ζωής ντυμένο
στον αφρό του θανάτου;
Πές μου τώρα, που τα χείλη όλων μας
ψιθυρίζουν τ’ όνομά σου, πές μου τώρα
γιατί είσαι τόσο ήρεμος και φωτεινός;
Όσο κι αν νοιώθουμε τόσο δικό μας
το φωτεινό σου μέτωπο, όσο κι αν προσπαθούμε να συνηθίσουμε το σιωπηλό
σου σώμα, τίποτα πιο αινιγματικό δεν
θα μπορέσουμε να νοιώσουμε από το
να κοιτάζουμε αμήχανα το γαλήνιο ύπνο
σου και την πορεία σου προς το Θεό με
γκρεμισμένο το μύθο του χρόνου.
Χωρίς το θάνατο, δίχως τον πόνο.
Τάχα ποιος σε ρώτησε;
Ζωή, θάνατος, ευτυχία, δυστυχία!
Ποιος το ζήτησε;
Μονοπάτι δύσκολο της μοναξιάς!
Γιατί σε ήθελε;
Συντροφιά με τη χαρά.
Που θα πάς;
Στον κόσμο των Αγγέλων!
Γιατί τόσο νωρίς. Πότε θα ‘ρθεις;
Θα είμαι πάντα εκεί!
Βιάστηκες να φύγεις; Ή ο Πανάγαθος
Θεός σε κάλεσε κοντά του;
Ποτέ δεν βιαζόσουν.
Ποτέ δεν κουραζόσουν.
Όλα τα οικοδομούσες στέρεα και
προγραμματισμένα.
Έχτιζες μόνο φιλίες. Κέρδιζες πάντα
φίλους.
Είχες παντού γνωστούς και συντροφιές.
Παντού αγαπητούς ανθρώπους.
Και σήμερα, κοίταξε με τα μάτια της
ψυχής σου. Είναι όλοι εδώ.
Είναι δίπλα σου, πλημμυρισμένοι
από τον πόνο. Για το χαμό του Κώστα.

Του δάσκαλου. Του Ζήση. Του φίλου. Του
συγγενή. Του δικού μας ανθρώπου.
Του ανθρώπου που υπήρχε πάντα
μπροστά.
Κώστα, δεν σε ξέχασε κανείς.
Κάθε γωνιά της Ελληνικής γής έστειλε αντιπρόσωπο. Η Θράκη τον Κώστα, η
Μακεδονία το Λουκά, το Γιώργο και το
Βάϊο, η Ήπειρος το Δημήτρη, ο Μωρηάς
το Γιώργο, η Κρήτη το Νίκο, τα νησιά το
Γιάννη, η Θεσσαλία και η Ρούμελη παρίστανται οι ίδιες.
Εδώ λοιπόν είμαστε όλοι. Εδώ σ’
αυτή την εκκλησία, που πάντα ερχόσουν
να προσκυνήσεις, ήρθες σήμερα εδώ,
για στερνή φορά τον Αη - Γιώργη να αποχαιρετήσεις.
Εδώ όλοι μας θα σε ξεπροβοδίσουμε
για το στερνό, μεγάλο ταξίδι.
Καλό ταξίδι Κώστα.
Η ανθοφορούσα γη εσένα νε προσμένει.
Αναπαύσου νονέ μου, ανάμεσα στο
πράσινο και στα τρεχούμενα νερά. Αυτά
που πάντοτε τόσο πολύ υμνούσες.
Αναπαύσου στη δροσερή και ήρεμη
Λεκάνη.
Αγνάντια στη Νεράιδα, στο σπίτι
σου, στο λατρευτό χωριό σου.
Σε σένα Νίτσα μου αγαπημένη,
σε ‘σε γλυκειά μου Ιωάννα,
σε σένα πονεμένη μου νονά και μάννα του νονού μου, Εκείνος που βλέπει
από ψιλά, δύναμη να χαρίζει, κουράγιο
και βάλσαμο πολύ να ρίχνει στις ψυχές
σας.
Αντίο Κώστα,
Καλό σου ταξίδι.
Ήταν γραφτό της μοίρας.
Σκοτωμένος ο πατέρας σου,
Σκοτωμένος κι εσύ. Και οι δύο από
άδικο χέρι.
Γιάννης Δ. Δήμος

Ο Επικήδειος λόγος που εκφωνήθηκε την ημέρα της κηδείας του
Κώστα Ζήση, από τον Φώτη Κουλαρμάνη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών

Σ
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κληρό καθήκον αδυσώπητης
μοίρας με αναγκάζει σήμερα,
περισσότερο σαν φίλος και λιγότερο σαν συγγενής, να απευθύνω
τον ύστατο χαιρετισμό στον Κώστα
Ζήση, που δυστυχώς έφυγε με τραγικό και ξαφνικό τρόπο από κοντά
μας. Τεράστια η θλίψη, ανέκφραστη
η οδύνη, των συγγενών, αλλά και
των φίλων που σπεύσαμε σήμερα
εδώ να τον κατευοδώσουμε στο τελευταίο ταξίδι της ζωής του.
Ο Κώστας Ζήσης γεννήθηκε πριν
από 61 χρόνια στην Νεράϊδα του Νομού τότε Ευρυτανίας και σήμερα Καρδίτσας, τέκνο του Γιάννη και
της Γιαννούλας Ζήση. Μεγαλώνοντας ορφανός από τον
πατέρα, που χάθηκε όταν ο
Κώστας ήταν ακόμη νήπιο
και σε μια εποχή που οι νέοι
αναζητούσαν με αγωνία
και αβεβαιότητα το μέλλον
τους, ο Κώστας οπλισμένος
με απαράμιλλο θάρρος και
αποφασιστικότητα προχώρησε στον στίβο της ζωής,
εμψυχωμένος από την ηρωική μητέρα
του, πέτυχε υψηλούς στόχους στον εκπαιδευτικό τομέα, στην επιστημονική
και ιστορική έρευνα και με στιβαρό
συμπαραστάτη πάντα την εξαίρετη εκπαιδευτικό συζυγό του Νίτσα.
Ένα τραγικό όμως τροχαίο ατύχημα έκοψε το νήμα της ζωής του Κώστα
και υπέκυψε στο πεπρωμένο, φθάνοντας στην πικρή ώρα του στερνού ταξιδιού για τον άλλο κόσμο, γεμίζοντας
όλους μας με ανείπωτη οδύνη και βέβαια είναι δικαιολογημένος ο πόνος,
η θλίψη και τα δάκρυα όλων μας για
τον αλησμόνητο Κώστα, που όχι μόνο
οι δικοί του άνθρωποι θα αισθάνονται

το δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και οι
πολλοί φίλοι, συνάδελφοι και συμπατριώτες του.
Ο Κώστας Ζήσης είχε μεγάλη αγάπη
για τον τόπο που γεννήθηκε και ήταν
αθεράπευτα νοσταλγός του χωριού
και των συγχωριανών του. Πάντα τον
συνέπαιρναν τα τρισθαύμαστα εκείνα
τοπία της γενέτειρας, πάντα νοσταλγούσε τις μεγαλόπρεπες εκείνες βουνοκορφές, τα φαράγγια, τους πυκνούς
και σκιερούς δρυμούς των Αγράφων
και τα κρύα νερά του Μέγδοβα.
Συναισθηματικός χαρακτήρας ο
Κώστας πονούσε, αγαπούσε και τον
τόπο και τους συμπατριώτες του, που
πάντα είχε να πεί και
έναν ευτράπελο και
καλόπιστο λόγο για
τον καθένα. Φιλότιμος, ανεξίκακος, καλοσυνάτος και σταθερά
αμετακίνητος στις παραδοσιακές αρχές του
τόπου μας και των γονιών του, δεν έστεργε
σε κανένα συμβιβασμό και με κανένα
αντάλλαγμα για να τις παραβεί.
Ο Κώστας ήταν αταλάντευτος στις
ιδέες του και τα πιστεύω του, τα υποστήριζε με πάθος όπως εκείνος είχε
οικοδομήσει την επιστημονική και
κοινωνική προσωπικότητά του. Αθεράπευτα αγωνιστής στην επιστημονική έρευνα που η προσφορά του στον
τομέα αυτό είναι μεγάλη γενικότερα
μάλιστα για την περιοχή μας.
Αλτρουιστής και πρόθυμος, πάντα
κοντά στον πάσχοντα και έχοντα ανάγκη συγγενή, φίλο, συγχωριανό και συνάνθρωπό του. Αποτελούσε ευχάριστη
συντροφιά με το χιούμορ που διέθετε

και την ικανότητά του να συναρπάζει
και να αιχμαλωτίζει τους συνομιλητές
του με την εξιστόρηση γεγονότων και
αστείων περιστατικών, που ασφαλώς
για τα ποικίλα χαρίσματά του, πως είναι δυνατόν να μην τον θυμούνται όλοι
και να τον μακαρίζουν;
Ιδιαίτερη αγάπη έτρεφε για την
πατρίδα και τον τόπο που γεννήθηκε ο
Κώστας Ζήσης, πάντα τον έφερνε στην
θύμησή του λάγγευε η καρδιά του,
πάντα ονειρεύονταν τις πανώριες ράχες, τις χιλιοτραγουδισμένες και καταπράσινες βουνοπλαγιές και ώ !! πόσες
αναμνήσεις ξεδίπλωνε μέσα του κάθε
φορά που τον συνέπαιρνε η σκέψη του
και ταξίδευε νοερά στις παγοσκεπείς
και χιονοφώτιστες βουνοκορφές των
Αγράφων, που υψώνονται απέναντι
από το αγαπημένο του χωριό και τότε
αναφωνούσε τα λόγια του Κρυστάλλη:
Θα πάρω έναν ανήφορο να βγώ σε
κορφοβούνι,
Να βρώ κλαράκι φουντωτό και ριζιμιό λιθάρι,
Να βρώ και μια κρυόβρυση, να ξαπλωθώ στον ίσκιο,
Να πιώ νερό να δροσιστώ, να πάρω
λίγη ανάσα.
Όμως να που ξαφνικά ο Κώστας
Ζήσης έφυγε από κοντά μας, η Νεράϊδα
έγινε φτωχότερη και ο τόπος μας έχασε ένα πολύτιμο άνθρωπο της έρευνας
και της ιστορίας. Εμείς σήμερα ήρθαμε
εδώ να τον κλάψουμε και να τον κατευοδώσουμε στο αιώνιο ταξίδι και να
ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα
της γενέτειρας που θα τον σκεπάσει.
Καλό ταξίδι αλησμόνητε Κώστα.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ
Πρόεδρος Συλλόγου Κλειτσού

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

• Το ποτάμι μας, ο Μέγδοβας: πρέπει όλοι μας να
το προστατέψουμε από το παράνομο και καταστροφικό ψάρεμα, και από τη ρύπανση.
• Πνευματικό Κέντρο: πρέπει να το προσέχουμε και
να φροντίζουμε το χώρο τόσο εξωτερικά όσο και
εσωτερικά. Να καθαρίσουμε καλά και να βάψουμε
την αίθουσα ώστε να είναι σε καλή κατάσταση.
• Καθαριότητα: να μην πετάμε σκουπίδια στους
δρόμους, να διατηρούμε καθαρές τις παραδοσιακές
βρύσες του χωριού μας και τους δημόσιους χώρους.
• Απορριμματοφόρο: Οι τοπικές αρχές ας φροντίσουν να έρχεται πιο συχνά από 1 μέχρι 20
Αυγούστου, που είναι όλος ο κόσμος στο χωριό.
• Δρόμοι: να ενδιαφερθούμε ώστε να καθαριστούν
όλοι καλά με γκρέϊντερ και να στρωθούν με ψιλό
χαλίκι - σάρα.
• Συμμετοχή απ’ όλους μας στη Γενική Συνέλευση,
στις Εκλογές και στις άλλες εκδηλώσεις του
Συλλόγου μας.
• Του Σωτήρως: να πάμε όλοι απέναντι να μείνει
ζωντανό αυτό το πανηγύρι εκεί στην ωραία τοποθεσία του.
• Τα δέντρα που έχουμε φυτέψει σε διάφορα σημεία
να τα προστατεύουμε από τα ζώα, και να τα ποτίζουμε ώστε να μεγαλώσουν.
• Πυρασφάλεια Δασών: να προσέχουμε πολύ όλοι
μας στις καθημερινές μας δραστηριότητες και εργασίες στα χωράφια, να μην ανάβουμε ποτέ φωτιά
εκτός χωριού και αν δούμε κάπου φωτιά αμέσως να
τηλεφωνήσουμε στο 199 (Πυροσβεστική).
• Τα φώτα του κεντρικού και των άλλων δρόμων να
αλλάζονται οι καμένες λάμπες ώστε να υπάρχει
παντού φώς τη νύχτα.
• Παιδική χαρά στο Σχολείο: οι κούνιες, οι δραμπάλες, οι τσουλήθρες και όλα τα άλλα είναι για τα μικρά
παιδιά και όχι για τους μεγάλους, οφείλουμε όλοι
μας να προσέχουμε ώστε να είναι σε καλή κατάσταση.
• Φροντίζοντας για όλα αυτά θα περάσουμε πιο
όμορφα το καλοκαίρι στο ωραίο χωριό μας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Σ

