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

Ά

Οι εργασίες άρχισαν στις 27.4.09 από το ρέμα στη θέση
«Πλάκες» με κατεύθυνση προς Νεράϊδα. Μέχρι 15.5.09
εκτελούνταν εργασίες προς «Φτερόλακκα». Από 18.5.09
προχωρούσαν από «Δραμπάλα» προς «Ναούμ», «Κακοδημάκη». Τέλη Μάη είχαν φτάσει μέχρι τη διασταύρωση
για «Κεχρί» - «ΑηΛιά». Ο επάνω όχτος κόβεται προσεκτικά
με καλή κλήση και ο δρόμος γίνεται δύο λωρίδες.
Επειδή όμως, όπως λέει η παροιμία, «όποιος καεί στο
κουρκούτι φυσάει και το γιαούρτι», (κι εμείς καήκαμε σε
«Λογγές», «Κρανούλες», «αναστήλωση Μοναστηριού»
κ.ά.), τονίζουμε για ακόμα μια φορά: ελεγκτές και ελεγχόμενοι να φροντίσουν ώστε οι εργασίες να γίνονται απο-

Ε

Πίστωση 500.000 ευρώ για τις μελέτες του τμήματος

ξελίξεις θετικές είχαμε την άνοιξη για το μόλις 18 χλμ. μήκους τελευταίο εναπομείναν τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της επαρχιακής οδού Καρδίτσας –
Αγρινίου. Τα δημοσιεύματα, οι ενέργειες, οι συναντήσεις και γενικά η κινητοποίηση όλων των φορέων της περιοχής, σε όλα τα επίπεδα, έφεραν αποτέλεσμα. Το
σημαντικότερο είναι η πίστωση των 500.000
ευρώ που εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αθ. Μπούρα για
να τελειώσουν οι μελέτες. Μάθαμε επίσης
ότι η μελέτη της Γέφυρας είναι ήδη έτοιμη
ενώ στις μελέτες του τμήματος εκκρεμεί
τώρα μόνο η περιβαλλοντική. Γίνεται τέλος
μια διαβούλευση μεταξύ μελετητικών γραΙούλιος
φείων και Περιφερειών για το κόστος των
● Δευτέρα 20: Πανηγύρι στον ΑηΛιά.
Συγκριτικών Πινάκων.

Άρχισαν ξανά εργασίες στο Νεράϊδα- Τριφύλλα
Δεν χρηματοδοτήθηκε ακόμα το Νεράϊδα- Γιαννουσέϊκα
ρχισαν ξανά και προχωρούν εντατικά οι εργασίες στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, του
οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα.
Ο εργολάβος κ. Κατσάκης έφερε σκαπτικά μηχανήματα και φορτηγά την Δευτέρα 27 Απριλίου 2009 και
άρχισε εργασίες. Ο εκσκαφέας σκάβει στο επάνω μέρος του δρόμου, ο φορτωτής φορτώνει τα μπάζα στα
φορτηγά, τα οποία τα μεταφέρουν σε προκαθορισμένες τοποθεσίες και τα εναποθέτουν.

Το τμήμα Νεράϊδα -Μαυρομμάτα της
Επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Αγρινίου

Καλοκαίρι 2009 στη Νεράϊδα
Πολιτιστικές και άλλες Εκδηλώσεις

Αύγουστος

● Π
 έμπτη 6: Πανηγύρι Σωτήρος (2 βράδια)
Θέατρο (ανακοίνωση από μεγάφωνο).
Καραγκιόζης (ανακοίνωση από μεγάφωνο).
● Κυριακή 9: Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
● Τρίτη 11: Εκδρομή Συλλόγου στα Γιάννενα.
● Παρασκευή 14: Αγώνες Δρόμου παιδιών
● Σάββατο 15: Χορός του Συλλόγου στην πλατεία

Σεπτέμβριος

● Τρίτη 8: Πανηγύρι στην Παναγία (Μοναστήρι).
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Ο Χορός του Συλλόγου
Νεράϊδας το καλοκαίρι

Νέα Ιστοσελίδα Νεράϊδας
www. neraida-dolopwn.com

Ν

έα ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί, από το
Μάρτιο 2009, στο διαδίκτυο για το χωριό
μας. Γράψτε στο Google: «Νεράϊδα – Δολόπων» και θα σας την βγάλει. Την κατασκεύασε
ο Νίκος Κοσμόπουλος (γιός της Μαρίας Καραβάνα) και εκεί θα βρείτε τα πάντα για το χωριό μας,
τη Νεράϊδα, όπως
Ιστορία, Φωτογραφίες, την Εφημερίδα μας
κ.λ.π.

Περισσότερα στη σελ. 5.

Ξ

Ο Χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει φέτος το καλοκαίρι, το Σάββατο 15 Αυγούστου
2009 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του χωριού μας. Απανταχού της γής Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι παρόντες στην
κορυφαία αυτή εκδήλωση και να γλεντήσουμε μέχρι το πρωΐ
με την ωραία παραδοσιακή ορχήστρα που θα υπάρχει.
Την Κυριακή 9/8 το απόγευμα θα γίνει η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου στον ίδιο χώρο.
Δ. Σ. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

εκίνησαν ήδη οι οικοδομικές εργασίες ανέγερσης του Νέου Οστεοφυλακίου του χωριού μας,
που βρίσκεται μέσα στο χώρο του Κοιμητηρίου, στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας.
Το έργο ανέλαβε ο αγαπητός χωριανός μας και εξαίρετος τεχνίτης Γιώργος Η. Μητσάκης με βοηθό όπως πάντα το Δημήτρη Κ. Μακρή. Μεταφέρθηκαν στο χώρο τα
υλικά και ο Γιώργος θα χτίσει τους τοίχους του κτηρίου,
θα ρίξει τα σενάζια με στόχο να σκεπαστεί μέχρι το φθινόπωρο. Θα γίνει ένα κτήριο κόσμημα.
Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των απανταχού
Νεραϊδιωτών στη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο
αυτό. Συγκεντρώθηκαν ήδη πολλά χρήματα. Επειδή
όμως αυτά δεν αρκούν για την τελειοποίησή του πρέπει

Επισκευάζεται
το «Σπίτι του Διαβάτη»

Εγκρίθηκε πίστωση 50.000 ευρώ για την
ανακαίνιση και επισκευή του κτηρίου «Σπίτι
του Διαβάτη» που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Τριφύλλας.
• Περισσότερα στη σελ. 16

να συνεχιστεί και η οικονομική βοήθεια. Να δώσουμε
όλοι ότι μπορούμε για να γίνει το νέο Οστεοφυλάκιο του
χωριού μας ένα κτήριο αντάξιο των προσδοκιών μας.
Υπενθυμίζουμε ότι μπλόκ έχουν οι: Τρύφων Καστρίτσης, Βαγγέλης Θάνος και Μαρία Σπανού. Όποιος δίνει
χρήματα παίρνει απόδειξη και όλες οι προσφορές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το
έργο, όποιος θέλει, μπορεί να μάθει από τον Τρύφωνα
Καστρίτση στο τηλ. 6977250896.
Να βοηθήσουμε όλοι για την ολοκλήρωση των εργασιών του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας. Είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους προγόνους μας.
Οι Προσφορές για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
στη σελ. 10

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

Καλό Καλοκαίρι

Αναλυτικά τώρα οι εξελίξεις:
Οι Εφημερίδες του Καρπενησίου «Ευρυτανικά Νέα» και «Ευρυτανικός Παλμός» την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009 έγραφαν: «Με απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών
κ. Θανάση Μπούρα χρηματοδοτούνται δύο
μεγάλα έργα στην Ευρυτανία, ύψους 850.000
ευρώ. Πρόκειται για την κατασκευή τριών κόμβων στην νότια παράκαμψη Καρπενησίου με
350.000 ευρώ και την ολοκλήρωση των μελετών
του Παραμεγδόβιου οδικού άξονα με 500.000
ευρώ και συγκεκριμένα από Μαυρομμάτα μέχρι
Νεράϊδα Καρδίτσας.».
Στα δημοσιεύματα ο Νομάρχης Ευρυτανίας
κ. Κώστας Κοντογεώργος, για τις πολύ σημα-
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Απόφαση του Τ. Σ.
Νεράϊδας κατά του Υ/Η

Ο

μόφωνη απόφαση κατά του
σχεδιαζόμενου
Υδροηλεκτρικού πήρε το Τοπικό Συμβούλιο
Νεράϊδας κατά τη συνεδρίασή του στις
30/4/2009. Μπράβο στον Πρόεδρο και
τους Τοπικούς Συμβούλους.
Περισσότερα στη σελ. 8

Δεν Θα Γίνει Φέτος
Ο Χορός Σαρανταπόρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Ομόφωνα, παρά του ότι είχε κλείσει ορχήστρα, φαγητό κ.λ.π., να
μη διοργανώσει φέτος χορό – συνεστίαση στην πλατεία του Σαρανταπόρου, λόγω του πρόσφατου χαμού του συγχωριανού μας
Κώστα Αλ. Πλατσιούρη, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του
Συνδέσμου και επί σειρά ετών μέλος των εκάστοτε Διοικητικών
Συμβουλίων.
ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αντάμωμα Μεγαλάκκου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλακκιωτών σας
ανακοινώνει ότι στις 16 Αυγούστου 2009 (πρώτη Κυριακή
μετά το Δεκαπενταύγουστο) θα γίνει η προγραμματισμένη συγκέντρωση στους Αγίους Αποστόλους Μεγαλάκκου.
Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους, χωριανούς και αναγνώστες
της εφημερίδας Καλό Καλοκαίρι.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
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Ο κόσμος της τέχνης
Ο Μέγδοβας
Μας γοητεύουν, Μέγδοβα, τα γαλανά νερά σου,
σ’ άσπρα χαλίκια περπατάς, δεν κρύβεις τη χαρά σου.
Νερά διαμάντια καθαρά, που γάργαρα κυλάνε
και μας μαγεύει ο αχός, θαρρείς πως τραγουδάνε.
Κάδρο σου δώρισε η φύση, με τα πλατάνια, τους κισσούς,
και χαρωπός κατηφορίζεις και φτιάχνεις κάτασπρους αφρούς.
Πεστροφοπλούτη ποταμέ, της ιστορίας θρύλος,
φυσιολατρών ο θαυμαστής και των ψαράδων φίλος.
Άγρια βλάστηση παντού, πολύμορφα τοπία,
Μέγδοβα, σε στολίζουνε της φύσης μεγαλεία.
Περνάς πανέμορφα φαράγγια, πολύχρωμα βράχια κρεμαστά,
παλιά γεφύρια συνεργάτες, αιώνων έργα θαυμαστά.
Και στα μακρόχρονα πλατάνια της ποταμιάς, τα σκιερά,
ολόχαρα τζιτζίκια τραγουδάνε, να σου προσφέρουν τη χαρά.
Μ’ άλλα ποτάμια συναντιέστε, κατηφορίζετε μαζί,
η θάλασσα σας περιμένει, εδώ ο θρύλος σου να ζεί.
Σημείωση: Το ποίημα αυτό για το ποτάμι μας, το Μέγδοβα,
είναι από το βιβλίο «Ποιητικό Οδοιπορικό» του αγαπητού
χωριανού μας παπα-Γιώργη Δήμου, Έκδοση 2005.

Εξαποστειλάριο της εορτής της

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

«Φώς αναλλοίωτον, Λόγε, φωτός Πατρός αγεννήτου,
εν τω φανέντι φωτί σου σήμερον εν Θαβωρίω,
φώς είδομεν τον Πατέρα, φώς και το Πνεύμα,
φωταγωγούν πάσαν κτίσιν».

Απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα
«Εσύ Λόγε είσαι το αναλλοίωτο φώς,
που προήλθε από το φώς του αγέννητου Πατέρα.
Στο φώς σου, που έλαμψε σήμερα στο όρος Θαβώρ,
γνωρίσαμε τον Πατέρα ως Φώς και το Άγιο Πνεύμα
ως Φώς που φωταγωγεί ολόκληρη την κτίση».

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

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Αρμονία … Αριθμών …
111.111.111 Χ 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321

Ερώτηση: Ποιό είναι το μόνο φαγητό που δεν χαλάει;
Απάντηση: Το μέλι.
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

ΣΑΤΥΡΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Η ΓΡΙΠΗ
ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
Για γρίπη όταν άκουσα
και δη αυτή των χοίρων,
αμήχανος ξεφώνησα
ασκέπτως εκ προχείρων.
Τα χοιρινά είναι γερά
και γρίπη δεν τα πιάνει,
και βάλτε κρέας στην πυρά
μπριζόλες για να κάνει.
Και βάλτε στο τραπέζι σας
Μεσενικόλα οίνο,
τζατζίκι και σαλατικά
και θα το βρείτε φίνο.
Και μην ακούτε πουθενά
κουβέντα για τους χοίρους
για γρίπη δήθεν και λοιπά
και σας κρατούν ομήρους…
Στους χοίρους λέει η Γραφή
διαλέξαν οι διαβόλοι
και μπήκαν μέσα στην κοιλιά
για να γλιτώσουν όλοι…
Και τώρα γρίπη βρέθηκε
κόλπα για να μας κάνει
και μπήκε εις τα χοιρινά
για να μας αποκάμει.
Και πρέπει να αποβληθούν
από τους «χοίρους» όλους…
γρίπη και περιττώματα
μαζί με τους… διαβόλους…

Γεώργιος Α. Αυγέρης

Π

αράδοση είναι η διαρκής
μετάβαση πνευματικών και
κοινωνικών βιωμάτων ενός
λαού από τη μια γενιά στην άλλη
(…) ο μεγάλος κίνδυνος να χαθεί η
παράδοση είναι το ραδιόφωνο και
η τηλεόραση. Αυτά εξεμαύλισαν
τον επαρχιώτη, τον έβγαλαν από
το περιβάλλον του, το πνευματικό
και το εθνικό, και τον έκαναν άβουλον. Κάθεται εκεί πέρα, βλέπει που
τραγουδάνε, αυτός δεν τραγουδάει,
βλέπει που χορεύουν, αυτός δεν
χορεύει, κοιμάται αμερικάνικα και
γαλλικά…».
Σημείωση: Το παραπάνω είναι
απόσπασμα από συνέντευξη που
έδωσε το 1990 ο αείμνηστος Σίμων
Καράς (1903-1999). Ο άνθρωπος
που κατέγραψε (και διέσωσε) πάνω
από 25.000 δημοτικά τραγούδια
απ’ όλη την Ελλάδα.
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Κ

αι είδα όλο το έργο του
αληθινού Θεού, πως οι
άνθρωποι δεν μπορούν
να ανακαλύψουν, το έργο που
έχει γίνει κάτω από τον ήλιο,
όσο κι αν εργάζονται σκληρά
οι άνθρωποι αναζητώντας το,
ωστόσο δεν το ανακαλύπτουν.
Ακόμα κι αν πούν ότι είναι αρκετά σοφοί ώστε να γνωρίζουν,
δεν θα μπορέσουν ποτέ να το
ανακαλύψουν.
(Εκκλησιαστής Κεφ. 8, Στίχ. 17).

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Η Μάρτσα
Γλυκοχαράζει η ανατολή, Μάρτσα μου ’συ ροδίζεις,
σαν βγεί ο ήλιος κόκκινος, πρώτη τον αντικρίζεις.
Βουνό ψηλό, πανέμορφο, τους ουρανούς αγγίζεις,
λεβεντοβούνι θαυμαστό, όλους τους μαγνητίζεις.
Εδώ στα διάσελα ψηλά, των κοπαδιών τα γρέκια,
τσοπαναραίων οι καημοί, θρύλοι αυτά τα στέκια.
Στην Πλάκα την αγναντερή, πέρδικες κελαηδούνε,
δίνουν χαρά στα πετρωτά, σ’ αυτούς που τις ακούνε.
Αξέχαστη Απαγκαριά με τα πολλά κοπάδια,
παίζαν φλογέρες των βοσκών στα μαγεμένα βράδια.
Κρέμεται στον Μπρατσινιά η χλόη της αβύσσου,
μοιάζει τοπίο γραφικό, βουνό του παραδείσου.
Μετέωροι υψώνονται του Τραγογένη οι βράχοι,
που στις σπηλιές τους κατοικούν οι μυθικοί οι δράκοι.
Εδώ τα παλάτια των αετών, στους βράχους θρονιασμένα,
οι βασιλιάδες των βουνών, πουλιά τραγουδισμένα.
Κι όταν ανέβεις στο Κουμπί με πόνο θα δακρύσεις
για περασμένες εποχές γεμάτες αναμνήσεις.
Σημείωση: Το ποίημα αυτό για το βουνό μας, τη Μάρτσα, είναι
από το βιβλίο «Ποιητικό Οδοιπορικό» του αγαπητού χωριανού
μας παπα-Γιώργη Δήμου, Έκδοση 2005.

Ο ΠΟΝΟΣ ΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ
Μια μέρα πήγα να ιδώ σε οίκο ευγηρίας
πως τα περνούν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας.
Για να τους πω χρόνια πολλά, δώρα να τους μοιράσω
στα πικραμένα γηρατειά, απ' όλους να περάσω.
Σε μια γριούλα κάθησα, φαίνονταν πικραμένη
βρύση τα δάκρυα έτρεχαν, έμοιαζε πληγωμένη.
Μολύβι πήρα και χαρτί, δίπλα της να κάτσω
τον πόνο της γερόντισσας αγρότισσας να γράψω.
Γιαγιά μου πως κατάντησες σε τούτο εδώ το χάλι
ήθελες ν' άρθεις μόνη σου, ή σ' έχουν φέρει άλλοι;
Κανείς παιδάκι μου εδώ, δεν θέλει να 'ρθει μόνος.
Η μοναξιά με έφερε και ο μεγάλος πόνος.
Μικρό παιδάκι έχασα μανούλα και πατέρα
τ' άλλα παιδιά τα ζήλευα, που φώναζαν μητέρα.
Μια Θεία μου με συμμάζεψε, της Μάνας μου αδελφούλα
καλοσυνάτη χριστιανή, όμως πολύ φτωχούλα.
Και για παντρειά σαν έγινα, μια μέρα εκεί στη βρύση
ο Κωσταντής με είχε δει, ήρθε να με ζητήσει.
Ήταν κι εκείνος ορφανός, μα άξιο παλικάρι
είχε κορμί ατσάλινο, και δύναμη λιοντάρι.
Και σαν η μοίρα το 'φερε να γίνουμε ζευγάρι
τέσσερα αγόρια φέραμε, με του Θεού τη χάρη.
Μέρα και νύχτα στη δουλειά, μόνιμο καρδιοχτύπι
για να σπουδάσουν τα παιδιά να πάρουν κι ένα σπίτι.
Κι ενώ βασίλευε χαρά, κακό η μοίρα φέρνει
τον Κωνσταντή σημάδεψε, στον άλλο κόσμο στέλνει.
Συμβούλιο κάναν τα παιδιά, το ποιος τη γριά θα πάρει
σ' όλους φαινόμουνα βαριά, ασήκωτο λιθάρι.
Και αφού καλά κατάλαβα, τι έμελλε να πάθω
τον πόνο μου έτρεξα να πω στου Κωνσταντή τον τάφο.
Δεν έχω σπίτι Κωνσταντή, η πείνα με θερίζει
κρυώνω χωρίς ζεστασιά, κανείς δεν με φροντίζει.
Κι άκουσα κάποια φωνή, πάνω στην αγωνία
κατάρα δίδει ο Θεός, σ' αυτή την κοινωνία.
Κι άλλα πολλά θα έγραφα, για της γιαγιάς το δράμα
μα βούρκωσαν τα μάτια μου, και μ' έπιασε το κλάμα.
Βασιλική Λάμπρου-Ράπτη

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

3

Κ ο ινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

● Ο Αντώνης Βελούδος και η
Ηλιάνα Γάκη κόρη του Θωμά και
της Γεωργίας Γάκη από το Σαραντάπορο απέκτησαν κοριτσάκι την
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009,
στην Αθήνα.
● Ο Θεοδόσιος και η Στέλλα
Φωτειάδη – Κολίρη, κόρη της Ελένης Αυγέρη – Φωτειάδη, απέκτησαν
κοριτσάκι, την Τρίτη 7 Απριλίου
2009, στη Λαμία όπου διαμένουν.
● Ο Λεωνίδας και η Μαριλένα
Σπινάσα – Καραλή, κόρη της Αλίκης και του Θεόδωρου Σπινάσα, απέκτησαν κοριτσάκι (το τρίτο τους
παιδί), την Πέμπτη 9 Απριλίου 2009,
στο Βόλο όπου διαμένουν.
● Η Όλγα και Γιάννης Καραμέτος, (Δημοτικός Σύμβουλος) γιός
της Βάϊας και του Αναστασίου (Τάσου) Καραμέτου, απέκτησαν κοριτσάκι την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009,
στην Καρδίτσα όπου διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

● Η Βάϊα Ζύγρα και ο Χρήστος
Σπανός γιός της Ευαγγελής και του
Κων/νου Σπανού, βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα Κωνσταντίνος, την Κυριακή 3 Μαΐου 2009,
στον Ι. Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος,
στην περιοχή Αβέρωφ Λάρισας.
● Η Αγγελική και ο Κώστας
Κατσούλης γιός της Σεβαστής και
του Νίκου Κατσούλη (Παιδιάτρου),
βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το
όνομα Μαρία, την Κυριακή 31 Μαΐου 2009, στην Παναγία Σουμελά.
● Η Ελένη και ο Κώστας Μητσάκης γιός του αείμνηστου Τάκη
Μητσάκη και της Βασιλικής βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα
Εμμανουήλ, το Σάββατο 6 Ιουνίου
2009 στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου στην
Καρδίτσα.
● Η Βάσω και ο Κώστας Κουσάνας γιός του Ηλία Κουσάνα και
της αείμνηστης Αικατερίνης, βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα
Ηλίας – Εφραίμ την Κυριακή 14
Ιουνίου 2009 στο εξωκλήσι του Προ-

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Πλατσιούρη
Στη μνήμη του Κώστα Πλατσιούρη, ο Παύλος Αυγέρης
προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ υπέρ του νεοανεγειρομένου Ιερού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαρανταπόρου.
Προσφορά για Οστεοφυλάκιο
Η Ευφροσύνη Μπακόλα και η Μαίρη Μπακόλα, εις μνήμην των γονιών τους και του Μπάμπη, προσέφεραν το ποσό
των 400 ευρώ (αρ. απόδ. 160) για την ανέγερση του Οστεοφυλακίου Νεράιδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Δωρεά στο Σύλλογο και την Εφημερίδα μας
Η Βασιλική Λάμπρου από το Σαραντάπορο με τον σύζυγό της Βασίλη Ράπτη, προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ
(αρ. απόδ. 814), εις μνήμην των γονέων τους Κωνσταντίνου
και Ευαγγελίας, για την Εφημερίδα και το Σύλλογο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την Δωρεά.

φήτη Ηλία Νεράϊδας.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
● Η Βιργινία Αυγέρη, κόρη του
Κώστα Αυγέρη και της Φωτεινής
Θάνου, από το Σαραντάπορο, και ο
Αντώνης Κωστούδης, από το Άδεντρο Θεσσαλονίκης, παντρεύτηκαν
την Κυριακή 26 Απριλίου 2009, στον
Ι. Ν. Αγίου Κων/νου Καρδίτσας. Οι
νεόνυμφοι μένουν στη Λεπτοκαρυά
Πιερίας.
● Ο Δημήτρης Κατσούλης
γιός της Αγορής και του Νικολάκη
Κατσούλη και η Βασιλική Παπαδιά, από την Αθήνα, παντρεύτηκαν
το Σάββατο 9 Μαΐου 2009, στον Ι.
Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Πεδίο
Άρεως στην Αθήνα.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε η Δέσποινα Σπινάσα, σύζυγος του Λουκά Σπινάσα και
μητέρα της Λένας Σπινάσα, την Τε-

τάρτη 1 Απριλίου 2009, σε ηλικία 80
ετών, στην Καβάλα όπου έμενε και
έγινε η κηδεία την Πέμπτη.
● Πέθανε ο Τρύφων Μαργαρίτης του Γεωργίου, από το Μεγαλάκκο, σύζυγος της Σωτηρίας και πατέρας του Γιώργου και της Ελένης, την
Κυριακή 12 Απριλίου 2009, σε ηλικία
77 ετών, στην Ελευσίνα όπου έμενε
και έγινε η κηδεία την Δευτέρα.
● Πέθανε ο Κώστας Πλατσιούρης του Αλεξάνδρου, σύζυγος της
Περσεφόνης και πατέρας της Ρίτας
και του Αλέξανδρου Πλατσιούρη,
την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, σε
ηλικία 64 ετών στα Σαραντάπορα
όπου και έγινε η κηδεία την Παρασκευή (Πρωτομαγιά).
● Πέθανε ο Ευάγγελος Σπανός,
σύζυγος της Μαρίας και πατέρας
του Κώστα, της Παναγιούλας, της
Ντίνας, της Στέλλας, της Λίτσας, του
Γιώργου και της Ελευθερίας, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2009, σε ηλικία 91
ετών στα Σαραντάπορα όπου έγινε
και η κηδεία την Δευτέρα.
Θερμά Συλλυπητήρια.

Προαγωγή Συγχωριανού μας

Σ

τις φετινές κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ.
προήχθη στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ ο συγχωριανός μας
Δημήτριος Ηλ. Βούλγαρης από το
Σαραντάπορο, ο οποίος υπηρετεί
στην Δ.Α.Ε. Αττικής – ΥΑΤ και την περίοδο αυτή είναι αποσπασμένος στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛ. ΑΣ.
Του ευχόμαστε συγχαρητήρια και σε ανώτερα.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Εταιρείας
Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. Ιωάννη Ζούμπο για
την ευχετήρια κάρτα που έστειλε στο Σύλλογο και
την Εφημερίδα μας για το Πάσχα.

Προσφορά για Οστεοφυλάκιο

Κτηνοτροφικά και
Τυροκομικά προϊόντα

Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων

Δημήτριος
Ν. Καραμέτος
Τηλ. 697 3501191

Ταβέρνα

«Αλέκος»
Πρωτόπαππα 75
Πλατεία Πλαστήρα
Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9966331

Την καλή οικογενειακή αυτή
ταβέρνα στην Ηλιούπολη
έχουν οι αδελφοί Μακρή,
Παναγιώτης & Κώστας, παιδιά του Αγροφύλακα (Δημ.
Μακρή) από τη Μαυρομμάτα.

Σχολή
Εκπαίδευσης
Χειριστών
Ταχυπλόων
Σκαφών

Ο Γιάννης Δ. Δήμος προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 159), για την ολοκλήρωση του Οστεοφυλακίου Νεράιδας, εις μνήμην του Αθανασίου Σμυρνή, Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού Πόλεως Αθηνών ε.α.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Υπεύθυνοι Σχολής:
Χατζάκος Δημήτριος
Χατζάκος Χαράλαμπος
Αξιωματικός Λ. Σ. ε.α.

Προσφορά για Οστεοφυλάκιο
Η οικογένεια Βάϊου Κουτή του Ευαγγέλου, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 167), για το Οστεοφυλάκιο
Νεράϊδας, εις μνήμην του Λυκούργου Κουτή που πέθανε την

Έρωτος 14 Ν. Δημητριάδα
Βόλος.
Τηλ.: 24210 58845,
Κιν.: 6977 601325

Πρωτομαγιά 2009, στη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Ευχαριστήριο

Κόκκινος Γεώργιος
του Κων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συγχωριανούς μας
για τη συμπαράσταση στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια
του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και παππού, Κωνσταντίνου Αλ. Πλατσιούρη.

Έλεγχος ΚΤΕΟ /
Κάρτα Καυσαερίων / Φρένα /
Αναρτήσεις / Καθαρισμός Μπέκ
/ Βελτιώσεις Κινητήρων / και ότι
άλλη πληροφορία χρειαστείτε.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΟΝΗ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗ,
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΡΙΤΑ ΚΑΙ ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

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.

