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3ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έ

νας ακόμη αγώνας δρόμου, ο τρίτος κατά σειρά
αποτελεί πλέον παρελθόν, κατέγραψε όμως και
ανέδειξε την θέληση των συγχωριανών να συνδράμουν με κάθε τρόπο για την επιτυχή έκβασή του,
Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. όπως ο καύσωνας, έλλειψη
ξενώνων, η μεγάλη απόσταση από τις πλησιέστερες πόλεις
που δεν επιτρέπουν την μεγαλύτερη συμμετοχή αθλητών
Είμαστε ίσως από τους λίγους διοργανωτές που προσφέρουμε τόσα πολλά. Καταρχάς δεν καταβάλλουν οικονομική
συμμετοχή, τους απονέμεται μετάλλιο, αναμνηστικό, μπλουζάκι αγώνων, νερό, λουκούμια, χυμοί και το κυριότερο δοκιμάζουν τις γευστικότατες παραδοσιακές πίτες του χωριού
μας, προσφορά των γυναικών.

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Μ

ε επιτυχία και φέτος πραγματοποιήθηκε
ο καθιερωμένος ετήσιος χορός του Συλλόγου μας την Παρασκευή 16 Αυγούστου στην πλατεία. Ο καιρός ήταν καλός ευνόησε
την πραγματοποίησή του. Φέτος, μετά από πολλά
χρόνια την διοργάνωση ανέλαβε ο ίδιος ο σύλλογος, σε μια προσπάθειά του για μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Στην προσπάθεια αυτή εκτός από
τα μέλη του Δ.Σ. βοήθησαν πολλοί εθελοντές μικροί και μεγάλοι σε όλα τα επίπεδα (σχετικό ευχαριστήριο στη σελ. 16)
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία
τους ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λάμπρος Γάκης, ο Πρόεδρος του συλλόγου Σαρανταπόρου Κώστας Τσιτσιμπής, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Μολόχας Ηλίας Ζυγούρης, η οποία ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό
της Προέδρου του συλλόγου Κατερίνας Θάνου.
Μετά ο χωριανός μας Κώστας Φλώρος παρουσίασε το υπέροχο χορευτικό συγκρότημα με πολλά
δρώμενα, αποτελούμενο από παιδιά και ενήλικες
του χωριού. Στη Συνέχεια το Δ.Σ. του Συλλόγου
βράβευσε τον Δημήτριο Μπακογιώργο και την κόρη του Μαρκέλα (γιό και εγγονή της Μερόπης Δ.
Θάνου αντίστοιχα), για τις επιτυχίες τους στο ΤΑΕΚΒΟ-ΝΤΟ. Ακολούθησε γλέντι με την υπέροχη
ορχήστρα των Φραγκίσκου και Ηλία Καραμέτου
κλπ μέχρι πρωίας,

σύλλογος µε πρωτοβουλία των νέων διοργάνωσε
λαϊκορεµπέτικη βραδιά στις 11 Αυγούστου στην
πλατεία του χωριού, µε το µουσικό συγκρότηµα του Φραγκίσκου Καραµέτου. Η προσέλευση του κόσµου ήταν µεγάλη. Προσφέρθηκαν σε προσιτές τιµές, σουβλάκια, λουκάνικα τα και ποτά. Τα ψησίµατα και την όλη διαδικασία ανέλαβαν τα µέλη του ∆.Σ. του συλλόγου µαζί µε τα νέους µέλη
του συλλόγου των οποίων η συµµετοχή και η προσφορά
ήταν συγκινητική. ∆εν θα προχωρήσω στην απαρίθµηση
των ονοµάτων των ανθρώπων που συµµετείχαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, φοβούµενος µην παραλείψω κάποιους.

Συνέχεια στην σελ. 5

Φωτογραφίες απ’ τις εκδηλώσεις του Συλλόγου στη σελ. 5

ΛΑΪΚΟΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ο

Οδός Νεράϊδας-Καρπενησίου

Π

Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς που μας στήριξαν να
ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του αγώνα, κυρίως στην εξεύρεση οικονομικών πόρων και να τους παρακαλέσουμε τόσο
τους ίδιους όσο και κάποιους άλλους να μας βοηθήσουν και
μελλοντικά, όσο διεξάγεται αυτός ο αγώνας.
Συνέχεια στην σελ. 2

Ευχαριστούµε για τις ενισχύσεις
προς την Εφηµερίδα µας

Φ

έτος το καλοκαίρι οι ενισχύσεις για την Εφημερίδα
μας σε συνδυασμό με τα έσοδα των εκδηλώσεων σημείωσαν σημαντική αύξηση, και σας ευχαριστούμε όλους θερμά,
εντούτοις σας υπενθυμίζουμε όποιοι δεν μπόρεσαν να καταβάλουν
την ενίσχυσή τους μπορούν να δώσουν την συνδρομή τους είτε
στα πρόσωπα που έχουν είτε να τα καταθέσουν στο σχετικό λογαριασμό μπλοκ (βλ. τελευταία σελίδα).
Όλες οι ενισχύσεις αναλυτικά στη σελίδα 12

αραμένει ακόμη ημιτελής η ασφαλτόστρωση
των 1400 μέτρων της επαρχιακής οδού
Νεράϊδας-Καρπενησίου, παρά τις εκκλήσεις μας
και τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων πως σύντομα
θα δημοπρατούταν, πλην όμως, ακόμη δεν έχουμε
ιδεί εξέλιξη επί του θέματος αυτού.

ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΣΙΣΟΦΥΤΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Α

πό την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης εντοπίστηκαν δύο (2) μεγάλες φυτείες χασίς και συνελήφθησαν τέσσερα (4) άτομα, μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε συσταθεί με σκοπό την καλλιέργεια,
προμήθεια, μεταφορά, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση
κάνναβης.
Η αποδόμηση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας
επιτεύχθηκε μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα,
και αξιοποιήθηκαν κατάλληλα ερευνητικά στοιχεία, με αποτέλεσμα τον γεωγραφικό εντοπισμό των δυο (2) φυτειών, αποτελούμενες συνολικά από 1.250 περίπου δενδρύλλια κάνναβης,
σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη και δύσβατη ορεινή περιοχή της Τ.Κ.
Νεράιδας της Καρδίτσας, τις οποίες καλλιεργούσαν συστηματικά τα μέλη της ομάδας.
Συνέχεια στην σελ. 2

ΤΟ ΣΟΪ ΜΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)
Σε μια προσπάθειά μας να καταγράψουμε τα γενεαλογικά δέντρα των συγχωριανών μας, ούτως ώστε να μείνουν για τις επόμενες γενιές, σας ζητούμε,
όποιος θέλει και γνωρίζει σχετικά με το σόι του, δηλαδή τους παππούδες, τις
γιαγιάδες, προπάππους, προγιαγιάδες παιδιά και νύφες αυτών κλπ, να μας
στείλει τα σχετικά στοιχεία να τα δημοσιεύσουμε.

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

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΣ ΤΟ 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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

Έργα συντήρησης του δρόµου
Καρδίτσας-Νεράϊδας

Π

ραγματοποιήθηκαν στις αρχές του καλοκαιριού έργα επισκευής κάποιων
προβληματικών σημείων της επαρχιακής οδού Καρδίτσας-Νεράϊδας.
Συγκεκριμένα έγιναν τοιχία αντιστήριξης σε
προβληματικά σημεία του δρόμου, μεταξύ
«Γρεβενοδιάσελου» και «Μουχτούρι». Από
αυτά τα έγινε στα Λαπέϊκα, εκεί που το ποτάμι
είχε σχεδόν αχρηστέψει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, άλλο δε ένα στην τρίτη στροφή μετά
την εκκλησία της Αγ. Τριάδος.
Μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημέρωση αν
έχουν προχωρήσει οι εργασίες συντήρησης
και αποκατάστασης των προβληματικών σημείων στις καθιζήσεις του δρόμου στις θέσεις
«Βερτσούλες» και «Αγριομπλούλες».

∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΟΛΟΧΑ

Α

κόμη ο δρόμος αυτός παραμένει μισός.
Πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί η
ασφαλτόστρωση του υπολοίπου τμήματος
Είναι σημαντικός για όλους τους κατοίκους των
χωριών μας και όχι μόνο.