το έγγραφο που στείλαμε οι Σύλλογοι Νεράϊδας
προς την Νομαρχία Καρδίτσας στις 25.2.2008 με
θέμα «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος από
διασταύρωση Νεράϊδας προς Γιαννουσέϊκα» και με
κοινοποίηση σε όλους τους πολιτικούς, ο κ. Ταλιαδούρος απάντησε με το υπ. αριθ. πρωτ. 5276/6.3.2008
έγγραφο. Το έγγραφο απευθύνεται προς τον Νομάρχη
Καρδίτσας κ. Φ. Αλεξάκο με κοινοποίηση στους προέδρους των δυο Συλλόγων μας δηλ. κ. Θάνο Βασίλειο,
πρόεδρο του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράϊδας και κ. Ιωάννη Σπανό, πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων Νεράϊδας. Το έγγραφο έχει ως εξής:
Αξιότιμο κ. Φώτη Αλεξάκο, Νομάρχη Καρδίτσας.
Κύριε Νομάρχη
Σας γνωστοποιώ την από 25-2-2008 αίτηση των Συλλόγων του χωριού Νεράϊδας Ιταμου του νομού Καρδίτσας,
με την οποία αιτούνται την έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης του οδικού τμήματος από διασταύρωση Νεράϊδας προς Γιαννουσέϊκα, του άξονα Καρπενήσι - Λίμνη
Πλαστήρα, από τη Νεράϊδα, επειδή το επικινδυνέστερο
κομμάτι δρόμου είναι αυτό μεταξύ διασταύρωσης Νεράϊδας και Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου, ενώ η συνέχεια είναι σε
πολύ καλό σημείο και η αντίθετη φορά των εργασιών θα
αποβεί δώρο - άδωρο, αφού βατότητα δεν θα υπάρξει.
Παρακαλώ θερμά να εξετάσετε το αίτημα με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
Με εκτίμηση
Σπύρος Ταλιαδούρος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ: Ευχαριστούμε
θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Σπύρο Ταλιαδούρο
για το έγγραφό του αυτό.
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Μέγα Γεφύρι

Μέγα μίσος ή μέγα λάθος;
Η ιστορία ενός γεφυριού…
Ο Κώστας Γ. Θάνος αφηγείται πως ενώ
τέλειωνε ο Εμφύλιος, ο στρατός έκοψε με
δυναμίτες στο Μέγδοβα τον δρόμο επικοινωνίας της Αιτωλίας με την Θεσσαλία.

Α

ν ήταν κάποιος άλλος, εκτός
από τον τυφλωμένο από τη
«νίκη» στρατιωτικό που έδωσε
τη φοβερή εντολή να ανατιναχθεί το μεγάλο, μονότοξο, πέτρινο Μέγα Γεφύρι του Μέγδοβα, που κανείς
δεν ξέρει πότε χτίστηκε για να ενώνει την Αιτωλία με τη Θεσσαλία, τον Ιούνιο του 1949,
σίγουρα θα το εξέταζε λίγο πιο διαφορετικά.
Θα σκέφτονταν τουλάχιστον πως έτσι θα
έκοβε την κεντρική αρτηρία, ενός κομματιού της Ελλάδας που ήδη αιμορραγούσε και
ήθελε επειγόντως άλλου είδους βοήθεια!
Το να δώσει όμως εντολή ο στρατηγός
Παυσανίας Κατσώτας, με το γνήσιο, ως λέγεται ευρυτανικό φρόνημα, φαίνεται ακόμα
και σήμερα αδιανόητο. (σ.σ. Στη διάρκεια
του εμφυλίου ο Παυσανίας Κατσώτας (1893
- 1991) ήταν ο ανώτερος στρατιωτικός διοικητής Στερεάς Ελλάδας του κυβερνητικού
στρατού). Με την εντολή του λοιπόν αυτή,
έγινε κομμάτια ένα μνημείο της παραδοσιακής τεχνικής και διακόπηκε από τότε, καθώς
μετά ήρθε η αποκόλληση της βόρειας Ευρυτανίας (Νεράϊδα, Καροπλέσι, Μολόχα και
άλλα χωριά) και η μεταφορά τους στο νομό
Καρδίτσας, η επικοινωνία της «φρόνιμης»
περιοχής με την επικράτεια των «ατάκτων»
Δολόπων.

Μαζί με τον Κώστα Θάνο, ο πρόεδρος της Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης που ξεκινά τον καθαρισμό του μονοπατιού που οδηγεί στο Μέγα Γεφύρι.

Ο λόγος προφανής, να μην περνάνε δηλαδή οι μετρημένοι στα δάκτυλα αντάρτες
που είχαν απομείνει στα Άγραφα, οι «ανυπάκουοι» κάτοικοι και οι φυγάδες από τα χωριά του τέως Δήμου Δολόπων, υποκρύπτει,
εκτός της αλαζονείας των νικητών του Εμφυλίου και την περιφρόνηση μέχρι θανάτου,
της θέλησης ενός κουρασμένου και φοβισμένου κόσμου να επιλέξει την τύχη του καθώς και κάποιες άλλες σκοπιμότητες:
Όπως η συγκράτηση του πληθυσμού
του τέως Δήμου Αγραίων, πολιτική, διοικητική και κυρίως οικονομική στο άρμα του
«φρόνιμου» Καρπενησίου και η διακοπή των
σχέσεών τους με την Καρδίτσα.
Όντως, οι κάτοικοι αυτών των χωριών,
σχεδόν όλα τα χρόνια όλης της δεκαετίας
1940 - 1950 έζησαν από τα αγραφιώτικα ημιορεινά χωριά της Καρδίτσας και τον κάμπο.
Από εκεί εξάλλου υποστηρίχθηκε και ο επισιτισμός της Αντίστασης.
Αυτό το πάρε - δώσε λοιπόν έπρεπε να
τελειώσει! Πώς όμως αλλιώς θα έκλεινε, αν
δεν κόβονταν ο δρόμος, (βατόδρομος, ημιονικός, αλογόστρατα) ο οποίος αφού περνούσε από τη Μαυρομάτα, συνέχιζε Κύφου,

Μπέσια και από εκεί, μετά από το Μέγα Γεφύρι, σκάλωνε απέναντι στη Νεράϊδα και
συνέχιζε προς το Θεσσαλικό κάμπο;
Αρχές καλοκαιριού λοιπόν του 1949,
όταν έπεφτε ο Γράμμος και οι ηττημένοι
αντάρτες μάζευαν τα όπλα τους για την υπερορία, τινάχθηκε του θρυλικό Μέγα Γεφύρι.
Τις ίδιες μέρες είχε τιναχθεί εκείνο της Μαυρομμάτας και το άλλο του Καροπλεσίου στο
Μέγδοβα, το οποίο πολύ σύντομα αντικαταστάθηκε από ένα μικρό τσιμεντένιο.
Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, ουδέποτε αναφέρθηκε το πώς και το γιατί έγινε αυτό
το έγκλημα. Επιχειρήθηκε προηγουμένως να
αναφερθεί, το πώς, αλλά μόνο από φήμες
είναι γνωστό, καθώς οι αυτουργοί αυτού
του εγχειρήματος δεν μίλησαν ποτέ, ενώ για
τα αρχεία του στρατού η περίπτωση είναι
άγνωστη!
Λέγεται επίσης από τους ντόπιους, χωρίς
να επαληθεύεται, πως ο στρατός, κατάλαβε
ότι θα ήταν λάθος η ανατίναξη του γεφυριού, και έστειλε μάλιστα ένα αγγελιοφόρο
να δώσει την εντολή της ακύρωσης της ανατίναξης, αλλά όταν αυτός έφτασε, ήταν πολύ
αργά. Λές και δεν είχε ο στρατός ασυρμάτους…
Από τους επιζώντες εκείνης της εποχής,
μοναδικός αυτήκοος μάρτυρας είναι σήμερα
ο Κώστας Γεωργίου Θάνος, η οικογένεια του
οποίου δεν υπάκουσε τις εντολές του στρατού να φύγουν από τη Νεράϊδα και έζησαν
20 σχεδόν μήνες στο άδειο χωριό ή κρυμμένοι στις πλαγιές ένθεν και ένθεν του Μέγδοβα και όταν εμφανιζόταν ο στρατός κρύβονταν στις απόκρυφες μεριές των Αγράφων,
Μπέσια, Κύφου, Ρογάτα.
Αυτήκοος, λοιπόν μάρτυρας ο Κώστας
περιγράφει πως ένα ζεστό απόγευμα, στα
τέλη του Ιούνη του 1949, μια τεράστια υπόκωφη βοή απλώθηκε πάνω από το ποτάμι.
Ο Κώστας δεν κατάλαβε τι έγινε, είχε τα
ζωντανά του σε μια κρυμμένη λογγά, αλλά
όταν συνάντησε σε λίγο τον φυγά χωριανό
του Αλέκο Μακρή, αυτός του είπε τα καθέκαστα.
Μια ομάδα στρατιωτών με τρία (3) βαρυφορτωμένα μουλάρια, είχε μεταφέρει το
δυναμίτη τον οποίο τοποθέτησαν ειδικευμένοι στις ανατινάξεις τεχνίτες στη ράχη του
θρυλικού γεφυριού. Οι στρατιώτες δεν ήταν
πολλοί, καμιά δεκαριά ήταν και έβαλαν φυλάκιο από τη μια μόνο πλευρά.
Ο Μακρής, ο οποίος είχε μια ιταλική αραβίδα και μόνο 4 -5 σφαίρες, έριξε μια - δυο
ντουφεκιές μήπως και φοβηθούν και φύγουν, αλλά εκείνοι δεν σταμάτησαν και έτσι
εγκατέλειψε την προσπάθεια να σώσει το
περίφημο γεφύρι.
Μόλις έβαλαν τους δυναμίτες, οι στρατιώτες απομακρύνθηκαν και τους πυροδότησαν από το υπερκείμενο σημείο του Σταυρού. Έπεφτε η νύχτα και μαζί της σωριάζονταν το καμάρι του Μέγδοβα …
Αν είχε μερικές σφαίρες ακόμα ο Αλέκος,
σχολιάζει ο Κώστας, ο οποίος λυπάται ακό-
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Τα δυο βάθρα χωρίς το τόξο που στεφάνωνε τον ποταμό έχουν απομείνει στο Μέγα Γεφύρι, το καμάρι του Μέγδοβα

μα για το γεφύρι, αυτό θα σώνονταν γιατί
οι στρατιώτες ήταν σε μειονεκτική θέση και
δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στα
πυρά. Αν είχε λοιπόν μερικές σφαίρες ακόμα,
θα σώζονταν το γεφύρι και θα υπήρχε μέχρι
σήμερα γιατί όπως λέει, ήταν έργο αθάνατο.
Και έτσι φαίνεται πως ήταν, αφού τα βάθρα του στέκουν ακόμα όρθια και προκαλούν για την αναγνώριση του μεγάλου λάθους των στρατιωτικών και την αναγνώριση
της αλαζονείας και του μίσους που έτρεφαν
για τους φυγάδες και τους ανυπάκουους για
τους οποίους πίστευαν πως υποστήριζαν
τους αντάρτες.
Την ίδια γνώμη για το θρυλικό γεφύρι
εκφράζουν και οι συγχωριανοί του, Γιάννης
Καραμέτος και Δημήτριος Μονάντερος που
δεν ήταν εκεί όταν έγινε η ανατίναξη αλλά
ως «ανταρτόπληκτοι» βρίσκονταν στοιβαγμένοι στην Καρδίτσα.
Δεν υπήρχε λόγος να το ρίξουν, λέει ο
Κώστας, γιατί οι αντάρτες είχαν τρόπο να
περνάνε το ποτάμι, εξάλλου είχε καλοκαιριάσει και είχαν πέσει τα νερά του Μέγδοβα.

θα έμεναν απομονωμένοι, και δεν θα μπορούσαν να συντηρηθούν, εκεί πέρα στην
ερημιά και θα πέθαιναν από το κρύο και την
έλλειψη τροφής.
Δεν έχει να πεί τίποτα περισσότερο για
το Μέγα Γεφύρι, έκλεισε όμως την αφήγηση
με μια ευχή:
Η Πολιτεία κάποτε να αναγνωρίσει το
λάθος των στρατιωτικών, και αφού κανένας
πλέον δεν είναι σε θέση να φτιάξει ένα ανάλογο με εκείνο έργο, να φτιάξει επιτέλους
ένα γεφύρι στο Μέγδοβα, στο δρόμο που
συνδέει τη Νεράϊδα με τη Μαυρομμάτα για
να αποκτήσει ο τόπος την παραδοσιακή κοινωνική συνοχή του.
Ακούγοντας τον Κώστα να αφηγείται, ο
Πρόεδρος του Δ. Δ. Νεράϊδας, του δήμου
Ιταμου, Κώστας Πλατσιούρης μαζί με τον
οποίο πήγαμε στο χωριό πριν από λίγες ημέρες και μαζί με τον Κώστα Θάνο κατεβήκαμε
να δούμε το ερειπωμένο γεφύρι, ανάλαβε να
ηγηθεί μιας ωραίας πρωτοβουλίας, αυτό το
καλοκαίρι. Να καλέσει τους συγχωριανούς
του και όσους θέλουν να αναγνωρισθεί η
ιστορική και κοινωνική αξία του διαλυμένου
γεφυριού, να καθαρίσουν και να διορθώσουν το μονοπάτι που οδηγεί από τη Νεράϊδα στο Μέγδοβα και στο Μέγα Γεφύρι.
Έτσι θα γίνει προσπελάσιμο και θα πολλαπλασιασθούν οι φωνές που θέλουν να γίνει ο περίφημος Παραμεγδόβιος!
Η αφήγηση της ζωής της «ανυπάκουης»
οικογένειας και τα γεγονότα που έζησε στο
Μέγδοβα εκείνα τα χρόνια, ήταν το θέμα
της εισήγησης του δημοσιογράφου Ηλία Γ.
Προβόπουλου στο Επιστημονικό Συνέδριο
«Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος - Αιτωλοακαρνανία τη δεκαετία 1940 - 1950» που έγινε
στο Αγρίνιο και το Καρπενήσι, στις 14 - 16
Μαρτίου 2008.
Ηλίας Γ. Προβόπουλος.

