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Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα
και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
του οδικού άξονα Καρπενήσι –
Λίμνη Πλαστήρα
● Εισηγήσεις στην Ημερίδα για τον οδικό άξονα
● Εκτελούνται πάλι εργασίες στο Νεράϊδα – Τριφύλλα
● Να χρηματοδοτηθεί επειγόντως το Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα
● Απάντηση στην υποβληθείσα στη Βουλή ερώτηση

Η

χρηματοδότηση του τελευταίου εναπομείναντος
τμήματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα είναι επιτακτικό
και καθολικό αίτημα όλων των χωριών που διέρχεται ο οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα.
Αυτό τονίστηκε από όλους τους Δημάρχους στις εισηγήσεις τους, στην Ημερίδα (20.6.10), ρεπορτάζ της οποίας θα
βρείτε στην 5η σελίδα μας. Η απάντηση που το υπουργείο
έδωσε στην ερώτηση που έκανε στη Βουλή ο βουλευτής
κ. Ταλιαδούρος για αυτό το θέμα σε καμία περίπτωση δεν
μας καλύπτει και ζητάμε να δώσουν τώρα τα χρήματα
(είτε από το «ΠΙΝΔΟΣ» είτε από αλλού) για να ολοκληρωθεί ο άξονας. Ολόκληρη την προαναφερόμενη απάντηση
θα τη βρείτε σε ξεχωριστό κείμενο.
Να αναφέρουμε τώρα με λίγα λόγια την υπάρχουσα
κατάσταση και τις εργασίες που εκτελέστηκαν με χρονολογική σειρά, μέχρι σήμερα 10.9.10, προς ενημέρωση των
απανταχού Νεραϊδιωτών.
● Στο τμήμα από Σπίτι Διαβάτη μέχρι Πλατανόρεμα,
όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο, η κατασκευή
των τεχνικών ολοκληρώθηκε τον Μάη. Τα άρχισαν 12.4.10
και τελείωσαν 7.5.10. Έγιναν συνολικά 9 τεχνικά. Η κατα-

Συνέχεια στη σελίδα 5

Ο Χορός του
Συλλόγου Νεράϊδας

Μ

ε μεγάλη επιτυχία έγινε ο Χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας την Παρασκευή 13.8.10 το βράδυ στην
κεντρική πλατεία του χωριού μας. Ο πολύ καλός
καιρός βοήθησε να έρθει πολύς κόσμος και να
διασκεδάσει μέχρι τα ξημερώματα. Το Σάββατο
14.8.10 το απόγευμα έγινε η Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου και οι εκλογές για την ανάδειξη
του νέου Δ. Σ.
➜ Περισσότερα στη σελίδα 9.

Λειτουργεί ο Βιολογικός
Καθαρισμός Σαρανταπόρου
Τέθηκε σε λειτουργία, τέλη Αυγούστου, ο Βιολογικός
Καθαρισμός Σαρανταπόρου, δίνοντας λύση σε ένα
χρόνιο πρόβλημα του οικισμού.
➜ Περισσότερα στη σελίδα 10.

Υ/Η Νεράϊδας

Επιμένει ακόμα ο επιχειρηματίας; Κάνει μελέτη για
την απέναντι όχθη; Η απόφαση του Τ. Σ. γιατί δεν συζητήθηκε ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο;
➜ Περισσότερα στη σελίδα: 15.

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, φωτογραφίες, την εφημερίδα μας κ.λ.π. Στείλτε δικά σας στοιχεία (φωτογραφίες κ.ά.) για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας. Ενημερώστε γνωστούς και φίλους σας να την επισκέπτονται.

Το Νέο Δ. Σ.
του Συλλόγου μας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θάνος Βασίλειος του Γεω. ���������������697 3015409
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Μονάντερος Φώτης Πέτρ. ���������������697 4085254
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ: Κουσάνας Γεώργιος Η. �����������������������697 2287726
ΤΑΜΙΑΣ: Θάνου Χρυσούλα Ευαγγ. ������������������������697 6047011
ΜΕΛΟΣ: Κουτσουμπάνης Βάϊος Στελ. �����������������693 9534519
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Καστρίτσης Τρύφων του Κων. �������������������������������697 7250896
Μπαλτής Σπύρος του Αθαν. ����������������������������������� 697 6922781
Κατσούλης Θεόδωρος του Νικ. �����������������������������697 3846473
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μητσάκης Σταύρος του Νικ. ����������������������������������697 2857103
Θάνος Γεώργιος του Κων. ����������������������������������������697 7204565
Ευχόμαστε στο νέο Δ. Σ. καλορίζικο, δημιουργικό, να
προσφέρει με καινούργιες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες έχοντας πάντα στην ψυχή του το καλό του
χωριού μας, της Νεράϊδας.

Νέος Ιερέας στο χωριό μας

Ο

Σωτήρης Μπαλτής (γυιός του παπα-Βάϊου) χειροτονήθηκε Διάκονος στις 22.8.10, εγγράφηκε
και παρακολουθεί ήδη μαθήματα στην Ιερατική
Σχολή Καρδίτσας και όταν χειροτονηθεί Ιερέας θα είναι
ο νέος Εφημέριος της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.
➜ Περισσότερα στη σελίδα 9.

Ευχαριστούμε για τις ενισχύσεις
προς την εφημερίδα μας

Γ

ια πρώτη φορά, φέτος το καλοκαίρι, τόσοι πολλοί χωριανοί μας (και άλλοι αναγνώστες), βοήθησαν οικονομικά ενισχύοντας την έκδοση της
Εφημερίδας μας. Με αυτή την συγκινητική ανταπόκρισή σας, η συναίσθηση της ευθύνης απέναντί
σας, γίνεται πιο βαριά στις πλάτες μας. Ένα θερμό ευχαριστώ στον καθένα χωριστά και σε όλους
μαζί.
➜ Αναλυτικά οι ενισχύσεις στη σελίδα: 6

Έλλειψη νερού και φέτος
σε Νεράϊδα & Σαραντάπορα

Τ

ο νερό νεράκι είπαμε και φέτος το καλοκαίρι σε Νεράϊδα & Σαραντάπορα. Παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες κατοίκων και αρχών, για σωστή διαχείριση του νερού, το πρόβλημα ήταν και πάλι φέτος έντονο.
Οι νέοι άρχοντες το πρώτο που πρέπει να φροντίσουν
είναι να έρχεται περισσότερο νερό στο υδραγωγείο
του κάθε χωριού είτε με εμπλουτισμό είτε με άλλους
τρόπους που κάθε βράδυ συζητούνταν στα καφενεία.
➜ Περισσότερα στη σελίδα 10.

Α

Η Γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι

ν και τα δυο βάθρα κατασκευάστηκαν από πέρυσι, φέτος δεν είδαμε καμιά ενέργεια για να στηθεί πάνω τους η μεταλλική γέφυρα Μπέλεϋ στη
θέση «Φιλίππου». Πότε επιτέλους θα στηθεί η γέφυρα;
Ούτε αυτό το χειμώνα θα μπορούμε να περνάμε εκεί;
Φωτογραφία των βάθρων στη σελίδα 11.

Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής
οδού Καρδίτσας – Αγρινίου
δηλ. του Παραμεγδόβιου
● Όλοι απαιτούμε πρόσβαση
● Να γίνει τώρα η Γέφυρα Μέγδοβα!
● Εισηγήσεις στην Ημερίδα
● Νέο έγγραφο για Μ. Π. Ε.

Α

ναλυτικά στοιχεία για την πορεία των μελετών
και του τι προβλέπουν αυτές για το τελευταίο
εναπομείναν τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, του
Παραμεγδόβιου, δόθηκαν στις εισηγήσεις της Ημερίδας
που έγινε στις 20.6.10 στη Νεράϊδα. Αυτά θα τα βρείτε σε
ξεχωριστό κείμενο – ρεπορτάζ για την Ημερίδα. Σε ξεχωριστό κείμενο θα βρείτε και το νέο έγγραφο της θετικής γνωμάτευσης για την Μ. Π. Ε. (27.5.10/2678/73465).
Εμείς από εδώ θέλουμε να τονίσουμε ένα πράγμα.
Επιτακτικό και καθολικό αίτημα όλων των χωριών της
βόρειας Ευρυτανίας και της νότιας Καρδίτσας είναι να
υπάρξει επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, να μπορεί να
κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο, στο τμήμα αυτό όλες τις μέρες
του χρόνου. Αυτό θα επιτευχθεί με την εδώ και τώρα
κατασκευή της Γέφυρας Μέγδοβα. Το λέμε αυτό γιατί όπως είδαμε στην Ημερίδα οι μελέτες έχουν ακόμα
πολύ μέλλον.
Περισσότερα στο κείμενο για την Ημερίδα στη σελίδα 4.

Π

Ημερίδα Νεράϊδας

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
Ημερίδα για τις οδικές συνδέσεις της περιοχής μας, την Κυριακή 20.6.10 στη Νεράϊδα. Όλα τα χωριά των Ευρυτανικών Αγράφων
απαιτούν καλή πρόσβαση με την Καρδίτσα μέσω
του Παραμεγδόβιου και του οδικού άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα.
➜ Περισσότερα στη σελίδα 4.

Νέο Οστεοφυλάκιο
Νεράϊδας

Π

ροχώρησαν εντατικά οι εργασίες το καλοκαίρι για την αποπεράτωση του κτηρίου.
Το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας έχει τελειοποιηθεί
και έγινε ένα κτήριο κόσμημα. Έγινε το ταβάνι,
τα σοβατίσματα στους τοίχους, μπήκαν πόρτες –
παράθυρα, ράφια κ.λ.π. Η οικονομική βοήθειά
μας πρέπει όμως να συνεχιστεί γιατί αν και έγιναν όλα αυτά δυστυχώς χρωστάμε ακόμα χρήματα στους κατασκευαστές τους. Όποιος θέλει
να μάθει οτιδήποτε γι αυτό ας μιλήσει με τον
Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896.
Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στη σελίδα 7.

Π

Να αναστηλωθεί
το Μέγα Γεφύρι!

αρατηρούμε ότι τελευταία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να ενταχθούν έργα αναστήλωσης μνημείων
στο ΕΣΠΑ. Επιτακτικό αίτημα όλων των κατοίκων
της περιοχής μας είναι να ενταχθεί για αναστήλωση και το
θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Μελέτη ήδη υπάρχει. Ζητάμε οι αρμόδιοι να το προχωρήσουν.

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

Καλό Xειμώνα

2

Ο κόσμος της τέχνης
ΝΕΡΑΪΔΑ

Το Μέγα Γεφύρι

Στη Νεράϊδα,το χωριό
εγεννήθηκα κι εγώ
ήμουν ξένη μα, εκεί
βρήκα μια κρυφή πηγή.

Του Αι-Γιώργη η καμπάνα
έγινε δικιά μου μάννα,
το μικρό μου το παιδί
εβαπτίστηκε εκεί.
Τα αγέρωχα βουνά
με σκεπάζουν τρυφερά
και τα ελάτια πέρα ως πέρα
μου φωνάζουν καλημέρα.
Σφένδαμοι και καρυδιές,
λίπες γαύρα κι ιτιές,
τούτη η γη που σας μιλάω
στην καρδιά μου την κρατάω.
Κάθε χρόνο, που πηγαίνω
κάθομαι και ξαποσταίνω
και βαθειά πολύ βαθειά μου
του μιλώ απ’ την καρδιά μου.
Μια υπόσχεση του δίνω
και σεμνά το γόνυ κλίνω
άχ! Χωριό αγαπημένο
δεν μου είσαι πλέον ξένο.
Έμαθα τα βήματά σου
ιστορίες και ανθρώπους
κι θαρρώ πως ξεχωρίζει
η θωριά σου απ’ άλλους τόπους
Kατερίνα συζ. Γ. Θάνου

Δεν ξέρω. Μπορεί σκέφτομαι και λάθος.
Μα θάρθω κάποτε να σ’ ανταμώσω.
Όχι σαν άνθρωπος και δίχως πάθος.
Κι εσύ αστέρι στο ουράνιο το βάθος.
Δε θάχω τίποτα για να σου δώσω.
Θ’ ακολουθώ σκιά τα βήματά σου.
Μα θάρθω σίγουρα να σ’ ανταμώσω.
Θα πάρω θάρρος. Θα σταθώ μπροστά σου.
Κι ας με κοιτούν ψυχρά τα βλέματά σου.
Δυο λόγια να σου πω θα τα σταυρώσω.

Μέγα Γεφύρι κρεμαστό, στου ίλιγγου το βάθος
ουράνιο τόξο φαίνεσαι, στου ποταμού το πλάτος.
Ενώνεις με το τόξο σου, το φοβερό φαράγγι
που χάσκει μες το βάραθρο, Μάρτσας και Στεφάνι.
Γεφύρι μεγαλόπρεπο, θρύλος πολλών αιώνων
των πεζοπόρων πέρασμα, παλαιοτέρων χρόνων.
Τους κουρασμένους περαστικούς, χαμόγελο κερνούσες
και με χαρά αντίπερα, του ποταμού περνούσες.
Ιστορικό μακρόχρονο, φιλάνθρωπο γεφύρι
πόσες φουρτούνες δέχτηκες, για σ’ ένα πανηγύρι.
Κατσαντωναίων η σκοπιά, ενέδρα μην αφήσουν
τούρκικα ασκέρια μη διαβούν, τ’ Άγραφα να πατήσουν.
Τώρα βουβό και πένθιμο, ιστορικό γεφύρι
που στις παλιές σου εποχές, έμοιαζες πανηγύρι.
Ταπεινωμένο σιωπηρό, απομεινάρι τώρα
σ’ έσβησε η μοίρα η κακιά, του εμφυλίου η μπόρα.
Λίγη βοήθεια ζητώ, σηκώστε με να ζήσω
στους Αγραφιώτες πέρασμα, θέλω να συνεχίσω.
Να διώξω τον αποκλεισμό, που χρόνια μαραζώνει
τη φύτρα γή της Λευτεριάς, μάνα του Κατσαντώνη.
Παπα-Γιώργης Δήμου

Από τη σοφία του λαού μας
Οι έξη (6) πιο σημαντικές λέξεις:
«Παραδέχομαι ότι αυτό ήταν λάθος μου»
Οι πέντε (5) πιο σημαντικές λέξεις:
«Μπράβο! Έκανες πολύ καλή
δουλειά»
Οι τέσσερες (4) πιο σημαντικές
λέξεις:
«Ποιά γνώμη έχεις εσύ;»

Οι τρείς (3) πιο σημαντικές λέξεις:
«Σε παρακαλώ πολύ»
Οι δύο (2) πιο σημαντικές λέξεις:
«Σε ευχαριστώ»
Η πιο σημαντική λέξη:
«ΕΜΕΙΣ»
Η πιο ασήμαντη λέξη:
«ΕΓΩ».
Αθανάσιος Ηλ. Κατσούλης

Χωματουργικές εργασίες
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός
Μάντρα στα Σαραντάπορα

Υλικά παραδίδονται αυθημερόν

Θα σου μιλήσω για τη νύχτα μόνο
τούτη απόψε, πού ’ναι η δικιά μου.
Και θα σου πώ: «Δεν άντεξα τον πόνο.
Σε φίλησα στου όνειρου το θρόνο.
Αν έφταιξα συγχώρα με γλυκιά μου».
Κι ύστερα θα σου πω στερνό αντίο.
Και με τη νύχτα πάλι θ’ αργοσμίγω.
Δεν ξέρω. Οι καρδιές μου θάναι δύο.
Θ’ αφήσω μια σε σένα δώρο θείο,
Την άλλη θα την πάρω και θα φύγω.

Επίσης αναλαμβάνουμε: καθαρισμούς και διαμορφώσεις οικοπέδων και
χωραφιών, περιφράξεις, διανοίξεις δρόμων κ.λ.π.

Τηλ.: 2441 0 94527

Κιν.: 697 332 4119 Κώστας Κιν.: 697 407 7680 Δημήτρης

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

σμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com

Συνέλληνα Ασκληπιάδη χαίρε. Το όνομά της
σοφής με την κελεμπία, είναι πλέον Ηθονόη.

Ὅλα αὐτά μέ τριγυρνοῦν, τόν ὕπνο μοῦ ἐπαίρνουν
καί μέ τό φίλημα τς αὐγῆς γλυκά καί κεῖνα φεύγουν
ἀφήνοντάς με ἄλαλο, ἀνήμπορο τό δόλιο,
γιά νά χαρῶ τήν ὀμορφιά, λίγο νά ξανασάνω,
νά σταυροκάτσω στήν κορφή, τριγύρω νά κοιτάξω.
Αὐτή τήν τόση ὀμορφιά καί τόση νοστιμάδα
νά μοῦ τήν δώσει ποιός μπορεῖ, νά πάψει ἡ καρδιά μου
ν’ ἀγγομαχᾶ στά στήθια μου, τόν πόνο της νά κλαίει!.
Ηλίας Καλλές

Το απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου
Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις,
σέ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη,
ἀθλοφόρε, τά ἔθνη τροπούμενον·
ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τήν ἔπαρσιν,
ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τόν Νέστορα,
οὕτως ἅγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε,
Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.
Απόδοση στην νεοελληνική
Η οικουμένη βρήκε μεγάλο προστάτη
στους κινδύνους, εσένα αθλοφόρε,
ο οποίος σύντριψες τα έθνη.
Όπως λοιπόν γκρέμισες τον εγωισμό
του Λυαίου, ενθαρρύνοντας τον Νέστορα
στο στάδιο, έτσι Άγιε Μεγαλομάρτυρα
Δημήτριε, ικέτευε το Χριστό,
ώστε να χαρίσει και σε εμάς
την ευλογία και το έλεός του.
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Σαν γεράσει ο άνθρωπος…

Μια ιστορία θα σας πω που γνώρισα ένα γέρο,
εδάκρυσαν τα μάτια μου χωρίς να τονε ξέρω.
Μια συμβουλή στον άνθρωπο γράφω προτού γεράσει,
να την διαβάζει πάντοτε, να μην τηνε ξεχάσει.
Άμα γεράσει ο άνθρωπος δεν τονε συμπαθούνε,
τον θάνατο παρακαλούν να τον ξεφορτωθούνε…
Γι’ αυτό κράτα καημένε γέροντα, τα περιουσιακά σου,
γιατί μια μέρα θα βρεθείς στο δρόμο απ’ τα παιδιά σου.
Ο αγριότερος εχθρός στον άνθρωπο γίνεται το παιδί του,
και ο φίλος του ο καλύτερος είναι η σύνταξή του.
Άμα γεράσει ο άνθρωπος και δεν αυτοσυντηρείται,
καλύτερα ο θάνατος, παρά να τυραννείται.
Σε μια γωνιά τονε πετούν τον φουκαρά τον γέρο,
και για να τον κοιτάζουνε χρειάζεται συμφέρο!...
Άμα γεράσει ο άνθρωπος και φύγουν τα παιδιά του,
του είναι απαραίτητο νάχει τη συντροφιά του.
Σαν φύγει ο ένας απ’ τους δυο, ο άλλος γίνεται κουρέλι,
τον σπρώχνει ο ένας απ’ την μια, ο άλλος δεν τον θέλει…
Την συμβουλή μου ανέλυσα και μη τηνε ξεχάσεις,
να την διαβάζεις πάντοτε, μέχρι που να γεράσεις!
Αυτά τα λόγια τα σοφά ποτέ μη τα ξεχάσετε,
γιατί θε νάρθει ο καιρός που θα με θυμηθείτε
Στον άλλο κόσμο σαν βρεθώ, δεν θα με ξαναδείτε!
Από μικρός στα βάσανα πέρασα τη ζωή μου,
τώρα το ταίρι μου έχασα και περπατώ μονάχος.
Πρώτα την αγάπη μου έχασα, μετά τον αδελφό μου,
αυτόν, που πλάι μου έστεκε, στην μοναξιά, στον πόνο,
κι ο άντρας μου ήταν πάντοτε μέσα στην καρδιά μου!
Από τον «Καζαμία» της Ανθούλας

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις
απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δε-

Το όνομά σου πλέον είναι Αστερόπη.

Κλαίει σιγά πικρόχολα ἡ δόλια ἡ καρδιά μου,
ὅντας θυμᾶμαι τά παλιά μέ τήν πολλή μορφάδα,
πού βλάχοι βγαῖναν στά βουνά μαζί μέ τά κοπάδια
καί τώρα πιά σταμάτησαν καί μαύρισε ἡ ψυχή τους
μέσα στοῦ κάμπου τόν μπουχό, στ’ ἀβάσταχτο λιοπύρι.

Νά νιώσω πάλι λεύτερος, ν’ ἀφουγκραστῶ τριγύρω,
ν’ ἀκούσω ἐλάτια νά μιλοῦν, νά τραγουδᾶν οἱ βρύσες,
ν’ ἀκούσω κυπροκούδουνα, ν’ ἀναχαρεῖ ἡ καρδιά μου.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Υπόσχεση

Ὅντας θυμᾶμαι τά παλιά

Φορές – φορές ἀφήνουμαι κι τρέχω μέ τό νοῦ μου
σ’ ὅλα τά κοντοδιάσελα καί στίς ἀπόσκιες βρύσες
γιά νά γευτῶ τήν ὀμορφιά, ν’ ἀνοίξει ἡ καρδιά μου.

Στου Μπεσιώτη τα νερά
ψάχνω να βρω μυστικά
και σαν βγω στον Αι-Λιά
χίλια λόγια αληθινά.

Διότευκτος Κόκκινος
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Κ ο ινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Παναγιώτης και η Μαρίνα
Ζήση – Κατσιαβριά, κόρη της Ευαγγελίας και του παπα-Σεραφείμ
Ζήση, απέκτησαν κοριτσάκι, το Σάββατο 22 Μαΐου 2010, στην Καρδίτσα
όπου διαμένουν.
● Ο Νίκος και η Βιργινία Βούλγαρη – Αναστασιάδη, κόρη της Αγγελικής και του Δημήτρη Βούλγαρη (εγγονή της Βιργινίας & του αείμνηστου
Γιώργου Βούλγαρη), απέκτησαν αγοράκι την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010,
στην Αθήνα όπου διαμένουν.
● Η Παγώνα και ο Νικόλαος Λάμπρου, γυιός της Μαρίας και του
Κων/νου Λάμπρου, απέκτησαν αγοράκι το Σάββατο 26 Ιουνίου στην
Αθήνα όπου διαμένουν.
● Ο Χαράλαμπος (Μπάμπης) και
η Γεωργία (Γωγώ) Μητσάκη –
Σκλιάμη, κόρη της Φωτεινής και του
Δημήτρη Μητσάκη, απέκτησαν κοριτσάκι (το 4ο παιδί τους) την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010, στην Αθήνα
όπου διαμένουν.
● Η Αγγελική και ο Κώστας Κατσούλης, γυιός της Σεβαστής και του
παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη, απέκτησαν κοριτσάκι (το 3ο τους παιδί)
την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2010, στην
Καρδίτσα όπου διαμένουν.
● Ο Τάσος και η Νατάσσα Καφούση - Πισλή, εγγονή του Γεωργίου
Μαργαρίτη που διαμένει στο Μώλο
Φθιώτιδας, απέκτησαν κοριτσάκι
(το 2ο τους παιδί) την Παρασκευή 13
Αυγούστου 2010, στην Αθήνα όπου
διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Ο Παναγιώτης και η Γεωργία
Θάνου – Παπαγεωργίου, κόρη της
Κούλας και του Κώστα Θάνου, βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα
Βασίλης, την Κυριακή 9 Μαΐου 2010,
στο εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας του
οικισμού Σαρανταπόρου. Διαμένουν
στην Καρδίτσα.
● Ο Μιχάλης και η Ηλέκτρα Μπαλτή – Γαβριηλίδη, κόρη της Σοφίας
και του Δημήτρη Μπαλτή (εγγονή του
αείμνηστου Γιώργου Μπαλτή), βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα
Χαράλαμπος, την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, στη Θεσσαλονίκη όπου διαμένουν.
● Ο Λεωνίδας και η Μαριλένα Σπινάσα – Καραλή, κόρη της Αλίκης και
του Θεόδωρου Σπινάσα, βάπτισαν το
(3ο τους παιδί) κοριτσάκι με το όνομα Δήμητρα την Κυριακή 30 Μαΐου
2010 στο Βόλο όπου διαμένουν.
● Ο Νίκος και η Ελένη Καραμέτου
– Κούνουπα, κόρη της Μαρίας και
του Χρήστου Καραμέτου, βάπτισαν το
αγοράκι τους με το όνομα Ιωάννης,
το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010, στην
Αθήνα, στον Ι. Ν. Αγ. Κυριακής Νέας
Μάκρης.
● Ο Φάνης και η Ντίνα Θεοχάρη – Καρβέλη, κόρη του Αποστόλη
και της Ελένης Κουσάνα (εγγονή των
αείμνηστων Ευανθίας και Γιώργου
Κουσάνα) βάπτισαν το αγοράκι τους
με το όνομα Ηλίας, το Σάββατο 28
Αυγούστου 2010 στη Λαμία όπου διαμένουν.

