
● Να γίνει τώρα η Γέφυρα Μέγδοβα! 
● Υπόμνημα Δημάρχων για την κατασκευή της
● Μηχανικοί ήρθαν πάλι για μετρήσεις 

 Πρέπει να πνιγούν άνθρωποι για να καταλάβουν οι αρμό-
διοι πως πρέπει επιτέλους να γίνει η γέφυρα στο Μέγδοβα; 

 Από το Καροπλέσι μέχρι τη Βίνιανη ένα και μοναδικό γε-
φύρι υπήρχε για να περάσει κάποιος (πεζός) τον Μέγδοβα. 
Αυτό της φωτογραφίας που εμείς μόνοι μας με προσωπική ερ-
γασία φτιάξαμε πρίν χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει κανένα αφού 
ο Μέγδοβας, με την πρωτοφανή κακοκαιρία, το κατέστρεψε κι 
αυτό στις 18.12.2009 τη νύχτα. 

 Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Απαιτούμε τώρα όλοι να 
φτιάξει η πολιτεία τη Γέφυρα Μέγδοβα στο δρόμο Νεράϊδα – 
Μαυρομμάτα, στη Θέση «Ζάχενας». Το κράτος (Ιούνιος 1949) 
ανατίναξε το θρυλικό Μέγα-Γεφύρι στον βατό ημιονικό δρόμο 
που αιώνες συνέδεε τη Θεσσαλία με την Αιτωλία, το κράτος 
απαιτούμε να φτιάξει σήμερα τη γέφυρα στο σημερινό για αυ-
τοκίνητα δρόμο (θέση «Ζάχενας») που ενώνει τις δυο αυτές 
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TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

 ● Κλειστός ο δρόμος για Μοναστήρι όλο το χειμώνα 
 ● Βουλωμένα τα τεχνικά στα Προσήλια 
 ● Μεγάλη κατολίσθηση λίγο πρίν την Παναγία

 Η τοποθεσία είναι λίγα μέτρα πρίν φτάσουμε στο Μονα-
στήρι. Λίγο πρίν δούμε την εκκλησία της Παναγίας. 

 Ο δρόμος αυτός θα ήταν σήμερα άσφαλτος. Οι 500.000 € 
που κάποιοι παραποιώντας το έργο πήραν και τις πήγαν στον 
Ίταμο ήταν για αυτό το δρόμο. Σαν να μην έφτανε που μας πή-
ραν τα λεφτά ούτε κάν τον συντηρούν πλέον. Τον έχουν εγκα-
ταλείψει εντελώς. Όλο το χειμώνα φέτος ήταν κλειστός. Από 
το 1970 που ανοίχτηκε ποτέ άλλοτε δεν ήταν σε τόσο άθλια 
κατάσταση όσο φέτος. Το 2010!!! 

 Πόσο δίκιο είχαμε που φωνάζαμε πρόσφατα να δουλευ-
τούν οι 500.000 € στα Προσήλια! Το τμήμα από το Μοναστήρι 
μέχρι Γιαννουσέϊκα δεν έχει (ούτε είχε ποτέ) κανένα πρόβλημα 

 Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα 
 και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα 

 του οδικού άξονα Καρπενήσι – 
Λίμνη Πλαστήρα

 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομ-
μάτα της  επαρχιακής οδού 
Καρδίτσας – Αγρινίου 
δηλ. του Παραμεγδόβιου 

 Συνέχεια στη σελίδα 4

 Άθλιος ο δρόμος  
για το Νεκροταφείο 

 Η αθλιότητα του δρόμου για το Νεκροταφείο Νεράϊδας έχει 
ξεπεράσει κάθε όριο. Πρόσφατα (26.2.10) στην κηδεία συγ-
χωριανού μας οχήματα και άνθρωποι ταλαιπωρηθήκαμε 
αφάνταστα. Έχουμε αγανακτήσει. 
➜ Περισσότερα στη σελίδα 12

 Υ/Η Νεράϊδας 
 Επιμένει ο επιχειρηματίας. Πληροφορούμαστε πως κάνει 
μελέτη για την απέναντι όχθη. Η απόφαση του Τ. Σ. δεν συ-
ζητήθηκε ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
➜ Περισσότερα στη σελίδα: 11

www.neraida-dolopwn.com 
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χωριού μας στο 
internet. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο (site), του χωριού μας όπου 
θα βρείτε τα πάντα για τη Νεράϊδα, όπως την ιστορία του, φωτο-
γραφίες, την εφημερίδα μας κ.λ.π. Στείλτε δικά σας στοιχεία (φω-
τογραφίες κ.ά.) για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας. Ενημε-
ρώστε γνωστούς και φίλους σας να την επισκέπτονται. 

To γεφύρι στον Μέγδοβα "Μπεσιώτη" μετά την καταστροφή
Η κατολίσθηση, λίγο πριν το Μοναστήρι,  

ανάμεσα στις σάρες και τα πλατάνια

 Συνέχεια στη σελίδα 5

ΔΡΟΜΟΣ  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ – 
ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΑ

Είναι καιρός πλέον να συμπεριληφθεί σε κάποιο 
πρόγραμμα των Νομαρχιών Καρδίτσας και Ευρυτα-
νίας η επισκευή και η ασφαλτόστρωση του δρόμου 
Σαραντάπορο – Μαυρόλογγο – Τριφύλλα.
Ο δρόμος αυτός ανοίγει άλλους ορίζοντες στον του-
ριστικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Δημιουργού-
νται προϋποθέσεις για περισσότερες και καλύτερες 
επιλογές στον επισκέπτη, τον τουρίστα και σε κάθε 
διερχόμενο, με τα γνωστά οικονομικά οφέλη για την 
περιοχή μας. 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

 Ο «Καποδίστριας»  
έγινε «Καλλικράτης» 

 Κινήσεις για σύσταση Δήμου «Δολοπίας Αγράφων» γί-
νονται ενόψει της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης που 
εξαγγέλθηκε με το όνομα «Καλλικράτης».

➜ Περισσότερα στη σελίδα 13

 Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας 

Ολοκληρώθηκε ήδη η πρώτη φάση των εργα-
σιών κατασκευής του Νέου Οστεοφυλακίου. 

Τέλος Οκτωβρίου το κτίριο σκεπάστηκε με ωραία 
στέγη. Απομένουν τώρα το ταβάνι, σοβατίσματα, 
κουφώματα κ.λ.π. Η οικονομική βοήθειά μας πρέ-
πει να συνεχιστεί. Όποιος θέλει να μάθει οτιδήποτε 
γι αυτό ας μιλήσει με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο 
τηλ. 697 7250896. 
 ➜ Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στις σελίδες 3 & 8

 Δημαιρεσίες στο Δήμο Ιτάμου 
 Αντιδήμαρχοι για το 2010 ορίστηκαν από τον κ. 
Δήμαρχο, οι κ.κ. Ευάγγελος Σωτηρλής και Κων/νος 
Κατσιούλας, ενώ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου παρέμεινε ο (χωριανός μας) Γιάννης Α. Κα-
ραμέτος αφού η θητεία αυτού και της Δημαρχιακής 
Επιτροπής είναι 2ετής. 
 ➜ Περισσότερα στη σελίδα 9

 Χορός Αποδήμων Νεράϊδας 
 Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος χορός 
των Αποδήμων Νεραϊδιωτών στην Αθήνα. 
 ➜ Περισσότερα στη σελίδα 8

Ιεροσυλία στο 
Μοναστήρι μας 
 

Ελεεινά και τρισάθλια ανθρωποειδή υποκεί-
μενα, παράσιτα, κατακάθια της κοινωνίας 
καταστρέφοντας το τέμπλο, πήραν τις 2 

εικόνες του, αριστερά και δεξιά της ωραίας πύ-
λης, τον ένθρονο Χριστό και τη βρεφοκρατού-
σα Παναγία, από τον Ι. Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου 
Νεράϊδας. Η ιεροσυλία διεπράχθη τη νύχτα της 
18 προς 19 Δεκεμβρίου 2009, όταν στην περιο-
χή μας μαίνονταν ακραία καιρικά φαινόμενα με 
πρωτοφανείς καταιγίδες. Καταραμένοι να είναι 
εσαεί. Η Παναγία να μην αφήσει ποτέ ήσυχη την 
ψυχή τους. 

 ➜ Περισσότερα στη σελίδα 12

 Γυμνό το τέμπλο μετά την ιεροσυλία 

Πρόταση για ημερίδα 
στην Νεράϊδα

Ο Πρόεδρος του Δ.Δ. Νεράιδας Κώστας 
Πλατσιούρης έκανε μια πρόταση προς τον 
Δήμο Ιτάμου να διοργανωθεί ημερίδα στην 
πλατεία Νεράιδας, τέλος της άνοιξης, για 
να συζητηθούν όλα τα αναπτυξιακά θέ-
ματα της ευρύτερης περιοχής μας όπως: 
οι δρόμοι Νεράιδα-Μαυρομμάτα, Νεράι-
δα-Γιαννουσέικα, Σαραντάπορα-Μολόχα, 
Σαραντάπορα-Μαυρόλογγο, Φράγμα-
Καβαλιώρα κ.α. θέματα.
Θα προσκληθούν όλοι οι φορείς των νομών 
Καρδίτσας και Ευρυτανίας καθώς και οι 2 
Περιφερειάρχες.

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

Καλό Πάσχα και 
Καλή Ανάσταση



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ2

Ο κόσμος της τέχνης
ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

 ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτάνων Επι-
στημόνων κ. Ιωάννης Ζούμπος, απέστειλε 
προς την Εφημερίδα μας ευχετήρια κάρτα για τις 
γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους 
2010. 
 Ευχαριστούμε πολύ και αντευχόμαστε. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 

 Ο Δημήτριος Ν. Καραμέτος (Επίτιμος 
Πρόεδρος Εφετών) προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αρ. απόδ. 718) υπέρ της Εφημερί-
δας του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊ-
δας – Δολόπων», εις μνήμην του Ευαγγέλου 
Δ. Δήμου.

 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 

 Ο Δημήτριος Ν. Καραμέτος (Επίτιμος Πρό-
εδρος Εφετών) προσέφερε το ποσό των 100 
ευρώ, υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Σαρανταπόρου, εις μνήμην 
του αδελφού του Χρήστου Ν. Καραμέτου. 

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

 Ανάσταση 
 Η Στοργική Προμήθεια του Θεού 

 Ελεύθεροι πολιορκημένοι 
 
 ΑΠΟ ΤΟ Β’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ 
 Ι 
 Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει˙ 
 λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. 
 Τα μάτια η πείνα εμαύρισε˙ στα μάτια η μάνα μνέει˙ 
 στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει: 
 «έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω ’γω στο χέρι; 
 Οπού ’σύ μου ’γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει». 
 ΙΙ 
 Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε, 
 κι όσ’άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε. 
 …………………………………………………………………
 Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει, 
 και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 
 π’ ολονυχτίς εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη. 
 Και μες στης λίμνης τα νερά, οπ’ έφτασε μ’ ασπούδα, 
 έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, 
 που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο˙ 
 το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκειά κι εκείνο.
 Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη˙ 
 η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι. 
 Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει: 
 «Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει». 
 ΙΙΙ 
 «Σάλπιγγα, κόψ’ του τραγουδιού τα μάγια με τη βία, 
 γυναικός, γέροντος, παιδιού, μην κόψουν την αντρεία». 
 Χαμένη, αλίμονο, κι οκνή τη σάλπιγγα γρικάει˙ 
 αλλά πώς φθάνει στον εχθρό και καθ’ ηχώ ξυπνάει; 
 Γέλιο στο σκόρπιο στράτευμα σφοδρό γεννοβολιέται, 
 κι η περιπαίχτρα σάλπιγγα μεσουρανίς πετιέται˙ 
 και με χαρούμενη πνοή το στήθος το χορτάτο, 
 τ’ αράθυμο, το δυνατό, κι όλο ψυχές γιομάτο, 
 βαρώντας γύρου ολόγυρα, ολόγυρα και πέρα, 
 τον όμορφο τρικύμισε και ξάστερον αέρα˙ 
 Τέλος μακριά σέρνει λαλιά, σαν το πεσούμεν’ άστρο, 
 τρανή λαλιά, τρόμου λαλιά, ρητή κατά το κάστρο.
 (………………………………………………………..) 
 ΑΠΟ ΤΟ Γ’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ 
 Ι 
 Μητέρα, μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, 
 κι αν στο κρυφό μυστήριο ζούν πάντα τα παιδιά σου 
 με λογισμό και μ’ όνειρο, τι χάρ’ έχουν τα μάτια, 
 τα μάτια τούτα, να σ’ ιδούν μες στο πανέρμο δάσος, 
 που ξάφνου σου τριγύρισε τ’ αθάνατα ποδάρια, 
 κοίτα με φύλλα της Λαμπρής, με φύλλα του Βαϊώνε! 
 Το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα, 
 ατάραχη σαν ουρανός μ’ όλα τα κάλλη πόχει, 
 που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη ’ναι κρυμμένα! 
 Αλλά, Θεά, δεν ημπορώ ν’ ακούσω τη φωνή σου, 
 κι ευθύς εγώ τ’ ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω; 
 Δόξα ’χ’ η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι. 
 ΙΙ 
 Μες στα χαράματα συχνά, και μες στα μεσημέρια, 
 κι όταν θολώσουν τα νερά, κι όταν πληθύνουν τ’ άστρα, 
 ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κι οι βράχοι. 
 Γέρος μακριά, π’ απίθωσε στ’ αγκίστρι τη ζωή του, 
 το πέταξε, τ’ αστόχησε, και περιτριγυρνώντας: 
 «Αραπιάς άτι, Γάλλου νούς, βόλι Τουρκιάς, τόπ’ Άγγλου! 
 Πέλαγο μέγ’, αλίμονο, βαρεί το καλυβάκι˙ 
 σε λίγην ώρα ξέσκεπα τα λίγα στήθη μένουν! 
 Αθάνατή ’σαι, που, βροντή, ποτέ δεν ησυχάζεις».
 (………………………………………………………….)
 VI 
 Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη, 
 κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα, 
 και στη σκιά που φούντωσε και κλεί δροσιές και μόσχους 
 ανάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος. 
 Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, 
 χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη, 
 και παίρνουνε το μόσχο της, κι αφήνουν τη δροσιά τους, 
 κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους, 
 τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια. 
 Εξ αναβρύζει κι η ζωή σ’ γή, σ’ ουρανό, σε κύμα. 
 Αλλά στης λίμνης το νερό, π’ ακίνητο ’ναι κι άσπρο, 
 ακίνητ’ όπου κι αν ιδείς, και κάτασπρ’ ως τον πάτο, 
 με μικρόν ίσκιον άγνωστον έπαιξ’ η πεταλούδα, 
 που ’χ’ ευωδίσει τσ’ ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο. 
 -«Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πές απόψε τι ’δες;». 
 -«Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!
 Χωρίς ποσώς γής, ουρανός και θάλασσα να πνένε, 
 ουδ΄ όσο καν η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι, 
 γύρου σε κάτι ατάραχο π’ ασπρίζει μες στη λίμνη, 
 μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι, 
 κι όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φώς του!». 
 (…………………………………………………………….).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποσπάσματα από το ποίημα του Διονυσίου 
Σολωμού «Ελεύθεροι πολιορκημένοι», που το σχεδίασε ο ποι-
ητής τρείς (3) φορές, χωρίς όμως να το ολοκληρώσει. Είναι 
Απρίλης του 1826. Οι Τούρκοι πολιορκούν το Μεσολόγγι. Οι 
κάτοικοι αρνούνται να παραδοθούν. Περνάνε φρικτές στιγ-
μές. Υποφέρουν από πείνα και αρρώστιες. Και είναι άνοιξη. 
Η φύση, γεμάτη ζωή, είναι σαν να θέλει να παρασύρει τους 
πολιορκημένους με την ομορφιά της. Οι πολιορκημένοι όμως 
πάνω από τη ζωή τους βάζουν το χρέος για την πατρίδα. 

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 δε-

σμεύουν.

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

 Οι Νερόμυλοι της Νεράϊδας 

 Στις ποταμιές κοντά εκεί, στα σκιερά πλατάνια, 
 παλιά μνημεία σώζονται, νερόμυλοι μαντάνια. 

 Απομεινάρια πιά εκεί, στην παρακμή σαπίζουν, 
 έχουν μακρά παράδοση, παλιούς καιρούς θυμίζουν. 

 Έχασαν πιά τη λάμψη τους, δεν άντεξαν στο χρόνο,
 τώρα παλιά κειμήλια, μας προξενούν τον πόνο. 

 Δεν θα ξεχάσω το κανδήλι, το λίγο φώς το βραδινό, 
 το ρόδινο το κραμποκούκι, του μυλωνά το πρωϊνό. 

 Στο τζάκι έβραζε τσουκάλι, η φασολάδα τακτική, 
 έμοιαζε βασιλικό τραπέζι, του μυλωνά η μαγειρική. 

 Μέρα και νύχτα τα βαρδάρια, μυλόπετρες και φτερωτή, 
 ήταν του μύλου το τραγούδι, γλυκιά χαρά του αλεστή. 

 Χρυσάφι αλεύρι έδιναν, την εποχή εκείνη, 
 γλυκό ψωμί χωριάτικο αξέχαστο θα μείνει. 

 Θρύλοι που πέρασαν και αφήσαν, μια ιστορία μακρινή, 
 ας μείνουν στην παράδοση, για θύμιση παντοτινή. 

 Παπα-Γιώργης Δήμου. 

 Σημείωση: Όπως μας γράφει ο σεβάσμιος παπα-Γιώργης σε σημείωμά του 
που συνόδευε το ποίημα αυτό, στη δική του εποχή το χωριό μας, η Νεράϊδα 
είχε 14 νερόμυλους! 

Χωματουργικές εργασίες 
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός 
Μάντρα στα Σαραντάπορα 

Υλικά πάράδιδοντάι άΥθηΜερον 

επίσης αναλαμβάνουμε: καθαρισμούς και διαμορφώσεις οικοπέ-
δων και χωραφιών, περιφράξεις, διανοίξεις δρόμων κ.λ.π. 

τηλ.: 2441 0 94527
κιν.: 697 332 4119 Κώστας  κιν.: 697 407 7680 Δημήτρης 

λοΓιΣτικά - ΦορολοΓικά 
Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου 

άθήνα - ηλιούπολη  τηλ.: 210 9621997 / κιν.: 694 8079798 

• Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου

 ΤένΤές πανΤός ΤΥπόΥ
Άγιος Κωνσταντίνος Λοκρίδος 
 Τηλ.: 2235 0 32419 κιν.: 697 2719407 
 
•  Ο Μάριος είναι γυιός της Ντίνας και 

του αείμνηστου Κώστα Λιάπη

  Ανθρώπων η ανάσταση 
 είν’ έλεος Θεού. 
 Βεβαίωση μας δίνει 
 η Θυσία του Χριστού. 
 Και πρώτα ποίμνιο μικρό 
 λαβαίνει αμοιβή 
 για χίλια χρόνια κυβερνά 
 με τον Χριστό μαζί. 

 Στο νέφος των μαρτύρων του 
 δίνει ο Θεός ζωή, 
 Ανάσταση καλύτερη 
 υπόσχετ’ η Γραφή. 
 Και πρόβατ’ άλλα αν χαθούν 
 σε τούτο τον καιρό, 
 θ’ αναστηθούν για να αινούν 
 τον Ύψιστο Θεό. 
 

Μέσ’ από τάφους σκοτεινούς 
 θα βγούνε οι νεκροί, 
 για ν’ απολαύσουν τη ζωή 
 σε παραδείσια γή. 
 Μετά τα χίλια χρόνια 
 θα ξαναδοκιμαστούν, 
 κι αν παραμείνουνε πιστοί 
 θε να ευλογηθούν. 

 Ας πούμε σ’ όσους έχασαν 
 ανθρώπους προσφιλείς, 
 πως για ν’ ανταμωθούν ξανά 
 καιρός δεν είν’ πολύς. 
 Να πράττουμ’ έργα αρεστά 
 είν’ θεία εντολή. 
 Κι ο θάνατος δεν μας στερεί, 
 ναι, την ανταμοιβή. 

 (Ιωάννης 11-25)
 

 Γ. Α. Αυγέρης 
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Κ ο ι ν ω ν ι κ ά

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
 ● Ο Νίκος και η Ελένη Καραμέτου – Κού-
νουπα, κόρη της Μαρίας και του Χρήστου Γ. 
Καραμέτου, απέκτησαν αγοράκι την Πέμπτη 
10 Δεκεμβρίου 2009, στην Αθήνα όπου δια-
μένουν. 

 ● Ο Θύμιος και η Γιάννα Ζήση – Τσιλι-
μίγκα, κόρη του αείμνηστου Χρήστου Ζήση 
και της Χρυσάνθης, απέκτησαν αγοράκι την 
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στην Αθήνα 
όπου διαμένουν. 

 ● Η Βασιλική και ο Κώστας Καστρίτσης, 
γυιός της Βασιλικής και του Τρύφωνα Κα-
στρίτση, απέκτησαν δίδυμα αγοράκια το 
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010, στην Αθήνα 
όπου διαμένουν.

 ● Η Καλλιόπη και ο Δημήτρης Αυγέρης 
του Κων/νου (Ιερέως), απέκτησαν κοριτσά-
κι την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010, στο 
Βόλο όπου διαμένουν. 

 ● Η Τίνα και ο Κώστας Καραμανώλης, 
γυιός της Νίκης Θάνου και εγγονός της Χα-
ρίκλειας και του Κωσταντή Θάνου, απέκτη-
σαν κοριτσάκι, το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 
2010, στην Αθήνα όπου διαμένουν. 

 ● Η Βασιλική και ο παπα-Δημήτρης Ζή-
σης, γυιός του (αείμνηστου πλέον) παπα-
Γιάννη Ζήση από το Μεγαλάκκο, απέκτησαν 
κοριτσάκι (το 6ον τους παιδί), την Τρίτη 16 
Φεβρουαρίου 2010, στο Ευηνοχώρι Μεσο-
λογγίου όπου διαμένουν και είναι Εφημέριος 
ο παπα-Δημήτρης. 

   Ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

 ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
 ● Η Ελισάβετ Θάνου, κόρη της Μαρίας 
και του Νίκου Θάνου (εγγονή της Μαρίας 
και του αείμνηστου Δημητρίου Θάνου) και 
ο Μανώλης Κανταρτζόγλου, αρραβωνιά-
στηκαν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009, 
στο Βάμμο Χανίων, στην Κρήτη. (Η Ελισά-
βετ είναι Ιατρός στο νοσοκομείο Ηρακλείου 
Κρήτης). 

  ● Η Βασούλα Καπνογιάννη, κόρη του 
Φώτη και της Σπυριδούλας Μητσάκη – Κα-
πνογιάννη (εγγονή των αείμνηστων Βασιλι-
κής και Τάκη Μητσάκη) και ο Αθανάσιος 
Δαβουδάνης, αρραβωνιάστηκαν την Τετάρ-
τη 6 Ιανουαρίου 2010 (Φώτων), στις Φέρες 
Έβρου απ’ όπου κατάγεται ο Αθανάσιος 
και εργάζονται και οι δυο στον Ελληνικό 
Στρατό. 

 ● Ο Λάμπρος Κουτσουμπάνης, γυιός του 
Στέλιου και της Ουρανίας Μπαλτή - Κου-
τσουμπάνη (εγγονός της Σοφίας και του πα-
πα-Βάϊου Μπαλτή) και η Γεωργία Κόλια, 
αρραβωνιάστηκαν το Σάββατο 6 Φεβρουαρί-
ου 2010, στον Αλμυρό Μαγνησίας. 

 ● Η Ουρανία Αυγέρη κόρη του Κων/νου 
Αυγέρη (Ιερέως) και ο Ιωάννης Ζαφειρίου 
από το Βόλο, αρραβωνιάστηκαν το Φεβρου-
άριο 2010, στο Βόλο. 

 Ευχόμαστε Καλά Στέφανα. 

 ΓΑΜΟΙ 
 ● Ο Χαράλαμπος Κακάτσος γυιός του 
Στράτου και της Βάϊας Ζήση (εγγονός των 

αείμνηστων Γιαννούλας και Χαράλαμπου 
Ζήση), και η Ελένη Παπαευαγγέλου (με κα-
ταγωγή από την Καρδίτσα), παντρεύτηκαν το 
Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2010, στον Ι. Ν. Κοι-
μήσεως Θεοτόκου στην Κάντζα Αττικής. 

 Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

  ΘΑΝΑΤΟΙ 
 ● Πέθανε ο Χρήστος Καραμέτος του Νι-
κολάου, (βιβλιοδέτης, αδελφός του Επίτιμου 
Προέδρου Εφετών), σύζυγος της Φιλίτσας 
και πατέρας της Μαρίας, της Αναστασίας 
(και από την πρώτη σύζυγό του αείμνηστη 
Παναγιώτα) του Νίκου, του Θοδωρή, και του 
Γιάννη, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010, σε 
ηλικία 84 ετών, στην Αθήνα και η κηδεία 
έγινε τη Δευτέρα στο Κοιμητήριο Κόκκινου 
Μύλου. 

 ● Πέθανε η Ιουλία Δήμου, σύζυγος του αεί-
μνηστου Χριστόδουλου Δήμου και μητέρα 
της Μαίρης, της Ρίτας και του Ηλία, την Τρί-
τη 9 Φεβρουαρίου 2010, σε ηλικία 87 ετών, 
στην Καρδίτσα όπου και έγινε η κηδεία την 
Τετάρτη. 

 ● Πέθανε ο Βαγγέλης Δήμος του Δημητρί-
ου (στέλεχος αλλά και συνδικαλιστής των 
ΕΛΤΑ), αδελφός του Ηλία (και της αείμνη-
στης παπαδιάς Αθηνάς), σύζυγος της αείμνη-
στης Μαίρης και πατέρας της Σάντης και του 
Δημήτρη, το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010, 
σε ηλικία 76 ετών, στην Αθήνα (Παράδεισος 
Αμαρουσίου) και η κηδεία έγινε την Τετάρτη 
στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

 ● Πέθανε ο Κώστας Τόλης (αδελφός της Ει-
ρήνης Η. Μητσάκη) σύζυγος της Βασιλικής 
και πατέρας του Σπύρου και του Ηλία, την 
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010, σε ηλικία 65 
ετών, στην Αγ. Παρασκευή Λαμίας όπου και 
έγινε η κηδεία την Παρασκευή.

 ● Πέθανε ο Ηλίας Σιούτης (γαμπρός του 
Γεωργίου Παπαγεωργίου), σύζυγος της Βα-
σιλικής και πατέρας της Φιλομήλας και της 
Μαρίας, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010, 
σε ηλικία 60 ετών, στην Αθήνα και η κηδεία 
έγινε την Κυριακή στο Κοιμητήριο Κόκκι-
νου Μύλου. Την Κυριακή 21.3.10 είναι το 
40ήμερο μνημόσυνό του στην Αγία Μαρίνα 
Φιλαδέλφειας.

 ● Πέθανε ο παπα-Γιάννης Ζήσης (Ιερέ-
ας), του Δημητρίου από το Μεγα-Λάκκο, 
σύζυγος της Σοφίας και πατέρας της Ευθυ-
μίας, του παπα-Δημήτρη (Ιερέας) και του 
παπα-Θεόδωρου (Ιερέας), την Κυριακή 21 
Φεβρουαρίου 2010, σε ηλικία 67 ετών. Η 
νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στο Αιτω-
λικό και ενταφιάστηκε στην Κατοχή Μεσο-
λογγίου, στον περίβολο του Ι. Ν. όπου ήταν 
χρόνια Ιερέας.

 ● Πέθανε ο Χριστόδουλος Κουσάνας του 
Κων/νου, σύζυγος της Βασιλικής και πατέ-
ρας της Δήμητρας, του Κώστα και του αεί-
μνηστου Βασίλη, την Πέμπτη 25 Φεβρουα-
ρίου 2010, σε ηλικία 81 ετών, στον Τύρναβο 
όπου διέμεναν με το γυιό του Κώστα και η 
κηδεία έγινε την Παρασκευή στη Νεράϊδα. 

 Θερμά Συλλυπητήρια. 

Για την κατασκευή του νέου Οστεοφυ-
λακίου Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφε-
ραν τα ακόλουθα ποσά: 

 1. Καραμέτος Χρήστος του Γεωργίου & της Περ-
σεφώνης, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. 
απόδ. 138), εις μνήμην των γονέων του Περσεφώ-
νης και Γεωργίου Καραμέτου. 

 2. Σπινάσας Ηλίας του Βασιλείου, προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 134).

 3. Οικογένεια Θεόδωρου και Αλίκης Σπινάσα, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 135), 
εις μνήμην του Χριστόδουλου και της Ιουλίας Δή-
μου. 

 4. Οικογένεια Ευαγγέλου και Ανθούλας Θάνου, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 136), 
εις μνήμην του Χριστόδουλου και της Ιουλίας Δή-
μου.

 5. Γιαννέλος Κλεομένης από Καροπλέσι, προσέφε-
ρε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 229), εις μνήμην 
του δάσκαλου Κώστα Ι. Ζήση. 

 6. Σπανού Γεωργία του Λάμπρου, προσέφερε το 
ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 230)

 7. Κουσάνας Δημήτριος του Κων/νου, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 137), εις μνήμην 
του αδελφού του Χριστόδουλου Κουσάνα. 
  Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
 Η Κλεοπάτρα Αυγέρη, κόρη του Αποστόλη 
(Λάκη) Αυγέρη, και εγγονή της Πάτρας και του Κώ-
στα Η. Αυγέρη, πέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
(Δασκάλα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 Θερμά Συγχαρητήρια. 

 ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΙΟ 
 Η Ουρανία Αυγέρη του Κων/νου (Ιερέως), πήρε 
το Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο-
λικής Ηλικίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
 Ο Νικόλαος Γιαννουσάς του Φωτίου, προσέφερε το ποσό των 50 
ευρώ (αρ. απόδ. 822), στην Εφημερίδα «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – 
Δολόπων», εις μνήμην του παππού του Νικολάου Γιαννουσά. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 Η οικογένεια Γεωργίου Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε θερμά 
όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για το χαμό 
του πολυαγαπημένου μας γαμπρού Ηλία Σιούτη. Ιδιαίτερα ευχαρι-
στούμε όσους κατέθεσαν αντί στεφάνου χρήματα τα οποία εδόθη-
σαν σε ευαγή ιδρύματα. 
 Η σύζυγος Βασιλική, τα παιδιά Φιλομήλα και Μαρία. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 Η Ντίνα Σπανού – Τζερέτα, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ, υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Κωνστα-
ντίνου Σαρανταπόρου, εις μνήμην του πατρός της 
Ευαγγέλου Σπανού, ο οποίος διετέλεσε για πολλά 
έτη ψάλτης στην εκκλησία αυτή.

 ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
 Ο Χρήστος Μαλάμης γυιός της Άννας και του 
αείμνηστου Κώστα Μαλάμη, τελείωσε με επιτυ-
χία την Σχολή Ειδικών Δυνάμεων του Λιμενικού 
Σώματος και τοποθετήθηκε στο Λιμεναρχείο Κο-
ρίνθου. 
 Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

ΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ  
ΣΤΟ CambrIdge 

 Ο Θεόδωρος Ζήσης, γυιός του δικηγόρου Δημή-
τρη Ζήση (και εγγονός των αείμνηστων Θεόδωρου 
και Χριστίδας Ζήση), έγινε δεκτός από το Πανεπι-
στήμιο του Καίημπριτζ (Cambridge) της Αγγλί-
ας, στο οποίο θα συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές από 1.10.2010. 
 Τον Ιούνιο του 2009 τελείωσε πρώτος (όπως πρό-
σφατα ξαναγράψαμε) την Νομική Σχολή Αθηνών 
και ήδη για το τρέχον έτος είναι μεταπτυχιακός 
φοιτητής του προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών του Αστικού Δικαίου της αυτής Σχολής, 
με σειρά κατάταξης πρώτος (1ος) μεταξύ 82 μετα-
πτυχιακών φοιτητών που επελέγησαν. 
 Θερμά συγχαρητήρια στο χωριανό μας φοιτητή 
Θεόδωρο Δ. Ζήση. 

 ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
 Λόγω τυπογραφικού λάθους, στο προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας, η προσφορά (για το Οστεοφυλάκιο) των 
χωριανών μας Κων/νου και Μαρίας Καραμέτου ποσού 100 
ευρώ (αρ. απόδ. 224), που γράφαμε εις μνήμην των γονέων 
τους Φωτεινής & Γεωργίου Καραμέτου και Αντιγόνης & Κων/
νου Σπανού, το σωστό είναι εις μνήμην Φωτεινής & Γεωρ-
γίου Καραμέτου και Αντιγόνης & Κων/νου Κοντογιάννη. 
Ζητάμε συγνώμη. 

Ενισχύσεις για Σύλλογο - Εφημερίδα
Α/Α   Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.) ............................................. ΕΥΡΩ
1 Ανυφαντή - Κιοσσέ Τούλα από Αταλάντη (1220) .......................20
2 Αυγέρης Γεώργιος του Αντ. (718) .....................................................20
3 Βουρλιάς Ηλίας του Σωτ. (788) ..........................................................10
4 Ζήση - Μαργαρίτη Σοφία (909) ......................................................... 10 
5 Θεογιάννης Πέτρος από Κλειτσό (789) ..........................................10
6 Καλλές Νικόλαος Δικηγόρος από Αθήνα (1221) .........................40
7 Καραβάνας Κώστας του Δημ. (716) ................................................. 25 
8 Καραμέτου Μερόπη από Αγ. Τριάδα Φθ. (1014) .........................10
9 Κατσούλης Νικόλαος Ιατρός (787) ...................................................50
10 Καφαντάρη - Κριαρά Ελένη (1012) ..................................................20
11 Λυρίτση - Ευθυμίου Ελένη (895) ....................................................... 10 
12 Λυρίτση - Πασχάλη Αντιγόνη (893) ................................................. 10 
13 Λυρίτση - Χατζοπούλου Αποστολία (892) .....................................10
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ενώ από Νεράϊδα μέχρι Μοναστήρι 
ο δρόμος όλο το χειμώνα ήταν εντε-
λώς κλειστός. Όπως θα δείτε όλοι στις 
φωτογραφίες των μέσα σελίδων η 
αθλιότητα του δρόμου αυτού έχει ξε-
περάσει κάθε όριο. Οι δυνατές βροχές 
που έπεσαν πρίν τα Χριστούγεννα τον 
αποτελείωσαν. Έτσι από τις 19.12.2009 
το τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα, 
του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνης 
Πλαστήρα, ήταν κλειστό στο «Βαρκό» 
λόγω κατολίσθησης αλλά και στα Προ-
σήλια λόγω βουλωμένων τεχνικών.

 Και είναι τόσο σημαντικός δρό-
μος. Είναι τμήμα του οδικού άξονα 
Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα. Δεν τα-
λαιπωρούμαστε μόνο εμείς αλλά πλή-
θος επισκεπτών που για να πάνε στη 
Λίμνη αναγκάζονται να κάνουν κύκλο 
δεκάδων χιλιομέτρων. 

 Δεν έπρεπε να ανοιχτεί ο δρόμος 
αμέσως; Δεν έπρεπε να ξεβουλώσουν 
αμέσως τα τεχνικά στα Προσήλια; 
Έπρεπε αλλά οι καθ’ ύλην αρμόδιοι 
(Δήμος Ιτάμου) ούτε κάν ασχολή-
θηκαν επιβεβαιώνοντας την άποψη 
πολλών χωριανών μας ότι εσκεμμένα 
ο δρόμος αυτός ωθείται στην αθλιό-
τητα. Το ενδιαφέρον των αρμοδίων 
εξαντλήθηκε στο να στείλουν ένα 
φορτωτή να καθαρίσει τα μπάζα που 
έφερε το Κατνόρεμα. Από εκεί και 
πέρα η κατάστασή του φαίνεται στις 
φωτογραφίες. 

