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Δέσμευση υπουργού Χατζιδάκη
να ολοκληρωθούν τα ημιτελή
τμήματα των δρόμων μας

Ν

α πέσει άσφαλτος στο τμήμα Νεράϊδα –
Τριφύλλα και να χρηματοδοτηθεί το τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζιδάκης
σε συνάντηση που είχαμε μαζί του στις αρχές
Οκτωβρίου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο σημαντικότατος οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα.
Περισσότερα στη σελ. 4

Πότε θα έρθει
νέος Ιατρός
στο Αγροτικό
Ιατρείο
Νεράϊδας;

Τ

ο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας εδώ και πάνω
από ένα χρόνο είναι χωρίς
γιατρό. Ζούμε στο κέντρο
των Αγράφων και απαιτούμε από τους εκλεγμένους
μας όλων των επιπέδων
να φροντίσουν ώστε να
επανδρωθεί επειγόντως,
το ταχύτερο, το Αγροτικό
Ιατρείο Νεράϊδας με νέο
Ιατρό που να υπηρετεί
εδώ τη στρατιωτική του
θητεία!
Περισσότερα στη σελ.16

φυγε από κοντά
μας ένας ακόμα
μόνιμος
κάτοικος,
ένας χωριανός μας που
προσέφερε πολλά στη
Νεράϊδα, ένας εργατικός και ακούραστος
άνθρωπος, ο επί δεκαετίες Εφημέριός μας, ο
ιερέας μας παπα-Βάϊος Μπαλτής. Αιωνία του
η μνήμη. Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Τελείωσαν επιτέλους
οι μελέτες του Παραμεγδόβιου

Ε

πιτέλους τελείωσαν οι μελέτες στο τμήμα Νεράϊδα –
Μαυρομμάτα. Αρχές Σεπτεμβρίου το Περιφερειακό
Συμβούλιο Θεσσαλίας αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση
των μελετών του τμήματος από Νεράϊδα μέχρι και τη Γέφυρα Ζάχενας (Μέγδοβα) της Επαρχιακής οδού Καρδίτσας
– Αγρινίου. Τώρα το έργο είναι πλέον ώριμο για χρηματοδότηση. Όλοι ζητάμε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή σε οποιοδήποτε
άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Βρήκαμε την ιστορική
απόφαση και την δημοσιεύουμε ολόκληρη. Έχει ως εξής:
Περισσότερα στη σελ. 5

Όχι ανεμογεννήτριες
στ’ Άγραφα
Αποφάσισε το Δ.Σ. Καρδίτσας

Α

ρνητική ήταν η απόφαση του Δημοτικού
μας Συμβουλίου Καρδίτσας επί της
αιτήσεως κάποιας ιδιωτικής εταιρείας
να στήσει τεράστιες ανεμογεννήτριες
στην κορυφογραμμή από Βουλγάρα – Καπροβούνι
– Γρεβενοδιάσελο έως Κούτσουρο. Συνολικά 50
ανεμογεννήτριες, ύψους 120 μέτρων η καθεμιά,
συνεχόμενα σ’ όλη αυτή την κορυφογραμμή! Η
ιστορική συνεδρίαση έγινε την Τρίτη 26.11.13 και
ήταν μαραθώνια αφού ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα
και τελείωσε στις 1 τα μεσάνυχτα!
Περισσότερα στη σελ. 8

Π

ληγή μεγάλη, μαρτύριο για τους ηλικιωμένους
μόνιμους κατοίκους του χωριού μας, της Νεράϊδας ήταν το φετινό φθινόπωρο τα παρατημένα μουλάρια και γελάδια διαφόρων ασηνήδειτων. Όχι μόνο
γύρω στο χωριό αλλά και μέσα στις αυλές μπήκαν καταστρέφοντάς τους κήπους μας έτσι όπως ήταν λυσσασμένα από την πείνα. Όλοι οι κάτοικοι απαιτούν οι
αρμόδιοι με την πίεση των εκλεγμένων μας σε όλα τα
επίπεδα να δώσουν λύση στο πρόβλημα.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Η Γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι

παιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση στο
πρόβλημα με την τοποθέτηση – συναρμολόγηση της μεταλλικής γέφυρας μπέλλεϋ που βρίσκεται
ήδη δίπλα στα έτοιμα τσιμεντένια βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να στηθεί! Πολλοί λένε να
πάμε με προσωπική εργασία και να τη φτιάξουμε
μόνοι μας, αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την
χρειαζόμαστε να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση!
Καταλαβαίνετε;

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.

Ο Μητροπολίτης
μας κ. κ. Κύριλλος
λειτούργησε στο
χωριό μας

Ο

Πρωτοφανής για τον τόπο μας η συντονισμένη
αντίδραση όλων των φορέων της περιοχής μας

Πληγή για το χωριό μας όλο το φθινόπωρο
τα παρατημένα χοντρικά ζώα

Α

Ε

Παπα-Βάϊος Μπαλτής
1932 – 2013

Η θρυλική αφίσα του ΕΟΣΚ… που
ήταν η «σημαία» της
κινητοποίησής μας…

Νοέμβριο μήνα και η
Νεράϊδα δεν είχε νερό για
πάνω από μια εβδομάδα

Α

παράδεκτες καταστάσεις που εξοργίζουν τους κατοίκους συμβαίνουν
εδώ και μήνες, απ’ την άνοιξη στο χωριό
μας, με το νερό της ύδρευσης. Το ποτήρι
ξεχύλησε όταν από 13 έως 18 Νοεμβρίου
οι βρύσες μας δεν είχαν νερό. Επιτακτικό
αίτημα όλων των κατοίκων είναι να λυθεί
τάχιστα και οριστικά το πρόβλημα.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ. κ. Κύριλλος
στις 17.11.13 λειτούργησε στην εκκλησία του χωριού μας, τον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας επί τη
ευκαιρία του 40ημέρου
μνημοσύνου του παπαΒάϊου Μπαλτή. Μαζί μας
βρέθηκε αυτή την ημέρα και ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Αυλώνος
κ. κ. Χριστόδουλος. Τους
ευχαριστούμε θερμά.

Η Κοπή της Πίτας του Συλλόγου
Αποδήμων Νεράϊδας

Φ

έτος η κοπή της πίτας από το Σύλλογο Αποδήμων του χωριού μας θα γίνει την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 και
ώρα 11.00 π.μ στην καφετέρια “Palmie Bistro”, των Αδερφών
ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ από το γειτονικό μας χωριό τη ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ, που
βρίσκεται όπισθεν του Ξενοδοχείου ΚΑΡΑΒΕΛ. Μαζί με αυτή την
εκδήλωση θα γίνει και η ετήσια Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου
μας Αποδήμων. Το Δ. Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους Καλά
Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με υγεία και ευτυχία.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Εργασίες στο χώρο
του Κοιμητηρίου Νεράϊδας

Ο

ι εργασίες για τον εξωραϊσμό του χώρου του Κοιμητηρίου του χωριού μας
σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Επόμενος στόχος
μας είναι η ανακαίνιση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αη-Ταξιάρχη. Όποιος (μέσα
στην κρίση που περνάμε) έχει την οικονομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας
προσφέρει ότι μπορεί για να τον φτιάξουμε κι αυτόν όπως στου Σωτήρος. Όποιος
επίσης θέλει να μάθει οτιδήποτε γι’ αυτά
ας μιλήσει με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο
τηλ. 697 7250896.

Περισσότερα στη σελ. 11

www.sarantaporo.com
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας(blog) του χωριού μας!
Μπορείτε με ένα κλικ να δείτε εικόνες, βίντεο καθώς και διάφορα άρθρα για το
χωριό μας! Παρακαλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλνοντας υλικό (παλιές και νέες φωτογραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

Η

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου
λειτουργεί ή δεν λειτουργεί;

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας (30.10.13)
είναι πως για το επόμενο εξάμηνο να μην προχωρήσει
καμία παρέμβαση στο έργο και αυτό να λειτουργεί απλώς ως
αποδέκτης λυμάτων. Στο μεσοδιάστημα θα εξετασθεί ξανά το
όλο θέμα και θα αναζητηθούν προτάσεις από τους τεχνικούς.
Περισσότερα στη σελ. 10

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

Καλά Χριστούγεννα

2

Ο

Ερμηνεία της εικόνας «Η Γέννηση του Χριστού»

πως σε κάθε εικόνα έτσι και στην
αγιογραφική παράσταση – εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού,
τίποτα δεν είναι τυχαίο αλλά όλα
έχουν σημασία μεγάλη και συμβολίζουν πολλά. Επειδή ίσως να μην τα ξέρουμε όλοι ας τα
αναφέρουμε με αφορμή τις άγιες μέρες των
Χριστουγέννων που πλησιάζουν.
1. Ο στάβλος: Είναι σκοτεινή σπηλιά
μέσα στο βράχο. Η σκοτεινιά συμβολίζει την
άγνοια, την πλάνη και την μη αληθινή ζωή
των ανθρώπων πρίν τον ερχομό του Χριστού.
Αυτός θα φέρει το λυτρωτικό φώς της αλήθειας του.
2. Ο Ιησούς στη φάτνη: Αυτή είναι λαξευμένη σε πέτρα. Μέσα της ο Ιησούς ξαπλωμένος, τυλιγμένος με λουρίδες πάνινες.
3. Τα δυο ζώα κοντά
στον Ιησού: Συμβολίζουν
τους λιγοστούς Ισραηλίτες
που θα τον αναγνωρίσουν
ως Μεσσία. Οι περισσότεροι θα τον απορρίψουν.
4. Η Μαρία: Είναι κοντά στο βρέφος γονατιστή
σε στάση προσκύνησης,
αφού ο γυιός της είναι συνάμα και Θεός της. Φαίνεται ότι καλεί τον θεατή
να προσκυνήσει κι αυτός.
Μια συγκρατημένη ευτυχία αχνοφαίνεται στο
γλυκό της πρόσωπο. Όλα
τα παραπάνω είναι στο
κέντρο της εικόνας.
5. Ο Ιωσήφ: Σκεφτικός
κάθεται στην άκρη κάτω
αριστερά. Μπροστά του
ο άνθρωπος με τη σκουρόχρωμη κάπα είναι η
προσωποποίηση του πειρασμού, τη στιγμή
που του έβαζε στον νού τη σκέψη να διώξει
την Παναγία με τον Ιησού στα σπλάχνα της.
Όμως δεν το έπραξε, γιατί άγγελος τον πληροφόρησε για τον Ευαγγελισμό.
6. Το λουτρό του βρέφους: Ο αγιογράφος
προσθέτει, κάτω δεξιά, αυτή την καθημερινή
ανθρώπινη σκηνή για να δείξει ότι ο Ιησούς,
από βρέφος συμμερίζεται σε όλα τη ζωή μας.
Δείχνει πόσο αληθινά άνθρωπος ήταν ο αληθινός Γυιός του Θεού.
7. Οι άγγελοι: Ολόσωμοι και ευγενικοί πιο
πάνω αριστερά από το κέντρο της εικόνας. Ο
ουράνιος κόσμος συμμετέχει κι αυτός στο γε-

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

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας,
ούτε τους δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς
δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Eυπόλιδος 14, Αθήνα, τηλ./φάξ: 215.5402986
klonodesign@gmail.com
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γονός.
8. Οι βοσκοί: Ένας ακούει πρόθυμα και
με ενδιαφέρον από άγγελο την χαρμόσυνη
είδηση της Γέννησης. Ένα βοσκόπουλο πιο
κάτω παίζει φλογέρα.
9. Οι μάγοι: Ένας ηλικιωμένος, ένας μεσήλικας κι ένας νέος (του τελευταίου φαίνεται μόνον το κεφάλι του αλόγου). Με λαμπρές
στολές διαφόρων χρωμάτων πάνω στ’ άλογά
τους. Με το βλέμμα τους στο άστρο πηγαίνουν
να προσκυνήσουν. Συμβολίζουν τους ανθρώπους κάθε ηλικίας, εθνότητας, θρησκείας που
αναζητούν τον Χριστό.
10. Φώς από ψηλά: Κατεβαίνει από τον
ουρανό με δέσμες ακτίνων προς το βρέφος
στη φάτνη. Κάπου σχηματίζει αστέρι στην
πορεία του. Πηγή των φωτεινών ακτίνων ο
επουράνιος Θεός της
αγάπης, της ζωής και
του φωτός δηλ. της
αλήθειας.

● Σε ολόκληρη την ει-

κόνα, ιδιαίτερα στο
κέντρο και το κάτω μέρος της, δεν υπάρχει τίποτε το ρομαντικό και
ειδυλλιακό, και επομένως συναισθηματικά
ρηχό και επιφανειακά ωραίο. Κυριαρχεί
η σοβαρότητα. «Εξ
ύψους ανατολή» και
«Ανατολή Ανατολών»
ονομάζεται στους εκκλησιαστικούς ύμνους
η Γέννηση. Το πάνω
μέρος της εικόνας είναι λουσμένο στο φώς.
Ένα ελαφρό και γλυκό
φώς είναι διάχυτο παντού στην εικόνα. Είναι
το χαρμόσυνο στοιχείο δεμένο με τη σοβαρότητα.

● Συμπερασματικά όλη η πραγματικότητα

είναι παρούσα στην εικόνα αυτή: φύση και
υπερφυσικά, ορατά και αόρατα, γήινα και
ουράνια, θεία και ανθρώπινα. Όλα: γεγονότα, πρόσωπα και χρώματα, σχήματα και μορφές της εικόνας συμβολίζουν και εκφράζουν
σημαντικότατες αλήθειες για το γεγονός και
για τη ζωή.
Καλά Χριστούγεννα.
Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙ ΕΝΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Α

παντούμε ότι ο λόγος που ανάγκασε το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να πάρει την
απόφαση, να γίνεται η Θεία Λειτουργία στο
εξής, μία επάνω και μία κάτω, είναι: « Οι
ηλικιωμένοι και οι ανήμποροι», οι οποίοι διαμαρτύρονται, ότι δεν μπορούν να βγάλουν
την ανηφόρα για τον Άγιο Κωνσταντίνο και
στερούνται τον εκκλησιασμό.
Θεωρούμε ότι ήτο δίκαιο το αίτημα των
πιστών, και έτσι έπρεπε να αποφασίσουμε, όποιος διαφωνεί πρέπει να σκεφθεί και
την άλλη πλευρά, που είναι οι περισσότεροι
κάτω από τον οίκο της Παναγίας μας.
Εμείς δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ των
Αγίων, (οι Άγιοι μεταξύ τους δεν διαφωνούν), εμείς οι άνθρωποι διαφωνούμε, πολλές φορές από εγωϊσμό και μόνον. Η Παναγία και ο οίκος της, δεν προσφέρεται στους
πιστούς για σχόλια, είναι λάθος και ας το
σκεφθούμε, όλοι πιστοί και άπιστοι.
Με αγάπη Χριστού 25.10.2013
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Σαρανταπόρου
Σπύρος Δήμος, Στέφανος Τσιτσιμπής,
Χρήστος Ηλ. Λιάπης, Ηλίας Δημ. Βούλγαρης.

Προσφορά εις μνήμην Θωμά Γάκη

Η σύζυγος Γεωργίτσα και τα παιδιά Λάμπρος, Ρούλα,
Λιάνα και Γιάννης, προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ (Λογ.
τράπ. 26.11.13) για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», στη μνήμη του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα Θωμά Γάκη.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Θωμά Γάκη
Οι οικογένειες της Ρούλας, του Γιάννη και της Λιάνας,
εις μνήμη του πατέρα τους Θωμά Γάκη, δίνουν το ποσό των
150 ευρώ για την αποπεράτωση της βρύσης “στ’ Κολοκύθα”.
Τους ευχαριστούμε θερμά.
Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου
Προσφορά για τη Βρύση στα Τσιτσιμπαίικα
Η οικογένεια της Ρούλας προσφέρει στη μνήμη του πατέρα της Θωμά Γάκη και λοιπών κεκοιμημένων συγγενών,
το ποσό των 50 ευρώ για τη βρύση στα Τσιτσιμπαίικα.
Η ομάδα πρωτοβουλίας:
Φώτης Τσιτσιμπής 6976952802
Ηλίας Στ. Τσιτσιμπής 6987693369
Μάγδα Ηλ. Τσιτσιμπή 6978072544

Προσφορά για τη βρύση στα Τσιτσιμπέϊκα

Ο Δημήτρης Γ. Τσιτσιμπής, που ζεί μόνιμα στη Σουηδία,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (μέσω λογ. τράπ. 24.10.13),
για την κατασκευή της Βρύσης στα Τσιτσιμπέϊκα Σαρανταπόρου της Τ. Κ. Νεράϊδας, εις μνήμην του πατέρα του Γεωργίου
Τσιτσιμπή του Δημητρίου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά για ανακαίνιση Ι. Ν. Αγ. Ταξιάρχη

Η Τασία Καστρίτση – Μονάντερου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 339), για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ιερού Ναού Αη-Ταξιάρχη του χωριού μας, εις μνήμην των Γονέων της Αθηνάς και Δημητρίου Καστρίτση, των
αδελφών της Κωνσταντίνου και Αποστόλη Καστρίτση και
των εξαδέλφων της Ελευθερίας και Λουκά Μητσάκη.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά για την αναπαλαίωση της εκκλησίας
του Αγ. Ταξιάρχη Νεκροταφείου Νεράϊδας

Ο

Θάνος Ευάγγελος του Ιωάννου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ στη μνήμη του Ιερέα παπα-Βάϊου
Μπαλτή και το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη των γονέων
του Ιωάννου και Χρυσούλας, για την αναπαλαίωση της
εκκλησίας του Αγ. Ταξιάρχη Νεκροταφείου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Π

Ευχαριστήριο

ολλοί χωριανοί μας θέλουν να ευχαριστήσουν και
μέσα από την Εφημερίδα μας την εκ Καροπλεσίου
Αντιδήμαρχο του Δήμου μας Καρδίτσας κα Ουρανία
Σούφλα για την ανταπόκρισή της σε αιτήματά μας για
θεραπεία προβλημάτων του χωριού μας. Το καλοκαίρι
μόλις της το ζητήσαμε έστειλε συνεργείο και επισκεύασε
την παιδική χαρά στο Σχολείο, μας έστειλε δυο φορές
χαλίκι με το φορτηγό για το δρόμο προς Σωτήρος, πολλές
φορές έφερε η ίδια Ιατρό για να γράψει φάρμακα και για
πολλά άλλα ακόμα. Είμαστε βέβαιοι πως την άνοιξη θα
ικανοποιήσει και κάποιες εκκρεμότητες σε αιτήματά μας
που έμειναν από φέτος.

Σ

Μπράβο στους χωριανούς μας
που έκλεισαν τις λακκούβες

το δρόμο από την πλατεία προς τον απάνω μαχαλά ως
γνωστόν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τις λακκούβες
στο οδόστρωμα για τις οποίες είπαμε – ξανάπαμε
στους αρμόδιους εκλεγμένους αλλά δεν βλέπαμε να
τις επισκευάζουν. Έτσι την τελευταία εβδομάδα του
Οκτωβρίου ο Νίκος, ο Μπάμπης, ο Ηλίας, ο άλλος Νίκος κ.
ά. χωριανοί μας με προσωπική εργασία έκαναν τσιμέντο
και τις κάλυψαν όλες όπως και στις σκάρες στην πρώτη
διασταύρωση. Τους λέμε ένα μεγάλο μπράβο και αυτό να
γίνει παράδειγμα προς μίμηση.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Κ ο ινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Παναγιώτης και η Αλεξάνδρα Βούλγαρη - Φαρμάκη, κόρη
της Ευαγγελίας και του Γιώργου
Βούλγαρη (εγγονή της Αλέξως και
του αείμνηστου Ρίζου Βούλγαρη),
απέκτησαν αγοράκι, την Τετάρτη
13 Νοεμβρίου 2013, στην Καρδίτσα
όπου και διαμένουν.
● Ο Νίκος και η Μαρίνα Γιαννουσά – Αθάνου, (κόρη του Δημητρίου Γιαννουσά) απέκτησαν κοριτσάκι (το δεύτερό τους παιδί), την
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013, στην
Αθήνα όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε
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να

τους

ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Βάϊα Ζύγρα και ο Χρήστος
Σπανός, γυιός της Ευαγγελής και
του Κώστα Σπανού (εγγονός των
αείμνηστων Ελένης και Βάϊου Σπανού), από το Σαραντάπορο, βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το όνομα
Ηλέκτρα, το Σάββατο 22 Ιουνίου
2013, στον Ι. Ν. Αναλήψεως Σωτήρος Αβέρωφ Λάρισας, όπου και διαμένουν.
● Ο Ακίνδυνος Γκίκας και η
Ματίνα Καραμέτου – Γκίκα,
κόρη της Ιωάννας και του Δημητρίου Ν. Καραμέτου Προέδρου Εφετών
ε. τ., βάπτισαν το κοριτσάκι τους με
το όνομα Ιωάννα, το Σάββατο 31
Αυγούστου 2013, στον Ιερό Ναό Αγ.

Γεωργίου Χιοπολίτη στο Διόνυσο
Αττικής όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
● Ο Βάϊος Σπανός, γυιός της
Ευαγγελής και του Κώστα Σπανού,
(εγγονός των αείμνηστων Ελένης και
Βάϊου Σπανού), από το Σαραντάπορο
και η Σοφία Βαγενά, από την Αθήνα, παντρεύτηκαν το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 στον Ι. Ν. Ευαγγελίστριας στην Καρδίτσα. Ακολούθησε
δεξίωση στο κέντρο «Κέντια», στο 1ο
χλμ. Καρδίτσας – Αθηνών.
● Η Μαρία Κατσιάδα, κόρη
του Γιώργου και της Χρυσούλας Καραμέτου – Κατσιάδα (εγγονή του
Νίκου Καραμέτου και της αείμνηστης Βασιλικής) και ο Λάμπρος
Κουτρουμάνος (καταγόμενος εκ
μητρός από το Τροβάτου), παντρεύτηκαν το Σάββατο 12 Οκτωβρίου
στην Αγριλιά Λαμίας, όπου και διαμένουν.
● Ο Κώστας Κατσούλης γιός
της Τασίας και του Νίκου Κ. Κατσούλη (εγγονός των αείμνηστων
Αγαπούλας και Κώστα Ν. Κατσούλη) και η Καλλιόπη Διαλεκτού
από τον Χολαργό, παντρεύτηκαν
την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013,
στο Κορωπί Αττικής όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Προσφορά για την Εφημερίδα μας
Η Μαρία Παπαδοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Δημητρίου Παπαδόπουλου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ
(μέσω του λογαριασμού μας στην τράπεζα, στις 17.9.13), για
την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», εις
μνήμην του συζύγου της Δημητρίου Παπαδόπουλου.
Η Μαρία είναι σύζυγος απογόνου ενός εκ των επιφανεστέρων επωνύμων του χωριού μας (που σήμερα δυστυχώς δεν
υπάρχει), του αείμνηστου δικηγόρου Δημητρίου Παπαδόπουλου, που είχε πατέρα τον Γεώργιο Παπαδόπουλο (επίσης
δικηγόρο) και παππού τον θρυλικό Δημήτριο Παπαδόπουλο
(επίσης δικηγόρο) που διετέλεσε Δήμαρχος του τότε Δήμου
μας Δολόπων τα έτη 1891 - 1895.
Την ευχαριστούμε θερμά ιδίως εμείς οι νεότεροι που μάθαμε πως υπάρχουν απόγονοι των εκ Σπινάσας Παπαδόπουλων που μάλιστα κρατούν επαφή με το χωριό μας έστω και
δια της εφημερίδας μας.

Προσφορά στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Νεράϊδας

Η οικογένεια Γεωργίας και Φίλιππα Πλατσιούρη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ για τις ανάγκες του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας, εις μνήμην της Ουρανίας Γ. Πλατσιούρη,
του Δημητρίου (Τάκη) Βούλγαρη και του Γιάννη Αγγελίδη.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά
για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην παπα-Βάϊου Μπαλτή
Η σύζυγος Σοφία και τα παιδιά Γιάννης, Ουρανία και παπα-Σωτήρης, προσέφεραν το ποσό των 150 ευρώ (αρ. απόδ.
273), για την Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», στη μνήμη του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα παπα-Βάϊου Μπαλτή.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά στο Μοναστήρι μας
Ο Καραμέτος Γεώργιος, προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ,
για τις ανάγκες της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας, εις μνήμην των γονέων του Ιωάννη και Αγαπούλας Καραμέτου και της αδελφής του Αλεξάνδρας Καραμέτου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για
την προσφορά.

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Πέθανε ο Αθανάσιος Γάκης,
σύζυγος της Κωνσταντίνας, (γυιός
των αείμνηστων Λαμπρινής και Κώστα Γάκη), αδελφός του Νίκου, του
Δημήτρη, του μακαρίτη Ντίνου κ. α.,
και πατέρας της Λαμπρινής και της
Σοφίας, σε ηλικία 83 ετών, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου τη νύχτα στα Σαραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊδας όπου
έγινε και η κηδεία τη επομένη.
● Πέθανε η Γεωργία Λυρίτση,
κόρη των αείμνηστων Σταυρούλας
και Νίκου Λυρίτση, και αδελφή της
Μίνας, της Ελένης, του Δημήτρη και
του αείμνηστου Γιώργου, σε ηλικία
77 ετών, την Τρίτη 8 Οκτωβρίου
2013, στην Αταλάντη όπου διέμενε
και η κηδεία έγινε την επομένη στη
Νεράϊδα.
● Πέθανε ο παπα-Βάϊος Μπαλτής, σύζυγος της Σοφίας (γυιός των
αείμνηστων Ουρανίας και Αθανασίου Μπαλτή), αδελφός του Σπύρου
και της αείμνηστης Ταξιαρχίας, και
πατέρας του Γιάννη, της Ουρανίας
και του παπα-Σωτήρη, σε ηλικία 81
ετών, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου
2013, στη Νεράϊδα όπου έγινε και η
κηδεία την Κυριακή. Περισσότερα
στην σελίδα 6.
● Πέθανε η Αλεξάνδρα Ζήση,
κόρη της αείμνηστης Φωτεινής
(έφυγε στις 16.9.12) και του Γιώργου Ζήση από το Μεγαλάκκο, και
αδελφή της Δήμητρας, της Αγορής

Δωρεά
στις εκκλησίες
μας
Ο Λουκάς Σπινάσας
του Ιωάννου, προσέφερε
το ποσό των 200 ευρώ
στις εκκλησίες του χωριού
μας. Τα 100 ευρώ για τις
ανάγκες του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας και τα
άλλα 100 ευρώ για τις
ανάγκες της Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας,
του Μοναστηριού μας, εις
μνήμην των φονευθέντων συγχωριανών μας
στη περιοχή της Βουλγάρας το 1947. (Ορθή Επανάληψη προηγουμένου
Φ. 124).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά τον Δωρητή.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ
ΑΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ
Η οικογένεια Στεφάνου Σερ. Τσιτσιμπή, προσέφερε εις μνήμην της
Αγορής συζύγου Ηλία
Βουρλιά, το ποσό των 30
ευρώ, υπέρ του Ιερού
Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου. Αιωνία η μνήμη της.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Σαρανταπόρου ευχαριστεί για την προσφορά του.
25.10.2013

και του Βασίλη, σε ηλικία 50 ετών,
την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013,
στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας όπου
διέμεναν και έγινε η κηδεία την επομένη.
● Πέθανε η Τσιβούλα (Παρασκευή) Γάκη, (το γένος Τάκη από
τον Αμάραντο), σύζυγος του αείμνηστου Ντίνου (Κώστα) Γάκη, και μητέρα της Βασιλικής, της Βαΐτσας, της
Βίκης, του Αποστόλη και του Μανώλη, σε ηλικία 81 ετών, την Τρίτη 5
Νοεμβρίου 2013, στα Σαραντάπορα
της Τ. Κ. Νεράϊδας όπου έγινε και η
κηδεία την επομένη.
● Πέθανε ο Πέτρος Λήτος, σύζυγος της Αλεξάνδρας Ζήση – Λήτου
(κόρης των αείμνηστων Δημητρούλας και Στεφάνου Ζήση), και πατέρας της Κικής και του Κώστα, σε
ηλικία 74 ετών, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε την επομένη στο γενέθλιο
τόπο του τον Αλίαρτο Βοιωτίας.
Θερμά Συλλυπητήρια.