● Ο Θύμιος και η Γιάννα Ζήση –
Τσιλιμίγκα, κόρη της Χρυσάνθης
και του αείμνηστου Χρήστου Ζήση,
βάπτισαν το (3ο τους παιδί) αγοράκι
με το όνομα Γεώργιος, την Κυριακή
5 Σεπτεμβρίου 2010, την Καρδίτσα.
● Ο Βαγγέλης και η Βούλα Βαρελά
– Κολέτση, κόρη της Μαρίας και του
Γιάννη (Λούλη) Βαρελά, βάπτισαν τα
δίδυμα παιδιά τους με τα ονόματα
Σταύρος και Μαρία, το Σάββατο 11
Σεπτεμβρίου 2010, στην Αθήνα (Λούτσα) όπου διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
● Η Ελισάβετ Θάνου, κόρη της
Μαρίας και του Νίκου Θάνου (εγγονή της Μαρίας και του αείμνηστου
Δημητρίου Θάνου) και ο Μανώλης
Κανταρτζόγλου, παντρεύτηκαν την
Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010, στον Ι.
Ν. Αγίου Γεωργίου Βάμου Χανίων
Κρήτης όπου διαμένουν. (Η Ελισάβετ
είναι Ιατρός στο νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης).
● Η Ευτυχία Κατσούλη, κόρη της
Ευρυδίκης και του Δημήτρη Κατσούλη (Τζιόβα), και ο Γιώργος Βαλαμούτης, παντρεύτηκαν την Κυριακή
13 Ιουνίου 2010, στον Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου Πλατάνου, Αλμυρού Μαγνησίας
όπου διαμένουν.
● Ο Δημήτρης Καραμέτος, γυιός
της Αντωνίας και του Νίκου Καραμέτου (εγγονός της Αγορής και του Κώστα Δ. Καραμέτου), και η Ιωάννα Σίσκου, παντρεύτηκαν το Σάββατο 26
Ιουνίου 2010, στην Πορταριά Πηλίου.
Διαμένουν στο Βόλο.
● Ο Γιώργος Κατσούλης γυιός της
Σεβαστής (Τούλης) και του παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη και η Γεωργία
Τσέλιου παντρεύτηκαν το Σάββατο
11 Σεπτεμβρίου 2010, στον Ι. Ν. Αγίων Κων/νου & Ελένης στην Καρδίτσα.
(Ο Γιώργος και η Γεωργία είναι Ιατροί
ειδικευόμενοι στο Νοσοκομείο Καβάλας).
● Ο Αλέξανδρος Κουτής, γυιός της
Αποστολίας και του Βάϊου Κουτή (εγγονός των αείμνηστων Αλεξάνδρας
και Βαγγέλη Κουτή) και η Μαρία
Σχίζα από τη Θεσ-νίκη, παντρεύτηκαν το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010
στο Παρεκκλήσι Αγ. Βασιλείου στο
Λόφο Σέϊχ - Σού, στη Θεσσαλονίκη.
● Η Δάφνη Κουμπαρέλου, κόρη
της Αγαπούλας και του Αποστόλη
Κουμπαρέλου, από τα Γιαννουσέϊκα
Καροπλεσίου και ο Βασίλης Τζέλλος
από την Καρδίτσα, παντρεύτηκαν το
Σάββατο 10 Ιουλίου 2010, στον Ι. Ν.
Αγίων Κων/νου & Ελένης στην Καρδίτσα.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε η Χαρίκλεια Θάνου (το
γένος Μητσάκη) σύζυγος του Κώστα
Γ. Θάνου και μητέρα της Νίκης και
του Γιώργου, σε ηλικία 84 ετών, την
Τρίτη 17 Αυγούστου 2010, στη Νεράϊδα όπου και έγινε η κηδεία την Τετάρτη.
● Πέθανε ο Παναγιώτης Ζήσης σύζυγος της Γιαννούλας και πατέρας της
Αγορής και του αείμνηστου Δημήτρη,
σε ηλικία 67 ετών, την Παρασκευή 3

Σεπτεμβρίου 2010, στο Μεγαλάκκο
όπου και έγινε η κηδεία την επομένη
μέρα το Σάββατο.
● Πέθανε ο Ηλίας Λιάπης, σύζυγος
της αείμνηστης Κρυστάλλως και πατέρας της Ταξιαρχίας, του παπα-Γιώργη
και του αείμνηστου Κώστα Λιάπη, σε
ηλικία 86 ετών, την Παρασκευή 3
Σεπτεμβρίου στη Λάρισα και η κηδεία
έγινε την επομένη το Σάββατο στα
Σαραντάπορα.
● Πέθανε ο Ηλίας Λιάπης γυιός της
Αργύρως και του Κώστα, (αδελφός
του Δημήτρη), σε ηλικία 66 ετών, την
Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010, στην
Αγία Παρασκευή Λαμίας όπου και
έγινε η κηδεία την επομένη μέρα το
Σάββατο.
● Πέθανε ο Κώστας Βαγενάς από
τη Μολόχα (σκοτώθηκε σε τροχαίο),
πεθερός του Βαγγέλη Καραμέτου και
πατέρας της συζύγου του Αλέκας, σε
ηλικία 83 ετών, το Σάββατο 14 Αυγούστου τη νύχτα και η κηδεία του
έγινε την Δευτέρα 16 Αυγούστου στην
Καρδίτσα.
● Πέθανε η Χρυσάνθη Μαργαρίτη, σύζυγος του Αποστόλη Μαργαρίτη
(από τον Μεγαλάκκο) και μητέρα του
Χρήστου και του Κώστα Μαργαρίτη,
σε ηλικία 99 ετών, την Τρίτη 31 Αυγούστου 2010, στην Αταλάντη όπου
διέμεναν και η κηδεία έγινε την επομένη, την Τετάρτη στο Μεγαλάκκο. Η
Χρυσάνθη ήταν η τελευταία από τα 10
παιδιά του Νικολάου Αυγέρη.
● Πέθανε ο Σταύρος Καραγιάννης από το Καροπλέσι (σκοτώθηκε
σε τροχαίο) γυιός της Ροδάνθης και
του Γιάννη Καραγιάννη, σε ηλικία μόλις 30 ετών, την Τετάρτη 21 Ιουλίου
2010 και η κηδεία έγινε το Σάββατο
στο Καροπλέσι.
Θερμά Συλλυπητήρια.

Επιτυχίες
● Ο Άγγελος Κουσάνας γυιός της
Τζίνας και του αείμνηστου Βασίλη
Κουσάνα (εγγονός της Βασιλικής και
του αείμνηστου Χριστόδουλου Κουσάνα), πέτυχε στη Σχολή Μηχανολόγων – Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, στην Αθήνα.
● Η Ιωάννα Καραμέτου, κόρη της
Ευαγγελίας και του Λευτέρη Καραμέτου (εγγονή του Γιάννη Καραμέτου
και της αείμνηστης Μαρίας), πέτυχε
στη Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Αθηνών, στην Αθήνα.
● Η Ζωή Κουσάνα, κόρη της Περιστέρας και του Κώστα Κουσάνα (εγγονή της Βασιλικής και του αείμνηστου
Χριστόδουλου Κουσάνα), πέρασε στη
Σχολή Αγγλικής Φιλολογίας του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.
● Ο Χρήστος Κουσάνας, γυιός της
Περιστέρας και του Κώστα Κουσάνα
(εγγονός της Βασιλικής και του αείμνηστου Χριστόδουλου Κουσάνα),
πέτυχε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.
● Η Ρεβέκκα Βούλγαρη, κόρη της
Αγγελικής και του Λάμπρου Βούλγαρη (εγγονή της Βιργινίας και του αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη), πέτυχε

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δασκάλα) του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αθήνα.
● Η Αθανασία Τσιτσιμπή, κόρη
του Κώστα και της Νίκης Θάνου (εγγονή της Νούλας Τσιτσιμπή και του
Χρίστου Θάνου), πέρασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή, του Πολυτεχνείου Πατρών, στην Πάτρα.
● Η Ελένη Νάπα, κόρη του Κώστα
και της Αλέκας Θάνου (εγγονή του
Γιώργου Νάπα και του Περικλή Θάνου), πέρασε στο Τμήμα Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
στην Κόρινθο.
● Η Ιουλία Δήμου κόρη της Αντιγόνης και του Ηλία Δήμου (εγγονή των
αείμνηστων Ιουλίας & Χριστόδουλου
Δήμου), πέτυχε στη Σχολή Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.
● Η Αντωνία Ζαφείρη κόρη του
Γιάννη και της Αγορής Δήμου – Ζαφείρη (εγγονή της Χρυσούλας & του
Τάσιου Δήμου), πέτυχε στη Σχολή
Επισκεπτών και Επισκεπτριών
Υγείας, των ΤΕΙ Αθηνών, στην Αθήνα.
● Η Κωνσταντίνα Κατσούλη, κόρη
της Σωτηρίας και του Γιώργου Κατσούλη (που κατοικούν στον Πλάτανο
Αλμυρού), πέτυχε στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη
Θεσσαλονίκη.
● Ο Γιώργος Γραψίτης, γυιός του
Γιάννη και της Ντίνας Μαργαρίτη –
Γραψίτη (εγγονός της Βάσως και του
Τάκη Μαργαρίτη από το Μεγαλάκκο,
που διαμένουν στην Αγ. Τριάδα Λοκρίδος), πέρασε στη Σχολή Αστυφυλάκων.
● Ο Παναγιώτης Χαλκιόπουλος,
γυιός του Ραφαήλ και της Νικολέτας
Παπαγεωργίου - Χαλκιοπούλου (εγγονός της Ερασμίας και του Βασιλείου Παπαγεωργίου), πέτυχε στη Σχολή
Μηχανολόγων των ΤΕΙ Χαλκίδας,
στη Χαλκίδα.
● Ο Αθανάσιος Χαντζόπουλος,
γυιός του Μάριου και της Αποστολίας
Λυρίτση – Χαντζοπούλου, που διαμένουν στο Καρπενήσι (εγγονός του Νικολάου και της Αθανασίας Λυρίτση),
πέτυχε στη Σχολή Τουριστικών
Επαγγελμάτων, στη Θεσσαλονίκη.
● Η Νικολέτα Πασχάλη, κόρη του
Βασιλείου και της Αντιγόνης Λυρίτση
– Πασχάλη (εγγονή του Νικολάου και
της Αθανασίας Λυρίτση), πέτυχε στη
Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Δ.), στη Θεσσαλονίκη.
● Η Αθανασία Πασχάλη, κόρη του
Βασιλείου και της Αντιγόνης Λυρίτση
– Πασχάλη (εγγονή του Νικολάου και
της Αθανασίας Λυρίτση), αποφοίτησε από τη Σ.Τ.Υ.Α. και πέτυχε στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης (Δασκάλα), του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πάτρα.
● Ο Αχιλλέας Μολάνι, γιος της Βαλεντίνας Μολάνι συντρόφου του Λουκά Μητσάκη, πέτυχε στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας.
Θερμά Συγχαρητήρια στα παιδιά.
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Ημερίδα Νεράϊδας για οδικές συνδέσεις Καρδίτσας–Αγρινίου και Καρπενησίου–Λίμνης Πλαστήρα

Σ

ημαντικότατη ημερίδα
πραγματοποιήθηκε στο
χωριό μας, τη Νεράϊδα,
την Κυριακή 20 Ιουνίου 2010.
Θέμα της ημερίδας ήταν τα
εναπομείναντα τμήματα των
μεγάλων οδικών αξόνων της
περιοχής, δηλαδή του Παραμεγδόβιου (Καρδίτσας – Αγρινίου) και της οδικής σύνδεσης
Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου. Από το πλήθος των εισηγήσεων έγινε μια πλήρης ενημέρωση περί αυτών.
Την Ημερίδα τίμησαν με την
παρουσία τους: ο Βουλευτής
Ευρυτανίας Ηλίας Καρανίκας,
ο Νομάρχης Καρδίτσας Φώτης
Αλεξάκος, ο Γ. Γ. της Νομαρχίας
Ευρυτανίας Β. Θεοδωρόπουλος
(ως εκπρόσωπος του Νομάρχη
Ευρυτανίας Κων. Κοντογιώργου),
ο παπα-Χρήστος Τσιγάρας (ως
εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Καρδίτσας), οι Δήμαρχοι Ιτάμου Βασίλης Τσαντήλας,
Φουρνάς Ηλίας Παπουτσόπουλος,
Αγράφων Χρήστος Μπούρας,
Φραγκίστας Θωμάς Μπόνιας, ο
Αντιδήμαρχος Δήμου Βίνιανης Βασίλης Κολημμένος (ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Νίκου Γεωργίου), ο πρώην Δήμαρχος Αγράφων
Βαγγέλης Κατσιφός, Δημοτικοί &
Τοπικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι
Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης,
Καροπλεσίου Κώστας Γιαννουσάς,
Κλειτσού Αλεξάνδρα Τσιούλου, οι
Πρόεδροι των Συλλόγων Νεράϊ-

Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης
ο οποίος και τους προσφωνούσε
καλώντας τους με τη σειρά στο
βήμα να μιλήσουν.
Συγκρίνοντας την φετινή ημερίδα με εκείνη που έγινε 12 χρόνια
πρίν, το 1998, πάλι στην κατάμεστη
με κόσμο πλατεία Νεράϊδας, νοιώθουμε πιο αισιόδοξοι γιατί τώρα
τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα εν αντιθέσει με τότε που ήταν
πολύ αόριστα και μεγαλεπίβολα.
Τώρα όλοι ομόφωνα απαίτησαν
επείγουσα σύνδεση Μαυρομμάτας
– Νεράϊδας με οποιοδήποτε τρόπο
και μέσο. Ο δήμαρχος Φραγκίστας
είπε χαρακτηριστικά: «η νομαρχία
Ευρυτανίας έπρεπε να είχε εντάξει
τη Γέφυρα Μέγδοβα στο «ΠΙΝΔΟΣ»… τώρα θα είχε ήδη γίνει…».
Όλοι τώρα μίλησαν για την κατασκευή του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος μήκους 18 χλμ.
από Νεράϊδα μέχρι Μαυρομμάτα
και την επείγουσα κατασκευή της
Γέφυρας, για την ολοκλήρωση της
σύνδεσης Καρδίτσας - Αγρινίου.
Καταλυτική σε αυτό ήταν η συνάντηση στη θέση της γέφυρας
Μέγδοβα των 2 Νομαρχών και
Δημάρχων τον Ιούνιο του 2007
καθώς και η πρόσφατη (Μάρτης
2010) περιοδεία στην περιοχή μας
της Γ. Γ. Θεσσαλίας κ. Γερακούδη.
Όλοι επίσης ομόφωνα μίλησαν για
την επείγουσα χρηματοδότηση
του μικρού εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα, για
την ολοκλήρωση του σημαντικότατου οδικού άξονα Καρπενησίου

Κόσμος πολύς συμμετείχε στην Ημερίδα Νεράϊδας στις 20.6.2010.

δας Βασίλης Θάνος & Γιάννης Σπανός, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Μαυρομμάτας Νίκη Ρέκκα – Τζανάκου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Επισκοπής Ευρυτανίας και πλήθος
κόσμου παρά τον βροχερό καιρό
που είχαμε εκείνη την ημέρα. Μηνύματα έστειλαν ο Υφυπ. Μεταφορών κ. Γ. Μαγκριώτης, ο βουλευτής κ. Ν. Σαλαγιάννης και ο πρώην
βουλευτής κ. Β. Μπρακατσούλας.
Οι περιφερειάρχες Θεσσαλίας &
Στερεάς δεν παραβρέθηκαν λόγω
ανειλημμένων
υποχρεώσεων
ενώ εκ μέρους της Περιφέρειας
Θεσσαλίας η αρμόδια Μηχανικός
Βάσω Πετσιά ανέλυσε στην εισήγησή της την πορεία των Μελετών
του Παραμεγδόβιου στο τμήμα
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα. Σημαντικότατη ήταν τέλος η εισήγηση
της Αρχιτέκτονος Κων/νας Φιρφιρή παρουσιάζοντας την Μελέτη
που έκανε για να αναστηλωθεί το
θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Τις εργασίες
της ημερίδας παρακολούθησε και
η Δημοσιογράφος της εφημερίδας «Ευρυτανικός Παλμός» Βάσω
Φεγγούλη δημοσιεύοντας τις επόμενες μέρες ωραίο κείμενο στην
εφημερίδα της.
Όλους τους επισήμους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Δ. Δ.

– Λίμνης Πλαστήρα. Τότε δεν είχε
έρθει μηχανικός από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ τώρα ήρθε
(και έρχεται συχνά) η εξαίρετη επιστήμων μηχανικός Βάσω Πετσιά,
την οποία θερμά ευχαριστούμε
για όσα κάνει, και παρουσίασε
στην εισήγησή της αναλυτικότατα
τα στοιχεία του έργου και των μελετών. Είναι ο άνθρωπος στη θέση
«κλειδί» που αγωνίζεται να τελειώσουν επιτέλους οι μελέτες του Παραμεγδόβιου και να ωριμάσει το
έργο ώστε να χρηματοδοτηθεί.
Τι ειπώθηκε στην ημερίδα:
Η μηχανικός της Περιφέρειας
κ. Βάσω Πετσιά είπε πως οι μελέτες
για να τελειώσουν θέλουν κι άλλα
χρήματα. Εάν αυτά δοθούν θα είναι έτοιμες μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2011! Ο Νομάρχης Καρδίτσας
κ. Αλεξάκος όμως είπε πως για να
μπορέσει το έργο να ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ πρέπει μέχρι το Πάσχα του
2011 οι μελέτες να είναι έτοιμες.
Έτσι συμφωνήθηκε και ζητήθηκε
να είναι έτοιμη τουλάχιστον ως
τότε η μελέτη της γέφυρας ώστε
να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί
έστω ξεχωριστά αυτή. Ο κ. Νομάρχης (που ξέρει καλύτερα απ’
όλους τα πράγματα) είπε επίσης
πως οι πιστώσεις για οδικά έργα

του ΕΣΠΑ είναι μειωμένες στο 1/3
σε σύγκριση με το προηγούμενο
3ον ΚΠΣ. Και ότι όσες μελέτες δεν
είναι έτοιμες μέχρι το Πάσχα δεν
θα χρηματοδοτηθούν.
Όσον αφορά το κόστος του έργου (είπε η κ. Πετσιά) σε σημερινές
τιμές αυτό είναι ύψους 15.000.000
€ συνολικά. 700.000 € για τη γέφυρα στο Μέγδοβα (40 μ. μήκος και
7 μ. πλάτος) και 14.300.000 € για
το οδικό τμήμα.
Σήμερα έχουν τελειώσει οι
προμελέτες και τα περιβαλλοντικά
αλλά για την παράδοση των μελετών απαιτούνται άλλες 500.000 €
και χρονικό περιθώριο ενός έτους
ακόμη. Πιο συγκεκριμένα η κ. Πετσιά είπε πως μέχρι τώρα έχουν
ολοκληρωθεί: η αναγνωριστική
μελέτη οδοποιίας, η αναγνωριστική γεωλογική μελέτη, η προκαταρκτική μελέτη της Γέφυρας Μέγδοβα και η μελέτη της οδού έως
το στάδιο της προμελέτης ενώ
στις 27.5.10 εγκρίθηκε η προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
από τις δυο Περιφέρειες. Είπε επίσης πως όλα αυτά ξεκίνησαν να γίνονται μετά την απόφαση τροποποίησης (8.6.07) στη νέα χάραξη
μετά την επιτόπια σημαντικότατη
συνάντηση Νομαρχών & Δημάρχων (στη θέση «Ζάχενας») στις
αρχές Ιουνίου 2007. Αναφερόμενη στο είδος του μελετώμενου
επαρχιακού δρόμου είπε πως θα
έχει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση
και θα είναι για ταχύτητες των 50
χλμ. την ώρα.
Από τις ομιλίες των Δημάρχων των Ευρυτανικών Αγράφων
(όλων των χωριών της βόρειας
Ευρυτανίας) διαφάνηκε καθαρά η
αγωνία (μάλλον «λαχτάρα» τους)
να έχουν καλή πρόσβαση προς
την Καρδίτσα. Ο μεν δήμος Φουρνάς ενώ έχει σήμερα πρόσβαση
μέσω Ρεντίνας θέλει πιο σύντομη
αυτή μέσω Νεράϊδας. Ο δήμος
Αγράφων θέλει να τελειοποιηθούν τα ημιτελή τμήματα, ώστε
να βελτιωθεί η πρόσβασή του
προς Καρδίτσα. Όσον αφορά τους
δήμους Φραγκίστας και Βίνιανης
ακόμα ηχούν στα αυτιά μας τα
λόγια: «εσείς οι υπόλοιποι έχετε
μια κάποια πρόσβαση για Καρδίτσα εμείς δεν έχουμε καθόλου…
και την επιθυμούμε διακαώς…
η οποία θα επιτευχθεί με την κατασκευή του τμήματος Μαυρομμάτα – Νεράϊδα και της Γέφυρας
Μέγδοβα». Αυτά τα λόγια πρέπει
να τα ακούσουν και να τα λάβουν
πολύ σοβαρά υπόψιν τους όλοι οι
φορείς της Καρδίτσας (αυτοδιοικητικοί, πολιτικοί, ΜΜΕ κ.λ.π.) και
να ενεργήσουν δυναμικά προς
αυτή την κατεύθυνση αφού όλοι
βλέπουν την αγορά της Καρδίτσας ως «γή της επαγγελίας». Είναι
αυτό προς όφελος των συμφερόντων της Καρδίτσας.
Να τονίσουμε και κάτι άλλο
σημαντικό γι’ αυτή την ημερίδα
που ο πολύς κόσμος ίσως δεν
γνωρίζει. Πρόκειται για την αφάνταστα μεγάλη δημοσιότητα
που πήρε μέσα από το διαδίκτυο
πρίν ακόμα γίνει. Μπαίνοντας
στο internet την εβδομάδα πρίν
γίνει εκπλαγήκαμε βλέποντας να
γράφουν γι’ αυτή όλα τα Blogs
όχι μόνο της Καρδίτσας και της
Ευρυτανίας αλλά και των Τρικάλων, της Λάρισας, του Βόλου, της
Αιτωλοακαρνανίας κ. ά. Θεωρούμε πως έτσι πέτυχε το στόχο της
πριν ακόμα γίνει. Στις εφημερίδες

Οι επίσημοι, Νομάρχης & Δήμαρχοι, στην Ημερίδα Νεράϊδας, στις 20.6.2010

τις Καρδίτσας γράφτηκαν κείμενα
τόσο πρίν με αφορμή την σχετική
συνέντευξη τύπου των 2 Δημάρχων Ιτάμου & Φουρνάς όσο και
μετά δημοσιεύοντας ολόκληρες
εισηγήσεις όπως της κ. Φιρφιρή
για την αναστήλωση του Μεγάλου Γεφυριού. Κείμενα γράφτηκαν
(πρίν & μετά) και στις εφημερίδες
της Ευρυτανίας.
Στο ψήφισμα που ενέκριναν
οι παρευρισκόμενοι ζητείται και
προτάσσεται:
Α) Η παράδοση της μελέτης
και χρηματοδότηση της γέφυρας
άμεσα.
Β) Η κάλυψη των μελετών

και χρηματοδότηση ταυτόχρονα
των οδικών τμημάτων και από
την πλευρά της Ευρυτανίας και
της Καρδίτσας από το Υπουργείο
Υποδομών.
Γ) Η χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» του υπόλοιπου τμήματος Γιαννουσέϊκα –
Νεράϊδα (μήκους 6 χλμ.) ως τμήμα
του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα.
Απαίτηση των κατοίκων της
παραμεγδόβιας γής προς τους
κρατούντες για να μη χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος είναι: «Γρηγορείται και όλοι μαζί ενωμένοι».
Νεράϊδα 25.6.10

Η ημερίδα της Νεράϊδας

Δ

Μια άλλη ανάγνωση

ύο Νομαρχίες και πέντε Δήμοι παραβρέθηκαν στην
ημερίδα που διοργανώθηκε στη Νεράιδα, στις 20-0610 (οι Νομαρχίες Καρδίτσας και Ευρυτανίας, οι Δήμοι
Ιτάμου, Φουρνάς, Βίνιαννης, Φραγκίστας, Αγράφων και οι δύο
Περιφέρειες που δεν παραβρέθηκαν). Αν εξαιρέσουμε τις τεχνοκρατικές εισηγήσεις των δύο ειδικών, η εκδήλωση θύμιζε
περισσότερο διανομαρχιακή ή καλύτερα διαδημοτική συνάντηση παρά ημερίδα με τη στενή έννοια. Και αυτό δεν είναι
κακό.
Η ημέρα βροχερή και συννεφιασμένη, ταίριαζε απόλυτα με τα
συναισθήματα των ακροατών σε σχέση με αυτά που άκουγαν. Το
μήνυμα που εξεπέμπετο αμφίσημο. Από τη μια η διάθεση των παρευρισκόμενων για υλοποίηση του αιωνόβιου πλέον ονείρου της
ένωσης των δύο νομών Καρδίτσας – Ευρυτανίας και της προοπτικής που σηματοδοτεί σε όλα τα επίπεδα και από την άλλη η διαφαινόμενη μη διάθεση της κεντρικής πολιτικής διοίκησης για το
έργο. Ένα συννεφιασμένο τοπίο μεταφορικά και κυριολεκτικά.
Ξεχώρισε, κατά την γνώμη μου, η παρέμβαση του Δημ. Μπαλτή,
ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και μένω σ’ αυτό γιατί θεωρώ ότι
εκφράζει την πραγματικότητα.
Αν πραγματικά το πολιτικό σύστημα, όπως το γνωρίζουμε, ήθελε, θα είχε υλοποιήσει και το όνειρο. Οι Δήμαρχοι και τα κόμματά
τους είναι αυτοί που κυβερνούν. Και όσο οι ίδιοι θα είναι μέρος του
συστήματος, τα πράγματα θα βαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Μελέτες
επί μελετών, υπομνήματα επί υπομνημάτων και το αποτέλεσμα
απελπιστικά το ίδιο.
Θα είχε νόημα αν η συνάντηση κατέληγε σε κάτι πρακτικό. Αν
δηλαδή οι Δήμοι και οι Νομαρχίες, συνεκτιμώντας το κεντρικό
«γράψιμο» που τους γίνεται διαχρονικά, δεσμεύονταν να κάνουν
το ελάχιστο που περνάει από το χέρι τους. Δηλαδή τουλάχιστον
να κάνουν προσπελάσιμη τη σημερινή κατάσταση. Με τις μικρές
τους δυνάμεις και τα ακόμα μικρότερα οικονομικά τους (αν η κεντρική διοίκηση τους έδινε τα χρωστούμενα κάτι θα γινόταν), θα
μπορούσαν να δεσμευτούν σε ένα κοινό ταμείο για την κατασκευή
της γέφυρας σε πρώτη φάση (να υπάρχει προσβασιμότητα) και
στη συνέχεια στη βελτίωση των οδικών αξόνων, έστω τοπικής εμβέλειας. Δυστυχώς όμως...
Παράλληλα αναδείχθηκε, μέσα από τις τοποθετήσεις των ίδιων
των δημάρχων, ότι η παθογένεια του συστήματος είναι μεταδοτική. Ό,τι παράπονο έχουν οι Νομαρχίες και οι Περιφέρειες από την
κεντρική διοίκηση, έχουν και οι Δήμοι απ’ αυτές και βέβαια οι δημότες απ’ τους Δήμους. Χαμένος ο τελικός αποδέκτης. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ
– ΔΗΜΟΤΗΣ.
Οι ίδιοι, υπεύθυνοι της μικροκλίμακας του πολιτικού συστήματος,
εμφανίστηκαν αγανακτισμένοι, αδικημένοι και παραπονούμενοι
ότι δεν εισακούονται από τους «ανωτέρους» τους. Όπως δηλαδή
αισθάνεται ο καθένας μας από αυτούς τους ίδιους στην καθημερινότητά μας. Το μέλλον αβέβαιο. Τα όνειρα μάλλον απωθούνται.
Προσοχή όμως γιατί συχνά κρύβουν εφιάλτες...
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής
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Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

σκευάστρια του τμήματος αυτού
εταιρεία «Αχελώος», έφερε φορτηγά και μηχανήματα οδοστρωσίας την Δευτέρα 14.6.10 και άρχισε να στρώνει το κομμάτι (από
Τριφύλλα προς Πλατανόρεμα) με
χοντρό χαλίκι που κουβαλούσαν
από τη θέση «Ζόρως». Μέσα σε
μια εβδομάδα, την Παρασκευή
18.6.10 το κομμάτι είχε στρωθεί
και πατηθεί καλά με χοντρό χαλίκι. Από την επομένη μέρα το
Σάββατο 19.6.10, πολλά φορτηγά (12) της εταιρείας άρχισαν να
κουβαλούν εντατικά χαλίκια 3Α
(από τον σορό της «Κρανιάς») και
να τα ξεφορτώνουν στο τμήμα
αυτό. Τα φορτηγά κουβαλούσαν
και την ημέρα της ημερίδας την
Κυριακή 20.6.10. Το Σάββατο
26.6.10 το χαλίκι 3Α είχε στρωθεί και πατηθεί σε όλο το μήκος
- πλάτος του τμήματος από Τριφύλλα μέχρι το Πλατανόρεμα και
ήταν έτοιμο για ασφαλτόστρωση, η οποία δυστυχώς ακόμα δεν
έγινε. Το μόνο αρνητικό εκεί είναι
πως δυστυχώς δεν έγινε τσιμεντένιο ρείθρο στο πάνω μέρος
του δρόμου. Ελπίζουμε οι αρμόδιοι να φροντίσουν έστω και
τώρα για την κατασκευή του.
● Στο υπόλοιπο τμήμα από
Πλατανόρεμα μέχρι Νεράϊδα, η
κατασκευάστρια εταιρεία «Κατσά-

κης Α.Τ.Ε.» άρχισε επιτέλους ξανά
εργασίες την Τετάρτη 18.8.10.

