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Κοπή Πίτας Συλλόγου
Αποδήµων Νεράϊδας

Ο Επιτάφιος του χωριού µας στολισµένος

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ-ΑΝΤΑΜΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Π

ραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου εκδήλωση-συνάντηση των Νεραϊδωτών και φίλων του χωριού µας στο οικογενειακό κέντρο ΣΑΛΕ της Καρδίτσας. Η εκδήλωση αυτή
διοργάνωσε ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράιδας σε συνεργασία µε τους εθελοντές
του χωριού. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο
πρόεδρος της Τ.Κ. Λάµπρος Γάκης Ήταν µια εκδήλωση µε πολύ κέφι και χορό µε ικανοποιητική
προσέλευση συγχωριανών µας. Τα 80 άτοµα που
παρευρέθηκαν θα µπορούσε να ήταν πολύ περισσότερα αφού στην Καρδίτσα διαµένουν πολλοί
Νεραϊδιώτες.
(ΦΩΤΟ σελ. 8)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
Στο προηγούµενο φύλλο από παραδροµή
δική µου (Γιώργου Κ. Θάνου) δεν τυπώθηκε το
παρακάτω ευχετήριο του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ
προς όλους τους Νεραϊδιώτες καθώς και στους
φίλους του χωριού µας

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΕΥΧΕΤΑΙ
Στους απανταχού Νεραϊδιώτες και
φίλους του χωριού μας το

2019
Να φέρει σ’ όλους υγεία, ευτυχία
προσωπική και οικογενειακή

Αντάμωμα στη Λαμία

Ο

Επιτάφιος θρήνος
Το «Ω γλυκύ µου έαρ» είναι το µοιρολόι της Παναγίας, η έκφραση
του πόνου της για τον επίγειο θάνατο του υιού της. Ο ύµνος είναι
κορυφαίος ως µελωδία
Η εκκλησιαστική ποίηση στη δύση του βίου της, µας χάρισε µερικές
ωραίες αναλαµπές. ∆εν ξέρουµε πότε ακριβώς γράφτηκαν τα τρία
ποιήµατα του Επιτάφιου θρήνου που ψέλνονται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στις εκκλησίες. Η απουσία τους όµως από παλιότερα λειτουργικά βιβλία, µας πείθει πως είναι γέννηµα των τελευταίων
χρόνων του Βυζαντίου. Ο άγνωστος ή οι άγνωστοι ποιητές τους συνεχίζουν µ’ αυτά τις καλύτερες παραδόσεις των παλιών µεγάλων
υµνωδών.
Ο Επιτάφιος Θρήνος, µε τις έξοχες ποιητικές του εικόνες, τον παλµό και το πάθος του, προκαλεί ακόµα ρίγη συγκίνησης στους ακροατές.
Στάσις πρώτη
Η ζωή εν τάφω/ κατετέθης, Χριστέ
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.
…………………………………………
Στάσις ∆ευτέρα
Άξιον εστί/ µεγαλύνει σε τον Ζωοδότην
τον εν τω Σταυρώ τας χείρας εκτείναντα
και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού.

…………………………………………
Στάσις Τρίτη
Αι γενεαί πάσαι/ ύµνον τη ταφή σου
προσφέρουσι, Χριστέ µου.
Καθελών του ξύλου,/ ο Αριµαθείας
εν τάφω σε κηδεύει.
…………………………………………
Ω γλυκύ µου έαρ/ γλυκύτατόν µου τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;

ι καταγόμενοι από την πρώην κοινότητα Νεράϊδας Καρδίτσας (πρώην Ευρυτανίας) ανταμώσαμε και φέτος στην φιλόξενη ταβέρνα «Ψάθινη
Φωλιά» στη Μεγ. Βρύση Λαμίας.
Παρόντες ήταν δυο από τους συγχωριανούς μας
που διοργάνωσαν για πρώτη φορά αυτή τη συνάντηση στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδος το 1980, ο Φώτης
Μονάντερος και ο Γιώργος Καφαντάρης.
Το ζεστό οικογενειακό κλίμα, το φαγοπότι, το τραγούδι με το στόμα, ο χορός, η παρουσία70 συμπατριωτών μας δικαιώνει την προσπάθεια και την επιμονή μας να διατηρήσουμε αυτά τα ανταμώματα.
Επιτυχία δεν είναι μόνο η παρουσία τόσων ανθρώπων αλλά η διάθεση να βρεθούμε, να κουβεντιάσουμε, να θυμηθούμε την καταγωγή μας.
Οι μεγαλύτεροι συνάντησαν τους παιδικούς φίλους, τους γειτόνους , που για οικογενειακούς και
βιοποριστικούς λόγους αναζήτησαν την τύχη τους
στα αστικά κέντρα.
Πολλοί από αυτούς, κυρίως εξοχίτες δεν ξαναγύρισαν στο πατρικό τους σπίτι, το εγκατέλειψαν και
τώρα είναι ένας σωρός από πέτρες. Κάτω απ’ αυτό
το σωρό έθαψαν τις αναμνήσεις της γενέτειράς τους.
Γίνεται προσπάθεια κάθε χρόνο και προσκαλούμε
τους νέους που δεν γεννήθηκαν στα χωριά μας και
δεν ανεβαίνουν σχεδόν ποτέ στα μέρη των προγόνων
τους να έλθουν σ’ αυτά τα ανταμώματα να γνωρίσουν ανθρώπους με κοινή ρίζα και καταγωγή.
Χαρήκαμε πολύ που για πρώτη φορά ήρθε κοντά
μας ο Δημήτρης Μπακογιώργος με την οικογένειά
του, γιός της Μερόπης Θάνου και ανιψιός της Φόνης , της Λίνας, του Βαγγέλη, του Γιώργου και του
Νίκου Θάνου.
Ο Δημήτρης στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας έχει γυμναστήριο ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ και εξασκεί το επάγγελμα του
προπονητή. Προπονεί παιδιά από την περιοχή μας
πατριωτάκια και γνώρισε πολλές επιτυχίες σ’ όλες τις
κατηγορίες του αγωνίσματος περισσότερες δε από
την κόρη του Μαρκέλλα.
Με απογοητεύει το γεγονός που κάποιοι φίλοι και
γνωστοί προτιμούν να συμμετέχουν και να διασκεδάζουν σε εκδηλώσεις πολλών συλλόγων και αδιαφορούν για τις δικές μας.
Εμείς του χρόνου πιο οργανωμένα όσο αφορά τα
τραγούδια του τόπου μας με τη συμμετοχή παιδιών
και όσων παίζουν κάποιο μουσικό όργανο θα διατηρήσουμε και θα συνεχίσουμε αυτή την όμορφη παράδοση.

ΚΩΝ. ΗΛ. ΚΟΥΣΑΝΑΣ

1.000.000 € για το δρόµο Νεράϊδα - Τριφύλλα
έδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο

ι πολύχρονοι και µεθοδικοί αγώνες των Συλλόγων µας έφεραν
επιτέλους αποτέλεσµα καθώς στις 5.3.19 ανακοινώθηκε σε δελτίο
τύπου πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηµατοδοτεί µε νέα πίστωση
1.000.000 € το εναποµείναν κοµµάτι του δρόµου Νεράϊδα – Τριφύλλα.
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους βοήθησαν µε πρώτο τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.
Περισσότερα στη σελίδα 11

www.sarantaporo.com

www.neraida-dolopwn.com

Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας(blog) του χωριού µας!

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

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)

Π

υρκαγιά εκδηλώθηκε, σε δασική περιοχή, στην
Νεράϊδα στη θέση «Κουτσοχέρ», στο Πετράλωνο,
την Κυριακή 31-3-2019 από άγνωστη μέχρι στιγμής
αιτία. Η φωτιά κατασβήστηκε με την επέμβαση της
Πυροσβεστικής (2 οχήματα από Καρδίτσα και 1 από
Καρπενήσι) και με την συνδρομή των κατοίκων. Η φωτιά έκαψε κυρίως κάδρα. Ανακρίσεις για τα αίτια θα
διενεργήσει κατά τις πληροφορίες μας η Π.Υ.
Λόγω του ότι το παρόν φύλλο της εφημερίδος βρίσκεται στο τυπογραφείο προς εκτύπωση δεν έχουμε περιθώρια για πιο εκτενή αναφορά των γεγονότων.

Η

πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου µας
Αποδήµων Νεράϊδας κόπηκε φέτος την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, το µεσηµέρι στην
Αθήνα, σε αίθουσα των Palmer Bistro (του εκ
Μαυροµµάτας αγαπητού µας Γεωργίου Κουτρουλιά), όπου γίνονται και όλες οι συγκεντρώσεις µας.
Η συµµετοχή των αποδήµων ήταν µεγάλη αφού η
αίθουσα γέµισε. Την εκδήλωση τίµησαν µε την
παρουσία τους (και τους ευχαριστούµε): ο συγχωριανός µας ιερέας παπα-Κώστας Παπαγεωργίου
(που ευλόγησε και την βασιλόπιτα), ο Πρόεδρος
της Κοινότητάς µας Νεράϊδας Λάµπρος Γάκης, η
Πρόεδρος του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου µας Νεράϊδας Αικατερίνη Μπατσιάκου –
Θάνου, Μέλη του Συλλόγου Αποδήµων Σαρανταπόρου και πλήθος αποδήµων. Το φλουρί έπεσε
στον χωριανό µας Μίµη Σπινάσα. Στη συνέχεια
έγινε η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες από
τις οποίες εξελέγη νέο ∆. Σ. τα µέλη του οποίου
δηµοσιεύονται σε άλλο κείµενο. Με αφορµή την
παρουσία του προέδρου της Κοινότητας Νεράϊδας
στην εκδήλωση έγιναν ερωτήσεις για όλα τα σηµαντικά ζητήµατα του χωριού µας, τις οποίες µαζί µε
τις απαντήσεις του, δηµοσιεύουµε προς ενηµέρωση όλων σε άλλο ξεχωριστό κείµενο.
Και του χρόνου ευχόµαστε να είµαστε όλοι
καλά να ξαναβρεθούµε.

Πυρκαγιά στη Νεράϊδα

ΠΑΣΧΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ !
Ας ανέβουμε και το φετινό Πάσχα στο
χωριό μας να δώσουμε πνοή στον
όμορφο τόπο μας , όσοι βέβαια μένουμε
μακριά και έχουμε τη δυνατότητα.

Κάθε τέλος και µια αρχή!
Κάθε σταύρωση και µια ανάσταση!
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

σ’ όλους τους Νεραϊδιώτες, τους αναγνώστες µας,
τους φίλους του χωριού
και του Συλλόγου µας
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ∆ΟΛΟΠΩΝ

∆ικαστήριο για τις µεγάλες φορολογικές τιµές ακινήτων του χωριού µας

Ο

συγχωριανός µας Λουκάς Ντερέκας τον Οκτώβριο του 2014 υπέβαλε ένσταση και στη συνέχεια προσφυγή στο Υπουργείο Οικονοµικών διαµαρτυρόµενος για την υψηλή τιµή µονάδος (25,00 ευρώ το
τετραγωνικό µέτρο ) των οικοπέδων του οικισµού Νεράϊδα Ιτάµου και συγκεκριµένα για το οικόπεδο της
«Καληκαριάς».
Η τιµή των 25,0 ευρώ/τ.µ. ισχύει για όλους τους
οικισµούς του τέως ∆ήµου Ιτάµου. Με την ένσταση και
την προσφυγή ο συγχωριανός µας ζητούσε να µειωθεί
η παραπάνω τιµή στα 5,0-6,0 ευρώ /τ.µ. για τους λόγους που ανέφερε αναλυτικά στα παραπάνω έγγραφά
του (επιγραµµατικά: η Νεράϊδα είναι φτωχός και στάσιµος οικισµός χωρίς παραγωγικές δραστηριότητες,
τµήµατα των πόλεων Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαµά
κ.ά. έχουν αντίστοιχες τιµές 10,0-20,0 ευρώ/ τ.µ.,
όµοροι οικισµοί Κλειτσού, Αγράφων έχουν τιµές 5,06,0 ευρώ/τ.µ.).
Η προσφυγή συζητήθηκε στο Μονοµελές ∆ιοικητικό
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 4 Ιουλίου 2018 και η
απόφαση 6924/2018 εκδόθηκε στα τέλη Σεπτεµβρίου
2018, µε την οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής απόφασης υποχρεώνοντας τον Προϊστάµενο της ∆ΟΥ
Θεσσαλονίκης να προσκοµίσει συµπληρωµατικά στοιχεία σε τακτό χρόνο. Για την υποβολή και συζήτηση
της ένστασης και προσφυγής δεν ήταν απαραίτητη η
παράσταση δικηγόρου λόγω της µικρής διαφοράς του
οικονοµικού αντικειµένου της προσφυγής. Ίσως η
παρουσία δικηγόρου χρειάζεται για διαδικαστικά θέµατα.
Σηµειώνεται ότι η προσφυγή του Λ. Ντερέκα συντάχτηκε ουσιαστικά από τον επίσης συγχωριανό µας
Ηλία Β. Σπινάσα ο οποίος παρακολούθησε και κατεύθυνε όλες τις σχετικές ενέργειες. Σύµφωνα µε τη γνώµη του Ηλ. Σπινάσα η απόφαση περιλαµβάνει θετικά
στοιχεία για την προσφυγή, τα οποία πιστεύουµε ότι
αποτελούν πρόκριµα για την τελική έκβαση αυτής της
υπόθεσης. Επισηµαίνεται ότι η οποιαδήποτε απόφαση
του Πρωτοδικείου ισχύει µόνον γι’ αυτόν που έκανε
την προσφυγή. Ήδη ορίστηκε νέα δικάσιµος για τις 19
Φεβρουαρίου 2019.

Παρακάτω αναφέρουµε µερικά αποσπάσµατα από
το σκεπτικό της απόφασης του ∆ιοικ. Πρωτοδικείου τα
οποία ίσως είναι χρήσιµα για τυχόν νέες προσφυγές.
Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες λεπτοµέρειες ή
διευκρινίσεις µπορεί να επικοινωνήσει µε τους αναφερόµενους παραπάνω συγχωριανούς µας.
Τα αποσπάσµατα:
α) «Όπως δε έγινε δεκτό µε την υπ’ αριθµ.
1582/2015 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
λαµβανοµένου υπόψη ότι µε την τελευταία υπουργική
απόφαση προσδιορίστηκε η αξία οικοπέδων µε βάση
συγκριτικό στοιχείο αναγόµενο στο έτος 2009 (για την
οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει συγκριτικό στοιχείο
το 2010), ο καθορισµός της αξίας των ακινήτων για τα
έτη 2011, 2012 και 2013 είναι πλασµατικός, διότι ερείδεται επί µοναδικού και ανεπίκαιρου για τα έτη αυτά
συγκριτικού στοιχείου, αναγόµενου, µάλιστα, σε χρονικό σηµείο, που δεν είχε επέλθει η προαναφερθείσα
υποχώρηση της τιµής των ακινήτων, λόγω της οικονοµικής κρίσης της χώρας, ιδίως από το 2011 και µετά».
β) «Όµως, πέραν του γεγονότος ότι η εν λόγω καταχώρηση δεν είναι επίκαιρη, η ορισθείσα τιµή ανά τ.µ.
ουδόλως λαµβάνει υπόψη της ότι η Νεράϊδα ∆ολόπων
του ∆ήµου Καρδίτσας
(πρώην ∆ήµου Ιτάµου) βρίσκεται στην ορεινή, άγονη
και βραχώδη περιοχή των Αγράφων, µε πληθυσµό
περί του 25 υπερήλικες κατοίκους και µε ανύπαρκτη
οικονοµική δραστηριότητα, η δε τιµή ανά τ.µ. είναι
υψηλότερη από τις ισχύουσες σε άλλες πεδινές
όµορες περιοχές»
γ) «Εν προκειµένω δε για την περιοχή Νεράϊδα ∆ολόπων του ∆ήµου Καρδίτσας (πρώην ∆ήµου Ιτάµου)
εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. ΠΟΛ 1131/5.6.2013 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονοµικών, µε την οποία η τιµή
ορίσθηκε σε 25,00 ευρώ ανά τ.µ., η απόφαση, όµως,
αυτή ακυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.1582/2015 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς ο καθορισµός της αξίας των ακινήτων για τα έτη 2011, 2012 και
2013 κρίθηκε πλασµατικός, διότι δεν ερειδόταν επί
επίκαιρων συγκριτικών στοιχείων».

Ιδιοκτήτης Εξωραϊστικός &Μορφωτικός Σύλλογος
Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας
Εκδότης-Διευθυντής (Η Πρόεδρος του Συλλόγου)
Αικατερίνη Μπατσιάκου-Θάνου
Αιόλου 17 Νίκαια Αττικής
Τηλ.:2104251564-6973306500
Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή
Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε
τις απόψεις του Συλλόγου ή της εφημερίδας
ούτε την δεσμεύουν
Αποστολή κειμένων προς
δημοσίευση στο e-mail:
exms.neraida_dolopwn@yahoo.com
Εκτύπωση: Νικόλαος & Ευθύμιος Σανιδάς
Ιωαννίνων 6 Μοσχάτο Τηλ.: 210 9414233
www.sanidas.gr

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.
Λαµία στο Τέρµα της οδού Λαρίσης
Κιν.: 697-2594217 Τηλ.: 22310 37884

ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Ευάγγελος Καραβάνας
∆αφνοσπηλιά Καρδίτσας
Οινοπωλείο: Σπ. Μήλιου & Περικλέους,
Ηλιούπολη Τηλ.: 210 9719491
Οινοποιείο (Καρδίτσα): 2441 0 69551

www.krasiakaravana.gr

Εάν µια µέρα µε δεις «γέρο»... εάν λερώνοµαι όταν τρώω και
δεν µπορώ να ντυθώ... έχε υποµονή, θυµήσου πόσο καιρό µου πήρε
για να σου τα µάθω...
Εάν όταν µιλάω µαζί σου επαναλαµβάνω τα ίδια πράγµατα, µην
µε διακόπτεις, άκουσε µε. Όταν ήσουν µικρός κάθε µέρα σου διάβαζα το ίδιο παραµύθι µέχρι να σε πάρει ο ύπνος.
Όταν δε θέλω να πλυθώ µην µε µαλώνεις και µην µε κάνεις να
αισθάνοµαι ντροπή...
θυµήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες
όταν δεν ήθελες να πλυθείς. Όταν βλέπεις την άγνοια µου στις νέες
τεχνολογίες, δώσε µου χρόνο και µην µε κοιτάς ειρωνικά, εγώ είχα
όλη την υποµονή να σου µάθω αλφάβητο. Όταν κάποιες φορές δεν
µπορώ να θυµηθώ ή χάνω τον συνειρµό των λέξεων, δώσε µου
χρόνο για να θυµηθώ και εάν δεν τα καταφέρνω µην θυµώνεις... Το
πιο σπουδαίο πράγµα δεν είναι εκείνο που λέω αλλά η ανάγκη που
έχω να είµαι µαζί σου και κοντά σου και να µε ακούς.
Όταν τα πόδια µου είναι κουρασµένα και δεν µου επιτρέπουν να
βαδίσω µην µου συµπεριφέρεσαι σαν να ήµουν ένα «βάρος», έλα
κοντά µου µε τα δυνατά σου µπράτσα , όπως έκανα εγώ όταν
ήσουν µικρός και έκανες τα πρώτα σου βήµατα.
Όταν λέω πως θα ήθελα να «πεθάνω»... µην θυµώνεις, µια µέρα
θα καταλάβεις τι είναι αυτό που µε σπρώχνει να το πω. Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία µου δεν ζεις, επιβιώνεις.
Μια µέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα λάθη µου πάντοτε
ήθελα το καλύτερο για σένα, για να σου ανοίξω το δρόµο.
Αφιέρωσε µου λίγο από το χρόνο σου, δώσε µου λίγο από την
υποµονή σου, δώσε µου έναν «ώµο» για να ακουµπήσω το κεφάλι,
µε τον ίδιο τρόπο που το έκανα και εγώ για σένα.
Βοήθησε µε να περπατήσω, βοήθησε µε να τελειώσω τις ηµέρες
µου µε υποµονή και αγάπη.
Σαν αντάλλαγµα, θα σου δώσω ένα χαµόγελο και την απέραντη
αγάπη που πάντα έτρεφα και είχα για σένα...
Σε αγαπώ παιδί µου…

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Τα Χρονικά της Νεράϊδας– Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

ΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ
ΠΑΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ

Τ

ο πιο σοβαρό πρόβλημα για τον τόπο μας, κατά τη γνώμη μου είναι ο ορατός κίνδυνος κατολίσθησης του χωριού. Σιγά-σιγά παρατηρούμε μέσα στο χωριό μικρές ρωγμές σε διάφορα σημεία του εδάφους.
Το καλοκαίρι κατεβαίνοντας τον δρόμο προς «Σωτήρως» στη θέση «Λεκανίτσα» παρατήρησα μεγάλες ρωγμές στο έδαφος. Πιο κάτω στη θέση «Αγορίτσα», χαμηλά στο ποτάμι
βουλιάζει συνεχώς το δε ποτάμι «τρώει» το έδαφος αργά και σταθερά.
Το 2008 ο τότε πρόεδρος του Χωριού Κ. Πλατσιούρης είχε φέρει στο χωριό τον Διευθυντή
του ΙΓΜΕ Βασίλη Τσούμα να δει από κοντά την κατάσταση του χωριού μας. Διαπίστωσε ότι
υπάρχει πρόβλημα και πρότεινε στη «Λεκάνη» να γίνει χαντάκι με χαλίκι και χώμα ώστε
να λειτουργεί ως αποστραγγιστικό, καθώς και να είναι πάντα καθαρά τα ρέματα μέσα στο
χωριό για να φεύγουν τα νερά. Τότε καθαρίστηκε και η σούδα στη «Λεκάνη» το 2008.
Το Καλοκαίρι έθεσα το θέμα στη Γενική συνέλευση, παρόντος του Προέδρου της Τ.Κ.
Νεράϊδας Λ. Γάκη, για τον καθαρισμό της σούδας και ο πρόεδρος ενήργησε ούτως ώστε να
καθαριστεί το επίμαχο τμήμα του ρέματος. Τον ευχαριστούμε για αυτό. Πρέπει όμως κάθε
χρόνο να γίνεται ο καθαρισμός αυτός.
Η Δημοτική Αρχή πρέπει να βοηθήσει το θέμα της κεντρικής αποχέτευσης, όπως έγινε
στα διπλανά χωριά της Ευρυτανίας.
Καλό λοιπόν είναι να γίνουν οι δρόμοι, οι γέφυρες κλπ, αλλά τι να το κάνεις όταν θα
ανέβεις στο χωριό και θα ψάχνεις να βρεις το σπίτι σου.
Για αυτό λοιπόν όλοι να βοηθήσουμε ο καθένας από την μεριά του, γιατί αύριο τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα μας ρωτήσουν: «Εσείς τι κάνατε για τον τόπο σας;»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ

ΜEΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΦΟΙ
Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ
Μέλι-Βασιλικός
πολτός-γύρη-Πρόπολη
παραγωγής μας

Γεώργιος Καραμέτος
6978252592
Χρήστος Καραμέτος
6978252592
Ν. Κρίκελλο Λαμίας
e-mai:
melissokomiaS
@gmail.com

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΫ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
(ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)

Ζήσης Μπάμπης του Χρήστου

Αζά 8 Καρδίτσα
Τηλ.: 24410 41325 Κιν.: 697 8770871

Συνεργείο Αυτοκινήτων
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΚΩΝ.
Εθνικής Αντιστάσεως 175 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5777336 Κιν.: 698 179 6324
Έλεγχος ΚΤΕΟ / Κάρτα Καυσαερίων / Φρένα/
Αναρτήσεις/Καθαρισμός Μπέκ/Βελτιώσεις
κινητήρων/και ό, τι άλλη εργασία χρειασθείτε

Στ’ Ανάθεμα
Απ’ τ’ ανοιχτό στ’ Ανάθεμα
κοιτάω κι αγναντεύω
μήπως κ’ ιδώ να έρχεται,
στ’ αγνάντιο ’κει να βγαίνει
κανένας απ’ τη στάνη μας
τσαντήλες φορτωμένος
με το τυρί ολόφρεσκο,
στη Μάρτσα μας πηγμένο,
όπου βοσκούν τα πρόβατα
στ’ ολόδροσο χορτάρι.
Χουγιάζω ’γω στον Μπρατσινιά
κι αντίλαλο ακούω
να μου φωνάζει, να μιλά
και τη φωνή μου να’ χει,
να ροβολά στη ρεματιά,
στο Μέγδοβα να φτάνει,
να παίρνει τον ανήφορο,
να φτάνει στα Καμάρια,
να χάνεται στα διάσελα,
μα πουθενά σημάδι.
Βουβός κι εγώ απόμεινα
στου ελατιά τον ίσκιο
και με τα δυο τα χέρια μου
κρατούσα το κεφάλι,
γιατί βαρύ το ένιωθα,
ολούθε να χτυπάει.
Και νά μπροστά μου πέρναγε
ολόκληρη η στάνη,
με χίλια κυπροκούδουνα
και την πλαγιά να παίρνει,
να τρέχουν στανιτόπουλα
και με γαυγίσματα σκυλιών
μαζί να περπατάνε
σ’ αυτό το γλέντι της ψυχής,
π’ ολόγυρα το νιώθω.
Με είδε ο γερο-τσέλιγκας
και τ’ όνομά μου κρένει..
-Έλα, παιδί μου, καταδώ
λιγάκι να τα πούμε.
Απλώνω εγώ τα χέρια μου,
τα μάτια μου γυρίζουν,
απέραντη είναι ερημιά,
και δάκρυα γεμίζουν.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΕΣ
Άγιος Λαυρέντιος,28-6-2012
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ∆ΟΛΟΠΩΝ

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
Νεκροταφείο Ζωγράφου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Η Νίκη και ο Μιχάλης Κατσούλης,
γιος της Αναστασίας και του Νικολάου
ΚΑΤΣΟΥΛΗ του Κων/νου απέκτησαν
στις 29 ∆εκεµβρίου 2018 ένα υγιέστατο
κοριτσάκι, το δεύτερο της οικογένειας.
• Η Μάρθα και

ο Γιώργος Καραµέτος,
γιός της Μαρίας και του αείµνηστου Σάκη, απέκτησαν κοριτσάκι το Σάββατο 19
Ιανουαρίου 2019, στην Αθήνα όπου και
διαµένουν.
Ευχόµαστε να τους ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

•

Ο Μένιος Χαλάτσης, γιός της Ναυσικάς και του αείµνηστου Νίκου Χαλάτση
(εγγονός των αείµνηστων Σοφίας και
Κλεοµένη Χαλάτση) και η Χρυσούλα
Καραµέτου, κόρη της Γωγώς και του
∆ηµητρίου Καραµέτου (εγγονή του Νίκου
Καραµέτου και της αείµνηστης Βασιλικής), αρραβωνιάστηκαν το Σάββατο 5
Ιανουαρίου 2019 στη Λαµία.
Ευχόµαστε συγχαρητήρια
και καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

•

Η Μαρία Καραµέτου κόρη του Γεωργίου και της Έφης, εγγονή του Βασιλείου Καραµέτου και του Λεωνίδα Κατσούλη και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος τέλεσαν το γάµο τους στις 16 ∆εκεµβρίου 2018 στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος
στον Βύρωνα Αττικής.
Ευχόµαστε να ζήσουν και
να ευτυχήσουν

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Πέθανε η Πόπη Κοσπεντάρη, από το
Καροπλέσι, αδελφή της αείµνηστης Νίκης και κόρη των αείµνηστων Μαρίας (το
γένος Κατσούλη, αδελφή της Γιαννούλας) και Νικολάου Κοσπεντάρη, σε ηλικία
82 ετών, την Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου
2019, στην Αθήνα όπου διέµενε και η
κηδεία έγινε το Σάββατο 16.2.19 στο

Χωριανό µας παιδί βραβεύτηκε
από την Eurobank
Η Σοφία Μπαλτή κόρη της Σµαράγδας και του
Γιάννη Μπαλτή (εγγονή της Σοφίας και του αείµνηστου
παπα-Βάϊου Μπαλτή), βραβεύτηκε από την τράπεζα Eurobank επειδή το σχολικό έτος 2017-2018 ήταν η καλύτερη µαθήτρια της Γ’ τάξης Λυκείου, αριστούχος του 4ου
Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης, µε βαθµό απολυτηρίου 19,8
και συγκεντρώνοντας 18.434 µόρια στις Πανελλαδικές
εξετάσεις πέρασε στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Η βράβευση έγινε από το πρόγραµµα της Eurobank «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία» που δίνει (εδώ
και 16 χρόνια) αναµνηστικό βραβείο και χρηµατικό ποσό
800 ευρώ, στον πρώτο αριστούχο τελειόφοιτο κάθε Λυκείου της Ελλάδας. Η εκδήλωση (που περιελάµβανε τους
αριστούχους αποφοίτους των Λυκείων των νοµών Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας) έγινε την Τετάρτη
5.12.18 το απόγευµα, στην χωρητικότητας 1.750 ατόµων
αίθουσα «Α. Τριάντη», του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Η Σοφία για τον ίδιο λόγο βραβεύτηκε και από τον
∆ήµαρχο Ηλιούπολης κ. Βαλασόπουλο σε εκδήλωση που
έγινε στο ∆ηµαρχείο Ηλιούπολης την Τρίτη 18.12.2018.

• Πέθανε Ο Λευτέρης Καραµέτος του
Ιωάννη στις 26 Φεβρουαρίου 2019, σε
ηλικία 71 ετών και η κηδεία του έγινε στα
28 Φεβρουαρίου στο κοιµητήριο της Ηλιούπολης.

(εγγονή του Νίκου Καραµέτου και της
αείµνηστης Βασιλικής), πήρε το πτυχίο
της από το τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων
των ΤΕΙ Καρδίτσας, στις 27 Ιουλίου
2018.

Θερµά Συλλυπητήρια.

Θερµά συγχαρητήρια
και καλή σταδιοδροµία

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

•Η

Αντωνοπούλου Ελένη-Άννα, κόρη της ∆ήµητρας Καραµέτου και του
Ιωάννη Αντωνοπούλου Και εγγονή της
Ελένης και του Γεωργίου Καραµέτου
(Πετρογιάννης), πέρασε στο Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στον Βόλο.
Θερµά συγχαρητήρια
και καλές σπουδές
ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΙΟ

•

Η Χρυσούλα Καραµέτου, κόρη της
Γωγώς και του ∆ηµητρίου Καραµέτου

• Η Γεωργία Τσέλιου – Κατσούλη, σύζυγος του ιατρού Ενδοκρινολόγου Γεωργίου Κατσούλη (γιού της Σεβαστής και
του Παιδιάτρου Νικολάου Κατσούλη),
έλαβε κατόπιν επιτυχών εξετάσεων την
ειδικότητα της Ιατρού Ρευµατολόγου.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδροµία.
Σηµείωση : για κοινωνικά ενηµερώστε µας αν επιθυµείτε, να δηµοσιευτούν
στο επόµενο φύλλο της εφηµερίδας µας
που θα κυκλοφορήσει τέλος Ιουνίου
2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ηλία ΔΗΜΟΥ του Χριστοδούλου, πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ (Αρ. Απόδειξη: 139) στην Εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας, στη μνήμη των γονέων
του Χριστόδουλου και Ιουλίας ΔΗΜΟΥ.

Η Αντιγόνη Λυρίτση προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (Λ.Τ.), για την εφηµερίδα µας στην µνήµη του
πατέρα της Νικολάου Λυρίτση.
ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ!