Τελικά οι διακοπές πέρασαν.
Ωραία περάσαµε … ξέγνοιαστα, χαλαρά, ξεκούραστα! Αντιµέτωποι µε την πραγµατικότητα σίγουρα αναπολούµε
τις ώρες ξενοιασιάς των
διακοπών το υπέροχο χωριό µας
Έδυσε το καλοκαίρι και
αποχαιρετώντας το ,
το ∆.Σ. Σας εύχεται

Καλό Χειµώνα σ’ όλους

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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3ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Χορηγοί: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Περιφερειακό
Τμήμα Καρδίτσας), ΘΕΩΝΗ μεταλλικό νερό, ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΟΥΧΑ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ,&
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Συγκινητική είναι η προσφορά των εθελοντών κυρίως
την ημέρα του αγώνα που η συμμετοχή όλων αποδεικνύει ότι ο εθελοντισμός στο χωριό μας είναι έντονος.
Είναι ίσως κουραστικό να αναφερθούμε ξεχωριστά
στον καθένα, αλλά το αξίζουν πραγματικά.
Η Μερόπη Κουσάνα, η Αποστολία Μητσάκη, η Χρυσάνθη Ζήση, η Κωνσταντία Καραμέτου, η Μαρία Δασκαλάκη-Καραμέτου, η Ευαγγελία Πλατσιούρη, η Ζήνα
Κρητικού-Πλατσιούρη, η Ευανθία Κουσάνα, η Άρτεμις
Μαργαρίτη, η Αλίκη Σπινάσα, η Ειρήνη Καφαντάρη, η
Αγγελική Κατσούλη, η Βασιλική Γάκη η Γγγώ Καραμέ-

του, η Μπατσιάκου Θάνου πρόσφεραν τις παραδοσιακές πίτες στους δρομείς στους συνοδούς τους και στα
παιδιά.
Να ευχαριστήσουμε, επίσης, τον δημοσιογράφο της
ΕΡΤ, Ηλία Κούκο που με δική του παρέμβαση, η ΕΡΑ
ΣΠΟΡ μας έβγαλε στον αέρα σε δύο αθλητικές εκπομπές , τον Πρόεδρο της κοινότητας Λάμπρο Γάκη, τον
Αντιπεριφερειάρχη και νυν Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη
Τσιάκο, τον Δημήτρη Αναγνωστόπουλο ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας που παρευρέθη στην εκδήλωση.
Να συγχαρούμε τους μικρούς μας φίλους που συνέβαλλαν στον καθαρισμό της πλατείας και τόσους
άλλους που ο καθένας για διαφορετικούς λόγους μας
πρόσφεραν διάφορες υπηρεσίες. Ο Δημήτριος Θάνος
με τον γιό του Ευάγγελο, ο Διονύσης Άμασης ο καλλιτέχνης, ο Γεώργιος Βούλγαρης, ο Χρήστος Μπέλλος, οι
Βασίλης και Σωτήρης Μονάντερος,, η Ελένη Καραμέτου, ο Κώστας Μαργαρίτης, ο Γιάννης Κουσάνας, η
Χρύσα Αντωνίου, ο Γιάννης Ζαφείτης, ο Δημήτριος
Ταξιάρχης, ο Θόδωρος Κατσούλης, η Βαγγελιώ Κουτσιόνη, η Αφροδίτη Μισδανίτη, η Πέρσα Αυγέρη οι Ειρήνη και Γιάννα Μακρή, η Δήμητρα Κουσάνα, η Μακόη
Ελευθερία και όσους παραλείψαμε να αναφέρουμε.
Ο αγώνας ανήκει σε όλους, το χωριό μας το αγαπάμε όλοι και ενωμένοι θα πετύχουμε περισσότερα
Η Επιτροπή του Αγώνα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΥΝΗΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Μ

ε την ευκαιρία της πρόσφατης διοργάνωσης του αγώνα δρόμου 10 χλμ στη Νεράιδα Καρδίτσας, θα θέλαμε
να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια για την εξαιρετική διοργάνωση, Τόσο οι διοργανωτές όσο και οι κάτοικοι του
χωριού ήταν εξαιρετικά φιλόξενοι και είχαν φροντίσει ώστε να
μην λείψει τίποτα από τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς
τους. Όλα ήταν οργανωμένα με αγάπη και φροντίδα, έτσι ώστε
να προσφερθεί μία μοναδικά ευχάριστη εμπειρία σε όσους
ήρθαν για πρώτη φορά ή επέστρεψαν στον αγώνα αυτό για
δεύτερη ή τρίτη χρονιά. Μπράβο σας!!!! Συνεχίστε έτσι με
όρεξη και όραμα!!!!
Καλή αντάμωση του χρόνου τον Αύγουστο!!!
Παπαχρήστος Εμμανουήλ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
ΝΕΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ 87 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 22310 44248
ΚΙΝ 6981035792-- 6951164185

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ

Πώς να παραμείνετε
υγιείς όλο το χειμώνα
Εκείνοι οι τυχεροί άνθρωποι που δεν αρρωσταίνουν
ποτέ, έχετε αναρωτηθεί πώς τα καταφέρνουν; Είναι απλά
ευλογημένοι ή έχουν ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα;
Ισως απλά υιοθετούν ορισμένες εύκολες και καθημερινές
συνήθειες που τους προστατεύουν από ιούς και μικρόβια.
Δεν έχετε παρά να τις υιοθετήσετε κι εσείς ώστε να παρα‐
μείνετε υγιείς όλο τον χειμώνα... που έρχεται!
Κοιμούνται καλά
Σύμφωνα με έρευνες όσοι κοιμούνται 8 ώρες ημερησί‐
ως ή και περισσότερο έχουν τρεις φορές λιγότερες πιθανό‐
τητες πιθανό να αναπτύξουν κρυολόγημα, συγκριτικά με
τα άτομα που κοιμούνται για λιγότερο από 7 ώρες. Ο λό‐
γος; Η έλλειψη ύπνου προκαλεί περισσότερο στρες, αφού
παράγεται περισσότερη κορτιζόλη (γνωστή ως «ορμόνη
του στρες»), η οποία ανεβάζει την πίεση του αίματος, αυ‐
ξάνοντας μάλιστα τις πιθανότητες καρδιακών προσβολών
και εγκεφαλικών επεισοδίων. Ερευνητές από το Πανεπι‐
στήμιο Κολούμπια απέδειξαν επίσης ότι οι ενήλικοι που
κοιμούνται λίγες ώρες καθημερινά έχουν περισσότερες
πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι!
Ακολουθούν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής
Αν γεμίσετε το διατροφολόγιό σας με τρόφιμα πλούσια
σε αντιοξειδωτικά όπως τις γλυκοπατάτες (β‐καροτένιο),
τα εσπεριδοειδή, τις πιπεριές (βιταμίνη C), τα αμύγδαλα

(βιταμίνη Ε), τα κόκκινα σταφύλια και το κόκκινο κρασί
(ρεσβερατρόλη), με αυτόν τον τρόπο θα αναπληρώσετε
τα κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη για την καταπολέ‐
μηση μικροβίων και βακτηρίων. Τα προβιοτικά όπως το
γιαούρτι οικοδομούν επίσης άμυνες.
Είναι δραστήριοι
Οι μελέτες δείχνουν ότι η τακτική και μέτρια άσκηση
μπορεί να μειώσει ‐ αριθμό των κρυολογημάτων και τα
συμπτώματα γρίπης τουλάχιστον κατά 25‐50% κατά τη
διάρκεια ενός έτους, πιθανότατα με την ενίσχυση της κυ‐
κλοφορίας των κυττάρων που καταπολεμούν τις λοιμώ‐
ξεις. Μην ξεχνάτε ότι η άσκηση είναι καλύτερη από οποιο‐
δήποτε διαφημιζόμενη θεραπεία!
Πλένουν συχνά τα χέρια τους
Το τακτικό πλύσιμο των χεριών μειώνει δραματικά τις
ασθένειες του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστή‐
ματος. Φροντίστε να πλένετε συχνά τα χέρια τους (ή να
χρησιμοποιείτε ένα απολυμαντικό χεριών) μετά τη χρήση
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, μετά τη δουλειά και
πριν και μετά από κάθε γεύμα.
Είναι κοινωνικοί
Ερευνα του Πανεπιστημίου του Buﬀalo στη Νέα Υόρκη
έδειξε πως όσοι έχουν πολλούς φίλους, διατρέχουν μικρό‐
τερο κίνδυνο να εμφανίσουν λοιμώξεις του αναπνευστι‐
κού, αλλά και καρδιακά προβλήματα, κατάθλιψη και
άγχος. Ερευνα του Harvard έδειξε επίσης πως οι άνθρωποι
με μεγάλο κοινωνικό κύκλο έχουν λιγότερες πιθανότητες
εμφάνισης προβλημάτων στη μνήμη.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΣΙΣΟΦΥΤΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Αποφύγετε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σε περιοχές με χαμηλό σήμα (γιατί τότε η ηλεκρομαγνητική ακτινοβολία έχει υψηλότερη ένταση) και σε κλειστούς χώρους με πολλές μεταλλικές επιφάνειες: π.χ. αυτοκίνητο, ασανσέρ (αντανάκλαση της ακτινοβολίας)
Ο καλύτερος τρόπος για να μιλάτε στο κινητό είναι να το έχετε
στο μεγάφωνο και να υπάρχει μία απόσταση από τον εγκέφαλο.
Διαφορετικά να προτιμάτε να μιλάτε με ενσύρματα ακουστικά. Αν
και εκπέμπεται κάποια ακτινοβολία είναι καλύτερα, γιατί απομακρύνεται το κινητό από το σώμα.
Προσπαθήστε να μειώσετε γενικά τις ώρες που μιλάτε στο κινητό
τηλέφωνο.
Μην έχετε το κινητό σας τηλέφωνο κοντά στον εγκέφαλο, την
καρδιά και τα γεννητικά όργανα.
Αντικαταστήστε το ασύρματο τηλέφωνο του σπιτιού ή της δουλειάς με ένα ενσύρματο.
Αποφύγετε τις πολλές ασύρματες συσκευές στην κατοικία σας
(π.χ. τηλέφωνα, συστήματα ενδοεπικοινωνίας, δίκτυο internet, συσκευές Bluetooth, ηχεία κ.ά.)
Κλείνετε όλες τις συσκευές όταν πάτε για ύπνο (υπολογιστής,
τηλέφωνο κλπ). Το ίδιο ισχύει και για το ασύρματο ρούτερ.
Το ασύρματο ρούτερ είναι προτιμότερο να είναι τοποθετημένο σε
ένα δωμάτιο που δε χρησιμοποιείται πολύ.
Αποφύγετε να φορτίζετε το κινητό σας τηλέφωνο ακριβώς δίπλα
από εκεί που κοιμάστε (προστατεύστε ιδίως το κεφάλι σας)
Απομακρυνθείτε από το φούρνο μικροκυμάτων όταν είναι ενεργός
Πηγή: h`ps://amﬁpolinews.blogspot.com