Εθνικής Αντιστάσεως 175
Περιστέρι  Τηλ.: 210 5777336
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Το τμήμα Νεράϊδα-Μαυρομμάτα
της Επαρχιακής οδού
Καρδίτσας - Αγρινίου

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

ντικές αυτές εξελίξεις, ευχαριστεί
θερμά τον Υφυπουργό κ. Μπούρα
για την αμεσότητα της αντίδρασής του. Να ευχαριστήσουμε και
εμείς δημοσίως θερμά τον Ευρυτάνα κ. Αθανάσιο Μπούρα (έχει
εξοχικό σπίτι στο Καρπενήσι και
το επισκέπτεται συχνά) για την
σημαντικότατη αυτή απόφασή
του. Με την πίστωση αυτή των
500.000 ευρώ είναι σίγουρο πως
οι μελέτες επιτέλους θα τελειώσουν σύντομα.
Ο Νομάρχης Ευρυτανίας τόνισε επίσης μεταξύ άλλων και τα
εξής: «… εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις για την ολοκλήρωση της μελέτης του Παραμεγδόβιου οδικού άξονα και
συγκεκριμένα από Μαυρομμάτα
Ευρυτανίας μέχρι Νεράϊδα Καρδίτσας. Εγκρίθηκε πίστωση ύψους
500.000 ευρώ για την ολοκλήρωση πλέον των μελετών του έργου
αυτού. Ούτως ώστε να είμαστε
έτοιμοι εν όψει της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ να προχωρήσουμε
στην κατασκευή του τμήματος
Μαυρομμάτα – Νεράϊδα, για να
ολοκληρωθεί επιτέλους αυτός ο
άξονας, όπως είχαμε συμφωνήσει
με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας αφού το έργο
είναι διαπεριφερειακό…».
Δημοσιεύματα όμως σχετικά
με τον Παραμεγδόβιο, εκτός των
προαναφερομένων είχαμε και
άλλα τον Μάρτιο.
Στην μεγάλη εφημερίδα της
Αθήνας «Ελευθεροτυπία» δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 19.3.2009
ωραίο κείμενο που έγραψε ο
δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος με τίτλο «Γέφυρα δεμένη στον… πλάτανο» και σχετική
φωτογραφία. Την επόμενη μέρα,
Παρασκευή 20.3.2009, ώρα 11:15
π.μ., έγινε ζωντανή σύνδεση της
εκπομπής της ΝΕΤ «Συμβαίνει
Τώρα», με το χωριό μας τη Νεράϊδα όπου ο Πρόεδρος του χωριού
μας Κώστας Πλατσιούρης μίλησε
επαληθεύοντας τα όσα έλεγε το
δημοσίευμα της προηγούμενης
μέρας. Στην εφημερίδα της Αθήνας «Η Σφήνα» δημοσιεύτηκε επίσης την Παρασκευή 27.3.2009 κείμενο με σχετική φωτογραφία και
τίτλο «Τους πήρε το… ποτάμι».
Ωραίο κείμενο με τίτλο «Η τιμωρία
κράτησε 60 χρόνια!» και υπότιτλο
«Μπήκαν στο πρόγραμμα των
πιστώσεων οι Μελέτες αλλά για
τα έργα έχουμε ακόμα χρόνο…»
έγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας

Προβόπουλος (τον ευχαριστούμε
όλοι θερμά για ακόμα μια φορά)
και δημοσιεύτηκε στην Καρπενησιώτικη εφημερίδα «Ευρυτανικός
Παλμός» την Τετάρτη 18.3.09.
Τα προαναφερόμενα κείμενα
θα τα βρείτε αναδημοσιευόμενα
στις μέσα σελίδες της εφημερίδας μας μαζί με κείμενο που περιγράφει τα όσα προβλήθηκαν
στην εκπομπή της ΝΕΤ «Συμβαίνει
Τώρα».
Τέλη Μαΐου οι Σύλλογοι Νεράϊδας είχαν επικοινωνία με τα
Μελετητικά Γραφεία και στη συνέχεια συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Σπ. Ταλιαδούρο, ο
οποίος μίλησε μπροστά τους με
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.
Φ. Γκούπα για το θέμα. Τα μελετητικά γραφεία είπαν πως η μελέτη
της γέφυρας (που εκτελείται χωριστά) είναι έτοιμη. Για τις μελέτες
του τμήματος είπαν πως πρέπει να
εγκριθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι
του έργου και να δώσουν εντολή
οι 2 Περιφέρειες να ξεκινήσει η
προμελέτη. Είπαν τέλος πως πρέπει να καθοριστούν οι συγκριτικοί
πίνακες για τα 2 κομμάτια (των 2
Περιφερειών) και να βρεθούν τα
χρήματα. Αυτά απαιτούσαν άμεση
πολιτική παρέμβαση και ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ταλιαδούρο
που μας δέχθηκε και μίλησε με τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Ο κ.
Γκούπας είπε πως δεν υπάρχει πρόβλημα από εμάς εγκρίνουμε τους
περιβαλλοντικούς όρους αλλά για
τους συγκριτικούς πίνακες πρέπει
να συμφωνηθεί μικρότερο ποσό
από αυτό που ζητάνε τα μελετητικά γραφεία.
Να τονίσουμε ότι έντονο είναι
το ενδιαφέρον και οι ενέργειες
τόσο του Νομάρχη μας Καρδίτσας
κ. Φώτη Αλεξάκου όσο φυσικά και
του Προέδρου Νεράϊδας Κώστα
Πλατσιούρη. Τους ευχαριστούμε
θερμά.
Σε αυτό το σημείο βρίσκονται
τα πράγματα τώρα, αρχές Ιουνίου,
που κλείνει η ύλη της εφημερίδας
μας.
Κλείνοντας να πούμε πως μας
έκανε εντύπωση το γεγονός ότι
οι εφημερίδες της Καρδίτσας δεν
ανέφεραν καθόλου την είδηση
της πίστωσης των 500.000 ευρώ
για την ολοκλήρωση των μελετών
του τελευταίου εναπομείναντος
τμήματος του Παραμεγδόβιου.
Δεν το έμαθαν άραγε ή δεν το θεώρησαν άξιον δημοσιεύσεως;
Νεράϊδα 2.6.2009

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

λύτως σύμφωνα με τις μελέτες.
Παράλληλα δε ξαναλέμε πως
όλοι μας πρέπει να αφήσουμε
την «τσάπα» να πάρει λίγα μπάζα απ’ την πατωσιά του ακαλλιέργητου πλέον χωραφιού μας.
Πάλι δικό μας θα είναι το χωράφι απλώς θα παρθούν λίγα μπάζα. Σκεπτόμενοι πως μέσα στο
χωριό κάποιοι χάλασαν, πριν 50
χρόνια, κήπους για να φτάσει ο
δρόμος στο σπίτι μας.
Όσον αφορά το τελευταίο
πλέον εναπομείναν τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα
καμιά εξέλιξη για τη χρηματοδότησή του. Οι ελπίδες που όλοι
εναποθέσαμε στην 9η συνεδρίαση του «ΠΙΝΔΟΣ» δεν καρποφόρησαν αφού δεν δόθηκαν
νέες πιστώσεις στο νομό. Τα
πρώτα χρήματα που θα έρθουν
στο νομό μας είτε από το «ΠΙΝΔΟΣ» είτε από άλλο πρόγραμμα
(π.χ. ΕΑΠΝΑ-2) πρέπει να διατεθούν για την ασφαλτόστρωση
των λίγων αυτών χιλιομέτρων
ώστε να ολοκληρωθεί ο άξονας
Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα.

Α

Νεράϊδα 5.6.2009

ΔΡΟΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ – ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ – ΜΟΛΟΧΑ

παντώντας σε σχετικό άρθρο του Δ. Σ. του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου & Μεγα-Λάκκου σας ενημερώνουμε ότι
από μέρους των τοπικών παραγόντων υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση για το δρόμο Σαραντάπορο – Μολόχα.
Την 07/11/2008 υπεγράφη η προκήρυξη για εκπόνηση μελέτης
κατά το Ν. 3316/05 για ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ – ΜΟΛΟΧΑ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 124.318,51
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης την 12/12/2008.
Η μελέτη έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί απ’ το πρόγραμμα
«ΕΑΠΝΑ / 2». Την 11/12/2008 η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τις προσφορές και η διαδικασία συνεχίστηκε την 16/01/2009 με το άνοιγμα
των φακέλων της τεχνικής προσφοράς επτά (7) ενδιαφερόμενων.
Η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται και θα περατωθεί περί τα
τέλη Μαΐου 2009 οπότε θα επιλεγεί και ο μελετητής.
Νάγια Παραθύρα – Γάκη
Αντιπρόεδρος Τ. Δ. Νεράϊδας.

Ευχαριστούμε όμως όλοι
θερμά τον Νομάρχη Καρδίτσας
κ. Φώτη Αλεξάκο γιατί στη λίστα των 25 έργων, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, της
πρότασης του νομού μας για το
«ΠΙΝΔΟΣ» (8.4.09) είχε 4ο έργο
το «Κατασκευή οδού Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα (τμήμα Μοναστήρι – γέφυρα Μπέλλεϋ) προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
Είναι σημαντικό γιατί αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία του και
προτεραιότητά του. Δημοσίως
τον ευχαριστούμε όλοι θερμά.
Η 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος
«ΠΙΝΔΟΣ»
πραγματοποιήθηκε τελικά το
Σάββατο (του Λαζάρου) 11
Απριλίου 2009 στη Λίμνη Πλαστήρα. Συγκεκριμένα έγινε στο
ξενοδοχείο «Ναϊάδες» του Νεοχωρίου της Λίμνης Πλαστήρα
υπό την προεδρία του Καρπενησιώτη αρμοδίου Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών
κ. Αθανασίου Μπούρα και με
την παρουσία του Προέδρου
της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα
και του Υφυπουργού Παιδείας
κ. Σπύρου Ταλιαδούρου. Συμμε-

τείχαν επίσης 4 Περιφερειάρχες
(Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας), Νομάρχες 13ων Νομών,
Πρόεδροι 13ων ΤΕΔΚ, Βουλευτές, Δήμαρχοι, κ.ά.
Δύο ήταν οι σημαντικές ανακοινώσεις της 9ης Συνεδρίασης.
Καταρχάς αυξήθηκε κατά 15
εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος,
δηλ. από τα 120 εκατ. ευρώ σε
135 εκατ. ευρώ. Αυξήθηκε επίσης το όριο πληρωμών για το
2009 και από τα 32 εκατ. ευρώ
έφτασε στα 50 εκατ. ευρώ. Αυτό
σημαίνει ότι, τα ήδη δημοπρατημένα έργα θα ολοκληρωθούν
σύντομα, εντός του έτους 2009
και οι εργολάβοι θα πληρωθούν
άμεσα.
Οι εφημερίδες του Καρπενησίου με πρωτοσέλιδους τίτλους (15.4.09) τόνιζαν πως η
Ευρυτανία κέρδισε από την 9η
Συνεδρίαση πιστώσεις ύψους
2,4 εκατ. ευρώ δημοσιεύοντας
μάλιστα και τη λίστα των 7 νέων
έργων που αυτά κατανεμήθηκαν. Μεταξύ αυτών 400.000
ευρώ για το «Πανταβρέχει»,
350.000 ευρώ για τη «Σωτήρα»
στη Φραγκίστα κ.λ.π.
Αντιθέτως οι εφημερίδες
της Καρδίτσας πέραν του ρεπορτάζ που είχαν την επόμενη
μέρα (Κυριακή 12.4.09) σχετικά
με τους συμμετέχοντες στην 9η
Συνεδρίαση και τις ομιλίες τους,
δεν ανέφεραν τίποτα ούτε για
το τι πιστώσεις πήρε ο νομός
ούτε βέβαια σε ποια έργα αυτές
θα πάνε.
Δυσαρέσκεια μεγάλη προκάλεσε την άνοιξη το γεγονός
ότι μια κατολίσθηση που έγινε
στις 26.3.2009 λίγα μέτρα πρίν
το Μοναστήρι κράτησε το δρόμο κλειστό για πολλές μέρες
(δυστυχώς εβδομάδες). Έχουμε τονίσει κι άλλες φορές πως
την ευθύνη συντήρησης του
δρόμου αυτού δεν την έχει η
Νομαρχία αλλά ο Δήμος Ιτάμου.
Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν
ενδιαφέρθηκε ώστε να ανοίξει γρήγορα ο δρόμος εκεί με
αποτέλεσμα, εκτός από εμάς,
να ταλαιπωρηθούν και πολλοί
επισκέπτες που ερχόμενοι από
Καρπενήσι για να φτάσουν στη
Λ. Πλαστήρα κατέβαιναν στον
κάμπο.

Σ

τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας σας βλέπουμε να αναφέρεστε κατ’ επανάληψη στο
δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα, Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα, Νεράϊδα – Μαυρομμάτα και επικροτούμε αυτό, δεν αναφέρεστε όμως καθόλου στο
δρόμο Σαραντάπορο – Μαυρόλογγος. Μήπως οι
αναφορές σας είναι επιλεκτικές; Εμείς θεωρούμε
ότι η ανάπτυξη της περιοχής μας δεν πρέπει να περιορίζεται σε στενούς ορίζοντες και ως εκ τούτου
πρέπει να προωθηθεί και η κατασκευή του άνω
δρόμου γιατί πέραν των άλλων εξασφαλίζει τη συντομότερη πρόσβαση Καρδίτσας – Καρπενησίου.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Νάγια Γάκη – Παραθύρα

✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Όταν
γίνουν τα περίπου 6 χλμ. από το Μαυρόλογγο μέχρι τα όρια νομού Καρδίτσας και τα άλλα περίπου
6 χλμ. από το Μαυρόλογγο μέχρι την Τριφύλλα
τότε θα βάζουμε συνέχεια στην πρώτη σελίδα να
γίνουν τα περίπου 300 μέτρα που είναι από τα Σαραντάπορα μέχρι τα όρια νομού Ευρυτανίας, κυρία Αντιπρόεδρε του χωριού μας.
Το τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα είναι το τελευταίο εναπομείναν τμήμα του άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα και όχι Καρδίτσας – Καρπενησίου όπως ισχυρίζεσθε.
Τέλος η αναφορά μας στον δρόμο ΝεράϊδαΜαυρομμάτα, στοχεύει στην σημαντική διαπεριφεριφερειακή σύνδεση και δεν έχει κίνητρα τοπικιστικά.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Η Νέα Ιστοσελίδα
του χωριού μας
www.neraida-dolopwn.com

Ε

ίναι η νέα διεύθυνση της νέας ιστοσελίδας
του χωριού μας, της Νεράϊδας Δολόπων, που
«ανέβηκε» στο internet από τα μέσα Μαρτίου 2009. Την έκανε ένα χωριανό μας νέο παιδί, ο
Νίκος Κοσμόπουλος, γιός της Μαρίας Καραβάνα –
Κοσμοπούλου και εγγονός του αείμνηστου Δημήτρη Καραβάνα. Τον ευχαριστούμε όλοι θερμά.
Ο Νίκος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση δηλ.
συχνή ενημέρωση – εμπλουτισμό του site (μέσω του
Συλλόγου) και ο Σύλλογός μας, ο Εξωραϊστικός &
Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας βάζει τα χρήματα
για να υπάρχει στο διαδίκτυο.
«…αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος της γενικότερης προσπάθειας που γίνεται για την πολιτιστική
αναβάθμιση των χωριών μας και την επιστροφή στις
ρίζες μας…», τονίζεται μεταξύ άλλων στον ολιγόλογο
πρόλογο της πρώτης σελίδας υπό τον τίτλο: «Καλώς
ήρθατε στην όμορφη Νεράϊδα».
Στην ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε τα πάντα για
το χωριό μας, τη Νεράϊδα. Στην κυριολεξία τα πάντα!
Όπως:
Την ιστορία του χωριού μας, της Νεράϊδας σήμερα
και Σπινάσας στα βάθη των αιώνων. Όλα τα ιστορικά
στοιχεία από π. Χ. μέχρι σήμερα, με χρονολογική σειρά.

Σ

Αμέτρητες φωτογραφίες του χωριού και της γύρω
περιοχής. Στη σελίδα «Παραδόσεις» θα δείτε εικόνες
από την καθημερινή ζωή των παλαιότερων χρόνων.
Υπάρχει σελίδα με «Νέα – Εκδηλώσεις» και σελίδα
«Επικοινωνία» για όποιον θέλει να επικοινωνήσει και
να στείλει κάτι μέσω e-mail, π.χ. φωτογραφία κ.ά.
Υπάρχει σελίδα με το Χάρτη της περιοχής αλλά
και είσοδος μέσω αυτού στο Google Maps όπου βλέπουμε δορυφορικά, λεπτομερώς το χωριό μας και τη

Το όνομα Σπινάσα, η ετυμολογία του οποίου έχει διάφορες απόψεις, προέρχεται, κατά τη γνώμη μας, από το αρχαίο σπίνος + άνασσα, (βασίλισσα των σπίνων) που δηλώνει την πληθώρα των πουλιών
σπίνων.
Στο χώρο αυτό κατοικούσαν άνθρωποι από τα πολύ παλιά χρόνια, από πρό Χριστού (π. Χ.), και αδιάψευστη μαρτυρία αυτού είναι τα
παλιά κτίσματα που σώζονται, τα κάστρα, οι αρχαίοι τάφοι που ευρέθηκαν και οι ονομασίες τοπίων (Πολύνικο ή Πολύκοινο, Ελληνικά,
Πελασγικό κάστρο Κύφου, κάστρο Τσιούμας, ερείπια χωριών Κύφου,
Μπέσια, Ρογάτα, κ.λ.π.).
Η ευρύτερη περιοχή μας στους αρχαίους χρόνους λεγόταν ΔΟΛΟΠΙΑ και περιελάμβανε το χώρο από τα «ριζά» του κάμπου μέχρι
το Βελούχι και από τη Νευρόπολη μέχρι την Ξενιάδα. Στο κέντρο σχεδόν της περιοχής αυτής είναι και ο δικός μας τόπος.
Καλύτερα όμως να αναφέρουμε με χρονολογίες και χρονική σειρά όλα όσα στοιχεία έχουν δεί (μέχρι στιγμής) το φώς της δημοσιότητας για το χωριό μας. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία παρουσιάστηκαν
στην ημερίδα που έγινε, από τον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο
Νεράϊδας, με αυτό το θέμα το καλοκαίρι του 2008 στην πλατεία Νεράϊδας.
Χρονολόγιο
(;) π. Χ. Στοιχεία που δείχνουν πως ο τόπος μας κατοικήθηκε στα
αρχαία χρόνια από τους Δόλοπες είναι τα νομίσματα του 4ου π. Χ.
αιώνα, που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της περιοχής, οι αρχαίοι
τάφοι, κτερίσματα των τάφων αυτών, ερείπια κάστρων και κτισμάτων
και οι ονομασίες τοπίων (Χτίρια, Πολύκοινο, Ελληνικά, Κύφου, Μπέσια, Ρογάτα κ.λ.π.).
Το 1454 μ. Χ. έχουμε το πρώτο (μέχρι σήμερα) γραπτό στοιχείο
για την επωνυμία του χωριού μας. Ένα χρόνο μετά την Άλωση της
Πόλης ο Σουλτάνος προχώρησε στην απογραφή όλων των «κατακτημένων μερών». Στην περιοχή Αγράφων αναφέρεται και η «Ispinasa»
(όπως συνήθιζαν οι Οθωμανοί να χρησιμοποιούν μπροστά από το
Σ το Ι). Στη μελέτη - έρευνα αυτή υπό τον τίτλο «HICRI 859 TARIHLI
(έτος εγίρας 859, δηλ. από Χριστού 1454) SURET-I DEFTER-I SANCAK-I
TIRHALA» που εκδόθηκε στην Άγκυρα (TURK TARIH KURUMU BASIMEVI - ANKARA) το 2001, από τους Καθηγητές: MELEK DELIBASI και
MUZAFER APIKAN, και είναι απογραφή του Σαντζακίου των Τρικάλων, για φορολογικούς σκοπούς, η Σπινάσα αναφέρεται ως KARYEISPINASA (χωριό Σπινάσα). Έχει φορολογήσιμα προϊόντα και δραστηριότητες (τα ποσά σε ακτσέδες-άσπρα) ως ακολούθως: Σιτάρι
160, Κριθάρι 100, Αμπέλια (δεκάτη) 10, Μελίσσια (δεκάτη) 20, Καρύδια (δεκάτη) 20, Λινάρι (δεκάτη) 10, Φόρος ενός Μύλου 10, Φόρος
επί της Βοσκής 490. Σύνολο άσπρα: 820. Νοικοκυριά 23, Ανύπαντροι
2, Χήρες 5. (Αναλυτικά τα στοιχεία αυτά μαζί με του Κύφου και της
Ρογάτας παρουσίασε ο αείμνηστος χωριανός μας Δάσκαλος Κώστας
Ι. Ζήσης στο φύλλο 99 (Ιούνιος 2007) από την Εφημερίδα μας).
Το 1454 μ. Χ. έχουμε και ονοματεπώνυμα των αρχηγών των οικογενειών του χωριού μας από το προαναφερόμενο φορολογικό κατάστιχο. Ακόμα όμως είναι στο στάδιο της επεξεργασίας και σύντομα
θα τα δημοσιεύσουμε.

και στην ιστοσελίδα μας.
Ευχαριστούμε και πάλι θερμά τον αγαπητό χωριανό μας Νίκο Κοσμόπουλο για την ωραιότατη αυτή εργασία του, που έκανε για το χωριό. Όμως θέλουμε να
ευχαριστήσουμε θερμά, για ακόμα μια φορά, και την
άλλη αγαπητή χωριανή μας την Ειρήνη Σπανού, κόρη
του Λευτέρη Σπανού και της Κούλας Γάκη (εγγονή του
αείμνηστου Κώστα Γάκη), που σαν φοιτήτρια Πληροφορικής έκανε εδώ και χρόνια την πρώτη ιστοσελίδα
για το χωριό μας με τη γνωστή διεύθυνση. Επαγγελματικοί όμως λόγοι δεν της επιτρέπουν να συνεχίσει.
Εμείς όμως την ευχαριστούμε και πάντα θα τονίζουμε
την ωραία και πρωτοπόρα εκείνη προσπάθειά της.

Να κλείσουμε με δυο λόγια που υπάρχουν στη
«σελίδα» της Εφημερίδας μας:
«… «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων» αποτελούν μια προσπάθεια των συγχωριανών μας να
έρθουμε πιο κοντά στις παραδόσεις, ήθη και έθιμα,
αλλά και τα προβλήματα του χωριού μας. Η Εφημερίδα αυτή εκδίδεται συστηματικά από το 1980.
Όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθεί να εκδίδεται και
να εμπλουτίζεται με την συμπαράσταση και τις συνεισφορές των ντόπιων και των αποδήμων… Για τη
συνέχιση και των δυο προσπαθειών (Ιστοσελίδας
και Εφημερίδας), είναι αναγκαία η συμβολή σας,
γύρω περιοχή.
Και το σημαντικότερο όλων: την Εφημερίδα μας είτε χρηματική είτε μέσω άρθρων και δημοσιεύσεων.
«Τα Χρονικά μας Νεράϊδας – Δολόπων». Μπορούμε Για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να συνεχίσετε να
να διαβάσουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε όλα τα δείχνετε το ίδιο ενδιαφέρον όπως πάντα, ώστε να
φύλλα (προς το παρόν από το 103 και μετά) της Εφη- μην σβήσουν σιγά – σιγά τα χωριά μας…».
μερίδας μας. Από εδώ και στο εξής μόλις η Εφημερίδα
μας ταχυδρομείται με τα ΕΛΤΑ αμέσως θα «ανεβαίνει»
Καλό … σερφάρισμα!

Νεράϊδα (Σπινάσα) - Δολόπων

τη νότια κορυφογραμμή της Πίνδου και στο κέντρο
του ορεινού και απρόσιτου όγκου των Αγράφων,
κουρνιασμένο στις ελατοσκέπαστες πλαγιές της
Μάρτσας σε υψόμετρο 800-960 μέτρα, είναι κτισμένο το
χωριό μας, η ΝΕΡΑΪΔΑ, ή ΣΠΙΝΑΣΑ, όπως λεγόταν παλιότερα.

5 5

Το 1530 μ. Χ. στην «Πρόθεση 37 της Μονής Δουσίκου» των Τρικάλων, στα φύλλα 209β - 210α αυτού του χειρογράφου αναφέρονται
τα (μικρά) ονόματα 28 κατοίκων της Σπινάσας, οι οποίοι πρόσφεραν
κάτι στην ως άνω μονή. Στο ίδιο χειρόγραφο το χωριό Κύφου αναφέρεται με 5 μόνο ονόματα αφιερωτών, ενώ στο φύλλο 210β αναφέρεται η Μπέσια με 26 ονόματα αφιερωτών.
Το 1592 - 1593 μ. Χ. στην «Πρόθεση 421 του Μεγάλου Μετεώρου» υπάρχει αναφορά της Σπινάσας και του Κύφου. Στο φύλλο 52β
αναφέρονται η Σπινάσα με 6 και του Κύφου με μόνο 1 αφιερωτή.
Το 1600 μ. Χ. ο Πατριάρχης της Πόλης Ματθαίος ο Β’, έστειλε
σιγγίλιο γράμμα προς «παρά την Κώμην Σπινάσσαν ιεράς και σεβασμίας μονής Παναγίας Φανερωμένης», όπου καθόριζε το μοναχικό
τους βίο. Το σιγγίλιο αυτό είναι στη μεγάλη λίστα των κειμένων που
είναι έτοιμα για δημοσίευση (όταν βρεθεί χώρος) στην Εφημερίδα
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».
Το 1649 - 1669 μ. Χ. στον «Ιεροσολυμιτικό Κώδικα 509» γίνεται αναφορά του χωριού μας της Σπινάσας. Σ’ αυτό τον Κώδικα ο
μοναχός του Αγίου Τάφου Μακάριος καταχώρησε τα ονόματα των
χριστιανών οι οποίοι πρόσφεραν κάποια βοήθεια στην αγιοταφική
αδελφότητα. Περιηγήθηκε πολλά χωριά της Θεσσαλίας και των Αγράφων. Στις αρχές του Αυγούστου 1659 βρισκόταν στο χωριό Άγραφα,
στις 12.8.1659 στη Μπέσια, στις 13.8.1659 στην Καστανιά και στις
15.8.1659 στη Σπινάσα. Εδώ (στο χωριό μας) του έδωσαν βοήθεια οι
παρακάτω οικογενειάρχες: 1) Ο Αποστόλης Πενέζης 90 άσπρα, δηλ.
90/120 του γροσίου. 2) Ο ιερέας Αθανάσιος και η γυναίκα του Μαργάρω, 620 άσπρα, δηλ. 5 γρόσια και 20/120 του γροσίου. 3) Ο ιερέας
Γεώργιος και η γυναίκα του Μαργάρω (δεν αναφέρεται ποσό). 4) Ο
Ιωάννης Αρμεγάς από το Μοσχολούρι των Σοφάδων και η γυναίκα
του Αφέντω, και η πεθερά του Σίμω, 250 άσπρα δηλ. 2 γρόσια και
10/120 του γροσίου. Το γεγονός ότι οι δύο αφιερωτές ήταν ιερείς σημαίνει ότι το χωριό μας η Σπινάσα το 1659 είχε τουλάχιστον 20 οικογένειες, όπως προκύπτει από τη μελέτη άλλων Κωδίκων. (Τα στοιχεία
αυτά του Ιεροσολυμιτικού Κώδικα, όπως και της Μονής Δουσίκου και
του Μεγάλου Μετεώρου, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Καρδίτσας «Νέος Αγών» τον Ιούλιο 2002, από τον εκδότη του «Θεσσαλικού
Ημερολογίου» κ. Κώστα Σπανό, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.)
Το 1650 μ. Χ. συναντάμε πολλούς Σπινασιώτες να έχουν προσφέρει συνδρομές στο Μοναστήρι της Ρεντίνας Αγράφων με τα μικρά τους όμως ονόματα.
Το 1766 μ. Χ. συναντάμε Σπινασιώτες αφιερωτές στο Μοναστήρι του Φουρνά πάλι με τα μικρά ονόματα. Τα μόνα επώνυμα που συναντάμε είναι Τζιουμάνης και Πολύζος.
Από το 1525 μ. Χ. μέχρι το 1770 μ. Χ. το χωριό μας η Σπινάσα
(όπως και άλλα χωριά των Αγράφων) γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή
(ίσως σε όλη) την ιστορία του. Το 1525 με την Συνθήκη του Ταμασίου
δόθηκαν προνόμια στα Χωριά των Αγράφων που τα οδήγησαν σε μεγάλη ακμή. Αυτή η περίοδος σταματάει βίαια το 1770 με τα Ορλωφικά. Τότε το χωριό μας κάηκε όπως και άλλα 40 χωριά των Αγράφων.
Κατά την περίοδο αυτή της μεγάλης ακμής, χτίστηκε (ίσως το θρυλικό «Μέγα Γεφύρι»), το Μοναστήρι μας, η Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου
και οι (14 συνολικά) εκκλησίες που τα ερείπιά τους σώζονται ακόμα
σήμερα όπως και οι τοποθεσίες:
1. Του Αγίου Δημητρίου που ήταν και ο μητροπολιτικός ναός του
τότε χωριού.
2. Του Αγίου Γεωργίου, όπου υπάρχει και σήμερα.
3. Του Αγίου Νικολάου, στη σημερινή κεντρική πλατεία.
4. Του Αγίου Ιωάννου, στην ομώνυμη θέση.