Ήταν έργο που δεν θα έλιωνε ποτέ, λέει ο Κώστας
Θάνος, ένας από τους τελευταίους που έχει βαδίσει στο Μέγα Γεφύρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κεί-

Με έναν κομμένο πλάτανο, αμέσως έφτιαξαν ξύλινο γεφύρι και άνετα περνούσαν. Χώρια που οι αντάρτες δεν ήταν περισσότεροι
από καμιά 50αριά, αποκαμωμένοι και χωρίς
σφαίρες.
Ο Κώστας λέει πως έτσι κόπηκε η δίοδος
για την οικογένειά του και τους φυγάδες που
κρύβονταν στη Μπέσια. Αν ήταν χειμώνας,

έγραψε και το δημοσίευσε ο Δημοσιογράφος Ηλίας

μενο αυτό δημοσιεύτηκε στις τοπικές Εφημερίδες
της Καρδίτσας την Κυριακή 23 Μαρτίου 2008. Το
Προβόπουλος ο οποίος αρχές Μαρτίου επισκέφθηκε το χωριό μας, τη Νεράϊδα και πήγε επί τόπου στο
Μέγα Γεφύρι μαζί με τον Πρόεδρο Κώστα Πλατσιούρη και τον αγαπητό χωριανό μας Κωσταντή, ο
οποίος και αφηγήθηκε όλα τα παραπάνω. Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας τον
Δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο.

Το Δικαστήριο για το «Πλατανόρεμα»

απόφαση που όλοι περιμέναμε να βγεί για την υπόθεση αυτή φέτος το Μάη, τελικά δεν βγήκε γιατί δυστυχώς η δίκη αναβλήθηκε. Το
Δικαστήριο ορίστηκε, από το φθινόπωρο του 2007, να γίνει την Τετάρτη 21 Μάη 2008, στο Καρπενήσι. Εμείς πήγαμε στο Καρπενήσι προετοιμασμένοι για τη δίκη (ο Πρόεδρος, δυο ηλικιωμένοι χωριανοί μας, για μάρτυρες και ο Δικηγόρος που ανέλαβε την υπόθεση). Από την
άλλη πλευρά όμως, του Δήμου Φουρνάς, στο Δικαστήριο παρουσιάστηκε μόνο ο Δικηγόρος ο οποίος ζήτησε αναβολή προβάλλοντας το επιχείρημα: «είναι μεγάλη η δικογραφία και θέλουμε χρόνο να τη μελετήσουμε». Το Δικαστήριο δέχτηκε τελικά το επιχείρημα και όρισε νέα ημερομηνία την
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008, πάλι στο Καρπενήσι.
Δεν είναι βέβαια αυτή η πρώτη δίκη που αναβάλλεται. Από τις αρχές τις δεκαετίας του ‘90 που το γειτονικό χωριό πήρε το νερό αυτό, που βγαίνει στο δικό μας τόπο, με το «έτσι θέλω», έγιναν πολλά δικαστήρια. Στην αρχή δικαστικό αγώνα ξεκίνησαν μόνοι τους οι δικαιούχοι χωριανοί μας
που πότιζαν με αυτό το νερό τα χωράφια τους αιωνίως. Στη συνέχεια το δικαστικό αγώνα συνέχισε η Κοινότητά μας και μετά ο Δήμος που υπαγόμαστε. Επειδή πολλοί αναγνώστες ζητάνε συνεχώς να γράψουμε για την υπόθεση αυτή, παρακαλούμε πολύ όποιος χωριανός μας ξέρει, έχει παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή από το 1990 να γράψει πόσα δικαστήρια, αναβολές, εφέσεις κ.λ.π. έγιναν ως τώρα.
Τονίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις πως το νερό από το Πλατανόρεμα είναι ζωτικής σημασίας για το χωριό μας. Αυτό το νερό θα λύσει το
τεράστιο πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζει το χωριό Νεράϊδα. Αυτό οφείλουν να το λάβουν όλοι σοβαρά υπόψη τους.
Οι αγώνες μας πρέπει να ενταθούν.

Το Πάσχα 2008 στη Νεράϊδα

Ό

λα καλά φέτος το Πάσχα στο χωριό. Θα
λέγαμε τέλεια αν μας
έκανε τη χάρη και ο καιρός
αφού από τη Μ. Παρασκευή
μέχρι και τη Δευτέρα ήταν
συνεχώς βροχερός και κρύος. Έστω κι έτσι όμως κόσμος
πολύς ανέβηκε και φέτος στη
Νεράιδα.
Κατανυκτική η Μεγάλη Εβδομάδα και φέτος στην εκκλησία
μας τον Αη-Γιώργη. Η σταύρωση
τη Μ. Πέμπτη. Ο Επιτάφιος τη Μ.
Παρασκευή. Η Ανάσταση τη νύχτα του Μ. Σαββάτου.
Για πρώτη φορά φέτος ήλθε
στο χωριό μας το Άγιο Φώς από
τους Αγίους Τόπους. Το έφερε λίγο πριν το «Δεύτε λάβετε
φώς…» ο Επίτροπος και Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Αν.
Καραμέτος από την Καρδίτσα.
Μπράβο του, τον ευχαριστού-

με. Ο Επιτάφιος, στολισμένος
με πλήθος λουλουδιών ήταν και
φέτος χωρίς υπερβολή ο καλύτερος των Αγράφων. Μπράβο
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Το σήκωμα του Υψώματος μετά Αρτοκλασίας στο προαύλιο του πολιούχου της Νεράιδας
Αγίου Γεωργίου, την Δευτέρα 28 Απριλίου 2008.

στις χωριανές μας που τον στόλισαν.
Με λαμπρότητα έγινε ο
εορτασμός του πολιούχου του
χωριού μας Αγίου Γεωργίου, τη
Δευτέρα του Πάσχα. Στο προαύ-

λιο της εκκλησίας τελέστηκε το
καθιερωμένο σήκωμα του Υψώματος μετά Αρτοκλασίας.
Ο παραδοσιακός χορός της
Λαμπρής, λόγω καιρού δεν έγινε

φέτος στο προαύλιο της εκκλησίας. Έγινε γλέντι όμως μέσα σε
μεγάλο καφενείο του χωριού
μας με ζωντανή ορχήστρα ερασιτεχνών χωριανών μας.
Να ευχαριστήσουμε και
μέσα από την Εφημερίδα μας
την Ι. Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων που
μας έστειλε Ιερέα τα τρία «δύσκολα» βράδια (Μ. Πέμπτης, Μ.
Παρασκευής και Μ. Σαββάτου).
Τις υπόλοιπες μέρες λειτουργούσε ο συνταξιούχος πλέον
Εφημέριός μας παπα-Βάϊος. Τον
ευχαριστούμε. Επίσης να ευχαριστήσουμε τους ψάλτες μας
που και από τα δύο ψαλτήρια
βοήθησαν στην δημιουργία της
κατανυκτικής ατμόσφαιρας που
νοιώσαμε. Να ευχαριστήσουμε τέλος όλους όσους και όσες
βοηθούσαν παντού καθώς και
όλους τους χωριανούς μας που
γέμιζαν την εκκλησία κάθε βράδυ, ευχόμενοι και του χρόνου
να είμαστε καλά να περάσουμε
ακόμα καλύτερα.

1ον Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας

ο μεγαλύτερο γεγονός στο
νομό μας το χειμώνα που
μας πέρασε ήταν το 1ον Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας.
Λόγω έλλειψης χώρου δεν
μπορέσαμε να γράψουμε για
αυτό δυο λόγια στο προηγούμενο φύλλο της Εφημερίδας
μας. Το κάνουμε τώρα έστω και
λίγο καθυστερημένα.
Το τριήμερο Συνέδριο που
διοργάνωσε η Νομαρχία Καρδίτσας και ο προσυνεδριακός
διάλογος είχε αρχίσει από το καλοκαίρι και συνεχίστηκε όλο το
φθινόπωρο και το χειμώνα, έγινε
την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9
και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
2008 στην Καρδίτσα. Πιο συγκεκριμένα διοργανωτές του Συνεδρίου ήταν η Νομαρχιακή Αυτο-

διοίκηση Καρδίτσας, η ΤΕΔΚ, ο
Δήμος Καρδίτσας, το ΕΒΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Εργατικό
Κέντρο, η ΕΑΣ, η Συνεταιριστική
Τράπεζα και η ΑΝΚΑ.
Στο τριήμερο, που έγιναν 35
εισηγήσεις, στήθηκε διεκδικητικό πλαίσιο με βασικό στόχο την
άρση της γεωγραφικής απομόνωσης του νομού μας. Εισηγητές, μεταξύ άλλων, ήταν ο Β. Παπαζάχος (Καθηγητής Α.Π.Θ.), ο
Ε. Λέκκας (Καθηγητής Π.Α.), ο Σ.
Πολύζος (Λέκτωρ Π.Σ.Π.Θ), ο Κ.
Αποστολόπουλος, ο Δ. Γούσιος
κ. ά.
Στην κατάμεστη αίθουσα του
ΙΤΕΔΑ κατατέθηκαν από εξέχοντες επιστήμονες, μεταξύ των
οποίων και πολλοί Καρδιτσιώτες,
ενδιαφέρουσες και σημαντικές

απόψεις για μια ολοκληρωμένη,
ενδογενή και βιώσιμη ανάπτυξη
του νομού μας. Θα αποτελέσει τον
«μπούσουλα» για το σχεδιασμό
της ανάπτυξης του νομού. Αξιοσημείωτο ότι σ’ αυτό η πολιτική
ηγεσία του νομού μας, σε όλα της
τα επίπεδα (Βουλή, Κυβέρνηση
και Τοπική Αυτοδιοίκηση) ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για
την αμέριστη συμπαράστασή της
και για την όποια βοήθειά της για
το καλό του νομού. Δεσμεύσεις
επίσης ανέλαβαν και όλοι οι Καρδιτσιώτες, εξέχοντες επιστήμονες ότι θα είναι συμπαραστάτες
στην προσπάθεια. Οι εισηγήσεις
των ειδικών επιστημόνων και τα
συμπεράσματα θα αποτελέσουν
το εργαλείο για μια τεκμηριωμένη διεκδίκηση του νομού.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008

20 χρόνια για το πρόγραμμα Πίνδος;
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το Καρπενήσι σήμερα οι
νομάρχες της Κεντρικής
και Βόρειας Ελλάδας για το
πρόγραμμα «Πίνδος».
Τούτη τη φορά όμως με
αρκετή δόση σκεπτικισμού για
την τύχη του προγράμματος
το οποίο όλο διευρύνεται (πρό-

σφατα εντάχθηκε σ’ αυτό και η
περιοχή της Ελασσόνας Λάρισας) αλλά οι πόροι παραμένουν
οι ίδιοι .
Η εκταμίευσή τους μάλιστα γίνεται με το σταγονόμετρο, αφού από τα έργα ύψους
150.000.000 ευρώ περίπου που

εντάχθηκαν, για το 2008, έχουν
προϋπολογιστεί μόλις 7.500.000
ευρώ.
Με αυτούς τους ρυθμούς
λοιπόν εκταμίευσης το πρόγραμμα «Πίνδος» δεν ολοκληρώνεται ούτε σε 20 χρόνια…

Το χωριό μας στο Περιοδικό
«Φωτοδιαδρομές»
Πλήθος φωτογραφιών από το χωριό μας, τη Νεράϊδα, είχε το
τεύχος του Περιοδικού «Φωτοδιαδρομές» που κυκλοφόρησε πριν
το Πάσχα, περιλαμβάνοντας φωτογραφικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα.
Το περιοδικό στις 230 σελίδες του περιελάμβανε: Το 1ο οδοιπορικό (Γύρος της Λίμνης Πλαστήρα) από τη σελ. 12 έως 70. Το
2ο οδοιπορικό (Δήμος Ιταμου) από τη σελ. 72 έως 91. Οδοιπορικό
στην Αργιθέα από τη σελ. 92 έως 118. Συνέντευξη του Νομάρχη κ.
Φ. Αλεξάκου στη σελ. 132, του Δημάρχου Ιταμου κ. Β. Τσαντήλα
στη σελ. 134 και του Προέδρου
Ξενοδόχων Λ. Πλαστήρα κ. Γ. Βασιλάκου στη σελ. 136 καθώς και
πληροφορίες για Διαμονή, Φαγητό, Χρήσιμα τηλέφωνα κ.ά.
Οι φωτογραφίες που αφορούσαν το χωριό μας ήταν περίπου
60. Μεταξύ αυτών υπήρχε φωτογραφία με πανοραμική άποψη
της Νεράϊδας (και μια χιονισμένη), της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου, του Σχολείου, του μνημείου
του Δίπλα, πολλές φωτογραφίες
του Μοναστηριού μας (μέσα κι
έξω), του ποταμού μας του Μέγδοβα, των γύρω βουνοκορφών, παραδοσιακών βρυσών και πολλών χωριανών μας.
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας τόσο τον
εκδότη κ. Γιώργο Γιαννάκη όσο και τις Τοπικές Αρχές μερίμνη των
οποίων συλλέχθηκε και αναδείχθηκε το φωτογραφικό αυτό υλικό
του τόπου μας.
Το περιοδικό λέγεται «Φωτοδιαδρομές» (Φωτογραφικό Οδοιπορικό Λίμνης Πλαστήρα) και η τιμή του είναι 10 ευρώ.