Αυτή την ημέρα το σκαπτικό μηχάνημα άρχισε να σκάβει από τη

Η απάντηση του Υπουργείου στην ερώτηση
του κ. Ταλιαδούρου για το τμήμα Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα

Σ

το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας δημοσιεύσαμε την ερώτηση με αριθ.
9306/27-4-2010, που είχε κάνει στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής του Νομού μας και
πρώην Υφυπουργός κ. Σπύρος Ταλιαδούρος. Η
ερώτηση που είχε θέμα «Να χρηματοδοτηθεί το
έργο ασφαλτόστρωσης Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
από το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ», απευθύνονταν προς
τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων
κ. Δ. Ρέππα και κατέληγε ρωτώντας: « 1) Προτίθεται (ο κ. Υπουργός) να συνεχισθεί η χρηματοδότηση του υπολοίπου έργου, δηλ. του οδικού
τμήματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα, των 5.100
μέτρων από το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ; 2) Εάν
όχι προτίθεται να χρηματοδοτήσει το εν λόγω
έργο από άλλο πρόγραμμα;». Ξαναγράφουμε
την ερώτηση για να «θαυμάσετε…» στη συνέχεια
την απάντηση.
Κατ’ αρχήν δεν απαντάει ο κ. Υπουργός στον
οποίο απευθύνθηκε η ερώτηση (Υ.Μ.Υ.&Δ.) αλλά
άλλος (Υ.Ε.Α.&Η.Δ.) δια του Υφυπουργού του κ. Γ.
Ντόλιου. Εκτός αυτού λέει ότι ούτε αυτός είναι αρμόδιος γι’ αυτό αλλά άλλο Υπουργείο (Υ.Ο.Α.&Ν.).
Το άλλο εξόφθαλμο είναι πως σε μια ολόκληρη
σελίδα απάντησης δεν αναφέρεται ούτε μια φορά
η φράση «…πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ» αλλά φορτώνονται όλα στη Νομαρχία Καρδίτσας λές κι αυτή έχει
το ταμείο του Κράτους… Στην οποία Νομαρχία
ούτε κάν κοινοποιείται το εν λόγω έγγραφο… Τέλος πάντων τι να πρωτοθαυμάσει κανείς…
Στην ερώτηση λοιπόν απαντά το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το έγγραφο υπ. αριθ.
πρωτ. 32511/10.6.2010), το οποίο υπογράφει ο
Υφυπουργός κ. Γ. Ντόλιος και έχει ως εξής, επί
λέξη:
«Σε απάντηση της υπ. αρίθμ. 9306/27-4-2010
Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπύρος
Ταλιαδούρος και αφορά στην ολοκλήρωση χρηματοδότησης του οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου, μέσω Νεράϊδας Δήμου Ιτάμου,
από το Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ, σας γνωρίζουμε ότι
το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
προς το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί αντίγραφο
της σχετικής Ερώτησης. Επίσης, κατά λόγω αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε ότι, η εν λόγω Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έλαβε, από Κεντρικούς

Αυτοτελείς Πόρους ως τακτική επιχορήγηση κατά
το έτος 2009, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν
στην κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση του
οδικού δικτύου της καθώς και ειδικά προς κάλυψη
δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της, το συνολικό ποσό
των 5.029.902,44 € (επενδύσεις: 3.082.596,44 €,
οδικό δίκτυο: 1.947.306 €), ενώ έχει λάβει επιπλέον συνολικό ποσό ύψους 570.000 € ως έκτακτες
επιχορηγήσεις για τους ανωτέρω σκοπούς.
Σημειώνεται ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Καρδίτσας έχει λάβει επιπλέον,
με τις με Α.Π. 25266/2-6-2009
και 14081/30-3-2010 αποφάσεις μας, το συνολικό ποσό των
1.237.022 € για τη βελτίωση,
συντήρηση και αποκατάσταση
του οδικού δικτύου της.
Στον Κρατικό Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους το
ποσό που έχει προβλεφθεί να
αποδοθεί στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας
προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών βελτίωσης, συντήρησης
και αποκατάστασης του οδικού
δικτύου τους, ανέρχεται στο
ύψος των 265.950.000 € (επενδύσεις: 156.770.000
€, οδικό δίκτυο: 109.180.000 €). Η κατανομή των
πόρων αυτών θα γίνει μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από το ν. 3345/2005 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής πρότασης της ΕΝΑΕ.
Η Ν. Α. Καρδίτσας έχει λάβει κατά τους μήνες
Ιανουάριο έως και Μάιο, για τους ανωτέρω σκοπούς, το συνολικό ποσό των 1.758.268 € (επενδύσεις: 902.614 €, οδικό δίκτυο: 855.654 €), έναντι
του συνολικού ποσού που πρόκειται να λάβει το
έτος 2010, το οποίο θα καθοριστεί μετά την έκδοση της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, έχοντας σύμφωνα με το Σύνταγμα διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια, προβαίνει στην αξιοποίηση των ανωτέρω πόρων κατά την κρίση της.»

ράχη «Καλλικαρυά» προς το χωριό. Με αργούς ρυθμούς έφτασε
στην καστανιά της «Βάσιως» την
Δευτέρα 22.8.10, ολοκληρώνοντας την διαπλάτυνση σε αυτά
τα λίγα μέτρα. Την Τρίτη 24.8.10
το σκαπτικό έφυγε από εκεί και
πήγε αρχίζοντας εργασίες διαπλάτυνσης πίσω, πρίν το χαλιά,
από τις λεύκες προς τα εδώ. Από
εκεί έφτασε στη διασταύρωση,
ράχη «Καλλικαρυά», την Παρασκευή 3.9.10 ολοκληρώνοντας κι
αυτό το κομμάτι. Από την Δευτέρα 6.9.10 έως Τρίτη 7.9.10 ήρθε
πάλι προς το χωριό και ολοκλήρωσε τα λίγα μέτρα από καστανιά «Βάσιως» μέχρι είσοδο «Ντερέκα». Την Τετάρτη 8.9.10 (ημέρα
του πανηγυριού) άρχισε να σκάβει από πάνω μετά το χαλιά από
τα «Σπανέϊκα» χωράφια προς τη
ράχη «Κουτσοχέρι» όπου και συνεχίζει αυτές τις μέρες.
Ταυτόχρονα το τελευταίο
10ήμερο του Αυγούστου ο φορτωτής πηγαίνοντας και ξεκινώντας από το Πλατανόρεμα άρχισε
να καθαρίζει όλο το τμήμα όπου
είχαν πέσει μπάζα το χειμώνα,
ολοκληρώνοντάς το μέχρι ράχη
«Φτερόλακκα» τέλη Αυγούστου.
Όλα τα μπάζα της διαπλάτυνσης
φορτώνονταν σε φορτηγά της
εταιρείας και μεταφέρονταν σε
προκαθορισμένους χώρους, γι’

αυτό προχωρούσαν και με αργούς ρυθμούς.
● Στο τμήμα Νεράϊδα –
Γιαννουσέϊκα, το κομμάτι από
διασταύρωση «Κωσταντέϊκες»
μέχρι Μοναστήρι είναι σε άθλια
κατάσταση. Οι αρμόδιοι δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για την
συντήρησή του. Κάποιοι λένε ότι
αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Τα τεχνικά στα Προσήλια που
βούλωσαν με την κακοκαιρία
πρίν τα Χριστούγεννα πέρυσι,
ακόμα παραμένουν έτσι βουλωμένα!!! Ουδείς ενδιαφέρθηκε να
τα ξεβουλώσει. Εάν πήγαινε εκεί
ένα JCB σκάβοντας με την τσάπα
του σε 1 ώρα θα ξεβούλωνε το 1
τεχνικό… Σε 3 ώρες το πολύ 4 θα
ξεβούλωνε και τα 3 βουλωμένα
τεχνικά. Όπως ξέρουμε οι επαγγελματίες που έχουν JCB δουλεύουν με 35 ευρώ την ώρα…
Ολόκληρος δήμος Ιτάμου δεν
έχει 100 ευρώ να ξεβουλώσει
ένας ιδιώτης τα τεχνικά αυτά;…
Έρανο πρέπει να κάνουμε μόνοι
μας και γι’ αυτό;… Αλλά τι λέμε
αφού τέτοιο μηχάνημα διαθέτει
ο δήμος μας αλλά δεν το στέλνει,
όπως δεν στέλνει και το γκέϊντερ.
Σ’ αυτά δυστυχώς απέτυχε ο «Καποδίστριας»… Σ’ αυτά θα κριθεί
κι ο «Καλλικράτης»…
Νεράϊδα 10.9.2010

Το έγγραφο της θετικής γνωμοδότησης
για τον Παραμεγδόβιο

Τ

ο επίσημο έγγραφο με ημερομηνία 27.5.2010 και αρ. πρωτ.
2678/73465 με το οποίο οι Γενικοί Διευθυντές των 2 Περιφερειών
Θεσσαλίας (Κων/νος Μέγας) και Στερεάς Ελλάδας (Παναγιώτης Ευμορφόπουλος), γνωμοδοτούν θετικά επί
της Προμελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Παραμεγδόβιου
έχει θέμα: «Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση του
έργου «Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας –
Καρπενησίου» και μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
« Έχοντας υπ’ όψη
24 διατάξεις (τις οποίες
αναφέρουν)
● Γνωμοδοτούμε
θετικά επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου
«Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου»
στα διοικητικά όρια
των Νομών Καρδίτσας
και Ευρυτανίας, κατόπιν
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
και Αξιολόγησης αυτού.
Το έργο αφορά
στην βελτίωση της
Επαρχιακής
Οδού
«Καρδίτσας – Καρπενησίου» και ειδικότερα του τμήματος που ξεκινά από
την έξοδο του οικισμού της Νεράϊδας, του Δήμου Ιτάμου και τελειώνει
στο σημείο γεφύρωσης με τον ποταμό Μέγδοβα, συνολικού μήκους 7,8
χλμ. (ΛΥΣΗ 3), όπως περιγράφεται
στο φάκελο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εμφανίζεται στην γενική οριζοντιογραφία
κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την
παρούσα γνωμοδότηση.
● Για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση
λήφθηκαν υπόψη:
1. Οι κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής σύμφωνα με διάφορα
σχέδια (που κατονομάζουν).
2. Η περιβαλλοντική ευαισθησία
των περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο.

3. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (που κατονομάζουν).
4. Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων
λόγων δημοσίου συμφέροντος.
5. Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
σε μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη
που επηρεάζεται άμεσα από το έργο.
● Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα
πρέπει να γίνει πλήρης και αναλυτική
ανάπτυξη όλων των παραγράφων και
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί:
(σ.σ. εδώ μεταξύ 11 παραγράφων
εμείς τονίζουμε τις 2 δηλ. την 7 & 8
που έχουν ως εξής)
7. Στην εκτίμηση του όγκου των
πλεοναζόντων υλικών και αναφορά στο χώρο απόθεσής τους (θέση,
έκταση, αδειοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία).
8. Για τους χώρους απόθεσης
πλεοναζόντων υλικών να γίνει πλήρης αναφορά για τις ποσότητες των
υλικών που θα διατεθούν σ’ αυτούς,
τον τρόπο διευθέτησης και τα μέτρα
αποκατάστασης αυτών.
● Η διάρκεια ισχύος της παρούσης είναι δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, χρονικό διάστημα
στο οποίο θα πρέπει να υποβληθεί η
Μ. Π. Ε. του έργου. Μετά την παρέλευση των 2 ετών χωρίς να έχει υποβληθεί η Μ. Π. Ε., απαιτείται είτε η εκ νέου
τήρηση της διαδικασίας Π.Π.Ε.Α. του
έργου, είτε η ανανέωση της ισχύος
της από την αρμόδια Υπηρεσία.
● Η παρούσα γνωμοδότηση μαζί
με το φάκελο της Π.Π.Ε. διαβιβάζονται στα Νομαρχιακά Συμβούλια Καρδίτσας & Ευρυτανίας, προκειμένου να
λάβουν γνώση και να ενημερώσουν
τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους…».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το έγγραφο αυτό μας έδωσε
για δημοσίευση ο Πρόεδρος του Δ. Δ.
Νεράϊδας, Κώστας Πλατσιούρης που
επικοινωνεί τακτικά με τους αρμόδιους
στην Λάρισα και στην Καρδίτσα.
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Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
α/α

Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)................................ ΕΥΡΩ

1 Αγγελίδης Αντώνιος (1408)...............................................10
2 Αγγελίδης Παύλος (1406)..................................................10
3 Ανανιάδου Τασούλα (988).................................................10
4 Ανυφαντής Κων/νος του Φωτ. (1240)................................20
5 Αυγέρη - Θέου Περσεφώνη (981)......................................20
6 Αυγέρης Αντώνιος του Κων. (1249)...................................20
7 Αυγέρης Δημήτριος του Κων. (1242).................................20
8 Αυγέρης Λάμπρος του Αντωνίου (1303)............................20
9 Αυγέρης παπα-Κώστας - Ιερέας (1248).............................20
10 Αυγέρης Σεραφείμ του Ηλ. (1022).....................................20
11 Βαρελά - Κολέτση Βούλα (1304) . .....................................20
12 Βασιλάκης Κώστας (1471).................................................10
13 Βούλγαρη - Αναστασιάδη Βιργινία (1451).........................20
14 Βούλγαρη - Δημητροπούλου Μάρθα (1020)......................20
15 Βούλγαρης Δημήτριος του Γεωρ. & Βιργ. (1350)................30
16 Βούλγαρης Δημήτριος του Γεωργίου (1482)........................5
17 Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία (900)...................................10
18 Βούλγαρης Λάμπρος του Ευαγγέλου (1483)......................10
19 Βούλγαρης Νεκτάριος (1481)............................................10
20 Βούλγαρης Νικόλαος του Κων. (1503)...............................10
21 Βούλγαρης Χρήστος & Βάϊα (1468)...................................20
22 Βούλγαρης Χρήστος & Βάϊα (973).....................................20
23 Βουρλιάς Ηλίας (1490)........................................................5
24 Βουρλιάς Σωτήριος (1358)................................................50
25 Βουρλιάς Σωτήριος (1238)................................................25
26 Βρέκος Σωτήριος (984).....................................................10
27 Γάκη - Εμμανουήλ Βούλα του Σερ. (1488)..........................20
28 Γάκη Μαγδαληνή (827).....................................................10
29 Γάκης Αθανάσιος (1478)......................................................5
30 Γάκης Δημήτριος του Κων/νου (1342)...............................20
31 Γάκης Νικόλαος του Κων. (1069).........................................5
32 Γάκης Χαράλαμπος (1467).................................................30
33 Γεροκώστα - Καλιακάτσου Νικολέτα (1243).......................20
34 Γεροκώστας Κων/νος (1312).............................................10
35 Γιαννουσάς Δημήτριος του Νικ. (1244)..............................10
36 Γιαννουσάς Νικόλαος - Ιερέας (828)..................................20
37 Δημητρακάκης Κων/νος του Φωτ. (915)............................20
38 Δήμος Ηλίας του Αναστ. (1268).........................................30
39 Δήμος Ηλίας του Δημητρίου (1366)...................................50
40 Δήμος Ηλίας του Χριστοδούλου (985)...............................50
41 Δήμος Ιωάννης του Δημ. (1361)........................................50
42 Δήμος Κων/νος του Αναστασίου (1341)............................25
43 Δήμου Βασιλική χήρα Δημητρίου (1365)...........................20
44 Δήμου - Ελευθερίου Ρίτα (986).........................................20
45 Δήμου - Κυριακοπούλου Αλέκα (1269)..............................30
46 Δροσίνης Γεώργιος από Δάφνη (1401)................................5
47	Εγγλέζος Γεώργιος του Τρύφωνα (1484)............................20
48	Εμμανουήλ Μάγδα κόρη Βούλας (1489)............................10
49 Ζάκας Απόστολος (1458)...................................................10
50 Ζαφείρης Ιωάννης (989)....................................................20
51 Ζέρβας Νικόλαος (1246)...................................................25
52 Ζήση Γιάννα του Χρήστου (1314)......................................30
53 Ζήση - Γκρίγκου Ζωή του Γεω. (1072)................................20
54 Ζήση - Λιάπη Γεωργία του Χρ. (1315)................................20
55 Ζήση - Τάτσιου Ευθυμία του Σερ. (1019)...........................25
56 Ζήσης Δημήτριος του Γεωργ. (990)....................................20
57 Ζήσης Κων/νος του Δημητρίου (1460)..............................20
58 Ζήσης Νικόλαος του Δημ. (919).........................................15
59 Ζήσης παπα-Σεραφείμ - Ιερέας (1018)..............................25
60 Ζήσης Χαράλαμπος του Χρήστου (1313)...........................30
61 Ζυγούρης Ηλίας (1472).....................................................10
62 Θάνος Γεώργιος του Δημ. - Αξιωματικός (721)..................50
63 Θάνος Γεώργιος του Δημητρίου (1336)..............................10
64 Θάνος Ελευθέριος (971)....................................................10
65 Θάνος Ευάγγελος του Ιωάν. (1352)....................................50
66 Θάνος Ιωάννης του Ευαγγ. (1353)......................................20
67 Θάνος Κων/νος του Γεωργ. (1407).....................................10
68 Θάνος Κων/νος του Γεωργίου (1311).................................10
69 Θάνος Νικόλαος του Δημητρίου (720)...............................50
70 Θάνος Νικόλαος του Κων/νου (1485)................................20
71 Θάνος Περικλής (1491).....................................................10
72 Θάνου - Μπόνου Γλυκερία (1510).......................................5
73 Θάνου Σωτηρία του Γεω. (1360)........................................20
74 Θάνου - Τσοκάνη Λίνα του Δημ. (722)...............................50
75 Καλτσής Μπάμπης του Ευαγγ. (918)..................................20
76 Καπνογιάννης Φώτης σύζ. Σπυριδούλας (1403)................10
77 Καραβάνα Αλέκα του Δημ. (1068).....................................20
78 Καραβάνα Κική του Δημ. (1065)........................................30
79 Καραβάνα - Κοσμοπούλου Μαρία (1064)..........................20
80 Καραβάνας Νικόλαος (1349).............................................20
81 Καραμέτος Αναστάσιος του Γεω. (1262)............................10
82 Καραμέτος Βάϊος του Ηλία (1316).....................................10
83 Καραμέτος Βασίλειος του Δημ. (1271)...............................10
84 Καραμέτος Γεώργιος του Ιωάνν. (1024).............................20
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Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)................................ ΕΥΡΩ

85 Καραμέτος Δημήτριος του Κων. - ΕΛΤΑ (1265)...................20
86 Καραμέτος Δημήτριος του Νικ. & Βασ.(1318)....................20
87 Καραμέτος Ευάγγελος του Νικ. (1494)..............................30
88 Καραμέτος Ηλίας του Γεω. (1326)......................................20
89 Καραμέτος Ηλίας του Δημ. & Π. (1317).............................20
90 Καραμέτος Ηλίας του Δημ. (1272).....................................20
91 Καραμέτος Ιωάννης - Πρόεδρος Δ. Σ. Δ. Ιτάμου (1275).....20
92 Καραμέτος Ιωάννης του Κων. (1263).................................10
93 Καραμέτος Λευτέρης του Ιωάν. (1264)..............................30
94 Καραμέτος Νικόλαος του Κων. (1502)...............................30
95 Καραμέτος Σεραφείμ του Χρήστου (1250)........................20
96 Καραμέτος Χρήστος του Γεωρ. & Περσ. (1279)..................20
97 Καραμέτος Χρήστος του Γεωργίου (1338).........................20
98 Καραμέτου Αγορή του Χρήστου (1301).............................10
99 Καραμέτου Αλεξία του Γεωργ. (1025)................................20
100 Καραμέτου - Ασλάνη Ευθυμία (1364)................................20
101 Καραμέτου - Γίδα Στέλλα της Ευθυμίας (1329)..................20
102 Καραμέτου Δήμητρα (1023)..............................................20
103 Καραμέτου - Ζαχαράκη Φωτεινή (1073)............................20
104 Καραμέτου - Κουσάνα Ιουλία (1071).................................35
105 Καραμέτου - Κουτσιρίμπα Ευτέρπη (1239)........................20
106 Καραμέτου - Μακόη Ελευθερία (1070)..............................35
107 Καραμέτου - Ραυτοπούλου Κλημεντία (1074)....................20
108 Καραμέτου Ρωξάνη του Αναστ. (1261)..............................20
109 Καστρίτση - Καραμέτου Αθηνά (1500)..............................20
110 Καστρίτσης Κων/νος του Τρύφωνα (1499)........................20
111 Καστρίτσης Τρύφων (1498)...............................................20
112 Κατσούλη Ελένη χήρα Πέτρου (1307)................................50
113 Κατσούλης Αθανάσιος του Ηλ. (1252)...............................50
114 Κατσούλης Αθανάσιος (1017)............................................30
115 Κατσούλης Γεώργιος του Κων. (1267)................................20
116 Κατσούλης Δημήτριος γυιός Ιατρού (1259).......................20
117 Κατσούλης Ζήσης του Δημ. (1305)....................................50
118 Κατσούλης Ζήσης (1355)...................................................10
119 Κατσούλης Κων/νος του Δημ. (1351).................................20
120 Κατσούλης Μιχάλης του Νικ. (1402)..................................25
121 Κατσούλης Νικόλαος - Ιατρός (1258).................................20
122 Κατσούλης Νικόλαος του Δημ. (1061)...............................10
123 Κατσούλης Χριστόδουλος του Δημ. (1309)........................50
124 Καφαντάρης Γεώργιος του Κων. (1241).............................20
125 Καφαντάρης Πέτρος (1455)................................................5
126 Κόκκινος Γεώργιος του Κων. (982).....................................20
127 Κόκκινος Λάμπρος του Δημ. (1251)...................................20
128 Κόκκινος Λάμπρος (980)...................................................10
129 Κόκκινος Νικόλαος του Δημ. (968)....................................20
130 Κόκκινος Νικόλαος του Δημ. (983)....................................15
131 Κόκκινου Ελένη (1331)......................................................20
132 Κοντογιάννης Αθανάσιος (1235).......................................30
133 Κοντογιάννης Ευάγγελος του Γεω. (1487)..........................10
134 Κοντογιάννης Κων/νος (1493).............................................5
135 Κούκος Σπύρος (972)........................................................20
136 Κούκου - Γιαννακάκου Βούλα (800)...................................15
137 Κουσάνα Δήμητρα του Χριστ. (724)...................................20
138 Κουσάνα Τζίνα του Βασίλη (725) ......................................20
139 Κουσάνας Γεώργιος του Ηλ. (1058)....................................10
140 Κουσάνας Ηλίας του Γεω. (1075).......................................10
141 Κουσάνας Ηλίας του Κων. (1260).......................................20
142 Κουσάνας Κων/νος του Γεω. (1060)...................................20
143 Κουσάνας Κων/νος του Ηλ. & Αικ. (1278)..........................30
144 Κουσάνας Κων/νος του Χριστ. (723)..................................20
145 Κουτσουμπάνης Στέλιος (1405)...........................................5
146 Λάμπρου Μαρία (1492).....................................................50
147 Λιάπη Ευφροσύνη (1469)....................................................5
148 Λιάπης Αθανάσιος του Αναστασίου (1340)........................20
149 Λιάπης Αθανάσιος του Ηλία (826).....................................50
150 Λιάπης Βασίλειος του Αναστασίου (1470)............................5
151 Λιάπης Ηλίας του Κων. (1236)...........................................20
152 Λιάπης Κων/νος του Δημητρίου (1477).............................10
153 Λιάπης Νικόλαος του Δημ. (1247).....................................25
154 Λυρίτσης Γεώργιος του Νικολάου (1339)...........................10
155 Λυρίτσης Νικόλαος του Γεωγ. (979)...................................20
156 Μακρή Αλεξάνδρα του Ιωάν. (991)...................................20
157 Μακρή - Λώλου Ευαγγελία (1507).....................................10
158 Μακρή Μαρία χήρα Δημ. (799).........................................25
159 Μακρής Απόστολος του Δημ. (798)...................................25
160 Μακρής Γεώργιος του Δημητρίου (1343)..........................20
161 Μακρής Κων/νος (1506)...................................................10
162 Μακρής Κων/νος του Χρήστου (1480)..............................10
163 Μακρής Νικόλαος (1505)..................................................20
164 Μακρής Σπύρος (1479).....................................................10
165 Μαλάμης Σωκράτης του Χριστ. (1270)..............................20
166 Μαργαρίτη - Ιωαννίδη Ελένη (914)...................................10
167 Μαργαρίτη Σωτηρία του Τρ. από Ελευσίνα (913)...............10
168 Μαργαρίτης Αθανάσιος του Κων. (1234)...........................20
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Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)................................ ΕΥΡΩ

169 Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων. (1359)...........................50
170 Μαργαρίτης Λάζαρος (1404)............................................10
171 Μαρμαρίδης Ανδρέας (987)..............................................20
172 Μητσάκη Αποστολία του Δημητρίου (1333)......................20
173 Μητσάκη Γεωργία του Δημητρίου (1332)..........................20
174 Μητσάκη - Χόντου Ελένη (1321).......................................20
175 Μητσάκης Αριστοτέλης του Δημ. (1334)...........................20
176 Μητσάκης Γεώργιος του Κων. - Λαμία (1257)....................20
177 Μητσάκης Λουκάς του Κων. (970).....................................20
178 Μητσάκης Νικόλαος του Ηλ. (1062)..................................20
179 Μητσάκης Νικόλαος του Σεραφείμ (1255)........................20
180 Μητσάκης Νικόλαος του Σεραφείμ (1501)........................20
181 Μητσάκης Σταύρος του Νικολάου (1328)..........................10
182 Μιχαλάκης Ηλίας (1306)...................................................10
183 Μονάντερος Δημήτριος του Κων. (1059)...........................20
184 Μονάντερος Κων/νος του Πέτρου (978)............................10
185 Μονάντερος Πέτρος & Όλγα (976).....................................20
186 Μονάντερος Σωτήρης του Ηλ. (975).................................20
187 Μονάντερος Φώτιος του Πέτρου (977)..............................20
188 Μπακογιώργος Ζαχαρίας (917).........................................20
189 Μπακόλα - Μαραβελάκη Φρόσω (1237)...........................25
190 Μπακόλα Μαίρη του Κων. (1237)......................................25
191 Μπαλτή Δέσποινα (1277)..................................................20
192 Μπαλτή Δέσποινα (1347)..................................................20
193 Μπαλτή - Παπαδογούλα Ελένη (1276)...............................20
194 Μπαλτή - Παπαδογούλα Ελένη (1348)...............................20
195 Μπαλτή Πελαγία (969)......................................................10
196 Μπαλτή - Τσόπανου Πελαγία (1337)..................................10
197 Μπαλτής Δημήτριος του Γεωργίου (1330).........................10
198 Μπαλτής Δημήτριος του Στέλιου (1310)............................20
199 Μπαλτής Ιωάννης του Βάϊου (1284)..................................20
200 Μπαλτής παπα-Βάϊος - Ιερέας (1356)................................30
201 Μπαλτής Σπύρος του Αθαν. (1253)....................................20
202 Μπαλτής Σωτήρης του Βάϊου (1354).................................20
203 Μπέλλος Χρήστος (1496)..................................................50
204 Μπερμπερής Παύλος (797)...............................................10
205 Μπουρλιάκος Ευάγγελος (1335)........................................20
206	Νάπας Κων/νος του Γεωργίου (1459)................................20
207	Ντερέκα - Παππά Μαρία (1302)........................................20
208 Ξανθάκη Ιωάννα από Κεχρί (1273)....................................10
209 Ξενιάς Τηλέμαχος (1320)...................................................10
210 Πάνος Γεώργιος του Χρήστου (1346).................................20
211 Πάνος Χρήστος (1345)......................................................20
212 Παπαγεωργίου Νικολέτα (1461)........................................20
213 Παπαγεωργίου παπα-Κώστας Ιερέας (1497)......................20
214 Παπαγεωργίου Χρήστος του Βασιλείου (1462)..................40
215 Παπουτσόπουλος Ηλίας - Δήμαρχος Φουρνάς (916)..........20
216 Παππάς Νικόλαος - Πολιτευτής Ν. Δ. (1454)......................20
217 Πέτσας Παρασκευάς (1476)..............................................15
218 Πλατσιούρη Ρίτα του Κων/νου (1456)...............................20
219 Πλατσιούρη Φώνη χήρα Κων/νου (1457)..........................10
220 Πλατσιούρης Δημήτριος του Κων. (1486)..........................10
221 Πλατσιούρης Κων/νος - Πρόεδρος Νεράϊδας (1266)..........20
222 Πλατσιούρης Φίλιππας του Κων. (1063).............................20
223 Ρέκκα - Τζανάκου Νίκη - Πρ. Συλ. Μαυρ/τας(1323)...........30
224 Σαμαράς Κων/νος του Αλκιβιάδη (1327)...........................10
225 Σουλούκου Παρασκευή (1308)..........................................50
226 Σούφλας Γιώργος (1473)...................................................10
227 Σπανός Γεώργιος (1475)....................................................10
228 Σπανός Ελευθέριος (1452)................................................30
229 Σπανός Θωμάς του Δημ. (1324).........................................20
230 Σπανός Κων/νος του Βάϊου (1474)....................................10
231 Σπανός Λάμπρος του Ιωάν. (1256)....................................15
232 Σπανός Μίμης του Κων/νου (1245)...................................50
233 Σπανού Ζωή του Δημ. (1322)............................................20
234 Σπανού Μαρία του Δημ. (1325).........................................20
235 Σπανού - Ρούτση Μαρία (1368).........................................50
236 Σπινάσα Μαριλένα του Θεοδ. (1357).................................20
237 Σπινάσας Θεόδωρος του Χρ. (1363)..................................20
238 Συμεωνίδου - Παυλάκου Μαρία από Κεχρί (1274) ............20
239 Τραχανής Ηλίας από Καροπλέσι (1504).............................20
240 Τσαντήλας Βασίλειος - Δήμαρχος Ιτάμου (1453)...............20
241 Τσιαμασιώτης Μπάμπης (1319)........................................20
242 Τσιτσιμπή Μάγδα (1463)...................................................15
243 Τσιτσιμπής Βασίλειος (1464).............................................10
244 Τσιτσιμπής Γεώργιος του Ηλία (1465)................................15
245 Τσιτσιμπής Ηλίας (1466)...................................................15
246 Χαλάτση Βάσω χήρα Ηλία (1344)......................................50
247 Χαλάτση Γιάννα του Κων. (1362).......................................20
248 Χαλάτση Δήμητρα του Ηλ. (1067).....................................10
249 Χαλάτσης Ηλίας του Δημ. (1066).......................................10
250 Χαλιανδρού Ευμορφία (1509).............................................5
251 Χιώτης Γιάννης σύζ. Δέσποινας (1254)..............................20
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις
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Γ

