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TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

 Άρχισαν οι εργασίες στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα.
 Επισκέφτηκε το έργο ο Νομάρχης Καρδίτσας

 

Άρχισαν επιτέλους οι εργασίες, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008, στο τμήμα Νε-
ράϊδα – Τριφύλλα (Πλατανόρεμα). Δυστυχώς όμως και καθυστερημένα άρ-
χισαν και με βήματα χελώνας προχωρούν. Ενώ εάν υπήρχε περισσότερη 

όρεξη από τους αρμοδίους τώρα θα είχαν τελειώσει τα 
χωματουργικά. Πράγμα που δυστυχώς δεν έγινε. 

 Ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος ανέβηκε στη 
Νεράϊδα, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, συνοδευόμενος από 
τον αντινομάρχη έργων και τους επιβλέποντες μηχανικούς. 
Παρουσία του Προέδρου Νεράϊδας Κώστα Πλατσιούρη και 
όσων χωριανών μας έχουν χωράφια κατά μήκος του δρόμου 
ξεπεράστηκαν, εκεί επιτόπου, όποιες εκκρεμότητες υπήρχαν. 
Μετά απ’ αυτό ελπίζουμε τα έργα να συνεχιστούν κανονικά. 

 Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 
 Το σκαπτικό μηχάνημα του εργολάβου άρχισε να σκάβει 

από τη «Φτερόλακκα» προς τα πέρα, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 
2008. Αφού έκανε πατάρι όπου υπήρχαν χωράφια στο επάνω 
μέρος του δρόμου, μετά από δέκα μέρες (17/10/2008) 
σταμάτησε στη θέση «Πλάκες», όπου η φωτογραφία δείχνει. 
Βλέποντας τις ηλιόλουστες μέρες του Οκτωβρίου να περνούν 
και το μηχάνημα να είναι αραγμένο αρχίσαμε να ανησυχούμε. 
Φήμες κυκλοφορούσαν πως το μηχάνημα σταμάτησε γιατί 
πρέπει να κοπούν πρώτα τα έλατα πάνω απ’ το δρόμο και 

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

 Συνέχεια στη σελίδα 4

  Κοινό Υπόμνημα Παραμεγδόβιων Δημάρχων 

Στο τελευταίο εναπομείναν τμήμα, μήκους μόλις 18 χλμ. Νεράϊδα – Μαυρομ-
μάτα, της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου, οι μελέτες έπρεπε να 
έχουν τελειώσει από το Δεκέμβριο 2007. Πέρασαν 12 μήνες, ένας ολόκληρος 

χρόνος, κι ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ήμασταν όλοι παρόντες στη συνάντηση της 
8.6.2007 στη Νεράϊδα όπου όλοι (εκπρόσωποι Περιφερειαρχών, Νομάρχες, Μηχανι-
κοί Μελετητές, κ.ά.) μας είχαν πεί καθαρά ότι υπάρχουν τα χρήματα για τις μελέτες 

και αυτές πρέπει να είναι έτοιμες το αργότε-
ρο μέχρι το τέλος του 2007. Ποιος ο λόγος 
που δεν τελείωσαν ακόμα; 

 Δεν είναι μελέτες τύπου Εγνατίας ή Ε-65, 
αλλά απλού επαρχιακού δρόμου όπως είναι ο 
δρόμος Καρδίτσα – Νεράϊδα και Αγρίνιο – Βίνια-
νη – Μαυρομμάτα. 

 Ο παραμεγδόβιος κόσμος ανησυχεί γιατί 
ενώ ο καιρός περνάει γρήγορα, οι μελέτες προ-
χωρούν με βήματα χελώνας. Αφού τον Ιούνιο 
του 2007 μας διαβεβαιώσατε πως τα λεφτά για 
τις μελέτες υπάρχουν γιατί αυτές δεν προχω-
ρούν πιο γρήγορα; Γιατί δεν έχουν τελειώσει 
στα χρονοδιαγράμματα που τότε βάλατε; Θα 
προλάβει το έργο να ενταχθεί στο 4ον Κ.Π.Σ. ή 
ΕΣΠΑ όπως ονομάστηκε τώρα, με αυτούς τους 
αργούς ρυθμούς; 

 Οι εξελίξεις που είχαμε για το δρόμο 
αυτό, το φθινόπωρο έχουν ως εξής: 

Ευχόμαστε στους αναγνώστες μας 
Καλά Χριστούγεννα & 
Ευτυχισμένο το νέο έτος 2009 

Το τμήμα Νεράϊδα -Μαυρομμάτα της 
Επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Αγρινίου

 Συνέχεια στη σελίδα 4

 Γενική Συνέλευση Αποδήμων Νεράϊδας 
 Οι απόδημοι Νεραϊδιώτες εκδήλωσαν την απόλυτη αντίθεσή τους στο σχεδιαζόμενο 
Υδροηλεκτρικό που μόνο προβλήματα θα μας δημιουργήσει. 

 Αποχέτευση Ομβρίων Νεράϊδας 
 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του δημοπρατημένου ποσού (105.000 ευρώ) στο 

μεγάλο έργο της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του χωριού μας.. 

 Ενέργειες των Συλλόγων για την ματαίωση κατασκευής του Υ/Η ώστε να 
σωθεί το ποτάμι και το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. 

ΣΕΛίΔΑ 8

ΣΕΛίΔΑ 8

 Χορός Αποδήμων Νεράϊδας 

Ο Ετήσιος Χορός του Συλλόγου Αποδήμων 
Νεράϊδας θα γίνει την Παρασκευή 20 
Φεβρουαρίου 2008 και από ώρα 9 μ.μ., 

στην Κοσμική Ταβέρνα «Αρχοντικό της Πλατείας 
Καλογήρων» στη Δάφνη. Η ταβέρνα αυτή είναι 
κοντά στο σταθμό του Μετρό «Δάφνη». Η ακριβής 
διεύθυνση είναι επί των οδών Ηροδότου 3 & 
Αγίου Δημητρίου 17 (ύψος Λ. Βουλιαγμένης 
214), και τα τηλέφωνα: 210 9715578 & 210 
9711050. Παρακαλούμε πολύ να είναι παρόντες 
όλοι οι απόδημοι. Φέτος μαζί μας θα είναι και οι 
κοντοχωριανοί μας απόδημοι της Μαυρομμάτας 
Ευρυτανίας γιατί οι 2 Σύλλογοι διοργανώνουν 
μαζί το χορό. Στο κλαρίνο θα είναι ο Βαγγέλης 
Παπαθανασίου και στο τραγούδι ο Λάζαρος Τσαμπάς 
(γνωστοί μας από την τηλεόραση). Η συμμετοχή 
όλων μας στην εκδήλωση είναι απαραίτητη για να 
περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά, γλεντώντας με 
τον γνωστό τρόπο που μας ευχαριστεί. 

Ο Χορός των Αποδήμων  
Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου 

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Σαρανταπόρου & 
Μεγαλάκκου διοργανώνει για τα μέλη και 

φίλους του Συνδέσμου, χορό – συνεστίαση το 
Σάββατο 31/1/2009, στο γνωστό κέντρο διασκε-
δάσεως «ΧίΛίΑ ΑΣΤΕΡίΑ» τηλ. 210-2525504, 
Αχαρνών 434 και Κωνσταντά 6 στα Άνω Πατή-
σια, στις 9:30 μ.μ. 
 Η ορχήστρα του κέντρου απαρτίζεται από γνω-
στούς καλλιτέχνες. Πλαστήρας Πάνος και Μπάος 
Κώστας κλαρίνο, Λούλα Παππά, Γιάννης Κατσι-
γιάννης, Γιώτα Γρίβα, Χριστόδουλος Κουσταρέ-
λος, Χαραμή Έλενα και Κατσιγιάννη Τζένη, τρα-
γούδι. 
 Σε κάθε περίπτωση θα επακολουθήσει ενημε-
ρωτική επιστολή. 

 ΤΟ ΔίΟίΚΗΤίΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛίΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Άρχισαν ήδη οι εργασίες κατασκευής του 
νέου Οστεοφυλακίου του χωριού μας 
που βρίσκεται μέσα στο χώρο του Κοι-

μητηρίου, στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας. Πρό-
κειται για επέκταση του ήδη υπάρχοντος κτη-
ρίου προς την βόρεια πλευρά του. Πρόσφατα, 
αρχές Οκτωβρίου σκάφτηκαν τα θεμέλια, το-
ποθετήθηκαν τα κατάλληλα σίδερα και έπεσε 
η τσιμεντένια πλάκα του δαπέδου. 

 Η τσιμεντένια πλάκα (7 μέτρα μήκος Χ 
4,50 μέτρα πλάτος) έπεσε στο πλάτος του 
υπάρχοντος κτηρίου (που είναι διαστάσεων 
4 μέτρα μήκος Χ 4,50 μέτρα πλάτος), επεκτεί-
νοντάς το προς βοράν, σχεδόν μέχρι την περί-
φραξη. Τώρα όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει 
το χτίσιμο των τοίχων του. Το νέο κτήριο θα 
είναι διαστάσεων 11 μέτρα μήκος και 4,50 

πλάτος. Όταν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές 
εργασίες θα σπάσει ο προς βοράν τοίχος του 
υπάρχοντος και θα ενωθεί ο εσωτερικός του 
χώρος ώστε να είναι ενιαίος. 

 Τα σχέδια και η τεχνική επίβλεψη είναι 
Δωρεά του αγαπητού χωριανού μας Πολιτικού 
Μηχανικού Λουκά Ντερέκα. Τον ευχαριστούμε 
όλοι θερμά. 

 Αγαπητοί συγχωριανοί, πρέπει να βοηθή-
σουμε όλοι οικονομικά για να προχωρήσουν οι 
εργασίες και να γίνει το νέο Οστεοφυλάκιο του 
χωριού μας ένα κτήριο κόσμημα. Έχουμε ήδη 
βγάλει μπλόκ και όποιος δίνει χρήματα παίρ-
νει απόδειξη. Οι προσφορές θα δημοσιεύονται 
όλες στην εφημερίδα μας. Ενημερώνουμε ότι 
μπλόκ έχουν οι: Τρύφωνας Καστρίτσης, Βαγ-
γέλης Ι. Θάνος και Μαρία Δ. Σπανού. 

 Το Νέο Δ. Σ. του Συλλόγου 
 Αποδήμων Νεράϊδας 

 
 ΤΑΚΤίΚΑ ΜΕΛΗ 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπανός Γιάννης του Νικ ...................................2107714201
 ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Σπινάσας Ηλίας του Βασ ...................................2109950171
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Λυρίτσης Δημήτριος του Νικ..........................2107600817
 ΤΑΜίΑΣ: Σπανού – Ανδρέου Μαρία του Δημ ................... 2108610779
 ΜΕΛΟΣ: Καραμέτος Ηλίας του Δημ ...................................... 2107656578

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤίΚΑ ΜΕΛΗ 
 Σπινάσας Δημήτριος του Ηλ .....................................................2107791161 
 Θάνος Ευάγγελος του Ιωάν ...................................................... 6973620223 

 ΕΞΕΛΕΓΚΤίΚΗ ΕΠίΤΡΟΠΗ 
 Σπινάσας Θεόδωρος του Χρ .....................................................2106430581 
 Καραμέτος Γεώργιος του Βασ ................................................. 6974455328 

 Ευχόμαστε στο νέο Δ. Σ. καλορίζικο, δημιουργικό και να δώσει νέες 
ιδέες, με καινούργιες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες έχοντας πάντα 
στην ψυχή του το καλό του χωριού μας, της Νεράϊδας. 

 Άρχισε το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας 

 Το μηχάνημα που δούλεψε 10 μέρες και σταμάτησε σ’ αυτή τη θέση για μήνες. 

ΣΕΛίΔΑ 6



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ2

Ο κόσμος της τέχνης

   144  
  »Η  Διχόνοια, που  βαστάει  
  ένα  σκήπτρο  η  δολερή, 
  καθενός  χαμογελάει, 
  Πάρ’  το, λέγοντας, και  σύ.  

   145   
  »Κειό  το  σκήπτρο  που  σας  δείχνει  
  έχει  αλήθεια  ωραία  θωριά,  
  μην  το  πιάσετε, γιατί  ρίχνει  
  εισέ  δάκρυα  θλιβερά.  

   146   
  »Από  στόμα  οπού  φθονάει,  
  παλικάρια, ας  μην  ‘πωθεί, 
  πως  το  χέρι  σας  κτυπάει  
  του  αδελφού  την  κεφαλή.  

   147   
  »Μην  ειπούν  στο  στοχασμό  τους  
  τα  ξένα  έθνη  αληθινά:   
  Εάν  μισούνται  ανάμεσά  τους, 
  δεν  τους  πρέπει  ελευθεριά.  

   148   
  »Τέτοια  αφήστενε  φροντίδα,  
  όλο  το  αίμα  οπού  χυθεί  
  για  θρησκεία  και  για  πατρίδα
  όμοιαν  έχει  την  τιμή.   

   149  
  »Στο  αίμα  αυτό, που  δεν  πονείτε,  
  για  πατρίδα, για  θρησκειά,  
  σας  ορκίζω, αγκαλιασθείτε   
  σαν  αδέλφια  γκαρδιακά.   

   150  
  »Πόσον  λείπει, στοχασθείτε,  
  πόσο  ακόμη  να  παρθεί,  
  πάντα  η  νίκη, αν  ενωθείτε, 
  πάντα  εσάς  θ’  ακολουθεί.    

   151  
  »Ώ  ακουσμένοι  εις  την  ανδρεία,  
  καταστήστε  ένα  Σταυρό, 
  και  φωνάξετε  με  μία:  
  Βασιλείς, κοιτάξτ’  εδώ!   

   152   
  »Το  σημείον  που  προσκυνάτε  
  είναι  τούτο, και  γι’  αυτό  
  ματωμένους  μας  κοιτάτε  
  στον  αγώνα  το  σκληρό.  

   153  
  »Ακατάπαυστα  το  βρίζουν  
  τα  σκυλιά  και  το  πατούν,  
  και  τα  τέκνα  του  αφανίζουν  
  και  την  πίστη  αναγελούν.  

   154  
  »Εξ  αιτίας  του  εσπάρθη, εχάθη  
  αίμα  αθώο  χριστιανικό, 
  πού  φωνάζει  από  τα  βάθη  
  της  νυκτός:  Να  εκδικηθώ!   

   155   
  »Δεν  ακούτε, εσείς  εικόνες  
  του  Θεού, τέτοια  φωνή;  
  Τώρα  επέρασαν  αιώνες  
  και  δεν  έπαυσε  στιγμή.   

   156  
  »Δεν  ακούτε; εις  κάθε  μέρος   
  σαν  του  Άβελ  καταβοά,     
  δεν  είν’  φύσημα  του  αέρος  
  που  σφυρίζει  εις  τα  μαλλιά.   

   157  
  »Τι  θα  κάμετε; Θ’  αφήστε  
  να  αποκτήσωμεν  εμείς   
  λευθεριάν, ή  θα  την  λύστε  
  εξ  αιτίας  πολιτικής;  

   158  
  »Τούτο  ανίσως  μελετάτε,   
  ιδού, εμπρός  σας  τον  Σταυρό!  
  Βασιλείς, ελάτε, ελάτε,  
  και  κτυπήσετε  κι  εδώ!»

 ΤΕΛΟΣ     

ΥΜΝΟΣ ΕίΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡίΑΝ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τώρα  που  δημοσιεύτηκε  
ολόκληρο  βλέπουμε  πως  
δεν  είναι  καθόλου  τυχαίο  
που  οι  μελοποιημένες  δύο  
πρώτες  στροφές  από  το  
ποίημα  αυτό  είναι  ο  Εθνι-
κός  μας  Ύμνος (και  της  Κύ-
πρου). Είναι  αν  όχι  το  καλύ-
τερο, ένα  από  τα  καλύτερα  
ποιήματα  που  έχουν  γρα-
φεί  ποτέ. Πρόκειται  για  ένα  
αριστούργημα.
Το  ποίημα  «Ύμνος  εις  την  
Ελευθερίαν» γράφτηκε  από  
τον  Διονύσιο  Σολωμό  το  
Μάη  του  1823  στη  Ζάκυν-
θο  και  αποτελείται, όπως  
είδαμε,  από  158  τετράστι-
χες  στροφές. Κάθε  στροφή  
καλύτερη  από  την  προη-
γούμενη, κάθε  στίχος, κάθε  
λέξη  υμνεί  το  μεγαλείο  της  
Επανάστασης  του  ‘21, της  
πατρίδας  μας, του  Έθνους  
μας. 
Ο  Διονύσιος  Σολωμός  
(1798-1857) ήταν  ο  πρώτος  
που  χρησιμοποίησε  στη  
λογοτεχνία  την  δημοτική  
γλώσσα. 
Το  ποίημα «Ύμνος  εις  την  
Ελευθερίαν» είναι  το  μόνο  
ολοκληρωμένο. Μετά  απ’  
αυτό  έγραψε  κι  άλλα  πολ-
λά  αλλά  κανένα  δεν  είναι  
ολοκληρωμένο  και  κανένα  
δεν  δημοσιεύτηκε  από  τον  
ίδιο. Ο  Βάρναλης  είχε  πεί  
για  το  Σολωμό: «...πάντα  τα  
έγραφε, αλλά  ποτές  του  δεν  
τα  έγραψε...». 
Ένα  άλλο  αριστούργημά  
του (που  αρχίζει  με  συγκλο-
νιστικές  φράσεις), είναι  το  
(μεγάλο  και  ανολοκλήρωτο) 
ποίημα: «Ελεύθεροι  Πολι-
ορκημένοι», αποσπάσματα  
του  οποίου  θα  δημοσιεύ-
σουμε  στο  επόμενο  φύλλο  
της  Εφημερίδας  μας.         

ΕλΕύθΕροι 
ΣτοχαΣμοι 

 «τούτο μονάχα έχω να 
Σας ’πώ: 

 Παράδεισος είναι η ζωή, 
 πάνω στη γή, 

 κι’ όχι μέσα σ’ αυτή, 
 και κόλαση γίνεται η ζωή 

 όταν οι άνθρωποι, 
 αυτό, το αγνοούν, 

 και προσπαθούν, αλλού 
 τον παράδεισο να βρούν» 

 Νεράϊδα 29-9-2008 

 Στη μνήμη  
του πατέρα μου, 

 Βασιλείου Σπινάσα. 

 Ηλίας Β. Σπινάσας

Εξαποστειλάριο 
των χριστουγέννων 

 «Επεσκέψατο ημάς εξ’ ύψους ο Σωτήρ 
 ημών, ανατολή ανατολών· 
 και οι εν σκότει 
 και σκιά εύρομεν την αλήθειαν· 
 και γάρ εκ της παρθένου 
 ετέχθη ο Κύριος». 

 Απόδόση στη νεόελληνικη γλώσσΑ 
 «μας επισκέφθηκε από ψηλά ο Σωτήρας μας, 
 αυτός που είναι η ανατολή των ανατολών. 
 Και εμείς που βρισκόμασταν 
 στο σκοτάδι και τη σκιά βρήκαμε την αλήθεια. 
 Γιατί ο Κύριος γεννήθηκε από την Παρθένο». 

   Εξαποστειλάριο: Τροπάριο του Όρθρου,  
που ψάλλεται αμέσως πρίν από τους Αίνους. 

 επιμελειΑ: Φιλιστώρ

τα χριστούγεννα 
στο χωριό 
θυμάμαι τα χριστούγεννα 
στα παιδικά μου χρόνια, 
με τι χαρά πηγαίναμε 
στην εκκλησιά με χιόνια. 

με το γλυκό της κάλεσμα 
τ’ αϊ-Γιώργη η καμπάνα, 
μας θύμιζε τα ουράνια 
και του χριστού τη μάνα. 

Όλοι στο χέρι μ’ ένα κερί 
σαν μάγοι με τ’ αστέρι. 
αυτή η σκοτεινή βραδιά 
το λυτρωτή θα φέρει. 

Η θεοτόκος στη σπηλιά 
έδινε την ευχή της, 
κι ακούγονταν τ΄ αγγελικά, 
το Δόξα εν ύψίστοις. 

Γιορτάζαμε με σεβασμό, 
με αίσθημα ευγνωμοσύνης, 
των χριστουγέννων τη 
χαρά 
και της αγιοσύνης. 

Σκιρτούσε μέσα η ψυχή 
γεμάτη καλοσύνη, 
στα πρόσωπά μας έλαμπε 
η αγία ευφροσύνη. 

Κι όταν η νύχτα τέλειωνε 
το χάραμα να φέρει, 
παίρναμε το αντίδωρο 
απ΄ του παπά το χέρι. 

Στο σπίτι σα γυρίζαμε 
η μάνα περιμένει 
μ΄ ένα τραπέζι πλούσιο, 
μέρα ευτυχισμένη. 

Σημείωση: το επίκαιρο αυτό ποίημα για 
τα χριστούγεννα, είναι από το βιβλίο 
«Ποιητικό οδοιπορικό» του χωριανού 
μας παπα-Γιώργη Δήμου, Έκδοση 2005. 

ΕΠιΚαιροι ΣατύριΚοι 
Στιχοι 

την «€υλογία σου» 
Εφραίμ 

απ΄ την ακρίβεια την πολλή 
σκέπτομαι τι να κάνω 
πως να πληρώσω την Δ.Ε.Η.
νερό, ο.τ.Ε. τα χάνω... 

Πώς να ψωνίσω με €υρώ 
το σπίτι να ταΐσω, 
πόσα €υρώ θα χρειαστώ 
χειμώνα να τους ντύσω. 

Πόσο θ’ ανέβει η Δ.Ε.Η. 
ξανά τον άλλο μήνα, 
πόσο θα έχω αντοχή 
στο κρύο και στην πείνα. 

Πόσο θ΄ ανέβουν οι μισθοί 
Δ.Ε.Κ.ο. Διευθυντάδες, 
και πού θα πάει η ζωή 
για μας τους φουκαράδες. 

τροφή ξανά και καύσιμα 
πιο πάνω κάθε τόσο, 
κι απ’ της βροχής τα σκάνδαλα 
δεν έχω να τρυπώσω... 

Γι’ αυτό και ό,τι να σκεφτώ 
τα έχω πιά χαμένα 
και χώρο να λογικευτώ 
ζητώ απεγνωσμένα... 

θα πάω στο τρελάδικο 
τα λογικά μου ν’ άχω, 
και στο εξής για τ’ άδικο 
μεσ’ αποκεί να γράφω... 

Γι’ αυτό ζητώ ο δυστυχής 
στην πόρτα πρίν περάσω 
την «€υρω γία σου» Εφραίμ 
που κρύβεις μες στο ράσο... 

ΓΕΩρΓιοΣ αΝτ. αύΓΕρΗΣ 
14/11/2008

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 

δεσμεύουν.

Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:

mpaltis@gmail.com

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:

Αν. Χαλκιόπουλος

Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800

www.klono.gr  /// klonodesign@gmail.com

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

Ο Ε – 65 και τα συμφέροντα 
Ο «Ν.Α.» έχει γράψει πολλές φορές για τον Ε – 65 θέτο-

ντας ερωτήματα για την τύχη του σπουδαίου αυτού έργου. 
Επανερχόμαστε στο θέμα με αφορμή χθεσινό δημοσίευμα 
της Τρικαλινής εφημερίδας «Η Έρευνα» η οποία κάνει λόγο 
για συγκεκριμένα συμφέροντα που αντιμάχονται την υλο-
ποίηση του έργου προκειμένου να ικανοποιηθούν αποτε-
λεσματικότερα οι οικονομικές τους απαιτήσεις. Τι θέλει να 
πεί η εφημερίδα; Ότι ο Ε-65 καθυστερεί λόγω του ότι είναι 
ανταγωνιστικός με την υπό κατασκευή ίόνια Οδό και τη γέ-
φυρα Ρίου – Αντιρρίου. Μάλιστα επικαλείται έγκυρες πλη-
ροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στα συρτάρια του αρμοδί-
ου Υπουργείου υπάρχει έκθεση που προβλέπει δραματική 
μείωση των εσόδων από την είσπραξη διοδίων στη γέφυρα 
Ρίου – Αντιρίου (αφού πολλοί Ηπειρώτες θα επιλέγουν από 
Αθήνα – Λαμία –Ε65 – Εγνατία για Γιάννενα), με την ολο-
κλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του Ε-65. 

Δ. Ζ. 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
● Η Αγγελική και ο Κώστας Κα-
τσούλης γιός της Σεβαστής και 
του Νίκου (ιατρού) απέκτησαν κο-
ριτσάκι, την Παρασκευή 10 Οκτω-
βρίου 2008, στην Καρδίτσα. 
 ● Ο Κων/νος Ζήσης γιός του Δη-
μητρίου Ζήση από τον Μεγαλάκ-
κο και η σύζυγός του απέκτησαν 
αγοράκι την Δευτέρα 6 Οκτωβρί-
ου 2008, στην Αθήνα όπου διαμέ-
νουν. 
● Ο Ηλίας Παπαδάκης γιός του 
Σεραφείμ και η Πόπη Βλαχάκη, 
που παντρεύτηκαν στις 26 Μαϊου 
2007, απέκτησαν κοριτσάκι, το 
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008. Τους 
ευχόμαστε να ζήσουν και οι τρείς 
τους.
● Η Νίκη και ο Ιωάννης Γάκης, 
υιός της Αγγελικής Ζήση – Γάκη, 
που διαμένουν στο Καινούργιο 
Φθιώτιδας, απέκτησαν κοριτσάκι, 
την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008. 
● Ο Παναγιώτης και η Γεωργία 
Θάνου – Παπαγεωργίου, κόρη 
της Κούλας και του Κώστα Θάνου, 
απέκτησαν αγοράκι, την Πέμπτη 
30 Οκτωβρίου 2008, στην Καρδί-
τσα όπου διαμένουν. 
● Η Ελένη και ο Κώστας Μητσά-
κης γιός του αείμνηστου Τάκη Μη-
τσάκη και της Βασιλικής, απέκτη-
σαν αγοράκι, την Παρασκευή 31 
Οκτωβρίου 2008, στην Καρδίτσα. 
● Η Βασιλική και ο παπα-
Δημήτρης Ζήσης, γιός του παπα-
Γιάννη Ζήση από το Μεγαλάκκο, 
απέκτησαν κοριτσάκι (το πέμπτο 
τους παιδί), τον Οκτώβριο στην 
Αθήνα. 
● Η Βάσω και ο Κώστας Κου-
σάνας γιός του Ηλία και της αεί-
μνηστης Αικατερίνης, απέκτησαν 
αγοράκι, την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 
2008, στην Καρδίτσα. 
● Η Αικατερίνη και ο Ηλίας Κα-
τσούλης γιός του αείμνηστου 
Λευτέρη Κατσούλη, απέκτησαν 
κοριτσάκι, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 

2008, στην Αθήνα. 
 Ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ  
● Η Πηνελόπη και ο Γεώργιος 
Θάνος γιός του Κων/νου Θάνου, 
βάπτισαν το γυιό τους με το όνο-
μα Κωνσταντίνος, την Κυριακή 24 
Αυγούστου 2008, στον Καραβόμυ-
λο Φθιώτιδας. 
● Η Χρυσάνα και ο Χρήστος Πα-
παγεωργίου γιός του Βασιλείου 
και της Ερασμίας, βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους, με το όνομα Ερα-
σμία, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 
2008, στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως 
Σωτήρως, στην Μεταμόρφωση Ατ-
τικής. 
● Ο Κώστας και η Μαρία Πέτσα, 
κόρη του Παρασκευά και της Ελέ-
νης Μακρή – Πέτσα (εγγονή της 
Φωτεινής και του Γιάννη Μακρή), 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με 
το όνομα Μαριάννα, το Σάββατο 
20 Σεπτεμβρίου 2008, στο Ρούσσο 
Καρδίτσας όπου διαμένουν. 
● Ο Μιχάλης και η Μαρίζα Μπαλ-
τή - Βασίλογλου - Γκανή βάπτι-
σαν το αγοράκι τους, με το όνομα 
Γιάννης, το Σάββατο 27 Σεπτεμ-
βρίου 2008, στο Βόλο. 
● Ο Τάσος και η Νατάσσα Μαρ-
γαρίτη, εγγονή του Γεωργίου Μαρ-
γαρίτη, βάπτισαν το κοριτσάκι 
τους, με το όνομα Κωνσταντίνα, 
το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008, στο 
Μώλο Φθιώτιδας όπου διαμένουν. 
● Η Έφη και ο Λάμπρος Κούρ-
της εγγονός του Τρύφωνα Σπανού 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με το 
όνομα Μελίνα, τον Οκτώβριο 2008, 
στην Καλαμάτα όπου διαμένουν. 
 Ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

 ΓΑΜΟΙ 
● Η Μαρία Πέτσα κόρη του Πα-
ρασκευά και της Ελένης Μακρή 
– Πέτσα (εγγονή της Φωτεινής και 

του Γιάννη Μακρή) και ο Κώστας 
Ρουμελιώτης από το Ρούσσο, πα-
ντρεύτηκαν το Σάββατο 20 Σεπτεμ-
βρίου 2008, στο Ρούσσο Καρδίτσας 
όπου διαμένουν. 
● Η Μαρίζα Μπαλτή κόρη της Ευ-
αγγελίας και του Δημήτρη Μπαλτή 
(Γεωπόνου) και ο Μιχάλης Βασί-
λογλου – Γκανής, παντρεύτηκαν 
το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008, 
στο Βόλο. 
● Η Βιργινία Βούλγαρη κόρη της 
Αγγελικής και του Δημήτρη Βούλ-
γαρη (εγγονή της Βιργινίας και του 
αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη) και 
ο Νίκος Αναστασιάδης από την 
Αθήνα, παντρεύτηκαν το Σάββατο 
25 Οκτωβρίου 2008, στην Αθήνα. 
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμέ-
νοι. 

  ΘΑΝΑΤΟΙ 
● Πέθανε η Γιαννούλα Ζήση χήρα 
Γιάννη Λ. Ζήση, (το γένος Κατσού-
λη) κόρη του Κώστα Κατσούλη και 
μητέρα της Σοφίας, της Ανθούλας 
και του αείμνηστου Δάσκαλου Κώ-
στα Ι. Ζήση, την Τετάρτη 17 Σε-
πτεμβρίου 2008, σε ηλικία 97 ετών, 
στη Νεράϊδα όπου και έγινε η κη-
δεία την Πέμπτη.
● Πέθανε ο Βασίλειος Σπινάσας 
του Θεοδώρου, σύζυγος της αεί-
μνηστης Ρόϊδως και πατέρας της 
Κωσταντίας και του Δικηγόρου 
Ηλία Σπινάσα, την Κυριακή 28 Σε-
πτεμβρίου 2008, σε ηλικία 96 ετών, 
στην Αθήνα και η κηδεία έγινε τη 
Δευτέρα στη Νεράϊδα. 
● Πέθανε ο Δημήτριος (Μήτσος) 
Καλτσής από την Κορίτσα Κλει-
τσού, αδελφός του αείμνηστου 
Βαγγέλη Καλτσή, που είχαν το 
μεγάλο μαγαζί στην πλατεία Κο-
ρίτσας, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 
2008, σε ηλικία 76 ετών, στην Κο-
ρίτσα Κλειτσού όπου και έγινε η 
κηδεία την Τετάρτη. 
● Πέθανε ο Ηλίας Μπαλτής του 
Γεωργίου, στην Κορίτσα Κλειτσού, 

αδελφός του Φώτη, του Κώστα, 
του Δημήτρη και της Δόξας, την 
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008, σε 
ηλικία 65 ετών, στην Κορίτσα Κλει-
τσού και η κηδεία έγινε το Σάββα-
το στην Κορίτσα. 
● Πέθανε η Ελένη Θάνου σύζυγος 
του αείμνηστου Δημητρίου Θάνου 
(Σταυρομήτσιου), και μητέρα της 
Βιργινίας, της Φωτεινής και της Ερ-
μιόνης, την Παρασκευή 24 Οκτω-
βρίου 2008, σε ηλικία 86 ετών, στην 
Καρδίτσα όπου και έγινε η κηδεία 
το Σάββατο. 
● Πέθανε ο Βασίλειος Μαρκα-
ντώνης (που όλοι όσοι πήγαμε 
Γυμνάσιο στη Φουρνά ξέραμε αφού 
ήμασταν συμμαθητές με τα πολλά 
– και καλά - παιδιά του) την Δευ-
τέρα 15 Σεπτεμβρίου 2008, σε ηλι-
κία 72 ετών, στη Φουρνά όπου και 
έγινε η κηδεία του την Τρίτη. 
● Πέθανε ο Ηλίας Ε. Κωστής 
(που είχε το φορτηγάκι – αδελφός 
του Δημήτρη του Ταχυδρόμου - και 
όλοι όσοι πήγαμε Γυμνάσιο στη 
Φουρνά τον ξέραμε) την Κυριακή 
6 Ιουλίου 2008, σε ηλικία 61 ετών, 
στη Φουρνά όπου και έγινε η κη-
δεία του την Δευτέρα. 
● Πέθανε ο Στέφανος Γιαννουσάς 
(σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα) 
γυιός της Αθηνάς και του Αποστό-
λη Γιαννουσά, παντρεμένος και 
πατέρας 2 παιδιών, το Σάββατο 
29 Νοεμβρίου 2008, σε ηλικία 46 
ετών, και η κηδεία έγινε στο χωριό 
του, στα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσί-
ου την Κυριακή. 
 Θερμά Συλλυπητήρια.
 