5. Του Αγίου Αθανασίου, πάνω στην κορυφή του χωριού.
6. Της Αγίας Παρασκευής, στην ομώνυμη θέση.
7. Του Προφήτη Ηλία, όπου και σήμερα ο ΑηΛιάς.
8. Της Παναγίας, στη σημερινή θέση «Χτίρια».
9. Το Μοναστήρι Σωτήρως απέναντι στο Στεφάνι.
10. Των Αγίων Ταξιαρχών, όπου σήμερα το Κοιμητήριο.
11. Του Αγίου Κωνσταντίνου στα Σαραντάπορα.
12. Το Παλιοκκλήσι στη θέση Ελληνικά με άγνωστο εορταζόμενο
Άγιο.
13. Το Μοναστήρι της Παναγίας και
14. Του Προφήτη Ηλία πάνω από το Μοναστήρι.
Η παράδοση διασώζει πως στον Άγιο Δημήτριο, όπου σήμερα
το Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας, γινόταν εβδομαδιαίο αλλά και ετήσιο
παζάρι, όπου έπαιρναν μέρος όλα τα γύρω χωριά, Κύφου, Μπέσια,
Ρογάτα, Καροπλέσι και όλα τα χωριά των τέως Δήμων Κτημενίων και
Αγραίων. Επίσης πως υπήρχαν στη Σπινάσα καταστήματα μεγάλα
όπου έμποροι της περιοχής μετέφεραν εμπορεύματα από τη Θεσσαλία. Για την εξυπηρέτηση τέλος της εμπορικής κινήσεως υπήρχαν
πολλά χάνια κάτω απ’ το χωριό στη τοποθεσία «λεκάνη». Ηλικιωμένοι
χωριανοί μας μολογούσαν πως τότε η Σπινάσα είχε οχτακόσια σπίτια
και πληθυσμό πέντε χιλιάδες κατοίκους, με ανεπτυγμένο πολιτισμό
και πρόοδο μεγάλη, με εμπορικές συναλλαγές, ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, γεωργία, μελισσοκομία, αμπελουργία καθώς και σηροτροφία
(παραγωγή μεταξιού) υπάρχουν ακόμα εξάλλου πολλές αιωνόβιες
Μουριές σε πολλά σημεία μέσα στο χωριό.
Όσον αφορά τους θρυλικούς πύργους κατά πάσα πιθανότητα
κτίστηκαν την εποχή της Φραγκοκρατίας (1204-1400). Ήταν τρείς (3),
ο ένας ήταν στη θέση «Χτίρια», ο δεύτερος όπου σήμερα το σπίτι του
αείμνηστου Χρήστου Σπινάσα και ο τρίτος στο σημερινό σπίτι του
αείμνηστου Ηλία Δήμου (το μόνο πυργόσπιτο που σώζεται ακόμα
σήμερα). Ο θρύλος αναφέρει ότι οι τρείς αυτοί πύργοι συνδέονταν
μεταξύ τους με υπόγεια στοά και ότι στη γαλαρία αυτή είναι κρυμμένα όλα τα πολύτιμα αντικείμενα του άρχοντα Θεάκη, ιδιοκτήτη του
τρίτου πύργου. Αν ποτέ φτάσει εκεί η αρχαιολογική σκαπάνη ίσως
μάθουμε πολλά για την σκοτεινή αυτή ιστορική περίοδο.
Το 1770 μ. Χ. Η Σπινάσα όπως και άλλα 40 χωριά των Αγράφων,
κάηκε γιατί οι κάτοικοι πήραν μέρος στο προεπαναστατικό κίνημα,
γνωστό ως «Ορλωφικά». Σώθηκε κατά την παράδοση μόνο η σημερινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στοιχεία για την περίοδο αυτή
δεν έχουν βγεί ακόμα αλλά σίγουρα κάπου υπάρχουν και θα βγουν
κάποια στιγμή.
Το 1797 μ. Χ. Οι αγιογράφοι εκ Σπινάσας Αθανάσιος και Θεόδωρος αγιογράφησαν το εκκλησάκι του Σωτήρα, στα Βραγγιανά των
Θεσσαλικών Αγράφων.
Το 1805 - 1815 μ. Χ. Ο Πουκεβίλ διορίζεται από το Μέγα Ναπολέοντα πρεσβευτής της Γαλλίας στην αυλή του Αλή - Πασά στα
Γιάννενα. Με πολύμορφη μόρφωση και λάτρης της κλασσικής Ελλάδας, περιηγείται τα ελληνικά τοπία καταγράφοντας σε βιβλίο όλα
όσα βλέπει. Στα χωριά των Αγράφων αναφέρει και τη Σπινάσα με 40
οικογένειες.
Το 1805 μ. Χ. Ο Κατσαντώνης δίνει στην Τριφύλλα την πρώτη
και νικηφόρα μάχη κατά του Ιλιάζμπεη, σκοτώνοντας τον ίδιο και διαλύοντας το ασκέρι του.
Το 1807 μ. Χ. Ο Κατσαντώνης νικάει σε μάχη στο Γρεβενοδιάσελο τους τουρκαλβανούς του Αλή - Πασά, όπου όμως σκοτώνεται
ο Δίπλας.
Το 1808 (Ιανουάριος) Ο Κατσαντώνης δίνει σκληρή μάχη μέσα
στη Σπινάσα όπου νικάει και κατατροπώνει τον (δερβέναγα του Αλή)
Χασάν Μπελούση με τους τουρκαλβανούς του, όπως γράφει ο ΕπαΣυνέχεια στη σελίδα 15

Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΟΜΒΡΙΑ ΚΑΙ
Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από τον καθηγητή του Παν/μίου Ιωαννίνων Βασίλειο Δ. Κατσούλη

Ω

ς γνωστόν, το νερό αποτελεί ένα
από τα βασικότερα χημικά στοιχεία για τη διατήρηση της ζωής
στον πλανήτη μας. Το διαθέσιμο νερό της
Υδρογείου είναι άφθονο, πλην όμως οι
μεγαλύτερες ποσότητές του είναι στους
ωκεανούς (97,2%) και δεν προσφέρονται
για «καλές» χρήσεις, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα του γλυκού νερού (1,85%) είναι δεσμευμένη στους παγετώνες των πολικών
και ορεινών περιοχών. Έτσι, το διαθέσιμο
νερό για ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία
και οικιακή χρήση, αποτελεί ένα μικρό ποσοστό (0,95%), το οποίο όταν ρυπαίνεται
και μολύνεται, το χρήσιμο γίνεται ακόμη
λιγότερο. Η πλανητική υπερθέρμανση
αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα, το
κλίμα αλλάζει και το νερό είναι ανεπαρκές
σε πολλές γεωγραφικές περιοχές της γης.
Στις χώρες της Μεσογείου ειδικά, το 38%
του πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα
επάρκειας νερού.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια
περίπου, οι χιονοπτώσεις και οι βροχοπτώσεις ήταν μειωμένες σε ποσοστό 20-30%. Γι’ αυτό, τα προβλήματα
επάρκειας νερού για ύδρευση, άρδευση και βιομηχανική χρήση, σε πολλές
περιοχές της χώρας έγιναν περισσότερο φανερά και επείγοντα. Τα προβλήματα
της ανεπάρκειας του νερού καθίστανται ακόμη
εντονότερα, α) από τη γεωγραφική ρύπανση
(νιτρορύπανση, φυτοφάρμακα), β) από τη ρύπανση και μόλυνση που προκαλούν τα αστικά
λύματα που διοχετεύονται σε βόθρους, φρέατα,
ποτάμια και λίμνες, γ) από την υφαλμύριση των
υπογείων υδάτων στις πεδινές παράκτιες και
νησιωτικές περιοχές και δ) από την πτώση του
υδροφόρου ορίζοντα, λόγω της υπεράντλησης.
Η εκτίμηση των ειδικών είναι ότι προς το παρόν η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα επάρκειας νερού, πάσχει όμως στο σχεδιασμό της διαχείρισης και κατανομής του. Συγκεκριμένα, η Βόρεια
και Δυτική Ελλάδα έχουν πλεόνασμα νερού, ενώ
η Ανατολική και Νότια είναι ελλειματική. Η Αττική έχει προβλήματα ρύπανσης του νερού από
τις βιοτεχνίες και τις χωματερές, καθώς και από
τη διάθεση των αποβλήτων και των λυμάτων σε
βόθρους και χειμάρρους.
Στη Βόρεια Ελλάδα, η διαχείριση των υδάτων επίσης είναι διασυνοριακή, ενώ υφίστανται
προβλήματα νιτρορύπανσης και υπεράντλησης
των λιμνών, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική
και κτηνοτροφική δραστηριότητα.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Δυτική και Βόρεια Πελοπόννησος, εντούτοις, από υδρολογικής πλευράς είναι σε καλή
κατάσταση. Αντιθέτως, η Ανατολική δεν έχει
αυτάρκεια σε νερό και τα προβλήματα διαρκώς
επιδεινώνονται.
Η Ανατολική Στερεά Ελλάδα αντιμετωπίζει
ανάλογα προβλήματα, ιδιαίτερα τους θερινούς
μήνες. Η Δυτική, όμως, Στερεά και η Ήπειρος
είναι οι πλουσιότερες σε νερό περιοχές της χώρας, ενώ αυτάρκης σε νερό είναι και η Κρήτη.
Τέλος, η πεδινή Θεσσαλία και τα νησιά του
Αιγαίου είναι οι περιοχές που αντιμετωπίζουν
τα μεγαλύτερα προβλήματα, αφενός λόγω
της αλόγιστης χρήσης νερού στη γεωργία και
αφετέρου, λόγω του τουρισμού. Η Υπερεκμετάλλευση των υπογείων υδροφορέων έχει ως
συνέπεια την πτώση της στάθμης των γεωτρήσεων, την υφαλμύριση των αποθεμάτων στις
παράκτιες περιοχές και τις καθιζήσεις. Η Θεσσαλία ειδικότερα, έχει σοβαρό πρόβλημα και στην
ποιότητα των υπογείων υδάτων της, λόγω των
υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών και αμμωνιακών ενώσεων από τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με
τα αστικά λύματα και απόβλητα, καθώς
και από φωσφορικές ενώσεις και βαρέα
μέταλλα. Έτσι, η Θεσσαλία κατέστη το
πλέον ελλειματικό, σε νερό, γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας.
Αναφέρεται ότι το 87% του νερού
στην Ελλάδα χρησιμοποιείται στη γεωργική άρδευση. Το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες χώρες είναι 70%. Σ’
ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν 170.000-200.000
νόμιμες γεωτρήσεις, εκ των οποίων οι 30.000
βρίσκονται στη Θεσσαλία και οι περισσότερες
φτάνουν τα 300-400 μέτρα βάθος, από τις οποίες γίνεται ανεξέλεγκτη άντληση του νερού. Οι
απώλειες στην άρδευση με κανόνι (μηχάνημα
που εκτοξεύει μακριά το νερό) φθάνουν τις 6070%, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται με ισχυρούς
θερμούς ανέμους ή υψηλή θερμοκρασία. Συνεπώς, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η
κοστολόγηση του νερού που χρησιμοποιείται
για άρδευση, θα βοηθούσαν στον περιορισμό
της σπατάλης.
Οι βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις μερικών
εκ των τελευταίων υδρολογικών ετών (όπως
του τρέχοντος έτους), δεν μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα και να ανατρέψουν την κατάσταση, αν δεν ληφθούν δραστικά και πρακτικά μέτρα στη διαχείριση του νερού, με πρώτο
και βασικό να περιοριστούν οι σπατάλες στην
άρδευση και να ελεγχθούν οι αντλήσεις. Είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν γνωρίζουν τι
ποσότητες αντλούνται από τα υπόγεια νερά, τα
οποία καλύπτουν το 67% των αναγκών μας.

Τι είναι ο καρκίνος
του τραχήλου της μήτρας;

Ο
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Η επισκευή
του Αγ. Κωνσταντίνου
Σαρανταπόρου

Τ

των διαδικαστικών προϋποθέσεων.
Και ενώ φαντάζει μεν ως πολυτέλεια
η ανέγερση, σε περίοδο μάλιστα που
το ανθρώπινο δυναμικό του χωριού
βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία, από
την άλλη είναι γνωστό πως το έργο
στηρίζεται σε προσωπικές δωρεές,
χωρίς επιβάρυνση κανενός, παρά
μόνο στην οικιοθελή προσφορά. Γίνεται κατανοητό πως στην ουσία
έχουμε να κάνουμε με δύο ανεξάρτητα έργα που δεν συνδέονται άμεσα
μεταξύ τους και κυρίως δεν αλληλοαναιρούνται.

α τελευταία χρόνια μια έντονη διαμάχη, κυριολεκτικά
εκκλησιαστικού χαρακτήρα,
ταλάνιζε το Σαραντάπορο. Η ανάγκη επισκευής του Αγίου Κων/
νου από τη μια μεριά και η πρωτοβουλία κάποιων συγχωριανών
μας για την ανέγερση νέου ναού
Η προτεραιότητα του Αγ. Κων/νου,
στο κέντρο του χωριού απ’ την
ως
κεντρικού
ναού δεν νομίζω πως
άλλη, πυροδότησαν συζητήσεις
αμφισβητείται
από κανέναν. Αυτή είεπί συζητήσεων.
ναι η εκκλησία μας και αυτή έχει δωΗ «πρωτοβουλία ανέγερσης» επι- ρίσει και τη Χάρη της στην επωνυμία
χειρηματολογούσε για την αναγκαι- του συλλόγου αποδήμων.
ότητα του έργου, κυρίως λόγω της
Τα πράγματα φαίνεται να μπαίτοπογεωγραφίας του Αγ. Κων/νου και
νουν σε τάξη με την τωρινή πρωτης καλύτερης προσβασιμότητας της
τοβουλία του εκκλησιαστικού συμνέας εκκλησίας, αφού θα είναι στο
βουλίου και την αρωγή ελάχιστων
κέντρο του χωριού, ως εναλλακτική
ακόμα συγχωριανών μας (δυστυχώς
χρήση εκκλησιασμού. Παράλληλα
των ίδιων κάθε φορά), για την επιόμως καθολικό αίτημα ήταν η επισκευή του Αγ. Κων/νου. Αφού ελέγσκευή του Αγ. Κων/νου, όχι μόνο ως
χθηκαν οι κολόνες και επιβεβαιώθηκε
του μόνου ναού, αλλά και λόγω της
η στατικότητά τους, προέβησαν στις
ιστορικότητάς του πλέον, αφού είαπαραίτητες διαδικασίες για την επιναι ταυτισμένος με την ιστορία του
σκευή της στέγης. Ήδη αναδείχθηκαν
χωριού μας και τις μνήμες όλων μας.
οι εργολήπτες και το έργο δρομολοΗ αναβολή των εργασιών πλήγωνε
γήθηκε.
για τη διαφαινόμενη αδιαφορία. Και
Η προτεραιότητα αποκαταστάενώ οι έχοντες την «πρωτοβουλία
θηκε
έστω και αργοπορημένα. Το
ανέγερσης» δρομολόγησαν τις διαδιοξύμωρο
πάντως είναι πως οι φωνακασίες και εξασφάλισαν όχι μόνο τα
σκούντες
είναι
πάλι απόντες. Αντί να
γραφειοκρατικώς αλλά και τα υλικώς
δείξουν
έμπρακτα
τη διάθεσή τους
απαραίτητα και με προσωπικό ενδιαφέρον, ήδη ολοκλήρωσαν σε πρώτη για στήριξη στον Αγ. Κων/νο αναλαμφάση την κατασκευή του νέου ναού, βάνοντας την πρωτοβουλία επισκευοι υποστηρίζοντες την επισκευή του ής, υλοποιούσαν το γνωστό ανέκδοτο
Αγ. Κων/νου αναλώνονταν σε συζη- του μακαριστού Χριστόδουλου «...να
τήσεις, ακόμα και δημόσιες αναφο- ψοφήσει η γίδα του γείτονα». Τελικά
ρές για την αναγκαιότητα ή όχι της φαίνεται πως η «πρωτοβουλία ανεκατασκευής του νέου ναού, αντί μιας γέρσεως» του νέου ναού και η «πρωαντίστοιχης πρωτοβουλίας για την τοβουλία επισκευής» του Αγ. Κων/νου,
σχεδόν ταυτίζονται.
επισκευή του Αγ. Κων/νου.
Είναι αλήθεια πως όποιες επιφυλάξεις κι αν έχει κάποιος για την ανέγερση του νέου ναού, τις οποίες επιφυλάξεις ορισμένοι κρατάμε ακόμα,
δεν είναι δυνατόν να εθελοτυφλούμε
και να πιστεύουμε στη ματαίωσή του.
Πόσο μάλλον όταν στα πρώτα βήματα της ανέγερσης εξασφαλίστηκε
τουλάχιστον η ανοχή των περισσότερων συγχωριανών, η συγκατάβαση
της Δημοτικής Αρχής και η τήρηση

θεια ενός κολποδιαστολέα εξετάζει μακροσκοπικά τον τράχηλο της μήτρας. Μετά με έναν στυλεό και με ένα βουρτσάκι
παίρνει δείγμα κυττάρων από την επιφάνεια του τραχήλου
της μήτρας. Το δείγμα αυτό μονιμοποιείται και μεταφέρεται
στο κυτταρολογικό εργαστήριο, όπου και γίνεται η μικροσκοπική εξέταση από κυτταρολόγους.

καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι μια κακοήθης νεοπλασία που αναπτύσσεται στο κατώτερο τμήμα της μήτρας (δηλαδή στον τράχηλο).
Ο τράχηλος είναι εύκολα ορατός από το γυναικολόγο Πονάει η εξέταση;
αφού το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται μέσα στον Οχι, το τεστ Παπανικολάου είναι ανώδυνο. Μετά την εξέταση
κόλπο της γυναίκας. Επομένως, ο τράχηλος της μήτρας μπορεί να υπάρχει μικρή αιμόρροια που προέρχεται από το
είναι ίσως το μοναδικό όργανο του σώματος που μπο- σημείο λήψης του δείγματος.
ρεί πολύ εύκολα να εξετασθεί υπό άμεση όραση από
τον ιατρό. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί Τι δείχνει το τεστ Παπανικολάου;
πλέον εύκολα να προληφθεί μέσω του τεστ Παπανικο- Το τεστ Παπανικολάου είναι μια απλή εξέταση που αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα επιθηλιαλάου (Pap smear).
κά κύτταρα του τραχήλου της μήτρας. Αν τα κύτταρα έχουν
Τι προκαλεί τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;
αλλοιώσεις ύποπτες για νεοπλασία, τότε
Το σημαντικότερο αίτιο είναι η λοίμωξη από τον ιό των αναναλόγως του βαθμού και της σοβαρόθρώπινων θηλωμάτων (HPV-human papilloma
τητας η γυναίκα παραπέμπεται σε επέμvirus). Υπάρχουν περισσότεροι από 100 ορότυβαση κολποσκόπησης και βιοψίας του
ποι του ιού HPV. Οι ορότυποι 16 και 18 προτραχήλου.
καλούν το 70% των καρκίνων του τραχήλου
της μήτρας. Για την αντιμετώπιση αυτών των
Κάθε πότε πρέπει να γίνεται το τεστ Παοροτύπων έχουν σχεδιαστεί δύο νέα εμβόλια
πανικολάου;
το Gardasil και το Cervarix.
Κάθε γυναίκα άνω των 18 ετών που είναι
Πως γίνεται το τεστ Παπανικολάου;
σεξουαλικώς ενεργή θα πρέπει να υποβάλλεται σε γυναικοΗ γυναίκα ξαπλώνει σε γυναικολογική
λογική εξέταση και τεστ Παπανικολάου τουλάχιστον 1 φορά
θέση και ο γυναικολόγος με τη βοήτο χρόνο.

Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Το ευχάριστο είναι πως ο Κώστας
Θάνος, ως συγχωριανός και καλός τεχνίτης, που ανέλαβε το έργο, θα κάνει
ό,τι είναι δυνατό για την επιτυχία του,
έτσι ώστε όταν χρειαστούν αντικατάσταση και οι ξύλινες κολόνες να μην
χρειάζεται πάλι αντικατάσταση και η
στέγη.
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής

Ποιες γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται στο τεστ Παπανικολάου;
Όλες οι γυναίκες μεγαλύτερες των 18 ετών, εφόσον είναι ή
ήταν σεξουαλικά ενεργές.
Πότε είναι η καλύτερη ημέρα για να πάω στο γυναικολόγο
για τεστ Παπανικολάου και για τσεκ-απ;
Η καλύτερη ημέρα είναι 1 εβδομάδα μετά το τέλος της περιόδου. Τότε τα γεννητικά σου όργανα έχουν ηρεμήσει από τη
ροή της περιόδου και η μήτρα είναι έτοιμη για το τεστ Παπανικολάου.
Πως πρέπει να προετοιμαστώ για το τεστ;
Δεν πρέπει να έρθεις σε ερωτική επαφή για ένα 24ωρο πριν
την εξέταση, όπως επίσης δεν θα πρέπει να βάλεις ενδοκολπικές αλοιφές για το ίδιο διάστημα.
Έχουν κάποια σχέση τα κονδυλώματα με τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας;
Όχι άμεσα. Τα κονδυλώματα προκαλούνται επίσης από τον ιό
HPV αλλά από διαφορετικούς ορότυπους. Το 90% των κονδυλωμάτων προκαλούνται από τους ορότυπους 6 και 11. Τα
κονδυλώματα δεν είναι καρκίνος, ούτε εξελίσσονται σε καρκίνο. Ωστόσο μια γυναίκα που έχει κονδυλώματα είναι αρκετά
πιθανόν να έχει μολυνθεί και από τους ορότυπους του HPV
που έχουν ενοχοποιηθεί για τον καρκίνο του τραχήλου.
ΚΛΕΑΡΧΟΣ.Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
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Γέφυρα δεμένη στον πλάτανο
Κλειδωμένη με αλυσίδα … η περιφερειακή ανάπτυξη

Α

σφαλώς και αποτελεί,
για τις χώρες της Ε. Ε.
τουλάχιστον, ιδιαίτερη πρωτοτυπία: μια σιδερένια γέφυρα να είναι δεμένη
με συρματόσχοινο από έναν
πλάτανο για να μην την αρπάξει ο ποταμός όταν έχει τα
νεύρα του!
Το ιδιαίτερο αυτό μνημείο
της κρατικής αδιαφορίας βρίσκεται στον ποταμό Μέγδοβα,
ανάμεσα στα χωριά Μαυρομμάτα Ευρυτανίας και Νεράϊδα
Καρδίτσας, στη μέση ακριβώς
του δρόμου που είχε σχεδιαστεί
επί των χρόνων του αείμνηστου
Χαρίλαου Τρικούπη και θα συνέδεε, αν τελείωνε ποτέ, την Αιτωλία με τη Θεσσαλία.
Σε αυτό το σημείο είχαν συναντηθεί τον Ιούνιο του 2007
οι νομάρχες Καρδίτσας Φώτης
Αλεξάκος και Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος, μαζί με
τους δημάρχους των όμορων
δήμων και υπηρεσιακούς παράγοντες των περιφερειών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας
και αφού είδαν πως έχουν τα
πράγματα με την επικοινωνία
στον Μέγδοβα, δήλωσαν πως
θα φροντίσουν οι μελέτες να
προχωρήσουν όσο γίνεται πιο
σύντομα για να μπορέσει έτσι
κάποια στιγμή να ξεκινήσει και
το έργο.

Από τότε πέρασαν κιόλας
δύο χρόνια και στην περιοχή
μόλις χθές ακούστηκε ότι βρέθηκαν τα χρήματα για τις απαραίτητες μελέτες.
Προς το παρόν εξυπηρετούνται από την ιδιοκατασκευή της
φωτογραφίας, που έκανε για
λογαριασμό του ο εργολάβος
που πήρε την υλοτόμηση του
δάσους και φυσικά δεν παρέχει
καμιά ασφάλεια γι’ αυτόν που
θα θελήσει να την περάσει. Γι’
αυτό και ο άνθρωπος, προκειμένου να βρεθεί χρεωμένος με
κανένα ατύχημα, συνηθίζει να
την «κλειδώνει» με μια αλυσίδα.
Εξυπακούεται πως αν δεν
έπαιρνε την πρωτοβουλία του
περάσματος της γέφυρας ο
πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νεράϊδας, Κώστας Πλατσιούρης, που γνωρίζει πολύ καλά
την περιοχή, θα το σκεφτόμουν
να περάσω τη γέφυρα και ας

ήταν ο Μέγδοβας στις καλές
του στιγμές!
Ηλί
✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε όλοι
θερμά τον αγαπητό μας δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο για το
σημαντικότατο για τον τόπο μας
αυτό κείμενό του καθώς και την
μεγάλη εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» που το φιλοξένησε στις
σελίδες της. Το κείμενο αναδημοσιεύτηκε με τη φωτογραφία
την επόμενη μέρα (Παρασκευή
20.3.09) σε όλες της εφημερίδες
της Καρδίτσας. Τους ευχαριστούμε όλους. Το δημοσίευμα αυτό
στάθηκε η αφορμή να ανέβει στη
Νεράϊδα, την επόμενη μέρα, την
Παρασκευή συνεργείο της δημόσιας τηλεόρασης (κανάλι ΝΕΤ)
και να ασχοληθεί με το θέμα. Περισσότερα γι’ αυτό στο παρακάτω κείμενο.

Ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή «συμβαίνει τώρα»

Η

Η τιμωρία κράτησε 60 χρόνια!
Μπήκαν στο πρόγραμμα των πιστώσεων οι Μελέτες αλλά
για τα έργα έχουμε ακόμα χρόνο…
Η καθυστέρηση του Παραμεγδόβιου δρόμου και η απουσία
γεφυριού στο Μέγδοβα κατέστρεψε όλη την περιοχή.

Ό

Η ΝΕΤ στη Νεράϊδα
γέφυρα
Μέγδοβα
«Ζάχενας» πρέπει να
γίνει τώρα. Οι πολιτικοί πρέπει να ενδιαφερθούν ώστε να γίνει η σύνδεση αυτή και τα μόλις 18 χλμ.
δρόμου μεταξύ Νεράϊδας
και Μαυρομμάτας ώστε να
ολοκληρωθεί ο Παραμεγδόβιος…» αυτά έλεγε μεταξύ
άλλων ο Πρόεδρος Νεράϊδας
από την πινακίδα στο «Τουρκόμνημα» έχοντας φόντο
τη χιονισμένη Νεράϊδα, την
Παρασκευή 20.3.2009, στις
11:15 π.μ. Άς πάρουμε όμως
τα πράγματα απ’ την αρχή.
Το δημοσίευμα του Ηλία
Προβόπουλου στην «Ελευθεροτυπία» (19.3.2009) μεταξύ
άλλων (σ’ όλη την Ελλάδα) το
διάβασαν και οι δημοσιογράφοι – συντελεστές της γνωστής
πρωϊνής εκπομπής της ΝΕΤ
«συμβαίνει τώρα». Η αλυσοδεμένη γέφυρα λοιπόν στον
πλάτανο τους έκανε μεγάλη
εντύπωση και αμέσως πήραν
τηλέφωνο τον Πρόεδρο του
χωριού μας ρωτώντας τον αν
είναι αλήθεια όλα αυτά. Ο Πρόεδρος Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης επιβεβαίωσε φυσικά
το δημοσίευμα και οι δημοσιογράφοι ζήτησαν να ανέβουν
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μαζί του την άλλη μέρα σ’ αυτή
τη θέση για να παρουσιάσουν
το παράξενο (γι’ αυτούς) θέμα
στην εκπομπή της δημοσιογράφου Τσοπανίδου «συμβαίνει τώρα». Έτσι κι έγινε.
Την Παρασκευή (20.3.2009)
το πρωϊ έφτασε τηλεοπτικό
συνεργείο της ΝΕΤ στη Νεράϊδα και μαζί με τον Πρόεδρο
πήγαν στη θέση «Ζάχενας» στο
Μέγδοβα όπου κατέγραψαν με
την κάμερα τα πάντα εκεί. Μετά
ανέβηκαν στη Νεράϊδα, επέλεξαν τη θέση «Τουρκόμνημα»
στην είσοδο του χωριού μας
και εκεί έστησαν τις κάμερες
και το «βάν» σήκωσε την μεγάλη κεραία του για να γίνει ζωντανή δορυφορική σύνδεση με
την Αθήνα, με το στούντιο της
εκπομπής «συμβαίνει τώρα»
της ΝΕΤ.
Έτσι λοιπόν στις 11:15 η κα
Τσοπανίδου άρχισε να ρωτάει
τον Πρόεδρο λεπτομέρειες για
το θέμα. Ο Πρόεδρος τα είπε
όπως έπρεπε και μπράβο του,
τον ευχαριστούμε. Είπε ότι οι
πολιτικοί, μας θυμούνται κάθε
4 χρόνια και μετά μας ξεχνάνε, πως έγινε συνάντηση των
αρμοδίων τον Ιούνιο 2007
αλλά ακόμα οι μελέτες δεν τελείωσαν, πως μόλις γίνουν τα
18 χλμ. δρόμου από Νεράϊδα

μέχρι Μαυρομμάτα ολοκληρώνεται (με άσφαλτο) η σύνδεση
Καρδίστας – Αγρινίου, ότι η διαδρομή αυτή είναι κατά εκατοντάδες χιλιόμετρα κοντινότερη
κάθε άλλης, ότι από το 1949
που ανατινάχτηκε από το Στρατό το Μέγα Γεφύρι δεν υπάρχει
επικοινωνία των παραμεγδόβιων χωριών και το κράτος είναι
υποχρεωμένο να μας κάνει τη
γέφυρα αυτή, και πολλά άλλα
σχετικά. Μπράβο στον Πρόεδρο, τα είπε όπως έπρεπε, όπως
όλοι θέλαμε να τα φωνάξουμε.
Τον ευχαριστούμε θερμά.
Όση ώρα μιλούσε ο Κώστας
η κάμερα έπαιρνε πλάνα και τα
έδειχνε ζωντανά από τη χιονισμένη (το προηγούμενο βράδυ χιόνιζε και το είχε στρώσει
παντού για τα καλά) ελατοσκέπαστη πλαγιά της Μάρτσας και
το χωριό μας, από το Στεφάνι,
Μπέσια, Ρεύστα, Κύφου και
την ρεματιά του Μέγδοβα. Το
θέαμα ήταν συγκλονιστικό για
όσους το είδαν.
Ελπίζουμε να συγκινηθούν
και οι πολιτικοί και να κάνουν
τη γέφυρα ολοκληρώνοντας
και τις μελέτες.
Ευχαριστούμε όλους θερμά
και περισσότερο τον Πρόεδρο
Νεράϊδας.