ια την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφεραν τα ακόλουθα ποσά:
1. Καραμέτου Μαρία χήρα Σάκη, προσέφερε το
ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 241), εις μνήμην του
συζύγου της Σεραφείμ.
2. Καραμέτος Ηλίας του Γεωργίου, προσέφερε το
ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 242).
3. Καραμέτου – Ασλάνη Ευθυμία, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 243), εις μνήμην του
αδελφού της Ηλία και του πατέρα της Κων/νου.
4. Μονάντερος Φώτης του Κων/νου, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 244), εις μνήμην των
Γονέων του, της αδελφής του Περσεφώνης και
κουνιάδου του Σεραφείμ Καραμέτου.
5. Κατσούλης Ζήσης του Δημητρίου, προσέφερε το
ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 245), εις μνήμην της
αδελφής του Σοφίας και Αγορής Κατσούλη.
6. Κατσούλης Αθανάσιος του Ηλία, προσέφερε το
ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 246).
7. Καραμέτος Βασίλειος του Δημητρίου, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 247).
8. Καραμέτος Γιάννης του Κων/νου, προσέφερε το
ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 248), εις μνήμην της
συζύγου του Μαρίας.
9. Μπακόλα – Μαραβελάκη Φρόσω και Μπακόλα
Μαίρη, προσέφεραν το ποσό των 60 ευρώ (αρ. απόδ.
250), εις μνήμην του Χριστόδουλου Κουσάνα.
10. Βουρλιάς Σωτήριος από Αμερική, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 251).
11. Καραμέτου – Κουτσιρίμπα Ευτέρπη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 252), εις μνήμην
των Γονέων της Ταξιαρχίας και Νικολάου Καραμέτου.
12. Καφαντάρης Γεώργιος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 253), εις μνήμην
των Γονέων του.
13. Ζήσης Γεώργιος του Ηλία, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 255), εις μνήμην των Γονέων
του.
14. Σπανός Λάμπρος του Ιωάννου, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 257), εις μνήμην των
Γονέων του και των πεθερικών του Στέλλας και Βασιλείου Μπερτενιάνη.
15. Δήμος Κων/νος του Αναστασίου, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 258), εις μνήμην των
Γονέων του.
16. Αυγέρης παπα-Κώστας, Ιερέας, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 259), εις μνήμην των
Γονέων του.
17. Ντερέκα – Παπαλοπούλου Μάρθα, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 260), εις μνήμην Σοφίας Κλ. Χαλάτση.
18. Ντερέκα – Παπαλοπούλου Μάρθα, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 261), εις μνήμην του
συμπεθέρου της Αριστείδη Παπανικολάου.
19. Μητσάκης Νικόλαος του Σεραφείμ, προσέφερε
το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 262), εις μνήμην
των Γονέων του.
20. Αυγέρης Λάμπρος του Αντωνίου, προσέφερε το

ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 263), εις μνήμην των
Γονέων του και της αδελφής του Βασιλικής.
21. Κάρμας Αλέξανδρος, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 264), εις μνήμην της Σοφίας Κατσούλη – Σουλούκου.
22. Κατσούλης Χριστόδουλος του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 265), εις
μνήμην των αδελφών του Σοφίας και Αγορής Κατσούλη.
23. Καραμέτου – Ασλάνη Ευθυμία, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 266), εις μνήμην των
θείων της Ταξιαρχίας και Νικολάου Καραμέτου.
24. Θάνου Σωτηρία του Γεωργίου, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 269), εις μνήμην της
αδελφής της Ελένης, των Γονέων της και της γιαγιάς της Ελένης.
25. Βούλγαρης Δημήτριος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 270), εις μνήμην του πατρός του Γεωργίου.
26. Αδελφοί Μπέλλου, προσέφεραν το ποσό των
100 ευρώ (αρ. απόδ. 271), εις μνήμην των Γονέων
τους.
27. Καραβάνας Κων/νος του Δημητρίου, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 272), εις μνήμην της
Σοφίας Κλ. Χαλάτση.
28. Καραβάνας Κων/νος του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 273), εις μνήμην
προσφιλών του προσώπων.
29. Ντερέκας Λουκάς, προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ (αρ. απόδ. 140), εις μνήμην της Σοφίας Κλεομ.
Χαλάτση.
30. Θάνος Ευάγγελος του Ιωάννου, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 141), εις μνήμην των
Γονέων του.
31. Μονάντερος Δημήτριος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 142), εις μνήμην
της αδελφής του Περσεφώνης και του γαμπρού
του Γεωργίου Καραμέτου.
32. Κατσούλη Ευδοκία χήρα Κων/νου, προσέφερε
το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 143), εις μνήμην της
Σοφίας Κλεομ. Χαλάτση.
33. Μακρής Απόστολος του Δημητρίου, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 144), εις μνήμην της
θείας του Σοφίας Κλεομ. Χαλάτση.
34. Κόκκινου Αλεξάνδρα χήρα Θωμά, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 145), εις μνήμην του
συζύγου της Θωμά Κόκκινου.
35. Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία, προσέφερε το
ποσό των 40 ευρώ (αρ. απόδ. 146).
36. Μαλάμη Αθηνά χήρα Χριστοδούλου, προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 148), εις μνήμην
συγγενών της.
37. Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 275), εις μνήμην
των Γονέων του.
38. Σπανός Δημήτριος (Μίμης) του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 254), στη
μνήμη προσφιλών προσώπων του.

Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Δωρεά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Αντί μνημοσύνου στη μνήμη του Ηλία Χαλάτση, η σύζυγός του Βάσω Χαλάτση έκανε Δωρεά ποσού 1.000 ευρώ
(αρ. απόδ. 267 & 268), για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την Δωρεά.
Προσφορά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Στη μνήμη του Χριστόδουλου Κ. Κουσάνα, η σύζυγός του
Βασιλική και τα παιδιά του προσέφεραν το ποσό των 200
ευρώ (αρ. απόδ. 274), για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Η Φρόσω Μπακόλα – Μαραβελάκη και η αδελφή της
Μαίρη Μπακόλα, προσέφεραν το ποσό των 200 ευρώ (αρ.
απόδ. 249), για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου
Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά στον
Σύλλογο Νεράϊδας
Ο Κώστας Δ. Μονάντερος, που
είχε αναλάβει φέτος τα φαγητά –
ποτά για την διοργάνωση του χορού μας προσέφερε στο Σύλλογό
μας το ποσό των 300 ευρώ (αρ.
απόδ. 1367), για το οποίο τον ευχαριστούμε θερμά καθώς και για
την ποιότητα των προσφερομένων
εδεσμάτων και την άψογη εξυπηρέτηση όλων.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας

Προσφορά
για την Εφημερίδα μας

Η Ντίνα Δήμου – Κωστοπούλου, σύζυγος Παύλου Κωστόπουλου και κόρη του Σπύρου Δήμου,
που κατοικεί και εργάζεται στην
Αμερική, προσέφερε το ποσό των
100 ευρώ (αρ. απόδ. 1508), για
την Εφημερίδα του χωριού μας
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας όπως είναι σήμερα

Π

ροχώρησαν εντατικά οι εργασίες το καλοκαίρι για την
αποπεράτωση του Νέου Οστεοφυλακίου του χωριού
μας, που βρίσκεται μέσα στον χώρο του Κοιμητηρίου,
στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας.
Έγινε το ταβάνι, τα σοβατίσματα στους τοίχους (μέσα – έξω),
τοποθετήθηκαν οι πόρτες και τα παράθυρα (10.9.10) από καλής
ποιότητας αλουμίνιο (στο χρώμα του ξύλου), στήθηκαν τα μεταλλικά ράφια στους τοίχους (5.9.10), τοποθετήθηκαν τα πλακάκια στο
δάπεδο, έγιναν βαψίματα κ.λ.π. Την Κυριακή 12.9.10 (του Σταυρού)
κατέβηκαν κάτω όλοι οι χωριανοί μας και μετέφεραν τα κουτιά με
τα οστά από την εκκλησία (όπου τα αφήσαμε προσωρινά) τοποθετώντας τα στα ράφια με αλφαβητική σειρά. Μόλις τοποθετήθηκαν
όλα στη θέση τους ο σεβάσμιος Ιερέας μας παπα-Βάϊος διάβασε
τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής όλων των προγόνων μας.
Ήταν μια συγκινητική στιγμή!
Τα προαναφερόμενα έργα έγιναν μεν αλλά οι κατασκευαστές
τους δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως. Χρωστάμε δυστυχώς ακόμα
χρήματα για τις εργασίες αυτές. Γι’ αυτό η οικονομική βοήθειά
μας πρέπει να συνεχιστεί. Να δώσουμε όλοι ότι μπορούμε για να
εξοφληθούν οι εργασίες που έχουν γίνει. Μένει εξάλλου να γίνει
και η καλή διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.
Το νέο Οστεοφυλάκιο του χωριού μας κατά γενική ομολογία
έχει γίνει ένα κτήριο κόσμημα, αντάξιο των προσδοκιών μας.
Υπενθυμίζουμε ότι μπλόκ έχουν οι: Τρύφων Καστρίτσης, Βαγγέλης Θάνος και Μαρία Σπανού. Όποιος δίνει χρήματα παίρνει
απόδειξη και όλες οι προσφορές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
μας. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο
(όπως ξανάπαμε) μπορεί να μάθει από τον Τρύφωνα Καστρίτση
στο τηλ. 697 7250896.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χωριανούς μας, τους
απανταχού της γής Νεραϊδιώτες, που προσέφεραν χρήματα από
το υστέρημά τους για να γίνει αυτό το ωραίο κτήριο που τώρα
προκαλεί το θαυμασμό μας. Ευχαριστούμε επίσης τους αφανείς
ήρωες της προσπάθειας αυτής, τους αγαπητούς χωριανούς μας,
Τρύφωνα και Βαγγέλη, που είχαν την ευθύνη και τον συντονισμό
των εργασιών.
Το κτήριο αυτό ας αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον, πως όταν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ
α/α

Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε Υ Ρ Ω

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Β ά λ λ α ς Μ ε ν έ λ α ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Δ ή μ ο ς Σ π υ ρ ί δ ω ν .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Ζ ή σ η Ι ω ά ν ν α .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
Ζ ή σ η ς Κ ω ν / ν ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
Ζ ή σ η ς Π α ν α γ ι ώ τ η ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ζ ή σ η ς Χ α ρ ά λ α μ π ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
Κ α ρ α μ έ τ ο ς Γε ώ ρ γ ι ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Λ υ ρ ί τ σ η ς Γε ώ ρ γ ι ο ς Ι ε ρ έ α ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Λ υ ρ ί τ σ η ς Δ η μ ή τρ ι ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Λ υ ρ ί τ σ η ς Λ ά μ π ρ ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
Μακρής Νικόλαος. ........................................... 10
Μ α κ ρ ή ς Σ π υ ρ ί δ ω ν .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Μ α ρ γ α ρ ί τ η ς Δ η μ ή τρ ι ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Μαργαρίτης Κων/νος....................................... 20
Μ η τ σ ά κ η Σ τ α υ ρ ο ύ λ α .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
Μητσάκης Κων/νος. ......................................... 20
Μ η τ σ ά κ η ς Λ ο υ κ ά ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
Σ Υ Ν Ο ΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 5

Ευχαριστούμε θερμά για τις συνδρομές.
Προσφορά για την Εφημερίδα μας
Ο Κώστας Κατσούλης του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 726), για την Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», στη μνήμη των γονέων του.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά για την Εφημερίδα μας
Οι Αδελφοί Μπέλλου, προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ (αρ.
απόδ. 1495), για την Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά
της Νεράϊδας – Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
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Μουσική βραδιά στη Νεράϊδα

Ω

ραία μουσική βραδιά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
είχαμε φέτος στην πλατεία Νεράϊδας. Φέτος ήταν ομολογουμένως πιο οργανωμένη γιατί έγινε μερίμνη του
Συλλόγου μας ενώ πέρυσι την είχαν διοργανώσει μόνα τους τα
παιδιά.
Το «ρεπερτόριο» περιελάμβανε πολλών ειδών μουσικές και
τραγούδια. Και παραδοσιακά δημοτικά αλλά και λαϊκά. Στην εξέδρα της ορχήστρας ανέβηκαν πάνω από 10 χωριανοί μας ερασιτέχνες (αλλά και επαγγελματίες) οργανοπαίχτες. Εναλλάσσονταν
ανάλογα με το είδος της μουσικής. Πήραν μέρος: Ηλίας Γ. Καραμέτος (βιολί - τραγούδι), Λύδια Καραμέτου (βιολί – τραγούδι),
Γιάννης Σπανός (λαούτο – τραγούδι), Γιάννης Μπαλτής (κλαρίνο),
Μένιος Χαλάτσης (κλαρίνο), Κουσάνας Κώστας (μπουζούκι), Χρήστος Σωτηρλής (φίλος του Κώστα Κουσάνα – τραγούδι στα λαϊκά),
Φραγκίσκος Καραμέτος (βιολί) και Ηλίας Καραμέτος (εγγονός του
Ηλία) που έπαιζε ασυνεχώς αρμόνιο αλλά έπαιξε και κλαρίνο.
Τα μηχανήματα ήχου τα έβαλε ο Κώστας Κουσάνας σχεδόν δωρεάν (με ένα συμβολικό ποσό) και τον ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά επίσης τον Φώτη και την Σπυριδούλα που μας
έδωσαν ρεύμα και γι’ αυτή την εκδήλωση όπως και για το χορό
του Συλλόγου μας αφού δεν κατορθώσαμε εδώ και τόσα χρόνια
να έχουμε δικό μας ρεύμα στην πλατεία…
Άπαντες οι προαναφερόμενοι χωριανοί μας οργανοπαίχτες
(νέα παιδιά οι περισσότεροι) έπαιξαν αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε όλους θερμά γιατί περάσαμε μαζί τους μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά στο χωριό μας, γεμάτη με γνήσια παραδοσιακή
μουσική. Στις συζητήσεις όλοι έλεγαν πως αυτή η ωραία εκδήλωση πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.
Και του χρόνου λοιπόν να είμαστε καλά να ξαναγίνει. Και να πάρουν μέρος κι άλλοι, όλοι οι χωριανοί μας που ασχολούνται με τη
μουσική και παίζουν κάποιο όργανο ή τραγουδούν.

Πανηγύρι Αη-Λιά Νεράϊδας

Π

ολλοί χωριανοί μας βρέθηκαν και φέτος, την Τρίτη 20
Ιουλίου, στο πανηγύρι του Αη-Λιά. Η πανηγυρική Θεία
Λειτουργία τελέστηκε από δυο ιερείς, τον παπα-Κώστα
Αυγέρη και τον συνταξιούχο παπα-Βάϊο Μπαλτή.
Στο υπό σκιάν πλέον προαύλιο, με την αντηλιακή κατασκευή που
έγινε γιαυτό το σκοπό, έγινε το καθιερωμένο στα μέρη μας Σήκωμα του Υψώματος, παρ ουσία πλήθους προσκυνητών. Στο πλακοστρωμένο προαύλιο με τα ωραία ανοξείδωτα μεταλλικά τραπεζοκαθίσματα, καθίσαμε κάτω απ’ τα δροσερά έλατα απολαμβάνοντας
την μοναδική θέα που χαρίζει η τοποθεσία αυτή. Πόσο καλύτερα
θα περνούσαμε αλήθεια αν υπήρχε και καφενείο να πιούμε κι ένα
καφέ με ένα ποτήρι νερό; Δυστυχώς όμως φέτος κανένας απ’ τους
επαγγελματίες του χωριού μας δεν έφερε εκεί καφενείο. Ελπίζουμε
να φέρουν του χρόνου. Ή μήπως αυτό πρέπει να το κάνουν οι εορταζόμενοι την ημέρα αυτή χωριανοί μας; Γιατί ακούστηκε κι αυτό
σαν ιδέα.
Φέτος έγινε ακόμα πιο αισθητό το πόσο απαραίτητο είναι να
γίνει εκεί στο προαύλιο μια βρύση. Όποιοι χωριανοί μας έχουν διάθεση για προσφορά καλόν θα ήταν να κάνουν εκεί μια βρύση με πέτρινη κούπα αφού νερό υπάρχει, αυτό που έρχεται για το «Κεχρί».
Ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά, να ξαναβρεθούμε και του χρόνου σ’ αυτό το πανηγύρι.

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

Ο

Πανηγύρι Σωτήρως

πολύ καλός καιρός ευνόησε φέτος ώστε κάθε άλλη φορά) μετά την Θεία Λειτουργία είχαν την
να πάμε όλοι απέναντι στο εξωκκλήσι Με- ευκαιρία να καθίσουν στα ωραία μεταλλικά τραπεζοταμορφώσεως του Σωτήρως, την Παρα- καθίσματα να πιούν καφέ - τσίπουρο, να φάνε νοστισκευή 6 Αυγούστου, ημέρα του εορτασμού του.
μότατη φασολάδα προσφορά του Συλλόγου μας, και
Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε από όσοι ήθελαν απόλαυσαν και ψητό που έψησε χωρια2 Ιερείς, τον παπα-Βαγγέλη Γιαννουσά και τον συ- νός μας.
νταξιούχο
πλέον
Οι
προσκυνητές
παπα-Βάϊο Μπαλτή.
από το Καροπλέσι θα
Ακολούθησε η Αρτοήταν
περισσότεροι
κλασία στο ωραίο και
αλλά… Θερμή παράτσιμεντοστρωμένο
κληση απ’ όλους μας να
προαύλιο. Το μη Σήπρυτανεύσει η λογική
κωμα του Υψώματος
και να αποκατασταθεί
(για πρώτη φορά στο
η οδική σύνδεση Νεχωριό μας) προκάλεράϊδα – Κουκέϊκα μέσω
σε έντονες αντιδράΣωτήρως.
σεις στις συζητήσεις
Να ευχαριστήσουμε
που ακολούθησαν.
και μέσα απ’ την εφημεΑίτημα όλων μας
ρίδα μας τον Γ. Γραμμαείναι να τηρούνται
τέα του Συλλόγου μας
Πανηγύρι Σωτήρως, κάτω απ’ τα πλατάνια, στις 6.8.2010
με θρησκευτική ευΓιώργο Κουσάνα που
λάβεια όλα τα έθιμά
ανέλαβε την ευθύνη
μας. Όπως ακριβώς
για την παρασκευή της
τα παραλάβαμε έτσι
φασολάδας μαζί με τον
να τα συνεχίσουμε
πατέρα του Ηλία. Να
και να τα παραδώτον
ευχαριστήσουμε
σουμε.
επίσης για το ψητό που
Στο
εξωκκλήσι
έψησαν και εξυπηρεαυτό φέτος έγινε ένα
τήθηκαν πολλοί από
ακόμα έργο που το
κρέας. Να ευχαριστήομόρφυνε
ακόμα
σουμε την Ευανθία και
περισσότερο. Σκετον Κώστα Μονάντερο
πάστηκαν με καλαίπου έφεραν απέναντι
σθητο (ξύλινο με Το εξωκλήσι Σωτήρως, στις 6.8.2010, με το ωραίο σκέπαστρο που φέτος καφενείο και
κεραμίδια) υπόστεγο
μας εξυπηρέτησαν. Ευέγινε φέτος από τις δυο πλευρές του.
(προέκταση της στέχαριστούμε τέλος τον
γης) οι δύο πλευρές
αγαπητό μας Ζήση Κατων εισόδων του. Η
τσούλη που αγόρασε
βόρεια και η δυτική.
ο ίδιος τα περισσότερα
Έγινε πολύ ωραίο
υλικά για τη φασολάδα
μπράβο σε όλους
κάνοντάς τα Δωρεά και
όσους ασχολήθηκαν
τον αγαπητό μας Τρύμε αυτό.
φωνα που φρόντισε για
Ο ευρύτερος χώτο καζάνι. Να είναι όλοι
ρος του προαυλίου
καλά.
όπως ξανάπαμε είναι
Για του χρόνου σχεένα θαύμα της φύδιάζουμε, εκτός αυτών,
σης. Αιωνόβια πλατάνα έχουμε απέναντι και
Η τελετή της Αρτοκλασίας φέτος στου Σωτήρως, στις 6.8.2010
νια σκορπούν παντού
όργανα, να παίξουν εκεί
τον δροσερό ίσκιο
ερασιτέχνες χωριανοί
τους. Τρεχούμενα νερά παντού. Από κάτω το ποτάμι μας οργανοπαίχτες και να το γλεντήσουμε καλά.
απέναντι η Νεράϊδα. Εικόνα από πίνακα ζωγραφικής.
Ευχόμαστε λοιπόν και του χρόνου νάμαστε καλά
Φέτος οι προσκυνητές (που ήταν περισσότεροι από να περάσουμε ακόμα καλύτερα.

Πανηγύρι πατροΚοσμά Αιτωλού
στην Κρανιά

Π

ολύς κόσμος όπως κάθε χρόνο ήταν και φέτος την Τρίτη
24 Αυγούστου, στο πανηγύρι του πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην
Κρανιά.
Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία
τελέστηκε χοροστατούντος του παπαΒαγγέλη Γιαννουσά και με τη συμμετοχή του συνταξιούχου πλέον παπαΒαγγέλη Γεροκώστα και του χωριανού
μας παπα-Κώστα Παπαγεωργίου. Μετά
την Θεία Λειτουργία, με πρωτοβουλία
του Δημάρχου Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλα,
κατατέθηκαν στεφάνια και έγινε εκδήλωση εις μνήμην του ήρωα Κλεφτοκαπετάνιου των Αγράφων Βασίλη Δίπλα,
στη διπλανή θέση Γρεβενοδιάσελο,
όπου είναι το άγαλμά του.
Στη συνέχεια αντιλάλησαν οι γύρω
ελατοσκέπαστες βουνοπλαγιές από το
κλαρίνο του Κώστα Βασιλάκη και το
τραγούδι του Γιώργου Σούφλα. Όμως
φέτος αν και υπήρχαν όργανα δυστυχώς για πρώτη φορά δεν υπήρχε φασολάδα προς μεγάλη έκπληξη όλων μας.
Κάτι δεν πήγε καλά στη συνεννόηση κι
ο αγαπητός μας Τρύφωνας δεν μπόρεσε να την φτιάξει. Του χρόνου το ωραίο
αυτό έθιμο πρέπει να έχει συνέχεια.
Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και να περάσουμε ακόμα καλύτερα σ’ αυτό το πανηγύρι.

Πανηγύρι Αγίου Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο

Π

ανηγύρι έγινε την Τετάρτη 18 Αυγούστου στο εξωκκλήσι του Αγίου Εφραίμ που βρίσκεται στο Γρεβενοδιάσελο.
Πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε εκεί απ’ όλα τα γύρω χωριά
αλλά και από την Καρδίτσα. Μετά την Θεία Λειτουργία και την
Αρτοκλασία στους προσκυνητές προσφέρθηκε ωραίο φαγητό
από τον χωριανό μας κτήτωρα του Ι. Ναού Παύλο Αυγέρη, στον
ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τα τραπέζια και καρέκλες που
ήταν σκεπασμένα με τέντες για προστασία από τον ήλιο.
Όλοι γλέντησαν χορεύοντας μέχρι το βράδυ με την παραδοσιακή κομπανία των Βασιλάκη – Σούφλα.
Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά να ξαναβρεθούμε σ’ αυτό το πανηγύρι.

Η

Χωριανή μας Δρομέας

Ε λ λ η ν ο α μ ε ρ ι κα ν ή
και συγχωριανή μας
Μακόη – Καραμέτου
– Κουσάνα Ραννέλλε (εγγονή
της Ιουλίας Κουσάνα – Καραμέτου), τα τελευταία δυο
χρόνια συμμετέχει σε αγώνες
δρόμου μεγάλων αποστάσεων με μεγάλες επιτυχίες.
Στον αγώνα στη θέση Αγριά
Βόλου στις 15 Μαρτίου 2010,
κατέλαβε την τρίτη (3η) θέση,
ενώ την Κυριακή 2 Μαΐου 2010
στον αγώνα ορεινού δρόμου
«Μονοπάτια
Παρνασσού»,
πήρε την τρίτη (3η) θέση στις
γυναίκες και σε σύνολο 110 αθλητών, γυναικών και ανδρών την
37η θέση με χρόνο 3: 05:42.
Ευχόμαστε για περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.
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Νέος Ιερέας στο χωριό μας

Μ
Ι. Ν. Αγίου Αλεξάνδρου Καρδίτσας, Κυριακή 22.8.2010.

Έ

νας νέος χωριανός μας, ο 42χρονος Σωτήρης Μπαλτής
(γυιός της Σοφίας και του παπα-Βάϊου, σύζυγος της Μαρίας
και πατέρας δύο παιδιών), αποφάσισε να γίνει Ιερέας για
να εξυπηρετεί εκκλησιαστικώς το χωριό μας, τη Νεράϊδα.