 ΜΝΗΜΟΣυΝΟ 
● Τον Οκτώβριο τελέστηκε το ετή-
σιο μνημόσυνο της Κρυστάλλως 
Ηλία Λιάπη. Δυστυχώς δεν παρε-
βρέθη ο αγαπημένος της σύζυγος 
Ηλίας Λιάπης διότι βρίσκεται στο 
γηροκομείο στη Λάρισα. 

Κ. Τ. 

Μεγάλη Δωρεά για το 
Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας 

 Ο αγαπητός σε όλους, χωριανός μας, Νίκος 
Μητσάκης, που ζεί στη μακρινή Αυστραλία 
(και ποτέ δεν ξεχνά την Ελλάδα και τη Νεράϊδα) 
έκανε Δωρεά το μεγάλο ποσό των 1.000 
ευρώ (αρ. απόδ. 027) εις μνήμην των γονέων 
του Ελευθερίας και Λουκά Μητσάκη, για το 
νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας. Η Ελευθερία 
και ο Λουκάς δεν πρόκειται να ξεχαστούν 
ποτέ. Πάντα θα τους θυμόμαστε. Αιωνία θα 
είναι η μνήμη τους. 
 Νίκο όλο το χωριό σε ευχαριστεί θερμά για 
τη μεγάλη αυτή Δωρεά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΜΑΣ 
 Στη μνήμη του πατρός της Δημητρίου 
Καραβάνα, η Κική Καραβάνα προσέφερε 
το ποσό 50 ευρώ (αρ. απόδ. 149) στην 
Εφημερίδα του χωριού μας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

  ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡί ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Η οικογένεια Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου και Αναστασίας 
(Τασίας) Καραβάνα – Θεοδωροπούλου έκανε Δωρεά το 
ποσό των 100 ευρώ στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου 
Νεράϊδας. 
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
τη Δωρεά. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ 
 Στη μνήμη της Ελευθερίας και του Λουκά Μητσάκη, (αδελφού 
του) ο Κων/νος Μητσάκης του Νικολάου, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ στον Σύλλογο Ανασυγκρότησης Μεγαλάκκου. 
 Το Δ. Σ. του Συλλόγου Μεγαλάκκου ευχαριστεί θερμά για την 
προσφορά. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕίΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓίΑΝΝΟΥΛΑΣ ί. ΖΗΣΗ 
 Στη μνήμη της Γιαννούλας Ι. Ζήση, (θείας του) ο Νίκος Δ. 
Κατσούλης (Ιατρός) προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ για το 
νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΜΑΣ 
 Στη μνήμη της Νίκης Κοσπεντάρη – Αντωνίου (εξαδέλφης 
του) ο Βασίλης Δ. Κατσούλης (Καθηγητής Πανεπιστημίου) 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 752) στην 
Εφημερίδα του χωριού μας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓίΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚίΟ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Στη μνήμη της Γιαννούλας Ι. Ζήση, ο Βασίλης 
Θάνος (Πρόεδρος του Συλλόγου μας) 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ για το νέο 
Οστεοφυλάκιο Νεράιδας. 

ΔΩΡΕΑ ΓίΑ ΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚίΟ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Η Σπανού – Ρούτση Μαριγούλα κόρη του 
αείμνηστου παπα-Κώστα Σπανού έκανε 
Δωρεά το ποσό των 300 ευρώ (αρ. απόδ. 
028) για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για τη Δωρεά. 

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ί. Ν. ΑΓίΟΥ ΓΕΩΡΓίΟΥ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Η Κική Καραβάνα κόρη της Σοφίας και 
του αείμνηστου Δημήτρη Καραβάνα έκανε 
Δωρεά το καινούργιο μανουάλι που βρίσκεται 
μπροστά στην Ωραία Πύλη και το κρατάμε 
όταν βγαίνουν τα Άγια. 
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας 
ευχαριστεί θερμά για τη Δωρεά. 

 ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ί. Ν. ΑΓίΟΥ ΓΕΩΡΓίΟΥ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Η οικογένεια Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου 
και Αναστασίας (Τασίας) Καραβάνα – 
Θεοδωροπούλου έκανε Δωρεά το ποσό 
των 100 ευρώ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Νεράϊδας. 
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας 
ευχαριστεί θερμά για τη Δωρεά. 



μετά θα δουλέψει.
 Σε επικοινωνία που είχε ο 

Σύλλογος με το Δασαρχείο μάθαμε 
πως το Δασαρχείο ενημερώθηκε 
μόλις στα τέλη Οκτωβρίου πως 
έπρεπε να κόψει εκεί τα έλατα. Τότε 
ήρθαν να τα προσημάνουν, τότε 
άρχισαν να ψάχνουν για συνεργείο 
υλοτόμων να τα κόψει. Έτσι τα 
έλατα άρχισαν να κόβονται την 
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Ένα μήνα 
μετά την έναρξη των εργασιών! Εν 
τω μεταξύ ο καιρός από τα μέσα 
Νοεμβρίου άρχισε φυσικά να χαλάει 
καθυστερώντας τα όλα. Εδώ τώρα 
υπάρχουν όχι μόνο ερωτήματα 
αλλά και αναζήτηση ευθυνών. 

 Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε, 
ως γνωστόν, το Σεπτέμβριο του 
2007 (21.9.07), όπου το ανέλαβε, 
με έκπτωση 62%, ο εργολάβος 
κ. Κατσάκης. Με την έκπτωση 
αυτή από το 1.300.000 ευρώ 
(που χρηματοδοτήθηκε από το 
«ΠΙΝΔΟΣ») πέσαμε στις 801.000 
ευρώ. Τον περασμένο Φεβρουάριο 
2008 (7.2.08), υπογράφηκε η 
σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 
Ανά πάσα στιγμή, λοιπόν από τις 
7.2.2008 και μετά ο εργολάβος 
μπορούσε να αρχίσει εργασίες 
στο έργο αυτό. Ήδη εμείς από την 
πρώτη σελίδα της εφημερίδας 
μας φωνάζαμε συνέχεια γιατί δεν 
άρχισαν ακόμα τα έργα. 

 Το μέγα ερώτημα λοιπόν όλων 
μας είναι: Αυτό δεν το ήξεραν οι 
άνθρωποι που ψηφίζουμε για 
αυτά ακριβώς τα πράγματα; Δεν 
έπρεπε από το Φεβρουάριο ακόμα, 
ή την άνοιξη, έστω το καλοκαίρι, 
να ενημερώσουν εγγράφως το 
Δασαρχείο πως έπρεπε να κόψει εκεί 
τα έλατα; Γιατί δεν το κάνατε κύριοι; 
Γιατί χάσαμε έτσι πολύτιμο χρόνο 
ώστε όσο ήταν ακόμα καλός καιρός 
να τελειώσουν τα χωματουργικά; 
Να πέσουν το χειμώνα ότι χώματα 
ήταν να πέσουν και την άνοιξη να 
στρωθεί η άσφαλτος στέρεα και 
ωραία; Γιατί δεν ενδιαφερθήκατε; 
Γιατί αδιαφορήσατε; Ένα και 
μοναδικό οδικό έργο με λεφτά του 
«ΠΙΝΔΟΣ» γίνεται φέτος στο Δήμο 
μας Ιτάμου. Αυτό. Δε λέμε τίποτα 
άλλο. Έλεος. 

 Αγαπητοί χωριανοί, όπως 
βλέπετε αυτή είναι δυστυχώς η 
κατάσταση. Όλα προχωρούν με το 
«στανιό». Άς μη γινόμαστε κι εμείς 
εμπόδιο. Όταν πρωτανοίχτηκε 
ο δρόμος αυτός το 1960, όλα τα 

χωράφια καλλιεργούνταν. Αν και 
ήταν τότε όλα σπαρμένα με στάρι 
και καλαμπόκι, οι πατεράδες και οι 
παππούδες μας άφησαν να περάσει 
ο δρόμος. Σήμερα όλα είναι μπαϊρια. 
Η λογική λέει να αφήσουμε όλοι λίγο 
τόπο να γίνει ο δρόμος με 2 λωρίδες 
ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας 
να κινούνται σ’ αυτόν με ασφάλεια 
και άνεση. Τι θα λένε αλήθεια για 
εμάς οι επόμενες γενιές όταν σ’ ένα 
σημείο ξαφνικά ο δρόμος στενεύει; 
Άς το σκεφτούμε αυτό. 

 Να σας ενημερώσουμε επίσης 
πως στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2008, 
έγινε στη Φλώρινα η 8η Συνεδρίαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ», υπό 
την Προεδρία του Υφυπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών κ. Ι. 
Παπαθανασίου. Η επόμενη (9η) 
Συνεδρίαση του «ΠΙΝΔΟΣ» θα γίνει 
τον προσεχή Φεβρουάριο 2009 στο 
νομό Καρδίτσας, στην περιοχή της 
Λίμνης Πλαστήρα, μάλλον στην 
Καστανιά. Πολύ κοντά στο χωριό 
μας, σε χωριό του Δήμου μας. 

Ελπίζουμε εκεί να χρηματοδοτηθεί 
το τμήμα Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα. 

 Για το τμήμα Νεράϊδα – 
Γιαννουσέϊκα τι να πούμε, και πως 
να το πούμε. Οι 500.000 ευρώ τελικά 
πήγαν στον Ίταμο. Έτσι θέλησαν 
οι άνθρωποι που ψηφίζουμε. 
Οι αρμόδιοι για το ημιτελές 
τμήμα στον Ίταμο δούλεψαν σαν 
ελβετικό ρολόι. Τον Ιούλιο άρχισαν 
τα χωματουργικά, στις αρχές 
Οκτωβρίου έπεσε και η άσφαλτος. 
Ολοκληρώθηκε το τμήμα όμορφα 
και ωραία. Με το τρέξιμο και τις 
επισκέψεις στα Υπουργεία (για να 
βγούν τα λεφτά) άλλων, εννοείται. 
Εκεί το Δασαρχείο ενημερώθηκε 
απ’ την άνοιξη να κόψει αμέσως τα 
έλατα και επέβλεπαν οι πάντες για 
να γίνουν γρήγορα και σωστά τα 
έργα. Έτσι όλα εκεί έγιναν μέσα στο 
καλοκαίρι με στεγνό το έδαφος και 
όχι μέσα στο χειμώνα με τις βροχές 
και τις λάσπες όπως σ’ εμάς.

 Έτσι γίνεται όταν έχουν όρεξη 
οι αρμόδιοι. 

 Νεράϊδα 26.11.2008 
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Τα τμήματα Τριφύλλα - Νεράϊδα και  Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα  
του οδικού άξονα  Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

 ● Αρχές Νοεμβρίου (5/11/2008) οι Δήμαρχοι Ιτάμου, Βίνιανης, Φρα-
γκίστας και Φουρνάς έστειλαν κοινό υπόμνημα προς τους Περιφερει-
άρχες Θεσσαλίας & Στερεάς, τους Νομάρχες Καρδίτσας & Ευρυτανίας, 
τις ΔΤΥ των 2 νομών και τα Μελετητικά γραφεία. Το έγγραφο (που θα το 
βρείτε ολόκληρο στην απέναντι σελίδα) έχει αριθ. πρωτ. 4156/5-11-2008 
και τονίζει ακριβώς αυτά που λέμε συνέχεια στον πρόλογο του κειμένου 
μας αυτού, καλώντας τους παραπάνω να παρέμβουν ώστε να παραδο-
θούν οι μελέτες το συντομότερο δυνατόν για να ενταχθεί το έργο στο 
ΕΣΠΑ. Να δούμε θα υπάρξει έγγραφη απάντηση σ’ αυτό;

 ● Αρχές Οκτωβρίου (8/10/2008) είχαμε άλλη μια ακόμα επιτόπια 
επίσκεψη των μελετητών μηχανικών. Πήγαν μέχρι το ποτάμι, θέση 
«Ζάχενας» κάνοντας διάφορες μετρήσεις. Οι μηχανικοί που συνοδεύ-
ονταν από τον Πρόεδρο του χωριού μας και κάθισαν το μεσημέρι για 
φαγητό σε κατάστημα του χωριού μας είπαν πως: «..κάνουμε ότι μπο-
ρούμε αλλά οι μελέτες είναι δύσκολες...». 

 ● Ο Δήμαρχος Βίνιανης κ. Γεωργίου, σε μια συνέντευξη που 
έδωσε στις 15/10/2008 στην Καρπενησιώτικη εφημερίδα «Ευρυτανικός 
Παλμός» σε σχετική ερώτηση για το δρόμο αυτό είπε επί λέξη: «... Το 
όραμα του αείμνηστου μεταρρυθμιστή πολιτικού Χαρίλαου Τρικούπη, 
να ενώσει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα με έναν μεγάλο οδικό 
άξονα, τον Παραμεγδόβιο δρόμο (ή κατά πολλούς Τρικούπιο δρόμο) 
δεν τέθηκε ακόμη σε τροχιά υλοποίησης. Υπήρξαν δεσμεύσεις για την 
χρηματοδότηση των μελετών και την παράδοσή τους μέχρι τέλους του 
2007. Υπήρξε κοινή θέση στην χάραξη μιας ρεαλιστικής και εφικτής 
οικονομικά διαδρομής. Επιλέχτηκε η καλύτερη τοποθεσία για την γέ-
φυρα, η κατασκευή της οποίας είναι το ήμισυ του παντός. Έχουν περά-
σει πάνω από 40 χρόνια που έγινε η διάνοιξη του δρόμου και ακόμα 
βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση. Ας αποφασίσουν κάποτε οι πολιτικοί 
και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δεν ζητάμε την Εγνατία οδό αλλά 
την ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου. Μια απόσταση 18 χιλιομέτρων 
μόνο...».

 ● Ο Δήμαρχος Καρπενησίου και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ευρυτα-
νίας κ. Καραμπάς, είπε πρόσφατα κατά την επίσκεψη στο Καρπενήσι, 
του «σκιώδους αρμοδίου έργων» της αντιπολίτευσης κ. Μαγκριώτη, 
όπως δημοσιεύτηκε στα «Ευρυτανικά Νέα» (22/10/2008), πως: «...τόσο 
ο δρόμος Βαρβαριάδα – Άγραφα όσο και ο δρόμος Μαυρομμάτα – Νε-
ράϊδα προς Καρδίτσα, δεν είναι πουθενά ενταγμένοι. Δυστυχώς δεν 
μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ γιατί είμαστε εκτός του στόχου 1, για 
την προσπελασιμότητα και δεν υπάρχουν πόροι πλέον για τέτοια έργα 
από το ΕΣΠΑ. Μόνη ελπίδα να γίνει το «ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα» 
και για την Ευρυτανία ώστε να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα, μέσω 
αυτού, με πόρους του τακτικού προϋπολογισμού...». 

 ● Δυσάρεστη έκπληξη νοιώσαμε την Κυριακή 26/10/2008 όταν 
διαβάζοντας στις εφημερίδες της Καρδίτσας τα έργα που πρότεινε η 
Νομαρχία Καρδίτσας για το ΕΣΠΑ, είδαμε πως το Καρδίτσα – Αγρίνιο 
το έχει 5ο και τελευταίο στη λίστα. Προηγείται από εμάς το Καρδίτσα – 
Άρτα που το έχουν 4ο. Αλήθεια αυτός ο δρόμος δεν τελείωσε ακόμα; 
Αφού συνέχεια διαβάζουμε πως τελείωσε. 

 ● Άλλη δυσάρεστη έκπληξη από πλευράς Ευρυτανίας ήταν όταν 
διαβάσαμε στα «Ευρυτανικά Νέα» (12/11/08) πως σε συναντήσεις που 
είχαν με τον ΥΠΕΧΩΔΕ, τόσο η κ. Ντόρα όσο και ο βουλευτής κ. Καρα-
νίκας, ανακοίνωσαν την διαβεβαίωση που πήραν από τον κ. Σουφλιά 
για τη χρηματοδότηση του δρόμου Λαμία – Καρπενήσι (ΛΑ.ΚΑ.). Για τον 
Παραμεγδόβιο ούτε που ανάφεραν. 

 Ανυπομονούμε να δούμε τι θα απαντήσουν οι αρμόδιοι στο Υπό-
μνημα των Δημάρχων. 

 Νεράϊδα 21.11.2008 
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Το τμήμα Νεράϊδα-Μαυρομμάτα 
της Επαρχιακής οδού  
Καρδίτσας - Αγρινίου

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ 
  Ο Απόστολος Αυγέρης του Κων/νου που διαμένει στη Λάρισα 
έκανε Δωρεά καρέκλες, οι οποίες μερίμνη του Συλλόγου θα 
τοποθετηθούν στους Αγίους Αποστόλους, στον Αη-Λιά ή στον 
Άγιο Παντελεήμονα. 
 Το Δ. Σ. του Συλλόγου Μεγαλάκκου ευχαριστεί θερμά για τη 
Δωρεά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕίΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ  
& ΓΕΩΡΓίΟΥ ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 

 Ο Νικόλαος και η Ζωή Καραμέτου – Μακρή, εις μνήμην των 
γονέων τους Περσεφόνης και Γεωργίου Καραμέτου, προσέφεραν 
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 802), στην Εφημερίδα του 
χωριού μας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

 ΔΩΡΕΑ ΕίΣ ΜΝΗΜΗΝ ΒΑΣίΛΗ ΣΠίΝΑΣΑ 
 Στη μνήμη του Βασίλη Σπινάσα, η Γωγώ Σπινάσα (νύφη του 
Βασίλη και σύζυγος του Ηλία Σπινάσα) έκανε Δωρεά το ποσό 
των 100 ευρώ στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία Νεράϊδας. 
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για τη 
Δωρεά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΜΑΣ 
 Στη μνήμη της Γιαννούλας Ι. Ζήση, (θείας του) και του Κώστα Ι. 
Ζήση (ανεψιού του) ο Δημήτριος Κ. Κουσάνας προσέφερε το 
ποσό των 60 ευρώ (αρ. απόδ. 144 ), στην Εφημερίδα του χωριού 
μας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕίΣ ΜΝΗΜΗΝ ΒΑΣίΛΗ Θ. ΣΠίΝΑΣΑ 
 Στη μνήμη του Βασίλη Θ. Σπινάσα, (θείου του) ο Θεόδωρος 
Χρ. Σπινάσας προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για το νέο 
οστεοφυλάκιο Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΔΩΡΕΑ ΕίΣ ΜΝΗΜΗΝ ΒΑΣίΛΗ ΣΠίΝΑΣΑ 
 Στη μνήμη του Βασίλη Σπινάσα, ο Κων/νος Χασάπης 
(συμπέθερος του Ηλία Σπινάσα) έκανε Δωρεά το ποσό των 100 
ευρώ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας. 
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για τη 
Δωρεά. 

ΔΩΡΕΑ ΓίΑ ΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚίΟ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Στη μνήμη της Γιαννούλας Ι. Ζήση (νονάς του), και του γυιού τους 
Κώστα Ι. Ζήση, ο Κώστας Ανυφαντής του Χρήστου (που ζεί 
στην Αμερική) έκανε Δωρεά το ποσό των 200 δολλαρίων,(αριθ. 
απόδ. 024), για το νέο οστεοφυλάκιο Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την Δωρεά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕίΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓίΑΝΝΟΥΛΑΣ ί. ΖΗΣΗ 
 Στη μνήμη της Γιαννούλας Ι. Ζήση, η οικογένεια Ευαγγέλου 
ί. Θάνου προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ, για το νέο 
οστεοφυλάκιο Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΑΗ-ΛίΑ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Η Ελένη Κουσάνα – Θεοχάρη (που ζεί στη Φουρνά) έκανε 
Δωρεά το ποσό των 50 ευρώ στο εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία 
Νεράϊδας. 
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
την Δωρεά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕίΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓίΑΝΝΟΥΛΑΣ ί. ΖΗΣΗ 
 Στη μνήμη της Γιαννούλας Ι. Ζήση, ο Θεόδωρος Χρ. Σπινάσας 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για το νέο οστεοφυλάκιο 
Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΔΩΡΕΑ ΕίΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓίΟΥ Κ. ΣΠΑΝΟΥ 
 Στη μνήμη του αγαπημένου της αδελφού Γεωργίου Κ. Σπανού, η 
Μαρία Σπανού – Ρούτση έκανε Δωρεά το ποσό των 250 ευρώ, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας. 
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
την προσφορά. 

 ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡί ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Η Ελένη Κουσάνα – Θεοχάρη (που ζεί στη Φουρνά) έκανε 
Δωρεά το ποσό των 50 ευρώ στην Ιερά Μονή Γεννήσεως 
Θεοτόκου (Μοναστήρι) Νεράϊδας. 
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
την Δωρεά. 
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Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Χωριού μας 

Ολιγόλεπτη συζήτηση του Προέ-
δρου Νεράϊδας Κώστα Πλατσιού-

ρη με την Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. 
κ. Αλέκα Παπαρήγα κατά την διάρκεια 
της εκδήλωσης των εγκαινίων του 
Μουσείου Φλωράκη, στις 26/10/2008 
στο Παλιοζογλώπι. «Θα έχετε την 
αμέριστη συμπαράστασή μου στον 
αγώνα σας για την ολοκλήρωση του 
οδικού άξονα Καρπενησίου – Λίμνης 
Πλαστήρα» είπε η κ. Παπαρήγα στον 
Πρόεδρο του χωριού μας. 

Προτεραιότητά μας η κατασκευή της γέ-
φυρας Μέγδοβα (θέση «Ζάχενας») και η 

ολοκλήρωση των μελετών του τμήματος Νε-
ράϊδα – Μαυρομμάτα, του δρόμου Καρδίτσας 
- Αγρινίου» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας κ. Φώτης Γκούπας σε σχετική ερώτηση 
του Προέδρου Νεράϊδας Κ. Πλατσιούρη, για 
την πορεία των μελετών. Στη φωτογραφία ο 
κ. Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος Νεράϊδας 
μεταξύ του Δημάρχου Ιτάμου κ. Τσαντήλα και 
του Προέδρου Ραχούλας κ. Κωτσιαρίδη στα 
εγκαίνια του Μουσείου Φλωράκη. (Παλιοζω-
γλόπι 26/10/2008). 

Ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλε-
ξάκος ήρθε την Παρασκευή 21 Νο-

εμβρίου 2008 στη Νεράϊδα ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου του χωριού 
μας Κώστα Πλατσιούρη. Παρουσία του, 
οι χωριανοί μας που έχουν χωράφια 
κατά μήκος του δρόμου Νεράϊδα – Τρι-
φύλλα (όπου άρχισαν τα έργα), ενη-
μερώθηκαν και έδειξαν πρόθυμοι να 
αφήσουν τόπο ώστε να γίνει ο δρόμος 
σωστός, σύμφωνα με τις μελέτες. 

Ολοκληρώθηκε ήδη 
το δημοπρατημένο 

ποσό (105.000 ευρώ) 
στο μεγάλο έργο της 
Αποχέτευσης Ομβρίων 
Νεράϊδας. Κατασκευά-
στηκαν πολλοί αγωγοί 
στους κεντρικούς δρό-
μους του χωριού μας, 
συλλέγοντας τα όμβρια 
ύδατα, και προστατεύ-
οντάς το από κινδύνους 
κατολισθήσεων. Στη 
φωτογραφία φαίνο-
νται οι σωλήνες που 
τοποθετήθηκαν καθώς 
και οι σκάρες συλλο-
γής ομβρίων που το-
ποθετήθηκαν, κάθετα, 
σε πολλά σημεία των 
δρόμων του χωριού 
μας. Διεκδικούμε και 
νέες πιστώσεις για την 
ολοκλήρωσή του. 

Κέντρο χλωρίδας  
και πανίδας Αγράφων

Στις 16-11-2008 ξεκίνησε τη λειτουργία του το «ΚΕΝΤΡΟ ΧΛΩΡίΔΑΣ 
ΚΑί ΠΑΝίΔΑΣ» των Αγράφων της Πίνδου. Πρόκειται για ένα φιλό-
δοξο έργο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα 

κέντρα, αντίθετα μάλλον υπερτερεί, αφού ο σχεδιασμός του του δίνει ευ-
ελιξία και χρηστικότητα. 

Το μεράκι και η ευαισθησία του βιολόγου Θεόφιλου Μπρουζιώτη, που 
είχε την ευθύνη της υλοποίησης, επιτρέπει στον επισκέπτη μια ολιστική 
προσέγγιση στις βιοποικιλίες της περιοχής μας και συγχρόνως του επι-
τρέπει να εντριφίσει συνοπτικά στα διάφορα είδη που την αποτελούν. Το 
φωτογραφικό υλικό, τα ενημερωτικά πόστερ και τα εκθέματα στο σύνο-
λό τους, αναπαριστούν και ενημερώνουν με τον καλύτερο τρόπο για το 
οικοσύστημα των Αγράφων. Η μεγάλη μακέτα με την αποτύπωση των οι-
κισμών και των υγροβιότοπων Μέγδοβα, Άσπρου και Σαρανταπορίσιου, 
εντάσσει τον επισκέπτη αβίαστα στην τοπογεωγραφία της περιοχής. 

Το κέντρο δεν είναι απλά ένα μουσείο αλλά ένας πολυχώρος (με αίθουσα 
εκθεμάτων, αίθουσα βιολογίας-χημείας, παρασκευασμάτων και αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων) με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, που επιτρέ-
πει, κυρίως σε ομάδες μαθητών να αναπτύξουν διαδραστικές ενέργειες, 
να μελετήσουν και να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Σύμφωνα 
με τη φιλοσοφία του σχεδιασμού, το ενημερωτικό υλικό είναι σε θέση να 
ανανεώνεται κατά 50% και έτσι να επικαιροποιείται και να προσαρμόζε-
ται στους ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους του κέντρου.

Η σημαντική αυτή προσπάθεια στεγάζεται στο διαμορφωμένο χώρο του 
Δημοτικού Σχολείου Καστανιάς, σ’ ένα πετρόκτιστο κτήριο, του οποίου η 
αρχιτεκτονική υποβάλλει τον επισκέπτη σε μια εισαγωγική περιβαλλο-
ντική ευαισθησία.

Γίνεται φανερό πως διανύουμε μια περίοδο σημαντικής ποιοτικής ανα-
βάθμισης του Δήμου μας, με έργα προστιθέμενης αξίας, πολιτισμικού-
τουριστικού χαρακτήρα και παράλληλα οδικών αξόνων και έργων υπο-
δομής. Συνεπώς, θα ήταν άδικο να μην αναγνωρίσουμε τη συμβολή της 
Δημοτικής αρχής, σ’ αυτή την αναβάθμιση, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού 
όσο και σε επίπεδο εκτέλεσης, μέσα σε αντικειμενικά δύσκολες συνθή-
κες. Έτσι γίνεται σαφές πως τα πρόσωπα παίζουν το δικό τους ξεχωριστό 
ρόλο στη διαχρονικότητα των θεσμών. Το όφελος βέβαια της ανάπτυξης 
θα είναι πολλαπλό, όταν αυτή είναι ισόρροπη και διαχέεται σε όλα τα Δη-
μοτικά Διαμερίσματα. Σ’ αυτό το σημείο αναδεικνύεται και η ευθύνη που 
έχουν τα Τοπικά Συμβούλια και οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι συνεπικου-
ρούμενοι μέσα από συλλογικές διαδικασίες, θα συλλέγουν ιδέες και θα 
διαμορφώνουν προτάσεις προς την εκάστοτε κεντρική διοίκηση.

ΓίΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΤΣίΤΣίΜΠΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Καλλίθηρο 05-11-2008 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  Αρ. Πρ.: 4156 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση :Καλλίθηρο , Τ. Κ. :43100 Καρδίτσα
Πληροφορίες: Στέλλα Λέκκα 3. 
Τηλέφωνο : 2441 0 81642
ΠΡΟΣ: 
1.  κ.κ. Γ. Γραμματείς Περιφέρειας Θεσσαλίας  

& Στ. Ελλάδος 
2. κ.κ. Νομάρχες νομών Καρδίτσας & Ευρυτανίας 
3. ΔΤΥ Ν. Αυτοδιοικήσεων  
4. Μελετητικά γραφεία. 

ΘΕΜΑ: Παράδοση Τεχνικών Μελε-
τών των οδικών τμημάτων ΝΕΡΑϊΔΑ 
– Όρια Νομών Καρδίτσας και Ευρυ-
τανίας - ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ. 

Αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Γραμματείς, 
κύριοι Νομάρχες, 

Το 2007 με την σύμφωνη γνώμη όλων 
των εμπλεκομένων (Υπηρεσιών, Μελε-
τητών, πολιτικών στελεχών και εκπρο-
σώπων Ν. Α. και Τοπ. Αυτ/σης), μετά 
τις κοινές συσκέψεις και την επιτόπια 
επίσκεψη στον ποταμό ΜΕΓΔΟΒΑ, ορί-
στηκε ως χρόνος παράδοσης των τευ-
χών δημοπράτησης του οδικού τμή-
ματος: ΝΕΡΑΪΔΑ Ν. Καρδίτσας – Όριο 
Νομών – ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ Ευρυτανίας, 
τα Χριστούγεννα του 2007. 
Ήδη έχει παρέλθει ένας ολόκληρος 
χρόνος και παρά τις συνεχείς δικές μας 
ενοχλήσεις προς τους μελετητές οι τε-
χνικές μελέτες βρίσκονται ακόμα στο 
στάδιο προέγκρισης των περιβαλλο-
ντικών Όρων! 

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Κυβέρνη-
σης, κύριοι Νομάρχες, 
Θεωρώντας ότι η πολιτική βούληση 
υπάρχει, παρακαλείσθε να παρέμβε-
τε για την παράδοση των μελετών το 
συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην 
χαθεί η προοπτική ένταξης του έργου 
στο ΕΣΠΑ. 

Με εξαιρετική τιμή 

Οι Δήμαρχοι

ίτάμου:  Βασίλειος Τσαντήλας
Φουρνάς: Παπουτσόπουλος Ηλίας 

Φραγκίστας: Μπόνιας Θωμάς 
Βίνιανης: Γεωργίου Νίκος 

ΚΟίΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ίΤΑΜΟΥ ν. ΚΑΡΔίΤΣΑΣ, ΦΟΥΡΝΑΣ, 
ΒίΝίΑΝΗΣ & ΦΡΑΓΚίΣΤΑΣ, Ν. ΕΥΡΥΤΑΝίΑΣ

Δικαστήριο για Πλατανόρεμα 

Το Δικαστήριο για το νερό από Πλατανόρεμα που είχε ορι-
στεί εδώ και μήνες για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008 τε-
λικά δεν έγινε. Εκείνη την μέρα έτυχε να έχουν απεργία οι 

υπάλληλοι των Δικαστηρίων. Λόγω απεργίας λοιπόν των δικα-
στικών υπαλλήλων η δίκη αναβλήθηκε. Εμείς βέβαια (ο Πρόε-
δρος του χωριού, ο Δικηγόρος και χωριανοί μας μάρτυρες) πή-
γαμε κανονικά αυτή τη μέρα στο Καρπενήσι, ελπίζοντας πως η 
υπόθεση επιτέλους θα εκδικαστεί. Όμως πέσαμε στην απεργία. 
Να δούμε τώρα τι θα γίνει στις 20 Μάη 2009, που ορίστηκε να 
εκδικαστεί η υπόθεση. 
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Ενέργειες Συλλόγων για την ματαίωση κατασκευής του 
σχεδιαζόμενου Υδροηλεκτρικού έργου ώστε να σωθεί το ποτάμι μας 

Οι Σύλλογοι του χωριού μας ύστερα από την πίεση των χωριανών μας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων (Συλλόγων και Λαϊκής) και τις αποφάσεις των 
Διοικητικών Συμβουλίων τους, προέβησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ματαίωση κατασκευής του σχεδιαζόμενου Υ/Η ώστε να σωθεί το ποτάμι και το 
φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. Δημοσιεύουμε τα έγγραφα που εστάλησαν. Την Επιστολή Διαμαρτυρίας, το κείμενο που δημοσιεύτηκε στις Εφημερίδες της 
Καρδίτσας στις 27/11/2008 καθώς και την Επιστολή με την οποία απαντούν οι 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι του χωριού μας.  Ξεκινάμε με την Επιστολή Διαμαρτυρίας η 
οποία έχει ως εξής: 

ΕΠίΣΤΟΛΗ ΜΕ  
ΔίΑΜΑΡΤΥΡίΑ ΚΑί ΑΝΤίΡΡΗΣΕίΣ

Των φορέων της τοπικής κοινωνίας του δη-
μοτικού διαμερίσματος Νεράϊδας - Δολόπων 
του Δήμου ΙΤΑΜΟΥ – ΑΓΡΑΦΩΝ του νομού 
Καρδίτσας

1. του Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συν-
δέσμου (συλλόγου) Νεράϊδας – Δολόπων του 
Δήμου Ιτάμου - Αγράφων, που εδρεύει στην 
Νεράϊδα Δολόπων και εκπροσωπείται νο-
μίμως από το Δ.Σ. και τον πρόεδρο Βασίλειο 
Θάνο, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Ιθώμης 
36-40 Γκύζη Τ.Κ. 11475.