«Έτος Κατσαντώνη» το έτος 2008

Η Πανευρυτανική Ένωση στη Γενική Συνέλευση των μελών της στις
30.3.2008, κήρυξε και επίσημα το έτος 2008, ως «Έτος Κατσαντώνη», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από το μαρτυρικό θάνατό του το 1808. Εκδηλώσεις πολλές προγραμματίστηκαν
ήδη να γίνουν το καλοκαίρι σε πολλά χωριά των Αγράφων.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τρίτη 1 Απριλίου 2008

Ενημερωτική εκδήλωση προληπτικής ιατρικής πραγματοποιήθηκε στο Δ. Δ. Νεράϊδας

Τ

ο Δ. Δ. Νεράϊδας επισκέφτηκε την Κυριακή
(30.3.2008) το πρωί ο γιατρός
κ. Γρηγόρης Καρπενησιώτης,
ουρολόγος και ενημέρωσε
τους κατοίκους για διάφορα
θέματα προληπτικής ιατρικής.

Οι κάτοικοι των χωριών Νεράϊδας και Σαρανταπόρου έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα
θέματα που ανέπτυξε ο κ. Καρπενησιώτης και εξέφρασαν την

ευχαρίστηση και ικανοποίησή
τους για την πρωτοβουλία του
Δήμου όσον αφορά την ενημέρωση των δημοτών πάνω σε
θέματα προληπτικής ιατρικής.
Παρόντες στην εκδήλωση
ήταν ο Δήμαρχος Ιταμου κ. Β.
Τσαντήλας, ο Πρόεδρος κ. Κ.
Πλατσιούρης, η Αντιπρόεδρος
κ. Ν. Γάκη καθώς επίσης και ο
γιατρός του χωριού κ. Παναγιώτης Βασιλείου.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Πρωινός Τύπος» Τρίτη 15 Απριλίου 2008

Τ

Ενημέρωση σε θέματα προληπτικής
Ιατρικής στο Δ. Δ. Νεράϊδας

ο Δ. Δ. Νεράϊδας επισκέφθηκε το Σάββατο
(12.4.2008) το απόγευμα ο γιατρός κ. Νίκος Μιχαλάκης, καρδιολόγος και ενημέρωσε τους
κατοίκους πάνω σε θέματα
που αφορούν την Προληπτική
Ιατρική (καρδιολογικές παθήσεις).

Η προσέλευση των κατοίκων των Οικισμών Νεράϊδας

και Σαρανταπόρου ήταν μεγάλη και οι παρευρισκόμενοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα
θέματα που ανέπτυξε ο γιατρός
που αφορούσαν την πρόληψη
και σωστή λειτουργία της καρδιάς.
Παρόντες στην ενημέρωση
ήταν ο Πρόεδρος Κώστας Πλατσιούρης και η Αντιπρόεδρος
Νάγια Γάκη.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008

Η κ. Στέλλα Λέκκα αναλαμβάνει
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ιταμου

Μ

ετά την παραίτηση του
Δημοτικού
Συμβούλου
Ηλία Στάθη για προσωπικούς και
επαγγελματικούς λόγους, από

το Δημοτικό Συμβούλιο Ιταμου,
ανέλαβε καθήκοντα η πρώτη
αναπληρώτρια κα Στέλλα Λέκκα
από το Καλλίθηρο.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Τα πανηγύρια μας
• ΑηΛιάς: Κυριακή είναι φέτος η
20η Ιουλίου. Καλό θα είναι όσοι
βρεθούμε στο χωριό αυτή τη μέρα
να ανεβούμε στον Προφήτη Ηλία
Νεράϊδας. Ως τότε ίσως τοποθετηθούν εκεί στο προαύλιο και τα (3)
μεταλλικά τραπεζοκαθίσματα που
ήδη κατασκευάζουν οι χωριανοί
μας αδελφοί Μπέλλου. Ελπίζουμε
επίσης ως τότε να έχει στήσει και
το μεταλλικό σκέπαστρο (για τον
ήλιο) στο προαύλιο ο χωριανός
Δ.Ν.Κ. που από πέρσι το καλοκαίρι
ανέλαβε να φτιάξει.
• Σωτήρως: Τετάρτη φέτος η 6η
Αυγούστου. Πέρσι ο καιρός με την
ξαφνική πρωϊνή καταιγίδα μας
τα χάλασε. Ελπίζουμε φέτος να
είναι καλή μέρα και να πάμε όλοι
απέναντι, στη μαγευτική αυτή τοποθεσία. Ως τότε θα έχουν τοποθετηθεί εκεί και τα (3) μεταλλικά
τραπεζοκαθίσματα που έφτιαξαν
οι χωριανοί μας αδελφοί Μπέλλου.
Ο Σύλλογος όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος θα φροντίσει να μπεί
πάλι «καζάνι». Καλή συντήρηση
του δρόμου να γίνει από τις τοπικές αρχές.
• Της Παναγίας: Δευτέρα πέφτει
φέτος η 8η Σεπτεμβρίου. Λίγο δύσκολη μέρα αφού είναι εργάσιμη
και πολλοί θα χρειαστούν άδεια.
Όμως όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε στις «8 Τριτγιού» στο Μοναστήρι. Να ανταμωθούμε όλοι εκεί να φάμε, να πιούμε
και να γλεντήσουμε, αφού πρώτα
βέβαια παρακολουθήσουμε την
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και
προσκυνήσουμε την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

Τελειοποιήθηκε
η Βρύση
«Κωσταντέϊκες»

Π

ριν λίγες μέρες - αρχές
Ιουνίου - ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της Βρύσης «Κωσταντέϊκες» στην περιοχή «Λογγές». Τα
έργα ολοκληρώθηκαν με την κατασκευή της στέγης της βρύσης.
Η πετρόχτιστη αυτή βρύση έγινε
πολύ ωραία και από την πέτρινη
κούπα της τρέχουν συνέχεια τα
παγωμένα νερά της πηγής ξεδιψώντας τους περαστικούς διαβάτες. Μπράβο στους Δωρητές
αλλά και στους μαστόρους.

Τα προβληματικά
σημεία «Κρανούλες» &
«Λογγές» του δρόμου
για Καρδίτσα
Πολλές χιλιάδες ευρώ δόθηκαν πρόσφατα (όπως διαβάσαμε στις τοπικές εφημερίδες) για
τη συντήρηση - βελτίωση του
Επαρχιακού Δικτύου του Νομού
μας. Τα δύο (2) προβληματικά
σημεία «Κρανούλες» και «Λογγές» του δρόμου Καρδίτσα - Νεράϊδα είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό για να αποκατασταθούν; Παρακαλούμε πολύ τους
αρμοδίους να το φροντίσουν.
Αρκετά χρόνια έχουν μείνει έτσι
λόγω κακοτεχνιών.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

«Κατσαντώνης και η Σπινάσα στην Επανάσταση του 1821»

Ημερίδα με αυτό το θέμα στη Νεράϊδα
μερίδα με θέμα τον Κατσαντώνη και το χωριό μας τη Σπινάσα στα χρόνια της
Επανάστασης του 1821, διοργανώνει ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας το Σάββατο 9 Αυγούστου, το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία
του χωριού μας. Αφορμή η συμπλήρωση 200 χρόνων, φέτος, από το μαρτυρικό θάνατο του θρυλικού Καπετάνιου των Αγράφων, που έδωσε πολλές μάχες στον τόπο
μας. Παρακαλούμε θερμά όσους χωριανούς μας ασχολούνται με την τοπική ιστορία
να ετοιμάσουν εισηγήσεις. Καλούμε όλους τους χωριανούς μας να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αυτή συζήτηση ώστε να αποκτήσουμε όλοι μια εικόνα για όλα όσα
έγιναν τότε στο χωριό μας.
Υστερόγραφο: Αυτό είχε προγραμματιστεί και γραφεί αρχές Μαΐου. Ήταν μια
ιδέα του Δάσκαλου. Αυτός θα ήταν ο κεντρικός ομιλητής. Τώρα που ξαφνικά και ανεπάντεχα έφυγε από κοντά μας η εκδήλωση αυτή θα γίνει και μάλιστα εις μνήμην
του.

Η

Τ

Ξανακυκλοφόρησε η Εφημερίδα
«Φωνή της Μαυρομμάτας»

ο Μάϊο (πριν λίγες μέρες) ξανακυκλοφόρησε η Εφημερίδα του γειτονικού χωριού μας που για κάποιο διάστημα είχε σταματήσει η κυκλοφορία της. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός μας ευχαρίστησε πολύ και ευχόμαστε να κυκλοφορεί για
πάντα. Την τρίμηνη αυτή Εφημερίδα εκδίδει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυρομμάτας
Ευρυτανίας. Πλούσια σε ύλη, στις σελίδες της φιλοξενούσε 2σέλιδη συνέντευξη του
(Μαυρομματιανού) Δημάρχου Δήμου Βίνιανης κ. Ν. Γεωργίου, ιστορικά στοιχεία για
τη Μαυρομμάτα και τον συνοικισμό «Λογγές» και πολλά άλλα ωραία κείμενα και παλιές φωτογραφίες. Μαζί με τις ευχές μας ελπίζουμε - είμαστε μάλλον σίγουροι - πως
η σκληρή διεκδίκησή μας για τον Παραμεγδόβιο τώρα θα ενταθεί περισσότερο. Το
τμήμα Νεράϊδα - Μαυρομμάτα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας - Αγρινίου να καταλάβουν όλοι πως πρέπει να γίνει τώρα. Ο αγώνας μας αυτή τη στιγμή πρέπει να
ενταθεί στο να τελειώσουν οι μελέτες, (οι οποίες έπρεπε να είχαν ήδη τελειώσει από
το Δεκέμβριο 2007) ώστε να χρηματοδοτηθεί το έργο.

Καινούργια πόρτα στο Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας

Τ

οποθετήθηκε το Μάϊο η καινούργια και καλαίσθητη κεντρική πόρτα εισόδου
στο Σχολείο μας. Κατασκευασμένη από καλής ποιότητας αλουμίνιο και με την
καλογραμμένη επιγραφή «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ» από πάνω, δίνει
μια ωραία εικόνα στο Σχολείο μας. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν από παλιούς μαθητές. Το ποσό όμως δεν συγκεντρώθηκε ακόμα όλο. Γι’ αυτό καλούμε όποιον θέλει
να δώσει κάτι να το δώσει στο Σωκράτη Μαλάμη που έχει την κατάσταση και συγκεντρώνει τα χρήματα. Μπράβο στην ωραία αυτή πρωτοβουλία.

13

Πυρασφάλεια
Δασών

Επειδή πολλά φοβερά και τρομερά είχαμε και είδαμε πέρσι με τις
πυρκαγιές στη χώρα μας και επειδή
πονάμε (περισσότερο απ’ ότι φαντάζεται ο καθένας) τον τόπο μας γιαυτό
η Εφημερίδα μας κάνει μια θερμή παράκληση προς τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες των νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Για να μην μας
βρουν συμφορές κάνουμε έκκληση
να πάρετε μέτρα από τώρα όπως:
• Να λειτουργήσουν όλα τα πυροφυλάκια της περιοχής (ιδίως αυτό της
Μάρτσας).
• Οι δασικοί δρόμοι να είναι ανοιχτοί
και σε καλή κατάσταση ώστε να μπορεί να κινηθεί εκεί πυροσβεστικό
όχημα σε έκτακτη στιγμή.
• Περιπολίες Δασικών υπαλλήλων να
γίνονται όλο το 24ωρο.
• Κόψτε και εξαφανίστε όλα, όσα και
όπου έχουν φυτευτεί (εντελώς απερίσκεπτα) πεύκα.
• Επίσης όλοι εμείς όταν βλέπουμε
ανθρώπους ξένους να περιφέρονται
ασκόπως καλόν θα είναι να παίρνουμε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους.
• Τέλος να τονίσουμε πως κανένας
μας και ποτέ δεν πρέπει να ανάψει
φωτιά σε χωράφι για να κάψει διάφορα κλαδιά.
• Ποτέ φωτιά σε χωράφι.