Όλοι οι χωριανοί μας χάρηκαν για το ευχάριστο γεγονός και
σύσσωμοι παραβρέθηκαν γεμίζοντας ασφυκτικά τον Ι. Ν. Αγίου
Αλεξάνδρου στην Καρδίτσα όπου την Κυριακή 22 Αυγούστου
2010 έγινε με λαμπρότητα, θρησκευτική κατάνυξη και βυζαντινή
μεγαλοπρέπεια η χειροτονία του σε Διάκονο, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ. κ.
Κύριλλο, παρουσία πολλών Ιερέων.
Ήδη έχει εγγραφεί στην Ιερατική Σχολή Καρδίτσας όπου θα
παρακολουθεί μαθήματα για ένα χρόνο, μέχρι τον Ιούνιο 2011.
Μόλις χειροτονηθεί Ιερέας θα είναι ο νέος Εφημέριος της Ενορίας
Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, του χωριού μας.
Στον αγαπητό συγχωριανό μας Σωτήρη ευχόμαστε θερμά
συγχαρητήρια και να είναι πάντα Άξιος. 

Μ

ε πολύ μεγάλη επιτυχία
έγινε φέτος ο ετήσιος
χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
μας, την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010, το βράδυ στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας.
Η πολύ καλή βραδιά βοήθησε ώστε πολύς κόσμος (μόνιμοι,
απόδημοι χωριανοί μας αλλά και
πολλοί φίλοι μας από τα γύρω
χωριά) να καθίσει στα τραπέζια
– καρέκλες που είχαν απλωθεί
σε όλο το χώρο της πλατείας, να
εξυπηρετηθεί με τα ωραία ψητά
φαγητά του χωριανού μας Κώστα
Μονάντερου και να διασκεδάσει
με την ωραία παραδοσιακή ορχήστρα μέχρι τις πρωινές ώρες.
Φέτος για πρώτη φορά στην
30χρονη ιστορία του Συλλόγου
μας δεν νοικιάσαμε καρέκλες και
τραπέζια αλλά απλώσαμε αυτά
που πρόσφατα αγοράσαμε από
τους αδελφούς Μπέλλου. Οι 600
καρέκλες με τα ανάλογα τραπέζια
δεν έφτασαν λοιπόν (για πρώτη
φορά) να καθίσει όλος ο κόσμος
και γι’ αυτό μεταφέραμε επιπλέον τραπέζια και καρέκλες από τα
γύρω μαγαζιά του χωριού μας.
Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή του.
Την εκδήλωσή μας φέτος τίμησαν με την παρουσία τους: ο
χωριανός μας Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιτάμου
Γιάννης Α. Καραμέτος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Διαμερίσματος
Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης,
η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαυρομμάτας κα Νίκη Ρέκκα – Τζανάκου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Αποδήμων Νεράϊδας Γιάννης
Σπανός, ο Ολυμπιονίκης Κώστας
Θάνος, Μέλη Δ. Σ. Πολιτιστικών
Συλλόγων των γύρω χωριών και
πρωτοφανές πλήθος κόσμου.
Συγκινητική και ελπιδοφόρα
η παρουσία της νεολαίας που όχι
μόνο γλέντησαν με την ψυχή τους

Αγώνες δρόμου παιδιών

ε μεγάλη συμμετοχή
παιδιών έγιναν και
φέτος οι καθιερωμένοι αγώνες δρόμου των παιδιών, την Πέμπτη 12 Αυγούστου το απόγευμα, στη Νεράϊδα με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας. Τα παιδιά έτρεξαν
σε τέσσερις ομάδες ως εξής:
● Στην πρώτη ομάδα (αγόρια μικρά έως Γ΄ Δημοτικού)
πρώτος τερμάτισε ο Δημήτρης
Θέος γυιός του Θωμά και της
Φώνης Αυγέρη (εγγονός της κυΤα παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες δρόμου το 2010
ρα-Σοφίας).
● Στη δεύτερη ομάδα (κορίτσια μικρά έως Γ΄ Δημοτικού) πρώτη τερμάτισε η Άννα - Φωτεινή Σκλιάμη, κόρη της Γωγώς Μητσάκη
(εγγονή της Φωτεινής & του Δημήτρη Μητσάκη).
● Στην τρίτη ομάδα (αγόρια από Δ΄ Δημοτικού και πάνω) πρώτος τερμάτισε ο Σπύρος Μονάντερος
γυιός του Φώτη Μονάντερου (εγγονός της Όλγας & του Πέτρου Μονάντερου).
● Στην τέταρτη ομάδα (κορίτσια από Δ΄ Δημοτικού και πάνω) πρώτη τερμάτισε η Ματίνα Μητσάκη
κόρη της Βέτας και του Σταύρου Μητσάκη (εγγονή της Μαρίας).
Μετά τον αγώνα στην κεντρική πλατεία, βγήκε αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε
απονομή μεταλλίων και κεράστηκε το καθιερωμένο λουκούμι.
Φέτος είχαμε την τιμή ο αγώνας μας αυτός να πάρει μεγάλη δημοσιότητα αφού έγραψαν γι’ αυτόν οι
εφημερίδες της Καρδίτσας όπως θα δείτε σε άλλο κείμενο.
Ο Σύλλογος λέει ένα μπράβο σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια για τη συμμετοχή τους στους αγώνες
και ζητάει του χρόνου να πάρουν και πάλι μέρος όλα τα παιδιά του χωριού μας. Να μην λείψει ούτε
ένα.

Πανηγύρι
Μοναστηριού
Νεράϊδας

τουργία που τελέστηκε στην παλιά και ιστορική εκκλησία της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Νεράϊδας Δολόπων, συμμετείχαν
φέτος επτά (7) Ιερείς: οι 2 συνταξιούχοι πλέον χωριανοί μας παπαετάρτη έπεσε φέτος η 8η Βάϊος Μπαλτής και παπα-Βαγγέλης
όλη νύχτα αλλά πολλά παιδιά βοΣεπτεμβρίου. Αν και ήταν Γεροκώστας, ο παπα-Βαγγέλης
ήθησαν και την άλλη μέρα στη
όμως εργάσιμη μέρα πο- Γιαννουσάς, ο παπα-Παναγιώτης
μεταφορά των τραπεζιών – καρελύς κόσμος ήρθε και φέτος στο Βασιλάκης, ο παπα-Σεραφείμ
κλών από την πλατεία σε αίθουσα
μεγάλο (και τελευταίο του κα- Ζήσης, ο παπα-Κώστας Παπαγετου Πνευματικού Κέντρου. Τους
λοκαιριού) αυτό πανηγύρι των ωργίου και ο ενδιαφερόμενος να
ευχαριστούμε όλους θερμά.
Αγράφων. Ο καιρός ήταν πολύ μονάσει στο Μοναστήρι μας ΙεΕυχόμαστε και του χρόνου να
καλός, ζεστός, με τον ουρανό ρομόναχος πατήρ-Δαμασκηνός.
είμαστε καλά και να περάσουμε
χωρίς κανένα σύννεφο αυτή τη Ακολούθησε το καθιερωμένο στα
ακόμα καλύτερα στο χορό του
μέρη μας, σήκωμα του Υψώματος,
μεγάλη μέρα.
Συλλόγου μας στο χωριό.
στο
προαύλιο του Μοναστηριού
Στην Πανηγυρική Θεία Λειγια να αντιλαλήσει ο τόπος στη
συνέχεια από το κλαρίνο του Κώστα Βασιλάκη και τα αγραφιώτικα
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Σάββατο 10 Ιουλίου 2010
τραγούδια
μας με τη φωνή του
Μεγάλη η συμμετοχή του Συλλόγου Δρομέων
Γιώργου
Σούφλα.
Νάναι καλά οι
ον

Χορός Συλλόγου Νεράϊδας

Καρδίτσας στον 5

9

Τ

αγώνα Δρόμου Μενελαΐδας.

Μ

εγάλη σε αριθμό ήταν η συμμετοχή του Συλλόγου
Δρομέων Καρδίτσας (ΣΔΚ), στον 5ον αγώνα Δρόμου
που έγινε στον Δήμο Μενελαΐδας, απόστασης 13 χιλιομέτρων.
Συμμετείχε με 13 δρομείς, ενώ 3 προέρχονταν από την περιοχή
της Μενελαΐδας.
Αναλυτικά οι αθλητές ήταν οι: Ζησόπουλος Βησσαρίων, Καραμέτος Γεώργιος, Καραμέτος Ηλίας, Καραμέτος Φραγκίσκος, Παππάς
Στέργιος (σ.σ. παραλείπουμε τα άλλα ονόματα).
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον αγώνα συμμετείχαν πατέρας και
2 γυιοί από την ίδια οικογένεια (στη φωτό). Το ένα μάλιστα μέλος
της οικογένειας ο Φραγκίσκος Καραμέτος βγήκε 1ος στην κατηγορία των 12 – 15 χρονών.
Ο ΣΔΚ θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του κ.λ.π.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Η οικογένεια του χωριανού μας που παίρνει μέρος στους αγώνες του ΣΔΚ είναι ο Γιώργος με
τα παιδιά Ηλία & Φραγκίσκο (γυιός και εγγόνια του Ηλία Καραμέτου
με το βιολί). Θερμά συγχαρητήρια στο Γιώργο και τα παιδιά του και
τον ευχαριστούμε θερμά για τις φωτογραφίες που έδωσε στο ΣΔΚ και
δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες.

άνθρωποι για να γλεντάμε με την
ψυχή μας.
Πολύς ο κόσμος φέτος αλλά
πολλοί και οι υποψήφιοι για τις
επερχόμενες Δημοτικές εκλογές.
Βρέθηκαν εκεί μαζί μας υποψήφιοι Δήμαρχοι αλλά και υποψήφιοι
Σύμβουλοι Περιφερειακών, Δημοτικών, Κοινοτικών κ.λ.π. Συμβουλίων. Ο κόσμος, οι προσκυνητές
απόλαυσαν τη μαγευτική τοποθεσία, γεύτηκαν τα νοστιμότατα
ψητά κάτω απ’ τα σκιερά πλατάνια,
εξυπηρετήθηκαν από τα καφενεία
και τα άλλα μαγαζιά με τους μικροπωλητές και ο χορός κράτησε
μέχρι το βράδυ.
Να ’μαστε καλά να ξαναβρεθούμε όλοι και του χρόνου πάλι
στις 8 τρυτγιού (που έλεγαν οι παλιοί) στο πανηγύρι στην Παναγία.
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Θυρανοίξια στο Σαραντάπορο

Έ

Θυρανοίξια Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαρανταπόρου 24.7.2010

Θυρανοίξια (εξωτερικά)

Τ

των τριών χρόνων.
ο Σάββατο, 24-07-10, πραγματοποιήθηκαν
Πρωτοπόρος και ψυχή της όλης προσπάθειας,
τα θυρανοίξια του νέου ναού Κοιμήσεως της ο Στέφος Τσιτσιμπής. Με προσωπική επίβλεψη,
Θεοτόκου στο Σαραντάπορο, από τον Σεβαπολύ κόπο και κυρίως οικονομική διαφάνεια, ηγήσμιότατο Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο, τον γενιθηκε του όλου έργου και κατάφερε με τους συνερκό αρχιερατικό επίτροπο π.Δημ. Θεοδωρόπουλο,
γάτες του να προσθέσουν ένα στολίδι στο κέντρο
τον διάκονο Παναγιώτη Καλλιώρα και τους ιερείς
του
χωριού, που το χαίρονται και το αναγνωρίζουν
π.Κων/νο Αυγέρη, π.Ευάγγελο Γιαννουσά, π.Βάιο
όλοι.
Μπαλτή, π.Ευάγγελο Γεροκώστα και π.Γεώργιο
Η αγάπη και η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει
Δήμου.
καταφέρει πραγματικά κάτι το εκπληκτικό. Σχεδόν
Εντυπωσιακή και η προσέλευση των συγχω- ολοκληρώνεται και η αγιογράφηση του ναού και
ριανών, όχι μόνο από το Σαραντάπορο αλλά κι συνεχίζονται παράλληλα οι εργασίες καλλωπιαπό τα γύρω χωριά. Μετά το πέρας της τελετής, σμού του αύλειου χώρου. Γι’ αυτό όσοι επιθυμούν
προσφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτικά καθώς κι να συνεισφέρουν περαιτέρω, ας απευθύνονται
από μία αναμνηστική εικονίτσα ως ευλογία.
στον μπαρμπα-Στέφο. Απέδειξε πως έχει την ικαΑξίζει να επαινέσουμε τις προσπάθειες του νότητα να δίνει πολλαπλασιαστική αξία στο υστέεκκλησιαστικού συμβουλίου και της επιτροπής ρημα του καθενός.
ανεγέρσεως για την όλη οργάνωση, κυρίως όμως,
Ήδη η νέα εκκλησία αποτελεί αρμονικό συγια το μικρό θαύμα που κατόρθωσαν, με την ολο- μπλήρωμα στις λατρευτικές ανάγκες των κατοίκλήρωση του έργου στο τόσο σύντομο διάστημα κων.
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής

Είπαμε το νερό νεράκι στο Σαραντάπορο

Κ

αταπληκτικό! Οι εκλεγμένοι μας κατάφεραν το ακατόρθωτο. Μέσα από ένα ανεξήγητο πιγκ-πογκ μετάθεσης των
ευθυνών άφησαν στην τύχη
του το χωριό , για ολόκληρο το
καλοκαίρι, με αποτέλεσμα για
πρώτη φορά να υπάρχει τόσο
οξύ πρόβλημα για τόσο μεγάλο διάστημα. Στην κυριολεξία
είπαμε το νερό νεράκι στο Σαραντάπορο.
Τα πράγματα φάνηκαν από
πολύ νωρίς. Η έλλειψη νερού
έκανε την εμφάνισή της από τον
Ιούνιο. Για ανεξήγητους και αδικαιολόγητους λόγους το νερό της
άρδευσης δεν έφτασε, για δεύτερη χρονιά, στο χωριό. Παράλληλα
οι κήποι, αν δεν αυξήθηκαν κάλυψαν τα ίδια στρέμματα, χωρίς
συνείδηση των ιδιοκτητών και
χωρίς έλεγχο των υπεύθυνων τοπικών συμβούλων. Η απειλή των
προστίμων, για άλλη μια φορά,
έμεινε κενό γράμμα (μέτρο που
δεν μπορείς να το προασπίσεις,
τουλάχιστον μην το γελοιοποιείς).
Η μέτρηση των ρολογιών αποδείχτηκε περίτρανα ότι δεν γίνεται.
Η διαχείριση του εναπομείναντος
νερού ύδρευσης, ελλειμματική.
Μια οι βάνες τάχα δεν λειτουργούν, για να γίνεται τουλάχιστον
πιο δίκαιη κατανομή του νερού,
μια οι εγνωσμένες βλάβες θα....
αποκατασταθούν και το πράγμα
πήγαινε σχοινί κορδόνι.
Ο πρόεδρος απελπιστικά
απών. Όχι μόνο δεν τον είδαμε
αλλά ούτε τον ακούσαμε όλο το
καλοκαίρι. Αλήθεια, πώς θα μπορεί να μας βλέπει στα μάτια; «Τα
στερνά τιμούν τα πρώτα». Οι τοπικοί μας, επιδεικτικά άπραγοι.
«Δεν εισακουόμαστε από το δήμαρχο, ας έρθει αυτός να βάλει
το νερό», έλεγαν. Ο Δήμος απ’
την άλλη είχε μόνιμη απάντηση,
«υπάρχουν τοπικοί σύμβουλοι και
πρόεδρος, αυτοί υποχρεούνται
να ενδιαφερθούν», και ο κόσμος
άνυδρος και άπλυτος.

«Ο καλός ο καπετάνιος στη
φορτούνα φαίνεται» λέει ο λαός
και μεις μείναμε χωρίς καπετάνιους. Μόνο κάποιοι «κωπηλάτες» να βολοδέρνουν εθελοντικά
πάνω – κάτω στο υδραγωγείο και
να προτείνουν λύσεις διαχείρισης,
αλλά εις μάτην. Τα πράγματα ήταν
μοιρολατρικά ευθυγραμμισμένα.
Για να είμαστε δίκαιοι, οι μόνοι
που φάνηκε να είναι παρόντες,
μέσα στην ανεπάρκειά τους, ήταν
ο αντιδήμαρχος κ. Τσαντήλης
και ο Ηλίας Γάκης, οι άλλοι ανύπαρκτοι. Τις λίγες μέρες που ακολουθήθηκε η πρόταση που τους
υποδείχτηκε, δηλαδή το βράδυ
να κλείνει το υδραγωγείο και τη
μέρα να διαχειριζόμαστε προγραμματισμένα το νερό από τις
βάνες στην πλατεία, το πρόβλημα
γινόταν πιο ήπιο. Έστω για κάποιες ώρες είχε νερό και το πάνω
χωριό (που διαφορετικά δεν είχε
καθόλου) και κυρίως μπορούσαμε να προγραμματίσουμε τις
οικιακές ανάγκες, αφού υπήρχε
καθορισμένο ωράριο. Καρτερικά όλοι περιμένανε το τέλος του
καλοκαιριού για να επανέλθει η
επάρκεια. Μάταια όμως, γιατί τα
προβλήματα συνεχίστηκαν και
φαίνεται πως κάτι σοβαρό συμβαίνει σχετικά με την ύδρευση.
Η προοπτική
Όταν κάποιος δεν εισακούεται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, αφού
ενημερώσει το χωριό μια κι από
αυτό εκλέχτηκε, έντιμο είναι να
παραιτείται. Τα υπόλοιπα αποτελούν απλώς δικαιολογίες. Όσο για
τη συγγνώμη του δημάρχου στην
όψιμη προεκλογική του συγκέντρωση και όχι σε πρώιμη λαϊκή
συνέλευση όπως θα έπρεπε, είναι
ευπρόσδεκτη. Αλλά στην πολιτική
όταν αναγνωρίζεις τα λάθη σου,
η συγγνώμη συνοδεύεται και με
συγκεκριμένη πράξη. Αν απέτυχες στην ύδρευση ενός οικισμού,
με ποια εχέγγυα φιλοδοξείς να

βελτιώσεις τα προβλήματα όλης
της Καρδίτσας κι όχι μόνο; Όσο
γι’ αυτούς που κάνουν κριτική, να
έχουν το θάρρος να τα λένε εκεί
που πρέπει. Όχι να βρίζουν ιδιωτικά και να γλείφουν δημόσια...
Τελικά τη μοίρα τη διαμορφώνουμε μόνοι μας. Και φάνηκε
πως αν θέλουμε μπορούμε να την
κάνουμε καλύτερη. Για παράδειγμα: όταν δραστηριοποιήθηκε μια
ομάδα εθελοντών απλώθηκαν τα
λάστιχα της άρδευσης που μέχρι τότε θεωρούνταν αδύνατο.
Το εγκαταλελειμμένο μπάσκετ
ζωντάνεψε και έδειξε γήπεδο,
χάρη στην εθελοντική προσφορά κάποιων νεαρών, με επικεφαλής τον Χάρη τον Αποστολό. Το
πνευματικό κέντρο, για άλλη μια
χρονιά, με ανάλογο τρόπο έμεινε
ανοιχτό, για να γεμίζει με χαρούμενες φωνές από τα παιδιά μας. Ο
βιολογικός και αυτός χρειάστηκε
τηλεφωνήματα επί τηλεφωνημάτων ενεργών πολιτών, μέχρι
και ο Ταλιαδούρος πίεσε, για να
σταματήσουν οι αναβολές και
να συνεννοηθούν οι υπεύθυνοι.
Και το αστείο είναι πως ενώ για
ένα μήνα απαγόρευαν τις συνδέσεις, αποδείχτηκε στο τέλος πως
χρειαζόταν όλες οι συνδέσεις του
χωριού και 3-4 βυτιοφόρα ακόμα
για να γεμίσουν οι δεξαμενές και
να μπορούν να λειτουργήσουν τα
μηχανήματα. Υπάρχουν και άλλα
αισιόδοξα παραδείγματα που δεν
τα δίνουμε σημασία. Μάλλον θέλει τρόπο κι όχι μόνο κόπο για να
υπάρξει αποτέλεσμα. Συμπέρασμα, όταν υπάρχει ένας καλός συντονισμός, οργάνωση και πίεση,
πολλά γίνονται.
Το στοίχημα που έχουμε
μπροστά μας είναι η ολοκλήρωση
της άρδευσης, το βγάλσιμο των
ρολογιών έξω από τα οικόπεδα
(πάλι κάποιοι ξεκίνησαν εθελοντικά) και βέβαια η αντιμετώπιση
του δικτύου ύδρευσης.
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής

Βιολογικός, ένα σπουδαίο έργο
ολοκληρώθηκε

να έργο ζωής για το Σαραντάπορο, επιτέλους το είδαμε να λειτουργεί. Μαζί με τις κριτικές, οφείλουμε να
αναγνωρίσουμε πως έστω και την τελευταία στιγμή πριν
καταργηθεί ο Δήμος Ιτάμου, οι προσπάθειες χρόνων του
δημάρχου Βασίλη Τσαντήλα, έπιασαν τόπο.
Ο βιολογικός του Σαρανταπόρου, αφού πέρασε από σαράντα κύματα, με αργοπορίες και χάσιμο χρημάτων και συγχρόνως με πείσμα και προσπάθεια, είναι πλέον πραγματικότητα. Ας
μείνουμε στο, τέλος καλό όλα καλά, κι ας ξεχάσουμε πως ένα
έργο που προβλεπόταν από τα σχέδια ακόμα του χωριού, χρειάστηκε τόσα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Παράλληλα ας κρατήσουμε την όλη εμπειρία ως πολύτιμο οδηγό για το μέλλον, για
να πιστέψουμε ότι μπορούμε και δικαιούμαστε έργα, που μας
ξεχωρίζουν απ’ όλη την περιοχή κι όχι μόνο.
Είμαστε ευγνώμονες σ’ όλους όσους προσπάθησαν και φυσικά στο Βασίλη Τσαντήλα, που το δρομολόγησε και κυρίως
είχε την τύχη, μαζί μας, να το δει να λειτουργεί. Είναι σίγουρο,
πως θα απαλλαχτεί το Σαραντάπορο από ένα χρόνιο πρόβλημα
και συγχρόνως θα δώσει την ευκαιρία να επικεντρωθούμε με
μεγαλύτερο πείσμα και κουράγιο (αφού κάτι προχωράει) στα
υπόλοιπα προβλήματα του χωριού.
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Πρωϊνός Τύπος» Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010

Λειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός
Σαρανταπόρου

Τ

έθηκε σε λειτουργία ο το μοναδικό ορεινό με 300 καΒιολογικός Καθαρισμός τοίκους που απέκτησε Βιολογικό
Σαρανταπόρου, του Δ. Δ. Καθαρισμό.
Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης ΤσαΝεράϊδας, αυτή την εβδομάδα και ένα χρόνιο πρόβλημα, ντήλας, δήλωσε ότι το έργο έπρεπου εκκρεμούσε στο σύγχρονο πε να γίνει και δημόσια ζήτησε
αυτό οικισμό από το 1972 αντι- συγγνώμη για το πρόβλημα επαρμετωπίστηκε.
κούς και συνεχούς υδροδότησης
Έκδηλη ήταν η ικανοποίηση του οικισμού φέτος που ταλαιπώτων κατοίκων του οικισμού Σα- ρησε τους κατοίκους και λόγω της
ρανταπόρου και την εξέφρασαν κακής διαχείρισης και υπερκαταστον
Δήμαρχο
Ιτάμου κ. Βασίλη
Τσαντήλα που επισκέφθηκε τον οικισμό την Τετάρτη
(1.9.10), το βράδυ.
Οι Κοινοτικοί
Σύμβουλοι κ. Η.
Γάκης, Ελ. Σπανός,
η Αντιπρόεδρος
κα Νάγια Γάκη και
όλοι οι παρευριOι εγκαταστάσεις του Βιολογικού στον "Άμπλα"
σκόμενοι ευχαρίστησαν τον Δήμο Ιτάμου για το νάλωσης για άρδευση των κήπων
έργο ζωής που στοίχισε 500.000 και δεσμεύτηκε για την κατασκευή
ευρώ. Το Σαραντάπορο, είναι από νέου δικτύου ύδρευσης και σύντα πρώτα χωριά της Ελλάδας και δεση του αρδευτικού δικτύου.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010

Ε

Ξεχωριστός αγώνας Δρόμου
στη Νεράϊδα

νας ξεχωριστός αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 12 Αυγούστου στην όμορφη Νεράϊδα του Δήμου Ιτάμου.
Τριανταπέντε παιδιά έως και 12 ετών βρέθηκαν στην εκκίνηση και αγωνίσθηκαν με όρεξη και πάθος καταχειροκροτούμενα
από τους κατοίκους. Ο Σύλλογος Δρομέων Καρδίτσας εκφράζει
τα συγχαρητήριά του τόσο στους λιλιπούτειους δρομείς όσο και
στους διοργανωτές και προσβλέπει στη διοργάνωση ενός αγώνα
δρόμου και για μεγαλύτερους στους πανέμορφους και καταπράσινους δρόμους της περιοχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αυτό το κείμενο, συνοδευόμενο από 2 και 3 φωτογραφίες, δημοσιεύτηκε στις
Καρδιτσιώτικες εφημερίδες την Πέμπτη 19.8.10. Τα
κείμενο και τις φωτογραφίες έδωσε στις εφημερίδες
ο Σύλλογος Δρομέων Καρδίτσας (ΣΔΚ) τον οποίο
ευχαριστούμε θερμά και συμφωνούμε
απολύτως με την ωραία ιδέα του. Μέλος
του ΣΔΚ είναι και ο αγαπητός συγχωριανός μας
Γιώργος Η. Καραμέτος που μαζί με τα παιδιά του
λαμβάνουν μέρος στους αγώνες του. Περισσότερα γι’ αυτόν σε άλλο απόκομμα εφημερίδας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Μ

ε την παρουσία και συμμετοχή πλήθους χωριανών μας έγιναν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και οι αρχαιρεσίες
(εκλογές) του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας
το Σάββατο 14 Αυγούστου 2010, το απόγευμα στην κεντρική πλατεία
Νεράϊδας, όπου απλώθηκαν καρέκλες του Συλλόγου μας.

Το σημαντικότερο όλων που τονίστηκε και εκεί από ομιλητές ήταν
το ήρεμο και εποικοδομητικό κλίμα μέσα στο οποίο έγινε η Συνέλευση. Μπράβο σε όλους που η συζήτηση κρατήθηκε σε υψηλό επίπεδο
και ευχόμαστε πάντα να γίνεται έτσι.
Πρόεδρος της Γ. Σ. ορίστηκε ο χωριανός μας Σταύρος Μητσάκης
που έδινε το λόγο, στους πολλούς ομιλητές, μετά τον απολογισμό
δράσης του απερχόμενου Δ. Σ. που έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου
μας Βασίλης Θάνος. Στην πολύωρη συζήτηση συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για πολλά ζητήματα που αφορούν τον Σύλλογο και
το χωριό μας. Δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν από εδώ λόγω χώρου,
έχουν γραφεί όμως όλα όπως πάντα στα πρακτικά.
Στη συνέχεια έγιναν οι αρχαιρεσίες (εκλογές) για την ανάδειξη της
νέας διοίκησης του Συλλόγου μας. Εξελέγησαν πάλι οι ίδιοι χωριανοί
μας οι οποίοι με τη βοήθεια και όλων ημών των υπολοίπων θα συνεχίσουν το δύσκολο έργο της συνέχισης έκδοσης της Εφημερίδας μας,
την διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και τόσων άλλων που
κάνει (κάθε χρόνο και περισσότερα) ο Σύλλογος.
Καλή δύναμη ευχόμαστε στο νέο Δ. Σ., καλή συνεργασία με τους
άλλους φορείς του χωριού μας και ένα μεγάλο μπράβο σ’ όλους τους
χωριανούς μας για το υψηλό επίπεδο της συζήτησης στη Γενική Συνέλευση.