Στο τελικό στάδιο, στις 3-9-2019 οργανώθηκε
ευρείας κλίμακας συντονισμένη και ταυτόχρονη
επιχείρηση από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης
Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, σε
συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας και με τη συνδρομή ελικοπτέρου
της Ελληνικής Αστυνομίας, κλπ
Οι δύο χασισοφυτείες εντοπίσθηκαν στο
«Κύφου», περιοχή που είναι ιδιόκτητο τσιφλίκι στη
θέση κάτω από την πηγή «Γκούρα» (ανάμεσα στο
«Παλάτι» και το μονοπάτι «Φιλίκι») με διαφορά
μεταξύ τους γύρω στα 300 μέτρα. Συνολικά είχαν
μέσα1250 περίπου χασισόδεντρα έως 3 μέτρα ύψος.
Είναι μια περιοχή που δεν περνάει άνθρωπος
ποτέ. Αν η περιοχή δεν ήταν τσιφλίκι κάποιοι κτηνοτρόφοι ή υλοτόμοι θα περνούσαν από εκεί και κατά
συνέπεια δεν θα υπήρχε η δυνατότητα καλλιέργειας. Εδώ και 2 χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες,
έμπορος έχει αναλάβει την υλοτόμησή του πλην
όμως ακόμη δεν ξεκίνησε τις σχετικές εργασίες, ο
οποίος μέχρι το καλοκαίρι έρχονταν στο χωριό,
έκτοτε δε, δεν ξαναφάνηκε ( σημείωση: οι υλοτόμοι
του χωριού μας είναι άνεργοι).

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Πηγή: «karditsalive.net»

Τα Χρονικά της Νεράϊδας– Δολόπων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΗΤΑ
Αγάθων: Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: πρώτον ότι ανθρώπων άρχει, δεύτερον
ότι κατά νόμους άρχει, τρίτον ότι ουκ αεί άρχει
(Ο άρχοντας πρέπει να ενθυμείται τρία πράγματα.: Πρώτον, ότι κυβερνά ανθρώπους.
Δεύτερον, ότι πρέπει να κυβερνά σύμφωνα με τους νόμους. Τρίτον, ότι δεν κυβερνά
ισοβίως)
Μαίνανδρος (4ος αιών π.χ. Αρχαίος Έλληνας ποιητής) θνητός γεγονώς άνθρωπε,
μη φρονεί μέγα (Αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλες ιδέες)
Επίκουρος (341-270 π.χ. Αρχαίος φιλόσοφος) : Πάς ώσπερ άρτι γεγονώς εκ του
ζην απέρχεται. Ο καθένας φεύγει απ' τη ζωή, σαν να 'ρθε τώρα μόλις.
Πλούταρχος, ( 47-120 μ.χ. Αρχαίος Έλληνας ιστορικός) Μέτρον βίου το καλόν ου
το του χρόνου μήκος. (Η αξία της ζωής μετριέται με την ωραιότητά της και όχι με το
μήκος της)

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Τριμηνιαία Έκδοση
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

Αναλαμβάνουμε παραγγελίες από όλη την Ελλάδα

ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Αταλάντη

Τηλ.: 22330 22916

Εκτύπωση: Νικόλαος & Ευθύμιος Σανιδάς
Ιωαννίνων 6 Μοσχάτο Τηλ.: 210 9414233
www.sanidas.gr

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Σπανός Αλέξανδρος του Χρυσοστόμου και της Στυλιανής και η Μέστια
Ευδοξία, βάπτισαν την κόρη τους με το
όνομα Δήμητρα στις 22 Ιουνίου 2019
στον Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου στον Καρέα
Αττικής.



Ο Σπανός Απόστολος του Χρυσοστόμου και της Στυλιανής και η Καπιώτου
Αναστασία, βάπτισαν τον γιό τους με το
όνομα Κωνσταντίνος στις 11 Μαΐου 2019
στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου στον Καρέα Αττικής.



Ο Γιάννης Γιούργας και η Βίκυ Πασχάλη, κόρη του Βασίλη και της Αντιγόνης
(εγγονή του αείμνηστου Νίκου Λυρίτση
και της Αθανασίας από το Μεγα-λάκκο)
βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το όνομα
Μυρτώ στις 2/6/2019 στο Κιλκίς.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν



ΓΑΜΟΙ

 Η Παρασκευή Μπουρλιάκου κόρη
του Ευαγγέλου και της Βάϊας και ο Δημήτρης Ανθούλης του Γεωργίου τέλεσαν το γάμο τους στις 27 Ιουλίου 2019
στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής στην Καρδίτσα.

Έ

να από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας είναι το μείζον ζήτημα της
υπογεννητικότητας, το οποίο διαρκώς
εντείνεται και οδεύει προς μη αναστρέψιμη πορεία. Είναι ένα πρόβλημα
το οποίο λόγω του ότι δεν έχει άμεσο
πολιτικό αντίκρισμα ή κομματικό
όφελος δε βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα, όπως θα του άξιζε. Το
πόσο σημαντικό θέμα είναι αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η ελληνική
Βουλή φρόντισε να το συμπεριλάβει
στο Ελληνικό Σύνταγμα με την αναθεώρηση του 2001, όπου στο άρθρο 21
παρ. 5 αναφέρεται ότι: «Ο σχεδιασμός
και η εφαρμογή της δημογραφικής
πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων
των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».
Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία
στην Ελλάδα:
-Κάθε γυναίκα σήμερα γεννάει
1,3 παιδιά, όταν για να είναι σταθερός
ο πληθυσμός της χώρας πρέπει να
γεννιούνται από κάθε γυναίκα 2,1 παιδιά.
- Το 1980 είχαμε 148.134 γεννήσεις και οι θάνατοι ήταν 87.282.
- Το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά
που οι ετήσιες γεννήσεις ήταν λιγότερες από τους θανάτους.
- Το 2014 οι γεννήσεις στην Ελλάδα έφτασαν στις 92.148 (47.383
αγόρια και 44.765 κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με
το 2013, που είχαν ανέλθει σε 94.134
άτομα (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια). Από αυτές τις γεννήσεις οι
79.975 γεννήσεις είναι από Ελληνίδες
(ποσοστό 86,8%) και οι 12.173 γεννήσεις είναι από αλλοδαπές (ποσοστό
13,2%). Η μέση ηλικία της μητέρας
κατά τη γέννηση ήταν τα 31 έτη (ενώ
το 2013 τα 30,9 έτη).
- Το 2014 οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση 1,7% και ανήλθαν σε
113.740, (58.132 άντρες και 55.608
γυναίκες) έναντι 111.794 (57.627
άντρες και 54.167 γυναίκες) που ήταν
το 2013.
- Επομένως το 2014 η Ελλάδα
παρουσίασε μείωση πληθυσμού: κατά
21.592 άτομα.
- Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά
την τετραετία 2011-2014 μειώθηκε ο
πληθυσμός της χώρας μας κατά
60.000 περίπου άτομα.
- Ο μέσος όρος της ηλικίας των
Ελλήνων σήμερα είναι τα 44 έτη, όταν
το 1951 ήταν τα 26 έτη.
- Επιπλέον η Ελλάδα είναι η πρώτη σε εκτρώσεις χώρα στην Ευρώπη
και η τρίτη στον κόσμο, με περίπου
250.000 ετησίως, ήτοι υπερδιπλάσιες
από τις γεννήσεις.
- Η Eurostat υπολογίζει ότι μέχρι

Ο Σπανός Αλέξανδρος του Χρυσοστόμου και της Στυλιανής και η Μέστια
Ευδοξία τέλεσαν το γάμο τους στις 22
Ιουνίου 2019 στον Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου στον Καρέα Αττικής.