Καθαρισμός
Επαρχιακού
Δικτύου

Φ

Ε

έτος για πρώτη φορά καθαρίστηκε καλά, απ’ άκρου σε άκρο,
το οδόστρωμα του οδικού
άξονα Καρδίτσα - Νεράϊδα. Οι εργασίες κράτησαν για ένα σχεδόν μήνα, από
μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Ιουνίου. Ένας
φορτωτής και ένα γκρέϊντερ της Νομαρχίας Καρδίτσας ξεκίνησαν από το
Καλλίθηρο και έφτασαν μέχρι τη Νεράϊδα καθαρίζοντας καλά τεχνικά, αυλάκια
και όλο το οδόστρωμα από τη μια άκρη
μέχρι την άλλη. Το μόνο μελανό σημείο
(που καθόλου δεν μας τιμά) είναι που
δεν καθαρίστηκε το αυλάκι με τα μπάζα λίγο πριν τη γέφυρα «Άμπλα», στην
ανηφόρα. Δεν άφησε λέει ο συγχωριανός μας που έχει χωράφι από πάνω. Μα
είναι αυτό λογικό;
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από
την Εφημερίδα μας τον Νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο που ενδιαφέρθηκε να καθαριστεί για πρώτη φορά
τόσο καλά ο δρόμος, ευχόμενοι αυτό να
γίνει και του χρόνου.

Επαρχιακή Οδός Καρδίτσα - Νεράϊδα

Στη Β’ Εθνική
η Αναγέννηση
Καρδίτσας

100.000 ευρώ για Γέφυρα Μπέλεϋ
στο Καροπλεσίτικο, θέση «Φιλίππου»

Χ

ρηματοδοτήθηκε (με πίστωση 250.000 ευρώ) και δημοπρατήθηκε πρόσφατα
να κατασκευαστεί νέα γέφυρα, από μπετόν, στο ποτάμι του δρόμου Καρδίτσα
- Καροπλέσι. Εκεί μέχρι τώρα υπήρχε λυόμενη στρατιωτική (Μπέλεϋ) γέφυρα.
Αποφασίστηκε η γέφυρα αυτή να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί στη θέση «Φιλίππου» του δρόμου Νεράϊδα - Καροπλέσι. Ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φ. Αλεξάκος σε
συνάντηση που είχε τη Δευτέρα 2.6.2008 στην Αθήνα με τον Υφυπουργό κ. Νάκο
κατόρθωσε να διατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών πίστωση 100.000 ευρώ για να
γίνουν τα δυο βάθρα από μπετόν όπου θα τοποθετηθεί η στρατιωτική γέφυρα στη
νέα της θέση. Η συνάντηση αυτή έγινε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Παιδείας
κ. Σπ. Ταλιαδούρου παρόντος του οποίου συζητήθηκαν και άλλα θέματα του νομού
μας.

Ανακαινίζεται η Βρύση «Παπαδόβρυση»

ργασίες ανακαίνισης της παραδοσιακής αυτής βρύσης του χωριού μας άρχισαν
το Μάϊο, μετά το Πάσχα. Χτίζονται πολλές πέτρινες κολόνες πάνω στις οποίες
θα στηριχτεί η στέγη. Για πρώτη φορά σκεπάζεται η βρύση αυτή. Οι εργασίες
γίνονται με δαπάνες των δυο αδελφών Μαίρης και Φρόσως Μπακόλα, στη μνήμη
προσφιλών τους προσώπων. Περισσότερα για τη βρύση αυτή στο επόμενο φύλλο
που θα τελειώσουν οι εργασίες. Μπράβο στις χωριανές μας αυτές για την ωραία
πρωτοβουλία τους.

Α

Τμήμα: από οικισμό Σαρανταπόρου μέχρι Γέφυρα
Απαράδεκτη η κατάσταση

παράδεκτες καταστάσεις επικρατούν στο προαναφερόμενο αυτό τμήμα της
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας - Νεράϊδας. Ο δρόμος από το μαγαζί του Θωμά
Γάκη μέχρι το εικόνισμα μόνο Επαρχιακή Οδό δεν θυμίζει. Λίγα μέτρα πιο
κάτω (μπροστά στο μαγαζί του Περικλή) κάποιοι συγχωριανοί μας που χτίζουν δυο
σπίτια, για να μεταφέρουν τα υλικά εκεί (πάνω από το δρόμο) μπάζωσαν την μια
λωρίδα του δρόμου και την κρατούν κλειστή πάνω από ένα χρόνο τώρα. Με δυσκολία μπορεί να περάσει εκεί μεγάλο αυτοκίνητο. Ο δρόμος πρέπει να δοθεί αμέσως
εκεί ελεύθερος. Από το εικόνισμα μέχρι τη διασταύρωση για Μολόχα ο δρόμος είναι
πολύ στενός, μόλις μια λωρίδα. Το τοιχίο που η μελέτη προέβλεπε για εκεί γιατί δεν
έπεσε ποτέ ώστε να φαρδύνει ο δρόμος; Η ίδια η διασταύρωση για Μολόχα είναι
τόσο κακοφτιαγμένη που αφήνει ελεύθερη μόνο μια λωρίδα του κεντρικού δρόμου.
Λίγο πριν τη γέφυρα το αυλάκι του δρόμου είναι συνεχώς βουλωμένο, τα νερά μέσα
στο δρόμο που το χειμώνα πάγωναν και γινόταν κάτω γυαλί ενώ τώρα λάσπες.
Παρακαλούμε πολύ οι αρμόδιοι όπως φροντίσουν για τα προαναφερόμενα το ταχύτερο.

Στη Β’ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου θα αγωνίζεται από το φθινόπωρο η Αναγέννηση Καρδίτσας. Στον
τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα που
έδωσε την Κυριακή 15.6.2008, με την
ομάδα της Ηλιούπολης, κέρδισε με
δύο (2) γκόλ στο γήπεδο της Ριζούπολης. Με τη νίκη της αυτή ανέβηκε
από τη Γ’ στη Β’ Εθνική. Σε όλο τον
αγώνα η μεγάλη ομάδα του νομού
μας ήταν εμφανώς πολύ καλύτερη
από την αντίπαλό της ομάδα της Αθήνας. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός που
χαροποίησε πολλούς γιαυτό και το
αναφέρουμε και από την εφημερίδα
μας. Ευχόμαστε του χρόνου ν’ ανέβει
πιο πάνω, στην Α’ Εθνική.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΗΜΩΝΟΥΝ

Σ

ε ερήμωση ολοταχώς οδηγούνται τα ορεινά χωριά των Αγράφων, δεν χρειάζονται
περισσότερες αποδείξεις, τα φαινόμενα
στον τόπο μας μιλάνε από μόνα τους. Η ερήμωση είναι πλέον φανερή. Εδώ ψηλά στα δύσβατα βουνά που στις παλιές και δύσκολες εποχές
κατέφευγαν από τα πεδινά μέρη της Ελλάδας
ένα πλήθος κόσμου για ν’ αποφεύγουν τις ταπεινώσεις και τις βασανιστικές καταπιέσεις της μακρόχρονης σκλαβιάς από τα βάρβαρα νύχια των
αιμοβόρων Οθωμανών (Τούρκων) κατακτητών,
τώρα η ζωή σβήνει.
Εδώ ψηλά εύρισκαν κάποιο αποκούμπι για
περισσότερη ανεξαρτησία, ασφάλεια και ελευθερία, ρίζωσαν σιγά - σιγά, έφτιαξαν χωριά,
έκτισαν αξιόλογα μοναστήρια και εκκλησίες με
ενάρετους κληρικούς, ίδρυσαν τις περίφημες φωτεινές Σχολές των Αγράφων που ήταν τα κρυφά
φυτώρια που κρατούσαν ακοίμητη τη λαμπάδα
της λευτεριάς. Έκτισαν τοξωτά γεφύρια, για να
εξυπηρετούνται στις διαβάσεις των ποταμών.
Πολλές όμως φορές οι Τούρκοι κατακτητές
έκαναν έκτακτες επιδρομές και κατέστρεφαν
ολοκληρωτικά τα νοικοκυριά τους. Οι δύστυχοι
ορεινοί με κόπους ξανάφτιαχναν πάλι με πίκρα
τα θλιβερά χαλάσματα.
Στη λίγη καλλιέργεια και την κτηνοτροφία
στήριξαν την ύπαρξή τους. Τα Άγραφα, η φτωχούλα ορεινή γή γέννησε αργότερα τους αρματολούς, τους καπεταναίους Κατσαντώνη, Καραϊσκάκη κ.λ.π.
Τ’ Άγραφα η περήφανη μάνα των τσολιάδων
του 1940 που πολεμούσαν όρθιοι και φώναζαν
αέρα. Μετά την απελευθέρωση της πατρίδας
μας οι ορεινοί κάτοικοι έμειναν στον τόπο τους.
Έφτιαξαν όμορφα παραδοσιακά χωριά, οργάνωσαν περισσότερο την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία, έφτιαξαν εκκλησιές και Σχολεία για
την ανάπτυξη των γραμμάτων. Τη φτώχεια την
αντιμετώπιζαν ηρωικά, δυνατοί όπως ήταν, εργατικοί, οικονομολόγοι και αφάνταστα φιλότιμοι, μοιράζονταν το ψωμί τους και το αλάτι τους
ακόμη στους διπλανούς τους σε δύσκολες εποχές.
Δυστυχώς όμως η κρατική μέριμνα γι’ αυτόν τον
όμορφο ορεινό κόσμο ήταν συνεχώς ανύπαρκτη.
Παρ’ όλη τη φτώχεια τους οι ορεινοί Αγραφιώτες
ποτέ δεν γονάτισαν, πανέξυπνοι όπως ήταν, με
αιματηρές οικονομίες και στερήσεις σπούδαξαν
τα παιδιά τους και ανέδειξαν μεγάλους επιστήμονες, πολιτικούς, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους και ένα πλήθος εκπαιδευτικών. Σαν ορεινοί
λεβεντάνθρωποι διατήρησαν τις Ελληνικές παραδόσεις, χόρευαν με πολύ λεβεντιά στις γιορτές
και στα πανηγύρια, σε γάμους και γενικά σε διάφορες εκδηλώσεις. Τραγουδούσαν με το στόμα
άνδρες και γυναίκες, με κλαρίνα και βιολιά, και
αποτελούσαν έτσι ένα παραδοσιακό καμάρι στον
τόπο των Αγράφων.

Δ

εν άργησε όμως να παρουσιαστεί σ’ αυτόν
το μαρτυρικό τόπο πάλι ένα κακό σημάδι
με την εφαρμογή του άπονου και σκληρού
νόμου εποχής Μεταξά 1936 - 39, που εξόντωσε
τότε τα κοπάδια των γιδιών, τα οποία αποτελούσαν την εποχή εκείνη το βασικό στήριγμα των
ορεινών πληθυσμών. Οι ορεινοί βρέθηκαν τότε
σε πολύ δύσκολη θέση, κατάλαβαν ότι πλέον δεν
μπορούσαν να ζήσουν με στήριγμα το πρωτόγονο
Θεόφτωχο ξυλάλετρο και την βασανιστική ζαλίγκα. Ο όμορφος τόπος τους δεν τους κρατούσε
πλέον άλλο, και διάλεξαν για σωτήρια λύση για
την μελλοντική τους ζωή τη μετανάστευση σε ξένες μακρινές χώρες, όπως η Αμερική - Αυστραλία
- Καναδά - Γερμανία - Σουηδία κ.λ.π. Ιδιαίτερα
για τις νέες γενιές δεν υπήρχε πλέον μέλλον στα
χωριά των Αγράφων.
Ασταμάτητη άρχισε η διαρροή, εγκατέλειπαν
ότι είχαν δημιουργήσει σε όλη τους τη ζωή στα
χωριά τους, κλείδωναν με πόνο και δάκρυα τα
σπίτια τους, έπαιρναν και λίγο χώμα από την
αυλή τους για φυλαχτό από το χωριό και την πατρίδα τους, χαιρετούσαν τους γείτονες και τους
χωριανούς, και έφευγαν στο άγνωστο για καινούργια από την αρχή ζωή.
Στις ξένες πατρίδες αρίστευσαν στις επιστήμες, ανέπτυξαν κερδοφόρες επιχειρήσεις και διατήρησαν επάξια την Ελληνική περηφάνεια.
Δεύτερη σκληρή δοκιμασία δέχθηκαν πάλι τα
ορεινά μας χωριά κατά την περίοδο του εμφυλίου 1946 - 49, των οποίων οι κάτοικοι μεταφέρ-