Ευχαριστήριο για Laptop Computer
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστούν θερμά τον
αγαπητό κοντοχωριανό και φίλο του χωριού μας κ. Νίκο Γεωργίου από τη Μαυρομμάτα που ζεί στην Αμερική, για το Laptop
Computer (φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή) που μας έστειλε για
να το απονείμουμε στον μαθητή που θα έμπαινε πρώτος (με τα
περισσότερα μόρια) στο Πανεπιστήμιο φέτος. Η προσφορά του
αυτή είναι στη μνήμη της (εξαδέλφης του) Ελένης Η. Κατσούλη
και της (εξαδέλφης & νονάς του) Βιργινίας Κατσούλη – Δήμου.
Ο φορητός Η/Υ δόθηκε ήδη από το Σύλλογό μας στον Άγγελο
Κουσάνα (γυιό της Τζίνας και του αείμνηστου Βασίλη Κουσάνα)
που συγκέντρωσε 19.406 μόρια και πέρασε στο Πολυτεχνείο
Αθηνών.
Ευχαριστούμε θερμά τον φίλο μας Νίκο Γεωργίου και εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον χωριανό μας φοιτητή
Άγγελο Β. Κουσάνα.

Πήρε Πτυχίο Φιλοσοφικής
Η Μαρία Τουφεκούλα, κόρη του Σάκη και της Μάγδας Τσιτσιμπή (εγγονή του Βασίλη Τσιτσιμπή), πήρε το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία
Ευχαριστήριο
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστούν θερμά τον
Δήμο Ιτάμου για την Οικονομική Ενίσχυση προς την Εφημερίδα
του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».
Προσφορά για την Εφημερίδα μας
Ο Δημήτριος (Μίμης) Σπανός προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 1245) για την Εφημερίδα του χωριού μας «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων» στη μνήμη προσφιλών προσώπων του.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Τα τσιμεντένια βάθρα της γέφυρας του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι, στη θέση «Φιλίππου». Αληθεύει ότι η μελέτη προέβλεπε κατασκευή βάθρων, μεταφορά και τοποθέτηση της γέφυρας από τον
ίδιο εργολήπτη; Άν ναί πότε θα τοποθετηθεί αυτή η γέφυρα; Ζητάμε
επειγόντως απάντηση από τους αρμοδίους γι’ αυτό.

Προσφορά για Οστεοφυλάκιο
Ο Γεώργιος Μακρής προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 256) για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας, στη μνήμη του αδικοχαμένου αδελφού του Αλέκου
Μακρή, για την ηρωϊκή απόφασή του να σώσει το καλύτερο και
ιστορικότερο μνημείο του χωριού μας, το Μέγα Γεφύρι το 1949,
από τους σαμποτέρ του τότε στρατηγού Παυσανία Κατσώτα. Στη
σύζυγό του Λιώ και γονείς και αδέλφια.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορές για το Μοναστήρι
● Ο Νίκος Μακρής από το Μεγαλάκκο προσέφερε το ποσό
των 100 ευρώ στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας,
στο Μοναστήρι μας.
● Η Ευαγγελία Μακρή – Λώλου που διαμένει στον Άγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ στην Ιερά
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας, στο Μοναστήρι μας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για
τις προσφορές.

Επίσκεψη του Προέδρου Δ. Δ. Νεράϊδας, πρόσφατα στο γραφείο του
Διοικητή του Νοσοκομείου Καρδίτσας όπου μεταξύ άλλων θεμάτων
για το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας, συζητήθηκε πως πρέπει να αρχίσουν οι ενέργειες για να έρθει νέος Ιατρός αρχές του χρόνου αφού η
θητεία της νυν Ιατρού μας λήγει τέλος του έτους. Ο κ. Διοικητής είπε
πως θα το φροντίσει.

Ευχαριστήριο
Ο Νικόλαος και η Αθανασία Λυρίτση από το Μεγαλάκκο
συγχαίρουν τα εγγόνια τους:
1) Χαντζοπούλου Έρσα που διορίστηκε στην τράπεζα
«ALFA BANK» στο Καρπενήσι.
2) Χαντζόπουλο Θανάση που πέτυχε στη σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στη Θεσσαλονίκη.
3) Πασχάλη Αθανασία που πέτυχε στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας.
4) Πασχάλη Νικολέτα που πέτυχε στη σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ) στη Θεσσαλονίκη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Θερμά συγχαρητήρια και από εμάς.

Σας προσφέρουμε κρασί παραγωγής μας &
τσίπουρο από το ιδιωτικό αποστακτήριό μας
στο Νέο Κρίκελλο Λαμίας

Αυγέρης Σεραφείμ του Ηλία

Ο αγαπητός μας Παναγιώτης πέρυσι στο πανηγύρι του Μοναστηριού
(8.9.2009) έψηνε όπως κάθε χρόνο. Φέτος αν και προετοιμάστηκε πηγαίνοντας στη θέση του ξύλα δεν πρόλαβε… Αιωνία του η μνήμη.
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Τηλ.: 2231 0 82206 
Κιν.: 6977509164

Προσφορές
εις μνήμην
Χαρίκλειας Θάνου

● Στη μνήμη της συζύγου του Χαρίκλειας, ο
σύζυγος Κώστας Θάνος
προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ (αρ. απόδ. 1280), για
την Εφημερίδα του χωριού
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», αντί
στεφάνου.
● Στη μνήμη της μητέρας τους Χαρίκλειας, η
οικογένεια Δημητρίου και
Νίκης Θάνου – Καραμανώλη προσέφεραν το ποσό
των 100 ευρώ (αρ. απόδ.
1281), για την Εφημερίδα
του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», αντί στεφάνου.
● Στη μνήμη της μητέρας τους Χαρίκλειας, η
οικογένεια Κατερίνας και
Γιώργου Θάνου προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ
(αρ. απόδ. 1282), για την
Εφημερίδα του χωριού
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», αντί
στεφάνου.
● Στη μνήμη της συμπεθέρας τους Χαρίκλειας,
η οικογένεια Σοφίας και
Γεωργίου
Μπατσιάκου
(πεθερικά του Γιώργου),
προσέφεραν το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 1283), για
την Εφημερίδα του χωριού
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», αντί
στεφάνου.
Ευχαριστούμε θερμά για
τις προσφορές.
Προσφορά
για Οστεοφυλάκιο
Τα αδέλφια Σπανού
Θωμάς, Μαρία, Ζωή και
Μαγδαληνή προσέφεραν
το ποσό των 200 ευρώ (αρ.
απόδ. 65) για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας εις μνήμην
των γονέων τους αντί μνημοσύνου.
Ευχαριστούμε θερμά για
την προσφορά.

Προσφορά
για Οστεοφυλάκιο
Η Μαρία Σπανού – Ρούτση προσέφερε το ποσό
των 200 ευρώ (αρ. απόδ.
147) για την αποπεράτωση
του νέου Οστεοφυλακίου
Νεράϊδας στη μνήμη συγγενικών προσώπων της.
Ευχαριστούμε θερμά για
την προσφορά.
Αλλαγή διεύθυνσης
Ιατρείου
Ο αγαπητός χωριανός
μας Ιατρός – Δερματολόγος Βαγγέλης Κουτής μετέφερε το Ιατρείο του από την
οδό Κηφισίας στο Χαλάνδρι.
Η διεύθυνση του νέου Ιατρείου του είναι στην οδό
Πλάτωνος 1, στην πλατεία
Δούρου, στο Χαλάνδρι. Το
τηλέφωνο είναι το ίδιο δηλαδή: 210 7784701.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

12

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Εκλογικού Καταλόγου 1865 ιστορικών στοιχείων συνέχεια

Α

πό τον αγαπητό χωριανό μας Ιερέα παπα-Σεραφείμ Ζήση λάβαμε κείμενο με σημαντικότατα
ιστορικά στοιχεία για την ιστορία του
χωριού μας. Η ιστορία του χωριού μας
είναι, ως γνωστόν, οι άνθρωποι που έζησαν σ’ αυτό στους αιώνες. Ευχαριστούμε
θερμά τον χωριανό μας και παρακαλούμε
πολύ το ίδιο να κάνουν κι άλλοι χωριανοί
μας καταγράφοντας στοιχεία που έχουν ή
άκουσαν σχετικά με το γενεαλογικό τους
δέντρο. Το κείμενο έχει ως εξής:

Σας γράφω κάποια στοιχεία, από μαρτυρίες παλαιοτέρων, σχετικά με διάφορα
επώνυμα του χωριού μας, που αναφέρονται
στον Εκλογικό Κατάλογο του 1865 αλλά
και κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες
του προπάππου μου Γιάννη Ζήση.
● Το επώνυμο Θώμος: Ήταν Γερόπουλος ή Θώμος. Το 1947 – 1950, με τον
εμφύλιο πόλεμο, ήμασταν στην Καρδίτσα.
Πρόεδρος της Κοινότητας Νεράϊδας ήταν
ο Γιάννης Τσιτσιμπής. Έτυχε να είμαι στο
σπίτι του όταν ήρθε εκεί ο Νικόλαος Θώμος. Σε ένα φθαρμένο βιβλίο (Μητρώο
Αρρένων ή Δημοτολόγιο πρέπει να ήταν)
βρήκαν το επώνυμο «Γερόπουλος ή Θώμος». Το Γερόπουλος αναζητούσε να βρεί
ο Νικόλαος Θώμος. Η καταγωγή των Θωμαίων είναι από την Καστοριά. Ήρθαν στη
Σπινάσα σαν υλοτόμοι, τρία (3) αδέρφια
και έμειναν μόνιμα. Αργότερα εγκαταστάθηκαν εκεί στην εξοχή. Οι σημερινοί Θωμαίοι είναι απόγονοι του Κώστα Θώμου
ενώ οι άλλοι δύο (2) ξεκληρίστηκαν. Κόρη
του Κώστα Θώμου ήταν και η γιαγιά μου
Αγορή Τσιτσιμπή, σύζυγος του Σεραφείμ
Τσιτσιμπή, η οποία, κατά μαρτυρία της,
γεννήθηκε στη Νεράϊδα, εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του μακαρίτη Μήτσιου Δήμου, του ταχυδρόμου.
● Το επώνυμο Παπαδόπουλος: Τα
έτη 1964 – 1968 ήμουν στον Άγιο Κων/νο
Λοκρίδος. Ο Γραμματέας της Κοινότητας,
Θωμάς Μπεσίρης (σαρακατσάνος στην καταγωγή) μου είπε: «Εσείς εκεί επάνω βγάζετε γερά μυαλά…». Είχε γνωρίσει έναν
επιθεωρητή Μονοπωλίων, έξυπνο άνθρωπο, με το επώνυμο Παπαδόπουλος, ο οποίος του είπε ότι έλκει την καταγωγή του από
τη Νεράϊδα Ευρυτανίας.
● Το επώνυμο Γρούνας: Υπήρχαν σαρακατσαναίοι με το επώνυμο αυτό. Κατά
μαρτυρία της Γεωργίας Θάνου, συζύγου
Φωτίου Θάνου (Κωσταρέλλου), που ήταν
το γένος Παπαδάκη, ένας πρόγονός της
Παπαδάκης από τα Σαραντάπορα είχε παντρευτεί μια βλάχα με το επώνυμο αυτό,
Γρούνας. Στον Άγιο Κων/νο είχα γνωρίσει
την πεθερά της Ευαγγελίας Χρήστου Μακρή από το Μεγα-Λάκκο. Κατάγονταν από
αυτή την οικογένεια των Γρουναίων. Επίσης Γρούνας από την ίδια οικογένεια υπάρχει σήμερα στον Πύργο Ορχομενού. Πρίν
λίγα χρόνια στο σαλόνι αναμονής ενός Ιατρείου στη Λαμία άκουσα, σε συζήτηση που
είχαν κάποιοι γνώριμοι μεταξύ τους, πως
στην περιοχή του Δομοκού κάποια οικογένεια άλλαξε το επώνυμό της από Γρούνας
σε Ρουμελιώτης. Ανατρέχοντας τώρα στον
τηλεφωνικό κατάλογο, είδα ότι το επώνυμο
Ρουμελιώτης υπάρχει στην Εκκάρα και την
Αγόριανη Δομοκού.
● Το επώνυμο Δήμος: Στη συνέχεια
που θα αναφερθώ στο επώνυμο Ζήσης
εκτενέστερα, θα προκύψει η μαρτυρία πως
στην εποχή του προπάππου μου υπήρχε το
επώνυμο Δήμος.
● Το επώνυμο Ζήσης: Κατά τις δικές
μου πληροφορίες, ο Δημήτριος Διαμαντής,
πατέρας του Ζήση (Τσιτσκάος) ήρθε στη
Σπινάσα, όχι από τη Βούλπη αλλά από το
Χαλκιοπούλι, χωριό της επαρχίας Βάλτου
κοντά στην Αμφιλοχία. Αυτή την πληροφορία είχε και ο μακαρίτης Κώστας Ζήσης, ο δάσκαλος. Ο κτηνοτρόφος Γιάννης
Γάτσης από το Τροβάτο, που σήμερα κατοικεί στην Αταλάντη, πήγαινε παλαιότερα

και παραχείμαζε στα μέρη της Αμφιλοχίας,
μου λέγει πως υπάρχει και σήμερα χωριό
με το όνομα Χαλκιοπούλι. Τον Δημήτριο
Διαμαντή τον είχαν απαγάγει κλέφτες και
ζητούσαν λύτρα από την οικογένειά του.
Τον είχαν μέσα σε μια σπηλιά όπου για να
ανέβουν χρησιμοποιούσαν για σκάλα ένα
μεγάλο ξύλο με τα μπαρχάλια του. Ο Διαμαντής ήξερε λίγα γράμματα. Κάποια στιγμή που ο ένας κλέφτης απουσίαζε, ο άλλος
έλυσε τα χέρια του Διαμαντή για να γράψει και να τον μάθει γράμματα. Κατάφερε
όμως έτσι και τον εξόντωσε και όταν επέστρεψε ο δεύτερος κλέφτης, τον έσπρωξε
κι αυτόν όταν ανέβαινε στη σπηλιά και τον
έριξε κάτω και σκοτώθηκε. (Μήπως ήταν
η σπηλιά που εκρατείτο στη Βούλπη;). Εξ’
αιτίας αυτού του γεγονότος έφυγε από εκεί
και ήρθε στη Σπινάσα φοβούμενος αντίποινα από τους ανθρώπους των κλεφτών. Γιός
του Δημητρίου Διαμαντή ήταν ο Διαμαντής
Ζήσης (Τσιτσκάος) που αναγράφεται στον
Εκλογικό Κατάλογο του 1865, ο οποίος
είχε τρία (3) αγόρια. Τον Κώστα, τον Γιώργο και τον Γιάννη, κορίτσια δεν γνωρίζω
πόσα είχε. Παιδιά του Κώστα ήταν ο Γρηγόρης, ο Βασίλης (Βασιλάκος), ο Θανάσης
και ο γνωστός με το παρατσούκλι Κορκόντζηλος, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα.
Τον Γιώργο τον σκότωσε απόσπασμα στρατού κατά λάθος, γιατί νόμισαν πως ήταν ο
αδελφός του Γιάννης, που διώκονταν ως
ανυπότακτος στρατού. Δεν ξέρω πόση
δόση αληθείας έχει η ιστορία που θα σας
διηγηθώ, που ο Γιάννης Ζήσης (ο προπάππος μου) χρησιμοποίησε σαν δικαιολογία
και δεν πήγαινε στρατιώτης. Ήταν μια κατηγορία στρατευσίμων, που υπηρετούσαν
τρείς μήνες (τριμηνίτες) με ποια κριτήρια
δεν γνωρίζω. Στην κατηγορία αυτή ανήκε ο Γιάννης Ζήσης. Όμως κάποιος Γιάννης Δήμος κατάφερε με διάφορα μέσα να
υπαχθεί εκείνος στην κατηγορία αυτή των
στρατευσίμων, να υπηρετήσει αυτός τρείς
μήνες και ο Γιάννης Ζήσης θα υπηρετούσε περισσότερο χρόνο. (Από εδώ βγαίνει η
πληροφορία πως στην εποχή του προπάππου μου Γιάννη Ζήση υπήρχε στη Σπινάσα το επώνυμο Δήμος). Τούτο το θεώρησε
αδικία ο Γιάννης Ζήσης και βγήκε κλέφτης
στα βουνά, αρνούμενος να καταταγεί στο
στρατό. Ύστερα από πολλά χρόνια καταδίωξης σκότωσαν αντ’ αυτού τον αδερφό
του Γιώργο πέρα στην Κορομηλιά όπου
είχαν το μαντρί τους. Μετά το φόνο του
αδελφού του ο Γιάννης Ζήσης έμεινε πιά
ανενόχλητος από τις κρατικές υπηρεσίες
και επέστρεψε στο σπίτι του. Όταν δε ήταν
κλέφτης πήγαν μαζί με άλλους να ληστέψουν κάποιες οικογένειες στην Παλιαπιδιά.
Αφού δεν κατάφεραν να συλλάβουν τους
ανθρώπους, τους προκάλεσαν πολλές υλικές ζημίες. Αργότερα μεταμελήθηκε για τις
πράξεις του αυτές και τους ειδοποίησε ότι
δεν μπορεί να ξεπληρώσει τη ζημιά αλλά
αν ήθελαν να του δώσουν να παντρευτεί
ένα κορίτσι της οικογένειάς τους (να τους
απαλλάξει από ένα βάρος) αλλά εκεί δεν
πήγαινε, αν ήθελαν να του την φέρουν στο
χωριό. Διάλεξαν λοιπόν αυτοί την πιο άσχημη κοπέλα της οικογένειας (δεκατεσσάρων
ετών, αυτός θα ήταν πάνω από τριάντα)
και την έφεραν με καλυμμένο το πρόσωπό
της με φερετζέ. Βγήκε κάποιος στο Τουρκόμνημα και φώναξε στο Γιάννη που ήταν
στο χωράφι του κάτω στου «Αδάμ» (πάνω
από τον πόρο του Σωτήρως) να έρθει επάνω. Ήρθε, φώναξαν τον παπά και τους στεφάνωσε και μετά πιάνει και αφαιρεί τον φερετζέ από τη νύφη. Κούνησε το κεφάλι του
όταν την είδε… Αυτή η κοπελίτσα όμως με
τον καιρό έγινε μια θεριακλού που δεν της
έλειπε ποτέ από το σελάχι της η καπνοσακκούλα, η ίσκα και ο πριόβολος. Απέκτησε
δυο αγόρια (τον παππού μου Κώστα Ζήση
και τον Λάμπρο Ζήση) και έξι κορίτσια εκ
των οποίων η Μητσιομήτραινα στη Γελαδόβρυση και η γιαγιά του Πέτρου Κούκου

στα Κουκέϊκα, οι άλλες παντρεύτηκαν σε
ξενοχώρια.
Κάποτε τρείς κλέφτες πήγαιναν περασμένα μεσάνυχτα στο χωριό, τη Σπινάσα,
χτυπούσαν την πόρτα σε ένα σπίτι, άνοιγαν
οι νοικοκυραίοι και αυτοί ζητούσαν και
έπαιρναν διάφορα τρόφιμα και όταν έφευγαν τους απειλούσαν να μην μαρτυρήσουν.
Ύστερα από λίγες μέρες πήγαιναν σε άλλο
σπίτι και μετά σε άλλο. Είχαν επισκεφθεί
σχεδόν το μισό χωριό. Κάποτε άνοιξε κάποιος το στόμα του και μίλησε και το μυστικό μαθεύτηκε σε όλο το χωριό. Τότε ο
Γιάννης Ζήσης, σαν παλιός κλέφτης που
ήταν κατέστρωσε το εξής σχέδιο: Έβαλε
να παρακολουθούν τη νύχτα όλες τις εισόδους του χωριού, με εντολή να μην τους
ενοχλήσουν καθόλου, μόνο να δούν από
πού θα έρθουν και προς τα πού θα φύγουν.
Ήρθαν κάτω από το Τσιροπλάκι και έφυγαν από τον ίδιο δρόμο. Μετά άλλο βράδυ
τους παρακολούθησε μόνος του. Όταν τους
είδε πως μπήκαν στο χωριό, πήγε και τους
περίμενε πιο πέρα από το γεφύρι για να δεί
αν θα πήγαιναν χαμηλά προς τις Ιτιές και
αν θα ρίχνονταν πέρα προς τα Κουκέϊκα ή
θα πήγαιναν επάνω προς τις Γλύνες. Βγήκαν στις Γλύνες και πήραν το δρόμο προς
το Τσιουμί. Εξετίμησε ότι, αν δεν έφυγαν
μακριά, πιθανότερο ήταν να κρύβονται στο
Πλατανάκι, ανάμεσα στις Γλύνες και στο
Τσιουμί, διότι εκεί είχε πηγή να παίρνουν
νερό και το μέρος ήταν πολύ κλειστό από
πατλιές και βάτα σε μεγάλη έκταση. Και
πράγματι έτσι ήταν. Καθάρισαν το μέρος
κάτω από ένα μεγάλο δέντρο στο μέσον
του κλειστού αυτού χώρου που προσέρχονταν με κάθε επιφύλαξη για να μην αφήνουν ίχνη και κρύβονταν όλη μέρα. Το βράδυ έβγαιναν για κλεψιές.
Την άλλη μέρα ο Γιάννης Ζήσης, πήρε
το γάϊδαρό του και πήγε στην περιοχή, δήθεν για ξύλα, και βρήκε την είσοδο, όπου
εισέρχονταν στον κρυψώνα τους, κατάλληλα καμουφλαρισμένη. Το βράδυ τους
περίμενε στην πηγή στο Πλατανάκι. Μόλις
νύχτωσε βγήκε ένας να πάρει νερό. Έριξε και τον σκότωσε. Οι άλλοι νόμισαν ότι
πυροβόλησε ο συνάδελφός τους κλέφτης
και φώναξαν να μάθουν τι συμβαίνει. Τότε
ο Γιάννης Ζήσης φώναξε: «Ελάτε κάτω».
Βγήκαν και εκείνοι από τον κρυψώνα τους
και κατευθύνθηκαν προς την πηγή αλλά
είχαν και αυτοί την ίδια τύχη. Να φαντασθείτε δε και πόσος χρόνος χρειάζονταν για
να γεμίσει ξανά, γιατί το όπλο ήταν εμπροσθογεμές. Το όπλο εκείνο το είχε ο παππούς
μου στο μαντρί, πιο πέρα από τα Δημέϊκα,
στο δρόμο προς τη Βλάχα. Πήγαινε εκεί,
όταν ο πατέρας μου και ο μπάρμπας μου
ο Χαράλαμπος ήταν μικροί, μια Δημοκώσταινα, υποθέτω η μάνα του Γιώργου Δή-

μου (του Τσί) και ζητούσε να πλύνουν την
κάνη του όπλου και έπινε τα νερά αυτά,
διότι όπως έλεγε είχαν θεραπευτικές ιδιότητες, επειδή το όπλο αυτό ήταν φονικό.
Ομολογούσε μάλιστα ότι έβλεπε θεραπεία.
Είδα «ιλάτσι» έλεγε και ξαναπήγαινε να
ξαναδεί «ιλάτσι». Την …πλήρωναν όμως ο
πατέρας μου και ο μπάρμπας μου που αναλάμβαναν μετά να καθαρίσουν την κάνη με
την τουφεκόβεργα…
Σε δεύτερη επιστολή του μας γράφει
τα εξής:
Σ’ αυτά που σας γράφω σε προηγούμενο γράμμα για τα διάφορα επώνυμα κ.λ.π.
μπορείτε να προσθέσετε:
● Το πατρικό σπίτι του γενάρχη των
Μητσαίων ήταν στο χωριό. Σε πoιό σημείο δεν γνωρίζω. Ο Δημήτριος Μητσάκης,
ο οποίος είχε παντρευτεί τη Γεωργούλα,
κόρη του Γιάννη Ζήση, πήγε πρώτος και
εγκαταστάθηκε στη Γελαδόβρυση. Μάλιστα η γυναίκα του ζήτησε και πήγαν επί
τόπου τα αδέλφια της Κώστας και Λάμπρος
Ζήσης και της υπέδειξαν το μέρος που θα
έφτιαχνε την καλύβα και τα μαντριά. Μια
καλύβα, η μια πλευρά με τοίχο για να στεριώνει το τζάκι και οι άλλες τρείς πλευρές
με στρουμπίνες από κοντοέλατα στο μέσα
μέρος και απ’ έξω φαρσομένες με φτέρες
και σκεπασμένη με πέταβρα (σχιστά, με
τσεκούρι σανίδια).
Η πληροφορία αυτή είναι από την
αδελφή του πατέρα μου Ευδοκία.
● Επίσης τη λέξη «ιλάτσι» γράφω με
γιώτα το πρώτο γράμμα υποθέτοντας ότι
προέρχεται από το ρήμα ιλάσκομαι που
έχει και την έννοια «καταπαΰνω». Αν κάποιος αναγνώστης βρεί τη σωστή ρίζα ας
την διορθώσει ορθογραφικά.
Σε τρίτη τέλος επιστολή του μας
γράφει:
● Προέλευση Δημητρίου Διαμαντή
συνέχεια…
Στην προσπάθειά μου για περισσότερα στοιχεία διεπίστωσα πως το πραγματικό όνομα του χωριού καταγωγής του είναι
«Χαλκιόπουλοι» και όχι «Χαλκιοπούλι» ,
όπως προφορικά μου το είχαν ειπεί.
Σας στέλνω συνημμένως φωτοτυπία,
από ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, περιέχουσα τις Ενορίες της Αρχιερατικής Επιτροπείας Αμφιλοχίας, όπου αναγράφεται το χωριό ως «Χαλκιόπουλοι».
Παπα-Σεραφείμ Ζήσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Στοιχεία για το επώνυμο Δήμος θα
αντλήσουμε (ο χωριανός μας «Φιλίστωρ»)
από το σχετικό βιβλίο που μας έστειλε ο παπα-Γιώργης Δήμος και θα τα παρουσιάσουμε
σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