ΘΑΝΑΤΟΙ



 Η Έρσα Χαντζοπούλου ,κόρη του
Μάριου και της Αποστολίας (εγγονή του
αείμνηστου Νίκου Λυρίτση και της Αθανασίας από το Μεγα-λάκκο) και ο Πέτρος Τσιγαρίδας παντρεύτηκαν στις 13
Ιουλίου 2019 στο Καρπενήσι.
 Η Πασχάλη Αθανασία , κόρη του
Βασίλη και της Αντιγόνης (εγγονή του
αείμνηστου Νίκου Λυρίτση και της Αθανασίας από το Μεγα-λάκκο) και ο Γιώργος Σκουρτιάς παντρεύτηκαν στις 20
Ιουλίου 2019 στη Σκήτη Αγιάς στη Λάρισα.
 Η Πασχάλη Νικολέττα , κόρη του
Βασίλη και της Αντιγόνης (εγγονή του
αείμνηστου Νίκου Λυρίτση και της Αθανασίας από το Μεγα-λάκκο) και ο Δημήτρης Παλάντζας παντρεύτηκαν στις 6
Σεπτεμβρίου 2019 στη Λίμνη Πλαστήρα
στην Καρδίτσα.
Ευχόμαστε να ζήσουν και
να ευτυχήσουν

 Πέθανε ο Νίκος Καραμέτος του Δημητρίου, και πατέρας των Δημήτρη,
Χρυσούλας και Κώστα σε ηλικία 88 ετών, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2019,
στην Λαμία, όπου έγινε και η κηδεία την
επομένη.
 Πέθανε η Αθηνούλα Μαλάμη, σύζυγος του αειμνήστου Χριστόδουλου, και
μητέρα του επίσης αειμνήστου Κώστα,
καθώς και των Ηλία και Σωκράτη σε ηλικία 93 ετών, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου
2019 και η κηδεία έγινε, στο Κοιμητήριο
του Χωριού μας
Πέθανε η Βασιλική Χαλάτση, σύζυγος του αειμνήστου Κώστα και μητέρα
των Γιώργου, Γιάννας και Νίκου σε ηλικία 93 ετών, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου
2019 και η κηδεία έγινε, στο Κοιμητήριο
του Χωριού μας
Θερμά Συλλυπητήρια.



ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

 Η Παρασκευή Τάτσιου, του Γεωργίου και της Ευθυμίας Ζήση (εγγονή του
παπα-Σεραφείμ Ζήση εκ Μεγαλάκκου

Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα
προτάσεις για την ανάσχεσή της
Αναστάσιος Καραμπογιάς Δικηγόρος
το 2080 θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός
της Ελλάδας κατά 3,5 εκατομμύρια
κατοίκους!
Ποια είναι όμως τα αίτια της υπογεννητικότητας;
-Η αδυσώπητη οικονομική κρίση που
μαστίζει την ελληνική κοινωνία, η υψηλή ανεργία των νέων και η παρεπόμενη δυσκολία των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ότι πολλά νέα ζευγάρια παραμένουν για χρόνια σε σχέση,
χωρίς να έχουν την οικονομική δυνατότητα να παντρευτούν και να φέρουν
στον κόσμο παιδιά.
-Η ραγδαία και ένεκα της οικονομικής κρίσης μετανάστευση στο εξωτερικό. Πάνω από 400.000 Έλληνες μετανάστευσαν σε μία πενταετία στο εξωτερικό.
- Οι σύγχρονες απαιτητικές συνθήκες ζωής, οι γάμοι σε μεγαλύτερη ηλικία, η ευκολία των διαζυγίων, οι δυσανάλογα πολλές με τον πληθυσμό μας
εκτρώσεις.
- Η απουσία του κοινωνικού κράτους
προς την ενίσχυση των νέων οικογενειών και σε αντίθεση με τη συνταγματική πρόβλεψη.
Συνεπώς οι συνέπειες της υπογεννητικότητας είναι σοβαρές και ποικίλες:
Εθνικές συνέπειες: Η συρρίκνωση
του έθνους μας μπορεί να προκαλέσει
ιδιαίτερα προβλήματα στο εγγύς μέλλον, ιδιαίτερα για τη μελλοντική γεωπολιτική ισορροπία και με έναν γείτονα
που δείχνει συνεχώς τα δόντια του.
Κοινωνικές συνέπειες: Χαλάρωση
του θεσμού της οικογένειας
Οικονομικές συνέπειες: Μείωση εργατικού δυναμικού, μείωση παραγωγικότητας, επιδείνωση ασφαλιστικών
ταμείων.
Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις σήμερα; Στόχος του ελληνικού
κράτους από τούδε και στο εξής θα
πρέπει να είναι ένας και μοναδικός: Να
δοθούν παραπάνω κίνητρα για να γεννάει η κάθε γυναίκα τουλάχιστον 2
παιδιά! Θα πρέπει για τα επόμενα
(τουλάχιστον είκοσι) χρόνια, πολύτεκνοι να θεωρούνται όσοι κάνουν τουλάχιστον δύο παιδιά και να τυγχάνουν
περισσότερων προνοιακών επιδομάτων!
Καταρχάς λόγω της σοβαρότητας
του θέματος θα πρέπει άμεσα να ιδρυθεί Γενική Γραμματεία Δημογραφικού
ή Υφυπουργείο υπεύθυνο αποκλειστικά για την υπογεννητικότητα και την
προσπάθεια ανάσχεσής της.
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Νεράϊδας), πέτυχε στο Τμήμα Βιολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος
γιος της Αλεξάνδρας Αναστ. Δήμου και
του Σπύρου Κυριακόπουλου, πέτυχε στο
Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
(ΑΣΟΕ) στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 Η Βασιλιάννα Θέου κόρη της Περσεφόνης-Άννας Αυγέρη και του Θωμά
Θέου, πέτυχε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη σχολή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
Θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές
ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΙΟ

 Ο Γεώργιος Νάπας, γιός του Κων/
νου Νάπα και της Αλέκας Θάνου
(εγγονός των Γεωργίου Νάπα και Περικλή Θάνου), πήρε το πτυχίο του, από το
τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σημείωση 1: Αν είναι και άλλα παιδιά
ενημερώστε μας να τα γράψουμε στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
Σημείωση 2: Τα Κοινωνικά από 10 Σεπτεμβρίου 2019 και μετά θα δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας που θα κυκλοφορήσει πρίν τα Χριστούγεννα.

σβαση στην αγορά εργασίας.
Δωρεάν παροχή ειδών διατροφής,
μέσω και της κινητοποίησης εθνικών
ευεργετών, σε κάθε οικογένεια, η οποία έχει οικονομική ανάγκη.
Μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της
εκκλησίας στην καταπολέμηση της
υπογεννητικότητας, μέσω της ενίσχυσης (για την κάλυψη διατροφικών,
στεγαστικών, οικονομικών αναγκών
κλπ) των νέων οικογενειών.
Βελτίωση κρατικών νοσοκομειακών
ιδρυμάτων και πραγματικά ΔΩΡΕΑΝ
υπηρεσίες για όλες τις κυοφορούσες.
Κοινοποίηση και δημοσίευση του εν
λόγω προβλήματος υπογεννητικότητας
στους συμπατριώτες μας, και ενίσχυση
του θεσμού της οικογένειας, μέσω των
μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Αμέριστη συμπαράσταση του κράτους σε ζευγάρια με πρόβλημα υπογονιμότητας, (π.χ. με χρηματική υποστήριξη σε μεγάλο ποσοστό εξετάσεων
καθώς και εξωσωματικών γονιμοποιήσεων).
Εντατικοποίηση της προσπάθειας του
ελληνικού κράτους να επαναπατριστούν όχι μόνο οι νέοι που έφυγαν
κατά την περίοδο της κρίσης στο εξωτερικό, αλλά και ελληνικές οικογένειες
που ζουν χρόνια στο εξωτερικό και
έχουν το νόστο της επιστροφής στην
πατρίδα.
Κάποιοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι μερικές από αυτές τις προτάσεις έχουν δημοσιονομικό κόστος.
Δεκτόν. Ας ξεκινήσουμε από αυτές
που δεν έχουν (περικόβοντας παράλληλα και κρατικές σπατάλες από αλλού), ας κάνουμε επιτέλους μια αρχή,
γιατί αλλιώς θα έχουμε σίγουρα κόστος. Και αυτό θα λέγεται εθνικό. Ευθύνη όλων μας και ιδίως της νέας γενιάς, είναι να τεθεί το εν λόγω ζήτημα
στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας,
με την άμεση υιοθέτηση δραστικών
λύσεων για την ανάσχεση της υπογεννητικότητας.
Πηγή: https://
www.huffingtonpost.gr/entry