πως έδειχναν τα πράγματα,
το όνειρο των κατοίκων των
χωριών της λεκάνης του μέσου Μέγδοβα για την κατασκευή του
περίφημου Παραμεγδόβιου δρόμου
πήγαινε να σβήσει, γιατί από πλευράς
των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και
Θεσσαλίας που είναι οι αρμόδιες για
τέτοια διαπεριφερειακά έργα, μέχρι
σήμερα δεν είχε σημειωθεί καμιά δραστηριότητα.
Χτές όμως από πλευράς Νομαρχίας
Ευρυτανίας και δια στόματος του Νομάρχη
Κώστα Κοντογεώργου ανακοινώθηκε ότι
υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονομικών Θανάση Μπούρα η χρηματοδότηση
μελέτης ύψους 500.000 ευρώ, που αφορά
την ολοκλήρωση της μελέτης του Παραμεγδόβιου οδικού άξονα και συγκεκριμένα του
τμήματος από Μαυρομμάτα μέχρι Νεράϊδα
Καρδίτσας.
Το ευχάριστο αυτό γεγονός όμως δεν
έρχεται να μειώσει τη ζημιά που έχει σωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια καθώς ο συγκεντρωτισμός που επέβαλλε το Καρπενήσι
ακυρώνει διαρκώς τις ελπίδες της περιοχής
για την επικοινωνία μεταξύ των ιστορικών
Κοινοτήτων της και την ανάπτυξη όλης της
λεκάνης του Μέγδοβα, τόσο στην Ευρυτανία, όσο και στην Καρδίτσα.
Το κυριότερο είναι όμως ότι αυτή η
αντίληψη θεμελιώνονταν και στη μετεμφυλιακή θεώρηση των πραγμάτων που ήθελε
ανταμοιβή για τα καλά παιδιά, τους νομιμόφρονες και λησμονιά για όσους έκαναν το
ολίσθημα να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε ανταρσίες. Το λέω αυτό για να προλάβω
κάποιους που θα θελήσουν να πούν, πως ο
λόγος μου είναι παρωχημένος. Αντιθέτως,
το προτάσσω για να θεμελιώσω την άποψη
πως ο εμφύλιος μεταξύ του συγκεντρωτικού Καρπενησίου που καταδυνάστευσε και
διέλυσε τελικά όλες τις ανθηρές Κοινότητες
της Ευρυτανίας (Κερασοχώρι, Φραγκίστες,
Χρύσω, Φουρνά, Κρίκελο κλπ) είχε ξεκινήσει
από την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην
Ελλάδα και εντεύθεν.
Βασικός μοχλός για τη διάλυση της
ευρυτανικής ενδοχώρας υπήρξε η απαξίωση του οράματος του Χαριλάου Τρικούπη ο
οποίος ήταν και ο πρώτος έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος είδε, πρίν από τρείς αιώνες τη σημασία που είχε ο Παραμεγδόβιος
δρόμος, ο οποίος θα ένωνε το Ιόνιο Πέλαγος
με τη Θεσσαλία και κατά συνέπεια τα Βαλκάνια και την Ανατολή. Θα μπορούσαμε να τον
ονομάζουμε «Εγνατία» της Κεντρικής Ελλάδας και πιστεύω πως αν η χώρα δεν έμπαινε
στις εθνικές περιπέτειες και τους πολέμους,
των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα θα
είχε γίνει και η κατάσταση στην περιοχή να
ήταν εντελώς διαφορετική.
Έμεινε στα χαρτιά τότε ο δρόμος αλλά
οι κάτοικοι των περιοχών που θα περνούσε
ποτέ δεν τον ξέχασαν. Στα δύσκολα χρόνια
της δεκαετίας του ’40, οι αλογόστρατες, τα
μονοπάτια των Αγράφων και στα γεφύρια
του Μέγδοβα ενώ κατά την περίοδο της
Κατοχής και της Αντίστασης γράφτηκαν
λαμπρές σελίδες ηρωϊσμού και πατριωτισμού, στη διάρκεια του Εμφυλίου, γέμισαν
αίμα πολύ, αβάσταχτο πόνο και οδυνηρό
κατατρεγμό. Ο λόγος, επειδή ακριβώς αποτελούσαν το κύριο δίκτυο επικοινωνίας
μεταξύ της Αιτωλίας και της Θεσσαλίας. Της
Αιτωλίας που λαχταρούσε για ένα σπυρί καλαμπόκι να χορτάσει και της Θεσσαλίας που
ο κόσμος της, βοήθησε όσο μπορούσε τους
δοκιμαζόμενους ορεινούς και τους γλύτωσε
από την πείνα.
Το δυστύχημα ήταν όμως η εμπλοκή της
περιοχής στον Εμφύλιο. Από τους κατοίκους
των χωριών του Μέγδοβα άλλοι βγήκαν στο
κλαρί με τη θέλησή τους, άλλοι από ανάγκη

και ορισμένοι δια της βίας. Όλη η περιοχή
από τα Άγραφα μέχρι την Καρδίτσα σχεδόν
έγινε το θέατρο αιματηρών επιχειρήσεων
μεταξύ του Στρατού και των ομάδων των
ανταρτών που συγκροτούσαν το Αρχηγείο
Αγράφων και δεν ησύχασε παρά το φθινόπωρο του 1949. Τότε ήταν που γύρισαν στα
χωριά τους και οι οικογένειες των λεγόμενων ανταρτόπληκτων που μεταφέρθηκαν
στις πόλεις και στον κάμπο για να μην υποστηρίζουν τους αντάρτες.
Ανάμεσα στα ερείπια που βρήκε ο
κόσμος αυτός σαν γύρισε στα χωριά του
να αρχίσει μια καινούργια ζωή ήταν και το
Μέγα Γεφύρι στο Μέγδοβα, κάτω ακριβώς
από τη Σπινάσα (σημερινή Νεράϊδα, δήμου
Ιτάμου) που αποτελούσε το βασικό και πλέον απαραίτητο στοιχείο της επικοινωνίας
μεταξύ Αιτωλίας και Θεσσαλίας. Το γεφύρι
ως γνωστόν ανατινάχτηκε με εντολή του ευρυτανικής μάλιστα καταγωγής, στρατηγού
Παυσανία Κατσώτα, στα τέλη του Ιουνίου
1949, περίοδο που οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού εναντίον των ανταρτών
είχαν τελειώσει ακόμα και στο Γράμμο και το
Βίτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένας λόγος να
καταστραφεί αυτό το σπουδαίο αρχιτεκτόνημα, το τόσο απαραίτητο για την ζωή της
περιοχής, αλλά τι να περίμενε κανείς από
τους αλαζόνες «νικητές» του Εμφυλίου;
Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας κατά τα χρόνια
που ακολούθησαν, πολλοί από την Ευρυτανία είχαν ισχυρές θέσεις και θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την πολιτική αποκατάστασης, ανάμεσα στους οποίους και ο ίδιος
ο Κατσώτας, ώστε να κατασκευαστεί ένα
καινούργιο γεφύρι, αλλά δεν έκαναν τίποτα.
Αντιθέτως μάλιστα επί εποχής παντοδυναμίας του Χρυσόστομου Καραπιπέρη, όλο το
τμήμα της δεξιάς όχθης όπως κατεβαίνει
ο Μέγδοβας και ο χώρος της άνω λεκάνης
απορροής του αποκόπηκαν και δόθηκαν στο
νομό Καρδίτσας. Κι αργότερα πάλι, στα μετά
το ’74 χρόνια, αλλοίμονο αν δεν υπήρχαν
πολιτικοί που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
τα πράγματα και να γίνει αυτός ο δρόμος.
Τίποτα όμως, ούτε με τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ έγινε τίποτα, ούτε με αυτές της ΝΔ
που ακολούθησαν.
Το γεγονός ασφαλώς και ερμηνεύεται
ως υποδειγματική τιμωρία των κατοίκων για
την εμπλοκή τους στον Εμφύλιο και οι συνέπειες φάνηκαν από νωρίς, αλλά ποιανού θα
ίδρωνε το αυτί για πέντε – δέκα οικογένειες
στη Μαυρομμάτα ή άλλες τόσες στη Σπινάσα ή στο Καροπλέσι που καταδικάστηκαν
σε απομόνωση και υποχρεώθηκαν σε αφανισμό; Κύριο εργαλείο πίεσης αυτών των
πληθυσμών ήταν η απουσία του γεφυριού
που ένωνε ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά τις δυο όχθες του Μέγδοβα και δυστυχώς
για το Καρπενήσι, τους έδινε διέξοδο στην
Καρδίτσα και τον κάμπο. Ασφαλώς λοιπόν
και δεν συνέφερε το Καρπενήσι να ξαναγίνει
το γεφύρι και να χάνει έσοδα, έστω και από
ελάχιστες φτωχές οικογένειες της περιοχής.
Οι καιροί πέρασαν, η ζωή άλλαξε ακόμα
και στη λεκάνη του Μέγδοβα και η αποκατάσταση της παραδοσιακής επικοινωνίας
ανάμεσα σε Αιτωλία και Θεσσαλία είναι πιο
επιτακτική από ποτέ. Το δίκαιο αίτημα των
κατοίκων της περιοχής έρχεται να ενισχύσει
το διαρκώς αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα
στο Καρπενήσι όσο και στη Λίμνη Πλαστήρα
το οποίο ζητά ένα δρόμο για να ενωθούν οι
δυο περιοχές.
Ηλίας Γ. Προβόπουλος
✒ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά
(για ακόμα μια φορά) τον δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο για το
ωραιότατο και σημαντικότατο αυτό
κείμενό του.
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Ενισχύσεις για Σύλλογο - Εφημερίδα

Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)��������������������������������������������������������ΕΥΡΩ
1
Αθανασίου Θωμάς από Μπελοκομύτη (768).........................10
2
Ανυφαντή - Κιοσέ Δήμητρα του Φωτ.(613)...........................30
3
Αυγέρη - Παπαγιάννη Ευμορφία (446).....................................10
4
Αυγέρη - Φωτιάδη Ελένη (447)....................................................10
5
Αυγέρης Γεώργιος του Ηλία (615).............................................20
6
Αυγέρης Λάμπρος του Αντ.(617)...............................................20
7
Γεωργίου Σπύρος (767)...................................................................20
8
Δήμος Αναστάσιος του Ηλία (611)...........................................10
9
Δήμος Δημήτριος του Κων. (815).................................................25
10 Ζωϊτσάκος Παναγιώτης (619).......................................................20
11 Θάνος Γεώργιος του Δημ.(Σαρ.)(620)......................................10
12 Θάνος Κων/νος του Ηλ.(622)......................................................10
13 Καλλές Ηλίας (704)...........................................................................20
14 Καραβάνας Νικόλαος (618)...........................................................20
15 Καραμέτου - Κωνσταντινίδου Μαρία (610).............................30
16 Κατσίφα Αφοί Ο. Ε. από Λαμία (449)........................................40
17 Κατσούλης Ζήσης του Δημ.(855)..............................................50
18 Κατσούλης Χριστόδουλος του Δημ.(856)..............................50
19 Κουσάνα - Κυριάκη Τασία του Κων.(858)................................10
20 Κουσάνας Γεώργιος του Κων.(857)...........................................10
21 Κουσάνας Κων/νος του Ηλ. & Αικ.(448)..................................20
22 Μαργαρίτη - Ιωαννίδη Ελένη (854)............................................20
23 Μαργαρίτης Τρύφων του Γ. (853)..............................................30
24 Μπαλτής Σπύρος του Αθαν.(614)..............................................20
25 Ντερέκα - Παπαλοπούλου Μάρθα (770)..................................10
26 Παπαγεωργίου Γεώργιος (612)....................................................20
27 Σαμαράς Ηλίας του Δημ.(616)....................................................20
28 Σπανός Κων/νος του Βάϊου (621)..............................................10
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Πρωϊνός Τύπος» Τρίτη 2 Ιουνίου 2009

Έφιππος Ανδριάντας του Γ. Καραϊσκάκη

Π

ανελλήνιο καλλιτεχνικό
διαγωνισμό για τη φιλοτέχνηση, κατασκευή
και τοποθέτηση στην Καρδίτσα, έφιππου Ανδριάντα του
Γεωργίου Καραϊσκάκη (ίδιο
με εκείνο στο Μαυρομμάτι)
προκήρυξε ο Δήμος Καρδί-

τσας, σύμφωνα με απόφαση
που είχε ληφθεί παλαιότερα.
Η δαπάνη για τη φιλοτέχνηση του μνημείου θα ανέλθει μέχρι τα 226.000 ευρώ,
ενώ θα απονεμηθούν και τρία
βραβεία για τις καλύτερες μελέτες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009

Φθορές στην προτομή
του Δ. Τσολάκογλου στη Ρεντίνα

Ξ

ημερώματα
Κυριακής
(1.3.2009) στην Ρεντίνα, άγνωστοι δράστες
προκάλεσαν φθορές με ρήψη
σπρέϊ μαύρου χρώματος, στην
προτομή του Δημήτρη Τσολάκογλου, προεστού της Ρεντίνας
και της επαρχίας των Αγράφων

επί Τουρκοκρατίας, η οποία
βρίσκεται στην πλατεία του χωριού Ρεντίνα. Το συμβάν καταγγέλθηκε το πρωί της Τρίτης από
τον Δήμαρχο Ρεντίνας κ. Παύλο
Ραγιά στο Αστυνομικό Τμήμα
Σοφάδων, το οποίο και διεξάγει
προανάκριση.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Πρωϊνός Τύπος» Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009

Κλοπή στο Μουσείο Φλωράκη

Σ

το Μουσείο Χαρίλαου
Φλωράκη που φιλοξενείται στο πατρικό του
σπίτι, στο Παλιοζογλώπι του
Δήμου Ιτάμου Καρδίτσας, εισήλθαν άγνωστοι δράστες οι
οποίοι και αφαίρεσαν όλα τα
πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα του ιστορικού ηγέτη της
Αριστεράς και από τις δύο αίθουσες του Μουσείου.
Η κλοπή σημειώθηκε κατά
το διάστημα της περασμένης
εβδομάδας αλλά έγινε αντιληπτή το πρωί της Κυριακής
(22.3.2009), όταν και άνοιξε το
μουσείο για το κοινό. Οι άγνωστοι αφαίρεσαν ένα χάρτινο
ατομικό φάκελο αλληλογραφίας που έφερε την προσωπική
σφραγίδα του Χαρίλαου Φλωράκη, ένα ασημένιο κομπολόι,
πέντε ασπρόμαυρες φωτογραφίες, μια ξύλινη βαλίτσα που περιείχε άγνωστο αριθμό βιβλίων,
τέσσερα ή πέντε βιβλία ιστορικού και πολιτικού περιεχομένου, ένα παλαιό ραδιόφωνο κατασκευής δεκαετίας 1940-1950,
ένα τσιμπούκι, μια καπνοθήκη,

ένα μπρούτζινο χαρτοκόπτη,
τρία κάδρα και μία προσωπογραφία (έργο του Δημ. Γιολδάση) που απεικόνιζαν την μορφή
του Χαρίλαου Φλωράκη. Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας.
✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Σε δηλώσεις του για
το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Ιτάμου
μεταξύ άλλων τόνισε και τα εξής:
«…χαρακτηριστικό της «ποιότητας» των διαρρηκτών, είναι ότι
δεν προκάλεσαν καμιά ζημιά στο
χώρο, ούτε έδειξαν στοιχεία πολιτικής εμπάθειας. Αυτό μας οδηγεί
στη σκέψη ότι οι διαρρήκτες, είχαν ξαναεπισκεφθεί το Μουσείο,
ήξεραν τον χώρο και είχαν στόχο
συγκεκριμένα αντικείμενα… Καλούμε τους διαρρήκτες, να επιστρέψουν τα αντικείμενα, διότι
για αυτούς δεν έχουν αξία, αλλά
για εμάς έχουν ιστορική και πολιτική σημασία…». Καταλήγοντας
ο κ. Δήμαρχος είπε: «… ελάχιστος
σεβασμός στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου
μας, επιβάλλει την επιστροφή
των αντικειμένων».

Απόφαση του Τ. Σ. κατά του Υ/Η

Σ

ημαντικότατη απόφαση (ιστορική για το
χωριό μας) πήρε το Τοπικό Συμβούλιο
Νεράϊδας σε συνεδρίαση που είχε στις
30.4.2009, κατά του σχεδιαζόμενου Υδροηλεκτρικού, ικανοποιώντας έτσι απολύτως το αίσθημα της τοπικής κοινωνίας για το μέγα αυτό
θέμα.
Η εισήγηση του Προέδρου του Δ. Δ. Νεράϊδας
Κώστα Πλατσιούρη, η οποία ομόφωνα ψηφίστηκε από όλους τους Τοπικούς Συμβούλους έχει ως
εξής:
Θέμα: «Συζήτηση Υδροηλεκτρικού Σαρανταπορίτη»
Εισήγηση Προέδρου: ο ΜΥΗΣ Σαρανταπόρου,
αν τελικά κατασκευαστεί και λειτουργήσει, δεν
θα προσφέρει τίποτε στην περιοχή μας και τους
κατοίκους, εκτός από ένα μικρό έσοδο που θα εισπράττει ο Δήμος Ιτάμου. Αντίθετα με την τυχόν
κατασκευή του έργου θα στερέψει ένα μεγάλο
μήκος του Σαρανταπορίσιου από τον οικισμό του
Σαρανταπόρου μέχρι τη σμίξη στο Μέγδοβα, με
συνέπεια να εξαφανιστούν και τα ελάχιστα ψάρια,
καβούρια που τώρα προσπαθούν να επιβιώσουν.
Σ’ αυτό το τμήμα του ρεύματος δεν υπάρχει λίγο
νερό να πίνουν τα άγρια πουλιά και ζώα της περιοχής.
Εμείς που γεννηθήκαμε και μένουμε σ’ αυτό
τον τόπο παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια ο
Σαρανταπορίσιος έχει πολύ λίγο νερό, τους δε καλοκαιρινούς μήνες σε ορισμένα τμήματα στερεύει
εντελώς. Έτσι πιστεύουμε ότι το εργοστάσιο δεν
θα έχει το απαιτούμενο νερό να λειτουργεί αποδο-

τικά και η επιχείρηση δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί για 20 – 25 χρόνια που υπολογίζει ο επιχειρηματίας.
Η κατασκευή του αγωγού που θα μεταφέρει
το νερό στο εργοστάσιο θα προκαλέσει σοβαρές
ζημιές και στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σαραντάπορα – Νεράϊδα στο τμήμα που ο αγωγός είναι
σε επαφή με τον δρόμο και θα πρέπει να γίνουν
σημαντικά έργα για να μην γίνουν οι ζημιές αυτές.
Ο δρόμος που θα γίνει για να κατασκευαστεί το
χαντάκι του σωλήνα θα κόψει πολλά δέντρα και θα
προκαλέσει σοβαρή αλλαγή στο σημερινό τοπίο
στην περιοχή αυτή.
Επίσης ο Δήμος Ιτάμου έχει αναθέσει στην
ΑΝΚΑ Καρδίτσας μελέτη αξίας 30.000 ευρώ για το
Οικολογικό Πάρκο του Δήμου Ιτάμου που αφορά
τα ποτάμια και τις γύρω περιοχές Μέγδοβα, Σαρανταπορίτη και Άσπρο.
Για τους λόγους αυτούς είμαστε αντίθετοι με
την κατασκευή του ΜΥΗΣ Σαρανταπόρου. Και
καλώ το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο (αποτελούμενο από τους
Συμβούλους: Γάκη Ηλία, Μαλάμη Ηλία, Σπανό
Ελευθέριο και Παραθύρα Παναγιώτα) ομόφωνα
αποφάσισε επί του θέματος την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ιτάμου για την
επανεξέταση της κατασκευής ΜΥΗΣ στον ποταμό
Σαρανταπορίτη εκφράζοντας την αντίθεση του
Τοπικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ανωτέρω
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό
06/2009.

Άσφαλτος στο δρόμο Καροπλέσι – Σάϊκα

Α

σφαλτοστρώθηκε ένα τμήμα του δρόμου από Καροπλέσι (Ανθηρό) προς Σάϊκα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων της Καρδίτσας, της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2008, περατώθηκε το αντικείμενο των δύο (2) εργολαβιών για την ασφαλτόστρωση της οδού Ανθηρό Καροπλεσίου – Σάϊκα Αγράφων Ευρυτανίας. Ανάδοχος
και των δύο εργολαβιών ήταν ο κ. Λάμπρος Καβάλος. Η πίστωση ήταν ύψους 300.000 ευρώ
και προήλθε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Για την αποπεράτωση όμως του δρόμου (σ.σ. συνεχίζει το δημοσίευμα), απομένει οδικό τμήμα 2,5 χλμ. περίπου για το οποίο γίνονται ενέργειες (από τους 2 Δημάρχους Ιτάμου & Αγράφων) για την εξασφάλιση της πίστωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Γκρεμίστηκε η προτομή του τουρκόφιλου
κοτζάμπαση Δημ. Τσολάκογλου

Μ

έσα σε μια θυελλώδη
συζήτηση που έγινε στις 29.3.2008, η
πλειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου της Ρεντίνας, του
ιστορικού χωριού των Αγράφων, αποφάσισε να αφαιρέσει την προτομή του Δημ.
Τσολάκογλου, του κοτζάμπαση των Τούρκων και προδότη
των Κλεφτών και Αρματωλών
από την κεντρική πλατεία του
χωριού.
Το όνομα αυτό ήταν το πιο
μισητό για τους καταπιεσμένους Έλληνες των Αγράφων,
γιατί εκείνοι που γνωρίζουν την
ιστορία του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, τον Τσολάκογλου τον έχουν συνδεδεμένο
με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον
ήρωα του ’21, τον οποίο ο Τσολάκογλου είχε βάλει στο στόχαστρο να τον σκοτώσει επειδή
ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Κατσαντώνη. Όταν ο Καραϊσκάκης
έμαθε ότι ο Τσολάκογλου κάρφωσε τον Κατσαντώνη στους
Αρβανίτες του Άγου Μουχουρντάρη, έκαψε οργισμένος τον
πύργο του. Ο Τσολάκογλου γλύτωσε και κατέφυγε στην αυλή
του Χουρσίτ Πασά στην Λάρισα. Εκεί όμως δεν τον περίμενε

καλύτερη τύχη, γιατί ο Χουρσίτ
Πασάς τον κρέμασε στην αγχόνη (άλλοι λένε πως τον δηλητηρίασε) επειδή παλιότερα ήταν
συνεργάτης και φίλος του Αλή
Πασά, τον οποίο ο Χουρσίτ μισούσε…
Πολλά είναι τα ιστορικά
στοιχεία που φανερώνουν τη
δράση του τουρκόφιλου Δ. Τσολάκογλου αλλά και των απογόνων του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
άλλωστε ότι ο εγγονός του, ο Γεώργιος Τσολάκογλου διετέλεσε
πρώτος κατοχικός πρωθυπουργός της χώρας μας, το 1941, επί
Γερμανικής κατοχής.
Τόσο ο σημερινός Δήμαρχος
της ιστορικής Ρεντίνας κ. Παύλος Ραγιάς όσο και τα υπόλοιπα
7 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, επικαλούμενοι την έκθεση
των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), στάθηκαν στο ύψος
των περιστάσεων υποστηρίζοντας με σθένος την ιστορική
αλήθεια. Στο συμβούλιο μίλησε
ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Ιατρός κ. Αθανάσιος Μάλιος, που ηγήθηκε προς τιμήν του
αυτής της εκστρατείας, καθώς
και ο ζωγράφος Νίκος Γκαμαλέτσος που εκ μέρους του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδος, υποστήριξε το αίτημα

του Συλλόγου των απανταχού
Ρεντινιωτών για την αφαίρεση
αυτής της επαίσχυντης προτομής.
Αν και η προτομή γκρεμίστηκε από αγνώστους πρίν από
μερικές μέρες, όλα τα μέλη του
Συλλόγου δεν κρύβουν τη χαρά
τους που το ιστορικό τους χωριό
ξέπλυνε τη ντροπή που τους βάρυνε εδώ και τρία περίπου χρόνια. Χαρούμενοι όμως είναι και
οι Ρεντινιώτες στο χωριό, αλλά
και οι επισκέπτες του ιστορικού
χωριού των Αγράφων που στο
εξής δεν θα συνδέουν το χωριό
με τους προδότες και τους μισητούς υπηρέτες των κατακτητών
της πατρίδας μας.
Νίκος Γκαμαλέτσος
✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Η προτομή του
προεστού των Αγράφων Τσολάκογλου στη Ρεντίνα έγινε αφορμή να δημοσιευτούν και άλλα
κείμενα στις εφημερίδες της Καρδίτσας, όπως το κείμενο υπέρ του
Τσολάκογλου στον «Νέο Αγώνα»
στις 5.4.2009 που υπογράφει
ο Γ. Κονταξής, το κείμενο κατά
του Τσολάκογλου στον «Πρωϊνό
Τύπο» στις 8.4.2009 που υπογράφει ο Δ. Καραγιαννάκης και άλλα.
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Λεύκωμα Δήμου Ιτάμου

Έ

να καλαίσθητο λεύκωμα με τίτλο:
«Δήμος Ιτάμου, Άνθρωποι – Περιβάλλον – Δημιουργία» εκδόθηκε πρόσφατα
από τον Δήμο που υπαγόμαστε με στόχο
την ανάδειξη και προβολή του τόπου μας.
Το λεύκωμα παρουσίασε ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης Τσαντήλας και ο εκδότης
του λευκώματος κ. Γιώργος
Γιαννάκης, την Τρίτη 12 Μαΐου 2009, στην αίθουσα της
ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας.
Στις πολλές έγχρωμες σελίδες του περιλαμβάνονται
πάνω από 300 φωτογραφίες
με θέματα όπως φύση - νερό,
λουλούδια, ζώα, χωριά, θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία, άνθρωποι. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση
των χωριών μας, με φωτογραφίες και σύντομο ιστορικό του κάθε χωριού,
σε δισέλιδο. Στη συνέχεια βλέπουμε πολλές
φωτογραφίες από το ποτάμι μας το Μέγδοβα,
τις βουνοκορφές Μάρτσα, Φλίσιο κ.λ.π. Από
το Μέγα Γεφύρι έχει φωτογραφίες από τα δυο
βάθρα που απέμειναν. Στις βρύσες βλέπουμε
απ’ το χωριό μας τη βρύση στο Μοναστήρι,
την Παπαδόβρυση και την Ιτιά ενώ στα παλιά
σπίτια βλέπουμε το πυργόσπιτο του Τ. Δήμου.
Στα Θρησκευτικά Μνημεία βλέπουμε πολλές
φωτογραφίες από το Μοναστήρι μας, την Ι.
Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας, εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, με πολλές αγιογρα-

φίες συνοδευόμενες από ωραίο κείμενο της
αρχαιολόγου κ. Κρυσταλλίας Μαντζιανά, με
καλά στοιχεία για την ιστορία του. Φωτογραφία υπάρχει και από την εκκλησία μας τον Άγιο
Γεώργιο Νεράϊδας. Στο κεφάλαιο αρχαιότητες
βλέπουμε τάφους των ελληνιστικών χρόνων
από την περιοχή του χωριού μας «Καστράκι»
– «Κεραμαριά» συνοδευόμενες
από ωραίο κείμενο του αρχαιολόγου κ. Χρ. Καραγιαννόπουλου. Πολλούς χωριανούς μας
τέλος βλέπουμε στο θέμα «άνθρωποι».
Είναι μια πολύ καλή δουλειά που αναδεικνύει την ιστορία, τα μνημεία και τον πολιτισμό της περιοχής μας και λέμε
μπράβο στους συντελεστές
της έκδοσης. Προτείνουμε σ’
όλους τους αναγνώστες μας να
το πάρουν.
Όπως προείπαμε εκδότης του Λευκώματος είναι ο κ. Γιώργος Γιαννάκης (από το Σχηματάρι) που εκδίδει το περιοδικό «Φωτοδιαδρομές» στο οποίο πέρυσι τέτοιο καιρό είχε
αφιέρωμα πάλι στην περιοχή μας. Ο κ. Δήμαρχος κατά την παρουσίαση του λευκώματος είπε πως κόστισε 40.000 ευρώ, (τα χρήματα από το πρόγραμμα «Θησέας») και πωλείται
στα βιβλιοπωλεία της Καρδίτσας στην τιμή
των 20 ευρώ.
Ευχαριστούμε την Δημοτική Αρχή Ιτάμου
που προσέφερε δωρεάν το Λεύκωμα στο
Σύλλογό μας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΘΝΟΣ», Ένθετο «ΚΥΝΗΓΙ», Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008

Ηλεκτροπληξίες στον Μέγδοβα!