Επιτυχίες
● Ο Γιώργος Ζήσης, γυιός της
Μαίρης και του Ηλία Ζήση (εγγονός της Φώνης και του Γιώργου
Ζήση «αγροφύλακα»), πέτυχε στο
Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Θερμά Συγχαρητήρια.

Προσφορά στην Εφημερίδα μας
Η Σμαρούλα και ο Γιάννης Μπαλτής, προσέφεραν το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 274), για την Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», στη μνήμη
του αγαπημένου τους πατέρα & πεθερού Στάθη Φραγκουλόπουλου (καταγόμενου από τη Νάξο), που έφυγε από κοντά
τους σε ηλικία 87 ετών, την Δευτέρα 23.9.13, και κηδεύτηκε στο
Νεκροταφείο Ηλιούπολης την επομένη. Αιωνία η μνήμη του.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Ευχαριστήριο

Η οικογένεια (η σύζυγος και τα παιδιά) του αείμνηστου
παπα-Βάϊου Μπαλτή θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά και
μέσα από την εφημερίδα μας όλους τους συγχωριανούς μας
από όλη την Κοινότητά μας Νεράϊδα και ιδιαίτερα τους κατοίκους του Σαρανταπόρου που σύσσωμοι συμπαραστάθηκαν και στην κηδεία και στο μνημόσυνο. Σας ευχαριστούμε
όλους θερμά, να είστε πάντα καλά.
Προσφορά στην Εφημερίδα μας
Ο Δημήτρης Γ. Τσιτσιμπής, που ζεί μόνιμα στη Σουηδία,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (μέσω λογ. τράπ. 24.10.13),
για την εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας –
Δολόπων», εις μνήμην του πατέρα του Γεωργίου Τσιτσιμπή
του Δημητρίου. Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην παπα-Βάϊου Μπαλτή

Η σύζυγος Σοφία και τα παιδιά Γιάννης, Ουρανία και παπα-Σωτήρης, προσέφεραν το ποσό των 200 ευρώ (αρ. απόδ.
340), για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ιερού Ναού
Αη-Ταξιάρχη του χωριού μας, στη μνήμη του αγαπημένου
τους συζύγου και πατέρα παπα-Βάϊου Μπαλτή.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά για ανακαίνιση Ι. Ν. Αγ. Ταξιάρχη

Η οικογένεια Ηλία Φραγκάκη από την Λαμία, προσέφερε
το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 338), για την ανακαίνιση
του Κοιμητηριακού Ιερού Ναού Αη-Ταξιάρχη του χωριού μας,
εις μνήμην Ελένης Σαμαρά – Παπαϊωάννου, του γένους
Ζήση Νικολάου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
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Ν

Δέσμευση υπουργού Χατζιδάκη να ολοκληρωθούν
τα ημιτελή τμήματα των δρόμων μας

α πέσει άσφαλτος στο
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα και να χρηματοδοτηθεί το τμήμα Νεράϊδα
– Γιαννουσέϊκα, δεσμεύτηκε
ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζιδάκης σε συνάντηση που είχαμε μαζί του

τα που γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο για να έχετε
πλήρη εικόνα του χρονικού
των εξελίξεων.
Θέσαμε το ζήτημα στον
βουλευτή κ. Ταλιαδούρο κατά
την επίσκεψή του στο χωριό
μας (το Σάββατο 24.8.13) ο

Προυσό

στις αρχές Οκτωβρίου, έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί ο σημαντικότατος οδικός άξονας
Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα.
Σημαντικότατες εξελίξεις
είχαμε λοιπόν πρόσφατα για
τους δρόμους αυτούς που
συνεχώς ζητάμε να ολοκληρωθούν. Ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζιδάκης
συμφώνησε και δεσμεύτηκε
να ολοκληρωθούν τα έργα,
σε συνάντηση που είχαν στο
υπουργείο του αρχές Οκτωβρίου ο Βουλευτής Καρδίτσας
κ. Ταλιαδούρος, ο Νομάρχης
(Αντιπεριφερειάρχης) Καρδίτσας κ. Τσιάκος, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου μας κ. Θάνος και
ο συνεργάτης του βουλευτού
χωριανός μας κ. Δήμος. Διαδικαστικό πλέον το ζήτημα για
να ξεκινήσουν τα έργα για την
ολοκλήρωσή τους. Αναλυτικά
όλες οι εξελίξεις:
Ξεκινάμε από την αρχή
αναφέροντας μερικά πράγμα-

οποίος αναγνωρίζοντας για
ακόμα μια φορά το δίκαιο αίτημά μας πρότεινε να γίνει
συνάντηση στη Νομαρχία Καρδίτσας όπου να βρεθεί λύση
με τον Αντιπεριφερειάρχη κ.
Τσιάκο.
Η συνάντηση αυτή έγινε
στη Νομαρχία Καρδίτσας (την
Πέμπτη 12.9.13) με τη συμμετοχή του κ. Τσιάκου, του κ. Ταλιαδούρου, της Διευθύντριας
Τεχνικών Έργων κας
Μαρίας Μήτσιου – Τσέλιου,
του Προέδρου της Κοινότητάς
μας Νεράϊδας Δ. Λιάπη και των
δύο Προέδρων των Συλλόγων
μας Β. Θάνου και Γ. Σπανού.
Εκεί έγινε γνωστό πως η λύση
του προβλήματος είναι θέμα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και
αποφασίστηκε να γίνει σύντομα συνάντηση με τον ίδιο τον
Υπουργό κ. Χατζιδάκη στην
Αθήνα.
Έτσι λοιπόν την Παρασκευή
4.10.13, στις 4 μ.μ. συναντήθηκαν στο υπουργικό γραφείο ο

Διημερίδα για τα 60 χρόνια από
το θάνατο του στρατηγού Πλαστήρα

Δ

ιημερίδα για τα 60 χρόνια από το θάνατο του συμπατριώτη
μας Πρωθυπουργού και Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα,
διοργανώνει στις 7 & 8.12.2013 ο Σύλλογος Απανταχού Καρδιτσιωτών στην Αθήνα. Το Σάββατο 7.12.13 θα γίνουν ομιλίες στο
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών ενώ την Κυριακή 8.12.13 θα πραγματοποιηθεί το πρωϊ στις 10.30 π. μ. με κάθε επισημότητα η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως κάθε χρόνο.
Όποιος μπορεί καλά είναι να παρεβρεθεί.

Υπουργός κ. Χατζιδάκης, ο Γ. Γ.
ΕΣΠΑ κ. Γιαννούσης, ο βουλευτής Καρδίτσας κ. Ταλιαδούρος
(με τον συνεργάτη του χωριανό μας Γιάννη Δήμο), ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ.
Τσιάκος και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μας Βασίλης Θάνος.
Είχαμε μαζί μας υπόμνημα με
τα πλήρη στοιχεία των όσων
έγιναν στα τμήματα και των
όσων απαιτούνται να γίνουν για
την ολοκλήρωσή τους και αναλυτικό χάρτη όλης της διαδρομής από το Καρπενήσι μέχρι τη
Λίμνη Πλαστήρα όπου φαίνονταν τα πολύ μικρά εναπομείναντα τμήματα (σε σχέση με
το συνολικό μήκος) του οδικού
άξονα, στα οποία δεν έχει πέσει ακόμα άσφαλτος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκης
καθώς και ο Γ.Γ. Επενδύσεων
ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούσης, με την
ολοκλήρωση της ενημέρωσης
(μελετώντας το υπόμνημα και
το χάρτη) και της συζήτησης
που είχαν, δεσμεύθηκαν ότι θα
προχωρήσουν στην χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση
των συγκεκριμένων έργων.
Κατόπιν όλων αυτών το ζήτημα πλέον της ολοκλήρωσης
των έργων στα δύο τμήματα
του σημαντικότατου οδικού
αυτού άξονα, είναι πλέον διαδικαστικό, και ελπίζουμε στη
σύντομη υλοποίησή τους.
Σε άλλο κείμενο παραθέτουμε ολόκληρο το Δελτίο
Τύπου της Αντιπεριφέρειας
(Νομαρχίας) Καρδίτσας για την
σημαντική αυτή συνάντηση.
Να αναφέρουμε, τέλος,
προς ενημέρωση όλων πως
την Τρίτη 24.9.13, σε σχόλιο
που γράψαμε στο διαδίκτυο
«facebook», στην ιστοσελίδα
μας «Δόλοπες Νεράϊδας – Σπινάσας», σχετικά με το πότε θα
ολοκληρωθούν τα έργα στα
προαναφερόμενα τμήματα, ο
Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας
κ. Τσιάκος μας απάντησε με τα
εξής λόγια: «Αγαπητοί φίλοι ο
δρόμος που αναφέρεστε για
να γίνει πρέπει να συνεδριάσει
η Επιτροπή Παρακολούθησης
για να γίνει τροποποίηση των
προϋπολογισμών. Από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας έχουν γίνει
όλες οι απαραίτητες ενέργειες
κι έχουμε συνάντηση γι’ αυτό
το θέμα με τον Υπουργό τον κ.
Χατζηδάκη στις 4 Οκτωβρίου.
Μετά τη συνάντηση θα είμαι
σε θέση να σας ενημερώσω
πιο εμπεριστατωμένα!». Τα λεγόμενά του επιβεβαιώθηκαν
και τον ευχαριστούμε πολύ.
Κλείνουμε ευχαριστώντας
θερμά και μέσα από την εφημερίδα μας, όλους τους προαναφερόμενους που έλαβαν
μέρος στις συναντήσεις, αναμένοντας ταυτοχρόνως αυτά
να γίνουν σύντομα πράξη.
Νεράϊδα 30.11.13
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Σύσκεψη με τον Κ. Χατζηδάκη για οδικά
έργα στο ορεινό δίκτυο της Καρδίτσας
του προγράμματος «Πίνδος»

Σ

υνάντηση πραγματοποίησαν την Παρασκευή με τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκη και τον Γ.Γ. Επενδύσεων
ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση, οι κ.κ. Σ.
Ταλιαδούρος, Βουλευτής Καρδίτσας και πρώην Υφυπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β. Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καρδίτσας Β.
Θάνος, Πρόεδρος Συλλόγου
Νεραιδιωτών με θέμα συζήτησης την ολοκλήρωση υλοποίησης οδικών έργων του νομού,
που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ.
Ο κ. Ταλιαδούρος
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ.
Ταλιαδούρος επεσήμανε την
αναγκαιότητα υλοποίησης και

ο κ. Ταλιαδούρος αναφέρθηκε
και στο οδικό έργο «Βελτίωση
Οδικού Δικτύου Πετρωτό – Καλή
Κώμη – Ελληνικά (Τμήμα Καλή
Κώμη – Ελληνικά)» για την ολοκλήρωση του οποίου απαιτείται
αύξηση του προϋπολογισμού
κατά 295.564,99€ ενώ αναμένεται η έγκριση της ΣΑΕ440 και η
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Ο κ. Τσιάκος
Ο κ. Τσιάκος στην τοποθέτηση του παράδωσε στον υπουργό
αιτιολογημένα στοιχεία και τους
λόγους για τους οποίους υπάρχει
αίτημα αναμόρφωσης των αρχικών προϋπολογισμών. Συγκεκριμένα για το έργο «βελτίωση
οδικού δικτύου Πετρωτό - Καλή
Κώμη - Ελληνικά (τμήμα Καλή
Κώμη - Ελληνικά)» είπε ότι απαι-

Η συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης της Παρασκευής 4.10.13, στις 4
μ.μ. Από αριστερά ο Γ. Γ. ΕΣΠΑ κ. Γιαννούσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Τσιάκος, ο Υπουργός κ. Χατζιδάκης, ο βουλευτής Καρδίτσας κ. Ταλιαδούρος, με τον συνεργάτη του χωριανό μας Γιάννη Δήμο και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μας Βασίλης Θάνος.

ολοκλήρωσης των ενταγμένων
στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ οδικών
έργων «Κατασκευή οδού Νεράϊδα – Τριφύλλα – όρια νομού Ευρυτανίας» και «Κατασκευή οδού
Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση
Νεράϊδας» καθώς η ολοκλήρωση
αυτών συνδέσει το Καρπενήσι με
τη Λίμνη Πλαστήρα. Επίσης αναφέρθηκε και το έργο «Βελτίωση
Οδικού Δικτύου Πετρωτό – Καλή
Κώμη – Ελληνικά (Τμήμα Καλή
Κώμη – Ελληνικά)». Τα έργα αυτά,
είπε ο κ. Ταλιαδούρος θα αποτρέψουν τον οικονομικό μαρασμό των κατοίκων, θα δημιουργήσουν σοβαρές προϋποθέσεις
βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής
οικονομίας και θα ικανοποιήσουν
το δίκαιο αίτημα για αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Ο κ. Ταλιαδούρος ανέφερε
επίσης ότι η άμεση ασφαλτόστρωση του δρόμου Νεράϊδα –
Τριφύλλα – όρια νομού Ευρυτανίας αλλά και η χρηματοδότηση
κατασκευής των τελευταίων 5
χλμ του δρόμου Γιαννουσέϊκα –
διασταύρωση Νεράϊδας πρέπει
να αποτελέσει προτεραιότητα
για την πολιτεία σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο καθώς η
ολοκλήρωση τους αποτελεί προϋπόθεση αναβάθμισης της ορεινής Καρδίτσας αφού θα συμβάλει καθοριστικά στην άρση του
συγκοινωνιακού αποκλεισμού
ορεινών οικισμών.
Εκτός από τα δύο αυτά έργα

τείται αύξηση του προϋπολογισμού λόγω έγκρισης 2ου ΑΠΕ
δαπάνης 1.476.822,65€. Επίσης
ενημέρωσε τον υπουργό ότι ο
εργολάβος κηρύχθηκε έκπτωτος
και το έργο έχει σταματήσει, ενώ
έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση
της εργολαβίας.
Για το έργο «κατασκευή οδού
Νεράιδα – Τριφύλλα» εξήγησε πως για να προχωρήσει θα
πρέπει να αποκατασταθούν οι
ζημιές που έχουν προκληθεί εξ
αιτίας αντίξοων καιρικών φαινομένων (θεομηνίας). Για το λόγο
αυτό απαιτείται αύξηση του
προϋπολογισμού στο ποσό των
1.047.031,63€ λόγω σύνταξης
Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει
αποζημίωση για αποκατάσταση
βλαβών λόγω θεομηνίας.
Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από τον υπουργό να
προχωρήσει στην αύξηση του
προϋπολογισμού στο ποσό των
424.195,52€ για το έργο Κατασκευή οδού Ι.Μ. Ρεντίνας - Όρια
Νομού, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, ώστε να γίνει δυνατή η αποπληρωμή του αναδόχου.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκης καθώς και ο Γ.Γ. Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούσης, με την
ολοκλήρωση της ενημέρωσης
και της συζήτησης που είχαν, δεσμεύθηκαν ότι θα προχωρήσουν
στην χρηματοδότηση και την
ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.
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Τελείωσαν επιτέλους οι μελέτες του Παραμεγδόβιου

Ε

πιτέλους τελείωσαν οι μελέτες στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα. Αρχές
Σεπτεμβρίου το Περιφερειακό
Συμβούλιο Θεσσαλίας αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των
μελετών του τμήματος από Νεράϊδα μέχρι και τη Γέφυρα Ζάχενας
(Μέγδοβα) της Επαρχιακής οδού
Καρδίτσας – Αγρινίου. Τώρα το
έργο είναι πλέον ώριμο για χρηματοδότηση. Όλοι ζητάμε να
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Βρήκαμε την ιστορική
απόφαση και την δημοσιεύουμε
ολόκληρη. Έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / Λάρισα
02-09-2013 / Αριθμ. Πρωτ:1428
/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
14/30-08-2013
ΘΕΜΑ 7ον: Εισήγηση επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
«Μελέτη επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Αγρινίου».
Την Παρασκευή 30-08-2013
και ώρα 15:00 μ.μ. στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό
Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 1393/2308-2013 του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.
Αγοραστού Κων/νου και των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας, Π.Ε.
Καρδίτσας, Π.Ε. Τρικάλων, Π.Ε.
Μαγνησίας και 51 Περιφερειακών
Συμβούλων και ενώ βρισκόταν σε
νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε
το θέμα ημερησίας διάταξης της
τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας:
Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
του έργου: «Μελέτη επαρχιακής
οδού Καρδίτσας - Αγρινίου».
Έχοντας υπόψη: 5 νόμους και
υπουργικές αποφάσεις (σ.σ. τις
αναφέρει) και μετά την εξέταση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος σας
γνωρίζουμε τα εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το υπό μελέτη έργο αποτελεί
βελτίωση υφιστάμενης χάραξης και
είναι τμήμα της Ε.Ο. Καρδίτσας Αγρινίου. Κατατάσσεται ως επαρ-

χιακό οδικό δίκτυο και βρίσκεται
στους Νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας και στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η αρχή
της χωροθετείται στην έξοδο του
οικισμού Νεράϊδας της Δημοτικής
Ενότητας Ιτάμου και το τέλος της
λίγο μετά τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στα όρια του νομού
Καρδίτσας.
Το μεγαλύτερο τμήμα της οδού
βρίσκεται εντός των διοικητικών
ορίων του Ν. Καρδίτσας, ενώ από
τη χ.θ. 5+550 περίπου βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων του Ν.
Ευρυτανίας.
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
παρουσιάζονται έντονα προβλήματα κινητικότητας και διάβρωσης
των εδαφών εξαιτίας της αποσάθρωσης του φλύσχη. Η κατάσταση
επιδεινώνεται λόγω των μεγάλων
κλίσεων σε συνδυασμό με την ποσότητα των ομβρίων υδάτων και
των χιονοπτώσεων.
Η βλάστηση είναι πλούσια και
αποτελείται από οικοσυστήματα
δρυός, ελάτης, πλατάνου, τυπικά
παρόχθια οικοσυστήματα κ. α.. Η
πανίδα της περιοχής είναι πλούσια
και ενδιαφέρουσα. Περιλαμβάνει
μεγάλο αριθμό σπονδυλωτών και
ασπόνδυλων. Πολλά από τα είδη
που καταγράφηκαν προστατεύονται
από διεθνείς Συμβάσεις και από
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από την Ελληνική νομοθεσία.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τη βελτίωση υφιστάμενης χάραξης, η οποία είναι εντός
των προδιαγραφών. Αποτελεί τμήμα της Επ.Ο. Καρδίτσας - Αγρινίου,
συνολικού μήκους 8,1 χλμ.. Η οδός
στην πορεία της διασταυρώνεται
με οδούς δευτερεύουσας σημασίας
κυρίως χωματόδρομους, οι οποίοι
λόγω του έντονου ανάγλυφου διασταυρώνονται με μεγάλη λοξότητα
χωρίς την απαιτούμενη ορατότητα
κατά την κίνηση.
Για την κατασκευή του έργου
προτάθηκαν τρείς (3) εναλλακτικές
λύσεις με προτεινόμενη τη λύση 3
(κάθετη γεφύρωση του ποταμού
Μεγδοβα).
Το έργο περιλαμβάνει:
● μία λωρίδα ανά κατεύθυνση
πλάτους 3,00 μ. και διαγράμμιση
πλάτους 0,25 μ.
● μία (1) γέφυρα μήκους 52 μ.,
καθέτως προς τον ποταμό Μέγδοβα.
● δεκαέξι (16) οχετούς αποστράγγισης.
● τριάντα (30) τοίχους αντιστή-

Τελειώνουν οι μελέτες
και από την πλευρά της Ευρυτανίας
Ενώ είμαστε στο τυπογραφείο διαβάσαμε στις Καρπενησιώτικες εφημερίδες πως την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου η νέα Δήμαρχος Αγράφων Βάσω Φεγγούλη είχε
συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Κλέαρχο Περγαντά όπου έγινε συζήτηση – ενημέρωση για τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου Αγράφων και της Ευρυτανίας γενικότερα. Ο
κ. Περγαντάς είπε στην κ. Φεγγούλη για τον Παραμεγδόβιο
τα εξής: «Η Περιφέρεια Στερεάς βρίσκεται από την πλευρά
της Ευρυτανίας στο στάδιο των μελετών, οι οποίες όμως τροποποιήθηκαν με την αλλαγή τοποθεσίας που έγινε στην υπό
κατασκευή Γέφυρα, που πρόσφατα δημοπρατήθηκε από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ωστόσο τόνισε ότι μέχρι την άνοιξη
του 2014, αυτές θα είναι έτοιμες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν». Αυτά διαβάσαμε στις Καρπενησιώτικες εφημερίδες
στις 28.11.13. Περισσότερα στο επόμενο φύλλο μας.

ριξης σε διάφορες περιοχές.
Σε περιοχές ορυγμάτων εφαρμόζεται τριγωνική επενδεδυμένη
τάφρος πλάτους 1,55 μ. με πλάτυσμα φυτικής γης πλάτους 2,70 μ.
και σε δυσχερείς περιοχές το πλάτος
περιορίζεται, ενώ στις περιοχές που
εφαρμόζονται τοίχοι αντιστήριξης
το πλάτυσμα παραλείπεται.
Στις περιοχές επιχωμάτων εφαρμόζεται χωμάτινο έρεισμα πλάτους
1,50 μ., ενώ σε δυσχερείς περιοχές
το πλάτος περιορίζεται στο 1,00 μ.
με πρόβλεψη επένδυσης πρανών
πάχους 3,00 μ. για περιβαλλοντική
αποκατάσταση.
Από την κατασκευή του έργου
προκύπτει μία περίσσεια υλικών της

πτώσεις αφορούν στη μεταβολή
των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών από την αύξηση των φερτών
υλικών από τις απορροές της βροχής λόγω των εκσκαφών. Για το
λόγο αυτό απαιτείται η κατασκευή
κατάλληλων οχετών για την απορροή και την αποφυγή εγκλωβισμού
τους. Επίσης υπάρχει περίπτωση
ατυχηματικής ρύπανσης από έκλυση λαδιών, αστικών λυμάτων κλπ.
● Η στάθμη θορύβου θα είναι
αυξημένη λόγω της λειτουργίας των
εργοταξιακών μηχανημάτων. Η αύξηση αυτή θα είναι παροδική και θα
διαρκέσει όσο και οι εργοταξιακές
εργασίες.
● Η βλάστηση που θα αφαιρε-

Χάρτης που δείχνει την τεράστια σημαντικότητα του Παραμεγδόβιου… της οδικής σύνδεσης Καρδίτσας – Αγρινίου… Θεσσαλίας – ΝΔ
Ελλάδας…
τάξης των 300.511,53 κ.μ.. Σ’ αυτά
προστίθεται και τα ακατάλληλα υλικά των επιχωμάτων 5.207,20 κ.μ.,
οπότε η συνολική περίσσεια υλικών
εκσκαφής είναι 305.718,73 κ.μ..
Με βάση την οριστική γεωλογική μελέτη τα πλεονάζοντα υλικά
εκσκαφής 186.212 κ.μ., προτείνεται
να αποτεθούν σε τέσσερις χώρους
που είναι δημόσιες ή ιδιόκτητες
εκτάσεις, μόνο μετά από σχετική
γεωτεχνική μελέτη για λόγους ευστάθειας των πρανών. Τα υπόλοιπα
119.507 κ.μ. θα πρέπει να μεταφερθούν και αποτεθούν στα πλησιέστερα ανενεργά ή ενεργά λατομεία
(Ρούσσου, Καλλιθήρου), καθώς και
να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τυχόν υφισταμένων και μη αποκαταστημένων ΧΑΔΑ του νομού
Καρδίτσας.
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με την κατασκευή του έργου
επιτυγχάνεται η σύνδεση του Νομού Καρδίτσας με τον Νομό Ευρυτανίας και κατ’ επέκταση με τον
Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι επιπτώσεις του έργου καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα
τεχνικά μέσα, το μέγεθος και το είδος του έργου και τη σκοπιμότητα
υλοποίησής του.
● Στο έδαφος θα προκληθούν
αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους
από την κατασκευή των επιχωμάτων και από τις εκσκαφές για τη
δημιουργία ορυγμάτων.
● Στην ατμόσφαιρα θα δημιουργηθεί σκόνη από τις εργοταξιακές εργασίες και τα καυσαέρια
των βαρέων οχημάτων. Η επίπτωση
αυτή θα είναι περιορισμένη και θα
διαρκέσει όσο και οι εργασίες.
● Στα επιφανειακά νερά οι επι-

θεί περιλαμβάνει τη ζώνη κατάληψης του έργου, τους εργοταξιακούς
χώρους και τους προσωρινούς αποθεσιοθαλάμους. Μετά το πέρας των
εργασιών θα αποκατασταθούν με
επαναβλάστηση όλες οι διαταραχθείσες επιφάνειες (πρανή, εργοτάξια, λατομεία, χώροι προσωρινών
αποθεσιοθαλάμων).
● Η πανίδα της περιοχής μελέτης, χρήζει ειδικής προστασίας,
γιατί πολλά είδη της ανήκουν στα
σπάνια ή απειλούμενα ή και προστατευόμενα από την εθνική και
διεθνή νομοθεσία.
Από την υλοποίησή του τα
οφέλη του είναι πολλαπλά για τους
κατοίκους της περιοχής και την
ανάπτυξή της τα οποία επικεντρώ-

νονται:
● στην ασφάλεια των οδηγών
από τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της οδού.
● στην προσβασιμότητα της
περιοχής σε επισκέπτες και κατοίκους.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη επαρχιακής οδού Καρδίτσας
- Αγρινίου» και τα σχετικά έγγραφα
που τη συνοδεύουν, σας γνωρίζουμε ότι
Εισηγούμαστε
Θετικά επί της μελέτης του
έργου του θέματος σχετικά με τις
αναμενόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και τη
λειτουργία του.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο
μετά από διαλογική συζήτηση
Λαμβάνει υπόψη την πρόταση
και
Αποφασίζει
Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου «Μελέτη επαρχιακής οδού
Καρδίτσας - Αγρινίου» σχετικά με
τις αναμενόμενες επιπτώσεις στο
περιβάλλον από την κατασκευή και
τη λειτουργία του.
Εγκρίνει ομόφωνα
την απόφαση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α.
α. 200.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους».
● Κλείνουμε τονίζοντας πως καθολικό και επιτακτικό αίτημα όλων
των χωριών της βόρειας Ευρυτανίας
και της νότιας Καρδίτσας είναι να
υπάρξει επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, να μπορεί να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες τις μέρες του χρόνου,
στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας –
Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου.
Αυτό θα επιτευχθεί με την εδώ και
τώρα κατασκευή της Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε πρόσβαση! Να
αρθεί ο αποκλεισμός!
Νεράϊδα 28.11.2013

Πληγή για το χωριό μας όλο το φθινόπωρο
τα παρατημένα χοντρικά ζώα

Π

ληγή μεγάλη, μαρτύριο για τους ηλικιωμένους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας, της Νεράϊδας ήταν
το φετινό φθινόπωρο τα παρατημένα μουλάρια και
γελάδια διαφόρων ασυνείδητων. Όχι μόνο γύρω στο χωριό
αλλά και μέσα στις αυλές μπήκαν καταστρέφοντάς τους κήπους μας έτσι όπως ήταν λυσσασμένα από την πείνα. Όλοι
οι κάτοικοι απαιτούν οι αρμόδιοι με την πίεση των εκλεγμένων μας σε όλα τα επίπεδα να δώσουν λύση στο πρόβλημα,
στην πληγή αυτή που κακοφόρμισε στο χωριό μας.