Για τις εργαζόμενες μητέρες: Επαύξηση του πλαισίου του υφιστάμενου
νόμου με προστασία τους μέχρι και 24
μήνες από τη γέννηση του παιδιού. Το
ίδιο, και στα πλαίσια της αρχής της
ισότητας, θα πρέπει να ισχύει και για
τους άνδρες, μόλις ανακοινώνουν
στην εργασία τους ότι οι γυναίκες τους
κυοφορούν. (Δεν έχει δημοσιονομικό
κόστος)
Για τις μη εργαζόμενες μητέρες: θα
πρέπει υποχρεωτικά να θεσπιστεί ένα
ικανό επίδομα, το οποίο θα λαμβάνουν
τουλάχιστον μέχρι και 18 μήνες από
τη γέννηση του τέκνου τους (στο επίπεδο τουλάχιστον ενός βασικού σήμερα μισθού). Εάν ο σύζυγος δεν εργάζεται, παροχή επιδόματος και στον
σύζυγο για το ίδιο χρονικό διάστημα
Παροχή αυξημένου αφορολογήτου
ορίου σε οικογένειες που θα αποκτούν
από 2 παιδιά και πάνω, το οποίο θα
προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό
των παιδιών.
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατοικιών που ανήκουν στην ιδιοκτησία του
κράτους σε νέους γονείς για μία πενταετία και επανεξέταση για τυχόν
επέκτασή της (άρα ξεκαθάρισμα δημόσιας περιουσίας του κράτους από Δικηγόρους).
Χαμηλότοκα και με ευκολίες αποπληρωμής δάνεια από τις Τράπεζες σε νέες οικογένειες, προκειμένου να αγοράσουν την πρώτη κατοικία τους, εάν
δεν έχουν.
Ίδρυση περισσότερων βρεφονηπιακών σταθμών, (π.χ. μέσω ΣΔΙΤ), προκειμένου να μπορούν οι εργαζόμενες
γυναίκες να εργάζονται και τα παιδιά
τους να φυλάσσονται σωστά.
Σήμερα η ιδιότητα του «εγγάμου»
θεωρείται τεκμήριο περιουσίας... ενώ
θα πρέπει οι έγγαμοι να ενισχύονται
από το κράτος προκειμένου να γεννήσουν περισσότερα παιδιά.
Εφάπαξ
καταβολή ποσού στα ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
νέα ζευγάρια με Πολιτικός Μηχανικός 6976777468
τη γέννηση του
τέκνου (π.χ. για ΧΑΒΔΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΟΛΓΑ
αγορές ρούχων, Αρχιτέκτων Μηχανικός 6977807723
για βρεφικές τρο- ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
φές κλπ).
Μείωση εργοδο- Τοπογράφος 698 730 3561
τικών εισφορών
σε νέες και νέους
εργαζόμενους
Διάκου 15, Καρδίτσα
γονείς, προκειμέΤΚ 43132
νου να έχουνε
e-mail: info.chavdoulas@gmail.com
ευκολότερη πρό-

Οικοδοµικές Άδειες
Ρυθµίσεις Αυθαιρέτων
Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα
∆ηλώσεις Κτηµατολογίου
Μεταλλικές Κατασκευές
Βεβαιώσεις Μηχανικού
Στατιστικές Μελέτες
Ανακαινίσεις

Τηλ: 24410 40303
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Όταν ο Έρωτας παντρεύτηκε την Ψυχή αφού πρώτα την
τυράννησε µε εντολή της ζηλιάρας µητέρας του Αφροδίτης

Κ

άποτε υπήρχε ένας βασιλιάς που είχε τρεις
όμορφες κόρες. Η νεότερη ονομαζόταν Ψυχή και
ήταν η πιο όμορφη από τις τρείς. Μερικοί μάλιστα
λένε ότι η θεά της ομορφιάς, η Αφροδίτη αισθάνθηκε
ότι δεν μπορούσε να ισούται με αυτό το θνητό κορίτσι.
Για αυτό ζήτησε την βοήθεια από τον άτακτο γιο της, τον
Έρωτα, του ζήτησε να ρίξει ένα από τα φαρμακερά βέλη του
στην καρδιά της νεαρής κοπέλας και να την κάνει να ερωτευτεί
με το πιο άσχημο πλάσμα του κόσμου. Εκείνος όπως πάντα
συμφώνησε να βοηθήσει την μητέρα του. Στον κήπο της Αφροδίτης υπήρχαν δυο βρύσες, η μία με γλυκό πόσιμο νερό και η
άλλη με πικρό νερό. Ο Έρως γέμισε δυο μεγάλα δοχεία το ένα
από κάθε πηγή και πέταξε στο δωμάτιο της Ψυχής, την οποία
βρήκε στον ύπνο.
Ο Έρως έσταξε μερικές σταγόνες από το πικρό νερό στα
χείλη της Ψυχής, έστω και αν το θέαμά της, τον συγκίνησε. Την
άγγιξε στη συνέχεια με ένα από τα βέλη του, με το πάτημα,
εκείνη ξύπνησε και κοίταξε κατευθείαν προς το μέρος του
Έρωτα (ο ίδιος ήταν αόρατος), αυτό ξάφνιασε τόσο πολύ τον
Έρωτα που τραυματίστηκε στο πλευρό του με το δικό του βέλος.
Τότε ο Έρωτας προσπάθησε να διορθώσει το κακό που είχε
κάνει, ρίχνοντας το νερό της χαράς στα πλούσια μεταξένια μαλλιά της, αναφέρει το abettergreece.com.
Περάσαν τα χρόνια και οι δύο μεγαλύτερες αδελφές της
Ψυχής παντρεύτηκαν με πλούσιους πρίγκηπες και έφυγαν μακριά της. Οι νεαροί άντρες θαύμαζαν τη νεαρή παρθένα, αλλά
κανείς δεν ενδιέφερε τη Ψυχή. Οι γονείς της, φοβούμενοι ότι η κόρη τους
είχε καταραστεί από έναν από τους
Θεούς, συμβουλεύτηκαν το μαντείο
του Απόλλωνα. Η απάντηση που πήραν
επιβεβαίωσε τις υποψίες τους. Η κόρη
τους είχε τεθεί κάτω από ένα ξόρκι και
κανέναν θνητό δε θα μπορούσε να
αγαπήσει ποτέ.
Ο μέλλον σύζυγός της, την περίμενε
στην κορυφή του βουνού, ήταν ένα
τέρας στο οποίο ούτε Θεός, ούτε θνητός μπορούσε να αντισταθεί. Οι γονείς
της στεναχωρήθηκαν πολύ αλλά η
Ψυχή έμεινε ήρεμη και παρακάλεσε τους γονείς της να τη πάνε
στη κορυφή του βουνού, όπου την περίμενε η κακή μοίρα της.
Την επόμενη ημέρα, οι γονείς οδήγησαν την όμορφη κόρη στη
κορυφή του βουνού και επέστρεψαν με βαριά καρδιά στο σπίτι
τους χωρίς την όμορφη κόρη τους.
Η Ψυχή στάθηκε στην άκρη του βουνού, φοβισμένη και
τρομαγμένη, έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Τότε ο Ζέφυρος (ο
Θεός του δυτικού ανέμου) την πήρε και την κατέβασε σε ένα
πράσινο πανέμορφο λιβάδι. Η Ψυχή ξάπλωσε και κοιμήθηκε,
όταν ξύπνησε και κοίταξε γύρω της, κατάλαβε ότι σε ένα τόσο
όμορφο μέρος ήταν αδύνατον να μένουν θνητοί παρά μόνο Θεός. Τότε είδε ένα παλάτι, το οποίο πλησίασε με χαρά και
έκπληξη. Χρυσές κολώνες στήριζαν τη στέγη και τους τοίχους
στόλιζαν γλυπτά και έργα ζωγραφικής τα οποία αιχμαλώτιζαν το
μάτι του κάθε θεατή. Περπάτησε πιο μέσα στο παλάτι θαυμάζοντας τα πλούτη όταν άκουσε μια φωνή να της λέει ότι πλέον του
ανήκε.
Ακόμη της είπε ότι οι άλλες φωνές που θα άκουγε ανήκαν
στους υπηρέτες και ότι ένα δωμάτιο είχε ετοιμαστεί για να
ξεκουραστεί, ένα μπάνιο για να πλυθεί και πως όταν πεινούσε να
καθίσει στο τραπέζι να διατάξει ότι ήθελε να φάει. Όλα συνέβησαν όπως η φωνή είχε πει, το φαγητό ήταν πλούσιο, το κρασί της
νέκταρ, η μουσική έπαιζε στο παρασκήνιο αλλά μουσικούς δεν
μπορούσε να δει. Είχε περάσει αρκετός καιρός μα ακόμα η Ψυχή
δεν είχε δει το πρόσωπο του συζύγου της, ερχόταν στα σκοτεινά
και έφευγε τα χαράματα, του ζητούσε να μείνει μαζί της και να
την αφήσει να τον δει μα εκείνος δεν συμφωνούσε.
Ο Έρωτας και η Ψυχή
Της έκανε όλα τα χατίρια προσπαθώντας να τη κάνει ευτυχισμένη, της ζήτησε να τον αγαπάει σαν ίσο προς αυτή και όχι
σαν Θεό. Η Ψυχή ένιωθε μεγάλη μοναξιά γιατί ήταν μακριά από
τους γονείς και τις αδελφές της. Το βράδυ, παρακάλεσε τον
άντρα της να καλέσει τις μεγαλύτερες αδελφές της στο παλάτι
για να μοιραστούν τα πλούτη μαζί της. Εκείνος απρόθυμα δέχτηκε. Την επόμενη ημέρα έστειλε τον Ζέφυρο να φέρει τις δύο
αδελφές της. Εκείνος τις έφερε στην κοιλάδα, τα κορίτσια αγκαλιάστηκαν με χαρά. Θαύμαζαν τα πλούτη της Ψυχής και της
έκαναν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τον σύζυγό της. Η Ψυχή
ομολόγησε ότι δεν είχε δει ακόμα το πρόσωπο του συζύγου της.
Οι αδελφές της Ψυχής της υπενθύμισαν ότι ο σύζυγός της
έπρεπε να είναι ένα τέρας και πως μια μέρα θα την έτρωγε ζωντανή. Της είπαν να πάρει ένα λυχνάρι και ένα μαχαίρι και να
δει το πρόσωπό του συζύγου της καθώς εκείνος κοιμόταν. Αν
ήταν ένα τέρας θα έπρεπε να του κόψει το κεφάλι για να κερδίσει την ελευθερία της. Η Ψυχή υπάκουσε τις αδελφές της και
όταν ο σύζυγός της αποκοιμήθηκε άναψε το λυχνάρι και είδε ότι
δεν ήταν ένα τέρας αλλά ένας όμορφος νεαρός Θεός με λευκό
δέρμα σαν χιόνι και φτερά σε κάθε ώμο. Εκείνη έσκυψε να τον
δει καλύτερα αλλά μια σταγόνα καυτό λάδι έπεσε από το λυχνάρι στον ώμο του και τον ξύπνησε.
Ο Έρως χωρίς να πει ούτε μια λέξη σηκώθηκε και έφυγε
πετώντας από το παράθυρο, εκείνη προσπάθησε να τον ακολου-