Δ

Οι λαθραλιείς των Αγράφων

εν φτάνει που η ζωή και
ο αιώνιος ρούς των ποταμών προς τη θάλασσα δοκιμάζεται αυτήν την εποχή από
την ξηρασία και τη διαρκώς επιτεινόμενη ρύπανση, υπάρχουν
και άνθρωποι που τους «ληστεύουν» με τον πιο ανήθικο τρόπο…
Όπως αυτοί που εξοντώνουν…
με ηλεκτρικό ρεύμα (!) τους πληθυσμούς των ψαριών που έχουν
απομείνει στα ορεινά ποτάμια
των Αγράφων.
Λίγες ημέρες πρίν από τον Δεκαπενταύγουστο συνελήφθησαν
από την Αστυνομία Καρδίτσας τρία
άτομα που ψάρευαν στον Μέγδοβα, κάτω από το χωριό Νεράϊδα
των Αγράφων, με ηλεκτρική μπαταρία. Πρόκειται για άτομα γνωστά σε
όλη την περιοχή, καθώς κατάγονται
από τα διπλανά χωριά Καροπλέσι
και Μολόχα. Ο ένας μάλιστα από
τους συλληφθέντες ήταν και πυροσβέστης!
Την παρανομία αντιλήφθηκε
κάτοικος της περιοχής που ειδοποίησε την Αστυνομία, άνδρες της
οποίας έφτασαν επιτόπου και συνέλαβαν τους τρείς δράστες κατά την
επιστροφή τους προς το χωριό.
Στο αυτοκίνητο των «ψαράδων» οι αστυνομικοί βρήκαν μεν τα
«εργαλεία» της καταστροφής αλλά
όχι και τα ψάρια, προφανώς επειδή είχαν φροντίσει να απαλλαγούν
από αυτά όταν κατάλαβαν ότι είχαν
γίνει αντιληπτοί.
Η μπαταρία όμως και τα σχετικά ηλεκτρόδια ήταν αρκετά να
σχηματιστεί εναντίον τους δικογραφία και να παραπεμφθούν σε
τακτική δικάσιμο. Η σύλληψή τους
έγινε την επόμενη γνωστή σε όλη
την Καρδίτσα, δημιουργώντας ένα
μικρό σόκ τόσο στη Νεράϊδα, που
ήταν γεμάτη παραθεριστές, όσο και

στα χωριά απ’ όπου κατάγονται οι
κατηγορούμενοι.
Οι τοπικές κοινωνίες μάλιστα
έβγαλαν τη δική τους καταδικαστική απόφαση για την πράξη αυτή
των «ψαράδων»: «Μήπως δεν είχαν
να φάνε;» έλεγαν με ειρωνεία και
αγανάκτηση οι παλιότεροι, οι οποίοι θυμούνται τον ποταμό γεμάτο
ψάρια, από τα οποία κάποτε ζούσαν τις φαμίλιες τους.
Πράγματι, με τα ψάρια του Μέγδοβα ζούσαν όχι μόνο στη Νεράιδα, αλλά και σε όλα τα χωριά που
έβρεχαν τα νερά του. Ήταν θησαυρός τότε οι πέστροφες, τα ασπρόψαρα, τα γριβάδια και τα χέλια.
Τα παλιότερα χρόνια οι πιο
επιδέξιοι ψαράδες τα έπιαναν με
τα χέρια ή με πρωτόγονες απόχες
… Και επειδή δεν υπήρχαν ψυγεία,
έπιαναν μόνο όσα είχαν ανάγκη για
το τραπέζι τους, αφού ήταν βέβαιοι
ότι την επόμενη ημέρα θα ξανάπιαναν…
Από τη δεκαετία 1940 – 1950
όμως, άρχισαν να πέφτουν οι πρώτοι δυναμίτες και οι χειροβομβίδες
που αφθονούσαν λόγω του πολέμου και των εμφυλίων συγκρούσεων!
Κατόπιν εμφανίστηκαν τα δίχτυα, που έκαναν κι αυτά μεγάλη
ζημιά, ενώ μετά ήρθαν και τα ψαροντούφεκα να αποτελειώσουν τα
χοντρά ψάρια.
Άλλωστε, η αστυνόμευση των
ποταμών ήταν πάντα ελλιπής, ενώ
καθώς άρχισαν να λιγοστεύουν οι
άνθρωποι στα χωριά, πουθενά δεν
υπήρχε νοματαίος για να διαμαρτυρηθεί ή να ειδοποιήσει τις αρχές.
Το καταστροφικό «ψάρεμα» με
την μπαταρία γίνεται σε διάφορες
γούρνες, όπου τα ψάρια κρύβονται
κάτω από τα βράχια και τους τρόχαλους του βυθού.

Οι ασυνείδητοι, αφού βυθίσουν
τις άκρες των ηλεκτροδίων στο
νερό, ενεργοποιούν την μπαταρία.
Το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή
ηλεκτρική εκκένωση η οποία «ψήνει» κυριολεκτικά όλα τα ψάρια,
χωρίς φυσικά καμία εξαίρεση στον
γόνο ή στις άλλες μορφές ζωής.
Κάτω από τη φωτογραφία που
είμαστε στο Μέγα Γεφύρι έγραφε:
Την ίδια μέρα που κάποιοι
«κούρσευαν» το ποτάμι, άλλοι συντοπίτες τους κατέθεταν μόχθο
και μεράκι για να «αναστήσουν»
τη φυσιογνωμία της ορεινής τους
πατρίδας… με πρωτοβουλία του
προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Νεράϊδας Κώστα Πλατσιούρη
και των Πολιτιστικών Συλλόγων
του χωριού, διοργανώθηκε ο καθαρισμός του παλιού μονοπατιού
που συνέδεε κάποτε την Αιτωλία με
την Καρδίτσα. Οι προσπάθειες των
Νεραϊδιωτών είχαν ως στόχο την
προβολή του μονοπατιού, το οποίο
μέχρι σήμερα περπατούσαν μόνο
κυνηγοί. Είναι το μονοπάτι που αξίζει να διαβεί, όποιος πραγματικά
θέλει να γνωρίσει τις ομορφιές και
τον κόσμο του Μέγδοβα.

9

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2008

Δεξαμενή της … Πυρκαγιάς

Μ

ια δεξαμενή νερού
από λαμαρίνα έχει
τοποθετηθεί λίγο
μετά το Γρεβενοδιάσελο
προς την Κρανιά Σαρανταπόρου - Νεράϊδας, εδώ
και τρία - τέσσερα χρόνια.
Σκοπός της ενέργειας αυτής ήταν η αποθήκευση νερού για την πυροσβεστική,
στην περίπτωση πυρκαγιάς
στην περιοχή.
Θα μπορούσε λοιπόν να
πεί κανείς πως ήταν μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της Δασικής Υπηρεσίας της Καρδίτσας. Το περίεργο όμως στην
υπόθεση είναι ότι η δεξαμενή
αυτή είναι άχρηστη. Και είναι
άχρηστη από τη στιγμή που
τοποθετήθηκε. Ο αέρας την
έριξε, εν μέρει, από τη βάση
της και την παραμόρφωσε. Κι
αυτό δείχνει το ευτελές της
ποιότητας του υλικού κατασκευής της.
Εν ολίγοις δεξαμενή δεν
υπάρχει. Υπάρχει απλώς ένα
άθλιο κατασκεύασμα, που
κοιτάζοντάς το, σε γεμίζει
θλίψη και απορίες:
1. Πώς δεν την έχουνε ξη-

λώσει τόσα χρόνια οι αθίγγανοι για παλιοσίδερα;
2. Αν γινόταν πυρκαγιά το
περασμένο καλοκαίρι κάπου
στην περιοχή, πού θα εύρισκαν νερό τα πυροσβεστικά
μέσα για να επέμβουν; Η κοντινότερη «πηγή» είναι η λίμνη του Ταυρωπού…
3. Το ενδιαφέρον της Δασικής Υπηρεσίας εξαντλήθηκε με την εγκατάσταση μιας
άχρηστης δεξαμενής; Δηλαδή είναι ικανοποιημένη ότι
έκανε το καθήκον της;
4. Αν για τη δεξαμενή πληρώθηκαν χρήματα, είναι προφανές ότι υπάρχουν ευθύνες.
Για το έκτρωμα αυτό λοιπόν,
έχουν αναζητηθεί ή μήπως
έχουν καταλογιστεί ευθύνες;
5. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος να μας διαφωτίσει σχετικά με όλα αυτά; 
ΒΑΣ. ΤΑΚΗΣ
✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Πέρασε τόσος
καιρός και η δεξαμενή είναι
ακόμα εκεί, σ’ αυτή την κατάσταση. Ουδείς ενδιαφέρθηκε…

Κείμενο – Φωτογραφίες:
Ηλίας Προβόπουλος
✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό με 3 φωτογραφίες δημοσίευσε (καλύπτοντας
2 σελίδες) στο ένθετο περιοδικό
«Κυνήγι»(σελ. 4 – 5), της Εφημερίδας
«Έθνος», ο αγαπητός μας Δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, την
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008. Τον
ευχαριστούμε θερμά καθώς και την
εφημερίδα «Έθνος» που το φιλοξένησε στις σελίδες της. Το αναδημοσιεύουμε τώρα που είναι επίκαιρο για το
καλοκαίρι.

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.
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Προσφορές για το
Νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
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ια την κατασκευή του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφεραν τα ακόλουθα ποσά:

1 Οικογένεια Θεοδώρου Χρ. Σπινάσα, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 109), εις μνήμην του Αθανασίου Σμυρνή (συζύγου Θεοδώρας Κων/νου Δήμου).
2 Αναστάσιος Ηλ. Δήμος, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 110), εις μνήμην όλων των συγγενών
του.
3 Μαλάμη Αθηνούλα χήρα Χριστοδούλου, προσέφερε το
ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 111).
4 Κουτή Γεωργία του Νικολάου, προσέφερε το ποσό των
20 ευρώ (αρ. απόδ. 113), εις μνήμην των γονέων της Νικολάου και Γρηγορίας Κουτή και του αδελφού της Δημήτρη Κουτή.
5 Κουσάνας Γεώργιος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 114), εις μνήμην της συζύγου του
Μαρίας.
6 Κουσάνας Γεώργιος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 115), εις μνήμην της θείας του
Γιαννούλας Ι. Ζήση.
7 Κουσάνα – Κυριάκη Τασία του Κων/νου, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 116), εις μνήμην του συζύγου της Τάκη.
8 Κουσάνα – Κυριάκη Τασία του Κων/νου, προσέφερε το
ποσό των 40 ευρώ (αρ. απόδ. 117), εις μνήμην της θείας
της Γιαννούλας Ι. Ζήση.
9 Οικογένεια Γιάννη Ν. Σπανού, προσέφερε το ποσό των
40 ευρώ (αρ. απόδ. 168), εις μνήμην Σοφίας Καραβάνα.
10 Οικογένεια Θεοδώρου Χρ. Σπινάσα, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 112), εις μνήμην της Δέσποινας Λουκά Σπινάσα.
11 Μάρθα Ντερέκα – Παπαλοπούλου, προσέφερε το
ποσό των 40 ευρώ (αρ. απόδ. 118), εις μνήμην του συζύγου της Ευαγγέλου Παπαλόπουλου.
12 Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 119), εις μνήμην της εξαδέλφης του Φώνης
Μητσάκη – Φράγκου.
13 Κόκκινου Αλεξάνδρα, προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ (αρ. απόδ. 152), εις μνήμην του συζύγου της Θωμά
Κόκκινου.
14 Κατσούλης Νικόλαος του Δημητρίου και Λ., προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 153), εις μνήμην των
γονέων του και του αδελφού του Κώστα Κατσούλη.
15 Μαργαρίτη Άρτεμη της Γεωργίας και του Δημητρίου
Μαργαρίτη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ.
154).
16 Καραμέτου – Ασλάνη Ευθυμία, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 155), εις μνήμην του πατρός της
Κωνσταντίνου Καραμέτου και του αδελφού της Ηλία
Καραμέτου.
17 Μονάντερος Πέτρος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό
των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 156), εις μνήμην των γονέων του.
18 Δωρεά από Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου για την ανέγερση του Οστεοφυλακίου, ποσού 500 ευρώ (αρ. απόδ. 157).
19 Καραμέτου – Κωνσταντινίδου Μαρία, προσέφερε το
ποσό των 70 ευρώ (αρ. απόδ. 158) εις μνήμην του πατρός
της Κωνσταντίνου Γεω. Καραμέτου.
20 Μπαλτής Σπύρος του Αθανασίου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 161), εις μνήμην της αδελφής του
Ταξιαρχίας Καραμέτου.
21 Θάνος Κών/νος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των
15 ευρώ (αρ. απόδ. 162).
22 Αυγέρης Λάμπρος του Αντωνίου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 163), εις μνήμην της αδελφής του
Βασιλικής Αυγέρη – Κόκκινου.
23 Κατσούλης Ζήσης του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό
των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 164), εις μνήμην των αδελφών
του Σοφίας και Αγορής .
24 Κατσούλης Χριστόδουλος του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 165), εις μνήμην των
αδελφών του Σοφίας και Αγορής.
25 Βούλα Κάρμα (κόρη της Σοφίας Κατσούλη), προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 166), εις μνήμην της
μαμάς της Σοφίας.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές

Τ

Κώστας Αλ. Πλατσιούρης

ην Πέμπτη, 30/4/09, απεβίωσε αιφνιδίως
ο εκλεκτός συγχωριανός μας, Κωνσταντίνος Αλεξ. Πλατσιούρης, σε ηλικία 64

ετών.
Η άτυχη ώρα τον βρήκε στο σπίτι του στο
Σαραντάπορο. Ήταν παντρεμένος με τη Φόνη
Ν. Βουρλιά με την οποία απέκτησε δύο παιδιά,
τη Ρίτα και τον Αλέκο.
Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του εργάστηκε σκληρά στο χωριό και στη συνέχεια πήγε
στην Αθήνα, για να εργαστεί ως
υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε.
Το έμφυτο πάθος της δημιουργίας τον οδήγησε στην ανάπτυξη παράλληλων με εκείνη του υπαλλήλου,
εργασιών. Έτσι, μέσα από σκληρή
και πολύωρη καθημερινή εργασία,
εξασφάλισε τις κατάλληλες προϋποθέσεις να περάσει το υπόλοιπο της
ζωής του άνετα με την οικογένειά
του.
Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Σαρανταπόρου και
Μεγαλάκκου, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος
και επί σειρά ετών μέλος των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων, επιθυμεί να εξάρει την προσωπικότητα και το έργο του εκλιπόντος, την
πλούσια και πολύπλευρη προσφορά του.
Ο εκλιπών υπήρξε επίλεκτο και εξαίρετου
ήθους μέλος του Συνδέσμου και άφησε το δικό
του στίγμα στο Σύνδεσμο τον οποίο υπηρέτησε
πιστά, με πάθος και εργατικότητα.
Έδειξε έμπρακτα την αγάπη του για τον

Σ

τόπο του και έδωσε αγώνες γι’ αυτόν. Η ευθύτητα των λόγων του, η απλότητα, η αγωνιστικότητα και η αγάπη του για την ιδιαιτέρα του
πατρίδα, το Σαραντάπορο, συνιστούν παρακαταθήκες για όλους μας.
Ο Κώστας υπήρξε πετυχημένος Πρόεδρος
και μέλος των Δ. Σ. του Συνδέσμου, αφοσιωμένος και εξαίρετος οικογενειάρχης, σοβαρός
και στοργικός πατέρας, πιστός συνεργάτης και
καλός φίλος.
Ο Σύνδεσμος αποχαιρέτησε ένα
μέλος του που ήταν παρόν σε όλες
τις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις
του, όμως για όλους εμάς δε θα
σβήσει ποτέ η εικόνα του αφοσιωμένου εργάτη του Συνδέσμου.
Στην κηδεία του, που έγινε την
1/5/09 στο Σαραντάπορο, παρέστησαν ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φ.
Αλεξάκος, ο Δήμαρχος Ιτάμου κ.
Β. Τσαντήλας, ο Αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Αποδήμων κ. Δ. Ηλ. Βούλγαρης,
συγχωριανοί και φίλοι. Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο καθηγητής Ιατρικής κ. Άγγελος Λιάπης,
ο οποίος αναφέρθηκε στο βίο και το έργο του
εκλιπόντος.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ. Σ. του Συνδέσμου εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια
στους οικείους του εκλιπόντος και εύχονται
ο Πανάγαθος Θεός να τους δώσει δύναμη και
κουράγιο να αντέξουν αυτό τον αβάστακτο χωρισμό.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Τρύφων Γεωργ. Μαργαρίτης

τις 12 Απριλίου 2009 έφυγε από τη ζωή ο Τρύφων Μαργαρίτης του Γεωργίου, σε
ηλικία 77 ετών. Ο Τρύφωνας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μεγαλάκκο. Στα εφηβικά
του χρόνια έφυγε για να βρεί δουλειά στην Ελευσίνα όπου έμενε και ο αδελφός του.
Εκεί έφτιαξε μια ευτυχισμένη οικογένεια με τη σύζυγό του Σωτηρία, αποκτώντας και δύο
παιδιά, τον Γιώργο και την Ελένη. Ανοιχτόκαρδος και αγαπητός σε όλους, δυστυχώς μας
άφησε ξαφνικά φέρνοντας τη στεναχώρια σε όλους μας.
Τρύφωνα να είναι ελαφρύ το χώμα της Ελευσίνας που σε σκεπάζει.
Καλό ταξίδι. 
Βαγγέλης

Για τον Κώστα Αλ. Πλατσιούρη

Έ

κτακτα και αλύπητα, ξαναχτύπησε άπονα ο σκληρός
θάνατος μια οικογένεια του χωριού μας και άφησε
πίσω του ένα βαρύ πένθος.

Παραμονή της Πρωτομαγιάς 30 Απριλίου αιφνίδια
έφυγε από τη ζωή ένας εξαίρετος συγχωριανός μας, ο Κώστας Αλ. Πλατσιούρης από οξύ πνευμονικό οίδημα, του
οποίου ο θάνατος προξένησε λύπη, όχι μόνο στους οικείους του και συγγενείς, αλλά γενικότερα στους συγχωριανούς και φίλους.
Ο Κώστας γεννήθηκε στο Σαραντάπορο το έτος 1945
η λαίλαπα του εμφυλίου το 1947 τον άφησε ορφανό από
πατέρα, μαζί και δύο αδελφές του, δεν χάρηκαν τη ζωή
και μεγάλωσαν με τη στοργή της Μάνας τους. Σαν ήλθαν
σε ηλικία οι αδελφές του, τις πάντρεψε και έφυγε για την
Αθήνα για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Διορίζεται ως
υπάλληλος στο Υπουργείο Πολιτισμού και εργάζεται όλα
τα χρόνια ασταμάτητα τις ελεύθερες ώρες ως ελαιοχρωματιστής. Έρχεται σε γάμο με την εξαίρετη συγχωριανή του
Περσεφόνη Βουρλιά, με την οποία έφεραν στον κόσμο
δύο παιδιά, τη Ρίτα και τον Αλέξανδρο.
Ο Κώστας εξαίρετος χαρακτήρας, ξύπνιος, φιλοπρόοδος και αγαπητός απ' όλους, γρήγορα απέκτησε δικό του
σπίτι στην Αθήνα. Ενάρετος οικογενειάρχης με πλούσια
ευγενική ψυχή, με απέραντο φιλότιμο, αποκατέστησε
επάξια τα δύο του παιδιά και έχαιρε γενικής εκτιμήσεως.
Πάντα γελαστός και γεμάτος ζωντάνια.
Τον διέκρινε μια αστείρευτη διάθεση για προσφορά
και για τη λύση των πολλών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το Σαραντάπορο.
Υπηρέτησε ως Πρόεδρος των Αποδήμων Σαρανταπόρου και βοήθησε τα μέγιστα, ώστε να δει καλύτερες
ημέρες η γενέτειρά του, και να βγει επιτέλους και το Σαραντάπορο στη θέσει επιφάνειας όπως φαίνεται σήμερα.
Ο Κώστας μετά την συνταξιοδότηση του τον περισσότερο καιρό ήταν στο χωριό, λάτρευε αφάνταστα τη
γενέτειρα. Μετά το Πάσχα μαζί με τη σύζυγό του ανέβηκε στο Σαραντάπορο να χαρούν τις ομορφιές της άνοιξης

και την πρωτομαγιά, εποχή που το χωριό ήταν πνιγμένο
στα λουλούδια και το πράσινο. Χόρεψε στο μαγαζί για να
δώσει λίγη ζωντάνια και γυρίζοντας στο σπίτι του δέχτηκε απρόσμενα το σκληρό φιλί του θανάτου. 30 Απριλίου,
ημέρα που έμεινε σαν η πιο μαύρη ημέρα στην οικογένειά
του. Ήταν αγαπητός, όλοι οι χωριανοί του και οι φίλοι του
τον έκλαψαν. Στις 2 Μαΐου έγινε η κηδεία του ανάμεσα σε
πλήθος κόσμου. Ο Κώστας πλέον έφυγε και βρίσκεται στον
κόσμο της αιωνιότητας.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία έλαβαν μέρος ο Παπαχρήστος Αποστολός από τον Αμάραντο, ο Παπα-Βαγγέλης
Γιαννουσάς, ο Παπα-Βαγγέλης Γεροκώστας και ο ΠαπαΚώστας Παπαγεωργίου.
Ο θάνατος του Κώστα προκάλεσε σε όλους μας βαθιά
συγκίνηση και εκφράζουμε στην οικογένειά του τη θλίψη
μας για το πικρό γεγονός και τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Από τη θέση του ως υπαλλήλου στο Υπουργείο Πολιτισμού πλούτισε με δύο μεγάλες εγκυκλοπαίδειες και πάρα
πολλά βιβλία τη βιβλιοθήκη, εργάστηκε φιλότιμα επίσης
για την πλούτιση του Μουσείου. Συνεργάστηκε με τον εξαδελφό του γιατρό Άγγελο Λιάπη ο οποίος διέθεσε χρηματικό ποσό και εγκατέστησαν σύγχρονες παιδικές χαρές στην
πλατεία του Οικισμού, ως Πρόεδρος Αποδήμων με χρήματα του Συλλόγου έφτιαξε πλακόστρωτους διαδρόμους με
λευκή πέτρα γύρω από την Εκκλησία του Αγίου Κων/νου.
Και έκανε τον εσωτερικό εξωραϊσμό του νεκροταφείου.
Μοίρασε τον εσωτερικό χώρο με δύο μεγάλους διαδρόμους σε σχήμα Σταυρού, τοποθέτησε τους τάφους σε τέσσερα γραμμικά τετράγωνα, έκανε μικρούς διαδρόμους και
συνέχεια τους έστρωσε με άσπρο χαλίκι μαρμάρου. Έφτιαξε επίσης γραμμικά καλλωπιστικά τοιχάκια με λευκή πέτρα
και τοποθέτησε στο κέντρο μια μαρμάρινη βρύση.
Εκεί τώρα ο Κώστας γαληνεύει κάτω από τους ίσκιους
των πεύκων, περιμένοντας όπως όλοι οι θανόντες τη μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως “Σαλπίσει γαρ, και οι νεκροί
εγερθήσονται άφθαρτοι, και ημείς αλλαγησόμεθα”. Κορ.
ΙΣΤ 51-52.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας Κώστα.
Παπα-Γιώργης Δήμου
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 7 - 6 - 2009 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (49ον)

Εγγεγραμμένοι: ......................... 315
Ψήφισαν:....................................... 180.................... (57,1%)
Άκυρα:................................................ 2
Λευκά:................................................. 2
Έγκυρα:......................................... 176
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
ΠΑΣΟΚ..............................................87....................... 49,5%
Ν. Δ....................................................36....................... 20,4%
Κ.Κ.Ε...................................................26....................... 14,7%
ΛΑ.Ο.Σ................................................. 9..........................5,1%
ΣΥΡΙΖΑ................................................ 5..........................2,8%
Οικ. Πράσ.......................................... 4...........................2,2%
Παν. Μακ. Μέτωπο......................... 2
ΕΕΚ Τροτσκιστές............................. 2
Δράση................................................. 1
ΑΣΚΕ.................................................... 1
Βεργής................................................ 1
Ελ. Κίν. Άμ. Δημ................................ 1

Εκλογικό Τμήμα Σαρανταπόρου (50ον)
Εγγεγραμμένοι: ......................... 295
Ψήφισαν: ..................................... 181.....................(61,3%)
Άκυρα:................................................ 7
Λευκά.................................................. 3
Έγκυρα:......................................... 171
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
ΠΑΣΟΚ..............................................87....................... 50,8%
Ν. Δ....................................................62....................... 36.2%
ΛΑ.Ο.Σ................................................. 7..........................4,0%
Κ.Κ.Ε..................................................... 6..........................3,5%
Οικ. Πράσ........................................... 4..........................2,3%
Παν. Μακ. Μέτωπο......................... 3
ΣΥΡΙΖΑ................................................ 1
Χρυσή Αυγή...................................... 1

Συνολικά στο Δ. Δ. Νεράϊδας:

Εκλογικά Τμήματα: 2 (49ον & 50ον)
Εγγεγραμμένοι: ......................... 610
Ψήφισαν:....................................... 361.....................(59,1%)
Άκυρα:................................................ 9
Λευκά:................................................. 5
Έγκυρα:......................................... 347
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
ΠΑΣΟΚ........................................... 174....................... 50,1%
Ν. Δ....................................................98....................... 28,2%
Κ.Κ.Ε...................................................32..........................9,2%
ΛΑ.Ο.Σ...............................................16..........................4,6%
Οικ. Πράσ........................................... 8..........................2,3%
ΣΥΡΙΖΑ................................................ 6..........................1,7%
ΛΟΙΠΑ:..............................................13..........................3,7%

Συνολικά στο Δήμο Ιταμου:

Εκλογικά Τμήματα: 16
Εγγεγραμμένοι: ......................5.998
Ψήφισαν:....................................3.779........................(63%)
Άκυρα:..............................................47
Λευκά:...............................................47
Έγκυρα:..................................... 3.685
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι.................% (2004)
ΠΑΣΟΚ........................................1.385....... 37,5% (32,4%)
Ν. Δ..............................................1.135....... 30,8% (39,4%)
Κ.Κ.Ε................................................ 687....... 18,6% (20,3%)
ΣΥΡΙΖΑ........................................... 151............ 4,1% (2,8%)
ΛΑ.Ο.Σ............................................ 116............ 3,1% (2,6%)
Οικ. Πράσ.........................................70............ 1,9% (0,2%)
Κόμ. Ελλ. Κυν..................................31
Παν. Μακ. Μέτωπο.......................18
Οικολ. Ελλάδος..............................16
Μ-Λ ΚΚΕ............................................12
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α....................................10
Δράση................................................. 8
Χρυσή Αυγή...................................... 8
ΕΕΚ Τροτσκιστές............................. 7
Ένωση Κεντρώων........................... 6
Βεργής................................................ 4
Κοινωνία............................................ 4
Ελλ. Κί. Άμ. Δημ................................ 4
ΑΣΚΕ.................................................... 3
Ουράνιο Τόξο................................... 3
Κόμμα Νέων..................................... 3
ΕΛ. ΕΝ.................................................. 2
Κόμ. Φιλ/ρων.................................... 1
Φιλ. Συμμ........................................... 1