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

Σ

τις θέσεις «Κρανούλες», & «Λογγές» [μερικές μέρες (25.10.03) μετά την ασφαλτόστρωσή του (13.10.03)] και πρόσφατα (εδώ κι 4 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
«Γούρνες» 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
Σαραντάπορα – Νεράϊδα. Όμως εργασίες στις θέσεις αυτές δεν είδαμε. Το φθινόπωρο διαβάσαμε για άλλες 2 εργολαβίες ποσού 900.000 € (δημοπρασία 13.10.09 - για
νότιο τμήμα νομού) και 800.000 € (20.10.09 – για υπόλοιπα τμήματα) αντίστοιχα. Η
σύμβαση για την εργολαβία των 900.000 € υπογράφηκε στις 25.4.10 και οι εργασίες
(διαβάσαμε) θα ολοκληρωθούν σε 12 μήνες (25.4.2011).
Τα 3 επικίνδυνα αυτά σημεία έπρεπε ήδη να είχαν αποκατασταθεί γιατί είναι (ιδίως τα 2) τα πιο «αμαρτωλά» του νομού μας. Όλοι απαιτούμε να αποκατασταθούν το
ταχύτερο. Επειγόντως.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Από τον Ομότιμο Καθηγητή του Παν/μίου Ιωαννίνων
ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
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υτό το καλοκαίρι, ήταν
αναμφίβολα ένα από
τα χειρότερα στην
ιστορία του περιβάλλοντος
του πλανήτη της Γής. Η ζέστη
και η ξηρασία σε πολλές περιοχές ήταν αφύσικη, ενώ οι
πλημμύρες στην Ασία και την
κεντρική Ευρώπη ήταν πρωτοφανείς. Άρχισε με τις πυρκαγιές στη Ρωσία και την Ουκρανία, οι οποίες επλήγησαν
από ένα πρωτοφανή καύσωνα που κατέκαυσε 1.750.000
στρέμματα δάσους και συνεχίσθηκε με τις πλημμύρες
στην Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν που έπνιξαν κάτω από
τόνους λάσπης ολόκληρες
κατοικημένες περιοχές. Στη
Μόσχα το θερμόμετρο άγγιξε
τους 38ο C (βαθμούς Κελσίου)
και κατεγράφη η υψηλότερη
θερμοκρασία των τελευταίων
130 ετών, από τότε δηλαδή
που οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες κρατούν αρχεία μετρήσεων. Με τη βοήθεια των
ιστορικών καταγραφών, οι
μετεωρολόγοι κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι τέτοια φαινόμενα δεν είχαν εμφανισθεί
τα τελευταία χίλια έτη. Εξίσου
πρωτοφανείς ήταν οι πλημμύρες που έπληξαν το Πακιστάν,
καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν
είχε παρατηρηθεί τέτοιο γεωγραφικό εύρος καταστροφής
από πλημμυρικά φαινόμενα.
Στην επιστημονική κοινότητα των ειδικών, τα φαινόμενα
αυτά χαρακτηρίζονται ως «ακραία
καιρικά φαινόμενα». Είναι όμως,
συνέπεια της υπερθέρμανσης
του πλανήτη και των κλιματικών
αλλαγών που προκαλούνται από
τον άνθρωπο, ή αποτελούν διακύμανση του φυσικού κλιματικού
συστήματος; Η αλήθεια είναι ότι η
κλιματική αλλαγή δεν αποτιμάται
από τα φαινόμενα ενός καλοκαιριού, αλλά σε εκατονταετίες, διότι
οι επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου είναι μακροπρόθεσμες.
Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι
με την αποξήρανση λιμνών, την
υπεράντληση νερού, την αποψίλωση και τις πυρκαγιές των δασών και την υπερκατανάλωση των
φυσικών πόρων του πλανήτη μας
αποδυναμώνονται οι φυσικοί μηχανισμοί άμυνας της ευστάθειας
του κλίματος. Το κλιματικό, όμως,
σύστημα του πλανήτη θα συνεχίσει να λειτουργεί. Οι καύσωνες, οι
ξηρασίες και οι πλημμύρες οφείλονται σε πολλά αίτια και τα περισσότερα από αυτά είναι τυχαία.
Πρέπει να επαναληφθούν πολλές
φορές για να αποδοθούν στα αέρια του θερμοκηπίου. Μόνον η
στατιστική αυτών των φαινομένων έχει νόημα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι δυνατόν να
συνδέσουμε με βεβαιότητα τα
μεμονωμένα αυτά φαινόμενα με
την κλιματική αλλαγή. Οι προβλέψεις ωστόσο, δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια αισιοδοξίας. Σε όλα τα
σενάρια της υπερθέρμανσης του
21ου αιώνα, οι πιθανότητες να
αυξηθούν τα κύματα καύσωνα σε

όλες τις Ηπείρους της Γής ξεπερνούν το 80% και οι πιθανότητες
μακροχρόνιων ξηρασιών ξεπερνούν το 65%.
Κύματα όμως καύσωνα παρατηρούνται συχνά και στη χώρα
μας, αλλά και στις άλλες μεσογειακές χώρες, τα τελευταία καλοκαίρια. Πρόκειται για θερινές
μετεωρολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα ακραίες, που χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες,
με τιμές μεγαλύτερες των 37ο C
(βαθμών Κελσίου), οι οποίες είναι
μεγαλύτερες από τη μέση τιμή της
θερμοκρασίας, που καταγράφεται
κατά την καλοκαιρινή περίοδο και
από υψηλές τιμές υγρασίας και
μπορεί να διαρκέσουν ημέρες και
εβδομάδες. Τα κύματα καύσωνα
προκαλούν δυσφορία στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού
(ασθενείς, ηλικιωμένοι, παιδιά), οι
οποίες αντιμετωπίζουν βιολογικές
και οικονομικές δυσκολίες. Ειδικά,
πλήττονται άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών, που αντιμετωπίζουν χρόνιες καρδιακές, αναπνευστικές και άλλες παθήσεις,
καθώς και τα νεογνά και τα μικρά
παιδιά, λόγω της αδυναμίας τους
για αυτοσυντήρηση. Στα άτομα
αυτά, η μεγάλη ζέστη προκαλεί
θερμοπληξία και σε συνδυασμό
με υψηλή υγρασία και την άπνοια
ανέμου, δημιουργεί συνθήκες
μεγάλης δυσφορίας και δυσανεξίας και υπάρχει κίνδυνος να υποστούν καταστροφή ζωτικών τους
οργάνων.
Οι καύσωνες γίνονται αισθητά
εντονότεροι στις μεγάλες αστικές
περιοχές, επειδή η θερμοκρασία
του αέρα κατά το θέρος (αλλά και
το χειμώνα), είναι μεγαλύτερη σε
σύγκριση με τη θερμοκρασία που
καταγράφεται στα προάστια. Για
μια μετρίου μεγέθους πόλη, παρατηρείται διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του κέντρου της και των
προαστίων από 1 έως 3 βαθμούς
Κελσίου. Γι’ αυτό και για όσους μένουν σε αστικά κέντρα, ο κίνδυνος
θερμοπληξίας είναι αυξημένος σε
σύγκριση με εκείνους που διαμένουν σε προαστιακό περιβάλλον.
Αυτό το φαινόμενο της διαφοράς
θερμοκρασίας μεταξύ κέντρου
– προαστίων ονομάζεται «θερμική νησίδα» και οφείλεται στην
αυξημένη απορρόφηση ηλιακής
ενέργειας από τα οδοστρώματα
και τα τσιμεντένια κτίρια. Κατά τις
ημέρες καύσωνα, τις θερμότερες
ώρες της μεσημβρίας, υπολογίζεται ότι τα οδοστρώματα και οι
στέγες των κτισμάτων φθάνουν
σε θερμοκρασίες 80 – 90ο C (βαθμούς Κελσίου). Επιπλέον, το αστικό έδαφος δεν απορροφά και δεν
συγκρατεί νερό, με αποτέλεσμα
μειωμένη εξάτμιση και υγρασία
και έτσι, ελλειμματικό δρόσισμα
της ατμόσφαιρας της πόλης. Αν
σ’ όλα αυτά, προστεθούν τα εκπεμπόμενα καυσαέρια από τα τροχοφόρα, τα εργοστάσια και
η θερμότητα που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, καθώς και η έλλειψη
χώρων πρασίνου, θα
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Ιστορικού ίδρυσης ν. Οικισμού
Σαρανταπόρου Νεράϊδας συνέχεια

πό τον κ. Γιάννη Βεληβασάκη, που
ήταν μηχανικός της Νομαρχίας Ευρυτανίας επί δικτατορίας και σήμερα
κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, λάβαμε το
παρακάτω κείμενο και το δημοσιεύουμε. Το
κείμενο έχει ως εξής:

Ηράκλειο Κρήτης 22-7-2010
Προς
Τον κ. Δ/ντή της εφημερίδας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας – Δολόπων»
Κύριε Δ/ντή
Παρακαλώ θερμά για την δημοσίευση του
παρόντος άρθρου σε απάντηση του συντοπίτη σας κ. Ηλία Βουρλιά, τεύχος με αριθ. 111 /
Απρίλιος – Μάϊος – Ιούνιος 2010, της εφημερίδας σας.
Αξιότιμε κ. Βουρλιά
Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προσπαθείτε να μηδενίσετε το έργο άλλων
το οποίο σήμερο είναι ορατό και πραγματικά
αποτελεί για όλους εσάς – και για όσους λυσσωδώς το πολέμησαν – και αναφέρομαι στον
καιν. Οικισμό Σαρανταπόρου. Ενώ αυτά που
εσείς επικαλείσθε στο δημοσίευμά σας αποτελούν γράμμα κενό.
Αλήθεια κ. Βουρλιά γιατί από το 1951 που
λέτε πως έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση
για τον οικισμό Σ. δεν προχώρησαν οι ταγοί
της Κοινότητας στις ενέργειες που έπρεπε δηλ.
να μαζέψουν τα χρήματα από τους κατοίκους
προκειμένου να συντελεσθεί η απαλλοτρίωση,
όπως αναφέρει η σχετική απόφαση που επικαλείσθε;
Δεν γνωρίζω αλλά πιθανολογώ πως και
σεις έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την παραπάνω υπόθεση της μεταφοράς.
Ευτυχώς για όλους τους κατοίκους του οικισμού Σ. που την συγκεκριμένη περίοδο βρισκότανε ένας εξαίρετος και διορατικός Ιερέας
στο Σαραντάπορο, ο αιδ. πατέρας Γεώργιος
Δήμου, και στο τιμόνι της Κοινότητας Νεράϊδας ο επίσης άριστος Πρόεδρος κ. Κλεομένης
Χαλάτσης (ο οποίος με μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας), προκειμένου να καταφέρω
να βάλω σε τροχιά υλοποίησης την μεταφορά
του οικισμού Σ. και σήμερο όλοι σας να καμαρώνετε αυτό το έργο που έγινε.
Επειδή εργάστηκα σαν τεχνικός υπάλληλος στη ΔΤΥ Ν Ευρυτανίας (εργοτάξιο Φουρνάς) με αρμοδιότητα από Φουρνά μέχρι όρια
με Ν. Καρδίτσας, από τον Μάϊο 1969 μέχρι τον
Οκτώβριο 1973, σας γνωστοποιώ πως με την
υπ. αρ. 410/17.1.73 απόφαση του κ. Νομάρχη
Αχαΐας (ΦΕΚ 29, Τεύχος 4ον), εγκρίνονται οι
έχετε μια ιδέα για την επικινδυνότητα του φαινομένου του καύσωνα.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μεγάλες θερμοκρασίες του
καύσωνα προκαλούν προβλήματα στην υγεία, επειδή μεταβάλλουν το σύστημα προσαρμογής
της θερμοκρασίας του σώματος
με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Φυσιολογικά, το σώμα
δροσίζεται όταν ιδρώνει. Αυτό
όμως, δεν είναι αρκετό, αφού
όταν η υγρασία της ατμόσφαιρας
είναι αυξημένη, ο ιδρώτας δεν
εξατμίζεται με ταχείς ρυθμούς
και η σωματική θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά
επίπεδα και επηρεάζει αρνητικά
διάφορα ζωτικά όργανα του
ανθρωπίνου σώματος, ακόμη και τον
εγκέφαλο. Τα πλέον ήπια
συμπτώματα, που συνδέονται με τον καύσωνα, είναι οι κράμπες,
οι λιποθυμίες και τα

όροι δόμησης του ρυμ. σχεδίου Αγ. Προκοπίου
– Παλαιοκατούνας, Κρέντης, Κερασοχωρίου
και Σαρανταπόρου Νεράϊδας.
Ο υποφαινόμενος κατά την απαλλοτρίωση
του χώρου αντιμετώπισε δυσκολίες όπως π. χ.
κάποιος Βουρλιάς (το μικρό όνομα του οποίου δεν ενθυμούμαι) με αναφορά του ζήτησε
να αποζημιωθεί για τους κισσούς που είχαν τα
άγρια δέντρα που είχε στο υπό απαλλοτρίωση κτήμα του, με το αιτιολογικό πως ο κισσός
αποτελούσε τροφή για τα μανάρια του. Αλλά
με την συμπαράσταση των ακούραστων πρωτεργατών κ. κ. Γεωργίου Δήμου και Κλεομένη
Χαλάτση τα προβλήματα ξεπεράστηκαν και η
απαλλοτρίωση οριστικοποιήθηκε.
Μετά από τα παραπάνω έκαμα την εφαρμογή του ρυμ. σχεδίου και την διανομή των οικοπέδων στους δικαιούχους και στη συνέχεια
αναχώρησα για την καινούργια μου θέση.
Το Σ. σήμερο είναι ένας γραφικότατος οικισμός - παράδειγμα προς μίμηση - με άνετους
δρόμους, 80 περίπου πέτρινα όμορφα κεραμοσκεπή σπίτια, με καταπράσινες αυλές, πλατεία,
σχολείο, παιδ. χαρά, βιβλιοθήκη, λαογραφικό μουσείο, πνευματικό κέντρο, τηλ. κέντρο,
υδραγωγείο, εκκλησία όπως διαπίστωσα στην
πρό τριμήνου περίπου επίσκεψή μου, όταν ευρισκόμενος στη λίμνη Πλαστήρα διατύπωσα την
παράκληση να έλθει κάποιος για να με οδηγήσει στο Σ., πράγμα που ευχαρίστως δέχθηκαν
αναγνωρίζοντας την μικρή συμβολή μου στην
όλη διαδικασία και τους ευχαριστώ δημόσια
όλους γι’ αυτή τους την ενέργεια.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε κ. Βουρλιά,
την ηθική ικανοποίηση που ένοιωσα όταν είδα
αυτό το υπέροχο χωριό για το οποίο και εγώ
έβαλα ένα λιθαράκι έστω και μικρό, ενώ πιθανόν άλλοι προσπαθούσαν να κατεδαφίσουν τις
ενέργειες των φιλοπρόοδων κατοίκων Σ.
Τελειώνοντας θα κάμω μια πρόταση, αν
μου επιτρέπετε την έκφραση, σε όλους τους
κατοίκους Σαρανταπόρου και ιδιαίτερα στους
κατέχοντες εξουσία.
Κύριοι, έχετε υποχρέωση να δώσετε μια
ηθική ικανοποίηση στους πρωτεργάτες συντοπίτες σας κ. κ. Κλεομένη Χαλάτση και Γεώργιο
Δήμου, διότι εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι ακούραστοι και διορατικοί άνθρωποι να είσθε σίγουροι πως η κατάστασή σας δεν θα ήταν αυτή
που είναι σήμερο.
Υπάρχουν άπειροι τρόποι που δίδουν ηθική ικανοποίηση. Πιστεύω να διαλέξετε τον καλύτερο.

οιδήματα, ενώ εκείνα που προκαλούν μεγαλύτερες ζημιές στην
υγεία μας είναι η θερμοπληξία, η
συμφόρηση και η αφυδάτωση.
Η καλύτερη αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων είναι η έγκαιρη
ενημέρωση για την ημέρα εμφάνισης του κύματος καύσωνα
και η επαρκής προετοιμασία του
περιβάλλοντος διαβίωσης των

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Ιωάννης Βεληβασάκης
ατόμων που αντιμετωπίζουν
προβλήματα υγείας (βελτίωση
των συνθηκών του χώρου διαμονής με φυσικό αερισμό, κλιματισμό και υγρασία σε φυσιολογικά
επίπεδα), ώστε το μικροκλίμα του
χώρου να προσομοιάζει με το κανονικό φυσικό περιβάλλον που
δημιουργούν οι θερμοκρασίες
των 25 – 27ο C.

Λόγω πληθώρας ύλης...
● Η στήλη «Ειδήσεις… Σχόλια… Επισημάνσεις», λόγω πληθώρας ύλης
δεν χώρεσε σε αυτό το φύλλο. Θα δημοσιευθεί ανανεωμένη στο επόμενο
φύλλο. Ζητάμε την κατανόηση συντάκτη και αναγνωστών.
● 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 αναγνωστών μας.
● Η εισήγηση της αρχιτέκτονος-μηχανικού κας Κων/νας Φιρφιφή για
να αναστηλωθεί το θρυλικό Μέγα Γεφύρι, που παρουσιάστηκε στην
Ημερίδα της 20.6.10, λόγω έλλειψης χώρου δεν χώρεσε σ’ αυτό το φύλλο
θα την δημοσιεύσουμε στο επόμενο.
● Το κείμενο του αγαπητού χωριανού μας «Φιλίστωρα», με τα ιστορικά
στοιχεία της Σπινάσας του έτους 1454 (ονοματεπώνυμα οικογενειαρχών,
φορολογούμενα προϊόντα, ποσά κ.λ.π.), λόγω έλλειψης χώρου δεν χώρεσε
σ’ αυτό το φύλλο θα το δημοσιεύσουμε στο επόμενο.
● Το κείμενο με τη Συμβολαιογραφική Πράξη χωριανών μας του έτους
1835, που μας έστειλε ο χωριανός μας «Φιλίστωρ», λόγω έλλειψης χώρου
δεν χώρεσε σε αυτό το φύλλο θα το δημοσιεύσουμε στο επόμενο.
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Ε Φ Υ ΓΑ Ν Α Π Ο Κ Ο Ν ΤΑ Μ Α Σ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Το σπίτι έμεινε αδειανό
και η κυρά του εχάθη
μα εγώ τη βλέπω εκεί μπροστά
τα κήπια της να φτιάχνει.
Δίπλα στη σόμπα τη θορρώ
κοντά στο παραθύρι
και η φωνή της χάνεται
πέρα στο μοναστήρι.
Χαρίκλεια λέγαν την κυρά
που έφυγε και πάει
και εκεί ψηλά που βρίσκεται
στέκει και μας φυλάει.
Ήτανε λέει νιά κι αυτή
του Κωσταντή γυναίκα
και είχε ψυχή μικρού παιδιού
μα δύναμη όσοι δέκα
Πέρασε χρόνια δύσκολα
παιδιά για να αναθρέψει
και οι χαρές να έρχονται
στη χάση και στη φέξη
Κι ας ήταν νιά και όμορφη
έγειρε το κορμί της
κοντούλα έγινε γιαγιά
κι άσπρισε το μαλλί της
Και τ’ Άγγελου παραγγελιά
να πάρει την ψυχή της
για να πετά στους ουρανούς
κι ας κείτεται μέσα βαθειά
στον τάφο το κορμίτης
Kατερίνα συζ. Γ. Θάνου

E

Χαρίκλεια Θάνου – Μητσάκη

Ε

φυγε από κοντά μας σε
ηλικία 84 ετών, ύστερα
από πολλά προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζε, κάνοντας το χωριό μας φτωχότερο,
μια ακόμα μόνιμη κάτοικος της
Νεράϊδας, η αγαπητή χωριανή
μας Χαρίκλεια Θάνου.
Πατέρας της ο Σταύρος Μητσάκης και μητέρα της η Φωτεινή Νάπα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην κορυφή του χωριού, στην περιοχή «Κτσέϊκα»,
δίπλα από τα σπίτια των Κατσουλαίων στο σπίτι που έχει
σήμερα ερειπωθεί και ήταν το πατρικό σπίτι των Μητσαίων. Είχε αδέλφια τον Μήτσιο (που ήταν στην Καρδίτσα),
τον Γιώργο (που ήταν στην Αθήνα), τον Νίκο (που είχε μεγάλο μαγαζί στη Νεράϊδα), και την Ανδρονίκη που σκοτώθηκε από κεραυνό (αστραπή) όταν ήταν ακόμα 20 ετών,
στη ράχη στην «Κορομηλιά». Η Χαρίκλεια ήταν η τελευταία στη ζωή απ’ όλα τα αδέλφια της. Παντρεύτηκε με τον
Κώστα Θάνο του Γεωργίου και απέκτησαν 2 παιδιά, την
Νίκη και τον Γιώργο από τα οποία ευτύχησε να δεί πολλά
και καλά εγγόνια.
Ότι και να πούμε για την χωριανή μας Χαρίκλεια θα
είναι λίγο. Καλός άνθρωπος, εργατική, νοικοκυρά, κοινωνική, φιλόξενη, πάντα με τον καλό λόγο και το χαμόγελο,
ήταν μερικά απ’ τα χαρίσματά της που πάντα θα θυμόμαστε.
Συγχωριανή μας Χαρίκλεια ελαφρύ ας είναι το χώμα
του χωριού μας όπου έζησες όλη τη ζωή σου και τώρα
αναπαύεσαι.
Αιωνία σου η μνήμη.
Οι χωριανοί σου.

Ηλίας Λιάπης

φυγε από κοντά μας ένας ακόμα αγαπητός και συμπαθής σε
όλους συγχωριανός μας, ο Ηλίας Λιάπης, σε ηλικία 86 ετών, στις αρχές Σεπτεμβρίου, στη Λάρισα όπου
ζούσε τα τελευταία χρόνια.
Ο αγαπητός μας Ηλίας ζούσε για
χρόνια, δεκαετίες, απέναντι από τον
δημόσιο δρόμο και το ποτάμι λίγο
πρίν φτάσουμε στο Μουχτούρι, στην
ομόνυμη θέση «Λιαπέϊκα». Με αυτή
την τοποθεσία έχει ταυτισθεί και θα
μείνει στη μνήμη μας.
Πατέρας του ο Γιώργος Λιάπης και είχε μόνο
μια αδελφή την Κωσταντία (σύζυγο του Ταξιάρχη
Τσιτσιμπή). Με τη σύζυγό του αείμνηστη πλέον
Κρυστάλλω (το γένος Λιάπη κι αυτή), απέκτησαν

Τ

ήν 21ην Φεβρουαρίου τρέχοντος ἔτους ἀπεδήμησε πρός Κύριον ὁ Ἱερεύς Ἰωάννης Ζήσης.
Γεννήθηκε τό 1943, εἰς τό χωρίον Νεράϊδα τοῦ
Νομοῦ Καρδίτσης (πρώην Εὐρυτανίας). Ὡς νέος
ἦταν πολύ προσεκτικός, εὐλαβής, ὀλιγόλογος. Τελειώνοντας τάς ἐγκυκλίους του σπουδᾶς, ἔγινε μαθητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας, ὅπου
ἦταν παράδειγμα σπουδαστοῦ. Ἤρεμος, πρᾶος,
ταπεινός, ἀγαπητός σέ ὅλους.
Ἀποφοιτῶν τῆς Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί
ἔχοντας πάντα τόν πόθον νά ὑπηρετήσῃ τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἐτοίμαζε μέ σπουδήν τόν ἑαυτόν
του δι’ αὐτό…
Ἐνυμφεύθη τήν Σοφίαν Δροσοπαναγιώτη, ἀπό
τό Καινούργιον Τριχωνίδος, τόν Σεπτέμβριο τοῦ
ἔτους 1969.
Νέος Μητροπολίτης τῆς Ι. Μητροπόλεως
Πραμυθίας, Φιλιατῶν καί Ξηρομερίου, εἶχεν
ἐκλεγῆ ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱ. Μ. Αἰτωλίας &
Ἀκαρνανίας π. Παῦλος Καρβέλης, ὁ ὁποῖος
τόν ἐκάλεσε νά τόν ἀκολουθήσῃ εἰς τήν Παραμυθιάν καί ὁλοπρόθυμα δέχθηκε.
Ἐχειροτονήθη Διάκονος τόν Δεκέμβριο
τοῦ 1969 καί Πρεσβύτερος τόν Ἰανουάριον
τοῦ 1970, καί ἐτοποθετήθη ἐφημέριος εἰς τόν
Ἅγιον Δονάτον Παραμυθιάς. Ἐκεῖ μέ ζῆλον
ἄρχισε νά ἐργάζεται εἰς τόν ἀμπελῶνα τοῦ
Κυρίου.
Ὅμως «κρίμασιν οἷς Κύριον οἶδεν», ὁ
Μητροπολίτης Παραμυθίας Παῦλος κατέστη
σχολάζων!...
Ὁ ἀείμνηστος, Μητροπολίτης Αἰτωλίας &
Ἀκαρνανίας κυρός Θεόκλητος, ἐδέχθη τόν ἀείμνηστον Μητρ. Παραμυθίας Παῦλον νά ἐγκαταβιοῖ εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν Μυρτιᾶς. Μαζί του καί τόν π. Ἰω-

τρία παιδιά. Την Ταξιαρχία, τον παπα-Γιώργη και τον αείμνηστο Κώστα
που έφυγε δυστυχώς πολύ νέος από
κοντά μας. Απ’ τα παιδιά του αυτά
ευτύχησε να δεί εγγόνια πολλά και
δισέγγονα.
Θα θυμόμαστε το μπαρμπα-Λία
με το χαμόγελο πάντα στο πρόσωπό
του και με τα αστεία του που συνεχώς έλεγε δημιουργώντας ευχάριστη
διάθεση στην παρέα που βρισκόταν.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ
συγχωριανέ μας Ηλία.
Ελαφρύ να είναι το χώμα του τόπου που γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες και τώρα αναπαύεσαι. 
Χωριανοί σου

Πρωτοπρεσβύτερος
Ιωάννης Ζήσης
(εἰς μνημόσυνον)

άννη Ζήση, ὡς καί τούς ἄλλους Αἰτωλοακαρνάνας
κληρικούς πού ὑπηρετούσαν εἰς τήν Παραμυθιάν.
Ἔτσι ὁ π. Ἰωάννης Ζήσης τόν Ἰούλιο τοῦ 1974, ἐτοποθετήθη Ἐφημέριος εἰς τήν ἐνορίαν τῆς Κατοχῆς
Μεσολογγίου.
Εἰς τήν ἐνορίαν του ἐργάσθηκε μέ ὅλες του τίς
δυνάμεις. Ἤρεμος, πρᾶος, ταπεινός, ὀλιγόλογος,
πρόθυμος ἦταν πάντα εἰς τήν διάθεσιν τοῦ κάθε
ἐνορίτου του, νά τόν ὑπηρετήσῃ, νά τοῦ συμπαρασταθῆ, νά τόν νουθετήσῃ. Οἱ
κάτοικοι τῆς Κατοχῆς τόν ἀγάπησαν πολύ. Τοῦ εἶχαν πολλή
ἐμπιστοσύνη. Ὧρες ὁλόκληρες
ἦτο καθηλωμένος εἰς τό ἐξομολογητήριον ἀνακουφίζοντας
καί θεραπεύοντας τούς ἐμπεσόντας εἰς τάς ἁμαρτίας. Τελοῦσε
τήν θείαν Λειτουργίαν, μέ μεγάλην ἀφοσίωσιν. Ὁποιοσδήποτε
θόρυβος, εἴτε μέσα εἴτε ἔξω ἀπό
τόν Ναόν, δέν ἦταν δυνατός νά
ἀποσπάσῃ τήν προσοχήν τοῦ π.
Ἰωάννη… Ὅμως ἡ ὑγεία του
ἐκλονίσθη…
Τό 2001, ἔλαβε Ἀπολυτήριον Γράμμα διά τήν Ἱ.
Μητρόπολιν Πειραιῶς καί ἐτοποθετήθη Ἐφημέριος
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὑπαπαντής τοῦ Κυρίου. Τό
ἔτος 2005 ἐσυνταξιοδοτήθη, καί ἀπεχώρησε ἀπό τά
Ἐφημεριακά του καθήκοντα…

Δ

Παναγιώτης Ζήσης

ύο οικογένειες «φύλαγαν
Θερμοπύλες» χειμώνα –
καλοκαίρι στο Μεγαλάκκο.
Του Νίκου Μακρή και του Παναγιώτη Ζήση. Ο αρχηγός της μιας ο
Παναγιώτης έφυγε ξαφνικά, (σχετικά νέος ακόμα αφού δεν έφτασε
τα 70), γεμίζοντάς μας όλους θλίψη που δεν θα τον ξαναδούμε.
Αν και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας ο Παναγιώτης δεν
«το έβαζε κάτω» και ζούσε κανονικά
τη ζωή του «σκαρίζοντας» κάθε μέρα
το κοπάδι του. Την Πέμπτη 2.9.10
συμφώνησαν με το χωριανό του
Νίκο Μακρή να πάνε την επόμενη
μέρα (Παρασκευή πρωί)
μαζί στην Καρδίτσα, με
το λεωφορείο του ΚΤΕΛ,
και μάλιστα είπαν μόλις
τελειώσουν τις εκεί δουλειές τους να ανέβουν
προς τα πάνω νωρίτερα
απ’ το λεωφορείο, με
ταξί. Ο Νίκος του πρότεινε να πάνε το πρωί από
πάνω και να το πάρουν
από τα Σαραντάπορα.
Ο Παναγιώτης όμως του
είπε πως επειδή από εκεί είναι μακριά αυτός θα κατέβει το πρωϊ στις
«Κωσταντέϊκες» που είναι πιο κοντά
να πάρει από εκεί το λεωφορείο.
Όταν ο Νίκος δεν τον είδε μέσα στο
λεωφορείο υπέθεσε πως θα κατέβηκε με κανένα άλλο Ι. Χ. που θα βρήκε
ερχόμενο από Νεράϊδα. Μην βλέποντάς τον πουθενά και στην Καρδίτσα
άρχισε να ανησυχεί αλλά δεν πήγε ο
νούς του στο κακό. Γυρίζοντας στο
Μεγαλάκκο το απόγευμα τηλεφώνησε στο σπίτι του όπου η σύζυγός του
μέχρι τότε νόμιζε πως ο Παναγιώτης
ήταν στην Καρδίτσα. Αργά λοιπόν το
απόγευμα (Παρασκευής 3.9.10) κινητοποιήθηκαν όλοι οι Μεγαλακκιώτες
κι άρχισαν να ψάχνουν. Τον βρήκαν
νυχτώνοντας στα «Καγκέλια» λίγο
πρίν φτάσει κάτω στο Κατνόρεμα.
Καθισμένος σε μια πέτρα του δρόμου
έχοντας δίπλα τα βιβλιάρια υγείας
του έγειρε στο πλάι αφήνοντας εκεί
την τελευταία του πνοή. Μετά κατέφθασαν Αστυνομία, Πυροσβεστική
και Ασθενοφόρο για τα περαιτέρω.