2. του Συνδέσμου (συλλόγου) αποδήμων 
του Δημ. Διαμερίσματος (κοινότητας) Νεράϊ-
δας-Δολόπων του Δήμου Ιτάμου - Αγράφων, 
που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και εκπρο-
σωπείται από το Δ.Σ. και τον πρόεδρο Γιάννη 
Σπανό, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Βαλέττα 
αρ. 1-3 Ζωγράφου Τ.Κ. 15771.

3. του Συνδέσμου (συλλόγου) των Αποδή-
μων των οικισμών Σαρανταπόρου και Μεγα-
λάκκου, του Δημ. Διαμερίσματος Νεράϊδας-
Δολόπων, του Δήμου Ιτάμου – Αγράφων, που 
εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και εκπροσωπεί-
ται νομίμως από το Δ.Σ. και τον πρόεδρο Χρή-
στο Τσιτσιμπή κάτοικο Αθηνών επί της οδού Ιω-
άννη Βεργή αριθ. 21-23 Τ.Κ. 15772 Ζωγράφου.

ΠΡΟΣ
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημοσίων Έργων - Υπηρεσία Περιβάλλο-
ντος (Λ. Αλεξάνδρας αρ. 11)

2. Περιφέρεια Θεσσαλίας – Αρμόδια Υπη-
ρεσία 

3. Νομαρχία Καρδίτσας – Αρμόδια Υπηρε-
σία και Νομάρχης

4. Δήμαρχο, του Δήμου Ιτάμου – Αγράφων 
κ. Βασίλειο Τσαντήλα

5. Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιτάμου 
– Αγράφων 

6. κ. Πρόεδρο Δημ. Διαμερίσματος Νεράϊ-
δας – Δολόπων, του Δήμου Ιτάμου – Αγράφων, 
κ. Κων/νο Πλατσούρη κάτοικο Νεράϊδας – Δο-
λόπων. 

7. Όλο τον τοπικό τύπο του Νομού Καρδί-
τσας για να δημοσιευθεί, η παρούσα.

Αθήνα – Νεράϊδα Δολόπων 
Νοέμβριος 2008
Κατόπιν αποφάσεων των Συλλόγων μας, 

οι οποίες έχουν ληφθεί με τα υπ’αριθ. 5/2-11-
2008, 2/3-11-2008 και 6/1-11-2008 αντίστοιχα 
πρακτικά, σχετικά με την προγραμματιζόμενη 
κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην 
περιοχή μας και συγκεκριμένα στο φερόμενο 
κατ’ ευφημισμό πλέον «ως ποταμό» με την 
ονομασία «Σαρανταπορίσιος» ο οποίος έχει 
καταστεί τα τελευταία είκοσι χρόνια, απλά ένας 
κατά κυριολεξία «ξεροπόταμος» και κατ’ επίφα-
ση παραμένει η ονομασία, ως ποταμός, και από 
συζητήσεις που κάναμε με τα μέλη μας και με 
τους κατοίκους του χωριού μας, διαπιστώσα-
με ότι, αν όχι με παμψηφία, η συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών είναι αντίθετη στην κατα-
σκευή του εν λόγω έργου για τους παρακάτω 
λόγους:

1) Πιστεύουμε ακράδαντα, όχι μόνο, όλοι 
οι φορείς της τοπικής κοινωνίας όπως και όλοι 
οι κάτοικοι της κοινότητας Νεράιδας – Δολό-
πων, καθώς και οι κάτοικοι των δύο οικισμών, 
Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου, εκτός από 
μερικά άτομα που προσδοκούν όφελος ατο-
μικό (από εργασία κατά την κατασκευή και 
μόνο) και τα οποία δεν υπερβαίνουν τα δά-
χτυλα μιας χειρός, αλλά και οι προς τούτο 
ειδικοί, που έχουν μελετήσει και ασχοληθεί με 
το συγκεκριμένο έργο, έχουμε σχηματίσει την 
ακράδαντη πεποίθηση, ότι το συγκεκριμένο 
έργο, δεν θα αποδίδει, σύμφωνα με τα όσα 
αναγράφονται στην προμελέτη του επιχειρη-
ματία, και δεν μπορεί να λειτουργήσει, για 
25 έως 30 χρόνια, και να αποδώσει στο κοι-

νωνικό σύνολο, όπως αναγράφεται στη με-
λέτη του επιχειρηματία, η οποία, όχι μόνο, για 
πολλούς και ποικίλους λόγους, δεν είναι και 
σύννομη, αλλά και δεν ανταποκρίνεται στα 
πραγματικά δεδομένα, ούτε, ως προς την 
ποσότητα του νερού, διότι δεν έγινε καμία μέ-
τρηση του όγκου του νερού τα τελευταία χρό-
νια, ούτε και ως προς τις συνέπειες επί του 
περιβάλλοντος, οι οποίες θα είναι με βεβαι-
ότητα καταστροφικές και μη αναστρέψιμες, 
και τούτο γιατί: 

Ειδικότερα:
1. Η περιβαλλοντική μελέτη, όχι μόνο, 

είναι μη σύννομη, ως ατελής, αλλά και το 
χειρότερο στηρίζεται σε ανύπαρκτα ή και 
σε ανεπαρκή φυσικογεωγραφικά στοιχεία, 
αφού βασίζεται σε βροχομετρικές και υδρολο-
γικές μετρήσεις ανεπαρκείς, αν όχι εικονικές, 
καθότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν συστη-
ματικές και μακροχρόνιες μετρήσεις βροχο-
πτώσεων (και χιονοπτώσεων) στην συγκεκρι-
μένη περιοχή και οι μετρήσεις της παροχής του 
όγκου των υδάτων στην κοίτη του ποταμού, 
στον οποίο και προγραμματίζεται η κατασκευή 
του Υ/Η έργου. 

Να σημειωθεί, ότι, για τις υδρολογικές 
ως άνω μετρήσεις, η χρονική περίοδος, που 
απαιτείται, είναι τα 30 έτη και κατ’ οικονομία 
τα 10 έτη και λαμβανομένου υπ’ όψιν της πα-
ρατεταμένης ανομβρίας και ξηρασίας των τε-
λευταίων τουλάχιστον ετών, έχουν επιφέρει 
οι συνθήκες αυτές, όχι μόνο, δραστική μείωση 
των νερών, τόσο στις επιφανειακές πηγές, 
όσο και στα υπόγεια ύδατα. 

Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε και εξ ιδίας αντι-
λήψεως, ότι τα φυσικά αποθέματα ύδατος επί 
του ως άνω ποταμού, δεν επαρκούν, ούτε να 
συντηρήσουν την κοίτη του ίδιου του ποτα-
μού, ο οποίος κατ’ ευφημισμόν, συνεχίζεται να 
ονομάζεται πλέον ποταμός, και είναι δεδομέ-
νη, η αδυναμία διαθέσεως ύδατος, από τον 
ποταμό, επαρκούς όγκου υδάτων, απαραί-
τητου και αναγκαίου, για τη λειτουργία ενός 
τέτοιου έργου. 

2. Ωσαύτως η περιβαλλοντική μελέτη, που 
υποβλήθηκε, δεν είναι σύννομη, γιατί δεν αρ-
κεί η αναφορά της μελέτης, στο συγκεκριμένο 
έργο, ότι δεν επιφέρει δήθεν βλάβη στο πε-
ριβάλλον, από την επέμβαση επί του εδά-
φους προκειμένου να διέλθει ο αγωγός μετα-
φοράς του ύδατος, και το κόψιμο ορισμένων 
δένδρων. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, εξ’ ιδίας αντιλή-
ψεως, τα εδάφη σε ολόκληρη την περιοχή 
είναι κατολισθήσιμα σε τέτοιο βαθμό, που 
απαιτήθηκαν σαράντα χρόνια και πλέον για 
να σταθεροποιηθούν οι κατολισθήσεις που 
είχαν προκληθεί από τη διάνοιξη του αυτο-
κινητόδρομου Καρδίτσας – Σαρανταπόρου 
– Νεράιδας, το έτος 1959, και η οποία διάνοιξη 
ήταν αναγκαία, για την επικοινωνία του χω-
ριού μας, προκειμένου, να εξέλθη από την 
απομόνωση. 

Επομένως, μία νέα επέμβαση επ’ αυτών 
των εδαφών στο υπογάστριο της πλαγιάς, 
για να διέλθη, ο αγωγός μεταφοράς ύδατος, 
όχι μόνο, θα προκαλέσει με βεβαιότητα και 
νέες κατολισθήσεις, οι οποίες δεν θα είναι 
αναστρέψιμες και λόγω της πολύ μεγάλης 
επικλινότητας, η οποία σχεδόν είναι κατακόρυ-
φη, αλλά θα προκαλέσουν και κατολισθήσεις 
ακόμη και στον μοναδικό αυτοκινητόδρομο, 
και την εν συνεχεία διακοπή της επικοινωνί-
ας του χωριού μας, με την Καρδίτσα και την 
απομόνωσή μας, με τις περαιτέρω συνέπειες. 

Δυστυχώς αυτές οι συνέπειες είναι δεδο-
μένες και δεν μπορούν να αποτραπούν με 
κανένα τεχνικό τρόπο. 

Ως εκ τούτου δεν πληρούνται, ούτε και 
οι περιβαλλοντολογικές προϋποθέσεις, που 

προβλέπονται από την νομοθεσία και τις οδη-
γίες της ΕΕ και τους κανονισμούς, για την πε-
ρίπτωση επενδύσεων, σε κατασκευές τέτοιας 
φύσεως έργα, όταν αυτά, αντί να ωφελούν το 
κοινωνικό σύνολο, προκαλούν βλάβες, ζημίες 
και καταστροφές τέτοιας έκτασης, οι οποίες 
και δεν είναι αναστρέψιμες. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, 
είναι βέβαιον ότι το συγκεκριμένο έργο, 

δεν είναι ούτε βιώσιμο, κι ούτε θα ωφελή-
σει το κοινωνικό σύνολο σε τίποτε, αφού δεν 
είναι λειτουργικό, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
αντίθετα όμως, είναι βέβαιον, ότι θα προκαλέ-
σει και θα επιφέρει τέτοιες καταστροφές στο 
περιβάλλον, οι οποίες και δεν θα είναι ανα-
στρέψιμες, γι’ αυτό και δεν πρέπει να υλο-
ποιηθεί. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι μόλις το 
έτος 2003, είχε απορριφθεί, αντίστοιχη αίτη-
ση, επιχειρηματία, για την κατασκευή του. 

Με την ρητή επιφύλαξη όλων των νομί-
μων δικαιωμάτων μας

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλεί-
ται να επιδώσει την παρούσα μας, νομίμως, 
…………………………………… για να λάβει 
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγρά-
φων ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας 
στην έκθεση επιδόσεώς του. 

Αθήνα – Νεράϊδα – Δολόπων 
Νοέμβριος 2008

(α) Ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού 
και Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας 

Βασίλειος Θάνος 

(β) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου  
Αποδήμων Νεράϊδας 

ίωάννης Σπανός

(γ) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποδήμων Σαρα-
νταπόρου και Μεγαλάκκου 

Χρήστος Τσιτσιμπής 

• • •

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008 δημοσι-
εύτηκε σε όλες τις εφημερίδες της Καρδί-
τσας το παρακάτω κείμενο: 

Έντονη διαμαρτυρία  
των Συλλόγων  

της Νεράϊδας Δολόπων 

Με αφορμή τη δημιουργία υδροηλεκτρικού 
«εργοστασίου» στον Σαρανταπορίσιο, στην πε-
ριοχή Νεράϊδα – Σαραντάπορα του Δήμου Ιτά-
μου, οι Σύλλογοι της περιοχής απέστειλαν στην 
εφημερίδα μας επιστολή – διαμαρτυρίας. 

Με την επιστολή τους οι Σύλλογοι εκφρά-
ζουν την αγανάκτησή και εναντίωσή τους στο 
καταστροφικό, όπως αποκαλούν έργο που 
σχεδιάζεται και παραθέτουν τεκμηριωμένα 
στοιχεία για την αναγκαιότητα ματαίωσής του. 
Η ίδια επιστολή απεστάλη σε δεκάδες φορείς 
και αρμόδιες υπηρεσίες με στόχο να ενημερω-
θούν και να σταματήσουν το επιζήμιο και κα-
ταστροφικό για την περιοχή και το περιβάλλον 
«έργο». 

Αντίθετη η τοπική κοινωνία. 
Στην επιστολή τους οι Σύλλογοι μεταξύ άλ-

λων αναφέρουν. Τόσο οι τοπικοί Σύλλογοι που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και η 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων είναι 
αντίθετοι στην κατασκευή αυτού του έργου για 
τους παρακάτω λόγους: 

Σε όλους μας είναι γνωστό ότι ο Σαραντα-
πορίσιος είναι κατ’ ευφημισμό πλέον ποτάμι. Τα 
τελευταία χρόνια έχει (δυστυχώς) μετατραπεί 
κυριολεκτικά σε ξεροπόταμο. 

Το σύνολο των τοπικών φορέων και όλοι 
σχεδόν οι κάτοικοι της Νεράιδας και των οικι-

σμών Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου και εξει-
δικευμένοι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί 
και μελετήσει το θέμα, διαπιστώνουν ότι το 
συγκεκριμένο έργο δεν αποδίδει όσα αναφέ-
ρονται στη μελέτη των επενδυτών. Ούτε μπο-
ρεί να λειτουργήσει για 25 έως 30 χρόνια, για 
να αποδώσει στο κοινωνικό σύνολο αυτά που 
αναγράφονται στη μελέτη. (Εξαίρεση αποτε-
λούν ελάχιστοι κάτοικοι της περιοχής που μάλ-
λον προσδοκούν σε κάποια πρόσκαιρα ατομικά 
οφέλη). 

Μη σύννομη η μελέτη. 
Όσοι από τους παραπάνω ασχολήθηκαν 

και μελέτησαν το θέμα καταλήγουν τεκμηρι-
ωμένα στο συμπέρασμα ότι, εκτός των άλλων, 
η μελέτη των επενδυτών που κατατέθηκε δεν 
είναι σύννομη για τους παρακάτω λόγους: 

Α) Τα στοιχεία που παρατίθενται για την 
υπάρχουσα ποσότητα νερού και τις επιπτώσεις 
της επένδυσης στο περιβάλλον, δεν ανταποκρί-
νονται σε πραγματικά δεδομένα. 

Β) Η μελέτη στηρίζεται σε ανύπαρκτα, ή 
στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκή, φυσι-
κογεωγραφικά στοιχεία. Συγκεκριμένα οι βρο-
χομετρικές και υδρολογικές μετρήσεις είναι 
ανεπαρκείς, αν όχι εικονικές. Συστηματικές και 
μακροχρόνιες μετρήσεις βροχοπτώσεων και 
χιονοπτώσεων, καθώς και μετρήσεις παροχής 
του υδάτινου όγκου στην κοίτη του ποταμού, 
ουδέποτε έγιναν. (30 και κατ’ οικονομία 10 έτη 
όπως απαιτείται). 

Εκτός τούτου, είναι σε όλους γνωστό και 
ανησυχητικό, ότι η μείωση των νερών τόσο 
στις επιφανειακές πηγές, όσο και στα υπόγεια 
ύδατα στην περιοχή, είναι εμφανής. Τα φυσικά 
αποθέματα ύδατος εντός του «ποταμού» δεν 
επαρκούν να συντηρήσουν τον κατ’ ευφημισμό 
(δυστυχώς) σήμερα Σαρανταπορίσιο ποταμό, 
πόσο μάλλον για να καταστήσουν βιώσιμη τη 
λειτουργία ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου. 

Εξάλλου οι αρμόδιοι φορείς, αν επιθυμούν, 
μπορούν με επιτόπια επίσκεψή τους να διαπι-
στώσουν ότι το «ποτάμι» 5-6 μήνες το χρόνο 
δεν έχει νερό... 

Γ) Επίσης, σύμφωνα με την επιστολή των 
φορέων, ούτε η περιβαλλοντική μελέτη που 
υποβλήθηκε είναι σύννομη. Για την εκτέλεση 
ενός τέτοιου έργου δεν αρκεί μόνο η γενικό-
λογη αναφορά ό,τι το συγκεκριμένο έργο δεν 
επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον από τις παρεμ-
βάσεις που θα γίνουν στο έδαφος, προκειμένου 
να διέλθει ο αγωγός μεταφοράς του ύδατος και 
το κόψιμο ορισμένων δέντρων. 

Εμείς, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, αναφέ-
ρουν οι Σύλλογοι στην επιστολή τους, γνωρί-
ζουμε πολύ καλά ότι τα εδάφη στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κατο-
λισθήσημα. Απαιτήθηκαν 40 και πλέον χρόνια 
για να σταθεροποιηθούν οι κατολισθήσεις που 
προκλήθηκαν από την απαραίτητη διάνοιξη 
του αυτοκινητοδρόμου Καρδίτσας – Σαραντα-
πόρου – Νεράϊδας το έτος 1959, έργο που ήταν 
αναγκαίο για την επικοινωνία του χωριού μας. 

Είναι βέβαιο ότι οι παρεμβάσεις που θα 
γίνουν στο εδαφικό υπογάστριο της πλαγιάς 
για να διέλθει ο αγωγός μεταφοράς ύδατος, 
θα προκαλέσουν μεγάλες κατολισθήσεις λόγω 
της κατακόρυφης, σχεδόν, επικλινότητας της 
πλαγιάς. Οι ζημιές που θα προκύψουν στον 
αυτοκινητόδρομο θα είναι τεράστιες και μη 
αναστρέψιμες, με αποτέλεσμα ακόμα και τη δι-
ακοπή της επικοινωνίας του χωριού μας με την 
Καρδίτσα. 

Με βάση τα προαναφερόμενα αδιάσειστα 
για την εγκυρότητά τους στοιχεία, είναι προ-
φανές ότι ούτε οι περιβαλλοντικές προϋποθέ-
σεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και 
τις οδηγίες της Ε.Ε. δεν πληρούνται. Η εν λόγω 
επένδυση αντί να ωφελεί το κοινωνικό σύνο-
λο προκαλεί βλάβες και ζημιές, πολλές από τις 
οποίες θα έχουν συνέπειες αρνητικές και μη 
αναστρέψιμες. Δυστυχώς, καταλήγει η επιστο-
λή των Συλλόγων, το συγκεκριμένο έργο ούτε 
βιώσιμο είναι ούτε κοινωφελές. 
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Για το λόγο αυτό επιβάλλεται το εν λόγω κατασκεύ-
ασμα να ματαιωθεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι μόλις 
το έτος 2003 είχε απορριφθεί αντίστοιχη μελέτη άλλου 
επιχειρηματία. 

Σε ότι μας αφορά, καταλήγει η επιστολή, θα διεκδι-
κήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τη ματαίωσή του. 

Βασίλειος Θάνος (Πρόεδρος του Εξωραϊστικού & 
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας). 

Ιωάννης Σπανός (Πρόεδρος του Συλλόγου Αποδή-
μων Νεράϊδας). 

Χρήστος Τσιτσιμπής (Πρόεδρος Συλλόγου Αποδή-
μων Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου). 

• • •

Αρχές Δεκεμβρίου και ενώ η Εφημερίδα μας ήταν 
στο τυπογραφείο λάβαμε την επιστολή των 2 Δη-
μοτικών Συμβούλων του χωριού μας η οποία έχει 

ως εξής: 

Επιστολή Αιρετών του Τ. Δ. Νεράϊδας  
του Δήμου ίτάμου για την κατασκευή  

Υδροηλεκτρικού στον Σαρανταπορίτη ποταμό 

Έκπληξη, απορία και προβληματισμό για τις πραγ-
ματικές σκοπιμότητες των προέδρων των τριών Συλλό-
γων Αποδήμων του χωριού μας, προκάλεσε η επιστολή 
– διαμαρτυρία που απέστειλαν σε φορείς και στα Μέσα 
Ενημέρωσης. 

Κατ’ αρχήν οι κύριοι Απόδημοι πρόεδροι, εμφανί-
ζονται ως οι εκφραστές των τοπικών κοινωνιών καταρ-
γώντας το Τοπικό Συμβούλιο, τους Δημοτικούς Συμβού-
λους του Τ. Δ. Νεράϊδας και την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ιτάμου. 

Στην αγωνία τους να τεκμηριώσουν την αντίθεσή 
τους στην κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού στο χω-
ριό μας, επικαλούνται γενικά και αόριστα, χωρίς στοι-
χειοθέτηση την καταστροφή του περιβάλλοντος και την 
ανεπάρκεια νερού για την λειτουργία του έργου. 

Εάν δεν υπάρχουν ικανές ποσότητες νερού, δεν πρό-
κειται να λειτουργήσει υδροηλεκτρικό και ο επιχειρημα-
τίας δεν μπορεί να είναι τόσο τρελός ώστε να επενδύσει 
αν δεν έχει εξασφαλισμένη την απαραίτητη πρώτη ύλη. 

Πρέπει να αναφέρουμε για τους συγχωριανούς μας, 
ότι το υδροηλεκτρικό θα λειτουργεί μόνον την περίοδο 
του χειμώνα. 

Σε ότι αφορά την στερεότητα των εδαφών υπάρ-
χουν γεωλόγοι για να μιλήσουν υπεύθυνα. Η κατασκευή 
αγωγού μεταφοράς νερού δεν έχει καμία σχέση με τις 
διανοίξεις δρόμων. 

Η επιφανειακή κρίση του θέματος που αγγίζει τα 
όρια του λαϊκισμού, από το πνεύμα της επιστολής των 
προέδρων Αποδήμων φορέων σε συνδυασμό με τα γε-
γονότα ότι: 

1ον Δεν κάνουν καμιά αναφορά στο άλλο υδροηλε-
κτρικό του Μπεσιώτη ποταμού. 

2ον Από τη μη αναφορά στην εγκληματική εκμετάλ-
λευση του Δασικού πλούτου του χωριού μας από ιδιώτες 
Τσιφλικάδες και 

3ον Στην καταστροφή της Χλωρίδας, Πανίδας και 
Ιχθυοπανίδας μας πείθει για τις μικροκομματικές σκοπι-
μότητες των Αποδήμων Προέδρων και ότι άλλο είναι τα 
κίνητρά τους. 

Σε ποιόν κόσμο ζούμε; 
Δεν βλέπουν την κοινή πολιτική στην παραγωγή 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Παγκόσμιας Κοινω-
νίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης και όλων των Ελληνικών Κομμάτων εντός και εκτός 
Βουλής; 

Οι πρόεδροι των Συλλόγων της Αθήνας, εάν πραγμα-
τικά ενδιαφέρονταν για το χωριό μας, το περιβάλλον και 
την ανάπτυξή τους, θα ‘πρεπε να ζητήσουν συνάντηση 
και υπεύθυνη ενημέρωση από τον Δήμο Ιτάμου, το Τοπι-
κό Συμβούλιο, τις αρμόδιες και εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
(ΥΠΕΧΩΔΕ, Αρχαιολογίες, Νομαρχία, Δασαρχείο κ.ά.) και 
βέβαια από τον ίδιο τον επιχειρηματία. 

Εμείς ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ιτάμου εκ-
φράσαμε κατ’ αρχήν την γνώμη μας επί της Προέγκρισης 
της περιβαλλοντικής μελέτης και μόνον γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα έχουμε. 

Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αφού προηγηθούν δεκάδες εγκρίσεις 
υπηρεσιακών φορέων. 

Εμείς, ως εκλεγμένοι του χωριού αλλά και τοπικοί 
Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιτάμου, με υπευθυνότητα εάν δι-
απιστώσουμε οποιαδήποτε περίπτωση, που δεν σέβεται 
το περιβάλλον θα αντιδράσουμε αποτελεσματικά στην 
δημιουργία υδροηλεκτρικού. 

Δεν μπορούμε νάμαστε προκαταβολικά αρνητικοί, 
παραβλέποντας την παγκόσμια κοινή στάση, τα επιστη-
μονικά δεδομένα και το όφελος του χωριού μας. 
Ο Αντιδήμαρχος  Ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Λ. Κοντογιάννης  ί. Καραμέτος 

Όπως είναι γνωστό, οι περισ-
σότεροι Δήμοι της χώρας 
μας, οι οποίοι προέκυψαν 

από τη διοικητική ενοποίηση όμο-
ρων Κοινοτήτων μιάς ευρύτερης 
περιοχής, στα πλαίσια του σχεδίου 
«Καποδίστριας», φέρουν ονόματα 
αρχαίων Δήμων ή λαών που κατοι-
κούσαν στις περιοχές τους ή γύρω 
απ’ αυτούς. Μοναδική, ίσως, εξαίρε-
ση από τον κανόνα αυτό αποτέλεσε 
η ονομασία του Δήμου ίτάμου, που 
πήρε το όνομα βουνού της περιο-
χής. 

Παρά το ιστορικό γεγονός ό,τι, 
όπως αναφέρει ο Όμηρος, σε ένα μεγά-
λο τμήμα της έκτασης του Δήμου Ιτά-
μου, κατοικούσαν για αιώνες (από τον 
14ο π.Χ. αιώνα) οι αρχαίοι Δόλοπες. 

Η Δολοπία χώρα που κατείχαν, πε-
ρικλειόταν από τους ποταμούς Ταυρω-
πό και Καρπενησιώτη, τον Τυμφρηστό, 
τη νότια Θεσσαλία και την άκρη της 
Φθίας.

Εντούτοις, κατά την περίοδο της 
σύστασης και ονοματοδοσίας του 
Δήμου μας, κανείς από τους τότε εν 
δυνάμει «νονούς» του Δήμου μας δεν 
υιοθέτησε, εσφαλμένα κατά τη γνώμη 
μου, την ονομασία «Δήμος Δολόπων», 
όπως συνέβη στις αρχές του 20ου αι-
ώνα (1907) όταν συστάθηκε για πρώτη 
φορά ο τέως Δήμος Δολόπων, εντός 
των ορίων της Ευρυτανίας. 

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι τα μέσα 
Ιουλίου του 1974, ο τ. Δήμος Δολόπων, 
περιελάμβανε τους οικισμούς Καρβα-
σαρά, Καρύτσας, Καροπλεσίου, Μολό-
χας, Μπελοκομύτη, Νεράϊδας (Σπινά-
σας), οι οποίοι υπήχθησαν διοικητικά 
στο Νομό Καρδίτσας, ενώ παλαιότερα 
περιελάμβανε και τη Μούχα (Ελλοπία), 
το Παληοχώρι, το Πλακωτό και το Χό-
λιανο. Το 1912, ο οικισμός της Μούχας 
αποσπάσθηκε από τον τότε Δ. Δολό-
πων και υπήχθη στο Δ. Ιτάμου, Τρικά-
λων.

Έμβλημα της σφραγίδας του Δή-
μου ήταν «εικόνα αρχαίου Έλληνα 
σφενδονιστή». Ως γενάρχης των Δολό-
πων φέρεται ο Δόλοψ, Θεσσαλός ήρω-
ας, γιός του Ερμή, του οποίου ο τάφος 
βρισκόταν κοντά στις Παγασσές, όπως 
μαρτυρά ο «Δολοπήϊος τύμβος» («Δό-
λοπος σήμα»). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 
η Δολοπία χώρα συνόρευε προς νότον 
με τους Δρύοπες, που κατοικούσαν 
γύρω από το «Δρυόπιο» όρος, δηλα-
δή τον Τυμφρηστό, και την άκρη της 
Φθίας. Προς βορράν έφθανε μέχρι τον 
Ταυρωπό και τη Νευρόπολη (Λίμνη 
Πλαστήρα), προς ανατολάς συνόρευε 

με τη νότια Θεσσαλία και προς δυσμάς 
με τον Καρπενησιώτη. 

Πρωτεύουσα των Δολόπων ήταν η 
αρχαία Κτιμένη (ή Κτιμενάς), που βρι-
σκόταν στην περιοχή της σημερινής 
Δρανίστας στα νότια του Ν. Καρδίτσας, 
κοντά στα Λουτρά Σμοκόβου, από την 
οποία καταγόταν ο Ευρυδάμας, γιός 
του βασιλιά Κτιμένη. Κατά την περίο-
δο πρίν από τον Τρωϊκό πόλεμο (12ος 
αιώνας π. Χ.), οι Δόλοπες φαίνεται πως 
είχαν υποταγεί στο βασιλιά των Μυρμι-
δόνων τον Πηλέα, πατέρα του Αχιλλέα, 
που κυριαρχούσε στην περιοχή της 
Φθίας, στα ανατολικά του Τυμφρη-
στού, στην κοιλάδα του Σπερχειού και 
τη νότια Θεσσαλία. Μόνο μια κατάστα-
ση υποταγής των Δολόπων στον Πη-
λέα δικαιολογεί τον ορισμό του Φοίνι-
κα ως βασιλιά των Δολόπων, ο οποίος 
σημειωτέον ήταν γιος του βασιλιά της 
Θράκης Αμύντορα και άνθρωπος της 
αυλής του Πηλέα. 

Ο Ευρυδάμας συμμετείχε στην Αρ-
γοναυτική εκστρατεία, σύμφωνα με 
τον Απολλώνιο τον Ρόδιο. Πράγματι, 
στην περιγραφή του καταλόγου των 
ηρώων που συμμετείχαν αναφέρει (σε 
μετάφραση): «Ήλθε κι ο Τιταρήσιος ο 
Μόψος, που ο Απόλλωνας τον δίδαξε 
όλες τις προφητείες των οιωνών και 
του Κτιμένου ο Ευρυδάμας, ο οποίος 
κατοικούσε κοντά στη λίμνη Ξυνιά-
δα (Δομοκός), στη Δολοπική Κτιμένη 
(Απολ. Ρόδιου, Αργοναυτικά).

Ο Φοίνικας έλαβε μέρος στον Τρω-
ϊκό πόλεμο κάτω από τις διαταγές του 
νεαρού μαθητή του, Αχιλλέα, στον 
οποίο είχε διδάξει τη ρητορική και την 
πολεμική τέχνη και του οποίου είχε και 
στην Τροία τη φροντίδα και την επί-
βλεψη. Ο Πίνδαρος αναφέρει ότι, «ο 
Φοίνικας οδηγούσε ένα γενναίο τμήμα 
σφενδονιστών από 500 Δόλοπες, που 
ήταν επιδέξιο στο να βοηθάει τους ιπ-
πείς των Δαναών, στις πολεμικές επιθέ-
σεις που έκαναν κατά των Τρώων, με τα 
βέλη των τόξων τους, καθώς και στόλο 
10 πολεμικών πλοίων και τον 4ον από 
τους 5 λόχους των Μυρμιδόνων και 
των συμμάχων τους». 

Οι Δόλοπες όμως εμφανίζονται να 
δρούν πολλές φορές μόνοι τους, να 
παίρνουν μέρος σε συμμαχίες με δική 
τους πρωτοβουλία, να συνομολογούν 
συμφωνίες ή να ενεργούν κατακτητι-
κές εκστρατείες. Ως λαός συγκροτη-
μένος, αναφέρεται εμπλεκόμενος σε 
διάφορους πολέμους.

Για παράδειγμα, το 501 π.Χ., οι Δό-
λοπες λαμβάνουν μέρος στην εκστρα-
τεία του Κύρου υπό τον Μένονα το 
Θεσσαλό. Το 480 π.Χ. υποτάσσονται 
στον Ξέρξη και δίνουν σ’ αυτόν «γή 

και ύδωρ». Το 420 π.Χ. συμμαχούν με 
τους Μαλιείς, τους Αινιάνες και τους 
Θεσσαλούς εναντίον της Ηράκλειας 
(Τραχίνας). Το 374 π.Χ., υποτάσσονται 
στο βασιλιά των Φερρών Ιάσονα. Το 
344 π.Χ. συντάσσονται με τον βασιλιά 
των Μακεδόνων Φίλιππο Β’. Την 10ετία 
(356-346 π.Χ.) έλαβαν μέρος στον ιερό 
πόλεμο υπέρ των Δελφών, ενώ το έτος 
323 π.Χ. συμμαχούν με την Αθήνα, κατά 
το Λαμιακό πόλεμο. Το 279 π.Χ. μαζί με 
τους Αιτωλούς και τους Ευρυτάνες, πο-
λέμησαν τους Γαλάτες. Επίσης, ιστορι-
κή αναφορά στους Δόλοπες γίνεται και 
κατά τους εμφυλίους πολέμους των 
Ρωμαίων, όταν και προσλαμβάνονται 
ως μισθοφόροι πολεμιστές για να απα-
σχολούν, με τον ελαφρύ τους οπλισμό 
(τόξα και σφενδόνες), τους αντιπάλους 
κατά τη διάρκεια των μαχών. Τέλος, το 
174 π.Χ., ο Περσέας του Φιλίππου τους 
καθυπέταξε, παρά το γεγονός ότι αυ-
τός βρισκόταν κάτω από τη Ρωμαϊκή 
κυριαρχία. 