 Στη θέση «Φιλίππου» κατασκευ-
άζεται ήδη με χρήματα του Κράτους 
γέφυρα Μπέλλεϋ γεφυρώνοντας το 
δρόμο Νεράϊδα - Καροπλέσι. Πρίν 
κάμποσα χρόνια πάλι με χρήματα του 
Κράτους στήθηκε γέφυρα Μπέλλεϋ 
στη θέση «Λογγές» γεφυρώνοντας 
τον ίδιο δρόμο. Κι όμως αυτοκίνητο 
όλο το χειμώνα στο Μοναστήρι απ’ τη 
Νεράϊδα δεν μπορούσε να πάει. 

 Ο δρόμος αυτός χαλικοστρώθη-
κε καλά πολλές φορές. Έγιναν τεχνικά 
στα ρέματα πρίν δεκαετίες. Στοιχειώ-
δη συντήρηση ήθελε και θα ήταν τέ-
λειος. Αλλά… 

 Όσον αφορά την κατολίσθηση. 
Έγινε λίγα μέτρα πρίν την Παναγία, 
μόλις τελειώνουν οι σάρες. Είναι μεγά-
λη. Έφυγε κάτω πολύς τόπος. Επειδή 
στο σημείο αυτό ποτέ δεν ξαναβού-
λιαξε πολλοί λένε ότι ο τόπος αυτός 
εκεί επηρεάστηκε από τα έργα που 
έγιναν στον απάνω δρόμο που περ-
νάει λίγα μέτρα πιο πάνω. Στον επάνω 
αυτό δρόμο (μετά την περσινή κατολί-

σθηση που έγινε λίγα μέτρα πιο εδώ) 
έγιναν μεγάλα έργα με τοιχοποιίες και 
τσιμεντοστρώσεις όπως βλέπετε στις 
φωτογραφίες. Τουναντίον στον κάτω 
δρόμο δεν έγινε τίποτα ούτε το αυλάκι 

δεν καθάρισαν ποτέ να φεύγουν έξω 
τα νερά. Έτσι λοιπόν ήταν επόμενο να 
συμβεί η καταστροφή αυτή. Αίτημα 
όλων μας είναι να γίνουν ακριβώς 
τα ίδια έργα και στον κάτω δρόμο 
για να σταθεροποιηθεί. Οι αρμόδιοι 
που τόσα χρόνια τον άφησαν στη μοί-

ρα του να ενεργήσουν τώρα να απο-
κατασταθεί όπως προείπαμε. 

 Τα τεχνικά στα Προσήλια βού-
λωσαν όλα καθιστώντας το οδόστρω-
μα ένα απέραντο χαντάκι. Δεν έμεινε 
χαλίκι πουθενά. Εδώ και 12 χρόνια ( 
επί Καποδίστρια) ουδείς ασχολήθηκε 
με τον σωστό καθαρισμό των τεχνι-
κών και αυλακιών στα Προσήλια, όσο 
κι αν φωνάζαμε συνεχώς εμείς. Έτσι 

τα τεχνικά στην αθλία κατάσταση που 
βρισκόταν δεν ήθελαν πολύ για να 
βουλώσουν. Με την πρώτη δυνατή 
βροχή οι πέτρες και τα χώματα που 
έφεραν από πάνω τα ρέματα τα βού-
λωσαν και το νερό έτρεχε (και τρέχει 
ακόμα) μέσα στο δρόμο μέχρι το Κατ-
νόρεμα. 

 Στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του 
χειμώνα. Με το πρώτο χιόνι που άρ-
χισε να πέφτει την Πέμπτη 10.12.09, 
ο εργολάβος πήρε τα μηχανήματα 
και σταμάτησε. Σε λίγες μέρες τώρα 
μετά το Πάσχα θα ξαναρχίσει βέβαια 
ολοκληρώνοντας τα λίγα μέτρα που 
απέμειναν. 

 Μέχρι τις 10.12.09 ολοκληρώ-
θηκαν οι εξής εργασίες: Τη Δευτέρα 
7.12.09 το σκαπτικό μηχάνημα έφτασε 
στο ρέμα Πλατανόρεμα (όρια νομών) 
ολοκληρώνοντας την διαπλάτυνση σε 

όλο το μήκος από Τριφύλλα (Σπίτι Δια-
βάτη) μέχρι Πλατανόρεμα. Η διάβαση 
του κομματιού αυτού δυστυχώς όλο 
το χειμώνα ήταν πολύ δύσκολη γιατί 
ο εργολάβος δεν φρόντισε να ρίξει 
χοντρό χαλίκι κάτω ώστε να μην έχει 
τόση λάσπη. Ο εργολάβος δεν φρό-
ντισε, οι αρμόδιοι εκλεγμένοι με την 
ψήφο μας όμως έκαναν καμιά ενέρ-
γεια για να αναγκαστεί να το στρώσει; 
Ή μήπως έχουν κι αυτοί ευθύνη για 
την αθλιότητά του; Φρόντισαν το συ-
νεργείο να κόψει τα ξύλα νωρίτερα για 
να μη φτάσουμε στο τραγελαφικό ση-
μείο να κόβουν και να κουβαλούν τα 
ξύλα μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 
3.12.09! Εάν κύριοι έφευγαν από εκεί 
τα ξύλα λίγες μέρες νωρίτερα ίσως ο 
εργολάβος προλάβαινε να ρίξει χαλίκι 
και σ’ αυτό το κομμάτι πρίν πιάσει το 
χιόνι. Γι’ αυτά τα λεπτά ζητήματα σας 
ψηφίζουμε κύριοι… σε όλα τα επίπε-
δα της εξουσίας… 

 Στη Χούνη τώρα πάνω απ’ το χω-
ριό. Το σκαπτικό μηχάνημα ήρθε κι 
άρχισε να σκάβει απ’ τα Κτσέϊκα προς 
Φτερόλακκα τη Δευτέρα 16.11.09, 
όπως γράψαμε και στο προηγούμε-
νο φύλλο της Εφημερίδας μας. Μέχρι 
την Πέμπτη 10.12.09 ήταν εκεί, ένα 
μήνα σχεδόν και δεν μπόρεσε να τε-
λειώσει το κομμάτι. Την μια δεν δού-
λευε το σκαπτικό, την άλλη δεν είχε 
φορτηγά, την άλλη σταματούσε γιατί 
τα φορτηγά κουβαλούσαν χαλίκι για 
τον υπόλοιπο δρόμο και λόγω στενό-
τητας δεν χωρούσαν και σταματούσε 

να σκάβει. Έτσι μέχρι να φύγει έσκα-
ψε 50 μ. περίπου από Κτσέϊκα, άλλα 
τόσα από τον αναμεταδότη προς τα 
εδώ και καμιά 30αριά μέτρα στη μέση 
στη Χούνη εκεί που ανεβαίνει πάνω το 
μονοπάτι. Το υπόλοιπο βρίσκεται σε 
εκκρεμότητα. 

 Από Φτερόλακκα μέχρι ρέμα 

Ζαχαριά έγιναν τσιμεντένια ρείθρα, 
σε όλο το μήκος του τμήματος, έπε-
σαν 3 στρώματα χαλίκια και πατήθη-
καν, και έγιναν επίσης όλα τα επιπλέον 
τεχνικά που προέβλεπε η μελέτη. Από 
ρέμα Ζαχαριά μέχρι ρέμα Πλατανόρε-
μα στρώθηκε χοντρό χαλίκι απ’ το χα-
λιά σε όλο το μήκος του κομματιού.

 Αναμένουμε τώρα σε λίγες μέρες 
μετά το Πάσχα να αρχίσουν πάλι οι 
εργασίες ώστε μέχρι το καλοκαίρι το 
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα να ασφαλ-
τοστρωθεί.

 Όσον αφορά τη χρηματοδότηση 
του τελευταίου εναπομείναντος κομ-
ματιού του τμήματος διασταύρωση 
Νεράϊδας – Γιαννουσέϊκα, δεν είχαμε 

το χειμώνα καμία δυστυχώς εξέλιξη. 
Επιτακτικό αίτημα όλων μας είναι 
να χρηματοδοτηθεί επειγόντως το 
τμήμα για να ολοκληρωθεί ο οδικός 
άξονας Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστή-
ρα. 

 Ύστατη παράκληση: Αγαπητοί 
συγχωριανοί σε λίγες μέρες ο εργο-

λάβος θα αρχίσει πάλι εργασίες να 
ολοκληρώσει τη διαπλάτυνση από 
Κτσέϊκα μέχρι Παπαδόβρυση. Όσοι 
έχουμε χωράφια κατά μήκος αυτού 
του δρόμου να αφήσουμε λίγο τόπο 
ώστε να μπορούν να κινούνται άνε-
τα εκεί δύο αυτοκίνητα. Ο δρόμος 
αυτός μια φορά γίνεται και θα είναι 
αιωνίως. Ας βοηθήσουμε να γίνει 
σωστός. Εμείς και τα παιδιά μας θα 
περνάμε σ’ αυτόν. Ας σκεφτούμε πως 
κάποιοι άλλοι άφησαν αρκετό τόπο 
για να περνάμε εμείς και να φτάνου-
με στο σπίτι μας. Να αφήσουμε με 
ευχαρίστηση λίγο τόπο. 

 
 Νεράϊδα 26.2.2010 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

 Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα  και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα  του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
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Κατάσταση οδοστρώματος του τμήματος Νεράιδα-Γιαννουσέικα, του οδικού άξονα 
Καρπενήσι- Λίμνη Πλαστήρα

Ακριβώς αυτά τα έργα απαιτούμε να γίνουν και στον κάτω δρόμο για να αποκαταστα-
θεί η κατολίσθηση

Προσήλια. Τα τεχνικά βουλωμένα. Αυλάκια βουλωμένα. Τα νερά μέσα στο οδόστρωμα 

Μήπως  κ.  Δήμαρχε  θα  ήταν  αισθητικά  καλύτερα  το  σπιτάκι  για  τους  μοναχούς  να  γίνει  
παρακάτω, σε  μια  άκρη  και  όχι  στη  μέση  της  λάκκας, εδώ  δίπλα   στην  κρανιά;  Ακόμα  και  
την  θέα  της  εκκλησίας  απ’  το  δρόμο  θα  εμποδίζει.  Σκεφθείτε  το  λίγο  πρίν  στηθεί. 

Σ’ ένα σημείο είχε μείνει χαλίκι στο οδόστρωμα (ράχη Κουτσουρέϊκα) επειδή το αυλάκι δεν 
είχε βουλώσει εκεί ποτέ. Φέτος το βούλωσαν κι αυτό με το ζόρι ανακατεύοντας τον όχτο 

Έργα σταθεροποίησης του επάνω δρόμου από κοντά



περιοχές. Οι υποσχέσεις και τα λό-
για έχουν ένα όριο! Δεν αντέχουμε 
άλλη κοροϊδία. Αν υπήρχε αυτή η 
γέφυρα δεν θα κινδύνευαν άνθρω-
ποι το χειμώνα. 

 Πρίν λίγες μέρες (18.2.10) δια-
βάσαμε στις εφημερίδες της Καρδί-
τσας σχετικό Υπόμνημα που έστει-
λαν στο αρμόδιο Υπουργείο οι 4 
Δήμαρχοι της περιοχής μας (Ιτάμου, 
Φουρνάς, Βίνιανης και Φραγκίστας). 
Τους ευχαριστούμε θερμά και τους 
λέμε μπράβο. Το Υπόμνημα θα το 
βρείτε αναδημοσιευμένο ξεχωρι-
στά.

 Μηχανικοί ήρθαν πάλι για 
μετρήσεις. Την Τετάρτη 20.1.10 
μηχανικοί της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας από τη Λάρισα και ο Διευ-
θυντής Δασών Ευρυτανίας από το 
Καρπενήσι, μαζί με τον Πρόεδρο 
του χωριού μας, πήγαν μέχρι την 
Κοκκινόβρυση για μετρήσεις ώστε 
να κλείσουν την Προμελέτη. Της 
επίσκεψης αυτής προηγήθηκε συ-
νάντηση στη Νομαρχία Καρδίτσας 
του Προέδρου Κώστα Πλατσιούρη 
με τον Νομάρχη κ. Φώτη Αλεξάκο 
και σχετικές ενέργειες από μέρους 
του προς την Περιφέρεια. 

 Τα γεγονότα του χειμώνα ανέ-
δειξαν σε μείζονος σημασίας προ-
τεραιότητα την κατασκευή της Γέ-
φυρας. Δεύτερη έρχεται η βελτίωση 
του υπάρχοντος δρόμου με τεχνικά 
και χαλικόστρωση. Και τελειώστε 
όποτε θέλετε εσείς τις μελέτες του 
Παραμεγδόβιου. Ήμασταν νέοι και 
γεράσαμε περιμένοντας την ολο-
κλήρωσή τους.

 Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρί-
ου 3 χωριανοί μας που διατηρούν 
ιχθυοτροφεία και ζώα στην περιοχή 
Κύφου, θέση Μπεσιώτη, πέρασαν 
απέναντι με σκοπό να κάνουν τη 
δουλειά τους και να ξαναπεράσουν 
δώθε την επόμενη μέρα. Τη νύχτα 
όμως η βροχή δυνάμωσε αφάντα-
στα εξελισσόμενη σε πρωτοφανή 
για τα μέρη μας θεομηνία. Ο Μέγδο-
βας έφερε πολύ νερό. Ακόμα περισ-
σότερο όμως κατέβασε ο Μπεσιώ-
της μεταφέροντας στη σμίξη όλο το 
χαλιά απ’ τα Καμάρια. Τα ορμητικά 
νερά του Μπεσιώτη μετέφεραν απί-
στευτα μεγάλη ποσότητα αμμο-
χάλικου που κάλυψε όλο το χώρο 
μέχρι τα μεγάλα πλατάνια στην 
άκρη της λογγάς «Πλατσιούρη». Η 
μεγάλη γούρνα της σμίξης αποτε-
λεί πλέον παρελθόν, γέμισε χαλιά. Ο 
Μέγδοβας ωθούμενος απ’ το Μπε-
σιώτη αναγκάστηκε να κυλάει μέσα 
στη λογγά. Έτσι τα πλατάνια της 
από εδώ όχθης που κρατούσαν τα 
συρματόσχοινα του γεφυριού, από 

τα ορμητικά νερά, το ένα έσπασε 
στη μέση ενώ το άλλο ξεριζώθηκε 
και παρασύρθηκε. Το μισό γεφύρι 
βρέθηκε μέσα στο νερό και τα μισά 
σανίδια του ξηλώθηκαν. Όπως φαί-
νεται στη φωτογραφία. Από εδώ ξε-
κινάει η περιπέτεια των χωριανών 
μας. 

 Το Σάββατο ήρθε στην τοπο-
θεσία η Πυροσβεστική Καρδίτσας, 
με 2 οχήματα, χωρίς να μπορέσει 

να κάνει τίποτα αφού ο Μέγδοβας 
ήταν ανεξέλεγκτος. Την Κυριακή 
ήρθε και η ΕΜΑΚ από τη Λάρισα. 
Την Κυριακή εκτός της ΕΜΑΚ ήταν 
εκεί πάλι η Πυροσβεστική (με 2 
οχήματα), τζίπ της Αστυνομίας, 
χωριανός μας με μεγάλο γερανό 
και πολλοί χωριανοί μας για βοή-
θεια. Κανένας όμως δεν μπορούσε 
να πλησιάσει τον αγριεμένο (σαν 
μανιασμένο ταύρο) Ταυρωπό. Μο-
ναδική λύση απεγκλωβισμού ήταν 
από αέρα με ελικόπτερο. Όμως 
για να έρθει ελικόπτερο έπρεπε να 
υπάρχει κάποιος ασθενής πράγμα 
που φυσικά δεν υπήρχε και εξάλλου 
είχαν και τρόφιμα καθώς και στέγη. 
Έτσι μόλις σταμάτησε η βροχή την 
Τρίτη οι εγκλωβισμένοι από εκεί και 
χωριανοί μας από εδώ τέντωσαν 
άλλο συρματόσχοινο και κάνοντας 
«καρούλι» πέρασαν δώθε άνθρω-
ποι και πράγματα. 

 Για το γεγονός έγραφαν κάθε 
μέρα όλες οι εφημερίδες της Καρδί-
τσας. Την Δευτέρα 21.12.09 ο «Νέος 
Αγών» είχε την είδηση στην πρώτη 
του σελίδα με τίτλο: «Περιπέτεια για 
τρία άτομα στη Νεράϊδα του Δήμου 
Ιτάμου» και υπότιτλο: «Φούσκωσε ο 
Μέγδοβας και παγιδεύτηκαν μετα-
ξύ Ευρυτανίας και Καρδίτσας!» και 
το κείμενο έγραφε μεταξύ άλλων: 

 «Παγιδευμένοι στα όρια των 
νομών Καρδίτσας και Ευρυτανί-
ας βρίσκονται από χθές το πρωί 
τρείς άνδρες. Ο ποταμός Μέγδο-
βας «φούσκωσε» με αποτέλεσμα 

τα νερά του να παρασύρουν και να 
καταστρέψουν την ξύλινη γέφυρα 
που βρίσκεται τέσσερα περίπου χι-
λιόμετρα μετά τη Νεράϊδα προς τη 
Μαυρομμάτα Ευρυτανίας. 

 »Οι τρείς άνδρες πέρασαν στην 
απέναντι όχθη όταν όμως θέλησαν 
να επιστρέψουν διαπίστωσαν ότι η 
γέφυρα είχε γίνει απροσπέλαστη. 

 »Για το συμβάν ενημερώθηκε 
ο Νομάρχης Καρδίτσας και έτσι κι-

νητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία αλλά και η ΕΜΑΚ από τη 
Λάρισα οι οποίες ωστόσο δεν κα-
τάφεραν να επέμβουν. Τελικά οι 3 
άνδρες χθές το βράδυ παρέμειναν 
στο σημείο όπου για καλή τους 
τύχη υπάρχει καταφύγιο και τροφή 
και σήμερα θα γίνει προσπάθεια για 
τον απεγκλωβισμό τους. 

 »Σε πρώτη φάση θα επιχειρήσει 
γερανός που θα προσπαθήσει να 

αποκαταστήσει τη γέφυρα. Αν δεν 
τα καταφέρει θα γίνει προσπάθεια 
οι 3 άνδρες να μετακινηθούν από… 
αέρος με τη βοήθεια ελικοπτέρου». 

 Όλα αυτά έγραφε ο «Ν. Α.» στην 
πρώτη σελίδα του ενώ παρόμοια 
έγραφαν και οι άλλες Καρδιτσιώτι-
κες εφημερίδες στις σελίδες τους. 

 Ο «Πρωϊνός Τύπος» (21.12.09) 

είχε την είδηση στην πρώτη σελίδα 
με τίτλο: «Εγκλωβίστηκαν τρία άτο-
μα στη Νεράϊδα» και υπότιτλους: 
«Όταν κατέρρευσε γέφυρα στον 
ποταμό Μέγδοβα», «Έρχεται σήμε-
ρα η ΕΜΑΚ για να τους απεγκλωβί-
σει» και συνέχιζε στη σελίδα 7:

 «Εγκλωβισμένα βρίσκονται 
τρία άτομα στα όρια των Νομών 
Καρδίτσας και Ευρυτανίας, όταν 
λόγω της κακοκαιρίας που επικρα-

τούσε στη περιοχή, κατέρρευσε η 
γέφυρα στον ποταμό Μέγδοβα.

 »Στο σημείο έσπευσαν δυο 
οχήματα της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Καρδίτσας με δύναμη, 
όμως δεν μπόρεσε να επιχειρήσει. 
Έτσι σήμερα το πρωί αναμένεται η 
ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, προκειμένου 
να τους απεγκλωβίσει. 

 »Αξίζει ωστόσο να διευκρινί-
σουμε πως τα τρία άτομα βρίσκο-

νται σε οικία και δεν διατρέχουν κίν-
δυνο για τη ζωή τους. Σε επιφυλακή 
βρίσκονταν και η Π. Υ. όπου παρέ-
μεινε στο σημείο όλο το βράδυ». 

 Την Τετάρτη 23.12.09 ο «Νέος 
Αγών» έγραφε πάλι στην πρώτη 
σελίδα με τίτλο: «Αίσιο τέλος στην 
περιπέτεια των «3» στον ποταμό 
Μέγδοβα» τα εξής: 

 «Τέλος καλό όλα καλά για τους 
3 ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί 
στα όρια των Νομών Καρδίτσας και 
Ευρυτανίας το πρωί του Σαββάτου. 

 »Ο ποταμός Μέγδοβας «φού-
σκωσε» με αποτέλεσμα να παρασύ-
ρει την ξύλινη γέφυρα που υπάρχει 
τέσσερα χιλιόμετρα κάτω από τη 
Νεράϊδα του δήμου Ιτάμου και να 
εγκλωβιστούν στην απέναντι όχθη 
στα όρια του Νομού Ευρυτανίας. 

Χθές το πρωί με τη χρήση γερανού 
ένα τμήμα της γέφυρας αποκατα-
στάθηκε και έτσι δόθηκε πρόσβα-
ση στους 3 ανθρώπους και η περι-
πέτειά τους έληξε». 

 Καθολικό αίτημα της τοπικής 
κοινωνίας μας είναι οι αρμόδιοι σε 
επίπεδο Δήμου να βρούν μια μι-
κρή πίστωση για να επισκευαστεί 
το γεφύρι αυτό για πεζούς που κα-
ταστράφηκε. Το χρησιμοποιούμε 
όλοι. Μας «έκοψε τα χέρια». 

 Εάν υπήρχε η γέφυρα Μέγδοβα 
στη θέση «Ζάχενας» θα είχαμε τα 
γεγονότα αυτά το χειμώνα; Όχι βέ-
βαια! Δεν θα υπήρχε εγκλωβισμός 
γιατί οι άνθρωποι θα περνούσαν 
από αυτή. Θα υπήρχε επικοινωνία 
ανθρώπων και αυτοκινήτων όλες 
τις μέρες του χρόνου. Αλλά τόσα 
χρόνια, φτάσαμε ήδη στο 2010, κι 
ακόμα να γίνει. Αν, κύριοι, πνιγεί κά-
ποιος άνθρωπος προσπαθώντας να 
περάσει το Μέγδοβα ποιός θα φταί-
ει; Πρέπει να πνιγεί άνθρωπος για 
να καταλάβετε όλοι οι εκλεγμένοι 
μας σε όλα τα επίπεδα πως πρέπει 
επιτέλους να ενεργήσετε σοβαρά 
και μεθοδικά ώστε να γίνει η γέφυ-
ρα Μέγδοβα; 

 Απαιτούμε να γίνει τώρα, επει-
γόντως η Γέφυρα Μέγδοβα, στη 
θέση «Ζάχενας», στο τμήμα Νεράϊ-
δα – Μαυρομμάτα, της επαρχιακής 
οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλαδή 
του Παραμεγδόβιου!  

 Νεράϊδα 27.2.2010 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της  επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου 

Το γεφύρι στο Μπεσιώτη πρίν την καταστροφή  Το γεφύρι στο Μπεσιώτη μετά την καταστροφή

Η σμίξη και το γεφύρι όπως είναι σήμερα και φαίνεται απ’ τις στροφές

Η Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας, από το Καρπενήσι, έστει-
λε προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), το πα-
ρακάτω έγγραφο με ημερομηνία 24.2.2010 και αριθμό 

πρωτοκόλλου 289, με κοινοποίηση στην Δ/νση Δασών Περιφέ-
ρειας Στερεάς, στο Δασαρχείο Φουρνάς και στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Το έγγραφο έχει ως εξής: 

 Θέμα: Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) 
του έργου: «Επαρχιακή οδός Καρδίτσας – Αγρινίου»

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε σε ακρι-
βές φωτοαντίγραφο την 
πρόταση του Δασαρχείου 
Φουρνά για έγκριση της 
Π.Π.Ε. του παραπάνω θέ-
ματος και σας γνωρίζουμε 
ότι: 

 Συμφωνούμε καταρ-
χήν με την σκοπιμότητα 
και την κατασκευή του 
εν λόγω έργου. Επισημαί-
νουμε όμως ότι το έργο 
θα κατασκευαστεί από 
την μεριά του Νομού μας 
εξολοκλήρου σε ένα πολύ 
όμορφο και ευαίσθητο 

περιβάλλον 
το οποίο 
αποτελεί και 

καταφύγιο άγριας ζωής στο Δημοτικό Δάσος 
Φουρνάς «Κοκκινόβρυσης» και ένωση (μετά 
από αναγνωριστική μελέτη) με τους πολ-
λούς ελιγμούς στο ιδιωτικό δάσος «Κύφου» 
για Μαυρομμάτα. Όταν μιλάμε για βελτίω-
ση υπάρχοντος δασικού δρόμου για χρήση 
σαν επαρχιακός στην παραπάνω ευαίσθητη 
περιοχή, όπου συν των άλλων επικρατούν 

και μεγάλες κλίσεις, κα-
ταλαβαίνουμε ότι θα 
υπάρξουν δυσμενείς και 
μόνιμες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 

 Για τους παραπάνω 
λόγους είναι απαραίτητο, πρίν την επέμβαση, 
να συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης από ειδι-
κό επιστήμονα Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο, 
η οποία θα κατατεθεί μαζί με την αίτηση για 
άδεια επέμβασης στο Δασαρχείο Φουρνά. 

 Επισημαίνουμε επίσης ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να τηρηθούν οι περιβαλλο-
ντικοί όροι που τέθηκαν στις 1), 2) και 6) σχετι-
κές γνωμοδοτήσεις των Δασικών Υπηρεσιών. 

 Ο Δ/ντής Δασών, Γε-
ώργιος Καραγιώργος, Δα-
σολόγος. 

 Σημείωση: Το έγγραφο 
αυτό μας το έδωσε για δη-
μοσίευση ο πρόεδρος του Δ. Δ. Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης. Με 
το έγγραφο αυτό εγκρίνονται προφανώς οι Περιβαλλοντικοί Όροι 
του έργου και από πλευράς Ευρυτανίας γιατί από πλευράς Καρδί-
τσας είχαν ήδη εγκριθεί. 

 Έγγραφο για τη Μελέτη του Παραμεγδόβιου 

Ο Πρόεδρος του χωριού μας με τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Η. 
Καρανίκα για την προώθηση των μελετών του Παραμεγδόβιου

 Ο  Πρόεδρος  του  χωριού  μας  με  μηχανικούς  της  Περιφέρειας  
Θεσσαλίας  στην  Κοκκινόβρυση  στις  20.1.10
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ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ .................................................................ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ............................ΗΛΙΚΙΑ.....................ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ................ΕΤΟΣ ΓΕΝ

802 Αθανάσιος  Καραμέτος ......................Κώστας .......................52 ...........Γεωργός    ......... 1812
803 Αλέξιος  Θάνος ..................................... Γεώργιος    .................27 ...........Γεωργός ............ 1837
804 Ανδρέας  Κατσιούλης   ....................... Γεώργιος    .................26 ...........Γεωργός   .......... 1838
805 Ανδρέας  Θεοδωρόπουλος   ............Κώστας    ....................25 ...........Γεωργός ............ 1839
806 Αθανάσιος  Κατσιούλης ..................... Γεώργιος   ..................38 ...........Γεωργός   .......... 1826
807 Γεώργιος  Κατσιούλης   ......................Χρήστος.....................27 ...........Γεωργός   .......... 1837
808 Γεώργιος  Παπαδόπουλος   ..............Δημήτριος   ...............75 ...........Γεωργός   .......... 1789
809 Γεώργιος  Βούλγαρης   .......................Δημήτριος   ...............50 ...........Γεωργός ............ 1814
810 Γεώργιος  Αλεξίου ................................Αλέξιος   .....................32 ...........Γεωργός   .......... 1832
811 Γεώργιος  Μαργαρίτης      ..................Μαργαρίτης   ...........35 ...........Γεωργός   .......... 1829
812 Γεώργιος  Κοντογιάννης    ................. Ιωάννης   ....................35 ...........Γεωργός   .......... 1829
813 Γεώργιος  Κατσιούλης   ......................Δημήτριος   ...............28 ...........Γεωργός   .......... 1836
814 Γεώργιος  Μακρής   .............................Κώστας   .....................30 ...........Γεωργός   .......... 1834
815 Γεώργιος  Σπανός   ...............................Ζήσης   .......................47 ...........Γεωργός   .......... 1817
816 Γεώργιος  Θάνος   .................................Θεόδωρος  ...............23 ...........Γεωργός   ...........1841
817 Γεώργιος  Θάνου   ................................Κώστας   .....................23 ...........Γεωργός   ...........1841
818 Γεώργιος  Κοσάνας   ............................ Ιωάννης ......................23 ...........Γεωργός .............1841
819 Γεώργιος  Κόκκινος    ..........................Κώστας   .....................25 ...........Γεωργός   .......... 1839
820 Γεώργιος  Θάνος   .................................Δημήτριος   ...............26 ...........Γεωργός   .......... 1838
821 Δημήτριος  Θάνου ...............................Χρήστος   ..................53 ...........Γεωργός   ...........1811
822 Δημήτριος  Θάνος   ............................. Γεώργιος   ..................70 ...........Γεωργός   .......... 1794
823 Δημήτριος  Θάνος   .............................Θεόδωρος .................30 ...........Γεωργός   .......... 1834
824 Δημήτριος  Σπανός   ...........................Ζήσης   .......................40 ...........Γεωργός ............ 1824
825 Δημήτριος  Κοτής   ..............................Κώστας   .....................27 ...........Γεωργός   .......... 1837
826 Δημήτριος  Σαΐτας   ............................. Γεώργιος   ..................26 ...........Γεωργός   .......... 1838
827 Δημήτριος  Σπινάσας   .......................Κώστας   .....................29 ...........Γεωργός   .......... 1835
828 Δημήτριος  Ζήσης    ............................Κώστας   .....................24 ...........Γεωργός   .......... 1840
829 Δημήτριος  Τερέκας   ..........................Χρήστος   ..................27 ...........Γεωργός    ......... 1837
830 Δημήτριος  Βούλγαρης   .................... Γεώργιος   ..................25 ...........Γεωργός   .......... 1839
831 Ζαχαρίας  Κοντός   ............................... Γεώργιος   ............... 100 ...........Γεωργός   .......... 1764
832 Ζήσης  Διαμαντής   ..............................Δημήτριος   ...............95 ...........Γεωργός   .......... 1769
833 Θεόδωρος  Θάνου ...............................Χρήστος   ..................70 ...........Γεωργός   .......... 1794
834 Θεόδωρος  Λειφαντής   .....................Χρήστος  ...................42 ...........Γεωργός   .......... 1822
835 Θεόδωρος  Θεοδωρόπουλος   ........Κώστας   .....................24 ...........Γεωργός   .......... 1840
836 Ιωάννης  Μονάντερος   ......................Αλεξίου ......................58 ...........Γεωργός   .......... 1806
837 Ιωάννης  Μαργαρίτης  .......................Μαργαρίτης   ...........29 ...........Γεωργός   .......... 1835
838 Ιωάννης  Αλεξίου   ............................... Γεώργιος   ..................22 ...........Γεωργός   .......... 1842
839 Ιωάννης  Μπαλτής   .............................Δημήτριος   ...............45 ...........Γεωργός   .......... 1819
840 Ιωάννης  Ζήσης   ..................................Ζήσης   .......................38 ...........Γεωργός   .......... 1826
841 Ιωάννης  Κατσιούλης   ........................Δημήτριος   ...............39 ...........Γεωργός   .......... 1825
842 Ιωάννης  Μακρής   ...............................Κώστας  ......................28 ...........Γεωργός   .......... 1836
843 Ιωάννης  Βούλγαρης   ......................... Γεώργιος   ..................34 ...........Γεωργός   .......... 1830
844 Ιωάννης  Μανώλης   ............................ Γεώργιος   ..................34 ...........Γεωργός   .......... 1830
845 Ιωάννης  Θάνος   .................................. Γεώργιος   ..................39 ...........Γεωργός   .......... 1825
846 Ιωάννης  Αειφαντής   ..........................Χρήστος  ...................38 ...........Γεωργός   .......... 1826
847 Ιωάννης  Κοντογιάννης   .................... Γεώργιος   ..................75 ...........Γεωργός   .......... 1789
848 Ιωάννης  Κοσάνας  .............................. Γεώργιος   ..................45 ...........Γεωργός   .......... 1819
849 Ιωάννης  Θάνος   ..................................Θέος   ..........................27 ...........Γεωργός   .......... 1837
850 Κώστας  Ζαχαρής   ...............................Ζαχαρίας   .................37 ...........Γεωργός   .......... 1827
851 Κώστας  Παπαδόπουλος   .................Δημήτριος   ...............38 ...........Γεωργός   .......... 1826
852 Κώστας  Αυγέρης   ...............................Αυγέρης   ...................49 ...........Γεωργός   .......... 1815
853 Κώστας  Κόκκινος   .............................. Ιωάννης   ....................48 ...........Γεωργός   .......... 1816
854 Κώστας  Ζήσης   ...................................Ζήσης   .......................60 ...........Γεωργός   .......... 1804
855 Κώστας  Καραμέτος   ..........................Δημήτριος   ...............31 ...........Γεωργός   .......... 1833
856 Κώστας  Θεοδωρόπουλος   ..............Θεόδωρος .................40 ...........Γεωργός   .......... 1824
857 Κώστας  Θάνος   ................................... Γεώργιος   ..................40 ...........Γεωργός   .......... 1824
858 Κώστας  Σπανός   .................................Ζήσης   .......................31 ...........Γεωργός   .......... 1833
859 Μιχαήλ  Θάνου ..................................... Ιωάννης   ....................28 ...........Γεωργός   .......... 1836
860 Μαργαρίτης   ......................................... Ιωάννης   ....................50 ...........Γεωργός   .......... 1814
861 Νίκος  Βούλγαρης   .............................. Γεώργιος   ..................40 ...........Γεωργός   .......... 1824
862 Πέτρος  Καραμέτος   ........................... Ιωάννης   ....................21 ...........Γεωργός   .......... 1843
863 Πέτρος  Λυρίτσης  ...............................Νίκος   .........................38 ...........Γεωργός   .......... 1826
864 Σπύρος  Κατσούλης   ..........................Δημήτριος   ...............35 ...........Γεωργός   .......... 1829
865 Σπύρος  Μπλατιούρης   .....................Χρήστος  ...................28 ...........Γεωργός   .......... 1836
866 Στάθης  Λυρίτσης   ..............................Νίκος   .........................44 ...........Γεωργός   .......... 1820
867 Σωτήριος  Λάμπρου ............................Λάμπρος ....................32 ...........Γεωργός   .......... 1832
868 Χρήστος  Τερέκας   ..............................Αλέξιος   .....................60 ...........Γεωργός   .......... 1804
869 Χρήστος  Καραμέτος   ........................Κώστας   .....................30 ...........Γεωργός   .......... 1834
870 Χρήστος  Μακρής   ..............................Κώστας   .....................27 ...........Γεωργός   .......... 1837
871 Χρήστος  Μπλατιούρης   ...................Δημήτριος   ...............42 ...........Γεωργός   .......... 1822
872 Χρήστος  Κολαρμάνης   ..................... Γεώργιος   ..................34 ...........Γεωργός   .......... 1830
873 Χρήστος  Θάνου ...................................Κώστας   .....................32 ...........Γεωργός  ........... 1832 

 Εν Φουρνά την 31η Δεκεμβρίου 1864 
 Ο Δήμαρχος Κτημενίων Τα κληθέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
 Κωστάκης Γιαννάκης Ιωάννης Κωσταράς, Γούλας Τσιόλης 
 Θεωρηθείς και μονογραφηθείς ο παρών Εκλογικός Κατάλογος του Δήμου Κτημενίων 
περιέχει φύλλα συμπληρωμένα κ.λ.π. Εκλογείς χιλίους είκοσι ένα (1.021). 
 Εν Καρπενησίω την 4 Ιανουαρίου 1865   Ο Έπαρχος Ευρυτανίας 

 Γεώργιος Δημητριάδης. 
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 Κωστάκης Γιαννάκης   (Τ. Σ.) 