Να ξέρουν αυτοί οι ελάχιστοι ασυνείδητοι ότι η Νεράϊδα
δεν έγινε ακόμα παλιοχώρι Μπέσιας ή Κύφου αλλά είναι ακόμα
ζωντανό χωριό. Οι κάτοικοι γύρω στο χωριό έχουν χωράφια
που τα καλλιεργούν (τα κραμπολάχανα τα αφήνουμε στα
χωράφια μας για να τα κόβουμε λίγα – λίγα το χειμώνα) αλλά
και όσα δεν καλλιεργούν τα έχουν καθαρά και φροντισμένα
για να σκαρίζουν εκεί τα λίγα οικόσιτα ζώα τους. Παραδοσιακά
στο χωριό μας ο κάθε κτηνοτρόφος φύλαγε τα ζώα του δεν
τα παρατούσε. Τι νέα μόδα είναι αυτή να παρατάει ο κάθε
ακατανόμαστος τα γελάδια του και τα μουλάρια του στα ξένα
χωράφια και να μην αφήνουν τίποτε όρθιο;
Αρκετά! Ως εδώ! Αυτό το βιολί να σταματήσει. Οι εκλεγμένοι
με το πρώτο ζήτημα που πρέπει να ασχοληθούν είναι αυτό.
Πρόκειται για την ασφάλεια και την ηρεμία του ηλικιωμένου
μόνιμου κάτοικου του χωριού μας.
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φυγε από κοντά μας, στα
μέσα Οκτωβρίου, καταβεβλημένος από πολλά
και σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ο επί δεκαετίες εφημέριος του χωριού
μας, της Νεράϊδας, αγαπητός
και σεβάσμιος χωριανός μας
παπα-Βάϊος Μπαλτής.
Πατέρας του ο Αθανάσιος
(Νάσιος) Μπαλτής και μητέρα
του η Ουρανία Δήμου (κόρη του
θρυλικού «Γούμενου»). Παππούς
του ο Κώστας Μπαλτής, γενάρχης
του σημερινού στο χωριό μας
επωνύμου Μπαλτή. Ο θρυλικός
Κώστας Μπαλτής είχε 8 παιδιά, 5
κορίτσια (Αγαπούλα, Γιαννούλα,
Ζώϊω, Αλεξάνδρα, Γρηγορία) και
3 αγόρια (Στέλιο, Γιώργο και Θανάση). Αδέλφια του ο Σπύρος και
η αείμνηστη Ταξιαρχία.
Ο παπα-Βάϊος με τη σύζυγό
του Σοφία (κόρη των αείμνηστων Γιαννούλας και Γιάννη
Ζήση) απέκτησαν 3 παιδιά, τον
Γιάννη, την Ουρανία (Νούλα) και
τον παπα-Σωτήρη, από τα οποία
ευτύχησε να δεί πολλά και καλά
εγγόνια καθώς και δισέγγονο.
Ο παπα-Βάϊος δεν ήταν ένας
τυχαίος άνθρωπος για τη Νεράϊδα. Ξεχώριζε και θα μείνει στην
ιστορία του χωριού μας. Η ζωή
του χωρίζεται σε 2 μεγάλες περιόδους, σ’ αυτή πρίν γίνει κληρικός και στην υπόλοιπη που ήταν
ιερέας.
Αν δεν ήταν ο πιο εργατικός
άνθρωπος του χωριού μας σίγουρα υπήρξε από τους πιο εργατικούς. Τρανή απόδειξη αυτού
είναι ο τόπος όπου κατοικούσε.
Το μέρος αυτό μόλις παντρεύτηκε το 1962 ήταν ένα απλό χωράφι (μπαΐρι) το περισσότερο
βράχος – νταμάρι όπου έβγαζαν
πέτρα οι παλιοί για να χτίζουν
τα γύρω σπίτια. Με τα χέρια του
δουλεύοντας σκληρά δημιούργησε εκεί όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, σπίτια, αχυρώνες,
αποθήκες, κήπους, οπορωφόρα
δέντρα, ωραίες τοιχοποιΐες και
τόσα άλλα. Από μικρό παιδί δούλευε ασταμάτητα, έπιαναν τα χέρια και ασχολήθηκε με τα πάντα.
Οικοδομικές εργασίες (άριστος
χτίστης της πέτρας), ξυλουργικές
εργασίες (μέχρι κορδέλα και καταράχτη έστησαν με τον Σπύρο
και των Κώτσιο), γεωργικές εργασίες (καλλιεργούσε αμέτρητα
χωράφια), εργασίες υλοτομίας
(απ’ τους πρώτους που έφεραν
αλυσοπρίονο στο χωριό μας
όταν παράτησε την κόφτρα και
το πριόνι), με τα πάντα ακόμα και
με τη μουσική ασχολήθηκε (τη
δεκαετία του ’60 έπαιζε κλαρίνο
και κιθάρα τραγουδώντας και
ωραία), με την ψαλτική επίσης
αφού ήταν από τους καλύτερους
ψάλτες του χωριού μας.
Παιδί ακόμα στα χρόνια του
εμφυλίου όταν μαζί με άλλες οικογένειες του χωριού μας βρέθηκαν «καταδιωκόμενοι» στον
Παλαμά, αυτός σαν το μεγαλύτερο αγόρι της οικογένειας (που ο
πατέρας ήταν στις εξορίες) δούλευε ασταμάτητα όπου υπήρχε
μεροκάματο, είτε στα χωράφια
του κάμπου είτε σε οικοδομικές
δουλειές. Παρενθετικά να γράψουμε πως τη νύχτα της μάχης
του Αη-Λιά ίσως να ήταν κι αυτός μεταξύ των σκοτωμένων

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Παπα-Βάϊος Μπαλτής
παιδιών αν κατά σύμπτωση δεν
τύχαινε να είναι με τα μουλάρια
του Στρατού εκείνο το βράδυ
στο τάγμα στον Ίταμο. Επιστρέφοντας στο χωριό το ’50 έχτισε
σχεδόν εξ’ αρχής το κατεστραμμένο απ’ τον εμφύλιο πατρικό
τους σπίτι. Ταυτόχρονα κάθε
Κυριακή πρωί ο γείτονας μακαριστός παπα-Ηλίας Βούλγαρης
τον έπαιρνε μαζί του για να ψάλει ξεκινώντας την Λειτουργία.
Παράλληλα εργάζονταν σκληρά
στις υλοτομίες των ατέλειωτων
ελατοδασών σε Μπέσια – Ρεύστα
- Κύφου αλλά και όπου υπήρχε
μεροκάματο στο χωριό. Μόλις
δε το ’60 έφτασε εκεί ο δρόμος
αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής
στο να φορτώνουν τα τεράστια
κούτσουρα στα φορτηγά, έτσι με
τα χέρια χωρίς γερανούς φυσικά
όπως σήμερα.
Εκείνα τα χρόνια πήραν την
μεγάλη απόφαση με τον αδελφό του Σπύρο και τον Κώτσιο
Καραμέτο (της Νίτσας) να στήσουν κορδέλα και καταράχτη
εξυπηρετώντας το χωριό μας με
χρήσιμα ξύλα έχοντας στόχο να
δημιουργήσουν εκεί κανονικό
εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου
αλλά μια αστραπή – κεραυνός
κάποια παγωμένη νύχτα του
Γενάρη 1973 έκανε τα σχέδια
στάχτη, αφού η πυρκαγιά που
ξέσπασε έκαψε τα πάντα. Ίσως
αυτό το τραγικό γεγονός να
ήταν η αφορμή να γίνει κληρικός
όπως πάντα επιθυμούσε.
Έτσι το 1976 πήγε στην ιερατική σχολή της Ναυπάκτου
(όπου τότε εκκλησιαστικώς υπαγόμασταν) και το 1977 έγινε ιερέας, ανοίγοντας έτσι ένας νέος
κύκλος στη ζωή του. Στην ίδια
σχολή τα ίδια χρόνια ήταν μαζί
με τον παπα-Βαγγέλη Γεροκώστα, τον παπα-Τσιαμασιώτη, τον
παπα-Θεοδωράκη, τον παπαΓιαννουσά, τον παπα-Καλύβα κι
άλλους από τα γύρω χωριά.
Στην αρχή τοποθετήθηκε
εφημέριος στο γειτονικό μας χωριό, την Μαυρομμάτα (Έλσιανη).
Δέκα ολόκληρα χρόνια, από το
1977 έως το 1987, πηγαινοερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο και
μεγάλες γιορτές από τη Νεράϊδα
στη Μαυρομμάτα. Μια απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων, όχι
μόνο χωρίς συγκοινωνία αλλά
χωρίς κάν οδική πρόσβαση με
αυτοκίνητο. Με τα πόδια πεζοπορία 4 ωρών δια μέσω Κύφου
περνώντας τον αγριεμένο Μέγδοβα σε αυτοσχέδια γεφύρια,
πολύ επικίνδυνα με βροχές, χιόνια, κακοκαιρίες. Ένας απ’ τους
αγροτικούς γιατρούς μας του
είχε πεί τότε πως «εσύ δεν θα
έχεις ποτέ πρόβλημα με την καρδιά σου», με τόσο περπάτημα
που έκανε. Πάντα έλεγε πως στη
Μαυρομμάτα συνάντησε πολύ
καλούς ανθρώπους που τον αγάπησαν και τους αγάπησε. Μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον
μακαρίτη Γιαννακό Γεωργίου,
τον Δημοσθένη, τον Βίγλη, τον
Ρέκκα, τον Σκόνδρα, τον Γραμματέα, τον αγροφύλακα Μακρή
κι άλλους πολλούς.
Ανέλαβε την ενορία του χωριού μας, της Νεράϊδας, μόλις

συνταξιοδοτήθηκε ο μακαρίτης
παπα-Ηλίας Βούλγαρης, το Νοέμβριο του 1987. Αρχίζοντας
ένας νέος κύκλος προσφοράς
προς τους χωριανούς του. Αναμφισβήτητο είναι πως ο παπαΗλίας μετά το ’50 συντήρησε και
κράτησε όρθιες τις καταστραμμένες από τον εμφύλιο εκκλησίες (Αη-Γιώργη, Αη-Ταξιάρχη και

Μοναστήρι) και έχτισε τα υπάρχοντα εξωκκλήσια (Αη-Δημήτρη,
Αη-Λιά, Σωτήρως), ενώ ο παπαΒάϊος κάνοντας πλήθος εργασιών τους έδωσε την σημερινή
ωραία εικόνα τους. Όλα έγιναν
με τις οικονομικές προσφορές
των χωριανών μας αλλά μερίμνη
των δύο δραστήριων ιερέων
μας.
Για να γραφούν όλα όσα έκανε ο παπα-Βάϊος στις εκκλησίες
θέλουν σελίδες ολόκληρες αλλά
ενδεικτικά να αναφέρουμε μερικά: Στον Αη-Γιώργη ξεκίνησε
και ολοκλήρωσε μέσα σε λίγα
χρόνια την ωραία αγιογράφηση
όλου του ναού. Ένα έργο τεράστιο λαμβάνοντας υπόψη τον
πληθυσμό και τις οικονομικές
δυνατότητες του χωριού μας. Και
όμως το μεγάλο αυτό έργο ολοκληρώθηκε σε σχετικά σύντομο
διάστημα γιατί όλοι μας είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον
εφημέριό μας πως ότι δώσουμε
από το υστέρημά μας αυτός θα
το αξιοποιήσει με τον καλύτερο
τρόπο. Έκανε εκεί καινούργιο
δάπεδο με πλακάκια, καινούργιο
ταβάνι ίδιας τεχνοτροπίας με το
παλιό, έλυσε το πρόβλημα της
θέρμανσης βάζοντας καλοριφέρ,
έβαλε ρολόγια στο καμπαναριό,
εξωτερικά πλακόστρωσε όλο το
προαύλιο, φύτεψε νέα ωραία δέντρα λίπες (φλαμουριές) ομορφαίνοντας το προαύλιο και πάρα
πολλά άλλα.
Στο εξωκλήσι του Αη-Λιά με
τις προσφορές των χωριανών
μας σοβάτισε το ναό, έδεσε τους
τοίχους με σενάζι, έκανε καινούργια στέγη καθώς και ειδική αντηλιακή κατασκευή στο προαύλιο
μπροστά στην είσοδο για να
σηκώνεται το Ύψωμα υπό σκιάν.
Μερίμνη του περιφράχτηκε το
προαύλιο, πλακοστρώθηκε, τοποθετήθηκαν ωραία μεταλλικά
ανοξείδωτα τραπεζοκαθίσματα
κάτω από τα δροσερά έλατα και
πολλά άλλα το σύνολο των οποίων έδωσε την ωραία σημερινή
εικόνα του.
Στο εξωκλήσι Σωτήρος με τις
προσφορές όλων μας συντήρησε και καλλώπισε τον ναό, έδεσε τους τοίχους του με σενάζι,
τον σοβάτισε, έκανε καινούργια

στέγη με υπόστεγα από τις τρείς
πλευρές του, ενώ εσωτερικά έγινε καινούργιο ταβάνι και μπήκαν
πλακάκια στο δάπεδο. Εξωτερικά έκανε τοιχοποιία από κάτω
για να μεγαλώσει το προαύλιο το
οποίο τσιμεντόστρωσε όλο γύρω
στο ναό. Μερίμνη του και σε συνεργασία με τους Σύλλόγους μας
τοποθετήθηκαν εκεί τα ωραία
μεταλλικά ανοξείδωτα τραπεζοκαθίσματα κάτω απ’ τα αιωνόβια
σκιερά πλατάνια. Πολλά ακόμα
έκανε στου Σωτήρος που έδωσαν την ωραία σημερινή εικόνα
του εξωκλησίου αυτού.
Στο εξωκλήσι του ΑηΔημήτρη επί εφημερίας του
αλλάχτηκε η στέγη, σοβατίστηκε ο ναός εξωτερικά, έγινε νέο
ωραίο ταβάνι, πλακοστρώθηκε
με ωραίες πλάκες το προαύλιο
κάτω απ’ τον αιωνόβιο ιστορικό
μαλόκεδρο, περιφράχτηκε και
πολλά άλλα που έδωσαν την
ωραία σημερινή εικόνα της εκκλησίας μας αυτής. Εργασίες συντήρησης έγιναν επίσης και στον
Αη-Ταξιάρχη.
Στο Μοναστήρι μας επί εφημερίας του έγινε το τεράστιο
έργο της ανακαίνισής του από
την αρχαιολογική υπηρεσία με
ενέργειες του ίδιου σε συνεργασία με τον αείμνηστο Δάσκαλο
Κώστα Ι. Ζήση. Χρόνια ζωής του
έκοψε η στεναχώρια και το άγχος που ένοιωθε τότε όταν έβλεπε την ανεκδιήγητη εργολάβο
να μην προχωράει τις εργασίες
όπως έπρεπε, να μην βάζει τα
σωστά υλικά και ξύλα και να αφήνει το ναό ξέσκεπο με ακάλυπτες
τις παλιές αγιογραφίες για μήνες,
στο έλεος των καιρικών φαινομένων. Έσπασε τα τηλέφωνα
τότε φέρνοντας εκεί τον ίδιο τον
διευθυντή της αρχαιολογικής
υπηρεσίας από τη Λάρισα μέχρι
να αναγκαστεί η εργολάβος να
το σκεπάσει, κακήν – κακώς βέβαια αφού πέταξε τα αθάνατα
ξύλα από καστανιά που υπήρχαν
βάζοντας ελατίσια και βάζοντας
στο ταβάνι σανίδια ελατίσια και
μάλιστα αμπλάνιστα. Τότε πέρασε τη μεγαλύτερη στεναχώρια της ζωής του. Στη συνέχεια
ασχολήθηκε με το κελί, χτίζοντας (σύμφωνα με τα σχέδια του
αείμνηστου χωριανού μας πολιτικού μηχανικού Γιώργου Κ. Σπανού) στη θέση του ερειπωμένου
παλιού, το νέο σημερινό κτήριο
κόσμημα. Αξίζει να αναφέρουμε
πως μόλις το κελί σκεπάστηκε
και τα χρήματα είχαν τελειώσει
ενώ έπρεπε να μπούν πόρτες και
παράθυρα, ήρθε ένας άγνωστος
από τα Τρίκαλα στο σπίτι του και
του είπε: «εγώ θα βάλω τα χρήματα και θα φτιάξω με τα καλύτερα υλικά όλες τις πόρτες και τα
παράθυρα στο κελί αυτό, γιατί
παρουσιάστηκε η Παναγία 3 φορές στον ύπνο μου και μου το ζήτησε…». Στο Μοναστήρι επίσης
πλακόστρωσε όλο το προαύλιο
περιμετρικά του ναού και έκανε
την ωραία τοιχοποιία από πάνω
αναδεικνύοντάς το και δίνοντας
του την ωραία εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Στο προαύλιο
επίσης μερίμνη του τοποθετήθηκαν τα ωραία μεταλλικά τραπε-
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ζοκαθίσματα, έγινε η συρόμενη
πόρτα της εισόδου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια φύτεψε ο ίδιος
όλα τα έλατα και πηγαινοερχόταν συνέχεια απ’ το χωριό ποτίζοντάς τα για να πιάσουν και να
μην ξεραθούν. Έχτισε επίσης ο
ίδιος με τα χέρια του (μαζί με τον
Κώστα Δ. Καραμέτο) την ωραία
βρύση του Μοναστηριού κάνοντας νέο δίκτυο ύδρευσης και
καινούργια υδρομάστευση. Να
αναφέρουμε για τους νεότερους
πως έκλεισε με σωλήνες το ρέμα
που υπήρχε εκεί από το επάνω
δρόμο (δίπλα στη βρύση) μέχρι
κάτω στην συρόμενη είσοδο διαμορφώνοντας σε προαύλιο όλο
αυτό το χώρο. Αυτά είναι μερικά,
πολύ περιληπτικά, απ’ όλα όσα
έκανε στο Μοναστήρι μας, στην
Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου
Σπινάσας (Νεράϊδας).
Στον πνευματικό τομέα
υπήρξε συνεχιστής του πνευματικού έργου του προηγούμενου
ιερέα μας, του παπα-Ηλία. Και
ο παπα-Ηλίας και ο παπα-Βάϊος
χωρίς θρησκοληψίες και θρησκευτικούς φανατισμούς ήρεμα
και απλά με το λόγο τους, την καθημερινή συμπεριφορά τους, τον
τρόπο ζωής τους, επηρέασαν καθοριστικά προς το καλύτερο τον
χαρακτήρα γενεών ολόκληρων,
σχεδόν όλων μας. Να τονίσουμε ότι κράτησαν με ευλάβεια τα
προπολεμικά ωραία παραδοσιακά έθιμά μας στον λατρευτικό
τομέα κι έτσι διατηρήθηκαν μέχρι τις μέρες μας. Ενέπνεαν σεβασμό και ήμαστε τυχεροί που
τους είχαμε. Ήταν δυο άξιοι κληρικοί που βρέθηκαν στο «τιμόνι»
της ενορίας μας στα χρόνια που
το χωριό μας έσφυζε από ζωή,
βάζοντας κι αυτοί ένα λιθαράκι
στο να γίνουμε όλοι μας καλύτεροι άνθρωποι. Και γίναμε.
Άξιος συνεχιστής του έργου του είναι ο γυιός του παπαΣωτήρης, ο οποίος ανέλαβε την
ενορία μας εδώ και τρία χρόνια
και προσφέρει εξυπηρετώντας
το χωριό μας στον θρησκευτικό
τομέα κι όχι μόνο.
Αγαπητέ χωριανέ μας παπαΒάϊο, για όλα όσα προσέφερες
στο χωριό μας, και είναι πολλά,
θα σε θυμόμαστε πάντα. Δεν θα
σε ξεχάσουμε ποτέ. Και να θέλουμε να σε ξεχάσουμε δεν θα
μπορούμε γιατί το έργο σου θα
σε θυμίζει σε όλους μας παντού
και πάντα. Δείγμα του πόσο σε
αγαπούσαμε είναι το ότι σύσσωμη η Κοινότητά μας, όλοι οι κάτοικοι Νεράϊδας, Σαρανταπόρου,
Μεγαλάκκου αλλά και από μέρη
μακρινά, σε συνοδεύσαμε στην
τελευταία σου κατοικία ενώ δέκα
ιερείς έψαλλαν την εξόδιο ακολουθία σου. Επίσης το 40ήμερο
μνημόσυνό σου τελέστηκε με
την παρουσία όχι μόνο πολλών
ιερέων αλλά και δύο Μητροπολιτών, των Σεβασμιωτάτων Καρδίτσας κ. κ. Κύριλλου και Αυλώνος
κ. κ. Χριστόδουλου.
Ελαφρύ να είναι το χώμα του
αγαπημένου μας χωριού, της
Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες, αγωνίστηκες,
πρόσφερες και τώρα αναπαύεσαι.
Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου
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Με σεβασμό
στη μνήμη του
Αιδεσιμότατου
Παπα – Βάϊου
Μπαλτή
…………Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, μια καινούργια
μέρα ξημέρωσε για το χωριό
μας, και όλα φαινόταν ήσυχα
και συνηθισμένα. Μόνο σε
ένα σπίτι, από το μεσημέρι
και μετά ένα καντήλι αναβόσβηνε σιγά-σιγά, ώσπου τελικά το απόγευμα γύρω στις
16:00, έσβησε για πάντα, και
μια ψυχή φτερούγησε στα
ουράνια, ανάλαφρη, ήσυχη,
αγέρωχη, αξιοπρεπής. Ένα
καντήλι, που τον τελευταίο
χρόνο και κατά διαστήματα,
είχε πολλές αναλαμπές, από
τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την υγεία του ο παπα
- Βάϊος, αλλά το πάλεψε με
όλες του τις δυνάμεις, χωρίς
να λυγίσει, χωρίς να φοβηθεί,
χωρίς να κιοτέψει, όπως έκανε πάντα στη ζωή του σε όλες
του τις δραστηριότητες.
Από μικρός ασχολήθηκε
με αγροτικές κυρίως εργασίες και μετά τον στρατό και
με οικοδομικές. Ταυτόχρονα
εργάστηκε στην ξυλεία, τόσο
στη φόρτωση καυσόξυλων
και κούτσουρων, όσο και στην
κοπή, στην κορδέλα και αργότερα στον καταρράκτη. Σε
ηλικία 43 ετών πήρε την μεγάλη απόφαση να ακολουθήσει τον δρόμο του κληρικού.
Για αρκετά χρόνια υπηρέτησε
σαν εφημέριος στην Μαυρομάτα και τα υπόλοιπα στο
χωριό μας, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Είχε ωραία
φωνή και διακρινόταν τόσο
στην ψαλμωδική, όσο και στο
τραγούδι, που η αγάπη του
για το δεύτερο, είχε ως αποτέλεσμα να παίζει και κλαρίνο
και κιθάρα.
Με την σύντροφό του την
παπαδιά, κλείσανε 50 χρόνια
κοινής ζωής. Μιας ζωής με
αρκετές δυσκολίες κυρίως
στο ξεκίνημα τους, που όμως
τις ξεπεράσανε με υπομονή
και κατανόηση, και αξιωθήκανε να καμαρώσουν παιδιά,
εγγόνια και δισέγγονο.
Παπα - Βάϊε, οι πύλες του
ουρανού άνοιξαν και ένας άλλος κόσμος σε περιμένει. Ενώ
εδώ, εμείς λυπόμαστε για τον
χαμό σου και προσευχόμαστε
για την ανάπαυση της ψυχής
σου, εκεί ψηλά, κάποια οικεία
μας πρόσωπα σε περιμένουν,
για να σε συντροφεύσουν και
να γίνουν συνοδοιπόροι σου,
στην αιώνια ζωή. Πες τους,
ότι τους σκεπτόμαστε και δεν
τους λησμονούμε.
Η φιλόξενη γη της Νεράϊδας, που σε ανάθρεψε και
που την πότισες με τον ιδρώτα της δουλειά σου, άνοιξε
για να σε δεχθεί το μεσημέρι
της Κυριακής, 13 Οκτωβρίου
2013. Ο κύκλος της επίγειας
ζωής σου έκλεισε με γαλήνη,
έχοντας γύρω σου αγαπημένα πρόσωπα.
Ας είναι ζεστή η αγκαλιά
που σε δέχτηκε αγαπημένε
Θείε παπα - Βάϊε………….
Ένας ανιψιός σου
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τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα Θωμά Γάκη του Λάμπρου και
της Παρασκευής, που γεννήθηκε στις 144-1924 στον οικισμό Σαραντάπορο της
Νεράιδας του τέως Δήμου Δολόπων Ευρυτανίας, παντρεύτηκε το 1954 την Γιωργίτσα Αποστολού του Σταύρου και της
Σπυριδούλας από τον Αμάραντο, απέκτησε τέσσερα παιδιά, (Λάμπρο, Ρούλα,
Γιάννη και Λιάνα), εννέα εγγόνια (Μαργαρίτα, Γωγώ, Μαρία, Τζίνα, Θωμά,
Χριστίνα, Νεφέλη, Γιάννη και αβάπτιστο), και πέθανε στις 3-9-2013 στον ίδιο
τόπο, στο Σαραντάπορο, που ήδη υπάγεται στη Τοπική Κοινότητα Νεράιδας της
Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου
του Δήμου Καρδίτσας.
Αγαπημένε μας μπαμπά,
Τη μέρα που έφυγες από
κοντά μας θέλαμε να σου πούμε λίγα λόγια για την αγάπη
μας για σένα και για το κενό
που άφησες μέσα μας, αποχωρώντας για το αιώνιο ταξίδι
σου. Ναι μπαμπά, πλέον μας
λείπεις έντονα. Mας λείπει το χαμόγελό σου, η καλή σου καρδιά, η τιμιότητά
σου.
ώρα μας πνίγει ένα παράπονο, που
εκείνη τη μέρα του αποχωρισμού
δεν ήμασταν σε θέση να σου πούμε λίγα
λόγια μέσα από την καρδιά μας.
Είναι που δεν προλάβαμε να γράψουμε λίγα λόγια, είναι που δεν θα καταφέρναμε να μιλήσουμε σωστά μέσα από
την συναισθηματική φόρτιση της ημέρας
εκείνης, είναι που είμαστε γενικά άμαθοι
στην αντιμετώπιση τέτοιων αποχαιρετισμών.
Θέλουμε, μπαμπά μας, να σου πούμε
ότι είμαστε περήφανοι, που γεννηθήκαμε από εσένα. Από εσένα που στάθηκες
«παλικάρι» σε όλες τις δυσκολίες της
ζωής. Από εσένα που δούλεψες σκληρά
αλλά τίμια για να μας μεγαλώσεις. Από
εσένα που ασχολήθηκες με τόσα επαγγέλματα και ανταποκρίθηκες με επιτυχία
σε όλα.
ώς να ξεχάσουμε ότι υπήρξες για
την μικρή κοινωνία του Σαρανταπόρου καφέ-παντοπώλης που διατήρησες και το τηλεφωνικό κέντρο, αγρότης,
φωτογράφος, οικοδόμος, μυλωνάς, ξυλουργός. Μας έμεινε η πεποίθηση πως με
ότι και να καταπιανόσουν θα το ολοκλήρωνες με επιτυχία.
Θυμόμαστε πόσο επικίνδυνο και
πόσο επίπονο ήταν να διαχειρίζεσαι με
την σωματική σου δύναμη και μόνο,
τους τεράστιους κορμούς των δέντρων
στην πριονοκορδέλα, για να τους τεμαχίσεις στις απαιτούμενες διαστάσεις για
την χρήση που προορίζονταν.
Θυμόμαστε πόσο κατάκοπος γύριζες
στο σπίτι και πολλές φορές ήταν τόση
η κούρασή σου που δεν ήθελες ούτε να
φας, παρά μόνο ζήταγες παγωμένο νερό
για να ξεδιψάσεις και αποχωρούσες να
ξεκουραστείς. Δεν ήταν λίγες οι φορές
που δεν προλάβαινες να ξαπλώσεις και
κάποιος σε καλούσε, γιατί χρειαζόταν
να αγοράσει τσιγάρα ή να κάνει κάποιο
τηλεφώνημα.
ας έρχονται στο νου εικόνες από
τότε που ήμασταν παιδιά. Πώς
να ξεχάσουμε που φεύγατε με την μαμά
το πρωί για τον «κήπο» άλλοτε για την
Σκλέντζα και άλλοτε για το Βαϊτσι, και
γυρίζατε κατάκοποι το σουρούπωμα. Σα
να μην έφτανε η κούραση της ολοήμερης
αγροτικής εργασίας έπιανες τη βάρδια
σου στο καφέ-παντοπωλείο αλλάζοντας
την βάρδια τη δική μας. Πώς να ξεχάσουμε ότι στη συνέχεια σε ξενυχτούσαν
οι παρέες στο καφενείο, μέχρι αργά το
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βράδυ, παρότι εσύ δεν άντεχες πλέον
την κούραση, και πριν καλά-καλά αποχωρήσουν όλοι, άρχιζες προετοιμασία
καθαριότητας, καταβρέχοντας με νερό
το πάτωμα και πιάνοντας την σκούπα
για το καθιερωμένο βραδινό σκούπισμα
του «μαγαζιού», ενώ ακούγονταν οι ψίθυροι των θαμώνων «Ώρα να φεύγουμε,
ο Θωμάς έπιασε τη σκούπα».
Πάντα σε θυμόμαστε που δεν απέφευγες καμία βαριά και καμία επικίνδυνη δουλειά που τύχαινε μπροστά σου,
παραμερίζοντας τον όποιο
διστακτικό έπρεπε να την κάνει. Οι παλάμες σου ήταν πάντα ροζιασμένες, ταλαιπωρημένες και αγριεμένες από τις
δύσκολες και επίπονες εργασίες που καταπιανόσουν, σε
αντίθεση με τον πράο χαρακτήρα σου και το γλυκό χαμόγελο στα χείλη σου.
αρά τις πολλές επαγγελματικές
υποχρεώσεις σου και την κούρασή
σου, δεν θα ξεχάσουμε ότι έβρισκες τον
απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθείς και
με τα πολυαγαπημένα σου χόμπι, όπως
με το κυνήγι, το ψάρεμα, την μελισσοκομία, την φωτογράφιση και σε όλα με επιτυχία. Απολάμβανες τόσο να ασχολείσαι
με αυτά, όσο και να εξιστορείς με λεπτομέρειες τις εμπειρίες σου απ’ όλα αυτά,
και ιδιαίτερα, από το κυνήγι, που το είχες στην κορυφή των προτιμήσεών σου.
Αγαπούσες πάρα πολύ τον τόπο σου,
το Σαραντάπορο, και ρίζωσες εκεί, από
τη γέννησή σου μέχρι την αποχώρηση
σου από την ζωή. Όσες φορές χρειάστηκε να απομακρυνθείς δεν έβλεπες την
ώρα να επιστρέψεις. Παρέμεινες αφοσιωμένος και ήσουν ευτυχισμένος στο να
εξυπηρετείς τους χωριανούς, με προμήθειες διάφορων προϊόντων και υλικών,
ειδών ανάγκης, και με προσωπική βοήθεια, όπου χρειαζόταν.
Δεν ήταν λίγες οι φορές, που το δικό
σου προγραμματισμό τον ανέτρεπε η
ανάγκη του συγχωριανού, για εξυπηρέτηση στο μύλο ή στη κορδέλα. Κι ας έμενε ο κήπος σου απότιστος.
Ό,τι εξοικονομούσες από τις εργασίες σου το πρόσφερες στην οικογένειά
σου, στη σύζυγο σου Γιωργίτσα και στα
τέσσερα παιδιά σου, και ο τελευταίος
που θα σκεφτόσουν ήταν ο εαυτός σου
και οι αγαπημένες σου ενασχολήσεις.
ντιμετώπιζες όλους τους ανθρώπους με την ίδια καλοσύνη, με την
ίδια αξιοπρέπεια και με την ίδια ανθρωπιά. Ήσουν γεμάτος όρεξη για ζωή και
δημιουργία. Διέθετες πρακτικό μυαλό,
που έδινε πάντα λύσεις και εξηγήσεις
ακόμα και σε πράγματα δύσκολα.
Μπορούμε να σου πούμε πως είχες
ένα ολοκληρωμένο, ήρεμο μα γοητευτικό ταξίδι στην επίγεια ζωή σου, και πως
άφησες σε όλους πολύτιμη κληρονομιά:
άφησες το στίγμα και το υπόδειγμα ανθρώπου που κυριολεκτικά δεμένος με
την γενέτειρά σου, το Σαραντάπορο,
μέσα στην απλοϊκότητα, υπηρέτησες αρχές και αξίες αιώνιες.
Έφυγες από τη ζωή αφήνοντας τα
δημιουργήματά σου, εμάς τα τέσσερα
παιδιά σου, απ’ τα οποία πρόλαβες να
δεις εννέα εγγόνια. Θυμόμαστε το ευτυχισμένο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο
πρόσωπό σου, όσες φορές βρισκόμασταν
όλοι μαζεμένοι γύρω από το ίδιο τραπέζι. Με αυτό το χαμόγελο θα σε έχουμε
πάντα στη μνήμη μας.
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πηρέτησες τις αρχές και τους θεσμούς της πολιτείας και υπηρετώντας την θητεία σου στο στρατό, στην
δύσκολη περίοδο του εμφυλίου πολέμου,
βρέθηκες δύο φορές στο νοσοκομείο με
πολύ σοβαρά τραύματα, που από τύχη
δεν σου στοίχησαν τη ζωή.
Υπηρέτησες την κοινωνικότητα συμβάλλοντας με τον τρόπο σου στην προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι διασπαρμένες οικογένειες των συμπατριωτών
σου από τις πλαγιές και τους λόγγους
της ευρύτερης περιοχής Σαρανταπόρου
σε ενιαίο οικισμό «στο Σαραντάπορο».
Δεν είναι τυχαίο ότι και πριν την δραστηριοποίηση της πολιτείας στην κατεύθυνση αυτή, εσύ ο ίδιος και το από
εσένα διατηρούμενο κατάστημα «καφέ-παντοπωλείο», αποτελούσε τον πόλο
συγκέντρωσης των διασπαρμένων κατοίκων για την εξεύρεση λύσης σε όποιο
πρόβλημα προσωπικό, οικογενειακό και
κοινωνικό τους απασχολούσε.
πηρέτησες την οικογένεια, αφιερώνοντας την ζωή σου στην Γιωργίτσα
σου και σε μας τα παιδιά σου, σε δύσκολες εποχές για τον τόπο μας και ποτέ δεν
άφησες την συνεχή προσπάθεια ανεύρεσης επαγγελματικών ενασχολήσεων για
την εξασφάλιση των αναγκαίων εφοδίων, για να ανοίξουν «φτερά» τα παιδιά
σου, για το δικό τους ταξίδι στη ζωή.
Υπηρέτησες αξίες όπως η εγκράτεια, η
πραότητα, η υπομονή, η εργατικότητα, η
κοινωνική αλληλεγγύη, όπως εσύ τις ένιωσες και τις ενστερνίστηκες, με συνέπεια,
σταθερότητα και ανυστεροβουλία, χωρίς
ανάγκη επιβραβεύσεων και ευχαριστιών
από την τοπική κοινωνία και από τις αρχές της πολιτείας. Ήσουν εσύ που στα δύσκολα χρόνια φιλοξένησες, πολλές φορές
χωρίς αντάλλαγμα, είτε μέλη συνεργείων,
(για κατασκευή – επισκευή δικτύων ΔΕΗ,
ΟΤΕ, για διάνοιξη κεντρικού δρόμου, για
χάραξη του σχεδίου Σαρανταπόρου), είτε
διερχόμενους ταξιδιώτες επώνυμους και
ανώνυμους. Όλοι αυτοί εύρισκαν στο
σπίτι σου ζεστασιά, φαγητό και ένα στρωσίδι για ύπνο για να μπορέσουν την επομένη να συνεχίσουν τις δουλειές τους με
νέα δύναμη. Είσαι εσύ που εξυπηρέτησες
άπειρες φορές πολλούς από τους συγχωριανούς μας, άλλοτε προστρέχοντας να
βοηθήσεις βάζοντας «πλάτη» σε μετακινήσεις υλικών, άλλοτε χρησιμοποιώντας
τις εμπειρικές γνώσεις σου σε περιπτώσεις
βλαβών διαφόρων εργαλείων, άλλοτε
πουλώντας με πίστωση είδη επιβίωσης σε
όσους στερούνταν χρημάτων και άλλοτε
δανείζοντας σε δύσκολες ώρες όποιους
σου ζητούσαν οικονομική στήριξη στην
ανάγκη τους. Το μεγάλο βιβλίο «δούναι
και λαβείν» του παντοπωλείου σου, που
διατηρήθηκε στα συρτάρια σου μαρτυρά
ότι έμειναν ανεξόφλητα υπόλοιπα αυτών
των εξυπηρετήσεων των δύσκολων εποχών που ποτέ δεν ζήτησες. Τέτοιο μεγαλείο ψυχής διέθετες.
Μέσα στην οικογένεια, μέσα στην τοπική κοινωνία, μέσα στην πολιτεία ήσουν
πιστός σε ήθη, έθιμα και νόμους και κρατούσες πάντα «το μέτρο».
Σκορπούσες το χαμόγελο και μετέδιδες τη χαρά απλόχερα και έτσι θα μείνεις
για πάντα μέσα στις καρδιές μας.
Θα σε λατρεύουμε για τα μαθήματα
ζωής και συμπεριφοράς που μας δίδαξες.
Γι’ αυτά που υπηρέτησες, γι’ αυτά
που άφησες ως παρακαταθήκη θα σε θυμόμαστε, θα σε μνημονεύουμε και θα σε
ευγνωμονούμε.
Με αγάπη και σεβασμό για όσα
υπήρξες για μας
Τα παιδιά σου
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Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας
Πρωτοφανής για τον τόπο μας η συντονισμένη αντίδραση
όλων των φορέων της περιοχής μας