ΤΟ ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΥΡΙΤΣΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Σωτηρίου και Μαίρης ΒΡΕΚΟΥ-ΔΗΜΟΥ
πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ (Αρ. Απόδειξης: 138) στην
Εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας, στη μνήμη των
γονέων τους Χριστόδουλου και Ιουλίας ΔΗΜΟΥ.

Οι: 1)Αθανασία Λυρίτση,
2)Αποστολία
ΛυρίτσηΧαντζοπούλου και 3)Λαµπρινή Λυρίτση-Μπίλλα προσέφεραν το ποσό των 150 ευρώ (Λ.Τ.), για την εφηµερίδα µας

ΤΟ ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Ο ΑΥΓΕΡΗΣ Λάμπρος του Αντωνίου, πρόσφερε δωρεάν
την εργασία του για την κατασκευή του τέμπλου στον Ιερό
Ναό των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας στην μνήμη των γονέων του και της αδερφής του Βασιλικής.
ΤΟ ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ Γεώργιος του Χρήστου από την Μαυρομάτα, ιδιοκτήτης της αλυσίδας καταστημάτων PALMIER
BISTRO, πρόσφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 100
ευρώ (Αρ. Απόδειξης: 1975).
ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ!

Θερµά συγχαρητήρια στη Σοφία και καλές σπουδές

ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Ο Κωνσταντίνος ∆ηµητρόπουλος γιος του Γεωργίου ∆ηµητρόπουλου και της Αλέκας Γιαννουσά και εγγονός του ∆ηµήτρη Γιαννουσά κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο (1η θέση) στο 7ο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα συλλόγων ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη
την 1η Μαρτίου 2019. Επόµενο βήµα το πανευρωπαϊκό
πρωτάθληµα της Ισπανίας.
Ευχόµαστε συγχαρητήρια και καλή συνέχεια!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο ΜΟΝΑΤΕΡΟΣ Τρύφωνας του Γεωργίου, έδωσε 50 ευρώ
στην μνήμη των γονέων του και των αδερφών του για την
Εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας (Αρ. Απόδειξης:
140).

Ο ΘΕΟΣ Γεώργιος από την Κορίτσα Κλειτσού, πρόσφερε
στην εφημερίδα μας το ποσό των 100 ευρώ (Αρ. Απόδειξης:
1976).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Αριθ.
Αποδ.

€

Λ.ΤΡ.

50

1148

20

3 Καραμέτου-Κωνσταντινίδου Μαρία
4 Κουτρουλιάς Γεώργιος

1974

20

1975

100

1338

50

Ζήσης Δημήτριος του Στεφ.

Ο ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΣ Τρύφωνας του Γεωργίου, πρόσφερε το
ποσό των 100 ευρώ για τις ανάγκες των Εκκλησιών του
χωριού της Νεράϊδας, στη μνήμη των γονέων του και των
αδερφών του.
ΤΟ ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Αναλαμβάνουμε παραγγελίες από όλη την Ελλάδα

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ
2 Βούλγαρης Κων-νος (Μώλος)
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ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ!

ΤΟ ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

6 Θάνου Όλγα του Νικολάου
7 Πλατσιούρης Κων-νος του Φιλίππου

1339

20

151

20

8 Κούκου Παρασκευή
9 Κούκου Ελένη

153

20

152

30

10 Αρβανίτη Παναγιώτα

1222

20

ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Αταλάντη

Τηλ.: 22330 22916

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ευάγγελου, πρόσφερε το ποσό
των 30 ευρώ στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Μεγαλάκου, στην μνήμη του Νικολάου ΛΥΡΙΤΣΗ του Αποστόλου.
ΤΟ ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ

«Η Γωνιά της Λίνας»

ΕΥΧΑΡΗΣΤΗΡΙΟ

Λυρίτση-Χατζοπούλου Αποστολία (Λίνα)
Αγ. Νικόλαος (λάσπη) Ευρυτανίας

Η Μαρία Καραμέτου και ο σύζυγός της Χρήστος Καραμέτος ευχαριστούν τον Σύλλογο Αποδήμων Σαρανταπόρου
Μεγαλάκκου για την προσφορά αίματος .

Τηλ. 22370 22040 FAX: 22370 21175
ΚΙΝ.: 697 3336388 Site www.igoniaSslinas.gr
*Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη της Αθανασίας και
του Νίκου Λυρίτση από τον Μεγαλάκκο

Επίσης κάνουν έκκληση στους χωριανούς μας για
προσφορά αίματος στην τράπεζα του Συνδέσμου.
Σχετικής πληροφορίες για την τράπεζα στην τελευταία
σελίδα της εφημερίδας μας
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ∆ΟΛΟΠΩΝ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΧΟΡΟΥ» ΛΑΜΙΑΣ
Ο Κώστας Φλώρος πιστός στην παράδοση, με τα χορευτικά του
τμήματα και την χορωδία συμμετέχει και διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων.

•

Στις 19 Ιουνίου 2018, μουσικοί και χορευτές συνετέλεσαν τα μέγιστα για το αφιέρωμα στην παράδοση της Ρούμελης στην πολυαγαπημένη εκπομπή «Από τόπο σε τόπο» με τον υπέροχο Χρήστο Μυλωνά,
σε συνεργασία Δήμου Λαμίας και «Καλλίχορου».

•Συμμετοχή στις εκδηλώσεις των Συλλόγων Νεράϊδας και Σαρανταπό-

ρου από μια όμορφη παρέα χωριανών με αγάπη και μεράκι για την
παράδοση.

•Επίσκεψη,

ξενάγηση-προσκύνημα, με παρουσίαση παραδοσιακών
χορών, του «Καλλίχορου» Λαμίας με Νεραϊδιώτες χορευτές , στον
ιστορικό ναό Αγίας Παρασκευής Μεγάλων Βραγκιανών Ευρυτανίας
στις 19 Αυγούστου 2018.

• Συμμετοχή με παραδοσιακούς χορούς στα ξεφλουδίσματα του καλα-

μποκιού που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Δ.Ε. Φουρνά το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 στην πλατεία του Χωριού.

• Ο «Καλλίχορος» Λαμίας παρου-

σίασε στους συνέδρους του 6ου
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γαστρονομίας & Οίνου παραδοσιακούς
χορούς της χώρας μας στις 17
Οκτωβρίου 2018 στη Λαμία.

• Την

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου
2018 έγινε αφήγηση και προβολή
φωτογραφιών από τον κ. Νικόλαο
Δαβανέλλο εκπρόσωπο του Ομίλου Λογοτεχνών Φθιώτιδα ςμε
θέμα: «Η παλιά Λαμία» στην
αίθουσα διδασκαλίας παραδοσιακών χορών του «Καλλίχορου
Λαμίας».

• Την

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου η
βραδιά ήταν αφιερωμένη στον
Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη με
κύριο ομιλητή τον κ. Ρακοβολή σε
μια κατάμεστη αίθουσα με πλήθος κόσμου και με παραδοσια-

“ Η Υποκρισία: είτε στο Δημόσιο βίο, είτε στον κοινωνικό βίο,
είναι επιτρεπτή; Και αν ναί, μέχρι που φθάνουν τα όριά της; ”
Αθήνα, Μάρτιος 2019 Γράφει: Ηλίας Β. Σπινάσας Συν/χος Δικηγόρος
Α. 1. Οι αξιόποινες πράξεις αποτελούν αντικείμενο ελέγχου, υπό της ποινικής Δικαιοσύνης, και από τη
στιγμή, που ασκείται ποινική δίωξη, παύει να είναι ιδιωτική και προσωπική υπόθεση και γίνεται δημόσια,
καθόσον ο έλεγχος αποτελεί αρμοδιότητα της πολιτείας (του κράτους) και ασκείται δημόσια, όχι μόνο, κατ’
επιταγή του νόμου, αλλά και για λογαριασμό του κοινωνικού συνόλου!!! Γι’ αυτό και οι αποφάσεις των Δικαστηρίων, εκδίδονται στο όνομα του Ελληνικού λαού!!
2. α) Ωστόσο όμως και οι αξιόποινες πράξεις, έχουν και αυτές διαβαθμίσεις, καθόσον άλλες στρέφονται
κατά της ζωής, όπως φόνος κλπ., άλλες στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και εν γένει κατά της περιουσίας
των πολιτών, είτε και κατά της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και άλλες στρέφονται κατά της ελευθερίας του ατόμου!!
β) Οι τελευταίες όμως και αυτές, έχουν πολλές και πολλαπλές διαβαθμίσεις, όπως π.χ. οι σεξουαλικές επιλογές και προτιμήσεις κάθε ατόμου είναι απολύτως σεβαστές, όταν αυτές δεν προσβάλλουν βάναυσα την
γενετήσια αξιοπρέπεια και την ελευθερία των άλλων προσώπων!!!
3. α) Όταν όμως τα πρόσωπα αυτά, είτε είναι ανήλικα, είτε αδυνατούν να υπερασπιστούν την γενετήσια
αξιοπρέπεια και την ελευθερία τους, είτε γιατί δεν μπορούν, καθόσον έχουν μειωμένη πνευματική ικανότητα (αναπηρία), είτε γιατί υφίστανται βία, οποιασδήποτε μορφής, τότε, δυστυχώς παραβιάζονται βάναυσα
και οι παραδεκτές περί δικαίου αντιλήψεις της κοινωνίας!!! (και ουχί μόνο, οι περί ηθικής αντιλήψεις της
κοινωνίας) και οι πράξεις αυτές, τότε είναι, όχι μόνο, απεχθείς, αλλά και ειδεχθείς!!! (προκαλούν στον ανθρώπινο ψυχισμό μία απέχθεια και αηδία – μέχρις εμετού).
β) Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το τεκμήριο της αθωότητος, λειτουργεί μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, αυστηρά προσωπικώς, υπέρ του κατηγορουμένου και μόνο, και ουχί υπέρ κανενός άλλου προσώπου
της κοινωνίας, η οποία κοινωνία, είτε λειτουργεί ως σύνολο, είτε και ως “θεσμοί” π.χ. ως εκκλησία, πολιτικοί
οργανισμοί – κόμματα – κλπ. φορείς του Δημοσίου βίου, ΜΜΕ κλπ. φορείς, ακόμη και ως οικογένεια, ή ως
φίλος ή ως συγγενής, οφείλουν “άπαντες” να πάρουν θέση, και μάλιστα άμεσα, κι ουχί να σιωπούν και μάλιστα “εκκωφαντικά”!! καθόσον η σιωπή, μπορεί να ερμηνευθεί και ως αποδοχή, οπότε, η “φωνή” της σιωπής,
λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και κραυγαλέα στον ανθρώπινο ψυχισμό, πόσο μάλλον, όταν εγκρίνουν, με
οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, μία τέτοια ατιμωτική, απεχθής πράξη, (π.χ. με συμπαράσταση, προς
το πρόσωπο του κατηγορουμένου), με οποιαδήποτε μορφή, αποτελεί πράξη προσβολής του κοινωνικού
συνόλου, και αυτή η στάση, ως συμπεριφορά, είναι, όχι μόνο, κατακριτέα, αλλά και καταδικαστέα, καθόσον
στον “πυρήνα” της εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος της αποδοχής, ως κοινωνικού φαινομένου, με απρόβλεπτες κοινωνικές προεκτάσεις!!! και μάλιστα παγκοσμίως!!!

κούς χορούς του «Καλλίχορου».

Η ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΡΑΪ∆Α ΤΟ 1659

•Ο Δήμος Λαμίας

σε συνεργασία με το Φθιωτικό Ωδείο Καραμπογιά
και τον «Καλλίχορο» Λαμίας στις 10 Δεκεμβρίου 2018 διοργάνωσαν
μια υπέροχη μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση
στο θέατρο Λαμίας με ερμηνευτή το γιό του Γρ. Μπιθικώτση.

• Το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκ-

δρομή στο μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα όπου το παιδικό τμήμα του
«Καλλίχορου» παρουσίασε χορευτικό πρόγραμμα σε προγραμματισμένη εκδήλωση.

• Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό

του ο «Καλλίχορος» στο κέντρο «Εσπερίδες» Λαμίας με την παραδοσιακή ορχήστρα του Γιάννη Κατσή, με κοπή βασιλόπιτας και συμμετοχή όλων των χορευτικών τμημάτων του.
Η σεμνότητα του Κώστα Φλώρου δεν μου επιτρέψει να αναφερθώ
λεπτομερώς στις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του συλλόγου του που
χαρίζουν χαμόγελα, ζεστασιά και αγάπη.
Την ώρα που η πατρίδα μας μαστίζεται από την κρίση ο «Καλλίχορος»
μας προσφέρει μια διέξοδο με πολύ χορό και τραγούδι.
Σ’ ευχαριστούμε φίλε Κώστα
ΚΩΝ. ΗΛ. ΚΟΥΣΑΝΑΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ
ΕΛΕΑΝΑ ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ

Quartier d’ Athenes
Πλατεία Αγ. Θεοδώρων Αθήνα
Τηλ.: 215 500-3850
QuarSer dathenes@gmail.com

Πριν 350 χρόνια

Ο

ιεροσολυµιτικός κώδικας 509 είναι ένα κατάστιχο ελεών υπέρ του Αγίου Τάφου, το οποίο
φυλάσσεται στην Κεντρική Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
Ένας αγιοταφίτης µοναχός, ο Μακάριος, στα µέσα του
17ου αιώνα, περιηγήθηκε πολλές περιοχές της Ελλάδας
και της Μικράς Ασίας, συγκεντρώνοντας βοήθεια υπέρ
του Αγίου Τάφου και της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Μεταξύ τών περιοχών τις οποίες περιηγήθηκε συµπεριλαµβάνεται και η Θεσσαλία. Το τµήµα του εν λόγω κώδικα,
το οποίο αναφέρεται στον θεσσαλικό χώρο, εκδώσαµε
στο «Θ.Η.» (τόµος 40/2001, σελάδες 293-366).
Στη Θεσσαλία ο παπα-Μακάριος επισκέφθηκε 78
οικισµούς, κυρίως των ορεινών πε-ριοχών, όπου δεν
υπήρχαν Οθωµανοί για να του δηµιουργούν προβλήµατα. ∆ύο από τους 78 οικισµούς υπάγονται σήµερα στον
∆ήµο Ιτάµου. Πρόκειται για την Καστανιά και την Νεράιδα, τότε Σπινάτζα
Ο παπα-Μακάριος επισκέφθηκε πρώτα την Καστανιά στις 13 Αυγούστου του 1659, ερχόµενος από το
Βλάσι της Αργιθέας και µετά τη Νεράιδα, στις 15 Αυγούστου 1659. Οι χωρικοί οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα
να προσφέρουν κάτι υπέρ του Αγίου Τάφου ήταν λίγοι.
Στην Καστανιά πρόσφεραν 180 άσπρα (1.5 γρόσια) η
Σταµούλα, γυναίκα του Λάµπρου και ο πατέρας της

παπα-∆ηµουλάς και µία µοναχή, η Λαµπρινή, της οποίας δεν αναφέρεται το ποσό της δωρεάς της.
Στη Νεράιδα οι αφιερωτές ήταν περισσότεροι από
αυτούς της Καστανιάς. Ο Αποστόλης Πενέζης πρόσφερε
90 άσπρα (90/120 του γροσίου). Ο παπα-Αθανάσιος και
η γυναίκα του Μαργάρω πρόσφεραν 620 άσπρα (5 γρόσια και 20/120 του γροσίου), ποσό πολύ µε-γάλο για την
εποχή εκείνη. Ο παπα-Γεώργιος και η γυναίκα του Μαργάρω πρόσφεραν ένα ποσό το οποίο δεν αναφέρεται.
Τέλος ο Ιωάννης Αρµεγάς, από το Μοσχολούρι, προφανώς εσώγαµπρος στη Νεράιδα, µε την γυναίκα του Αφέντω και την πεθερά του Σίµω πρόσφεραν 250 άσπρα (2
γρόσια και 20/120 του γροσίου).
Από την παράθεση των παραπάνω ονοµάτων δεν
µπορούµε να εξαγάγουµε πολλά συµπεράσµατα. Φαίνεται πάντως ότι η Νεράιδα ήταν µεγαλύτερος οικισµός
από την Καστανιά στα 1659. Στη Νεράιδα λειτουργούσαν δύο ιερείς, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι ο οικισµός
αποτελούνταν από δύο τουλάχιστον ενορίες, στις οποίες
θα ζούσαν περισσότερες από 20 οικογένειες, δηλαδή
πάνω από 100 κάτοικοι.
Του ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ,
εκδότη τον «Θεσσαλικού Ημερολογίου»

κάθε ώρα, κάθε µέρα, όλη την ηµέρα ... συναντηθείτε!
Συναντηθείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το ποτό σας και το εξαιρετικό φαγητό, µε τις συνεχώς ανανεωµένες λιχουδιές που δεν θα σας
αφήσουν ασυγκίνητους και βεβαίως µε το άψογο πάντα service. ∆εν χρειάζεται να πάτε µακριά, υπάρχει ένα και στην περιοχή σαςZ
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Η ΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απαιτείται Συναγερµός όλων µας
Η καταγραφή των γεγονότων έχει ως
εξής:
1. Στη συνέλευση των Αποδήµων του
χωριού µας που πραγµατοποιήθηκε 3-22019 στην Αθήνα είχε παρευρεθεί και ο
πρόεδρος του χωριού µας Λάµπρος Γάκης, ο
οποίος και ενηµέρωσε τα µέλη για τα προβλήµατα, που απασχολούν το χωριό µας και
την εν γένει περιοχή.
Στη συνέλευση αυτή πήρα το λόγο και
ενηµέρωσα µε λίγο λόγια το πρόβληµα γύρω από τον ΕΝΦΙΑ και είπα µεταξύ των
άλλων ότι η υπόθεση συζητείται στο δικαστήριο και η συζήτηση είναι έγγραφη και
ότι έχουµε µπλέξει µε τους καµπήσιους
άσχηµα, πλην όµως πιστεύω, παρ’ ότι είναι
δύσκολο, ότι τελικά θα βγάλω το φίδι από
την τρύπα καθ’ όσον οι αποδείξεις και τα
επιχειρήµατα δεν µπορούν να αγνοηθούν!!
Για το λόγο αυτό είπα στη συνέλευση, ότι
µέχρι να ξεµπλέξω µε τον ΕΝΦΙΑ δεν θέλω
να µε απασχολήσετε µε την Προεδρία του
Συλλόγου και ότι, αν δεν ήµουν συνταξιούχος, δεν θα µπορούσα να συλλάβω και να
αποδείξω τεχνάσµατα που έλαβαν χώρα σε
βάρος του χωριού µας από τις αρµόδιες
αρχές της Καρδίτσας. Είπα µεταξύ των
άλλων ότι, εν πάσει περιπτώσει δεν µπορεί ο
Κλειτσός και ο ∆ήµος Αγράφων να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ για 6 ευρώ το τ.µ., και η Νεράιδα να πληρώνει ΕΝΦΙΑ για 25 ευρώ το
τ.µ., δηλαδή σχεδόν πέντε φορές υψηλότερο ΕΝΦΙΑ.
Ωστόσο, σας ενηµερώνω ότι έχουν γίνει
και άλλες ενέργειες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη (για να βρεθούν οι υπεύθυνοι) και για να
αρθεί η αδικία σε βάρος του χωριού µας.
Κι ενώ ο πρόεδρος Λάµπρος Γάκης σύµφωνα µε τα παραπάνω είχε εκθέσει τα προβλήµατα, ουδεµία νύξη είχε κάνει, εγώ τουλάχιστον δεν είχα ακούσει, για το θέµα της
κεραίας και των µηχανηµάτων που εγώ ούτε
καν γνώριζα, αλλά το πληροφορήθηκα τηλεφωνικά πριν την Καθαρά ∆ευτέρα, από τον
Γεώργιο Κουσάνα του Ηλία και το Βασίλη
Μονάντερο.
2. Μετά από έρευνα και αφού µε ενηµέρωσαν οι ειδικοί στο θέµα, οι οποίοι και
είναι οι µόνοι αρµόδιοι, ως εξειδικευµένοι
ήτοι οι ηλεκτρονικοί πανεπιστηµιακής
(τριτοβάθµιας) εκπαίδευσης και σε συνδυασµό, µε τα γεγονότα, που έχουν λάβει κατά
καιρούς χώρα στο χωριό µας (στη Νεράιδα
∆ολόπων Καρδίτσας – πρώην Ευρυτανίας)
κατέληξα στα ακόλουθα:
α. Ο Ο.Τ.Ε. είχε τοποθετήσει από παλιά
(πολλά χρόνια) τα µηχανήµατα στο σχολείο
και µία µικρή κεραία, χωρίς κανένας µας, να
γνωρίζει τίποτα. Το θέµα έγινε γνωστό τώρα, που κλήθηκε η COSMOTE, η διάδοχος
του Ο.Τ.Ε. (ο οποίος τώρα υπάρχει;) να
βγάλει αυτά από το σχολείο και ήλθε το
θέµα στην επιφάνεια, αφού η COSMOTE
από µόνη της τώρα καλείται να διαχειριστεί
το θέµα ή µαζί µε τον Ο.Τ.Ε.;
Αυτά τα µηχανήµατα λοιπόν είτε είναι
ραδιενεργά και εκπέµπουν επί 24ώρου βάσεως ραδιενέργεια, είτε ηλεκτροµαγνητική
ενέργεια. Λειτουργούν σαν αόρατα πολυβόλα µε τις αόρατες σφαίρες αενάως.
β. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, µεταξύ
άλλων, είναι:
Ο θάνατος του ιερέα Β. Μ., από καρκίνο,
που είχε αυτά τα µηχανήµατα πάνω από το
κεφάλι του, µήπως αυτά ήταν η γενεσιουργός αιτία και ο θάνατος δεν ήταν φυσιολογικός;
Ωσαύτως επίσης όλοι οι θάνατοι που
έχουν επισυµβεί από καρκίνο στο χωριό µας
τα τελευταία δέκα χρόνια ήτοι του Κ. Θ. ,
του Ν. Χ. , του Ν. Κ., του Η. Μ. , του Χ. Ζ.
και τόσων άλλων, που ήταν πλησίον της
εµβέλειας των ως άνω µηχανηµάτων και
τους οποίους θανάτους, ενώ όλοι µας βλέπαµε αλλά δεν µας πήγαινε ο νους σ’ αυτά
τα µηχανήµατα, γιατί όλοι µας είχαµε
άγνοια γι’ αυτά τα µηχανήµατα.
γ. Μετά από όλα αυτά που µου ήλθαν στο
µυαλό, θυµήθηκα µια εταιρία στην Αττική
που ήταν πελάτισσά µου και η οποία κατασκεύαζε στο εργοστάσιό της, θαλάµους, για
τον ∆ηµόκριτο και για τα νοσοκοµεία,
στους οποίους θαλάµους έµπαιναν µέσα τα
ραδιενεργά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα
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που εξέπεµπαν ηλεκτροµαγνητική ενέργεια,
ώστε να εγκλωβίζουν οι θάλαµοι αυτοί την
έξοδο της ακτινοβολίας ή της ραδιενέργειας.
Η κόρη του εργοστασιάρχη, Μηχανολόγος του Πολυτεχνείου ήταν παντρεµένη και
είχε και ένα παιδί, σε ηλικία 40 ετών αρρώστησε από καρκίνο και οι γιατροί της είχαν
απαγορεύσει να πηγαίνει στο εργοστάσιο!!!
Και τα ερωτήµατα είναι αµείλικτα:
Γιατί οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
που τοποθετούν τέτοια µηχανήµατα στις
ταράτσες των πολυκατοικιών κρύβουν αυτά
επιµελώς, για να µην φαίνονται, από τους
υπόλοιπους γείτονες;
Οι εταιρείες αυτές όχι µόνο είναι αναξιόπιστες και επειδή γνωρίζουν ότι κινούνται
σε καθεστώς παρανοµίας, ότι και να γένει,
δεν πρόκειται να παραδεχθούν ποτέ την
ευθύνη τους και θα προσπαθούν να µας
πείσουν για την αναγκαιότητα αυτών των
µηχανηµάτων και ότι δήθεν αυτά είναι αβλαβή στην υγεία των ανθρώπων!!! Χωρίς
όµως και να αρνούνται αυτές τις εκποµπές!!! Ειδικότερα η όποια ηλεκτροµαγνητική ενέργεια-ακτινοβολία-που εκπέµπεται
καθώς λένε οι ειδικοί διαχέεται αενάως
(διαρκώς) προς όλες τις κατευθύνσεις και
ενεργεί αθροιστικά όταν εισέρχεται στον
ανθρώπινο οργανισµό και παραµένει ως έχει
και δεν αποβάλλεται και όσο ο οργανισµός εκτίθεται σ’ αυτού του είδους την
ακτινοβολία κάθε φορά και αθροίζεται και
όταν η ποσότητα ενέργειας- ακτινοβολίας
-φτάσει σε ένα ορισµένο όριο τότε ο οργανισµός καταρρέει εµφανίζοντας πολλές
µορφές καρκίνου είτε στο αίµα είτε και
αλλού χωρίς να υπάρχει επιστροφή ούτε
θεραπεία.
∆υστυχώς όµως, παρ’ ότι γνωρίζουν ότι
αυτά τα µηχανήµατα είτε είναι ραδιενεργά
είτε εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ενέργεια,
για να αποφύγουν τις δαπάνες που απαιτούνται είτε εγκαθιστώντας αυτά εκτός κατοικηµένης περιοχής είτε για να εγκλωβίσουν
την βλαπτική αυτή ενέργεια στην ζωή και
στην υγεία των ανθρώπων, µε την επιβεβληµένη προς τούτο τεχνολογία, σύµφωνα µε
τα παραπάνω, προβάλλουν διάφορους παιδαριώδεις και αφελείς ισχυρισµούς, χωρίς
να ιδρώνει το αυτί τους, για τη ζωή και την
υγεία των πολιτών, καθ’ όσον το µοναδικό
τους κριτήριο είναι το κέρδος και µόνο το
κέρδος!!!
δ. Εµείς όµως δεν πρέπει, µε την τυχόν
ευκολοπιστία µας ή µε την αδράνειά µας,
ακόµη και µε την αφέλειά µας, να γίνουµε
σπόνσορες µε τις ζωές µας των ιδιωτικών
συµφερόντων και σε βάρος της δικής µας
υγείας, και θα ήταν πιο τίµιο και αξιοπρεπές
να µας ζητηθεί να συµµετάσχουµε οικονοµικά στην αντιµετώπιση των όποιων δαπανών
ως «σπόνσορες» για την εγκατάστασή τους
εκτός κατοικηµένης περιοχής παρα να προσπαθούν να µας πείσουν για το αντίθετο,
καθόσον τα ιδιωτικά συµφέροντα έχουν ως
θεό µόνο το κέρδος και αυτό είναι θεµιτό
στα πλαίσια του άγριου ανταγωνισµού ή του
άγριου καπιταλισµού, εµείς όµως δεν πρέπει
να ζούµε στα «καζάνια της κολάσεως», και
µε τις καταστάσεις που οι ίδιες δηµιουργούν
για να εξυπηρετούν τα ιδιωτικά και άλλα
συµφέροντα, αλλά πρέπει να αντιδράσουµε
δεόντως όλοι µας για να προστατεύσουµε
πάνω απ’ όλα την υγεία µας και τη ζωή µας,
αφενός και αφετέρου για να παραδώσουµε
στα παιδιά µας και στις επόµενες γενιές,
έναν κόσµο, χωρίς αυτούς τους εφιάλτες.
Και αυτό είναι όχι µόνο εφικτό, αλλά και
επιβεβληµένο!!
Σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύσουν
οι στίχοι του αλεξανδρινού ποιητή Κ. Καβάφη «χαιρέτατην την Αλεξάνδρεια- Νεράϊδα- που χάνεται».
Έχω κι άλλα πολλά να γράψω, που δεν
είναι όµως της παρούσης στιγµής.
Συνεχίζεται: Στο επόµενο τεύχος, µε
στοιχεία από τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας.
Μάρτιος 2019 Ηλίας Β. Σπινάσας
Συνταξιούχος ∆ικηγόρος

Η

πρόθεση του ΟΤΕ να τοποθετήσει στο χώρο της μπασκέτας κεραία στα πλαίσια της
νέας σχεδίασης του τηλεφωνικού δικτύου, ξεσήκωσε αντιδράσεις από μερίδα χωριανών μας φοβούμενοι τις επιπτώσεις της υγείας των από την ακτινοβολία της εν λόγω κεραίας.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε για το θέμα αυτό με τον υπεύθυνο του ΟΤΕ κ.
Γρηγορίου μας ενημέρωσε ότι το εν λόγω έργο: 1) κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση
των τηλεπικοινωνιών, 2) για την ελαχιστοποίηση των συχνών βλαβών στα σταθερά τηλέφωνα, 3) η κεραία αυτή θα τοποθετηθεί σε κολώνα ύψους περίπου 6-7 μέτρων και θα εκπέμπει
προς την κατεύθυνση της κεραίας που βρίσκεται στα Γιαννουσέϊκα με ένα άνοιγμα 5-8 μοιρών. Συνεπώς δεν θα εκπέμπει προς το χωριό αλλά θα σημαδεύει την κεραία στα Γιαννουσέϊκα. Αυτό γίνεται η ενέργεια του σήματος να μην διασκορπίζεται άσκοπα αλλά να στοχεύει την προαναφερθείσα κεραία ούτως ώστε το σήμα να είναι πιο ισχυρό.
Για το έργο αυτό έχουν ληφθεί οι απαραίτητες άδειες από την αρμόδια ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) και ότι μπορούμε να απευθυνθούμε για
περισσότερες πληροφορίες και στην αρμόδια αυτή αρχή.
Ο χώρος επιλέχθηκε γιατί προσφέρει την καλύτερη ποιότητα σήματος
Οποιαδήποτε απομάκρυνση από το χωριό μειώνει τα οφέλη ή και τα εκμηδενίζει, εμπλέκει τη δασική υπηρεσία και φυσικά αυξάνει το κόστος.
ΟΙ εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων γενικά σε όλες τις περιοχές κατοικημένες και
μη είναι πολλές. Κύματα για το σήμα κινητών τηλεφώνων (τρείς Εταιρείες), τηλεοράσεων
(όσα και τα κανάλια που πιάνουμε στο χωριό), ραδιοφωνικά (όσοι οι σταθμοί που πιάνουμε) από ασύρματες επικοινωνίες του Στρατού, της Αστυνομίας, της πολιτικής αεροπορίας,
από ραντάρ του στρατού κλπ. Αν όλα αυτά τα βλέπαμε πιθανό να μην μπορούσαμε να διακρίνουμε τίποτα άλλο. Ζούμε σε μια εποχή που υπηρεσίες των κυμάτων αυτών μας είναι
απαραίτητες. Όλοι ζούμε, είτε σε πόλεις και χωριά είτε ακόμη στην ύπαιθρο, μέσα σ’ αυτά
τα κύματα και ας μην τα βλέπουμε. Οι τυχόν επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων δεν
είναι απολύτως διευκρινισμένες από την ιατρική κοινότητα. Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις. Πλέον κανένας μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τηλεόραση, κινητό τηλέφωνο κλπ. Ούτε
είναι δυνατόν να γυρίσουμε την εποχή π.χ. στο 1900 Αναγκαστικά λοιπόν κατά την άποψή
μου θα πρέπει να συμβιώσουμε με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία την οποία χρησιμοποιούμε συνεχώς.
Γ. Κ. ΘΑΝΟΣ

Η

εγκατάσταση της κεραίας του Ο.Τ.Ε. και του υπόλοιπου εξοπλισμού στο χώρο
της μπασκέτας πάνω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου προκαλεί έντονες
αντιπαραθέσεις μεταξύ των μόνιμων κατοίκων και των αποδήμων . Οι κάτοικοι της γειτονιάς αυτής σε συντριπτικό βαθμό αντιτάσσεται σε αυτή την εγκατάσταση με ήπιες
μορφές αντίδρασης αλλά και με κάποιες ακραίες θέσεις . Υπάρχει και η άλλη πλευρά ,
που είναι οι ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της παροχής και επ’ ουδενί λόγο δεν θέλουν
να χάσουν αυτή τη παροχή . Το ερώτημα είναι ένα και απλό . Κινδυνεύουν οι κάτοικοι
από αυτή την ακτινοβολία ;
Υπάρχει η αίσθηση ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ακούσει τους ισχυρισμούς της άλλης, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να δοθεί και ηi καλύτερη λύση . Ο καθένας μας μη γνωρίζοντας τις επιπτώσεις αυτής της ακτινοβολίας αν είναι επιβλαβής ή
όχι για τον άνθρωπο χρησιμοποιεί επιχειρήματα καθαρά προσωπικά. Καταλήγουμε
λοιπόν σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Δεν παίρνουμε θέση ούτε υπέρ της μιας ούτε υπέρ
της άλλης άποψης. Ξέρουμε όμως για να δοθεί τέλος σε αυτή την αντιπαλότητα πρέπει
να κινηθούμε στη λύση της μιας πλευράς .
Ο νοών νοείτω .