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 7ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Σύνολο 85 εκλογείς (ψηφο-
φόροι) στο χωριό μας, τη 
Σπινάσα, το 1865. Στη μια 

λίστα 72 και στη δεύτερη 13. Αν 
υπολογίσουμε και τα υπόλοιπα 
μέλη (γυναικόπαιδα) των πολυ-
πληθών (τουλάχιστον 5μελής) 
τότε οικογενειών βλέπουμε πως 
ο πληθυσμός του χωριού μας το 
1865 ήταν πάνω από 400 κάτοι-
κοι.

 Το έτος 1865 είναι 44 χρόνια μετά 
την Επανάσταση του ’21 και μόλις 35 
χρόνια μετά την επίσημη ανεξαρτησία 
του νεοελληνικού Κράτους… όσο δηλ. 
απέχει από εμάς σήμερα το 1974!... και το 
1965 αντίστοιχα!…

 Αρχαιότερο έτος γεννήσεως το 
1764… Έξι (6) χρόνια πρίν τα «Ορλωφι-
κά»… Κοντός Ζαχαρίας του Γεωργίου 
ο γεννηθείς το έτος αυτό. Το επώνυμο 
αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Να άλλαξε 
άραγε σε άλλο; 

 Υπάρχει και μια γέννηση το 1769, 
ένα (1) χρόνο πρίν τα «Ορλωφικά» … 
Διαμαντής Ζήσης του Δημητρίου (ούτε 
αυτό το επώνυμο υπάρχει σήμερα )… Οι 
γεροντότεροι αναφέρουν πως ο Διαμα-
ντής Ζήσης ήταν ο θρυλικός «Τσιτσκά-
ος», γενάρχης του γένους με το επώνυμο 
Ζήσης. Παιδιά αυτού ήταν ο Βασιλάκος, 
ο Γιάννης (1826), ο Θανάσης, ο Κώστας 
(1804) και ο Γρηγόρης, γενάρχες των 
αντίστοιχων κλάδων του γενεαλογικού 

δέντρου των Ζησαίων. Η παράδοση ανα-
φέρει επίσης πως ο Διαμαντής Ζήσης 
ήρθε κυνηγημένος από τη Βούλπη κι 
έστησε μια καλύβα στη θέση όπου σήμε-
ρα η κορδέλα δίπλα στην βρύση Ιτιά, εξ’ 
ού και η ονομασία της θέσης «παράγκα». 

 Η επόμενη γέννηση είναι 20 χρόνια 
μετά… ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα… 
είναι τυχαίο άραγε αυτό ή μήπως με το 
προεπαναστατικό αυτό κίνημα το χωριό 
μας σίγουρα κάηκε και δεν έμεινε λίθος 
επί λίθου, όχι μόνο στο χωριό μας αλλά 
και στ’ άλλα χωριά των Αγράφων;… 

 Μετά τα «Ορλωφικά» λοιπόν έχου-
με γέννηση το σημαδιακό έτος 1789, τη 
χρονιά που στη Γαλλία «έπεφτε η Βαστίλ-
λη». Αυτό το έτος γεννήθηκαν οι Κοντο-
γιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Παπα-
δόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου… Το 
πρώτο επώνυμο υπάρχει και σήμερα ενώ 
το δεύτερο δεν υπάρχει επειδή οι από-
γονοι ήταν κορίτσια και όχι αγόρια. Από 

αυτή την οικογένεια ήταν ο Δημήτριος Κ. 
Παπαδόπουλος που διετέλεσε Δήμαρχος 
του Δήμου Δολόπων την περίοδο 1891 – 
1895. 

 Από το 1811 και μετά κάθε χρόνο 
υπάρχει από μια (και πιο πολλές) γέν-
νηση. Δεν υπάρχει καμία γέννηση χω-
ριανού μας το έτος 1821. Το έτος που 
ξέσπασε η Επανάσταση του ’21. Τι σημαί-
νει αυτό; Μήπως ότι η καταστροφή που 
συντελέστηκε τότε υπήρξε πέραν κάθε 
φαντασίας; …

 Το Θεοδωρόπουλος άλλαξε σε 
Βουρλιάς… λόγω καταγωγής τους από 
τα Βουρλά Λακωνίας (σημερινή Σελλα-
σία). Αυτό γράφει ο αείμνηστος Γιάννης 
Τσιτσιμπής στο γενεαλογικό δέντρο που 
έφτιαξε για το γένος Τσιτσιμπή για τον 
γενάρχη του οποίου λέει πως ήρθε μετά 
την έξοδο του Μεσολογγίου. Όμως το 
επώνυμο Τσιτσιμπής στον κατάλογο 
δεν αναφέρεται, γιατί άραγε; …

 Δεν αναφέρεται επίσης το επώνυμο 
Δήμος… πολύ παράξενο αφού η παρά-
δοση λέει πως από κάποιο Δήμο υιοθέ-
τησε (περίπου το 1850) ο (χωρίς τέκνα) 
Κώστας Παπαδόπουλος τον γυιό του με-
τέπειτα Δήμαρχο Δολόπων… 

 Δεν αναφέρεται το Θώμος… που 
όπως μολογάνε, αυτοί είχαν τα σπίτια 
όπου είναι σήμερα του Γιώργου Στ. Ζήση 
και του Νίκου Ι. Σπανού (όπου είχε μα-
γαζί μεγάλο προπολεμικά ο Περικλής 
Χαλάτσης). Γιατί άραγε; Η παράδοση λέει 
πως χάθηκαν όλοι αυτοί με την επιδημία 

γρίπης (ισπανικής) του 1917…. 
 Διηγήσεις παλαιότερων αναφέρουν 

πως οι χωριανοί μας με επώνυμο Θώμος 
και Τσιτσιμπής ήταν υλοτόμοι που υλο-
τομούσαν το μεγάλο ελατόδασος της 
Μάρτσας. Τότε τα κούτσουρα μεταφέ-
ρονταν μέσω του Μέγδοβα το χειμώνα 
στο Μεσολόγγι. Επ’ αυτών όποιος ξέρει 
περισσότερα να τα γράψει να δημοσιευ-
τούν στην εφημερίδα μας. 

 Το Αειφαντής και το Λειφαντής 
μάλλον θα είναι το σημερινό Ανυφαντής 
ή Αυφαντής … όπως και το Κοσάνας – 
Κουσάνας, το Κοτής - Κουτής, το Μπλα-
τιούρης - Πλατσιούρης, το Τερέκας - Ντε-
ρέκας κ.ο.κ. Το Κολαρμάνης πρέπει να εί-
ναι το σημερινό επώνυμο Κουλαρμάνης 
οικογενειών του γειτονικού μας χωριού 
Μαυρόλογγος.

 Το επώνυμο με τους περισσότερους 
χωριανούς μας είναι το Θάνος. Το συνα-
ντάμε 13 φορές. Οκτώ (8) φορές ως Θά-

νος και πέντε (5) φορές ως Θάνου. Γιατί 
άραγε αυτή η διαφορά στην κατάληξη; 

 Το επώνυμο Καραμέτος συναντάται 
4 φορές. Εδώ υπάρχει συμφωνία με τις 
διηγήσεις. Είναι οι γενάρχες των 4ων κλά-
δων του γενεαλογικού αυτού δέντρου.

 Αντιθέτως με το επώνυμο Κατσού-
λης (που αναφέρεται 6 φορές) υπάρχει 
αναντιστοιχία με τις διηγήσεις. Τόσο με 
το έτος γέννησης του Γιωργάκη (ήταν 
παλληκάρι του Καραϊσκάκη) όσο και με 
το μικρό όνομα Σπύρος, το οποίο δεν 
αναφέρεται στις διηγήσεις με αυτό το 
επώνυμο αλλά το Λεωνίδας και Νίκος.

 Το επώνυμο Βούλγαρης (συναντά-
ται 4 φορές) φαίνεται σύμφωνο με τις 
διηγήσεις ή μήπως όχι; Το ίδιο ισχύει και 
για το επώνυμο Μαργαρίτης (συναντά-
ται 3 φορές).

 Τα επώνυμα Μπαλτής, Αυγέρης, 
Κουτής, Μονάντερος και Λάμπρου 
(συναντώνται 1 φορά έκαστο) είναι σύμ-
φωνα με τις διηγήσεις. 

 Ο Σπινάσας Δημήτριος (1835) είναι 
με βεβαιότητα το βρέφος που σώθηκε 
και το μεγάλωσαν οι γείτονες, όταν οι 
κλέφτες έκαψαν το σπίτι και κατέσφαξαν 
την οικογένεια αυτή.

 Τα ονόματα με επώνυμο Μακρής 
(αναφέρεται 3 φορές) έχοντας ίδιο πα-
τρώνυμο προφανώς είναι αδέλφια, όπως 
και αυτά με επώνυμο Σπανός (αναφέρε-
ται 3 φορές) και αυτά με επώνυμο Λυρί-
τσης και Παπαδόπουλος (αναφέρονται 
2 φορές). Ίδιο πατρώνυμο έχουν και τα 
Αειφαντής – Λειφαντής, να ήταν άραγε 
αδέλφια; 

 Τα ονόματα με επώνυμο Αλεξίου, 
Κόκκινος, Κουσάνας, Κοντογιάννης, 
Πλατσιούρης και Ντερέκας (αναφερό-
μενα 2 φορές έκαστο) είναι προφανώς 
πατέρας και γυιός. 

 Τα επώνυμα Ζαχαρής, Μανώλης 
και Σαΐτας δεν υπάρχουν σήμερα. Έχει 
ακούσει κάποιος σε διήγηση κάτι γι’ 
αυτά; 

 Εντύπωση μας κάνει το επώνυμο 
Αλεξίου, το οποίο σήμερα δεν υπάρ-
χει ενώ το συναντάμε 2 φορές, Αλεξίου 
Γεώργιος του Αλεξ. (1832) και Αλεξίου 
Ιωάννης του Γεωργ. (1842)… Να άλλαξε 
άραγε σε άλλο; … ή πήγαν αλλού; 

 Τα 13 ονόματα γιατί είναι άραγε σε 
ξεχωριστή λίστα και δεν είναι μαζί με 
τα υπόλοιπα 72 ονόματα των χωριανών 
μας; 

 Στην ξεχωριστή αυτή λίστα των 
13ων ονομάτων, το επώνυμο Λιάπης 
(που υπάρχει και σήμερα) αναφέρεται 
5 φορές, χωρίς να αναφέρεται ούτε μια 
φορά στη λίστα των 72 ονομάτων. Στη λί-
στα επίσης αυτή τα ονόματα με επώνυμο 
Βλάχος (αναφέρεται 1 φορά), Κοσκού-
της (1 φορά), Βλαχογιώργος (2 φορές) 
και Γρούνας (4 φορές) δεν υπάρχουν 
σήμερα. Γιατί άραγε; Ξέρει κανένας κάτι 
επ’ αυτού; 

 Το επάγγελμα όλων είναι γεωργός, 
αν κάποιοι ήταν βλαχοποιμένες μετακι-
νούμενοι δεν θα αναφέρονταν ως επάγ-
γελμά τους κτηνοτρόφος ή ποιμένας;… 

 Οι άνθρωποι αυτοί, οι πρόγονοί 
μας, με ημερομηνία γέννησης από το 
1789 και μετά, να ήταν άραγε γεννηθέ-
ντες στη Σπινάσα ή μήπως ήρθαν από 
αλλού; Και από πού; Και πότε και σε ποιά 
ηλικία; Κυνηγημένοι ή με τη θέλησή τους; 

Ερωτήματα κεφαλαιώδους σημασίας! 
Είναι τυχαίο που όλες οι διηγήσεις των 
γερόντων συγκλίνουν σε ένα: ότι ο «γε-
νάρχης» σε κάθε σόϊ είχε για κατοικία του 
(στην αρχή) μια πρόχειρη καλύβα που ο 
ίδιος έστησε;… 

 Ταυτοχρόνως μην ξεχνάμε πως 
ο Φραγγίστας (παλληκάρι του Κατσα-
ντώνη) αναφερόμενος στη μάχη της 
Σπινάσας (Γενάρης 1808) λέει πως οι 
Κατσαντωναίοι βρήκαν καταφύγιο στα 
ζεστά σπίτια και στη μάχη κατά του Χα-
σάν Μπελούση οι κάτοικοι πήραν μέρος 

… «αι γοεραί φωναί των οποίων παρίστα 
θέαμα φρικτόν…». Ποιοί ήταν άραγε οι 
Σπινασιώτες της εποχής Κατσαντώνη 
(1805 – 1808);… Δεν έπρεπε να ήταν 
γεννηθέντες πρίν το 1789;… Ποιός μπο-
ρεί να απαντήσει σ’ αυτό;… 

 Ένα πάντως είναι βέβαιο: ότι πρίν 
τα Ορλωφικά (1770) στο χωριό μας, τη 

Σπινάσα, υπήρχε ανάπτυξη μεγάλη, οι-
κονομική και πολιτιστική! Το δείχνουν τα 
μνημεία όπως: ο Ι. Ν. του Μοναστηριού 
μας, το Μέγα Γεφύρι, τα ερείπια των πάνω 
από 10 εκκλησιών (που ταυτοχρόνως 
υπήρξαν) κ.ά. Το μέγα ζητούμενο όμως 
είναι να αποδειχτεί αυτό και με επίσημα 
γραπτά στοιχεία! 

 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Εάν διαβά-
σει το κείμενο αυτό κάποιος επιστήμων 
ιστορικός ή ιστορικός ερευνητής, παρα-
καλούμε θερμά (αν θέλει) να μας δώσει 
μια απάντηση στα ερωτήματά μας αυτά. 

Όποιος αναγνώστης μας επίσης έχει κάτι 
να προσθέσει ή να πεί πάνω σ’ αυτά πα-
ρακαλούμε πολύ να το γράψει και να μας 
το στείλει να δημοσιευθεί στην εφημερί-
δα μας. Να γίνει μια δημόσια συζήτηση 
για το θέμα αυτό μέσα από την εφημερί-
δα μας μήπως και βγεί μια άκρη. 

 Επιμέλεια: «Φιλίστωρ» 

Ιστορικά Στοιχεία που βγαίνουν για το χωριό  μας το 1865, απ’ τον Εκλογικό αυτό Κατάλογο

________________________________
 Σημείωση: Δημοσιεύτηκαν στα «Χρονικά της Νεράϊδας» τον Δεκέμβριο 2000, 
(αρ.φύλ.73), και στη «Φωνή της Μαυρομμάτας» τον Σεπτέμβριο 2000, (αρ. φύλ. 
24). Στην τότε δημοσίευση δεν δόθηκε η δέουσα σημασία στα στοιχεία του Εκλο-
γικού αυτού Καταλόγου. Ίσως επειδή είχαν μπεί κατά αύξοντα αριθμό Εκλογικού 
Καταλόγου, πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμο και με πολύ μικρά γράμματα, 
λόγω στενότητας χώρου. Εάν δούμε όμως τα ονόματα κατά έτος γέννησης ή αλ-
φαβητικά κατά επώνυμο βγαίνουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας. 
Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε από εδώ τώρα. 
 Μέχρι το 1877 το χωριό μας, η Σπινάσα, ανήκε στο Δήμο Κτημενίων. Από αυτό 
το έτος και μετά ανήκε στο Δήμο Δολόπων, ο οποίος ιδρύθηκε το 1877 (Β. Δ. 
23.2.1877). 
 Σημαντική διευκρίνιση: Όπως μας είπε ο τότε εκδότης της εφημερίδας της Μαυ-
ρομμάτας Νίκος Μακρής τον κατάλογο αυτόν του τον είχε στείλει τότε (2000) ο Χρ. 
Λιόντης από το Στένωμα Ευρυτανίας ταχυδρομικώς με επιστολή για να δημοσιευ-
θεί. Παρά τις προσπάθειές μας δεν κατέστη δυνατόν να έρθουμε σε επικοινωνία 
με τον Χρ. Λιόντη ώστε να μας λύσει μερικές απορίες. Όπως: Πού βρήκε τα στοι-
χεία; Τα ξεσήκωσε από χειρόγραφο; Μήπως κάποιες χρονολογίες γέννησης ήταν 
δυσανάγνωστες και τις μετέφερε κατά προσέγγιση; Μήπως και κάποια (μικρά) 
ονόματα το ίδιο; Αυτά θέλουν περαιτέρω έρευνα. Το βέβαιο όμως είναι ο αριθμός 
των χωριανών μας εκλογέων και τα επώνυμα. Για μερικές χρονολογίες γέννησης 
υπάρχει κάποια επιφύλαξη. Ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να τα διασταυ-
ρώσουμε με κάποιο Μητρώο Αρρένων αν μπορέσουμε να το βρούμε. Αναδημοσι-
εύουμε λοιπόν τα στοιχεία (με μεγάλη επιφύλαξη) ζητώντας την κατανόηση των 
αναγνωστών και τονίζοντας πως είμαστε ακόμα στην αρχή της έρευνας… 

Σπίτι του χωριού μας που υπήρχε το 1865 και σώζεται ακόμα σήμερα 

Σπίτι του χωριού μας που υπήρχε το 1865 και κατοικείται ακόμα σήμερα

Πόσους ανθρώπους έχει δεί να περνάνε απ’ τη Σπινάσα ο θρυλικός Μαλόκεδρος;  
Είναι τουλάχιστον 400 ετών! 

 Ἡ μάχη τῆς Σπινάσας 
 Τό Γενάρη τοῦ 1808, ὁ Χασάν Μπελούσης λόγῳ 

φοβερής κακοκαιρίας καί ἀβάσταχτης παγωνιάς, ἀπο-
φάσισε νά διανυκτερεύσει στό χωριό Σπινάσα τῆς Εὐρυ-
τανίας (σημερινή Νεράϊδα Δολόπων), ὅπου κατά τύχη 
βρισκόταν καί τ’ ἀσκέρι τοῦ Κατσαντώνη μοιρασμένο 
ἀπό πρωτύτερα στά καλύτερα σπίτια τοῦ χωριοῦ.

 Ὅταν λοιπόν ἔφτασε ὁ Μπελούσης στήν ἄκρη 
τοῦ χωριοῦ μέ τρακόσιους μαχητές του καί χωρίς νά 
ξεύρῃ ὅτι ἐκεί βρισκόταν ὁ Κατσαντώνης, πρόσταξε 
τούς στρατιώτες του νά μοιραστούνε κατ’ ἀναλογία στά 
διάφορα σπίτια. 

 Μπαίνοντας ὅμως στό χωριό, ἀντί κάθε ἄλλης 
φιλοφρόνησης πού, κατά τήν συνήθειά του, περίμενε 
ἀπό μέρους τῶν κατοίκων, δέχτηκε σφοδρούς πυροβο-
λισμούς τούς ὁποίους ἐπακολούθησε πεισματώδης καί 
πολυαίμακτη συμπλοκή, ἡ ὁποία συνοδευόμενη ἀπό τίς 
γοερές κραυγές τῶν δύστυχων καί τρομαγμένων κατοί-
κων παρουσίαζε ἕνα φρικτό θέαμα. 

 Μιά ὥρα περίπου κράτησε ἡ φοβερή αὐτή μάχη, 
κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἄδικα προσπάθησε ὁ 
Μπελούσης νά κυριέψῃ τό χωριό. Στό τέλος οἱ Κατσα-

ντωναίοι βγαίνοντας ἀπό τά σπίτια ὄρμησαν ἀκράτητοι 
ἐναντίων του, κι ἔτσι τόν ἔτρεψαν σέ ἄτακτη φυγή καί 
τόν κυνήγησαν ὠς τό ποτάμι πού περνάει στούς πρό-
ποδες τοῦ χωριοῦ. 

 Ὕστερα ἀπό τό κατόρθωμά τους αὐτό, ξαναγύρι-
σαν δοξασμένοι στό χωριό φέρνοντας μαζί τους, κατά 
τήν συνήθειά τους, πολλά τούρκικα κεφάλια, ἀπό τούς 
40 πού σκοτώθηκαν ἤ ἐπνίγηκαν. Ἀπό τούς Κατσαντω-
ναίους σκοτώθηκε ἕνας καί πληγώθηκαν τέσσερες. 

 Σημείωση: Αυτά γράφει (κατά λέξη) στις σελίδες 
34 και 35, του Η’ Κεφαλαίου, το βιβλίο του Επαμει-
νώντα Φραγγίστα, με τίτλο: «Βίος του Κατσαντώνη», 
με επιμέλεια - σχόλια του Πάνου Ι. Βασιλείου, στη Β’ 
έκδοση από την Εταιρία Ιστορικών Ερευνών, (Αθήνα 
1962). Ενώ η πρώτη έκδοση ήταν 100 χρόνια πρίν και 
το εξώφυλλο έγραφε: «ΒΙΟΣ ΚΑΤΖΑΝΤΩΝΗ», ΥΠΟ 
ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑ ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΕΝ ΑΘΗ-
ΝΑΙΣ, 1862. Αυτή την πρώτη έκδοση δεν τη βρήκαμε 
ούτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Θερμή παράκληση: ἄν 
κάποιος έχει, ἤ διάβασε την πρώτη έκδοση, ας μας με-
ταφέρει πως ακριβώς τα έγραφε ο γυιός του Γιάννη 
Φραγγίστα (1776 – 1856) παλληκαριού του Κατσαντώνη 
που πήρε μέρος στη μάχη και τα διηγήθηκε στο γυιό 
του Επαμεινώντα.   Επιμέλεια: «Φιλίστωρ» 
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Με μεγάλη επιτυχία 
έγινε φέτος ο ετήσι-
ος χορός των Απο-

δήμων στην Αθήνα Νεραϊδιω-
τών. Η ωραία αυτή εκδήλωση 
που διοργάνωσε το Δ. Σ. του 
Συνδέσμου Αποδήμων Νερά-
ϊδας πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου το 
βράδυ στο νυχτερινό Κέντρο 
«Το Αρχοντικό της Πλατείας 
Καλογήρων» στη Δάφνη. 

 Τον θαυμασμό όλων προκάλεσε 
και πάλι η μεγάλη προσέλευση της 
νεολαίας. Στο χορό μας και φέτος οι 
νέοι κάτω των 40 ετών ήταν περισ-
σότεροι από τους μεγαλύτερους. 
Το ευοίωνο αυτό σημάδι σημαίνει 
πολλά. Δίνει, καταρχήν, κουράγιο 
και αισιοδοξία στους ανθρώπους 
που ασχολούνται με τη διοίκηση 
των Συλλόγων και την έκδοση της 
Εφημερίδας αποδεικνύοντας πως 
οι κόποι τους πιάνουν τόπο. Η με-
γάλη συμμετοχή στις εκδηλώσεις 
χωριανών και ιδίως νέων αρχίζει 
να δείχνει στον ορίζοντα πως όσο 
εντείνονται οι διοικητικές μεταρ-
ρυθμίσεις, τόσο οι άνθρωποι των 
χωριών βρίσκουν καταφύγιο στους 
Συλλόγους τους. Οι «Καποδίστριες» 
και οι «Καλλικράτιδες» έρχονται και 
παρέρχονται αλλά ο Σύλλογος είναι 
σταθερή αξία για το χωριό. 

 Με την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης 50 χρόνων φέτος (ιδρύθηκε 

το 1960 και λειτουργεί συνεχώς) 
από την ίδρυση του Συλλόγου Απο-
δήμων, το Δ. Σ. δια του Προέδρου 
του κατά την διάρκεια της εκδήλω-
σης, βράβευσε, απονέμοντας τιμη-
τική πλακέτα, τον αγαπητό χωριανό 
μας Δημήτριο Κ. Κουσάνα για την 
πολυετή προσφορά του στο Σύλλο-
γο τόσο ως Μέλος του Δ. Σ., όσο και 
ως Πρόεδρος αυτού πολλές φορές. 
Ο χωριανός μας αυτός υπήρξε ένας 
εκ των ιδρυτικών Μελών και πρω-
τοστάτης στην ίδρυση του Συλλό-
γου Αποδήμων. Συγκινημένος δέ-
χτηκε την τιμή χειροκροτούμενος 
απ’ όλους μας. 

 Το χορό μας τίμησαν φέτος με 
την παρουσία τους η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Μαυρομμάτας κ. Νίκη 
Ρέκκα, ο Αντιπρόεδρος του Συλλό-
γου Κλειτσού κ. Μπάμπης Τσιαμα-
σιώτης, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστι-
κού & Μορφωτικού Συλλόγου μας 
Βασίλης Θάνος, ο πρώην Βουλευτής 
κ. Νίκος Καλλές, ο Δημοσιογράφος 
κ. Πέρης Χαλάτσης και άλλοι. Χαι-
ρετισμό μας έστειλε, και διαβάστη-
κε από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. Γιάν-
νη Σπανό, ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. 
Φώτης Αλεξάκος που δεν μπόρεσε 
να έρθει λόγω ανειλημμένων υπο-
χρεώσεων. Χαιρετισμό επίσης μας 
έστειλαν και διαβάστηκε ο Δήμαρ-
χος του Δήμου μας κ. Βασίλης Τσα-
ντήλας που κι εκείνος δεν μπόρεσε 
να παραστεί, καθώς και ο Πρόεδρος 
του Δ. Σ. του Δήμου μας Γιάννης Α. 
Καραμέτος. Με την παρουσία του 

μας τίμησε ο πατριώτης μας επιχει-
ρηματίας κ. Θωμάς Καλογρίτσας ο 
οποίος προσέφερε πολλά δώρα για 
τη λαχειοφόρο αγορά αλλά και μας 
μοίρασε δώρα ο ίδιος στα τραπέζια. 
Τον ευχαριστούμε όλοι θερμά. 

 Ευχάριστη έκπληξη και φέτος 
ήταν η ερασιτεχνική κομπανία των 
χωριανών μας (οι δυο Γιάννηδες 
και ο Μένιος) που έπαιξαν αγνά – 
παραδοσιακά, με το λαούτο και τα 
κλαρίνα τους, λίγα τραγούδια του 
τόπου μας, απ’ αυτά που από μικρά 
παιδιά ακούγαμε στα πανηγύρια 
και τα γλέντια εκεί ψηλά στα βουνά, 
στη Νεράϊδα. Το ευχαριστηθήκαμε 
όλοι με τη ψυχή μας.

 Χορέψαμε όλοι με το καλό λα-
ϊκό πρόγραμμα του κέντρου αλλά 
στο ξεφάντωμα βοήθησε ο γνω-
στός στο πανελλήνιο δεξιοτέχνης 
στο κλαρίνο Βαγγέλης Παπαναστα-
σίου και ο Λάζαρος Τσιαμπάς στο 
τραγούδι, που έπαιξαν πολύ ωραία 
παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια, 
κρατώντας το γλέντι μέχρι το πρωί. 

 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συν-
δέσμου Αποδήμων Νεράϊδας, ευχα-
ριστούν θερμά όλους όσους ήρθαν 
φέτος στο χορό, ιδιαίτερα τους νέ-
ους, και εύχονται και του χρόνου να 
είμαστε καλά να περάσουμε ακόμα 
καλύτερα στην κορυφαία αυτή εκ-
δήλωση των Αποδήμων. 

 Δ. Σ. ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

 Χορός Αποδήμων Νεράϊδας Το νέο Οστεοφυλάκιο 
Νεράϊδας 

Ολοκληρώθηκε ήδη η πρώτη φάση των εργασιών 
κατασκευής του Νέου Οστεοφυλακίου του χωριού 
μας, που βρίσκεται μέσα στον χώρο του Κοιμητη-

ρίου, στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας. 

 Τέλος Οκτωβρίου αφού ολοκληρώθηκαν τα χτισίματα κατα-
σκευάστηκε η ξύλινη στέγη και το κτήριο σκεπάστηκε με ωραία 
κεραμίδια. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία η στέγη έχει με-
γάλη προέκταση προς την δυτική πλευρά του κτηρίου και έτσι 
η πλευρά της εισόδου είναι καλά σκεπασμένη και καλαίσθητη. 
Στην πρόσοψη θα υπάρχει η πόρτα στο κέντρο έχοντας αριστε-
ρά και δεξιά από ένα παράθυρο αφού η παλιά πόρτα θα μετατρα-
πεί σε παράθυρο. 

 Πολλά απομένουν ακόμα να γίνουν όπως: ταβάνι, σοβατί-
σματα, κουφώματα κ.λ.π. γι’ αυτό η οικονομική βοήθειά μας 
πρέπει να συνεχιστεί. 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 παίρ-
νει απόδειξη και όλες οι προσφορές δημοσιεύονται στην Εφη-
μερίδα μας. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το έργο (όπως ξανάπαμε) μπορεί να μάθει από τον ΤΡΥΦΩΝΑ 
ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ στο τηλ. 697 7250896. 

 Να βοηθήσουμε όλοι για την ολοκλήρωση των εργασιών 
του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας. Είναι η μεγαλύτερη τιμή για 
τους προγόνους μας. 

Το αίμα είναι πηγή και ελ-
πίδα ζωής. Η προσφορά 
αίματος είναι η ευγενέ-

στερη εκδήλωση ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, φιλανθρωπί-
ας και αγάπης απέναντι στο 
συνάνθρωπο.

Η προσφορά αίματος πραγ-
ματικά σώζει ζωές και πολλές 
φορές η αναγκαιότητά του είναι 
επείγουσα. Αυτός είναι και ο σκο-
πός της ιδρύσεως της δανειστικής 
Τράπεζας αίματος του Συνδέσμου. 
Να υπάρχει το αγαθό της ζωής όσο 
πιο γρήγορα χρειαστεί για τους 
συγχωριανούς μας. 

Αυτό εξασφαλίζεται μόνο 
με μια ανώδυνη, ακίνδυνη αι-
μοληψία διαρκείας μόνο δέκα 
λεπτών, ικανή όμως να κρατήσει 
στη ζωή ένα συγχωριανό μας. Ας 
μη διστάζουμε και ας προσφέ-
ρουμε κάτι τόσο το απλό για εμάς 
όταν είμαστε υγιείς, αλλά και τόσο 
απαραίτητο όταν εμείς έχουμε την 
ανάγκη του.

Η δανειστική Τράπεζα αίματος, 
που ο Σύνδεσμος διατηρεί στο Νο-
σοκομείο Καρδίτσας και στο Αρε-
ταίειο Νοσοκομείο των Αθηνών, με 
τον τίτλο «Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», προ-
σφέρει κάθε χρόνο φιάλες αίματος 
στους συγχωριανούς μας (Νεράι-
δας – Μεγαλάκκου – Σαρανταπό-
ρου) την ώρα που τις χρειάζονται. 
Όμως, αυτές πρέπει να αντικαθί-
στανται σε εύλογο χρονικό διά-

στημα. 
Η προσφορά αίματος είναι 

έμπρακτη απόδειξη της ανθρώ-
πινης αλληλεγγύης. Αίμα για τη 
ζωή. Αίμα για τον ανθρώπινο 
πόνο, χωρίς καμία επιβάρυνση 
στη σωματική και πνευματική 
υπόσταση. Εθελοντική η προσφο-
ρά. Εθελοντική η προσέλευση.

Οι έχοντες ηλικία μεταξύ 18 
και 65 ετών, σε όποια πόλη και αν 
διαμένετε και επιθυμείτε να προ-
σφέρετε ζωή σε συγχωριανούς 
μας, επικοινωνήστε τώρα με τον 
υπεύθυνο αιμοδοσίας του Συν-
δέσμου κ. Δημ. Γιαννουσά στο 
τηλ 6976459443. Έτσι σας δίνετε 
μια ευκαιρία για τη μεγαλύτερη 
προσφορά που μπορεί κάποιος 
να δώσει στο συγχωριανό του. Το 
αίμα του. 

Ο Σύνδεσμος, για τους συγχω-
ριανούς και φίλους του Συνδέσμου 
που διαμένουν στην Αθήνα και θέ-
λουν να δώσουν αίμα, (Νεραϊδιώ-
τες – Μεγαλακκιώτες – Σαραντα-
πορίτες) έχει προγραμματίσει, 
με το Αρεταίειο Νοσοκομείο που 
βρίσκεται επί της οδού Β. Σοφίας, 
κοντά στο σταθμό ΜΕΤΡΟ του Με-
γάρου Μουσικής, η αιμοληψία να 
γίνει το Σάββατο, 24 Απριλίου 
και 8 Μαϊου, 10:00 π.μ. με 13:00 
μ.μ. 

Στο Νοσοκομείο θα σας υπο-
δέχονται μέλη του Συνδέσμου. 

ΤΟ Δ. Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Ευχαριστήριο 
Ως επιτροπή ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου στο Σαραντάπορο Καρδίτσας, αισθανόμαστε 
την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για τη σημαντική συμβο-
λή σας στην ανέγερση και παράλληλα να σας ενημερώσουμε 
για την εξέλιξη των εργασιών που προχωρούν με ικανοποιη-
τικό ρυθμό. 

 «Χωρίς τη δική σας βοήθεια δεν θα φθάναμε τόσο σύντο-
μα σ’ αυτό το αποτέλεσμα». Σε διάστημα τριών ετών ο ναός 
βρίσκεται στο στάδιο που βλέπετε στις φωτογραφίες. Επιπλέον 

έχουν μπεί 
και έχουν 
εξοφληθεί οι πόρτες και τα παράθυρα καθώς 
και όλα τα μάρμαρα του δαπέδου. 

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνω-
στοποιήσουμε ότι έχουμε παραγγείλει ξυλόγλυ-
πτα, το τέμπλο, τα αναλόγια, τα προσκυνητά-
ρια, το δεσποτικό και το παγκάρι. Αυτά όμως 
τα χρωστάμε και ερχόμαστε στην ανάγκη ακό-
μα μια φορά να ζητήσουμε τη βοήθειά σας. 

 Η Παναγία μας να χαρίζει σε σας και τις 
οικογένειές σας υγεία και χαρά!!!

 Εκ μέρους της επιτροπής 
 Στέφανος Τσιτσιμπής 

Η φετινή συνάντηση – 
συνεστίαση που πραγ-
ματοποίησαν το μεση-

μέρι της Κυριακής, 31/1/2010, τα 
μέλη του Συνδέσμου Αποδήμων 
Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου 
σε ταβέρνα της περιοχής Παιανίας 
Αττικής, είχε τα δικά της χαρακτη-
ριστικά. Ήταν πραγματικά αυτό 
που επιθυμούσαν τα μέλη, ύστερα 
από τις πρόσφατες ατυχείς συγκυ-
ρίες σε οικογένειες συγχωριανών 
μας. 

Από αυτή τη συνάντηση συμπε-
ραίνεται ότι οι ανθρώπινες ευαι-
σθησίες των συγχωριανών μας δια-
τηρούνται ακόμη σε ύψιστο βαθμό 
και δε θυσιάζονται για την έλλειψη 
νταουλιών και βιολιών από τη συνε-
στίαση. 