ρνητική ήταν η απόφαση του Δημοτικού μας
Συμβουλίου Καρδίτσας
επί της αιτήσεως κάποιας
ιδιωτικής εταιρείας να στήσει τεράστιες ανεμογεννήτριες στην
κορυφογραμμή από Βουλγάρα
– Καρποβούνι – Γρεβενοδιάσελο
έως Κούτσουρο. Συνολικά 50 ανεμογεννήτριες, ύψους 120 μέτρων η καθεμιά, συνεχόμενα σ’
όλη αυτή την κορυφογραμμή! Η
ιστορική συνεδρίαση έγινε την Τρίτη 26.11.13 και ήταν μαραθώνια
αφού ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα
και τελείωσε στις 1 τα μεσάνυχτα!
Το μέγα αυτό ζήτημα παρουσιάστηκε ξαφνικά ως κεραυνός
εν αιθρία στα τέλη Νοεμβρίου και
ενώ ήμασταν στο τυπογραφείο. Για
την ενημέρωσή σας θα γράψουμε
λίγα πράγματα βιαστικά γιατί αυτές τις μέρες έγιναν πάρα πολλά
που θα γραφούν αναλυτικά στο
επόμενο φύλλο μας. Εδώ θα πούμε
τα βασικά πράγματα περιληπτικά
για να έχει ο κόσμος μια εικόνα της
κατάστασης.
Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσουμε θερμά και δημοσίως μέσα
από την εφημερίδα μας όλους
τους Δημοτικούς Συμβούλους
και πρώτο τον ίδιο τον Δήμαρχο
κ. Παπαλό που ψήφισαν αρνητικά σύμφωνα με το καθολικό αίτημα όλων μας.
Ξαφνικά την Πέμπτη 21.11.13
μας ενημέρωσαν από τον ΕΟΣΚ
(τον δραστήριο ορειβατικό σύλλογο Καρδίτσας) πως χθές το βράδυ
ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο
Καρδίτσας το προαναφερόμενο
αίτημα της εταιρείας για συζήτηση
και λήψη απόφασης. Αιφνιδιασμένοι οι Σύμβουλοι ζήτησαν (με παρέμβαση του ΕΟΣΚ) αναβολή του
θέματος για να προετοιμαστούν κι
έτσι αναβλήθηκε η συζήτησή του
για την επόμενη συνεδρίαση την
Τρίτη 26.11.13. Το τι έγινε στο μεσοδιάστημα των 5 αυτών ημερών
είναι απίστευτο και για να περιγραφεί αναλυτικά θέλει σελίδες ολόκληρες.
Αμέσως με πρωτοπορία τον
ΕΟΣΚ συστήθηκε Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα (ονομαζόμενη
«Συντονιστικό όργανο για την προστασία των Αγράφων») αποτελούμενη από τον ΕΟΣΚ (Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας), τον

Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας,
την Οικόσφαιρα, τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Καρδίτσας (ΣΟΚ), τον
Φυσιολατρικό Όμιλο Καρδίτσας
(ΦΟΚ), τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Αμαράντου, τον δικό μας Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Νεράϊδας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Σαρανταπόρου Τ. Κ. Νεράϊδας, τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καροπλεσίου,
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μολόχας,
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ραχούλας
και Ευαισθητοποιημένους Πολίτες της
Καρδίτσας σε θέματα
περιβάλλοντος.
Η δημόσια συζήτηση του θέματος
που άρχισε αμέσως
ήταν
καταιγιστική
μέσω όλων τον ΜΜΕ
της Καρδίτσας. Εφημερίδες, ενημερωτικές
ιστοσελίδες,
facebook, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις καθημερινά ασχολούνταν με
το ζήτημα. Γράφτηκαν αμέτρητα
κείμενα όπου τονίζονταν τα μηδαμινά οφέλη και οι τεράστιες καταστροφές που θα προξενήσει το
στήσιμο τεράστιων (120 μέτρων
ύψους) ανεμογεννητριών στην
άγριας ομορφιάς παρθένα φύση
των ιστορικών αγραφιώτικων βουνών μας. Χωρίς υπερβολή όλος ο
κόσμος της Καρδίτσας ασχολούνταν μ’ αυτό το θέμα.
Την Κυριακή 24.11.13 το Συντονιστικό κάλεσε φορείς και πολίτες
σε Λαϊκή Συνέλευση στην αίθουσα
του Κυνηγετικού Συλλόγου μας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών
της Λ. Σ. ήρθε (χωρίς να το περιμένει κανείς) ο ίδιος ο Δήμαρχος
κ. Παπαλός με τον Δ. Σ. εισηγητή
του θέματος κ. Μαρκινό και ζήτησαν να ακούσουν τη συζήτηση. Ο
κ. Δήμαρχος εκεί δεν πήρε θέση
αλλά ζητούσε συνεχώς να βρούμε κι άλλα επιχειρήματα που να
μπορούν να στηρίξουν αρνητική
απόφαση. Εκτός των εξόφθαλμων
επιχειρημάτων είχαμε και αυτά
που πρίν 2 χρόνια παρουσίασε ο
γειτονικός μας δήμος Καρπενησίου που αποφάσισε αρνητικά.
Την Δευτέρα 25.11.13 το Συντονιστικό έδωσε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα της ΤΕΔΚ όπου
δημοσιογράφοι και πολίτες ενημερώθηκαν για τα πάντα. Με τη λήξη
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Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το γειτονικό
μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει και την επιχείρησή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.

της συνέντευξης τύπου δόθηκε
ραντεβού για την επόμενη μέρα
της κρίσιμης συνεδρίασης στο Δημαρχείο όπου όλοι έπρεπε να είμαστε παρόντες.
Την Τρίτη 26.11.13 λοιπόν το
απόγευμα (5 μ.μ.) άρχισε η μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καρδίτσας. Μέσα στην
αίθουσα εκτός του Δημ. Συμβουλίου ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας, το Συντονιστικό και πλήθος
πολιτών. Οι ίδιοι οι Δ. Σ.
είπαν πως αν και ήταν
τόσος κόσμος εκεί και
τόσο φορτισμένη η
ατμόσφαιρα, εντούτοις
η συζήτηση διεξήχθη
σε πολύ υψηλό πολιτιστικό επίπεδο, μια
διαφήμιση της δημοκρατίας. Το είδαμε όλοι
εξ’ άλλου και μέσω του
διαδικτύου απ’ όπου
μεταδίδονταν ζωντανά. Άπαντες
μιλούσαν με επιχειρήματα. Απ’ την
αρχή της συζήτησης φάνηκε πως
ο εκπρόσωπος της εταιρείας δεν
ήταν πλήρως προετοιμασμένος.
Οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις
Δ. Σ. και πολιτών περιείχαν κενά
και αοριστίες. Έτσι αργά το βράδυ
τόσο οι Δ. Σ. όσο κι ο ίδιος ο Δήμαρχος άρχισαν να μην πείθονται
απ’ τα λεγόμενα του ανθρώπου
της εταιρείας και στην ψηφοφορία
όπως οι Δ. Σ. της αντιπολίτευσης
έτσι και οι Δ. Σ. της συμπολίτευσης
ψήφισαν αρνητικά. Είπαν: «Όχι
ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα»!.
Βέβαια υπάρχει η πιθανότητα
η εταιρεία να ζητήσει συζήτηση
του θέματος και απ’ το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας αλλά κι
εκεί να πάει δεν έχει ελπίδες γιατί
ήδη άρχισαν από το Συντονιστικό
ενέργειες ώστε οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι να πούν κι εκεί: «Όχι
ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα»!.
Αυτά τα λίγα προς το παρόν,
πιο αναλυτικά στο επόμενο φύλλο μας. Αυτό που έγινε ήταν μια
μεγάλη επιτυχία και η χαρά όλων
μας είναι πολύ μεγάλη. Έδειξε πως
όταν αγωνιζόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για ένα δίκαιο σκοπό πετυχαίνουμε. Εδώ θα ήταν αχαριστία
να μην αναφέρουμε κάποια ονόματα ανθρώπων των χωριών μας,
γιατί όλοι μας αγωνιστήκαμε αλλά
κάποιοι ήταν μπροστάρηδες. Θα
τους αναφέρουμε με τα μικρά τους
ονόματα γιατί όλοι τους ξέρουν…
είναι ο Αντώνης κι ο Παντελής απ’
τον Αμάραντο, ο Γιάννης κι ο Φώτης απ’ τη Νεράϊδα, ο Γιώργος κι ο
Βαγγέλης απ’ τα Σαραντάπορα, ο
Μένιος απ’ το Καροπλέσι, ο Γιώργος απ’ τη Μολόχα κι άλλοι πολλοί
αλλά αυτά τα ονόματα άξιζε να
αναφερθούν.
Δεν παραθέσαμε στοιχεία ούτε
για τις άδειες ούτε για τις ανεμογεννήτριες γιατί όσοι διαβάζετε την
εφημερίδα μας τα ξέρετε αφού τα
έχουμε δημοσιεύσει όλα σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας
μας. Στο Φ. 122/ΜΑΡΤΙΟΣ 2013/
ΣΕΛ. 10 & 11 και στο Φ. 123/ΙΟΥΝΙΟΣ 2013/ΣΕΛ. 7 θα βρείτε αναλυτικά τα πάντα. Σημειωτέον πως
όλα αυτά τα στοιχεία είχαν δοθεί

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Νέος Αγών»: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2013

Αρνητική γνωμοδότηση
για τις ανεμογεννήτριες στα Άγραφα
Ξεκάθαρη, αρνητική γνωμοδότηση στην αίτηση της
εταιρείας «Ανανεώσιμες Θεσσαλίας, ανώνυμη ενεργειακή
εταιρεία» για λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής
ενέργειας σε βουνοκορφές του Νομού στα Άγραφα, έδωσε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας.
Αφουγκραζόμενο την γνώμη των εκπροσώπων των
κατοίκων των περιοχών στις οποίες προοριζόταν να γίνει η
τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων που περιέγραψαν τις αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό, περιβαλλοντικό, πολιτικό και ιστορικό
επίπεδο, το σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δώσει
αρνητική γνωμοδότηση στην αίτηση της εταιρείας.
Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας «λευκό» ψήφισαν
οι κ. κ. Κωτούλας, Μαρκινός, Μπατζιάκας και Μουζιούρας,
ενώ ο κ. Τσαντήλας ζήτησε αναβολή του θέματος. Στην
χθεσινή συνεδρίαση το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι του
Ορειβατικού και Κυνηγετικού Συλλόγου, της Οικόσφαιρας,
του ΦΟΚ, των άμεσα σχετιζόμενων Τοπικών Κοινοτήτων
και πολίτες που εξέφρασαν την αγωνία τους και παρέθεσαν στοιχεία για τις επιπτώσεις από την υλοποίηση μιας
τέτοιας επένδυσης. Επιπλέον στο Συμβούλιο βρέθηκε και
εκπρόσωπος της εταιρίας που απάντησε σε ερωτήσεις των
Δημοτικών Συμβούλων.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Το «Συντονιστικό φορέων - πολιτών
για την προστασία των Αγράφων» για
την απόφαση του Δ. Σ. Καρδίτσας

Το «Συντονιστικό φορέων και πολιτών για την προστασία
των Αγράφων» χαιρετίζει την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καρδίτσας με την οποία εισηγείται αρνητικά προς
την Περιφέρεια όσο αφορά την πρόταση τοποθέτησης αιολικών
εγκαταστάσεων (ανεμογεννήτριες) σε κορυφογραμμές βουνών
των Αγράφων. Η συντονισμένη δράση των φορέων ήταν
καθοριστική στην αποτροπή ενός περιβαλλοντικού εκτρώματος
που θα αλλοίωνε δια παντός την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του
ορεινού όγκου που διακρίνεται για την απαράμιλλη φυσική
ομορφιά και τα παρθένα της οικοσυστήματα. Η Αγραφιώτικη
παρακαταθήκη αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο που υπόσχεται
σε μας και τις μελλοντικές γενιές την πραγματική πράσινη,
βιώσιμη ανάπτυξη.
Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που μετά την παρέμβαση
συνεργαζόμενων συλλογικοτήτων με τον κοινό σκοπό της
προστασίας των Αγράφων, πάρθηκε η χθεσινή απόφαση με
συντριπτική συναίνεση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή ανοίγει έναν μεγάλο δρόμο για την προοπτική
του τόπου. Η τοπική κοινωνία και οι ενδιαφερόμενοι φορείς
καλούνται, μέσα από γόνιμο και ειλικρινή διάλογο, να
αποφασίσουν που και με ποιον τρόπο θα υλοποιούνται τα έργα
ανάπτυξης, όπως αυτά της αξιοποίησης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, των οποίων οι φορείς και οι πολίτες της
Καρδίτσας είναι βαθιά υποστηρικτές.
Το «Συντονιστικό φορέων και πολιτών για την προστασία των
Αγράφων» θα είναι άγρυπνος αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια.

από τότε και στον κ. Παπαλό αλλά
και στον κ. Τσιάκο και ήταν πλήρως
ενήμεροι.
Να τονίσουμε τελειώνοντας
πως το «Συντονιστικό όργανο για
την προστασία των Αγράφων» (που
πολλοί λένε πως έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πρίν) είναι τεράστιας
χρησιμότητας. Πρέπει να το διαφυλάξουμε «ως κόριν οφθαλμού», να
συσπειρωθούμε όλοι γύρω του και
να προσπαθήσουμε να το θεσμοθετήσουμε ως το δευτεροβάθμιο
όργανο των φορέων των χωριών
μας. Ο αγώνας όχι μόνο δεν τελείωσε αλλά μόλις τώρα άρχισε.
Η εταιρεία αυτή (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ονομασία της)
πήρε αρνητική γνωμοδότηση από
το Δήμο μας αλλά σε λίγο θα παρουσιαστεί η άλλη (ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ η ονομα-

σία της) που θέλει να στήσει άλλες
τόσες ανεμογεννήτριες απέναντι
απ’ το χωριό μας, στην κορυφογραμμή από «τρία ελάτια» Φλίσιου
- Παπαδημήτρη έως πάνω από το
Καροπλέσι. Με το Συντονιστικό θα
αγωνιστούμε και εναντίον εκείνης.
Δυστυχώς είμαστε σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης γιατί η περιοχή
μας απειλείται. Κάποιοι ήδη εκφράζουν φόβους μήπως επειδή τα
ελατοδάση μας είναι εμπόδιο στα
σχέδια των εταιρειών δούμε τα καλοκαίρια ξαφνικές πυρκαγιές. Δεν
πρέπει να ’χουμε το νού μας και σ’
αυτό;
Υπενθυμίζουμε πως όταν μας
καλέσει το Συντονιστικό πρέπει να
είμαστε αμέσως παρόντες, και εν
κατακλείδι κλείνουμε φωνάζοντας:
«Όχι ανεμογεννήτριες
στ’ Άγραφα»!
Νεράϊδα 27.11.13
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Αθλητικά Νέα

Ραννέλλε (Ρονέλα)
Μακκόη

Η Ραννέλλε (Ρονέλα) Μακκόη (Rannelle McCoy) είναι κόρη
της Ελευθερίας και εγγονή των
αείμνηστων Ιουλίας και Θανάση
Καραμέτου. Όπως ξαναγράψαμε
παίρνει μέρος σε πολλούς αγώνες
δρόμου (βουνού, με διαδρομές σε
μονοπάτια και χωματόδρομους)
και κατακτά σημαντικότατες διακρίσεις.
Πρόσφατα πήρε μέρος στους
εξής αγώνες:
● Στις 30 Ιουνίου 2013 έλαβε
μέρος στους αγώνες ορεινού τρεξίματος του Olympus Marathon,
μήκους 44 χλμ., που άρχισε στο
Αρχαίο Δίον και τελείωσε στην
πόλη Λιτόχωρο του Δήμου Πιερίας. Μεταξύ 573 αθλητών βγήκε
4η (τέταρτη) στις γυναίκες γενικής,
και 3η (τρίτη) στην κατηγορία της,
με χρόνο 6:52:54 και 85η στης γενικής κατάταξης.
● Στις 27 Ιουλίου 2013 έλαβε
μέρος στους αγώνες ορεινού τρεξίματος του Zagori Mountain
Running, μήκους 50 χλμ., που
έγιναν στην περιοχή Κήποι (Ζαγοροχώρια) του Δήμου Ιωαννίνων.
Μεταξύ 258 αθλητών βγήκε 4η
(τέταρτη) στις γυναίκες, με χρόνο
6:52:50 και 51η στης γενικής κατάταξης.
● Στις 10 Αυγούστου 2013 έλαβε μέρος σε αγώνα ασφάλτου με

Ασπασία Αυγέρη
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Φραγκίσκος
Καραμέτος

την ονομασία Αθαμάνιος Διαδρομή – Δρόμοι του Βασιλιά Αθάμα,
μήκους 12,2 χλμ., που έγινε στη
περιοχή Τετράκωμον - Αθαμάνιο
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Άρτας. Εκεί μεταξύ 117 αθλητών
βγήκε 1η (πρώτη) στις γυναίκες,
με χρόνο 55:18, και 18η στης γενικής κατάταξης.
● Στις 22 Σεπτεμβρίου 2013
έλαβε μέρος στον αγώνα ορεινού
τρεξίματος Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης «Ηρακλής», μήκους 42
χλμ., που έγινε στην περιοχή Υπάτη του Νομού Φθιώτιδος. Εκεί μεταξύ 126 αθλητών βγήκε 1η (πρώτη) στις γυναίκες, με χρόνο 6:26:04
και 22η στης γενικής κατάταξης.
Αυτός ο αγώνας ήταν ο τελικός του
3ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Skyrunning 2013, όπου βγήκε
1η (πρώτη) νικήτρια, σε μια σειρά
7 αγώνων σε όλη την Ελλάδα, με
μήκος από 25 χλμ. μέχρι 50 χλμ.