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Ο

ι οπτικές ίνες, είναι ειδικά νήµατα που
κατασκευάζονται από γυαλί και µε
διάµετρο περίπου όσο µια ανθρώπινη τρίχα.
Το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί
επιτρέπει τη µετάδοση φωτός από το εσωτερικό τους, ενώ συνήθως τις συναντάµε συγκεντρωµένες κατά χιλιάδες σε δέσµες, που
σχηµατίζουν τα λεγόµενα οπτικά καλώδια.
Οι οπτικές ίνες µεταδίδουν φωτεινά σήµατα
σε µεγάλες αποστάσεις µε µηδενικές σχεδόν
απώλειες, ενώ η ταχύτητα µετάδοσης πλησιάζει αυτή µε την οποία διαδίδεται το φως.
Τα φωτεινά αυτά σήµατα µετατρέπονται σε
ηλεκτρικά σήµατα και αντίστροφα
Χρήσεις

Πλεονεκτήµατα Oπτικών Ινών
1.Χαµηλό κόστος.
2. Υψηλές ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων,
3. Μικρή εξασθένιση του σήµατος,
4. Μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια.
5. Αµιγώς ψηφιακό σήµα,
6. Υψηλή διαθεσιµότητα,
7. Μικρές διαστάσεις και βάρος,
Και το κυριότερο
∆ΕΝ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Γ. Κ. ΘΑΝΟΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΥ∆Α
του ΗΛΙΑ

Τυπογραφείο OFFSET

Χειρούργος -Οδοντίατρος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(ΜΑΝΩΛΗΣ)

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

∆ηµ. Λάππα 81 Καρδίτσα

Τηλ.: 24410 20039
Κιν.:697 3672423

Βακτριανής 20
Άνω Ιλίσια Αθήνα
Τηλ. 210 7756577
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1453-1821: 124 επαναστάσεις εναντίον των Τούρκων Οθωµανών

Σ

τα αμέτρητα χρόνια της σκλαβιάς,
είχαν προηγηθεί 123 ξεσηκωμοί
κατά των Τούρκων. Οι περισσότεροι,
αυθόρμητοι κι απαράσκευοι. Όχι λίγοι, με
προτροπή ξένων δυνάμεων, που εγκατέλειπαν στην πορεία τους ξεσηκωμένους. Πνίγηκαν όλες στο αίμα.
Ήταν στα 1481, μόλις 28 χρόνια μετά την
πτώση της Κωνσταντινούπολης, όταν ο
Κορκόδειλος Κλαδάς και οι Μανιάτες αγωνιστές επαναστάτησαν. Έφτασαν ως την
Ήπειρο κι απελευθέρωσαν την περιοχή της
Χιμάρας. Αβοήθητος από τη Δύση, που τον
είχε ενθαρρύνει, ο Κλαδάς αιχμαλωτίστηκε,
εννέα χρόνια αργότερα, και γδάρθηκε ζωντανός.
Ήταν το 1489, όταν ο τελευταίος
του βυζαντινού αυτοκρατορικού
οίκου Ανδρέας Παλαιολόγος σήκωσε την επαναστατική σημαία στην
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Από το
1492, ο επαναστατικός άνεμος
πήρε τη μορφή σταυροφορίας με
σύμμαχο τον Κάρολο Η’ της Γαλλίας. Πέντε χιλιάδες επαναστάτες
απελευθέρωσαν την Ήπειρο και
μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας. Ο
αγώνας είναι τόσο δυνατός (γράφει
ο Κωνσταντίνος Σάθας), ώστε οι
Τούρκοι «αποσύρονται εκ των παραλίων και ετοιμάζονται να εγκαταλείψωσι την Κωνσταντινούπολιν».
Όμως, συνασπισμός χριστιανικών
κρατών συμμαχεί κατά του Καρόλου, που
αναγκάζεται να γυρίσει στη Γαλλία. Αβοήθητοι, οι Έλληνες σφάζονται ανηλεώς. Το
1496, η επανάσταση έχει σβήσει.
Νέες επαναστατικές κινήσεις, από το
1525 ως το 1533, κατέληξαν στη σφαγή των
Ελλήνων: Στη Ρόδο, του μητροπολίτη Ευθυμίου και των προυχόντων. Στην Πελοπόννησο, των επαναστατών που εγκαταλείφθηκαν
στη Μεθώνη από τους ιππότες της Μάλτας.
Και, το 1565, πνίγεται στο αίμα ο ξεσηκωμός
στην Ήπειρο, με αιτία το παιδομάζωμα.
Η ναυμαχία της Ναυπάκτου, το 1571 με
την καταστροφή του τουρκικού στόλου,
έδωσε νέες ελπίδες στους ραγιάδες. Η συμμαχία Ενετών, Ισπανών και πάπα ώθησε σε
νέα επανάσταση. Οι ξεσηκωμένοι εγκαταλείφθηκαν για μια ακόμη φορά. Ακολούθησαν σφαγές στην Παρνασσίδα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αιγαίο. Οι μητροπολίτες Πατρών
και Θεσσαλονίκης κάηκαν ζωντανοί.
Νέος ξεσηκωμός στην Ακαρνανία και την
Ήπειρο, το 1585: Οι αρματολοί της Βόνιτσας Θόδωρος Μπούας Γρίβας και της Ηπείρου Πούλιος, Δράκος και Μαλάμος ελευθέρωσαν Βόνιτσα, Ξηρόμερο, Άρτα και βάδισαν για τα Γιάννενα. Νικήθηκαν, όμως, και
οι πολλοί σκοτώθηκαν. Ο Μπούας έφυγε
στην Ιθάκη, όπου πέθανε υποκύπτοντας
στις πληγές του. Εκατόν πενήντα χρόνια
αργότερα, οι κλέφτες του Γιάννη Μπουκουβάλα πήραν εκδίκηση πολεμώντας τους
προγόνους του Αλή πασά.
Από το 1609 ως το 1624, ο δούκας του
Νέβερ της Γαλλίας και Έλληνες συνωμότες
οργάνωσαν ένα φιλόδοξο σχέδιο για να
διώξουν τους Τούρκους από την Ελλάδα και
δημιούργησαν τη χριστιανική στρατιά που
θα ενωνόταν με τους επαναστάτες. Το σχέδιο ποτέ δεν μπήκε σ’ εφαρμογή. Όμως, στα
δεκαπέντε αυτά χρόνια, οι Μανιάτες επαναστάτησαν κάμποσες φορές, ενώ ο μητροπολίτης Τρίκκης Διονύσιος ξεσήκωσε τους
χωρικούς και, το 1616, εκστράτευσε στα
Γιάννενα και κυρίευσε την πόλη. Νικήθηκε
τελικά, αιχμαλωτίστηκε και γδάρθηκε ζωντανός. Το 1659, ξέσπασε νέα επανάσταση
των Μανιατών που κράτησε ως το 1667.
Τρία χρόνια αργότερα, οι Στεφανόπουλοι
και άλλοι Μανιάτες έφυγαν στην Κορσική.
Αλλεπάλληλοι ξεσηκωμοί των Ελλήνων,
από το 1660, υποκινήθηκαν από τους Ενετούς. Ο Μοροζίνι ναυμαχούσε και πολεμούσε τους Τούρκους, ενισχυμένος από ενθουσιώδεις Έλληνες επαναστάτες. Πεθαίνει το
1694 στο Ναύπλιο αλλ’ ο ξεσηκωμός συνεχι-

ζόταν. Το 1699, το βασίλειο της Πελοποννήσου πέρασε στους Ενετούς. Το κράτησαν ως
το 1716, οπότε το ξαναπήραν οι Τούρκοι.
Όμως, από το 1711, μια ακόμη μεγάλη
δύναμη ενεπλάκη στην Ελλάδα: Ο τσάρος
της Ρωσίας, Μέγας Πέτρος, εξέδωσε προκήρυξη, με την οποία καλούσε τους Έλληνες
να επαναστατήσουν. Ονόμασε τον εαυτό
του «Ρωσογραικών αυτοκράτορα», δίνοντας
τροφή στη φαντασία. Στις εκκλησιές, μνημόνευαν τ’ όνομά του, ο Αγαθάγγελος προφήτευε τον λυτρωμό που «θα φέρει το ξανθό
γένος» και, στα βουνά, τραγουδούσαν:
Ακόμη τούτ’ η άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες,
τούτο το καλοκαίρι, καημένη Ρούμελη. Όσο

να ρθει ο Μόσκοβος, ραγιάδες, ραγιάδες να
φέρει το σεφέρι, Μοριά και Ρούμελη. Πενήντα πέντε χρόνια αργότερα, τα κοσμοκρατορικά σχέδια της Μεγάλης Αικατερίνης οδήγησαν στην επανάσταση του 1766 και στα
ορλωφικά του 1770. Οι επαναστάτες εγκαταλείφθηκαν και πάλι. Άντεξαν ως το 1779,
οπότε η Πελοπόννησος ειρήνευσε.
Την αμέσως επόμενη χρονιά, το 1780, οι
Τούρκοι βάλθηκαν να ξεπαστρέψουν τους
κλέφτες της Πελοποννήσου. Οι Κολοκοτρωναίοι αντιστάθηκαν δώδεκα μερόνυχτα στη
Μάνη και μετά έκαναν ηρωική έξοδο. Χάθηκαν οι περισσότεροι. Ο δεκάχρονος τότε
Θόδωρος Κολοκοτρώνης, η μάνα του και
μια του αδερφή οι μόνοι που σώθηκαν.
Ο νέος ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1787
ώθησε την Αικατερίνη να ζητήσει από τους
Έλληνες να επαναστατήσουν και πάλι. Τα
ορλωφικά, όμως, ήταν πρόσφατα. Λίγοι
σηκώθηκαν. Το 1788, επαναστάτησαν οι
Σουλιώτες. Την ίδια χρονιά, φάνηκε στις
θάλασσες ο μικρός στόλος του Λάμπρου
Κατσώνη. Ήταν χιλίαρχος του ρωσικού στρατού. Ο οπλαρχηγός Ανδρίτσος με 500 κλέφτες επάνδρωσε τα καράβια. Ως το 1790,
τσάκισαν πολλές φορές τους Τούρκους σε
ναυμαχίες. Εκείνη τη χρονιά (1790), σε μια
φοβερή σύγκρουση ανάμεσα στην Άνδρο
και την Εύβοια καταναυμάχησε τους Τούρκους αλλ’ έμεινε με επτά μόνο πλοία. Την
επόμενη μέρα, βρέθηκε ανάμεσα σε δυο
εχθρικούς στόλους και νικήθηκε.
Ο Λάμπρος Κατσώνης και ο Ανδρίτσος
συνέχισαν να πολεμούν. Το 1792, Ρωσία
και Τουρκία υπέγραψαν ειρήνη. Ο Κατσώνης αρνήθηκε να καταθέσει τα όπλα και
εξέδωσε
προκήρυξη,
την
περίφημη
«Φανέρωσιν του χιλιάρχου Λάμπρου Κατσώνη», με την οποία κατάγγελλε την Αικατερίνη και διακήρυσσε πως μόνοι τους οι
Έλληνες θ’ αποκτούσαν την ελευθερία τους.
Κατσώνης και Ανδρίτσος νικήθηκαν στο
ακρωτήριο Ταίναρο και χώρισαν. Ο Κατσώνης αποσύρθηκε. Ο Ανδρίτσος με τους 500
του, πολεμώντας σαράντα μερόνυχτα, κατόρθωσε να φτάσει στην Πρέβεζα.
Η επανάσταση των Σουλιωτών έσβησε
στις 12 Δεκεμβρίου του 1803 με τη συνθήκη, που τους επέτρεπε να φύγουν με τον
οπλισμό τους. Ο Αλή πασάς, όμως, παρασπόνδησε και τους κυνήγησε. Μια ομάδα
Σουλιώτες βρέθηκε, στις 23 Δεκεμβρίου στη
Ρινιάσα, ανάμεσα στην Πρέβεζα και την
Άρτα. Πάνω τους έπεσαν στίφη Αλβανών
και τους κατέσφαξαν. Η Δέσπω Μπότση, με

δέκα κόρες, εγγονές κι εγγόνια, πρόλαβε να
οχυρωθεί στον πύργο του Δημουλά. Οι Αλβανοί την πολιόρκησαν. Αντιστάθηκε όσο
μπορούσε. Στο τέλος, ανατινάχτηκαν όλοι,
για να μην πέσουν ζωντανοί στα χέρια του
εχθρού.
Ο Κίτσος Μπότσαρης κατάφερε να φτάσει
ως τ’ Άγραφα, όπου τον πρόλαβαν οι Αλβανοί. Οχυρώθηκε σ’ ένα μοναστήρι κι άντεξε
ως τον επόμενο Απρίλιο. Ογδόντα κατάφεραν να ξεφύγουν. Τα παιδιά του Κίτσου, ο
Γιάννης και η δεκαπεντάχρονη Λένω, συνέχιζαν να πολεμούν. Ο Γιάννης σκοτώθηκε
στο μοναστήρι. Η Λένω έφτασε σ' έναν θείο
της, που πολεμούσε στον Αχελώο. Με το
όπλο στο χέρι, η Λένω έγινε ο φόβος
των εχθρών της. Όταν έμεινε μόνη και
κυκλώθηκε, η 15χρονη Σουλιώτισσα
βούτηξε στο ποτάμι και πνίγηκε.
Νέος επαναστατικός άνεμος διέτρεχε
την Ελλάδα, το 1806, από την Πελοπόννησο ως τη Μακεδονία, καθώς οι
Ρώσοι και οι Γάλλοι του Ναπολέοντα
ανταγωνίζονταν, ποιοι θα προσεταιριστούν τους Έλληνες. Για μια ακόμα
φορά, οι ξεσηκωμένοι εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους και οι Τούρκοι
ξέσπασαν επάνω τους. Στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι ζητούσαν να τελειώνουν με τους Κολοκοτρωναίους. Οι
σύντροφοι του Θόδωρου Κολοκοτρώνη δεν ήθελαν να φύγουν. Πολέμησαν
μήνες, ώσπου να αναγκαστούν να
περάσουν στα Κύθηρα κι από κει, στη Ζάκυνθο.
Ακολούθησαν η εποποιία του Νικοτσάρα
στη Μακεδονία και του Γιάννη Σταθά στο
Αιγαίο, που ανάγκασαν την Υψηλή Πύλη
να έρθει σε συνδιαλλαγή με τους επαναστάτες. Στα 1814, ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία.
Επτά χρόνια αργότερα, ξεσπούσε ο 124ος
ξεσηκωμός που οδήγησε στην ελευθερία.

Η Επανάσταση του’21
Ο υπασπιστής του τσάρου Αλέξανδρου Α’
της Ρωσίας, στρατηγός Αλέξανδρος Υψηλάντης, ξεσήκωσε τους Έλληνες της Μολδοβλαχίας σε επανάσταση βοηθώντας και
τους Βλάχους του Βλαδιμηρέσκου που επαναστάτησαν από τις 17 Ιανουαρίου. Για τον
σουλτάνο Μαχμούτ Β’, το μήνυμα ήταν
σαφές: Ο τσάρος παρασπόνδησε τη στιγμή
που η Οθωμανική αυτοκρατορία είχε προβλήματα και προσπαθούσε να του πάρει κι
άλλα εδάφη. Το ίδιο άλλωστε είχε κάνει και
η μεγάλη Αικατερίνη, καμιά τριανταριά
χρόνια πριν. Με τον Αλή πασά επαναστατημένο και τους Σουλιώτες να έχουν γυρίσει
στα μέρη τους και να ξαναχτυπούν τους
Τούρκους στην Ήπειρο, με τους Μολδαβούς
ξεσηκωμένους στον Δούναβη και με προ-

Ο

ι απώλειες των Ελλήνων κατά την
επανάσταση του ‘21 σε άνδρες
και άµαχο πληθυσµό, µε µέτριους υπολογισµούς, καθότι δεν υπάρχουν επίσηµα
στοιχεία υπολογίζονται σε 550.000 έως
600.000 χιλιάδες σε ένα σύνολο ελληνικού χριστιανικού πληθυσµού της τάξης
των 1.700.000 περίπου. Τα στοιχεί αυτά
αφορούν τις περιοχές Στ. Ελλάδα, Πελοπόννησο, µέρος της Ηπείρου και Θεσσαλίας καθώς και της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου

βλήματα στην Περσία, στη Συρία (με τους
Δρούσους), στην Αραβία (με τους σεΐχηδες)
και στην Αίγυπτο που έδειχνε χωριστικές
τάσεις, ένα του έλειπε του Μαχμούτ: Ν’
ανοίξει μέτωπο και με τους Ρώσους. Θα
περνούσε καιρός, ώσπου να μάθει πως ο
τσάρος δεν είχε καμιά σχέση. Ως τότε, η
ασπίδα της επανάστασης θα κρατούσε τους
Τούρκους μακριά από την Πελοπόννησο. Το
σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας πετύχαινε στο
ακέραιο. Στις 21 Φεβρουαρίου, οι Έλληνες
είχαν την πρώτη τους «ανεπίσημη» σύγκρουση με τους Τούρκους, τους οποίους
εξόντωσαν στο Γαλάτσι της Μολδαβίας. Στις
23 του μήνα, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είχε
απευθυνθεί «προς το έθνος της Μολδαβίας» διαβεβαιώνοντάς τους ότι οι Έλληνες

θα σταθούν στο πλευρό τους. Ήταν 24 Φεβρουαρίου του 1821, όταν, στο Ιάσιο της
Μολδαβίας, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δημοσιοποίησε την προκήρυξή του με τίτλο
«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος». Ήταν
η προκήρυξη της επανάστασης. Άρχιζε με
την αναγγελία: «Η ώρα ήλθεν, ω Έλληνες».
Και κατέληγε: «Εις τα όπλα, λοιπόν, φίλοι, η
Πατρίς μας προσκαλεί». Την ίδια μέρα,
έγραφε στον τσάρο, ζητώντας τη βοήθειά
του. Τα νέα έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη την 1η Μαρτίου, μέρα που ο Υψηλάντης
άφηνε το Ιάσιο και με 2000 επαναστάτες
βάδιζε δυτικά, παραγγέλλοντας στους
Έλληνες ναυτικούς, στο Γαλάτσι, ν’ αναπλεύσουν τον Δούναβη και να χτυπήσουν τα
τουρκικά πλοία. Έφτασε στο Βουκουρέστι.
Αντιδρώντας, ο σουλτάνος Μαχμούτ ετοίμαζε θρησκευτικό πόλεμο φανατίζοντας τους
Τούρκους. Προγραμμάτισε γενική σφαγή
των χριστιανών. Όμως, ο ανώτατος θρησκευτικός αρχηγός των Οθωμανών, Χατζή
Χαλίλ εφέντης, αρνήθηκε να υπογράψει τον
φετφά. Την ίδια ώρα, 49 Φαναριώτες που
κατείχαν ανώτατες θέσεις, υπέγραφαν κοινή δήλωση ότι «το γένος αγνοεί την επαναστατικήν εταιρείαν». Στις 23 Μαρτίου, διαβάστηκε στις εκκλησίες αμνηστία του σουλτάνου προς τους επαναστάτες, με την προϋπόθεση ότι θα κατέθεταν τα όπλα, και αφορισμός του Αλέξανδρου Υψηλάντη από το
ορθόδοξο πατριαρχείο. Ο αφορισμός υπογράφηκε με τη σκέψη ότι έτσι θα γλίτωναν
οι Έλληνες της Πόλης. Όμως, από τις 24
Μαρτίου, οι Τούρκοι άρχισαν να δολοφονούν όποιον είχε ίδιο όνομα με κάποιον
επαναστάτη. Έτσι κι αλλιώς, η επανάσταση
δεν μπορούσε πια ν’ ανακοπεί. Την ημέρα,
που οι επαναστάτες αφορίζονταν (23 Μαρτίου), η Μεσηνιακή Σύγκλητος ανήγγειλε
την επίσημη έναρξη του Αγώνα, με την
«προειδοποίησιν προς τας ευρωπαϊκάς
αυλάς». Ανάλογη προκήρυξη επιδιδόταν
στους προξένους των ευρωπαϊκών δυνάμεων, στις 26 Μαρτίου, από το Αχαϊκό Διευθυντήριο.
Πηγή: Protagon.gr
Γ.Κ. ΘΑΝΟΣ
Σημαία των οπλαρχηγών των Αγράφων
με την δική της ξεχωριστή σχεδίαση.

Μ

ε την κήρυξη της Επαναστάσεως
και όλον το πρώτο χρόνο της
Ελευθερίας, τα διάφορα σώµατα έφεραν
το καθένα τη δική του σηµαία. ∆εν υπήρχε ενιαία διοίκηση και δεν ήταν συνεπώς
δυνατόν να επικρατήσει ευθύς εξ αρχής
ένας τύπος σηµαίας. Άλλες σηµαίες
έφεραν τα σύµβολα της Φιλικής Εταιρείας ή την Αθηνά, άλλες τον Φοίνικα του
Υψηλάντη κι άλλες αυτοσχέδιες ακολουθούσαν την παλιά αρµατολική παράδοση, µε τα µπαϊράκια τα πολεµικά, µε το
σταυρό και τους αγίους ή µε τον αητό
και το σταυρό, σε όλους τους δυνατούς
συνδυασµούς. Όλες όµως ανεξαιρέτως οι
σηµαίες είχαν τον Σταυρό και οι λέξεις
«Ελευθερία ή Θάνατος» κυριαρχούσαν.
Έπρεπε να εγερθεί µία σηµαία µε σταυρό
για να επισηµοποιηθεί ο υπέρ της ελευθερίας πόθος, η κατάλυση της δεσποτικής τυραννίας και η ανάσταση του Γένους.
Στην φωτογραφία, η οποία στο έντυπο
είναι ασπρόµαυρη, (στην ηλεκτρονική
ανάρτηση θα φαίνεται έγχρωµη) η 1η
λωρίδα είναι κόκκινη, η 2η λευκή φέρουσα στο µέσο κίτρινο σταυρό και η 3η µαύρη.
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Ο βράχος και το κύµα
Ποιήµα του Αρ. Βαλαωρίτη
«Μέριασε, βράχε, να διαβώ!» το κύµα ανδρειωµένο
λέγει στην πέτρα του γιαλού θολό, µελανιασµένο.
«Μέριασε! µες τα στήθη µου, που 'σαν νεκρά και κρύα
µαύρος βοριάς εφώλιασε και µαύρη τρικυµία.
Αφρούς δεν έχω γι' άρµατα, κούφια βοή γι' αντάρα,
έχω ποτάµι αίµατα, µε θέριεψε η κατάρα
του κόσµου, που βαρέθηκε, του κόσµου που 'πε τώρα:
«Βράχε, θα πέσεις, έφτασεν η φοβερή σου η ώρα!»
Όταν ερχόµουνα σιγά, δειλό, παραδαρµένο,
και σο 'γλυφα και σο 'πλενα τα πόδια δουλωµένo,
περήφανα µ' εκοίταζες και φώναζες του κόσµου,
να δει την καταφρόνεση που πάθαινε ο αφρός µου.
Κι αντίς εγώ κρυφά-κρυφά, εκεί που σε φιλούσα,
µέρα και νύχτα σ' έσκαφτα τη σάρκα σου εδαγκούσα
και την πληγή που σ' άνοιγα, το λάκκο που 'θε κάµω,
µε φύκη τον επλάκωνα, τον έκρυβα στον άµµο.
Σκύψε να ιδείς τη ρίζα σου στης θάλασσας τα βύθη,
τα θέµελά σου τα 'φαγα, σ' έκαµα κουφολίθι.
Μέριασε, βράχε, να διαβώ! Του δούλου το ποδάρι
θα σε πατήσει στο λαιµό… Εξύπνησα λιοντάρι...»
Ο βράχος εκοιµότουνε. Στην καταχνιά κρυµµένος,
αναίσθητος σου φαίνεται, νεκρός, σαβανωµένος.
Του φώτιζαν το µέτωπο, σχισµένο από ρυτίδες,
του φεγγαριού, που 'ταν χλωµό, µισόσβηστες αχτίδες.
Ολόγυρα του ονείρατα, κατάρες ανεµίζουν
και στον ανεµοστρόβιλο φαντάσµατα αρµενίζουν,
καθώς ανεµοδέρνουνε και φτεροθορυβούνε
τη δυσωδία του νεκρού τα όρνια αν µυριστούνε.
Το µούγκρισµα του κύµατος, την άσπλαχνη φοβέρα,
χίλιες φορές την άκουσεν ο βράχος στον αθέρα
ν' αντιβοά τροµαχτικά χωρίς καν να ξυπνήσει,
και σήµερα ανατρίχιασε, λες θα λιγοψυχήσει.
«Κύµα, τι θέλεις από µε και τι µε φοβερίζεις;
Ποιος είσαι συ κι ετόλµησες, αντί να µε δροσίζεις,
αντί µε το τραγούδι σου τον ύπνο µου να ευφραίνεις,
και µε τα κρύα σου νερά τη φτέρνα µου να πλένεις,
εµπρός µου στέκεις φοβερό, µ' αφρούς στεφανωµένο;
Όποιος κι αν είσαι µάθε το, εύκολα δεν πεθαίνω!»
«Βράχε, µε λένε Εκδίκηση. Μ' επότισεν ο χρόνος
χολή και καταφρόνεση. Μ' ανάθρεψεν ο πόνος.
Ήµουνα δάκρυ µια φορά και τώρα κοίταξέ µε,
έγινα θάλασσα πλατιά, πέσε, προσκύνησέ µε.
Εδώ µέσα στα σπλάχνα µου, βλέπεις, δεν έχω φύκη,
σέρνω ένα σύγνεφο ψυχές, ερµιά και καταδίκη,
ξύπνησε τώρα, σε ζητούν του άδη µου τ' αχνάρια...
Μ' έκαµες ξυλοκρέβατο... Με φόρτωσες κουφάρια...
Σε ξένους µ' έριξες γιαλούς... Το ψυχοµάχηµά µου
το περιγέλασαν πολλοί και τα πατήµατά µου
τα φαρµακέψανε κρυφά µε την ελεηµοσύνη.
Μέριασε βράχε, να διαβώ, επέρασε η γαλήνη,
καταποτήρας είµαι εγώ, ο άσπονδος εχθρός σου,
γίγαντας στέκω εµπρός σου!»
Ο βράχος εβουβάθηκε. Το κύµα στην ορµή του
εκαταπόντησε µεµιάς το κούφιο το κορµί του.
Χάνεται µες την άβυσσο, τρίβεται, σβήεται, λιώνει
σα να 'ταν από χιόνι.
Επάνωθέ του εβόγγιζε για λίγο αγριεµένη
η θάλασσα κι εκλείστηκε. Τώρα δεν αποµένει
στον τόπο που 'ταν το στοιχειό, κανείς παρά το κύµα,
που παίζει γαλανόλευκο επάνω από το µνήµα.

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
Μαιευτήρας-Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιµελητής Γυναικολογικής Κλινικής

O

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης γεννήθηκε στην Αγία
Μαύρα Λευκάδας το 1824, καταγόμενος από αρματωλίτικη γενιά της Βαλαώρας της Ευρυτανίας. Συγγενεύει
ψυχικά με την ηρωική ατμόσφαιρα της κλεφτουριάς και
στο ποίημα του «Ο βράχος και το κύμα», εκφράζει τον
πλατύ κυματισμό της φλογερής ελληνικής καρδιάς και τη
λαύρα της ηφαιστειακής ιδιοσυγκρασίας του. Ακούγεται
εδώ η φωνή του αδικημένου του πολύπαθου,
του περήφανου, του
ανυπότακτου ελληνικού
λαού. Βαθιά επηρεασμένος ο ποιητής από τη
φύση, εκεί στο νησάκι
του στη Μαδουρή, παρατηρώντας την αγριεμένη θάλασσα και τους
κουφαλερούς βράχους,
εμπνέεται αυτό το θαυμάσιο ποίημα, όπου η
αδούλωτη
ελληνική
ψυχή τετρακόσια ολόκληρα χρόνια σκάβει με
πείσμα και υπομονή τα θεμέλια μιας πανίσχυρης οθωμανικής αυτοκρατορίας και τελικά την καταποντίζει και την
αφανίζει. Οι αφανείς καλόγηροι με το τριμμένο και το
μπαλωμένο ράσο, οι αδούλωτοι στο πνεύμα ραγιάδες με
αξίνες, με πέτρες, γυμνοί, πεινασμένοι μα άκαμπτοι γκρεμίζουν το γίγαντα.
Ο βράχος είναι ο σκληρός δυνάστης, ο πέτρινος στην
ψυχή ενώ το κύμα είναι ο δυναστευόμενος που τώρα πια
είναι ανδρειωμένος στην ψυχή και τρικυμισμένος με θολό
και μελανιασμένο απ’ το θυμό πρόσωπο.
Ο αδύναμος δούλος γίνεται άσπονδος εχθρός. Η μικρή
αλλά άσβηστη σπίθα, που το θεϊκό φύσημα τη μεταβάλλει
σε πυρκαγιά καίει τον κατακτητή. Ο δούλος γίνεται καταποτήρας και με μιας καταπόντισε το κούφιο κουφάρι του
τυράννου.