Σε κάθε περίπτωση, την απο-
κλειστική ευθύνη της διοργάνωσης 
οποιασδήποτε εκδηλώσεως την έχει 
το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο, αφού εκτιμήσει καταστάσεις 
και δεδομένα και εξαντλήσει όλα τα 
περιθώρια, ενημερώνει τα μέλη του 

σχετικά με το πρόγραμμα της εκδή-
λωσης. Τυχόν διαφορετικές προσεγγί-
σεις, επιλογές και προτεραιότητες, που 
δε συμβαδίζουν με τις αποφάσεις του 
Δ.Σ του Συνδέσμου, είναι σεβαστές.

Όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύ-
γει ότι ο δικός μας Σύνδεσμος δεν 
εκπροσωπεί τους Σαρακατσαναίους 
της Ελλάδας, ούτε τους Καραγκού-
νηδες της Θεσσαλίας, που δε γνω-
ρίζονται μεταξύ τους. Εκπροσωπεί 

μια χούφτα ανθρώπων, γνωστών και 
συγγενών μεταξύ τους και γι’ αυτό ο 
Σύνδεσμος πρέπει να στέκεται δίπλα 
τους και στις χαρές και στις λύπες και 
το σπουδαιότερο να αφήνει παρα-
καταθήκες στους νεώτερους. Έτσι 
θέλουν το Σύνδεσμο οι συγχωριανοί 
μας και έτσι θα τον παραδώσουμε. 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ
Σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό Σαρανταπόρου, οι πρώτες προς 

την Καρδίτσα πλαγιές, αλλά και οι μικροχαράδρες, κάτωθεν του κεντρικού 
δρόμου και μέχρι του ρέματος, εμφανίζουν εικόνες ντροπής, σε κάθε περαστι-
κό, τα διάσπαρτα σκουπίδια, απορρίμματα και πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, 
τα οποία, λόγω της κλίσης του εδάφους και των βροχών κινούνται αργά, αλλά 
σταθερά προς το ρέμα με κίνδυνο να μολυνθούν ακόμη και τα νερά του.

Να σημειωθεί ότι όλα τα αυτοκίνητα, ακόμα και των υπευθύνων της το-
πικής αυτοδιοίκησης, που κόπτονται για την προστασία του περιβάλλοντος, 
περνούν ακριβώς δίπλα, βλέπουν αυτές τις απαράδεκτες εικόνες και ουδείς 
μέχρι σήμερα έχει ενδιαφερθεί για την αποκατάσταση.

Επειδή αυτός ο χώρος, πριν από την αποκομιδή των απορριμμάτων του οι-
κισμού με απορριμματοφόρα οχήματα, χρησιμοποιούνταν ως σκουπιδότοπος 
και επομένως θεωρείται κοινόχρηστος χώρος, θα έπρεπε από την πρώτη στιγ-
μή να είχαν παρέμβει οι αρμόδιοι του δήμου, ώστε να καθαριστεί ο χώρος.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24/4 & 8/5/10
ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ!
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Πολλές πρωτοχρο-
νιάτικες πίτες 
έκοψε και φέτος 
ο Δήμος Ιτάμου 
σε διάφορα μέρη. 
Δεν θα βάλουμε 

αυτούσια τα σχετικά στις τοπικές 
εφημερίδες δημοσιεύματα αλλά θα 
αναφέρουμε μόνο το πού κόπηκαν, 
παρευρισκομένους και αποσπάσματα 
των δελτίων τύπου, προς ενημέρωση 
των αναγνωστών μας. Εννοείται πως 
σε όλες ήταν παρών ο κ. Δήμαρχος. 

 ● Καλλίθηρο: Την ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς (Παρασκευή 1.1.10) 
έγινε κοπή βασιλόπιτας στην έδρα 
του δήμου στο Καλλίθηρο. 

 ● Καροπλέσι: κόπηκε πίτα το 
Σάββατο 2.1.10, το βράδυ, όπου έγι-
νε και γλέντι με την ορχήστρα του 
Ταξιάρχη Κουμπαρέλου. 

 ● Ραχούλα: κόπηκε πίτα την 
Κυριακή 3.1.10. 

 ● Αμάραντος: Κόπηκε πίτα την 
Παρασκευή 8.1.10 το βράδυ, στο 
καφενείο του Γιώργου Κουκουλιά-
κου, με την παρουσία του Νομάρχη 

Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 
 ● Σαραντάπορα: Κόπηκε πίτα 

την Κυριακή 10.1.10 το βράδυ, στην 
ταβέρνα της Βούλας Γάκη, με τις ευ-
λογίες των δυο συνταξιούχων Ιερέ-
ων, παπα-Βαγγέλη και παπα-Γιώργη. 
Ακολούθησε γλέντι με την ορχήστρα 
του Ταξιάρχη Κουμπαρέλου.

 ● Καστανιά: Κόπηκε πίτα την 
Δευτέρα 1.2.10 στο καφενείο της 
κας Ζουμπογιάννη. Την ίδια μέρα με 
κατάνυξη εορτάστηκε η μνήμη του 
Αγίου Τρύφωνα στον Ι. Ν. Γέννησης 
της Θεοτόκου Καστανιάς, παρουσία 
του Δημάρχου κ. ά. επισήμων. 

 ● Βόλο: Κόπηκε πίτα την Κυ-
ριακή 24.1.10, μαζί με τη Λέσχη 
Καρδιτσιωτών Βόλου και χοροστά-
τησαν οι ιερείς που κατάγονται από 
το Δ. Ιτάμου παπα-Κώστας Αυγέ-
ρης, παπα-Αναστάσης Ζαχαρής και 
παπα-Κίμωνας Αναγνωστόπουλος. 
Βραβεύτηκαν κάποιοι απόδημοι του 
Δήμου. Η εκδήλωση έγινε σε αίθου-
σα του ξενοδοχείου «Ξενία». 

 ● Παλιάλωνα Καρδίτσας: Κό-
πηκε πίτα την Πέμπτη 11.2.10, για 

τους Καροπλεσίτες της Καρδίτσας, 
στις 7:30΄ το βράδυ στο καφενείο του 
Παύλου Κουτσή. Παραβρέθηκαν ο 
Δήμαρχος Ιτάμου, ο Αντιδήμαρχος 
Βαγγέλης Σωτηρλής, ο Πρόεδρος 
του Δ. Δ. Καροπλεσίου Κώστας 
Γιαννουσάς και οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι Αλέξ. Γιαννέλος και Μένιος 
Γιαννέλος. Μετά την πίτα έγινε συ-
ζήτηση για τον «Καλλικράτη».

 ● Νεράϊδα: Κατόπιν πολλών 
ανακοινώσεων από μεγαφώνου και 
τηλεφώνου και αναβολών κόπη-
κε τελικά η πρωτοχρονιάτικη πίτα 
μέσα στη σαρακοστή. Το Σάββατο 
20.2.10 (του Αγ. Θεοδώρου) το βρά-
δυ, παρουσία του κ. Δημάρχου, Δημ. 
Συμβούλων, του Προέδρου του Δημ. 
Συμβουλίου και πλήθους χωριανών 
μας. Το φλουρί έτυχε στη σύζυγο 
του κ. Δημάρχου. 

 ● Ο εορτασμός των υδάτων 
(από το δήμο Ιταμου) έγινε όπως 
πάντα στο Φράγμα της Λ. Πλαστήρα 
την Τετάρτη 6.1.10, ώρα 12:00 π. μ., 
ημέρα των Θεοφανείων. 

 Και του χρόνου.

Πρωτοχρονιάτικες πίτες Δήμου Ιτάμου  Τα χιόνια του χειμώνα 

Χιόνια πολλά δεν έπεσαν φέτος το χειμώνα αλλά από βροχές… 
δεκαετίες είχαμε να δούμε τόσες βροχές… τις περισσότερες 
μέρες είχαμε νότιους ανέμους με πολλές και δυνατές βροχές. 

Πιο αναλυτικά: 

 Πέμπτη 15.10.09: Άσπρισε με χιόνι το σπανό στην Κόψη για πρώτη 
φορά. 
 Σάββατο 31.10.09: Άσπρα με χιόνι πάλι σήμερα το πρωί τα σπανά. 
 Τρίτη 10.11.09: Άσπρα με χιόνι πάλι σήμερα τα σπανά. 
 Πέμπτη 10.12.09: Χιόνι, το πρώτο μέσα στο χωριό σήμερα το πρωί 
10 πόντους.
 Πέμπτη 17.12.09: το πρωί σπίθες χιόνι, το απόγευμα δυνατή βροχή, 
διακοπή ρεύματος ΔΕΗ από τη νύχτα μέχρι Παρασκευή 10 π.μ. 
 Παρασκευή 18.12.09: Βροχή δυνατή, τη νύχτα αστραπές, βροντές, 
αέρας δυνατός, η συντέλεια… πήρε ο Μέγδοβας το γεφύρι στο Μπε-
σιώτη. 
 Σάββατο 19.12.09: Μέρα – νύχτα βροχή, αστραπόβροντα, αέρας δυ-
νατός, θάλασσα ο Μέγδοβας. 
 Κυριακή 20.12.09: Βροχή δυνατή ασταμάτητη όλη μέρα. 
 Τρίτη 5.1.10: Χιόνι το ’στρωσε λίγο το πρωί μέσα στο χωριό. 
 Τετάρτη 13.1.10: Χιόνιζε σήμερα μέχρι Λακοπούλα – Κουτσοχέρι.
 Σάββατο 16.1.10: Χιόνιζε όλη μέρα μέσα στο χωριό έπιασε 5 πό-
ντους. 
 Τρίτη 19.1.10: Το ’στρωσε πάλι το χιόνι σήμερα μέσα στο χωριό.
 Πέμπτη 21.1.10: έπιασε στεγνό χιόνι μόλις νύχτωσε 6 μ.μ., έριχνε 
ασταμάτητα όλη νύχτα, στις 12 τη νύχτα διακοπή ρεύματος ΔΕΗ, τηλε-
φώνων σταθερών & κινητών. 
 Παρασκευή 22.1.10: Έριχνε χιόνι όλη μέρα, έφτασε τους 50 πόντους, 
ήσυχο χιόνι με βοριά χωρίς ανεμοστοιβάσματα, το μεσημέρι έγινε το 
ρεύμα ΔΕΗ και τα τηλέφωνα, η βλάβη ήταν κάτω από τη Ραχούλα. 
 Σάββατο 23.1.10: Χιόνιζε όλη τη μέρα, έφτασε τους 70 πόντους, χθές 
τη νύχτα, 12 μ.μ, πάλι διακοπή ρεύματος ΔΕΗ και τηλεφώνου, η βλάβη 
αποκαταστάθηκε σήμερα το μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι, όλες τις μέρες 
το γκρέϊντερ της Νομαρχίας ανέβαινε μέχρι πλατεία Νεράϊδας, ανοι-
χτός ο δρόμος κάθε μέρα. 
 Κυριακή 24.1.10: Σταμάτησε να χιονίζει, ανέβηκαν οι αντάρες, ξελάμ-
ψε, το χιόνι πλησίασε το 1 μέτρο. 
 Τρίτη 26.1.10: κατέβηκαν πάλι οι αντάρες, ριγανίζει ψιλό χιόνι, όπως 
και χθές. 
 Τετάρτη 27.1.10: Χιόνιζε πάλι απ’ το πρωί, το απόγευμα έφτασε τους 
10 πόντους. 
 Πέμπτη 28.1.10: Γύρισε νότος με ψιλόβροχο, άρχισε κιόλας να λιώνει 
το χιόνι. 
 Παρασκευή 29.1.10: Νότος με ψιλόβροχο, λιώνει συνέχεια το χιόνι. 
 Σάββατο 30.1.10: Νότος με ψιλόβροχο, λιώνει συνέχεια χιόνι. 
 Κυριακή 31.1.10: Δυνάμωσε ο νότος και η βροχή, λιώνει το χιόνι. 
 Δευτέρα 1.2.10: Έβρεχε και φύσαγε όλη μέρα, το ’λιωσε όλο το χιόνι, 
«μαύρη η γή» πάλι. Ούτε μια εβδομάδα δεν το κράτησε. Τρέχουν πα-
ντού νερά… βγάζουν κι οι πέτρες νερό… 
 Τρίτη 2.2.10: Ξημέρωσε πάλι χιόνι 5 πόντους. 
 Παρασκευή 5.2.10: Το ’στρωσε χιόνι πάλι το πρωί. 
 Σάββατο 6.2.10: Χιονισμένα πάλι σήμερα το πρωί, το πρωί το στρώνει 
το απόγευμα το λιώνει, κάθε μέρα.
 Κυριακή (Αποκριές) 14.2.10: Το ’στρωσε 5 πόντους χιόνι το πρωί, 
μετά δορλάπι, το απόγευμα βροχή. 
 Μέχρι 1 Μαρτίου 2010 δεν ξαναχιόνισε, ελπίζουμε τα Πάσχα να ’χει 
καλό καιρό. 
 Σημείωση: Όλες οι βλάβες της ΔΕΗ ήταν πάντα κάτω από τη Ραχούλα 
δηλ. στον κάμπο. Οι αρμόδιοι κάτι πρέπει να κάνουν για την ενίσχυση 
του τμήματος αυτού της γραμμής και των μηχανημάτων της. 

Με πρωτοβουλία 
της αντιπροέδρου 
του Δημοτικού Δι-

αμερίσματος Νεράϊδας, κυ-
ρίας Νάγιας Γάκη, οργανώ-
θηκε στο Σαραντάπορο μια 
χαρούμενη χριστουγεννιάτι-
κη εκδήλωση, για το κόψιμο 
της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας, που έγινε στις 31.12.09, 
το βράδυ, στην όμορφη αί-
θουσα του Κέντρου «Καφέ 
– Ψησταριά», της Βούλας 
Γάκη, όπου παραβρέθηκαν 
όλοι οι κάτοικοι. Μετά την 
πίτα αντάλλαξαν ευχές και κάθισαν σε κοινό τραπέζι, 
όπου γεύθηκαν τις λιχουδιές των χοιρινών, την ποικιλία 
από πίτες, τα καλοφτιαγμένα χωριάτικα γλυκά, το αγνό 
βαρελίσιο κρασί. 

 Συνέχεια ακούστηκαν από τη μουσική του Κέντρου 

τα δημοτικά τραγού-
δια και οι χορευταρά-
δες έσυραν το χορό 
πιασμένοι χέρι – χέρι 
και το κεφάλι ψηλά, 
όπως συνηθίζεται 
στους ορεινούς Αγρα-
φιώτες. 

 Χαρά έδωσε στο 
χορό και η παρου-
σία της παραδοσια-
κής φλογέρας και το 
ντέφι. Όλα έγιναν με 
χαρά για να κρατη-
θούν στο χωριό οι πα-

λιές εποχές και η παράδοση που χάνονται με το πέρασμα 
του χρόνου. 

 Το χωριό, είναι το πιο όμορφο κομμάτι της ζωής μας 
και οφείλουμε όλοι να κρατήσουμε την παράδοση και 
την ιστορία του αναλλοίωτη.   Γ. Δ. 

Η Εκδήλωση της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Σαραντάπορο 

Η Λαογραφική Συλλογή  
Σαρανταπόρου στο Δίκτυο Μου-
σείων και Συλλογών Ν. Καρδίτσας
Τον περασμένο Νοέμβριο συγκροτήθηκε σε σώμα και 
ήδη διάγει τα πρώτα οργανωτικά του βήματα, το «Δί-
κτυο Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων και Συλλο-
γών Νομού Καρδίτσας». Είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα, 
σε πανελλήνιο επίπεδο, που σκοπό του έχει να συντονί-
σει και να αναδείξει τις προσπάθειες των διαφόρων λαο-
γραφικών συλλογών, ιδιωτικών και μη.
Στο νομό μας αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 30 τέ-
τοιες συλλογές, παραρτήματα συλλόγων ή και αυτόνομα 
μουσεία, όπως το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Καρδίτσας (το οποίο ετοιμάζεται εντατικά το τελευταίο 
διάστημα για να ανοίξει τις πύλες του, ανασυγκροτημέ-
νο πλέον, στους επισκέψεις του.) Η αλήθεια είναι πως 
όλο αυτό το υλικό, της ζώσας παράδοσης, που βρίσκεται 
στις συλλογές, είναι αφημένο στο αρχικό ενδιαφέρον κά-
ποιων ευαίσθητων και δραστήριων ανθρώπων που κά-
ναν τον κόπο να το διασώσουν και να το διατηρήσουν. Γι’ 
αυτό και είναι επιβεβλημένη, για τα δικά μας δεδομένα, 
η αναγνώριση της προσφοράς του παπα-Γιώργη Δήμου 
και της παπαδιάς, για την ύπαρξη της συλλογής . Είναι 

καιρός, αυτό το υλικό, με την τεχνογνωσία του Δικτύου 
και την αλληλοενημέρωση των μελών, να καταγραφεί, να 
συντηρηθεί, να υποστηριχτεί και να προβληθεί σωστά. 
Οι συλλογές του νομού, που ακόμα δεν έχουν ενταχθεί 
όλες στο Δίκτυο είτε λόγω μη επιθυμίας είτε λόγω γρα-
φειοκρατικών κωλυμάτων, θα έχουν από δω και πέρα τη 
στήριξη και την καθοδήγησή του.
Σ’ αυτό το Δίκτυο συμμετέχει και η Λαογραφική Συλλογή 
του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγα-
λάκκου, με εκπρόσωπο τον γράφοντα. Ήδη ολοκληρώ-
νεται η καταγραφή του υλικού σε ειδικό βιβλίο, με φω-
τογράφηση και περιγραφή των εκθεμάτων. Παράλληλα 
υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης με οπτικοακουστικό υλι-
κό, φωτογραφίες, αφηγήσεις ή ό,τι άλλο μπορεί να υπο-
στηρίξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τα 
αντικείμενα αυτά στην καθημερινή ζωή. 
Γι’ αυτό όποιος διαθέτει τέτοιο υλικό, παλιές φωτο-
γραφίες, video ή ακόμα και παλιές επιστολές, κείμε-
να και αφηγήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου 
στο τηλ. 24410 75866 ή στο mail  latsi@sch.gr, ούτως 
ώστε το καλοκαίρι στο χωριό, να κάνουμε μια προ-
σπάθεια ανασυγκρότησης και οργάνωσης του σημα-
ντικού υλικού που διαθέτουμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ

 Ορισμός νέων Αντιδημάρχων Δήμου Ιτάμου 
 Ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης Τσαντήλας με την απόφαση 1/2010 αποφασίζει 

και ορίζει: 
 ● Α’ Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιτάμου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέ-

χρι 31.12.2010 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Σωτηρλή του Κων/νου. 
 ● Β’ Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιτάμου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέ-

χρι 31.12.2010 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσιούλα Κων/νο του Ευαγγέλου. 
 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τα καθήκοντά του ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος Σωτηρλής Ευάγγελος, ο οποίος και θα υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο 
του Δήμου. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω στοιχεία είναι από τη σχετική απόφαση που δημο-
σιεύτηκε στις εφημερίδες της Καρδίτσας (6.1.10). Το πλήθος των αρμοδιοτήτων που 
τους ανατέθηκαν είναι αδύνατον να αναδημοσιεύσουμε αφού κάλυπταν μισή σελίδα. 
Στο Προεδρείο και Δημαρχιακή Επιτροπή μένουν τα ίδια μέλη αφού η θητεία τους 
είναι 2ετής. Έτσι Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει ο χωριανός μας Δη-
μοτικός Σύμβουλος Γιάννης Α. Καραμέτος. Τέλος στο γειτονικό μας δήμο Φουρνάς 
Αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Στέλιος Παπουτσόπουλος, συμμαθητής πολλών χωριανών 
μας στο Γυμνάσιο Φουρνάς τη δεκαετία του ’70. 

 Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.  

Νέοι Αντινομάρχες 
Νομαρχίας Καρδίτσας 
 Τις πρώτες μέρες του νέου έτους ανέ-
λαβαν καθήκοντα οι 4 νέοι αντινομάρ-
χες (3 γυναίκες & 1 άντρας) της Νομαρ-
χίας Καρδίτσας που όρισε ο Νομάρχης 
κ. Φώτης Αλεξάκος. Είναι οι εξής: 
 ● Έργων, Πολεοδομίας: Μανασή Δέ-
σποινα (αντικατέστησε τον Βασίλη 
Νίκου).
 ● Πρωτογενούς Τομέα: Τέλιος Κώ-
στας (αντικατέστησε τον Γιώργο Πα-
πάρα). 
 ● Υγείας, Πρόνοιας, Πολιτισμού: Απο-
στολοπούλου Μαρία (αντικατέστησε 
την Ερμιόνη Βασιλού). 
 ● Οικονομικών, Διοίκησης, Ανάπτυ-
ξης: Καρακαξά Βάϊα (αντικατέστησε 
τον Θάνο Τότσικα). 



Με αφορμή μια αμερι-
κανίδα που αναζητά 
στοιχεία για τους 

προγόνους της, μαθαίνουμε 
(εμείς οι νεότεροι) πράγματα 
για το χωριό μας τη Νεράϊδα 
– Σπινάσα, άγνωστα και που 
ούτε κάν ποτέ φανταζόμασταν. 
Δημοσιεύουμε κατ’ αρχήν το 
κείμενο και τις φωτογραφίες 
που μας έστειλε ο Σύλλογος 
Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας. 
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε 
αυτά που μάθαμε ρωτώντας 
ηλικιωμένους χωριανούς μας 
και τέλος κάνουμε μια παρά-
κληση αν κάποιος ξέρει περισ-
σότερα στοιχεία για το ζήτημα 
να μας τα στείλει. 

 Στα ίχνη της Φωτεινής Λιακού και 
του Δημήτρη Ζιάκα

Ένας χρόνος πέρασε από όταν η 
Tina (Φωτεινή) Chason, κόρη του Λά-
μπρου Ζιάκα και εγγονή του Δημήτρη 
Ζιάκα από τη Νεράϊδα και της Φωτει-
νής Λιακού από το Παπαρούσι, άρχι-
σε να αναζητά τα ίχνη των προγόνων 
της. Ανακάλυψε την ιστοσελίδα του 
Συλλόγου Παπαρουσιωτών Ευρυτανί-
ας και ήρθε σε επικοινωνία με το ΔΣ 
του συλλόγου. Καταγράψαμε και της 
στείλαμε λεπτομερή καταγραφή του 
γενεαλογικού δέντρου της οικογένειας 
και την ενημερώσαμε για την ύπαρ-
ξη μακρινών συγγενών στην Ελλάδα. 
Ανακαλύψαμε και μοιραστήκαμε μαζί 

της πληροφορίες και έγγραφα από το 
ταξίδι του πατέρα της Λάμπρου Ζιάκα 
στην Αμερική και την άφιξη του στη 
Νέα Υόρκη στις 4 Ιανουαρίου 1911 με 
το πλοίο Patris (Πατρίς).

Ο Σύλλογος Παπαρουσιωτών Ευ-
ρυτανίας έκανε κάθε δυνατή προσπά-
θεια για να βοηθήσει τους απογόνους 
της Φωτεινής Λιακού και του Δημήτρη 
Ζιάκα να βρουν τα ίχνη των προγόνων 
τους. Όπως όμως θα διαβάσετε παρα-
κάτω, από την καταγραφή μας λείπουν 
ορισμένα στοιχεία που σχετίζονται με 
το Δημήτρη Ζιάκα από τη Νεράϊδα.

Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε 
όποιον γνωρίζει περισσότερα για το 
Δημήτρη Ζιάκα να μας ενημερώσει για 
να τα προωθήσουμε στους απογόνους 
του που ζητούν να μάθουν τι συνέβη 
πριν ένα αιώνα. Μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με το Σύλλογο Παπαρου-
σιωτών Ευρυτανίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@paparousi.gr και στα 
τηλέφωνα 210 5018876 - 6936 179981 
(Ντανά Ελένη).

 Το γενεαλογικό δέντρο  
του Λάμπρου Ζιάκα

Στην αναζήτηση της ιστορίας της 
οικογένειας Ζιάκα, πολλοί Παπαρου-
σιώτες μοιράστηκαν πρόθυμα μαζί μας 
τις αναμνήσεις τους. Καταγράψαμε 
όλες τις σχετικές αναφορές και τις δι-
ασταυρώσαμε με τις ελάχιστες πληρο-
φορίες που είχε η Tina Chason. Κατα-
λήξαμε στην ακόλουθη καταγραφή:

Η Φωτεινή Λιακού από το Δυτικό 
Παπαρούσι παντρεύτηκε το Δημήτρη 
Ζιάκα από το χωριό Νεράϊδα - Σπι-

νάσα. Απέκτησαν ένα γιο, το Λάμπρο, 
το 1894. Μετά το θάνατο του Δημήτρη 
Ζιάκα, η Φωτεινή επέστρεψε στο Πα-
παρούσι όπου έζησε το υπόλοιπο της 
ζωής της. Ο γιος της Λάμπρος πήγε στη 
Νέα Υόρκη το 1911 και έμεινε αρχικά 
με το θείο του Δημ. Ζιάκα. Μετακόμισε 
στη Βόρεια Καρολίνα τη δεκαετία του 
‘30 όπου εργάστηκε σε εστιατόρια.

 Τα έγγραφα μετανάστευσης  
του Λάμπρου Ζιάκα

Θέλοντας να μάθουμε τι ακριβώς 
συνέβη πριν ένα αιώνα, αναζητήσαμε 
στοιχεία, αρχεία, έγγραφα, αναφορές, 
περιγραφές και αναμνήσεις για το Λά-
μπρο Ζιάκα, πατέρα της Tina Chason 
και γιο του Δημήτρη Ζιάκα και της 
Φωτεινής Λιακού. Συνδυάζοντας τα 
στοιχεία που συλλέξαμε, βρεθήκαμε 
μπροστά σε αποκαλύψεις που ποτέ δε 
φανταζόμασταν.

Με τη βοήθεια του ίντερνετ, διε-
ρευνήσαμε για μέρες τα αρχεία μετα-
νάστευσης της Αμερικής και ανακαλύ-
ψαμε φωτογραφίες από τα αυθεντικά 
έγγραφα του πλοίου Πατρίς. Σε αυτά 
καταγράφεται η άφιξη στην Αμερική 
του Λάμπρου Ζιάκα από το Παπαρούσι 
της Ελλάδας στις 4 Ιανουαρίου 1911 
με το πλοίο Πατρίς το οποίο απέπλευ-
σε από τον Πειραιά στις 18 Δεκεμβρί-
ου 1910. Η πλήρης καταγραφή των 
στοιχείων του επιβάτη Λάμπρου Ζιάκα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Όνομα: Λάμπρος Ζιάκας. Ηλικία: 
18. Φύλο: Άρρεν. Οικογενειακή κατά-
σταση: Άγαμος. Επάγγελμα: Εργάτης. 
Ικανότητα ανάγνωσης: Ναι. Ικανότητα 

γραφής: Ναι. Εθνικότητα: Ελληνική. 
Υπηκοότητα: Ελληνική. Προηγούμενη 
κατοικία: Παπαρούσι, Ελλάδα. Κοντι-
νότερος συγγενής: Η μητέρα του Φώτω 
στο Παπαρούσι, Ελλάδα. Τελικός προ-
ορισμός: Spokane, Washington. Έχει 
εισιτήριο για τελικό προορισμό: Ναι. 
Ποιος πλήρωσε τα εισιτήρια του: Μό-
νος του. Χρήματα στην κατοχή του: 25 
δολάρια. Έχει ξαναβρεθεί στις ΗΠΑ: 
Όχι. Ποιον θα επισκεφτεί: Τον θείο 
του Δημ. Ζιάκα. Πολυγαμικός: Όχι. 
Αναρχικός: Όχι. Κατάσταση υγείας: 
Καλή. Ανάπηρος: Όχι. Ύψος: 5 πόδια 
και 7,5 ίντσες (1,71 μέτρα).

Ο γιατρός του πλοίου Νικόλας 
Μπίστης βεβαιώνει την άρτια φυσική 
και νοητική κατάσταση του Λάμπρου 
Ζιάκα, και ο καπετάνιος Δ. Μπογιαζί-
δης ορκίζεται για τη σωστή διεξαγωγή 
των σχετικών ιατρικών εξετάσεων.

 Ποιός είναι ο θείος Δημ. Ζιάκας;
Σύμφωνα με τα έγγραφα του πλοί-

ου Πατρίς, ο Λάμπρος Ζιάκας κατευ-
θυνόταν στο θείο του Δημ. Ζιάκα στην 
Washington. Θελήσαμε να βρούμε πε-
ρισσότερα στοιχεία για το θείο αυτό, 
αναζητώντας οποιαδήποτε καταγραφή 
με όνομα Δημήτρης ή Δημοσθένης Ζιά-
κας. Δυστυχώς όμως δε μπορέσαμε να 
βρούμε τέτοιο όνομα στα αρχεία.

Μέχρι που κάναμε την εξής δια-
πίστωση: Ο Jimmy Zakos, αδελφός 
της Tina Chason, δεν έχει επώνυμο 
Ζιάκας, αλλά Ζάκος. Θεωρήσαμε πολύ 
πιθανό να είχε καταγραφεί και ο θείος 
του Λάμπρου Ζιάκα με αυτό το επώνυ-
μο. Σε αυτή τη διαπίστωση συντέλεσε 

το γεγονός ότι πολλά ελληνικά ονόμα-
τα καταγράφονταν παραλλαγμένα στα 
αρχεία της Αμερικής, είτε λόγω λάθους 
είτε λόγω δυσκολίας των Αμερικανών 
να τα προφέρουν. Στο μουσείο μετανα-
στών στο Ellis Island αναφέρεται ρητά 
ότι πολλά Ελληνικά ονόματα απλοποι-
ούνταν, και παρουσιάζεται ως παρά-
δειγμα το όνομα Κουτσογιαννόπουλος 
(Koytsoghiannopoulos) που συνήθως 
γραφόταν στα αρχεία ως Κουτσός 
(Koutsos).

Αρχίσαμε λοιπόν την αναζήτηση 
εγγράφων με όνομα Δημήτρης ή Δημο-
σθένης Ζάκος. Πράγματι, ανακαλύψα-
με ότι κάποιος Έλληνας ονομαζόμενος 
Δημήτριος Ζάκος είχε φτάσει στην 
Αμερική στις 25 Μαΐου 1896 με το 
πλοίο Marsala από το λιμάνι της Χά-
βρης στη Γαλλία. Τα έγγραφα του πλοί-
ου ήταν ανακατεμένα, οπότε χρειάστη-
κε να ψάξουμε αρκετά για να βρούμε 
τη σωστή σελίδα, στην οποία καταγρά-
φονται τα ακόλουθα λιγοστά στοιχεία: 
Όνομα: Δημήτριος Ζάκος. Ηλικία: 25. 
Φύλο: Άρρεν. Επάγγελμα: Έμπορος. 
Εθνικότητα: Ελληνική. Θέση: Στην 
πρύμνη. Αποσκευές: Όχι.

Δεδομένου ότι στα έγγραφα μετα-
νάστευσης δεν καταγράφεται η κατα-
γωγή και ο ακριβής προορισμός του 
Δημήτρη Ζάκου, έπρεπε να επιβεβαιώ-
σουμε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσω-
πο. Η Tina Chason μας επιβεβαίωσε 
ότι ο θείος του Λάμπρου ήταν έμπορος. 
Αναρωτηθήκαμε γιατί ταξίδεψε από τη 
Γαλλία και γρήγορα ανακαλύψαμε σε 
ιστορικές και εμπορικές καταγραφές 
ότι πριν το 1907 δεν υπήρχε πλοίο 
απευθείας από την Ελλάδα στην Αμε-
ρική. Δεδομένου επιπλέον ότι δε βρή-
καμε κανέναν άλλο μετανάστη με το 
ίδιο όνομα, θεωρήσαμε αρκετά πιθανό 
ο έμπορος του οποίου τα χαρτιά είχαμε 
στα χέρια μας να είναι ο θείος του Λά-
μπρου Ζιάκα.

Αν κάποιος γνωρίζει κάποια πλη-
ροφορία για το Δημήτρη Ζιάκα, ας μας 
ενημερώσει στα τηλέφωνα που ανα-
φέρονται παραπάνω. Οι απόγονοι του 
Δημήτρη Ζιάκα θα είναι ευγνώμονες! 

 Πληροφορίες που βρήκαμε εμείς 
ρωτώντας ηλικιωμένους  

Νεραϊδιώτες: 
 Υπήρχε πράγματι επώνυμο Ζιά-

κας στο χωριό μας την Σπινάσα. 
 Ήταν από το γένος Θεοδωρό-

πουλος. Πιο αναλυτικά:
 ● Στη Σπινάσα ήρθαν (άγνωστο 

πότε και γιατί) 3 άνθρωποι από τα 
Βουρλά (τότε) σημερινή Σελλασία 
της Λακωνίας (έδρα του σημερινού 
Καποδιστριακού δήμου Οινούντος 
– κοντά στη Σπάρτη). Ο πατέρας 
με τους 2 γυιούς του. Έχτισαν σπί-
τι λίγα μέτρα δεξιά του ΑηΔημήτρη 
(Δημοτικού Σχολείου) όπου σήμερα 
το σπίτι, κάτω απ’ το δρόμο, των 
αδελφών Μπέλλου. Ο πατέρας ανα-
φέρεται ως Θεοδωρόπουλος Θεό-
δωρος (1780) και τα παιδιά του ως 
Θεοδωρόπουλος Κώστας (1810 ή 
1824) και Θεοδωρόπουλος Γεώρ-
γιος. Αυτοί οι 3 ήταν γεννηθέντες 
στη Σελλασία (Βουρλά). Ο Γιώργος 
αναφέρεται πως παντρεύτηκε μια 
γυναίκα από τον Κλειτσό το γένος 
Καπράνου και δεν αναφέρεται να 
είχε παιδιά. Ο Κώστας αναφέρεται 
πως παντρεύτηκε μια γυναίκα από 
το Καρπενήσι το γένος Φασούλα 
και απέκτησαν εδώ στη Σπινάσα 3 
παιδιά, μια κόρη την Αγόρω και 2 
αγόρια τον Ανδρέα (1844 ή 1839) 
και τον Θεόδωρο (1836 ή 1840). 
Η Αγόρω παντρεύτηκε τον Γεώρ-
γιο Καραβάνα γενάρχη των Καρα-
βαναίων και απέκτησαν παιδιά τον 
Κώστα, τον Σεραφείμ και το Νίκο. 
Ο Ανδρέας παντρεύτηκε γυναίκα 
από το γένος Θάνου και απέκτησε 
4 κόρες (Ασπασία, Γραμμάτω, Κω-
στάντω, Βασίλω) και 2 αγόρια τον 

Γιώργο και το Σωτήρη. Ο Αντρέας 
για να θυμάται μάλλον το χωριό απ’ 
όπου ήρθε ο πατέρας κι ο παππούς 
του άλλαξε το επώνυμό του από 
Θεοδωρόπουλος σε Βουρλιάς. Ο 
δεύτερος αδελφός ο Θεόδωρος άλ-
λαξε κι αυτός το επώνυμό του από 
Θεοδωρόπουλος όχι σε Βουρλιάς 
αλλά σε Ζιάκας, άγνωστο γιατί. 
Ο Θεόδωρος λοιπόν Ζιάκας πλέον 
παντρεύτηκε γυναίκα ονόματι Πα-
ρασκευή από το γένος Μακρή και 
απέκτησαν παιδί (άλλοι λένε πως 
απέκτησαν 2 παιδιά). Διηγήσεις 
αναφέρουν πως η γυναίκα αυτή 
πέθανε μαζί με το παιδί (ή παιδιά) 
άγνωστο πώς και γιατί. Έτσι ο Θεό-
δωρος Ζιάκας παντρεύτηκε δεύτερη 
φορά γυναίκα ονόματι Μαρία από 
το Παπαρούσι (με το όνομα Φωτει-
νή Λιακού σύμφωνα με τις διηγή-
σεις των Παπαρουσιωτών). Με αυτή 
τη γυναίκα απέκτησαν ένα γυιό τον 
Λάμπρο Ζιάκα (1894). Όταν πέθανε 
(άγνωστο πότε και πώς) ο πατέρας 
Θεόδωρος Ζιάκας η σύζυγός του 
πήρε τον Λάμπρο και πήγαν στο 
Παπαρούσι από όπου έφυγε το 1911 
για την Αμερική. Να τονίσουμε πως 

βάση των στοιχείων μας είναι το 
γενεαλογικό δέντρο που έφτιαξε ο 
αείμνηστος Γιάννης Τσιτσιμπής και 
πάνω σ’ αυτό έγιναν οι συζητήσεις 
με ηλικιωμένους χωριανούς μας. 