Αναλυτικά στα Δ. Δ. Δήμου Ιταμου:
Δ. Δ. Καλλιθήρου:

Εκλογικά Τμήματα: 2 (37ο & 38ο )
Εγγεγραμμένοι: ......................1.206
Ψήφισαν:....................................... 888.....................(73,6%)
Άκυρα:................................................ 9
Λευκά:................................................. 5

Έγκυρα:......................................... 874
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
Κ.Κ.Ε................................................ 357....................... 40,8%
ΠΑΣΟΚ........................................... 274....................... 31,3%
Ν. Δ................................................. 150....................... 17,1%
ΣΥΡΙΖΑ..............................................44..........................5,0%
Οικ. Πράσ.........................................13..........................1,4%
ΛΑ.Ο.Σ...............................................12..........................1,3%
ΛΟΙΠΑ...............................................24..........................2,7%

Δ. Δ. Αμαράντου:

Εκλογικό Τμήμα: 39ον
Εγγεγραμμένοι: ......................... 508
Ψήφισαν:....................................... 320.....................(62,9%)
Άκυρα:................................................ 1
Λευκά:................................................. 2
Έγκυρα:......................................... 317
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
ΠΑΣΟΚ........................................... 138....................... 43,5%
Ν. Δ................................................. 119....................... 37,5%
Κ.Κ.Ε...................................................25..........................7,8%
ΣΥΡΙΖΑ..............................................11..........................3,4%
ΛΑ.Ο.Σ................................................. 8..........................2,5%
Οικ. Πράσ........................................... 8..........................2,5%
ΛΟΙΠΑ................................................. 8..........................2,5%

Δ. Δ. Αμπελικού

Εκλογικά Τμήματα: 2 (40ον & 41ον)
Εγγεγραμμένοι: ......................... 649
Ψήφισαν:....................................... 390.....................(60,0%)
Άκυρα:................................................ 3
Λευκά:...............................................12
Έγκυρα:......................................... 375
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
Ν. Δ................................................. 156....................... 41,6%
ΠΑΣΟΚ........................................... 126....................... 33,6%
Κ.Κ.Ε...................................................48....................... 12,8%
ΣΥΡΙΖΑ..............................................22..........................5,8%
ΛΑ.Ο.Σ...............................................12.........................3,2,%
Οικ. Πράσ........................................... 4..........................1,0%
ΛΟΙΠΑ................................................. 7..........................1,8%

Δ. Δ. Καροπλεσίου:

Εκλογικά Τμήματα: 3 (42, 43, 44ον)
Εγγεγραμμένοι: ......................... 886
Ψήφισαν:....................................... 559........................(63%)
Άκυρα:................................................ 6
Λευκά:................................................. 9
Έγκυρα:......................................... 544
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
ΠΑΣΟΚ........................................... 269....................... 49,4%
Ν. Δ................................................. 137....................... 25,1%
Κ.Κ.Ε...................................................62....................... 11,3%
ΣΥΡΙΖΑ..............................................25..........................4,5%
ΛΑ.Ο.Σ...............................................12..........................2,2%
Οικ. Πράσ........................................... 8..........................1,4%
ΛΟΙΠΑ...............................................31..........................5,6%

Δ. Δ. Καστανιάς:

Εκλογικά Τμήματα: 3 (45, 46,47ον )
Εγγεγραμμένοι: ......................... 915
Ψήφισαν:....................................... 562.....................(61,4%)

Άκυρα:................................................ 6
Λευκά:................................................. 2
Έγκυρα:......................................... 554
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
ΠΑΣΟΚ........................................... 230....................... 41,5%
Ν. Δ................................................. 170....................... 30,6%
Κ.Κ.Ε...................................................64....................... 11,5%
ΣΥΡΙΖΑ..............................................33..........................5,9%
Οικ. Πράσ.........................................12..........................2,1%
ΛΑ.Ο.Σ................................................. 9..........................1,6%
ΛΟΙΠΑ...............................................36..........................6,4%

Δ. Δ. Καταφυγίου:

Εκλογικό Τμήμα: 1 (48ον)
Εγγεγραμμένοι: ......................... 487
Ψήφισαν:....................................... 279.....................(57,2%)
Άκυρα:................................................ 6
Λευκά:................................................. 4
Έγκυρα:......................................... 269
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
Ν. Δ................................................. 101....................... 37,5%
ΠΑΣΟΚ..............................................81....................... 30,1%
Κ.Κ.Ε...................................................46....................... 17,1%
ΛΑ.Ο.Σ...............................................20..........................7,4%
ΣΥΡΙΖΑ................................................ 6..........................2,2%
Οικ. Πράσ........................................... 2..........................0,7%
ΛΟΙΠΑ...............................................13..........................4,8%

Δ. Δ. Ραχούλας:

Εκλογικά Τμήματα: 2 (51ον & 52ον)
Εγγεγραμμένοι: ......................... 737
Ψήφισαν:....................................... 420.....................(56,9%)
Άκυρα:................................................ 7
Λευκά:................................................. 8
Έγκυρα:......................................... 405
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................................%
Ν. Δ................................................. 204....................... 50,3%
ΠΑΣΟΚ..............................................93....................... 22,9%
Κ.Κ.Ε...................................................53....................... 13,0%
ΛΑ.Ο.Σ...............................................21..........................5,1%
Οικ. Πράσ.........................................15..........................3,7%
ΣΥΡΙΖΑ................................................ 4..........................0,9%
ΛΟΙΠΑ...............................................15..........................3,7%

Συνολικά στο Νομό Καρδίτσας:

Εκλογικά Τμήματα: 310
Εγγεγραμμένοι: .................137.540
Ψήφισαν:................................. 80.260........................(58%)
Άκυρα - Λευκά:........................2.004
Έγκυρα:................................... 78.256
ΕΛΑΒΑΝ: .................................Ψήφοι ...Ποσοστό (2004)
Ν. Δ........................................... 29.762...........38,0% (48%)
ΠΑΣΟΚ..................................... 29.165...........37,2% (32%)
Κ.Κ.Ε.............................................6.878............. 8,7% (10%)
ΛΑ.Ο.Σ.........................................4.381................5,6% (2%)
ΣΥΡΙΖΑ........................................2.647................3,3% (2%)
Οικ. Πράσ...................................1.657............ 2,1% (0,3%)
ΛΟΙΠΑ.........................................3.766..........................4,8%

Συνολικά στο γειτονικό
νομό Ευρυτανίας:
Εκλογικά Τμήματα: 123

Στατιστικά στοιχεία των Κομμάτων στα χωριά του Δήμου Ιταμου
 Η Ν.Δ. το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Ραχούλας (50,3%), όπου έλαβε 204 στους 405
ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Καλλιθήρου (17%), όπου έλαβε 150 στους 874
ψήφους.
 Το ΠΑΣΟΚ το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Νεράϊδας (50,1%), όπου έλαβε 174 στους
347 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Ραχούλας (22,9%), όπου έλαβε 93 στους 405
ψήφους.
 Το Κ.Κ.Ε. το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε, όπως πάντα, στο Δ. Δ. Καλλιθήρου (40,8%), όπου έλαβε
357 στους 874 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Αμαράντου (7,8%), όπου πήρε 25
στους 317 ψήφους.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Καστανιάς (5,9%), όπου έλαβε 33 στους
554 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Ραχούλας (0,9%), όπου πήρε 4 στους 405
ψήφους.
 Ο ΛΑ.Ο.Σ. το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Καταφυγίου (7,4%), όπου έλαβε 20 στους
269 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Καλλιθήρου (1,3%), όπου έλαβε 12 στους
874 ψήφους.
 Οι Οικολόγοι Πράσινοι το μεγαλύτερο ποσοστό πήραν στο Δ. Δ. Ραχούλας (3,7%), όπου έλαβαν
15 στους 405 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήραν στο Δ. Δ. Καταφυγίου (0,7%) όπου έλαβαν
2 στους 269 ψήφους.
 Ένα σπάνιο φαινόμενο παρατηρήσαμε (και το αναφέρουμε) στα αποτελέσματα του γειτονικού
μας δήμου Βίνιανης (Μαυρομμάτα, Δάφνη, Κερασοχώρι κ.λ.π.) όπου τα 2 μεγάλα κόμματα ισοψήφησαν. Στο σύνολο λοιπόν των 7 Εκλογικών Τμημάτων του δήμου Βίνιανης το ΠΑΣΟΚ πήρε 357
ψήφους (39,98%) και η Ν. Δ.. πήρε κι αυτή 357 ψήφους (39,98%) αντιστοίχως. Ακριβώς τους ίδιους
ψήφους!

Εγγεγραμμένοι: ................... 32.946
Ψήφισαν:................................. 14.835........................(45%)
Άκυρα - Λευκά:........................... 415
Έγκυρα:................................... 14.420
ΕΛΑΒΑΝ: .................................Ψήφοι ...Ποσοστό (2004)
ΠΑΣΟΚ........................................6.113...........42,3% (37%)
Ν. Δ..............................................5.452...........37,8% (48%)
ΛΑ.Ο.Σ............................................ 726................5,0% (2%)
Κ.Κ.Ε................................................ 556................3,8% (4%)
ΣΥΡΙΖΑ........................................... 403................2,7% (2%)
Οικ. Πράσ...................................... 300............ 2,0% (0,4%)
ΛΟΙΠΑ........................................... 870..........................6,1%

Συνολικά στο γειτονικό μας
δήμο Φουρνάς:

Εκλογικά Τμήματα: 7
Εγγεγραμμένοι: ......................1.821
Ψήφισαν:....................................... 933.....................(51,2%)
Άκυρα – Λευκά:.............................22
Έγκυρα:......................................... 911
ΕΛΑΒΑΝ:................................. Ψήφοι.. Ποσοστό (2004)
Ν. Δ................................................. 375...........41,1% (52%)
ΠΑΣΟΚ........................................... 341...........37,4% (33%)
Κ.Κ.Ε...................................................40................4,3% (6%)
ΛΑ.Ο.Σ...............................................40................4,3% (2%)
ΣΥΡΙΖΑ..............................................37................4,0% (2%)
Οικ. Πράσ.........................................23............ 2,5% (0,3%)
ΛΟΙΠΑ:..............................................55..........................6,0%

Εκλογικό Τμήμα Μαυρομμάτας

Ε. Τ. 38ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι: ......................... 141
Ψήφισαν:..........................................75.....................(53,1%)
Άκυρα:................................................ 1
Λευκά:................................................. 1
Έγκυρα: ...........................................73
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................. Ποσοστό
ΠΑΣΟΚ..............................................35....................... 47,9%
Ν. Δ....................................................19....................... 26,0%
ΛΑ.Ο.Σ...............................................13....................... 17,8%
Κ.Κ.Ε..................................................... 2..........................2,7%
Κοινωνία............................................ 2..........................2,7%
Οικ. Πράσ........................................... 1..........................1,3%
Κόμ. Ελλ. Κυν.................................... 1..........................1,3%

Εκλογικό Τμήμα Μολόχας

Ε. Τ. 60ον Νομού Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι: ......................... 277
Ψήφισαν:....................................... 180.....................(64,8%)
Άκυρα:................................................ 3
Λευκά:................................................. 0
Έγκυρα:......................................... 177
ΕΛΑΒΑΝ ..................................Ψήφοι ................ Ποσοστό
Ν. Δ....................................................76....................... 42,9%
ΠΑΣΟΚ..............................................63....................... 35,5%
Κ.Κ.Ε...................................................10..........................5,6%
ΛΑ.Ο.Σ...............................................10..........................5,6%
ΣΥΡΙΖΑ................................................ 3..........................1,6%
Δράση................................................. 2..........................1,1%
Παν. Μακ. Μέτ.................................. 2..........................1,1%
ΕΛ.ΕΝ................................................... 2..........................1,1%
Οικ. Πράσ........................................... 1..........................0,5%
ΛΟΙΠΑ................................................. 5

Εκλογικό Τμήμα Κορίτσας

Ε. Τ. 110ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι: ......................... 244
Ψήφισαν:....................................... 144.....................(46,7%)
Άκυρα:................................................ 2
Λευκά:................................................. 1
Έγκυρα:......................................... 111
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................. Ποσοστό
Ν. Δ....................................................69....................... 62,1%
ΠΑΣΟΚ..............................................32....................... 28,8%
Κ.Κ.Ε..................................................... 3..........................2,7%
ΛΑ.Ο.Σ................................................. 3..........................2,7%
ΣΥΡΙΖΑ................................................ 1..........................0,9%
Παν. Μακ. Μέτ.................................. 1..........................0,9%
Κοινωνία............................................ 1..........................0,9%
Οικ. Πράσ........................................... 1..........................0,9%

Εκλογικό Τμήμα Μαυρολόγγου

Ε. Τ. 111ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι: ............................43
Ψήφισαν:..........................................15.....................(34,8%)
Άκυρα:................................................ 0
Λευκά:................................................. 1
Έγκυρα:............................................14
ΕΛΑΒΑΝ:..................................Ψήφοι................. Ποσοστό
Ν. Δ...................................................... 9....................... 64,2%
ΠΑΣΟΚ................................................ 4....................... 28,5%
Δράση................................................. 1..........................7,1%
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
Συζητήσεις διάφορες μας υποχρεώνουν να πούμε κάποια
πράγματα που θεωρούσαμε πως
είναι κατανοητά απ’ όλους αλλά
βλέπουμε να μην είναι … Η γεωφυσική θέση του χωριού Νεράϊδα είναι τέτοια που αναγκαστικά κάποιοι δρόμοι υποχρεωτικά
περνούν από αυτό l l l Ο Παραμεγδόβιος που θα συνδέσει την
Καρδίτσα με το Αγρίνιο είτε
από το Γρεβενοδιάσελο έρθει
είτε από τη Λίμνη Πλαστήρα
από τη Νεράϊδα θα συνεχίσει
μέσω Κοκκινόβρυσης, Κύφου
για Μαυρομμάτα … Δε μπορεί
να πάει από αλλού γιατί εδώ είναι τα χαμηλότερα υψόμετρα
και η πιο σύντομη χιλιομετρική
απόσταση… όπως κατεβαίνει ο
Μέγδοβας θα πάει… ούτε απ’
τα Καμάρια είναι δυνατόν να
περάσει ούτε απ’ τη Μάρτσα …
Σωστά λοιπόν σε κάθε φύλλο
της εφημερίδας μας μπαίνει πάντα στην πρώτη σελίδα πιέζοντας συνεχώς για την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος
που έμεινε ακόμα από τη Νεράϊδα μέχρι τη Μαυρομμάτα l l l
Ο οδικός άξονας για τη σύνδεση του Καρπενησίου με τη Λίμνη Πλαστήρα, πάλι λόγω γεωφυσικής θέσης, περνάει από τη
Νεράϊδα … Όπως οι πρόγονοί
μας, όλων των χωριών μέχρι τη
Νευρόπολη αυτό το δρόμο ακολουθούσαν για Καρπενήσι έτσι
και σήμερα αυτός είναι ο πιο
σύντομος δρόμος και για τα αυτοκίνητα… Ήδη γίνονται εργασίες για την ασφαλτόστρωση
του τμήματος μέχρι Τριφύλλα
… Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν εργασίες ασφαλτόστρωσης από Τριφύλλα μέχρι
Κορίτσα Κλειτσού… Απομένουν για την ολοκλήρωσή του
λίγα χιλιόμετρα από διασταύρωση Νεράϊδας (Λογγές) προς
Γιαννουσέϊκα
Καροπλεσίου.
Προτεραιότητα όλων μας πρέπει να είναι η πίεση για τη χρηματοδότησή του… ώστε να
ολοκληρωθεί ο άξονας Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα… Πολύ
σωστά λοιπόν μπαίνει στην
πρώτη σελίδα κάθε φύλλου της
εφημερίδας μας… Και πρέπει
να μπαίνει μέχρι να γίνει… Το
τμήμα αυτό είναι σε πρώτη προτεραιότητα … Φυσικά και πρέπει να γίνουν όλοι οι δρόμοι
που συνδέουν χωριά μεταξύ
τους… Όλοι θα αγωνιστούμε
σε αυτό … Αλλά δεν μπορεί να
μένει σε εκκρεμότητα αυτό το
προαναφερόμενο κομμάτι και
να δίνονται αντί αυτού χρήματα για άλλους δρόμους που
απλά συνδέουν δυο χωριά μεταξύ τους… Διοικούντες και
διοικούμενοι πρέπει αυτό επιτέλους να το καταλάβουμε… Είναι το τελευταίο εναπομείναν
τμήμα οδικού άξονα τεράστιας
σημασίας για τους δυο νομούς
Καρδίτσας και Ευρυτανίας l l l
Επειδή πολλοί χωριανοί μας
ζούν μακριά απ’ το χωριό και
το νομό μας… ποτέ όμως δεν
ξεχνούν το χωριό ανεβαίνουν
με κάθε ευκαιρία, ψηφίζουν
εδώ στις εκλογές, είναι κοντά
στους Συλλόγους… και θέλουν
να μαθαίνουν νέα όχι μόνο του
χωριού αλλά και της ευρύτερης
περιοχής μας Καρδίτσας και

Ευρυτανίας… θα αναφέρουμε
μερικές ειδήσεις και γεγονότα
που διαβάσαμε στις εφημερίδες
της Καρδίτσας και του Καρπενησίου … Η γεωφυσική θέση
του χωριού μας, βλέπετε, στο
κέντρο των Αγράφων, όπως
προείπαμε, το κάνει συνδετικό
κρίκο των δυο περιοχών …
όσες σχέσεις έχουμε με την
Καρδίτσα άλλες τόσες έχουμε
και με τα χωριά της βόρειας
Ευρυτανίας μέχρι το Καρπενήσι… Πολλά λοιπόν που συμβαίνουν εκεί μας αφορούν κι εμάς
l l l Ο Ε-65 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) όπως
έγραψαν οι εφημερίδες της
Καρδίτσας ξεκίνησε να κατασκευάζεται … Ο «Νέος Αγών»
(14.4.09) είχε πρωτοσέλιδο τίτλο «άρχισε στο νομό μας ο
Ε-65»… Οι εταιρείες έστησαν
μεγάλο εργοτάξιο στην Ανάβρα Καρδίτσας και άρχισαν
χωματουργικά έργα … Το
οποίο επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδεία
του στη Θεσσαλία (Σάββατο
23.5.09)… Η αντιπολίτευση βέβαια (Μαγκριώτης) λέει ότι τα
έργα γίνονται σε δημόσιο χώρο
μόλις 4ων στρεμμάτων και ότι
δεν έγινε ακόμα καμία απαλλοτρίωση… ποιά να ’ναι άραγε η
αλήθεια; … ο ΥΠΕΧΩΔΕ πάντως κ. Σουφλιάς σε επίσκεψή
του στην Εγνατία (9.4.09) δήλωσε «ελπίζω οι ανάδοχοι του
Ε-65 να είναι συνεπείς» l l l Στα
έργα του δρόμου Νέο Μοναστήρι - Σοφάδες βρέθηκε (Πέμπτη 14.5.09) ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπας, ο
Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φ.
Αλεξάκος και άλλοι αρμόδιοι
όπου ανακοινώθηκε ότι μέχρι
τον Αύγουστο τα έργα έως Σοφάδες θα ολοκληρωθούν… τα
έργα αυτά εκεί είπαν είναι συνολικού προϋπολογισμού 25
εκατ. ευρώ l l l Για τον Παραμεγδόβιο είχαμε πολλά δημοσιεύματα την άνοιξη… εκτός αυτών του Η. Προβόπουλου
«Ελευθεροτυπία», του κειμένου
στη «Σφήνα» και της ζωντανής
σύνδεσης της ΝΕΤ με το χωριό
μας που θα τα βρείτε ολόκληρα
σε άλλες σελίδες δημοσιεύματα
είχαμε και στις τοπικές εφημερίδες όπως: το κείμενο της
«Ελευθεροτυπίας» αναδημοσίευσε στη 2η σελίδα ο «Νέος
Αγών» (20.3.09), στον «Ευρυτανικό Παλμό» (18.3.09) δημοσιεύτηκε μεγάλο κείμενο του Η.
Προβόπουλου με τίτλο « Η τιμωρία κράτησε 60 χρόνια!»,
στα «Ευρυτανικά Νέα» (25.3.09)
διαβάσαμε ότι ο Δήμαρχος
Φραγκίστας κ. Θ. Μπόνιας
έδωσε Υπόμνημα στον νέο Περιφερειάρχη Στερεάς κ. Σκλιά
τονίζοντας σε αυτό «να δώσουμε προτεραιότητα στο δρόμο
Αγρίνιο – Καρδίτσα» l l l Για
την συνεδρίαση του «ΠΙΝΔΟΣ» (11.4.09) στις «Ναϊάδες»
του Νεοχωρίου Λίμνης Πλαστήρα, έγραφαν όλες οι εφημερίδες της Καρδίτσας την Κυριακή (12.4.09) έχοντας εκτενές
ρεπορτάζ για τη συνάντηση…
με τίτλους όπως: «Μεγαλώνει
το «ΠΙΝΔΟΣ» η «Πατρίδα»,
ενώ «συγκρατημένη αισιοδοξία
για το «ΠΙΝΔΟΣ» η «Αλή-

θεια»… αλλά τίποτα συγκεκριμένο για το τι χρήματα ήρθαν
στο νομό και που αυτά θα πάνε
… αντίθετα οι εφημερίδες της
Ευρυτανίας σε αντίστοιχα κείμενα είχαν συγκεκριμένες αναφορές … Τα Ευρυτανικά Νέα
(15.4.09) είχαν τίτλο: «ΠΙΝΔΟΣ
συνέχεια, επτά νέα έργα στην
Ευρυτανία ύψους 2,33 εκατ.»
και υπότιτλο: «υπό την προεδρία του κ. Θανάση Μπούρα
εγκρίθηκαν όλα τα έργα της
Ευρυτανίας»… ο «Ευρυτανικός Παλμός» (15.4.09) είχε τίτλο: «Έργα Πνοής από το ΠΙΝΔΟΣ, στα 50 εκατ. το όριο
πληρωμών, στα 135 εκατ. ο προϋπολογισμός» και υπότιτλο:
«πέρασαν οι εισηγήσεις του κ.
Κώστα Κοντογεώργου για 7
νέα έργα στο νομό Ευρυτανίας
ύψους 2,33 εκατ.»… το ρεπορτάζ επίσης ανέφερε ότι «… ο
Νομάρχης Ευρυτανίας στις
13.4.09 στη διάρκεια του Νομ.
Συμβουλίου ενημέρωσε το
σώμα για τα 7 νέα έργα που
εντάχθηκαν και σύντομα θα
δημοπρατηθούν…» l l l Την
προηγούμενη μέρα (Παρασκευή 9.4.09) έγιναν τα εγκαίνια μεγάλου Φωτοβολταϊκού
Πάρκου που έκανε ο δήμος Κάμπου… αλήθεια γιατί δεν κάνει
ένα Φωτοβολταϊκό και ο δικός
μας δήμος στην περιοχή μας να
του πούμε χίλια μπράβο; Αντί
των Υ/Η των εταιρειών; l l l
Την ίδια μέρα (9.4.09) έγιναν
και τα εγκαίνια του αγάλματος
«Η Μάνα» στο Παυσίλυπο για
το οποίο μεγάλη συζήτηση έγινε από τις τοπικές εφημερίδες
τόσο για το ότι είναι αντίγραφο
όσο και για τη θέση που στήθηκε (κοντά στον ανδριάντα του
Πλαστήρα) l l l Σχετικά τέλος
με την προαναφερόμενη συνεδρίαση του «ΠΙΝΔΟΣ» και
όσον αφορά την ιεράρχηση των
25 προτεινόμενων για χρηματοδότηση έργων (8.4.09) ρωτάμε:
Μήπως το 4ο έργο έπρεπε να είναι 2ο και το 2ο στην 4η θέση;…
δεν πρέπει να έχει προτεραιότητα το ολίγων χλμ. τελευταίο
εναπομείναν τμήμα του βασικότατου και σημαντικότατου
οδικού άξονα;… ονόματα δεν
λέμε (ούτε ανθρώπων ούτε έργων) καθόσον αυτοί που απευθύνεται το ερώτημα διαβάζουν
τη στήλη και ξέρουν τι εννοούμε l l l Στο Νεοχώρι της Λ.
Πλαστήρα έγινε όμως και ημερίδα, την Παρασκευή 15.5.09,
με θέμα «Δημόσιες Υποδομές
για την ανάπτυξη των Αγράφων» όπου ο εκπρόσωπος για
τα Δημόσια Έργα, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Γ.
Μαγκριώτης συνοδευόμενος
από τους Βουλευτές κ. Ντίνο
Ρόβλια (Καρδίτσας) και κ. Ηλία
Καρανίκα (Ευρυτανίας) παρουσίασε Ειδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη των Αγράφων… στην
ημερίδα συμμετείχαν ο Νομάρχης κ. Φώτης Αλεξάκος, πολιτευτές του νομού, Δήμαρχοι
κ.ά. l l l Ο κ. Μαγκριώτης την
Τετάρτη 13.5.09 προήδρευσε σε
σύσκεψη και στο Καρπενήσι
όπου δήλωσε ότι «…δεν υπάρχουν λεφτά μέχρι το 2015 για το
δρόμο
Λαμία-Καρπενήσι-

Αγρίνιο!»… δήλωση «βόμβα»
που «πάγωσε» τους Ευρυτάνες
όπως έγραφαν τα «Ευρυτανικά
Νέα» σε πρωτοσέλιδο τίτλο στις
20.5.09 l l l Πολλά δημοσιεύματα είδαμε την άνοιξη για την
επικίνδυνη στροφή στο «Σαλέ»,
όπου μέχρι τώρα σκοτώθηκαν
εκεί τρείς άνθρωποι … ένας δυστυχώς απ’ αυτούς και ο χωριανός μας ο δάσκαλος ο Ζήσης …
ο «Πρωϊνός Τύπος» (23.3.09)
έγραφε «Τροχαίο πάλι στο
Σαλέ»… ενώ πάλι η ίδια εφημερίδα (1.5.09) έγραφε «κι άλλο
τροχαίο στο Σαλέ» … ο «Νέος
Αγών» (28.3.09) σε σχετικό κείμενο τόνιζε πως ο Νομάρχης κ.
Φ. Αλεξάκος ανακοίνωσε ότι
«σύντομα θα βελτιωθεί η επικίνδυνη αυτή στροφή… μέσα
στον Απρίλιο θα βγεί δημοπρασία»… μέχρι να βελτιωθεί (λέμε
εμείς) καλά είναι να προσέχουμε όλοι πολύ όταν περνάμε από
εκεί l l l Σχετικά με την περιβόητη κατολίσθηση στο δρόμο
προς Μοναστήρι (θέση «Βαρκό»-«Κερασιές») να πούμε πως
η κατολίσθηση έγινε την επομένη μέρα του Ευαγγελισμού
(δηλ. Πέμπτη 26 Μάρτη)… το
πότε άνοιξε ο δρόμος ειλικρινά
ντρεπόμαστε να το πούμε…
αυτό το αφήνουμε να μας το πεί
αυτός που θα έρθει σε λίγο καιρό ζητώντας ψήφους στη Νεράϊδα… Κάποιοι «κακεντρεχείς» λένε ότι η καθυστέρηση
έγινε προς τιμωρία και συμμόρφωσή μας καθ’ ότι όπως λέει κι
ο Προβόπουλος είμαστε «…
άτακτοι Δόλοπες»… Λέτε; l l l
Νέα Εφημερίδα κυκλοφόρησε
από Πολιτιστικό Σύλλογο χωριού του Δήμου μας πρίν το
Πάσχα… πρόκειται για την
εφημερίδα «Σέκλιζα» εκδότης
της οποίας είναι ο Μορφωτικός
Σύλλογος Καλλιθήρου… κυκλοφορεί σε μέγεθος περιοδικού με συρραπτικό στη ράχη
και είναι 8 σελίδων με πλούσια
και ποικίλη ύλη… Λέμε μπράβο
και ευχόμαστε να κυκλοφορεί
για πάντα… Γιατί η έκδοση
μιας εφημερίδας χωριού είναι
πάντα πολιτιστικό γεγονός l l l
Είναι κατάσταση κεντρικού
δρόμου αυτή που υπάρχει στο
χωριό Αμάραντος; … όσα Ι. Χ.
ανέβηκαν τις εκλογές στα χωριά μας βρήκαν όλα από κάτω…
Εύγε στον εργολάβο αλλά και
σ΄ αυτούς που το παρέλαβαν
και υπέγραψαν να πάρει λεφτά!!! l l l Ένα γεγονός που
μας έκανε εντύπωση ήταν η παραίτηση για επαγγελματικούς
λόγους (δεν πήγαινε καλά η επιχείρησή του) ενός Δημάρχου
του Νομού μας… πρόκειται για
τον δήμαρχο Μενελαΐδας Κώστα Σπυριδώνη… τη θέση του
οποίου πήρε (29.4.09) ο δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαρίας Γιαννόπουλος… ύστερα από 3 ψηφοφορίες όπου οι υποψήφιοι
ισοψήφησαν και βγήκε τελικά
από κλήρωση… ο δήμος Μενελαΐδας (το όνομά του από την
αρχαία πόλη των Δολόπων)
βρίσκεται πίσω απ’ τη Βουλγάρα και περιλαμβάνει τα χωριά
από Βαθύλακκο, Αηδονοχώρι
μέχρι Κέδρο… ο δε Κ. Σπυριδώνης είχε εκλεγεί 2 φορές δήμαρχος από την πρώτη Κυρια-