Αυτό το ποιήµα αφιερώθηκε στον Πολιτικό
Σύλλογο Κέρκυρας «Η Αναγέννησις»
το έτος 1863
Στη σχετική επιστολή που απέστειλε
ο Βαλαωρίτης µεταξύ άλλων αναφέρει:
……………………………………………………...…
Η δηµοτική ελληνική ποίησις υπήρξεν υπό την δουλείαν ο αχώριστος σύντροφος, η µόνη παρηγορία της τεθλιµµένης ψυχής του
ηµετέρου έθνους. Αείποτε πένθιµος, µελαγχολική, αλλ’ αείποτε
πλήρης ζωής και ελπίδων, φέρει εστεµµένον το µέτωπον µε κλάδους κυπαρίσσου και δάφνης, ως αν ήθελε να είπει προς ηµάς τους
µεταγενεστέρους ότι εκ των παθηµάτων θέλει βλαστήσει η νίκη.
Συνοδεύσασα πιστώς τον Έλληνα εν τοις διωγµοίς, εν τοις δεσµωτηρίοις, επί του πεδίου της µάχης, ουδέποτε εγκατέλειπεν αυτόν
ορφανόν, µεµονωµένον κατά την σκληράν δοκιµασίαν τοσούτων
αιώνων.
∆ικαιούται λοιπόν και τώρα η δηµοτική ποίησις, η φιλόστοργος
αύτη αδελφή και συµµέτοχος των δεινών του ελληνικού έθνους
παθηµάτων, δικαιούται να συµµεθέξει και του σηµερινού αγώνος.
Όπου προσπάθεια, σκοπόν έχουσα την ανέγερσιν και το µεγαλείον
του Έλληνος, εκεί αύτη κατά δικαίωµα παρευρίσκεται, διότι εις
αυτήν µόνην απόκειται να συντάξει τον επινίκιον ύµνον και να
ψάλει το χαρµόσυνον άσµα, αφού δεν απηύδησε ποτέ θρηνωδούσα
επί του τάφου τοσούτων ηρώων προς επισηµοποίησιν των βασάνων και των µαρτυρίων.
Εν τω στιχουργήµατι, όπερ λαµβάνω την τιµήν ν’ αφιερώσω
προς υµάς, απεικονίζεται αλληγορικώς η πάλη και ο θρίαµβος του
Ελληνισµού κατά της βαρβαρικής κατακτήσεως, του µεν πρώτου
παριστανοµένου ως κύµατος αφροστεφούς, της δε δευτέρας ως
πέτρας ισταµένης εν µέσω του πελάγους.
∆εχθείτε αυτό µετ’ ευµενείας, ουχί ως έργον αντάξιον του
θέµατος, αλλ’ ως ελάχιστον δείγµα του προς υµάς βαθυτάτου
σεβασµού µου.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)

Ελένη Β. Σδράκα

Συνεργάτης Μαιευτηρίων:

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΛΗΤΩ-ΙΑΣΩ-ΜΗΤΕΡΑ-ΓΑΙΑ

∆έχεται µε ραντεβού

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών-Επιμελήτρια Α΄
Παθολογικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αθήνα: Φειδιππίδου 8 /Τηλ. 2107714391

Ιατρείο Λ. Παπάγου & Μουρκούση 2 Ζωγράφου

Καρδίτσα: Γρ. Λαµπράκη 17 /Τηλ. 2441073736

Κιν.: 6944771555
E-mail: kkatsoylis@yahoo.gr
*Ο Κλέαρχος είναι γιός του Παιδίατρου Νίκου Κατσούλη
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Τηλ.:2155255842 Κιν.: 697 3531577

E-mail esdr@live.com
* Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της Όλγας Θώμου (εγγονή
των αειμνήστων Σοφίας και Κώστα Θώμου)

Η τυραννία του «πολιτικώς ορθού»
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ Χ. ΠΑΞΙΝΟΥ*
Μας είχαν πει ότι η φιλοπατρία είναι αρετή, ότι η θρησκεία µας είναι που κράτησε παραδοσιακά το έθνος. Ότι η
ελευθερία της σκέψης από τη µήτρα της κλασικής Ελλάδας
είναι αδιαπραγµάτευτη. Ότι η πλειοψηφία του λαού εκλέγει
την Εθνική Αντιπροσωπεία που αποφασίζει επί παντός ζητήµατος. Ότι το Σύνταγµα µας είναι ο Καταστατικός µας Χάρτης και διατρέχει τη λειτουργία του πολιτεύµατος, ότι το
έθνος-κράτος υπερισχύει όλων των άλλων υποχρεώσεων
µας, ότι είναι η ψυχή των Ελλήνων για την οποία αγωνίστηκαν να διατηρήσουν αλώβητα οι προγονοί µας.
Ότι υπάρχει αρσενικό και θήλυ. Ότι οι µειονότητες έχουν
ίσα δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις. Ότι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι. Ότι η εργασία είναι δικαίωµα. Ότι η εθνική
µας κυριαρχία είναι απαραβίαστη. Κι άλλα πολλά διδαχθήκαµε και µ' αυτά πορευθήκαµε, πότε ειρηνικά και πότε όχι.
Πάντοτε µε ιδέες και αξίες αναλλοίωτες όλα τα χρόνια,
παρότι οι πολιτικοί και η πολιτική δεν ήσαν αντάξιοι των
Θερµοπυλών που η βάσκανος µοίρα τους έτασσε να φυλάττουν. Μας κρατούσαν όµως οι παραδόσεις, τις οποίες διατηρούσαµε σταθερά, σχεδόν ευλαβικά. Σήµερα όµως, όλα
αυτά που πιστεύαµε, σιγά σιγά, σαν το σαράκι που προχωράει στο ξύλο, τίθενται υπό αµφισβήτηση.
Μας λένε, εµµέσως πλην σαφώς, ότι χάριν της πολιτικής
ορθότητας θα πρέπει να αλλάξουµε κατεύθυνση, να συγχρονιστούµε. Να γίνουµε ένα µε τη νέα εποχή. Οι εκπρόσωποι
της επιχειρούν να αλλοτριώσουν και να αδρανοποιήσουν,
όχι απλά τη µεσαία τάξη, αλλά τον στυλοβάτη µιας ολόκληρης κοινωνίας που πάντα έβγαζε τα κάστανα από τη φωτιά.
Για τον σκοπό αυτό διαθέτουν και «χρησιµοποιούν» πολιτικούς, δηµοσιογράφους, επιχειρηµατίες, πολλούς από τον
πνευµατικό κόσµο, αλλά και δεκάδες ΜΚΟ. Προσπαθούν να
µας πείσουν ότι όποιος διαφωνεί µαζί τους είναι
«καθυστερηµένος», «αναχρονιστικός», «παλαιοµοδίτης» και
στη χειρότερη εκδοχή φασίστας.
Η συµµαχία αυτή της πολιτικής ορθότητας επικαλείται
πάντα ως κίνητρο τη φιλανθρωπία και την προώθηση της
«ισότητας». Στην πραγµατικότητα, όµως, επιδιώκει την
ισοπέδωση. Η δε χρηµατοδότηση πολλών εκ των ΜΚΟ και
άλλων οργανώσεων που έχουν συστρατευθεί σε αυτήν την
εκστρατεία είναι αδιαφανής. Ενίοτε κρύβονται πίσω τους
άνθρωποι που τζογάρουν στις α-γορές µε τις τύχες ολόκληρων κρατών.
Έτσι φθάσαµε να ευλογείται το «πολιτικώς ορθόν». Όπως
έχει προετοιµαστεί εδώ και καιρό. Σαν ανεµοστρόβιλος
έρχεται να σαρώσει τα πάντα. ∆εν είναι δα πολύ δύσκολο. Η
Ιστορία παραχαράσσεται, η γνώση γίνεται τεχνοκρατική, το
πνεύµα περισσεύει, οι παραδόσεις λοιδορούνται, οι αξίες
έχουν γυρίσει ανάποδα.
Κι αν επιµένεις στις αξίες, η αστυνοµία της σκέψης παραφυλάει. Αν χρειαστεί, σε στέλνει στο εδώλιο µε συνοπτικές
διαδικασίες, όπως συνέβη µε έγκριτους χρονογράφους. Αρκεί µια διαµαρτυρία και έτοιµη η κατηγορία για ρατσισµό.
Έχουν γνώση οι ανθρωποφύλακες..Πολύ εύκολα κατασκευάζονται νόµοι και ακόµη πιο εύκολα διαστρεβλώνονται χάριν της πολιτικής ορθότητας. Η
καταδίωξη της σκέψης είναι εδώ, για όποιον τολµήσει να
υπερασπιστεί τα πάτρια. Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια για
έναν κόσµο άφυλο και άφιλο, χωρίς ηθικές βάσεις, χωρίς
προσανατολισµό, χωρίς έθνος, χωρίς πατρίδα, χωρίς κοινωνικά δικαιώµατα, χωρίς Ιστορία, χωρίς γνώση. Για έναν
ισοπεδωµένο κόσµο- µε πρωτοβουλία µάλιστα του ΟΗΕ.
Θέλουν ένα κουκί µέσα στον χυλό της παγκοσµιοποίησης.
Έναν άνθρωπο χωρίς προσωπικότητα, έναν αριθµό στο δεσµωτήριο. Στη µεγάλη φυλακή, ένα µεγάλο σπήλαιο, σαν
του Πλάτωνα, για να συνηθίσει να βλέπει σκιές και να νοµίζει ότι είναι πραγµατικότητα. Και το φως της αλήθειας θα
είναι εκτυφλωτικό και θα τον θαµπώνει, θα προτιµήσει τότε
να γυρίσει στο σπήλαιο όπου είναι όλα γι' αυτόν ρυθµισµένα. Έστω κι αν είναι χειροπόδαρα δεµένος. Και βέβαια όλοι
θα πουν ότι είναι «πολιτικώς ορθόν».
*0 κ. ∆ηµήτρης Χ. Παξινός είναι πρώην πρόεδρος του ∆ΣΑ.

Δαμόκλειος σπάθη:
(υποδηλώνει απειλητικές καταστάσεις)
Η φράση προέρχεται από επεισόδιο που συνέβη μεταξύ
του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου και του Δαμοκλή, ενός αυλικού κόλακα , όταν ο πρώτος θέλοντας να
δείξει στο Δαμοκλή πόσο επικίνδυνο ήταν το αξίωμα του
τυράννου τον έβαλε να καθίσει στο θρόνο, ενώ από πάνω
του κρεμόταν ξίφος σε μια τρίχα αλόγου.
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Ο αγώνας κατά των αιολικών στα Άγραφα
Χρονολόγιο τριµήνου
Συζήτηση προσφυγής στο ΣτΕ… Ηµερίδες… δηµοσιεύµατα…
6.3.19… Τετάρτη… ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό
Οικονοµίας & Ανάπτυξης από τον βουλευτή Λάρισας Γ. Λαµπρούλη για να ανακληθούν όλες οι άδειες των αιολικών στα
Άγραφα… όπου µεταξύ άλλων λέει…
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τί µέτρα θα πάρει η κυβέρνηση
ώστε:
– Να σταµατήσει η καταστροφή των Αγράφων και να ανακληθούν άµεσα οι άδειες για τα 2 αιολικά στον ιστορικό τόπο
της Νιάλας και του Βοϊδολίβαδου.
– Να ανακληθούν και όλες οι άλλες άδειες που έχουν χορηγηθεί για ΑΠΕ στην Ευρυτανία, τη στιγµή που στο Αναθεωρηµένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας, χαρακτηρίζει την Ευρυτανία ως Περιφερειακό Πάρκο Ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος.
8.3.19… Παρασκευή… ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο από τον ευρωβουλευτή Κώστα Παπαδάκη για να
ανακληθούν άµεσα οι άδειες για τα 2 αιολικά στον ιστορικό τόπο της Νιάλας και του Βοϊδολίβαδου των Αγράφων… όπου µεταξύ άλλων λέει…
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ευρυτανία χαρακτηρίζεται
"Περιφερειακό Πάρκο Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος", πώς
τοποθετείται η Επιτροπή στα αιτήµατα των φορέων της
περιοχής:
-- Για άµεση ανάκληση των αδειών για τα 2 αιολικά
πάρκα στον ιστορικό τόπο της Νιάλας και στο Βοϊδολίβαδο, και των υπόλοιπων αδειών για ΑΠΕ στην περιοχή;
-- Για κατάργηση των "πράσινων" τελών ΑΠΕ και
άµεση µείωση των τιµολογίων ηλεκτρικού ρεύµατος
κατά 30% για κάθε οικογένεια µε εισόδηµα έως 40.000
ευρώ;».
27.2.19… Τετάρτη… δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«Ευρυτανικά Νέα» µε τίτλο «Συνεδρίασε το ΣτΕ… αναβολή στην απόφαση για τα αιολικά στα Άγραφα… το
ΣτΕ δεν αποφάνθηκε οριστικά και ζητά περισσότερα
στοιχεία»…
20.2.19 Τετάρτη …συζητήθηκαν στο ΣτΕ οι αιτήσεις
ακύρωσης των δύο αιολικών σταθµών που είχε υποβάλλει το Συντονιστικό µας… εκεί στο ΣτΕ συζητήθηκαν οι
αιτήσεις ακύρωσης που έχουµε υποβάλει φορείς και
σύλλογοι µέσω του ∆ικτύου Φορέων & πολιτών για την
προστασία των Αγράφων, κατά των δύο πρώτων αιολικών σταθµών. Η τελική απόφαση θα βγει πιθανόν µετά
από ένα µήνα µετά και την υποβολή από τις εταιρείες
κατασκευής ειδικής οικολογικής αξιολόγησης καθώς και
προσκόµιση στοιχείων από την µεριά των φορέων που να αντικρούουν το τεχνικό υπόµνηµα που κατατέθηκε από την εργολήπτρια εταιρεία….
Σε ανακοίνωσή του το Συντονιστικό µας αναφέρει µεταξύ
άλλων σχετικά…
Σήµερα το πρωί (20.2.19) συζητήθηκαν στο Συµβούλιο της
Επικρατείας (ΣτΕ) οι αιτήσεις ακύρωσης που έχουµε υποβάλει
κατά των δύο πρώτων αιολικών σταθµών που έχουν αδειοδοτηθεί στις παρθένες κορυφές των Αγράφων (σε υψόµετρο έως και
2,000 µέτρα, το ψηλότερο µέχρι στιγµής σηµείο της χώρας
όπου έχουν δοθεί άδειες για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών).
Το δικαστήριο άκουσε µε προσοχή τα επιχειρήµατά µας σχετικά µε τις πληµµέλειες των αδειών εγκατάστασης, οι οποίες
1) παραβιάζουν το εγχώριο και ενωσιακό νοµοθετικό πλαίσιο
για την προστασία της ορεινής περιοχής που αποτελεί µέρος
του Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000 και έχει καθοριστεί
ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας µε πολλά σπάνια ζώα/πτηνά και
φυτά,
2) έχουν εκδοθεί χωρίς Άδεια Επέµβασης σε δάση & δασικές
εκτάσεις,
3) παραβιάζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διάνοιξη
δασικών δρόµων, καθώς και πολλές άλλες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Οι επενδύτριες εταιρίες παραδέχτηκαν στο δικαστήριο ότι δεν
µπορούν να ξεκινήσουν καµία εργασία εγκατάστασης προτού
προσκοµίσουν την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση – η οποία
εκκρεµεί από το 2015 και πρέπει επίσης να εγκριθεί από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η υποχρέωση υποβολής και
έγκρισης της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης τέθηκε ως
όρος για την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης τόσο από το
ΣτΕ (κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής) όσο και από
το ∆ασαρχείο Καρδίτσας κατόπιν Αναφορών-Καταγγελιών µας
προς όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Το ΣτΕ µας έδωσε προθεσµία ενός µήνα (µέχρι τις 20 Μαρτίου) προκειµένου να εµπλουτίσουµε την αντίκρουση του Τεχνικού Υποµνήµατος που προσκόµισαν οι εταιρείες µόλις στις
25.1.2019 και µε το οποίο επί της ουσίας συνοµολογούν αφενός
τις σοβαρές επιστηµονικές πληµµέλειες και αντιφάσεις των
Μελετών τους (όπως τις έχουµε ήδη εντοπίσει και αναδείξει
βάσει αναλυτικών Γεωλογικών Εκθέσεων που έχουµε καταθέσει στο ΣτΕ) και αφετέρου την τεχνική αδυναµία κατασκευής
των αιολικών σταθµών, όπως αυτοί έχουν αδειοδοτηθεί, χωρίς
την µετατροπή των Αγράφων σε «κρανίου τόπο». Εποµένως, ο
επόµενος µήνας προβλέπεται να είναι γεµάτος κινητοποιήσεις,
έρευνες (τεχνικές, επιτόπιες, κ.ο.κ.), και ενηµέρωση αρχών,
φορέων και πολιτών.
20.2.19… Τετάρτη… δηµοσίευµα της εφηµερίδας των Συντακτών µε τίτλο «Τα Άγραφα µπροστά στην πρώτη καταστροφή
τους»

19.2.19… Το Συντονιστικό Αθήνας «ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ»
καλώντας τον κόσµο την Τετάρτη 20 Φλεβάρη ώρα 8:45 π. µ.
στο Σ.τ.Ε. στην οδό Πανεπιστηµίου 47 για να ενδυναµώσουµε
τον αγώνα µας για την σωτηρία των Αγράφων… έβγαλε δελτίο
τύπου µε τίτλο… «Βοηθήστε να προστατέψουµε τα Άγραφα
που κινδυνεύουν να ισοπεδωθούν από την εγκατάσταση εκατοντάδων ανεµογεννητριών»… και τονίζοντας µεταξύ άλλων…
Προσπαθώντας να προστατέψουµε τα Άγραφα, έχουµε προσφύγει στο ΣτΕ κατά των αδειών εγκατάστασης που χορηγήθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Απρίλιο του 2018. Τις αιτήσεις ακύρωσης έχουν συνυποβάλει κάτοικοι της περιοχής, τοπικά σωµατεία, ορειβατικοί σύλλογοι ανά
τη χώρα και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Κατά την εκδίκαση
των αιτήσεων αναστολής το ∆εκέµβριο του 2018, το ΣτΕ επιβε-

εντύπωση µεγάλη έκανε η επιστολή του ηγουµένου Τατάρνας… που έγραφε…
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΝ ΠΕΡΙ
ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
(Καρπενήσιον, Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου, ώρα 12η µεσηµβρινή)
Ἀγαπητοί σύνεδροι, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Τά τῶν ψοῶν ἐµπαίγµατα ἀπείργουσιν ἀπό προσωπικῆς
παρουσίας. Ὄµως, κατ’ αἴτησιν τῆς ἐριτίµου κυρίας Λεωνῆς Θανασούλα ἀποστέλλω γραπτόν µήνυµα, εὐχόµενος
ἅµα ἀπό καρδίας ἐπιτυχίαν οὐ τήν τυχοῦσαν εἰς τό
ὑµέτερον συνέδριον, πρός ἀναπτέρωσιν ἐλπίδων τῶν
ζώντων
ἅνευ
ἐλπίδος.
Καί τοῦτο διότι πάντες οἱ παροικοῦντες ἐν ἀµφοτέροις τοῖς
δήµοις, οἵ τε γηγενεῖς καί οἱ ἐπήλυδες, ὡς ὁ
ἀπευθυνόµενος πρός ὑµάς, ὁρῶµεν συῤῥικνούµενον καθ’ ἑκάστην ἡµέραν τόν πληθυσµόν.
Ἄρκτοι µελιττοφάγοι, λῦκοι µηλοκτόνοι, µονιοί
ἅγριοι ἐκ δρυµοῦ κατασκάπτοντες πᾶσαν
ἐναποµείνασαν καλλιέργειαν, γίνονται ὁσηµέραι
µόνιµοι κάτοικοι τῶν δύο δήµων καί οὐχί µόνον.
Ἐρηµίᾳ ἐρηµούµεθα καί οὐδείς ὁ ἀντιλήπτωρ.
Μόνον κηδείαι, µνηµόσυνα, τρισάγια, πένθιµοι
κωδωνοκρουσίαι
καί
κρωγµοί
κοράκων.
Ἀνεµένοµεν κρατικήν ἀντίληψιν καί ἐλαµβάνοµεν
ὑποσχέσεις.
Ἀεροδρόµιον
εἰς
Βελαώραν,
ὑπερταχεῖαν Λειανοκλαδίου - Ἰωαννίνων διερχοµένην καί σταθµεύουσαν ἐν ΚαρπενησίῳT Καί
ἀντ’ αὐτῶν σφραγίδες εἰς ἐργοστάσια, σφραγίδες
εἰς ἰχθυοτροφεῖα, σφραγίδες παντοῦ. Μετ’ οὐ
πολύ ἐλεύσονται ἡµέραι καθ’ ἃς συναντήσεις
ἀνθρώπων µεταξύ των θεωρηθήσονται ὡς
θαῦµα. ∆έδια µήπως ἡ ἐρήµωσις αὕτη ἐστίν
ἠθεληµένη. Ὁπότε ἀντιστάσεως µη ὑπαρχούσης
ἀνεµογεννήτριαι καί εἵ τί ἔτερον µέλλουσιν ἵνα
κατακτήσωσι τάς κορυφάς πάντων τῶν κυκλούντων ἡµᾶς ὀρέων. Βιαία ἐκπαρθένευσις τῆς φύσεως, ἀσέβεια πρός τήν δηµιουργίαν, διατάραξις
οἰκολογικῆς ἰσοῤῥοπίας, κατολισθήσεις ἄφευκτοι,
θέα
σιωπηλῶν
βρυκολάκων.
Καί
τό
ἀντισταθµιστικόν ὄφελος, ποῖον; Οὐδέν ὡς συνέβη παλαιότερον εἰς τά τῆς λίµνης τῶν Κρεµαστῶν. Ταῦτα πάντα, βεβαίως, εἰσίν εἰς τά ὦτα
τῶν ὑπευθύνων συριγµός κωνώπων εἰς νυκτερινήν θερινήν ῥαστώνην. «Τοῖς ὠσίν αὐτῶν βαρέως ἀκούουσι καί τούς ὀφθαλµούς αὐτῶν καµµύουσιν» ἵνα
καί εὐαγγελικῶς εἴπω. Ὁ ἀγών ἀποτροπῆς, ἀγών εὐγενής
ἐστί, καίτοι ἡ πάλη πρός συµφέροντα θηριώδη χρείαν ἔχει
καί τῆς ἄνωθεν βοηθείας. Ταύτης ὑπαρχούσης ὁ τό δέµας
ἰσχνός ∆αυίδ ἐκνικήσει τόν πελώριον προγάστορα καί
ἀλλόφυλον Γολιάθ.»
Μετά τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀγάπης, κεγχριαῖος
Ἀρχιµανδρίτης ∆οσίθεος
13.12.18…δηµοσίευµα της ενηµερωτικής ιστοσελίδας «Βήµα
Πολίτη» µε τίτλο «Γιγαντώνεται το κύµα αλληλεγγύης για την
σωτηρία των Αγράφων από τα αιολικά»
10.12.18… δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες σηµαντικότατο
άρθρο του πρώην δηµάρχου Καρδίτσας ∆οµίνικου Βερίλλη µε
τίτλο «Αιολικά Πάρκα στη Θεσσαλία… πάλι η Καρδίτσα θα
πληρώσει τη νύφη…???»… όπου λέει πως όλες τις ανεµογεννήτριες της Θεσσαλίας τις σχεδιάζουν για την Καρδίτσα και ιδίως
τα Άγραφα…
15.9.18… κατατέθηκαν οι 2 προσφυγές στο ΣτΕ…
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΗΣ

βαίωσε ότι πρέπει να προσκοµιστεί εγκεκριµένη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την εκτίµηση των επιπτώσεων κάθε
έργου προτού ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης (απόφαση
ΣτΕ 417/2018).
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, στις 9 π.µ., εκδικάζεται η
αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ (Αρσάκειο Μέγαρο, Πανεπιστηµίου
47). Σας καλούµε να έρθετε στη δηµόσια δίκη, στηρίζοντας έτσι
έµπρακτα τον αγώνα που δίνουµε σε πολιτικό και νοµικό επίπεδο µαζί µε τους κατοίκους της περιοχής των Αγράφων, περιβαλλοντικές οργανώσεις, και ορειβατικούς/φυσιολατρικούς συλλόγους. Ο αγώνας για τη σωτηρία των Αγράφων είναι κοµβικής
σηµασίας στον ευρύτερο αγώνα για την προστασία των ελληνικής φύσης. Βοηθήστε να σωθούν αυτά τα µεγαλοπρεπή βουνά!
30.1.19 Τετάρτη… συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης της υπουργικής απόφασης για τα 2 αιολικά στα Άγραφα και το ΣτΕ
την απέρριψε…
25.1.19… ηµερίδα στο Σχηµατάρι µε θέµα … «Βιοµηχανικές
Αιολικές συστοιχίες και νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας»… για την ενηµέρωση του κοινού για την
εξέλιξη της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα Άγραφα
αλλά και γενικά στη Στερεά Ελλάδα… Την ηµερίδα διοργάνωσαν… το Συντονιστικό Αθήνας, η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την προστασία του
ευρυτανικού Περιβάλλοντος και οι Σύλλογοι: Βραγγιανών Επινιανών, Τροβάτου
Κουστέσας, Απεραντίων, Ορειβατικός
Αγράφων…
13.1.19… «Υµηττόπιτα»
για
τα
Άγραφα… έκοψε το Συντονιστικό Αθήνας… στο πυροφυλάκιο Καισαριανής την
Κυριακή 13.1.19 στις 10 π. µ….
20.12.18… δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες σηµαντικότατο άρθρο του πρώην
δηµάρχου Καρδίτσας ∆οµίνικου Βερίλλη
µε τίτλο «Γιατί είµαστε αντίθετοι στον
καθορισµό της ορεινής Καρδίτσας ως τη
µοναδική περιοχή αιολικής προτεραιότητας (ΠΑΠ) όλης της Θεσσαλίας και την
µαζική δηµιουργία αιολικών πάρκων»…
19.12.18…
στην
εφηµερίδα
«Ευρυτανικά Νέα» δηµοσιεύτηκε αλληλογραφία για τα αιολικά στα Άγραφα
µεταξύ του βουλευτή Ευρυτανίας Κώστα
Κοντογιώργου και της προέδρου του
Συλλόγου Πρασιάς Βάσως Χαλαστάνη…
19.12.18… συνεδρίασε η Επιτροπή
Φωτογραφία από την εκδήλωση των χωριανών μας στις 15
Αναστολών
Φεβρουαρίου στην Καρδίτσα στο κέντρο «ΣΑΛΕ»
15.12.18…Σάββατο… ηµερίδα στο
Καρπενήσι κατά των αιολικών… όπου
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1878
ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΕΚΛΙΖΑΣ:
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ
«Η Ρωµιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσµος λείψει»
Βάσσος Μιχαηλίδης
Εθνικός ποιητής της Κύπρου Εθελοντής πολεµιστής του 1878 στη Θεσσαλία

Α

πό τις 9 µέχρι τις 11 Φεβρουαρίου
1878, διεξήχθη στην περιοχή µας
µία από τις σηµαντικότερες µάχες
της Επαναστάσεως του 1978: Η µάχη της
Σέκλιζας.
Με αφορµή τον Ρωσσοτουρκικό Πόλεµο
(1877-78) και περί το τέλος του, για την
αποτροπή της διαφαινόµενης δυσµενούς
για την Ελλάδα Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, Ελληνικός στρατός πέρασε τα σύνορα
και µπήκε στο τουρκικό έδαφος και ταυτόχρονα µε άµεση ενεργοποίηση των ήδη
έτοιµων ντόπιων οπλαρχηγών, εξερράγησαν επαναστατικές εστίες στις σκλαβωµένες περιοχές: στον Όλυµπο, την Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κρήτη και την Θεσσαλία
(Πήλιο και ∆υτική Θεσσαλία). Σύντοµα υπό την
πίεση των «µεγάλων
δυνάµεων» η τότε Κυβέρνηση Κουµουνδούρου, τα ανακάλεσε τα
στρατιωτικά σώµατα και
διέκοψε κάθε βοήθεια
προς τους επαναστάτες
Τιµώντας τις ηρωικές
µας παραδόσεις, και
δηµιουργώντας ένα ακόµα πρότυπο ηρωισµού
και αυτοθυσίας, 200
αρχικά
υπαξιωµατικοί
και οπλίτες του τακτικού
στρατού αρνούµενοι να
συµµορφωθούν µε τις
εντολές για σύµπτυξη, στασίασαν και µε
αρχηγό τον επιλοχία ∆ηµ. Τερτίπη ξεκινώντας από τη Λαµία όπου είχαν στρατοπεδεύσει, εισήλθαν στο τουρκικό έδαφος από
την περιοχή του ∆οµοκού. Μαζί τους σύντοµα ενώθηκαν ο λοχίας Γ. Λάιος µε
άλλους 100 και ακολούθησε ο ∆. Σούτσος
µε δύναµη 200 ανδρών. Μαζί µε τα σώµατα των ντόπιων οπλαρχηγών συγκρότησαν
την επαναστατική δύναµη της ∆υτικής Θεσσαλίας.
Λόγω της πορείας του αγώνα, το Γενικό
Αρχηγείο της Επαναστάσεως εγκαταστάθηκε στο Λουτρό Καρδίτσης. Πολιτικός
Αρχηγός της Επαναστάσεως ήταν ο ∆ηµ.
Σούτσος ενώ Στρατιωτικός ο Κων. Ισχόµαχος.
Μετά από σχετικά µικρότερες νικηφόρες
συγκρούσεις µε τους Τούρκους, οι επαναστάτες προσέβαλαν το στρατηγικής σηµασίας χωριό Σέκλιζα µε την φύσει οχυρή
τοποθεσία του λόφου του Αγίου Αθανασίου, που δεσπόζει στον κάµπο και αποτελεί
το κλειδί της διαβάσεως για την Καρδίτσα.
Στ λόφο είχαν οχυρωθεί 150-200 εµπειροπόλεµοι γκέκηδες του τακτικού στρατού.
Οι επαναστάτες, µαχόµενοι στον κάµπο,
χωρίς κάλυψη, απέκρουσαν και έτρεψαν
σε φυγή τετραπλάσιο τουρκικό στράτευµα
µε ιππικό που προσέτρεξε από την Καρδίτσα να λύσει την πολιορκία. Ο ιστορικός
της Επαναστάσεως του 1878, Μιλτιάδης
Σεϊζάνης, σχολιάζει «το ωραίον θέαµα
ιππέων φευγόντων, διωκοµένων υπό
πεζών» σε ανοικτή πεδιάδα. Την 2η νύκτα
της µάχης, οι γκέκηδες υπερασπιστές τον
εγκατέλειψαν τον λόφο στα χέρια των επαναστατών οι οποίοι την εποµένη απέκρουσαν µετά από ολοήµερη σκληρή και απόλυτα άνιση µάχη άλλη (8-10 φορές µεγαλύτερη) τουρκική δύναµη 2500 ανδρών µε
ιππείς και τηλεβόλα.
Τελικά, η µάχη της Σέκλιζας έληξε νικηφόρα για τους Έλληνες, δίνοντάς τους έτσι
εκτός από το στρατηγικό έρεισµα της τοποθεσίας και το ηθικό πλεονέκτηµα για τις
υπόλοιπες νικηφόρες µάχες που διεξήχθησαν στη ∆υτική Θεσσαλία. Η τροπαιοφόρα
επανάσταση της ∆υτικής Θεσσαλίας, η
οποία δεν υπέστειλε τα λάβαρά της παρά
µόνο µετά από µεσολάβηση διεθνούς επιτροπής απεσταλµένων ξένων κυβερνήσεων, κέρδισε ένα ισχυρό διαπραγµατευτικό
όπλο που όµως δεν εκµεταλλεύτηκε επαρκώς η υποτονική Ελληνική αντιπροσωπεία
στο Συνέδριο του Βερολίνου (µας θυµίζει
τίποτε;), απετέλεσε όµως την ισχυρή βάση
για το Συνέδριο της Κωνσταντινούπολης το
1881 όπου κερδήθηκε η ανεξαρτησία της
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Θεσσαλίας, της περιοχής της Άρτας και
των Ιονίων Νήσων.
Το δίδαγµα της Επαναστάσεως του 1878
και της µάχης της Σέκλιζας, όπου οι ολίγοι
κατίσχυσαν των πολύ περισσότερων, καλύτερα οπλισµένων και εφοδιασµένων και
όπου το ηθικό και η πίστη στην ελευθερία,
την προαιώνια ελληνική αξία, κατανίκησαν
και κατατρόπωσαν την ωµή βία είναι:
∆εν υπάρχει ιστορικός υπερκαθορισµός
και προκαθορισµός αλλά αρκεί πολλές
φορές µία δράκα γενναίων και αφοσιωµένων στο σκοπό τους ανθρώπων για να
αλλάξει η ροή της ιστορίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο ηρωισµός και η αυτοθυ-