 ● Ο Εκλογικός Κατάλογος (Ε. 
Κ.) Σπινάσας του 1865 αναφέρει με 
το επώνυμο Θεοδωρόπουλος τρείς 
(3). Τον Κώστα Θεοδωρόπουλο του 
Θεοδώρου (έτος γέννησης 1824), 
τον Ανδρέα Θεοδωρόπουλο του Κώ-
στα (έτος γέννησης 1839) και τον 
Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο του Κώ-
στα (έτος γέννησης 1840). Στα έτη 
γέννησης ο Ε. Κ. δεν είναι και τόσο 

αξιόπιστος. Οι διηγήσεις λένε για 
έτος γέννησης του Κώστα το 1810, 
του Θεόδωρου 1836 και του Ανδρέα 
το 1844. Αλλά τα ονόματα του Ε. Κ. 
είναι σύμφωνα με τις διηγήσεις. 

 ● Διασταυρώνοντας τώρα τα 
στοιχεία του Ε. Κ. με τα στοιχεία 
των διηγήσεων βλέπουμε ότι: ο 
Κώστας είναι αυτός που με τον 
αδελφό του Γιώργο και τον πατέρα 
τους Θεόδωρο ήρθαν (και οι 3 με το 
επώνυμο Θεοδωρόπουλος) από τα 
Βουρλά – Σελλασία. Ε. Κ. και διη-
γήσεις συγκλείνουν ότι ο Ανδρέας 
και ο Θεόδωρος είναι παιδιά του 
Κώστα ( και η κόρη Αγόρω). Ο Αν-
δρέας έγινε Βουρλιάς κι ο Θεόδω-
ρος έγινε Ζιάκας. Άρα Ε. Κ. και διη-
γήσεις λένε πως ο πατέρας του Λά-
μπρου δεν λεγόταν Δημήτρης αλλά 
Θεόδωρος Ζιάκας. Οι διηγήσεις 
επίσης αναφέρουν πως η γυναίκα 
από το Παπαρούσι δεν ονομάζονταν 
Φωτεινή αλλά Μαρία. Όσο για τον 
θείο που πήγε και βρήκε στην Αμε-
ρική πρέπει να ονομαζόταν Γιώργος 
και όχι Δημήτρης. Πρέπει να ήταν 
ο αδελφός του πατέρα του Γεώργι-
ος Θεοδωρόπουλος για τον οποίο 

αναφέρεται μόνο πως παντρεύτηκε 
γυναίκα από τον Κλειτσό (το γένος 
Καπράνου) και έκτοτε χάνονται τα 
ίχνη του. Άραγε ίσως ο Γιώργος μό-
λις παντρεύτηκε πήγε στην Αμερική 
και γιαυτό δεν αναφέρεται στον Ε. 
Κ. Υπόθεση κάνουμε μπορεί και να 
πέθανε νέος. 

 ● Αυτά προς το παρόν. Όποιος 
έχει άλλα στοιχεία ας τα κάνει γνω-
στά στην Εφημερίδα μας ή το Σύλ-
λογό μας, μήπως και βρεθεί η άκρη 
του νήματος… 

 Επιμέλεια: Φιλίστωρ 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ10 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

 Υπήρχε επώνυμο Ζιάκας στο χωριό μας; 

Η λίστα επιβατών του πλοίου Πατρίς. Περιλαμβάνεται ο Λάμπρος Ζιάκας και οι Παπα-
ρουσιώτες συνταξιδιώτες του.

Επιβάτες στο κατάστρωμα του πλοίου Πατρίς. 

Έλληνες μετανάστες στο πλοίο Πατρίς.



Μια εταιρία σκοπεύει να 
κατασκευάσει υδροη-
λεκτρικό έργο που θα 

παίρνει νερό από τον Καρπε-
νησιώτη και με σήραγγα θα το 
ρίχνει στον Τρικεριώτη, χιλιόμε-
τρα πιο κάτω. Το ίδιο συμβαίνει 
ή πρόκειται να συμβεί σε όλα 
τα ποτάμια της Ευρυτανίας. Στο 
όνομα της «πράσινης ανάπτυ-
ξης», έχουν ήδη κατασκευαστεί 
4 υδροηλεκτρικά και προβλέπε-
ται να κατασκευαστούν άλλα 40 
τουλάχιστον. 

 Για την κατασκευή και λειτουρ-
γία των υδροηλεκτρικών θα χαρα-
χθούν δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων 
δίπλα στα ποτάμια με αποτέλεσμα 
την υποβάθμιση των ευαίσθητων 
παραποτάμιων οικοσυστημάτων, 
θα γίνουν κτίσματα και θα απλω-
θούν δίκτυα μεταφοράς ρεύματος 
σε απάτητα μέρη, θα μειωθεί σημα-
ντικά η ροή του νερού σε μεγάλο 
ποσοστό της κοίτης των ποταμών 
με δυσμενείς επιπτώσεις για τα 
ψάρια και τους άλλους υδρόβιους 
οργανισμούς. Κι όταν τελειώσουν 
οι επιδοτήσεις - το βασικό κίνητρο 
των επενδυτών - θα απομείνουν τα 
ποτάμια γεμάτα σωλήνες, τσιμέντα, 
καλώδια, μπάζα και σάρες. 

 Κι όλα αυτά γίνονται για να πά-
ρουν τις «πράσινες επιδοτήσεις» 

μερικές εταιρίες. Γιατί αν πραγμα-
τικά θέλαμε να προστατεύσουμε 
το περιβάλλον, θα μειώναμε την 
κατανάλωση ενέργειας και θα ανα-
λαμβάναμε εμείς την ευθύνη της 
παραγωγής της ενέργειας που κα-
ταναλώνουμε εγκαθιστώντας φω-
τοβολταϊκά στις σκεπές μας. Όμως 
το κράτος δεν επιδοτεί την οικιακή 
παραγωγή ενέργειας αλλά μόνο τις 
επιχειρήσεις που θα εγκαταστή-
σουν ανεμογεννήτριες στις κορφές 
των βουνών, φωτοβολταϊκά στις 
πλαγιές τους και υδροηλεκτρικά 
στα ποτάμια. Γιατί άραγε; 

 Ας αφήσουμε ήσυχα τα ποτά-
μια και τις βουνοκορφές, τους πιο 
παρθένους τόπους της Ευρυτανίας. 
Δεν φταίνε για την αλόγιστη κατα-
νάλωση ενέργειας και την τρέλα 
μας για πλουτισμό. Άλλωστε δεν 
μας ανήκουν και δεν έχουμε κανέ-
να δικαίωμα να τα πουλήσουμε για 
να πάρουμε λίγα χρήματα από τις 
εταιρίες. 

 Η μόνη ηθική και αξιοπρεπής 
στάση απέναντι στις βλέψεις των 
κατασκευαστικών εταιριών είναι 
να πούμε τώρα όχι. Παράλληλα, 
για να θωρακίσουμε την Ευρυτα-
νία απέναντι στις «αναπτυξιακές» 
τάσεις των εταιριών πρέπει όλοι να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να 
χαρακτηριστεί η Ευρυτανία «Εθνικό 
Πάρκο», με κύριες ζώνες απόλυτης 

προστασίας τα ποτάμια και τις βου-
νοκορφές, τα πιο όμορφα αλλά και 
πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα. 

 Είμαστε εδώ, παρόντες, οι χι-
λιάδες πολίτες, που με την υπογρα-
φή μας και τις κινητοποιήσεις μας, 
θα διαφυλάξουμε τον φυσικό μας 
πλούτο για εμάς και για τα παιδιά 
μας. 

 Καλούμε κάθε πολίτη και πο-
λιτικό, κάθε σύλλογο, οργάνωση, 
επαγγελματικό φορέα, να πάρει 
θέση ώστε όλοι μαζί να προστατεύ-
σουμε το φυσικό περιβάλλον μας 
και να μετατρέψουμε την Ευρυτα-
νία σε Εθνικό Πάρκο. 

 Κίνηση Πολιτών  
για την Προστασία του 

 Ευρυτανικού Περιβάλλοντος

 SOS από την Κίνηση Πολιτών για την 
Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: «Ευρυτανικός Παλμός» Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 11ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

 Δημόσιο αίτημα της Κίνησης  
Πολιτών για την προστασία του  
Ευρυτανικού Περιβάλλοντος

 
 Η κίνηση πολιτών για την προστασία του Ευρυτανι-

κού Περιβάλλοντος επειδή θεωρεί ότι: 
 1) Η Ευρυτανία είναι ο νομός της Ελλάδας με το 

πλέον αδιατάρακτο περιβάλλον.
 2) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την ευημερία των Ευρυτά-
νων. 

 3) Το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για επενδύ-
σεις σε Υδροηλεκτρικά έργα και αιολικά πάρκα εγκυμο-
νεί μεγάλους κινδύνους, ιδιαίτερα για τα πιο ευαίσθητα 

οικοσυστήματα του Νομού, τα ποτάμια και τις κορυφο-
γραμμές. 

 4) Η θεσμική κατοχύρωση και προστασία του Ευ-
ρυτανικού Περιβάλλοντος είναι επείγουσα προτεραιό-
τητα, ύψιστης σημασίας. 

 Ζητά: 
 α) Την άμεση λήψη αποφάσεων από όλα τα θεσμι-

κά όργανα του Νομού που να εκφράζουν την αντίθεσή 
τους σε κάθε μελλοντικό Υδροηλεκτρικό και αιολικό 
έργο. 

 β) Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 
επίσημους φορείς του Νομού για την εκκίνηση των δι-
αδικασιών χαρακτηρισμού του Νομού Ευρυτανίας ως 
Εθνικού Πάρκου. 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
 Επιμένει ο επιχειρηματίας παρά την αντίθεσή μας

Από έγκυρες πληροφορίες 
μαθαίνουμε πως η εται-
ρεία «ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-

ΑΚΗ» εξακολουθεί να ενδιαφέρε-
ται για το μικρό Υδροηλεκτρικό 
Σαρανταπόρου. Ετοιμάζει, λέει, 
νέα μελέτη με χάραξη του αγω-
γού στη δεξιά όχθη (κατά την κα-
τεύθυνση ροής) του ποταμού.

 Η τοπική κοινωνία είναι αντί-
θετη στο έργο και αυτό έχει εκφρα-
στεί τόσο μέσα από τα θεσμοθετη-
μένα όργανα (Τοπικό Συμβούλιο, Δ. 
Σ. Συλλόγων, Γ. και Λ. Συνελεύσεις) 
όσο και από τους χωριανούς μας, 
με κείμενά τους μέσα από την εφη-
μερίδα μας. Επιτακτικό αίτημα είναι 
να πάρει θέση και ο Δήμος Ιτάμου, 
φέρνοντας το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, τόσο για του Σαραντα-
πόρου όσο και για του Μπεσιώτη. 
Στο προηγούμενο φύλλο η θέση 
των Συλλόγων ήταν ξεκάθαρη. 
Αναδημοσιεύουμε μερικά απ’ όσα 
γράφτηκαν προς ενημέρωση των 
πάντων: 

 «Όλοι οι φορείς του χωριού 
μας είναι γενικά αντίθετοι με την 
κατασκευή αυτού του έργου στο 
ρέμα Σαρανταπόρου, ανεξάρ-
τητα από την όχθη όδευσης του 
αγωγού. Η εταιρεία έχει δηλώ-
σει ότι «φιλοσοφία της είναι να 
επενδύει σε θέσεις που η τοπική 
κοινωνία βοηθά και δεν αντιτίθε-
ται». Εμείς και δεν βοηθάμε και 
αντιτιθέμεθα και ούτε θέλουμε 
επενδυτή για το συγκεκριμένο 
έργο και θέση. Αν θέλει να χρη-
σιμοποιήσει αποδοτικότερα την 
επιδότηση του κράτους μπορεί 
να επιλέξει άλλο ρέμα, το οποίο 
να εξασφαλίζει καλύτερες συν-
θήκες».

 Επίσης έχει κλονιστεί και η 
εμπιστοσύνη – αξιοπιστία μεταξύ 
της τοπικής κοινωνίας μας και της 
εταιρείας αφού: 

 «Η εταιρεία δε δίστασε να στεί-
λει επιστολή στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στην 
οποία αναφέρει αναλήθειες ότι η 
ανάγκη για αυτή την αλλαγή (όδευ-

σης του αγωγού από την αριστερή 
στη δεξιά όχθη) προέκυψε μετά 
από σύσκεψη με το Δήμο Ιτάμου, το 
Τ. Δ. Νεράϊδας και τους Συλλόγους 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
ανησυχίες τους σχετικά με τις επι-
πτώσεις της αρχικά προτεινόμενης 
από την εταιρεία όδευσης…». Ασύ-
στολα ψεύδη της εταιρείας γιατί 
ούτε με το Τοπικό Συμβούλιο ούτε 
με τους Συλλόγους έγινε καμιά τέ-
τοια σύσκεψη. Για το Δήμο Ιτάμου 
δεν ξέρουμε. Πώς να πιστέψουμε 
και να εμπιστευτούμε με τέτοιες 
ανακρίβειες; 

 Το περασμένο καλοκαίρι η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των συγχω-
ριανών μας τάχτηκε ξεκάθαρα κατά 
του έργου αυτού στο ρέμα Σαρα-
νταπόρου. 

 Η νέα χάραξη δεν είναι βέβαια 
επικίνδυνη πλέον για το δρόμο Σα-
ραντάπορα – Νεράϊδα. Όμως και 
αυτή η νέα χάραξη πρέπει να εξε-
ταστεί αν θα επηρεάσει τον σημα-
ντικότατο για την περιοχή δρόμο 
Νεράϊδα – Μοναστήρι – Γιαννουσέ-
ϊκα, ο οποίος πρόκειται σύντομα να 
ασφαλτοστρωθεί και είναι τμήμα 
του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λί-
μνη Πλαστήρα. 

 Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο 
νόμο για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με περισσότερα 
οφέλη, λέει, για την τοπική κοινωνία 
στην οποία θα κατασκευάζεται και 
θα λειτουργεί το έργο, προφανώς 
για να καμφθούν οι αντιδράσεις. 

 Εν πάση περιπτώσει όταν ο 
επιχειρηματίας Ι. Σηφάκης ολοκλη-
ρώσει την νέα μελέτη και την υπο-
βάλλει στους φορείς (Υπουργεία, 
Νομαρχίες, Δήμο) θα πρέπει να 
εξεταστούν πάλι όλες οι πτυχές του 
θέματος. 

 Γύρω μας οι αντιδράσεις των 
τοπικών κοινωνιών για παρόμοια 
έργα κλιμακώνονται. Οι πολίτες 
οργανώνονται και αντιδρούν δυνα-
μικά πλέον. Στο γειτονικό μας νομό 
Ευρυτανίας έχει δημιουργηθεί Κί-
νηση Πολιτών για την Προστασία 
του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος. 

Κάνουν κινητοποιήσεις, αναρτούν 
πανό, απαιτούν από τους φορείς να 
αντιδράσουν.

 Η κίνηση αυτή οργάνωσε δι-
ήμερες κινητοποιήσεις το Σαβ-
βατοκύριακο 5 & 6.12.2009. Οι 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έγιναν 
στα Διπόταμα (γέφυρα) και στην 
πλατεία Καρπενησίου. Το σύνθημα 
στα πανό έγραφε: «Κανένα Υδροη-
λεκτρικό στα ποτάμια μας / καμιά 
ανεμογεννήτρια στα βουνά μας / η 
Ευρυτανία ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ / όχι στην 
καταστροφή του ποταμού Καρπε-
νησιώτη». 

 Η Καρπενησιώτικη εφημερίδα 
«Ευρυτανικός Παλμός» (380/9.12.09) 
είχε προμετωπίδα στην 1η σελίδα 
της το πανό που προαναφέραμε. 
Στα «Ευρυτανικά Νέα» (373/6.1.10) 
διαβάσαμε ότι: στα Διπόταμα σχε-
διάζεται να κατασκευαστεί το με-
γαλύτερο Υ/Η της Ευρυτανίας. Δυο 
τουρμπίνες θα παράγουν 10,2 MW, 
για 30 χρόνια. Ολοκληρωμένη με-
λέτη για έγκριση Περιβαλλοντικών 
όρων κατέθεσε η εταιρεία «Ρόκας 
Αιολική Στερεά Ελλάς ΙΙ Ε.Π.Ε.». Η 
Δ/νση Δασών Ευρυτανίας είπε όχι. 
Τα μεγέθη είναι τρομακτικά. Θα 
κατασκευαστεί τούνελ διαμέτρου 
2 μέτρων το οποίο θα παίρνει νερό 
από τα Διπόταμα και θα το οδηγεί 
με κλήση σε απόσταση 7 χλμ. κατά 
μήκος του Τρικεριώτη. 

 Η ίδια εταιρεία ενδιαφέρεται να 
κάνει άλλα 4 Υδροηλεκτρικά μετα-
ξύ αυτών 3 στο Μέγδοβα. Ένα κάτω 
από τη Βίνιανη (8,3 MW), ένα κάτω 
από τη Δάφνη (8,8 MW) κι ένα κάτω 
από τη Μαυρομμάτα στις Λογγές 
(8,3 MW). ;

 Όλοι αντιδρούν στην κατα-
στροφή που θα επέλθει. Ζητούν 
ανοιχτά πλέον να χαρακτηριστεί 
όλος ο νομός Ευρυτανίας «Εθνικό 
Πάρκο». Μήπως πρέπει κι εμείς να 
ζητήσουμε το ίδιο για την περιοχή 
μας; Αναδημοσιεύουμε στη συνέ-
χεια προς ενημέρωσή σας σχετικά 
δημοσιεύματα Ευρυτανικών Εφη-
μερίδων. 

 Κείμενο για θέματα του χωριού μας 
Αγαπητά «Χρονικά»
 Μερικές σκόρπιες σκέψεις για θέματα που πιστεύω ότι απα-

σχολούν το χωριό μας.
1. Δρόμος Νεράϊδα – Σαραντάπορα: Εδώ και τρία χρόνια πε-

ρίπου ο δρόμος αυτός έχει σημαντικές ζημιές (στα «Ναπέϊκα», κο-
ντά στο «Μουχτούρι» και στο «Σταυρό») και δεν γίνεται καμιά 
συστηματική και αποτελεσματική παρέμβαση από την Δ/νση Τεχν. 
Υπηρεσιών της Νομαρχίας, η οποία είναι αρμόδια για τη λειτουρ-
γία και συντήρηση του δρόμου. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι 
κοντά στο ρέμα «Μουχτούρι» όπου ο δρόμος σε ένα μικρό μήκος 
έχει πλάτος περίπου τέσσερα μέτρα με πολύ μεγάλη εγκάρσια κλί-
ση του εδάφους. Σε τυχόν νέα διατάραξη της ισορροπίας των βρά-
χων - χωμάτων θα διακοπεί η οδική επικοινωνία του χωριού μας με 
την Καρδίτσα και η αποκατάσταση δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε 
γρήγορη. Γιατί η αρμόδια υπηρεσία δεν επεμβαίνει (ούτε συντάσσει 
κάποια γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης); Περιμένει να διακοπεί 
η συγκοινωνία και ύστερα να πάρει κάποια μέτρα; Στα άλλα δυο 
σημεία αστοχίας του δρόμου («Ναπέϊκα» και «Σταυρός») (στα οποία 
η αστοχία εκδηλώθηκε αμέσως σχεδόν μετά την ασφαλτόστρωση), 
γίνονται προσωρινές και εμβαλωματικές επεμβάσεις με επικάλυψη 
ασφάλτου, χωρίς την στοιχειώδη κατασκευή στραγγιστηρίων, με τα 
οποία αντιμετωπίζονται πολλές φορές παρόμοιες καταστάσεις.

2. Περίπτερο στην Φτερόλακα (Ευθύνη Δήμου Ιταμού). Τον 
περασμένο Αύγουστο σε συγκέντρωση των κατοίκων για το Υδρο-
ηλεκτρικό κ.λ.π., στην οποία παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος, δεν 
δόθηκε καμιά απάντηση τι προγραμματίζει να κάνει ο Δήμος για 
το περίπτερο, αν θα το ολοκληρώσει ή όχι, ούτε παραδέχτηκε ότι 
ήταν κατά κοινή ομολογία, μια εσφαλμένη και μη βιώσιμη επιλογή 
η κατασκευή του περιπτέρου. Περιμένουμε κάποια απάντηση από 
τον Δήμαρχο.

3. Σε προηγούμενο φύλλο των «χρονικών» κάποιος συμπολίτης 
μας έθιξε το θέμα της «αχρηστευμένης» και εγκαταλελειμμένης με-
ταλλικής δεξαμενής πυρόσβεσης που εγκατέστησε η Δασική Υπη-
ρεσία στην περιοχή της ράχης «Κρανιά». Συμφωνούμε, να απομα-
κρυνθούν οι παραμορφωμένες λαμαρίνες, οι οποίες δεν προσφέρουν 
τίποτε πλέον. Θα παρακαλούσαμε όμως την αρμόδια Δασική Υπηρε-
σία να μας ενημερώσει για την αστοχία της κατασκευής και αν αυτή 
οφείλεται σε εσφαλμένο σχεδιασμό ή σε κακοτεχνία. Εφ’ όσον κάπο-
τε κρίθηκε ότι στη θέση εκείνη χρειάζεται κάποια δεξαμενή, σήμερα 
εξέλειπε αυτός ο λόγος; Πιστεύουμε ότι η αρμόδια Υπηρεσία θα έχει 
την ευαισθησία να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα.

4. Στο έντυπο του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) που έστει-
λε το υπουργείο Οικονομικών σε όσους έχουν οικόπεδα μέσα στο 
χωριό (εντός «σχεδίου» όπως λέγεται) καθόρισε την αντικειμενική 
αξία εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €) το στρέμμα. Η τιμή αυτή 
καθορίστηκε με στοιχεία που έδωσε στο Υπουργείο η Δ.Ο.Υ. Καρδί-
τσας. Όμως συγκρινόμενη με τιμές άλλων παρόμοιων ορεινών οικι-
σμών (απομακρυσμένων χωρίς ανάπτυξη, φθίνοντες συνεχώς κ.λ.π.) 
είναι πολύ υψηλή, εκτός πραγματικότητας και μάλιστα υψηλότερη 
από την εμπορική αξία (πραγματική αξία) των οικοπέδων. Δεν γνω-
ρίζω πως η Δ.Ο.Υ. καθόρισε αυτή την τιμή. Αν αποκλειστεί κάποιο 
λάθος (από σύγχυση με τον ομώνυμο οικισμό της λίμνης Πλαστήρα), 
τότε υποθέτω ότι η Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας καθόρισε την τιμή από κάποια 
μεμονωμένη αγοροπωλησία που έγινε στο χωριό μας, για την οποία 
υπήρχε ειδικός λόγος (π.χ. να συμπληρωθεί παρακείμενο οικόπεδο 
κ.λ.π.). Όμως, πιστεύω, ότι δεν μπορεί ο καθορισμός της αξίας ενός 
ολόκληρου οικισμού και μάλιστα προβληματικού να στηρίζεται σε 
μία (ή δύο) πράξεις αγοροπωλησίας. 

Θα παρακαλούσα το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας να φέ-
ρει το θέμα στο Δήμο, ο οποίος με τη σειρά του να κάνει παράσταση 
στη Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας ώστε να μειωθεί η αξία των οικοπέδων εντός 
οικισμού κάτω από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) το στρέμμα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγχωριανούς 
μας, οι οποίοι κόντρα στη γενική αδιαφορία εξακολουθούν να ασχο-
λούνται με τα θέματα του χωριού μας (εκπρόσωποι στο Δήμο, Τοπι-
κό συμβούλιο, πρόεδροι - μέλη συλλόγων, μεμονωμένα άτομα κ.α.). 
Ακόμη να συγχαρώ τους συγχωριανούς μας που μένουν μόνιμα στο 
χωριό και κρατούν ζωντανό (όσο αυτό είναι δυνατό) τον οικισμό.

Θεσ/νίκη, Δεκέμβριος 2009
ΛουΚΑΣ Δ. ΝΤΕρΕΚΑΣ -  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής: Όσον αφορά το ΕΤΑΚ, είδαμε 
στις εφημερίδες της Ευρυτανίας τις εξής αντικειμενικές αξίες για τα 
γύρω χωριά μας: Κλειτσός: 0,45 € το τ. μ., Φουρνά: 0,48 € το τ. μ., 
Μαυρομμάτα: 0,28 € το τ. μ. Αυτή η τιμή έπρεπε λοιπόν να είναι 
και στο χωριό μας και όχι 25 € το τ. μ. που είναι αυτή τη στιγμή! Το 
καταθέτουμε συμπληρωματικά στα όσα αναφέρει ο χωριανός μας 
Λουκάς. Οι αντικειμενικές αξίες είναι λάθος και τάχιστα πρέπει να 
διορθωθούν. 
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Ιερόσυλοι ξαναχτύπησαν 
το Μοναστήρι μας μετά 
από 44 χρόνια. Η προηγού-

μενη ιεροσυλία είχε γίνει το 
1965 (1.6.65) η τωρινή λίγες 
μέρες πρίν τα Χριστούγεννα. 

 Το αποτρόπαιο γεγονός λύπη-
σε βαθύτατα όλους μας. Αισθήματα 
λύπης αλλά και οργής και αγανά-
κτησης νοιώσαμε που κυκλοφο-
ρούν στην κοινωνία τέτοια ανθρω-
ποειδή υποκείμενα που κάνουν 
τέτοια πράγματα. 

 Έκλεψαν δυο εικόνες του τέ-
μπλου. Τον ένθρονο Χριστό και την 
βρεφοκρατούσα Παναγία. Κανένας 
δεν φανταζόταν πως θα ήταν αυ-
τές οι εικόνες στόχος γιατί δεν είναι 
παλιές. Είναι των αρχών του 1900. 
Έργα του πατριώτη μας (Αγραφιώ-
τη) μεγάλου αγιογράφου Παπαδη-
μητρίου από τη Βράχα. 

 Με το κλέψιμο αυτών δεν 
υπάρχει τίποτα άλλο που μπορεί 
να κλαπεί πλέον στο Ναό της Ι. Μ. 
Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας. 
Έμειναν τώρα οι αγιογραφίες στους 
τοίχους, έργα του 1600. 

 Η ιεροσυλία διαπράχθηκε τις 
μέρες που στην περιοχή μας μαί-
νονταν ακραία καιρικά φαινόμενα 
με πρωτοφανείς καταιγίδες. Κατά 
πάσα πιθανότητα τη νύχτα της 
18 προς 19 Δεκεμβρίου 2009. Οι 
πρώτοι που το αντιλήφτηκαν ήταν 
κυνηγοί που πέρασαν ν’ ανάψουν 
ένα κερί, μόλις σταμάτησε η βροχή. 
Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι τοπικές 
αρχές, κινητοποιήθηκε η Αστυνο-
μία αλλά ήταν αργά. Δυστυχώς δεν 
κατέστη δυνατή η σύλληψή τους. 

 Εντύπωση πάντως μας έκανε 
και ο τρόπος που τις πήραν. Η πόρ-
τα της εκκλησίας αυτής όλοι ξέρου-
με πως είναι πάντα ξεκλείδωτη. Να 
μπορεί να μπεί κάποιος να προσκυ-
νήσει, ν’ ανάψει τα καντήλια ή ένα 
κερί. Κι αν την κλειδώσει κάποιος, το 
κλειδί το κρεμάγαμε στο καρφί δί-
πλα στο προσκυνητάρι που υπήρχε 
στο νάρθηκα. Μπορούσαν λοιπόν 
άνετα να μπούν από την είσοδο. 

Όπως βλέπουμε 
όμως στη φωτο-
γραφία έσπασαν 
και το σιδερένιο 
κιγκλίδωμα στο μι-
κρό παράθυρο της 
αριστερής κόγχης. 
Άραγε θα μπήκαν 
από εκεί. Στη συ-
νέχεια μετάφεραν 
το προσκυνητάρι 
ολόκληρο απ’ το 
νάρθηκα και το 
τοποθέτησαν από 
τη μέσα μεριά 
της κόγχης αυ-
τής ώστε να μην 
φαίνετε το μικρό 
αυτό παράθυρο. 
Απέναντι από το 
ψαλτήρι δηλαδή. 
Μεγάλο μυστήριο 
γιατί έβαλαν εκεί 
το προσκυνητάρι.

 Στο τέμπλο τώρα. Στην αγωνι-
ώδη τους προσπάθεια να αποσπά-
σουν τις 2 εικόνες κατέστρεψαν 
τα πάντα. Έκαναν μεγάλες ζημιές 
και από την μέσα και από την έξω 
μεριά. Φαίνεται να χρησιμοποίη-
σαν τσεκούρια και λοστούς γιατί 
τα ξύλα ήταν δέντρινα πολύ γερά 
και τα καρφιά μεγάλα. Ήταν πολύ 
δύσκολο να ξεκαρφωθούν. Από το 
έξω μέρος του τέμπλου οι ζημιές 
φαίνονται στη φωτογραφία. Ξήλω-
σαν μαζί με τις εικόνες και μεγάλα 
κομμάτια διακοσμημένα σανίδια 
γιατί δεν ξεκαρφώνονταν.

 Αν κανένας αναγνώστης μας 
δεί σε καμιά «καθώς πρέπει κυρί-
ων…» γκαλερί (εσωτερικού ή εξω-
τερικού) αυτές τις εικόνες να ξέρει 
πως κάποτε κοσμούσαν το τέμπλο 
του Μοναστηριού μας.

 Να θυμίσουμε πως κάθε άγνω-
στος περιφερόμενος ασκόπως 
στην περιοχή μας είναι εν δυνάμει 
ύποπτος. Μπορεί να κάνει ζημιά σε 
κάθε σπίτι, σε κάθε εκκλησία, σε 
κάθε χωριό. Συγκρατούμε πάντα 
τον αριθμό του αυτοκινήτου του. 

 Κλείνουμε επαναλαμβάνοντας 
αυτό που λέμε στην πρώτη σελίδα. 
Καταραμένοι να είναι σ’ όλη τους τη 
ζωή, η Παναγία ποτέ να μην αφήσει 
ήσυχη την ψυχή τους. 

 Νεράϊδα 15.1.2010 

 Άθλιος ο δρόμος  
για το Νεκροταφείο 

Η αθλιότητα του δρόμου για το Νεκροταφείο Νεράϊδας έχει 
ξεπεράσει κάθε όριο. Το ποτήρι ξεχείλισε στην πρόσφατη 
κηδεία συγχωριανού μας, την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 

2010. Οι πεζοί βούλιαζαν στη λάσπη μέχρι το γόνατο ενώ τα Ι. Χ. 
χρειάστηκαν τράβηγμα με 4Χ4 για να επιστρέψουν στο χωριό. Χω-
ριανοί μας, με αισθήματα οργής και αγανάκτησης, μας έστειλαν το 
παρακάτω κείμενο και το δημοσιεύουμε. Το έγραψε ένας αλλά το 
υπογράφουν πολλοί. Έχει ως εξής: 

 Είμαι γέννημα - θρέμμα Νεραϊδιώτης, είμαι μεγάλος και πέρασα 
πολλά και καλά και άσχημα στη ζωή μου.

 Όμως αυτά που συμβαίνουν τώρα στο χωριό μας με την Δημοτική 
Αρχή που εκλέξαμε είναι απίστευτα. Εμείς εδώ οι γέροι που μείναμε 
στο χωριό θέλουμε δρόμους και φώς. Ευτυχώς έγινε ο κεντρικός δρό-
μος από Καρδίτσα και εξυπηρετούμαστε. 

 Η κατάσταση όμως στους άλλους δρόμους γύρω στο χωριό είναι 
απελπιστική. Από πού να αρχίσει κανείς και που να τελειώσει. Όλοι οι 
δρόμοι που βγαίνουν απ’ το χωριό μας είναι πάρα πολύ δύσκολοι για 
Ι. Χ. αυτοκίνητα.

 Πάμε στο Νεκροταφείο που είναι το πιο απαραίτητο. Το Δημοτι-
κό Συμβούλιο τα έχει παρατήσει δυστυχώς όλα στη μοίρα τους. Όμως 
τουλάχιστον για το Νεκροταφείο ο δρόμος έπρεπε να είναι σε καλή 
κατάσταση. Σε κατάσταση τέτοια ώστε οποιαδήποτε μέρα του χρόνου 
να μπορεί να κατέβει εκεί Ι. Χ. άνετα. Όχι μόνο επειδή δεν ξέρουμε ανά 
πάσα στιγμή τι μας βρίσκει αλλά και για να πάει κάποιος να ανάψει το 
καντήλι στο μνημείο των γονέων του, να κάνει εκταφή κ.λ.π.

 Το Νεκροταφείο με τα χρήματα που μαζεύουμε τώρα και το ωραίο 
Οστεοφυλάκιο που κάνουμε δεν πρόκειται να μεταφερθεί αλλού, εκεί 
θα μείνει για πάντα. Άρα το μέγα πρόβλημα του δρόμου για εκεί πρέπει 
να λυθεί. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε βέβαια για άσφαλτο ή τσιμέντο 
(που έπρεπε από χρόνια να έχει πέσει), μιλάμε για σωστή χαλικόστρω-
ση. Σε 500 μέτρα απόσταση έχουμε άριστης ποιότητας χαλίκι. Δε μπο-
ρεί να στρωθεί καλά ο δρόμος με αυτό, να πατηθεί καλά και να φύγουν 
έξω τα νερά; Τόσα χρόνια ούτε αυτό το απλό δεν έγινε. Άς μην πούμε 
που το καλοκαίρι μας βγάζουν τα βάτα τα μάτια σ’ όλο το μήκος του.

 Τις προάλλες ήρθαν χωριανοί μας να κάνουν εκταφή της μάνας 
τους. Οι άνθρωποι μπήκαν σε περιπέτεια. Σ’ ένα σημείο το Ι. Χ. τους 
βούλιαξε, σε άλλο σημείο βρήκε από κάτω (ευτυχώς δεν ήταν βράχος 
αλλά σκληρό χώμα) διαφορετικά θα χαλούσε εντελώς το αυτοκίνητό 
τους. 

 Προχθές πέθανε χωριανός μας σε πόλη και χθές Παρασκευή 
26.2.10, τον φέρανε να κηδευτεί στο χωριό. Μόλις έμαθε η Δημοτική 
Αρχή για την κηδεία στέλνει αμέσως το πρωί της ίδιας μέρας, της Πα-
ρασκευής, το γκρέϊντερ για να καθαρίσει το δρόμο. Πάει το μηχάνημα 
ανακατεύει τις πέτρες και τις λάσπες κι ο δρόμος έγινε εντελώς απρο-
σπέλαστος. Τον έκανε χειρότερα απ’ ότι ήταν πρίν. Ευτυχώς που έχουμε 
πρόσβαση από δυο μεριές και πήγαμε από τον άλλο μέσα απ’ το χωριό. 
Αλλά κι αυτός απ’ τα νερά που έτρεχαν μέσα και χωρίς ίχνος χαλικιού 
έγινε βούρκος. Στην επιστροφή τα Ι. Χ. μείνανε και μερικά τα τραβού-
σανε τα 4Χ4 για να περάσουν και να γυρίσουν στο χωριό. 