θήσει αλλά έπεσε στο έδαφος. Ο Έρως την είδε ξαπλωμένη στο
έδαφος και σταμάτησε και τη ρώτησε αν με αυτόν τον τρόπο
ξεχρέωνε την αγάπη και τη φροντίδα που της είχε προσφέρει.
Αφήνοντας την Ψυχή ξαπλωμένη στο έδαφος, πέταξε μακριά. Το παλάτι εξαφανίστηκε και βρισκόταν πλέον σε ένα
χωράφι κοντά στο μέρος που έμεναν οι αδελφές της. όταν είπε
στις αδελφές της την ιστορία της, αυτές έδειξαν λυπημένες ενώ
μέσα τους χάρηκαν με τη σκέψη ότι ο Θεός θα επέλεγε μια από
αυτές για γυναίκα του. Η Ψυχή περπατούσε μέρα, νύχτα χωρίς
νερό και χωρίς φαγητό ψάχνοντας τον άντρα που αγαπούσε.
Έτσι βρέθηκε στην κορυφή ενός βουνού όπου υπήρχε ένας ναός.
Η Ψυχή μπήκε μέσα στον ναό και είδε ότι ήταν γεμάτος
από καλαμπόκι και σιτάρι και διάφορα αγροτικά εργαλεία, Η
Ψυχή άρχισε να τακτοποιεί τα πράγματα στον ναό. Ο ναός ανήκει στην Θεά Δήμητρα η οποία εμφανίστηκε ξαφνικά και έδειξε
πολύ ευχαριστημένη με την Ψυχή. Η Θεά Δήμητρα της είπε ότι
γνώριζε την ιστορία της δυστυχίας της και τη συμβούλεψε να
παραδώσει τον εαυτό της στην Θεά Αφροδίτη, ίσως τότε κερδίσει την συγχώρεση της και κέρδιζε ξανά τον σύζυγό της. Η Ψυχή υπάκουσε τις εντολές της Θεάς Δήμητρας και ξεκίνησε το
ταξίδι προς τον ναό της Αφροδίτης.
Η Αφροδίτη δέχτηκε με θυμό την Ψυχή, της είπε ότι ο γιός
της ήταν άρρωστος από μια πληγή που του είχε δημιουργήσει η
ίδια αλλά αν ήθελε να κερδίσει τον άντρα της θα έπρεπε να τελειώσει τρείς αποστολές που θα της έδινε. Τη πήγε λοιπόν σε
μια αποθήκη όπου υπήρχαν σωροί από ανακατωμένα όσπρια.
Η Αφροδίτη της είπε ότι μέχρι το σκοτάδι έπρεπε να ξεχωρίσει όλα τα όσπρια
μεταξύ τους. Η Ψυχή ήταν πολύ κουρασμένη και η έλλειψη φαγητού και νερού
την έκαναν αδύναμη. Κάθισε και κοιτούσε τους σωρούς χωρίς να κουνηθεί καθόλου.
Ο Έρως την παρακολουθούσε σιωπηλά, όταν είδε ότι δεν μπορούσε να αποτελειώσει την αποστολή έστειλε τα μυρμήγκια για να τη βοηθήσουν. Ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά στα μάτια της Ψυχής εκατοντάδες μυρμήγκια τα οποία
κουβαλούσαν
τους
κόκκους
και
έφτιαχναν καινούργιους τακτοποιημένους σωρούς. Όταν επέστρεψε η Αφροδίτη κατάλαβε πως κάποιος βοήθησε την Ψυχή
γιατί η αποστολή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έριξε λοιπόν ένα
κομμάτι παλιό ψωμί στην αποθήκη για να φάει η Ψυχή και
έφυγε.
Το επόμενο πρωί επανεμφανίστηκε και έδωσε μια δεύτερη
αποστολή στην Ψυχή. Η δεύτερη αποστολή ήταν να ταξιδέψει
η Ψυχή πέρα από τον ποταμό, όπου έβοσκαν άγρια πρόβατα
χωρίς βοσκό, τα πρόβατα αυτά είχαν χρυσό τρίχωμα και η Αφροδίτη ήθελε ένα κομμάτι από το τρίχωμα τους. Η Ψυχή ξεκίνησα αμέσως για τον ποταμό, εκεί βρήκε τον Θεό του ποταμού,
ο οποίος της είπε πως τα πρόβατα αυτά ήταν θανατηφόρα και
έτσι τη βοήθησε ο ίδιος να αποτελειώσει την αποστολή της.
Έτσι όταν η Ψυχή επέστρεψε με τα χέρια της γεμάτα από το
Χρυσόμαλλο Δέρας. Η Αφροδίτη κατάλαβε ότι πάλι ένας Θεός
τη βοήθησε και της έδωσε και τρίτη αποστολή. Η τρίτη αποστολή ήταν να επισκεφτεί η Ψυχή την Θεά Περσεφόνη και να γεμίσει ένα κουτί από την ομορφιά της Θεάς. Η Αφροδίτη χρειαζόταν την ομορφιά πριν σκοτεινιάσει ώστε να μπορούσε να βάψει το πρόσωπό της και να πάει στη μεγάλη συγκέντρωση των
Θεών που θα γινόταν εκείνο το βράδυ.
Όταν η Ψυχή άρχισε τον επικίνδυνο δρόμο προς το σπίτι της
Θεάς Περσεφόνης, άκουσε μια φωνή από το πουθενά να της
λέει πως εάν περπατούσε μέσα από μια σπηλιά ώστε να αποφύγει το θανάσιμο σκυλί το οποίο είχε τρία κεφάλια θα τελείωνε
την τρίτη αποστολή με ασφάλεια απλά δεν έπρεπε να ανοίξει το
κουτί που θα της έδινε η Θεά Περσεφόνη. Η Ψυχή όμως αφού
πήρε το κουτί που κρατούσε την ομορφιά ήθελε να βάλει λίγο
επάνω στο πρόσωπό της για να συναντήσει τον άντρα που αγαπούσε.
Όταν άνοιξε το κουτί, σοκαρίστηκε γιατί αντί για πούδρα,
υπήρχε μια σκόνη που ανέβηκε αμέσως στο πρόσωπό της και
την πήρε ο ύπνος επί τόπου, έπεσε κάτω στη μέση του δρόμου,
ένα νυσταλέο σώμα χωρίς νόημα ή κίνηση.
Ο Έρως, ο οποίος είχε πιά γιατρευτεί, έψαχνε για την αγαπημένη του. όταν την βρήκε να κοιμάται στον δρόμο, τη τσίμπησε
με ένα από τα βέλη του και τη ξύπνησε. Της είπε να επιστρέψει
το κουτί στη μητέρα του και θα αναλάβουμε εκείνος τα υπόλοιπα.
Στη συνέχεια, ο Έρως, γρήγορος σαν τον κεραυνό, παρουσίασε ο ίδιος μπροστά από τον Δία και τον παρακάλεσε να τον
βοηθήσει να αλλάξει τη γνώμη της μητέρας του. Ο Δίας κατάφερε την Αφροδίτη να δεχτεί ως νύφη της την όμορφη Ψυχή, στη
συνέχεια ο Δίας κάλεσε την Ψυχή στη μεγάλη συνάντηση των
Θεών και της έδωσε ένα φλυτζάνι αμβροσία και την έκανε αθάνατη. Ο Έρως και η Ψυχή απέκτησαν μια κόρη που την ονόμασαν Χαρά.
Στην Θεά Αφροδίτη δεν άρεσε η αίσθηση του ανταγωνισμού,
αμελούσε λοιπόν τη προσωπική της ζωή και τις υποχρεώσεις
της και παρακολουθούσε συνέχεια αυτό το όμορφο νεαρό κορίτσι με οργή και ζήλια.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Αγαπητοί συγχωριανοί που εδώ κι ένα χρόνο οι τύχες του χωριού μας (του οικισμού Νεράϊδας) είναι στα
χέρια σας... αν θέλετε ακούστε και δυο λόγια κι από
εμάς...
Χωριανοί μας ξεφυλλίζοντας το τελευταίο τεύχος της
εφημερίδας του χωριού μας (Φ.146 / Ιούνιος 2019)
έλεγαν στο μαγαζί το καλοκαίρι πως αν ήμασταν (λέμε
άν) στην περίοδο της κατοχής 1941 - 1944... ο διαχειριστής της Σελίδας στο Φ/Β "Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας" θα είχε στηθεί ήδη στα 5 μέτρα και θα είχε
εκτελεστεί από τις τότε εξουσίες...
Το έγκλημά του,,,??? Απλά το ότι κάνει εκεί αναρτήσεις που ζητούν λύση σε σοβαρότατα προβλήματα του
χωριού μας...!!! πράγμα που προκαλεί αλλεργία στις
τοπικές εξουσίες (όλων των επιπέδων) και φυσικά
στους παρατρεχάμενούς τους της κλίκας...
Είστε άραγε τόσο βέβαιοι πως τα κείμενα εκεί γράφονται από τον ίδιο που κάνει τις αναρτήσεις...??? και
όχι και από άλλους χωριανούς μας που πονάνε το
χωριό μας...???
Τότε με την ίδια λογική σας και ο διαχειριστής της
Ιστοσελίδας του χωριού μας "neraida-dolopwn.com"
γράφει ο ίδιος και όσες αναρτήσεις γίνονται εκεί...
είναι όμως έτσι...???
Λοιπόν αγαπητοί ασχοληθείτε με τα προβλήματα του
χωριού μας... γιατί αν δεν το κάνετε εσείς (Σύλλογος
& Εφημερίδα) τότε ποιός θα το κάνει...??? Μήπως ο
πρόεδρος της Κοινότητας (σ.σ....Σαρανταπόρου...???)
που εξόφθαλμα σαμποτάρει κάθε τί που αφορά τον
οικισμό μας Νεράϊδας...??? παράδειγμα πρόπερσι που
με ενέργειες χωριανών μας και εν αγνεία του
(προέδρου) ξεβούλωσαν τα τεχνικά του δρόμου για
Μοναστήρι... ευτυχώς που δεν το έμαθε πρίν γιατί θα
το σαμποτάριζε και αυτό... μόλις το έμαθε (και αφού
αυτά είχαν ήδη ξεβουλώσει) αυτό που είχε να πεί
ήταν... "εγώ θα τα ξεβούλωνα καλύτερα..."... παράδειγμα δεύτερο... από την 1.2.2015 μέχρι σήμερα το
2019... δεν έκανε ακόμα αίτηση (με απόφαση Τοπικού
Συμβουλίου) στο Δήμο Καρδίτσας για την αποκατάσταση του θύματος της θεομηνίας χρησιμότατου γεφυριού Σωτήρος Νεράϊδας... και τα παραδείγματα
είναι άπειρα...
Από την εμπειρία μας ένα σας λέμε... πως ελπίδα να
λυθεί πρόβλημα του χωριού μας είναι μόνο αν οι ενέργειες γίνουν εν αγνεία του... αλλιώς με απόλυτη
βεβαιότητα θα το σαμποτάρει...
Γράψτε στην εφημερίδα... ενεργείστε σαν Σύλλογος... για να (ξανα) γίνει η μεταλλική πεζογέφυρα
Σωτήρος Νεράϊδας... να ανακοινωθεί ο ιδιώτης που
ανέλαβε την περισυλλογή των ανεπιτήρητων ζώων
στα χωριά μας... να χρηματοδοτηθεί για άσφαλτο ο
δρόμος για το Μοναστήρι (και μέχρι τότε να πέσει
χαλίκι σε όλο το μήκος του)... να πέσει άσφαλτος φέτος το φθινόπωρο στα 1.500 μέτρα του δρόμου για
Τριφύλλα... να γίνει η γέφυρα στα "Ρογκάκια" στο
δρόμο Νεράϊδα - Καροπλέσι... να χρηματοδοτηθεί η
γέφυρα Μέγδοβα στο δρόμο Νεράϊδα - Μαυρομμάτα
(που οι μελέτες της είναι έτοιμες)... να έρθει στρατιώτης γιατρός στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας (όπως
πάνε σε πολλά άλλα ορεινά γύρω μας)... να γίνει η
Μελέτη Αποχέτευσης Νεράϊδας... να προχωρήσει η
τσιμεντόστρωση στο δρόμο για νεκροταφείο Νεράϊδας... διαμαρτυρηθείτε στον ανεκδιήγητο πρόεδρο
του Συλλόγου Κλειτσού που σε κάθε φύλλο της εφημερίδας του παραποιεί το όνομα της Κοινότητάς μας
Νεράϊδας... και τόσα άλλα... αν δεν ενεργήσετε εσείς
για αυτά... από ποιόν περιμένετε...??? από τον πρόεδρο...??? Είπαμε πρίν τι κάνει...!!!
Αντί λοιπόν να στοχοποιείτε και να εκθέτετε χωριανούς μας που πιέζουν για τη λύση των παραπάνω
προβλημάτων του χωριού μας.... ενεργείστε εσείς οι
ίδιοι γι' αυτά...!!!
Και να ξέρετε πως στη Σελίδα "Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας" δεν είναι ένας χωριανός μας... είμαστε πολλοί... και είμαστε ο εφιάλτης όσων κινούνται και πολιτεύονται με τρόπο επιζήμιο για τα προβλήματα του
χωριού μας... της Νεράϊδας... και στους αιώνες της
ιστορίας ένδοξης Σπινάσας των Αγράφων...!!!
Υ. Γ. Όσον αφορά τα αιολικά των γύρω βουνοκορφών μας... Άν συμφωνείτε με το "Δίκτυο Φορέων και
Πολιτών για την προστασία των Αγράφων"... (του
οποίου ο Σύλλογό μας είναι μεταξύ των πρώτων 13ων
ιδρυτικών μελών του)... αν λοιπόν συμφωνείτε μαζί
του να ενημερώνεστε μέσω αυτού και να συμμετέχετε
ενεργά στις εκδηλώσεις του... Άν δεν συμφωνείτε
τότε διαγραφείτε από αυτό... και πάτε με το μέρος
των εταιρειών...
Ενδιάμεση κατάσταση δεν υπάρχει με την πορεία
που πήραν τα πράγματα...!!!
https://www.facebook.com/dolopesne **