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Υποψήφιοι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας
1) Ψηφοδέλτιο «Συµµαχία υπέρ των Πολιτών»
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Αγοραστός Κώστας
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας: Τσιάκος Βασίλης
2) Ψηφοδέλτιο «∆ΡΟΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: ∆ιώτη Ηρώ
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας: Αναστασόπουλος Στέλιος
3) Ψηφοδέλτιο (ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ)
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Μπούτας Βαγγέλης
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας: Χαλάτσης Αστέρης
4) Ψηφοδέλτιο «Θεσσαλία, η γη µας»
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Χρυσοβελώνη Μαρίνα
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας: Τέγας Αλέξανδρος
5) Ψηφοδέλτιο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - Ανοιχτή Αλληλέγγυα Παρέµβαση»
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Πουτσιάκας Νίκος
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας: Χαραλαµπίδης Κωνσταντίνος
6)Ψηφοδέλτιο ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Ντούρος Στάθης
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας: Καµινιώτης Παναγιώτης
7)Ψηφοδέλτιο (ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ)
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας: (∆εν ανακοινώθηκε ακόµα)
8) ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ «Θεσσαλών Συµπολιτεία»
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Τσιλιµίγκας Νίκος
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας: Νοτόπουλος Βαγγέλης

Στο ∆ήµο Καρδίτσας οι υποψήφιοι είναι:
1) Ψηφοδέλτιο : «Ανεξάρτητη Προοδευτική Συµµαχία Πολιτών Καρδίτσας»
Υποψήφιος δήµαρχος Φώτης Αλεξάκος (νυν δήµαρχος)
2) Ψηφοδέλτιο : «Καρδίτσα, ο τόπος µας»,
Υποψήφιος δήµαρχος Βασίλης Τσιάκος,
3) Ψηφοδέλτιο : «Λαϊκή Συσπείρωση»
Υποψήφιος δήµαρχος Βασίλης Κρανιάς
4) Ψηφοδέλτιο : «∆υνατή Καρδίτσα»
Υποψήφιος δήµαρχος Κώστας Παπαλός
5) Ψηφοδέλτιο : «Καρδίτσα από την Αρχή»
Υποψήφιος δήµαρχος Κώστας Γκαβογιάννης
Πηγή: https://www.eklogika.gr

σία λίγων «στασιαστών» στρατιωτικών και
των ντόπιων επαναστατών που περιφρόνησαν το «πολιτικά ορθό» της εποχής, το
προσωπικό τους συµφέρον αλλά και την
ίδια την ζωή και σωµατική τους ακεραιότητα, δηµιούργησε την επανάσταση του 1878
και θεµελίωσε την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της Άρτας.
Η αγάπη για την πατρίδα και ο αγώνας
για την εθνική ολοκλήρωση, ξεπερνούν το
ατοµικό συµφέρον και τα υλιστικά ελατήρια. Το πάθος για την απελευθέρωση των
υποδούλων ελληνικών εδαφών, έκανε τους
«ξενοµερίτες» στρατιωτικούς να στασιάσουν, να εγκαταλείψουν την υπηρεσία τους
και να θυσιάσουν την ζωή τους µαζί µε
τους ντόπιους επαναστάτες, για την ελευθερία του τόπου αυτού. Το ίδιο πάθος λίγα
χρόνια µετά, το 1912, έκανε τα παιδιά των
κολλήγων της Θεσσαλίας να πολεµήσουν
ηρωικά για την ελευθερία της Μακεδονίας,
ενώ στους ίδιους το ελλαδικό κράτος ηρνείτο το δικαίωµα να κατέχουν τη γη τους.
Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε το ξεκοµµένο
άτοµο υπηρέτης των οικονοµικών του συµφερόντων του, ούτε η µάζα που ολοκληρώνεται κυριαρχώντας στα µέσα παραγωγής .
Είναι ανεξάρτητη προσωπικότητα που
ανήκει οργανικά και ολοκληρώνεται σε ένα
ευρύτερο διαχρονικό σύνολο. Το σύνολο
αυτό, είναι ο λαός στην ιστορική του πορεία, το έθνος µας. Μόνο υπάρχοντας και
δρώντας εκτός από άτοµα και σαν µέλη
του, ολοκληρωνόµαστε σαν ανθρώπινες
υπάρξεις και προσδιοριζόµαστε στο πανανθρώπινο γίγνεσθαι και δηµιουργία.
Οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό είναι κάτι
λιγότερο από αυτό.
Το µήνυµα λοιπόν είναι ξεκάθαρο και
απλό: όσο και αν οι κατά καιρούς
«µεγάλοι» της γης δοµούν το εκάστοτε
«πολιτικά ορθό» (ή σχεδιάζουν πολυώνυµα «µνηµόνια») σύµφωνα µε τα συµφέροντα και τους σκοτεινούς υπολογισµούς
τους και προσπαθούν να τα υλοποιήσουν
µε τους εκάστοτε πραιτωριανούς και τα
µισθωτά τους παπαγαλάκια, άλλο τόσο οι
πανάρχαιες δυνάµεις που οδηγούν τα έθνη
στη χάραξη της ιστορίας τους, θα αναδύονται µέσα από τις ηρωικές πράξεις των
ξεχωριστών ανθρώπων, που ακούγοντας
βαθειά στην ύπαρξή τους τη φωνή του
έθνους τους είναι εκείνοι που τελικά θα
γράψουν την ιστορία, σε πείσµα κάθε ηττοπαθούς ή µειοδότη, περιδεούς ή βολεµένου.

Πηγή: www.karditsaportal.gr
Γ.Κ. ΘΑΝΟΣ

Για το Τοπικό Συµβούλιο της Νεράϊδας, κατά τις πληροφορίες µας, έχει εκδηλώσει
την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος ο νυν Πρόεδρος της Τ. Κ. Λάµπρος Γάκης.
Γ. Κ. ΘΑΝΟΣ

Νέο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»
αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2019
Με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, στις επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι
η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, η αναβάθμιση
του συστήματος θέρμανσης, αλλά και η αναβάθμιση του συστήματος ζεστού νερού χρήσης
(πχ ηλιακός).
Για το ποσοστό της επιδότησης υπάρχουν εισοδηματικές κλίμακες, με μέγιστο ποσοστό
επιδότησης το 70%. Οι δικαιούχοι μπορούν να καλύψουν τη δική τους συμμετοχή πλέον της
επιδότησης, είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ίδια κεφάλαια.

Ξεκίνησε 17 Δεκ. 2018 η Υποβολή Δηλώσεων
στο Κτηματολόγιο Ευρυτανίας και Φθιώτιδας
Στους Δήμους Λαμιέων, Λοκρών, Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, Αμφίκλειας – Ελάτειας,
Μακρακώμης, Δομοκού, Στυλίδας, Καρπενησίου και Αγράφων.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την δήλωση είναι η αστυνομική ταυτότητα και ένα αποδεικτικό ΑΦΜ ( π.χ. Ε9, εκκαθαριστικό).
Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο), ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, η χρησικτησία αποδεικνύεται με δύο έγγραφα, όπως ένορκη βεβαίωση, Ε9, τοπογραφικό, οικοδομική άδεια,
βεβαίωση ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα συνεχίζεται η συλλογή δηλώσεων
στο Κτηματολόγιο της Καρδίτσας
Για όσους δεν έκαναν την υποβολή της δήλωσής τους στο προβλεπόμενο διάστημα, η
υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο Καρδίτσας συνεχίζεται εκπρόθεσμα.
Γιώργος και Νίκος Κουμπαρέλος, Πολιτικοί Μηχανικοί
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Λευτέρης Καραµέτος

Νίκος Λυρίτσης

Ή

ταν 04 Απριλίου 1928 τη µέρα που ο Νίκος ο Λυρίτσης ήρθε σε αυτόν τον
κόσµο. Το δεύτερο στη σειρά από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας του
Αποστολιά του Λυρίτση και της Λάµπρως. Ένα παιδί που αγαπούσε τα
«γράµµατα» και την πρόοδο, που είχε χέρια «χρυσά», ένα παιδί προκοµένο. Πάντα ήθελε
κάτι να µελετά, κάτι να διαβάζει και ίσως εάν ξαναζούσε τη ζωή του στην εποχή µας να γινόταν ένας άριστος γιατρός, όπως ήταν το όνειρό του. Έγινε όµως ένας άριστος τεχνίτης του
ξύλου! Κάθε ξύλινη πόρτα που θα ανοίγει στη Νεράιδα θα κρύβει πίσω της το µεράκι του
παππού και κάθε ξύλινο τζάκι τη δεξιοτεχνία του. Και θα θυµούνται οι παλιοί… «Αυτό το
έφτιαξε ο Νίκος ο Λυρίτσης!»… Όµως δεν είναι µόνο αυτά που έφτιαξε µε τα χέρια του που
κρύβουν µνήµες… Οι τρεις κόρες που απέκτησε µε τη συνονόµατή µου Αθανασία (τη Θανάσω από τα Ζησαίικα, όπως την ξέρουν κάποιοι), µόνο χαρές του έδωσαν. Σπούδασαν, παντρεύτηκαν και του χάρισαν δέκα εγγόνια! Και το
«δέντρο» του απέκτησε κι άλλα «φυλλαράκια». τέσσερα δισέγγονα ήρθαν στη ζωή! Έζησε µια ζωή γεµάτη µέχρι τα 90 του χρόνια! Γαλήνεψε µέσα στο χαρακτηριστικό του κοστούµι και βρήκε νέο «σπίτι» για να
ξεκουραστεί µε καλύτερη θέα… το σπίτι που έφτιαξε
στο Μεγαλάκκο, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του
’90, όταν οι Μεγαλακκιώτες αποφάσισαν να
«αναστήσουν» το χωριό χτίζοντας όλοι µαζί τα σπίτια
τους και δηµιουργώντας τις γειτονιές τους τα
«Γρηγοραίικα»,
τα
«Μαργαρ(ι)ταίικα»,
τα
«Ζησαίικα», τα «Μητσαίικα», τα «Λυρ(ι)τσαίικα», τα
«Μακρυγιανναίικα» και τα «∆ηµαίικα» και πήρε πάλι
ζωή ο Μεγαλάκκος! Σε αυτό το σπίτι, λοιπόν, µε τα
κόκκινα παντζούρια, τη µεγάλη αυλή και τους απέραντους κήπους της γιαγιάς γεµάτους φασόλια, κολοκύθια, πατάτες, ντοµάτες, ακόµα και φράουλες(!) κρύβονται χιλιάδες αναµνήσεις
παιδικές, εικόνες, γεύσεις, µυρωδιές… Όλα τα εγγόνια θυµόµαστε το «ποταµάκι» που ελευθέρωνε πάνω από τα Σκλήθρα ο παππούς για να ποτίσουν, την «δηλωτή» που παίζαµε µε τον
φίλο του Κωνσταντή Μητσάκη και τις εγγονές του απολαµβάνοντας τους νόστιµους µεζέδες
της γιαγιάς Γεωργούλας, ακόµα και τη «γουρούνα» που παίζαµε µικροί και µεγάλοι µαζί!
Ποιο εγγόνι του δεν θυµάται τις πυγολαµπίδες (κωλοφωτιές όπως µας τις έµαθε) που κυνηγούσαµε το καλοκαίρι µόλις βράδιαζε, τα πρωτότυπα παραµύθια που κρύβανε οι κασέτες του
και τις ξύλινες κατασκευές, τις κούνιες και τις σκηνές που µας βοηθούσε να φτιάξουµε µε τα
εργαλεία του! Και τόσες βόλτες στο χωριό… Από τη «γούρνα» στα Σκλήθρα µέχρι το σχολείο του Μεγαλάκκου, την εκκλησία και τη µεγάλη µουριά στο αλώνι το Ζησαίικο που την
τινάζαµε για να απολαύσουµε τα πεντανόστιµα µούρα της. Ένα τσούρµο εγγόνια στη σειρά
τον ακολουθούσαµε µε τις υπέροχες σκαλιστές γκλίτσες του (που ήταν πιο ψηλές απ’ το µπόι
µας) στα χέρια για να στηριζόµαστε. Και όταν κάναµε στάση στη βρύση του Λουκά, βάζαµε
και από καµιά φωνή να µας ακούσουν στον πέρα µαχαλά. Σε όλα τα πανηγύρια και τις εκδηλώσεις του αγαπηµένου του χωριού ήταν εκεί και πάντα ήθελε να στηρίζουµε την τοπική
εφηµερίδα, όπως έκανε κι ο ίδιος. Γι’ αυτό και στη µνήµη του θα ενισχύσουµε την εφηµερίδα
του χωριού µας «Τα χρονικά της Νεράιδας – ∆ολόπων».
Όλα τα εγγόνια σου είναι «γεµάτα» από σένα, από µνήµες µαζί σου… Γι’ αυτό γελούν
δυνατά, γι’ αυτό θα σε θυµούνται πάντα! Ξηµερώµατα της 9ης ∆εκεµβρίου 2018 κοίταξες το
ρολόι σου και είδες ότι ήρθε η ώρα να «φύγεις», όπως είπε ο εγγονός σου Γιώργος…
«Έφυγες» χορτασµένος από ζωή, µε πολλά χρόνια στις πλάτες σου που όπως έλεγες αυξάνονταν µε κάθε χαρµόσυνο νέο που σου φέρναµε! Πάντα όµως θα ανταµώνουµε στο πανηγύρι
του χωριού µας, στα ανταµώµατά µας. Θα έχουµε πάντα το Μεγαλάκκο!...
Καλό ταξίδι παππού!
Η εγγονή σου Αθανασία Πασχάλη
(κατά κόσµον Νάνσυ ή «Νάντζη» όπως µε έλεγες εσύ…)

Στη μνήμη του Νίκου Λυρίτση
Αγαπητέ Νίκο
Έφυγες από κοντά µας. Καλό σου ταξίδι. Πώς να ξεχάσω την παρέα από το σχολείο
στο Μεγαλάκκο, παρέα ως καταδιωκόµενοι στον Παλαµά από το 1947 έως το 1950. Στη
συνέχεια παντρευτήκαµε την ίδια εποχή και κάναµε οικογένεια. ∆ουλέψαµε µαζί σε πολλά σπίτια. Εσύ µε το ροκάνι και εγώ µε την µεγάλη µπλάνη. Μαζί φτιάξαµε το τέµπλο
στους Αγίους Αποστόλους. Στην πορεία της ζωή σου κατέβηκες στην Καρδίτσα . Αργότερα σε ακολούθησα κι εγώ. Κάναµε πάντα παρέα και δεν ξεχνώ τις συµβουλές που µου
έδωσες ως νεωκόρος στην Ευαγγελίστρια.
Νίκο, διένυσες το µονοπάτι της ζωής µε αγώνες και σκληρή δουλειά, απέκτησες οικογένεια, είδες πολλά εγγόνια και δισέγγονα και τώρα αναπαύσου.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα του Μεγαλάκκου που σε σκεπάζει.

Γεώργιος Κ. Νάπας

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας. στην σελίδα 12 στο κείμενο με τίτλο
«Στην μνήμη του Νίκου Κλ. Χαλάτση»
από παραδρομή δεν γράφτηκε το όνομα του συντάκτη του κειμένου
Το εν λόγω κείμενο είναι γραμμένο από τον Γιάννη Νικ. Σπανό.
Γιάννη σου ζητώ συγνώμη από εσένα προσωπικά, καθώς και από όλους τους
αναγνώστες μας.

Γ.Κ. ΘΑΝΟΣ

Έ

φυγε ο Ελευθέριος Καραµέτος του Ιωάννη και της Μαρίας, το γένος Ιωάννη Σπινάσα, σε ηλικία 71 ετών
Ένας - ένας φεύγει, από τη γενιά, που γεννήθηκε στα χρόνια της Κατοχής και του
Εµφυλίου πολέµου 1940-1950.
Ωστόσο η γενιά αυτή, αξιώθηκε να ζήσει, χωρίς πόλεµο, ειρηνικά, για τόσο πολύ µεγάλο
χρονικό διάστηµα, το οποίο είναι και πρωτοφανές για την ιστορία της Ελλάδος.
Από αυτή την άποψη, µπορούµε να πούµε, ότι ήταν µια τυχερή γενιά.
Όµως αυτή η γενιά, µετά από µία καταστροφική χρονική περίοδο (1940-1950) της έλαχε ο
κλήρος, ν’ αγωνιστεί από µόνη της και µάλιστα πολύ σκληρά, για να επιβιώσει, χωρίς καµµία
απολύτως βοήθεια από κανένα, ούτε και από τους γονείς της, καθόσον και αυτοί ήσαν κατεστραµένοι από τον πόλεµο, αλλά και πολλοί από αυτούς δεν ζούσαν γιατί είχαν σκοτωθεί κι άφησαν πίσω
τους ορφανά παιδιά.
Ως εκ τούτου, το φορτίο, για την γενιά αυτή, ήταν
όχι µόνο πολύ µεγάλο αλλά και βαρύ, καθόσον αναγκάστηκε να σκορπιστεί στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα – Γερµανία, Βέλγιο, Γαλλία, Καναδά, Αµερική,
Αυστραλία καθώς και προς τις διάφορες πόλεις της
Ελλάδος, για µια καλύτερη ζωή, από αυτή των γονιών
της, επειδή δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να προοδεύσουν και να προκόψουν στη πατρική γη.
Αυτή όµως η φυγή, είχε και τ’ αποτελέσµατά της, και
το τίµηµα ήταν πολύ βαρύ, καθόσον µε τη µετανάστευση, είχε όχι µόνο ερηµωθεί η περιοχή µας, αλλά
και είχε διαρρηχθεί ο κοινωνικός ιστός και η όποια
προσπάθεια διατήρησης του κοινωνικού ιστού µέσω
“διαφόρων επαφών” αποδείχθηκε, εκ του αποτελέσµατος όχι µόνο ανεπαρκής, αλλά και ατελέσφορη!!
Ωστόσο επίσης, µε τη φυγή αυτή, δηµιουργήθηκαν
νέες συνθήκες και νέες κοινωνικές συναναστροφές, µεταξύ αγνώστων ανθρώπων, µε διαφορετικές καταγωγές και διαφορετικές κουλτούρες, µέσα στις οποίες και δηµιουργήθηκαν οι
νέες πλέον κοινωνίες µε ό,τι αυτό συνεπάγεται!!
Εκείνο όµως, που χαρακτήριζε τη γενιά αυτή, της “Ειρήνης” ήταν η αξιοπρέπεια και η αγωνιστικότητά της, να δώσει τον αγώνα της για προκοπή, χωρίς να ακολουθήσει για να πλουτίσει, δρόµους παράνοµους και εγκληµατικούς!!
Αυτό, το δικαιούται αυτή η γενιά, της “Ειρήνης” και πρέπει να της το πιστωθεί, από την
Ιστορία!! (και την κοινωνία).
Η γενιά αυτή φαίνεται ότι είχε ως πρότυπό της και θαύµαζε, χωρίς και να γνωρίζει, τους
αρχαίους Έλληνες και κυρίως αυτούς που επινόησαν και γέννησαν τη ∆ηµοκρατία και την
Ελευθερία ως τρόπο ζωής, και την οποία όµως ελευθερία, δεν γνώριζαν ότι οι αρχαίοι
Έλληνες την είχαν απωλέσει, όχι από τους Πέρσες, αλλά από τους ίδιους τους Έλληνες Μακεδόνες, οπότε, εξ’ αιτίας αυτής της απώλειας, είχαν απωλέσει οι δυνάµεις αυτές της ελευθερίας και την ικανότητα να ορίζουν και να διαµορφώνουν εφεξής, οι ίδιοι τη µοίρα τους.
Η απώλεια αυτή της ελευθερίας, είχε ως αποτέλεσµα, και αυτή είναι η πικρή αλήθεια, ότι
αυτός ο Ελληνισµός που είχε µεγαλουργήσει, µε τα ιδανικά της ελευθερίας, και στον οποίο
“ο κόσµος ολόκληρος (το σύµπαν) αποκαλύφθηκε σ’ αυτούς τους Έλληνες”, συνθλίφτηκε
και χάθηκε στις µυλόπετρες της Ανατολής, οπότε και είχαν επικρατήσει όπως ήταν φυσικό,
οι δοξασίες της Ανατολής, ήτοι οι θεοκρατικές αντιλήψεις, από τις οποίες άλλωστε εµφορείτο και ο ίδιος ο “Μέγας” Αλέξανδρος, αφού και ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του θεό, και οι
οποίες αντιλήψεις ταλανίζουν µέχρι και σήµερα τον Ελληνισµό.
Ευτυχώς όµως, και µετά από ένα σκοταδιστικό Μεσαίωνα, κατά τον οποίο και είχαν επικρατήσει πλήρως οι θεοκρατικές αντιλήψεις της Ανατολής, και είχαν εξαφανιστεί από το προσκήνιο της Ιστορίας παντελώς, ως να µην υπήρχαν, οι αρχαίοι Έλληνες, µε την Γαλλική
Επανάσταση το 1789 µ.Χ., στην ουσία είχε αναστηθεί η αρχαία Ελλάδα και τα σκήπτρα ανέλαβαν άλλες δυνάµεις, κυρίως στη ∆ύση, οι οποίες µε βάση την αρχαία Ελληνική σκέψη,
αυτές παράγουν πλέον τους καρπούς, της καθαρής Ελληνικής σκέψης!! σε όλες τις επιστήµες, µαζί µε τη δίδυµη αδελφή της επιστήµης, που είναι η τεχνολογία, ως η πρακτική εφαρµογή της επιστήµης.
Η Ελλάδα ακολούθησε και ακολουθεί αυτές πλέον τις δυνάµεις και δεν µπορεί να παράξει η
ίδια έργο, γιατί η ίδια δεν µπορεί, καθόσον η ίδια δεν έχει βρεί, στην ουσία τον προσανατολισµό της και κινείται ακόµη, µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης αφενός, αφετέρου γιατί το έργο
αυτό παράγεται, από άλλες δυνάµεις, που έχουν σήµερα την πρωτοπορεία και στην ουσία,
τη µοίρα της, δεν µπορεί να την διαµορφώσει η ίδια, και ακολουθεί κατ’ ανάγκη, αυτές τις
δυνάµεις!!
Έτσι εξηγείται άλλωστε και το σθένος αυτής της γενιάς, που βρήκε τη δύναµη να αγωνίζεται µε αξιοπρέπεια και ν’ ακολουθεί τις δυνάµεις εκείνες που αγωνίζοντο ανέκαθεν από τους
αρχαιοτάτους χρόνους οι πρόγονοί τους, για την ελευθερία.
Υπό αυτές τις συνθήκες, µε τον Λευτέρη, έτυχε να βρεθούµε µαζί, στο Νυχτερινό Γυµνάσιο των Αµπελοκήπων, στην Αθήνα, το έτος 1962-1963 και στην ίδια τάξη. Θυµάµαι τον
Λευτέρη, ως ένα µικρό παιδί, δεκατριών ή δεκατεσσάρων το πολύ ετών, όταν ο καθηγητής,
πήγαινε και τον ξύπναγε στο θρανίο, που κατά την ώρα του µαθήµατος, τον έπαιρνε ο
ύπνος!!
Ακόµη και σήµερα, όταν θυµάµαι αυτή τη σκηνή, µου ‘ρχεται ένας “κόµπος” στο λαιµό!!
Μετά από λίγους µήνες, είχε πάψει να έρχεται στο Γυµνάσιο ο Λευτέρης, κι όταν τον είχα
συναντήσει, µου είπε “Ηλία, δεν µπορώ να συνεχίσω, γιατί δουλεύω πολλές ώρες στο τυπογραφείο, και δεν µου µένει χρόνος για διάβασµα”. Πάρα ταύτα, ο Λευτέρης συνέχισε να
εργάζεται σκληρά, και κατόρθωσε µε τον αγώνα του και µε αξιοπρέπεια, να ορθοποδήσει!!
και να δηµιουργήσει µεταξύ των άλλων και µία πολύ ωραία οικογένεια.
Το τίµηµα βέβαια, που πλήρωσε αυτή η γενιά, ήταν πολύ βαρύ, πλην όµως, µε την στάση
της, και την αγωνιστικότητά της, δίδαξε, ότι σ’ αυτή τη ζωή, χωρίς αγώνα, και µάλιστα
σκληρό, τίποτα δεν αποκτιέται από µόνο του, κι ούτε χαρίζεται.
Αυτή είναι και η παρακαταθήκη που αφήνει, η γενιά αυτή, της “Ειρήνης” στους απογόνους
της!!
Η κηδεία του Λευτέρη, έγινε την 28-2-2019 στην Ηλιούπολη, όπου και κατοικούσε εδώ και
πολλά χρόνια. Στην εξόδειο ακολουθία, είχε παρεβρεθεί πλήθος κόσµου, µεταξύ των οποίων, τον συνόδευσαν σχεδόν όλοι οι χωριανοί µας, για να του απευθύνουν µε την παρουσία
τους, και σύµφωνα µε την γνήσια Ελληνική παράδοση, τον τελευταίο χαιρετισµό τους, προς
το πρόσωπό του, και για να συλλυπηθούν τους οικείους του!! ήτοι τις δύο κόρες του, τη
σύζυγό του και τις αδελφές του, και σύµφωνα µε την ελληνική συνείδηση η µνήµη των
νεκρών γίνεται αιώνια χωρίς µάλιστα εξισώσεις και ισοπεδώσεις.
Αθήνα, Μάρτιος 2019
ο συγχωριανός και φίλος του Ηλίας Β. Σπινάσας Συν/χος ∆ικηγόρος
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Πόπη Ν. Κοσπεντάρη

Ειρήνη Μητσάκη

Έ

φυγε από κοντά µας ξαφνικά και
ανεπάντεχα η αγαπητή µας χωριανή
Ειρήνη Μητσάκη στις 20-12-2018 σε ηλικία
78 ετών. Πατέρας της ήταν ο Νίκος Τσιακτάνης και µητέρα της η Παρασκευή
Ντζούνου. Ο Νίκος και η Παρασκευή είχαν
δύο κορίτσια την Ειρήνη και την Σταυρούλα. Η Παρασκευή έµεινε χήρα και µετά
από λίγα χρόνια ξαναπαντρεύτηκε και
απέκτησε δυο αγόρια, τον Κώστα και τον
Χρήστο Τόλη. Γεννήθηκε και µαγάλωσε
στη Μπουκοβίτσα. Τα παιδικά της χρόνια
ήταν πολύ σκληρά και δύσκολα. Παντρεύτηκε σε µικρή ηλικία τον Ηλία Μητσάκη και

ήρθε στο Πλατανόρεµα το 1959. Απέκτησαν τρία παιδιά, τον Γιώργο τον Νίκο και
την Βασιλική. Μαζί του έζησε χρόνια χαρούµενα και ευτυχισµένα ,ήταν δε ζευγάρι
πολύ αγαπηµένο. Πήγαιναν παντού µαζί
στα χωράφια στα γιδοπρόβατα και σ’ όλες
τις υποχρεώσεις τους. Ο σύζυγός της
πέθανε σε ηλικία 65 ετών, Έκτοτε έµεινε
χήρα πάντρεψε τα δύο από τα τρία της
παιδιά και είχε την ευτυχία να χαρεί πέντε
εγγόνια και δισέγγονα. Ήταν αγαπητός και
κοινωνικός άνθρωπος.. Παντού µπροστά
στις χαρές και στις λύπες. Οι πιο πολλοί
θα την θυµούνται για τα εκλεκτά φασόλια
και το γευστικότατο τυρί που έφτιαχνε
µόνη της. Η απουσία της είναι και θα είναι
παντού αισθητή και το κενό που άφησε
πίσω της είναι µεγάλο.
Να είναι ελαφρύ το χώµα της Νεράϊδας
που την σκεπάζει
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

Έ

φυγε ξαφνικά και ανεπάντεχα από κοντά μας,
στα μέσα Φεβρουαρίου, στην Αθήνα όπου
διέμενε, η αγαπητή μας Πόπη Κοσπεντάρη, σε ηλικία
82 ετών, καταγόμενη από το Καροπλέσι αλλά η μητέρα της ήταν χωριανή μας.
Πατέρας της ο
Νίκος Κοσπεντάρης
από το Καροπλέσι
και μητέρα της η
Μαρία το γένος
Κατσούλη από το
χωριό μας την Νεράϊδα.
Η μητέρα της Μαρία Κατσούλη, ήταν
αδελφή της Γιαννούλας (συζ. Γιάννη Λ.
Ζήση), της Βασιλικής
(συζ. Κώστα Δ. Κουσάνα), του Δημητρίου (πατέρα του γιατρού Νίκου,
του Βασίλη και του Κωστάκη) και του Νίκου (που
σκοτώθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους).
Η Πόπη είχε μόνο μία αδελφή, την Νίκη (σύζυγο
του Λουκά Αντωνίου και μητέρα του Τάσου και του
Νίκου) που έφυγε από τη ζωή νέα, το έτος 2008,
γεγονός που κόστισε πάρα πολύ στην Πόπη και ποτέ
δεν μπόρεσε να ξεπεράσει.
Ήταν υπάλληλος στον ΟΑΕΔ στην Αθήνα από όπου
και πήρε σύνταξη. Είχε παντρευτεί αλλά δυστυχώς
σύντομα διαλύθηκε ο γάμος τους χωρίς να κάνει
οικογένεια και ζούσε μόνη της. Έτσι ήταν πολύ δεμένη με την αδελφή της, και δέκα χρόνια τώρα στεναχωρούνταν πάρα πολύ για την Νίκη, αν και προσπαθούσε να μην το δείχνει. Αυτή η στεναχώρια την
έφαγε.
Στην Αθήνα κατοικούσε στην περιοχή Γκύζη και τα
καλοκαίρια ανέβαινε πάντα στο Καροπλέσι και πολλές φορές ερχόταν και στο χωριό μας την Νεράϊδα
για να δεί τους συγγενείς της.
Ήταν συνδρομητής της εφημερίδας μας, την περίμενε κάθε τρίμηνο και έλεγε συχνά… «έμαθα όλα τα
νέα του τόπου μας γιατί διάβασα την εφημερίδα της
Νεράϊδας»…
Καλός άνθρωπος, ευχάριστος, πάντα ευδιάθετη,
φιλότιμη, φιλόξενη, εργατική, νοικοκυρά, θα την
θυμόμαστε πάντα.
Ελαφρύ το χώμα της αττικής γης, στο Κοιμητήριο
Ζωγράφου, όπου αναπαύεσαι αγαπητή μας Πόπη.
Αιωνία η μνήμη σου.

Οι συγγενείς σου από την Νεράϊδα.

ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΚΟΥΤΗ

Αιωνία της η µνήµη
Γ. Κ. ΘΑΝΟΣ

έδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο

ι πολύχρονοι και µεθοδικοί αγώνες των Συλλόγων µας έφεραν επιτέλους αποτέλεσµα καθώς στις 5.3.19 ανακοινώθηκε σε δελτίο τύπου
πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηµατοδοτεί µε νέα πίστωση
1.000.000 € το εναποµείναν κοµµάτι του δρόµου Νεράϊδα – Τριφύλλα.
Έτσι µε αυτή την πίστωση σύντοµα θα πέσει άσφαλτος στα 1.400 εναποµείναντα µέτρα του πολύπαθου δρόµου Νεράϊδα – Τριφύλλα και θα ολοκληρωθεί µε
άσφαλτο σε όλο το µήκος της η Επαρχιακή Οδός Καρδίτσα – Καρπενήσι δια
µέσου Νεράϊδας & Κλειτσού.
Η πρώτη λοιπόν ανακοίνωση για την χρηµατοδότηση έγινε στις εφηµερίδες
την Τρίτη 5.3.19 όπου σε ∆. Τ. µε τίτλο «Πράσινο φώς άναψε το Περιφερειακό
Συµβούλιο Θεσσαλίας για 22 νέα έργα στην Π. Ε. Καρδίτσας» το πρώτο έργο
στη λίστα ήταν το: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΝΕΡΑΙ∆Α - ΤΡΙΦΥΛΛΑ - Γ΄ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, προϋπολογισµού 1.000.000 ευρώ». Στο κείµενο δηµοσιεύονταν τα
22 νέα έργα συνολικού προϋπολογισµού 7.923.200 ευρώ που εγκρίθηκαν για
την Π.Ε. Καρδίτσας από το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας.
Ακολούθησε δεύτερο ∆. Τ. στις εφηµερίδες την Παρασκευή 15.3.19 όπου µε
τίτλο «Έργα προϋπολογισµού 3,1 εκατ ευρώ ξεκινούν στην Π. Ε. Καρδίτσας
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας» ανακοινώθηκε ότι το έργο είναι έτοιµο να
δηµοπρατηθεί σύντοµα από την Π. Ε. Καρδίτσας… καθώς ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την διάθεση της πίστωσης (του
1.000.000 €)… από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Έτσι όλοι περιµένουµε τώρα (σύντοµα ίσως και πρίν το Πάσχα) την ανακοίνωση για την δηµοπρασία του ώστε το καλοκαίρι να γίνει πράξη.
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους βοήθησαν σε αυτό και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας
κ. Βασίλη Τσιάκο, τον ∆/ντή της ∆.Τ.Υ. Καρδίτσας κ. ∆ηµήτρη Κουτρουµάνο
και τους µηχανικούς της υπηρεσίας του και φυσικά τις προηγούµενες διοικήσεις
των Συλλόγων µας Νεράϊδας που διεκδικούσαν συνέχεια το έργο µέσα από την
εφηµερίδα µας µε συντονισµένες ενέργειες.
Αίτηµα του κόσµου είναι να συνεχιστούν οι συντονισµένες ενέργειες και από
τις νέες διοικήσεις των Συλλόγων µας µέχρι να γίνει και το άλλο τµήµα Νεράϊδα
– Μοναστήρι προς Λίµνη Πλαστήρα και η Γέφυρα Μέγδοβα του Παραµεγδόβιου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ

Η

Έ

φυγε από κοντά µας σε ηλικία 80
ετών η Γεωργία Κουτή. Η Γεωργία
γεννήθηκε το 1938 και ήταν κόρη του Νίκου
Κουτή και της Γρηγορίας. Η µητέρα της
Γρηγορία (Γληγορία όπως την γνωρίζαµε
στο χωριό) ήταν κόρη του Λεωνίδα Κατσούλη και της Μαρίας. Τα αδέλφια της ο ∆ηµήτριος (Μήτσιος)
Κουτής και η
Έλλη. Τα παιδικά της χρόνια τα
πέρασε
στις
δύσκολες εποχές
του
πολέµου,
της κατοχής και
του εµφυλίου.
Από µικρή ορφανή καθότι ο πατέρας της ήταν ένα από τα
θύµατα του επάρατου εµφυλίου πολέµου το
1947. ΟΙ ανάγκες προς επιβίωση ανάγκασαν
την µητέρα της να διακόψει το σχολείο. Το
σχολικό έτος 1954-1955 φαίνεται εγγεγραµµένη στη Στ΄ τάξη του νυχτερινού ∆ηµοτικού σχολείου Νεράϊδας µε πολύ καλούς
βαθµούς. Τις επόµενες δεκαετίες την βρίσκουµε στο χωριό να ασχολείται µε την
µοδιστρική. Θυµάµαι ακόµα όταν ήµουν
µικρός την Γεωργία να µου µεταποιεί ρούχα,
καθώς και να ράβει καινούργια εξαρχής.

1.000.000 € για το δρόµο Νεράϊδα - Τριφύλλα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ
Για όλους του ΟΤΑ του νομού Καρδίτσας
Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ….. Εντοπίζουμε το ακίνητό σας ….
Υποβάλλουμε την δήλωση ιδιοκτησίας σας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα
Τηλέφωνα: κιν. 6973310869, σταθ.
24410 21317
*Ο Βασίλης είναι γιός (του συζύγου της Ρίτας Χρ.
Δήμου), του Βάϊου Ελευθερίου, Διευθυντού Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας που με κάθε τρόπο βοηθά
το χωριό μας

δεκαετία 1940-1950 πέρασε µε πόλεµο, κατοχή,
πείνα, εµφύλιες συγκρούσεις
κλ.π. Στην επόµενη δεκαετία η
Ελλάδα προσπαθεί να επουλώσει
τις πληγές που άφησαν τα προηγούµενα χρόνια. Μία απ’ τις πληγές αυτές ήταν και η έλλειψη παροχής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (δηµοτικό σχολείο) για πολλά
παιδιά της εποχής εκείνης.
Η
πολιτεία για να καλύψει το κενό
που δηµιουργήθηκε προχώρησε
στη λειτουργία πέραν των ηµερησίων δηµοτικών σχολείων και σε
νυχτερινά, για τα παιδιά που δεν
παρακολούθησαν το δηµοτικό
σχολείο την δεκαετία 1940-1950.
Από τα αρχεία του δηµοτικού
µας σχολείου βρήκαµε τους πιο
κάτω καταλόγους των µαθητών
που φοίτησαν τα σχολικά έτη
1954-55 και 1962-1963, τους
οποίους παραθέτουµε χωρίς έτη
γέννησης και βαθµολογίες.
Νυκτερινόν Σχολείον Νεράϊδας
Γενικός Έλεγχος Σχολείου
Αναλφαβήτων Νεράϊδας
Σχολικόν έτος 1954-55

•Τάξις Στ΄
Ζήση Ελένη του ∆.
Κουτή Γεωργία του Ν.
Μακρή Ευτυχία του ∆.

•Τάξις Ε΄
Θάνου Περσεφόνη του ∆.

•Τάξις ∆΄

Καραµέτου Λευκοθέα του Χ.
Κοκκίνου Μαγδαληνή του Γ.
Σπινάσα Μαρία του Χ.

•Τάξις Γ΄
Κουσάνα Ελένη του Γ.

•Τάξις Β
Καραµέτου Φωτεινή του Χ.
Κοκκίνου Αθανασία του ∆.
Κοκκίνου Βασιλική του Στ.
Σπινάσα Όλγα του Φ.

•Τάξις Α
Ανυφαντή Φωτεινή του Χρ.
Ζήση Φωτεινή του Ηλ.
Θάνου Μαγδαληνή του Γ.
Καραµέτου Αθηνά του Ηλ.
Λυρίτση Γεωργία του Ν.
Λυρίτση Ελένη του Ν.
Μοναντέρου Όλγα του Γ.
Ζήση Αλεξάνδρα του Στ.
Πλιατσούρη Ελένη του ∆.
Πλιατσιούρη Αλεξάνδρα του Κ.
Μπουρλιάκου Αλεξάνδρα
Σχολικόν έτος 1962-1963

•Τάξις Στ΄
Καφαντάρη Ευαγγελή του Κ.

•Τάξις Ε΄
Μπουρλιάκου Ελένη του Ι.
Μπαλτής Ηλίας του Γ.

•Τάξις ∆΄
Βούλγαρη Μάρθα του Ν.
Μπουρλιάκου Βασιλική του Ι.

•Τάξις Γ΄
Μακρή Ελένη
Ανυφαντής Νικόλαος του Χρ.
Επιµέλεια: Κ. ΚΟΥΣΑΝΑΣ
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ∆ΟΛΟΠΩΝ

Ενηµέρωση για τα σηµαντικά ζητήµατα του χωριού µας από τον πρόεδρο της Κοινότητάς µας
στην εκδήλωση κοπής πίτας των Αποδήµων της 3.2.2019

Σ

την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας
του Συλλόγου Αποδήµων Νεράϊδας,
την Κυριακή 3.2.2019, στην Αθήνα,
ήταν όπως είπαµε παρών και ο πρόεδρος της
Κοινότητάς µας Νεράϊδας Λάµπρος Γάκης, στον
οποίο τέθηκαν από το ∆. Σ. τα παρακάτω ερωτήµατα στα οποία έδωσε τις αντίστοιχες απαντήσεις και τις δηµοσιεύουµε αναλυτικά προς ενηµέρωση όλων.
1) Μεταλλική πεζογέφυρα Σωτήρος…. Ξαναρώτησες στο δήµο…??? Θα γίνει µέσα στην
άνοιξη…??? Θα γίνει παραπάνω µετά τα βουλιάγµατα…???
Απάντηση προέδρου… σε επαφή µε τον δήµαρχο και µε τον προϊστάµενο των τεχνικών
υπηρεσιών του δήµου τον κ. Βάϊο Ελευθερίου…
µε τον Βάϊο µιλούσα προχθές… έχουν παρθεί
από καιρό όλα τα στοιχεία κλπ… µε την πρώτη
ευκαιρία γιατί είναι πολύ δύσκολο… και κατασκευαστικά… δηλαδή … µπορεί να φαίνεται εκ
πρώτης όψεως εύκολο… είναι πολύ δύσκολο…
( θα µετακινηθεί λίγο παραπάνω ή θα γίνει στο
ίδιο σηµείο πάλι…???)… αυτή τη στιγµή… πρώτα πρέπει να γίνουν κάποιες χωµατουργικές
εργασίες… για να δούµε πού υπάρχει στέρεο
έδαφος… είναι πολύ δύσκολο… κοιτάζουµε να
βάλουµε κανέναν εργολάβο από τους µεγάλους
που έχουν πάρει κι άλλα έργα… είναι πολύ δύσκολο… το αποφεύγουν όλοι… ( ναι πρόεδρε
αλλά τα χρήµατα όλα τα βάζει το κράτος για
αποκατάσταση θεοµηνιών δεν θα βάλει ο δήµος
ούτε ένα ευρώ)… Ναί εντάξει… αλλά είναι δύσκολο… ( ναι αλλά προσπαθήστε να γίνει παραπάνω από τα βουλιάγµατα… θα είναι κρίµα να
ξαναχαλάσει από βούλιαγµα…)… Ναί θα γίνει
σίγουρα σε κάποιο σηµείο σταθερό πρέπει να
πιάσουµε σταθερό σηµείο δηλαδή … τα βάθρα
πρέπει να µπούν σε σταθερό σηµείο… ( µέχρι το
καλοκαίρι θα γίνει…???)…. ∆εν µπορώ να δώσω
διαβεβαίωση στάνταρ… συγκεκριµένη ηµεροµηνία… γιατί από την στιγµή που θα µπεί ένα έργο
για περιβαλλοντικά κλπ κάνουν περίπου ένα
εξάµηνο… είναι έργα που δηµοπρατήθηκαν χθές
και τώρα παίρνουν φωτιά… δηλαδή µεγάλη
καθυστέρηση η γραφειοκρατία… ( εσύ να τους
το θυµίζεις πάντως συνέχεια…) … σίγουρα δεν
το συζητάµε αυτό…
2) Απόφαση Τ. Σ. για σύνταξη Μελέτης
Αποχέτευσης οικισµού Νεράϊδας… πήρατε την
απόφαση αυτή…??? Την δώσατε στον δήµο…??? Ξαναρωτήσατε τι γίνεται…???
Απάντηση προέδρου… από καιρό… ήθελα
µια απάντηση συγκεκριµένη… από κάποια υπηρεσία… του δήµου ∆ΕΥΑΚ κλπ… τέλος πάντων
µετά από προσωπικές επαφές κλπ… µου
έστειλαν απάντηση… έχω εδώ το έγγραφο… να
σας διαβάσω τώρα την απάντηση της ∆ΕΥΑΚ…
απάντηση σε σχετικό αίτηµά σας για κατασκευή
δικτύου ακαθάρτων στον οικισµό Νεράϊδα… σας
ενηµερώνουµε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρηµατοδότησης µελέτης και κατ’ επέκταση κατασκευής δικτύου ακαθάρτων στον οικισµό Νεράϊδα… από χρηµατοδοτική πηγή ή από ίδιους
πόρους της ∆ΕΥΑ Καρδίτσας… ο οικισµός Νεράϊδας υπάγεται στην κατηγορία οικισµών µε
προτεραιότητα δ’… οι οικισµοί δ’ προτεραιότητας είναι µε πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων… οι συγκεκριµένοι οικισµοί δ’ κατηγορίας
συµπεριελήφθησαν για πρώτη φορά στο πρόγραµµα «Φιλόδηµος 1»… µε συγκεκριµένες
προϋποθέσεις (οικισµούς µε ήδη υφιστάµενο
δίκτυο και που υπάρχουν σε προστατευόµενες
περιοχές κ.λ.π.)… οι προϋποθέσεις αυτές δεν
πληρούνται για τον οικισµό Νεράϊδας… στο
σηµείο αυτό θέλουµε να επισηµάνουµε πως οι
προηγούµενη εµπειρία από την κατασκευή ανάλογων έργων (π.χ. Σαραντάπορα) έδειξε πως
δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από όσα
λύνει… ενώ το κόστος κατασκευής είναι µεγάλο… στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη
πληροφορία… για την ∆ΕΥΑΚ… ο προϊστάµενος λειτουργίας & συντήρησης κ. Τρίκας… αυτή
είναι η απάντηση που πήρα τελευταία… γιατί
τους είπα πως µέχρι να πάω στην κοπή πίτας την
θέλω την απάντηση… ( στο έγγραφό σας αναφέρατε το παράδειγµα του Κλειτσού – Βράχας…??? και το έγγραφο του ΙΓΜΕ…???) …εκεί
είναι παλιές οι µελέτες… εκεί είναι οι µελέτες
τους από το 2010… (διακοπή εµείς θέλουµε να
αρχίσουν και να φτιάχνουν την µελέτη δεν θέλουµε να το κάνουν τώρα… θέλουµε να υπάρχει
η µελέτη και όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόγραµµα να µπεί… να είµαστε έτοιµοι…)… από
τις επαφές που είχα είδα πως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει µελέτη… ( καλά πάντως εµείς θα
το ζητήσουµε αυτό από όλους τους υποψήφιους
δηµάρχους…)… εκεί είχαν έτοιµες µελέτες…
( το έγγραφο του ΙΓΜΕ για τη Νεράϊδα το βάλατε µέσα στην αίτηση…???

3) Αίτηση Τ. Σ. για οπλίτη Ιατρό στο Περιφερειακό Ιατρείο Νεράϊδας… ξαναρωτήσατε
για την πορεία του θέµατος…???
Απάντηση προέδρου… σε επικοινωνία που
είχα µου είπαν θα στείλουµε απάντηση… ( η
αίτηση του Τ. Σ. έφυγε τον Νοέµβριο…???)…
έφυγε 19.10.18 η αίτηση… σε στέλνουν από τον
Άννα στον Καϊάφα…
4) Ανεπιτήρητα… πότε θα βγεί η ανακοίνωση του δήµου για ιδιώτη που θα κάνει την
περισυλλογή τους…???
Απάντηση προέδρου… στις 20 ∆εκεµβρίου
2018 (20.12.18) συζητήθηκε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας (ήµουνα και εγώ
εκεί) και πάρθηκε η απόφαση να γίνει ανάθεση
σε ιδιώτη µε το ποσό των 4.800 ευρώ… (από τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2019)…
για την περισυλλογή τους… ιδιώτης, ο οποίος θα
διαθέτει αδειοδοτηµένη κτηνοτροφική εκµετάλλευση, οχήµατα και κατάλληλα εκπαιδευµένα
και έµπειρα, στον χειρισµό των ανεπιτήρητων
ζώων, άτοµα… από τότε… τελευταία ενηµέρωση
είχα πρόσφατα… προχθές την Πέµπτη… βρήκα
την γεωπόνο της επιτροπής την κα Σκόνδρα…
µου είπε είναι στην τελευταία φάση τώρα και θα
γίνει η επιλογή µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος… πρέπει να ενδιαφερθεί κάποιος… ( να
βγάλουν ανακοίνωση στις εφηµερίδες… γιατί
δεν βγάζουν ανακοίνωση…???)… ναι… θα γίνει
αυτό… και προφορικά… βέβαια εγώ έκανα προεργασία ας πούµε και ρώτησα µερικούς… να σας
πώ πως όλοι οι σχετικοί µε αυτά κτηνοτρόφοι δεν
ασχολείται κανένας… είδα πως δεν ενδιαφέρεται
κανένας… ένας µου είπε πως εγώ έχω δικά µου
και δεν µπορώ να πιάσω κανένα… θα µπορέσω
να πιάσω ξένα…??? …είναι δύσκολο… και στο
δήµο Αγράφων µη νοµίζετε πως είναι θεαµατικά
τα αποτελέσµατα… αλλά εν πάση περιπτώσει
εγώ έχω εντοπίσει µερικούς.. ( άρα θα βγεί τώρα
ανακοίνωση για τα ανεπιτήρητα…???) … πρόεδρος… ναι θα βγάλουν ανακοίνωση… περίµεναν
κάτι λεπτοµέρειες µε τον προϋπολογισµό… αυτές τις µέρες τελειώνουν αυτά και θα βγάλουν
ανακοίνωση… θα τους το θυµίζω…
5) Τσιµεντοστρώσεις προς Μεγάλη Βρύση… και Νεκροταφείο Νεράϊδας (β’ εργολαβία)… που ακριβώς θα πέσουν τσιµέντα…???
Πόσα ακριβώς κυβικά δικαιούµαστε η Νεράϊδα…???
Απάντηση προέδρου… ναι υπάρχει αυτή η
εργολαβία… ( µα είναι όλο τσιµέντο εκεί… πού
θα πέσει…???)… κοιτάξτε να δείτε… έχουµε κι
άλλο να πέσει προς Νεκροταφείο… ( Λάµπρο
δίνεις τον λόγο σου πως θα πάει το τσιµέντο
µέχρι Λεκάνη…???)… ναι θα πάει… ( και προς
Μ. Βρύση πού θα πέσει…???)… είναι µερικά
σηµεία που θέλουν… που είναι διαλυµένα… όλο
λακούβες… (δηλαδή θα το στρώσετε όλο εξ
αρχής…???)… δεν ξέρω θα δούµε το πάχος…
6) 1.400 µ άσφαλτος Νεράϊδα – Τριφύλλα…
ενέργειες… ρώτησες ποτέ στη Νοµαρχία…??? Τι
σου είπε ο κ. Τσιάκος…??? Ο κ. δήµαρχος το
ζήτησε ποτέ…???
Απάντηση προέδρου… η τελευταία επαφή
που είχα µε τον κ. Τσιάκο ήταν την πρωτοχρονιά… έγινε αγιασµός εκεί στην Αντιπεριφέρεια
κλπ… ( και τι σου είπε…???) … µου είπε… θα
το βάλουµε… ( πότε … αυτά τα λέει 4 χρόνια…)
… Στις Βερτσούλες… µάλλον τώρα την άνοιξη
θα γίνουν κάποιες εργασίες… ( τι θα κάνουν εκεί
κολώνες…??? …ή διαπλάτυνση από πάνω…???
Τι σχέδια έχουν…???)… δεν ξέρω ακριβώς τι θα
κάνουν… δεν βγήκαν ακόµα τα πορίσµατα των
γεωτρήσεων… ( θα κάνουν και το δίπλα στις
Αγροµπλούλες…??? ή µόνο στις Βερτσούλες…???)… µα λέµε θα γίνουν και τα 2 αυτά
σηµεία… για να γίνουν και τα 2 το παλεύουµε…
(διακοπή πότε ρώτησες τελευταία φορά για αυτό…???) … ά… συνέχεια ρωτάω… εκεί στις
τεχνικές υπηρεσίες πηγαίνω συνέχεια… κάθε
βδοµάδα εκεί είµαι εγώ… ( µέχρι το πάσχα θα
έχουµε κάτι νεότερο για αυτό…???)… δεν ξέρω…
Σηµείωση δική µας… απαίτηση όλων είναι
να ενταθούν οι πιέσεις όλων µας εν όψει εκλογών για να δοθεί η πίστωση των 200.000 ευρώ
και να πέσει επιτέλους άσφαλτος στα 1.400 αυτά
µοναδικά εναποµείναντα µέτρα για να ολοκληρωθεί η Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου δια µέσου Νεράϊδας και Κλειτσού…!!!
7) Νεράϊδα – Μοναστήρι… γιατί δεν έγινε
αποχιονισµός…???
Απάντηση προέδρου… κοιτάξτε να δείτε…
το χιόνι ήταν µεγάλο… την δεύτερη µέρα… είπα
σε χωριανό µας µε φορτωτή… να πάει να καθαρίσει από κάτω… ( γιατί λοιπόν δεν πήγε από
κάτω αφού και η Νοµαρχία έδωσε εντολή να
πάει…???) …µου είπε… δεν µπορώ να το ξεχιονίσω γιατί είναι πολύ το χιόνι… (αφού δεν µπορεί γιατί ανακατεύεται…???)… µετά αυτός
έπαθε 2 µέρες ζηµιά… πήγε ο ∆ήµος (σ.σ. φορ-

τωτής από Απιδιά) και ξεχιόνισε από πάνω µέσω
Μεγαλάκκου… και είπαµε µετά εντάξει είναι
ανοιχτός ο δρόµος από πάνω… (αφού πήγε ο
∆ήµος εκεί στο Μοναστήρι γιατί δεν του είπατε
να γυρίσει από κάτω…???)… κοιτάξτε τι γίνεται
µε αυτή την ιστορία… τον ∆ήµο τον ζητάνε
παντού… ήθελε πολύ χρόνο να πάει από κάτω…
(αυτό ήταν λάθος σας Λάµπρο… έπρεπε να το
ξεχιονίσετε…)…
8) Γέφυρα Ρογκάκια δρόµου Νεράϊδα –
Καροπλέσι… ενέργειες… στείλατε κάποιο
έγγραφο να τη ζητάτε…??? Και πότε…??? Τι
σας απάντησαν εγγράφως…???
Απάντηση προέδρου… και εγώ… και µε το
δήµαρχο µαζί και µε το 731 τάγµα µηχανικού…
τι άλλο να σας πώ … ο κουνιάδος µου είναι εκεί
στην Ελασσόνα υποδιοικητής στη µονάδα αυτή… και µου λέει… ήρθαν επάνω στο χωριό…
πήγαµε το είδαµε… λείπουν κάποια κοµµάτια
της γέφυρας… ( γιατί δεν βάζουν 4 σίδερα από
ράγες τρένου… και χοντρή λαµαρίνα από πάνω…???)… είναι ειδικής φύσεως αυτά… πρέπει
να γίνουν τα συγκεκριµένα… δεν κάνουµε τίποτα… να δούµε τώρα πως θα το αντιµετωπίσουµε… µε προσωπικές επαφές… ( να γίνει µε άλλο
τρόπο… να βάλουν σίδερα… θέλουµε πρόσβαση… δεν περνάει πουθενά το ποτάµι… ) … το
φθινόπωρο… το καλοκαίρι αργά… ο διοικητής
του 731 που είναι στον Αµπελώνα… είπαν θα
έρθουν… µάλιστα τους κλείσαµε και ξενοδοχείο
για να µείνουν… τίποτα όµως… ( ε αφού δεν
µπορούν να βάλουν αυτή… τότε να πάµε σε
άλλη λύση…)
9) Κουπόνι 110 ευρώ για τηλεόραση… πότε
οι αιτήσεις…??? πού…??? γιατί δεν βγήκε
ακόµα ανακοίνωση…???
Απάντηση προέδρου… κοιτάξτε… αυτό…
κουβέντιασα µε το ∆ήµο… είναι στα ΚΕΠ…
είχα στο ΚΕΠ µισή µέρα… γιατί ξεκίνησε Αργιθέα κλπ… τα δικαιολογητικά… έχω εγώ εδώ
µερικά πράγµατα… ( πώς θα ενηµερωθεί ο κόσµος βρέ Λάµπρο… πρέπει να βγεί ∆ελτίο Τύπου… να ενηµερωθεί ο κόσµος…)… πρέπει να
ξεδιαλύνει αυτό τώρα είναι µέχρι 15 Μαρτίου…
(δικαιούχοι είναι 3 Κοινότητας µόνο του δήµου
µας Καροπλέσι Νεράϊδα & Μολόχα)… ναι…
τώρα τι γίνεται… ή µε λογαριασµό ∆ΕΗ για να
προκύπτει το µόνιµο κατοικίας… ( ποιος θεωρείται µόνιµος…??? Ο µπάρµπας µου εδώ που είναι
10 µήνες στο χωριό και 2 στην πόλη… θεωρείται
µόνιµος…???)… κοιτάξτε το µόνιµος είναι λίγο
µπέρδεµα… κάτι όπως είναι µε τα ξύλα… ( άρα
το ποιός είναι µόνιµος θα το αποφασίσεις εσύ ο
πρόεδρος…)… ναι αυτό θα προκύπτει από τους
λογαριασµούς… εντάξει θα προσπαθήσουµε να
πάρουν όλοι… λίγο µπέρδεµα είναι το µόνιµο
της κατοικίας… εγώ προσωπικά θέλω να πάρουν
όλοι… όσοι είστε εδώ να πάρετε όλοι… δεν µε
πειράζει… ( σε δεσµεύει σε αυτό τίποτα κάτω
από το ∆ήµο…???)… όχι τίποτα… αυτές τις
µέρες θα πάω στο ΚΕΠ… και θα βγάλουν ανακοίνωση στις εφηµερίδες… µόλις ξεδιαλύνει το
τοπίο…
10) ΟΤΕ σταθερά τηλέφωνα… γιατί οι πολλές βλάβες…???
Απάντηση προέδρου… κοιτάξτε… µε τον
ΟΤΕ… έχω βαρεθεί να παίρνω τηλέφωνα…
φέτος είχαµε συνέχεια βλάβες… πήρε 500 φορές
να δηλώσω βλάβη… πόση ώρα περιµένω στο
ακουστικό… η αµαρτία των αιώνων… τώρα οι
βλάβες δηλώνονται πλέον στα κεντρικά… όπως
εσείς έτσι κι εγώ τις δηλώνω… παραµονή πρωτοχρονιάς για τη ∆ΕΗ ήµουνα 57 λεπτά σε αναµονή… ( γιατί εσύ σαν πρόεδρος δεν παίρνεις
κατ’ ευθείαν τον υπάλληλο της Καρδίτσας…???)
… όχι πρέπει κι εγώ να δηλώσω τη βλάβη στα
κεντρικά… ( γιατί χάλαγαν τα τηλέφωνα αφού
είναι ασύρµατα…???)… κοιτάξτε… µια δόση
τώρα τελευταία είχε πρόβληµα µε το ρεύµα…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ

-Τι γίνεται βρε Γιώργο με το γιο μου;
- Εντάξει Κώστα, θα τον πάρω ως ειδικό
σύμβουλο με 5000ευρώ το μήνα.
- Όχι Γιώργο. Κάτι πιο απλό και με λίγα λεφτά . Για να δει πως βγαίνουν τα λεφτά.
- Εντάξει. Τότε θα τον διορίσω Γενικό Γραμματέα με 4000 ευρώ.
- Όχι μωρέ Γιώργο, βάλτον κάπου στο δημόσιο με 700 ευρώ το μήνα για να μάθει τι θα
πει δουλειά και για να μη ξανατρέχουμε
άμα φύγεις.
- Δεν γίνεται Κώστα. Για 700 ευρώ χρειάζεται πτυχίο, διδακτορικό, ξένη γλώσσα, ΑΣΕΠ.