 Τι να πούμε και για τους άλλους; Να πούμε πως ο δρόμος για το 
Μοναστήρι είναι κλειστός απ’ το φθινόπωρο; Προς τον Κλειτσό, που 
μόλις βγείς από την άσφαλτο στην άκρη του χωριού έχει τόσες λακκού-
βες και νερά που δεν μπορεί να πατήσει ούτε πεζός; Να πούμε για τα 
εξωκλήσια που το μηχάνημα έρχεται την ημέρα του πανηγυριού όταν 
τελειώνει η λειτουργία; Για τους άλλους αγροτικούς δρόμους; Αθλιότη-
τα από την αδιαφορία σας παντού. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο εμείς γι’ αυτά το βγάλαμε. Πληρώνουμε 
δημοτικά τέλη και τα φώτα μέσα στο χωριό τις περισσότερες νύχτες 
του χειμώνα είναι σβηστά. Γιατί; 

 Οι αρχές του Δήμου ήρθαν προχθές στην εξόδιο ακολουθία του 
νεκρού χωριανού μας. Ήρθαν μόνο στην εκκλησία. Δεν κατέβηκαν στο 
Νεκροταφείο να δούν τα χάλια. Έφυγαν αμέσως, ούτε για καφέ δεν 
στάθηκαν! 

 Επειδή ποτέ δεν είναι αργά, έστω και τώρα, η Δημοτική Αρχή ας 
βρεί ένα κονδύλιο κι ας φτιάξει σωστά αυτό το δρόμο. Με ενδιαφέρον 
και καλή διάθεση όλα γίνονται. 

Ιεροσυλία στο Μοναστήρι μας 

Το τέμπλο πριν την ιεροσυλία

Το τέμπλο μετά την ιεροσυλία

Οι ιερόσυλοι έσπασαν και το παράθυρο

 Ληστεία ηλικιωμένης 
στον Αμάραντο 

Ληστεία έγινε στο σπίτι ηλικιωμένης μόνιμης 
κατοίκου του γειτονικού μας χωριού Αμά-
ραντος το χειμώνα. Το γεγονός πήρε μεγάλη 

δημοσιότητα και μας ανησύχησε όλους γιατί στον 
καθένα μας μπορούσε να συμβεί. Ο «Νεός Αγών» 
(15.12.09) είχε την είδηση στην πρώτη σελίδα του 
με τίτλο: «Αθιγγανίδες «έγδυσαν» γερόντισσα στον 
Αμάραντο» και έγραφε τα εξής: «Το απόγευμα του 
Σαββάτου (9.12.2009) στο χωριό Αμάραντος του 
δήμου Ιτάμου, δυο αθιγγανίδες (αγνώστων λοιπών 
στοιχείων ταυτότητας) εισήλθαν στο σπίτι 78χρονης 
προφασιζόμενες ότι πωλούσαν είδη προικός. Με 
τον τρόπο αυτό οι αθιγγανίδες κατάφεραν να κλέ-
ψουν το κομπόδεμα της γερόντισσας (500 ευρώ). Η 
πράξη κλοπής δεν έγινε αμέσως αντιληπτή και έτσι 
αναφέρθηκε στις αστυνομικές αρχές την Κυριακή». 
Την ίδια μέρα (15.12.09) την είδηση είχαν και οι άλ-
λες εφημερίδες όπως και ο «Πρωϊνός Τύπος» στον 
οποίο ο Η. Προβόπουλος δημοσίευσε (18.12.09) 
σχετικό ωραίο κείμενο με τίτλο: «Ο φόβος των γερό-
ντων στα έρημα χωριά». Την είδηση δημοσίευσε και 
η εφημερίδα της Ευρυτανίας «Ευρυτανικός Παλμός» 
στις 23.12.09. 

Όροι δόμησης για το χωριό μας 

Από αλληλογραφία που είχε συμπολίτης μας με την Πολε-
οδομία Καρδίτσας, προέκυψε ότι ο οικισμός της Νεράϊ-
δας (και του Μεγα-Λάκκου) έχει χαρακτηριστεί «στάσι-

μος» (ή με «δημογραφική συρρίκνωση») και από πολεοδομική 
άποψη υπάγεται στο από 6.12.1982 Π. Δ. «Περί καθορισμού 
όρων και περιορισμών δομήσεως οικισμών της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 
588Δ/1982). 
 Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, τα οικόπεδα που δημιουργού-
νται μετά την 15.9.1982 πρέπει να έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 
500 τετρ. μέτρα (πεντακόσια τετρ. μέτρα). Όσα όμως υπήρχαν 
πρίν τις 15.9.1982 είναι άρτια (κτίζονται) με όσα τετρ. μέτρα 
έχουν. Αυτό σημαίνει ότι αν σήμερα κάποιος θέλει να χωρίσει 
ένα οικόπεδο (π.χ. για να πουλήσει ένα κομμάτι ή να το κάνει 
δωρεά κ.λ.π.) πρέπει κάθε ένα τμήμα του οικοπέδου να είναι 
μεγαλύτερο από 500 τ. μ. (για να μπορεί να κτίσει). 
 Σε κάθε περίπτωση χωρισμού (κατάτμησης) οικοπέδου, ο ενδι-
αφερόμενος θα προσκομίζει στον συμβολαιογράφο εκτός των 
άλλων στοιχείων και δήλωση μηχανικού ότι το ή τα οικόπεδα 
που δημιουργούνται είναι «άρτια και οικοδομήσιμα». Όλες οι 
μεταβιβάσεις (κατατμήσεις, γονικές παροχές κ.λ.π.) γίνονται με 
την καθοδήγηση συμβολαιογράφου.
 Όσα γράφονται παραπάνω ισχύουν για οικόπεδα μέσα στον 
οικισμό της Νεράϊδας (σε ακτίνα 800 μέτρα από το κέντρο του 
οικισμού). 

 Κι άλλο Υδροηλεκτρικό στο χωριό μας;
 ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΣ; 

Αναγνώστες μας ενημέρωσαν (προσκομίζοντας σχετικά έγγρα-
φα) πως σχεδιάζεται να γίνει κι άλλο Υδροηλεκτρικό στο χωριό 
μας. Ο τίτλος του έργου είναι: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο 
(ΜΥΗΕ) ισχύος 2,6 mW, στο ρέμα Μπεσιώτη, Δ. Δ. Νεράϊδας, 

Δήμου Ιτάμου του Νομού Καρδίτσας». Εργοδότης του έργου αναφέ-
ρεται η εταιρεία «Υδροηλεκτρική Ιτάμου Α. Ε.», και Μελετητής του 
έργου η εταιρεία «Άξων Περιβαλλοντική Ε.Π.Ε.». Το έργο, λέει, θα εκ-
μεταλλεύεται τα νερά των 2 κλάδων (ρέματος Ρογάτα και ρέματος Πλα-
τανόρεμα) του Μπεσιώτη, παραπόταμου του Μέγδοβα που συμβάλει σ’ 
αυτόν 4 Km νοτιοδυτικά του χωριού Νεράϊδα. 
 Η γνώμη της τοπικής κοινωνίας για το έργα αυτά στο ποτάμι μας είναι 
αρνητική και αυτό είναι γνωστό σε όλους, με αντιδράσεις των φορέων 
μας, τόσο μέσω των Συλλόγων όσο και του Τ. Σ. Νεράϊδας το οποίο στις 
30.4.09 πήρε ομόφωνη αρνητική απόφαση, που δημοσιεύτηκε σε προη-
γούμενο φύλλο της εφημερίδας μας. 
 Επειδή το έργο αναφέρεται πως είναι εντός του Δημοτικού Διαμερίσμα-
τος (Δ. Δ.) Νεράϊδας, Δήμου Ιτάμου, και επειδή η αρνητική απόφασή του 
Τοπικού Συμβουλίου (Τ.Σ.) Νεράϊδας ισχύει φυσικά και γι’ αυτό το έργο, 
ρωτάμε: Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιτάμου συζήτησε την αίτηση αυτή; 
Αλλά και την άλλη για του Σαρανταπόρου; Άν ναί, παρακαλούμε πολύ 
όπως ενημερώσει τον κόσμο, μέσω της εφημερίδας μας, για το ποια εί-
ναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιτάμου για τα 2 πλέον 
σχεδιαζόμενα αυτά Υδροηλεκτρικά; 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
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Το σχέδιο ΄΄ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄΄, 
έφερε στο ίδιο τραπέζι 
τους Δημάρχους Καλλιφω-

νίου κο Μουταρέλο Πέτρο, Μενε-
λαΐδος κο Ζαχαρία Γιαννόπουλο, 
Ιτάμου κο Τσαντήλα Βασίλη και 
Ρεντίνας κο Παύλο Ράγια, την Τε-
τάρτη (3.2.10) το μεσημέρι, στο 
Δημαρχείο Καλλιφωνίου.

Γνωρίζοντας και τη θέληση 
των τοπικών κοινωνιών, που δεν 
επιθυμούν να πάνε ούτε στις Σο-
φάδες, ούτε στον Δήμο Καρδίτσας, 
οι τέσσερις Δήμαρχοι, προσανα-
τολίζονται στην σύσταση ενιαίου 
Δήμου που θα είναι ο μεγαλύτερος 
στον νομό Καρδίτσας, λειτουργικός 
καθώς οι δύο κύριοι οδικοί άξονες 
συγκλίνουν, βιώσιμος οικονομικά 
και με ανθούσες Δημοτικές επιχει-
ρήσεις, κοινά γεωγραφικά, πολιτι-
στικά και ιστορικά χαρακτηριστικά, 
τεράστιο δασικό πλούτο, ο Δήμος 
των δύο λιμνών Σμοκόβου και Πλα-
στήρα.

Τα επιχειρήματα και τα πλε-
ονεκτήματα του προτεινόμενου 
Δήμου είναι ισχυρά και στην φιλο-
σοφία του ΄΄ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ΄΄ και θα 
πρέπει αυτοί που ασχολούνται με 

το μαγείρεμα των νέων Δήμων, να 
λειτουργήσουν με γνώμονα το συμ-
φέρον του τόπου μας και όχι με τα 
κριτήρια του ΄΄Καποδίστρια΄΄, που 
οδήγησαν στην πρόωρη εκτέλεσή 
του!

Ξεχωριστή περίπτωση αποτε-
λεί ο ιστορικός Δήμος Ρεντίνας, ο 
οποίος αγωνίζεται να παραμείνει 
ως ιστορικός και σ΄ αυτή την προ-
σπάθεια εξέφρασαν την υποστή-
ριξή τους και οι Δήμαρχοι Ιτάμου, 
Καλλιφωνίου και Μενελαΐδος.

Οι τέσσερις Δήμαρχοι, δεν δι-
χάζονται ούτε στο θέμα της έδρας, 
ούτε στο θέμα της ονομασίας, 
αφού έπεσε στο τραπέζι και όνομα 
που αποδίδει το γεωγραφικό και 
ιστορικό στίγμα και την ταυτότη-
τα της περιοχής, «Δήμος Δολοπίας 
Αγράφων».

Συνάντηση έγινε και με τον Δή-
μαρχο Ταμασίου κο Βασίλη Μόσχο 
και αντηλάγησαν απόψεις. Απ’ ότι 
φαίνεται η σύσταση οκτώ Δήμων 
στον νομό Καρδίτσας, περνάει χω-
ρίς αντιδράσεις και δημιουργεί λει-
τουργικούς και βιώσιμους Δήμους. 
Τα σενάρια των 4 ή 5 προκαλούν 
και οδηγούν σε επιπλέον μαρασμό 
της περιφέρειας και της υπαίθρου.

Σε συνάντηση των Δημάρχων Καλλιφωνίου,  
Ιτάμου, Μενελαΐδος, Ρεντίνας

Πρόταση για Δήμο «Δολοπία Αγράφων» Κοινό υπόμνημα προς τον Υπουργό Υποδομών κ. 
Δημήτριο Ρέππα και τον Υφυπουργό κ. Ι. Μα-
γκριώτη απέστειλαν οι Δήμαρχοι Ιτάμου κ. Β. 

Τσαντήλας, Φουρνά κ. Η. Παπουτσόπουλος και Βίνια-
νης κ. Ν. Γεωργίου ζητώντας χρηματοδότηση 300.000 
€, για κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα, στα 
όρια των νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας, ώστε να 
επιτευχθεί η σύνδεση και επικοινωνία των Παραμεγδό-
βιων Χωριών, Δήμων και νομών. 

 Αναλυτικά το υπόμνημα έχει ως εξής: 
 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 Το όνειρο του Χαρίλαου Τρικούπη για οδική σύν-

δεση της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα, παραμένει 
ακόμη ανεκπλήρωτο παρά τις πολιτικές προθέσεις που 
έχουν εκφραστεί τα τελευταία 100 χρόνια. 

 Ιδιαίτερα οι Παραμεγδόβιοι Αγραφιώτες, κουρα-
στήκαμε να περιμένουμε, να ελπίζουμε και κάθε φορά 
οι ελπίδες να διαψεύδονται. 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, το 2004 ο Υφυπουργός 

Εθνικής Οικονομίας κ. Χρήστος Πάχτας διέθεσε πί-
στωση 150.000 €, για την κατασκευή γέφυρας στο 
Μέγδοβα ποταμό, που θα συνέδεε τους Δήμους Ιτά-
μου – Βίνιανης – Φουρνάς – Φραγγίστας και Αγράφων. 
Δυστυχώς το έργο δεν προχώρησε με την αλλαγή της 
Κυβέρνησης τότε. 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σήμερα έχει συνταχθεί 
μελέτη για την κατασκευή γέφυρας προϋπολογισμού 
400.000 € που εντάσσεται στο εθνικό άξονα ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
– ΑΓΡΙΝΙΟ. Εκτιμούμε ότι μια πίστωση 300.000 € είναι 
επαρκής για την κατασκευή του έργου. Η σύνδεση των 
τριών νομών και των Αγραφιώτικων Δήμων, θα έχει 
πολλαπλές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή (Οικο-
νομικές – Τουριστικές – Κοινωνικές). 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, διαθέστε άμεσα την πί-
στωση των 300.000 € είτε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Καρδίτσας, είτε στον Δήμο Ιτάμου. 

 Εκπληρώστε ένα όνειρο 100 χρόνων, δικαιώστε 
μια περιοχή που τόσα έχει προσφέρει και έναν λαό που 
τόσο μάτωσε. 

 Αίτημα για δημιουργία γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2009

Ανακοίνωση για  
Μοναστήρι Νεράϊδας 

Όποιος έχει την ευχαρίστηση να προσφέρει 
κάποιο είδος καθημερινής χρήσης (π.χ. σό-
μπα, κρεβάτι, πετρογκάζ κ.λ.π.) για να μπο-

ρέσουν να εξυπηρετηθούν οι 2 μοναχοί (ο πατήρ-
Δαμασκηνός & ο πατήρ-Νικηφόρος) οι οποίοι εν-
διαφέρονται να έρθουν στην Ιερά Μονή Γεννήσε-
ως Θεοτόκου Νεράϊδας, ας επικοινωνήσει με τον 
Πρόεδρο του χωριού μας Κώστα Πλατσιούρη στο 
τηλ. 697 4433949. Για να πληροφορηθεί τι χρει-
άζεται. Ο Δήμος Ιτάμου ανέλαβε να κατασκευάσει 
ένα ξύλινο σπιτάκι, εκτός περίφραξης Μοναστη-
ριού, όπου θα κατοικήσουν. Ο δε χώρος των Κελιών 
θα λειτουργήσει ως Αρχονταρίκι. 

  Χώρα χωρίς Χωριά 

Ο πρώτος «Καποδίστριας» βρήκε στην Ελλάδα σχεδόν 6.000 Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (5.700 Κοινότητες και 300 
Δήμους, περίπου) και με συγχωνεύσεις και συνενώσεις τους 

έκανε 1.034. 
 Ο δεύτερος «Καποδίστριας» - σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι. Τ. Α.) – καταργεί παντελώς τις Κοινότητες (άλλω-
στε, γύρω στις 100 έχουν μείνει!) και περιορίζει τους Δήμους στους 380 ή, 
το πολύ, 390. 

 Με τη φόρα που έχουμε πάρει, αν υπάρξει και τρίτος «Καποδίστριας», οι 
Δήμοι θα περιοριστούν στους 4: Ένας για την Αττική, ένας για την περιοχή 
Θεσσαλονίκης, ένας για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και ένας για τη νησιω-
τική! Η συστηματική αυτή καταστροφή του πατροπαράδοτου Κοινοτικού 
συστήματος της χώρας μας, είναι και έχει την ίδια πάντα δικαιολογία: 

 Οι μικροί ΟΤΑ δεν είναι βιώσιμοι, δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις 
σύγχρονες ανάγκες της χώρας και είναι αδύνατο να εξοπλιστούν με τον ανα-
γκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό και με το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό 
και μόνο η συνένωσή τους σε ισχυρές μονάδες θ’ αντιμετωπίσει το πρόβλη-
μα! 

 Αν αυτή η δικαιολογία δεν αποτελούσε πρόφαση και ήταν αλήθεια, τότε 
δεν χρειαζόταν η παντελής καταστροφή των κοινοτήτων και η συρρίκνωση 
των δήμων. Θα μπορούσαν να ιδρυθούν Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων – 
και, μάλιστα, σε επίπεδο επαρχίας – να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν και 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

 Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση γνώρισε μεγά-
λη άνθηση στις ελληνικές κοινότητες κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

 Τώρα προτιμήθηκε, όπως πάντα, η εύκολη λύση: Σου πονάει το δόντι, 
βγάζεις το δόντι ή κόβεις και το κεφάλι! 

 Αναρωτήθηκε, όμως, κανείς τι σημαίνει η καταστροφή των Κοινοτήτων 
για την Ελλάδα; Σημαίνει, πρωτίστως και κυρίως: 
 1. Αποκοπή του Λαού από τις ρίζες και παραδόσεις του. 
 2. Περαιτέρω ερήμωση των χωριών. 
 3. Συγκέντρωση του πληθυσμού στις πρωτεύουσες των νέων δήμων. 
 4. Ερημοποίηση της υπαίθρου. 
 5. Περαιτέρω συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού. 
 6. Νέο κύμα αστυφιλίας. 
 7. Αγορά ολόκληρων χωριών από ξένους. 
 8. Νέα αύξηση των εισαγωγών. 
 9. Διόγκωση της ανεργίας στην περιφέρεια. Και 
10.Εγκατάλειψη της ορεινής και ημιορεινής ζώνης στην οποία επέζη-
σαν οι Έλληνες σε όλους τους χαλεπούς καιρούς. 

 Κοντολογίς: οι τραγικές σιαμαίες, Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
κυοφορούν ένα τέρας! 

 Σημείωση: Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε σε μεγάλη εφημερίδα της Αθή-
νας το 2008, πρίν 2 χρόνια. Το αναδημοσιεύουμε γιατί είναι πάντα επίκαιρο… 

Η στήλη Ιστορικά θέματα, με θέμα, 
«Το Αρματωλίκι των Αγράφων», 
λόγω πληθώρας ύλης δεν χώρεσε 
ούτε σε αυτό το φύλλο. Ελπίζουμε 
να χωρέσει στο επόμενο. Ζητάμε την 
κατανόηση του αγαπητού χωριανού 
μας «Φιλίστωρα» αλλά και των ανα-
γνωστών μας. 

Τα ωραία κείμενα "Ευλογημένα Άγρα-
φα",  "Ένας Αγραφιώτης παππούς, 
πρακτικός Μετεωρολόγος"  και "Ιστο-
ρικό ίδρυσης Σαρανταπόρου" των 
αγαπητών συγχωριανών μας δυστυχώς 
λόγω πληθώρας ύλης δεν χώρεσαν.  Ζη-
τούμε συγνώμη, θα δημοσιευτούν στο 
επόμενό μας φύλλο.

Τι γίνεται με τις 
100.000 ευρώ  
για το Μοναστήρι; 
Συντάσσεται μελέτη και προ-

βλέπεται πίστωση 100.000 € 
για τον περιβάλλοντα χώρο της 
Ι. Μ. Νεράϊδας» είχε ανακοινώσει 
μεταξύ άλλων η Δημοτική Αρχή σε 
ευρεία σύσκεψη που είχε γίνει στο 
Καλλίθηρο (4.1.2008), παρουσία 
του Σεβ. Μητροπολίτου και όλων 
των φορέων του Δήμου Ιτάμου. Το 
υπενθυμίζουμε γιατί από τότε ούτε 
ξανακούσαμε ούτε ξαναδιαβάσαμε 
τίποτα γιαυτό ενώ βλέπουμε άλλα 
έργα που είχαν αναφερθεί τότε να 
εγκαινιάζονται τελειοποιημένα. 

 Τι γίνεται με το  
Οικολογικό Πάρκο  
Μέγδοβα; 
Πρόπερσι το χειμώνα (2007 – 

2008) είχε ανακοινωθεί ότι θα 
γίνουν μελέτες (με πίστωση 30.000 
€) για την δημιουργία Οικολογικού 
Πάρκου στο Μέγδοβα, το οποίο θα 
περιλαμβάνει (αόριστα) πολλά και 
διάφορα. Επειδή δεν ξανακούσα-
με τίποτα γιαυτό ρωτάμε: Τι γίνεται 
με αυτό; Προχώρησαν οι μελέτες; 
Προβλέπουν συντήρηση των γε-
φυριών «Τσιροπλάκι» και «Κόπαν» 
καθώς και συντήρηση του παρα-
δοσιακού μονοπατιού Καροπλέσι 
– Νεράϊδα; 

Τι γίνεται με το  
πρόγραμμα 
 «Συν – Κοινωνία»; 
Πρόπερσι το καλοκαίρι είχαμε 

διαβάσει στις τοπικές εφημε-
ρίδες (27.8.08) Καρδίτσας ότι δό-
θηκαν ή μάλλον αντιστοιχεί ποσό 
94.000 € στο Δήμο Ιτάμου για το 
πρόγραμμα «Συν-Κοινωνία». Το 
ΚΤΕΛ δεν είδαμε να αυξάνει τα 
δρομολόγιά του (στη γραμμή προς 
το χωριό μας) αλλά ούτε και Δημο-
τική συγκοινωνία είδαμε πουθενά. 
Μπορεί να μας ενημερώσει κάποιος 
σχετικά με αυτό το πρόγραμμα; 

 Τα προβληματικά σημεία «Κρανούλες», «Λογγές» & 
«Γούρνες»   της επαρχιακής οδού Καρδίτσα – Νεράϊδα 

Στις θέσεις «Κρανούλες», & «Λογγές» [μερικές μέρες (25.10.03) μετά την 
ασφαλτόστρωσή του (13.10.03)] και πρόσφατα (εδώ κι 2 χρόνια) στη θέση 
«Γούρνες», 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 γιατί και στα 3 σημεία υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ατυχήματος. 
 Στις «Κρανούλες» θέλει ασφαλτόστρωση η έτοιμη λίγων μέτρων παράκαμψη. Στις 

«Λογγές» θέλει τοιχίο από κάτω για να αποκατασταθεί η δεύτερη λωρίδα. Στις «Γούρ-
νες» θέλει εσωτερικά αποστραγγιστικές σωλήνες να φύγουν έξω τα υπόγεια νερά. 

 Στις τοπικές εφημερίδες διαβάζουμε συνέχεια ότι δημοπρατούνται εργολαβίες για 
τη συντήρηση του οδικού δικτύου του νομού μας. Στην εργολαβία ποσού 1.071.000 € 
(16.4.2009) μεταξύ των διαφόρων τμημάτων αναφέρονταν και το τμήμα Σαραντάπο-
ρα – Νεράϊδα. Όμως εργασίες στις θέσεις αυτές δεν είδαμε. Πρόσφατα διαβάσαμε για 
άλλες 2 εργολαβίες ποσού 900.000 € (13.10.09 - για νότιο τμήμα νομού) και 800.000 € 
(20.10.09 – για υπόλοιπα τμήματα) αντίστοιχα. 

 Τα 3 επικίνδυνα αυτά σημεία έπρεπε ήδη να είχαν αποκατασταθεί γιατί είναι (ιδί-
ως τα 2) τα πιο «αμαρτωλά» του νομού μας. Όλοι απαιτούμε να αποκατασταθούν το 
ταχύτερο. Επειγόντως.

Μνημείο Ιταλών Μεραρχίας «Pinerolo»  
στη Νευρόπολη 

Μνημείο για τους Ιταλούς της Μεραρχίας «Pinerolo» που έχασαν τη ζωή 
τους, το 1943 – 44, στην περιοχή της Νευρόπολης κατασκευάστηκε, από 
τους Δήμους Νευρόπολης και Ιτάμου, στην είσοδο του παραθεριστικού 
οικισμού Νεράϊδα, του χωριού Πεζούλας του Δήμου Νευρόπολης. 

 Για την μεραρχία «Pinerolo» δεν μας παίρνει τώρα εδώ ο χώρος 
να γράψουμε όλη την ιστορία της. Να πούμε όμως πως πρόκειται για την Ιταλική Με-
ραρχία που διοικούσε επί κατοχής την Θεσσαλία και με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας 
το 1943 παραδόθηκε στο ΕΑΜ (και όχι στους Γερμανούς) με όλο τον οπλισμό της. Η 
διοίκηση του ΕΑΜ για να επιβιώσουν οι άνδρες αυτοί τους μοίρασαν στα χωριά των 
Αγράφων και έτσι κάθε σπίτι του χωριού μας τότε μέχρι την απελευθέρωση είχε από 
έναν ή δύο Ιταλούς αιχμαλώτους. Πολλά πεζούλια σε χωράφια αλλά και τοίχοι σε αυλές 
παλιών σπιτιών του χωριού μας είναι φτιαγμένα απ’ αυτούς τους Ιταλούς αιχμάλωτους 
που εργάζονταν πολύ. Όπως έλεγαν οι παλιοί «…αυτός δουλεύει σαν Ιταλός…». 

 Για όλους αυτούς λοιπόν έγινε το μνημείο, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν 
την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 11 π.μ., από τους Δημάρχους Νεβρόπολης κ. Φ. 
Παπαντώνη και Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλα, ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβα-
σμιότατος κ.κ. Κύριλλος, ο (τότε) Υφυπουργός κ. Σπ. Ταλιαδούρος, ο ακόλουθος της 
Ιταλικής Πρεσβείας κ. Ρομπέρτο Κατάνεο κ. ά. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αυτό δεν χώρεσε στα 2 προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας 
μας και το δημοσιεύουμε τώρα. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Ο  πατήρ-Δαμασκηνός, ένας  εκ  των  2  μοναχών  που  θα  έρθει  το  Μονα-
στήρι  Νεράϊδας,  σε  επίσκεψή  του  εκεί  το  φθινόπωρο  μαζί  με  τον  Πρό-
εδρο  Κώστα  Πλατσιούρη  και  τον  εργολάβο  Αποστόλη  Κουμπαρέλο. 
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●●● «Καλλικράτης» το όνομα 
της νέας διοικητικής μεταρρύθ-
μισης… Ιστορικά στοιχεία για 
τον πρόγονό μας αυτόν θα μας 
παρουσιάσει σε άλλη σελίδα ο 
χωριανός μας Φιλίστωρ… εμείς 
από εδώ θα αναφέρουμε πως 
ανακοινώθηκε (το θεσμικό) την 
Παρασκευή 15.1.10, το χωροτα-
ξικό αναμένεται να ανακοινωθεί 
τώρα το Πάσχα, θα ψηφιστεί 
στη Βουλή μέχρι 15 Μάη και 
ότι οι Δημοτικές εκλογές ορί-
στηκε ήδη να διεξαχθούν την 
Κυριακή 14.11.2010… (του 
Αγίου Φιλίππου)… αν δεν έχει 
λοιπόν κανένα γόνα χιόνι (αφού 
έτσι λέει η παροιμία) θα αντα-
μωθούμε στο χωριό να εκλέξου-
με τους νέους άρχοντές μας … 
προβλέπει οι 1.034 σημερινοί 
Δήμοι του «Καποδίστρια» να 
γίνουν 370, οι 13 Περιφέρειες 
να γίνουν 7, καταργούνται οι 
Νομοί κι άλλα διάφορα… γρά-
φτηκε πάντως πως για να πετύ-
χει ο «Καλλικράτης» χρειάζε-
ται 8,5 δίς €… αν δεν εξασφα-
λιστούν αυτοί οι πόροι το πρό-
γραμμα θα αποτύχει… καθώς 
ανακοινώθηκε άρχισαν και οι 
συζητήσεις, διαβουλεύσεις, κι-
νήσεις για το πόσοι δήμοι θα 
γίνουν στο νομό, ποιοι θα είναι 
κ.λ.π. Στην αρχή γράφτηκε πως 
στο νομό Καρδίτσας θα γίνουν 4 
δήμοι (Καρδίτσας, Παλαμά, Σο-
φάδων και Μουζακίου)… μετά 
είπαν για 6 … ενώ τελευταία 
κάποιοι γράφουν πως μπορεί να 
γίνουν και 8… Έτσι σε συνά-
ντηση που είχαν (3.2.10) οι Δή-
μαρχοι Ιτάμου, Καλλιφωνίου, 
Μενελαΐδας, Ρεντίνας και Τα-
μασίου συμφώνησαν ο 8ος Δή-
μος να ονομαστεί «Δολοπίας 
Αγράφων»… Να δούμε… Αν 
πάντως μας πάνε (Ιτάμου, Καλ-
λιφωνίου, Κάμπου & Μητρόπο-
λης) στον Δήμο Καρδίτσας τότε 
αυτός θα έχει το 50% του πλη-
θυσμού του νομού δηλ. 57.000 
κατοίκους, 30 Δημοτικά Διαμε-
ρίσματα, 51 Οικισμούς και 647 
Km2 έκταση από 110 Km2 που 
έχει σήμερα… Η συζήτηση συ-
νεχίζεται ●●● Να πούμε δυο 
λόγια για τους Περιφερειάρχες 
που διορίστηκαν στις 12.12.09… 
πάνω από 2 μήνες μετά τις εκλο-
γές πρωτοφανές στα χρονικά 
της μεταπολίτευσης… Περιφε-
ρειάρχης Θεσσαλίας διορίστη-
κε η κ. Πόπη (Καλλιόπη) Γερα-
κούδη… γεννήθηκε στη Θάσο, 
ήταν υποψήφια βουλευτής Κα-
βάλας όπου ήταν προϊσταμένη 
σε ένα τμήμα του Τ.Ε.Ι. Καβά-
λας και εργάζονταν μέχρι να έρ-
θει στη Λάρισα… Περιφερει-
άρχης Στερεάς διορίστηκε η κ. 
Κατερίνα Διαμαντοπούλου… 
γεννήθηκε στην Αθήνα, κατα-
γωγή από την Κεφαλονιά, πτυ-
χιούχος Οικονομικού Πανεπι-
στημίου και εργάζονταν ως 
μάρκετινγκ μάνατζερ στον ιδιω-
τικό τομέα… τις αναφέρουμε 
γιατί είναι ως γνωστόν οι καθ’ 
ύλην αρμόδιες για τον Παραμε-
γδόβιο… Να δούμε θα κάνουν 
τίποτα;… Όσον αφορά τις συ-
ναντήσεις που έγιναν στη Λάρι-
σα καθώς ανέλαβε καθήκοντα… 
Γιατί δεν χωρούσε ο Παραμε-
γδόβιος (ή η γέφυρα Μέγδοβα) 
μέσα στα 10 θέματα που έθεσε 

στην κα Περιφερειάρχη, η κα 
Βουλευτής του νομού μας κατά 
την εκεί επίσκεψή της στις 
8.1.10; … Διαβάσαμε Δελτίο 
Τύπου (στον «Νέο Αγώνα» 
12.1.10) για την εκεί επίσκεψη 
του Δημάρχου Ιτάμου και ότι… 
κατήγγειλε την μεγάλη καθυ-
στέρηση στη σύνταξη των μελε-
τών για το οδικό τμήμα Νεράϊδα 
– Μαυρομμάτα, που εντάσσεται 
στον άξονα Καρδίτσα – Αγρί-
νιο… γιατί στο Δ. Τ. δεν αναφέ-
ρονταν το τι απάντησε η κα Πε-
ριφερειάρχης; ●●● Για τον Πα-
ραμεγδόβιο οι εφημερίδες της 
Ευρυτανίας γράφουν συνέχεια 
εν αντιθέσει με αυτές της Καρ-
δίτσας … ο «Ευρυτανικός Παλ-
μός»(383/30.12.09) έγραφε στη 
στήλη «έξω απ’ τα δόντια»: …
αγαπητέ κ. βουλευτά, στη Βου-
λή αναφερθήκατε και για το 
δρόμο Λαμία – Καρπενήσι. Να 
γίνει ο δρόμος αυτός, όμως εγώ 
θα είμαι εδώ να σού υπενθυμί-
ζω, όταν καμιά φορά το ξεχνάς, 
ότι πέραν αυτού του πολύ σημα-
ντικού οδικού άξονα, για να μην 
«πεθάνει» και η υπόλοιπη Ευ-
ρυτανία, θα πρέπει επιτέλους να 
κάνεις δυναμικές παρεμβάσεις 
για τον Παραμεγδόβιο δρόμο… 
για τον οποίο δεν έχει γίνει επί 
της ουσίας τίποτα… Η ίδια εφη-
μερίδα στην ίδια στήλη 
(16.12.09) έγραφε: Η κεντρική 
Ευρυτανία αν δεν γίνει ο Παρα-
μεγδόβιος σε λίγα χρόνια θα εί-
ναι ένας τόπος τελειωμένος ●●● 
Για τον Ε-65 γράφουν συνέχεια 
οι εφημερίδες της Καρδίτσας … 
στις 6.2.10 διαβάσαμε πως … 
μετά τον Αχελώο οι Οικολόγοι 
κολλάνε και τον Ε-65… Με 
ερώτησή του ο ευρωβουλευτής 
των Οικολόγων Πράσινων κ. 
Τρεμόπουλος επικαλείται τις 
καταστροφές σε σημαντικές 
προστατευόμενες εκτάσεις 
Natura στις όχθες του Σπερχει-
ού και την απώλεια γαιών υψη-
λής παραγωγικότητας στον θεσ-
σαλικό κάμπο που θα προκαλέ-
σει ο Ε-65 και ζητά από την 
Κομισιόν να διερευνήσει το 
θέμα… στις 13.2.10 έγραφαν 
πως ο Ε-65 οδηγείται σε αδιέξο-
δο… γιατί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 
οι ισπανοί συνεταίροι της που 
έχουν αναλάβει το έργο… δεν 
είναι πρόθυμοι να βάλουν τα 
συμφωνηθέντα κεφάλαια, αν 
δεν το πράξει πρώτα το ελληνι-
κό δημόσιο όπως προβλέπει η 
συμφωνία… το κράτος όμως 
επικαλείται τη δημοσιονομική 
κρίση… οπότε… όμως στις 
27.2.10 διαβάσαμε πως σε σύ-
σκεψη που έκανε η ΤΕΔΚ για το 
θέμα οι εκπρόσωποι των κατα-
σκευαστικών εταιρειών διαβε-
βαίωσαν τους τοπικούς φορείς 
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη 
χρηματοδότηση του έργου… 
και το έργο θα ολοκληρωθεί 
εντός του χρονοδιαγράμματος… 
έχοντας πρωτοσέλιδο τίτλο… 
«Με ταχείς ρυθμούς προχωρά 
ο Ε-65» … πάντως από την 
Ανάβρα μέχρι τα όρια νομού 
Τρικάλων… σε όλο τον κάμπο 
της Καρδίτσας δηλαδή … έχει 
γίνει η διάνοιξη, έγιναν τα τε-
χνικά και πέφτουν στρώματα 
χαλίκια ●●● Αεροδρόμιο απο-
κτά ο νομός Καρδίτσας! Δια-