Οι Δόλοπες εξαφανίστηκαν από τις 
ιστορικές αναφορές ως αυτοτελής και 
αυτοδιοίκητος λαός, κατά τα τελευταία 
πρό Χριστού ή τα πρώτα μετά Χριστόν 
έτη. «Ού γάρ ήν Δολόπων γένος» γρά-
φει ο Παυσανίας. 

Θα πρέπει, επιπλέον, να αναφερθεί 
ότι, κατά την περίοδο της ακμής της 
αρχαίας Δολοπίας, εκτός από την πρω-
τεύουσα Κτιμένη, αναπτύχθηκαν και 
άλλες Δολοπικές πόλεις, όπως η Δολο-
πηίς, οι Αγγείαι κοντά στη Λίμνη Ξυνιά-
δα, η Μενελαίς κοντά στο Σμόκοβο και 
η Ελλοπία στα νότια της Νευρόπολης 
(Μούχα). 

Τέλος, εκείνο που συνάγεται από 
τις ιστορικές αναφορές είναι ότι η αρ-
χαία Δολοπία, άλλοτε ήταν ανεξάρτητο 
κράτος κι άλλοτε υποχρεωνόταν να 
δημιουργεί φιλικές ή εχθρικές σχέσεις 
προς τη μία ή την άλλη από τις τότε με-
γάλες δυνάμεις, χωρίς να αποκλειόταν, 
για ορισμένα χρονικά διαστήματα και 
η υποταγή τους σ’ αυτές. 

Η παραπάνω περιληπτική ιστορική 
αναδρομή, αποδεικνύει ότι η περιοχή 
του Δήμου Ιτάμου, αλλά και η ευρύτερη 
γύρω απ’ αυτόν περιοχή, κατοικούνταν 
από τους αρχαίους Δόλοπες. Συνεπώς, 
ενισχύεται η επιχειρηματολογία και η 
άποψη όσων επιμένουν στη μετονομα-
σία του Δήμου ίτάμου σε Δήμο Δολό-
πων. Ειδικά δε εάν και όταν διευρυνθεί 
στα πλαίσια του Καποδίστρια ίί. 

______________
ΠΗΓΕΣ: α)Ομήρου Ιλιάς β’, 682-685, 484. 
β) Στράβωνος ΙΧ, 5, 5, σελ. 431 και ΙΧ 437, 17, 17 α. 
γ) Ξενοφώντος Ελληνικά, β’, δ’, 1. 
δ)Πολυβίου, ΚΒ, 22. 
ε) Απολλωνίου Ροδίου, Αργοναυτικά. 
στ) Λεξικόν Ομηρικόν, Δημ. Ολυμπίου. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓίΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣίΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ίΤΑΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ ΔΟΛΟΠΩΝ
Από τον Βασίλη Δ. Κατσούλη, Καθηγητή Πανεπιστημίου

Καλό ταξίδι παππού...

Η  
πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό όταν 
σκέφτομαι τον παππού μου, Γιώργο Δ. 
Καραμέτο, είναι, θα έλεγε κανείς, του κλα-
σικού παππού στο χωριό. Ψηλός  (τουλάχι-
στον αντικρύζοντάς τον ως παιδί έτσι μου 

έχει εντυπωθεί), γεροδεμένος, με χοντρά χέρια από τη 
σκληρή δουλειά, με το περιποιημένο ψιλό γκρίζο μου-
στακάκι του και τα λιγοστά γκρίζα μαλιά. Πάντα γελα-
στός, καλοπροαίρετος, χωρίς ίχνος πονηρίας ή κακίας, 
αυθόρμητος, με την απλότητα, την ταπεινότητα και τη 
σοφία του καλού ποιμένα. Μια ζωή βοσκός, ποιμένας. 
Βοσκός για τα πρόβατά του και ποιμένας για την οι-
κογένειά του. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας, ίσως, 
αναγκαστικά κοντά στα πρόβατά του, με τα οποία θαρ-
ρείς πως είχε μία μυστική επικοινωνία... 

Περνώντας σχεδόν όλο το καλοκαίρι κοντά στον 
παππού και τη γιαγιά στο χωριό είχα την ευκαιρία να 
ζήσω εμπειρίες σπάνιες για τα σημερινά παιδιά των 
πόλεων. Μαζί με τον παππού στη διαδρομή για το μα-

ντρί στον Αη-Λιά με το γαϊδουράκι, μαζί του στη βο-
σκή να κατευθύνει το κοπάδι σφυρίζοντας και πετώντας 
καμιά πέτρα, μετά στο μάζεμα του κοπαδιού και στο 
άρμεγμα. Όποτε επέστρεφε μόνος και κατάκοπος στο 
σπίτι όπου μας έβρισκε με τη γιαγιά, θα πίναμε πάντα 
μαζί μια πορτοκαλάδα από αυτές που αγόραζε με το τε-
λάρο από το φορτηγό που περνούσε και το οποίο φορ-
τηγό πάντα βγαίναμε με τον αδερφό μου και τη γιαγιά 
να το σταματήσουμε για να πάρουμε πορτοκαλάδες για 
τον παππού – του άρεσαν πολύ οι πορτοκαλάδες... 

Από τις ελάχιστες φορές που αποφάσιζε να αφήσει 
τα, λιγοστά τον τελευταίο καιρό, πρόβατά του και να 
έρθει για λίγες μέρες ανάπαυσης στο σπίτι μας στη θά-
λασσα, με το χαρακτηριστικό ψαθάκι του και την γκλί-
τσα του, το μόνο που μπορώ να θυμηθώ είναι γέλια 
και πειράγματα στην αυλή γύρω από το τραπέζι και, 
φυσικά, χρήσιμες νουθεσίες...

Μας άφησες απρόσμενα παππού... Εύχομαι ο Με-
γάλος Ποιμένας να σε δεχθεί στην αγκαλιά του και να 
σε αναπαύει! 

Ο εγγονός σου
Ι.Ν.Μ.

Η Στήλη «Ιστορικά Θέματα» με θέμα «Το Αρματωλίκι των Αγρά-
φων» λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης δεν χώρεσε. Θα δημοσιευθεί 
απ’ αυτή τη σελίδα στο επόμενο φύλλο του Μαρτίου. Ζητάμε την κα-
τανόηση του χωριανού μας «Φιλίστορα». 



Ολοκληρώθηκε και πα-
ραδόθηκε σε χρήση 
η νέα γέφυρα Καρο-

πλεσίου στον Άσπρο ποταμό 
(στην επαρχιακή οδό Καρδί-
τσα – Καροπλέσι). Τα εγκαίνια 
έγιναν την Κυριακή 12 Οκτω-
βρίου 2008 από τον Νομάρχη 
Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο, 
παρουσία του Προέδρου Κα-
ροπλεσίου κ. Κ. Γιαννουσά, 
του Δημάρχου ίταμου κ. Β. 
Τσαντήλα, του αντινομάρχη 
Έργων κ. Β. Νίκου, Νομαρχια-
κών & Δημοτικών Συμβούλων 
και πολλών κατοίκων του Κα-
ροπλεσίου. 

Η νέα γέφυρα (από μπετόν) 
έχει μήκος 19 μέτρα και πλάτος 
7 μέτρα περίπου. Η έγκριση κα-
τασκευής του έργου έγινε με 
την υπ. αρίθ. 9/68/28-6-2007 
απόφαση της Νομαρχίας Καρ-
δίτσας, με προϋπολογισμό 

250.000 ευρώ. Μετά την δημο-
πρασία το έργο ανατέθηκε, με 
την υπ. αρίθ. 14/116/19-9-2007 
απόφαση της Νομαρχίας, στην 
εταιρεία «Γεώργιος Μπαρμπού-
της», με έκπτωση 16% και συ-
νολική δαπάνη έργου 210.733 
ευρώ. 

Η παλιά (σιδερένια – στρα-
τιωτική) γέφυρα Μπέλεϋ απο-
συναρμολογήθηκε και θα με-
ταφερθεί σύντομα για να τοπο-
θετηθεί στον ποταμό Μέγδοβα 
(θέση Φιλίππου) για να συνδε-
θούν τα χωριά Καροπλέσι και 
Νεράϊδα, μέσω Κουκέϊκα. 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Ενισχύσεις που λάβαμε
Α/Α  .....................................................................................................ΕΥΡΩ 
1 Ανυφαντή - Σκρέκου Ευθυμία (495)  .................................... 15
2 Ανυφαντής Ξενοφών από Σουηδία (494)  .......................... 50
3 Βεληβασάκης Ιωάννης από Κρήτη (803)  ........................... 20
4 Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία (498)  ....................................  10
5 Βουρλιάς Κων/νος του Νικ. (500) ............................................  5
6 Γεροκώστας Ευάγγελος Ιερέας(601) ........................................5
7 Δήμος Κων /νος του Αναστ. (493) .........................................  20
8 Θάνος Γεώργιος του Δημ.(489) ............................................... 30
9 Θάνος Νικόλαος του Δημ.(490) .............................................. 30
10 Θάνου - Πηλιούση Σωτηρία (148) ......................................... 20 
11 Θάνου - Τσοκάνη Λίνα (491) .................................................... 30
12 Θώμος Κων/νος από Καινούργιο (440) ................................ 20
13 Καραβάνας Κων/νος του Δημ.(147) ....................................  .20
14 Καραμέτος Κων/νος του Δημ.(605) ....................................... 10
15 Κατσούλης Νικόλαος (Ιατρός)(699)......................................  40
16 Κόκκινος Κων/νος του Δημ. (497) ........................................  .20
17 Κοσπεντάρη Πόπη (602) ........................................................... 30
18 Κούκου - Γιαννακάκου Βούλα (700) .....................................  10
19 Κούρτης Λάμπρος από Καλαμάτα (801).............................. 50
20 Μακρής Απόστολος & Μαρία Μακρή (499) ....................... 50
21 Μαρκούσης Παναγιώτης (Ιερέας)(146) ............................... 15
22 Μονάντερος Πέτρος του Κων. (496 ....................................... 10
23 Μπακογιώργος Ζαχαρίας (145)  ............................................. 10
24 Μπουρλιάκου - Σαξώνη Χρυσούλα (603 ............................. 10
25 Ντερέκα - Παππά Μαριγούλα (604) ...................................... 20
26 Παπανικολάου Δημήτριος (ΚΕΠΥΟ)(751) ........................... 20
27 Σαμαράς Αλκιβιάδης(492) ........................................................ 20
28 Τσιρώνη Βασιλική (441) ............................................................ 20
29 Τσιτσιμπής Στέφανος (606)  ..................................................... 20
30 Χαλάτσης Δημήτριος του Γεω.(698) ...................................... 50
31 Χατζάκος Δημήτριος από Βόλο (439) .................................. 30

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓίΑ ΤΟ ΝΕΟ  
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚίΟ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 

Για την κατασκευή του Νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας οι κάτωθι 
προσέφεραν τα ακόλουθα ποσά: 
1. Θάνος Γεώργιος του Δημητρίου εις μνήμην Κώστα ί. Ζήση προσέ-
φερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ. 007).
2. Θάνος Νικόλαος του Δημητρίου εις μνήμην Κώστα ί. Ζήση προσέ-
φερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ. 008). 
3. Θάνου – Τσοκάνη Λίνα του Δημητρίου εις μνήμην Κώστα ί. Ζήση 
προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ. 009). 
4. Σπινάσα Βανέσα και Σπινάσα Ροζίτα κόρες του Ηλία εις μνήμην 
του παππού τους Βασίλη Σπινάσα προσέφεραν το ποσό των 100 
ευρώ (αρ. απόδ. 010). 
5. Σπινάσα – Τσαντήλα Κωσταντία του Βασιλείου εις μνήμην του 
πατέρα της Βασίλη Σπινάσα προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. 
απόδ. 011). 
6. Αυγέρη – Θέου Περσεφόνη της Σοφίας εις μνήμην του πατέρα της 
Δημητρίου Αυγέρη προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 
012). 
7. Αυγέρη Σοφία εις μνήμην του συζύγου της Δημητρίου Αυγέρη 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 013). 
8. Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων/νου εις μνήμην Κώστα ί. Ζήση 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 014). 
9. Κατσούλη Ελένη του Ηλία εις μνήμην των γονέων της προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 015). 
10. Μακρής Γεώργιος του Δημητρίου εις μνήμην Κώστα ί. Ζήση 
προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ. 016). 
11. Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία εις μνήμην των γονέων του προ-
σέφερε το ποσό των 40 ευρώ (αρ. απόδ. 017).
12. Μακρής Απόστολος του Δημητρίου εις μνήμην Κώστα ί. Ζήση 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 018). 
13. Κοσπεντάρη Πόπη του Νικολάου εις μνήμην Κώστα ί. Ζήση και 
Γιαννούλας ί. Ζήση προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 
019). 
14. Κουσάνας Χριστόδουλος του Κων /νου εις μνήμην Γιαννούλας ί. 
Ζήση προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 020). 
15. Μητσάκη Ειρήνη του Ηλία εις μνήμην Γιαννούλας ί. Ζήση και 
Κώστα ί. Ζήση προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 021). 
16. Κατσούλης Βασίλειος του Δημητρίου εις μνήμην γονέων του 
προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ (αρ. απόδ. 022). 
17. Καραμέτος Ηλίας του Δημητρίου εις μνήμην του αδελφού του Γε-
ωργίου Δ. Καραμέτου προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 
023). 
18. Ντερέκα – Παππά Μαριγούλα εις μνήμην γονέων της προσέφε-
ρε το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 025). 
19. Ντερέκας Λουκάς εις μνήμην Γεωργίου Καραμέτου του Δημη-
τρίου & Π. προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 026). 
20. Δήμος Γιάννης του Δημητρίου εις μνήμην της νονάς του Γιαννού-
λας ί. Ζήση προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 029). 
21. Δήμου Βασιλική χήρα Δημητρίου εις μνήμην της κουμπάρας της 
Γιαννούλας ί. Ζήση προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 
030). 
22. Νικόλαος και Ζωή Καραμέτου – Μακρή, εις μνήμην των γονέων 
τους Περσεφόνης και Γεωργίου Καραμέτου προσέφεραν το ποσό 
των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 051). 

Ευχαριστούμε θερμά για τις Προσφορές. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓίΑ ΤίΣ ΜΟΚΕΤΕΣ  
ΤΟΥ ί. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓίΟΥ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 

Για την αγορά των μοκετών, που τοποθετήθηκαν ήδη στην 
εκκλησία του χωριού μας, στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, (σε 
συνέχεια των 22 που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο), 
προσέφεραν και οι κάτωθι τα ακόλουθα ποσά: 
1. Οικονόμου Γεωργία ...............................................................70 ευρώ
2. Διαμαντής Στυλιανός ..........................................................100 ευρώ 
3. Κουτσέλου Ελένη .................................................................100 ευρώ 
4. Μαργαρίτης Δημήτριος .......................................................10 ευρώ 
5. Αυγέρης Κώστας (Ιερέας .....................................................50 ευρώ 
6. Κατσούλη Ελένη του Ηλία ...................................................20 ευρώ 
7. Μακρής Γεώργιος του Δημητρίου ....................................20 ευρώ 
8. Μπακόλα Μαίρη ...................................................................155 ευρώ 
9. Κουτής Βάϊος (εις μνήμην Ηλία Κουτή ..........................100 ευρώ 

Οι εργασίες της αποχέ-
τευσης Ομβρίων του 
χωριού μας συνεχί-

στηκαν και το φθινόπωρο. 
Οι εργολάβοι κάνουν βέβαια 
καλή δουλειά αλλά δεν δού-
λεψαν εντατικά, αφού δεν έρ-
χονταν κάθε μέρα. Οι εργασί-
ες άρχισαν τέλη Αυγούστου, 
αν έρχονταν κάθε μέρα όλο το 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, θα 
είχαν τελειώσει. Έτσι οι αγω-
γοί δεν τελείωσαν όσο ο και-
ρός ήταν ακόμα καλός και οι 
εργασίες συνεχίστηκαν μέσα 
στις λάσπες των βροχών, στα 
μέσα Νοεμβρίου. 

Η ταλαιπωρία μας όλο το 
φθινόπωρο από τις εργασίες 
ήταν τεράστια. Αρκεί να πού-
με πως για αρκετές μέρες το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ έπαιρνε 
στροφή στις «Κρανούλες» και 
πηγαινοερχόμασταν εκεί να το 

πάρουμε. Κάναμε όμως υπο-
μονή γιατί η αποχέτευση των 
ομβρίων, θα μας σώσει από τον 
κίνδυνο κατολισθήσεων. Δυ-
σκολία στη μετακίνησή τους εί-
χαν και οι υλοτόμοι που έκοβαν 
τα έλατα για Τριφύλλα αφού 
πήγαιναν εκεί κάθε μέρα μέσω 
Νεκροταφείου. Έπεσαν βλέπετε 
όλα μαζί. Το έργο αυτό είναι το 
μεγαλύτερο και σημαντικότερο 
που γίνεται τα τελευταία χρόνια 
στο χωριό μας. 

Έγιναν αρκετοί αγωγοί μέσα 
στους δρόμους του χωριού μας. 
Έγιναν οι αγωγοί σε όλο τον κε-
ντρικό δρόμο, στον κάτω μαχα-
λά προς «Βρυσούλα», στο δρόμο 
από κεντρικό δρόμο προς παλιό 
μαγαζί Αυγέρη αλλά και προς 
Ανυφαντή και στο δρόμο από 
βρύση Μανώλη προς τα επάνω 
την γειτονιά Καραμετέων. 

Κάτι που φωνάζουν οι χω-
ριανοί μας και συμφωνούμε 
μαζί τους τονίζοντας το από 

εδώ είναι που δεν έπεσε άσφαλ-
τος στον κεντρικό δρόμο. Ο κε-
ντρικός δρόμος ήταν εδώ και 
χρόνια όλος ασφαλτοστρωμέ-
νος. Στα σημεία του που έσκα-
ψαν λοιπόν οι εργολάβοι δεν τα 
κάλυψαν με άσφαλτο αλλά με 
απλό τσιμέντο. Δεν έπρεπε εκεί 
να καλυφθεί πάλι με άσφαλτο; 
Στον Αμάραντο που έγινε τον 
Οκτώβριο παρόμοιο έργο στον 
κεντρικό δρόμο γιατί καλύφθη-
κε αμέσως με άσφαλτο; 

Φυσικά το έργο σε καμία πε-
ρίπτωση δεν ολοκληρώθηκε. Τα 
νερά που τώρα οδηγούνται στη 
Λεκάνη πρέπει να φύγουν από 
εκεί είτε προς «Μέγα Ρέμα» είτε 
προς ρέμα «Γυραντρώνη». Η Λε-
κάνη πρέπει να είναι στεγνή για 
να πάψει ο κίνδυνος. 

Ελπίζουμε να χρηματοδο-
τηθεί το έργο με νέες πιστώσεις 
ώστε να συνεχιστεί και να τελει-
οποιηθεί. 

Αποχέτευση Ομβρίων Νεράϊδας

Εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα Καροπλεσίου 

Με μεγάλη επιτυχία 
έγινε η προγραμμα-
τισμένη Γενική Συνέ-

λευση του Συλλόγου Αποδή-
μων Νεράϊδας, αφού η συμ-
μετοχή των αποδήμων χωρια-
νών μας σ’ αυτή ήταν μεγάλη. 
Οι εργασίες της Συνέλευσης 
έγιναν στη γνωστή αίθουσα 
των καταστημάτων Palmie – 
Bistro, που πάντα κάνουμε τις 
συγκεντρώσεις μας, την Κυ-
ριακή 9 Νοεμβρίου 2008, το 
μεσημέρι. Να ευχαριστήσουμε 
τους ιδιοκτήτες των καταστη-
μάτων Αδελφούς Κουτρουλιά 
από το γειτονικό μας χωριό 
Μαυρομμάτα. 

Μετά τον απολογισμό δρά-
σης του απερχόμενου Δ. Σ. έγι-
ναν αρχαιρεσίες εκλογής νέου 
Δ. Σ., τα μέλη του οποίου, όπως 
συγκροτήθηκαν σε σώμα, δη-
μοσιεύονται στην πρώτη σελίδα 
της εφημερίδας μας. 

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση 

για θέματα του χωριού μας απ’ 
τα οποία κυριάρχησε το μέγα 
θέμα που ανησυχεί, αυτό τον 
καιρό, όλους τους χωριανούς 
μας, το σχεδιαζόμενο Υδροηλε-
κτρικό έργο στο ποτάμι μας. Οι 
απόδημοι Νεραϊδιώτες εκδήλω-
σαν ομόφωνα την απόλυτη αντί-
θεσή τους σε αυτό πιέζοντας το 
Δ. Σ. να προβεί σε ενέργειες. Το 
Δ. Σ. γνωστοποίησε στη Γ. Σ. το 
κείμενο – έγγραφο που μαζί με 
τα Δ. Σ. και των άλλων Συλλόγων 
της Κοινότητάς μας συνέταξαν 
για να το στείλουν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Με το κείμενο, που 
τονίζει τους συγκεκριμένους 
λόγους των αντιρρήσεών μας, 
συμφώνησαν όλοι οι παρόντες 
απόδημοι. Έγιναν κάποιες συ-
μπληρώσεις και το έγγραφο υπο-
γράφηκε από τους Προέδρους 
για να σταλεί αμέσως στους αρ-
μοδίους. 

Τέλος αρκετή ώρα συζη-
τήθηκε και το θέμα του αργού 
ρυθμού των εργασιών στο 

δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα. Αί-
σθηση προκάλεσαν όσα είπε ο 
Πρόεδρος Αποδήμων για την 
ασυνεννοησία των αρμοδίων 
υπηρεσιών αλλά και την ολιγω-
ρία, έως αδιαφορία, των εκλεγ-
μένων μας στο συγκεκριμένο 
έργο. Σε επικοινωνία που είχε με 
το Δασαρχείο Καρδίτσας, είπε 
πως αυτό μόλις τέλη Οκτωβρίου 
ενημερώθηκε πως έπρεπε να κο-
πούν δέντρα στο εν λόγω έργο. 
Ψάχνοντας αρχές Νοεμβρίου 
το συνεργείο κοπής τους ενώ ο 
εργολάβος είχε αρχίσει εργασίες 
ένα μήνα πρίν και λόγω αυτού 
σταμάτησε. Έκπληξη προκάλε-
σε αυτό σε όλους τη στιγμή που 
είναι γνωστό πως η δημοπρασία 
του έργου έγινε πρίν ένα χρόνο 
και η σύμβασή του υπογράφηκε 
τον Φεβρουάριο που σημαίνει 
πως από τότε ανά πάσα στιγμή 
μπορούσαν να αρχίσουν εργασί-
ες. Δεν έπρεπε οι εκλεγμένοι μας 
να ενημερώσουν από τότε το 
Δασαρχείο; Να ενδιαφερθούν; 

Γενική Συνέλευση Αποδήμων Νεράϊδας 



Επιστημονικό 
Συνέδριο 
Αγράφων 

Στις 8, 9 και 10 Αυγούστου 
2008 έγινε Επιστημονικό 
Συνέδριο στα Άγραφα με 

θέμα: «Τα Χωριά των Αγράφων 
στη διαδρομή της Ιστορίας». Την 
μεγάλη αυτή εκδήλωση διοργά-
νωσε η Πανευρυτανική Ένωση 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών, 
το Δήμο Αγράφων και τη Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας. 

 Με την κινητοποίηση πλή-
θους επιστημόνων και τη φλο-
γερή συνδρομή τοπικών παρα-
γόντων, συντονίστηκαν πλήθος 
δραστηριότητες που οδήγησαν 
την εκδήλωση σε πλήρη επιτυ-
χία. 

 Την πρώτη μέρα οι εργασίες 
έγιναν στην πλατεία Τροβάτου. 
Την δεύτερη μέρα στην πλατεία 
Αγράφων και την Τρίτη ημέρα 
στην πλατεία Βραγγιανών. 

 Τις εργασίες του Συνεδρίου 
μεταξύ άλλων παρακολούθησαν 
ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. 
Νικόλαος, ο Νομάρχης Ευρυτα-
νίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο 
Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας 
Καρανίκας, οι πρώην Βουλευτές 
κ. Κώστας Τσιγαρίδας και Νίκος 
Σαλαγιάννης, ο Δήμαρχος Καρ-
πενησίου και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ 
Ευρυτανίας κ. Βασίλης Καραμπάς, 
ο δήμαρχος Αγράφων κ. Χρήστος 
Μπούρας, Νομαρχιακοί & Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι 
Τοπικών Συλλόγων των γύρω χω-
ριών και πλήθος κόσμου. 

 Οι εισηγήσεις, οι παρεμβά-
σεις, οι χαιρετισμοί και τα πορί-
σματα του Συνεδρίου θα περι-
ληφθούν στον υπό έκδοση τόμο 
των πρακτικών. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ: Το κείμενο αυτό δεν χώρεσε 
στο προηγούμενο φύλλο μας και το 
δημοσιεύουμε τώρα. Στην Οργανω-
τική Επιτροπή του Συνεδρίου αυτού 
ήταν και ο χωριανός μας αείμνηστος 
δάσκαλος Κώστας Ι. Ζήσης. 

Ημερίδα  
για τον Διονύσιο  
εκ Φουρνά 

Ημερίδα με θέμα «Διονύ-
σιος ο εκ Φουρνά και το 
έργο του» πραγματοποι-

ήθηκε το Σάββατο 2 Αυγούστου 
2008, το απόγευμα, στην κεντρι-
κή πλατεία Φουρνάς.

 Στην εκδήλωση αυτή, που 
είχε μεγάλη επιτυχία, έγιναν οι 
ακόλουθες εισηγήσεις: «Η πνευ-
ματική δράση του Διονυσίου του 
εκ Φουρνά» (Σεραφείμ Ζαφείρης, 

Αρχιμανδρίτης Ι. Μητρ. Λαμίας). 
«Η δράση του Διονυσίου στο 
Φουρνά» (Δημήτριος Γ. Τσέλιος, 
Εκπαιδευτικός, τ. ειδ. Πάρεδρος 
Παιδ/κού Ινστιτούτου). «Το σήμε-
ρα και το αύριο της περιοχής μας 
& Ανάδειξη του Πολιτισμού μας» 
(Σωτήρης Χούπας, Εκπαιδευτι-
κός). «Διονύσιος ο εκ Φουρνά: ο 
δάσκαλος, ο καλλιτέχνης, ο συγ-
γραφέας, ο πατριώτης» (Γεώργι-
ος Κακαβάς. Προϊστάμενος 24ης 
Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτή-
των, Λαμία). Ακολούθησε χαιρε-
τισμός του Πρόεδρου του Συλλό-
γου των Απανταχού Φουρνιωτών 
Ευρυτανίας «Ο Λεπενιώτης» κ. 
Πέτρου Γ. Τσέλιου ενώ το κλείσι-
μο των εργασιών της ημερίδας 
έγινε από το Δήμαρχο Φουρνάς 
κ. Ηλία Παπουτσόπουλο. Την εκ-
δήλωση τίμησε με την παρουσία 
του, και μίλησε, ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. 
Νικόλαος. Στο τέλος έγινε δια-
νομή του βιβλίου «Ιερομονάχου 
Διονυσίου του εκ Φουρνά των 
Αγράφων, Έργα και Ημέραι στη 
γενέτειρά του» που επιμελήθη-
κε ο εκπαιδευτικός Δημήτριος Γ. 
Τσέλιος. 

 Μπράβο στους διοργανωτές 
για την σημαντικότατη αυτή πο-
λιτιστική εκδήλωση που με μεγά-
λη επιτυχία πραγματοποίησαν. 

Πανευρυτανικό 
Αντάμωμα  
της Ο.Ε.Σ.  
στα Άγραφα 

Το Πανευρυτανικό Αντάμω-
μα που διοργανώνει κάθε 
χρόνο η Ομοσπονδία Ευ-

ρυτανικών Συλλόγων πραγμα-
τοποιήθηκε φέτος την Κυριακή 
27 Ιουλίου 2008, στα Άγραφα, με 
συνδιοργανωτή το Δήμο Αγρά-
φων. 

 Η επιλογή των Αγράφων έγινε 
λόγω της συμπλήρωσης των 200 
χρόνων, φέτος, από το θάνατο 
του θρυλικού ήρωα Κατσαντώνη. 

 Στην εκδήλωση, που έγινε 
στην κεντρική πλατεία των Αγρά-
φων, μεταξύ άλλων παραβρέθη-
καν ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. 
Κ. Κοντογεώργος, ο Βουλευτής 
Ευρυτανίας κ. Η. Καρανίκας, ο 
πρώην Βουλευτής κ. Δ. Τσιαμά-
κης, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. 
Χρ. Μπούρας, η Πρόεδρος της 
Ο.Ε.Σ. κ. Βάσω Χαλκιά, ο Αντινο-
μάρχης Ευρυτανίας κ. Δ. Ζήκας, ο 
Πρόεδρος της ΤΕΔΚ & Δήμαρχος 
Καρπενησίου κ. Β. Καραμπάς, ο 
Δήμαρχος Απεραντίων κ. Δημ. 
Τάτσης, ο Δήμαρχος Κτημενίων κ. 
Γρηγ. Χαλκιάς, ο Δήμαρχος Φρα-
γκίστας κ. Θωμάς Μπόνιας, ο Δή-
μαρχος Φουρνάς κ. Ηλ. Παπου-
τσόπουλος, Νομαρχιακοί & Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι 

τοπικών και πολιτιστικών Συλλό-
γων και πλήθος κόσμου απ΄ όλα 
τα γύρω χωριά των Αγράφων. 

 Ο δήμαρχος Αγράφων κα-
λωσόρισε όλους στο Αντάμωμα, 
ενώ αναφερόμενος στον «Κα-
ποδίστρια 2» πρότεινε ο δήμος 
Αγράφων να παραμείνει ξεχωρι-
στός δήμος. 

 Ο βουλευτής Ευρυτανίας 
στον χαιρετισμό του στήριξε την 
πρόταση του δημάρχου για να 
μη χαθεί το όνομα των Αγράφων, 
ενώ τόνισε, επίσης, ότι θέλει να 
τον αντιμετωπίζουν ως βουλευτή 
της Ευρυτανίας και όχι ως βου-
λευτή της αντιπολίτευσης. 

 Ο νομάρχης Ευρυτανίας επέ-
λεξε να αναφερθεί στα έργα, που 
έχουν γίνει στον δήμο Αγράφων 
και στα έργα που έχουν δρομο-
λογηθεί από τη νομαρχία, ενώ 
ευχαρίστησε για την κάλυψη του 
ανταμώματος την ΕΤ3 και την εκ-
πομπή «Κυριακή στο Χωριό» της 
Μάρνης Χατζιεμμανουήλ. 

 Το αντάμωμα ξεκίνησε με 
μια αναπαράσταση περιστατικού 
από τη ζωή του Κατσαντώνη, τον 
ρόλο του οποίου υποδύθηκε ο κ. 
Παύλος Τσιγαρίδας και κινηματο-
γραφήθηκε από τους τεχνικούς 
της εκπομπής εν μέσω θερμών 
χειροκροτημάτων. 

 Στη συνέχεια αντιλάλησαν τα 
βουνά απ’ το κλαρίνο. Τα δημοτι-
κά τραγούδια χόρεψαν διάφορα 
χορευτικά Συλλόγων της περιο-
χής. 

 Στόχος της Ομοσπονδίας εί-
ναι η προβολή της ιστορίας, του 
πολιτισμού και της παράδοσης 
της κάθε περιοχής που επιλέγε-
ται για την πραγματοποίηση του 
ανταμώματος. 

 Οι φετινές εκδηλώσεις κα-
λύφθηκαν από την τηλεοπτική 
εκπομπή της ΕΤ3 «Κυριακή στο 
Χωριό» η οποία προβλήθηκε στις 
21.9.2008, στις 15:00, και θα ξα-
ναπροβληθεί σε επαναλήψεις το 
χειμώνα. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ: Το κείμενο αυτό δεν χώρεσε 
στο προηγούμενο φύλλο και το δη-
μοσιεύουμε τώρα. 

 Ο Ηλίας  
Μαμαλάκης  
σε «χώματα  
με ιστορία» 

Αφήνει για λίγο τις συνταγές 
του ο Ηλίας Μαμαλάκης 
και βουτάει στο καζάνι 

της ελληνικής ιστορίας, εστιάζο-
ντας στους προεπαναστατικούς 
χρόνους, για να σερβίρει τη νέα 
σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΤ3, με 
τίτλο: «χώματα με ιστορία». 