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. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά, υπάρχει ένα και στην περιοχή σας…
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αφήσουν ασυγκίνητους και βεβαίως με το άψογο πάντα service. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά, υπάρχει ένα και στην περιοχή σας…
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Εσταλη η «επιστοοσα υλικα
Απάντηση στην επιστολή της σελίδας γινουμε
λη», της σελ. 4, μεσω
αγαθα και αν αποηλεκτρονικου ταχυδροειτε
F/B «Δόλοπες Νεράϊδας - Σπινάσας» κτησουμε,
μειου. Ο «υπογραφων»
αυτα λεγονται δροτην επιστολη αυτη «Δολοπες Νεραϊδας - Σπινασας», μοι, πεζογεφυρες, ανεπιτηρητα κλπ. Το θεμα κατα την
ενω ειναι ο γνωστος μας Γ.Μ., υπεκφευγει να υπογρα- ταπεινη μας αποψη κυριως , δεν ειναι «ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
ψει με το ονομα του, προφανως λογω δειλιας. Κρυβε- ΑΓΑΘΑ» αλλα «ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
Επι των θεματων που αναφερεται για σαμποταριται πισω απο το ανωνυμο «Δολοπες Νεραϊδας - Σπινασας».
σμα εργων, νομιζουμε οτι ο Προεδρος της Τ.Κ.
Επι της αναφορας του στην περιοδο της κατοχης, Nεραϊδας ειναι ο αρμοδιος να απαντησει.
αδυνατουμε να κατανοησουμε τι υπονοει. Μηπως ο Θεωρουμε οτι οι προτεραιοτητες των εργων που
προεδρος της Τ.Κ. η το Δ.Σ., ειναι κατοχικη κυβερνη- πρεπει να γινουν στο χωριο μας δεν αρχιζουν απο την
ση;
«μεταλλικη πεζογεφυρα Σωτηρως». Π.χ σημαντικοτεΑφου οπως αναφερει υπαρχουν και αλλοι χωριανοι ρο ειναι το αποχετευτικο. Αυτο δεν σημαινει οτι το
που κανουν αναρτησεις στην εν λογω σελιδα γιατι αποφασιζει το Δ.Σ. του συλλογου.
δεν βρισκεται καποιος να εχει τα κοτσια να γραψει
Όσο αφορα τα λαθη διατυπωσης του Προεδρου του
επωνυμα; Η παγια αποψη του Συλλογου μας οπως συλλογου του Κλειτσου αναφορικα με το ονομα της
διαμορφωθηκε απο προηγουμενες Γ. Συνελευσεις Τ.Κ. Νεραϊδας αντι να γραφει στο F/B, λες και ολοι
ειναι τα κειμενα που αποστελλονται στην εφημεριδα ειναι υποχρεωμενοι να διαβαζουν τη σελιδα του, ας
να ειναι επωνυμα. Ας μην προσπαθει να «θολωσει τα στειλει μια επιστολη στον εν λογω προεδρο με την
νερα» με τους συσχετισμους του, με τον τροπο διαχει- απαιτηση διορθωσης σε επομενο φυλλο της .
ρισης ιστοσελιδων.
Μην ξεχνα επιπλεον οτι χωρις να ενημερωσει κανεΑν και ηταν στο συλλογο ενεργος και ασχοληθηκε ναν η σελιδα του στο F/B ειναι συνδεδεμενη με την
με θεματα του χωριου, δεν εχει αντιληφθει οτι ο συλ- ιστοσελιδα του συλλογου, λες και αυτος εκφραζει ολο
λογος μας πρωτιστως ειναι πολιτιστικος, μορφωτικος το χωριο. Έκανε και θεμα γιατι καποιοι αλλοι χρησικαι σε καμμια περιπτωση πολιτικος. Ο συλλογος σεβε- μοποιουν σε αλλη σελιδα στο F/B το ονομα
ται και συνεργαζεται με τα εκλεγμενα προσωπα και «Κοινοτητα Νεραϊδας. Αν δεν διακοπηκε αυτη η συντις νομιμες τοπικες αρχες, οι οποιες μαλιστα εχουν και δεση δεν σημαινει πως δεν υπεπεσε στην αντιληψη
προσφατη λαϊκη εντολη. Να θυμισουμε στον αγαπητο του Δ.Σ. του συλλογου.
Γ.Μ. ειτε του αρεσει ειτε οχι , οτι ο σημερινος ΠροεΤελος για το θεμα των «αιολικων παρκων» το Δ.Σ.,
δρος της Τ.Κ. (και ας μην κανει λογοπαιγνια του τυπου αν και ταυτιζει σε μεγαλο βαθμο τις αποψεις του με
«προεδρος Σαρανταπορου) οτι απο το χωριο Νεραϊδα αυτες του Δικτυου φορεων, δεν σημαινει οτι δεν θα
πηρε 57 ψηφους.
δημοσιευει και διαφορετικες θεσεις η και θα γεμιζει με
Επι σειρα ετων ως μελος της συντακτικης επιτροπης ανιαρα κειμενα ανευ ουσιας τις σελιδες της εφημεριτης εφημεριδας του συλλογου μας εγραφε συνεχως δας (χρονολογια δρασης, ατελειωτα δημοσιευματα
και αδιαλειπτως για δρομους, γεφυρια, βοειδη κλπ, τα εφημεριδων κλπ). Ουτε δε, θα βρισκεται σε καθε
οποια εκτος του οτι μας κουρασανε υπερβολικα δεν εκδηλωση η κινητοποιηση πανταχου παρων. Αν αυτος
εφεραν και καποιο αποτελεσμα. Όπου δε, υπηρξε ευο- εχει το χρονο να συμμετεχει στις κινητοποιησεις μποδωση επιθυμιων, δεν ηταν σιγουρα γατι η εφημεριδα ρει καλλιστα να γραφει σχετικα κειμενα παντα στα
μας εγραφε και ξαναγραφε. Επι πλεον κυριως δεν πλαισια των δυνατοτητων της εφημεριδας. Ποτε δεν
γιναμε ουτε καλυτεροι ουτε σοφοτεροι. Ουτε δε θα αρνηθηκε το Δ.Σ. του συλλογου την συμμετοχη και την
βοηθεια του. Τα ψευτοδιλημματα του τυπου ασπρο η
Επειδή κουράζουμε τους αναγνώστες
μαυρο (με το δικτυο φορεων η με τις εταιρειες ) που
θετει να τα πει αλλου.
μας με κείμενα αυτού του είδους, στο
Υπαρχει και αλλος τροπος να λυσει τα προβληματα
εξής τα κείμενα θα πρέπει να φέρουν
του χωριου, οπως αυτος τα αντιλαμβανεται. Να θεσει
υπογραφή φυσικού προσώπου προυποψηφιοτητα στις προσεχεις εκλογες (ηδη επρεπε
κειμένου να δημοσιεύονται και εφόνα το ειχε κανει την Άνοιξη). Αλλα απ’ οτι ακουγεται
ουτε τα πολιτικα του δικαιωματα δεν εχει πλεον στην
σον βεβαίως πληρούν όλες τις προϋκοινοτητα μας.
ποθέσεις.
Γ.Κ. Θάνος
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Τα παιδιά της φωτογραφίας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι φίλοι και
αυτή η φιλία δεν κρατά μόνο τις ημέρες του καλοκαιριού, αλλά έχουν
επικοινωνία όλο το χρόνο. Με δική τους πρωτοβουλία ήθελαν να καθαρίσουν την πλατεία, αλλά συνέπεσε την ίδια ημέρα που οι μεγαλύτεροι
είχαν προγραμματίσει και αυτοί για τον καθαρισμό της.
Επίσης μάζεψαν χαρτιά και σακούλες απ’ όλους τους
δρόμους και τα σοκάκια του χωριού.
Εύγε τους!