είναι συνάρτηση του ρεύµατος… στείλαµε µηχάνηµα επάνω στον ΑηΛιά το καθάρισε τά
’φτιαξαν… την άλλη µέρα ξανακόπηκαν… παίρνω τις βλάβες… λένε τώρα χάλασε στην κεραία
στα Γιαννουσέϊκα… άντε να ανοίξουµε κι εκεί το
δρόµο να πάνε… µου λέει µια κυρία εκεί… κοιτάξτε λέει… τώρα µέχρι το καλοκαίρι θα αναβαθµίσουµε την περιοχή… θα µπούν µηχανήµατα σε κάτι θαλάµους… 2Χ2 περίπου… και θα
πιάνετε και ιντερνετ… τους λέω πού θα
µπούν…??? ….µου λέει έχουµε κάνει µετρήσεις… και βρήκαµε τον κατάλληλο χώρο… θα
µιλήσουµε για αυτό… ( εµείς µάθαµε πως είναι
ένα εξάµηνο που συζητείται αυτό… και προχωράει για την µπασκέτα… εµείς τους είπαµε πως
θα αντιδράσει ο κόσµος του χωριού όλου για
αυτό το χώρο… κι οπουδήποτε αλλού µέσα στο
χωριό… θα σας σταµατήσει το χωριό… να πάει ο
πρόεδρος… ( γιατί δεν συζητάνε για την οπτική
ίνα…??? να έρθει από Μολόχα & να λυθεί έτσι
το πρόβληµα χωρίς κεραίες…??? Το ρώτησες…???) …ναι …λένε πως η οπτική ίνα είναι
άλλη εταιρεία… ( γιατί πήγε στη Μολόχα και δεν
συνέχισε από τη Ραχούλα που είναι πιο σύντοµα…???)… ναι από τη Ραχούλα είναι το πιο
σύντοµο για όλα τα χωριά µας… ρωτήσαµε µε το
δήµαρχο και µας είπαν… κοιτάξτε… αυτό θα
συνεχίσει για Κουκέϊκα και άλλα χωριά… µου
λένε όµως αυτοί κάτω από τον ΟΤΕ… µέχρι το
καλοκαίρι θα έχουµε ίντερνετ ασύρµατο… κάντε
όπως θέλετε λέω αρκεί να έχουµε… ( ναι αλλά
εµείς θέλουµε να συνεχίσει η οπτική ίνα…) …
( λένε πως η οπτική ίνα είναι άλλης εταιρείας και
ο ΟΤΕ δεν έχει καµιά σχέση µε αυτή…) …εµένα
µου είπαν πως µέχρι το καλοκαίρι θα έχουµε
ιντερνετ… ( µα να βάλουν τώρα τις κεραίες και
σε λίγο να έρθει η ίνα…??? είναι πεταµένα τα
λεφτά για τις κεραίες…!!!)… εµάς δεν µας ενδιαφέρει πως θα έρθει… εµείς ίντερνετ θέλουµε…
( να ζητήσουµε εγγράφως από την εταιρεία της
οπτικής ίνας να έρθει και στη Νεράϊδα συντοµότερα λόγω αυτού του προβλήµατος…)… να τα
αφήσουν εκεί που είναι και να βάλουν ενισχυµένα µηχανήµατα… ή να φέρουν οπτική ίνα… για
την ίνα µίλησε και ο δήµαρχος, και του είπαν
πως ναι θα έρθει… όχι µόνο Σαραντάπορα και
Νεράϊδα αλλά θα πάει και απέναντι στα Κουκέϊκα…
11) ∆Ε∆∆ΗΕ ηλεκτρικό ρεύµα… γιατί οι
πολλές βλάβες…??? αφού δεν ήταν κοµµένο
σύρµα στη γραµµή τότε πού ήταν η βλάβη…???
Απάντηση προέδρου… κοιτάξτε… οι περισσότερες βλάβες παρουσιάζονται σε υποσταθµούς… συνήθως πάνω από τη Ραχούλα στα µαχαίρια… στέλνουµε συνέχεια έγγραφα σαν πρόεδροι… έρχεται το συνεργείο αµέσως αλλά εµείς
θέλουµε να µην κόβεται… το θέµα είναι γιατί
είναι προβληµατική η γραµµή… τώρα την προηγούµενη βδοµάδα ήρθαν και άλλαξαν στην Κρανιά δυο κολώνες και µία στη Νεράϊδα στα
Κτσέϊκα… µε τον δήµαρχο µιλούσαµε εκεί και
µε τον κ. Κολοβό (∆ιευθυντή ∆Ε∆∆ΗΕ Καρδίτσας)… και λέει θα το βελτιώσουµε άµεσα… ό,τι
γίνεται θα το κάνουµε… συχνά δίνει το συνεργείο ρεύµα και ξαναπέφτει… εκεί τώρα ψάχνουµε
την βελτίωση… να δούµε τι φταίει… είµαστε
συνέχεια στην τσίτα… είπαµε θα πάµε πάλι αυτές τις µέρες πρόεδροι & δήµαρχος στον κ. Κολοβό…
12) Βράχος στη Χούνη… πότε θα καθαριστεί… & τα υπόλοιπα µπάζα…???
Απάντηση προέδρου… αυτός θέλει τσάπα
περιστρεφόµενη… θέλει πολλά για να σπάσει…
θα πούµε σε σφυρί να έρθει να το σπάσει… να το
πάρει… και να πάρει και τα µπάζα…. ένας τρικαλινός εργολάβος που έχει τις αποκαταστάσεις
από θεοµηνίες… κουβέντιασα εγώ µαζί του…
και µου είπε πως την άνοιξη θα έρθω να κάνω
κάποιες εργασίες εκεί… θα του πούµε να το
σπάσει… και να το πάρει κι αυτό… να το φορτώσει… δεν είναι µόνο αυτός είναι και άλλα µπάζα
που πρέπει να πάρει… από το Κουτσοχέρι…
κλπ.
Χωριανοί µας είπαν… …λοιπόν να σου πούµε και ένα µεγάλο ευχαριστώ που ξεβούλωσες το
ρέµα στη Λεκάνη… συγχαρητήρια δηµόσια…
αλλά θέλει και δίπλα στο Μέγα Ρέµα καθάρισµα
το ρέµα… σε ένα σηµείο στα «Χτήρια»… που
πάνε δρόµο για χωράφι… να φτιάξουν αυτοί εκεί
γεφυράκι ξύλινο µε δυο τέµπλες να περνάνε… να
είναι ελεύθερο παντού το Μέγα Ρέµα…!!!
∆. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
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Ειδήσεις ••• Σχόλια ••• Ευτράπελα
••• Σε πολλά μέρη της Ελλάδας λένε
ότι «όταν γκαρίζει το γαϊδούρι ή όταν
τρέχει γρήγορα στο παχνί για τροφή ή
όταν είναι φορτωμένο αρπάζει από
κάτω ό,τι βρεί θα έχουμε βαρύ χειμώνα ••• Επειδή στο χωριό έχουμε ένα
μόνο γομάρι και δεν γκαρίζει λόγω γηρατειών, επειδή οι παλιοί που προέβλεπαν τον καιρό ερμηνεύοντας τα σημάδια
της φύσης ή διαβάζοντας τον Καζαμία
έφυγαν απ’ τη ζωή, ••• είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τα δελτία
της Ε.Μ.Υ., τον Ανδρόνικο, τον Αρναούτογλου στην κρατική τηλεόραση, τον
Αρνιακό στον ΑNT1 την Σούζη στον ΣΚΑΪ
και τον Καλλιάνο στο OPEN ••• Ο Γενάρης ήταν ο μήνας με πολλά χιόνια και
θερμοκρασία έως και 15 βαθμούς υπό
του μηδενός. Μη λησμονούμε όμως ότι
«χιόνι πέφτει το Γενάρη, χαρές θα ‘ναι
τον Αλωνάρη» ••• Το 2012 είχε τον
βαρύτερο Χειμώνα μετά το 1912, με τα
δύο μέτρα χιόνι που έριξε είχε ως αποτέλεσμα για 15 ημέρες να κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα και το τηλέφωνο ••• μόνο
με τα κινητά σε ελάχιστα σημεία και
εκτός σπιτιών, όπου υπήρχε σήμα είχαμε επικοινωνία και ενημέρωση ••• Όλοι
όσοι ανησυχούσαμε για την εξέλιξη της
κακοκαιρίας τηλεφωνούσαμε στον Μπίλυ ••• Ο Λάμπρος με το Φου-Μπου (F/
B) ως μετεωρολογικός ανταποκριτής
μετέφερε την εικόνα του φετινού χειμωνιάτικου καιρού με τον πολύ χιονιά σ’
όλα τα σπίτια των αποδήμων του χωριού. Τους ευχαριστούμε και τους δύο.
••• Είναι στις προθέσεις του ΟΤΕ Καρδίτσας να τοποθετήσει μηχανολογικό
εξοπλισμό στο χώρο της μπασκέτας
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που
θα έχει στην υγεία των χωριανών
μας ••• Οι σύλλογοι, ο πρόεδρος της ΤΚ,
όλοι μας να εναντιωθούμε, να διαμαρτυρηθούμε ούτως ώστε ο ΟΤΕ να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό αυτό εκτός του
χωριού ••• Στον πέρα μαχαλά και πέρα
από το Μέγα-Ρέμα τα προεδρεία καλά
κρατούν. Πρώην και νυν πρόεδροι των
συλλόγων, του Δασικού, των Αποδήμων
και του Μορφωτικού & Εξωραϊστικού
όλοι στην ίδια γειτονιά. Τι άλλο απομένει; ••• Η κοπή της βασιλόπιτας στην
Αθήνα τα ανταμώματα στη Λαμία και
στην Καρδίτσα βγάζουν Πρόεδρο •••
Φίλε Θόδωρε όχι άλλα ανταμώματα.
••• Ο μύλος ξωτικών στα Τρίκαλα ενέπνευσε κάποιον υποψήφιο της περιοχής
μας να θέλει αναστηλώσει έναν νερόμυλο από τους πολλούς που λειτουργούσαν στην περιοχή μας. ••• Μύλος
στα «Μαντάνια» κάτω από την Νεράϊδα,

μύλος στη θέση «Διχάλια» στο ΜέγαΛάκκο, μύλος στη θέση «Πρίσκα» κοντά
στα Σαραντάπορα ••• .Επειδή ως επί το
πλείστον οι νερόμυλοι βρίσκονταν στις
όχθες ποταμών νομίζω ότι η καλύερη
επιλογή είναι στη θέση «Μουχτούρι»
όπου λειτουργούσε νερόμυλος ιδιοκτησίας Δημητρίου Αυγέρη με μαντάνια και
νεροτριβιά ••• Αυτά τα ερειπωμένα
μνημεία θυμίζουν τον αχό της φτερωτής και της μυλόπετρας, τη νοστιμιά της
σταχτοκουλούρας και του κραμποκουκιού που ήταν η σπεσιαλιτέ του μύλου.
••• Προεκλογική περίοδος είναι και
έχουν όλοι δικαίωμα στο όνειρο. Λεφτά
υπάρχουν; Προτείνω να πάρουν μέρος
στα τηλεπαιχνίδια που μοιράζουν
άφθονο χρήμα ••• Σε ένα από αυτά,
όχι βέβαια για ψηφοθηρικούς λόγους,
στο «Ρουκ-Τουκ» του ΑΝΤ1 συμμετείχε
μια παρέα φίλων απ’ την Καρδίτσα οι
«Χλιμάρες» ένας εκ των οποίων ήταν ο
Βάϊος Κουτσομπάνης. ••• Προς τέρψη
όλων μας στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας
ο πρόεδρος της ΤΚ του χωριού μάντρωσε αδέσποτα γελάδια με σκοπό την
κατάσχεσή τους ••• την επόμενη ημέρα έγινε γνωστό ότι ο ιδιοκτήτης των
γελαδιών φόρτωσε τα ζώα και έφυγε. Τι
συνέβη και είχαμε αυτή την εξέλιξη;
••• «Φυλάξου από τον διάβολο και το
Φλεβαριάτικο κρύο». Ο Κουτσοφλέβαρος μας αποχαιρέτισε με έντονη χιονόπτωση και τσουχτερό κρύο. Οι λίγοι
κάτοικοι του χωριού τον Γενάρη και τον
Φλεβάρη βαρέθηκαν να αντικρίζουν
λευκές ημέρες ••• Είναι απαράδεκτο
να βλέπουν 620 φίλοι μια ανάρτηση
στο F/B του μοναδικού ευπατρίδη της
περιοχής μας και να κάνουν LIKE 22.
Ευτυχώς που δεν μας κατηγόρησε ότι η
παρέα μου βρίσκεται πίσω απ’ όλα αυτά ••• Στέλνει τελεσίγραφα στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, εγκαλεί
διαχειριστές ιστοσελίδων γιατί δεν προβάλουν θέματα του χωριού που μόνο
αυτός αναδεικνύει. Ο εκνευρισμός του
είναι εμφανής ••• Η συντήρηση του
γεφυριού στο «Τσιροπλάκι» με πρωτοβουλία του ιδίου είναι αξιέπαινη και
αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους
εργάστηκαν για το σκοπό αυτό ••• Ας
μην ξεχνάμε λέξεις που ακούγονται στα
χωριά μας όπως: «αρούποτος»,
«μπάϊλας»,
«αρβάλι»,
«τσάκνα»,
«πατλιά», «ξαμώνω», «απέτακας»,
«πλαλτούρα»,
«αμαλαϊά»,
«απστομάω»,
«απύτιαγος»,
«κορδοκυλιέμαι».

Αριστοφάνους Όρνιθες (κωμωδία)
Η υπόθεση του έργου
υο Αθηναίοι φίλοι, ο πονηρός Πεισθέταιρος και ο αγαθός Ευελπίδης, επιθυμούν
να βρουν το πουλί τσαλαπετεινό (που άλλοτε
ήταν άνθρωπος, ο βασιλιάς Τηρέας) για να το
ρωτήσουν σε ποια πόλη μπορεί κανείς να ζήσει
ήσυχα, πλούσια και ειρηνικά. Στην εισαγωγή του
έργου, λοιπόν, εμφανίζονται οι δύο φίλοι να
πετούν μέσα από το δάσος, ο ένας πάνω σε μια
κουρούνα και ο άλλος σε μια καλιακούδα, δηλώνοντας ότι μεταναστεύουν επειδή βαρέθηκαν
τη δικομανία των Αθηναίων.
Όταν πια βρίσκουν τον τσαλαπετεινό, εκείνος
τους απογοητεύει, καθώς δεν έχει να προτείνει
καμία πόλη που να τους αρέσει. Τότε όμως ο
Πεισθέταιρος συλλαμβάνει την ιδέα να ιδρύσουν μαζί με τον τσαλαπετεινό-Τηρέα την πόλη
των πουλιών στους αιθέρες, στο μεσοδιάστημα
δηλαδή μεταξύ του κόσμου των ανθρώπων και
του κόσμου των θεών. Ο τσαλαπετεινός πείθεται και καλεί τα πουλιά για να τους ανακοινώσουν μαζί το σχέδιο του Πεισθέταιρου.
Τα πουλιά εμφανίζονται αγριεμένα από την
εισβολή των ανθρώπων και θεωρώντας ότι ο
τσαλαπετεινός τους πρόδωσε, ετοιμάζονται να
επιτεθούν στους εισβολείς. Για άλλη μιά φορά
όμως ο Πεισθέταιρος παίρνοντας τον λόγο, φουσκώνει τα μυαλά των πουλιών . Στο τέλος πείθει
τα πουλιά να ιδρύσουν τη Νεφελοκοκκυγία (=
κατοικία των κούκων στα σύννεφα, την πόλη
δηλαδή των πουλιών) με στόχο να αναδειχτούν
σε ρυθμιστές της θεϊκής εξουσίας λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι των θεών με τους ανθρώπους.
Έτσι, τα πουλιά χωρίζονται σε ομάδες εργασίας

Δ

και ξεκινάει το χτίσιμο του τείχους που θα περιβάλλει τη χώρα των πουλιών και θα εμποδίζει
έτσι την τσίκνα από τις θυσίες των ανθρώπων να
ανεβαίνει στους θεούς.
Πριν ακόμα καλά-καλά χτιστεί η πόλη και με
πρώτον από όλους τον ιερέα που έρχεται για να
κάνει θυσία, καταφθάνουν διάφοροι εκμεταλλευτές και καλοθελητές που προσπαθούν να
αποκομίσουν οφέλη από την ίδρυση της Νεφελοκοκκυγίας. Ο Πεισθέταιρος όμως τους ξεφορτώνεται όλους και σιγά σιγά το τείχος ολοκληρώνεται.
Εν τω μεταξύ οι θεοί αρχίζουν να πεινούν και
να ανησυχούν γιατί δεν φτάνει πια στους ουρανούς η τσίκνα των σφαχτών. Αρχικά στέλνουν
την Ίριδα ως αγγελιαφόρο, την οποία όμως εκδιώκει βίαια ο Πεισθέταιρος. Έπειτα εμφανίζεται ο -πάντα αντιεξουσιαστής- Προμηθέας για
να ενημερώσει μυστικά τον Πεισθέταιρο για τις
αποφάσεις των θεών και να τον συμβουλέψει τι
να κάνει για να τους πάρει την εξουσία.
Πραγματικά, όπως έχει προειδοποιήσει ήδη ο
Προμηθέας, φτάνει αντιπροσωπεία των θεών
για να διαπραγματευτεί την ελεύθερη διακίνηση
της τσίκνας. Η αντιπροσωπεία απαρτίζεται από
τον διπλωμάτη Ποσειδώνα, τον φοβερό φαγά
Ηρακλή και τον αγροίκο Τριβαλλό, που είναι
εκπρόσωπος των βαρβαρικών θεών. Οι διαπραγματεύσεις -οι οποίες διεξάγονται δίπλα από ένα
σφαχτό που ψήνεται- καταλήγουν, πάντα σύμφωνα με τις συμβουλές του Προμηθέα, στον
γάμο της όμορφης νεαρής θεάς Βασιλείας με
τον Πεισθέταιρο. Έτσι το έργο τελειώνει με τη
γαμήλια ένωση του Πεισθέταιρου και της ουράνιας θεάς.

ΕΧΕΜΥΘΟΣ

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 Χρ. Μπέλλου και ασχολείται με τα Λογιστικά και
Φοροτεχνικά. Τηρεί Βιβλία Ελευθέρων Επαγγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος ,Φ.Π.Α κ.λ.π.

Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών πολυκαταστημάτων, είναι οι καταγόμενοι
από το γειτονικό μας χωριό Άγραφα, Αδελφοί Χόντου, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Αργύρης ,
ο Γιάννης και ο Κώστας, παιδιά του αειμνήστου Σωτήρη Χόντου
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ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ
(η γιορτή και ο υπολογισµός της ηµεροµηνίας του)

Τ

ο Πάσχα είναι η µεγαλύτερη και πλουσιότερη σε
λαογραφικές εκδηλώσεις γιορτή των Ορθοδόξων
Χριστιανών. Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την
εβραϊκή «pesah» που σηµαίνει "διάβαση".
Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα σε ανάµνηση της απελευθέρωσής τους από τους Αιγυπτίους και της διάβασης
της Ερυθράς θάλασσας και οι Χριστιανοί γιορτάζουν την
ανάσταση του Σωτήρα και τη διάβαση από το θάνατο στη
ζωή.
ΕΒΡΑΙΚΟ ΠΑΣΧΑ
Το Πάσχα προϋπήρχε ως έθιµο στην αρχαία Αίγυπτο,
όπου γιόρταζαν την άνοιξη το Πισάχ, δηλ. τη διάβαση του
Ήλιου από τον ισηµερινό (µε άλλα λόγια την εαρινή ισηµερία). Από τους Αιγύπτιους πήραν εθιµικά στοιχεία οι Εβραίοι και µαζί το έθιµο του Πάσχα.
Το χριστιανικό Πάσχα διαφέρει από το εβραϊκό. Έως τον
4ο αιώνα µΧ. ο γιορτασµός του ήταν κοινός.
∆ιαφοροποιήθηκε ωστόσο από τους Αποστόλους το 51
µΧ., ενώ χριστιανοί και Εβραίοι διαχωρίστηκαν απόλυτα
(σε σχέση µε τη γιορτή του Πάσχα) µετά την Α' Οικουµενική σύνοδο. Η σύνοδος αυτή επέµενε να γιορτάζουν όλοι οι
Χριστιανοί µαζί (∆ύσης και Ανατολής) και µάλιστα να γιορτάζουν χρονολογικά µετά το εβραϊκό Πάσχα.
Μετά την αλλαγή του ηµερολογίου και την θέσπιση του
"Γρηγοριανού ηµερολογίου" το 1852 σταθεροποιήθηκε η
ασυµφωνία όχι µόνο µεταξύ Εβραίων και Χριστιανών αλλά
και
µεταξύ
των
Χριστιανικών
Εκκλησιών
(Ρωµαιοκαθολικών, Προτεσταντών και Ορθοδόξων).
Στοιχεία για το γιορτασµό του Πάσχα από τους Ιουδαίους (Εβραίους) υπάρχουν στο ∆ευτερονόµιο, όπου ερµηνεύεται η αιτία του τρόπου του γιορτασµού τους.
Η εαρινή ισηµερία για τους Εβραίους είναι η 1η Νισάν.
Σύµφωνα µε την Έξοδο κάθε αρχηγός οικογένειας
έπαιρνε στις 10 Νισάν ένα πρόβατο αρσενικό, το οποίο θυσίαζε στις 14 Νισάν στο ναό των Ιεροσολύµων.
Όσοι έµεναν έξω από την πόλη, στην επαρχία, δεν
ήταν υποχρεωµένοι να εφαρµόσουν αυτό το έθιµο της
θυσίας του αρνιού και µπορούσαν να το αντικαταστήσουν µε άλλα φαγητά.
Το αρνί που θυσιαζόταν, το έψηναν αργότερα µε
τον όρο να το φάνε όλο το ίδιο βράδυ. Απαγορευόταν
να περισσέψει από το ψηµένο αρνί για την επόµενη
ηµέρα. Κατά τη γιορτή, το βράδυ, οι Εβραίοι άπλωναν
στο τραπέζι όλα τα φαγητά, δηλ. το αρνί, τις πικρίδες
(είδος πικρών χόρτων), τα άζυµα και το βάµµα. Από
όλα αυτά έτρωγαν πρώτα τις πικρίδες και προσεύχονταν. Στη συνέχεια, οι πιο γέροι της οικογένειας διηγούνταν όλη την ιστορία της δουλείας και της απελευθέρωσης από την αιγυπτιακή σκλαβιά και εξηγούσαν
το συµβολισµό κάθε είδους φαγητού που βρισκόταν
στο τραπέζι. Έτσι, τα άζυµα συµβόλιζαν τη βιαστική
φυγή των Εβραίων, τόσο βιαστική ώστε δεν πρόλαβαν
να ζυµώσουν. Επίσης οι πικρίδες συµβόλιζαν την
πικρία της σκλαβιάς. Σε όλη τη διάρκεια του γιορτασµού υπήρχε ρητή απαγόρευση να φάνε ζυµωµένο ψωµί
για εφτά µέρες, ενώ όλοι οι Εβραίοι φορούσαν παπούτσια
οδοιπορίας, θέλοντας να συµβολίσουν τη φυγή.
Εκτός από την απελευθέρωση από την Αιγυπτιακή
σκλαβιά και το πέρασµα της Ερυθράς Θάλασσας, οι Εβραίοι γιόρταζαν µε το Πάσχα και την ανοιξιάτικη συγκοµιδή. Γι' αυτό όλοι οι αρχηγοί των οικογενειών έφερναν ως
τάµα στο ναό των Ιεροσολύµων και ένα δεµάτι κριθαριού.
Έτσι κήρυσσαν και τη γιορτή της συγκοµιδής και τότε µόνον επιτρεπόταν να φάνε ζυµωµένο ψωµί.
Κατά το Πάσχα, επίσης, έδιναν χάρη σε έναν κατάδικο,
συνήθεια που µάλλον εισήγαγαν οι Ρωµαίοι.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ
Το Χριστιανικό Πάσχα διαρκεί δύο εβδοµάδες: από την
Κυριακή των Βαΐων (συµβολίζει την είσοδο του Χριστού
στα Ιεροσόλυµα) ως την Κυριακή του Θωµά.
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ο προσδιορισµός της Κυριακής του Πάσχα αποτέλεσε
περίπλοκο πρόβληµα για τις Εκκλησίες και προκάλεσε
σφοδρές έριδες.
Η Α' Οικουµενική σύνοδος της Νίκαιας (325) όρισε ως
µέρα του Πάσχα την πρώτη Κυριακή µετά την πανσέληνο
που ακολουθεί την εαρινή ισηµερία της 21ης Μαρτίου.
Καθόρισε επίσης ότι, εφόσον η πανσέληνος είναι Κυριακή, το Πάσχα θα γιορτάζεται την αµέσως επόµενη Κυριακή.
Οι ηµεροµηνίες αυτές υπολογίζονται µε το παλαιό ηµερολόγιο (Γρηγοριανό), γιατί µ' αυτό καθορίζεται η εαρινή
ισηµερία.
Οι ηµεροµηνίες του ορθόδοξου Πάσχα κυµαίνονται από
τις 4 Απριλίου ως τις 8 Μαΐου. Επειδή για τον καθορισµό του ορθόδοξου Πάσχα η εαρινή ισηµερία υπολογίζεται
µε βάση το παλαιό ηµερολόγιο, οι παλαιοηµερολογίτες και
οι νεοηµερολογίτες γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια µέρα.
Αντίθετα, οι ρωµαιοκαθολικοί και οι προτεστάντες καθορίζουν την εαρινή ισηµερία µε βάση το νέο ηµερολόγιο και γι'
αυτό γιορτάζουν συνήθως το Πάσχα µια βδοµάδα νωρίτερα από τους Ορθόδοξους.
Το Πάσχα συµβαίνει να γιορτάζεται ταυτόχρονα από τις
∆υτικές εκκλησίες και την Ορθόδοξη, όταν η πρώτη πανσέληνος µετά την εαρινή ισηµερία πέφτει µετά τις 28 Μαρτίου.
Το Ιουδαϊκό (Εβραικό) Πάσχα γιορτάζεται σήµερα κατά
την πανσέληνο της εαρινής ισηµερίας, δηλ. µεταξύ 30

Μαρτίου και 27 Απριλίου. Παλιότερα το ιουδαϊκό Πάσχα
(γνωστό ως Νοµικό Πάσχα) γιορταζόταν σύµφωνα µε το
Μωσαϊκό νόµο µεταξύ 3ης Απριλίου και 1ης Μαΐου.
Ο Χριστός και οι απόστολοι εόρταζαν το Ιουδαϊκό Πάσχα
µε το οποίο συνδέθηκε και ο Μυστικός ∆είπνος. Επειδή οι
πρώτοι χριστιανοί, όπως ήταν φυσικό, ήταν Εβραίοι, παρέλαβαν την εορτή αυτή από αυτούς και διατήρησαν το
όνοµα Πάσχα σε ανάµνηση της Ανάστασης του Κυρίου
δηλ. "της διαβάσεως από τον θάνατον στην ζωή" και συµβολικά της "διαβάσεως από του θανάτου της αµαρτίας εις
την ζωήν της αλήθειας" και ονοµαζόταν σε αντιδιαστολή µε
το Εβραϊκό Πάσχα "Πάσχα το καινόν".
Κατά τα πρώτα έτη του Χριστιανισµού, οι Ιουδαΐζοντες
Χριστιανοί τόνιζαν στην εορτή του Πάσχα το γεγονός της
σταύρωσης του Χριστού και επέµεναν να το εορτάζουν την
14η του µήνα Νισάν, µαζί µε τους Εβραίους. Αυτό συνέβαι-

Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή και εορτάζεται
την επόµενη Κυριακή µετά την πρώτη εαρινή
πανσέληνο (δηλ. η πανσέληνος µετά τις 21
Μαρτίου), υπολογιζόµενη (η πανσέληνος) σύµφωνα µε τους κύκλους του Μέτωνα και η ηµεροµηνία µε το παλαιό ηµερολόγιο.
νε και µε τους "τεσσαρεσκαιδεκατίτες" της Μικράς Ασίας.
Αντίθετα, οι Χριστιανοί άλλων εθνών, τόνιζαν την ανάσταση του Χριστού και συνέδεσαν τον εορτασµό του Πάσχα µε την αναστάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας, την Κυριακή, η οποία ακολουθούσε την 14η του µήνα Νισάν, µε την
έννοια ότι το Χριστιανικό Πάσχα δεν ήταν δυνατόν να
προηγείται ή και να συµπίπτει µε το εβραϊκό Πάσχα. Μόνο
οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας επέµεναν στην Iουδαΐζουσα
παράδοση, ενώ όλες οι άλλες τοπικές εκκλησίες εόρταζαν

το Πάσχα µετά το Iουδαϊκό και σε ηµέρα Κυριακή.
Λύση στο πρόβληµα της ηµεροµηνίας εορτασµού του
Πάσχα έδωσε η Α' Οικουµενική σύνοδος που έγινε στην
Νίκαια της Βιθυνίας το 325 µ.Χ., η οποία λαµβάνοντας
υπόψη ότι οι εβραίοι εόρταζαν το Πάσχα κατά την ηµέρα
της Πανσελήνου που γινόταν µετά την εαρινή ισηµερία και
επειδή ο Χριστός αναστήθηκε µετά την εορτή του εβραϊκού
Πάσχα, δηλαδή µετά την εαρινή πανσέληνο, καθόρισε τον
εξής κανόνα:
Το χριστιανικό Πάσχα πρέπει να εορτάζεται την
πρώτη Κυριακή µετά την Πανσέληνο, που θα γίνει
κατά την ηµέρα της εαρινής ισηµερίας ή µετά από αυτήν. Αν η πανσέληνος γίνει Κυριακή τότε το Πάσχα θα
εορτάζεται την εποµένη Κυριακή.
Αυτό έγινε για να µην συµπίπτει ποτέ το χριστιανικό µε
το εβραϊκό Πάσχα. Η πανσέληνος που συµβαίνει κατά ή
µετά την εαρινή ισηµερία λέγεται και πανσέληνος του Πάσχα ή πασχαλινή πανσέληνος.
Η Α' Οικουµενική σύνοδος ανέθεσε στον Πατριάρχη της
Αλεξάνδρειας, να φροντίσει τον καθορισµό της πανσελήνου του Πάσχα και κατ' επέκταση την ηµεροµηνία του Πάσχα για όλες τις χριστιανικές εκκλησίες. Στην Αλεξάνδρεια
όµως χρησιµοποιούσαν τον κύκλο του Μέτωνα για τον
προσδιορισµό των µελλοντικών Πανσελήνων, σύµφωνα
βέβαια και µε το Ιουλιανό ηµερολόγιο.
Ο Αθηναίος αστρονόµος Μέτων (432 π.Χ.) ανακάλυψε
ότι 235 συνοδικοί µήνες ισοδυναµούν µε 19 τροπικά
(ηλιακά) έτη. Ο συνοδικός µήνας είναι το χρονικό διάστηµα
µεταξύ δυο διαδοχικών οµωνύµων φάσεων της σελήνης
(π.χ. µεταξύ δυο πανσελήνων ή µεταξύ δυο πρώτων τέταρτων) και είναι ίσος µε 29,530588 ηµέρες. Το τροπικό
έτος, είναι το χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δυο διαδοχικές
διαβάσεις του ήλιου από το εαρινό ισηµερινό σηµείο (κατά
την φαινόµενη ετήσια κίνηση του ήλιου πάνω στην εκλειπτική) και είναι ίσο µε 365,242199 (µέσες ηλιακές) ηµέρες.
Αυτή η περίοδος των 19 τροπικών ετών ή 6940 ηµερών
περίπου, ονοµάστηκε κύκλος του Μέτωνα ή κύκλος της
σελήνης. Ο κύκλος αυτός είναι πρακτικά χρήσιµος, διότι αν
καταγράψουµε τις ηµεροµηνίες των φάσεων της σελήνης
επί 19 συνεχόµενα έτη, οι φάσεις θα επανέρχονται στις
ίδιες ηµεροµηνίες και κατά την ίδια σειρά στα επόµενα 19
έτη κ.ο.κ.
Η ανακάλυψη αυτή έκαµε τεράστια εντύπωση στους
Αθηναίους ώστε αποφάσισαν να γράψουν "χρυσοίς γράµµασι" σε όλα τα δηµόσια καταστήµατα τον αριθµό που
φανερώνει την τάξη του εκάστοτε τρέχοντος έτους µέσα
στον κύκλο του Μέτωνα.