 Τα Άγραφα, την ορεινή αυτή 
και σε πολλά σημεία δύσβατη 
περιοχή περιηγήθηκε φέτος τον 
Ιούλιο 2008, ο γνωστός μας απ’ 
την τηλεόραση Ηλίας Μαμαλά-
κης. Μέσα Ιουλίου πέρασε και 
από το χωριό μας, τη Νεράϊδα. 
Ένα οδοιπορικό που δεν έγινε 
για την ανακάλυψη συνταγών και 
εδεσμάτων αλλά με την πρόθε-
ση να συγκεντρωθεί υλικό από 
άγνωστες πτυχές ηρώων της 
ελληνικής Επανάστασης του ’21 
για ένα ντοκιμαντέρ (12 επεισο-

δίων). 
 Στα «χώματα με ιστορία» κυ-

ριαρχεί η φιγούρα του Κατσαντώ-
νη. Κορμός της σειράς ντοκιμα-
ντέρ είναι η ζωή του. Σε καθένα 
από τα επεισόδια, με συνδετικό 
κρίκο τον Κατσαντώνη, παρου-
σιάζονται άλλες ιστορικές φυσι-
ογνωμίες οι δρόμοι των οποίων 
συναντήθηκαν με εκείνον του 
θρυλικού οπλαρχηγού. Το τρίτο 
επεισόδιο, για παράδειγμα, είναι 
αφιερωμένο στη γνωριμία με τον 
Καραϊσκάκη. Το πέμπτο στη συ-
νάντησή του με τον Μάρκο Μπό-
τσαρη, το έκτο εστιάζει στον Κα-
πετάν – Δίπλα, νονό του Κατσα-
ντώνη και δασκάλου όλων των 
Κλεφτών, και το έβδομο μιλάει 
για τη συνέλευση των οπλαρχη-
γών το καλοκαίρι του 1807 στη 
Λευκάδα με την παρουσία του 
Καποδίστρια, του στρατηγού του 
ρωσικού στρατού Εμμανουήλ 
Παπαδόπουλου και του δεσπότη 
Ιγνάτιου. 

 Οι κουβέντες σημερινών αν-
θρώπων για τον σταυραετό της 
κλεφτουριάς, των Αγράφων, για 
τον πρόδρομο της Επανάστα-
σης, όπως έχει χαρακτηριστεί 
ο Κατσαντώνης, συνάρπασαν 
τον Ηλία Μαμαλάκη, που έβαλε 
σκοπό να βουτίξει στα βάθη της 
ιστορίας των προεπαναστατικών 
χρόνων. 

 Έναυσμα στάθηκε αυτό που 
εισέπραττε στις επισκέψεις του 
στα χωριά των Αγράφων. Μέσα 
Ιουλίου 2008 πέρασε, όπως προ-
είπαμε, και από το χωριό μας, τη 
Νεράϊδα.

 Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά: 
«Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η 
οντότητα του Κατσαντώνη. Ποιος 
να το φανταστεί ότι γέροι γύρω 
από τα τραπεζάκια των καφενεί-
ων σε εκείνα τα απομακρυσμένα 
χωριά, τα σχεδόν απομονωμένα, 
αρχές του 21ου αιώνα, θα μιλούν 
ακόμα για τον Κατσαντώνη! Μια 

υπόθεση σοβαρή αλλά αδιάφο-
ρα τοποθετημένη στην ψυχοσύν-
θεση των Ελλήνων». 

 Τα γυρίσματα έγιναν κυρίως 
στα Αγραφιώτικα Χωριά (Ευρυ-
τανικά και Θεσσαλικά) και συνε-
χίστηκαν στα Βαλτοχώρια (Αγρί-
νιο), Μεσολόγγι, Σούλι και φυσικά 
στα Γιάννενα. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ: Οι εκπομπές αυτές άρχισαν 
ήδη να μεταδίδονται από την ΕΤ3. 
Η πρώτη μεταδόθηκε την Κυριακή 
2/11/2008 στις 17:30 μ.μ. και συνε-
χίζονται κάθε Κυριακή την ίδια ώρα. 

Εκδήλωση  
στη Σπηλιά του 
Κατσαντώνη 

Εκδήλωση στη Σπηλιά του 
Κατσαντώνη, (στον τόπο 
που τον συνέλαβαν πρίν 

200 ακριβώς χρόνια), στο Σύχνι-
κο Αγράφων, πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 3 Αυγούστου, μέσα 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
«Κατσαντώνεια 2008». 

 Διοργανωτές της εκδήλω-
σης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ευρυτανίας, ο Δήμος Αγράφων 
και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των 
Απανταχού Συχνικιωτών και Μο-
ναστηρακιωτών Αγράφων. 

 Παραβρέθηκαν ο Νομάρχης 
Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργος, ο 
Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Καρα-
νίκας, ο Μητροπολίτης Καρπε-
νησίου κ. Νικόλαος, ο Δήμαρχος 
Αγράφων κ. Μπούρας, η Σύμβου-
λος της Υπουργού Εξωτερικών κ. 
Κέλλυ Μπουρδάρα, εκπρόσωποι 
Συλλόγων και πλήθος κόσμου. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ: Το κείμενο αυτό, λόγω ελλεί-
ψεως χώρου δεν χώρεσε, στο προ-
ηγούμενο φύλλο και δημοσιεύεται 
τώρα. 
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Ιδιοκτήτες των πολύ γνωστών μας αυτών πολυκαταστημάτων είναι οι καταγόμενοι  
από το γειτονικό μας χωριό Άγραφα, αδελφοί Χόντου. Ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Αργύρης,  

ο Γιάννης και ο Κώστας. Παιδιά του αείμνηστου Σωτήρη Χόντου. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΛωΡΑΚΗ 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και εγκαινιάστηκε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008, 
το «Μουσείο Φλωράκη». Πρόκειται για το πατρικό σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη 
στο Παλιοζογλόπι Ραχούλας, που ανακατασκευάστηκε και θα λειτουργεί σ’ αυτό 
εκθεσιακός χώρος και βιβλιοθήκη του Κόμματος. Το Μουσείο εγκαινίασε η Γ. Γ. 
του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γ. Γ. Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας κ. Φώτης Γκούπας, ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, 
ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Δομ. Βερίλλης, οι Δήμαρχοι Φραγκίστας, Πλαστήρα και 
Ιτάμου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Τ. Σ. και Συλλόγων και πλήθος κόσμου. Το 
έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το ΥΠΕΧωΔΕ και από 
το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» μέσω του Δήμου Ιταμου και της Νομαρχίας Καρδίτσας. 
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Ε Φ Υ ΓΑ Ν  Α Π Ο  Κ Ο Ν ΤΑ  Μ Α Σ

Γιαννούλα Ι. Ζήση 

Εφυγε από κοντά μας, 
κάνοντας το χωριό μας 
φτωχότερο, η γηραιότε-

ρη μόνιμη κάτοικος της Νερά-
ϊδας, η τελευταία γιαγιά απ’ 
«τον παλιό κόσμο», η αγαπη-
τή σε όλους τους χωριανούς 
μας (μικρούς και μεγάλους), η 
Γιαννούλα Ζήση. 

 Η σκληρή και αδυσώπητη 
μοίρα όμως της επεφύλασσε 
να περάσει τους 4 τελευταίους 
μήνες της ζωής της μέσα σε 
δυσβάσταχτη θλίψη και οδύ-
νη αφού αρχές Ιουνίου έχασε 
ξαφνικά και αναπάντεχα ό,τι 
πιο ακριβό είχε στη ζωή της, 
τον γιό της Κώστα. Από τον 
Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο, 
που έκλεισε για πάντα τα μά-
τια της, ζούσε ένα μαρτύριο. 
Κανένας άνθρωπος, ποτέ να 
μην πιεί τέτοιο φαρμακερό 
ποτήρι. 

 Η Γιαννούλα γεννήθηκε στη 
Νεράϊδα, στις αρχές του εικο-
στού αιώνα, το φθινόπωρο του 
1911. Ετών 97, σε λίγες μέρες 
έμπαινε στα 98. Σπινάσα ονο-
μάζονταν ακόμα τότε το χωριό 
μας και ανήκε στο Δήμο Δο-
λόπων. Να θυμίσουμε πως δεν 
είχαν αρχίσει ακόμα τότε οι 
Βαλκανικοί πόλεμοι και η Ελ-
λάδα εκτείνονταν μέχρι και τη 
Θεσσαλία. Από εκεί και πάνω 
ήταν ακόμα τούρκικο. Μητέρα 
της η Αναστασία Ακρίβου (της 
γνωστής Σαρακατσάνικης οι-
κογένειας) και πατέρας της ο 
Κώστας Κατσούλης. Παππούς 
της ο Αντρέας Κατσούλης και 
προπάππος της ο Γιωργάκης 
Κατσούλης (παλικάρι του Κα-
ραϊσκάκη). Ο Γιωργάκης Κα-
τσούλης που είχε 8 παιδιά (6 
αγόρια και 2 κόρες), είχε πα-
τέρα τον Χρήστο. Ο Χρήστος 
ήταν ο γενάρχης στο σόϊ Κα-
τσούλη. Νομάδες κτηνοτρόφοι 
οι γονείς της, όταν γεννήθηκε 
ήταν καθ’ οδόν για το Τρίκερι 
του Παγασητικού (Μαγνησίας) 
όπου ξεχειμώνιαζαν τα κοπά-
δια τους. 

 Αδέλφια της η Βασιλική 
(παντρεύτηκε τον Κώστα Κου-
σάνα), η Μαρία (παντρεύτηκε 
τον Νίκο Κοσπεντάρη στο Κα-
ροπλέσι), ο Δημήτρης (πατέρας 
του Κώστα, του Βασίλη και 
του Νίκου) και ο Νίκος (ήταν ο 
πρώτος και σκοτώθηκε στους 
Βαλκανικούς πολέμους). Ήταν 
η μικρότερη, και τελευταία εν 
ζωή, από τα αδέλφια της.

 Το 1941 παντρεύτηκε τον 
Γιάννη Ζήση (γιό του Λάμπρου 
Ζήση) ο οποίος μόλις είχε γυ-
ρίσει από το Αλβανικό Μέτω-
πο όπου είχε πολεμήσει. Μαζί 
έχτισαν το μεγάλο σπίτι που 
όλοι θυμόμαστε και απέκτη-
σαν τρία παιδιά, τη Σοφία, την 
Ανθούλα και τον Κώστα. Από 
τα οποία ευτύχησε να δεί και 
να χαρεί πολλά εγγόνια και 
δισέγγονα που όλα τα υπερα-
γαπούσε. Όμως μετά την απε-
λευθέρωση άρχισε ο εμφύλιος 
η σφοδρότητα του οποίου στα 
μέρη μας δεν έχει προηγούμε-
νο. Τη Δευτέρα της Λαμπρής 
του 1947, τη νύχτα, αντάρτες 

του ΔΣΕ πήραν τον άντρα της, 
που ήταν ο Γραμματέας του 
χωριού, μαζί με τον παπά, τον 
Πρόεδρο κι άλλους χωριανούς 
μας (σύνολο 17), για μια ανά-
κριση. Μετά από λίγες μέρες 
όμως τον εκτέλεσαν, μαζί με 
τους άλλους 17, στα ελατοδά-
ση της Βουλγάρας, στη θέση 
«Πατώματα» Βαθυλάκου. 
Από τότε έμεινε χήρα μεγαλώ-
νοντας μόνη της τα τρία παι-
διά της. Η Γιαννούλα ήταν η 
τελευταία από τις 17 χήρες του 
εμφυλίου στο χωριό μας. 

 Ότι και να πούμε για τη 
Γιαννούλα θα είναι λίγο. Κα-
λός άνθρωπος με όλη τη ση-
μασία της λέξεως. Βοηθούσε 
όσο μπορούσε οποιονδήπο-
τε χωριανό μας είχε ανάγκη. 
Ασχολούνταν με όλα. Με τα 
διασίδια, τότε που όλα τα 
υφάσματα, γίνονταν στον αρ-
γαλειό και στο χέρι. Τα χρόνια 
που ήταν νεότερη πάντα στα 
χέρια της είχε τη ρόκα ή τις 
βέργες με το πλεχτό. Με τα 
γλυκά, τότε που ο κόσμος δεν 
αγόραζε γλυκά, για τις γιορ-
τές αλλά τα έφτιαχναν μόνοι 
τους. Σε όποια οικογένεια εί-
χαν γιορτή (δεκαετίες του ’50 
και ’60) για να τους πετύχει 
το γλυκό φώναζαν τη Γιαννού-
λα σαν ειδική σ’ αυτά. 

 Παροιμιώδης θα μείνει η 
κοινωνικότητά της. Βάπτισε 
και στεφάνωσε τους περισ-
σότερους. Το μισό χωριό τη 
φώναζε νονά και τ’ άλλο μισό 
κουμπάρα. Επισκέπτονταν 
μέχρι τα βαθιά γεράματα τις 
συγχωριανές της στα σπίτια 
τους για κουβέντα. Δεν άντε-
χε να μην κάνει μια επίσκεψη 
την ημέρα στην Ουρανία, στη 
Λενιώ, στη Μήτσαινα, στα Μη-
τσαίϊκα, στην Ταξιαρχία, στη 
Χάϊδω, στα Μακραίϊκα σε όλα 
τα σπίτια του χωριού. Ίσως 
αυτό να ήταν και το μυστι-
κό της μακροζωίας της, αφού 
έφτασε στα 97 της, χωρίς να 
πάει ποτέ σε γιατρό. Η συνε-
χής κίνηση και η κουβέντα. 

 Ένα ακόμα που πρέπει να 
πούμε για τη Γιαννούλα είναι 
το ότι ήταν απ΄ τις λίγες ίσως 
η μοναδική συγχωριανή μας 
που ζαλίζονταν πολύ με τα 
αυτοκίνητα. Αυτός ήταν και 
ο λόγος που μέχρι τελευταία 
όταν είχε κάποια δουλειά στην 
Καρδίτσα πήγαινε σχεδόν όλο 
το δρόμο με τα πόδια ως εκεί. 
Ναι, 43 χιλιόμετρα με τα πό-
δια. 

 Αν και δεν έζησε σε πόλη 

και δεν έμαθε γράμματα δια-
κατέχονταν πάντα από πνεύ-
μα ομόνοιας και συμφιλίωσης. 
Δεν μίσησε ποτέ κανέναν. Να 
αναφέρουμε ένα γεγονός που 
δείχνει περίτρανα τη μεγαλο-
ψυχία της και πολλές φορές 
μας το έλεγε. Το 1948 που μαζί 
με τους άλλους χωριανούς μας 
ήταν ως καταδιωκόμενοι στην 
Καρδίτσα, θα δικάζονταν κά-
ποιοι χωριανοί μας αριστεροί, 
που βρίσκονταν στη φυλακή. 
Άντρες, χωριανοί μας, των 
ΜΑΥ την πιέζανε να πάει στο 
δικαστήριο για να καταθέσει 
ότι αυτοί σκότωσαν τον άντρα 
της. Δεν πήγε απαντώντας τους 
πως: «αυτοί που πήραν εκείνο 
το βράδυ τον άντρα μου, ήταν 
ξένοι Μακεδόνες (ψηλοί, ίσα 
που χώραγαν στην πόρτα), εγώ 
δεν είδα εκεί κανέναν χωριανό 
μας μαζί τους. Αν ήταν αίτιος 
κανένας χωριανός μου γιαυτό, 
εγώ τον ρίχνω στο Θεό. Ο Θεός 
ας τον κρίνει».

 Πρέπει να ξέρουμε επί-
σης όλοι εμείς σήμερα πως το 
φαρδύτερο κομμάτι του κε-
ντρικού μας δρόμου βρίσκεται, 
όχι τυχαία, εκεί στα χωράφια 
της Γιαννούλας. Το 1960 που 
πέρναγε ο δρόμος, η Γιαννού-
λα, άφησε τη μπουλντόζα να 
πάρει το καλύτερο κομμάτι 
από το γιούρτι (την πατωσιά) 
ξεριζώνοντας και την τεράστια 
καρυδιά που υπήρχε εκεί και 
οι παλιότεροι θυμούνται. Ούτε 
κάν τον τοίχο δεν της έφτιαξαν 
τότε οι Κοινοτικές Αρχές αφού 
οι τοιχοποιίες άρχισαν από το 
γιούρτι του Μητσικώτσιου και 
πέρα. Καλόν θα ήταν αυτό να 
είναι παράδειγμα προς μίμηση 
σε όλους τους σημερινούς συγ-
χωριανούς μας. 

 Ελπίδα και κουράγιο έδι-
νες σ’ όλους τους χωριανούς 
μας γιαγιά Γιαννούλα. Όταν σ’ 
έβλεπαν στο δρόμο όλοι έλε-
γαν: «αφού η Γιαννούλα έφτα-
σε 96 χρονών και πηγαίνει στις 
γειτονιές, μπορούμε κι εμείς, 
είμαστε ακόμα νέοι…». Με-
λαγχολία και λύπη νοιώθουν 
όλοι που δεν θα σε ξαναδούν 
στους δρόμους του χωριού. 

 Τώρα αναπαύσου εν ειρή-
νη, εκεί στη γειτονιά των αγ-
γέλων, δίπλα στον αγαπημένο 
γυιό σου. Θα συνεχίσετε την 
ωραία κουβέντα σας που αφή-
σατε στη μέση εκείνο το μοι-
ραίο Σάββατο (24 του Μάη). 
Τότε που του είπες: «κάτσε 
Κώστα μου, τι θέλεις να κατε-
βείς απόψε στην Καρδίτσα;». 
Κι εκείνος σου είπε: «θα πάω 
μάννα για 2 ώρες που έχουμε 
συνάντηση οι παλιοί συμμα-
θητές και θα γυρίσω… αύριο 
θα είμαι πάλι μαζί σου…». Θα 
σου πεί, για ακόμα μια φορά, 
πόσο δίκιο είχες πάντα σε ότι 
έλεγες. 

 Ελαφρύ ας είναι το χώμα 
του χωριού μας, της Νεράϊδας, 
όπου αναπαύεσαι. 

 Πάντα θα σε θυμόμαστε. 
 Αιωνία σου η μνήμη γιαγιά 

Γιαννούλα. 

 Τα εγγόνια σου 

 Βασίλειος Θ. Σπινάσας 

Στις 28-9-2008, Κυριακή 
πρωΐ έφυγε και ο «Σπινα-
σοβασίλης» από τη ζωή, σε 

ηλικία 97 ετών. 

 Ήταν ο τελευταίος μεγάλος 
γέροντας του χωριού μας, και ο 
τελευταίος από τα έξι παιδιά του 
Θεόδωρου Σπινάσα, ο οποίος είχε 
αποκτήσει κατά σειρά, το Χρή-
στο, την Κωνστάντω, την Αλεξάν-
δρα, το Βασίλη, τη Γιαννούλα και 
τον Κώστα. 

 Ο Βασίλης Σπινάσας, είχε 
παντρευτεί στην κατοχή, το έτος 
1944, την Ρόϊδω Μαργαρίτη, του 
Δημητρίου και της Άννας. Από το 
γάμο τους, απέκτησαν δύο παι-
διά, τον Ηλία και την Κωνστα-
ντία. 

 Ο Βασίλης Σπινάσας, μετά 
το 1950 είχε διατελέσει για ένα 
χρονικό διάστημα και πρόεδρος 
της κοινότητος, είχε όμως παραι-
τηθεί. 

 Στους δύσκολους τότε και-
ρούς εξυπηρετούσε όλους τους 
χωριανούς, αφιλοκερδώς, ως 
πρακτικός οδοντογιατρός (έκανε 
εξαγωγές των δοντιών με την δο-
ντάγρα, χωρίς φυσικά αναισθητι-
κό).

 Στα μέσα της δεκαετίας του 
1950, μετά το θάνατο των πεθερι-
κών του, είχε μετακομίσει από τα 
Σπινασέϊκα, και εγκαταστάθηκε, 
στο πατρικό σπίτι των γονιών της 
γυναίκας του στα Μαργαρτέϊκα, 
με αποτέλεσμα, να μετονομαστεί 
στη συνέχεια, ως «είθισται» η 
περιοχή, «στου Σπινασοβασίλη». 

 Ήταν άνθρωπος με κοινωνι-
κότητα και συντροφικότητα, αλλά 
και πληθωρικός στο λόγο. Ήταν ο 
άνθρωπος, που αν δεν υπήρχαν 
νέα στο χωριό, ήταν ικανός να 
κατασκευάζει ο ίδιος νέα και μά-
λιστα με μεγάλη πειστικότητα. Η 
παρουσία του στα καφενεία ήταν 
καθημερινή και γινόταν πάντα 
αισθητή. 

 Ήταν από τους πιο καλούς 
κτηνοτρόφους. Τα πρόβατα ήταν 
το μεράκι του, από αυτά ζούσε, 
ενώ η απασχόλησή του, με την 
γεωργία ερχόταν σε δεύτερη 
μοίρα, απλά φρόντιζε να βγάζει 
τα αναγκαία της χρονιάς, με την 
καλλιέργεια των χωραφιών, σε 
σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτες και 
φασόλια, που ευδοκιμούσαν στην 
περιοχή. 

 Οι «Σπινασαίοι» ήταν αυτό-
χθονες και μάλλον πήραν το επώ-
νυμό τους από το χωριό, Σπινάσα, 
ίσως και από το γεγονός, να ήταν 
και οι πρώτοι, που είχαν έλθει να 
κατοικήσουν στη Σπινάσα. 

 Έγιναν μεγάλο και δυνατό 
σόι και κατοικούσαν (στο βορειο-
δυτικό άκρο του χωριού μας) στα 
Σπινασέϊκα. Πατέρας του Βα-
σίλη Σπινάσα ήταν ο Θεόδωρος 
Σπινάσας, που είχε αδέλφια, τον 
Γιάννη, το Γιώργο και τον Κώ-
στα. Πατέρας των παιδιών αυ-
τών ήταν ο Δημήτρης (Μήτσος), ο 
οποίος ίσως ήταν το βρέφος που 
σώθηκε από τους ληστές, σύμφω-
να με την παρακάτω παράδοση. 

 Η παράδοση λέει ότι: Επί 
τουρκοκρατίας όταν ο Δημογέ-
ροντας, στο χωριό Σπινάσα, ήταν 
ο Σπινάσας, ο τσιφλικάς από την 
Φουρνά (Κωσταράς), που είχε 
το τσιφλίκι της κοκκινόβρυσης, 
είχε αξιώσει, με τον «αέρα» του 
τσιφλικά, από τον Δημογέροντα, 
Σπινάσα, να του πουλήσει την 
έκταση της κορομηλιάς, απ’ την 
ράχη της κοκκινόβρυσης, μέχρι 
την Λαγκάδα δηλαδή όλη την 
πλαγιά, από το ποτάμι μέχρι και 
το κουμπί, για να έχει το νερό 
της κορομηλιάς, το τσιφλίκι του, 
προσφέροντας ένα πολύ μεγάλο 
ποσό, για την εποχή εκείνη, σα-
ράντα χιλιάδες περίπου γρόσια. 

 Ο Σπινάσας, όχι μόνο αρ-
νήθηκε, να ενδώσει στην μεγάλη 
προσφορά, αλλά και τον προσέ-
βαλε στο κέντρο του χωριού, πα-
ρουσία των χωριανών, με τρόπο 

προσβλητικό ως εξής: καβαλάει 
το άλογο και του λέει: για τα 
σαράντα χιλιάδες γρόσια σαρά-
ντα «πουρδές» θα σου δώσω και 
φεύγοντας καβάλα στο άλογο, 
με καλπασμό άρχισε να ρίχνει!!! 
(…….)

 Για το γεγονός αυτό, όμως 
ο τσιφλικάς, τον εκδικήθηκε ως 
εξής: πλήρωσε τους ληστές της 
περιοχής οι οποίοι και πήγαν να 
εισβάλουν τη νύχτα στο σπίτι του 
Σπινάσα, με σκοπό να τον σκο-
τώσουν. Έγινε όλη τη νύχτα μάχη 
και οι ληστές δεν κατάφεραν να 
μπουν μέσα και σταμάτησαν τις 
τουφεκιές, δίνοντας την εντύπω-
ση, ότι είχαν φύγει. 

 Όταν ξημέρωσε ο Σπινάσας 
έβγαλε το σύρτη από την πόρτα 
και μόλις την άνοιξε για να βγει 
από το σπίτι πήδησαν ξαφνικά 
από τη σκεπή οι ληστές, που ήταν 
σκαρφαλωμένοι και τον έπιασαν, 
κι έτσι μπήκαν στο σπίτι και 
τους σκότωσαν όλους, εκτός από 
ένα νήπιο έξι μηνών αγοράκι, το 
οποίο και άφησαν και έτσι δεν 
είχε ξεκληριστεί το σόι. 

 Άγνωστο, ποιός από τους χω-
ριανούς μας είχε μεγαλώσει αυτό 
το αγοράκι. Λέγεται ότι το είχε 
αναλάβει, το σόι Βούλγαρη, χωρίς 
αυτό να είναι εξακριβωμένο. 

 Με την μεταπολεμική μετα-
νάστευση είναι οι μόνοι, που δεν 
είχαν μεταναστεύσει στο εξωτε-
ρικό, αλλά όπως όλοι σχεδόν οι 
κάτοικοι του χωριού, λόγω των 
συνθηκών είχαν μεταναστεύσει 
με επιτυχία, σχεδόν σε όλα τα 
μέρη της Ελλάδος. 

 Μερικοί απ’ αυτούς, συνε-
χίζουν να συνδέονται με την γε-
νέτειρά τους, αξιοποιώντας, με 
τον τρόπο τους, από αγάπη στον 
τόπο, που γεννήθηκαν, τις πατρο-
γονικές τους εστίες. 

 Το επώνυμό τους, Σπινάσα, 
είναι μοναδικό σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. 

 Ευτύχισε, ο Βασίλης Σπινά-
σας, να δει τον γυιό του Ηλία, 
Δικηγόρο στην Αθήνα, και είχε 
να λέει με παράπονο, αλλά και 
με ειλικρίνεια, για το γυιό του, 
ότι δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει 
στις σπουδές του. 

 Αξιώθηκε επίσης να απο-
κτήσει πολλά εγγόνια και να 
δει και δισέγγονο, τον εγγονό 
του Ηλία Σπινάσα (τον μικρό 
Ηλία). 

 Το έτος 1997 ο γυιός του 
Ηλίας, με την συνδρομή της 
εξαίρετης συζύγου του, Γεωρ-
γίας, φρόντισαν να πάρουν τους 
γονείς τους από το χωριό και να 
τους φέρουν στην Αθήνα, όπου 
και έζησαν μέχρι τα βαθειά γε-
ράματά τους. 

 Ο αποβιώσας έφυγε πλήρης 
ημερών από γεράματα και χω-
ρίς προβλήματα υγείας. Η σορός 
του μεταφέρθηκε από την Αθήνα 
στην Νεράιδα, την 29-9-2008, 
όπου και έγινε η κηδεία του, και 
ετάφη, για να επιστρέψει και να 
αναπαυτεί τελικά, στα χώματα, 
που τον ανέθρεψαν.

 Αιωνία σου η μνήμη μπάρ-
μπα – Βασίλη 

 Οκτώβριος 2008
 Γ. Μ.
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Χρήστος 
Μπακόλας 

 Με τη συμπλήρωση πρόσφα-
τα ενός χρόνου από το θάνατό 
του, και την τέλεση του ετήσι-
ου μνημοσύνου του αείμνηστου 
Χρήστου Μπακόλα, ιδιοκτήτη της 
θρυλικής ταβέρνας «Κόρδοβα» 
(που τόσες αναμνήσεις έχουμε 
όλοι από εκεί), δημοσιεύουμε τα 
παρακάτω λίγα λόγια εις μνήμην 
του. 

 Ο Χρήστος ήταν το 4ο από 
τα 6 παιδιά του Παπαδάσκαλου 
Σεραφείμ Μπακόλα. 

 Στην παιδική του ηλικία 
ήταν ατίθασος, ανυπάκουος και 
απόμακρος από τα Θεία κι αυτό 
στενοχωρούσε όλη την οικογένεια 
και ιδιαίτερα τον πατέρα του. 

 Ο πόλεμος του ‘40 τον βρή-
κε μαθητή στο Γυμνάσιο Λαμί-
ας, μετά δε την ξενική κατοχή 
αναγκάστηκε να επιστρέψει στο 
πατρικό σπίτι στο χωριό μας, την 
Μαυρομμάτα (Έλσιανη), που βρι-
σκόταν στην καρδιά της Εθνικής 
Αντίστασης. 

 Ο έφηβος, τότε, Χρήστος, 
από αυθόρμητο και ενθουσιώδη 
πατριωτισμό, στα 17 του χρόνια, 
κατατάσσεται στην ένοπλη Εθνι-
κή Αντίσταση. 

 Μετά την απελευθέρωση 
βρίσκεται και πάλι μαθητής στο 
Γυμνάσιο Καρπενησίου. Το Μάϊο 
του 1947, μετά την δολοφονία 
από το παρακράτος 30 αθώων 
πολιτών του Καρπενησίου, στον 
Αϊ-Γιώργη Φθιώτιδας, κυνηγη-
μένος από το ίδιο παρακράτος, 
λόγω της συμμετοχής του στην 
Εθνική Αντίσταση, καταφεύγει 
στο αντάρτικο για να σώσει τη 
ζωή του. 

 Με τη λήξη του Εμφυλίου 
βρίσκεται να υπηρετεί τη θητεία 
του στις τάξεις του Στρατού. 
Εκεί, στα Κοίλα Κοζάνης, γνωρί-
ζεται με την μετέπειτα γυναίκα 
του, την αγαπημένη μας Κυριακή 
Οκιουζίδου και μετά την απόλυσή 
του παντρεύονται και κατεβαί-
νουν στην Αθήνα. 

 Τα χρόνια τότε ακόμα δίσε-
κτα, λόγω εμφυλίου πολέμου, οι 
δουλειές δυσεύρετες και απαγο-
ρευμένες για τον αντάρτη Χρήστο 
και η ζωή δύσκολη. Ασχολείται 
κατά καιρούς με ευκαιριακές ερ-
γασίες, με το ελεύθερο εμπόριο 
και αργότερα με ελεύθερες επι-
χειρήσεις. 

 Τίμιος, ειλικρινής και ευσυ-
νείδητος με την κοινωνία, αλτρου-
ιστής με τους γύρω του. Μεγαλώ-
νει τα 5 παιδιά του με κόπους και 
θυσίες και μετά την αποκατάστα-
σή τους αποκτά πολλά εγγόνια. 
Πολύ νωρίς στρέφεται, με αγάπη 
και σεβασμό, προς τα Θεία, μη 
ξεχνώντας τις παρακλήσεις και 
παραινέσεις του πατέρα που είχε 
κρύψει βαθιά στην ψυχή του. 

 Μετά την συνταξιοδότησή 
του αποσύρεται στο οικογενει-
ακό λιμάνι. Τα δύσκολα όμως 
χρόνια της κατοχής, της Εθνικής 
Αντίστασης, του εμφυλίου και οι 
αντιξοότητες της ζωής υπέσκα-
ψαν την υγεία του. Τα υπέφερε 
όλα με Ιώβιο υπομονή. Για την 
ασθένειά του και τα γηρατειά του 
ήταν απαντοχή και ελπίδα του η 
αγαπημένη του σύντροφος, που 
του παραστεκόταν αφειδώλευτα. 

 Μετά όμως το τραγικό ατύ-
χημα της συντρόφου του που την 
καθήλωσε στο αναπηρικό καρο-
τσάκι, κατέρρευσε και σε λίγο 
χρονικό διάστημα έσβησε στην 
αγκαλιά των δικών του. 

 Χρήστο, αναπαύσου με ει-
ρήνη σ’ αυτή τη ζωή που ήλπιζες 
και προσδοκούσες. 

 Θα σε θυμόμαστε πάντα. 
 Οι συγγενείς σου. 

Εφυγε νωρίς από κο-
ντά μας (σε ηλικία 65 
ετών) ο Ηλίας Μπαλ-

τής του Γεωργίου, που ζούσε 
στην Κορίτσα Κλειτσού, στις 
αρχές Οκτωβρίου, ύστερα 
από πολύχρονη μάχη με την 
επάρατη νόσο. 

 Ο Ηλίας γεννήθηκε στη 
Νεράϊδα το 1943. Ήταν ένα 
από τα πολλά παιδιά της Αν-
θούλας (το γένος Μακρή) και 
του Γεωργίου Μπαλτή. Αδέλ-
φια του ο Κώστας, ο Φώτης, 
ο Λάμπρος, η Δημήτρης και 
η Δόξα. Αρχές της δεκαετί-
ας του ’60 παντρεύτηκε την 
Ελένη Διαμαντή από την Κο-

ρίτσα Κλειτσού όπου εγκα-
ταστάθηκε μόνιμα και δημι-
ούργησαν οικογένεια. Παιδιά 
του ο Γιώργος, η Ντίνα και η 
Πελαγία από τα οποία ευτύ-
χησε να δεί εγγόνια. 

 Εργατικός και δραστήρι-
ος ο Ηλίας πέραν των άλλων 
εργασιών (ασχολούνταν με 
όλα) άνοιξε και κατάστη-
μα Παντοπωλείο – Καφε-
νείο στην άκρη της κεντρικής 
πλατείας Κορίτσας, το οποίο 
διατηρούσε μέχρι πρόσφα-
τα. ΄Ολοι οι Νεραϊδιώτες που 
περνούσαμε από την Κορί-
τσα εκεί κάναμε στάση, στο 

μαγαζί του Ηλία. Ιδίως οι 
μαθητές που πηγαίναμε στο 
Γυμνάσιο Φουρνάς τη δεκα-
ετία του ’70. Πόσες φορές 
φτάναμε στον Κλειτσό μου-
σκεμένοι από τις βροχές και 
τα χιόνια (περνώντας το διά-
σελο της Τριφύλλας) ύστερα 
από αρκετό ποδαρόδρομο. Ο 
Ηλίας πάντα χαμογελαστός 
μας υποδέχονταν στο μαγα-
ζί, μας κρατούσε να στεγνώ-
σουμε κοντά στη σόμπα, μας 
κερνούσε κάτι να πιούμε και 
δεν σταμάταγε να μας ρωτά-
ει για το χωριό, για τη Νε-
ράϊδα, για τους συγγενείς και 

φίλους του.
 Δεν ξέχασε ποτέ το χωριό 

που γεννήθηκε και μεγάλωσε. 
Αγαπούσε όλους τους χωρια-
νούς μας αλλά κι αυτοί τον 
αγαπούσαν, πράγμα που φά-
νηκε την ημέρα της κηδείας 
του που πλήθος Νεραϊδιώτες 
τον συνόδευσαν στην τελευ-
ταία του κατοικία.