θηκαν σε κέντρα ασφαλείας, όπως στη Θεσσαλία,
Φθιώτιδα, Αγρίνιο και σε διάφορες μεγάλες πόλεις. Μετά όμως την αποκατάσταση της ησυχίας
ένα μέρος απ’ αυτούς πικραμένοι από τη μόνιμη
φτώχεια που τους έδερνε συνεχώς χρόνια, στα
χωριά τους στην Ευρυτανία, βρήκαν καλύτερες
δουλειές, αποκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί, και δεν
ξαναγύρισαν στον τόπο τους.
Συνέχεια πάλι σαν από κακιά μοίρα ήλθαν
και οι σεισμοί το έτος 1966, όπου τα περισσότερα παλιά σπίτια των χωριών της Ευρυτανίας
ύστερα από έλεγχο των τεχνικών Υπηρεσιών του
Νομού, κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση. Το
Κράτος τους χορήγησε στεγαστικά δάνεια για
την αποκατάστασή τους σε νέες ασφαλείς κατοικίες. Και αυτή τη φορά ένα μεγάλο μέρος των
δικαιούχων με τα στεγαστικά δάνεια που πήραν
αγόρασαν σε πόλεις διαμερίσματα, ή αποδήμησαν για καλύτερη ζωή στις περιοχές που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Ύ

στερα απ’ όλες αυτές τις σκληρές δοκιμασίες τα χωριά άρχισαν να αδειάζουν
από νέους ανθρώπους. Κανένας γάμος
πλέον, καμμία γέννηση, και καμμία βάπτιση. Τα
άλλοτε πολύβουα σχολεία των χωριών έκλεισαν
οριστικά, δεν ακούγονται πλέον στα προαύλια οι
χαρούμενες γλυκές φωνούλες των παιδιών που
γέμιζαν το χωριό από χαρά, ούτε και στις γειτονιές ακούγονται τα πανηγύρια των μικρών πιτσιρικάδων. Έλλειψε πλέον ο φωτισμένος δάσκαλος,
και σε πολλά χωριά ο παπάς, με συνέπεια να μην
ακούγονται να χτυπούν όπως άλλοτε τακτικά οι
καμπάνες των Εκκλησιών.
Έλλειψε ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ληξίαρχος που ήταν τα βάθρα των χωριών. Δεν ακούγεται όπως παλιά η τρομπέτα του παραδοσιακού
ταχυδρόμου στην πλατεία του χωριού που έμοιαζε με σάλπιγγα Αγγέλου, ούτε η σφυρίχτρα του
αγροφύλακα στις δραγασιές των χωραφιών, και
η τόσο γλυκιά φλογέρα του θρυλικού τσοπάνη
στις ραχούλες.
Τώρα πλέον συναντάμε στα χωριά βουβές
από κόσμο μερικές γειτονιές, σιωπηλές και θλιμμένες. Πολλές αυλές χορταριασμένες, πόρτες και
παράθυρα σπιτιών μόνιμα κλειστά. Όλες αυτές
οι εικόνες προκαλούν θλίψη και συγκλονίζουν
όσους θυμούνται τη ζωή στα άλλοτε παλιά μας
ζωντανά χωριά, και σήμερα κάθε μέρα που περνάει βυθίζονται συνεχώς σε μαρασμό.
Τα απομείνοντα ζευγαράκια των γερόντων
χρόνο με το χρόνο σβήνουν από τη ζωή.
Οι αποκαταστημένοι από πολλά χρόνια ορεινοί απόδημοι στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, οργάνωσαν Συλλόγους για να μην χαθούν ανάμεσα
στην πολυτάραχη παγκοσμιοποίηση. Συγκεντρώνονται τακτικά, κάνουν χορούς, επικοινωνούν μεταξύ τους, αγωνίζονται για την διάσωση της ζωής
στη γενέτειρα, κάνουν αγώνες με παραστάσεις
και υπομνήματα στα αρμόδια Υπουργεία, στις
Νομαρχίες, στους Δήμους κ.λ.π., και επιτυγχάνουν τη διάθεση οικονομικών ενισχύσεων για τη
στήριξη των κατοίκων στην επαρχία.
Τους θερινούς μήνες σαν από χρέος ιερό ανεβαίνουν στα χωριά τους για να δώσουν λίγο αίμα
ζωής έστω και για μερικούς μήνες. Ξαναζωντανεύουν την παράδοση με τη συμμετοχή τους στα
πανηγύρια και τις χαρούμενες εκδηλώσεις. Θυμούνται παλιά βιώματα που τους συγκλονίζουν,
χαίρονται τα τόσο όμορφα ψηλά βουνά τους,
ακούνε τα γλυκά τραγούδια των ελατιών, ηρεμούν για λίγο, γαληνεύουν και ανανεώνονται.
Οι Σύλλογοι των περισσότερων χωριών εκδίδουν τριμηνιαίες καλαίσθητες Εφημερίδες, οι
οποίες αγωνίζονται για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τη γενέτειρά τους.
Διατηρούν με απόλυτο σεβασμό την παράδοση
και την ιστορία του τόπου μας. Αναφέρονται λεπτομερώς στα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα
και ενημερώνουν τους αποδήμους όπου και αν
ευρίσκονται στο εξωτερικό.
Τέλος ας αναφερθεί ότι οι νέες γενιές αγαπάνε αφάνταστα τον όμορφο τόπο τους, αλλά
δεν μπορούν να σταδιοδρομήσουν εδώ, γιατί δεν
υπάρχουν τα ανάλογα αναπτυξιακά κίνητρα.
Γεώργιος Δήμου
Συνταξιούχος Ιερέας.
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Πότε και με τι πιστώσεις
ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ Η ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΕΛΕΫ ;
Ενημέρωση από τον Ι. Καραμέτο, Δημ. Σύμβουλο και π.
Πρόεδρο Δ.Δ. Νεράϊδας 1999 – 2006

Ε

πειδή μερικές φορές, η ενσυνείδητη ή από πλήρη άγνοια ενός
γεγονότος, μετά από συνεχή παραγωγή και αναπαραγωγή,
γίνεται τελικά πιστευτό και αυτό είναι λάθος και αδικία ως
προς τα πραγματικά γεγονότα, είμαι υποχρεωμένος να θέσω ορισμένα ερωτήματα που αφορούν την πραγματικότητα και την μόνη
αλήθεια, σε σχέση με την γέφυρα μπέλεϋ στον ποταμό
Σαρανταπορίτη.
Για όσα καταθέσω αγαπητοί συγχωριανοί και αναγνώστες της εφημερίδας, ΠΡΟΣΚΑΛΩ και ΚΑΛΩ, όποιον αμφισβητεί έστω και το ελάχιστο, να με καταγγείλει ως κοινό συκοφάντη και ψεύτη.
1η. Ερώτηση : Με ποιες πιστώσεις κατασκευάστηκε η γέφυρα Μπέλεϋ ; και με ποια πολιτική απόφαση ;
Απάντηση : Από το πρόγραμμα
Ε Π ΤΑ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ
Εσωτερικών που άρχισε να
εφαρμόζεται για στήριξη των
Καποδιστριακών Δήμων από το
1999 και μετά από απόφαση
χρηματοδότησης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιτάμου με το ποσό
των 40 εκατ. δρχ.
2η. Ερώτηση : Ποιος
Μηχανικός σύνταξε την μελέτη του έργου και πότε ;
Απάντηση : Ο Μηχανικός κος
Ευάγγελος Ψήμμας της ΤΥΔΚ, η
οποία παραδόθηκε στον Δήμο
Ιτάμου και έγινε παραλαβή από
το Δημοτικό Συμβούλιο τον
Νοέμβριο του 2001.
3η. Ερώτηση : Πότε δημοπρατήθηκε η γέφυρα και ποιος
ήταν ο ανάδοχος ;
Απάντηση : Η γέφυρα δημοπρατήθηκε στις 13/1/2000 με απόφαση της Δημαρχιακής Επι
τροπής Ιτάμου (Μέλη της ήταν οι
κ. κ. : Τσαντήλας Βασίλης,
Καρ αμέτος Γιάννης, Παπα
ϊωάννου Λάμπρος, Καραθύμιος
Απόστολος, Βαγγελάκος Γιάννης)
και ανάδοχος αναδείχθηκε ο κος

Βαρελάς Γ. με έκπτωση
4η. Ερώτηση : Πότε τελείωσε η
γέφυρα ;
Απάντηση : Η γέφυρα τελείωσε
το 2000 και εγκαινιάστηκε στις
8/4/2001
5η. Ερώτηση : Ποιοι ήταν υπεύθυνοι το 1999 και 2000 για το
έργο αυτό ;
Απάντηση : Η Κοινότητα
Νεράϊδας είχε καταργηθεί.
Υπήρχε το Τοπικό Συμβούλιο
Νεράϊδας με πρόεδρο τον υπογράφοντα. Φορέας του έργου
ήταν ο Δήμος Ιτάμου με Δήμαρχο
τον Βασίλη Τσαντήλα.
6η. Ερώτηση : Ξεπληρώθηκε
όλος ο λογαριασμός του έργου
το 2000;
Απάντηση : ΟΧΙ. Έμεινε οφειλή
15.000 ευρώ η οποία και αποπληρώθηκε το 2008 ! ! ! επί
Δημαρχίας και πάλι Βασ. Τσαντήλα !
7 η . Ερώτηση : Βοήθησε
κάποιος πολιτικός στην γέφυρα ;
Απάντηση : Βοήθησε ο τότε
βουλευτής κ Υφ. Γεωργίας κος
Δημ. Σωτηρλής, στην 1η Στρατιά
Λάρισας για τα υλικά της γέφυρας Μπέλεϋ ύψους 5 εκατ. δρχ.

Δεν παραγνωρίζω ούτε αμφισβητώ τις επιδιώξεις και προσπάθειες
συγχωριανών μου, Κοινοτικών Συμβουλίων και Μορφωτικών Συλλόγων για την κατασκευή της γέφυρας πριν το 1998.
Η αλήθεια όμως είναι αυτή. Η γέφυρα έγινε καθολοκληρίας επί
θητείας του Δήμου Ιτάμου. Όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δημοπρασίες, παραστατικά βρίσκονται στο Αρχείο του Δήμου Ιτάμου.
Επαναλαμβάνω ότι όποιος αμφισβητεί τα όσα καταθέτω άς φέρει
έστω ένα ! στοιχείο διάψευσης.
Δεν ζητώ κανένα ευχαριστώ ούτε εγώ ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο
Ιτάμου, ούτε ο τότε Δήμαρχος Β. Τσαντήλας, και θεωρούμε ότι κάναμε το καθήκον μας. Η αλήθεια όμως δεν πρέπει να αλλοιώνεται και
η εφημερίδα μας στις επιστολές πρέπει να ελέγχει την εγκυρότητα
των αναγραφομένων, διότι διαφορετικά είναι και η συντακτική επιτροπή συνυπεύθυνη, σύμφωνα με όσα ισχύουν περί δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Στα επάνω…

Φέτος την άνοιξη (21.4.2008) μισθωμένος από τη Νομαρχία φορτωτής καθάρισε
καλά (για πρώτη φορά) σ’ όλο το πλάτος του το δρόμο στη θέση
«Τουρκόμνημα». Με προσωπική επίβλεψη του Προέδρου Νεράϊδας, τα μπάζα αυτά μεταφέρθηκαν με φορτηγό του Δήμου στη
βρύση «Βερτσούλες» όπου κάτω απ’ τα πλατάνια διαμορφώθηκε
ο χώρος σε πλατεία. Στην πλαγιά αυτή το φθινόπωρο πρέπει να
φυτέψουμε πικροδάφνες και σπάρτα που συγκρατούν με τις ρίζες
τους το έδαφος.
Τις μέρες του Πάσχα αλγεινή εντύπωση, μάλΣτα
λον οργή, προκαλούσαν σε όλους μας οι ξεχειλισμένοι από σκουπίδια κάδοι του Δήμου. Οι κάτω…
κάδοι είχαν γεμίσει με σκουπίδια αφού από την
Πέμπτη πριν του Λαζάρου και μετά δεν ξαναήρθε
απορριμματοφόρο να τους αδειάσει. Το απορριμματοφόρο ήρθε
πριν του Θωμά. Γιατί δεν ήρθε απορριμματοφόρο καμία μέρα της
Μεγάλης Εβδομάδας; Φροντίστε από τώρα τον Αύγουστο να ανεβαίνει 2 φορές την εβδομάδα.
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Με εξαφάνιση κινδυνεύει
η άγρια πέστροφα
Στα ορεινά του νομού Καρδίτσας και στα γάργαρα νερά
των ποταμών συναντά ο επισκέπτης ένα από τα πιο
σπάνια ψάρια της χώρας μας.