Ἡ ἀσθένειά του, τήν ὁποίαν ὁ Κύριος τοῦ ἐχάρισε, δέν ἔκαμψε τό φρόνημά του. Μέ πίστην ἀταλάντευτον, μέ ὑπομονήν Ἰώβειον ἐπερνούσε τάς
ἡμέρας του. Ὅποιος τόν ἐπισκεπτόταν, ἐδιδάσκετο,
ἀπό τήν ὅλην του συμπεριφοράν καί ἀπό τά γεμάτα
πίστιν καί ἀγάπην πρός τόν Θεόν λόγια του…
Ἀγωνιζόταν γιά τόν ἁγιασμό του. Καί τόν
ηὔξανε ἡμέραν καθ’ ἡμέραν… Ἡ προσευχή του
ἦταν πύρινη δέσμη, ἡ ὁποία ἔφθανε στόν θρόνο τῆς
Μεγαλωσύνης τοῦ Οὐρανίου Βασιλέως…
Ὁ π. Ἰωάννης ἔζησε ὡς ἀγαθός λευίτης. Ἀθόρυβα περνοῦσε τή ζωή του, ἀθόρυβα ἔφυγε ἀπό τόν
κόσμον. Ἡ ὅλη του ζωή, ἦταν μία μαρτυρία «Πιστοῦ ὑπηρέτου τοῦ Κυρίου». Τά τρία του παιδιά,
πού ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε, τά ἀφιέρωσε ὅλα εἰς τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.
Τα ἄρενα, εἶναι και τα δυό κληρικοί, «Ἱερείς
τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου». Ἡ κόρη του ἐδόθη ὁλοκληρωτικά εἰς την διακονίαν τοῦ Κυρίου μας… Εὐτυχής Πατέρας…
Ὁ ἅγιος Θεός, ὁ ἀναπαύων ἐκ τῶν κόπων τοῦ
παρόντος βίου, τόν κάλεσε κοντά του, ἡμέραν Κυριακήν, τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τό σκήνωμά του, ἀναπαύεται εἰς τήν γῆν τοῦ
χωριοῦ Κατοχή Μεσολογγίου, ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ
Βήματος τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἀγάπησε
τούς πιστούς τῆς Κατοχῆς καί ἐκεῖνοι δέχθηκαν τό
σκήνωμά του, νά εἶναι εἶς τῆς Δευτέρας Παρουσίας
τοῦ Κυρίου, φύλακας καί πρεσβευτής των…
Ὁ Μισθαποδότης Κύριος ἄς ἀναπαύῃ τήν ἁγίαν του ψυχή ἔνθα «ὁ χορός τῶν ἑορταζόντων καί
βοώντων ἀπαύστως: Κύριε δόξα Σοι».
Πρωτοπρεσβύτερος
Χρήστος Παπαχρήστος

Έτσι ήσυχα κι απλά έφυγε από κοντά
μας ο αγαπητός μας Παναγιώτης.
Πατέρας του Παναγιώτη ήταν ο
Δημήτρης Ζήσης και μητέρα του η
Αγορή το γένος Λιάπη, προπάππους
του ο Γρηγόρης Ζήσης που έφυγε
από τη Νεράϊδα – Σπινάσα και εγκαταστάθηκε στα εύφορα χωράφια του
στο Μεγαλάκκο. Ο Παναγιώτης με
την σύζυγό του Γιαννούλα απέκτησαν 2 παιδιά. Την Αγορή που είναι
παντρεμένη στη Δάφνη Ευρυτανίας
και τον αείμνηστο Δημήτρη (Τάκη).
Σκληρή στάθηκε η μοίρα απέναντι στην οικογένεια του Παναγιώτη αφού πρίν 12 χρόνια, τον Ιούλιο
του 1998, σκοτώθηκε
ο γυιός του Δημήτρης
σε ηλικία μόλις 27 ετών,
σε τροχαίο δυστύχημα
απέναντι από τη Ραχούλα ενώ ανέβαινε για την
Καστανιά. Ο χαμός του
γυιού του τον συντάραξε όπως κάθε πατέρα
και από τότε άρχισαν
και τα προβλήματα με
την υγεία του.
Ο Παναγιώτης τα
τελευταία χρόνια είχε ταυτιστεί με
την ύπαρξη του Μεγαλάκκου. Όταν
περνάγαμε από τον οικισμό αυτό
τον Παναγιώτη θα βρίσκαμε. Αυτό
και μόνο αρκεί να δείξει το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει πίσω της
για τον τόπο μας η απουσία του. Πάντα με το χαμόγελο ζωγραφισμένο
στο πρόσωπο, με τα αστεία του, τον
καλό λόγο του ήταν ένας πολύ καλός
άνθρωπος, ιδιαίτερα συμπαθής απ’
όλους μας. Βοηθούσε (κι αυτός όπως
και ο Νίκος) πάντα στην εκκλησία του
Μοναστηριού μας. Άναβε τακτικά τα
καντήλια, καθάριζε και φρόντιζε την
εκκλησία προσέχοντας πάντα όταν
την επισκέπτονταν μην λείψει από
εκεί κάτι.
Αγαπητέ συγχωριανέ μας Παναγιώτη, στεναχωρηθήκαμε όλοι που
έφυγες τόσο γρήγορα, όμως θα σε
θυμόμαστε πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Αιωνία θα είναι η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου
Μεταφορά Οστών Ηλία
Χαλάτση στη Νεράϊδα
Στον γεννέθλιο και αγαπημένο τόπο του, στη Νεράϊδα,
μετέφερε η οικογένειά του,
τα οστά του αείμνηστου χωριανού μας Ηλία Γ. Χαλάτση,
από την Αθήνα, όπου πρίν
χρόνια είχε ταφεί. Η μεταφορά έγινε την Παρασκευή 27
Αυγούστου 2010. Τοποθετήθηκαν στο νέο Οστεοφυλάκιο του χωριού μας όπου και
διαβάστηκε τρισάγιο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του.
Αιωνία του η μνήμη.

Κτηνοτροφικά
και Τυροκομικά
προϊόντα
Γνήσια Παραδοσιακά
Αγράφων

Δημήτριος
Ν. Καραμέτος
Τηλ. 697 3501191
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Νεκρός 30χρονος από το Καροπλέσι
σε χαράδρα

Τ

ραγικό θάνατο βρήκε ένας
30χρονος από το Καροπλέσι Καρδίτσας πέφτοντας με το
φορτηγό του σε χαράδρα.
Το δυστύχημα συνέβη κατά
το χρονικό διάστημα από 16:45΄
ώρα της περασμένης Τετάρτης
έως και τις 13:10΄ ώρα της Πέμπτης 22 Ιουλίου 2010, στη θέση
Κουκέϊκα του Δ. Δ. Καροπλεσίου
του Δήμου Ιτάμου Καρδίτσας.
Το φορτηγό Ι. Χ. αυτοκίνητο,
οδηγούμενο από τον 30χρονο
Σταύρο Καραγιάννη, κάτοικο εν
ζωή Καροπλεσίου, κινούμενο σε
ανώνυμη αγροτική οδό, εξετράπη
δεξιά της πορείας του, ανετράπη
και κατέπεσε σε χαράδρα βάθους
τριάντα πέντε μέτρων περίπου, με
αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.
Προανάκριση ενεργείται από
το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Καρδίτσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κατ’ αρχήν τα θερμά
συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του αγαπητού κοντοχωριανού
μας. Συμπληρωματικά να πούμε
τα εξής που ακούσαμε σε σχετικές συζητήσεις που έγιναν εκείνες
τις μέρες στο χωριό μας: Την Τετάρτη 21.7.10 μετά το μεσημέρι
ο αείμνηστος Σταύρος πήγε με το
αγροτικό αυτοκίνητό του στην κτηνοτροφική μονάδα του Παναγιώτη
Φιλίππου στην ομώνυμη θέση. Επιστρέφοντας για το Καροπλέσι και
ενώ κινούνταν στην περιοχή «στου
Θάνου το δάσος», ξέσπασε η πρωτοφανής για τα μέρη μας ξαφνική
και τρομερή καταιγίδα. Κατά πάσα
πιθανότητα εκείνη τη στιγμή έχασε
τον έλεγχο του αγροτικού του και
έφυγε από το δρόμο. Τον βρήκαν
την άλλη μέρα το μεσημέρι.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τρίτη 17 Αυγούστου 2010

Θανάσιμος τραυματισμός 83άχρονου
ποδηλάτη στην Καρδίτσα

Σ

τις 22:40΄ το βράδυ του Σαββάτου 14.8.2010, στο 3ο
χλμ. της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Μουζακίου, στο ύψος
του Παλαιοκκλησίου επιβατικό
αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας
63άχρονος κάτοικος Μαγούλας,
συγκρούστηκε με ποδήλατο που
οδηγούσε ένας 83άχρονος άνδρας ο οποίος και τραυματίστηκε
θανάσιμα. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Βαγενά, συνταξιούχο του
ΤΕΒΕ, κάτοικο στη ζωή Καρδίτσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αυτά έγραψαν οι
εφημερίδες της Καρδίτσας την
επόμενη μέρα, για το μοιραίο τροχαίο όπου έχασε τη ζωή του ο αγαπητός μας Κώστας Βαγενάς από τη
Μολόχα, συμπέθερός μας αφού
ήταν ο πατέρας της Αλέκας και πεθερός του Βαγγέλη Καραμέτου (της
Μερόπης). Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010

Τ

Νεκρός βρέθηκε 67χρονος
στη Νεράϊδα

ον αιφνίδιο θάνατο ενός
67χρονου είχαμε την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010 στη
Νεράϊδα Καρδίτσας.
Ο 67χρονος κάτοικος στη ζωή
οικισμού Μέγα Λάκκου, Δ. Δ. Νεράϊδας, βρέθηκε νεκρός από συγγενικά του πρόσωπα στις 21:30΄,
στο Δ. Δ. Νεράϊδας του Δήμου
Ιτάμου, σε θαμνώδη έκταση (μονοπάτι). Η εγκληματική ενέργεια
αποκλείσθηκε ενώ την σχετική
προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Καρδίτσας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κατ’ αρχήν τα θερμά
συλλυπητήριά μας στην οικογένεια

του αγαπητού χωριανού μας. Πρόκειται φυσικά για τον αγαπητό συγχωριανό μας Παναγιώτη Ζήση.
Επειδή το κείμενο ήταν ίδιο σ’
όλες τις εφημερίδες, έχουμε μια
απορία. Κύριε Διοικητά του Α.Τ.
Περιφέρειας Καρδίτσας το κείμενο αυτό που δόθηκε στα ΜΜΕ, το
έγραψε κάποιος υφιστάμενός σας
ή μόνοι τους οι δημοσιογράφοι;
Έχουμε βέβαια διορθώσει τα κραυγαλέα λάθη τα οποία θα δείτε αν
το συγκρίνετε με το πρωτότυπο.
Δηλαδή αν ο 67χρονος ήταν από
τα Κουκέϊκα, θα γράφατε Κουκέϊκα
του Δ. Δ. Γιαννουσέϊκων; … Έλεος!!! Όλοι λένε πως γράφτηκε έτσι
εσκεμμένα…

Ταβέρνα "Αλέκος"
Πρωτόπαππα 75, Πλατεία Πλαστήρα, Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9966331
Την καλή οικογενειακή αυτή ταβέρνα στην Ηλιούπολη
έχουν οι αδελφοί Μακρή, Παναγιώτης & Κώστας, παιδιά
του Αγροφύλακα (Δημ. Μακρή) από τη Μαυρομμάτα.
Συνεργείο Αυτοκινήτων

Κόκκινος Γεώργιος του Κων.
Εθνικής Αντιστάσεως 175 , Περιστέρι
Τηλ.: 210 5777336
Έλεγχος ΚΤΕΟ / Κάρτα Καυσαερίων / Φρένα / Αναρτήσεις / Καθαρισμός Μπέκ / Βελτιώσεις Κινητήρων /
και ότι άλλη πληροφορία χρειαστείτε.
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Επιστολές που λάβαμε
Σε επιστολή που μας έστειλε (20.6.10) ο συνδημότης και κοντοχωριανός μας κ. Βασίλειος Τάκης από τον Αμάραντο μας λέει τα εξής:
● Στο τελευταίο φύλλο της «Νεράιδας…», στη σελίδα 9, σύντομο σημείωμα γράφει: «Θα ξανακτιστεί το γεφύρι Κοράκου; Γιατί όχι και το Μέγα Γεφύρι;».
Στην 2η παράγραφο αναφέρει επί λέξει: «… Το γεφύρι Κοράκου ανατινάχτηκε από τον κυβερνητικό
Στρατό τις ίδιες ημέρες (καλοκαίρι 1949), που ανατινάχτηκε και το θρυλικό Μέγα Γεφύρι…».
Νομίζω ότι στις σημειώσεις αυτές υπάρχει κάποιο λάθος. Το γεφύρι του Κοράκου δεν το ανατίναξε
ο Στρατός, αλλά οι αντάρτες του ΔΣΕ, αν είναι σωστές οι πληροφορίες που περιέχονται στο φωτοαντίγραφο που σας εσωκλείω (από το Ημερολόγιο του 2008, του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεοντίτου «Ο
ΠΛΑΤΑΝΟΣ» – αφιέρωμα: «Τα πετρογέφυρα της Αργιθέας»).
● Σ. Σ.: Το κείμενο με τον τίτλο «ανατίναξη» του φωτοαντιγράφου του ημερολογίου πράγματι αναφέρει (σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα καπετάνιου) πως αυτό το γεφύρι (χωρίς να το κατονομάζει) το
ανατίναξαν αντάρτες του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ (σ.σ. αλήθεια το 1949 υπήρχε ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ή μήπως ΔΣΕ;)
ενώ έδιναν εκεί σκληρή μάχη με τις κυβερνητικές δυνάμεις στις 28.3.1949. Δυστυχώς λόγω έλλειψης
χώρου δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε όλο το εν λόγω κείμενο, το κρατούμε όμως στο αρχείο να το
βάλουμε κάποια άλλη φορά. Ευχαριστούμε πάντως που μας το στείλατε αν και το σύντομο σημείωμά
μας δεν είχε θέμα το ποιός γκρέμισε τα γεφύρια αλλά το πως θα αναστηλωθεί το Μέγα Γεφύρι.
● Όσον αφορά την φιλική παρατήρησή σας κ. Τάκη για το ότι η λέξη Νεράιδα δεν θέλει διαλυτικά:
Ναί, ξέρουμε βεβαίως πως σύμφωνα με την ισχύουσα εδώ και κάμποσα χρόνια γραμματική, η λέξη
αυτή δεν θέλει διαλυτικά. Όμως αισθητικά μας αρέσει να βλέπουμε τη λέξη αυτή (το όνομα του χωριού
μας) με διαλυτικά γιατί έτσι είναι πιο στολισμένη, μας φαίνεται πιο όμορφη. Θεωρούμε πως κι εσείς
σαν Δάσκαλος θα συμφωνήσετε μαζί μας πως οι λέξεις με το πολυτονικό, όταν είχαν πνεύματα, ήταν πιο
όμορφες. Είναι δυστυχώς πρακτικά δύσκολο αλλά αν μπορούσαμε θα θέλαμε ειλικρινά όλα τα κείμενα
της εφημερίδα μας να είναι με το πολυτονικό. Είναι κακό να είμαστε ρομαντικοί; Εξ’ άλλου από ρομαντισμό και μόνο βγαίνει αυτή η εφημερίδα. Εμείς λοιπόν για λόγους καθαρά αισθητικούς θα συνεχίσουμε να βάζουμε διαλυτικά στη λέξη «Νεράϊδα». Εκτός κι αν μας… τιμωρήσουν και γι’ αυτό.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ραδιενέργεια και φαιά προπαγάνδα κατά των Αγράφων

Η

ραδιενέργεια είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η διασπορά της γίνεται όπως
όλων των άλλων ηλεκτρομαγνητικών (αόρατων) ακτινοβολιών, απολύτως σύμφωνα με τους
νόμους της Φυσικής. Η διασπορά λοιπόν των
ακτίνων αυτών γίνεται με κύματα ομόκεντρων
κύκλων που ξεκινούν από το σημείο εκπομπής
και όσο μεγαλώνει η απόσταση εξασθενούν. Με
τέτοια κύματα για παράδειγμα φτάνει σ’ όλους
μας (αόρατα) το σήμα στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο κ.ο.κ. Υπάρχουν αν
και δεν τα βλέπουμε.
Έτσι έγινε η διασπορά της ραδιενέργειας και από
το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ, της μακρινής Ουκρανίας, τον Απρίλιο του 1986. Πολλούς θα
βόλευε τότε (με πρώτους τους Ρώσους & τους Γερ-

μανούς) να μεταδοθεί – μεταφερθεί η ραδιενέργεια
του ατυχήματος αυτού με το φύσημα του αέρα, τα
σύννεφα, τον ήλιο κ.λ.π., και να πάει σ’ ένα σημείο
μακριά απ’ αυτούς. Αλλά σύμφωνα με τους νόμους
της Φυσικής αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Ήταν και
είναι αδύνατον.
Για να σταματήσει επιτέλους (μετά από 24 χρόνια τώρα) η φαιά προπαγάνδα δυσφήμησης του τόπου μας, όλων των Αγράφων, με τέτοιες αντιεπιστημονικές ανακρίβειες (ότι δήθεν όλη η ραδιενέργεια
από εκείνο το ατύχημα ήρθε κι έπεσε στα Άγραφα),
παρακαλούμε τους επιστήμονες αλλά και φοιτητές
του τόπου μας να βρούν στοιχεία από βιβλία που να
επιβεβαιώνουν τα προαναφερόμενα ώστε να ησυχάσουν επιτέλους οι κάτοικοι των Αγραφιώτικων
χωριών μας. 
Σ. Ε.

Κι άλλο Υδροηλεκτρικό στο χωριό μας;

Α

Ποια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας;

ναγνώστες μας ενημέρωσαν (προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα) 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 αναφέρεται
η εταιρεία «Υδροηλεκτρική Ιτάμου Α. Ε.», και Μελετητής του έργου η εταιρεία «Άξων Περιβαλλοντική
Ε.Π.Ε.». Το έργο, λέει, θα εκμεταλλεύεται τα νερά των
2 κλάδων (ρέματος Ρογάτα και ρέματος Πλατανόρεμα) 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 προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας.

Επειδή το έργο αναφέρεται πως είναι εντός του
Δημοτικού Διαμερίσματος (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 είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιτάμου για τα 2 πλέον σχεδιαζόμενα αυτά
Υδροηλεκτρικά;
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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. Επίσης συσκευάζουμε καλά τα
σκουπίδια (δένουμε την πλαστική σακκούλα) 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. Να διατηρούμε τις σκάρες καθαρές ώστε να πέφτουν
μέσα τα νερά.
Στις μετακινήσεις μας για Καρδίτσα να προτιμάμε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Δεν τίθεται θέμα
περικοπής δρομολογίων αλλά για να έχουμε καλή συγκοινωνία πρέπει να συνεχίσουμε έτσι προτιμώντας το
λεωφορείο.
Τα παραπάνω αφορούν όλους τους οικισμούς μας.
Σας εύχομαι Καλό Χειμώνα.

Νέο Δ. Σ. Συλλόγου
Μεγαλάκκου

☛

Στο ετήσιο αντάμωμα που έγινε στις
22.8.2010 στο Μεγαλάκκο εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου που έχει ως εξής:

☛
☛

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος: Μητσάκης Λουκάς
Αντ/δρος: Λυρίτσης Λάμπρος
Γ. Γραμματέας: Μαργαρίτη Αγαθή
Ταμίας: Μακρής Σπυρίδων
Μέλος: Ζήσης Χαράλαμπος

☛
☛

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ζήσης Κων/νος
Μακρής Νικόλαος
Βάλλας Μενέλαος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λυρίτσης Γεώργιος (Ιερέας)
Γιαννουσάς Γεώργιος
Μητσάκης Κων/νος
Ευχόμαστε να είναι καλορίζικο και
δημιουργικό στον αγώνα της ανιδιοτελούς προσφοράς στον τόπο μας.

Ευχαριστήριο

Παράσταση Καραγκιόζη στη Νεράϊδα

Ο Πρόεδρος και το
Διοικητικό
Συμβούλιο του Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράϊδας ευχαριστούν
θερμά τον αγαπητό συγχωριανό μας Λάμπρο
Αυγέρη που με προθυμία και εντελώς Δωρεάν
διέθεσε το αυτοκίνητό
του για να μεταφερθούν
(μετά τις εκδηλώσεις)
όλες οι καρέκλες και τα
τραπέζια του Συλλόγου
από την πλατεία στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου (κάτω απ’ το Ιατρείο).
Ευχαριστούν επίσης
όλα τα νέα παιδιά που
βοήθησαν στο φόρτωμα
– ξεφόρτωμα.

ραία θεατρική παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο
Σκιών «Ο Άγιος Γεώργιος» του εκ Καρδίτσας Δημήτρη
Καραμαγκιόλα, παρουσιάστηκε στην πλατεία Νεράϊδας, την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010 το βράδυ. Η παράσταση ήταν να γίνει την Τετάρτη 4.8.10 αλλά λόγω ξαφνικής
καταιγίδας αναβλήθηκε και έγινε την Παρασκευή
που ήταν ωραία βραδιά.
Το έργο «Ο Καραγκιόζης και ο Μινώταυρος»
που παίχτηκε, ήταν πολύ ωραίο και άρεσε σε
μικρούς και μεγάλους που γέμισαν την πλατεία μας.
Η παράσταση αυτή παρουσιάστηκε με ενέργειες του Προέδρου του Δ. Δ. Νεράϊδας, με δαπάνες
του Δήμου Ιτάμου και με την βοήθεια (καρέκλες
κ.λ.π.) του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά όλους, ευχόμενοι να ξανάρθει και του χρόνου.

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

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα
αίματος του Συνδέσμου.
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο
Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά
τόπους Νοσοκομεία.
Πληροφορίες:
Δημήτριος
Γιαννουσάς.
Τηλέφωνο: 697 6459443
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος
Κωνσταντίνος»

Ω



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

Ο Αριθμός Λογαριασμού στην τράπεζα είναι ο εξής:
469 04 003010 33
Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και ανήκει στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο
Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι
η Εφημερίδας μας.
Παρακαλούμε όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε 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 δίδεται 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)

Η εκδρομή του Συλλόγου μας
στην Πιερία

Σ

την Πιερία έγινε φέτος η εκδρομή του
Εξωραϊστικού
&
Μορφωτικού
Συλλόγου
Νεράϊδας, την Τρίτη 10 Αυγούστου 2010.
Το ωραίο τουριστικό πούλμαν έφυγε 7 το πρωί απ’ τη
Νεράϊδα και ακολουθώντας
την διαδρομή Καρδίτσα –
Λάρισα – Τέμπη η πρώτη στάση έγινε στην κοιλάδα των Τεμπών
όπου ήπιαμε καφέ. Επόμενη στάση στο Λιτόχωρο και μετά από
εκεί επισκεφθήκαμε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας το «Δίον». Το «Δίον» ήταν ο
στόχος της εκδρομής μας φέτος. Αφού είδαμε εκεί όλες τις αρχαιότητες πήγαμε για μεσημεριανό φαγητό στην Λεπτοκαρυά.
Στη συνέχεια πήγαμε εκεί κοντά στην απίστευτη τοποθεσία όπου
τα αυτοκίνητα αν και είναι ανηφόρα την ανεβαίνουν με σβηστή
μηχανή! Στην επιστροφή περάσαμε από τα περίφημα Αμπελάκια
που ήκμασαν επί τουρκοκρατίας όπου επισκεφθήκαμε και το αρχοντικό του θρυλικού Σβάρτς (έμπορου κ.λ.π.). Πίνοντας εκεί στα
Αμπελάκια και τον απογευματινό καφέ μας πήραμε το δρόμο της
επιστροφής φτάνοντας το βράδυ πάλι στη Νεράϊδα.
Η συμμετοχή των χωριανών μας φέτος δυστυχώς δεν ήταν η
αναμενόμενη. Έτσι λοιπόν λέμε από τώρα πως για να πραγματοποιηθεί εκδρομή του χρόνου θα πρέπει ένα μήνα πρίν, από τις 10
Ιουλίου, οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν και εάν συγκεντρωθούμε πάνω από 40 άτομα τότε θα γίνει εκδρομή αλλιώς δεν θα
γίνεται.

Ανακοίνωση για Μοναστήρι Νεράϊδας

Ό

ποιος έχει την ευχαρίστηση να προσφέρει κάποιο είδος καθημερινής χρήσης (π.χ. σόμπα, κρεβάτι, πετρογκάζ κ.λ.π.)
για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι 2 μοναχοί (ο πατήρ-Δαμασκηνός & ο πατήρ-Νικηφόρος) οι οποίοι ενδιαφέρονται
να έρθουν στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας, ας
επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του χωριού μας Κώστα Πλατσιούρη στο τηλ. 697 4433949. Για να πληροφορηθεί τι χρειάζεται. Ο
Δήμος Ιτάμου ανέλαβε να κατασκευάσει ένα ξύλινο σπιτάκι, εκτός
περίφραξης Μοναστηριού, όπου θα κατοικήσουν. Ο δε χώρος των
Κελιών θα λειτουργήσει ως Αρχονταρίκι.

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο
μέχρι 5 Νοεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο
κείμενο ας μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας
το δίνετε τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει πρίν τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ. 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το παρόν 112 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.164 αντίτυπα. Τόσες είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο κομπιούτερ. Αν
κάποιος δεν λαβαίνει Εφημερίδα να δώσει τη διεύθυνσή του (οδό,
αριθμό, ταχ. κώδικα και πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανήκει ή
στη Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