βάσαμε στις τοπικές εφημερίδες 
(23.2.10) ότι άρχισαν οι εργασί-
ες για το αεροδρόμιο του δήμου 
Κάμπου… το οποίο θα συμβάλ-
λει στην ανάπτυξη του αερα-
θλητισμού και ταυτόχρονα θα 
θωρακίσει την περιοχή σε περι-
πτώσεις πυρκαγιάς ή χαλαζό-
πτωσης ●●● Το απευθείας δρο-
μολόγιο intercity Καρδίτσα – 
Αθήνα του ΟΣΕ δεν επανήλθε 
ακόμα παρά την πληθώρα υπο-
σχέσεων… οι εφημερίδες πά-
ντως γράφουν συνέχεια για την 
επαναφορά του ●●● Να πούμε 
και δυο λόγια για την εκτροπή 
του Αχελώου… ως γνωστόν ο 
Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης 
Αλεξάκος είναι από τις 26.10.09 
και Πρόεδρος της Πανθεσσαλι-
κής Συντονιστικής Επιτροπής 
(ΠΑ.Σ.Ε.) και σε συνάντηση 
που είχε (με όλους τους φορείς 
του νομού) για την εκτροπή του 
Αχελώου, το Δεκέμβριο με την 
αρμόδια Υπουργό κ. Μπιρμπί-
λη, της έδωσαν υπόμνημα που 
ανέφερε τα εξής σημαντικά: έως 
τώρα (1985 – 2009) δόθηκαν 
από το κράτος για τα έργα 
εκτροπής συνολικά σε σημερι-
νές τιμές 392 εκατ. €… τα 70 
εκατ. € ήταν εργασίες της ΔΕΗ 
(’85-’90)… 47 εκατ. € η 1η ερ-
γολαβία του φράγματος Συκιάς 
(’97-’01)… 65 εκατ. € η 2η ερ-
γολαβία φράγματος Συκιάς 
(2004 μέχρι σήμερα)…210 
εκατ. € η σήραγγα εκτροπής (1η 
εργολαβία ’97-’09)… απαιτού-
νται ακόμα δαπάνες: 95 εκατ. € 
για να έρθει το νερό στον κά-
μπο… τα 60 εκατ. € για την 
ολοκλήρωση του φράγματος 
Συκιάς (2η εργολαβία που συνε-
χίζεται) και 35 εκατ. € για την 
ολοκλήρωση της επένδυσης της 
σήραγγας… Αυτά για να ξέρου-
με όταν ακούμε για τα έργα 
εκτροπής ●●● Άν ολοκληρω-
θούν αυτά τα έργα θα παράγεται 
ρεύμα πολύ περισσότερο απ’ 
όσο θα παράγουν τα σχεδιαζό-
μενα Υ/Η σ’ όλα τα ποτάμια της 
περιοχής μας… όλο το χειμώνα 
διαβάζαμε στις εφημερίδες της 
Ευρυτανίας την θύελλα των 
αντιδράσεων ενάντια στην κα-
ταστροφή των ποταμών μας από 
τα Υ/Η των εταιρειών… μέχρι 
Σύλλογο με το όνομα «Κίνηση 
Πολιτών για την Προστασία 
του Ευρυτανικού Περιβάλλο-
ντος» έχουν κάνει οι γείτονές 
μας και αντιδρούν με όλα τα 
μέσα που διαθέτουν… Στείλαμε 
τα σχετικά αποκόμματα και θα 
τα βρείτε σε άλλες σελίδες ●●● 
Από το Καλλιφώνι καταγόταν ο 
θρυλικός Σακαφλιάς (του Τσι-
τσάνη) έγραφε στην πρώτη σε-
λίδα της η «Αλήθεια» στις 
13.12.09… Ο Φιλίστωρ κράτη-
σε το απόκομμα και θα μας πα-
ρουσιάσει την ιστορία του κά-
ποια στιγμή… Μια και αναφέ-
ραμε αυτό το χωριό να πούμε 
πως στην πλατεία του Καλλιφω-
νίου έγιναν την Κυριακή 
28.2.10, τα γυρίσματα της εκπο-
μπής της ΕΤ 3 «Κυριακή στο 
χωριό» (τραγούδησε και η χω-
ριανή μας Λύδια) και είπαν πως 
θα τα δείξουν την Κυριακή 
7.3.10 το απόγευμα (15:00΄- 
17:30΄) ●●● Έφυγε απ’ τη ζωή 
(25.1.10) ο συντοπίτης μας Σέ-

φης Αναστασάκος σε ηλικία 68 
ετών χτυπημένος από την επά-
ρατο… Στις 15.1.10 διαβάσαμε 
στις τοπικές εφημερίδες πως 
επέστρεψε από την Αμερική 
όπου είχε πάει για επέμβαση - 
θεραπεία… μετά από 10 μέρες 
στις 25.1.10 διαβάσαμε ότι πέ-
θανε και η κηδεία έγινε στην 
Αθήνα παρουσία των αρχών του 
νομού μας και πλήθους κόσμου 
●●● Ο δημοσιογράφος Η. Προ-
βόπουλος συνέχισε να γράφει 
ωραία κείμενα όλο το χειμώνα 
στις Καρδιτσιώτικες και Ευρυ-
τανικές εφημερίδες… «Ο φόβος 
των γερόντων στα έρημα χω-
ριά» ήταν ο τίτλος ωραίου κει-
μένου του (Π. Τ. 18.12.09) με 
αφορμή την ληστεία στον Αμά-
ραντο… στις 5.1.10 κείμενο με 
τίτλο «Καλή & δημιουργική 
χρονιά» συνοδευόμενο από φω-
τογραφία ξύλινου γεφυριού του 
χωριού μας… αυτό δημοσιεύτη-
κε και στον Ε. Π. (385/13.1.10) 
με τίτλο «γέφυρα χωρίς ίχνη»… 
στον Ε.Π. (386/20.1.10) φιλοξε-
νούνταν κείμενό του με τίτλο «η 
τέχνη του στρίβειν» με φωτό για 
το πως στρίβεται με τέχνη ένα 
τσιγάρο… στον Π. Τ. (21.1.10) 
κείμενο με τίτλο «Ραδίκια από 
τον τόπο σου»… και άλλα πολ-
λά ●●● στα Ευρυτανικά Νέα 
(377/3.2.10) διαβάσαμε κείμενο 
με τίτλο «έψαχναν για λίρες 
στο Τροβάτο» λέγοντας πως 
πριν 15 μέρες «χρυσοθήρες» 
έσκαψαν στην άκρη της πλατεί-
ας του Τροβάτου, χώρο 1 μ. βά-
θος επί 2 μ. πλάτος… μήνυση 
λέει κατέθεσε ο Δήμαρχος Αγρά-
φων ●●● Σημαντικό πολιτιστι-
κό γεγονός το χειμώνα στην 
Καρδίτσα ήταν η επίσημη πρε-
μιέρα που έγινε στην πόλη της 
γνωστής μας ταινίας «I Love 
Karditsa»… η πρώτη προβολή 
έγινε στο Κινηματοθέατρο την 
Τρίτη 12.1.10 παρουσία όλων 
των αρχών του νομού… ένα 
έργο με γυρίσματα στην Καρδί-
τσα, το Φανάρι, το Καλλίθηρο 
αφού η υπόθεση εκτυλίσσεται 
στην πόλη και προβάλει την 
Καρδίτσα… μάθαμε πως πολλοί 
συντελεστές της ταινίας είναι 
απ’ το νομό μας (μάλλον από το 
δήμο μας) όπως: η Διονυσία 
Τσιτσιρίδου που έγραψε το σε-
νάριο είναι από το Καλλίθηρο 
(Σέκλιζα)… η ηθοποιός Μπέσυ 
Μάλφα έχει ρίζες απ’ το Καλλί-
θηρο… ο Γεράσιμος Σκιαδαρέ-
σης είναι γαμπρός Σεκλιζιώτι-
κος… γαμπρός Καρδιτσιώτης 
είναι και ο Δημήτρης Ιατρόπου-
λος… αυτά έγραφαν οι εφημε-
ρίδες εδώ εκείνες τις μέρες ●●● 
Τριήμερο Αναπτυξιακό Συνέ-
δριο ( το 2ο μέσα σε δυο χρό-
νια) έγινε πάλι φέτος στις 
19,20,21.2.10 στην Καρδίτσα… 
την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 
αρμόδιος υφυπουργός έργων κ. 
Μαγκριώτης που όχι μόνο δεν 
ανέφερε τίποτα για τον Παραμε-
γδόβιο αλλά εξύψωσε σε εθνι-
κής σημασίας δρόμο τον Καρδί-
τσα – Άρτα επισκεπτόμενος το 
ημιτελές κομμάτι του και εξαγ-
γέλλοντας την χρηματοδότησή 
του… κάποιοι το ερμήνευσαν 
ως κίνηση να «χρυσώσει το 
χάπι» του παγώματος της εκτρο-
πής του Αχελώου ●●● Σχετικά 

μ’ αυτό να αναφέρουμε ένα σχό-
λιο τοπικής εφημερίδας: «…
ποια οικολογία και ποιο βαμβά-
κι… η αντίθεση στην εκτροπή 
του Αχελώου δεν έχει σχέση 
ούτε με την προστασία του πε-
ριβάλλοντος στην Αιτωλοακαρ-
νανία ούτε με το βαμβάκι στη 
Θεσσαλία… σιγά μην ασχολη-
θούν με το βαμβάκι… η ουσία 
είναι ότι σχεδιάζεται η εκτροπή 
του Αχελώου στο Μόρνο ώστε 
να εξασφαλισθεί η υδροδότηση 
της Αθήνας καθώς υπάρχουν 
εκτιμήσεις ότι σε λίγα χρόνια η 
πρωτεύουσα δεν θα έχει νερό να 
πιεί… για την Αττική ο Αχελώ-
ος είναι η μοναδική λύση… φυ-
σικά δεν θα το κάνουν τώρα 
αλλά στην κατάλληλη στιγμή 
αφού ετοιμάσουν το έδαφος… 
όλα τα άλλα είναι για εσωτερι-
κή κατανάλωση» ●●● Όσον 
αφορά τα τοπικά μας ζητήμα-
τα τι να πούμε και τι να αφή-
σουμε… θα τα διαβάσατε ήδη 
σε άλλες σελίδες … Κλειστός ο 
δρόμος όλο το χειμώνα για Μο-
ναστήρι… ένα γόνα η λάσπη 
από Πλατανόρεμα ως το Σπίτι 
Διαβάτη για Κλειτσό… για να 
επιστρέψει Ι. Χ. από το νεκρο-
ταφείο Νεράϊδας χρειάζεται 
τράβηγμα… οι αγροτικοί δρό-
μοι έγιναν απροσπέλαστοι ακό-
μα και για 4Χ4… τα φώτα των 
δρόμων τις περισσότερες νύχτες 
σβηστά… Κανένα ενδιαφέρον 
από πλευράς Δήμου για αυτά τα 
θέματα… μόνο για δημόσιες 
σχέσεις… δεν έχει νόημα πλέον 
να επαναλαμβάνουμε συνεχώς 
τα ίδια… άλλωστε όλοι για αυτά 
συζητάνε και όλοι έχουν βγάλει 
τα συμπεράσματά τους… με 
την ελπίδα μήπως βελτιωθεί 
κάτι κάνουμε μια έκκληση ●●● 
Όσοι σκέπτονται να μπούν σε 
ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλο-
γές να συνειδητοποιήσουν ένα 
πράγμα ότι: «η ενασχόληση με 
τα κοινά είναι αφιλοκερδής 
προσφορά στο σύνολο»… να 
ξέρουν ότι η ικανότητά τους θα 
κριθεί με το ενδιαφέρον τους 
για τη λύση των παραπάνω ζη-
τημάτων … όποιος έχει όρεξη 
να δουλέψει με ζήλο για τη λύση 
τους ας κατέβει υποψήφιος να 
ζητήσει ψήφο… αν όχι να μην 
του κακοφαίνεται μετά … γιατί 
δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο 
Πρόεδρος όσες ικανότητες κι αν 
έχει … το ίδιο ακριβώς πρέπει 
να ενδιαφέρονται και να αγωνί-
ζονται και όλοι οι Τοπικοί Σύμ-
βουλοι (συμπολίτευσης & αντι-
πολίτευσης) για θέματα εντός 
οικισμών και οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι για θέματα εκτός οικι-
σμών… όπως κατάσταση δρό-
μων που έχουν εγκαταλειφθεί 
… αλλά πανταχού παρόν πρέπει 
να είναι ένας Δήμαρχος με όρε-
ξη για δουλειά που να συντονί-
ζει τα πάντα ώστε να δουλεύουν 
όλοι οι προαναφερόμενοι σαν 
ελβετικό ρολόϊ … και όχι να 
κοιτάει μόνο τις δημόσιες σχέ-
σεις του… όπως ●●● Εδώ όμως 
ο χώρος τελειώνει… τα υπόλοι-
πα σε 3 μήνες… Ευχόμαστε σε 
όλους Καλό Πάσχα και Καλή 
Ανάσταση να περάσουμε όλοι 
μαζί στη Νεράϊδα.
 

 ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ 

ειδήσεις *** Σχόλια  ***επισημάνσεις
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Πάσχα στη Νεράϊδα πρίν από 55 χρόνια 

 Πάσχα στο χωριό μας το έτος 1955… 55 χρόνια πρίν από σήμερα… χωριανές μας χο-
ρεύουν στο προαύλιο του πολιούχου μας Αγίου Γεωργίου ενώ πίσω τους διακρίνονται 
πολλοί άντρες… Φόντο της φωτογραφίας παλιά σπίτια του χωριού μας και το παλιό 
ξύλινο καμπαναριό… στοιχεία για το οποίο παραθέσαμε από εδώ πέρυσι τέτοιον καιρό… 
Ποιές και ποιοί είναι βρέστε τους μόνοι σας… 
 Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.   Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Από τον πρώτο Αγρο-
τικό Ιατρό του χω-
ριού μας, της Νερά-
ϊδας, τον αγαπητό 

μας Μιλτιάδη Ράγκο, λάβαμε 
τις παλιές φωτογραφίες που 
δημοσιεύουμε και την επιστο-
λή. Δημοσιεύουμε την επι-
στολή ( η οποία απευθύνεται 
προσωπικά στον Πρόεδρο του 
Συλλόγου μας Βασίλη Θάνο) 
για να διαβάσετε όλοι τα 
ωραία λόγια με τα οποία μιλάει 
για όλους εμάς. Ο αγαπητός 
μας και αξέχαστος Ιατρός κ. 
Ράγκος ζεί στο Βόλο και είναι 
αναγνώστης της Εφημερίδας 
μας εδώ και πολλά χρόνια. Τον 
ευχαριστούμε θερμά τόσο για 
τις παλιές φωτογραφίες όσο 
και για τα καλά του λόγια. Του 
ευχόμαστε ολόψυχα να είναι 
πάντα καλά. 
 Η επιστολή έχει ως εξής:

 Βόλος 15 Δεκεμβρίου 2009 
 Αγαπητέ Βασίλη, πέρασε αρκε-
τός χρόνος από την προηγούμε-
νη συνάντησή μας στην Αθήνα, 
χωρίς να καταφέρουμε να συ-
ναντηθούμε ξανά και παρά την 
επιθυμία μας. 
 Έτσι τώρα με τη συμπλήρωση 
κάπου 40 χρόνια, από τότε που 
ήμουν στη Νεράϊδα και έμενα 
στο σπίτι σου, οι μνήμες επα-
νέρχονται εντονότερα από κάθε 
άλλη φορά, εξ’ άλλου έντονα 
ήταν και τα βιώματα της εποχής 
εκείνης από κάθε άποψη, στη 
προσπάθειά μου, να ανταποκρι-
θώ στις απαιτήσεις της αποστο-
λής μου, μέσα από πολλαπλές 
αντιξοότητες συνθηκών και 
δυσκολίες μιάς σχεδόν απομο-
νωμένης περιοχής. 
 Εκείνο όμως που θυμάμαι πάντα με ιδιαίτερη συγκίνηση, είναι οι υπέροχοι 
άνθρωποι που γνώρισα σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι η καλύτερη αμοιβή 
μου σ’ αυτό το ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου. 
 Με την ευκαιρία σου στέλνω κάποιες ενδιαφέρουσες πιστεύω φωτογραφίες, 
με την επισήμανση ότι σε μια από αυτές στο σχολείο αριστερά επάνω στην 
είσοδο, διακρίνεται η μητέρα σου, ενώ δεξιά κάτω η γιαγιά σου (Αγγελονί-
καινα). 
 Για τις γιορτές των Χριστουγέννων που πλησιάζουν τις καλύτερες ευχές από 
μένα και τη Μαρία και δεν θα εκπλαγώ καθόλου, εάν μάθω ότι αυτές τις ημέ-
ρες θα είσαι εκεί στο χωριό, στη Νεράϊδα, και θα μας δώσεις μεγάλη χαρά εάν 
περάσεις να σε δούμε από κοντά όταν το αποφασίσεις, είτε στην άνοδο είτε 
στην επιστροφή. 

 Τους χαιρετισμούς μας στο Νίκο και τη Σωτηρία. 
 Με αγάπη 

 Μιλτιάδης Ράγκος.

Ράγκος  
Μιλτιάδης 

 

Πρώτος Ιατρός του Αγροτικού Ιατρείου 
Νεράϊδας Δολόπων, του Κέντρου Κοινω-
νικής Πολιτικής Ευρυτανίας, που λειτουρ-
γούσε στην οικία του Νίκου & Βασιλείου 
Γ. Θάνου, από 12-9-1968 έως 28-2-1970 
(17 μήνες).
 Επί ένα μήνα (Σεπτέμβριος 1969) ολό-
κληρη η περιοχή βόρεια του Βελουχιού 
(Αγίας Τριάδας και Φουρνάς) ανήκε εις 
την ευθύνη του Ιατρείου Νεράϊδας, το 
οποίο από την άνοιξη του 1969 απέκτησε 
και Μαία. 
 Η περιοχή του Αγροτικού Ιατρείου Νε-
ράϊδας περιελάμβανε τα χωριά: Νεράϊδα, 
Μολόχα, Μαυρόλογγος, Σαραντάπορα, 
Μέγα – Λάκκος, Κουκέϊκα, Γιαννουσέϊκα, 
Καροπλέσι, Ανθηρό και Σάϊκα – Αγρά-
φων. 
 Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής: Αυτά 
γράφει ο ίδιος πίσω από τη φωτογραφία 
του. 

 Νεράϊδα Φεβρουάριος 1969, στο προαύλιο του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου, στη θέση όπου είναι σή-
μερα το Ηρώο Πεσόντων, με φόντο το Στεφάνι. 

 Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας, Μάρτιος 1969. Αναμνηστική φωτογραφία στα σκαλιά της ει-
σόδου, προφανώς μετά τη Σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου. 

 Νεράϊδα Νοέμβριος 1969. Η ομάδα των κυνηγών μπροστά 
στο μαγαζί του Γ. Σ. Ζήση, με το αγριογούρουνο που χτύπησε 
ο δεινός σκοπευτής και περίφημος κυνηγός Γεώργιος Τσιτσι-
μπής εκεί που τελειώνει περίπου το δάσος με τα έλατα και 
αρχίζει το αλπικό τοπίο της Κόψης. 

 Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας, Μάρτιος 1969. Στα σκαλιά της εισόδου μαθητές και μαθήτριες, 
μπροστά οι επίσημοι. Στο κοντάρι της σημαίας ποιός είναι ανεβασμένος; 

 e-mail που ήρθαν στην ιστοσελίδα του χωριού μας 
 • Στις 19.12.2009 ήρθε το παρακάτω e-mail που έλεγε τα εξής: 
 Πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε με το να δημοσιεύετε την εφημε-
ρίδα σε PDF format. 
 Ευχαριστώ και πάλι για την εφημερίδα μας και για αυτή εδώ την 
ιστοσελίδα. 

 Φιλικά 
 Δημήτριος Γ. Τσιτσιμπής -  Σουηδία 

 Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής: Ευχαριστούμε τον αγαπητό χωριανό μας Δη-
μήτρη Τσιτσιμπή που ζεί και εργάζεται στη Σουηδία, για τα καλά του λόγια. 



Έφυγε στις 17 Ιανουαρίου 
για το τελευταίο του ταξίδι 
ο συγχωριανός μας Χρή-

στος Καραμέτος. Πλήθος συγγενών 
και φίλων προσήλθαν για να του 
πουν το τελευταίο αντίο. Ο αδελ-
φός του Δημήτρης τον αποχαιρέτη-
σε με λίγα λόγια  από καρδιάς, που 
συγκίνησαν τους παρευρισκομέ-
νους, γιατί εξέφραζαν και τα δικά 
τους συναισθήματα. Παραθέτουμε 
αυτά τα λόγια, ευχόμενοι κι εμείς 
στο Χρήστο «Καλό Πα-
ράδεισο και Καλή Ανά-
σταση». 

Αδελφέ μου Χρή-
στο,

Η ξαφνική αναχώ-
ρησή σου δε μας αιφνι-
δίασε μόνον, αλλά μας 
άφησε όλους άναυδους.

Και τούτο διότι, 
πριν ολοκληρωθούν οι 
ιατρικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο, 
αν και διαρκούσαν περισσότερο 
από μήνα, γεγονός απαράδεκτο 
από κάθε άποψη, εσύ έφυγες, μιας 
και σε πρόδωσε η καρδιά σου.

Βεβαίως η αναχώρησή σου εί-
ναι για όλους μας αγιάτρευτη πλη-
γή και ανήμπορος πόνος, αλλά εγώ 
ευχαριστώ το Θεό, ο οποίος, ως 
δίκαιος κριτής, σε πήρε σύντομα 
κοντά του, πριν προλάβεις να τα-
λαιπωρηθείς πολύ και ασφαλώς να 
κουράσεις υπέρμετρα τους δικούς 
σου ανθρώπους.

Αυτό ήταν μια δικαίωση για 
όλη σου τη ζωή.

Ταλαιπωρήθηκες, αγωνίστηκες, 
δικαιώθηκες.

Και τα λέω όλα αυτά, διότι ανα-
καλώ με σεβασμό στη μνήμη μου 
την όλη διαδρομή σου στη ζωή.

Ξεκίνησες, όπως όλοι μας, από 
τη γενέτειρά μας τα Σαραντάπορα  
Nεράϊδας  Δολόπων.

Εκεί η ζωή ήταν πρωτόγο-
νη, δύσκολη, σκληρή, αλλά ωραία. 
Ήμασταν κοντά ή μάλλον στην 
αγκαλιά της Μάνας-Γης με όλα τα 
αγαθά της.

Αυτό, δυστυχώς, δεν κράτησε 
πολύ.

Ήλθε η Κατοχή, ήλθε ο ανταρ-
τοπόλεμος ή άλλως πως, ο εμφύ-
λιος πόλεμος. Το μεγαλύτερο κακό 
στον άνθρωπο είναι, ως γνωστόν, 
ο πόλεμος, ο χειρότερος των πο-
λέμων ο εμφύλιος. Αφού ποικιλο-
τρόπως “ματώσαμε”, καταντήσαμε 

πρόσφυγες στην ίδια την Πατρίδα 
μας. Καταδιωκόμενους μας λέγανε. 
Αυτό τα λέει όλα.

Εσύ κατέφυγες για λόγους υγεί-
ας στην Αθήνα. Εκεί σου συμπαρα-
στάθηκαν, είναι γεγονός, κυρίως οι 
άνθρωποι της Εκκλησίας και ειδικά 
η οργάνωση “ΖΩΗ”, και έτσι έγινες 
και εσύ μέλος της “ΧΕΕΝ”, με απο-
τέλεσμα να ασχοληθείς πάρα πολύ 
με τη θρησκεία και να γίνεις ένας 
υποδειγματικός σεμνός και ταπει-

νός εν τοις πράγμα-
τι Χριστιανός. Αγω-
νίστηκες σκληρά στη 
βιοπάλη, ασκώντας 
το επάγγελμα του 
βιβλιοδέτη, το οποίο 
σε βοήθησε να γίνεις 
γνωστός σε όλους 
σχεδόν τους κλη-
ρικούς της Αθήνας 
και νομικούς (Δι-
καστές-Δικηγόρους-

Συμβολαιογράφους κ.λ.π.)
Αλλά το κοινωνικό σου έργο 

υπήρξε, αδελφέ μου, πάρα πολύ 
μεγάλο, δυσανάλογο με τις εν γέ-
νει δυνάμεις σου. Βοήθησες πάρα 
πολλούς συγγενείς και χωριανούς 
μας, αλλά και κατοίκους των γύρω 
χωριών να εισαχθούν σε νοσοκο-
μεία, μια και τότε, μετά το 1950, 
δεν υπήρχαν κρατικά νοσοκομεία 
Ε.Σ.Υ., ασφαλώς με τις γνωριμίες 
σου, πράγμα που δύσκολα μπο-
ρούσαν και οι τότε βουλευτές της 
περιοχής μας.

Επίσης, βοήθησες πολλούς, τα 
πέτρινα εκείνα χρόνια, να βρουν 
δουλειά στην αφιλόξενη τότε Αθή-
να.

Ίδρυσες βιβλιοθήκη στο χω-
ριό που τόσο αγαπούσες, η οποία 
στεγάσθηκε στο Ναό Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης, ασφαλώς με 
χριστιανικά βιβλία, τα οποία εσύ 
τα έστειλες από εδώ. Με ενέργειές 
σου εξασφαλίστηκε η δαπάνη από 
φιλανθρωπίες για την Καμπάνα 
του Αγίου Κωνσταντίνου και άλλα 
πολλά.

Ενεργούσες πάντα από αγά-
πη προς τον πλησίον, ανιδιοτελώς, 
εφαρμόζοντας το “μη γνώτω η αρι-
στερά σου τι ποιεί η δεξιά σου”. 
Υπήρξες ταπεινός, σεμνός, ευγε-
νικός, προσηνής, φιλομαθής, φιλό-
πονος, ανιδιοτελής, δίδασκες με το 
παράδειγμά σου, έκανες βίωμά σου 
την κατά Χριστόν ζωή, πρόσφερες 
απλόχερα και προς όλους την αγά-

πη σου, υπήρξες ένας πραγματικός 
Χριστιανός προς μίμηση.

Γι’ αυτό ήσουν αγαπητός σε 
όλους. Το μαγαζί σου ήταν τόπος 
συνάντησης των συγγενών, φίλων 
και συγχωριανών μας. Δεν δίσταζες 
να εγκαταλείπεις τη δουλειά σου, 
το μεροκάματό σου, και να τρέχεις 
να εξυπηρετήσεις κάποιον που είχε 
κάποιο πρόβλημα.

Υπήρξες, όμως, και θαυμάσι-
ος-υποδειγματικός οικογενειάρ-
χης. Δημιούργησες με την πρώτη 
σύζυγό σου, την Παναγιώτα, την 
άγια αυτή γυναίκα – Μητέρα των 
αγοριών σου, μία καθόλα χριστια-
νική και υποδειγματική οικογένεια. 
Τα παιδιά σας, ο Νίκος, ο Θοδω-
ρής και ο Γιάννης, έλαβαν στέρεες 
βάσεις χριστιανικές και κοινωνικά 
αναδείχθηκαν και επαγγελματικά 
επέτυχαν. Είναι σήμερα το καμάρι 
όλων μας. Δημιούργησαν δικές τους 
οικογένειες και έχουν ο πρώτος πέ-
ντε, ο δεύτερος επίσης πέντε και ο 
τρίτος δύο παιδιά.

Δυστυχώς, όμως, η μητέρα των 
παιδιών έφυγε νωρίς, το 1974, και 
δεν ευτύχησε να δει τα παιδιά της 
μεγάλα και επιτυχημένα στην κοι-
νωνία. Τότε εσύ, Χρήστο, βρέθηκες 
στη δύσκολη θέση για να βοηθήσεις 
τα παιδιά σου- ανήλικα ακόμα, και 
ήλθες σε δεύτερο γάμο με τη σημε-
ρινή σύζυγό σου Φιλίτσα, η οποία 
υπήρξε υποδειγματική σύζυγος και 
μητέρα, με την οποία κάνατε τη 
Μαρία και την Τασία, τα δύο αγγε-
λούδια σας. Η Τασία με το σύζυγό 
της Γιάννη σας χάρισαν τρία ακόμα 
εγγονάκια-αγγελουδάκια και έτσι 
ευτύχησες, Χρήστο, να δεις δεκα-
πέντε εγγονάκια συνολικά. Μεγάλη 
ευτυχία, Χρήστο, σήμερα αυτό κα-
θεαυτό το γεγονός τούτο.

Είναι γεγονός ότι ένας θάνατος 
προκαλεί πάντα πόνο και λύπη, 
όμως η δική σου αναχώρηση, αδελ-
φέ μου, άφησε ένα δυσαναπλήρω-
το κενό σε όλους μας και ειδικά 
στην πολυαγαπημένη σύζυγό σου 
Φιλίτσα, στα παιδιά σας και εγ-
γόνια σας που χάσανε τον πολυ-
αγαπημένο πατέρα και παππού 
τους, σε εμάς τους αδελφούς σου 
που, δυστυχώς, από οκτώ μείναμε 
δύο, στους λοιπούς συγγενείς, φί-
λους και συγχωριανούς σου και σε 
όσους είχαν την τύχη να σε γνωρί-
σουν από κοντά.

Καλό ταξίδι, Χρήστο, και ας εί-
ναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης 
που θα δεχθεί το σκήνωμά σου.

Δημητριος Ν. Καραμέτος

Εφυγε σχεδόν ξαφνικά από 
κοντά μας, σε ηλικία 81 
ετών, ύστερα από ολιγο-

ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, 
στα τέλη Φλεβάρη, ο αγαπητός 
χωριανός μας Χριστόδουλος Κου-
σάνας. 

 Πατέρας του 
ο Κώστας Κου-
σάνας και μητέρα 
του η Βασιλική 
Κατσούλη (αδελφή 
της Γιαννούλας) 
που είχαν απο-
κτήσει έξι παιδιά, 
τον Χριστόδουλο, 
τον Δημήτρη, τον 
Ηλία, τον Γιώργο, 
την Ιουλία και την 
Τασία. Η μητέρα τους Βασιλική 
πέθανε νωρίς αφήνοντάς τα όλα 
ορφανά από πολύ μικρά. Μετά ο 
πατέρας τους παντρεύτηκε δεύτε-
ρη γυναίκα την Βασιλική Πριόβο-
λου από το Χρύσω που απέκτησε 
τον Νίκο και μεγάλωσε όλα τα 
προαναφερόμενα παιδιά. 

 Ο Χριστόδουλος με τη σύζυ-
γό του Βασιλική Ζήση απέκτη-
σαν τρία παιδιά την Δήμητρα, τον 
Κώστα και τον αείμνηστο Βασίλη 
που έφυγε κι αυτός ξαφνικά πρίν 
2 χρόνια, βυθίζοντας όλους μας 

στη θλίψη αλλά περισσότερο τους 
γονείς του. Όταν ακόμα τα παιδιά 
ήταν μικρά, ο Χριστόδουλος έφυγε 
από το χωριό και εγκαταστάθηκε 
με την οικογένειά του στην Αθήνα 
όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια 
στην ΠΥΡΚΑΛ. 

 Καθώς συνταξιο-
δοτήθηκε, πρίν μερικά 
χρόνια, τον περισσότε-
ρο καιρό με τη σύζυγό 
του ζούσαν στο χωριό. 
Πήγαιναν στα παιδιά 
τους για 4 - 5 μήνες 
το χειμώνα. Έτσι και 
τώρα ήταν στον Τύρ-
ναβο, στο γυιό τους 
Κώστα και περίμεναν 
να ζεστάνει λίγο ο 

καιρός για να ανεβούν στο χωριό. 
Αλλά ο αγαπητός μας Χριστόδου-
λος φέτος δεν πρόλαβε ν’ ανέβει. 
Θα μας λείψει η ωραία παρουσία 
του στο καφενείο, ο καλοσυνάτος 
χαρακτήρας του, το χαμόγελό του, 
οι ωραίες συζητήσεις που ανοίγα-
με για τα παλιά… 

 Χριστόδουλε θα σε θυμόμαστε 
πάντα. Ελαφρύ ας είναι το χώμα 
του αγαπημένου μας χωριού, της 
Νεράϊδας, όπου αναπαύεσαι. 

 Αιωνία σου η μνήμη. 
 Χωριανοί σου.
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Χριστόδουλος Κ. Κουσάνας 

Eφυγε από κοντά μας σε 
ηλικία 87 ετών στις 9 Φλε-
βάρη 2010 η Ιουλία Δήμου 

το γένος Ντεληθέου συ-
ζύγου του αείμνηστου 
Χριστόδουλου Δήμου. 
Δεν άντεξε το χωρισμό 
από  τον σύντροφό της 
και μέσα σε τρεις (3) 
μήνες ταξίδεψε και αυτή 
στην αιωνιότητα για να 
τον συναντήσει.

Γεννήθηκε στην Κο-
ρίτσα Κλειστού Ευρυτα-
νίας μέσα σε δύσκολα χρόνια από 
φτωχούς γονείς και ορφάνεψε σε 
μικρή ηλικία και τα σημάδια να 
μένουν ανεξίτηλα έτσι και αλλιώς 
σε όλη της τη ζωή.

Ακέραιος άνθρωπος φωτεινό 
παράδειγμα ήθους ταπεινότητας, 
τιμιότητας, εργατικότητας, καλο-
σύνης, ανεξικακίας και προσφο-
ράς στον συνάνθρωπο. Ακλό-
νητος στυλοβάτης της οικογένειας 
που απέκτησε τρία παιδιά την 
Μαίρη Τη Ρίτα και τον Ηλία, κα-

θώς χάρηκε και φρόντιζε με με-
γάλη αγάπη τα επτά (7) εγγόνια 
της. Στο σπίτι της στην Καρδίτσα 

πάντα πρόσχαρη 
φιλόξενη. Ποιος 
δεν κεράστηκε 
στο πέρασμα του 
ή στην συνάντησή 
τους που είχε έναν 
ξεχωριστό τρόπο 
να σε προσελκύ-
ει, να προσπαθεί 
να σε βοηθήσει με 
όλες τις δυνατότη-

τες της, να σου δώσει ένα πιάτο 
φαγητό ακόμα και στα δύσκολα 
εκείνα χρόνια της εσωτερικής με-
τανάστευσης.

Καλό ταξίδι γιαγιά το Καρ-
διτσιώτικο χώμα που σκεπάζει 
τη σωρό σου ας είναι ελαφρύ και 
σε μας που σε ζήσαμε από κοντά 
τόσο η μορφή σου όσο και η όμορ-
φη ψυχή σου δε θα ξεχαστεί. 

Στο υποσχόμαστε!