κή… το 2002 με 58% και το 2006
με 48% l l l «Επιτάφιος στη
Μαυρομμάτα μετά από 22 χρόνια» ήταν ο τίτλος ωραίου κειμένου στον «Ευρυτανικό Παλμό» (22.4.09) όπου αναφέρονταν
ότι φέτος την Μ. Παρασκευή
το βράδυ ήρθε ιερέας στο γειτονικό μας χωριό… μετά από
πολλά χρόνια… Ενώ στις
13.5.09 πάλι στην ίδια εφημερίδα διαβάσαμε ωραίο κείμενο
με τίτλο: «Το πανηγύρι του Αγ.
Νικολάου του νέου στη Μαυρομμάτα» όπου αναφέρονταν
στην εκδρομή που έκανε στο
χωριό (9.5.09) ο Σύλλογος και
το πανηγύρι που έγινε στο ομώνυμο εξωκλήσι l l l Στα «Ευρυτανικά Νέα» (25.3.09) διαβάσαμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Κτημενίων (το όνομά
του από βασιλιά των αρχαίων
Δολόπων) είπε ομόφωνα όχι
στα σχεδιαζόμενα Αιολικά και
Υ/Η έργα που σχεδιάζονταν
στην περιοχή του (Αγία Τριάδα, Δομιανοί κ.λ.π.)… ενώ πάλι
στην ίδια εφημερίδα «Ευρυτανικά Νέα» (22.4.09) είδαμε μεγάλο κείμενο κατά των Υ/Η
που απειλούν να «φράξουν»
όλα τα ποτάμια μας … 31 πήραν ήδη άδεια… 20 βρίσκονται
σε αναμονή… έχοντας λίστα με
το σε ποια ποτάμια σχεδιάζονται να γίνουν l l l Στον «Ευρυτανικό Παλμό» (23.3.09) διαβάσαμε πως έγινε σύσκεψη στη
Νομαρχία Ευρυτανίας για την
ανάπτυξη του Δήμου Φουρνάς… ο δήμαρχος κ. Η. Παπουτσόπουλος τόνιζε μεταξύ άλλων «…σήμερα ξέρουμε πολύ
καλά που βρισκόμαστε, τι θέλουμε και που πάμε…» … εντύπωση μας έκανε όμως και το
αναφέρουμε, σχόλιο παραπολιτικής στήλης, από την ίδια εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός»
(6.5.09), που έλεγε ότι ο νύν
Υποδιευθυντής της Αστυνομικής Δ/νσης Ευρυτανίας κ. Νίκος Παυλέτσης (από την Κορίτσα) που αποστρατεύεται θα
είναι σίγουρα υποψήφιος για
δήμαρχος Φουρνάς… οπότε
στις επόμενες δημοτικές εκλογές μάλλον θα έχουμε μάχη μεταξύ 2 Κλειτσιωτών (Πλάτανος
– Κορίτσα) για τη Δημαρχία
του γειτονικού μας δήμου l l l
Δημοσιεύματα σχετικά με το
δικό μας δήμο, φυσικά και διαβάσαμε πολλά… όμως δεν θα
αναφερθούμε σε κανένα γιατί ο
Δήμαρχος είναι υποψήφιος για
Βουλευτής και ότι πούμε ίσως
παρερμηνευτεί… όσοι θέλουν
να ενημερωθούν σχετικά ας
ανοίξουν συζήτηση το καλοκαίρι στο χωριό, με χωριανούς
μας που ζούν στην Καρδίτσα
και είναι ενήμεροι… ή στη Λαϊκή Συνέλευση που ίσως γίνει
στην πλατεία και συζητηθούν
όλα τα προβλήματα του χωριού… αν θεωρούμε ότι ακόμα
υπάρχουν τέτοια l l l Τέλος
επειδή ο χώρος τελειώνει κλείνουμε τη στήλη ευχόμενοι σε
όλους: Καλό Καλοκαίρι να περάσουμε και φέτος όλοι μαζί
στη Νεράϊδα.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
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Πανηγύρι Σωτήρος το 1968
Στο προαύλιο του εξωκκλησίου Σωτήρος χωριανοί μας
χορεύουν και γλεντάνε με την ψυχή τους στήνοντας 2
«δίπλες» χορό, στις 6 Αυγούστου του 1968. Οι δυο πρώτοι που αντιστοίχως σέρνουν το χορό έχουν φύγει από
κοντά μας εδώ και δεκαετίες. Είναι ο αείμνηστος Αθανάσιος
(Νάσιος) Μπαλτής και η αείμνηστη Αγλαΐα Κατσούλη. Οι
υπόλοιποι είναι ακόμα μαζί μας αλλά με πολλές δεκαετίες
στις πλάτες τους. Όλοι τραγουδάνε και με το στόμα. Το
κέφι είναι ολοφάνερο. Στο πεζούλι που κάθονταν κι έπαιζαν οι οργανοπαίχτες διακρίνεται ο αείμνηστος Γιώργος
Γιαννέλος με την κιθάρα του.
Την φωτογραφία τράβηξε ο αείμνηστος Νίκος Δήμος.
Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.

Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας
τη δεκαετία του ’60
Ο Ιούνιος έφτασε στη μέση. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά.
Τα σχολεία κλείνουν. Μετά την καθιερωμένη γιορτή που περιελάμβανε ποιήματα, διαλόγους, τραγούδια και έγινε στην ειδικά
διαμορφωμένη εξέδρα της σχολικής εισόδου, χαρούμενα τα παιδιά
με τους δασκάλους κοιτάζουν τον «φακό» για την αναμνηστική
φωτογραφία. Η χαρά δεν κρύβεται. Όλοι είναι γελαστοί και ευτυχισμένοι. Λές και το καλοκαίρι που έρχεται θα κρατήσει αιώνες…
Αναμνήσεις…
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Πρωϊνός Τύπος» Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Μ. Παρασκευή 17 Απριλίου 2009

Πανηγύρι στο Μαντζαράκι

Η εποχή της αθωότητας

Π

άνε δέκα χρόνια, όταν
το 1999 η οικογένεια
του Απόστολου Κ. Θάνου με προσωπικά της έξοδα και εργασία ξεκίνησε το
χτίσιμο μιας εκκλησίας στη
θέση Μαντζαράκι στο Σαραντάπορο. Η παραδοσιακή πετρόχτιστη εκκλησία και με τη
συμβολή και κάποιων άλλων
συγχωριανών ολοκληρώθηκε και αφιερώθηκε στην Αγία
Τριάδα. Από τότε, κάθε χρόνο
του Αγίου Πνεύματος γίνεται
παραδοσιακό πανηγύρι το
οποίο έχει καθιερωθεί και συγκεντρώνει πολύ κόσμο από

τα γύρω χωριά.
Ο χώρος έχει διαμορφωθεί
κατάλληλα, τοποθετούνται τραπέζια και καρέκλες και όλοι απολαμβάνουν δωρεάν φαγητό. Η
κ. Μαρία Θάνου με τη βοήθεια
της οικογένειάς της και άλλων
συγχωριανών ετοιμάζουν στο
μαγειρείο μοσχάρι με κριθαράκι και το μοιράζουν σε όλους.
Φυσικά δε λείπουν και τα παραδοσιακά «σφαχτά» για όσους
θέλουν και κάτι επιπλέον.
Μετά το φαγητό αρχίζει να
παίζει το κλαρίνο με πολύ μεράκι ο Κώστας Βασιλάκης με τη
συνοδεία των Αποστολακούλη,

ΓΛΕΝΤΗΣΑΝ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
Ο Δήμος Ιτάμου σε συνεργασία με
την Αντιπρόεδρο Τ. Σ. Νεράϊδας κα
Νάγια Παραθύρα – Γάκη, το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοντογιάννη Λεωνίδα και το «Σύνδεσμο Αποδήμων
Σαρανταπόρου» διοργάνωσαν μία
βραδιά γλεντιού την Παρασκευή
13/02/09 στην Ψησταριά της κας
Βούλας Γάκη στο Σαραντάπορο.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
σχεδόν όλοι οι κάτοικοι και ξεφάντωσαν ως τις πρώτες πρωινές
ώρες υπό τους ήχους της παραδοσιακής ορχήστρας του κου Κώστα
Βασιλάκη.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η
Αντιπρόεδρος του Τ. Σ. Νεράϊδας
κα Νάγια Παραθύρα – Γάκη και ο
Δημοτικός Σύμβουλος Ιτάμου κος
Κοντογιάννης Λεωνίδας.

Μανούκα, Τσιάρα, και τα τραγούδια του Γιώργου Σούφλα.
Όλοι αφού χορέψουν από
ένα – δυό τραγούδια με το
καλό, θα δώσουν ραντεβού για
του χρόνου. 
Η. Β.
✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο συνοδεύονταν από τρείς φωτογραφίες. Μια έδειχνε την εκκλησία
με το κιόσκι που είχε στηθεί, μια
έδειχνε τα όργανα να παίζουν και
χωριανούς μας να χορεύουν και
η τρίτη έδειχνε 4 άτομα να ετοιμάζουν φαγητό στο μαγειρείο.
Μπράβο και του χρόνου.

Είδαμε τη φωτογραφία αυτή
στην τριμηνιαία εφημερίδα «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων»,
των Απανταχού Νεραϊδιωτών και
είναι μια αναμνηστική φωτογραφία του σχολικού έτους 1966 – 67,
με τα κορίτσια έτοιμα να τραγουδήσουν το Λάζαρο.
Δεν πέρασαν παρά 42 χρόνια
από τότε, (δεν είναι και αιώνες)
όμως η ζωή παρουσίασε απίστευτη
στροφή και τα 50 και πλέον παιδάκια που γέμιζαν με τις φωνές τους
τα στενά δρομάκια του όμορφου
γραφικού αυτού χωριού, σήμερα
δεν γεμίζουν παρά… φωτογραφικά άλμπουμ αναμνήσεων!
Στο πέτρινο κτίριο του Σχολείου δεν ακούγεται ούτε ένα παιδικό
γέλιο.
Τώρα το Πάσχα στη Νεράϊδα και στα άλλα ορεινά χωριά θα
βρεθούν πολλοί και πολλά φώτα θ’
ανάψουν για να σβήσουν πάλι λίγες
μέρες μετά.
Νοσταλγία; Ίσως. Όμως και
απορία, που άλλαξαν τόσα πολλά
μέσα σε 40 μόλις χρόνια. Άλλαξε
μια ζωή που ήταν σχεδόν ίδια για
αιώνες…
Σήμερα κανείς δεν αναζητεί
την απλότητα. Τα μικρά παιδιά δεν
παίζουν σε αυλές, δεν πάνε ομά-

δες – ομάδες, προτιμούν κι αυτά
τις συναλλαγές μέσω face book,
το τρισδιάστατο εικονικό παιχνίδι
στον Η/Υ, τη μοναξιά ενός δωματίου μπροστά σε μια οθόνη που δεν
αναπνέει, δε γεννιέται, δε μεγαλώνει, δε γερνάει, δε ζεί. Είναι πάντα
λαμπερή, όπως είναι λαμπερός ο
εικονικός κόσμος, που όμως δεν
είναι αληθινός!
Συγκινηθήκαμε
βλέποντας
αυτή τη φωτογραφία.
Συγκινηθήκαμε από μια εποχή
της αθωότητας που μοιάζει τόσο
μακρινή, χωρίς να είναι…  Α. Ν.
✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μαζί με το ωραίο
αυτό κείμενο δημοσιεύονταν και η
φωτογραφία που είχαμε στη σελ. 13
της προηγούμενης εφημερίδας μας,
με τα παιδιά και τους δασκάλους
στα σκαλιά του Σχολείου μας όπου
τα κορίτσια ήταν με τα στολισμένα
καλαθάκια στα χέρια έτοιμα να τραγουδήσουν το Λάζαρο. Ευχαριστούμε όλοι θερμότατα τον συντάκτη
του κειμένου (που υπογράφει με τα
αρχικά του Α. Ν.), της μεγάλης αυτής Εφημερίδας της Καρδίτσας, του
«Νέου Αγώνα».
Θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας.

Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής

Καλό πανηγύρι έγινε και φέτος την Παρασκευή της Λαμπρής
(24.4.2009), στην εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής «Παλιομανάστηρο» απέναντι στα Κουκέϊκα. Κόσμος πολύς όπως κάθε χρόνο,
ψητά, χορός και τα όργανα έπαιζαν μέχρι αργά το απόγευμα.
Μεγάλος απών φέτος ο Δάσκαλος, ο αείμνηστος Κώστας Ι.
Ζήσης, που κάθε χρόνο πήγαινε σ’ αυτό. Πέρυσι μάλιστα το
είχε κατευχαριστηθεί. Είχαν εκπλαγεί όλοι με το κέφι του. Ήταν
άραγε που θα έφευγε;… Οι φίλοι του όμως δεν τον ξέχασαν.
Μάλιστα ο Παναγιώτης Φιλίππου έδωσε παραγγελία στα όργανα να παίξουν το «Κίνησε η Όλγα μας πρωΐ…», που τόσο του
άρεσε πάντα να το ακούει. Αιωνία του η μνήμη.
Και του χρόνου ευχόμαστε νάμαστε όλοι καλά να ξαναγλεντήσουμε σ’ αυτό το ωραίο πανηγύρι.
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Το Νερό στο Πλατανόρεμα
 Για την αποκατάσταση της Αλήθειας σχετικά με το νερό στο Πλατανόρεμα.

Σ

χετικά με το δημοσίευμα στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Τα Νέα
του Κλειτσού», θέλω να αποκαταστήσω
την αλήθεια σχετικά με ορισμένες ανακρίβειες
που έχουν γραφτεί.
Αυτό το νερό, όπως και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις που είχα με τους παλαιότερους και των δύο
χωριών, βγαίνει επάνω στο σύνορο που είναι η
θέση Πλατανόρεμα. Και μάλιστα προκαλώ οποιονδήποτε (επειδή εγώ πήγα και το είδα για να έχω
κατ’ ίδιον αντίληψη) να πάμε να το δούμε μαζί. Το
νερό βγαίνει προς το μέρος της Νεράϊδας.
Παλαιότερα που δεν υπήρχε πρόβλημα με την
έλλειψη νερού από αυτό το Νερό πότιζαν όλοι τα
χωράφια τους στην Νεράϊδα από τον Συνοικισμό
ΛΙΑΠΕΪΚΑ μέχρι κάτω στον Δημόσιο δρόμο που
πηγαίνει στην Καρδίτσα.
Κάποια στιγμή οι κάτοικοι της Κορίτσας αποφάσισαν να πάρουν το νερό με το έτσι θέλω χωρίς
να ρωτήσουν και τους κατοίκους της Νεράϊδας,
εκμεταλλευόμενοι και την αδιαφορία της τότε τοπικής Αρχής (Προέδρου).
Το σωστό θα ήταν εφόσον το νερό βγαίνει
επάνω στο σύνορο να ρωτήσουν τους κατοίκους
και να πούνε, επειδή εσείς προς το παρόν δεν το

χρησιμοποιείτε μπορούμε να το πάρουμε και εάν
μελλοντικά υπάρξει ανάγκη, όπως και προέκυψε,
το μοιράζουμε που είναι και το πιο δίκαιο.
Είναι κρίμα δυο χωριά που παραδοσιακά είχαν
και έχουν τις καλύτερες σχέσεις, να δημιουργείται
πρόβλημα για ένα θέμα που μπορεί να λυθεί χωρίς Λεονταρισμούς και από τις δύο πλευρές και
χωρίς να φτάσουμε στα δικαστήρια.
Είναι γεγονός ότι τα νερά έχουν λιγοστέψει
αλλά το χειρότερο είναι ότι λιγόστεψε κατά πολύ
και ο κόσμος και δυστυχώς λιγοστεύει με γοργούς ρυθμούς. Τα χωριά μας ερημώνουν και εμείς
καθόμαστε και μαλώνουμε για κάτι που λύνεται
αυτονόητα, και παραμένουμε όλοι καλοί και αγαπημένοι.
Επειδή η μητέρα μου είναι από την Κορίτσα
και το μισό χωριό είναι συγγενείς μου, τρέφω τα
ίδια αισθήματα που τρέφω και για τη Νεράϊδα, γι’
αυτό νοιώθω ντροπή που έφτασαν τα πράγματα
εδώ που έφτασαν.
Ευελπιστώ ότι με νηφαλιότητα, θα επικρατήσει η σύνεση και η λογική για να λυθεί αυτό το
θέμα μοιράζοντας το νερό στη μέση, που είναι και
το πιο δίκαιο και που έτσι πρέπει.
Ευχαριστώ
Ο Πρόεδρος Αποδήμων Νεράϊδας
Γιάννης Ν. Σπανός.
Σημείωση: Το κείμενο αυτό δόθηκε για δημοσίευση και στην Εφημερίδα του γειτονικού μας χωριού
«Τα Νέα του Κλειτσού».
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Άρχισαν οι εργασίες για την ανάπλαση των Τ. Δ. του Δ. Ιτάμου

Ά

ρχισαν οι εργασίες
ανάπλασης των Κοινοχρήστων Χώρων των
Τοπικών Διαμερισμάτων Οικισμών του Δήμου Ιτάμου.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχονται στο ύψος
των 300.000 ευρώ, από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
Η μελέτη συντάχθηκε από
τον Μηχανικό της Τ.Υ.Δ.Κ. κ. Ευάγγελο Ψήμμα και το έργο κατακυρώθηκε στον Εργολήπτη κ.
Γιώργο Μηλίτση.
Αναλυτικά προβλέπονται οι
παρακάτω εργασίες:
(σ.σ. Στο δημοσίευμα αναφέρονταν, αναλυτικά, τα έργα
που θα γίνουν σε όλα τα Τ. Δ.,
εμείς αναφέρουμε μόνο το
δικό μας που ήταν τελευταίο
(θ), αλήθεια το ρ δεν είναι
μετά το ν, τότε η Ραχούλα για-

τί ήταν πρίν απ’ τη Νεράϊδα,
αλφαβητικά δεν μπήκαν;).
θ) Στο Τοπικό Διαμέρισμα
Νεράϊδας στο συνοικισμό Σαρανταπόρου:
1. Κατασκευή ημικυκλικής
εξέδρας στην ΝΔ πλευρά της
πλατείας με τοίχο ύψους 0,60 m
από αργολιθοδομή με επίστρωση από χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 8 – 10 cm.
2. Λιθένδυση του τοίχου της
νότιας πλευράς της πλατείας
καθώς και του τοίχου πίσω από
την εξέδρα.
3. Κατασκευή 7 κυκλικών
παρτεριών από λιθοδομή ύψους
40 cm και διαμέτρου 2,50 – 3,00
m γύρω από τα υπάρχοντα δέντρα της πλατείας.
4. Καθαίρεση της πλακόστρωσης του πεζοδρομίου του
κτιρίου του Μορφωτικού Συλλόγου και του πεζοδρομίου της
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Τους πήρε το … ποτάμι
 Οι κάτοικοι περιμένουν 60 χρόνια για μια
γέφυρα επτά μέτρων

Τ

ον αείμνηστο Λάμπρο
Κωνσταντάρα στο ρόλο
του υπουργού Μαυρογιαλούρου, θυμίζει το πρόβλημα των κατοίκων στα χωριά Μαυρομμάτα Ευρυτανίας
και Νεράϊδα Καρδίτσας. Μια
γέφυρα που καταστράφηκε
το 1949 περιμένει την αποκατάστασή της, ταλαιπωρώντας
αρκετές χιλιάδες κόσμου.

Κι αυτό γιατί, αν υπήρχε το
γεφυράκι μόλις επτά μέτρων στο
Μέγδοβα ποταμό, οι οδηγοί αντί
να διανύουν 450 χιλιόμετρα για να
πάνε από την Καρδίτσα στο Αγρίνιο,
θα γλίτωναν, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, 280 χιλιόμετρα. «Το καλοκαίρι υπάρχει κίνηση στο συγκεκριμένο
πέρασμα. Το χειμώνα όμως τα ορμητικά νερά απαγορεύουν τη διέλευση
των οχημάτων», εξηγεί ο δήμαρχος

Ιτάμου Βασίλης Τσαντήλας. Ζητήσαμε από το ΥΠΕΧΩΔΕ 300 χιλιάδες
ευρώ για την κατασκευή ασφαλούς
γέφυρας. Τόσα χρόνια οι μελέτες
έχουν στοιχίσει υπερδιπλάσια ποσά,
χωρίς κανένα αποτέλεσμα».
Αυτήν τη στιγμή στη θέση μιάς
σύγχρονης κι ασφαλούς γέφυρας
υπάρχει μια σιδερένια κατασκευή η
οποία είναι δεμένη με συρματόσχοινο από έναν πλάτανο, προκειμένου
να μην την παρασύρουν τα ορμητικά νερά του ποταμού. Ωστόσο, ο
ιδιώτης που την κατασκεύασε για
δική του χρήση, αλλά και οι τοπικές
αρχές της περιοχής, αναγκάζονται
να την «κλειδώνουν» με αλυσίδες
για να μην χρεωθούν κάποιο ατύχημα. «Το 2004 είχε εγκριθεί ποσό
από το Υπουργείο Οικονομίας, το
οποίο όμως για κάποιο λόγο που
δεν γνωρίζω, δεν έφτασε ποτέ στο
δήμο μας. Αν περιμένουμε τις μελέτες για να ενταχτούμε στο τέταρτο κοινοτικό πακέτο στήριξης, στην
καλύτερη περίπτωση θα κάνουμε
ακόμα δέκα χρόνια για να δούμε
την ολοκλήρωση του έργου», λέει ο
Βασίλης Τσαντήλας, ενώ ο Πρόεδρος

νότιας πλευράς της πλατείας, κατασκευή του κατεστραμμένου
κρασπέδου και πλακόστρωση
του χώρου καθώς και τμήματος
της πλατείας διαστάσεων 9,00 Χ
10,00 m με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 8 – 10
cm.
5. Κατασκευή περίφραξης
στο γήπεδο συνολικού μήκους
72,00 m και ύψους 4,00 m από
πλέγμα 10 Χ 4 cm γαλβανισμένο, προσδεμένο σε σιδηροπασσάλους 2 ins.
✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ & ΑΠΟΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: Γιατί τόσο αόριστα όλα; Ποιά πλατεία; Ποιό πεζοδρόμιο; Ποιό κτίριο Μορφωτικού
Συλλόγου; Ποιό γήπεδο; Εννοείται
πως απ’ τις 300.000 μας αναλογεί
το 1/9 του ποσού (33.333 ευρώ) ή
λιγότερα ακόμα;
της Κοινότητας Νεράϊδας, Κώστας
Πλατσιούρης, τονίζει: «Θέλουμε να
γίνει η γέφυρα όσο το δυνατόν συντομότερα. Είναι ένα έργο ζωτικής
σημασίας για τον τόπο».
Η γέφυρα εντάσσεται στο νομαρχιακό οδικό άξονα που συνδέει
το Νομό Καρδίτσας με το Νομό Ευρυτανίας. Ο συγκεκριμένος δρόμος
έχει σχεδιαστεί από τα χρόνια που
πρωθυπουργός της χώρας μας ήταν
ο αείμνηστος Χαρίλαος Τρικούπης.
«Δεν είναι δύο, αλλά 102 χρόνια που
περιμένουμε γι’ αυτόν το δρόμο»,
μας απαντά με χιούμορ ο δήμαρχος
Ιτάμου και τονίζει: «Έχουν περάσει
τόσα χρόνια κι ακόμα 18 χιλιόμετρα
δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί». Όπως
όμως μας αναφέρουν οι τοπικές αρχές, η πρώτη μελέτη για την κατασκευή του δρόμου και της γέφυρας
ξεκίνησε το 1989 και ακολούθησαν
άλλες δύο μελέτες το 2000, για τις
οποίες δαπανήθηκαν 300 εκατομμύρια δραχμές από το Γ’ Κοινοτικό Πακέτο Στήριξης, οι οποίες είναι ακόμα
ημιτελείς.
Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) και μας
είπαν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουμε απάντηση σχετικά
με την εξέλιξη του θέματος.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Τ

ο συμφωνητικό του έργου «Αποχέτευση Ομβρίων Νεράϊδας» υπεγράφη με αρ. πρωτ. 2342 την 5/06/08 με
συμβατική προθεσμία δέκα πέντε (15) μηνών ήτοι παράδοση του έργου την 5/09/09.

Αν οι εργολάβοι κάναμε χρήση του χρονοδιαγράμματος
έπρεπε να παραδώσουμε το έργο όχι την 5/09/09 αλλά τουλάχιστον 4 μήνες αργότερα ήτοι την 5/01/10 με χρήση παράτασης
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και επειδή η ημερομηνία
αυτή τυγχάνει εντός του χειμώνα και μέχρι αρχές Απριλίου θα
ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών με μία νόμιμη παράταση
πάμε στις 5/08/10 με κανονικές συνθήκες. Κατά τ’ άλλα υπήρξε
καθυστέρηση όταν το έργο αντί να παραδοθεί την 5/08/10 παραδόθηκε την 10/12/08 ήτοι 20 μήνες νωρίτερα.
Οι εργασίες άρχισαν τέλος Αυγούστου όχι από δική μας υπαιτιότητα αλλά λόγω σχετικής έκκλησης του Προέδρου του Τ. Δ.
για να μη δημιουργήσουμε προβλήματα στους παραθεριστές
κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο.
Το ότι δεν δουλεύαμε καθημερινά δεν ευσταθεί διότι όχι
μόνο καθημερινά δουλεύαμε αλλά και κάποιες Κυριακές, εκτός
του διαστήματος από 13/10/08 έως 24/10/08 που ασχοληθήκαμε με επείγον αρδευτικό έργο της ΔΕΒ Ν. Καρδίτσας στην Πεζούλα Νευρόπολης.
Η ταλαιπωρία που αναφέρετε ήταν ασήμαντη διότι το λεωφορείο ερχόταν τις περισσότερες φορές όπισθεν από Κρανούλες έως Πλατεία.
Όσον αφορά την άσφαλτο που δεν έπεσε για αποκατάσταση
των τομών δεν οφείλεται στη δική μας διακριτική ευχέρεια γιατί
το Δεκέμβριο δε λειτουργούν τα ασφαλτικά συγκροτήματα στην
ευρύτερη περιοχή. Μήπως έπρεπε να μη γίνει αποκατάσταση με
σκυρόδεμα μέχρι το καλοκαίρι με αποτέλεσμα τόσο οι κάτοικοι
όσο και οι επισκέπτες να θρηνούν απώλειες ελαστικών των αυτοκινήτων τους;
Μη διακατέχεστε λοιπόν από υπερβάλλοντα ζήλο και ως εκ
τούτου προβαίνετε σε παραπληροφόρηση αντί να είστε ευγνώμονες για την άρτια κατασκευή και τάχιστη παράδοση του έργου. Και κάτι τελευταίο, μέχρι τώρα που γράφουμε αυτά (μέσα
Μαΐου) έχει εξοφληθεί ο 1ος και ο 2ος λογαριασμός και εκκρεμεί
ο 3ος.
Οι αναγνώστες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους εφ’ όσον
κανείς άγιος στον τόπο του δεν αγιάζει.
ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΚΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ

Τα προβληματικά σημεία
«Κρανούλες» & «Λογγές»
του δρόμου Καρδίτσα – Νεράϊδα
Στις θέσεις «Κρανούλες» και «Λογγές» της επαρχιακής
✒
οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας το οδόστρωμα έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Το γιατί έχει γραφεί εδώ αμέτρητες

φορές και είναι γνωστό σε όλους. Το ζήτημα τώρα είναι να
αποκατασταθούν οι ζημιές στα σημεία αυτά. Και στα δυό
σημεία υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ατυχήματος.
Διαβάσαμε πρόσφατα στις τοπικές εφημερίδες (16.4.2009)
ότι έγινε δημοπρασία ποσού 1.071.000 ευρώ για την βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της
Νομαρχίας Καρδίτσας (8η εργολαβία). Μεταξύ των διαφόρων τμημάτων είδαμε ότι είναι και το τμήμα Σαραντάπορα
– Νεράϊδα, εντός του οποίου είναι τα προαναφερόμενα δυο
σημεία που συνέχεια τονίζουμε από την εφημερίδα μας.
Ελπίζουμε λοιπόν, με τις πιστώσεις αυτής της εργολαβίας,
να αποκατασταθούν σύντομα τα προβληματικά αυτά σημεία του δρόμου μας.