● Στις 26 Οκτωβρίου 2013
έλαβε μέρος στους αγώνες ορεινού
τρεξίματος, με την ονομασία Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους
Παρανεστίου Natura Trail Race,
μήκους 106,5 χλμ, που έγιναν στην
περιοχή των βουνών της Ροδόπης,
του Δήμου Παρανεστίου Δράμας.
Εκεί μεταξύ 165 αθλητών, βγήκε
1η (πρώτη) στις γυναίκες, με χρόνο
15:14:15 και 7η στης γενικής κατάταξης.
● Πρόσφατα, την Κυριακή 10
Νοεμβρίου 2013, πήρε μέρος (μαζί
με την μητέρα της Ελευθερία και
τον πατέρα της Ρόμπερτ) και στον
31ο Κλασικό Μαραθώνιο της
Αθήνας, μήκους 10 χλμ., όπου ως
γνωστόν η συμμετοχή ήταν πρωτοφανείς με 30.000 δρομείς απ’ όλο
τον κόσμο.
Θερμά συγχαρητήρια απ’
όλους μας και της ευχόμαστε πάντα νίκες.

θέση. Ήταν το καλύτερο τουρνουά μόνο σε διπλά παιχνίδια. Τελικά
που
πήρε μέρος και ας μην έφερε η Ασπασία έπαιξε κανονικά και
Η Ασπασία Αυγέρη είναι κόρη
τα
καλύτερα
αποτελέσματα. Παρέ- μονά και διπλά παιχνίδια γιατί
της Μαρίας, εγγονή της Τασίας και
δισέγγονη των αείμνηστων Βασιλι- λασαν πρώτοι στην τελετή έναρ- η ομάδα της την είχε ανάγκη.
κής & Αντώνη Μπέλλου και κατά- ξης και μοίρασαν σε όλους βιβλία Πήραν την 5η θέση. Η Ασπασία
γεται φυσικά από το χωριό μας τη για τους ολυμπιακούς αγώνες και γύρισε Ελλάδα 3 Αυγούστου και 4
Νεράϊδα. Το πατρικό τους σπίτι εί- την ιστορία της χώρας μας. Όλοι οι Αυγούστου ανέβηκε Νεράϊδα για
ναι λίγα μέτρα δεξιά από το Δημοτι- αθλητές τους ζήταγαν τα ρούχα τους ξεκούραση.
● Τον Αύγουστο (23– 31 Αυκό Σχολείο Νεράϊδας. Χρόνια τώρα γιατί είχαν την ελληνική σημαία. Η
ασχολείται με το τένις (όπως και οι
αδελφές της) στην Ηλιούπολη όπου
διαμένουν. Από τον Ιούνιο 2013 και
μετά πήρε μέρος στους εξής αγώνες τένις:
● Τον Ιούνιο (21 - 28 Ιουνίου)
2013 πήρε μέρος στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα κορίτσια κάτω τον 16
(είναι 15) που έγινε στο Μαραθώνα και πήρε την 2η θέση στα μονά,
1η στα διπλά (με συμπαίχτρια την
Έλενα Χριστοφή) και 3η στα μικτά
διπλά (με συμπαίχτη τον Στέφανο
Νεδέλτσο). Στο Πρωτάθλημα αυτό
εξασφάλισε και το 10% επιπλέον Ασπασία την μπλούζα της έδωσε σε γούστου) 2013 πήρε μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών
τις βαθμολογία της για την είσοδό μία εθελόντρια των αγώνων.
● Τον Ιούλιο (22 – 28 Ιουλίου) που έγινε στη Φιλοθέη (χωρίς προτης στο Πανεπιστήμιο, όπως και οι
2013 εκπροσώπησε την Ελλάδα πόνηση και μετά από διακοπές ) και
συμπαίχτες της.
στο
ατομικό
Πανευρωπαϊκό πήρε την 2η θέση στα μονά, 1η στα
● Τον Ιούλιο (2 – 7 Ιουλίου)
2013 πήρε μέρος σε διεθνείς αγώ- πρωτάθλημα κάτω των 16 που διπλά (με συμπαίχτρια τηνΔάφνη
νες ηλικίας κάτω των 18 που έγι- έγινε στη Ρωσία (Μόσχα). Έχασε Δεμέναγα)και 3η στα μικτά διπλά
ναν στην Κέρκυρα και πήρε την 3η από την σλοβάκα Katarina (με συμπαίχτη τον Θανάση Ζαννιά).
θέση. Έχασε στον ημιτελικό από την Stresnakova. Ενώ είχε πάρει Στο Πρωτάθλημα αυτό εξασφάλισε
18χρονη Ιταλίδα Frederica Prati που το 1ο σετ και ήταν μπροστά στο ξανά το 10% επιπλέον τις βαθμολοσκορ το σώμα της δεν άντεξε γία της για την είσοδό της στο Παπήρε και το τουρνουά στο 3ο σετ.
● Τον Ιούλιο (9 – 14 Ιουλί- για 5η συνεχόμενη εβδομάδα νεπιστήμιο.
Τον Σεπτέμβριο στην προπόνηου) 2013 πήρε μέρος σε διεθνείς αγώνων. Με την βοήθεια των
αγώνες ηλικίας κάτω των 18 που φυσικοθεραπευτών τελείωσε το ση τραυματίστηκε στον αστράγαλο
έγιναν στην Πρέβεζα. Ενώ έφτασε ματς χάνοντας στο 3ο σετ 7-5. και έμεινε εκτός γηπέδων ενάμιση
ημιτελικά και μονά και διπλά εγκα- Η Katarina Stresnakova είναι μήνα.
Τώρα γίνονται διασυλλογικοί
τέλειψε τους αγώνες γιατί την επό- νούμερο 200 στον κόσμο στις
αγώνες
αντρών γυναικών και η
αθλήτριες
κάτω
των
18
χρονών.
μενη ξημερώματα έπρεπε να είναι
● Τον Ιούλιο -Αύγουστο (31 - 2 Ασπασία παίζει για την ομάδα της
στην Ολλανδία.
● Τον Ιούλιο (14 – 19 Ιουλίου) Αυγούστου) 2013 εκπροσώπησε Ηλιούπολης. Είναι στην Α1 κατηγοΕλλάδα
στο
ομαδικό ρία και ήδη έχουν προκριθεί στους
2013 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην την
4 καλύτερους ομίλους της Ελλάδας.
Πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα
Ολυμπιάδα νέων που έγινε στην
Ολλανδία (Ουτρέχτη). Η Ελληνι- κάτω των 16 που έγινε στη Την επομένη εβδομάδα θα παίξουν
κή αποστολή ήταν 60 αθλητές από Τουρκία (Άγκυρα). Η Ασπασία την τελική φάση για τις θέσεις 1-4.
Η Ασπασία έχει κερδίσει όλους
όλα τα αθλήματα. Η Ασπασία μαζί ήταν τραυματισμένη και έκανε
τους
αγώνες της .
φυσικοθεραπείες
.
Ο
Προπονητής
με τον Στέφανο Τσιτσιπά ήταν οι
Θερμά συγχαρητήρια απ’
αθλητές του τένις που πήραν μέρος. της Εθνικής ομάδας αρχικά είπε
Η Ασπασία έχασε στους 16 (θέση ότι θα την χρησιμοποιήσει μόνο όλους μας και της ευχόμαστε πά9-16) και ο Στέφανος πήρε την 3η σε περίπτωση πρόκρισης και ντα νίκες.

Ο Φραγκίσκος Καραμέτος είναι γιός της Μαρίας και
του Γιώργου Καραμέτου (εγγονός της Κωσταντίας και του
Ηλία Γ. Καραμέτου), εκτός
της μουσικής που όλοι τον
είδαμε πως ασχολείται (μέλος
κομπανίας όπου τραγουδάει
και παίζει βιολί), παίρνει μέρος σε πολλούς αγώνες δρόμου και κατακτά σημαντικές
διακρίσεις. Τον τελευταίο

καιρό πήρε μέρος στους εξής
αγώνες:
1. Ήρθε 1ος στους Περιφερειακούς αγώνες Λυκείου
στα 4.000 μ.
2. Ήρθε 2ος στους Σχολικούς αγώνες Α’ φάσης στα
2.000 μ. με φυσικά εμπόδια.
3. Ήρθε 2ος στους Σχολικούς αγώνες Β’ φάσης στα
2.000 μ. με φυσικά εμπόδια.
4. Ήρθε 2ος στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων
στα 2.000 μ. με φυσικά εμπόδια.
5. Ήρθε 7ος στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών
στα 1.500 μ.
6. Ήρθε 7ος στο Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα Παίδων στα
2.000 μ. με φυσικά εμπόδια.
7. Ήρθε 12ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων
στα 1.500 μ.
● Από τα παραπάνω κριτήρια ο Φραγκίσκος επιλέχτηκε
να συμμετάσχει με την Εθνική
Ομάδα Ελλάδος Παίδων στη
Διεθνή συνάντηση Ελλάδας
– Κύπρου καταλαμβάνοντας
την 3η θέση στα 2.000 μ. με
φυσικά εμπόδια.
● Στις 5 Οκτωβρίου 2013,
έλαβε μέρος στον 8ο αγώνα

δρόμου Δολόπων, μήκους
13.000 μ., που έγινε από το
χωριό Κέδρος μέχρι τα Λουτρά Σμοκόβου, του Δήμου
Σοφάδων, του νομού Καρδίτσας, όπου μεταξύ 86 αθλητών βγήκε 3ος (τρίτος) με
χρόνο 52:41:03.
● Στις 20 Οκτωβρίου 2013,
έλαβε μέρος στον 10ο Τιτάνιο
δρόμο, μήκους 10.000 μ., που
έγινε στο χωριό Παλαμά, του
Δήμου Παλαμά, του νομού
Καρδίτσας, όπου μεταξύ 41
αθλητών βγήκε 3ος (τρίτος)
με χρόνο 34:45:00.
Θερμά συγχαρητήρια απ’
όλους μας και του ευχόμαστε πάντα νίκες.

10

Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου

Τ

ο μέγα ζήτημα του Βιολογικού Καθαρισμού
Σαρανταπόρου συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
Καρδίτσας στην συνεδρίαση
της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου
2013 και η εφημερίδα της Καρδίτσας «Αλήθεια» έγραψε τα
παρακάτω. Παραθέτουμε τα
σημαντικότερα αποσπάσματα γιατί το κείμενο κάλυπτε
μια ολόκληρη σελίδα. Έγραψε
λοιπόν η εφημερίδα («Η Αλήθεια», Κυριακή 3 Νοεμβρίου
2013, Σελ. 7.) μεταξύ άλλων:
… Το έργο, παρά το γεγονός
ότι κόστισε στο κράτος για άλλους 340 χιλιάδες ευρώ και κατά
άλλους κοντά στις 500 χιλιάδες
ευρώ, σήμερα δεν λειτουργεί και
οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Στην
υπόθεση έχει μπει ο εισαγγελέας μετά από σχετική καταγγελία
του Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Γεννάδιου και του Συμβούλου
της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας Λάμπρου Γάκη, που έγινε το
2012. Έκτοτε, είχαμε παρέμβαση
του εισαγγελέα που διέταξε την
διενέργεια προανάκρισης για το
θέμα και σε αυτή έχουν κληθεί
να καταθέσουν ο νυν δήμαρχος
κ. Παπαλός, ο τ. Δήμαρχος Ιτάμου κ. Τσαντήλας και πλήθος άλλων δημοτικών συμβούλων και
υπηρεσιακών παραγόντων.
-----------------Αφού στη συνεδρίαση του
Δ. Σ. πρώτα συζητήθηκαν ένα
σωρό άσχετα θέματα, οι δημοσιογράφοι αποχώρησαν. Έτσι, άρχισε η συζήτηση για το φλέγον
θέμα. Έκπληκτοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι άκουσαν τον δήμαρχο Καρδίτσας κ. Κώστα Παπαλό
να τους ζητάει το θέμα να συζητηθεί με κλειστά μικρόφωνα
υπό τον φόβο αυτά που θα ειπωθούν να φτάσουν στα αυτιά
του εισαγγελέα!!! Έτσι κι έγινε. Τα
μικρόφωνα έκλεισαν και για όσα
συζητήθηκαν δεν κρατήθηκαν
πρακτικά.
-----------------Στην συνεδρίαση, μετά από
όσα ειπώθηκαν εν κρυπτώ, όταν
άνοιξαν τα μικρόφωνα σε μια
ολιγόλεπτη διαδικασία έγινε
ψηφοφορία όπου για να πάρει
το θέμα τις απαραίτητες 15 ψήφους, χρειάστηκε τις ψήφους
των δημοτικών συμβούλων κ.κ.
Αρχοντή, Τσίπρα και Μακροστέργιου. Από την συνεδρίαση
απουσίαζαν ή αποχώρησαν όλοι
οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι από τους 33 και τελικά πάρθηκε η απόφαση για το επόμενο
εξάμηνο να μην προχωρήσει
καμία παρέμβαση στο έργο και
αυτό να λειτουργεί απλώς ως
αποδέκτης λυμάτων. Στο μεσοδιάστημα θα εξετασθεί ξανά το
όλο θέμα και θα αναζητηθούν
προτάσεις από τους τεχνικούς.
-----------------Δυστυχώς το πρόβλημα ξεκίνησε από την αρχή μιας και
όταν έγινε η κατασκευή του έργου δεν υπήρχε η απαραίτητη
περιβαλλοντική μελέτη. Έτσι,
δημοπρατήθηκε και κατασκευάστηκε ένα έργο από τον πρώην
δήμο Ιτάμου και έγινε παραλαβή
από τον δήμο Καρδίτσας, για το
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Πόσο μικρή είναι η απόσταση μεταξύ ποταμού και Βιολογικού…
οποίο όμως ποτέ δεν δόθηκε
άδεια λειτουργίας!!! Έτσι το έργο
λειτούργησε και λειτουργεί ως
σήμερα έστω και στο ήμισυ, χωρίς να έχει την απαραίτητη αδειοδότηση.
Απαράδεκτη απόφαση
Ας έρθουμε όμως στην ουσία της απόφασης που κατά τη
γνώμη μας είναι απαράδεκτη για
τους παρακάτω λόγους.
Όταν λέει ότι δεν θα γίνει
τίποτε και θα λειτουργεί απλώς
ως αποδέκτης λυμάτων, υπάρχει
ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν το
έργο στερείται άδειας, κανονικά θα πρέπει να σταματήσει να
λειτουργεί εντελώς. Όμως, οι
κάτοικοι έχουν πληρώσει πάνω
από 500 ευρώ το κάθε νοικοκυριό για να γίνει η σύνδεση με το
δίκτυο ακαθάρτων και τον βιολογικό καθαρισμό, αλλά σήμερα
ακούγονται φωνές ότι μπορεί να
τους ζητηθεί ακόμη και να ανοίξουν ξανά τους βόθρους!!! Άραγε, τι θα γίνει με τα χρήματα που
πλήρωσαν οι δημότες; Ποιός θα
τους τα δώσει πίσω;
Φταίει η συντήρηση
Τι είναι όμως αυτό που έφερε τον βιολογικό καθαρισμό σε
αυτή την κατάσταση; Ο βιολογικός ξεκίνησε να λειτουργεί τον
Σεπτέμβριο του 2010 για να μπορέσει να λειτουργεί ήταν απαραίτητη η συντήρησή του. Το
πρώτο διάστημα υπήρχε συντηρητής ο ηλεκτρολόγος κ. Ηλίας
Λιάπης και όλα λειτουργούσαν
κανονικά. Στη συνέχεια όμως με
την ανάληψη του δήμου από την
νέα δημοτική αρχή, σταμάτησε
ο συντηρητής να πληρώνεται
με αποτέλεσμα μετά από ένα
διάστημα να σταματήσει να συντηρεί το βιοτύμπανο. Επίσης,
η ΔΕΥΑΚ έπρεπε να πηγαίνει σε
τακτά διαστήματα και να παίρνει δείγματα από την έξοδο των
επεξεργασμένων λυμάτων πριν
αυτά πέσουν μέσα στο ποτάμι,
κάτι που όμως δεν έγινε ποτέ,
πάλι με ευθύνη της δημοτικής
αρχής. Έτσι, το έργο αφέθηκε
στην τύχη του και ακόμη και σήμερα όλα τα λύματα που συγκεντρώνονται στο χώρο, πέφτουν

χωρίς να έχουν επεξεργασθεί
στο ποτάμι.
Το πρόβλημα όμως είναι
πολύ μεγαλύτερο. Ο μηχανισμός
του βιολογικού καθαρισμού, δηλαδή το βιοτύμπανο, έχει υποστεί μια μεγάλη βλάβη. Επειδή
δεν καθαρίζονταν, συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες από
ακαθαρσίες με αποτέλεσμα να
σπάσει ο άξονας και σήμερα το
μηχάνημα να θέλει ένα τεράστιο
ποσό για να επισκευαστεί. Ευθύνη για όλα αυτά φυσικά φέρει η
σημερινή δημοτική αρχή διότι
παράτησε το έργο στην τύχη του
και σήμερα συζητάει την εγκατάλειψή του.
Φυσικά, άμοιρη ευθυνών δεν
είναι και η προηγούμενη που δεν
κίνησε όλες τις διαδικασίες για
να πάρει το έργο άδεια.
Αν είχε συμβεί αυτό, όλα σήμερα θα ήταν καλύτερα. Σε κάθε
περίπτωση όμως το ζήτημα της
άδειας ανακινήθηκε επειδή σταμάτησε η συντήρηση του έργου
και μόλυνε το ποτάμι. Αν υπήρχε
συντήρηση και τα δείγματα από
τις αναλύσεις του νερού ήταν στα
προβλεπόμενα όρια, τότε δεν θα
υπήρχε κανένα πρόβλημα. Κάποιοι όμως μάλλον δεν πίστεψαν
ποτέ στο έργο αυτό με συνέπεια
να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε σήμερα για την ανάγκη να
γυρίσει το Σαραντάπορο ακόμη
και στην πρότερη εποχή. Δηλαδή στους απορροφητικούς
βόθρους. Αν είναι δυνατόν όταν
εκεί έχουν δαπανηθεί από το δημόσιο, αλλά και από τους ιδιώτες
πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
Τέλος, εκφράζουμε και μια
απορία. Άραγε ο πταισματοδίκης δεν θα έπρεπε να καλέσει
για μάρτυρα στην υπόθεση και
τον άνθρωπο που έκανε αρχικά
την συντήρηση του έργου που
ξέρει τα πράγματα όσο κανένας
άλλος; Φυσικά ο ανακριτής δεν
θα μπορούσε να γνωρίζει τον κ.
Ηλία Λιάπη και την εμπλοκή που
είχε με το έργο. Όμως, κανένας
δεν βρέθηκε να αναφέρει το
όνομά του; Ελπίζουμε ότι πλέον
θα κληθεί και είμαστε σίγουροι
ότι θα ρίξει πολύ φως στην υπόθεση.

Φιλολογικά μαθήματα ιδιαίτερα, κατ’ οίκον,
(Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία), παραδίδει
σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, σε προσιτές τιμές.

Αγγελική Ι. Μπέλλου
Καθηγήτρια Φιλολογίας

Απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλ. 210 9734693 Κιν. 697 4820800 e-mail: agbellou@gmail.com
* Η Αγγελική είναι κόρη του Γιάννη Α. Μπέλλου και διαμένει στην περιοχή Ηλιούπολη της Αθήνας.

Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.) ............................................................... Ευρώ
Αυφαντής Κων/νος του Χρήστου (Λογ. τράπ. 29.10.13)........................ 20
Βούλγαρη - Γκαβαρδίνα Βικτώρια (347).................................................15
Βούλγαρη - Σκούρου Βασιλική (348)...................................................... 10
Βούλγαρη Χρυσούλα του Ευαγγ. (270).................................................... 10
Βούλγαρης Στέφανος του Λάμπρου (343)............................................. 10
Βούλγαρης Βάϊος του Ευαγγ. (269).......................................................... 10
Βούλγαρης Γεώργιος από Γλυκά Νερά (Λογ. τράπ. 31.10.13)............... 20
Βούλγαρης Κων/νος του Ιωάν. από Μώλο (1971)................................... 10
Βούλγαρης Νεκτάριος του Δημ. (1150).................................................... 10
Γάκη Γιωργίτσα χήρα Θωμά (Λογ. τράπ. 28.11.13)............................. 20
Γάκη - Τρίκκα Σωτηρία (λογ. τράπ. 25.11.13)........................................ 30
Γάκη - Τρίκκα Σωτηρία (λογ. τράπ. 27.11.13)...................................... 100
Γάκης Ιωάννης του Θωμά (Λογ. τράπ. 28.11.13)................................. 20
Γάκης Κων/νος (Λογ. Τράπ. 25.9.13)...................................................... 10
Γιαννουσά Αλεξάνδρα του Δημ. (λογ. τράπ. 25.11.13)......................... 40
Γιαννουσάς Δημήτριος του Νικ. (λογ. τράπ. 25.11.13)........................ 10
Γρηγορόπουλος Νικόλαος από Φουρνά (1970)....................................... 10
Δήμος Ελευθέριος (Λογ. τράπ. 29.7.13).................................................. 20
Δήμος Κων/νος του Αναστασίου (336).................................................. 20
Δήμου Κωνσταντία του Κων. (337)....................................................... 20
Ζήσης Ηλίας του Γεωργίου (349).......................................................... 20
Ζήσης παπα-Σεραφείμ Ιερέας (338)........................................................ 20
Θάνος Δημήτριος του Ευαγγέλου (268)................................................ 30
Καλλές Βασίλειος του Δημ. (8.11.13).................................................... 20
Καραμέτος Δημήτριος του Ηλία (335).................................................. 20
Καραμέτος Δημήτριος του Χρήστου (342)........................................... 10
Καραμέτος Ηλίας του Δημ. & Π. (334)................................................. 20
Καραμέτος Κων/νος του Δημ. (346)...................................................... 10
Καρύδα Βάσω από Καροπλέσι (345)..................................................... 10
Καρύδα Γιώτα από Καροπλέσι (344)..................................................... 20
Κούκου - Γιαννακάκου Βούλα (501)....................................................... 10
Κουσάνα Δήμητρα του Χριστοδ. (114)................................................. 20
Κουσάνα Τζίνα του Βασιλ. (116)........................................................... 20
Κουσάνας Κων/νος του Χριστοδ. (115)................................................. 20
Κουτή Έλλη του Νικ. (339)..................................................................... 10
Λιάπης παπα-Γιώργης Ιερέας (553)........................................................ 20
Λιάπης Γεώργιος του Κων/νου (Λογ. τράπ. 21.10.13)............................ 50
Λυρίτσης Δημήτριος του Νικ. (271)......................................................... 10
Μακρής Κων/νος του Χρήστου (Λογ. τράπ. 18.10.13)........................... 10
Μαργαριτόπουλος Αριστόδημος από Βόλο (Λογ. τράπ. 31.10.13)....................... 20
Μητσάκη - Σκλιάμη Γωγώ του Δημ. (551)............................................ 20
Μονάντερος Φώτης του Κων. (341)...................................................... 20
Μπερμπερής Παύλος από Καροπλέσι (1149)........................................15
Μπουρλιάκου - Σαξώνη Χρυσούλα (350)............................................... 10
Παπαδοπούλου Μαρία (Λογ. τράπ. 17.9.13)........................................ 100
Παπαλοπούλου - Ντερέκα Μάρθα (Λογ. τράπ. 15.10.13)....................... 10
Παπανικολάου Δημήτριος από ΚΕΠΥΟ (272)...................................... 20
Πλατσιούρη Ευαγγελία του Γεωρ. (λογ. τράπ. 27.11.13)..................... 50
Σπανός Θωμάς του Δημ. (930)................................................................ 20
Σπανός Τρύφωνας (552)............................................................................ 20
Σπανού Ευαγγελία του Ευαγγ. (931)..................................................... 20
Σπινάσα Βασιλική (λογ. τράπ. 1.11.13)................................................... 30
Σπινάσας Απόστολος (λογ. τράπ. 7.11.13).............................................. 20
Τσιτσιμπής Δημήτριος του Γεω. από Σουηδία (Λογ. Τράπ. 28.10.13)......... 50
Χόντος Αντώνης από Άγραφα (340)...................................................... 20

Αγώνες δρόμου παιδιών

(διόρθωση στο κείμενο που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φ. 124)

● Στην τέταρτη ομάδα (αγόρια από Δ’ Δημοτικού και
πάνω) πρώτος τερμάτισε ο Ζήσης Γούναρης, γιός οικογένειας από το Βόλο φιλοξενούμενης της χωριανής μας οικογένειας του Λεωνίδα και της Μαριλένας Σπινάσα - Καραλή
(κόρης της Αλίκης και του Θεόδωρου Σπινάσα), ενώ ο Αναστάσιος Κυριακόπουλος γυιός του Σπύρου και της Αλέκας
Δήμου – Κυριακοπούλου (εγγονός της Χρυσούλας και του
Τάσιου Η. Δήμου) τερμάτισε δεύτερος αλλά πρώτος μεταξύ
των παιδιών που κατάγονται από το χωριό μας.
Δ ιευκρίνιση
Πολλά κείμενα που αφορούν προβλήματα του χωριού μας, έστειλε για
δημοσίευση στην εφημερίδα μας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Τσαντήλας, αλλά αφ’ ενός λόγω έλλειψης χώρου αφ’ ετέρου επειδή είναι ήδη υποψήφιος για Δήμαρχος του Δήμου μας Καρδίτσας, δεν θα τα δημοσιεύσουμε. Αν
αρχίσουμε να δημοσιεύουμε κείμενα υποψηφίων δημάρχων τότε οι σελίδες
μας θα γεμίζουν μόνο με αυτά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
Εφημερίδες της Καρδίτσας, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Μ

ε τις προσφορές όλων μας ολοκληρώθηκαν τα
έργ α τόσο για το νέο Οστεοφυλάκιο όσο και για
τον εξωραϊσμό του χώρου του Κοιμητηρίου του
χωριού μας. Το νέο κτήριο του Οστεοφυλακίου με την πλακοστρωμένη είσοδό του με πλάκες καρύστου, η νέα πετρόχτιστη είσοδος του Κοιμητηρίου, οι τσιμεντοστρωμένοι
διάδρομοι που οδηγούν στο Οστεοφυλάκιο και στην εκκλησία Αη-Ταξιάρχη, έγιναν πολύ ωραία. Τώρα με τη σύμφωνη
γνώμη όλων προχωρούμε στην ανακαίνιση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών. Στόχος μας να γίνει κι αυτή η
εκκλησία όπως κι οι άλλες, όπως π. χ. του Σωτήρος.