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ

 Πατήρ-Γιάννης Δ. Ζήσης Ιερέας 

Ioυλία Χρ. Δήμου

Eφυγε από κοντά μας, σε ηλικία 67 ετών, χάνο-
ντας τη μάχη με τα προβλήματα υγείας που 
αντιμετώπιζε, ο χωριανός μας Ιερέας παπα-

Γιάννης Ζήσης. 
 Πατέρας του ο Δημήτριος Ζήσης (έφυγε πρίν λίγα 

χρόνια) και αδέλφια του ο παπα-Σεραφείμ (Ιερέας), 

ο Κώστας, η Αθανασία (σύζυγος Ν. Λυρίτση) και η 
Αλεξάνδρα. Παππούς του ο Κώστας Ζήσης (αδελφός 
του Λάμπρου Ζήση) που είχε 3 παιδιά, τον Δημήτρη, 
τον Χαράλαμπο και την Ευδοκία. Ο Κώστας ενώ γεν-
νήθηκε στη Σπινάσα μόλις παντρεύτηκε εγκαταστά-
θηκε στο Μεγαλάκκο (στα χωράφια) κι έτσι έγινε ο 
γενάρχης του μεγάλου αυτού γενεαλογικού δέντρου 
των Ζησαίων στο Μεγαλάκκο. 

 Ο πατήρ- Γιάννης Ζήσης απεβίωσε την Κυρια-
κή 21.2.10 στο Μεσολόγγι, σε Ιερό Ναό του οποίου 
ήταν Εφημέριος περίπου 30 χρόνια. Με τη σύζυγό του 
Σοφία που καταγόταν από το Μεσολόγγι απέκτησαν 
τρία παιδιά, την Ευθυμία και δυο αγόρια που έγιναν 
Ιερείς, τον Δημήτρη και τον Θεόδωρο. Ο ένας γυιός 
του ο παπα-Δημήτρης είναι τώρα Εφημέριος σε Ι. Ν. 
του Μεσολογγίου ενώ ο παπα-Θεόδωρος Εφημέριος 
στο Αιτωλικό. 

 Η κηδεία έγινε την Δευτέρα 22.2.10. Η εξόδιος 
ακολουθία τελέστηκε στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
στο Αιτωλικό. Ο ενταφιασμός του έγινε στον περίβολο 
του Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου στην Κατοχή όπου λειτουρ-
γούσε για πολλά χρόνια.

 Ελαφρύ ας είναι το χώμα όπου αναπαύεσαι. 
 Αιωνία σου η μνήμη. 
 Χωριανοί σου Μεγαλακκιώτες

ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΣ

Ο εκλεκτός συγχωριανός μας Βαγγέλης Δήμος απεβίωσε το Σάββα-
το,13/2/2010, στην Αθήνα σε ηλικία 76 ετών. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία ψάλθηκε στις 17/2/10 στον 
Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου της Κηφισιάς και στη συνέχεια η 
σορός του εκλιπόντος ετάφη στο Νεκροταφείο της ίδιας περι-
οχής παρουσία πλήθους συναδέλφων, φίλων, συγχωριανών και 
συγγενών. 

Ο Βαγγέλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μεγαλάκκο. Ήταν 
το μικρότερο παιδί της πολυμελούς οικογένειας του Δημητρίου 
και της Μάρθας Δήμου. 

Τα πρώτα σχολικά χρόνια τα πέρασε στο σχολείο του Με-
γαλάκκου και στη συνέχεια στην Καρδίτσα. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο της Καρδίτσας και εισήχθη στη σχολή Ταχυδρομείων, 
σήμερα ΕΛ.ΤΑ. Εξελθών της σχολής, τοποθετήθηκε προϊστάμε-
νος Ταχυδρομικού Γραφείου και παράλληλα σπούδαζε στο Πα-
νεπιστήμιο. 

Ο Βαγγέλης, απ’ όποια υπηρεσία και θέσει πέρασε, είχε βάλ-
λει τη δική του σφραγίδα. Είχε διαπρέψει παντού. Υπήρξε ένας 
λαμπρός και αξιαγάπητος υπάλληλος των ΕΛ.ΤΑ. Και γι’ αυτό 
ανέβηκε πολύ νωρίς στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας του 
κλάδου του, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. 

Με τη σύζυγό του Μαίρη, που απεβίωσε προ έτους περίπου, 
απέκτησαν δύο παιδιά, το Δημήτρη και τη Σάντη, για τα οποία 
ήσαν περήφανοι. Η απώλεια της αγαπημένης του Μαίρης, του 
στοίχισε πάρα πολύ.

Αγωνίστηκε στη ζωή του σκληρά και τίμια και έφυγε από τον 
κόσμο τούτο αφήνοντας πίσω του την ανάμνηση των αρετών του. 
Ήταν συμπαθής και σεμνός και απολάμβανε της αγάπης και της 
εκτιμήσεως των συγχωριανών, φίλων, και συναδέλφων. Άλλωστε 
οι συνάδελφοί του συνταξιούχοι τον είχαν επιλέξει Πρόεδρο του 
Συλλόγου τους. 

Χάσαμε έναν εκλεκτό συγγενή, φίλο και συγχωριανό, το 
ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΟ.

Αιωνία σου η Μνήμη αγαπητέ και αξέχαστε Βαγγέλη. 
Χ.Τ

Χρήστος   Ν.  Καραμέτος



Κυριακή 14 Ιουνίου 2009. 
Μια μέρα ζεστή, άκρως 
καλοκαιρινή και χαρού-

μενη, που όμως δεν θα έμελλε να 
παραμείνει καλή, καθώς το τηλε-
φώνημα που πήρα ήταν για να 
μάθω πως είχες φύγει από κοντά 
μας. 

 Έφυγες ήσυχα, αγαπημένε 
μου παππού και το σπίτι γέμισε 
με κόσμο, έτσι όπως πάντα ήθε-
λες και πάντα γέμιζε όσο ήσουν 
εν ζωή. 

 Έφυγες «πλήροις ημερών», 
όπως είπαν όλοι. Κι όσο αν αυτό 
μπορεί να ακούγεται παρηγορη-
τικό, όμως, δεν λιγοστεύει τον 
πόνο και τη θλίψη του ότι δε θα 
σε ξαναδώ και δε θα ξανακούσω 
τη φωνή σου. Δεν θα ξανακούσω 
από εσένα όλες αυτές τις ιστο-
ρίες της πολυτάραχης ζωής σου, 
που με έκαναν να κρέμομαι από 
τα χείλη σου όσες φορές κι αν 
τις άκουγα. 

 Έζησες σε εποχές δύσκο-
λες με στροφές και γυρίσμα-
τα, γεμάτες μνήμες. Η αγάπη 
σου όμως για τα γράμματα, το 
πάθος σου για την εντιμότητα, 
τη συνέπεια και τη δικαιοσύνη 
σε έβαζαν πάντα στην πρώτη 
γραμμή της μάχης για το καλό 
των συνανθρώπων σου και συγ-
χωριανών σου. 

 Ξέρεις παππού, πήρα την 
απόφαση να γράψω αυτό το 
γράμμα στη μνήμη σου, όταν 
διάβασα στην εφημερίδα του 
χωριού (που μόλις το καλοκαίρι 
έμαθα ότι εκδίδεται) τα κείμε-
να που δημοσιεύονται για τους 
εκλιπόντες. Λυπήθηκα, παππού, 
όταν διαπίστωσα ότι κανείς από 
το λατρευτό σου χωριό δεν ανα-
φέρθηκε, έστω και με δυο τυπι-
κά λόγια ότι «έφυγε από τη ζωή 
ο συγχωριανός μας Βαγγέλης 
Σπανός». 

 Λυπήθηκα πολύ γιατί γνω-
ρίζω πολύ καλά – έχουν να το 
λένε και τα ίδια σου τα παιδιά – 
ότι προτεραιότητα για σένα δεν 
είχε τόσο η οικογένειά σου όσο 
το να κάνεις πράγματα για την 
ευημερία του τόπου σου. Και σε 
αυτό το σημείο θα αναφερθώ 
μόνο σε μια από τις εκατοντά-
δες ενέργειές σου με αυτό το 
σκοπό. Πράγματι είναι αξιοθαύ-
μαστο σε εποχές τόσο δύσκολες 
να καταφέρνεις να αλλάξεις το 
χάρτη της Ελλάδας και το χωριό 
μας από Σαραντάπορο Ευρυτα-
νίας να γίνεται Σαραντάπορο 
Καρδίτσας για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Και το κα-

τάφερες μέσα από πολύ αγώνα, 
επιστολές, υπομνήματα ακό-
μα και απειλές κάποιες φορές 
(γιατί κι ο Άγιος φοβέρα θέλει), 
όμως δεν το έβαζες κάτω γιατί 
ήξερες ότι θα ήταν καλύτερα για 
όλους. 

 Καλέ μου παππού, ήσουν 
πολύ μπροστά 
από την εποχή 
σου κι αυτό δεν 
μπορεί κανείς να 
το αμφισβητήσει 
βλέποντας τα αρ-
χεία που κρατού-
σες, για καθετί 
που έπρατες και 
αναγκαζόσουν να 
«διπλογράφεις» 
κείμενα πολλών 
σελίδων, κάτω από το φώς μιας 
λάμπας πετρελαίου, για να έχεις 
κι εσύ αντίγραφα κι αποδείξεις, 
μιας και στα χρόνια σου η λέξη 
«φωτοτυπικό» δεν υπήρχε καν 
στο ελληνικό λεξικό. 

 Παππού μου, υπήρξαν και 
άλλοι σαν κι εσένα, με οράματα 
και ελπίδες για ένα μέλλον κα-
λύτερο. Και όλους αυτούς τους 
θαυμάζω και τους ευχαριστώ 
που βρέθηκαν σε αυτή τη ζωή 
για να προσφέρουν για τους συ-
νανθρώπους τους. 

 Ευχαριστώ, όμως, και το 
Θεό που σε αυτή τη ζωή μου 
έδωσε εσένα για παππού. Είμαι 
υπερήφανη για εσένα ακόμα και 
που ξέρω πως υπήρξες σκληρός 
σαν άνθρωπος και σαν πατέρας 
πολλές φορές. Όμως και πώς 
να μην γίνεσαι σκληρός όταν 
έχεις να αντιμετωπίσεις πείνα, 
φτώχεια, κακουχίες αλλά και 
ανθρώπους που πολλές φορές 
φορούν το προσωπείο του φίλου 
για να κρύψουν το χειρότερο 

εχθρό σου. 
 Είμαι υπερήφανη που και 

ως πρόεδρος αλλά και ως απλός 
κάτοικος του χωριού σου υπήρ-
ξες πάντα δίκαιος και έντιμος 
αγωνιστής. 

 Είμαι υπερήφανη που συ-
νέβαλες στη συγγραφή και την 

έκδοση ενός σπάνιου 
βιβλίου για να μη χα-
θούν οι «Ρίζες μας» 
(αν και με στεναχω-
ρεί το γεγονός πως 
δεν υπάρχει έστω και 
μια φωτογραφία σου 
σε αυτό). 

 Παππούκα μου, 
θα μπορούσα να γε-
μίσω πολλές σελίδες 
με το τι με κάνει να 

είμαι υπερήφανη για σένα. Θα 
σταματήσω όμως εδώ και θα 
κλείσω αυτό το γράμμα μου 
λέγοντάς σου ότι σ’ αγαπώ και 
όσο ζώ θα σε έχω πάντα στο 
μυαλό και στην καρδιά μου. Θα 
σε έχω πάντα σαν υπόδειγμα 
αγωνιστή στα δύσκολα της ζωής 
και θα μιλάω στα δισέγγονά 
σου για σένα, για να μάθουν ότι 
τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο 
όταν έχεις πίστη στο Θεό – κι 
εσύ είχες πολύ – και στον εαυ-
τό σου. Και σίγουρα θα τους πω 
ότι η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η 
συνέπεια, η αγάπη για τον συ-
νάνθρωπο, μερικά μόνο από τα 
χαρακτηριστικά που σε διέκρι-
ναν, θα πρέπει να είναι ο φάρος 
της ζωής τους. 

 Παππού μου, αν και δεν εί-
σαι δίπλα μου να σε αγγίξω και 
να σε ακούσω, είσαι κοντά μου. 
Σε ευχαριστώ. 

 Η εγγονή σου 
 Λιάνα Τζερέτα
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 Στις 20 Οκτωβρίου 2009 ξεκίνησε το 
μεγάλο ταξίδι που γυρισμό δεν έχει. 

 Με το Νίκο έζησα στο χωριό μου και 
με άλλους φίλους μέχρι 16 χρονών. 

 Οι φίλοι που έφυγαν, μας λείπουν και 
μας λυπούν… 

 Γεώργιος Μητσάκης του Σταύρου, 
Γεώργιος Σπανός του Κων/νου, Νικόλαος 
Καραμέτος του Βασιλείου. 

 Ζούν ακόμα… 
 Ο Αναστάσιος Δήμος του Ηλία και 

ο υπογράφων Δημήτριος Κουσάνας του 
Κων/νου.

 Αυτοί ήμασταν οι πέντε φίλοι που πηγαίναμε τις γίδες στην 
«Απαγκαρυά». Η συνάντηση γινόταν στου «Κουτσοχέρι». Προ-
χωρώντας στο μονοπάτι προς την «Ασβεσταριά», μπαίναμε στην 
απότομη και μεγάλη σάρα στο «Χαλιά». Κάποια στιγμή μια μέρα 
ακούμε: «ώχ κεφαλάκι μου»… και βλέπουμε τον Τάσο να κρατάει 
το κεφάλι του και να κλαίει. 

 Πρώτα έτρεξε ο Νίκος για βοήθεια και συνέχεια οι άλλοι. Τε-
λευταίος έφτασε ο Γιώργος Σπανός. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το 
ματσούκι ο Τάσος και το κατευθύνει στο κεφάλι του Γιώργου του 
Σπανού. Ο Νίκος με μια αστραπιαία κίνηση έπιασε το ματσούκι 
στον αέρα κι έτσι αποφεύχθηκε το δυστύχημα! 

 Ο Νίκος ρώτησε τον Τάσο γιατί θέλεις να χτυπήσεις τον Γιώρ-
γο Σπανό κι ο Τάσος απαντάει: «γιατί η Καψάλου κύλισε του 
λθάρ». Η Καψάλου ήταν η γίδα του Γιώργου Σπανού. Περάσαμε 
την περισσότερη μέρα συζητώντας για το συμβάν, ποιος είχε ευ-
θύνη γι’ αυτό, η γίδα, ο Γιώργος, η τοποθεσία;… 

 Αγαπημένε μου Νίκο στο ταξίδι που ξεκίνησε και γυρισμό 
δεν έχει σου εύχομαι να συναντήσεις την αγαπημένη σου Ταξιαρ-
χούλα! 

 Θα σε θυμάμαι όσο ζώ!   Ο φίλος σου 
 Δημήτριος Κ. Κουσάνας 

 Βύρωνας Αττικής

 Για το Νίκο Β. Καραμέτο 
 Ένας Απόδημος θυμάται… 

Βαγγέλης  Δ.  Δήμος

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, παραμονή αποκριάς, ο 
Βαγγέλης Δ. Δήμος έπαυσε να είναι μεταξύ μας, όπως 
χαρακτηριστικά, δυστυχώς, με πληροφόρησε ο κουνιά-

δος του Γιώργος Μπακόλας. Η είδηση αυτή έπεσε επάνω 
μου σαν βόμβα πολλών μεγατόνων.

Με τον Βαγγέλη ήμασταν γείτονες στο χωριό, συμμαθητές 
στο Δημοτικό Σχολείο Μεγαλάκκου, συνάδελφοι στο στρατό 
(Κ.Ε.Ν. Κορίνθου), συμφοιτητές στην Αθήνα και ασφαλώς φί-
λοι και συντοπίτες.

Ο Βαγγέλης γεννήθηκε το 1934 στο Μεγαλάκκο (Πλάτανο-
Δημέϊκα) Νεράϊδας Δολόπων. Αποφοίτησε από τη Σχολή των 

ΕΛΤΑ και διορίσθηκε υπάλληλος των 
ΕΛΤΑ, τοποθετηθείς αρχικά στην Ατα-
λάντη και μετά στην Αθήνα. Παράλλη-
λα, παρακολούθησε και αποφοίτησε και 
από το νυν Πάντειο Πανεπιστήμιο, πα-
λαιά Π.Α.Σ.Π.Ε..

Ως υπάλληλος των ΕΛΤΑ, υπήρ-
ξε εργατικός, σεμνός, χαμηλών τόνων 
άνθρωπος και με ήθος, αγαπητός από 
τους συναδέλφους του και τους συναλ-
λασσόμενους, σοβαρός, αξιοπρεπής, ευ-
γενικός, με βαθιά επίγνωση του υπηρε-
σιακού καθήκοντος και γενικά άριστος 

υπάλληλος. Για όλα αυτά τα προσόντα του και αρετές του, η 
μεν υπηρεσία του τον αντάμειψε με το να διέλθει όλους τους 
βαθμούς της υπηρεσιακής κλίμακας απρόσκοπτα και να φτάσει 
στους ανώτατους βαθμούς, να υπηρετήσει προσωπάρχης του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών του κλάδου του και στη συνέχεια 
να προαχθεί στη θέση του Γενικού Διευθυντή, θέση ανώτατη 
που ελάχιστοι φθάνουν σε αυτήν, οι δε συνάδελφοί του τού 
εμπιστεύθηκαν τις τύχες τους και τον ανέδειξαν Πρόεδρο της 
ομοσπονδίας τους. Αλλά και μετά τη συνταξιοδότησή του, ο 
Βαγγέλης εξακολούθησε να χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης, 
εκτίμησης και αγάπης των εν συντάξει πλέον συναδέλφων του 
και γι' αυτό τον ανέδειξαν Πρόεδρό τους μέχρι την αναχώρησή 
του. Θεωρώ μεγάλη την τιμητική αυτή διάκριση για τον δικό 
μας άνθρωπο, τον Βαγγέλη.

Αλλά ο Βαγγέλης διακρίθηκε και στον κοινωνικό τομέα όπου 
υπήρξε άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα, με πλήρη γνώση 
του καθήκοντός του ως μέλος της ευρύτερης κοινωνίας. Γι' αυτό 
η προσφορά του υπήρξε σημαντική και σ' αυτόν τον τομέα. Εί-
ναι γεγονός ότι υπήρξε σεμνός και έντιμος, χωρίς ό,τι έκανε στο 
ευρύτερο κοινό, εξυπηρετήσεις συγγενών, φίλων, συγχωριανών 
και συναδέλφων του, να το διατυμπανίζει. Δεν τον ενδιέφερε η 
προβολή αλλά το αποτέλεσμα. Όλα αυτά δύναμαι να τα επιβε-
βαιώσω, όσα τουλάχιστον έπεσαν στην αντίληψή μου.

Όπως, επίσης, η αφανής και αθόρυβη προσφορά του στο χω-
ριό μας και στους χωριανούς μας. Το χωριό το υπεραγαπούσε. 
Το επισκεπτόταν τακτικά και ασφαλώς έβλεπε και την αδελφή 
του Βασιλική Τσιτσιμπή. Όπως, ομοίως επισκεπτόταν και τον 
Κλειτσό όπου έμενε η άλλη αδελφή του Βιργινία.

Δημιούργησε μια θαυμάσια οικογένεια με την πολυαγαπη-
μένη του σύζυγο Μαίρη, η οποία έφυγε από τη ζωή ακριβώς ένα 
χρόνο πριν, και μαζί κάνανε δύο παιδιά, το Δημήτρη και τη Σά-
ντη, που στερούνται τώρα τη στοργή τους και την αγάπη τους.

Είναι γεγονός ότι ένας θάνατος προκαλεί πάντοτε πόνο και 
λύπη, όμως η αναχώρηση του Βαγγέλη άφησε ένα δυσαναπλή-
ρωτο κενό τόσο για τα δύο παιδιά του και τα αδέλφια του Βα-
σιλική, Ηλία και Βιργινία, όσο και για τους λοιπούς συγγενείς 
του, συγχωριανούς του, φίλους του, συναδέλφους του και σε 
όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν από κοντά ή και να 
συνεργαστούν μαζί του. 

Η ιδιαιτέρα Πατρίδα μας πρέπει να είναι υπερήφανη που 
ανέδειξε ένα τέκνο σαν τον Βαγγέλη Δ. Δήμο.

Για εμένα ο Βαγγέλης ζει και θα ζει στην ψυχή μου ωραίος, 
χαρούμενος, αισιόδοξος και χαμογελαστός όπως ήταν πάντα.

Δημητρης Ν. Καραμέτος

  Γράμμα στον παππού μου Βαγγέλη Σπανό 

Απεβίωσε ο συγχωριανός μας Χρήστος Καραμέ-
τος το Σάββατο, 23/1/2010, στην Αθήνα όπου και 
κηδεύτηκε, παρουσία πλήθους φίλων, γνωστών, 

συγχωριανών και συγγενών, στις 25/1/2010, στο Νεκρο-
ταφείο της Ν. Φιλαδέλφειας..

Ο Χρήστος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαραντάπο-
ρο. Η ανέχεια της τότε εποχής, το ανήσυχο και δημιουργι-
κό του πνεύμα, τον οδήγησαν νωρίς στην Αθήνα. 

Βρέθηκε άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Οι πίκρες 
διαδέχονταν καθημερινά η μια την άλλη. Το άγχος για 
επιβίωση κορυφωνόταν και ο δρόμος της επιστροφής θα 
σήμαινε το τέλος μιας απόφασης για καλλίτερη ζωή.

Αρχικά πάλεψε με πολλές δουλειές, για να επιβιώσει 
και τελικά κατέληξε και διέπρεψε στο χώρο του βιβλίου. 
Με την εργατικότητά του, το ζήλο και το ενδιαφέρον που 
επέδειξε, δε χρειάστηκε να περάσουν χρόνια, για να γί-
νει γνωστός και να καταξιωθεί στους εργασιακούς του 
κύκλους.

Μέσα από την εργασία του απέκτησε πολλούς και 

καλούς φίλους, μέσω των οποίων βοήθησε αρκετούς συγ-
χωριανούς στα πρώτα και δύσκολα χρόνια να βρουν δου-
λειά στην Αθήνα. 

Ο Χρήστος ήταν θρήσκο άτομο και γι’ αυτό είχε άρι-
στες σχέσεις με την εκκλησία. Η ακλόνητη πίστη του στο 
Θεό, του έδωσε κουράγιο, δύναμη και αποφασιστικότητα, 
για να προχωρήσει στη δημιουργία δικού του βιβλιοδετεί-
ου, το οποίο πολύ σύντομα έγινε το σημείο συνάντησης 
και αναφοράς των συγχωριανών μας που ζούσαν στην 
Αθήνα. 

Παντρεύτηκε και δημιούργησε μια ωραία οικογένεια. 
Στα παιδιά του έδωσε όλα τα εφόδια που χρειάζεται να 
έχει κάθε παιδί, για να προκόψει στη ζωή του. 

Εδώ και χρόνια αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, 
απολαμβάνοντας έτσι τους καρπούς των κόπων του, τη 
σύνταξη και παράλληλα παρέμεινε κοντά στην εκκλησία 
και στην οικογένειά του που τόσο αγαπούσε και του συ-
μπαραστάθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. 

Αιωνία σου η Μνήμη αγαπητέ Χρήστο.  Χ.Τ.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ
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Δολοπίας - Αγράφων να  
ονομαστεί ο νέος Δήμος μας 

 Εν όψει της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης, σχέδιο «Καλ-
λικράτης», αίτημά μας είναι ο νέος Δήμος που θα συσταθεί να 
ονομαστεί Δήμος «Δολοπίας Αγράφων». Το να αναφέρεται η 
ονομασία στον αρχαίο λαό που κατοικούσε στον τόπο μας ήταν 
χρόνιο αίτημά μας, από την εφαρμογή του προηγούμενου σχεδί-
ου «Καποδίστριας». Αυτό τώρα με τη νέα μεταρρύθμιση γίνεται 
επιτακτικό. 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. Ονομά-
ζοντας τον δήμο Δολοπίας Αγράφων δείχνουμε τον στοιχειώδη 
σεβασμό στην ιστορία (αρχαία & νεότερη) 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 κα-
τοικούσε στον τόπο μας. Παρακαλούμε πολύ, το καθολικό αυτό 
αίτημα των κατοίκων της περιοχής μας, να ληφθεί σοβαρά υπό-
ψη από τους αρμοδίους. 

αΙΜόΔόςΙα 
ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧαΡΙςέ ΖΩΗ ςΤόΥς  
ςΥΓΧΩΡΙανόΥς ςόΥ 

αΘΗνα: άρεταίειο  
νοσοκομείο. 
έπαΡΧΙα: Στα κατά  
τόπους νοσοκομεία. 

Πληροφορίες: 
δηΜητριοΣ  
ΓιάννοΥΣάΣ.
 τηλεΦωνο: 697 6459443 

ςύνδεσμος αποδήμων 
ςαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «ό Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση 

παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου. 
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 καθυ-
στερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυ-
κλοφορήσει αρχές καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
 Το παρόν 110 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.157 αντίτυ-

πα. 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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

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 επόμε-
νο φύλλο του Ιουνίου. Επίσης παρακαλούμε δείξτε κατανόηση 
σε τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη που μας ξέφυγαν, 
λόγω πληθώρας ύλης. Ευχαριστούμε πολύ. 

Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

 Ανακοινώσεις Προέδρου Δ. Δ. Νεράϊδας 
 Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δ. Δ. Νεράϊδας όπως: 

☛ Να προσέχουμε πως πετάμε τα σκουπίδια μας. Τα πληρώνουμε 
με το κιλό και δεν πρέπει να ρίχνουμε στους κάδους μπάζα. Επί-

σης συσκευάζουμε καλά τα σκουπίδια (δένουμε την πλαστική σακ-
κούλα) και μετά την πετάμε με προσοχή και πάντα μέσα στον κάδο. 

☛ Δεν πετάμε ποτέ και τίποτα στα ρέματα του χωριού. Οτιδήποτε 
έχουμε για πέταμα τα βγάζουμε στο δρόμο για να τα πάρουν. 

☛Να διατηρούμε καθαρό το Νεκροταφείο. Δεν πετάμε τα άδεια 
πλαστικά μπουκάλια από λάδι στο χώρο αλλά μέσα στο βαρέλι 

για να καούν. Στις εκταφές να αφήνουμε το χώρο όπως τον βρήκαμε 
χωρία σκουπίδια. 

☛Να προσέχουμε τα φρεάτια των ομβρίων. Δεν είναι κόπος 
όπως περνάμε να διώξουμε με την κλίτσα μας δυο φύλλα που 

βλέπουμε να εμποδίζουν τα νερά να πέφτουν μέσα. 

☛Στις μετακινήσεις μας για Καρδίτσα να προτιμάμε το λεωφο-
ρείο του ΚΤΕΛ. Δεν τίθεται θέμα περικοπής δρομολογίων αλλά 

για να έχουμε καλή συγκοινωνία πρέπει να συνεχίσουμε έτσι προτι-
μώντας το λεωφορείο. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν 
φύλλο δεν υπήρξε χώρος για την κα-
ταχώρηση όλων των διαφημίσεων. 
Ζητούμε την κατανόηση των επαγ-
γελματιών συγχωριανών μας. Οι δια-
φημίσεις τους θα δημοσιευτούν στο 
επόμενο φύλλο. 

 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

 Ήρθε νέα Ιατρός 

Νέα Γιατρός ήρθε στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας. Ανέλαβε υπηρε-
σία από την 20 Φεβρουαρίου 2010. Άρχισε να δέχεται επισκέψεις, 
να γράφει φάρμακα στα βιβλιάρια υγείας κ.λ.π. Ονομάζεται Ελένη 

Παλιούρα και κατάγεται από την πόλη της Καρδίτσας. Θα καθίσει ένα χρό-
νο περίπου όσο διαρκεί το αγροτικό της. 
 Καλωσορίζουμε τη νέα Ιατρό στο χωριό μας και της ευχόμαστε καλή 
διαμονή. 
 Να ευχαριστήσουμε όμως και τον προηγούμενο Αγροτικό Ιατρό Γεώργιο 
Μακρή που η θητεία του έληξε πρόσφατα και έφυγε ελπίζουμε με τις κα-
λύτερες εντυπώσεις. Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε 
αυτό το διάστημα στα 2 Δημοτικά Διαμερίσματα Νεράϊδας & Μολόχας και 
του ευχόμαστε ολόθερμα καλή σταδιοδρομία. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
 Κώστας Φ. Πλατσιούρης 

ΕυΧΕΣ 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου Αποδήμων Σαρα-
νταπόρου και Μεγαλάκκου, 
εύχονται σε όλους τους συγ-
χωριανούς χρόνια πολλά και 
καλό Πάσχα. 

Το Δ.Σ Του ΣυΝΔΕΣΜου

 Ευχές από Πρόεδρο 
Νεράϊδας 

 Ο Πρόεδρος του χωριού 
μας Κώστας Πλατσιούρης 
εύχεται μέσω της Εφημερί-
δας σε όλους τους συγχω-
ριανούς του Δημοτικού Δι-
αμερίσματος Νεράϊδας και 
τους Δημότες του Δήμου 
Ιτάμου: «Καλό Πάσχα και 
Καλή Ανάσταση με υγεία». 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

 ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΠΛΑΤΣΙουρΗΣ

 Ο πρώτος τόμος της Εφημερίδας μας 
 Παρακαλούμε θερμά, για ακόμα μια φορά, όποιος πήρε τον 1ο τόμο της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας – Δολόπων» να τον επιστρέψει. Ο τόμος χάθηκε μέσα από το Κοινοτικό Γραφείο Νεράϊδας. Πρέπει 
να επιστραφεί. Φέτος το καλοκαίρι η εφημερίδα μας κλείνει ακριβώς τα 30 χρόνια κυκλοφορίας της. Είπαμε 
να κάνουμε μια εκδήλωση στην πλατεία για το γεγονός αναφερόμενοι στην ιστορία της. Η ιστορία της όμως 
είναι μέσα στον τόμο που χάθηκε. 
 Δεν μπορεί να βγεί άλλος ούτε να γίνει εκδήλωση.
 Θερμή παράκληση όποιος πήρε τον τόμο να τον επιστρέψει αθόρυβα. 

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας   
Ο  Αριθμός  Λογαριασμού  στην  τράπεζα  είναι  ο  εξής: 469 04 
003010 33   
Είναι  Λογαριασμός  όψεως, στην  Αγροτική  Τράπεζα  Ελλά-
δος  και  ανήκει  στον  Εξωραϊστικό & Μορφωτικό  Σύλλογο  
Νεράϊδας Δολόπων  Καρδίτσας, ιδιοκτησία  του  οποίου  είναι  
η  Εφημερίδας  μας.   
Παρακαλούμε  όσοι  βρίσκεστε  μακριά  και  θέλετε  να  προ-
σφέρετε  χρήματα  για  την  Εφημερίδα  μας  να  τα  βάζετε  σ’  
αυτόν  τον  λογαριασμό. 
  
Οικονομική  ενίσχυση  για  την  Εφημερίδα  μας  μπορείτε  να  
δίνετε  και  στα  μέλη  του  Δ. Σ. του  Συλλόγου  για  να  σας  δί-
δεται  αμέσως  απόδειξη. 
Σας  ενημερώνουμε  ότι  Μπλόκ  έχουν  οι  εξής  χωριανοί  μας: 

Θάνος  Βασίλειος ..................................................τηλ(697 3015409)  
Καστρίτσης  Τρύφωνας .............................................(697 7250896)  
Πλατσιούρης  Κώστας ................................................(697 4433949)
Θάνου  Χρυσούλα .......................................................(697 6047011)
Μονάντερος  Φώτης ...................................................(697 4085254)
Κουσάνας  Γιώργος .................................................... (697 2287726)  
Μπαλτής  Γιάννης ....................................................... (697 7033547)  
Σπανού - Ανδρέου  Μαρία ........................................(697 9305471)  
Κουσάνας  Κώστας ......................................................(697 2594310)

2ον Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας 

Δύο αναπτυξιακά Συνέδρια έγιναν στο Νομό μας μέσα σε μια τετραε-
τία. Αξίζουν συγχαρητήρια στο Νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξά-
κο γιατί η διοργάνωσή τους είναι ένας άθλος. Το πρώτο έγινε το Φε-

βρουάριο του 2008 και τώρα το δεύτερο στις 19, 20 και 21 Φεβρουαρίου 
2010, στο χώρο του Ι.ΤΕ.Δ.Α, παρουσία των Βουλευτών, όλων των Τοπικών 
Αρχών και Επιστημόνων του Νομού μας. Στις 3 μέρες, έγιναν 45 εισηγήσεις, 
κεντρικά θέματα των οποίων ήταν η εκτροπή του Αχελώου, ο Ε-65 και οι 
προκλήσεις της γεωργίας μετά το 2013. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 
Υφυπουργός Υποδομών (Δημοσίων Έργων) κ. Γ. Μαγκριώτης, ο οποίος δεν 
ανέφερε ούτε μια φορά τη φράση «εκτροπή Αχελώου» δυσαρεστώντας 
(σαν «κρύο ντούζ») πολύ κόσμο. Το Σάββατο 20.2.10 συνοδευόμενος από 
τις αρχές του Νομού μας επισκέφθηκε το δρόμο Καρδίτσα – Άρτα στην Αρ-
γιθέα δηλώνοντας πως είναι εθνικής σημασίας, θα φροντίσει για τη χρημα-
τοδότησή του κ.λ.π. Κύριοι εκλεγμένοι του νομού μας, σε όλα τα επίπεδα, ο 
Παραμεγδόβιος που θα ενώσει την Καρδίτσα με το Αγρίνιο δεν είναι εθνι-
κής σημασίας δρόμος; Γιατί δεν μιλάει κανένας στην Καρδίτσα γι’ αυτόν; 

 Οδοιπορικό στα 
Μνημεία του Νομού 

Καρδίτσας 

Επίσημη παρουσίαση του 
βιβλίου «Οδοιπορικό στα 
Μνημεία του Νομού Καρδί-

τσας: Αρχαιότητες – Ναοί – Νε-
ότερα Μνημεία» πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 5.2.10, ώρα 
19:00΄, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρ-
νασσός», στην Αθήνα. Είναι μια 
έκδοση της Νομαρχίας Καρδίτσας 
και κεντρικός ομιλητής στην εκδή-
λωση ήταν ο Νομάρχης κ. Φώτης 
Αλεξάκος. Παραβρέθηκαν όλες 
οι αρχές του νομού ενώ πλήθος 
αποδήμων γέμισε ασφυκτικά την 
μεγάλη αίθουσα. Πρέπει όλοι να 
προμηθευτούμε το πολύ ωραίο 
αυτό βιβλίο. Δεν μπορεί να λείπει 
από κανένα σπίτι.

 Κ Α Λ Λ Ι Κ ΡΑ Τ Η Σ
 Αθηναίος αρχιτέκτονας (5ος αι. π. Χ.). Μαζί με τον Ικτίνο ανα-
φέρονται ως αρχιτέκτονες του Παρθενώνα (χτίστηκε 447 – 438 π. 
Χ.). Εργάστηκε επίσης στην κατασκευή των Μακρών Τειχών και 
εκπόνησε ένα σχέδιο για τον ναό της Αθηνάς Νίκης στα Προπύ-
λαια της Ακρόπολης, το οποίο όμως δεν χρησιμοποιήθηκε. Ίσως 
ανέλαβε επισκευές και στο τείχος της Αθήνας. Του αποδίδονται 
επίσης ο ιωνικός ναός του Ιλισσού και ο τρίτος ναός του Απόλλωνα 
στη Δήλο. Τα σχολικά εγχειρίδια πάντως τον ανέφεραν ως δεύτερο 
αφού έγραφαν πως αρχιτέκτονες του Παρθενώνα ήταν ο Ικτίνος 
και ο Καλλικράτης ενώ ο Περικλής την γενική επίβλεψη των έργων 
της Ακρόπολης είχε αναθέσει στον Φειδία.  ΕπιμΕλΕια: Φιλιστωρ