Όµως ο κύκλος του Μέτωνα παρουσιάζει κάποιο σφάλµα. Το σφάλµα αυτό έχει συγκεντρωθεί από το 325 µ.Χ.
και σήµερα είναι 5 περίπου ηµέρες.
Με βάση λοιπόν τον κύκλο του Μέτωνα σχηµατίσθηκε
(από τους Αλεξανδρινούς αστρονόµους) ο πίνακας των
πανσελήνων του Πάσχα, (Πασχάλιοι πίνακες) δηλαδή των
µετά την 21η Μαρτίου Ιουλιανού ηµερολογίου πανσελήνων, που ακόµη και σήµερα χρησιµοποιούν οι ορθόδοξοι
Χριστιανοί, άλλοι αυτούσιο (π.χ. Ρώσοι) και άλλοι (π.χ.
εµείς οι Έλληνες) σε σχέση και µε το Νέο (Γρηγοριανό)
ηµερολόγιο.
Αυτό συνεχίστηκε µέχρι το 1582 που η Καθολική εκκλησία καθιέρωσε το νέο (Γρηγοριανό) ηµερολόγιο (αυτό που
έχοµε σήµερα και εµείς) για να διορθώσει τα συσσωρευµένο λάθος του παλαιού (Ιουλιανού) ηµερολογίου (π.η.) (τότε
υπήρχε 10 µέρες καθυστέρηση του π.η., δηλαδή η εαρινή
ισηµερία του 1582 αντί να γίνει στις 21/3 έγινε στις 11/3).
Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί, κυρίως από µίσος στον πάπα,
δεν δέχτηκαν την ρύθµιση αυτή και ορισµένοι (οι παλαιοηµερολογίτες) συνεχίζουν κανονικά µέχρι σήµερα να χρησιµοποιούν το π.η.
Όµως η Εκκλησία της Ελλάδας δέχθηκε το νέο ηµερολόγιο (ν.η.) στις 10 Μαρτίου 1924, ακολουθώντας την
Ελληνική πολιτεία που το είχε αποδεχθεί το 1923, αλλά
χωρίς µετακίνηση του Πάσχα και των κινητών εορτών που
εξακολουθούν να εξαρτώνται από το παλαιό ηµερολόγιο
(π.η.).
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ο υπολογισµός της ηµεροµηνίας του Πάσχα είναι ένα
σύνθετο Μαθηµατικό θέµα, αν και απαιτεί ουσιαστικά τις 4
πράξεις της αριθµητικής. Παλαιότερα την ηµεροµηνία του
Πάσχα την υπολόγιζαν από ορισµένους πίνακες, τους
περίφηµους Πασχάλιους πίνακες. Σήµερα την ηµεροµηνία
του Πάσχα (ορθοδόξου και καθολικού) την βρίσκουµε µε
ορισµένους Μαθηµατικούς τύπους.
Για τον καθορισµό της ηµεροµηνίας του ορθόδοξου
(Ιουλιανού) Πάσχα ενός έτους Ε, σύµφωνα µε το νέο
ηµερολόγιο (ν.η.) απαιτούνται :
α) Η εύρεση της ηµεροµηνίας της Ιουλιανής (Μετώνειας,
όχι πραγµατικής) πασχαλινής πανσελήνου, έστω ΙΡ
µέρες Απριλίου µε το ν.η. και
β) Ο υπολογισµός των ηµερών από την επόµενη της
προηγούµενης ηµεροµηνίας µέχρι και την Κυριακή του
Πάσχα, έστω Η ηµέρες.
Τότε η ηµεροµηνία του Πάσχα θα είναι ΗΠ = ΙΡ + Η
ηµέρες Απριλίου.
Οι Καθολικοί (και ∆ιαµαρτυρόµενοι) εορτάζουν το Πάσχα (Λατίνων Πάσχα) σύµφωνα µε τον κανόνα της Α'
Οικουµενικής συνόδου, όµως η εαρινή ισηµερία και η
εαρινή πανσέληνος προσδιορίζονται σύµφωνα µε το
Γρηγοριανό ή νέο ηµερολόγιο (ν.η.), λαµβάνοντας ακόµη υπόψη και το σφάλµα του κύκλου του Μέτωνα, την
λεγόµενη εκκλησιαστική πρόπτωση. Ας σηµειωθεί ότι οι
παλαιοηµερολογίτες (που ακολουθούν το Ιουλιανό ηµερολόγιο) έχουν Πάσχα πάντα την ίδια Κυριακή µε τους ορθόδοξους, αλλά µε ηµεροµηνία 13 µέρες (µέχρι το 2099) µικρότερη.
ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Όπως είδαµε η Ελληνική πολιτεία το 1923 και στην συνέχεια η εκκλησία της Ελλάδας, δέχθηκε το νέο ηµερολόγιο
(ν.η.) στις 10 Μαρτίου 1924, αλλά χωρίς µετακίνηση του
Πασχάλιου και των κινητών εορτών που εξακολουθούν να
εξαρτώνται από το παλαιό ηµερολόγιο (π.η.).
Έτσι άρχισαν τα προβλήµατα µε τις διαφορετικές ηµεροµηνίες του Πάσχα στην χώρα µας (και σε όσες χώρες
έχουν όµοιες ρυθµίσεις). Αυτά οφείλονται στα δυο σφάλµατα στα οποία στηρίζεται ο υπολογισµός της ηµεροµηνίας
του ορθόδοξου Πάσχα :
α) Χρησιµοποιεί τον κύκλο του Μέτωνα που έχει ήδη
συγκεντρωµένο σφάλµα 4-5 ηµερών, δηλαδή δίνει την
Μετώνεια (ή Ιουλιανή) πανσέληνο 4-5 µέρες αργότερα από
την Γρηγοριανή (και µε µεγάλη ακρίβεια πραγµατική) πανσέληνο.
β) Χρησιµοποιεί το παλαιό ηµερολόγιο για τον προσδιορισµό της εαρινής πανσελήνου, µε αποτέλεσµα να µην
χρησιµοποιεί την Γρηγοριανή πανσέληνο και έτσι µερικές
πανσέληνοι αν και είναι µετά τις 20 Μαρτίου (ν.η) να µην
τις θεωρεί πασχαλινές.
Αποτέλεσµα του πρώτου σφάλµατος είναι να έχοµε τον
εορτασµό του ορθοδόξου Πάσχα πολλές φορές όχι την
πρώτη Κυριακή µετά την πανσέληνο, αλλά την εποµένη,
όπως π.χ. το 2003.
Αποτέλεσµα του δευτέρου σφάλµατος είναι να έχοµε τον
εορτασµό του ορθοδόξου Πάσχα πολλές φορές µετά την
δεύτερη εαρινή πανσέληνο π.χ. το 2005.
Ενώ το πρώτο σφάλµα είναι µόνιµο, το δεύτερο µπορεί
και να µην υπάρχει. Όταν η εαρινή πανσέληνος είναι από
τις 30 Μαρτίου και µετά, τότε βοηθούντος του πρώτου
σφάλµατος, η Μετώνεια πανσέληνος δίνεται από τις 3 Απριλίου και µετά, και έτσι δεν υπάρχει το δεύτερο σφάλµα,
αφού η πανσέληνος αυτή θεωρείται πασχαλινή (αφού είναι
από τις 21/3 π.η. και µετά) και από τους ορθοδόξους.
Στην περίπτωση αυτή το Καθολικό Πάσχα συµπίπτει ή
εορτάζεται νωρίτερα κατά µια (µόνο) εβδοµάδα από το
Ορθόδοξο Πάσχα.
Κοινό Πάσχα έχοµε όταν η Γρηγοριανή και η Ιουλιανή
πασχαλινή πανσέληνος πέσουν από την Κυριακή µέχρι και
το Σάββατο της ίδιας εβδοµάδας, οπότε την αµέσως επόµενη Κυριακή έχοµε κοινό Πάσχα.

Γ. Κ. ΘΑΝΟΣ
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«Το πρώτο μου Πάσχα»
διηγημα του Γρηγοριου Ξενοπουλου
Aυτές τις ηµέρες ξαναγυρίζω πάντα στα παιδικά µου χρόνια. Kαι θυµάµαι τις θαυµάσιες
εκείνες γιορτές που χαιρόµουν στην πατρίδα µου, όταν ήµουν µικρό αµέριµνο παιδί κι είχα
τους καλούς µου γονείς να µε φροντίζουν και να µ’ οδηγούν σε όλα. Φυσικά και στην εκκλησία ή στα «θρησκευτικά µου καθήκοντα»u Όσο ήταν χειµώνας, η µητέρα µου µ’ έπαιρνε
µαζί της στον Άι-Γιάννη ... ή στη Φανερωµένη, τις γειτονικές µας εκκλησίες, που λειτουργούσαν κάπως αργά –από τις οχτώ η µια, από τις εννιά η άλλη. Mα όταν έµπαινε η άνοιξη, που
µπορούσα να ξυπνώ και να βγαίνω πιο πρωί, ο πατέρας µου µ’ έπαιρνε στην Eπισκοπιανή
ή στον Άγιο Χαράλαµπο, εξοχικές εκκλησίτσες αυτές, σ’ ένα ωραίο παραθαλάσσιο προάστιο,
που λειτουργούσαν από τις επτά. Mετά τη λειτουργία, κάναµε κι έναν ωραίο περίπατο στους
κήπους και γυρίζαµε λιγάκι κουρασµένοι µα πολύ ευχαριστηµένοι κι οι δυο.
Ω, ήταν τόσο όµορφα! H άνοιξη είχε στολισµένες τις πρασινάδες µε µαργαρίτες άσπρες και
κίτρινες, µε ολοκόκκινες παπαρούνες και µ’ άλλα γαλάζια ή µαβιά αγριολούλουδα. Tι πολύχρωµο το χαλί που απλωνόταν στα χωράφια! Tο έβλεπα κι από την ανοιχτή πόρτα της εκκλησιάς, καθώς άκουγα τα ψαλσίµατα, τις ευχές και τα ευαγγέλια. Tα ευαγγέλια προπάντων
µ’ άρεσαν πολύ. Eίναι τόσο ποιητικά αυτά που λένε πριν και µετά το Πάσχα. Πρώτα των
Bαΐων –και συνήθως απ’ αυτή την Κυριακή άρχιζα να πηγαίνω στις εξοχικές εκκλησίτσες–
έπειτα της Aνάστασης, έπειτα του Θωµά, των Mυροφόρων, της Σαµαρείτιδοςu O παπαΛογοθέτης, εφηµέριος στον Άι-Xαράλαµπο, πολύ γραµµατισµένος τα έλεγε θαυµάσια. Kι όχι
ψαλτά µε µπάσα και σικόντα, όπως σ’ άλλες εκκλησιές· αλλά διαβαστά, καθαρά, σταράτα,
λέξη προς λέξη, και µ’ έκφραση, µε τόνο ώστε να καταλαβαίνει το νόηµα κι ο αγράµµατος. Kι
αλήθεια, στις εκκλησίτσες εκείνες το περισσότερο πήγαιναν απλοί, ταπεινοί άνθρωποι του
λαού –ψαράδες, βαρκάρηδες, κηπουροί, µυλωνάδες. Kαι σου ’κανε χαρά να τους βλέπεις
ντυµένους κυριακάτικα, ν’ ακούνε µε τόση ευλάβεια και µε τόση προσοχή τα λόγια του
Kυρίουu
Tη Mεγάλη όµως Eβδοµάδα και το Πάσχα, όλη όλη µου η «εκκλησία» ήταν, την Kυριακή το
πρωί, η Aνάσταση που γινόταν στο ύπαιθρο, και κατόπι η λειτουργία: ∆εύτε λάβετε φως,
Xριστός Ανέστη, Eν αρχή ην ο λόγος και καθεξής. ∆εν µ’ έβγαζαν έξω βράδυ, κι ούτε στα
Nυµφία µε πήγαιναν, ούτε στην Ακολουθία των Παθών, ούτε στη λιτανεία του Επιταφίου,
που µόνο την πένθιµη µουσική της άκουγα από µακριά, αν τύχαινε να ξυπνήσω τη νύχτα της
Mεγάλης Παρασκευής. Έτσι δεν ήξερα καλά τι προηγήθηκε απ’ την Ανάσταση. Mόνο, από
την Kυριακή των Bαΐων, πως ο Xριστός µπήκε θριαµβευτικά στα Iεροσόλυµα. Aλλά τι έκαµε
κει, τι τον έκαµαν, άκρες µέσες: Kάποιος Mυστικός ∆είπνος, κάποιος σταυρικός Θάνατος,
κάποια Tαφή σε καινό µνηµείοu Tι να ήταν αυτά; Πώς να είχαν γίνει; Mόλις είχα µια ιδέα.
Kι άξαφναu τα έµαθα όλα! Eίχα µεγαλώσει, φαίνεται, εκείνο το χρόνο, κι οι γονείς µου µε
πήραν µαζί τους παντού. Έτσι άκουσα και τα φοβερά εκείνα ευαγγέλια της Mεγάλης Πέµπτης και της Mεγάλης Παρασκευής και το Σήµερον κρεµάται!u Eίδα και το Xριστό µε το
αγκαθένιο του στεφάνι στο µαύρο σταυρό, ένα µεγάλο Xριστό σαν αληθινόu Έπειτα τον
είδα και νεκρό, ξαπλωµένο στο χρυσό Eπιτάφιο (κι ο Xριστός του Eπιταφίου στη Zάκυνθο
δεν είναι κεντηµένος σε πανί, είναι ζωγραφισµένος σε ξύλο, σαν εικόνα περικοµµένη, όπως
κι ο Eσταυρωµένος). Kαι θυµούµαι ακόµα τι αλλιώτικη εντύπωση, τι µεγαλύτερη χαρά µου
έκανε το Πάσχα στην εκκλησίτσα την πρώτη φορά, αφού είχ’ ακούσει πια κι ιδεί και µάθει
όλα τα προηγούµενα. Mπορώ να πω πως αυτό ήταν το πρώτο µου Πάσχα.
Γιατί όλη τη Mεγάλη Eβδοµάδα την είχα περάσει µε το πένθος, µε τη λύπη των Παθών.
Eίχα παρακολουθήσει το Xριστό στο µαρτύριό του, στην αγωνία του, στο θάνατό του· είχ’
ακούσει και τη ∆ιαθήκη του, είχα παρακαθίσει και στο Mυστικό ∆είπνο, είχ’ ακολουθήσει και
την εκφορά του, κλαίγοντας µαζί µε τη Θλιµµένη Mητέρα, που κι αυτή ακολουθούσε ζωγραφιστή σε µια µεγάλη εικόνα σαν αληθινή: ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατόν µου τέκνον u Γι’
αυτό το Xριστός Aνέστη µου έκαµε ύστερα τόση χαρά, τόση αγαλλίαση· γι’ αυτό µου φάνηκε
σα µιαν υπέρτατη ικανοποίηση, σα µια νίκη, σαν ένας θρίαµβος. Eκείνος που φόρεσε για
εµπαιγµό ψεύτικη πορφύρα. Eκείνος που ποτίσθηκε χολή και ξύδι, και µαστιγώθηκε, και
καρφώθηκε σε ξύλο, και πέθανε µαρτυρικά, σαν άνθρωπος, έβγαινε ζωντανός από τον τάφο
κι ανέβαινε στον ουρανό σα Θεός!
Έτσι έπρεπε να είναι. Για να µου δώσει τόση χαρά η Aνάσταση, έπρεπε να προηγηθεί το
Πάθος· για να µου κάµει τόση εντύπωση το Πάσχα, έπρεπε να γνωρίσω τη Mεγάλη
Eβδοµάδα. Mαθαίνοντας όσα έµαθα εκείνο το χρόνο, µάθαινα τη ζωή, που ώς τότε ήµουν
πολύ µικρός για να την ξέρω, αφού οι γονείς που µε φρόντιζαν και µ’ οδηγούσαν, δεν µε
πήγαιναν παρά στις χαρούµενες κυριακάτικες λειτουργίες και µε προφύλαγαν απ’ τα λυπητερά, που δεν ήταν ακόµα για µένα. Έτσι και στη ζωή: Tη χαρά, την αληθινή χαρά, την κατακτούµε ύστερ’ από αγώνα και αγωνία, ύστερ’ από κόπο και λύπη. Πριν από κάθε µας Πάσχα, πρέπει να περάσουµε µια Mεγάλη Eβδοµάδα.
Ω, αυτό το ξέρετε και σεις από τώρα. Mήπως την εβδοµάδα των διαγωνισµών του σχολείου, που προηγείται από τη νίκη και τη χαρά του άριστα, δεν την ονοµάζετεu Mεγάλη
Eβδοµάδα; Γελάτε, ε;u Kαι του χρόνου!

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ

Σ

ε µια µεγάλη κατσαρόλα που συνήθως
χωράει 12-20 αυγά άνετα, για να µη
χτυπάνε µεταξύ τους στο βρασµό,
προσθέτουµε τόσο νερό ώστε να σκεπάζει καλά τα αυγά (1-2 δάχτυλα πιο
πάνω είναι απαραίτητο γιατί πρέπει να
υπολογίσουµε και το νερό που θα
εξατµιστεί µε το βρασµό). Καθαρίζουµε µε ένα πανάκι που έχει ξύδι τα
αυγά µας και τα τοποθετούµε στην
κατσαρόλα µε το νερό µας. Τα αυγά
και το νερό µας πρέπει να είναι σε
θερµοκρασία δωµατίου. Προσθέτουµε ένα φλιτζανάκι ξύδι στο νερό µας και τις εξωτερικές
φλούδες από 10 µεγάλα κρεµµύδια. ∆εν χρειάζεται να ξεφλουδίσουµε µε µαχαίρι τα κρεµµύδια γιατί χρησιµοποιούµε µόνο τις εξωτερικές
φλούδες από αυτά. Ανάβουµε την φωτιά στην
κουζίνα µας όχι στο τέρµα αλλά περίπου στην
µέση. ∆εν θέλουµε να βράζει και να κοχλάζει
πολύ το νερό µας γιατί θα χτυπιούνται περισσό-

τερο τα αυγά µας µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να σπάσουν.
Από τη στιγµή που θα αρχίσει να
κοχλάζει το νερό µας πρέπει να το
αφήσουµε να βράζει για 20-30 λεπτά µέχρι να γίνουν και τα αυγά µας
εσωτερικά. Το χρώµα τους στο
τέλος του βρασµού θα έχει γίνει
κόκκινο. Αν θέλουµε να γίνει σκούρο κόκκινο µπορούµε να τα αφήσουµε για 10-20 λεπτά ακόµη, αφού
σβήσουµε την φωτιά µας. Τα αυγά συνεχίζουν
να παίρνουν πιο έντονο χρώµα µέσα στο ζεστό
νερό. Όταν πάρουν το χρώµα που θέλουµε τα
βγάζουµε από το νερό και τα αφήνουµε να στεγνώσουν.
Τέλος τα τρίβουµε µε ένα πανί που έχουµε
βάλει λάδι για να γυαλίσουν και να πάρουν πιο
έντονο χρώµα.

Ε

δώ σε αυτό το όμορφο περιβάλλον.... και στο ξύλινο σπιτάκι.....ζεί
από 6-12-2014 !!!!!!! ένας Άνθρωπος που προσέχει το Μοναστήρι της
Νεράιδας.........επίσης είναι στο πλευρό του παπά Σωτήρη ως ψάλτης....πολύς βέβαια λόγος έγινε πριν λίγα χρόνια για την ευρύτερη περιοχή....πολλοί ''ξέχασαν'' την άποψη τους......η ιστορία θα μας κρίνει
όλους....επίσης κάνω πρόταση στον Σύλλογο... το καλοκαίρι.....να τιμήσει
ένα χωριανό μας...που πριν πολλά χρόνια.....εξασφάλισε για το Μοναστήρι
5 εκατομμύρια δραχμές !!!!!!
Κώστας Φ. Πλατσιούρης

Προς λύση το θέµα των ανεπιτήρητων ζώων
µε απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Καρδίτσας

Π

ρος λύση το θέµα των ανεπιτήρητων ζώων µε απόφαση του ∆ηµ.
Συµβουλίου Καρδίτσας
Απόφαση που δροµολογεί λύση στο θέµα των ανεπιτήρητων ζώων
(αιγοπρόβατα και βοοειδή), πήρε στη συνεδρίαση της Πέµπτης το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Καρδίτσας.
Η απόφαση αφορά όλο το ∆ήµο αλλά το έναυσµα για την λήψη της ήταν
η οξύτητα του προβλήµατος στην Τοπική Κοινότητα Νεράιδας, που τα ανεπιτήρητα βοοειδή προκαλούσαν και προκαλούν µεγάλες ζηµιές σε καλλιέργειες και ιδιοκτησίες των κατοίκων.
Σύµφωνα µε την εισήγηση του αρµόδιου αντιδηµάρχου κ. Τριαντάφυλλου Τίκα, οι ∆ήµοι έχουν την δυνατότητα από τον νόµο να ιδρύουν και να
λειτουργούν κτηνοτροφική εκµετάλλευση, προκειµένου να µεριµνούν για την
περισυλλογή, µεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την
εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στους ιδιοκτήτες τους.
Στην λογική αυτή επιτρέπεται να συνεργάζονται µε άλλα νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρηµένους χώρους.
Αυτό, λοιπόν, που προτάθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία µε τον κ.
Κρανιά να µειοψηφεί, είναι να ανατεθεί το έργο σε ιδιώτη, ο οποίος θα διαθέτει αδειοδοτηµένη κτηνοτροφική εκµετάλλευση, οχήµατα και κατάλληλα
εκπαιδευµένα και έµπειρα, στον χειρισµό των αναπαραγωγικών ζώων,
άτοµα.
Σηµειώνουµε πως στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου ζώου, που ταυτοποιείται
από την σήµανσή του, επιβάλλεται πρόστιµο 50 ευρώ, ανά ζώο, αν πρόκειται για αιγοπρόβατα και 150 ευρώ για βοοειδή. Επίσης στην περίπτωση
που ο ιδιοκτήτης αιτηθεί την επιστροφή του, εντός δέκα ηµερών, θα καταβάλει 10 ευρώ ανά ηµέρα για την διατήρηση του ζώου στην κτηνοτροφική
εγκατάσταση.
Αν παρέλθει το δεκαήµερο περνούν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου που
προχωρά σε εκποίηση (πλειστηριασµό) του ζώου ή σφαγή, µε φιλανθρωπική στόχευση και στις δύο περιπτώσεις. Είτε µιλάµε, δηλαδή, για έσοδα από
πώληση είτε για διανοµή κρέατος.
Ο κ. Κρανιάς που στάθηκε αρνητικά στην εισήγηση υποστήριξε ότι θα
την πληρώσουν και µικροκτηνοτρόφοι, ενώ δήλωσε διπλά αντίθετος από
την ανάθεση του έργου σε ιδιώτη.
www.karditsalive.net

ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός 697 6777 468

ΧΑΒΔΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΟΛΓΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός 697 780 7723

ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοπογράφος 698 730 3561

Οικοδομικές Άδειες
Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Δηλώσεις Κτηματολογίου
Μεταλλικές Κατασκευές
Βεβαιώσεις Μηχανικού
Στατιστικές Μελέτες
Ανακαινίσεις

Διάκου 15, Καρδίτσα ΤΚ 43132
e-mail:

info.chavdoulas@gmail.com

Τηλ: 24410 40303
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου

ΝΕΟ Δ.Σ. 2019-2021

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή των χωριανών μας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου στο κατάστημα «Αδιαχώρητο» όπου μετατράπηκε στην πράξη σε αδιαχώρητο! Ο Σύνδεσμος απένειμε
αναμνηστική πλακέτα στον Καθηγητή Πανεπιστημίου Μαιευτικής Λιάπη Άγγελο και στον Πρόεδρο Εφετών Καραμέτο Δημήτρη για τις διακρίσεις τους στον τομέα τους αλλά και για τη
διαρκή προσφορά τους στο Σύνδεσμο Αποδήμων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Γάκης Λάμπρος, ο οποίος μας ενημέρωσε για έργα που
είναι σε εξέλιξη αλλά και για όσα έχουν δρομολογηθεί για το
χωριό μας, ενώ επίσης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του εκ
νέου για τις ερχόμενες εκλογές, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρικελιωτών Ευρυτανίας Συγκούνης Κωνσταντίνος και ο Αναπληρωτής ΓΑΔΑ Υποστράτηγος Ψωμάς Γιώργος. Ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Αποδήμων Τσιτσιμπής Κωνσταντίνος και το ΔΣ ευχαριστούν όλους όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και
δεσμεύτηκαν για ακόμη περισσότερη δράση και κέφι το ερχόμενο καλοκαίρι στο χωριό!

Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στη Γ. Σ. την
Κυριακή 3.2.19 (μαζί με την κοπή της πίτας)
εξελέγησαν για το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, της
διετίας 2019 – 2021, τα παρακάτω μέλη, που
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
Πρόεδρος: Σπινάσας Ηλίας του Βασιλείου
Αντιπρόεδρος: Σπανός Γιάννης του Νικολάου
Γεν. Γραμματέας: Λυρίτσης Δημήτριος του Νικολάου
Ταμίας: Σπανού Μαρία του Δημητρίου
Μέλος: Καραμέτος Ηλίας του Δημητρίου
Αναπληρωματικά μέλη:
1) Σδράκας Βάϊος
2) Σπινάσας Δημήτριος «Μίμης»
Εξελεγκτική Επιτροπή:
1) Μπακόλα Μαίρη
2) Καραμέτου Μαρία του Σεραφείμ.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο

έργο τους.

Ευχές από Πρόεδρο
Τ. Κ. Μολόχας

Σύνδεσµος Αποδήµων

Πρόεδρος του γειτονικού μας χωριού, της Μολόχας
Ηλίας Ζυγούρης, εύχεται μέσω της εφημερίδας μας σε
όλους τους συγχωριανούς του, της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας, αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες των γύρω χωριών,
Καλό Πάσχα και με υγεία και ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος
2019.

υγκέντρωση όλων των συµµαθητών του
χωριού µας από τη δεκαετία του ‘50 και
µετά πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 3
Μαρτίου 2019 στις 1 1:00 στο Palmie Bistro
(πλησίον Κάραβελ).

Επίσης ευχαριστεί τον Σύλλογο και την εφημερίδα μας για τις
προσπάθειες που καταβάλλουν για την ανάδειξη και την λύση
των προβλημάτων της περιοχής μας.

Ευχαριστούµε όσους παραβρέθηκαν.

Ο

Σ

Απευθυνόμενος προς τους αρμόδιους επισημαίνει:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ Ηλίας Ζυγούρης
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο αγαπητός Ηλίας πριν τα Χριστούγεννα
μας έστειλε προς δημοσίευση σχετικό κείμενο με ευχές , όπως
άλλωστε κάθε χρόνο, προς όλους τους αναγνώστες μας πλην
όμως η εφημερίδα είχε ήδη τυπωθεί και δεν κατέστη δυνατή η
δημοσίευσή του.

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Ενισχύστε την τράπεζα
αίµατος του Συνδέσµου.

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ:
Αρεταίειο Νοσοκομείο.

ΕΠΑΡΧΙΑ:
Στα κατά τόπους
Νοσοκομεία.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς:
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 697 6459443
Σύνδεσµος Αποδήµων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου
«Ο Άγιος Κωνσταντίνος»

Έ

χουµε την πολυτέλεια σαν Νεραϊδιώτες να διατηρούµε
ενεργούς δυο συλλόγους. Ο πρώτος που ιδρύθηκε από
αυτούς είναι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ, που ουσιαστικά είναι
σύλλογος των αποδήµων Νεραϊδιωτών της Αθήνας. Πολλές
φορές συζητήθηκε η ένωσή του µε τον ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ αλλά δεν έγινε ποτέ. Προσωπικά θεωρώ
ότι έχει λόγο ύπαρξης και δεν πρέπει ούτε να διαλυθεί, ούτε δε
να συγχωνευθεί.
Η ύπαρξη δυο συλλόγων δεν δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα.,
αντίθετα µπορεί να αποτελέσει ένα πόλο επικοινωνίας µεταξύ
των χωριανών που ζουν στην Αθήνα. Έτσι κι αλλιώς όσοι κατοικούν στο λεκανοπέδιο Αττικής µπορούν να είναι µέλη και των
δυο συλλόγων. Εξάλλου ένα µεγάλο µέρος συγχωριανών µας
κατοικεί στο λεκανοπέδιο.
Ο σύλλογος αυτός ενώ είχε µια σχετική δράση, (ετήσιοι χοροί,
εκδροµές κλπ), σταδιακά λόγω πολλών προβληµάτων
(κοινωνικών, οικονοµικών κλπ) περιέπεσε σε αδράνεια.
Με αφορµή τις πρόσφατες αρχαιρεσίες και την ανάληψη του
νέου ∆.Σ., θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία και
να παροτρύνω, το ∆.Σ. να πρωτοστατήσει στην ανάληψη δράσεων. Τουλάχιστον έναν ετήσιο χορό ή µια ηµερήσια εκδροµή
το Φθινόπωρο ή την Άνοιξη. Ακόµη και ένα καφέ µια Κυριακή
πρωί. Μπορεί στην αρχή να µην έχουµε την συµµετοχή παλαιότερων εποχών, αλλά σταδιακά πιστεύω ότι η συµµετοχή θ’ αυξηθεί.
Γ. Κ. ΘΑΝΟΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Σαρανταπόρου

Η

εφημερίδα μας, εκτός από τη συνδρομή σας, χρειάζεται την
έμπρακτη βοήθεια σας. Για να έχουμε ποικιλία ύλης να μας
στέλνετε επικαιρότητα, άρθρα, απόψεις, παλιές φωτογραφίες (οι
οποίες θα επιστραφούν) και φυσικά την κριτική σας. Τα άρθρα μπορεί να είναι και γενικοτέρου ενδιαφέροντος (πχ οικονομικά, ιατρικά
κοινωνικά κλπ) ή ότι άλλο εσείς θεωρείτε ότι είναι άξιο δημοσίευσης.
Από τους μεγαλυτέρους σε ηλικία
περιμένουμε παλιές ιστορίες (μουραπάδες).
Ευχαριστούμε
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αίτηµα για την ασφαλτόστρωση

1)Το πρόβλημα της ημιτελούς ασφαλτόστρωσης (μήκους 1
χιλ. περίπου) του δρόμου Σαραντάπορα-Μολόχα και ζητεί την
άμεση χρηματοδότησή του. (Το αίτημα αυτό είναι και δικό
μας).
2) Την ανάγκη κατασκευής γέφυρας στο ποτάμι, στο δρόμο
Σαραντάπορα-Μαυρόλογγος, πριν θρηνήσουμε θύματα.

ΑΣ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ

του δρόµου: διασταύρωση

Τα σκουπίδια
από τα ογκώδη αντικείµενα

Νεράϊδας-Γιαννουσέικα

Α

ίτηµα µε θέµα την χρηµατοδότηση της Β’ φάσης του έργου ασφαλτόστρωσης του οδικού τµήµατος
Γιαννουσέικα-∆ιασταύρωση Νεράϊδας,
εστάλη στον αρµόδιο Αντιπεριφεριάρχη
από το ∆.Σ. του Συλλόγου µας, ευελπιστώντας στην χρηµατοδότησή του.

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα είναι τα εξής:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 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 επιθυμείτε να λαμβάνετε την
Εφημερίδα μας, να καταθέτετε στον παραπάνω τον λογαριασμό, το
ανάλογο ποσό γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο
και ακριβή διεύθυνση για να αποφεύγονται συνωνυμίες.
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε και
στα παρακάτω εξουσιοδοτημένα μέλη του Συλλόγου για να σας δίδεται
αμέσως απόδειξη.
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ εισπράξεων συνδρομών έχουν οι εξής:
Θάνος Βασίλειος (Αθήνα)

τηλ

(697 3015409)

Μπατσιάκου – Θάνου Κατερίνα (Αθήνα)

τηλ

(697 3306500)

Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα)

τηλ

(697 6539774)

Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα)

τηλ

(697 4085254)

Μπαλτής Γιάννης (Αθήνα)

τηλ

(697 7033547)

Σπανού - Ανδρέου Μαρία (Αθήνα)

τηλ

(697 9305471)

Κουσάνας Κώστας (Λαμία)

τηλ

(697 2594310)

Σπανός Γιάννης (Αθήνα)

τηλ

(697 3039002)

Θάνος Ι. Βαγγέλης (Νεράϊδα)

τηλ

(697 3620223)

Πλιατσιούρης Κώστας (Καρδίτσα)

τηλ

(697 4433949)

Έ

να από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε στο χωριό µας είναι η εναπόθεση δίπλα από τους κάδους;
απορριµµάτων διαφόρων βαρέων αντικειµένων (τηλεοράσειςντουλάπια - στρώµατα καθώς και παλιά οικοδοµικά υλικά) ή σε
διαφορετική περίπτωση αυτά τα βρίσκουµε πεταµένα κατά µήκος των δρόµων, σε δασωµένες περιοχές µε αποτέλεσµα ρύπανση του περιβάλλοντος και ακύρωση των όποιων προσπαθειών για καθαρή εικόνα του χωριού γενικά. Τα απορριµµατοφόρα δεν µπορούν να τα πάρουν ακόµη και αν είναι δίπλα
στους κάδους.
Για το λόγο αυτόν κάνουµε έκκληση στον πρόεδρο της Τ.Κ.
σε συνεργασία µε το ∆ήµο µας να φροντίσουν να τοποθετηθούν 1 ή 2 µεταλλικοί κάδοι µπαζών σε κάθε οικισµό, οι οποίοι
να αδειάζουν δυο ή τρεις φορές το χρόνο (κυρίως τη καλοκαιρινή περίοδο) ούτως ώστε να εκλείψει το απαράδεκτο φαινόµενο
σε κάθε ράχη και ρεµατιά να βρίσκονται πάσης φύσεως αντικείµενα (παλιά πλακάκια, νεροχύτες, έπιπλα κλπ)
Παρακαλούµε να βοηθήσουµε όλοι προς αυτό το σκοπό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι χωριανοί, οι φίλοι του Συλλόγου καθώς
και οι αναγνώστες της εφημερίδας μας όσοι διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να μας αποστείλουν ένα e-mail, ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
exms.neraida_dolopwn@yahoo.com
με τα στοιχεία ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ καθώς και το e-mail τους, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
όσων περισσοτέρων μπορούμε ούτως ώστε να επικοινωνούμε
ταχύτερα και να συντονίζουμε τις όποιες προσπάθειες μας για
το καλό του τόπου μας και της περιοχής μας γενικότερα.

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ό

ποιος αναγνώστης έχει κείµενο ή ό,τι άλλο για δηµοσίευση, για το επόµενο φύλλο, παρακαλούµε να µας το
αποστείλει το αργότερο µέχρι 5 Ιουνίου 2019 σε ηλεκτρονική
µορφή (ειδικά αν είναι µεγάλο) στο E-mail:

exms.neraida_dolopwn@yahoo.com
Όσο νωρίτερα το στείλετε, αποφεύγονται τυχόν λάθη.
Το επόµενο φύλλο θα κυκλοφορήσει στο τέλος Ιουνίου.
Ευχαριστούµε
∆.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