Ο Κοιμητηριακός Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας, όπως είναι σήμερα.

Έτσι λοιπόν στο εξής όποιος (μέσα στην κρίση που
περνάμε) έχει την οικονομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση
ας προσφέρει ότι μπορεί για να προχωρήσουμε σιγά – σιγά και
σ’ αυτό. Βλέπετε πως το κάθε ευρώ που δίνετε πιάνει τόπο στο
δεκαπλάσιο και κάποιοι άνθρωποι τρέχουν και αγωνίζονται
αφιλοκερδώς μόνο και μόνο επειδή αγαπάνε το χωριό.
Χρήματα δίνουμε στον αγαπητό χωριανό μας Τρύφωνα
Καστρίτση που έχει μπλόκ. Στο τηλ. 697 7250896 ο Τρύφωνας
θα σας δώσει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θέλετε.
Όποιος δίνει χρήματα παίρνει απόδειξη και όλες οι προσφορές
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας.
Ενημερώνουμε ότι έχουμε προμηθευτεί αρκετά κουτιά για
τη φύλαξη των οστών (ίδιου μεγέθους) και όποιος χωριανός
μας θέλει να κάνει χρήση αυτών να επικοινωνήσει μαζί μας στο
προαναφερόμενο τηλέφωνο.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΕΡ.................................ΠΟΣΟ
Κωνσταντίνα σύζ. Χρ. Τσιτσιμπή, υπέρ της Παναγίας.......200
Νικολάου Χρ. Μακρή, υπέρ της Παναγίας...........................50
Αειμνήστου Ιερέως Βαΐου Μπαλτή, υπέρ Εξωκλησίων.......20
Ολυμπίας Στεφ. Τσιτσιμπή, υπέρ της Πα ναγίας.................350
Ελευθερίου Κων. Σπανού, υπέρ Αγίου Κοσμά Αιτωλού.....150
Αποστόλου Δημ. Γεροκώστα, υπέρ Αγίου Κωνσταντίνου....20
Ηλία Γ. Τσιτσιμπή, υπέρ της Παναγίας...............................200
Βασίλειος Γ. Τσιτσιμπή, υπέρ της Παναγίας.......................200
Ολυμπία Στεφ. Τσιτσιμπή, υπέρ της Παναγίας ..................200
Ελευθερίου Κων. Σπανού, υπέρ Αγίου Κοσμά Αιτωλού.....100
Θωμά Δημ. Τσιτσιμπή, υπέρ της Παναγίας . ......................100
Πολυξένη Μαρκούση, υπέρ της Παναγίας............................50
Ηλία Γ. Τσιτσιμπή, υπέρ Αγίου Εφραίμ...............................150
Ανώνυμος, υπέρ της Παναγίας ...........................................800
Βασιλική Καραγεωργίου, υπέρ Αγίου Ραφαήλ.....................40
Ηλία Γ. Τσιτσιμπή, υπέρ Αγίων Αποστόλων..........................50
Ανώνυμος, υπέρ Αγίων Αποστόλων......................................50
Σπύρος Κων. Δήμος, υπέρ Παναγίας .................................200

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Σαρανταπόρου τους ευχαριστεί
για την προσφοράν των. 25.10.13.

Αμπελώνες Λιάπη
Κρασί – τσίπουρο
παραγωγής μας

Τηλ. 210 5026391 Κιν. 6977870828

Υδραυλικός
Θερμοϋδραυλικός (Καλοριφέρ)
Ζήσης Μπάμπης του Χρήστου
Τηλ.: 2441 0 41325

Κιν.: 697 8770871

Κοντά στους κατοίκους
της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας το Κ.Υ. Μουζακίου
Επισκέψεις του Δ/ντή και νοσηλεύτριας του Κέντρου για την εξυπηρέτησή τους

Σ

οβαρό πρόβλημα για τους κατοίκους της
Τοπικής Κοινότητας Μολόχας του Δήμου
Καρδίτσας αποτελεί η συνεχιζόμενη έλλειψη ιατρού στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας.
Οι κάτοικοι, αναγκάζονται τους τελευταίους
μήνες να μετακινούνται στην Καρδίτσα – με την
οποία δεν υπάρχει καθημερινή συγκοινωνία - για
τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους, κάτι
που για την πλειοψηφία τους που είναι ηλικιωμένοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, αποτελεί και ταλαιπωρία, αλλά και οικονομική επιβάρυνση.
Ο Δ/ντης του Κέντρου Υγείας Μουζακίου, όπου υπάγεται διοικητικά το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας - κ. Φιλ. Βρατσίστας, αντιμετωπίζοντας με
ιδιαίτερη ευαισθησία το πρόβλημα, επισκέφθηκε
επανειλημμένα μαζί με την νοσηλεύτρια του Κέντρου κ. Κων. Τσέλου την Μολόχα ( και τη Νεράϊδα
και το Σαραντάπορο), για να συνταγογραφήσει τα
φάρμακα των κατοίκων.
Ως Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μολό-

Σ

Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας

άββατο έπεσε φέτος του
Αγίου Δημητρίου, η μέρα
ήταν με καλό καιρό κι
έτσι όλοι οι χωριανοί μας εκκλησιάστηκαν στην ομώνυμη
εκκλησία του χωριού μας. Την
πανηγυρική θεία Λειτουργία
τέλεσε ο εφημέριος Νεράϊδας παπα-Σωτήρης Μπαλτής
ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες μας
βοήθησαν στην δημιουργία
ατμόσφαιρας θρησκευτικής
κατάνυξης. Ακολούθησε το
καθιερωμένο στα μέρη μας
«Σήκωμα του Υψώματος» και η
Αρτοκλασία στο ωραία πλακοστρωμένο προαύλιο κάτω από
τον ιστορικό αιωνόβιο μαλόκεδρο.
Εκ μέρους των εκλεγμένων
φέτος μας τίμησαν με την παρουσία τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Βασίλης Τσαντήλας και Μάκης
Χάρμπας με τους οποίους ακολούθησε συζήτηση στο καφενείο για δημοτικά ζητήματα.
Πρέπει να ξέρουμε όλοι πως
στην τοποθεσία αυτή υπήρχε
μεγαλοπρεπής Ναός, επί τουρκοκρατίας, στα χρόνια της με-

Έ

χας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες τις δικές μου, του Συμβουλίου,
αλλά και όλων των κατοίκων του χωριού μας προς
τον κ. Βρατσίστα και την κ. Τσέλου για την ευαισθησία, με την οποία αντιμετώπισαν το πρόβλημά μας, ευαισθησία που αρμόζει σε λειτουργούς
της Ιατρικής.
Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον Δήμο
Καρδίτσας που διέθεσε όχημα για την μεταφορά
τους από το Μουζάκι στην περιοχή μας, καθώς
και την Αντιδήμαρχο κ. Ουρανία Σούφλα που
τους συνόδευσε.
Θέλω να πιστεύω, όπως μας ενημέρωσε και ο
κ. Βρατσίστας, ότι σύντομα, η θέση του αγροτικού
ιατρού θα καλυφθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και την ασφάλεια των κατοίκων της Μολόχας και της ευρύτερης περιοχής.
Ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Μολόχας
Ηλίας Ζυγούρης

γάλης ακμής των αγραφιώτικων
χωριών μας (1500 – 1700), πάλι
του Αγίου Δημητρίου που ήταν ο
πολιούχος άγιος της τότε Σπινάσας. Εκείνα τα χρόνια η Σπινάσα
είχε μέσα στο χωριό 7 εκκλησίες!
Στη θέση αυτή γίνονταν εβδομα-

χρόνια της ύπαρξής του με προσφορές και δωρεές χωριανών
μας έγινε όπως είναι σήμερα. Να
πούμε τέλος ένα μπράβο στους
χωριανούς – χωριανές μας που
φρόντισαν τόσο καλά αυτή την
εκκλησία φέτος και βοήθησαν

Το καθιερωμένο στα μέρη μας «Σήκωμα του Υψώματος» στο πλακοστρωμένο
προαύλιο του Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου κάτω από τον υπεραιωνόβιο μαλόκεδρο.

διαίο αλλά και ετήσιο παζάρι στο
οποίο έρχονταν οι κάτοικοι όλων
των γύρω χωριών μας. Πάνω
στα ερείπια αυτού χτίστηκε (το
1966) ο σημερινός Ναός με δωρεές χωριανών μας και στα 46

ώστε όλα να είναι τόσο περιποιημένα του Αγίου Δημητρίου.
Ευχόμαστε και του χρόνου
να είμαστε όλοι καλά να ξαναβρεθούμε στον εορτασμό του
Αγ. Δημητρίου Νεράϊδας.

Θωμάς Γάκης

να από τα χαρακτηριστικά σημεία ενός χωριού
(εκτός των σημαντικών
όπως εκκλησία, σχολείο κλπ) είναι και ο
τόπος
συνάντησης
των ανθρώπων του,
το μαγαζί του.

Για μας του Σαρανταπορίσιους, για δεκαετίες ολόκληρες,
πριν αλλά και μετά
την ίδρυση του χωριού μας, το κέντρο του ήταν
ταυτισμένο με ένα σημείο, το
μαγαζί του Θωμά Γάκη.
Κέντρο με όλες τις έννοιες,
αφού υπήρξε το μακροβιότερο “στέκι” εξυπηρέτησης και
αναψυχής του χωριού μας.
Εκεί ήταν η στάση του λεωφορείου (το ΚΤΕΛ μας), το τηλεφωνικό κέντρο (ο ΟΤΕ μας), το
κέντρο συνάθροισης και ενημέρωσης (το καφενείο μας), η

βασική πηγή τροφοδότησης
(το παντοπωλείο μας), ο τόπος υποδοχής, φιλοξενίας και
κεράσματος ενός
επισήμου αλλά και
ενός περαστικού,
ακόμα και ο τόπος
των όποιων εκδηλώσεων. Συμπυκνωμένο αναμνήσεων συνεπώς, το
μαγαζί του Θωμά,
όχι μόνο για μας
αλλά και για κάθε συντοπίτη
της γύρω περιοχής, που τύχαινε να περνά από το χωριό μας.
Η ήρεμη και εξυπηρετική
φιγούρα του Θωμά Γάκη, μαζί

με την στυλοβάτη σύζυγό του
Γιωργίτσα, μένει για πάντα
ταυτισμένη στη μνήμη μας με
το χωριό.
Ευτύχισε να δει αποκατεστημένα τα παιδιά του, τον Λάμπρο, την Ρούλα, τον Γιάννη και
τη Λιάνα και να χαρεί εγγόνια.
Έφυγε από κοντά μας στις 3
Σεπτεμβρίου 2013 σε ηλικία 89
ετών, δεσμεύοντας τις αναμνήσεις μας, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε να προσδιορίζουμε τον
τόπο μας με τη γνωστή φράση
“στο μαγαζί του Θωμά”...
Αιωνία του η μνήμη.
Σύλλογος Αποδήμων
Σαρανταπόρου

Ξυλουργικές Εργασίες παντός είδους

Καραμέτος Ευάγγελος του Νικ.
10ον χιλ. Καρδίτσας - Νεράϊδας

Τηλ.: 2441 0 83153 

Κιν.: 697 8583915
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
Παράκληση θερμή: το κείμενο αυτό να διαβαστεί από τους υποψηφίους Προέδρους

●●● Αν όπως κυκλοφορεί η
φήμη… οι Δημοτικές και οι Περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν στην Ελλάδα την Κυριακή 25.5.2014, μαζί με τις
Ευρωεκλογές… τότε απ’ τις αρχές του νέου έτους… σε λίγες
μέρες δηλαδή θα αρχίσουν (αν
δεν άρχισαν ήδη) να καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια… έτσι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι κι
εμείς από την ταπεινή μας αυτή
στήλη να αναφέρουμε – θυμίσουμε κάποια πράγματα που
μάλλιασε η γλώσσα μας να τα
λέμε χρόνια τώρα ●●● Τίποτα
δεν ξεκαθάρισε ακόμα …. ούτε
η ημερομηνία… ούτε η διαδικασία… άλλοι λένε πως οι Σύμβουλοι θα βγούν από ενιαία λίστα… και ξεχωριστά οι
(υποψήφιοι) Δήμαρχοι… άλλοι
λένε πως θα ισχύσει πάλι το παλιό σύστημα… όπως και να ’χει
εμείς θα πούμε δυό λόγια γιατί
οι καλές εξηγήσεις κάνουν τους
καλούς φίλους… βέβαια το
«εκλέγειν» και το «εκλέγεσθε»
το έχουμε όλοι αλλά πρίν εκτεθούμε καλόν είναι να σκεφτούμε μερικά πράγματα όπως: ●●●
Ξαναθυμίζουμε λοιπόν πως: Η
ενασχόληση με τα κοινά είναι
αφιλοκερδής προσφορά στο
σύνολο… στους συγχωριανούς
μου… κατ’ αρχήν πρέπει να διακατέχομαι απ’ αυτό το ιδεώδες… διαθέτοντας παράλληλα
και το «γνώθι σαυτόν» (να γνωρίζω άριστα τον εαυτό μου, τις
δυνατότητές μου) ώστε να είμαι
βέβαιος περί των ικανοτήτων
μου… γιατί διαφορετικά είναι
βέβαιο πως… θα φέρω σε πολύ
δύσκολη θέση τους συγγενείς
και φίλους μου… εάν δεν είμαι
ικανός για πρόεδρος οι γνωστοί
μου θα με σταυρώσουν μεν…
βλαστημώντας δε… για να μην
τους «κρεμάσω μούτρα» μετά
●●● Πρίν ζητήσω την ψήφο σου
έχω ασχοληθεί πρίν με άλλα θεσμικά όργανα του χωριού
μου… όπως το Δ. Σ. του Συλλόγου, το Δ. Σ. του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου… το Δ. Σ. του
Συνεταιρισμού κ.λ.π… δεν είναι
λογικό να έρχομαι απ’ το πουθενά για να σώσω τον τόπο ως
αλεξιπτωτιστής… όλα τα προηγούμενα είναι θέσεις υπεύθυνες
καθαρά αφιλοκερδούς προσφοράς και από ’κεί δίνουμε ο καθένας μας δείγματα γραφής ●●●
Δεν είναι δυνατόν κάποιος να
μην συμμετέχει ούτε καν στη Γ.
Σ. του Συλλόγου στην πλατεία
και να θέλει να βγεί πρόεδρος
για να σώσει τον τόπο ●●● Είναι αντιαισθητικό πλέον να
μπαίνω σε ψηφοδέλτιο υποψή-

φιου δημάρχου απ’ το πουθενά
επειδή μόνο και μόνο είμαι οργανωμένος στο ίδιο κόμμα... οι
φανατικά οργανωμένοι σε κόμματα οποιουδήποτε χρώματος
μόνο αντιπάθεια προκαλούν
πλέον…
«κομματόσκυλα»
ακούμε να τους αποκαλούν στις
συζητήσεις… με έκδηλη αποστροφή και αηδία ●●● Δεν κατεβαίνω υποψήφιος ούτε «για
πλάκα» ούτε επειδή κουτοπόνηρα αποβλέπω να εξαργυρώσω
αυτό με κάποιες εργολαβίες ή
με μια θέση μισθωτής εργασίας… γιατί αυτά γίνονται τροχοπέδη και δεν μπορώ μετά να διεκδικήσω όπως πρέπει λύση
προβλημάτων του χωριού μου…
η ιστορία βρίθει παραδειγμάτων
τοιούτων ●●● Τα κομματικά
γραφεία ας μείνουν επιτέλους
μακριά απ’ τα τοπικά μας αυτοδιοικητικά ●●● Όλο τον τόπο
απ’ το Γρεβενοδιάσελο ως το
Μπεσιώτη κι απ’ το Πλατανόρεμα ως το Μοναστήρι… τον βλέπω σαν ένα χωριό που είναι…
όλες τις περιοχές τις βλέπω το
ίδιο ●●● Καθαρή θέση δημοσίως στο καφενείο πρέπει να πάρω
για τα ζητήματα Υδροηλεκτρικών και Ανεμογεννητριών…
αν είμαι σύμφωνος με τις αποφάσεις του χωριού που πάρθηκαν στις Λ. Σ. ή είμαι με τα διάφορα συμφέροντα ●●● Καθαρή
θέση δημοσίως στο καφενείο
πρέπει να πάρω για το ζήτημα
σχετικά με το καθεστώς του
Μοναστηριού μας… αν είμαι
σύμφωνος με τις αποφάσεις του
χωριού που πάρθηκαν στις Λ. Σ.
ή είμαι με τα διάφορα συμφέροντα… το τονίζουμε αυτό για να
μη βλέπουμε μετά δημοσιεύματα στις καρδιτσιώτικες εφημερίδες και μένουμε ενεοί ●●● Να
δεσμευτώ πως κάθε χρόνο, στο
πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου
που είναι όλοι στο χωριό θα συγκαλώ Λ. Σ. όπου θα συζητούνται και θα παίρνονται αποφάσεις για τα μεγάλα ζητήματα ή
δυνατόν παρουσία του ίδιου του
δημάρχου ●●● Να λάβω σοβαρά υπόψη μου πως το χωριό έχει
κι άλλα θεσμικά όργανα όπου
συγχωριανοί μου προσφέρουν
αφιλοκερδώς… με πρώτο τον
Σύλλογο… να ξέρω πως υπάρχει μια Εφημερίδα του χωριού
μου η οποία θα προβάλλει με χίλια μπράβο όταν κάνω κάτι
καλό αλλά θα τονίσει δημοσιεύοντας κάτι κακό… ή κάτι που
δεν έκανα ως όφειλα ●●● Όταν
έρχεται μηχάνημα του δήμου ή
της νομαρχίας εγώ πρέπει να
έχω το χρόνο και την όρεξη να
πάω κοντά στο μηχάνημα

Κρεοπωλείο «Τα Άγραφα»
Φ ρ έ σ κ α

Ν τ ό π ι α

Κ ρ έ α τ α

Από επιλεγμένα βοσκοτόπια
Παπαφλέσσα & Μυρμιδόνων Γωνία
Λαμία Φθιώτιδας

με στόχο να εκλεγεί Πρόεδρος
της Κοινότητάς μας ●●● Πάμε
τώρα σε άλλα θέματα – ειδήσεις: ●●● Πρόεδρος του νέου
Δ. Σ. της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων εξελέγη ο
γείτονάς μας εκ Μαυρολόγγου
Κλειτσού Φώτης Κουλαρμάνης… οι αρχαιρεσίες έγιναν στις
29.9.13 στην Αθήνα ●●● Υπογράφηκε μέσα Σεπτεμβρίου
(25.9.13) η σύμβαση ασφαλτόστρωσης του δρόμου Χόχλια –
Βράχα – Κορίτσα… θυμίζουμε
πως το έργο μήκους 15 χλμ. είναι προϋπολογισμού 3.800.00 €
και ποσού σύμβασης 2.444.825
€… σύντομα αρχίζουν λοιπόν οι
εργασίες εκεί ●●● Ο αγαπητός
χωριανός μας Ολυμπιονίκης
Κώστας Θάνος εξελέγη τέλη
Σεπτεμβρίου (28.9.13) Aντιπρόεδρος στη Μεσογειακή
Ομοσπονδία Πάλης (Μεσογειακή Επιτροπή Ομοσπονδιών
FILA)… στις εκλογές αυτές
ήρθε πρώτος σε σταυρούς… να
θυμίσουμε πως ο Κώστας είναι
και Πρόεδρος της ΕΟΦΠ… θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους μας
●●● Το τσιμεντένιο σκέπαστρο
στη θέση «Βράχος» Βελουχιού
θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπο
επικίνδυνο σημείο… αφού
εγκρίθηκε νέα πίστωση ποσού
1.700.000 € από τη ΣΑΕΠ 766,
στις 11.9.13, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς ●●● Ο Ηλίας
Τσέλος (φίλος και συμμαθητής
μας στο Γυμνάσιο Φουρνάς τη
δεκαετία του ’70) στο ωραίο
blogspot του «tselosphotos»
κάνει σημαντικές αναρτήσεις…
στις 7.7.13 είχε ωραίο αφιέρωμα στο Μοναστήρι μας με κείμενο και 10 φωτογραφίες… ενώ
στις 3.7.13 είχε ωραίο αφιέρωμα για το μεσαιωνικό πέτρινο
γεφύρι του Μπεσιώτη με κείμενο και 18 φωτογραφίες… αξίζει
να μπείτε και να δείτε το παλιό
αυτό γεφύρι έτσι που δεν το έχετε ξαναδεί… λέμε μπράβο και
τον ευχαριστούμε θερμά ●●●
Στο Δήμο Αγράφων απ’ το καλοκαίρι είναι η νεότερη Δήμαρχος
όχι μόνο της Ελλάδας αλλά όλης
της Ευρώπης… πρόκειται για
την αγαπητή μας Βάσω Φεγγούλη ετών 26… την έχουμε δεί
όλοι μας στην τελευταία ημερίδα για τον παραμεγδόβιο
(20.6.10) αφού ήταν εκεί και ως
δημοσιογράφος κάλυψε την
ημερίδα για την εφημερίδα της
«Ευρυτανικός Παλμός»… θυμίζουμε πως ο εκλεγμένος Δήμαρχος Αγράφων Δημ. Τάτσης τέθηκε σε αργία το καλοκαίρι και
έτσι οι δημοτικοί σύμβουλοι
εξέλεξαν προσωρινή δήμαρχο

Κρασιά Καραβάνα
Κρασί (Ροζέ, Λευκό, Κόκκινο) & τσίπουρο, παραγωγής μας, από το Βελέσι

Β α γ γ έ λ η ς Κ α ρ α βά ν α ς

Μαργαρίτης Κώστας του Τάκη
Τηλ.: 22310 39571 				

ελέγχοντας τον χειριστή του να
καθαρίσει σωστά αυλάκια, τεχνικά και οδόστρωμα του κάθε
δρόμου ●●● Συνεργασία με
τους Συλλόγους και από κοινού
ενέργειες για διεκδικήσεις έργων με συναντήσεις σε Δήμο,
Νομαρχία, Περιφέρεια, βουλευτές, υπουργούς ●●● Να ασχοληθώ σοβαρά και να λύσω το
μέγα πρόβλημα του χωριού
μας… τα παρατημένα ζώα των
ασυνείδητων… εγώ σαν πρόεδρος θα πάω στους αρμόδιους
όσο ψηλά χρειαστεί για να αναγκαστούν να τα φυλάνε όπως
αιωνίως όλοι οι χωριανοί μου
έκαναν και δεν άφηνε κανένας
τους τα ζώα του μέσα στα ξένα
χωράφια ●●● Να ασχοληθώ σοβαρά με τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των
ήδη υπαρχόντων έργων υποδομής όπως… υδραγωγείων, δικτύων ύδρευσης, κοινοτικού
γραφείου, Ιατρείου, κοιμητηρίου, δρόμων εντός και εκτός οικισμών ●●● Οι πλατείες και οι
κεντρικοί δρόμοι θέλουν επείγουσα συντήρηση γιατί είναι σε
αθλία κατάσταση… με τους
Συλλόγους να γίνουν ενέργειες
κι αν δε φέρουν αποτέλεσμα
εγώ πρέπει να πρωτοστατήσω
ακόμα και με προσωπική εργασία (σε τελική λύση) να γίνει η
θεραπεία τους ●●● Να πω τι θα
κάνω για να επισκευαστεί και
να λειτουργήσει σωστά ο βιολογικός καθαρισμός Σαρανταπόρου… και να μην πέφτουν τα
λύματα στο ποτάμι μας… σε
συνεργασία με τους άλλους φορείς του χωριού μου να διεκδικήσω την κατασκευή αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού
και στη Νεράϊδα… όπως τα
γύρω μας χωριά της Ευρυτανίας
ήδη πέτυχαν και κάνουν ●●●
Όταν κλείσει ο δρόμος από χιόνια πρέπει να είμαι πάνω στα
εκχιονιστικά μηχανήματα και
σε συνεχή επικοινωνία με τη
Νομαρχία για να ανοίξει γρήγορα ο δρόμος… το ίδιο πρέπει να
είμαι σε συνεχή επικοινωνία με
τον ΟΤΕ και τον ΔΕΣΜΗΕ
(ΔΕΗ) όταν η Κοινότητά μου
είναι χωρίς τηλέφωνο και ρεύμα ●●● Να φροντίσω έτσι ώστε
όσο νερό ξεκινάει από τις υδρομαστεύσεις να φτάνει όλο στο
υδραγωγείο και μετά να αρχίζει
η κατανάλωσή του ●●● και ότι
άλλο θέτουν υπόψη μου οι συγχωριανοί μου… τους οποίους θα
πρέπει να τους ακούω όλους με
προσοχή ●●● Αυτά είναι μερικά
από τα πολλά που πρέπει να έχει
υπόψη του οποιοσδήποτε αποφασίσει να μπεί σε ψηφοδέλτιο

Κιν.: 697 6213409

Τηλ. 210 9719491 (Ηλιούπολη)
Κ ι ν . 6 9 7 6 8 11 8 5 0
Τηλ. 2441 0 69495 (Δαφνοσπηλιά)

Email: Krasiakaravana@hotmail.gr

την Βάσω… συγχαρητήρια και
καλή επιτυχία στο έργο της ●●●
Στα Βραγκιανά Αργιθέας έγινε
πάλι φέτος το καλοκαίρι
(17.8.13) γιορτή με πλαστό και
τσαλαφούτι… διαβάσαμε πως
στην εκδήλωση διατέθηκαν δέκα
ταψιά πλαστού ●●● Επιστημονικό Συνέδριο διοργάνωσε και
φέτος η Πανευρυτανική Ένωση
για τη συμμετοχή των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους… με τίτλο «100 χρόνια
από το Έπος του 1912-13»…
έγινε στις 27 & 28 Ιουλίου 2013
στη Δ. Ε. Προυσού Ευρυτανίας
με μεγάλη επιτυχία ●●● Στη συνεδρίαση της 30.10.13 του Δ. Σ.
Καρδίτσας συζητήθηκε το ζήτημα του Βιολογικού Καθαρισμού Σαρανταπόρου… όπως
γράφτηκε στις εφημερίδες (Αλήθεια 3.11.13 / σελ. 7)… το θέμα
συζητήθηκε με κλειστά μικρόφωνα (σ.σ. η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανή στο ίντερνετ) υπό
τον φόβο μήπως αυτά που θα ειπωθούν… φτάσουν στα αυτιά
του εισαγγελέα!!!... τελικά πάρθηκε η απόφαση για το επόμενο
εξάμηνο να μην προχωρήσει καμία παρέμβαση στο έργο και
αυτό να λειτουργεί απλώς ως
αποδέκτης λυμάτων. Στο μεσοδιάστημα θα εξετασθεί ξανά το
όλο θέμα και θα αναζητηθούν
προτάσεις από τους τεχνικούς…
αυτά γράφτηκαν αυτά λέμε ●●●
Επανεκκίνηση εργασιών στο
δρόμο Σοφάδες – Ν. Μοναστήρι θα έχουμε επιτέλους σύντομα… σύμφωνα με τις εφημερίδες (5.11.13)… εγκρίθηκαν 10
εκατ. € από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας και σύντομα το έργο
θα συμβασιοποιηθεί ●●● Εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος θα γίνουν και στο τμήμα
Καρδίτσα – Δέλτα… για τις
οποίες σύμφωνα με τις εφημερίδες (6.11.13)… εξασφαλίστηκε
πίστωση από ΣΑΕΠ 017 μέσω
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
●●● Εκλογές είχε η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του νομού μας Καρδίτσας την Κυριακή 24.11.13… για την ανάδειξη
νέου Δ. Σ. για την τετραετία
2013 – 2017… η ΕΠΣΚ είναι
δευτεροβάθμιο
συντονιστικό
όργανο το οποίο έχει ως μέλη
190 Συλλόγους (όλους του νομού μας) μεταξύ αυτών και τον
δικό μας Εξωραϊστικό & Μορφωτικό ●●● Εδώ όμως ο χώρος
τελειώνει... τα υπόλοιπα σε 3
μήνες... Ευχόμαστε σε όλους
Καλά Χριστούγεννα (στη Νεράϊδα) και με ευτυχία – υγεία ο
νέος ενιαυτός 2014.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
● ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ  ● ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
● ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
● ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΑΝΤΡΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 