 Για όλα όσα είπαμε, πά-
ντα θα σε θυμόμαστε αγαπη-
τέ χωριανέ μας Ηλία, δεν θα 
σε ξεχάσουμε ποτέ. 

 Ελαφρύ ας είναι το χώμα 
όπου αναπαύεσαι. 

 Αιωνία η μνήμη σου.

 Χωριανοί σου

Ηλίας Γ. Μπαλτής 

• Η εφημερίδα «Φωνή της Μαυρομμάτας» (αρ. φύλ. 6, Ιούλιος – 
Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2008) έγραψε: «Για τον πρόωρο χαμό του 
ΚΩΣΤΑ ΖΗΣΗ, του ιδρυτή της εφημερίδας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων», τον εξαίρετο δάσκαλο, Ευρυτάνα και πατριώτη η «Φωνή της 
Μαυρομμάτας» και εγώ προσωπικά (σ.σ. η Πρόεδρος του Συλλόγου και 
Εκδότης της εφημερίδας της Μαυρομμάτας κ. Νίκη Ρέκκα – Τζανάκου), 
στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του καθώς και 
στην εφημερίδα της Νεράϊδας». 

• Η εφημερίδα «Ο Φουρνάς των Αγράφων» (αρ. φύλ. 84, Ιούλιος – 
Αύγουστος –Σεπτέμβριος 2008) σε μεγάλο κείμενο, με φωτογραφία, 
που υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φουρνιωτών «Ο Λεπενιώ-
της» κ. Πέτρος Γ. Τσέλιος, αφού αναφέρει το πότε και πως έφυγε, για την 
πάνδημη κηδεία στη γενέτειρά του Νεράϊδα, το εκπαιδευτικό και συγ-
γραφικό του έργο, λέει μεταξύ άλλων: «Ο Κώστας Ι. Ζήσης πήρε μέρος 
σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια ως εισηγητής μεταξύ των οποίων 
και στο Συνέδριο «Διονύσιος ο εκ Φουρνά», τον Οκτώβριο του 1996 
στο Καρπενήσι και το Φουρνά, με θέμα «Κοσμάς ο Θεσπρωτός» Ελλη-
νοδιδάσκαλος Καρπενησίου.
 Η παντοειδής προσφορά του προς την παιδεία, την κοινωνία και την 
ιστορική έρευνα, τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους της 
πνευματικής πρωτοπορίας του τόπου μας. 
 Στην εκλεκτή οικογένειά του που ζεί την στέρησή του, εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια, ας είναι υπερήφανη γι’ αυτόν. 
 Υπερήφανοι ας είστε και σείς αγαπητοί μας Νεραϊδιώτες, που είχατε 
την τιμή να έχετε έναν τέτοιο σπουδαίο συγχωριανό. Να τον θυμάστε 
πάντα. Άνθρωποι σαν τον Κώστα Ζήση δεν ξεχνιούνται εύκολα. 
 Ας είναι Αιωνία η Μνήμη του». 

• Η εφημερίδα «Τα Νέα του Κλειτσού» (αρ. φύλ. 34, Ιούνιος 2008) σε 
μεγάλο τρίστηλο κείμενο, με φωτογραφία, αφού αναφέρει το πότε και 
πως έφυγε, για το εκπαιδευτικό και συγγραφικό του έργο, για την προ-
σφορά του στ’ Άγραφα και την Ευρυτανία, όλους τους επισήμους που 

ήταν στην πάνδημη κηδεία του, στη συνέχεια δημοσιεύει ολόκληρο 
τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Απο-
δήμων Κλειτσού (και εκδότης – διευθυντής της εφημερίδας) κ. Φώτης 
Κουλαρμάνης, που ήταν παρών τότε στην νεκρώσιμη ακολουθία. 
 
• Η εφημερίδα «Ευρυτανικά Χρονικά» (της Πανευρυτανικής Ένω-
σης αρ. φύλ. 27, ίούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2008) σε με-
γάλο κείμενο, με φωτογραφία, που υπογράφει ο Εκδότης – Διευθυντής 
και Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κων/νος Α. Παπαδόπου-
λος, λέει ξεκινώντας: «Απροσδόκητα μας άφησε χρόνους, ύστερα από 
τροχαίο ατύχημα και μετά από πολυήμερη νοσηλεία, ο εξαίρετος Δά-
σκαλος, ο ανεξάντλητος ιστορικός ερευνητής, ο ακούραστος συνεργά-
της μας και ο θαυμάσιος Άνθρωπος Κώστας Ι. Ζήσης...».
 Στη συνέχεια αφού αναφέρει πολλά στοιχεία του βιογραφικού ση-
μειώματος λέει σε άλλο σημείο: «Στο 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο 
των Αγράφων (8, 9 και 10/8/2008), στο οποίο συμμετείχε ως μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής, δήλωσε συμμετοχή και ως εισηγητής με 
θέμα: «Η έναρξη της Επανάστασης στ’ Άγραφα και ο οπλαρχηγός Κώ-
στας Στεργιόπουλος ή Βελής», αλλά δεν πρόλαβε... Κατά τη διάρκεια 
του Συνεδρίου έγινε αναφορά στο έργο του από τον Πρόεδρο της Επι-
στημονικής Επιτροπής κ. Κλεομένη Κουτσούκη και τηρήθηκε 1 λεπτού 
σιγή...».
 Το κείμενο καταλήγοντας τονίζει το εξής: «...ο αείμνηστος Κ. Ι. Ζήσης θα 
μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ο θαυμάσιος Άνθρωπος (του περίσ-
σευε η αξιοπρέπεια, η ευαισθησία, η καλοσύνη), ως ο εξαίρετος Επιστή-
μονας, ο υπέροχος οικογενειάρχης και ο μεγάλος Ευρυτανολάτρης ... Άς 
είναι αιώνια η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει!». 

 ΣΗΜΕίΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤίΚΗΣ ΕΠίΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά όλες 
τις προαναφερόμενες Εφημερίδες και τους συμπατριώτες μας που 
έγραψαν αυτά τα ωραία λόγια για τον αείμνηστο χωριανό μας Κώστα 
Ι. Ζήση. 

Για τον αείμνηστο χωριανό μας δάσκαλο Κώστα Ζήση έγραψαν λίγα λόγια όλες οι Εφημερίδες των γύρω 
μας χωριών της Ευρυτανίας. Όλοι οι Ευρυτάνες τον ήξεραν και τον αγαπούσαν. Τους ευχαριστούμε 
όλους θερμά και αναδημοσιεύουμε λίγα απ’ όσα έγραψαν. 

Συγκίνηση και θλίψη προ-
κάλεσε σε ολόκληρη την 
περιοχή ο θάνατος των 

Καλτσή Δημητρίου και Μπαλτή 
Ηλία από την Κορίτσα Κλειτσού. 
Ο Ηλίας ήταν από τη Νεράϊδα, 
γυιός του αείμνηστου Γιώργου 
Μπαλτή, που παντρεύτηκε στην 
Κορίτσα, κάνοντας οικογένεια 
εκεί και διατηρούσε όλα τα χρό-
νια καφενείο στην πλατεία του 
χωριού. 

 Ο Δημήτριος Καλτσής, αδελ-
φός του αείμνηστου Βαγγέλη 
Καλτσή, διατηρούσε και αυτός 
μαζί με τον αδελφό του, (και 
τώρα τα τελευταία πέντε χρόνια 
μόνος του - αφότου πέθανε ο 
Βαγγέλης), καφενείο παραδοσι-
ακό, περισσότερο από μισό αι-
ώνα, στην πλατεία του χωριού. 
Και ποιος δεν ήπιε καφέ στα 
δυό αυτά καφενεία, ποιος δεν 
γλέντησε, ποιος δεν κουβέντιασε, 
ποιος δεν ζεστάθηκε στη σόμπα 
το χειμώνα.

 Εμείς μαθητές τότε στη 
Φουρνά, στα τέλη της δεκαετίας 
του ’60 και αρχές του ’70, και τα 
υπόλοιπα παιδιά στη συνέχεια, 

πηγαίναμε 22 χιλιόμετρα με τα 
πόδια κάθε Σάββατο στο χωριό, 
να πάρουμε τα απαραίτητα για 
να περάσουμε την εβδομάδα και 
την Κυριακή γυρίζαμε άλλα 22 
χιλιόμετρα με τον τροβά στον 
ώμο. Η πρώτη στάση μας ήταν 
σ’ αυτά τα καφενεία και πιο 
πολύ στους Καλτσαίους.

 «Καλώς τα, τα παιδιά... 
Καθίστε να ζεσταθείτε... Να σας 
κεράσουμε κάτι... Να μας πείτε 
τα νέα απ’ τη Νεράϊδα... Τι κά-
νει ο τάδε, πώς είναι ο δείνα...» 
και τα σχετικά, ήταν οι πρώ-
τες κουβέντες που ακούγαμε. 
Λόγια βγαλμένα από την ψυχή 
τους. Και όλοι τους μας έβλε-
παν σαν παιδιά τους. Εκεί ήταν 
πάντα ο Νίκος ο Κουτής, ο πα-
πα-Θεοδωράκης, ο Ντεληθέος, ο 
μπαρμπα-Μήτσιος ο Καρακώ-
στας, ο Θέος, ο Κουτσιούλης, ο 
Τσιώτας, ο Σαξώνης και τόσοι 
άλλοι. Άνθρωποι με αδαμάντι-

νο χαρακτήρα, καλή καρδιά και 
πάνω απ’ όλα φιλότιμοι. Βέβαια 
εγώ τους γνώριζα πιο πολύ καθ’ 
όσον η μάννα μου είναι από 
εκεί. 

 Σε όλα τα πανηγύρια πα-
ντού μπροστά. Θυμάμαι στην 
Τριφύλλα στις 25 Ιουλίου πά-
ντα το καφενείο των Καλτσαίων 
εκεί, το ίδιο και στον Άγιο Κυ-
πριανό και αλλού. 

 Όλος ο κόσμος έχει να πεί 
και ένα καλό λόγο γι’ αυτούς 
τους ανθρώπους, που μόνο ήθος 
και αγάπη δίδαξαν στη ζωή 
τους. 

 Φύγανε μαζί την ίδια εβδο-
μάδα, λές και ήταν συνεννοημέ-
νοι, να πάνε μαζί στο ταξίδι της 
αιωνιότητας. Που εκεί τους πε-
ριμένουν οι άλλοι δύο Καλτσαίοι 
καταστηματάρχες, ο Βαγγέλης 
(αδελφός του Μήτσιου) και ο 
Κωτσιάκος Καλτσής που δια-
τηρούσε κι αυτός καφενείο στο 

επάνω μέρος της πλατείας του 
χωριού. Εκεί θα σμίξουν όλοι 
μαζί, φτιάχνοντας το δικό τους 
καφενείο, το καφενείο της αιω-
νιότητας. Ό,τι και να γράψω θα 
είναι λίγα. 

 Δυστυχώς η Κορίτσα και η 
γύρω περιοχή έγινε φτωχότερη 
και έμεινε ορφανή πλέον από 
καφενεία. Πιστεύουμε, και πρέ-
πει οι δικοί τους άνθρωποι να 
συνεχίσουν να κρατάνε ανοιχτά 
τα καφενεία, γιατί χωριό χω-
ρίς καφενείο, είναι σαν να μην 
υπάρχει. Κι εμείς οι Έλληνες εί-
μαστε τόσο πολύ δεμένοι με το 
καφενείο, που το θεωρούμε δεύ-
τερο σπίτι μας. 

 Εκφράζω τα θερμά μου 
συλλυπητήρια στους δικούς τους 
ανθρώπους, και όλοι εμείς, να το 
ξέρετε Μήτσο και Ηλία, θα σας 
θυμόμαστε για πάντα με το χα-
μόγελό σας, και την καλοσύνη 
σας να μας συνοδεύουν. 

 Καλό σας ταξίδι και ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που σας σκε-
πάζει. 

 Γιάννης Σπάνός

Δημήτριος Καλτσής  
& Ηλίας Μπαλτής 
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 ●●● Καλώς ανταμωθήκαμε και 
πάλι … μετά από ένα 6μηνο … 
Όπως πάντα στο προηγούμενο 
φύλλο του Σεπτεμβρίου η στήλη 
ευγενικώς παραχώρησε το χώρο 
στη Λαϊκή Συνέλευση (Λ.Σ.)… η 
οποία Λ. Σ. - ειρήσθω εν παρόδω 
- είναι το ανώτατο όργανο λήψε-
ως αποφάσεων σε κάθε κοινωνία, 
κάθε τόπου, στους αιώνες … 
Κατ’ αρχήν να ευχηθούμε Καλό 
χειμώνα στους αναγνώστες μας 
… εννοώντας να είναι λευκός με 
πολλά και βαριά χιόνια … Να ε-
πισημάνουμε τώρα μερικά πράγ-
ματα … Η δυσκολία του εγχειρή-
ματος αυτού έγκειται όμως στο 
από πού να αρχίσουμε … και που 
να τελειώσουμε ... Καθ’ ότι απ’ 
τον Ιούνιο ως τώρα έγιναν τόσα 
και τόσα που δεν χωράνε όχι μό-
νο σε μια σελίδα αλλά ούτε και 
στις δεκαέξι ●●● Άς αρχίσουμε 
λοιπόν από εκεί που μείναμε τον 
Ιούνιο … Αφού υπενθυμίζαμε 
τότε μια σειρά ζητημάτων που 
κατά καιρούς έχουν μπεί στην ε-
φημερίδα … και αιωρούνταν α-
ναπάντητα … καταλήγαμε ότι το 
καλοκαίρι που θα έρθει η Δημο-
τική Αρχή (Δ. Α. από δώ και κά-
τω για να κερδίζουμε χώρο) στη 
Λαϊκή Συνέλευση, θα πάρουμε 
μια απάντηση σ’ αυτά … από 
πρώτο χέρι … είχαμε βέβαια από 
τότε μια αμφιβολία σ’ αυτό και 
λέγαμε: «αν έλθει» … Δυστυχώς 
επιβεβαιωθήκαμε … η Δ. Α. δεν 
μας έκανε την τιμή να έρθει στη 
Λ. Σ. του χωριού μας … Για το 
γιατί κατ’ αρχήν γράψαμε κι ε-
μείς πολλά αναλύοντας αυτό το 
γεγονός ●●● Ο στίχος όμως του 
ποιήματος «Ύμνος εις την ελευ-
θερίαν» του Σολωμού «...η Διχό-
νοια που βαστάει / ένα σκήπτρο 
η δολερή ...» που διαβάσαμε στο 
προηγούμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας ... μας έκανε να τα διαγρά-
ψουμε όλα! ... Σκεπτόμενοι, πως 
οι κάθε λογής εξουσίες, πάντα 
μας θέλουν διχασμένους ... Να 
τρώμε τις σάρκες μας ... Στόχος 
τους πάντα είναι το «... διαίρει 
και βασίλευε...» για να περνάν 
αυτοί καλά και να αποφασίζουν 
όπως θέλουν ... Όμως το συμφέ-
ρον του χωριού απαιτεί ή να εί-
μαστε όλοι ενωμένοι ή καλύτερα 
να μην ασχολούμαστε με τίποτα 
... να κοιτάξει ο καθένας το εγώ 
του ... Απαιτείται να συνεχίσουμε 
όλοι μαζί ενωμένοι τη διεκδίκη-
ση των έργων που έπρεπε να εί-
χαν ήδη γίνει στο χωριό και τον 
τόπο μας εδώ και χρόνια ●●● 
Γράφαμε που την Παρασκευή 
8/8/2008 (μόλις 2 μέρες πρίν την 
Λ. Σ.) είδαμε έκπληκτοι στις το-
πικές εδώ εφημερίδες, ανακοίνω-
ση από το Δήμο Ιταμου ότι η Δ. 
Α. θα συναντηθεί με τους Φορείς 
των χωριών του Δήμου ... πρωϊ-
νές μάλιστα ώρες … εμάς μας εί-
χε το Σάββατο 9/8/2008 στις 9 το 
πρωϊ! … ενώ η Λ. Σ. είχε οριστεί 
για τις 10/8/2008 ... αν δεν ήταν 
αυτό υπεκφυγή της Δ. Α. να απο-
φύγει τη Λ. Σ. τότε τι ήταν; ... 
Γράφαμε που η Δ. Α. άφησε ακά-
λυπτα στη Λ. Σ. πρωτοκλασάτα 
στελέχη της αναρωτώμενοι πως 
αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ... 
Γράφαμε κι άλλα ... Όμως ότι λέ-
χθηκε στη Λ. Σ. ακούστηκε από 

το μεγάφωνο σ’ όλο το χωριό ... 
όλος ο κόσμος τα άκουσε ... κι ο 
κόσμος διαθέτει και γνώση και 
κρίση ●●● Δυο ήταν, ως γνω-
στόν, τα κορυφαία ερωτήματα 
που περίμεναν απάντηση από τη 
Δ. Α. στη Λ. Σ.: 1) γιατί αποφάσι-
σε ερήμην μας για το Υ/Η και 2) 
γιατί παραποιώντας το έργο πήρε 
τις 500.000 ευρώ από τα Προσή-
λια και τις πήγε στον Ίταμο … Ως 
φαίνεται δεν είχε απαντήσεις σ’ 
αυτά και γι’ αυτό δεν ήρθε ●●● 
Επισκέψεις (πρωϊνές) της Δ. Α. 
είχαμε 2 αυτό το καλοκαίρι στο 
χωριό μας ... και τις 2 πρωϊνές ... 
εκτός της προαναφερόμενης 
(9/8/08) είχαμε άλλη μια ακόμα 
στις 20/8/08 πάλι στις 9 το πρωί 
... όταν ήρθε με τους μηχανικούς 
της Περιφέρειας για το περιβόη-
το ΣΧΟΟΑΠ ●●● Επειδή υπερ-
βολικά προβλήθηκε αυτό το σχέ-
διο … απορούμε γιατί δεν αναφέ-
ρεται καθόλου ένα άλλο πρό-
γραμμα, το ΟΠΑΑΧ; … Είδαμε 
στις εφημερίδες ότι πολλοί Δήμοι 
γύρω μας, Καρδίτσας & Ευρυτα-
νίας, μπήκαν σ’ αυτό το πρόγραμ-
μα, που δίνει χρήματα για βελτι-
ώσεις αγροτικών δρόμων κ.λ.π…. 
ο Δήμος Ιταμου γιατί δεν έχει 
μπεί σ’ αυτό; … Το επιχείρημα 
ότι είμαστε στο Leader δεν στέ-
κει γιατί κι ο Δήμος Προυσού ή-
ταν στο ένα και μπήκε και στο 
άλλο ●●● Το καλοκαίρι είχαμε 
όμως ως γνωστόν (και για πρώτη 
φορά) στο χωριό μας αντάμωμα 
του Δήμου μας στο Μοναστήρι 
… (αλήθεια, μια και το ’φερε η 
κουβέντα εκείνες οι 100.000 ευ-
ρώ, που είχε υποσχεθεί η Δ. Α., 
όπως είδαμε στην πρώτη σελίδα 
της εφημερίδας μας πρόσφατα, 
για το Μοναστήρι, ήρθαν; Μή-
πως έγινε η υδρομάστευση; )... 
Απορούμε όμως γιατί δεν το έκα-
ναν αυτό το αντάμωμα μια άλλη 
μέρα του Αυγούστου ή του Ιουλί-
ου εκεί στον ίδιο χώρο … Έτσι 
θα φαίνονταν καθαρά και η επι-
τυχία του αλλά θα άναβαν κι ένα 
κερί στην Παναγία οι παρευρι-
σκόμενοι … Την ημέρα του πα-
νηγυριού εδώ και αιώνες όλοι οι 
κάτοικοι των γύρω χωριών ούτως 
ή άλλως συρρέουν στο Μονα-
στήρι να προσκυνήσουν την Πα-
ναγία ●●● Το αντάμωμα, μας έ-
φερε στο νού ένα παρόμοιο γεγο-
νός, που έλαβε χώρα, αρχές κα-
λοκαιριού στη Σέκλιζα … την ί-
δια μέρα λοιπόν που ο Μορφωτι-
κός Σύλλογος της Σέκλιζας διορ-
γάνωνε τα «Αγροτικά 2008» 
(12/7) με αξιοζήλευτη οργάνωση, 
φέρνοντας φίρμες του δημοτικού 
τραγουδιού … την ίδια μέρα, 
ώρα και τόπο διοργάνωσε και η 
Δ. Α. την «Έκθεση Αγροτικών 
Προϊόντων» στις παρυφές της 
κεντρικής πλατείας… λέγοντας 
μετά ότι εστέφθη επιτυχίας ●●● 
Όσον αφορά τώρα τα δημοσιεύ-
ματα στις τοπικές εφημερίδες 
Καρδίτσας, τα σχετιζόμενα με 
«έργα και ημέρες» της Δ. Α. σε 
χωριά του δήμου μας … Όλο το 
χειμώνα πέρυσι όποια εφημερίδα 
και ν’ ανοίγαμε πέφταμε πάνω σε 
πίτες που έκοβε η Δ. Α. σε διάφο-
ρα μέρη της Ελλάδας ... Τα είδα-
με όλα αυτά αναδημοσιευμένα 
και στη δική μας εφημερίδα την 

άνοιξη ... Απ’ την άνοιξη και με-
τά όμως ανοίγοντας τις εφημερί-
δες πέφτουμε πάνω σε διάφορα 
άλλα κείμενα σχετικά με την επι-
κράτεια του Δήμου μας ... Τα ο-
ποία και θα αναφέρουμε απ’ τη 
στήλη μας ... αφού είχαν μπεί και 
οι πίτες ... Γιατί ο πολίτης πρέπει 
να είναι ενημερωμένος πλήρως – 
σφαιρικώς ... για να αποφασίσει 
σωστά μπροστά στην κάλπη ●●● 
Τον Ιούνιο, λοιπόν, (19/6), (21/6) 
και (26/6) είχαμε κείμενα για τα 
τσιμεντένια σκαλιά – καθίσματα 
που έκανε ο Δήμος στο πάνω μέ-
ρος της πλατείας Ραχούλας … Ο 
Σύλλογος του χωριού αυτού έλε-
γε πως άλλα συμφώνησαν, σε 
συγκέντρωση που είχαν, με τη Δ. 
Α. να κάνουν εκεί κι άλλα αυτή 
έκανε μετά … με τα οποία ο Σύλ-
λογος φυσικά καθόλου δεν συμ-
φωνούσε ●●● Τον Ιούλιο και Αύ-
γουστο (9/7), (30/7), (15/8), 
(22/8) κ. ά. είχαμε δημοσιεύματα 
σχετικά με ένα γήπεδο 5Χ5 που 
έγινε από τη Δ. Α. στη Σέκλιζα … 
ο εκ Σέκλιζας Γιατρός κ. Ντελής 
είχε κάποιες ενστάσεις σχετικά 
με τον τόπο και τον τρόπο κατα-
σκευής του και τις δημοσιοποίη-
σε στις εφημερίδες … σ’ αυτά α-
πάντησε η Δ. Α. … ξανά απάντη-
σε ο Γιατρός … και βγήκαν διά-
φορα στην επιφάνεια ●●● Τον 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο (7/9), 
(12/9), (16/9), (19/9), (20/9), 
(24/9), (8/10), κ.ά., είχαμε αμέ-
τρητες επιστολές – κείμενα μετα-
ξύ του Δημοτικού Συμβούλου εκ 
Καστανιάς κ. Γεροντόπουλου και 
της Δ. Α. … στη σκληρή μάχη έ-
λαβαν μέρος και άμαχοι ... μήλον 
της έριδος ένα νερό που βγαίνει 
εντός ορίων Δ. Δ. Καστανιάς, το 
οποίο η Δ. Α. προσπάθησε να το 
φέρει προς τα Γιαννουσέϊκα … 
πολλά μάθαμε κι από αυτά τα δη-
μοσιεύματα ●●● Κείμενο (28/8) 
που πολλά έλεγε διαβάσαμε και 
από τον Πρόεδρο του Τ. Σ. Αμπε-
λικού (Μπόσκλαβου) σχετικά με 
το πρόβλημα ύδρευσης του χω-
ριού του … μέσω του δημοσιεύ-
ματος αυτού ο Πρόεδρος δήλωνε 
πως διαχωρίζει τη θέση του από 
την παράταξη της Δ. Α. … με το 
ψηφοδέλτιο της οποίας είχε πά-
ρει μέρος στις εκλογές και εξελέ-
γη ●●● Το δημοσίευμα όμως που 
μας έκανε την μεγαλύτερη εντύ-
πωση ήταν μια συνέντευξη που 
διαβάσαμε πέρυσι τον Οκτώβριο 
εδώ στον τοπικό Τύπο ... Το ση-
μείο που δόθηκε εκεί υπερβολικό 
βάρος ... εξηγεί πολλά πράγματα 
... Θα αναδημοσιεύσουμε όλο το 
κομμάτι απ’ αυτή τη στήλη ... ό-
ταν βρούμε χώρο ... Όποιος ανυ-
πομονεί ας ψάξει στο αρχείο των 
τοπικών εφημερίδων της 
17/10/2007 ●●● Σχετικά με τον 
«Καποδίστρια 2» που όλοι συζη-
τάνε αυτό τον καιρό … και πολύς 
ντόρος γίνεται … ειλικρινά δεν 
μας αφορά … «ούτε κλαίμε ούτε 
γελάμε» όπως πολύ εύστοχα 
γράφτηκε σε μια ιστοσελίδα 
(Blog) για εμάς τους Νεραϊδιώ-
τες … Απ’ τη στιγμή που κατέ-
στρεψαν τις Κοινότητες … κι 
ένα δήμο να κάνουν όλο το νομό 
Καρδίτσας … καθόλου δεν μας 
ενδιαφέρει … Εξ’ άλλου τις ελ-
πίδες μας (για όποια διεκδίκηση) 

από καιρό τις έχουμε εναποθέσει 
στον ισχυρό και δραστήριο Σύλ-
λογό μας ●●● Για το πρόγραμμα 
«Συν-Κοινωνία» τι αποφάσισε 
τελικά η Δ. Α.; … Ο περισσότε-
ρος κόσμος εδώ πάνω θέλει ένα 
ακόμα δρομολόγιο του ΚΤΕΛ … 
να ξανάρχεται το Σάββατο που 
το κόψανε … που τόσο εξυπηρε-
τικό ήταν για εμάς … δεν θέλου-
με επιδότηση εισιτηρίου … έ-
χουμε να πληρώσουμε το εισιτή-
ριο … δρομολόγιο κι άλλο θέ-
λουμε … άλλη μια μέρα την ε-
βδομάδα … το Σάββατο ●●● 
Συζήτηση μεγάλη, μέσα από τις 
εφημερίδες (9/7), (14/7), (5/8), 
κ.ά., είχαμε το καλοκαίρι και για 
το πού γεννήθηκε «της καλογρι-
άς ο γιός» ... η Σκουλικαριά της 
Άρτας δραστήρια κινούμενη πέ-
τυχε να πάρει έγγραφο από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ότι εκεί γεν-
νήθηκε ο Γεώργιος Καραϊσκά-
κης ...Η εξέλιξη αυτή όπως ήταν 
φυσικό ξεσήκωσε θύελλα στο 
Μαυρομμάτι αλλά και σε όλη 
την Καρδίτσα ... Δήμαρχος, Νο-
μάρχης, Βουλευτές, Υπουργοί 
κινητοποιήθηκαν άπαντες για να 
κατοχυρωθεί επίσημα πως ο Κα-
ραϊσκάκης γεννήθηκε στην Καρ-
δίτσα (Μαυρομμάτι) ... όπως το 
πάνε οι Αρτινοί θα μας πούν ότι 
ο σταυραετός της Ρούμελης δεν 
πολεμούσε και μαζί με τον Κα-
τσαντώνη, εδώ πάνω στ’ Άγραφα 
... Αποφασίστηκε πάντως από τις 
αρχές να ανεγερθεί έφιππος 
μπρούτζινος ανδριάντας του Κα-
ραϊσκάκη στην κεντρική πλατεία 
της Καρδίτσας ●●● Κείμενα ό-
μως πολλά και ενδιαφέροντα δη-
μοσιεύονται και στη δική μας ε-
φημερίδα ... Σχετικά λοιπόν με 2 
κείμενα που διαβάσαμε στο φύλ-
λο του Ιουνίου έχουμε να πούμε, 
καλοπροαίρετα, δυο λόγια … Α-
γαπητέ ΔΙΟΤΕΥΚΤΕ, διαβάσα-
με με μεγάλη προσοχή την “επι-
ταφίου συνέχεια” αλλά δυστυ-
χώς δεν γίναμε σοφότεροι … 
τουναντίον η μετάφρασή σου 
(αυτή μάλλον ήταν πολυταλανι-
σμένη) ήταν πολύ δυσνόητη … 
μας θύμισε τον φιλόλογο Στα-
μπόλη στο Γυμνάσιο … Η ουσία 
ήταν να καταλάβει ο απλός άν-
θρωπος το νόημα του επίμαχου 
χωρίου (40) και όχι να χαθεί μέ-
σα στην κατά λέξη μετάφραση 
… Αλήθεια αυτό το π.τ.σ.χ. τι 
σημαίνει; … Όσο για τη λέξη 
“κοινά”… όλα όσα είναι έξω απ’ 
το σπίτι μας … είτε πολιτικά, εί-
τε δημόσια, είτε κοινά τα πούμε 
… το ίδιο πράγμα εννοούμε … 
Με τα οποία πρέπει φυσικά να 
ασχολούμαστε ενεργά γιατί αλ-
λιώς είμαστε άχρηστοι ●●● Αγα-
πητέ Δημοτικέ Σύμβουλέ μας … 
Όχι … για όνομα Θεού … δεν 
πρόκειται να σε καταγγείλουμε 
ούτε ως κοινό συκοφάντη ούτε 
ως ψεύτη … Αλλά αφού ο Δή-
μαρχός μας, το όνομα του οποίου 
5 φορές αναφέρεις στο κείμενό 
σου φτιάχνει τόσο εύκολα γέφυ-
ρες … πές του να μας φτιάξει μια 
τέτοια ακόμα στο δρόμο Νεράϊ-
δα - Μαυρομμάτα … ξέρεις στη 
θέση “Ζάχενας” … Να τον ευχα-
ριστήσουμε θερμά και να του 
στήσουμε κι ένα άγαλμα εκεί 
στην όχθη του Μέγδοβα … Αλή-

θεια με τη χρηματοδότηση (για 
άσφαλτο) του δρόμου για Μονα-
στήρι, (την αθλιότητα του οποί-
ου, το κείμενο εκείνο τότε σε 2 
σελίδες περιέγραφε) ασχολήθη-
κες καθόλου ως εκλεγμένος μας; 
… Άν ναι ενημέρωσέ μας σχετι-
κά μ’ αυτό μέσα από την εφημε-
ρίδα του χωριού μας ●●● Να ε-
πισημάνουμε τώρα κάποια πράγ-
ματα που μας έκαναν εντύπωση 
σχετικά με τα έργα στο δρόμο 
Νεράϊδα – Τριφύλλα ... Ώς γνω-
στόν ο εργολάβος άρχισε εργα-
σίες στις 7/10/08 ... Έσκαψε για 
λίγες μέρες, όπου δεν υπήρχε δά-
σος, και μετά σταμάτησε στις 
15/10/08 ... Ο λόγος επειδή δεν 
είχαν κοπεί τα δέντρα πάνω απ’ 
το δρόμο ... Μάθαμε έκπληκτοι 
πως το Δασαρχείο έμαθε πως έ-
πρεπε να κόψει εκεί δέντρα στις 
20/10/08 ... Το έργο αυτό δημο-
πρατήθηκε το Σεπτέμβριο του 
2007 (το ανέλαβε δηλ. εργολά-
βος) ... Η σύμβασή του υπογρά-
φηκε το Φεβρουάριο του 2008 ... 
Απ’ τη στιγμή αυτή και μετά ο 
εργολάβος ανά πάσα στιγμή 
μπορούσε ν’ αρχίσει εργασίες ... 
Είναι λογικό να περάσουν 9 μή-
νες και να μην έχουν κοπεί ακό-
μα τα δέντρα; ●●● Δεν έπρεπε 
κάποιος εκλεγμένος μας να ενδι-
αφερθεί ώστε να ενημερωθεί το 
Δασαρχείο απ’ την άνοιξη ακόμα 
και να κόψει έγκαιρα τα δέντρα; 
... Το μεγαλύτερο οδικό έργο που 
εκτελείται φέτος στο Δήμο Ιτά-
μου είναι αυτό ... Δεν έπρεπε η 
Δ. Α. να ενδιαφερθεί ώστε να γί-
νει αυτή η ενημέρωση νωρίτερα; 
... Χάσαμε χρόνο πολύτιμο ... 
Γιατί αν είχαν κοπεί νωρίτερα τα 
δέντρα ... ο εργολάβος θα τελεί-
ωνε τα χωματουργικά μέσα στον 
ηλιόλουστο Οκτώβρη ... Ενώ 
τώρα άρχισε ο χειμώνας εμποδί-
ζοντας τις εργασίες ... Κάποιοι 
λένε πως η κωλυσιεργία αυτή 
δεν ήταν καθόλου τυχαία ... Κι 
εμείς που φανταζόμασταν πως η 
Δ. Α. θα βρίσκεται στο έργο αυ-
τό πανταχού παρούσα, με τη με-
λέτη αναχείρας να ελέγχει αν οι 
εργασίες γίνονται σωστά ... να 
δίνει λύσεις γρήγορες όπου υ-
πήρχε πρόβλημα ... Ευσεβείς πό-
θοι μας ... Δεν ξέρουμε αν μας 
φαίνεται εμάς έτσι ... αλλά στο 
έργο αυτό βλέπουμε να γίνονται 
όλα με το «στανιό» ●●● Κλεί-
νουμε με μια είδηση ... Είχαμε 
πεί το χειμώνα απ’ αυτή τη στή-
λη πως μεταξύ Καρδίτσας – Τρι-
κάλων, στο Αγναντερό, χτίζεται 
ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο ... 
Χτίστηκε λοιπόν ... Την Πέμπτη 
23/10/2008 έγιναν και τα εγκαί-
νιά του παρουσία πλήθους επι-
σήμων ... Και το όνομα αυτού 
Olympia Mall ... Στα 18.000 τ. μ. 
διαθέτει 22 καταστήματα, 10 ση-
μεία εστίασης, 1 ηλεκτραγορά 
καθώς και 4 αίθουσες κινηματο-
γράφου ... Κόστος επένδυσης: 30 
εκατ. ευρώ ... Άραγε πόσους μι-
κρούς θα κλείσει; ●●● Εδώ ο 
χώρος τελειώνει ... τα υπόλοιπα 
σε 3 μήνες ... Ευχόμαστε σε ό-
λους Καλά Χριστούγεννα (στη 
Νεράϊδα) και με ευτυχία – υγεία 
ο νέος ενιαυτός 2009.

 ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ 

Ειδήσεις *** Σχόλια  ***Επισημάνσεις
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Μπορεί οι αρκού-
δες που απέμειναν 
στην Ελλάδα να εί-

ναι πλέον ελάχιστες, ωστό-
σο μια απ’ αυτές έκανε την 
εμφάνισή της προχθές στο 
ορεινό Καροπλέσι του Δή-
μου ίτάμου, προκαλώντας 
μάλιστα και ζημιές. 

Συγκεκριμένα στον οικι-
σμό «Κουκέϊκα» και στο Ποι-
μνιοστάσιο του Παναγιώτη 
Φιλίππου επιτέθηκε και θανάτωσε τελικά, δύο χοιρομητέρες σημα-
ντικής αξίας, για τις οποίες όμως ο ΕΛΓΑ δεν προβλέπει αποζημιώ-
σεις. 

Παρέμβαση έκανε ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Τσαντήλας, ο οποίος 
βρέθηκε χθές στο ποιμνιοστάσιο του κ. Φιλίππου, και ζήτησε, με 
επιστολή του από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Κατσαρό να επιληφθεί 
και να διευθετήσει το ζήτημα, αφού υπάρχει κενό νόμου για τα γου-
ρούνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό με τη φω-
τογραφία ήταν στην πρώτη σελίδα της Καρδιτσιώτικης εφημερίδας 
«Νέος Αγών». 

Δεν χρειάζονται και πολ-
λά γεγονότα για να ξε-
σηκώσουν τις τοπικές 

κοινωνίες. Η διοικητική έντα-
ξη χωρίς να ρωτήσουν τους 
κατοίκους και η προσπάθεια 
για χρήση του φυσικού πλού-
του, νερά του «Άσπρου», είναι 
δυο θέματα πολύ σοβαρά που 
απασχολούν τους Καροπλεσί-
τες, γι’ αυτό σήμερα Πέμπτη 
6 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 6 
μ.μ. κάνουν Λαϊκή Συνέλευση 
στο κατάστημα του Παύλου 
Κωστή στα Παλιάλωνα Καρ-
δίτσας να συζητήσουν και 
να πάρουν αποφάσεις για τα 
προβλήματα που τους δημι-
ούργησαν μεγάλη αναστάτω-
ση και ανησυχία, τόσο στους 
μόνιμους κατοίκους του χω-
ριού όσο και στους ετεροδη-
μότες. 

Αφού γίνουν οι εργασίες της 
Λαϊκής Συνέλευσης θα ενημε-
ρώσουμε τους εμπλεκόμενους 
και θα κοινοποιήσουμε τις απο-
φάσεις της προς κάθε κατεύ-
θυνση. 

Για το θέμα του Καποδίστρια, 
η θέση των Καροπλεσιτών ήταν 
πάγια και αμετακίνητη. Να πα-
ραμείνουν Κοινότητα. Αυτό δεν 
έγινε δεκτό. Τώρα όμως κοχλά-

ζουν και ξέρουν τι θέλουν και σε 
ποιο Δήμο να ενταχθούν. 

Σήμερα στη Λ. Σ. θα αποφα-
σίσουμε και θα κινηθούμε όπως 
εμείς ξέρουμε καλά προς κάθε 
αρμόδια όργανα και υπηρεσίες, 
υπερασπίζοντας τα συμφέροντά 
μας, αφήνοντας στο περιθώριο 
τις τσουκνίδες να θρασσομανά-
νε πνιχτές στο χαμομήλι. 

Για την υπό ίδρυση Υδρο-
ηλεκτρική (Υ/Η) Μονάδα στον 
«Άσπρο» Αγίας Αγάθης Καρο-
πλεσίου, ο οποίος (Άσπρος) 
χρήζει προστασίας, μετά από 
απόφαση του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, γιατί έχει σπάνια είδη 
χλωρίδας και πανίδας, παραπο-
τάμιο δάσος και υδροβιότοπο, 
υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις 
Λαϊκής Συνέλευσης και Τοπικού 
Συμβουλίου Καροπλεσίου από 
το καλοκαίρι του 2007. Ορισμέ-
νοι όμως δεν τις σέβονται, γι’ 
αυτό εμείς οι Καροπλεσίτες πα-
ραμένουμε στα χαρακώματα. 

Στον τόπο μας θέλουμε να 
διαφεντεύουμε μόνοι μας. Δεν 
θα επιτρέψουμε σε κανέναν να 
μας χαλάσει τις μοναδικές ομορ-
φιές που μας χάρισε η φύση. 

Κώστας Π. Γιαννουσάς 
Πρόεδρος Τ. Σ. Καροπλεσίου 

Αποπερατώθηκε η ασφαλτόστρωση 
Από τον Ίταμο μέχρι τα Γιαννουσέϊκα 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Η Αλήθεια» Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Η Αλήθεια» Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008 

Αρκούδα εμφανίστηκε  
στα «Κουκέϊκα» Καροπλεσίου 

Θύματα δύο χοιρομητέρες

Ανάστατοι οι Καροπλεσίτες 
Για τον Καποδίστρια ίί και για το υπό ίδρυση 

Υ/Η στον Άσπρο 

Το εναπομείναν οδικό 
τμήμα προς Γιαννουσέ-
ϊκα – Νεράϊδα, ασφαλ-

τοστρώθηκε αυτή την εβδο-
μάδα. Το έργο εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα «ΠίΝΔΟΣ», με πί-
στωση 500.000 ευρώ. Δημο-
πρατήθηκε από την Νομαρχι-
ακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας 
και εργολήπτης αναδείχθηκε 
ο κ. Κατσάκης Γεώργιος με 
ποσοστό έκπτωσης 31%. 

Οι κάτοικοι των Γιαννουσέϊ-
κων ικανοποιήθηκαν ιδιαίτερα 
διότι για ένα τμήμα 2.000 μέ-
τρων περίμεναν πέντε χρόνια. 

Τις εργασίες ασφαλτόστρω-
σης επέβλεψαν ο Νομάρχης κ. 
Φ. Αλεξάκος και ο Δήμαρχος κ. 
Β. Τσαντήλας οι οποίοι δίνουν 
ιδιαίτερη προτεραιότητα στην 
ασφαλτόστρωση του οδικού 
τμήματος Γιαννουσέϊκα – Νε-
ράϊδα – όρια νομού Καρδίτσας 
– Κορίτσα Κλειτσού Ευρυτανίας 
διότι αποτελεί τμήμα της σημα-
ντικότατης τουριστικής αρτη-
ρίας που συνδέει το Καρπενήσι 
με τη Λίμνη Πλαστήρα και το 

Περτούλι – Μετέωρα του νομού 
Τρικάλων. 

Για την ασφαλτόστρωση 
έως τα Γιαννουσέϊκα έγιναν 4 
εργολαβίες, συνολικής δαπάνης 
900.000 ευρώ, επί δημαρχίας 
Βασ. Τσαντήλα από το Υπ. Εθνι-
κής Οικονομίας, το ΥΠΕΧΩΔΕ 
και το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ». 
Σημαντική συμβολή στις 3 πρώ-
τες εργολαβίες (1999 – 2002) 
είχε ο πρώην Υφυπουργός Δημ. 
Σωτηρλής. 

Ενστάσεις Νεραϊδιωτών 
επί του δημοσιεύματος: 

• Κύριε Δήμαρχε (που είσαι 
ο συντάκτης του κειμένου και 
είχε και τη φωτογραφία σου) 
αλήθεια ασφαλτοστρώθηκε το 
εναπομείναν οδικό τμήμα προς 
Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα αυτή 
την εβδομάδα; Δηλαδή από 
Γιαννουσέϊκα προς Νεράϊδα έχει 
άσφαλτο σήμερα; Αυτό καταλα-
βαίνει ο πολίτης της Καρδίτσας 
διαβάζοντάς το.

• Πότε εντάχθηκε στο πρό-
γραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» έργο με 

τίτλο «Ίταμος – Γιαννουσέϊκα»; 
Και με πίστωση 500.000 ευρώ; 
Υπάρχει επίσημο έγγραφο με 
σφραγίδες – υπογραφές που να 
αναφέρει κάτι τέτοιο; Μήπως το 
έργο έχει τίτλο «Γιαννουσέϊκα – 
Νεράϊδα»; Είναι αυτό νόμιμο και 
ηθικό; 

• Αναφέρεις πως οι κοντοχω-
ριανοί μας περίμεναν 5 χρόνια 
για αυτά τα 2.000 μέτρα. Εμείς 
που αγωνιστήκαμε σκληρά να 
βγούν αυτές οι 500.000 ευρώ, 
για να πέσει άσφαλτος στα 
2.000 μέτρα, από διασταύρωση 
Νεράϊδας μέχρι Μοναστήρι (Ι. 
Μ. Γεν. Θεοτόκου) πως περιμέ-
νεις να νοιώσουμε; Περιμένεις 
να σου πούμε μπράβο και να σ’ 
ευχαριστήσουμε; 

• Εκεί επέβλεπες τις εργα-
σίες. Εδώ σ’ εμάς, στο Νεράϊδα 
– Τριφύλλα, γιατί δεν ενδιαφέρ-
θηκες να ενημερωθεί το Δα-
σαρχείο ώστε να κόψει τα έλατα 
από το καλοκαίρι; Αν το έκανες 
αυτό, τώρα θα είχαν τελειώσει 
τα χωματουργικά.

Κάτω τα χέρια από το Καροπλέσι !
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008 

Καποδίστριας ίί 

Εδώ και 3.000 χρόνια οι Κα-
ροπλεσίτες συμμετέχουν ως 
Κηφείς στον Τρωϊκό Πόλεμο. 

Μπαίνουν ως Δόλοπες στην Δελ-
φική Αμφικτυονία με δύο ψήφους, 
ως καθάριο Ελληνικό φύλο. 

Έλληνες κατά τον Αριστοτέλη «οι 
παρά την Φθία κατοικούντες». Δόλος 
(ψέμα). Αναγκάστηκαν να πάνε πότε 
με τους Θεσσαλούς, πότε με τους 
Αιτωλούς, πότε με τους Ηπειρώτες, 
πότε με όποιον να ’ταν, αφού ήταν 
μικρούλης λαός, για να επιζήσει. 

Έρχονται οι Μακεδόνες, τους δί-
νουν τη μια ψήφο (οι Δόλοπες), για 
να μπούν στη Δελφική Αμφικτυονία, 
και να ’χουν να κάνουν στα Ελληνικά 
τεκταινόμενα. Έρχονται οι Ρωμαίοι 
τους παίρνουν και την άλλη ψήφο, 
να ’χουν να κάνουν και αυτοί. 

Τους διαγράφουν απ’ τους χάρ-
τες, Άγραφοι οι δύσμοιροι. Έρχονται 
οι Τούρκοι, πάλι ΑΓΡΑΦΟΙ. Αφήνουν 
τη σφεντόνα και το τόξο και πιάνουν 
το καριοφίλι. Επιτέλους Λευτεριά. Άμ’ 
δέ!. Όλη τη μέρα τα σύνορα να πάνε 

πότε από εδώ πότε από εκεί. Έρχεται 
το 1881 απελευθερώνεται η Θεσ-
σαλία. Άμ’ δέ!. Πάλι τα σύνορα πέρα 
δώθε. Δίνουν και την Κουτσοπαπ-
πούλω, δίνουν και την πρωτεύουσα 
τη Μούχα. Πού να ησυχάσουν! Πότε 
ανήκουν στην Αιτωλοακαρνανία, 
πότε στην Ευρυτανία. Και το τουφέκι 
στα χέρια. Μνήματα με ζωντανούς 
μόνο στο Καροπλέσι υπήρχαν. Πό-
λεμοι απανωτοί, εμφύλιος, ξερίζω-
μα. Πάρτους τους Καροπλεσίτες στο 
Μύρους, στο Παλιόκαστρο και πέρα 
δώθε. 

Δε βάζουμε τους Χωροφύλακες, 
τους Αγροφύλακες, τους Δασοφύλα-
κες, που όλοι τους έβγαζαν σπυριά 
εναντίον των Καροπλεσιτών. Μέχρι 
και οι παπάδες εναντίον κι αυτοί. 
Πότε στη Μητρόπολη Αιτωλίας, πότε 
Ναυπακτίας, πότε Ευρυτανίας, πότε 
Καρδίτσας. 

Πότε μας πουλάνε στους Γουλαί-
ους. Πότε στους Μαλαμουλοζυγο-
γιανναίους. Πότε στους Λαζαριδαί-
ους και Στασινοπουλαίους. 

Επιτέλους το 1974 μας γυρίζουν 
στην Καρδίτσα. Τελειώσαμε αφού 

μας τελείωσαν. 400 παιδιά πήγαιναν 
σχολείο τότε, τουλάχιστον. Τελειώσα-
με; Άμ’ δέ!. Μέσα σε 10 χρόνια κλείνει 
και το τελευταίο σχολείο. Τελειώσα-
με; Άμ’ δε!. Γίνεται ο Καποδίστριας Ι. 
Στη Σέκλιζα οι Καροπλεσίτες, σχεδόν 
Γκαραγκούνηδες. Γίνεται ο Καποδί-
στριας ΙΙ. Πρόταση να πάνε στο Βου-
νέσι οι Καροπλεσίτες. Καλό είναι να 
γίνει και ο Καποδίστριας ΙΙΙ, να μας 
βάλουν φωτιά να μας κάψουν όπως 
στην Ηλεία, να ησυχάσουν κι αυτοί κι 
εμείς. ΝΤΡΟΠΗ. 

Το Καροπλέσι εκτός την ιστορία 
του είναι γεμάτο από επιστήμονες 
που κάθε μέρα γίνονται και καινούρ-
γιοι. Θα πάρουν τα όπλα! 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ. 
(Θα επανέλθουμε). 

Κώστας Γιαννουσάς  - Πρόεδρος 
Τοπικού Διαμερίσματος  Καροπλεσίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ανα-
δημοσιεύουμε αυτό το ωραίο κείμενο (που μας 
εκφράζει απόλυτα) του Προέδρου του γειτονι-
κού χωριού μας Καροπλεσίου, Κώστα Γιαννου-
σά, γιατί και το δικό μας χωριό από ’δώ απ’ το 
Μέγδοβα, η Νεράϊδα (Σπινάσα), τα ίδια ακριβώς 
πέρασε και περνάει. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε 
και τα δυο χωριά. 

Κλιμάκιο της ΝΕΤ, που κα-
λύπτει την εκπομπή «Μένουμε 
Ελλάδα», φιλοξενήθηκε από τον 
Δήμο Ιταμου στο Δασικό Χωριό 
«Δρυάδες», την προηγούμενη 
εβδομάδα. 

Οι γνωστοί δημοσιογράφοι 
κ. κ. Ηλίας Προβόπουλος και 
Ευθύμιος Κάκος, περιηγούμενοι 
τον Δήμο Ιταμου, επέλεξαν σει-

ρά πρωτότυπων θεμάτων για 
την προβολή της περιοχής. 

Τα αφιερώματα ξεκίνησαν 
από το Αντάμωμα των Δημοτών 
Ιταμου, στο Μοναστήρι της Νε-
ράϊδας την Δευτέρα 8 Σεπτεμ-
βρίου και συνεχίστηκαν με τα 
Τ. Δ. Καστανιάς, Νεράϊδας, Κα-
ροπλεσίου, Αμαράντου και Μέ-
γδοβα ποταμού..

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Η Αλήθεια» Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008 

«Μένουμε Ελλάδα … στον Ίταμο» 
Αφιέρωμα της εκπομπής στην περιοχή 

Το Αίμα  
Σώζει Ζωές 

Το αίμα είναι πηγή και ελπίδα 
ζωής. Η προσφορά αίματος 
είναι η ευγενέστερη εκδήλωση 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, φιλαν-
θρωπίας και αγάπης απέναντι στο 
συνάνθρωπο. 

Η προσφορά αίματος πραγμα-
τικά σώζει ζωές και πολλές φορές η 
αναγκαιότητά του είναι επείγουσα. 
Αυτός είναι και ο σκοπός της ιδρύσε-
ως της δανειστικής Τράπεζας αίματος 
του Συνδέσμου. Να υπάρχει το αγαθό 
της ζωής όσο πιο γρήγορα χρειαστεί 
για τους συγχωριανούς μας. 

Αυτό εξασφαλίζεται μόνο με μια 
ανώδυνη, υγιή, ακίνδυνη αιμοληψία 
διαρκείας μόνο δέκα λεπτών, ικανή 

όμως να κρατήσει στη ζωή ένα συγ-
χωριανό μας. Άς μη διστάζουμε και 
ας προσφέρουμε κάτι τόσο το απλό 
για εμάς όταν είμαστε υγιείς, αλλά και 
τόσο απαραίτητο όταν εμείς έχουμε 
την ανάγκη του. 

Η δανειστική τράπεζα αίματος, 
που ο Σύνδεσμος διατηρεί στο Νοσο-
κομείο Καρδίτσας και στο Αρεταίειο 
Νοσοκομείο των Αθηνών, 
με τον τίτλο «Σύνδεσμος 
Αποδήμων Σαρα-
νταπόρου και 
Μ ε γ α λ ά κ κ ο υ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ-
Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ » , 
προσφέρει κάθε χρόνο φι-
άλες αίματος στους χωριανούς μας 
την ώρα που τις χρειάζονται. Όμως, 
αυτές πρέπει να αντικαθίστανται 
σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Η προσφορά αίματος είναι 
έμπρακτη απόδειξη της ανθρώπινης 
αλληλεγγύης. Αίμα για τη ζωή. Αίμα 
για τον ανθρώπινο πόνο, χωρίς κα-
μία επιβάρυνση στη σωματική και 
πνευματική υπόσταση. Εθελοντική η 

προσφορά. Εθελοντική η 
προσέλευση. 

Όσοι είστε μεταξύ 
18 και 65 ετών, σε όποια 

πόλη και αν διαμένετε και 
επιθυμείτε να προσφέρε-

τε ζωή σε συγχωριανούς μας, 
επικοινωνήστε τώρα με τον υπεύ-
θυνο αιμοδοσίας του Συνδέσμου 
κ. Δημ. Γεροκώστα στο τηλ. 

6977366533. Έτσι σας δίνετε μια 
ευκαιρία για τη μεγαλύτερη προσφο-
ρά που μπορεί κάποιος να δώσει στο 
συγχωριανό του. Το αίμα του. 

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ 
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••• Εύγε στον Νομάρχη κ. 
Φώτη Αλεξάκο... Έριξε σε 2 χρόνια άσφαλ-

το 10ετίας προηγουμένων συναδέλφων του ••• Μπράβο στα παιδιά 
της Νεράϊδας, τους «Αφανείς ήρωες», που παλεύουν για τον τόπο 
τους... Προσωπικά τους ευχαριστώ. Βέβαια ... κοντά στο βασιλικό πο-
τίστηκε κι η γλάστρα... ••• Μπράβο μάγκα Νεραϊδιώτη. Τώρα τους 
ξεφούσκωσες τα λάστιχα. Αν τολμήσουν να το ξανακάνουν, εκεί στο 
Μέγδοβα, άλλη φορά πάρτους και τα σώβρακα... 

••• Κάτω ο κύριος που είπε: 3 ημέρες εργασί-
ας την εβδομάδα... Έτσι είναι οι καπιταλιστές... Θέ-
λουν τον έναν να δουλεύει τις μισές μέρες και τον 
άλλον να καρφώνει και να γλύφει... για να μην χάσει 
τη δουλειά του ••• Στα χωριά μας βέβαια έτσι που 
πάει η ζωή, θα δημιουργηθεί και καινούργια θέση εργασίας: «ΓΙΔΟ-
ΒΙΤΣΑ»... Τουλάχιστον θάχουμε γάλα και λίγο τυράκι... κι έχει ο Θεός... 
Ήρθε η ώρα λοιπόν να αναστηλώσουμε τα παλιομάντρια!!! ••• Και 
σαν και μιλάμε για επαναπατρισμό στα χωριά μας, οι Καρδιτσιώτες 
πολιτικοί μας, Κυβερνώντες και μη, άς αφιερώσουν λίγο χρόνο πε-
ρισσότερο και για εμάς, πρίν τις εκλογές... Άς κάνουν και κάτι για τον 
τόπο μας ••• Γιατί λοιπόν αγαπητοί μου κοντοχωριανοί στη Νεράϊ-
δα να μην γινόταν μια καταπληκτική σχολή «Χτιστάδων Πέτρας»; ... 
Με ντόπιους καθηγητάδες αλλά και μαθητές;... Τόπο έχουμε. Λιθάρια 
έχουμε. Ανεργία έχουμε. Θέληση έχουμε. Τι μας λείπει λοιπόν; ... Βοή-
θεια από τους πολιτικούς και μεράκι από εμάς ••• Γιατί να μην γίνει 
ένα σύμπλεγμα σπιτιών τύπου Δασικού Χωριού;... από πέτρα και ξύλο 
στον τόπο μας;... με δύο οφέλη... Και Σχολή λοιπόν και τουριστικό 
Χωριό. Και μάθηση και μεροκάματο... Αλλιώς σε λίγο καιρό εμείς και 
τα παιδιά μας θα γίνουμε εργάτες στους ξένους μετανάστες μαστό-
ρους... Εμείς τα χωριατόπουλα πήραμε άλλες στράτες... σ’ άλλη γή... σ’ 
άλλα μέρη... Εργολάβοι, χτιστάδες, οι Αλβανοί ήρθαν στον τόπο μας 
••• Εμείς οι Έλληνες με τον νόμο: 3 μέρες την εβδομάδα δουλειά ή με 
stage, χωρίς ασφάλεια στο Δημόσιο... με 508 ευρώ... Αν το σκεφτείς 
λογικά και ψύχραιμα... είναι να παίρνεις τα πλάϊα •••Αν βέβαια τώρα 
που τον Εφραίμ τον διώχνουν από ηγούμενο από το Βατοπέδι και 
τον είχαμε στα δικά μας Μοναστήρια... Με τις γνωριμίες που έχει στα 
δυο μεγάλα κόμματα... ο δρόμος του Τρικούπη θάταν παιχνιδάκι γι’ 
αυτόν... Υποψιάζομαι δε, ότι θάκανε και κανα δυό εταιρείες, δεν ξέρω 
ποιες βέβαια... αλλά μία πιθανόν να ήταν καμιά χιλιαριά γίδια – σφα-
γεία – τυροκομεία κ.λ.π.... Πιθανόν να άλλαζε κάτι στον τόπο μας... 
Αλλά και χωρίς τον Εφραίμ όλα γίνονται.... Τέλος πάντων σκέψεις ••• 
Άχ ... Αφεντικό, έφυγες νωρίς μαζί με τη σύντροφό σου... Φαντάζεσαι 
τι κουβέντα θα κάναμε, και γιατί όχι;... Θα το υλοποιούσαμε κιόλας 
••• Άς πάμε τώρα λίγο παρακάτω... Στον κάμπο... Γιατί, βλέπετε εμείς, 
έχουμε δύο πατρίδες... Το νερό φεύγει από τις πηγές – τα ρέματα – τη 
λίμνη, γίνεται ποτάμι, και περνάει δίπλα από τα χίλια δέντρα, δίπλα 
από την πόλη της Καρδίτσας, περίπου 800 με 1.000 μέτρα από το 
Παυσίλυπο και την πλατεία Πλαστήρα... Χύνεται στον Πηνειό - στη 
θάλασσα ••• Αν... Αν λέω... γινόταν να πέρναγε ένα μέρος νερού μέσα 
από τα χίλια δέντρα, μέσα από το Παυσίλυπο, μπροστά στο άγαλμα 
του Πλαστήρα «τιμής ένεκεν», κι έφευγε έτσι, πώς θα άλλαζε το κέ-
ντρο της πόλης; ... Οι διπλανοί νομοί μας, Λάρισα – Τρίκαλα, τα ποτά-
μια τους, τάχουν εκμεταλλευτεί όσο δεν πάει άλλο... Εμείς βέβαια αντί 
να καθαρίσουμε το ποτάμι, να βάλουμε δέντρα γύρω του, παγκάκια, 
φώτα και πεζόδρομο... πετάμε εκεί τα σκουπίδια κι ότι άλλο σκεφτεί 
κανείς ••• Μήπως πρέπει να αλλάξουμε σκέψη και νοοτροπία;... Γιατί 
δεν σταματάνε οι ξένοι ούτε για καφέ στην Καρδίτσα... Οι διπλανοί 
μας τρώνε το κρέας κι εμείς γλείφουμε τα κόκκαλα... Λέω... Αν... Σκέ-
φτομαι... Αν... Άντε γειά... 

Γιώργος Π. Γιαννουσάς 

Στα επάνω…

     Στα 
κάτω…

Προσφορές στον Σύλλογο Μεγαλάκκου 
Για το Σύλλογο Ανασυγκρότησης Μεγαλάκκου προσέφεραν οι κάτωθι 
τα εξής χρηματικά ποσά: 
1. Αυγέρης Κων/νος του Δημ. .........................................................................10 ευρώ 
2. Γεροκώστας παπα-Βαγγέλης......................................................................... 5 ευρώ 
3. Δήμος Κων/νος του Αναστ. ..........................................................................10 ευρώ 
4. Δήμος Σπυρίδων .............................................................................................10 ευρώ 
5. Ζήσης Δημήτριος του Νικ. ...........................................................................10 ευρώ 
6. Ζήσης Κων/νος του Δημ. ..............................................................................15 ευρώ 
7. Ζήσης Νικόλαος του Δημ .............................................................................10 ευρώ 
8. Ζήσης Χαράλαμπος του Χρήστου ............................................................25 ευρώ 
9. Καφαντάρης Γεώργιος ...................................................................................10 ευρώ 
10. Λυρίτσης Δημήτριος του Αποστ. ............................................................20 ευρώ 
11. Λυρίτσης Δημήτριος του Κων. .................................................................50 ευρώ 
12. Λυρίτσης Λάμπρος του Ηλία ....................................................................40 ευρώ 
13. Λυρίτσης Νικόλαος του Αποστ. ...............................................................10 ευρώ 
14. Λυρίτση Μάρθα .............................................................................................. 5 ευρώ 
15. Λυρίτσης παπα-Γιώργης ............................................................................... 5 ευρώ 
16. Μαργαρίτη Αγαθή του Γεω........................................................................20 ευρώ 
17. Μαργαρίτης Απόστολος .............................................................................. 5 ευρώ 
18. Μαργαρίτης Γεώργιος του Κων. ...............................................................15 ευρώ 
19. Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων. ...........................................................10 ευρώ 
20. Μαργαρίτης Κων/νος του Αποστ. ...........................................................10 ευρώ 
21. Μαργαρίτης Χρήστος του Αποστ. ..........................................................10 ευρώ 
22. Μακρής Νικόλαος του Χρ. .........................................................................20 ευρώ 
23. Μακρής Σπύρος του Νικ. ...........................................................................10 ευρώ 
24. Μητσάκη Ασπασία του Θεοφ. ..................................................................20 ευρώ 
25. Μητσάκης Λουκάς του Κων. .....................................................................30 ευρώ 
26. Μητσάκης Κων/νος του Νικ. .....................................................................20 ευρώ 
27. Μητσάκης Νικόλαος του Νικ. ...................................................................20 ευρώ 
28. Μητσάκη Σταυρούλα του Κων. ................................................................20 ευρώ 
29. Τσέτσας Ηλίας ................................................................................................10 ευρώ 
Το Δ. Σ. ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΙΣΜΟ/ΚΤΩΝ 
ΕΔΡΑ ΦΟΥΡΝΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 15 
Εν Φουρνά τη 25-6-1969
Προς 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας 
Τμήμα Σεισμοπλήκτων 
Εις Καρπενήσιον 

Θέμα: Περί του οικισμού Σαρανταπόρου Κοινό-
τητος Νεράϊδας. 

Κατόπιν αυτοψίας, γενομένης εις τον εν θέματι 
οικισμόν, προς δι-
απίστωσιν των ζη-
μιών, άς έχουσιν 
υποστεί αι οικίαι 
υπό των σεισμών, 
λαμβάνω την τι-
μήν να αναφέρω 
προς υμάς τα κά-
τωθι. 

Ο εν θέματι 
οικισμός απο-
τελείται εκ των 
μ ι κρ ο ο ι κ ι σ μ ώ ν 
Μ έ γ α - Λ ά κ κ ο υ , 
Τσ ιτσ ιμπέ ϊκων, 
Αυγερέϊκων, Δη-
μέϊκων, Λιαπέϊ-
κων, Θανέϊκων 
και Σαρανταπόρου. 

Λόγω της ελλείψεως βατών οδών, η συγκοινω-
νία διεξάγεται δια υποζυγίων επί ατραπών ως λίαν 
ανωμάλου εδάφους, κατά δε τους χειμερινούς μή-
νας δεν γίνεται λόγος ούτε και δια της των υποζυγί-
ων επικοινωνίας. Τηλεφωνικήν επικοινωνίαν έχουν 
μόνον οι συνοικισμοί Μέγας – Λάκκος και Σαραντά-
πορον. 

Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων δια να 
μεταβούν εις τα σχολεία Σαρανταπόρου και Μεγα-
Λάκκου οδοιπορούν πλέον της ώρας διερχόμενοι 
παρακειμένου ποταμού όστις κατά τους χειμερι-
νούς μήνας μεταφέρει μεγάλην πο-
σότητα υδάτων. 

Προς αποφυγήν του απευκταί-
ου, οι γονείς αναγκάζονται να βοη-
θούν το πρωϊ τα τέκνα των δια την 
διάβασιν του άγριου ποταμού, σε 
πρωτόγονη γέφυρα, γενομένην από 
μονόξυλα, κορμούς δέντρων, επα-
ναλαμβάνοντας τούτο και κατά την 
επάνοδον εκ του σχολείου. 

Το σύνολον των οικιών του οικι-
σμού εκρίθησαν κατεδαφιστέαι, ως 
ακολούθως: 

α) ποσοστόν 30% περίπου ως 
κειμένων εις κατολισθηνούσας περι-
οχάς Μεγα-Λάκκου. 

β) ποσοστόν 65% περίπου λόγω ζημιών ως 
έχουσι υποστεί και 

γ) 5% περίπου κρίθηκαν ασυμφόρου επισκευ-
ής. 

Κατόπιν των ανωτέρω και δια να εκλείψει η 
σημερινή απαράδεκτη πρωτόγονος κατάστασις, 
προτείνομεν όπως άπαντες οικισμοί του εν θέματι 
οικισμού, συμπτυχθούν εντός του κεντρικού οικι-
σμού Σαρανταπόρου, δια να αποτελέσουν ενιαίον 
σύνολον και δυνηθούν οι κάτοικοι να απολαύσουν 
τα αγαθά του πολιτισμού αποκτώντες οδικάς αρ-
τηρίας, δια των οποίων θα συνδεθούν με επαρχι-
ακά κέντρα ως η Καρδίτσα, ηλεκτρικού ρεύματος, 
υδραγωγείου, σύγχρονου σχολείου και εκκλησίαν 
κ.λ.π. αγαθά τα οποία υπό τας σημερινάς συνθήκας 
είναι αδύνατον να απολαύσουν. 