Μ

ε έναν απαιτητικό ταξιδιώτη θα μπορούσε να
πεί κανείς πως μοιάζει η
άγρια πέστροφα που συναντούμε
στις ορεινές περιοχές του νομού
Καρδίτσας.
Της αρέσουν οι καθαροί και ειδυλλιακοί τόποι. Ζεί ψηλά, στις πηγές των ποταμών εκεί όπου τα νερά
ρέουν με ορμή και η θερμοκρασία
τους είναι χαμηλή όλες τις εποχές
του χρόνου. Αυτοί οι πληθυσμοί
των ψαριών της άγριας πέστροφας είναι που απειλούνται εξαιτίας
της ρύπανσης και της παράνομης
αλιείας. Τον κώδωνα του κινδύνου
κρούει ο Δήμος Ιταμου προκειμένου να μην αφανιστεί από τα νερά
των ποταμών αυτό το σπάνιο είδος
ψαριού.
Στα συγκεκριμένα οικοσυστήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί
μόνο περιορισμένης κλίμακας
ερασιτεχνικό ψάρεμα, με κίνητρο
κυρίως την επαφή με τη φύση και
το τοπίο.
Αγαπημένα ποτάμια για την
άγρια πέστροφα είναι ο Ταυρωπός
(Μέγδοβας), ο Σαρανταπορίτης, ο
Μπεσιώτης και ο Ασπροπόταμος
που πηγάζουν από την Πίνδο.
«Το σπάνιο αυτό ψάρι κινδυνεύει
να
ε ξαφανι στεί εξαιτίας των
ακραίων μέσων που χρησιμοποιούν οι ψαράδες προκειμένου
να πιάσουν πέστροφες», δηλώνει
στη «Θεσσαλική Ηχώ» ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου του Δ. Δ.
Νεράϊδας του Δήμου Ιταμου κ. Κώστας Πλατσιούρης.
Χημικά όπως χλωρίνη ακόμα
και μεθόδους με ρεύμα χρησιμοποιούν οι ψαράδες προκειμένου
να αλιεύσουν αυτό το σπάνιο ψάρι,
που ζεί μόνο στο νοτιότερο σημείο
του νομού Καρδίτσας.
Το ψάρεμα της πέστροφας
προς εμπορική εκμετάλλευση απαγορεύεται όλο το χρόνο ενώ και για
τους ερασιτέχνες ψαράδες απαγορεύεται την περίοδο της αναπαραγωγής, από την 1η Νοεμβρίου έως
τις 15 Φεβρουαρίου στα ποτάμια.
Τα ψάρια που πιάνονται πρέπει να
είναι πάνω από 20 εκατοστά, διαφορετικά ο ψαράς πρέπει να τα
αφήνει ξανά στο ποτάμι. Η ψαριά
του δεν πρέπει να ξεπερνά συνολικά τα δύο (2) κιλά ή να αρκεστεί
σε τρία (3) ψάρια ανεξαρτήτως βάρους και πρέπει να χρησιμοποιούν
μόνο ένα αγκίστρι.
«Ζητάμε από το Δασαρχείο
φύλαξη, εμπλουτισμό των ποταμών με περισσότερα ψάρια και
την ενεργοποίηση των κατοίκων»,
επισημαίνει ο κ. Πλατσιούρης προκειμένου να περιοριστεί η λαθροαλιεία.
Η νομοθεσία και σε αυτή την
περίπτωση όπως της λαθροθηρίας
είναι αυστηρή αλλά για ακόμα μια
φορά οι νόμοι δεν εφαρμόζονται.
Το δασαρχείο την εποχή που
οι πέστροφες κουβαλούν τα αυγά
τους είναι δυσκίνητες. Έτσι μπορούν να τα φέρουν στο εκτροφείο
και με τον γόνο που παράγεται με
ασφάλεια εμπλουτίζονται με αυτόν τον τρόπο τα ποτάμια.

Ακολουθώντας τη ροή του
ποταμού.
Από τις πηγές της Πίνδου ακολουθώντας τη ροή των ποταμών
προς το νότο βρίσκεται κανείς
στον Ασπροπόταμο, σε ένα υπέροχο δασικό σύμπλεγμα.
Η άγρια πέστροφα του Ασπροποτάμου είναι ένα πανέμορφο
ψάρι με πορτοκαλί βούλες. Υπάρχουν βέβαια και άλλα δύο είδη
πέστροφας, εκείνη με τις μαύρες
βούλες και η καφέ, η οποία είναι
μικρότερη και οι ντόπιοι την ονομάζουν παλιά πέστροφα.
Ο Ταυρωπός (Μέγδοβας) και ο
Μπεσιώτης σύμφωνα με τον Πρόεδρο κ. Κ. Πλατσιούρη είναι από
τα πιο καθαρά ποτάμια της χώρας
μας. Στην περιοχή Μούχα υπάρχει
υδροβιότοπος και η φύση ανταμοίβει απλόχερα τον κάθε επισκέπτη με τις ομορφιές της. Στην παρούσα φάση ο Δήμος Ιταμου ετοιμάζει και μελέτη για τον ποταμό
Ταυρωπό, για τον φυσικό πλούτο
που κρύβει στα νερά του.
Για μια σίγουρη ψαριά.
Όπως προαναφέρθηκε το
ψάρεμα της πέστροφας είναι δύσκολο και καλό είναι να μη γίνεται
καθώς τα συγκεκριμένα ψάρια τείνουν να εξαφανιστούν, η μόνη
σίγουρη ψαριά
είναι αυτή που
γίνεται
στα
ιχθυοτροφεία
της περιοχής.
Πολλές ταβέρνες δίπλα σε ποτάμια έχουν ειδικευθεί σε αυτό το φαγητό και μάλιστα πιάνουν ψάρια ζωντανά τη
στιγμή εκείνη από τις δεξαμενές
που υπάρχουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό που δημοσιεύτηκε στις τοπικές εφημερίδες
της Καρδίτσας το Φεβρουάριο το
έγραψε και το υπογράφει η δημοσιογράφος κ. Ζωή Παρμάκη. Ευχαριστούμε την δημοσιογράφο και τον
Πρόεδρο της Νεράϊδας παρακαλώντας θερμά τους αναγνώστες μας
όπως λάβουν σοβαρά υπόψη τους
όλα όσα τονίζει το κείμενο για την
προστασία της πέστροφας.

Επιστολές που λάβαμε

Α

πό τον καταγόμενο από το γειτονικό μας
χωριό Μαυρόλογγο, Φώτη Γαλάζιο λάβαμε την παρακάτω επιστολή και την δημοσιεύουμε. Η επιστολή έχει ως εξής:
Εν Αγία Παρασκευή τη 6 - 6 - 2008

Κύριε Πρόεδρε
Του Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας
Είμαι καλά από υγεία το ίδιο και για εσάς επιθυμώ.
Είμαι ο Φώτιος Γαλάζιος, καταγόμενος από
Μαυρόλογγο και διαμένω στην Αγία Παρασκευή
Λαμίας. Λαβαίνω την Εφημερίδα της Νεράϊδας και
θεωρώ υποχρέωσή μου να σας συγχαρώ. Είναι
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πολύ καλή Εφημερίδα, όπως είναι και η δική μας Τα
Νέα του Κλειτσού. Και πάλι τα συγχαρητήριά μου
και σας ευχαριστώ που μου τη στέλνετε.
Είναι γεγονός ότι εσείς οι κάτοικοι της Νεράϊδας
φροντίζετε για το χωριό σας και πολλά πετυχαίνετε. Παράδειγμα η πίστωση για το δρόμο Νεράϊδα Αγία Άννη (Τριφύλλα).
Με πολύ εκτίμηση
Φώτιος Ν. Γαλάζιος
Αγία Παρασκευή (Σφαγεία) Λαμίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Ευχαριστούμε
θερμά τον κοντοχωριανό μας Φώτη Γαλάζιο για
τα καλά του λόγια.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

«Αρχή παιδεύσεως η των ονομάτων επίσκεψις» Αντισθένης.
(445 - 365 π.τ.σ.χ.).

Με αφορμή τον πολυταλανισμένο Επιτάφιο, θέλω να παραθέσω κάποια στοιχεία, απαντώντας
στον αξιαγάπητο φοιτητή, και
στον κύριο Γιώργο. Θα καταλάβει
αυτός. Επίσης παραθέτω μια πιο
κατά λέξη μετάφραση για καλύτερη κατανόηση του κειμένου.
• Τα είδη των αρχαίων ρητορικών λόγων είναι τρία. α) οι δικανικοί, β) οι συμβουλευτικοί και γ)
οι επιδεικτικοί. Στους τελευταίους
ανήκουν οι Επιτάφιοι, προς τιμήν
των νεκρών από τους πολέμους.
Επιτάφιοι διασώθηκαν κάποιοι, όπως του Λυσίου για τους
πεσόντες στον Κορινθιακό πόλεμο (395 π.τ.σ.χ.) του Δημοσθένη
για τους πεσόντες στη Χαιρώνεια
(388 π.τ.σ.χ.), καθώς και αποσπάσματα άλλων.
• Ο Επιτάφιος του Περικλή εκφωνήθηκε για τους νεκρούς του
πρώτου χρόνου του Πελοποννησιακού πολέμου, και όχι για τους
νεκρούς όλου του μακροχρόνιου
πολέμου, όπως άφησε το κείμενο
της προηγούμενης Εφημερίδας
να εννοηθεί.
Ο λόγος τούτος του Περικλή
είναι έργο μεγάλης φιλολογικής
αξίας, και ρητορικής τέχνης, καθώς και άριστο μνημείο του αρχαίου λόγου, και αποτελεί ύμνο
του Αθηναϊκού μεγαλείου, και της
Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
• Το κείμενο (40) κάνει λόγο
για πολιτικά και όχι για τα «κοινά»
με την σημερινή έννοια και αντίληψη, αλλά ούτε και με τα αρχαία
δεδομένα. Για το λόγο αυτό, στο
χωρίο 37 γίνεται αναφορά «ου
προτιμάται ες τα κοινά» δηλαδή
δεν προτιμάται στην διοίκηση

των κοινών. Αντιθέτως με την ευρεία έννοια της λέξης «πολιτικά»
(πολιτική), μερίδες = κόμματα,
κ.λ.π. ο Περικλής δίνει και μια
απάντηση στους Σπαρτιάτες, που
κατηγορούσαν τους Αθηναίους,
ότι ασχολούνταν με πολλά, και
έχουν γίνει μαλθακοί. Ενώ οι ίδιοι
(Σπαρτιάτες) εμποδίζονταν από
τους νόμους τους να ασχοληθούν
με την πολιτική. Στους Αθηναίους
όμως ήταν επιβαλλόμενη μια τέτοια ενασχόληση (με την πολιτική) από ένα νόμο του Σόλωνα. «…
άτιμον είναι τον εν στάσει μηδετέρας μερίδος γενόμενον». Γι’ αυτό
όποιος δεν μετείχε στην πολιτική,
δεν θεωρείται φιλήσυχος, αλλά
άχρηστος.

Μετάφραση επίμαχου χωρίου
(40)
αι το ωραίο αγαπούμε με
μικρή δαπάνη και καταγινόμαστε στις πνευματικές
ενασχολήσεις χωρίς ανανδρία.
Και χρησιμοποιούμε τον πλούτο
μάλλον ως ευκαιρία για επιτέλεση
έργων, παρά ως αφορμή για καυχησιολογία, και δεν είναι ντροπή να ομολογεί κανείς την πενία
(του) αλλά είναι ντροπή να μην
προσπαθεί να αποφεύγει αυτήν
με την εργασία.
Γι αυτό είναι δυνατόν, οι ίδιοι
πολίτες να φροντίζουν συγχρόνως και για τις ιδιωτικές τους υποθέσεις και για τις δημόσιες, και
άλλοι ενώ έχουν τραπεί εις άλλα
διάφορα έργα (επαγγελματικά)
να έχουν γνώση των πολιτικών
επαρκώς. Διότι μόνοι (εμείς) και
αυτόν, ο οποίος δεν μετέχει τούτων (των πολιτικών) θεωρούμε
όχι φιλήσυχο αλλά άχρηστο, και
εμείς προσωπικά, η βέβαια εκφέρομε τουλάχιστον ορθή κρίση επί
των πραγμάτων, ή ορθώς συλλαμ-
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Χορός στην πλατεία του Σαρανταπόρου, έτος 1986

Οι μακάριοι Γιάννης Αυγέρης, Γιώργος Βούλγαρης, Ηλίας Λιάπης και Χρήστος Παπαγεωργίου, τώρα δεν είναι στην ζωή.
Παλιοί γλεντζέδες και χορευταράδες.Ας αναφερθεί αν έχετε χώρο, και το παραδοσιακό τραγούδι που λέγαν με το στόμα.
“Για μπάτε όλοι στο χορό, πιασμένοι χέρι χέρι, τούτον το χρόνο τον καλόν, τον άλλον ποιός τον ξέρει, για ζούμε για
πεθαίνουμε, για σ’ άλλον τόπο πάμε. Να είναι αγάπη στο χωριό, πέτρα να μη ραγίζει, να σβήνουν πίκρες βάσανα, χαρά
να φτερουγίζει.” 
Π.Γ Δήμου

βάνομε στο νού μας αυτά διότι
θεωρούμε τους λόγους όχι ζημιά
στα έργα, αλλά αντίθετα θεωρούμε επιζήμιο το να μη διδαχθούμε
εκ των προτέρων με λογική συζήτηση, προτού να προβούμε στην
εκτέλεση εκείνων τα οποία πρέπει
να επιχειρήσουμε.
Διότι υπερέχουμε βεβαίως
και ως προς το εξής, ότι δηλαδή
εμείς οι ίδιοι είμαστε πάρα πολύ
τολμηροί και ότι υπολογίζουμε
με ακρίβεια εκείνα, τα οποία θα
επιχειρήσουμε. Ως προς τούτο
όμως στους άλλους η μεν άγνοια
των κινδύνων προκαλεί παράλογον τόλμην, η δε ορθή σκέψη
δισταγμό. Πάρα πολύ όμως γενναιόψυχοι δίκαια μπορούν να κριθούν εκείνοι, οι οποίοι γνωρίζουν
σαφέστατα και τους κινδύνους
(του πολέμου) και τα ευχάριστα
(της ειρήνης) και όμως εξ αιτίας
τούτων δεν υποχωρούν πρό των
πολεμικών κινδύνων.
Ακόμα και εις τα ζητήματα
της αγαθοεργίας διαφέρουμε
ανέκαθεν προς τους πολλούς.
Όχι δηλαδή ευεργετούμενοι αλλά
ευεργετούντες αποκτούμε τους
φίλους μας. Διότι σταθερότερος
φίλος είναι εκείνος, που έκανε την
ευεργεσία, κάθ’ όσον προσπαθεί
να διατηρεί τη χάρη, η οποία του
οφείλεται με την ευμενή διάθεση
προς τούτον, στον οποίο έχει κάνει την ευεργεσία.
Εκείνος δε ο οποίος οφείλει να
ανταποδώσει την ευεργεσία, είναι
λίγο απρόθυμος διότι γνωρίζει ότι
θα αποδώσει την ευεργεσία όχι
για να του χρωστάται ευγνωμοσύνη αλλά προς εξόφληση υποχρεώσεως. Επί πλέον μόνοι εμείς
όχι μάλλον από υπολογισμό του
συμφέροντος, αλλά από πίστη
προς την ελευθερία ωφελούμε
τον καθένα αδίστακτα.