ΤΗΛ. 6973324112

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

O

ταν λέμε πως το χωριό
μας, η Νεράϊδα, βρίσκεται στο κέντρο των
Αγράφων (πρέπει να ξέρουν
οι νεώτεροι) πως καθόλου δεν
υπερβάλουμε. Θα πούμε εδώ
κάποια πράγματα που το αποδεικνύουν.
Η κορυφογραμμή που ξεκινάει απ’ το Βελούχι, συνεχίζει προς
τον αυχένα Τζερμιτζέλι, συνέχεια
προς αυχένα Ζαχαράκι, Βουλγάρα, Καπροβούνι, Γρεβενοδιάσελο,
Κούτσουρο, Ίταμος, Κακαβάκια
Νευρόπολης (σήμερα φράγμα
Λίμνης Πλαστήρα) μέχρι Βουτσικάκι, δεν είναι μια τυχαία κορυφογραμμή. Χωρίς υπερβολή χωρίζει
δυο «κόσμους» διαφορετικούς
(ανθρώπους, φύση, κλίμα). Χωρίζει τη Φθιώτιδα – Καρδίτσα με
την Ευρυτανία, πιο συγκεκριμένα
με τα Άγραφα αφού ο μισός νομός Ευρυτανίας απ’ το Βελούχι και
πάνω είναι Άγραφα. Στην ουσία
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Ο τόπος μας, η περιοχή μας
πτο, Πιτσιωτά κ.ά. Συνεχίζοντας
από Ζαχαράκι μέχρι Νευρόπολη
(Λ. Πλαστήρα) πάλι στα δεξιά μας
(βλέποντας στο βάθος παντού
τον θεσσαλικό κάμπο) απλώνονται χωριά του νομού Καρδίτσας,
όπως η Ρεντίνα, Αηδονοχώρι, Βαθύλακκος, Απιδιά, Δαφνοσπηλιά
(Βελέσι), Αμάραντος (Μαστρογιάννη), Ραχούλα (Ζογλώπι), Καταφύγιο κ. ά.
Κινούμενοι, επίσης πάλι, απ’ το
Βελούχι προς τα εδώ μέχρι Τζερμιτζέλι, στα αριστερά μας απλώνονται τα ευρυτανικά – αγραφιώτικα
χωριά του τέως καποδιστριακού
δήμου Κτημενίων δηλαδή, η Αγία
Τριάδα, Άγ. Χαράλαμπος, Πετράλωνα, Χόχλια κ. ά. Από Τζερμιτζέλι μέχρι Ζαχαράκι – Βουλγάρα
στα αριστερά μας απλώνονται τα
επίσης ευρυτανικά – αγραφιώτικα χωριά η Βράχα, η Φουρνά και
ο Κλειτσός με τους πολλούς συνοικισμούς του. Όλα αυτά στην

Ο τόπος μας από την Κόψη και το Προσηλιάκου μέχρι το Καπροβούνι και το Γρεβενοσιάσελο… με zoom καλού φωτ. φακού… την
φωτό μας έστειλαν οι γείτονές μας από τα Γάβρενα…
χωρίζει τη Ρούμελη με τη Θεσσαλία. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο που
εδώ σ’ αυτή τη γραμμή μπήκαν τα
πρώτα σύνορα του νεοελληνικού
κράτους αμέσως μετά την Επανάσταση του 1821. Εδώ (από το Ζαχαράκη μέχρι το Βουτσικάκι) ήταν
το κέντρο της γραμμής «Αμβρακικού» - «Παγασητικού». Μέχρι τη
γραμμή αυτή έφτανε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας ως το 1950 και ο
νομός Ευρυτανίας ως το 1974 .
Όπως ερχόμαστε από Καρπενήσι – Βελούχι και ακολουθώντας
αυτή την κορυφογραμμή τα νερά
που κυλάνε δεξιά μας πάνε όλα
στο Αιγαίο ενώ τα νερά που κυλάνε αριστερά μας πάνε όλα στο
Ιόνιο. Σε όλη τη γραμμή υπάρχουν
συνεχόμενα ατέλειωτα ελατοδάση, τα μεγαλύτερα συνεχόμενα
και ωραιότερα, όλης της Ελλάδας.
Μήκος τόξου από Βελούχι - Λ.
Πλαστήρα μέχρι Λιάκουρα πάνω
από 100 χλμ συνεχόμενου ελατόδασους. Είναι το ιδιαίτερο κλίμα
της περιοχής που ευνοεί την ανάπτυξή τους.
Κινούμενοι από το Βελούχι
προς τα εδώ, μέχρι Τζερμιτζέλι –
Ζαχαράκι, δεξιά μας απλώνονται
χωριά της Φθιώτιδας, όπως το
Νεοχώρι, Παλιόκαστρο, Περίβλε-
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κοιλάδα του Φουρνιώτη παραπόταμου του Μέγδοβα που οι πηγές
του αρχίζουν απ’ το Ζαχαράκι.
Από τη Βουλγάρα μέχρι Καπροβούνι – Γρεβενοδιάσελο –
Κούτσουρο – Ίταμο – Νευρόπολη
στα αριστερά μας απλώνονται τα
χωριά του παλιού δήμου Δολόπων, δηλαδή η Μολόχα (και ο οικισμός του Κλειτσού Μαυρόλογγος),
η Νεράϊδα (με τους οικισμούς της
Σαραντάπορα και Μεγαλάκκο) και
το Καροπλέσι (με τους οικισμούς
του Γιαννουσέϊκα, Ανθηρό, Αγ.

Ο τόπος μας από το Γρεβενοδιάσελο μέχρι την Κόψη… όπως
φαίνεται όταν ερχόμαστε από την Καρδίτσα…
Αγάθη και Κουκέϊκα) και η Σάϊκα
(που είναι οικισμός του χωριού
Αγράφων). Όλα αυτά τα χωριά είναι στην κοιλάδα του άνω ρού του
Μέγδοβα και του παραποτάμου
του Μολοχιώτη ή Σαρανταπορίσιου (που οι πηγές του αρχίζουν
απ’ τη Βουλγάρα) καθώς και του
Άσπρου (η Σάϊκα) που πηγάζει
στις Νιάλες. Η συνεχόμενη ελατοσκέπαστη οροσειρά από Βουλγάρα προς αυχένα Τριφύλλας μέχρι
Μάρτσα χωρίζει τον Μέγδοβα με
τον παραπόταμό του Φουρνιώτη.
Συνεχίζοντας από Νευρόπολη
– Βουτσικάκι προς Ντελιδήμι –
Φτέρη – Λιάκουρα στα αριστερά
μας ξεκινάνε οι πηγές και η κοιλάδα του αγραφιώτη όπου απλώνονται τα ευρυτανικά – αγραφιώτικα χωριά Μεγάλα Βραγγιανά,
Τροβάτο, Τρίδεντρο, Επινιανά και
χαμηλότερα – νοτιότερα το χωριό
Άγραφα. Μεταξύ Μέγδοβα και
Αγραφιώτη, από το Βουτσικάκι
μέχρι την Κόψη εκτείνεται η πιο
άγρια οροσειρά της Ελλάδας, με
υψόμετρα πάνω – κάτω τα 2.000
μ. είναι στη σειρά από Β προς Ν οι
κορφές: Βουτσικάκι, Μπορλέρο,
Σουφλιστάρα, Πέντε Πύργοι, Φλυντζάνι, Καταρραχιάς, Νιάλες, Παπαδημήτρη, Σβών, Καρπόνι, Καμάρια, Μορφοράχη, Φιδόσκαλα,
Προσηλιάκου καταλήγοντας στην
Κόψη. Η περίφανη αυτή οροσειρά
είναι η καρδιά των Αγράφων! Η
άγρια ομορφιά τους δε χωράει σε
λέξεις, μπορεί να τη νοιώσει μόνο
αυτός που θα τα περπατήσει!
Σ’ αυτά τα βουνά μέχρι πρίν

Ο τόπος μας κοιτάζοντας από την κορφή της Μάρτσας προς την
ρεματιά του Φουρνιώτη παραπόταμου του Μέγδοβα… στο βάθος
δεξιά το Βελούχι και προς τ’ αριστερά η κορυφογραμμή προς Τσερμιτζέλι μέχρι Ζαχαράκη…

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μαρία Ηλ. Γιαννέλου

Καρύδα Παναγιώτα του Ηλία
Χειρούργος Οδοντίατρος

Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Α. Π. Θ.
Μεταπτυχιακές σπουδές Ε. Α. Π.

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, Καρδίτσα
Τηλ. 2441 0 20039 Κιν. 697 3672423

Δημ. Λάππα 97 – Καρδίτσα
Τηλ.: 2441 0 80660 Κιν.: 694 5072445
e-mail: mariagiannelou@yahoo.gr

* Η Παναγιώτα είναι κόρη του Ηλία Καρύδα από το Καροπλέσι και εγγονή της χωριανής μας Ευθυμίας Ανυφαντή – Σκρέκου.

λίγες δεκαετίες ξεκαλοκαίριαζαν
εκατοντάδες χιλιάδες πρόβατα.
Εδώ είναι η πατρίδα των Σαρακατσαναίων όλης της Ελλάδας.
Το κλίμα
Αν και σχεδόν όλα τα προαναφερόμενα χωριά βρίσκονται χτισμένα σε υψόμετρο περίπου 800
μ. εντούτοις τα καιρικά φαινόμενα
δεν είναι σε όλα της ίδιας σκληρότητας το χειμώνα. Η μεγαλύτερη
ένταση των καιρικών φαινομένων
παρατηρείται στο δικό μας χωριό
τη Νεράϊδα, στο Καροπλέσι, στη
Μολόχα, στη Φουρνά, τον Κλειτσό,
τη Βράχα και πίσω στα Μεγάλα
Βραγγιανά και το Τροβάτο. Σε όλα
τα υπόλοιπα χωριά είναι μικρότερης έντασης και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Τα χωριά της

νι αλλά κι όταν πέσει το λειώνει
αμέσως. Επίσης στα χωριά μετά
τη Μαυρομμάτα, Δάφνη, Βίνιανη
κ.ά. κι εκεί το χιόνι λειώνει γρήγορα γιατί είναι και τα υψόμετρα χαμηλά αλλά και πιο ζεστά λόγω της
ποταμιάς του Μέγδοβα.
Στα δικά μας όμως χωριά, και
στους 4 προαναφερόμενους αυχένες όση δροσιά συναντάς το καλοκαίρι «γέρνοντάς» τους, τόσες
δυσκολίες συναντάς το χειμώνα.
Θα συναντήσεις χιόνια, παγωμένο οδόστρωμα αλλά και με πολλά
προβληματικά σημεία. Αυτό γιατί
εδώ ο καιρός αγριεύει περισσότερο λόγω της φύσης της περιοχής
μας, τα χιόνια που πέφτουν εδώ
δεν λιώνουν τόσο εύκολα όπως
στα άλλα χωριά, οι βροχές είναι
μεγάλης έντασης συνοδευόμενες
με αέρηδες δυνατούς νοτιάδες.
Αποτέλεσμα αυτών είναι τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και
τηλεφώνου να καταρρέουν αφού
δυστυχώς δεν τα έχουν φτιάξει
πιο ενισχυμένα για να αντέχουν σ’
αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο που μόνο τα δικά μας χωριά
το Φλεβάρη του 2012 βυθίστηκαν
στον αποκλεισμό και στο σκοτάδι
για 12 ολόκληρες μέρες!
Το κλίμα όμως εδώ πάνω είναι
πολύ καλύτερο απ’ το θεσσαλικό
κάμπο κι ας είναι πιο άγρια τα καιρικά φαινόμενα. Ο νότιος άνεμος που
φτάνει ως εδώ από την ποταμιά του

Ο τόπος μας από το Φλίσιο - Παπαδημήτρη μέχρι την Βουλγάρα
– Καπροβούνι… η φωτογραφία είναι από το φωτ. αρχ. του Βασίλη Ν.
Καραμέτου.
κοιλάδας του Φουρνιώτη έχουν
συγκοινωνιακή επικοινωνία με τη
Λαμία μέσω του αυχένα Τζερμιτζέλι (υψ. 1.300 μ.), ενώ τα δικά μας
χωριά της κοιλάδας του άνω ρού
του Μέγδοβα με την Καρδίτσα. Το
Καροπλέσι μέσω του αυχένα Ίταμος (υψ. 1.010 μ.), η Νεράϊδα ( Σαραντάπορα & Μεγαλάκκος) μέσω
του αυχένα Γρεβενοδιάσελο (υψ.
1.010 μ.), και η Μολόχα μέσω του
αυχένα Καρατζά (υψ. 1.055 μ.). Τα
χωριά της κοιλάδας του Αγραφιώτη όπως και αυτά της κοιλάδας του
Αγιατριαδίτη αλλά και αυτά από τη
Μαυρομμάτα και κάτω έχουν επικοινωνία με το Καρπενήσι κι έτσι
δεν συναντούν αυχένα το χειμώνα.
Να αναφέρουμε πως στο χωριό Άγραφα σπάνια πέφτει χιό-

Μέγδοβα κάνει γλυκό τον καιρό. Ας
έχει χιόνι μόλις βγεί ήλιος στα προσήλια ζεσταίνει. Στον κάμπο όταν
πέσει χιόνι και παγώσει οι θερμοκρασίες είναι Σιβηρίας. Εδώ ας έχει
χαμηλές θερμοκρασίες το κρύο είναι χοντρό και δεν παγώνεις εύκολα. Όταν κατεβαίναμε μικροί στην
Καρδίτσα μας έκανε εντύπωση το
χειμώνα που οι δρόμοι ήταν πάντα
βρεγμένοι απ’ την πολύ υγρασία και
το καλοκαίρι η αποπνικτική απ’ τον
καύσωνα ατμόσφαιρα. Εδώ πάνω
ούτε το χειμώνα έχει τέτοια υγρασία πόσο μάλλον το καλοκαίρι που
η δροσιά και τα κρούσταλλα νερά
που βγαίνουν στη ρίζα του έλατου
καθιστούν τον τόπο μας επίγειο παράδεισο.
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου
Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου 41
Τηλ./fax: 210 9621997 Κιν.: 694 8079798
e-mail: ilibel@otenet.gr / www.in-taxis.gr

* Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου και ασχολείται με
Λογιστικά και Φοροτεχνικά. Κρατάει Βιβλία Ελεύθερων Επαγγελματιών,
συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ
(προς τους απανταχού Νεραϊδιώτες)

Υπό του Πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Καρδίτσας
Ηλία Β. Σπινάσα, Αθήνα Νοέμβριος 2013

1.

Επί της εφέσεως του Δήμου
Ιτάμου, που είχε συζητηθεί
στο Εφετείο Λαμίας, στις 14-52013 και που στρέφετο κατά του
Δήμου Φουρνάς και κατά της υπ’
αριθ. 85/2009 αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας, με την οποία απόφαση είχε απορριφθεί η αγωγή
του Δήμου Ιτάμου, εκδόθηκε η
υπ’ αριθ.131/2013 απόφαση από
το Εφετείο Λαμίας, με την οποία
απορρίφθηκαν, οι μεν πρόσθετοι
λόγοι εφέσεως που είχαν ασκηθεί
εκ μέρους του Δήμου Καρδίτσας,
για εσφαλμένη ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου, ως αλυσιτελείς, η δε έφεση του Δήμου
Ιτάμου, απορρίφθηκε, αντικαθιστώντας το αιτιολογικό, της
πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας, με το σκεπτικό της απόφασης του Εφετείου Λαμίας.
Η αντικατάσταση του αιτιολογικού, αποτελεί όχι απλή αποδόμηση, αλλά στην ουσία ανατροπή του σκεπτικού, επί του
οποίου στηρίχθηκε το πρωτόδικο Δικαστήριο αφενός, αφετέρου
αποτελεί και την ολοκληρωτική
ανατροπή των ενστάσεων και
των ισχυρισμών του αντιδίκου
Δήμου Φουρνάς τους οποίους
είχε κάνει αποδεκτούς, η πρωτόδικη απόφαση.
Ως εκ τούτου, τα δικαιώματα,
τα οποία στηρίζοντο στους ισχυρισμούς και στις ενστάσεις του
αντιδίκου Δήμου Φουρνάς, επί
των υδάτων της επίδικης πηγής
του Πλατανορέματος, όχι μόνο
είναι μετέωρα αλλά και ανύπαρκτα!!! (δεν υφίστανται).
Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί και να τονιστεί εκ των προτέρων ότι στην απόφαση αυτή,
έστω και με αυτή τη νομική βάση
της αγωγής, συνέβαλε τα μέγιστα
το σφυροκόπημα με τους κανόνες της κοινής λογικής, που είχε
υποστεί στο Εφετείο Λαμίας, με
τις προτάσεις μας, ο αντίδικος
Δήμος Φουρνάς στους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του, που
είχαν γίνει αποδεκτοί από το
πρωτόδικο Δικαστήριο.
Η απόφαση του Εφετείου Λαμίας ακόμη δεν έχει καθαρογραφεί, για να μπορεί να δημοσιευθεί
ολόκληρη δημοσίως.

2.

Όμως πρέπει, τώρα, και
μετά την έκδοση της ως
άνω απόφασης να καταστούν
γνωστά τα όσα έλαβαν χώρα, ένα
σχεδόν μήνα, πριν την συζήτησή
της στο Εφετείο Λαμίας την 145-2013. Συγκεκριμένα όταν μου
ζητήθηκε να αναμειχθώ στην

υπόθεση και έλαβα γνώση την
3-4-2013 του σχετικού φακέλλου,
είχα αμέσως αποστείλει, την επόμενη ημέρα 4-4-2013 με e-mail,
στην αποστολέα του φακέλλου
και Δικηγόρο του Δήμου Ιτάμου,
εμπιστευτική επιστολή, η οποία
είχε ως εξής:
Δικηγορικό Γραφείο / Ηλία
Β. Σπινάσα / Δικηγόρου παρ’
Αρείω Πάγω / Σόλωνος 125 –
Αθήνα, Τηλ. 3827-483 / ΑΜ 7213
Δ.Σ.Α. / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ / Προς /
αξιότιμο κ. συνάδελφο δικηγόρο,
Καρδίτσας / Αθήνα 4-4-2013.
1. Μόλις χθες 3-4-2013 έλαβα
το σχετικό φάκελλο, και Σας ευχαριστώ, για την αποστολή του.
2. Δυστυχώς, μετά την σχετική
προς τούτο ανάγνωση και μελέτη,
παρ’ ολίγο να υποστώ εγκεφαλικό
καθόσον διαπίστωσα, χωρίς καμμία δική Σας ευθύνη φυσικά, ότι
ο χειρισμός της υπόθεσης είναι
παντελώς εσφαλμένος από την
αρχή.
Επιγραμματικά και μόνο πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα:
Ειδικώτερα: Η ιστορική και
νομική βάση της αγωγής είναι παντελώς εσφαλμένη, καθόσον στηρίζεται σε ιστορικό το οποίο όχι
μόνο, προκαλεί σύγχυση, αλλά
και δεν αφορά την ουσιαστική νομική βάση της διένεξης.
α) Κατ’ αρχήν απεμπολείται εκ
μέρους του ενάγοντος, χωρίς καμμία προς τούτο ανάγκη, το ήμισυ,
επί του όποιου δικαιώματος.
β) Αυτoαποκαλείται με την
υπό κρίση αγωγή, συνομέας του
όποιου δικαιώματος με αναγωγή
στη χρήση του νερού από διάφορους καλλιεργητές, και των δύο
κοινοτήτων, ενώ η διένεξη, δεν
είναι μεταξύ ιδιωτών, και κοινοτήτων αλλά μεταξύ των δύο κοινοτήτων, με συνέπεια να προκαλείται
σύγχυση.
γ) Περαιτέρω ο χειρισμός στη
συνέχεια, και συγκεκριμένα είτε
πριν την έκδοση της απόφασης
από το Εφετείο Λαρίσσης, είτε και
μετά την έκδοση, επιβάλλετο, εφόσον αμφισβητείται η τοποθεσία
της κύριας πηγής,
πρώτον
Να υποβληθεί αμέσως μήνυση
για ψευδορκία κατά των προσώπων, που κατέθεσαν, «ότι η πηγή,
βρίσκεται δυόμιση δήθεν μέτρα,
μέσα στο έδαφος της κοινότητος
Κλειτσού»,
δεύτερον
Να διενεργηθεί εκ μέρους του
δήμου μας σχετική προς τούτο
πραγματογνωμοσύνη, από Γεωλόγο, με στόχο και σκοπό να αναδειχθεί η αλήθεια και να αποκαλυφθεί
το ψεύδος στο οποίο στηρίχθηκε
το Εφετείο Λάσισσας. Και
τρίτον
Να προκληθεί η σχετική προς
τούτο διαδικασία, σε επίπεδο νο-

ΤΑΧΙ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ
Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας

Τηλ.: 2235 0 33150 

Κιν.: 697 6271309

Για τους συγχωριανούς και πατριώτες
ειδικές τιμές.

μαρχιών, για την επαναβεβαίωση
των ορίων μεταξύ των δύο νομών,
ούτως ώστε να αποδειχθεί και διοικητικώς η αλήθεια ότι η πηγή
των υδάτων βρίσκεται εντός του
εδάφους της κοινότητος Νεράϊδας-Σπινάσας και ουχί εντός της
περιφέρειας του Κλειτσού
Β. Σύμφωνα, με το δίκαιο των
υδάτων, η ιστορική και νομική
βάση της αγωγής, έπρεπε να στηρίζεται στην κυριότητα της πηγής, και ουχί στα αενάως ρέοντα
ύδατα εκ της πηγής των οποίων
η χρήση στη συνέχεια γίνεται κοινόχρηστη αφενός, αφετέρου και
αποκτώνται δικαιώματα επ’ αυτών, των αενάως ρεόντων υδάτων
χρήσεως από διαφόρους κατοίκους, είτε αυτοί είναι καλλιεργητές, είτε και κτηνοτρόφοι, τα οποία
δικαιώματα και στηρίζονται στο
Ελληνορωμαϊκό δίκαιο, ήτοι πριν
την ισχύ του Αστικού μας Κώδικα,
το έτος 1940-1945.
Ως εκ τούτου, οι πηγές των
υδάτων, ανήκουν κατά κυριότητα,
στους τυχόν ιδιοκτήτες των ακινήτων, επί των οποίων υπάρχουν οι
πηγές, καθώς και στους δήμους
και της κοινότητες όταν οι πηγές
αυτές βρίσκονται εντός της δημοτικής και κοινοτικής περιφέρειας
των αντιστοίχων δήμων.
Είναι εντελώς, άλλο πράγμα, η
χρήση των υδάτων, και κυρίως
όταν τα ύδατα ρέουν ελεύθερα
και με αέναη ροή, είτε κάτω από
την επιφάνεια των εδαφών, (υπόγεια νερά) είτε και πάνω από την
επιφάνεια της γης, τα οποία είναι
κοινόχρηστα, και άλλο πράγμα η
πηγή, η οποία αποτελεί συστατικό
του ακινήτου στο οποίο υπάρχει
και κύριος της πηγής είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και μόνο.
Αυτό το πηγαίο νερό, μόνο,
αντικείμενο υδατικής δουλείας
μπορεί να γίνη.
Το ζητούμενο όμως, στην συγκεκριμένη διένεξη, όπως αντιλαμβάνεσθε, δεν έχει καμμία
σχέση με το ποιοί πότιζαν από τα
συγκεκριμένα νερά, και ποιοί όχι,
όπως στηρίζεται η αγωγή, αλλά ο
κύριος της πηγής, ήτοι η κοινότητα Νεράϊδας, η οποία για λόγους
κοινωνικούς, όπως π.χ. υδρεύσεως
και ουχί αρδεύσεως, δικαιούνται
τα ύδατα της πηγής, να τα χρησιμοποιήσει, προς ύδρευση των
κατοίκων της. Ο αντίδικος Δήμος
Φουρνάς (Κοινότητα Κλειτσού), με
ψεύδη και ψευδείς μαρτυρικές καταθέσεις έχει επιτύχει την έκδοση
της απόφασης την οποία και αγνοούσα παντελώς.
Αθήνα 4-4-2013 / Με σεβασμό
και εκτίμηση / ο δικηγόρος συνάδελφός Σας / Ηλίας Β. Σπινάσας.
3. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, είχα βρεθεί στο εξής
δίλημμα: Να αναμειχθώ στην
εσφαλμένη αυτή υφισταμένη
ιστορική και νομική βάση της
αγωγής, ή να μην αναμειχθώ και
να γνωστοποιήσω δημοσίως τις
απόψεις μου; προκειμένου να
δικαιολογήσω την άρνησή μου
ή να σιωπήσω. Είχα αποκλείσει
την δεύτερη περίπτωση καθόσον έκρινα, ότι στο στάδιο αυτό
της επιδικίας θα έβλαπτα, την
πορεία της υπόθεσης, με την δημοσιοποίηση των απόψεών μου, κι
ούτε μπορούσα να σιωπήσω.
Τελικώς αποφάσισα να αναμει-