Σημειωτέον ότι, ο εν θέματι οικισμός δύναται 
να προηγηθεί ετέρων αφού το 70% των κατοίκων 
θα δανειοδοτηθούν υπό του προγράμματος απο-

καταστάσεως σεισμοπλήκτων. 
Ο αναφέρων 
Ιωάννης Βεληβασάκης 

Ύστερα από την εισήγηση του κ. Βεληβασάκη 
τα αρμόδια Υπουργεία Δημοσίων Έργων, Οικονομι-
κών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με κοινή απόφαση 
εγκρίνουν την συγκέντρωση του Σαρανταπόρου. 
Στη συνέχεια, απαλλοτριώνουν κτήματα, εκπονούν 
ρυμοτομικό σχέδιο, χορηγούν στεγαστικά δάνεια 
και αναθέτουν στον ίδιο μηχανικό την επίβλεψη 
της ανοικοδόμησης του νέου οικισμού. 

Ο κ. Βεληβα-
σάκης, υπέροχος 
υπάλληλος, καθη-
μερινά ήταν στο 
Σ α ρ α ν τ ά π ο ρ ο , 
ήθελε να δεί το 
Σαραντάπορο στη 
νέα του μορφή σ’ 
έναν πρότυπο οι-
κισμό. Με μόχθο 
και μεράκι είδε 
κτισμένα σχεδόν 
όλα τα σπίτια, δεν 
πρόλαβε όμως 
να ολοκληρώσει 
το έργο του, γιατί 
πήρε μετάθεση 
για την πατρίδα 

του, το Ηράκλειο της Κρήτης. 
Άφησε πίσω του ένα μεγάλο έργο, κανείς δεν 

είπε ποτέ σε αυτόν τον τόσο άξιο δημιουργό που 
μετέφερε από τη ζούγκλα των λαγκαδιών και της 
εξοχής έναν κόσμο για να ζήσει στα αγαθά του ση-
μερινού πολιτισμού. Που συμπεριλαμβάνει εκτός 
των οικιών, δύο πλατείες, παιδική χαρά, πνευματικό 
κέντρο με αίθουσα ιατρείου, βιβλιοθήκη, μουσείο. 
Επίσης νέο υδραγωγείο, αποχέτευση με σύγχρονο 
βιολογικό καθαρισμό. 

Ιδιαίτερη δεξαμενή που συγκεντρώνει νερό 
μιάς πηγής για άρδευση με συστηματικό δίκτυο για 

το πότισμα των μικρών κήπων, λου-
λουδιών και γενικά του πράσινου 
εντός του οικισμού. 

Από μεγάλο χρέος, εγώ προ-
σωπικώς και όλοι οι κάτοικοι του 
οικισμού ευχαριστούμε θερμά τον 
μεγάλο αναγεννητή επιστήμονα κ. 
Βελιβασάκη, τον οποίο διέκρινε η 
αστείρευτη διάθεση για προσφορά 
και έβγαλε το Σαραντάπορο από 
την αφάνεια της διασποράς και την 
ερημιά του λόγγου, άλλαξε ριζικά τη 
ζωή και χάρισε ένα γελαστό πρόσω-
πο στο Σαραντάπορο. 

Ευχαριστούμε επίσης για τις 
υπηρεσίες που προσέφεραν για τον οικισμό, ο τότε 
Πρόεδρος της Κοινότητος Νεράϊδας κ. Κλεομένης 
Χαλάτσης και συνέχεια τα Κοινοτικά Συμβούλια. 
Οι Σύλλογοι Σαρανταπόρου, Νεράϊδας και Μεγα-
Λάκκου καθώς και η δραστήρια εφημερίδα του χω-
ριού μας «ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ». 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον ανήσυχο και ακού-
ραστο Δήμαρχο Ιτάμου κ Βασίλη Τσαντήλα και τον 
Νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο, οι οποίοι βο-
ήθησαν συνέχεια με την διάθεση πιστώσεων ώστε 
να φθάσει ο οικισμός στην σημερινή του εξέλιξη. 

Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Νεράϊδας κ. Κώστα Πλατσιούρη όπως το-
ποθετήσει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
τη φωτογραφία του κ. Βεληβασάκη, εις ένδειξιν με-
γάλης ευγνωμοσύνης. 

παπα – Γιώργης Δήμου

ίστορικό του Νέου Οικισμού Σαρανταπόρου 

Με το μεγάλο σεισμό που έγινε στην περιοχή μας το έτος 1965, η Τεχνική Υπηρεσία 
Καρπενησίου έστειλε τον αρμόδιο μηχανικό κ. Βεληβασάκη να γνωματεύσει για 
τις ζημιές που προξενήθηκαν στα χωριά της περιοχής μας. 

Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην περίπτωση Σαρανταπόρου. 
Ο κ. Βεληβασάκης παρέμεινε στο Σαραντάπορο δύο ημέρες γυρίζοντας από σπίτι σε σπί-
τι, διότι η διασπορά των σπιτιών δεν είχε τέλος. 
Επιστρέφοντας στην υπηρεσία του στο Καρπενήσι υπέβαλλε την παρακάτω αναφορά: 

Τα μεγάλα σε έκταση κείμενα που λάβαμε από τον αγαπητό χωριανό 
μας Κώστα Χρ. Δήμο, λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης δεν χώρεσαν. 
Θα δημοσιευθούν απ’ αυτή τη σελίδα στο επόμενο φύλλο του Μαρ-
τίου. Ζητάμε την κατανόηση του χωριανού μας. 

Oικισμός Σαρανταπόρου

ίωάννης Βεληβασάκης 
Πολιτικός Μηχανικός
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Ο  δρόμος 
Σαραντάπορο-Μολόχα

Καιρός είναι οι αρμόδιοι τοπικοί παράγοντες να 
συνεργαστούν στρέφοντας το ενδιαφέρον τους 
και προς το σύνθετο πρόβλημα της επισκευής και 

ασφαλτόστρωσης του δρόμου Σαρανταπόρου – Μολό-
χας, ώστε να δημιουργηθεί και άλλος άξονας προσέγγισης 
και αποχώρησης του επισκέπτη της Λίμνης Πλαστήρα, δι-
ασχίζοντας τον καταπράσινο ορεινό όγκο των Αγράφων, 
ακολουθώντας τη διαδρομή Γιαννουσέϊκα – Μεγαλάκκο 
– Σαραντάπορο – Μολόχα – Καλλιφώνι, για να καταλήξει 
στη Λίμνη Σμοκόβου, που παρουσιάζει όλο και μεγαλύτε-
ρο τουριστικό ενδιαφέρον. 

Έτσι, προσφέρουμε μία ακόμη εναλλακτική διαδρομή 
στον επισκέπτη της Λίμνης Πλαστήρα, του κεντρίζουμε 
το ενδιαφέρον για δεύτερη και τρίτη επίσκεψη στην περι-
οχή μας και το σπουδαιότερο αποστέλλουμε πρεσβευτές 
καλών ειδήσεων προς όλα τα μέρη της Ελλάδας. Επίσης 
δημιουργούμε προϋποθέσεις ενασχόλησης των κατοί-
κων των περιοχών μας με τον τουρισμό, βγαίνουν από 
την απομόνωση Μολόχα και Μεγαλάκκος, το Καλλιφώνι 
και το Σαραντάπορο γίνονται σταυροδρόμι με ότι αυτό 
συνεπάγεται. 

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ  
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ 

Ευχαριστήριο 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Αγίου Κωνσταντίνου Σα-

ρανταπόρου με τη χάρη του Θεού και της Παναγίας 
μας θεωρεί υποχρέωσή του, να ευχαριστήσει και δια της 
εφημερίδας μας α) Το Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας ο 
οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Επιτροπής Ανε-
γέρσεως του Ι. Ναού ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, και β) 
Επίσης ευχαριστούμε όλους εκείνους, που με την προ-
σφορά τους, συνέβαλαν να σκεπασθεί ο Οίκος της ΠΑ-
ΝΑΓΙΑΣ μας.

Είθε ο Θεός να τους ευλογεί. 
Μαζί με τις ευχαριστίες μας, σας λέμε ότι, και το 2009 

θα ξανά χτυπήσουμε τη θύρα της καρδιάς σας, για όποια 
και αν είναι οικονομική ενίσχυση, θα μας βοηθήσει να 
συνεχίσουμε τις εργασίες σε αυτή την όμορφη εκκλησία. 

Όσοι θέλουν από τώρα να βοηθήσουν μπορούν και 
διά μέσου Εθνικής Τραπέζης στο Λογαριασμό 368 / 
296135 - 08, για τον Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Σα-
ρανταπόρου. 

Τέλος ευχόμεθα ολόψυχα καλά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ εις 
όλους τους χωριανούς μας, και στο Νέο Έτος 2009 να 
μας ευλογεί ο Θεός δια πρεσβειών της Υπεραγίας ΘΕΟ-
ΤΟΚΟΥ. 

Σαραντάπορο 27-11-2008 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Σαρανταπόρου 

1) Σπύρος Δήμος 
2) Ηλίας Χρ. Λιάπης 

3) Ηλίας Δημ. Βούλγαρης 
και 4) Στέφανος Τσιτσιμπής. 

Η καθαριότητα 
είναι μισή αρχοντιά 

Τώρα που εδώ και χρόνια ο Δήμος έχει τοποθετήσει 
σε κάθε γωνία του Σαρανταπόρου και ένα κάδο 
απορριμμάτων, που μόλις γεμίσει τον αδειάζει ειδι-

κό απορριμματοφόρο όχημα, ΔΕ δικαιολογείται να πετάμε, 
δεξιά και αριστερά, άχρηστα πράγματα, υλικά και σκουπί-
δια και ιδιαίτερα κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, τις 
πλαγιές και τα ρέματα των δύο εξόδων του οικισμού μας. 
Εξάλλου, περνούν συχνά πλανόδιοι έμποροι που μαζεύ-
ουν ότι άχρηστο υπάρχει. (ψυγεία, κρεβάτια σιδερένια και 
ξύλινα, στρώματα, βαρέλια, κουζίνες, παλιοσίδερα, τενε-
κέδες, μπουκάλια, διάφορα κιβώτια και τόσα άλλα). Οπό-
τε, όσα παίρνει ο πλανόδιος τα κρατάμε σε μια γωνία της 
αυλής μας και του τα δίνουμε όταν περάσει και τα άλλα τα 
αφήνουμε στους κάδους απορριμμάτων. Έτσι διατηρούμε 
τον οικισμό μας καθαρό, εξοικονομούμε χρόνο και απο-
φεύγουμε την ταλαιπωρία. 
ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 

Επαρχιακή οδός Καρδίτσα – Νεράϊδα: Έγινε καλή συντήρηση 

Κάποια προβληματικά σημεία του οδικού άξονα Καρδίτσα –Νεράϊδα, που επανηλειμένα θίξαμε από την εφημε-
ρίδα μας, θεραπεύτηκαν και το αναφέρουμε ευχαριστώντας θερμά τους αρμοδίους που φρόντισαν για αυτά. 
Τον Οκτώβριο λοιπόν έφυγαν τα μπάζα και ελευθερώθηκε ο δρόμος μπροστά στο μαγαζί του Περικλή. Επίσης 

καθαρίστηκε καλά το αυλάκι από τα χώματα της κατολίσθησης λίγο πρίν τη γέφυρα στον Άμπλα. Εκεί έπεσε μπετόν και 
μεγάλωσε σε ύψος το τοιχίο το οποίο θα συγκρατεί πλέον τα χώματα για να μην πέφτουν μέσα στο δρόμο. Ευχαριστού-
με επίσης την Νομαρχία Καρδίτσας που το αυλάκι του δρόμου καθαρίστηκε καλά πάλι τον Οκτώβριο σε όλο το μήκος 
μέχρι τη Νεράϊδα. Ευχαριστούμε θερμά. 

Εθνική υπερηφάνεια, συγκί-
νηση και δέος συντάραξε 
τις καρδιές μας, διαβάζο-

ντας στην «Ελευθεροτυπία» του 
Σαββάτου 25 Οκτωβρίου 2008, 
τις συγκλονιστικές αφηγήσεις 
των δύο (εν ζωή ακόμα σήμερα) 
αγαπητών χωριανών μας, ηρώ-
ων του Έπους του ’40. Ο μπαρ-
μπα-Γιώργος στο Αλβανικό Μέ-
τωπο και ο μπαρμπα-Σπύρος 
στα οχυρά του Ρούπελ, όπου 
αντίστοιχα αγωνίστηκαν. Πολ-
λοί, αμέτρητοι είναι βέβαια οι 
χωριανοί μας που αγωνίστηκαν 
σ’ όλους τους πολέμους αλλά 
αυτοί οι δυο βρίσκονται ακόμα 
στη ζωή.

Το κείμενο που άρχιζε από την 
πρώτη σελίδα είχε τίτλο: «Αφη-
γήσεις από τον πόλεμο του ’40» 
και υπότιτλο: «Τέσσερις από τους 
ήρωες του ’40 που βαδίζουν την 
ένατη 10ετία της ζωής τους μιλούν 
στην «Ε» και καταθέτουν τις εμπει-

ρίες τους» παραπέμποντας στις 
σελίδες 21,22,35 και 36, ήταν μέσα 
στα πλαίσια των αφιερωμάτων 
της εφημερίδας για την επέτειο 
του «ΟΧΙ». Την επιμέλεια του αφιε-
ρώματος είχε ο δημοσιογράφος κ. 
Ηλίας Προβόπουλος ο οποίος και 
πήρε τις συνεντεύξεις πρόσφα-
τα από τους 2 χωριανούς μας και 
άλλους 2 (έναν από το Μυλογόζι 
– Μυροφύλλου Τρικάλων και έναν 
άλλον από το Παλαιοχώρι Λοκρί-
δας). Φωτογραφίες τους υπήρχαν 
και στις μέσα σελίδες αλλά και 
στην πρώτη σελίδα. 

Η περιπέτεια του αγαπητού 
χωριανού μας Γιώργου Τσιτσιμπή 
είναι γνωστή σε όλους τους ανα-
γνώστες μας αφού πρόσφατα δη-
μοσιεύσαμε σε συνέχειες όλη την 
ιστορία όπως ο ίδιος τα έγραψε. 
Πως τραυματίστηκε από βλήμα 
όλμου, στις 12/4/1941, χάνοντας 
το ένα πόδι του, πως έφτασε από 
εκεί στο χωριό, που όλα λεπτομε-

ρώς ο ίδιος κάθισε και μας έγρα-
ψε. 

Η περιπέτεια του άλλου αγα-
πητού χωριανού μας Σπύρου Δή-
μου, που αγωνίστηκε στο οχυρό 
Νυμφαίας, της αμυντικής «Γραμ-
μής Μεταξά», των ελληνοβουλγα-
ρικών συνόρων δεν είναι σε όλους 
μας γνωστή. Γι’ αυτό θα αναδημο-
σιεύσουμε την αφήγησή του στο 
φύλλο του επόμενου Σεπτεμβρίου 
της εφημερίδας μας, για να είναι 
επίκαιρα τότε τα όσα διηγείται. 

Ευχαριστούμε θερμά τον δη-
μοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο 
που πήρε τις συνεντεύξεις αυτές 
και επιμελήθηκε της δημοσίευσής 
τους στην μεγάλη αυτή εφημερίδα 
της χώρας μας. Ακόμα περισσότε-
ρο ευχαριστούμε τον μπαρμπα-
Γιώργο και τον μπαρμπα-Σπύρο 
ευχόμενοι να είναι πάντα καλά. 

Είναι τιμή μεγάλη για εμάς τους 
Νεραϊδιώτες να έχουμε τέτοιους 
συγχωριανούς. 

Χωριανοί μας, Νεραϊδιώτες, ήρωες του Έπους του ’40 
Γεώργιος Τσιτσιμπής και Σπύρος Δήμος

Την ιδιαιτέρου φυσικού κάλ-
λους λίμνη Πλαστήρα λίγο 

πολύ την ξέρουμε όλοι. Αυτό 
που δεν ξέρουμε ίσως είναι ότι 
το ποτάμι Καρυτσιώτης είναι η 
κύρια πηγή τροφοδότησης με 
νερό της λίμνης. Αυτόν λοιπόν 
τον πανέμορφο ποταμό και την 
εκπληκτικής ομορφιάς διαδρο-
μή του, επιχειρούν να «βιάσουν» 
κάποια ιδιωτικά συμφέροντα 
που κατάφεραν και απέσπασαν 
άδειες για δύο υδροηλεκτρικά 
έργα εξαιτίας των οποίων θα 
τσιμεντώσουν και θα καταστρέ-
ψουν αυτή την πανέμορφη πε-
ριοχή στο όνομα μιάς απειροε-

λάχιστης παραγωγής ηλεκτρι-
κού ρεύματος σε σχέση με τις 
ενεργειακές ανάγκες της χώρας 
(0,88 MW και 1,49 MW). 

Τα σχεδιαζόμενα έργα επιδο-
τούνται από το κράτος με 60% και 
ο ιδιώτης κατασκευαστής το μόνο 
που θα συνεισφέρει είναι τα μπετά, 
που είναι και η κύρια δουλειά του. 

Άραγε οι πολιτικοί της περι-
οχής, που τόσο κόπτονται για τα 
τοπικά θέματα και τους κατοίκους, 
γιατί κάνουν τα στραβά μάτια 
στην επιχειρούμενη καταστροφή 
του μοναδικού σε ομορφιά φυσι-
κού περιβάλλοντος; 

ΕΠίΤΡΟΠΗ ΣΩΤΗΡίΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΥΤΣίΩΤΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΣ: Είδαμε το δημοσίευμα 
αυτό στο ένθετο business stories 
της εφημερίδας Πρώτο Θέμα (σελί-
δα 22, της 29.9.2008). Είναι σε όλους 
μας γνωστές οι αντιδράσεις και οι κι-
νητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας 
καθώς και του συνόλου των φορέ-
ων της ευρύτερης περιοχής ενάντια 
στην καταστροφή του Καρυτσιώτη 
ποταμού. Όπως βλέπουμε η οργή 
και η αγανάκτηση των κατοίκων 
αρχίζουν να παίρνουν πανελλαδικό 
χαρακτήρα αφού άρχισαν να ασχο-
λούνται με αυτό ΜΜΕ πανελλαδικής 
εμβέλειας. Εμείς, για να σώσουμε το 
δικό μας ποτάμι, τι κάνουμε; 

Ασφαλώς και δεν περίμενε να 
φτάσει στο σημείο να πεί «αμάν 

πιά, δεν θέλω να τελειώσω εδώ», η 
Βούλα Εμμανουήλ, κόρη του Σερα-
φείμ και της Μαγδαληνής Γάκη, οι 
οποίοι έχουν μάλιστα ξεπεράσει τα 
50 χρόνια έγγαμου βίου χωρίς να 
εγκαταλείψουν ποτέ το χωριό τους, 
το Σαραντάπορο της Νεράϊδας 
Καρδίτσας.

Με ώριμη σκέψη, λοιπόν, μετά 
την αποκατάσταση των παιδιών της 
πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει 
την Αθήνα και έτσι ξεκίνησε τη λει-
τουργία ενός ωραίου καταστήματος 
που δημιούργησε στο χωριό της, το 
οποίο μέχρι χθές δεν διέθετε ούτε μια 
πόρτα ανοιχτή για τον επισκέπτη της 
περιοχής και ένα ποτήρι νερό για τον 
διερχόμενο. 

Το ιδιαίτερα φροντισμένο κατά-
στημα άνοιξε τις πρώτες ημέρες του 
καλοκαιριού και χωρίς καμιά ιδιαίτε-
ρη προβολή έγινε αμέσως το κέντρο 
ολόκληρης της περιοχής του Μέσου 

Μέγδοβα. 
Το γεγονός οφείλεται βεβαίως 

στην έλλειψη μιας αληθινής ταβέρνας 
από τον τόπο, αλλά κυρίως στην πρό-
θεση της Βούλας, που δεν χρειάστηκε 
και μεγάλη προσπάθεια να στρώσει 
ένα τραπέζι με όλα τα αγαθά της γής 
του Σαρανταπόρου, είτε αυτά προέρ-
χονται από τον κήπο ή από το κοπάδι 
και το κοτέτσι της οικογένειας. Για τον 
τρόπο μάλιστα που θα έπρεπε να μα-
γειρευτούν τα σπάνια πλέον προϊόντα 
της αγραφιώτικης γης επιστράτευσε 
τις γνώσεις της, αλλά πολύτιμος σύμ-
βουλός της υπήρξε η κυρά – Μαγδα-
ληνή, η οποία φημιζόταν για την κου-
ζίνα της. 

Σε αυτή την πείρα ήρθε να προ-
στεθεί και η γνώμη άλλων γυναικών 
από το χωριό κι έτσι το αποτέλεσμα, 
όταν πρόκειται ιδίως για πίτες, είναι 
εντυπωσιακό. 

Έτσι, χάρη στη φιλοξενία της Βού-
λας ξαναχτύπησε η καρδιά του μαρα-
ζωμένου χωριού και απέκτησε πάλι 

κίνηση ο ξεχασμένος αυτός τόπος του 
ωραίου Μέγδοβα. 

Τηλ.: 2441 0 94990. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε τον δημοσιο-
γράφο Ηλία Προβόπουλο για το δημο-
σίευμα αυτό καθώς και την εφημερίδα 

«Ελευθεροτυπία» που το φιλοξένησε 
στις σελίδες της, προβάλλοντας της 

περιοχή μας. Στην αγαπητή χωριανή 
μας Βούλα ευχόμαστε για ακόμα μια 

φορά «Καλές δουλειές», ευελπιστώντας 
να ακολουθήσουν το παράδειγμά της κι 

άλλοι απόδημοι χωριανοί μας. 

Δημοσίευμα για τα Υ/Η του Καρυτσιώτη ποταμού 

Νέα ζωή μακριά από την Αθήνα 
Με παραδοσιακές συνταγές στρώνει η Βούλα τραπέζι 
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Ευχαριστήριο 
Με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων θα ήθελα να εκφράσω τις 
ευχές μου για υγεία και ευτυχία στους συγχωριανούς μου, τους απόδη-

μους και στα γειτονικά χωριά, ιδιαίτερα τη Νεράϊδα και τη Μολόχα. Είναι 
το λιγότερο που μπορώ να κάνω, μαζί με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη 

συμπαράσταση και τη στήριξή τους. Στην ολιγόμηνη λειτουργία του νέου 
καταστήματος στο Σαραντάπορο όλοι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, 
δείχνοντας με τη συμμετοχή τους ενδιαφέρον αλλά και κατανόηση για το 

οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη από μέρους μου. Στόχος μου, με το 
νέο έτος, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. 

Καλή Χρονιά 
Βούλα Γάκη – Εμμανουήλ 
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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 ονομα-
στεί «Δήμος Δολόπων». Όλη αυτή η περιοχή, από τα Ριζά του 
κάμπου μέχρι το Βελούχι και από τη Νευρόπολη μέχρι την Ξε-
νιάδα, 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 Δή-
μος μας πρέπει να φέρει το όνομα του αρχαίου λαού που κατοι-
κούσε 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

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο  
Νοσοκομείο.  
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά  
τόπους Νοσοκομεία. 
Πληροφορίες: 
ΔημητριοΣ 
ΓΕροκώΣτΑΣ.
τηλΕφώΝο: 697 7366533 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσί-
ευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 
1 Μαρτίου. 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 πρίν 
το Πάσχα. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ 
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπή-
κε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά, 
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικό-
τητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πολιτικός 
είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑ-
ΜΕΓΔΟΒΙΑ 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 Ελ-
λάδα. 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 ασφαλτόστρω-
ση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - 
Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Απαιτούμε να τελειώσουν 
τώρα οι μελέτες του και να ενταχθεί το έργο στο 4ον 
ΚΠΣ-ΕΣΠΑ.

Στη διεύθυνση αυτή είναι η ιστοσελίδα του χωριού μας στο Internet. 
Την δημιούργησε η συγχωριανή μας φοιτήτρια Πληροφορικής Ειρήνη 
Σπανού, κόρη του Λευτέρη. Είναι μια πολύ καλή ιστοσελίδα. Δεν το λέμε 
μόνο εμείς αλλά και όσοι ειδικοί σ’ αυτά την έχουν δεί. Της αξίζουν θερ-
μά συγχαρητήρια. Σύντομα η ιστοσελίδα θα εμπλουτιστεί και με την 
Εφημερίδα μας. Η Ειρήνη (μόλις τελειώσει με κάποια μαθήματα που δί-
νει) από την άνοιξη θα ασχοληθεί με αυτό. Έτσι σε λίγο καιρό μπαίνοντας 
στο διαδίκτυο θα μπορούμε να διαβάζουμε όλες τις σελίδες της εφημε-
ρίδας μας, από το φύλλο του Ιουνίου και μετά, όπως και άλλα επίκαιρα 
και ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε την Ειρήνη ευχόμενοι να έχει καλή επι-
τυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων της. 
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 WWW. teilar.gr/~spanou.e/neraida Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το παρόν φύλλο 105 της Εφημερίδας 
μας βγήκε σε 1.149 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 Εφη-
μερίδας μας. Ευχαριστούμε. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ζητάμε συγνώμη από τους συγχωριανούς μας που ενώ μας έστει-
λαν κάποια κείμενα δεν θα τα δούν δημοσιευμένα. Όπως βλέπετε 

δεν υπάρχει χώρος. Θα τα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο του 
Mαρτίου. Επίσης παρακαλούμε δείξτε κατανόηση σε τυχόν ορθο-
γραφικά ή συντακτικά λάθη που μας ξέφυγαν, λόγω πληθώρας 

ύλης. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Ευχές από Πρόεδρο Νεράϊδας 

Για τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς εύχομαι σε όλους τους χωριανούς, όπου 

κι αν βρίσκονται, Καλά Χριστούγεννα και με υγεία 
και ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος το 2009.
Όσοι μπορείτε, καλό θα είναι, να ανεβείτε αυτές τις 
μέρες προς τα πάνω, να ζωντανέψει το χωριό μας 
και να νοιώσουν πιο ευχάριστα οι μόνιμοι κάτοι-
κοι. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
Κώστας Φ. Πλατσιούρης 

Καινούργιες μοκέτες στον 
ί. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας 

Η παλιά και ιστορική μας εκκλησία, ο Αη-
Γιώργης της Νεράϊδας, ομόρφυνε ακόμα 
περισσότερο. Με την ωραία πρωτοβουλία 

που πήραν χωριανοί μας αγοράστηκαν μοκέτες οι 
οποίες τοποθετήθηκαν στο δάπεδο. Οι πολύ κα-
λής ποιότητας και χρώματος μοκέτες μπήκαν στις 
αρχές Οκτωβρίου. Πέραν της αισθητικής δίνουν 
και μια ζεστασιά στο χώρο αφού έχουν καλύψει 
όλο το δάπεδο του ναού. Μπράβο σ’ αυτούς που 
πήραν την πρωτοβουλία αλλά και σε όλους όσους 
βοήθησαν οικονομικά. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Λόγω πληθώρας ύλης στο πα-
ρόν φύλλο δεν υπήρξε χώρος 
για την καταχώρηση των δια-
φημίσεων. Ζητούμε την κατανό-
ηση των επαγγελματιών συγχω-
ριανών μας. Οι διαφημίσεις τους 
θα δημοσιευτούν στο επόμενο 
φύλλο του Μαρτίου. 

Η Αγιογράφηση του ί. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας 
Η αγιογράφηση της εκκλησίας του χωριού μας συνεχίζεται με Δωρεές χωριανών μας. Πρό-

σφατα μπήκαν οι 4 Ευαγγελιστές και 2 Προφήτες ψηλά στις αντίστοιχες 6 κόγχες των αψί-
δων που δημιουργούν οι κίονες του κεντρικού κλίτους του ναού. Κόστισαν 1.800 ευρώ από τα 
οποία τα 1.200 ευρώ έδωσε Δωρεά ο αγαπητός χωριανός μας Γιάννης Σπινάσας εις μνήμην 
του πατέρα του Γεωργίου Σπινάσα. Το εις μνήμην γράφτηκε στη μεγάλη παράσταση της 
Σταύρωσης η οποία είχε γίνει παλιότερα με χρήματα της εκκλησίας. Τον ευχαριστούμε θερ-
μά. Ενημερώνουμε ότι υπάρχουν κι άλλες τέτοιες, άγραφες παραστάσεις. Όποιος χωριανός 
μας θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο ας επικοινωνήσει με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ή με το 
Σύλλογο. Γιατί χρειάζονται ακόμα χρήματα για να μπούν άλλοι 6 Προφήτες στις αντίστοιχες 
εξωτερικές κόγχες και να διακοσμηθούν οι αψίδες και οι κίονες. 

Ευχές από Δ. Σ. Συλλόγου  
Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Συνδέσμου Απο-

δήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου, 
εύχονται σε όλους τους χωριανούς ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και το 2009 
ας είναι ΧΡΟΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΠΡΟΟ-
ΔΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ. 

ΤΟ ΔίΟίΚΗΤίΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛίΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤίΜΗΝ 
 ΤΟΥ ΣΥΓΧΩΡίΑΝΟΥ ΜΑΣ 
Δημητρίου Π. Χαλάτση 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ιτάμου 
σε συνεργασία με το Τ. Δ. Νεράϊδας 

προγραμματίζει για το Καλοκαίρι 2009, εκ-
δήλωση εις μνήμη του αείμνηστου Συγχω-
ριανού μας Δημητρίου Π. Χαλάτση. 
Λεπτομέρειες για την εκδήλωση στα επό-
μενα φύλλα της εφημερίδας. 

Πλακοστρώθηκε κι άλλο τμήμα 
Προαυλίου της εκκλησίας μας 

Το φθινόπωρο ολοκληρώθηκε η πλακό-
στρωση κι άλλου τμήματος του προαυ-
λίου της εκκλησίας του χωριού μας, του 

Αη-Γιώργη Νεράιδας. Στρώθηκε το υπόλοιπο 
δυτικό κομμάτι και το υπόλοιπο νότιο τμήμα 
του προαυλίου. Έτσι ο χώρος αυτός καθάρισε 
και δεν θα ξαναχρειαστεί να κόβουμε κάθε 
άνοιξη εκεί τα αγριόχορτα, βάτα, αγράμπε-
λες που έβγαιναν εκεί και ήθελαν καθάρισμα. 
Απόμεινε τώρα το ανατολικό τμήμα, πίσω 
από το Άγιο Βήμα. Πρέπει να συγκεντρώσου-
με χρήματα να το πλακοστρώσουμε και αυτό 
σιγά – σιγά. 

Καλή πράξη χωριανού μας μαθητή 

Ο μαθητής της ΣΤ’ Δημοτικού, Δημήτρης Κ. Κουσάνας 
(εγγονός της Έλλης και του Δημήτρη Κουσάνα) κάτοι-
κος Γλυφάδας, βρήκε ένα γυναικείο πορτοφόλι που 

περιείχε ένα δίπλωμα οδήγησης, αρκετές πιστωτικές κάρτες 
και 1.300 ευρώ μετρητά. Με τη βοήθεια των γονιών του το 
παρέδωσε στην κάτοχό του κι αυτή αφού τον συνεχάρη για 
το ήθος του, τον αντάμειψε με ένα σημαντικό ποσό αλλά και 
δώρα. 
Ο μαθητής Δημήτρης Κ. Κουσάνας, ευχαριστεί την ευγενική 
κυρία Χόντου, για τα καλά της λόγια αλλά και για την αντα-
μοιβή. 

Οκτώβριος 2008 

Ευχαριστήριο 

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 8 μ.μ., στον τηλεοπτικό σταθμό «Άλφα», την 
Τρίτη 11/11/2008, έγινε ολιγόλεπτο σχόλιο για τον δρόμο Καρδίτσας – Αγρινίου. 
Ειπώθηκε πως στον «Παραμεγδόβιο», η κατασκευή του οποίου ήταν όνειρο 
του Χαρίλαου Τρικούπη, εκκρεμούν ακόμα για την ολοκλήρωσή του μόλις 18 

χιλιόμετρα, (μεταξύ Νεράϊδας – Μαυρομμάτας), τα οποία ακόμα δεν έγιναν και πρέπει να 
γίνουν. Τα παραπάνω ήταν από ρεπορτάζ που έκανε ο δημοσιογράφος κ. Κουβέλης, ο 
οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την περιοχή μας. Ευχαριστούμε θερμά τον δημοσιογρά-
φο κ. Κουβέλη και τον σταθμό «Άλφα», ευχόμενοι ταυτοχρόνως τα μεγάλα κανάλια να 
έρχονται και στην επαρχία προβάλλοντας τα προβλήματά μας. 

Ο Πρόεδρος του Δ. Δ. Νεράϊδας 
Κώστας Φ. Πλατσιούρης 