• Σημασιολογικά: «Μαλακία»
= ψυχική χαλαρότητα, έλλειψη
ευψυχίας, δειλία, ανανδρία. (Θέμα.
«μαλακ» - εξ ου «βλάξ») = νωθρός
εις το σώμα και την ψυχήν. (Ρίζα μάλ εξ ου μαλακός) = μαλάκ-ς και
συγκοπή του α: μλάξ, επενθέσει
του ευφωνητικού β: μ - β - λάξ, εκπτώσει του μ: βλάξ.
• Ιστορικά: Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο (431 - 404
π.τ.σ.χ) οι στρατιωτικές δυνάμεις
των Αθηναίων συνίσταντο από:
13.000 μάχιμους οπλίτες, εκτός
βέβαια από εκείνους που υπηρετούσαν στα φρούρια, και στα
Αθηναϊκά τείχη, από 1.200 ιππείς
και ιπποτοξότες, 1.600 τοξότες και
300 τριήρεις (πλοία πολεμικά).
Οι Σπαρτιάτες αντίθετα στηρίζονταν στους συμμάχους τους.
ΔΙΟΤΕΥΚΤΟΣ

Η Εκδρομή του
Συλλόγου Νεράϊδας

Η εκδρομή του Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας θα
γίνει φέτος την Τρίτη 12 Αυγούστου
2008, στο Βόλο και το Πήλιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, στο
Μοναστήρι των Αγίων Ταξιαρχών, στα
Καλά Νερά, την Μακρινίτσα και άλλα
μέρη του Πηλίου. Θα φύγουμε με
πούλμαν το πρωί από το χωριό και θα
επιστρέψουμε το βράδυ. Παρακαλούμε
πολύ να δηλώσετε από τώρα όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκδρομή. Όπως
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προτεραιότητα στις θέσεις θα έχουν οι μόνιμοι
κάτοικοι του χωριού μας.

Θέατρο Σκιών
στο Σαραντάπορο

Μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών
εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο
στο χωριό ο Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου, εντάσσονται και οι παραστάσεις του θεάτρου σκιών.
Φέτος, μια τέτοια παράσταση θα δοθεί την
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008, στις 10:00 μ.μ.
από το γνωστό καλλιτέχνη κ. Χάρμπα. Σας
περιμένουμε, μικρούς και μεγάλους, στην
πλατεία του Σαρανταπόρου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προσοχή στα
σκουπίδια μας!

Καλοκαίρι 2008 στη Νεράϊδα

Πολιτιστικές
& άλλες Εκδηλώσεις

Ιούλιος

Κυριακή 20: Πανηγύρι στον ΑηΛιά.

Αύγουστος

Τετάρτη 6: Πανηγύρι Σωτήρως (δύο βράδια).
Πέμπτη 7: Θέατρο Σκιών (Καραγκιόζης) στην πλατεία.
Σάββατο 9: Ημερίδα στην πλατεία Νεράϊδας
Κυριακή 10: Λαϊκή Συνέλευση από Πρόεδρο χωριού.
Δευτέρα 11: Θέατρο «Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας» στην πλατεία.
Τρίτη 12: Εκδρομή του Συλλόγου μας.
Τετάρτη 13: Συντήρηση μονοπατιού προς Μέγα Γεφύρι.
Πέμπτη 14: Γενική Συνέλευση & Εκλογές του Συλλόγου μας.
Παρασκευή 15: Αγώνες Δρόμου παιδιών & απονομή μεταλλίων.

Ακόμη:

• Αθλητικοί Αγώνες (Ποδοσφαίρου & Μπάσκετ).
• Πρωτάθλημα σε τάβλι & Δηλωτή.
• Έκθεση παλιών φωτογραφιών στο Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας.
• Έκθεση Ζωγραφικής & Χειροτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο
Νεράϊδας.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα
αίματος του Συνδέσμου.
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο
Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά
τόπους Νοσοκομεία.
Πληροφορίες:
Δημήτριος
Γεροκώστας.
Τηλέφωνο: 697 7366533
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος
Κωνσταντίνος»

Συντήρηση μονοπατιού
προς Μέγα Γεφύρι

Προσπάθειες πολλές γίνονται τελευταία για
την ανάδειξη του μοναδικού αυτού μνημείου του
χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής μας. Είπαμε και στο προηγούμενο φύλλο πως πρέπει επειγόντως να βελτιωθεί η πρόσβαση στο Μέγα γεφύρι.
Έτσι λοιπόν οι Φορείς του χωριού μας (Πρόεδρος
Τοπικού Συμβουλίου και Δ. Σ. Συλλόγων) οργανώνουν εξόρμηση, την Τετάρτη 13 Αυγούστου
2008, για τη συντήρηση του μονοπατιού αυτού.
Καλούνται όλοι οι νέοι (και όσοι αισθάνονται
ακόμα νέοι) χωριανοί μας να συμμετάσχουν στην
ωραία αυτή προσπάθεια. Απαραίτητα εργαλεία:
Τσεκούρι (μικρό), μαχαίρι (χαντζάρι), κασμάς,
φτυάρι, σφυρί, βαριοπούλα κ.λ.π. Όμως αυτά θα
τα πούμε την παραμονή, το βράδυ, στο καφενείο.
Η κούραση και το παγωμένο νερό ανοίγουν ως
γνωστόν την όρεξη για αυτό αρκετό κολατσιό ο
καθένας μαζί του.
Ραντεβού στο Μέγα Γεφύρι την Τετάρτη 13
Αυγούστου.
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Αγροφύλακας για το Δ. Δ. Νεράϊδας

Αγροφύλακας για το Δημοτικό Διαμέρισμα Νεράϊδας ορίστηκε ο κ. Κατσούλας Απόστολος. Το
τηλέφωνό του είναι: 697 1560912.

Σεπτέμβριος

Δευτέρα 8: Πανηγύρι στην Παναγία (Μοναστήρι).

Σωστή Διαχείριση Νερών Άρδευσης
Στο χωριό μας κάθε χρόνο είμαστε δυστυχώς και λιγότεροι και πιο ηλικιωμένοι. Για να μπορούμε να
φτιάχνουμε μια ντομάτα στον κήπο του σπιτιού μας και να μην τρέχουμε γιαυτό σε μακρινά χωράφια, πρέπει να φροντίσουμε όλοι για τη σωστή διαχείριση των νερών της άρδευσης, δηλαδή του ποτίσματος. Όλοι
τώρα παίρνουν νερό από τις στέρνες - γούρνες για την άρδευση των κήπων μέσα στο χωριό. Καλοπροαίρετα λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια θερμή παράκληση στους χωριανούς μας. Να φροντίσουμε όλοι έτσι
ώστε να αρκούν 2 ώρες το πολύ 3 για το πότισμα του κήπου μας. Εάν ευσυνείδητα κάνουμε όλοι αυτό
τότε και η αράδα θα γυρίζει γρήγορα και θα μπορέσουμε να ποτίζουμε όλοι τον κήπο μας από τις στέρνες.
Θερμή καλοπροαίρετη παράκληση προς όλους τους χωριανούς μας.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι του Δ. Δ. Νεράϊδας να μην πατάνε παλιές ηλεκτρικές συσκευές
στα ρέματα ή οπουδήποτε αλλού. Αν υπάρχουν
παλιά πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία κ. ά. για πέταμα μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλ. 2441 0 79903 (είναι του καταστήματος Κωτσόβολος της Καρδίτσας) και μπορεί να έρθει άνθρωπος να
τα πάρει. Όταν κάποιος αγοράσει απ’ το κατάστημα αυτό ηλεκτρική
συσκευή δέχεται να πάρει την παλιά. Αλλά και χωρίς να αγοράσει την
παίρνουν, χωρίς κανένα κόστος.
Επίσης τις πλαστικές σακούλες των σκουπιδιών τις δένουμε πάντα
καλά και τις ρίχνουμε μέσα στους κάδους. Το χωριό μας πρέπει να το
διατηρούμε καθαρό. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαφημίσεις

Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 8
Σεπτεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας
μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο
λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο
της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, αρχές
φθινοπώρου. Ευχαριστούμε πολύ.

Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν φύλλο δεν υπήρξε χώρος
για την καταχώρηση των διαφημίσεων. Ζητούμε την κατανόηση των επαγγελματιών συγχωριανών μας. οι διαφημίσεις τους
θα δημοσιευτούν στο επόμενο
φύλλο του Σεπτεμβρίου.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δολόπων να ονομαστεί
ο νέος Δήμος μας
Ο νέος Δήμος που θα προκύψει από τον «Καποδίστρια 2» και
θα περιλαμβάνει, κατά πάσα πιθανότητα, όλα τα χωριά από τη
Λίμνη Πλαστήρα μέχρι τη Λίμνη Σμοκόβου, πρέπει να ονομαστεί «Δήμος Δολόπων». Όλη αυτή η περιοχή, από τα Ριζά του
κάμπου μέχρι το Βελούχι και από τη Νευρόπολη μέχρι την Ξενιάδα, κατοικούνταν για αιώνες, στους αρχαίους χρόνους, από
τους Δόλοπες. Ονομάζοντας τον νέο δήμο Δολόπων δείχνουμε
τον στοιχειώδη σεβασμό στην ιστορία του τόπου μας. Όπως
όλοι οι νομοί της χώρας μας φέρουν τα ονόματα των αρχαίων
λαών που κατοικούσαν στους τόπους τους έτσι και ο νέος Δήμος μας πρέπει να φέρει το όνομα του αρχαίου λαού που κατοικούσε στον τόπο μας. Παρακαλούμε πολύ, οι αρμόδιοι που θα
δώσουν το όνομα, να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους, το καθολικό
αυτό αίτημα των κατοίκων της περιοχής μας.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

WWW. teilar.gr/~spanou.e/neraida
Είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας, για το χωριό μας,
στο Internet. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση αυτή όπου
θα βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με τα χωριά της
Κοινότητας Νεράϊδας. Παρακαλούμε πολύ να στέλνετε
με το e-mail δικά σας στοιχεία για να εμπλουτίζεται η
ιστοσελίδα μας συνεχώς. Την ιστοσελίδα αυτή κατασκεύασε η συγχωριανή μας φοιτήτρια Πληροφορικής Ειρήνη
Ελευθερίου Σπανού. Την ευχαριστούμε και πάλι θερμά.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το παρόν φύλλο 103 της Εφημερίδας
μας βγήκε σε 1.110 αντίτυπα. Τόσες
είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο
κομπιούτερ. Αν κάποιος δεν λαβαίνει
Εφημερίδα να δώσει τη διεύθυνσή
του (οδό, αριθμό, ταχ. κώδικα και
πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανήκει
ή στη Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ζητάμε συγνώμη από τους συγχωριανούς μας που ενώ μας έστειλαν κάποια κείμενα δεν θα τα δούν δημοσιευμένα. Όπως βλέπετε
δεν υπάρχει χώρος. Θα τα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο
του Σεπτεμβρίου. Επίσης παρακαλούμε δείξτε κατανόηση σε
τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη που μας ξέφυγαν, λόγω
πληθώρας ύλης. Ευχαριστούμε πολύ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά,
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πολιτικός
είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ
με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο με τους
κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν
200 χρόνια για να πραγματοποιηθεί;
Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής
Οδού σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρωση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Απαιτούμε να τελειώσουν
τώρα οι μελέτες του και να ενταχθεί το έργο στο 4ον
ΚΠΣ.