χθώ, και να αναλάβω την υπόθεση,
από λόγους συνειδησιακούς, για
να προσφέρω τις νομικές υπηρεσίες μου στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, έστω και σ’ αυτό
το στάδιο, με σκοπό να ανατραπούν οι προβαλλόμενοι ψευδείς
ισχυρισμοί υπό του αντιδίκου
Δήμου Φουρνάς, οι οποίοι δυστυχώς και είχαν γίνει δεκτοί με
την υπ’ αριθ. 85/2009 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ευρυτανίας. Ωστόσο όμως τώρα
που έχουν επιβεβαιωθεί στην ουσία τους οι πιο πάνω απόψεις μου,
με την έκδοση της απόφασης από
το Εφετείο Λαμίας, μπορούν να
καταστούν και δημοσίως γνωστές,
καθόσον καμία νομική επιρροή και
σημασία δεν είχαν, οι ισχυρισμοί
που είχαν προβάλει αμφότεροι οι
αντίδικοι Δήμοι ήτοι και ο Δήμος
Φουρνάς και ο Δήμος Ιτάμου, για
το ποιοί πότιζαν και ποιοί δεν πότιζαν.
Συνεπώς τα όσα οι μάρτυρές
μας είχαν καταθέσει δεν αφορούσαν την διένεξη, και ήταν στην
ουσία εκτός θέματος. Ωστόσο οι
μάρτυρές μας όμως, γι’ αυτές τις
καταθέσεις τους, δεν έχουν καμία
απολύτως ευθύνη, γιατί απλούστατα, αυτή ήταν και η βάση της
αγωγής και αυτά που γνώριζαν,
αυτά και κατέθεσαν. Γι΄ αυτό και
η αιτιολογία της πρωτόδικης απόφασης, που είχε εκδοθεί, από το
Μονομελές Πρωτοδικείο Ευρυτανίας, αντικαταστάθηκε, από την
απόφαση του Εφετείου Λαμίας,
με συνέπεια, στην ουσία οι προβαλλόμενοι ψευδείς ισχυρισμοί
υπό του Δήμου Φουρνάς, στους
οποίους ισχυρισμούς και είχε στηριχθεί το Μονομελές Πρωτοδικείο
Ευρυτανίας, να έχουν ανατραπεί
πλήρως,
όχι μόνο, ως ουσιαστικά αβάσιμοι, αλλά κυρίως ως μη νόμιμοι. Το βέβαιον όμως είναι, ότι,
αν η αγωγή του Δήμου Ιτάμου,
στηρίζετο στην κυριότητα της
πηγής επί των υδάτων, η πορεία
της, αναγκαστικά δεν θα ήταν
αυτή!!! Καθόσον για τα εμπράγματα δικαιώματα, επί της κυριότητας των πηγών και των υδάτων εξ αυτών, αρμόδια είναι τα
Πολιτικά Δικαστήρια και μόνο!!!
4. Για το λόγο αυτό η απόφαση
του Εφετείου Λαμίας πρέπει ενδε-

λεχώς να μελετηθεί, πάρα πολύ,
και κυρίως ως προς την ορθότητα και βασιμότητα ή μη της
υπαγωγής, της επίδικης πηγής,
στις διατάξεις που διέπουν «τα
υπόγεια ύδατα και τον υδροφόρο αυτών ορίζοντα».
Στη συνέχεια, καθίσταται
αναγκαίο να σταθμιστούν αμφότερα τα δικαιώματα του
Δήμου μας, και να ληφθούν
αποφάσεις, από τα αρμόδια όργανα του Δήμου μας για τις περαιτέρω επιλογές και ενέργειες,
καθόσον στην ουσία η απόφαση,
υποδεικνύει την επίλυση της διένεξης μεταξύ των δύο Δήμων,
αρχικά μέσω της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται από το
Ν. 1739/1987 και το Ν. 3199/2003.
Τώρα όλοι οι δρόμοι είναι και
παραμένουν ανοιχτοί!!! και
αυτό είναι το όφελος.
5. Υστερόγραφο: Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καρδίτσας και τα
αρμόδια όργανα του Δήμου δεν
γνώριζαν καθόλου την ουσία της
διένεξης, την πληροφορήθηκαν
με την δική μου ανάμειξη στην
υπόθεση και μόνο, καθόσον ο
Δήμος Ιτάμου, δεν είχε ενημερώσει επ’ αυτού τα αρμόδια όργανα του Δήμου Καρδίτσας, ούτε
και τον Πρόεδρο του Τ. Σ. Κοινότητος Νεράϊδας κ. Δημήτριο Λιάπη,
ούτε όμως είχε ενημερώσει και το
χωριό μας, ενώ όφειλε, να γνωστοποιήσει στο χωριό μας, την
απόφαση, το οποίο και είχε άμεσο
προς τούτο έννομο συμφέρον, να
λάβει γνώση αυτής της απόφασης
που είχε εκδοθεί από το Εφετείο
Λάρισας, το έτος 2004, η οποία
απόφαση αποδεικνύεται περίτρανα από την απόφαση του
Εφετείου Λαμίας πόσο εσφαλμένη και άστοχη ήταν και αυτή
η απόφαση, καθόσον και αυτή
η απόφαση, ήταν αναιρετέα, για
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, και έτσι χάθηκαν δώδεκα και πλέον πολύτιμα
χρόνια, εξ αιτίας της εσφαλμένης απόφασης του Εφετείου
Λάρισας αφενός, αφετέρου και
της αποσιωπήσεώς της, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Αθήνα, Νοέμβριος 2013
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος του
Δήμου Καρδίτσας
Ηλίας Β. Σπινάσας

Τέντες παντός τύπου

Αυτοματισμοί ● Πέργκολες ● Μουσαμάδες ● Ζελατίνες
Συνέπεια ● Ποιότητα ● Εγγύηση
Άγιος Κωνσταντίνος Λοκρίδος (Παραλιακή οδός)
Τηλ.: 2235 0 32419 κιν.: 697 2719407
•Ο
 Μάριος είναι γυιός της Ντίνας και του αείμνηστου Κώστα Λιάπη

Παραδοσιακά ζυμαρικά

«Ίταμος»

Καραλή Π. – Κελεπούρη Δ. Ο.Ε.
Τηλ.: 2441 0 81749
Καλλίθηρο Καρδίτσας
* Όποιος θέλει πηγαίνει γάλα & άλλα υλικά και του
φτιάχνει έτοιμο τραχανά, χυλοπίτες κ. ά. ζυμαρικά.
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Ηλικιωμένοι χωριανοί μας…

ο Σάββατο 18 Μαΐου 2013,
ο πρωϊνός περίπατος στο
Τουρκόμνημα, του Κωσταντή με τον μπαρμπα-Γιάννη
διακόπηκε προσωρινά από την
ξαφνική παρουσία μου. Ήταν
η πρώτη φορά που τους συνάντησα τέτοια ώρα σε πρωϊνή
βόλτα. Αν κάποιος, αρκετά χρόνια πρίν στοιχημάτιζε τα καλά
όλου του κόσμου ότι πρωί –
πρωί θα τους συναντούσε στον
Σταυρό να αγναντεύουν την
Μάρτσα και το Στεφάνι, και όχι
σε κάποια κρασοκατάνυξη, θα
χαρακτηριζόταν από διανοητική ανισορροπία.

Βιολογικά, ο αδυσώπητος
χρόνος επέβαλλε αρχικά στον
μπαρμπα-Γιάννη Καραμέτο και
πρόσφατα στον Κωσταντή Θάνο,
να εγκαταλείψουν τις έντονες καθημερινές ασχολίες, να χαλαρώσουν και σε ήπιους ρυθμούς να
απολαμβάνουν τους πρωϊνούς
περιπάτους. Εξανάγκασε να σμίξουν δύο από τους τελευταίους
αυτής της γενιάς αοιδούς της παράδοσής μας και να κάνουν τον
απολογισμό των πεπραγμένων.
Σε ερώτησή μου αν σ’ αυτές
τις σύντομες διαδρομές σιγοτραγουδούσαν τραγούδια που μόνο
αυτοί γνώριζαν, μου γνέψανε αρνητικά.
Επειδή η συγκινησιακή φόρτιση ήταν εμφανής συνέχισα την
πορεία με το αυτοκίνητό μου,
ακούγοντας τραγούδια τους από
κασέτα που ηχογραφήθηκε πρίν
είκοσι χρόνια περίπου συνοδεία
βιολιού του Ηλία Καραμέτου.
Η φωτογραφία των δύο συγχωριανών μας είναι αντιπροσωπευτική των απόμαχων της ζωής,
των λίγων εναπομεινάντων ηλικιωμένων κατοίκων του χωριού μας
που τους φοβίζει η μοναξιά και η
βαρυχειμωνιά.
Αυτοί οι δύο άνθρωποι πέραν
των άλλων συνέβαλλαν στην διατήρηση και μετάδοση των παραδοσιακών τραγουδιών στους
νεότερους με τα τόσα γλέντια
στα οποία συμμετείχαν. Γλέντια
που πρίν χαράξει δεν πήγαινε

κανείς για ύπνο και πολλές φορές
ξεχνούσαν ότι έπρεπε να σκαρίσουν τα ζωντανά για βοσκή. ΜΕΡΑΚΛΗΔΕΣ και οι δύο.
Ο μπαρμπα-Γιάννης εκτός
από καλλίφωνος είναι και εξαιρετικός χορευτής. Πρώτο τραγούδι
για ζέσταμα, «στρομπούλω μου
στ’ αλώνι σου, κι όξω στο περιβόλι σου».
Ο μπαρμπα-Κώστας λίγο αλλεργικός στα μουσικά όργανα
γιατί του αρέσουν τα καθιστικά
τραγούδια, τα τραγούδια της τάβλας, να ξεκινάει και να κλείνει
τη βραδιά τραγουδώντας με το
στόμα.
Αφού «γευτήκανε» τις αδικίες
του εμφυλίου πολέμου, εγκατασταθήκανε μόνιμα στο χωριό και
με τα γιδοπρόβατα και τα λίγα κήπια έπρεπε να επιβιώσουν και να
μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
Η καθημερινή διαδρομή του
μπαρμπα-Γιάννη από την άνοιξη
έως το φθινόπωρο ήταν προς το
Ξερολάγκαδο, τα Μαντάνια και
την Χαλικόβρυση.
Ο Κωσταντής πιο ορεινός. Την
άνοιξη ανέβαζε το κοπάδι με τα
πρόβατα στην Απαγκαρυά και
στην συνέχεια τα σκαράρμεγε
στα Γούπατα κοντά στον ΑηΛιά.
Μικρός όταν ήμουνα έτυχε να
μοιραζόμαστε για ένα καλοκαίρι
την ίδια καλύβα. Δύο πράγματα
έχουν μείνει χαραγμένα βαθειά
στην παιδική μου μνήμη. Η γεμάτη καραβάνα με τριψάνα από
πρόβιο γάλα και το άρμεγμα των
προβάτων. Στην διάρκεια του αρμέγματος γινόταν τόσος σαματάς

Λυρίτση – Χαντζοπούλου
Αποστολία (Λίνα)
Αγ. Νικόλαος (Λάσπη) Ευρυτανίας
Τηλ.: 2237 0 22040 fax: 2237 0 21175
Κιν.: 697 3336388
Site: www.igoniatislinas.gr

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ

* Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη της Αθανασίας
και του Νίκου Λυρίτση από το Μεγαλάκκο.

Τριανταφυλλιά Δήμου
Χ. Σ. Καβαλιεράτος

ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΑΣ & ΤΖΑΚΙΩΝ

Αναισθησιολόγος
Ιατρείο Πόνου

ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αισώπου 2 (περιφερειακός Ηλιούπολης)
Τηλ.: 210 9934754 Κιν.: 697 3261294

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ. 6977870828

«Νάτες, νάτες πώρχονται,
τρείς μαυρομάτες
κοντούλες και γιομάτες.
Και το δραγάτη φώναζαν:
δός μας σταφύλια
και φίλα μας στα χείλια.
Εσείς τ’ αμπέλι το ξέρετε,
μπάτε και πάρτε
κανέναν μη ρωτάτε.
Θέλ’ τε μήλο κόψετε,
θέλ’ τε κυδώνι
κανείς δεν σας μαλώνει.
Θέλ’ τε μοσχοστάφυλο,
μπάτε και πάρτε
κι ελάτε στο κρεβάτι.
όσο να μπεί κι όσο να βγεί
η κόρη απ’ τ’ αμπέλι
μας βγήκε φιλημένη…».
Κώστας Κουσάνας

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
«Η Γωνιά της Λίνας»

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ etem

ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ. 2441 0 81016, 81009
ΚΙΝ. 6977665475,
6977600717

που ολόκληρη η περιοχή βούϊζε
από τις φωνές. Όσο για το σκυλί
που κυνηγούσε πρόβατα ας μην
αναφέρω καλύτερα το τέλος του.
Ο Γιάννης Καραμέτος 89 πλέον ετών, προσφέρει και θεάρεστο
έργο ως ψάλτης στον Ιερό Ναό
μας του Αγίου Γεωργίου, βοηθώντας τον παπα-Σωτήρη κάθε Κυριακή όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά
και το χειμώνα που δεν υπάρχει
άλλος ψάλτης στο χωριό. Να αναφέρω ότι από τα παλιότερα χρόνια κάθε στασίδι της εκκλησίας
μας ανήκε ατύπως και σε κάποιον
γέροντα. Κανείς δεν μπορούσε να
καθίσει εκεί που ήθελε αλλά εκεί
που έπρεπε. Την νύχτα της Ανάστασης ο Κωσταντής προσερχόμενος σε μια κατάμεστη από
πιστούς εκκλησία, πήγε στη θέση
του, στο δικό του στασίδι. Ο συνομίληκός μου Νίκος Μητσάκης
γνωρίζοντας ότι το στασίδι που
καθότανε «ανήκε» στον Κωσταντή, κατέβηκε χαμογελώντας.
Στις 14 Αυγούστου μετά από
ολιγοήμερη παραμονή μου στο
χωριό, αναχωρώντας συνάντησα
και πάλι τον μπαρμπα-Γιάννη με
τον μπαρμπα-Κώστα στο Τουρκόμνημα. Με την ευχή του καλού
χειμώνα, φεύγοντας σιγοτραγούδησα ένα από τα αγαπημένα τους
τραγούδια:

* Η Τριανταφυλλιά είναι κόρη του εκ Μεγαλάκκου ταμιακού Κώστα Δήμου

Κλέαρχος Ν. Κατσούλης

Στρατιωτικός Ιατρός
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Ιασώ – Λητώ – Ρέα – Μητέρα

Δ έχεται κατόπιν ρ αντεβού

Αθήνα: Φειδιππίδου 8 / Τηλ. : 210 7714391
Καρδίτσα: Γρ. Λαμπράκη 17 / Τηλ. 2441 0 73736
Κιν. : 694 4771555 Email: k_katsoulis@yahoo.com
* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.
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Ο Κυνηγετικός Σύλλογος για την
απόφαση του Δ. Σ. Καρδίτσας για το
αιολικό πάρκο στα Άγραφα

Ω

ς ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί η αρνητική
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας σχετικά με την εγκατάσταση 48 ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές των Αγράφων, μιας περιοχής
με απαράμιλλη φυσική ομορφιά που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της κουλτούρας των κατοίκων
της.
Χθές, κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και
μετά την αναλυτική παρουσίαση των πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων αυτού του έργου που αναπτύχθηκαν από εκπροσώπους φορέων όπως ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καρδίτσας, ο
Ορειβατικός Όμιλος Καρδίτσας, η Οικόσφαιρα, ο Φυσιολατρικός Όμιλος Καρδίτσας καθώς και από ευαισθητοποιημένους
πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, η
πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου διαμόρφωσε την άποψη ότι η επενδυτική πρόταση μπορεί να τραυματίσει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον και να έχει πολλές αρνητικές
επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, στην τουριστική προβολή
της ευρύτερης ορεινής περιοχής καθώς και στις δραστηριότητες των ανθρώπων που ζουν από και κοντά στη φύση.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς και τους
Συλλόγους που έλαβαν μέρος στον κοινό αυτό αγώνα, που
έχει ως μοναδικό σκοπό την διατήρηση του απαράμιλλου φυσικού πλούτου και της ομορφιάς των Αγράφων, μέσα από την
αειφόρο ανάπτυξη και ήπιων μορφών τουρισμού και συναφών δραστηριοτήτων (κυνήγι, πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία κλπ).
Η προσπάθεια για την προστασία και την ανάδειξη των
Αγράφων δεν σταματάει εδώ. Χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση και κινητοποίηση φορέων και πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα των ανεμογεννητριών μέσα από δημόσια διαβούλευση. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καρδίτσας, με τα μέλη του σε
ετοιμότητα, θα επισημαίνει και θα επεμβαίνει σε περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα, όταν και όπου οι συνθήκες το
επιβάλλουν. Το Δ. Σ.
Ενημερωτικές Ιστοσελίδες της Ευρυτανίας: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Ιστορικό “ΟΧΙ” του Δημοτικού Συμβουλίου
Καρδίτσας για τα αιολικά στα Άγραφα

Α

ρνητικά αποφάνθηκε
προχθές το Δημοτικό
Συμβούλιο Καρδίτσας
σε μια μαραθώνια συνεδρίαση για τα Αιολικά στις βουνοκορφές των Αγράφων.
Οι εντάσεις δεν έλειψαν
μιας και στην αίθουσα του
ΔΣ παρευρίσκονταν φορείς
και πολίτες που αντιδρούσαν στην κατασκευή των
τριών αιολικών ασκώντας
πιέσεις τόσο στην εταιρεία
αλλά και στους συμβούλους.
Η απόφαση η οποία πάρθηκε
κατά πλειοψηφία ανέφερε …

ότι η επενδυτική πρόταση μπορεί να τραυματίσει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον
και να έχει πολλές αρνητικές
επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, στην τουριστική προβολή
της ευρύτερης ορεινής περιοχής καθώς και στις δραστηριότητες των ανθρώπων που
ζουν από και κοντά στη φύση.
Θυμίζουμε ότι εδώ και μέρες
υπήρχε … κάλεσμα φορέων
και πολιτών για να ακυρωθεί η
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές των
Αγράφων

Σ υ ν ε ρ γ ε ί ο Αυ τ ο κ ι ν ή τ ω ν

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.

Τυπογραφείο OFFSET
Μαργαρίτης Εμμανουήλ (Μανόλης) του Ευαγγέλου
Βακτριανής 20 Άνω Ιλίσσια - Αθήνα Τηλ.: 210 7756577

Τζάμια – Κρύσταλλα –
Καθρέπτες
Διπλά – Μονωτικά –
Ενεργειακά

Χρήστος
Μαργαρίτης
Αταλάντη

Τηλ. 2233 0 80616
Κιν. 697 2357027

Ο Μανόλης είναι γυιός του Βαγγέλη Μαργαρίτη και της Σοφίας Ζήση – Μαργαρίτη.

Ευάγγελος Β. Κουτής
Ειδικός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Ειδικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και στις
Αισθητικές Επεμβάσεις στο
Καθολικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Aggotrino e Gemalli της Ρώμης.

Πλάτωνος 1 – Πλατεία Δούρου, Χαλάνδρι.
Τηλ. 210 7784701 Κιν. 697 7322639
* Ο Βαγγέλης είναι γυιός της Αποστολίας και του Βάϊου Κουτή.
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Ανακοινώσεις
Προέδρου
Τ. Κ. Νεράϊδας
Παρακαλούνται οι κάτοικοι
της Τοπικής Κοινότητας
Νεράϊδας όπως:
● Να προσέχουμε πως
πετάμε τα σκουπίδια
μας. 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
χωρίς 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. Αν θέλουμε να
διατηρηθούν τα δρομολόγια πρέπει να ανεβαινοκατεβαίνουμε στην
Καρδίτσα με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ και μόνο
μ’ αυτό!
Τα παραπάνω αφορούν
όλους τους οικισμούς μας.
Σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα.
Ο Πρόεδρος Τ. Κ. Νεράϊδας
Δημήτρης Κ. Λιάπης

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»

Πότε θα έρθει νέος Ιατρός στο Αγροτικό
Ιατρείο Νεράϊδας;

Σ

τις 30.9.13 διαβάσαμε στις εφημερίδες την απάντηση
στην με αρ. 12950/15.07.2013 ερώτηση του βουλευτή
κ. Σπύρου Ταλιαδούρου στην οποία ο υπουργός Υγείας
παραδέχεται πως «Το Ιατρείο Νεράϊδας είναι μονοθέσιο (1) και
παραμένει κενό από 8/4/2013 λόγω παραίτησης του ιατρού. Η
κενωθείσα θέση συμπεριλήφθηκε στην από 10/6/2013 προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να προκύψει ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό και θα επαναπροκηρυχθεί…» στη
συνέχεια λέει πως «επειδή δεν εκδηλώνεται το αναμενόμενο
ενδιαφέρον από τους υποψηφίους ιατρούς… το Υπουργείο
Υγείας εξετάζει προτάσεις για την παροχή κινήτρων στους
υποψήφιους ιατρούς για την κάλυψη αυτών των θέσεων.». (Η
ερώτηση – απάντηση αφορούσε 15 παρόμοια Ιατρεία του νομού μας Καρδίτσας).
Εμείς επιμένουμε πως η μόνη λύση είναι να έρθει νέος
ιατρός που να υπηρετεί εδώ τη στρατιωτική του θητεία.
Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να ψηφιστεί νέος νόμος
στη Βουλή, πράγμα του ζητάμε από τους βουλευτές να το
επιδιώξουν τάχιστα. Ζούμε στο κέντρο των Αγράφων και
απαιτούμε από τους εκλεγμένους μας όλων των επιπέδων
να φροντίσουν ώστε να επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύτερο, το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας!

Μερικά, λίγα κι όχι όλα τα σημεία που
επισκευάστηκαν στην Ε. Ο. Καρδίτσα – Νεράϊδα

Σ

υνεργείο της Νομαρχίας
(Αντιπεριφέρεια την λένε
τώρα) Καρδίτσας ήρθε
την Τετάρτη 18.9.13 και επισκεύασε μερικά προβληματικά
σημεία στο τμήμα από Αμάραντο μέχρι Νεράϊδα.
Αυτό έγινε λίγες μέρες μετά
την συνάντηση (Πέμπτη 12.9.13)
που είχαν εκεί οι φορείς του χωριού μας, όπου συζητήθηκαν όλα
τα οδικά προβλήματα του χωριού
μας. Δυστυχώς στα πολύ επικίνδυνα σημεία (Γούρνες, Λιαπέϊκα,
Κωσταντέϊκες, Βερτσούλες, παράκαμψη Κρανούλες) δεν έγινε
απολύτως καμία επισκευή παρά
τις διαβεβαιώσεις στη συνάντηση
ότι σύντομα θα αποκατασταθούν
κι αυτά. Το δελτίο τύπου (13.9.13)
έγραφε επί λέξη: «Για τη βελτίωση
του τμήματος Σαραντάπορα –
Νεράϊδα ο κ. Τσιάκος δεσμεύθηκε ότι εντός των ημερών θα αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης
ενώ θα αποκατασταθεί και η κατολίσθηση που σημειώθηκε στο
δρόμο».

Τι έγινε τώρα στις 18 &
19.9.13: Μπαλώθηκαν επιτέλους
οι τρύπες στη Μεγάλη Λαγκάδα,
οι άλλες πιο πάνω στο επόμενο
ρέμα, στα «Μαντράκια» και στη
Μικρή Λαγκάδα, αυτά μέχρι το
Γρεβενοδιάσελο. Κι αυτές οι λίγες τρύπες δεν επισκευάστηκαν
όπως έπρεπε αλλά βιαστικά και
επιπόλαια. Απ’ το Γρεβενοδιάσελο ως τη Νεράϊδα μπαλώθηκαν
μερικές τρύπες σε κομμάτια ολόκληρα του κεντρικού δρόμου
Σαρανταπόρου, στο τεχνικό στις
Γούρνες μπαλώθηκαν τα 2 σαμάρια, στις Κωσταντέϊκες υποτυπωδώς και στις Κρανούλες όπου αντί
να στρώσουν την έτοιμη παράκαμψη μπάλωσαν πάλι το άθλιο
κομμάτι. Αυτά έγιναν όλα κι όλα
με μεγάλη βιασύνη κι επιπολαιότητα. Όσοι δεν περάσατε ακόμα
αυτά θα δείτε όταν περάσετε.
Εμείς επιμένουμε και ξαναρωτάμε: Πότε κύριοι θα επισκευάσετε τις θέσεις «Γούρνες»,
«Λιαπέϊκα»,
«Κωσταντέϊκες»,
«Βερτσούλες» και παράκαμψη
«Κρανούλες»;

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα άλλαξαν
λόγω της συγχώνευσής της και είναι τα εξής:
Τ ράπεζα Π ειραιώς
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107
Δικαιούχος: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος
Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας.
Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς
και ανήκει στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η
Εφημερίδα 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)
Μπαλτή – Κουτσουμπάνη Ουρανία....... (697 3386579)
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)
Σπανός Γιάννης....................................... (697 3039002)

Η τοπική κοινωνία μας είναι υπέρ των
επενδυτών κατασκευής Ξενώνων

Ε

πειδή κάποιοι εκλεγμένοι μας κατηγορούν πως είμαστε αρνητικοί στα δήθεν αναπτυξιακά έργα δημοσιοποιούμε πως η
τοπική κοινωνία μας είναι υπέρ των επενδύσεων στον τομέα
του τουρισμού. Ευπρόσδεκτοι «μετά βαΐων και κλάδων» είναι επιχειρηματίες – επενδυτές να έρθουν στο χωριό μας και να χτίσουν
Ξενώνες ώστε πλήθος επισκέπτες να απολαμβάνουν το μοναδικής
άγριας ομορφιάς φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. Όχι μόνο ευπρόσδεκτοι αλλά και άγαλμα θα τους στήσουμε στην πλατεία.

Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ φρόντισαν από τώρα να
μην κόβεται το ρεύμα & το τηλέφωνο με
«ψύλλου πήδημα» το χειμώνα;

Η

ΔΕΗ φρόντισε για την επισκευή, ενίσχυση ή αντικατάσταση
των προβληματικών μηχανημάτων της (μετασχηματιστών,
πυκνωτών, ασφαλειών κ.λ.π.) που σηκώνουν το βάρος της
γραμμής από Καρδίτσα, Ραχούλα, Αμάραντο, Σαραντάπορα, Μολόχα, Μεγαλάκκο, Νεράϊδα, Κουκέϊκα και τώρα πλέον Κλειτσό, Φουρνά, Βράχα;
Ο ΟΤΕ φρόντισε για την αντικατάσταση, τοποθέτηση νέων μεγαλύτερων μπαταριών στα μηχανήματά του στη Νεράϊδα ώστε το
ασύρματο δίκτυό του να αντέχει χωρίς ρεύμα της ΔΕΗ τουλάχιστον
για 4 μέρες; Για να έχουμε τηλέφωνο σε μια ενδεχόμενη λόγω χιονιού 4ήμερη διακοπή ρεύματος;
Όλοι οι κάτοικοι των χωριών μας απαιτούν αυτά να γίνουν τάχιστα!

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο
μέχρι 10 Μαρτίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο
κείμενο ας μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το
δίνετε τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα.
Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει
πρίν το Πάσχα. Ευχαριστούμε πολύ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Να αναστηλωθεί το Μέγα Γεφύρι!
Παρατηρούμε 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.

Λόγω πληθώρας ύλης…

Λόγω πληθώρας ύλης δεν
χώρεσαν ούτε σ’ αυτό το τεύχος
και θα δημοσιευθούν στα επόμενα τα παρακάτω κείμενα με
τους εξής τίτλους:
● Ποιοί κατοικούσαν στη
Μπέσια το 1454 κι άλλα ιστορικά για το θρυλικό αυτό χωριό.
● Ιστορικά στοιχεία για το
χωριό μας που βγαίνουν από
την μελέτη των Εκλογικών Καταλόγων – σύγκριση των Εκλογικών Καταλόγων 1865, 1871
και 1874.
● Ιστορικά στοιχεία Μοναστηριού μας Σπινάσας (Νεράϊδας) συνέχεια.

● Συμβολαιογραφική πράξη
χωριανών μας το 1834.
● Ονόματα 28 χωριανών
μας αφιερωτών στη Μονή Δουσίκου Τρικάλων το 1530 μ. Χ.
● Ο Μέγδοβας απ’ τη Νευρόπολη ως τα Κρεμαστά.
● Ονόματα και στοιχεία
χωριανών μας μεταναστών
στην Αμερική μεταξύ 1900 έως
1921.
● Συμβολαιογραφική πράξη
χωριανών μας το 1910.
● Πώς μας πήρε ο τσιφλικάς
της Μπέσιας Τσιάπαλος την περιοχή «Ξερολάγκαδο».
● Θρύλοι και παραδόσεις
για το Μέγα Γεφύρι

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 ΕΣΠΑ.