Αναμεταδότες τηλεόρασης

Καλή συντήρηση – επισκευή έγινε για πρώτη φορά
✒
στους αναμεταδότες Νεράϊδας, Σαρανταπόρου κι άλλων χωριών του Δήμου Ιτάμου.

Στη Φτερόλακκα Νεράϊδας αλλάχτηκαν σχεδόν όλα τα μηχανήματα. Από την δεκαετία του ’70 που τοποθετήθηκαν
άρχισαν πλέον να φθείρονται και ήθελαν αντικατάσταση.
Τις εργασίες επισκευής έκανε ο ειδικός σε αυτά κ. Ζιάκανος
από την Καρδίτσα. Αρχές Αυγούστου 2008 είχε έρθει ο ίδιος
στη Φτερόλακκα όπου κάνοντας έλεγχο στα μηχανήματα
είπε πως πολλά απ’ αυτά έπρεπε να αλλαχτούν. Το φθινόπωρο λοιπόν με πίστωση μέσω του Δήμου τοποθέτησε εκεί
καινούργια μηχανήματα στον αναμεταδότη Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο του Δήμου κ. Τσαντήλα και τον
Πρόεδρο Κώστα Πλατσιούρη που ενδιαφέρθηκαν, καθώς
επίσης και τον τεχνικό κ. Ζιάκανο.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Ξ

αναγύρισε το ποθητό καλοκαίρι, ο αναμενόμενος χρόνος των διακοπών, ήρθε πάλι
χαμογελαστός για όλους. Εργαζόμενοι,
συνταξιούχοι και γενικά οι άνθρωποι των πόλεων και της ξενιτιάς που περιμένουν με αγωνία να
γυρίσουν στο χωριό τους για να πάρουν κάποια
ανάσα.
Με αμέτρητη χαρά θ' αφήσουν πίσω τους τις
πολύκροτες πόλεις με το ανυπόφορο άγχος, τις
αναθυμιάσεις των καυσαερίων και την αφόρητη
ζωή των πόλεων, για να γυρίσουν με χαρά στο
χωριό τους τη Νεράιδα.

Πρέπει να πούμε την αλήθεια ότι, οι ρίζες των
ανθρώπων της Επαρχίας είναι πιο βαθιές, δεν τους
ταλαντεύουν οι αέρηδες της σημερινής διαφθοράς,
έμαθαν από τους γονείς τους να ζουν με την παράδοση του τόπου τους, δεν αλλάζουν εύκολα τις
συνήθειές τους, είναι καλοί χριστιανοί, κρατάνε με
σεβασμό τις αρχές που κληρονόμησαν, ξέρουν να
φυλάγονται από τις κακοτοπιές της σημερινής διαφθοράς.

αγάπη τους τους σπρώχνει προς τον τόπο τους
που αποτελεί για το καλοκαίρι μια ακένωτη πηγή
απόλαυσης. Εδώ τους ανανεώνει η γενέτειρα, δεν
χορταίνουν τα μάτια τους να θαυμάζουν και να
χαίρονται το μεγαλείο της ορεινής ομορφιάς, η
ψυχή τους είναι το χωριό, το οποίο θεωρούν ευλαβικό προσκύνημα. Εδώ ανασταίνονται και ο
χρόνος της παραμονής τους κυλάει αλλιώτικα και
γαληνεύει η κουρασμένη τους ψυχή.

Όλοι στο χωριό μας
το καλοκαίρι

1515
βουνά και τα απέραντα Αγραφιώτικα δάση.

Εδώ θ' ακούσουν τις γλυκές μελωδίες
των αηδονιών, το τραγούδι του κούκου, την ασταμάτητη χορωδία των
τζιτζικιών, το νυχτερινό σφύριγμα
του συμπαθητικού γκιώνη.

Θα εκκλησιαστούν οικογενειακώς
στις κεντρικές εκκλησίες και τα όμορφα
εξωκλήσια. Θα κεραστούν στα καφενεία. Θα δώσουν χαρά με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις
που οργανώνουν οι Σύλλογοι, ο Δήμος. Θα χορέψουν με τη γνωστή Αγραφιώτικη περηφάνια
πιασμένοι χέρι με χέρι στα πανηγύρια με τη συνοδεία του κλαρίνου και του βιολιού.

Με κάποια συγκίνηση θα επισκεφθούν τα νεκροταφεία και τα κοιμητήρια για να χαιρετίσουν
Η χαρά τους είναι απερίγραπτη, θα βρεθούν
τους δικούς τους κοιμωμένους, να τους κουβεέστω και λίγο στον τόπο που γεννήθηκαν και μεντιάσουν με κάποια κλάματα, να τους προσφέρουν
γάλωσαν. Θα ξαναγεμίσει με κόσμο το χωριό, θα
λίγα λουλούδια και ν' ανάψουν τα καντηλάκια.
ξαναζωντανέψει ο τόπος. Θα ακουστούν πάλι
Μ' όλα αυτά οι απόδημοι συγχωριανοί μας θα
τραγούδια και χαρές.
προσφέρουν και αυτό το καλοκαίρι στο διάστημα
Με την παρουσία τους θ' αλλάξουν τη χειμωΣτόχος του επαρχιώτη είναι η εξασφάλιση
της παραμονής την λίγη ζωντάνια στο μαραζωμένιάτικη
παγερή όψη της μοναξιάς των ηλικιωμέκαλής εργασίας, καλή διαχείριση της οικονομίνο χωριό και οι ίδιοι θα ζήσουν στο καλοκαιρινό
ας και να οδηγεί τα παιδιά του σε προοδευτικές νων, θ' ανθίσει πάλι για λίγο η ζωή, θ' ανοίξουν διάστημα ομορφότερες μέρες στη ζεστή αγκαλιά
θύρες και παράθυρα σπιτιών που μένουν κλειστά
κατευθύνσεις.
της γενέτειρας.
τον υπόλοιπο χρόνο και θα ξεριζωθούν τα χορτάΌλοι αυτοί οι Απόδημοι της Νεράιδας όπου
Και με τη δική μας αγάπη ευχόμαστε σε όλους
ρια που πνίγουν τις ακατοίκητες αυλές.
και αν ευρίσκονται, εντός της Ελλάδας, αλλά
καλό καλοκαίρι.
Αθήνα 25-5-2009
Η Νεράιδα, ένα ορεινό χωριό, γαλήνιο και γλυκαι σε μακρινές χώρες του εξωτερικού, και αυτό
Παπα-Γιώργης Δήμου
το καλοκαίρι θα γυρίσουν στη γενέτειρά τους. Η κό, ένας φυσικός παράδεισος ανάμεσα στα ψηλά
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μεινώνδας Φραγγίστας στο βιβλίο του (έκδ. 1862) και
του τα διηγήθηκε ο πατέρας του Γιάννης Φραγγίστας
που πήρε μέρος σ’ αυτή τη μάχη.
Το 1821 η συμμετοχή των προγόνων μας Σπινασιωτών στην Επανάσταση είναι καθολική. Από επίσημα
έγγραφα της εποχής βλέπουμε ότι ο Δημήτριος Παπαδόπουλος και ο Γεωργάκης Κατσούλης ήταν παλικάρια
του Καραϊσκάκη, αναγνωρίστηκαν από το Κράτος και
συνταξιοδοτήθηκαν για τους αγώνες τους.
Το 1833 (Β. Δ. 27.12.1833) με την ίδρυση των Δήμων του νέου Ελληνικού Κράτους η Σπινάσα ανήκει
αρχικά στον Δήμο Ελλοπίας. (Β. Δ. = Βασιλικό Διάταγμα).
Το 1836 αναφέρεται η Σπινάσα ως χωριό του Δήμου Κτημενίων με 100 κατοίκους. Με το Β. Δ. /Φ. Ε. Κ.
62/16.10.1836 «περί συγχωνεύσεως δήμων» αναφέρεται ότι ο δήμος Κτημενίων και Ελλοπίας συγχωνεύθηκαν σε έναν με το όνομα δήμος Κτημενίων. (Φ.Ε.Κ.=
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).
Το 1837 (Φ.Ε.Κ. 20.2.1837) βρέθηκε ότι διορίστηκε δήμαρχος Κτημενίων ο Κων. Γιαννάκης και ειδικοί
πάρεδροι σε όλα τα χωριά, στη Σπινάσα ο Μ. Παπαθεοδωρής. Ενώ στο (Β.Δ. 24.8.1837) ο ειδικός πάρεδρος
της Σπινάσας αναφέρεται ως Μήτρος, Π. Δ. Θεοδωρής.
Το 1853 είχε 33 οικογένειες και πληθυσμό 219 κατοίκους και τους οικισμούς «Σαραντάπορα και Κοκκινόβρυση: θέσεις ολίγον κατοικούμενοι» όπως γράφει
ο Ραγκαβής.
Το 1865 έχουμε (βρεί μέχρι τώρα) τον πρώτο
Εκλογικό Κατάλογο της Σπινάσας. Αναδημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα μας (αρ. φύλ. 73 / Δεκ. 2000) από την
«Φωνή της Μαυρομμάτας». Στον Κατάλογο αναφέρονται σχεδόν όλα τα σημερινά επώνυμα του χωριού
μας.
Το 1867 ο λήσταρχος Καραμανώλης στέλνει μια
αθυρόστομη επιστολή στο χωριό Σπινάσα αναφέροντας σ’ αυτή το όνομα Ζήσο Κώστα και ζητώντας «…
θέλομαι να μας φτιάσητε τρείς χιλιάδες τάλαρα…».
Τονίζοντας «…τηράτε καλά μην μας προδόσετε διότι
έμαθα που προδόσατε…»
Το 1871 βρέθηκε ότι «Με Β.Δ. 19.3.1871 ενεκρίθη
να εκφρασθεί η βασιλική ευαρέσκεια εις διαφόρους
κατοίκους των χωριών Σπινάσας και Καροπλεσίου, δια
την συνδρομήν των, ήν παρέσχον προς καταστροφήν
της τετραμελούς ληστρικής συμμορίας «Φιλίππου Πατσούρα»».
Το 1877 (Β.Δ. 23.2.1877 ιδρύεται ο Δήμος Δολόπων) η Σπινάσα ανήκει στο Δήμο Δολόπων και τις χρονιές 1891 - 1895 Δήμαρχος διατέλεσε ο χωριανός μας
Δ. Παπαδόπουλος.
Το 1882 (Διακήρυξη υπ. αρ. 9409/18.12.1882 εποχή Χαρ. Τρικούπη) βρέθηκε διακήρυξη κατασκευής οδού Αγρινίου - Καρδίτσας. Ακόμα δεν τελείωσε !!!
Το 1883 (Φ.Ε.Κ. 219/3.6.1883) ιδρύθηκε το Δημοτικό Σχολείο Σπινάσας.
Το 1884 (Φ.Ε.Κ. 19.7.1884) ενεκρίθη η υπ. αρ.

5110/16.6.1884 διακήρυξη πίστωσης 520 δρχ επισκευής της Μεγάλης Γέφυρας Σπινάσας (Μέγα Γεφύρι).
Το 1906 («Οδηγός της Ελλάδος» Νικ. Γ. Ιγγλέση)
αναφέρονται ως Μυλωθροί οι: Ζήσης Λ., Μαργαρίτης
Δ., Αυγέρης Γ. και Μπακλτσής Ρ. ενώ αναφέρεται ως Καφεπώλης ο Κατσούλης Π.
Το 1912 καταργούνται οι Δήμοι (Νόμος
Ν.Η.Ζ./1912) και ιδρύεται η Κοινότητα Σπινάσας.
Στις 12.3.1928 όπως και πολλά άλλα χωριά αλλάζει όνομα και από Σπινάσα μετονομάζεται σε Νεράϊδα,
λόγω των πολλών πηγών, με νερά, που υπάρχουν μέσα
στο χωριό αλλά και της ωραιότητάς της.
Ο πληθυσμός του χωριού μας ολοένα αυξάνει,
μετά την Επανάσταση του ’21. Έτσι έχουμε:
Το 1844………………..137 κατοίκους.
Το 1853………………..219 κατοίκους.
Το 1861………………..243 κατοίκους.
Το 1879………………..400 κατοίκους.
Το 1896………………..629 κατοίκους.
Το 1907………………..772 κατοίκους.
Το 1920………………..783 κατοίκους.
Το 1928………………..863 κατοίκους.
Το 1940………………..1.097 κατοίκους μέχρι τον
πόλεμο του ’40 και τον Εμφύλιο, για ν’ αρχίσει σιγά –
σιγά να φθίνει συνεχώς:
Το 1951………………..953 κατοίκους.
Το 1961………………..900 κατοίκους.
Το 1971………………..693 κατοίκους.
Το 1981………………..511 κατοίκους.
Το 1991……………….540 κατοίκους και να φτάσει στην τελευταία απογραφή του 2001 στους 514 κατοίκους (Νεράϊδα, Σαραντάπορα, Μεγαλάκκος).
Το 1966, έγινε στην περιοχή μεγάλος σεισμός,
όπου πέρα από τις καταστροφές, πολλοί χωριανοί
έφυγαν αλλά και πολλά καινούργια σπίτια κτίστηκαν,
τα οποία όμως άλλαξαν ολοσχερώς την παραδοσιακή
εικόνα του χωριού μας, καθόσον μέχρι σήμερα διασώζονται ακόμα 30 περίπου σπίτια που κτίστηκαν τον
περασμένο αιώνα (1840-1890) με την χαρακτηριστική
τοπική αρχιτεκτονική.
Από το 1973, η Νεράϊδα ανήκει διοικητικά στο
Νομό Καρδίτσας, με την επωνυμία ΝΕΡΑΪΔΑ – ΔΟΛΟΠΩΝ.
Από το 1998, με το σχέδιο «Καποδίστριας», ανήκει
στο Δήμο Ιτάμου.
Απέχει από την Καρδίτσα 43 χιλιόμετρα, όσα περίπου και από το Καρπενήσι και συνορεύει με τα χωριά
Κλειτσός, Μαυρομμάτα, Άγραφα, Καροπλέσι, Ραχούλα,
Αμάραντο, Μολόχα και διακρίνεται για την πατροπαράδοτη φιλοξενία της και τις απίθανες φυσικές ομορφιές της.
Μια επίσκεψη θα σας πείσει!
Επιμέλεια: Γιάννης Μπαλτής.

(Εις μνήμην του θείου μου Δάσκαλου Κώστα Ι. Ζήση)

✒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο
αυτό με την ιστορία του χωριού μας θα το βρείτε στην
Ιστοσελίδα μας αν κάνετε κλίκ στη σελίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ».

Από τον χωριανό μας Ηλία Βουρλιά λάβαμε την παρακάτω
επιστολή και την δημοσιεύουμε. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΤΑ «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ»
Δημοσιεύτηκε από τον παπαΓιώργη Δήμου, στην εφημερίδα «Τα Χρονικά της Νεράϊδας»,
Δεκέμβριος 2008, με τον τίτλο το ιστορικό του οικισμού Σαρανταπόρου, ότι με τον μεγάλο σεισμό που έγινε στην περιοχή μας το έτος 1965, η Τεχνική Υπηρεσία Καρπενησίου
έστειλε τον αρμόδιο Μηχανικό κ. Βεληβασάκη να γνωματεύσει τις ζημιές που προξενήθηκαν στο Σαραντάπορο.
Ο κ. Βεληβασάκης επισκέφθηκε το Σαραντάπορο, διεπίστωσε τις ζημιές που προξενήθηκαν στα σπίτια και με εισήγησή του στα αρμόδια Υπουργεία Δημοσίων Έργων, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με κοινή απόφαση να εγκρίνουν την συγκέντρωση του
Σαρανταπόρου και παρακαλεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεράϊδας να
τοποθετήσει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Σαρανταπόρου, φωτογραφία του
κ. Βεληβασάκη ως ένδειξη μεγάλης ευγνωμοσύνης, ως μεγάλο αναγεννητή και επιστήμονα.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν εμπνέομαι από κανένα πάθος, ή αίσθημα εκδίκησης
ή αντιπαράθεσης και μοναδική μου επιθυμία είναι να επικρατήσει η αλήθεια γυμνή και
απροσπέλαστη από κάθε σκοπιμότητα, αλλά να δικαιωθούν οι καθ’ όλα συντακτικές και
δημοκρατικές διαδικασίες, σχετικά με ότι αφορούν τα προβλήματα που απασχολούν τον
οικισμό Σαρανταπόρου, π. χ. το ιστορικό της ίδρυσης του νέου οικισμού.
Επειδή τα περισσότερα χρόνια της 95χρονης ζωής μου τα ανάλωσα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Πρόεδρος της τ. Κοινότητας Νεράϊδας – 12 χρόνια Πρόεδρος,
4 χρόνια Σύμβουλος, 8 χρόνια Πάρεδρος - Εκκλησιαστικός Σύμβουλος του Ιερού Ναού
Αγίου Κωνσταντίνου ενορίας Σαρανταπόρου, και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Διατελούντων και Διατελεσάντων Προέδρων Κοινοτήτων με έδρα την
Αθήνα, Πρόεδρος Συλλόγου Διατελούντων και Διατελεσάντων Προέδρων Κοινοτήτων
Νομού Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα, Αντιπρόεδρος Συλλόγου των εν Αθήναις και
απανταχού παραμεγδοβίων Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, μέχρι σήμερα
(έδρα Αθήνα), Γενικός Γραμματέας Αποδήμων τ. Κοινότητας Νεράϊδας (έδρα Αθήνα),
Πρόεδρος Συλλόγου Αποδήμων Σαρανταπόρου τ. Κοινότητας Νεράϊδας (έδρα Αθήνα).
Επίσης, μου έχουν απονεμηθεί διπλώματα και ευχαριστίες από κρατικούς φορείς για τις
υπηρεσίες που προσέφερα.
Σας διευκρινίζω ότι, στους ως άνω Συλλόγους υπήρξα και ιδρυτικό μέλος. Επομένως έχω
την σχετική πείρα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η πείρα είναι ο καλύτερος
δάσκαλος για τα προβλήματα που απασχολούν το Σαραντάπορο, το ιστορικό του, κ.λ.π.
Σας διευκρινίζω ότι το ως άνω δημοσίευμα του παπαΓιώργη Δήμου, ΔΕΝ ευσταθεί, για
τους εξής λόγους:
Η ίδρυση του ιστορικού Νέου οικισμού Σαρανταπόρου, δεν έγινε κατόπιν ενεργειών
του Μηχανικού κ. Βεληβασάκη το 1969, αλλά κατόπιν της υπ’ αρίθ. 67874/8540 στις
22 Οκτωβρίου 1951 απόφασης του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Γενικής Δ/νσης
Οικισμού. Με σχετικές ενέργειες του υποφαινομένου ως Προέδρου Κοινότητας Νεράϊδας, του Κώστα Καραμέτου «Κουμπρουκώτσιου» κατοίκου Νεράϊδας, των Κοινοτικών
Συμβούλων Κώστα Μαργαρίτη κατοίκου Μεγαλάκκκου, Αθανασίου Λιάπη και Ιωάννη
Αυγέρη κατοίκων Σαρανταπόρου.
Κατόπιν Γενικών Συνελεύσεων των κατοίκων Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου, για την συγκέντρωση των κατοίκων σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Κρατική Υπηρεσία, με
αιτήσεις, παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και με παρέμβαση του
αειμνήστου Γεωργίου Μπουρδάρα Υπουργού Συγκοινωνιών, ελήφθη η ως άνω απόφαση
από τους Υπουργούς Κοινωνικής Πρόνοιας.
Ερωτώ τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεράϊδας, σε ποιόν πρέπει να
τοποθετηθούν φωτογραφίες στο Πνευματικό Κέντρο Σαρανταπόρου, όχι σε έναν απλό
Πολιτικό Μηχανικό.
Σχετικά με την ίδρυση του ιστορικού του Νέου οικισμού Σαρανταπόρου, υπάρχουν ενδείξεις και αποδείξεις για το ποιοι συνετέλεσαν για την ίδρυσή του και θα δημοσιευθούν
στον τύπο.

Ηλίας Βουρλιάς
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Προληπτική
Ιατρική
«ΤΕΣΤ ΠΑΠ»
στο χωριό μας
Μέσα στον Ιούλιο θα έρθουν δυο (2) γυναίκες Ιατροί
στο χωριό μας και θα κάνουν
εξέταση «ΤΕΣΤ ΠΑΠ» σε όσες
γυναίκες το επιθυμούν, όχι
μόνο από το χωριό μας αλλά
και από την ευρύτερη περιοχή. Η εξέταση θα γίνει στο
Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας και
η ημερομηνία θα ανακοινωθεί
από το μεγάφωνο. Η εξέταση
αυτή γίνεται μέσα στα πλαίσια
της άριστης συνεργασίας που
έχουμε με την αρμόδια για
θέματα υγείας Αντινομάρχη
Καρδίτσας κα Ερμιόνη Βασιλού. Περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο Νεράϊδας,
τηλ. 697 4433949.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Π

αρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι του Δ. Δ. Νεράϊδας να
προσέχουν που και πως πετάνε τα σκουπίδια τους για
να είναι τα χωριά μας καθαρά. Τα σκουπίδια του σπιτιού μας τα βάζουμε σε πλαστική σακούλα, τη δένουμε
καλά και την πετάμε μέσα στον κάδο του Δήμου. Δεν
αφήνουμε ποτέ σακούλα με σκουπίδια έξω από τον
κάδο. Επίσης δεν πετάμε ποτέ παλιές συσκευές,
παλιά έπιπλα, παλιά σίδερα κ.λ.π. στα ρέματα και
στις πλαγιές. Ενημερώνουμε πως παλιά σίδερα
μαζεύει ο κ. Μιχάλης, τηλ. 694 2511102. Όποιος
έχει κάτι τέτοιο για πέταμα να του μιλήσει σ’ αυτό
το τηλ. για να έρθει να τα πάρει. Η καθαριότητα
είναι πολιτισμός.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ

Μ

έσα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που
διοργανώνει κάθε καλοκαίρι στο χωριό ο Σύνδεσμος
Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου, εντάσσονται και οι παραστάσεις του θεάτρου σκιών.
Φέτος, μια τέτοια παράσταση, θα δοθεί την Τετάρτη,
19/8/2009, στις 9:30 μ.μ. από το γνωστό καλλιτέχνη κ. Χάρμπα.
Σας περιμένουμε, μικρούς και μεγάλους, στην πλατεία του Σαρανταπόρου. 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επισκευάζεται το «Σπίτι του Διαβάτη»

Ευχαριστήριο
Οι Σύλλογοι Νεράϊδας, (Εξωραϊστικός & Μορφωτικός και Αποδήμων)
ευχαριστούν θερμά και μέσα από την
εφημερίδα μας τον αγαπητό κοντοχωριανό μας κ. Νίκο Β. Γεωργίου από τη
Μαυρομμάτα, που ζεί στην Αμερική,
για το ποσό των 300 Δολλαρίων που
μας έστειλε για τη βράβευση των τριών παιδιών που αρίστευσαν στις εξετάσεις. Η βράβευση έγινε στο Χορό του
Συλλόγου το χειμώνα. Να είναι πάντα
καλά και να πηγαίνουν καλά και οι επιχειρήσεις του που δραστηριοποιείται
εκεί στην Αμερική χωρίς να ξεχνάει την
ιδιαίτερη πατρίδα του.
Για τα Δ. Σ. των Συλλόγων Νεράϊδας
Γιάννης Σπανός (Πρόεδρος Αποδήμων).
Βασίλης Θάνος (Πρόεδρος Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού).

Κ

ατόπιν αιτήματος που υπέβαλε ο Δήμαρχος του
Δήμου Φουρνάς κ. Ηλ. Παπουτσόπουλος και της
εισήγησης εκ μέρους του Νομάρχη Ευρυτανίας κ.
Κ. Κοντογεώργου προς την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης κ. Σκλιάς, ενέκρινε πίστωση
ποσού 50.000 ευρώ για την ανακαίνιση και επισκευή του
κτιρίου «Σπίτι του Διαβάτη» στην Τριφύλλα. Την ευχάριστη
αυτή είδηση διαβάσαμε στην εφημερίδα του γειτονικού
μας χωριού «Τα Νέα του Κλειτσού» και με χαρά την αναδημοσιεύουμε γιατί όλοι μας θέλουμε να επισκευαστεί αυτό
το κτίριο και μάλιστα (καλό θα ήταν) να ξαναλειτουργήσει
πάλι όπως τότε την δεκαετία του ’70.

Διαφημίσεις

Το παρόν 107 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.136 αντίτυπα.
Τόσες είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο κομπιούτερ. Αν κάποιος
δεν λαβαίνει Εφημερίδα να δώσει τη διεύθυνσή του (οδό, αριθμό, ταχ.
κώδικα και πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανήκει ή στη Συντακτική
Επιτροπή της Εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Όποιος χωριανός μας θέλει να τελέσει οποιοδήποτε Μυστήριο
στην Ενορία Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, θα επικοινωνεί με τον Αρχιερατικό Επίτροπο της περιοχής μας πάτερ – Ευάγγελο Γιαννουσά στο τηλ. 2441 0 94111, και εκείνος θα κανονίζει για το
ποιός Ιερέας θα έλθει να το τελέσει.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Φαράγγι Ταυρωπού στο «Έθνος»

Μ

έσα στον Αύγουστο μαζί με την μεγάλη εφημερίδα «Έθνος» θα κυκλοφορήσει ένθετο πολυσέλιδο
βιβλίο με αφιέρωμα στο άγριας ομορφιάς φαράγγι
του ποταμού Μέγδοβα (Ταυρωπού) που είναι κάτω απ’ το χωριό μας. Θα περιέχει πολλές ωραίες φωτογραφίες και κείμενα.
Αξίζει να το προμηθευτείτε.
Εύχομαι σε όλους τους χωριανούς και αναγνώστες
της εφημερίδας «Καλό Καλοκαίρι».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Π

Σωστή διαχείριση
Νερών Άρδευσης

ροσοχή μεγάλη πρέπει όλοι μας να δείξουμε και
φέτος το καλοκαίρι με τα νερά της άρδευσης των
κήπων μας μέσα στο χωριό. Δεν σπαταλάμε το
νερό. Το κρατάμε λίγες ώρες όσο χρειάζεται να ποτιστεί
ο κήπος μας. 2 ώρες το πολύ 3 είναι αρκετές. Μετά φωνάζουμε το γείτονά μας να ποτίσει κι εκείνος. Έτσι θα γυρίζει γρήγορα και η «αράδα». Τηρούμε ευσυνείδητα την
σειρά άρδευσης. Η επισκευή σε τυχόν βλάβες του δικτύου άρδευσης είναι ευθύνη των κατοίκων. Δεν ποτίζουμε
ποτέ από το δίκτυο ύδρευσης γιατί δεν θα έχουμε νερό
μέσα στο σπίτι μας. Ας δείξουμε όλοι καλή διάθεση και
κατανόηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ανακοίνωση για Εκκλησία

Προσοχή στα σκουπίδια μας!

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

Δολόπων να ονομαστεί
ο Δήμος μας
Η ονομασία του Δήμου μας πρέπει να αλλάξει από Ιτάμου
σε Δολόπων. Όσο περνάει ο καιρός το αίτημα αυτό γίνεται όλο και πιο επιτακτικό. Το ζητάνε όλοι, τόσο οι απλοί
άνθρωποι στις συζητήσεις τους, όσο και επιστήμονες του
τόπου μας με κείμενά τους. Όλη η περιοχή μας, από τα
Ριζά του κάμπου μέχρι το Βελούχι και από τη Νευρόπολη
μέχρι την Ξενιάδα, κατοικούνταν για αιώνες, στους αρχαίους
χρόνους, από τους Δόλοπες. Ονομάζοντας τον δήμο Δολόπων δείχνουμε τον στοιχειώδη σεβασμό στην ιστορία του
τόπου μας. Όπως όλοι οι νομοί και οι δήμοι της χώρας μας
φέρουν τα ονόματα των αρχαίων λαών που κατοικούσαν
στους τόπους τους έτσι και ο Δήμος μας θέλουμε να φέρει
το όνομα του αρχαίου λαού που κατοικούσε στον τόπο μας.
Παρακαλούμε πολύ, το καθολικό αυτό αίτημα των κατοίκων
της περιοχής μας, να γίνει επιτέλους πράξη.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

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

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

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