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στις 13 Αυγούστου έγιναν οι καθιερωμένοι αγώνες δρόμου παιδιών του χωριού. Τα παιδιά έτρεξαν σε 3 ομάδες
(αγόρια και κορίτσια). Αναδείχθηκαν νικητές: Α΄ ομάδα
Γούλας Στέφανος, Β΄ ομάδα Κατσούλη Σεβαστή, Γ΄ ομάδα
Δήμητρα Καραλή. Στα παιδιά που συμμετείχαν χορηγήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και στο τέλος προσφέρθηκαν
αναψυκτικά και λουκούμια σ΄ όλους τους παρευρισκόμενους.

** Τη

σελίδα στο F/Β «Δόλοπες Νεράϊδας – Σπινάσας» την χειρίζεται ο Γιάννης Μπαλτής
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Πανηγύρι Σωτήρος

Πανηγύρι Μοναστηριού μας Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019,

Τρίτη 6 Αυγούστου 2019

Μ

ε μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το πανηγύρι Σωτήρος, καθώς ο
καιρός ήταν καλός. Την ημέρα του πανηγυριού μετά την πανηγυρική
θεία λειτουργία και το πατροπαράδοτο «Σήκωμα του Υψώματος», στους προσκυνητές προσφέρθηκε και φέτος φασολάδα, και κρασί (μερίμνη και δαπάνη
του Συλλόγου μας όπως κάθε χρόνο) με την ετοιμασία της οποίας ασχολήθηκε
ο αγαπητός χωριανός μας Ηλίας Γ. Κουσάνας και τον ευχαριστούμε θερμά.
Καφενείο έφεραν και φέτος
ο Θύμιος και ο Νίκος Καραμέτος, εξυπηρετώντας τις
ανάγκες των προσκυνητών
για καφέδες .
Παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λάμπρος Γάκης
Η κατάσταση του δρόμου
εξακολουθεί να είναι τραγική παρά το καθάρισμα που
έγινε. Μόνο αγροτικά και
4Χ4 μπορούσαν να κινηθούν
και αυτά με δυσκολία. Όσοι
από τους προσκυνητές επέλεξαν να οδοιπορήσουν
ήταν αναγκασμένοι να
«βρέξουν τα πόδια τους»
στο ποτάμι ελλείψει γεφυριού .
Το γεφύρι που υπήρχε, ως
γνωστόν,
καταστράφηκε
από θεομηνία και έκτοτε
Στη φωτογραφία ο Ηλίας Κουσάνας, τον οποίο παρά τις εκκλήσεις και διαευχαριστούμε θερμά με τη
μαρτυρίες μας δεν αντικαταΦασολάδα έτοιμη για σερβίρισμα
στάθηκε ακόμα .

Σαρανταπορίσιες καλοκαιρινές
επισημάνσεις

Σ

ύντομο το φετινό καλοκαίρι. Όχι βέβαια στη διάρκειά
του, κάθε άλλο, κυρίως στην ανθρωπογεωγραφία του.
Λίγες οι μέρες που το χωριό ήταν γεμάτο από κόσμο. Παρ’ όλα
αυτά η ποιότητα των δράσεων και των δραστηριοτήτων δεν
υπήρξε αμελητέα. Συμπυκνωμένες ενέργειες για να χωρέσουν
στο βραχύχρονο διάστημα του Δεκαπενταύγουστου.
Καθιερωμένες πλέον, που γίνανε παράδοση, οι αθλοπαιδιές
και τα παιχνίδια στο γήπεδο μπάσκετ, το πάρτι των νέων, η
εκδήλωση στο ποτάμι και φυσικά ο χορός, η κεντρική εκδήλωση του Συλλόγου. Προστέθηκε και μια νέα «πινελιά» με το
διαγωνισμό του ανοίγματος φύλλου και περιμένουμε νέες ιδέες
και αρκετή φαντασία για τη συνέχεια. Κάποιος είπε για το
διαγωνισμό της καλύτερης αυλής… γιατί όχι; Το τερπνόν μετά
του ωφελίμου.
Είναι αξιοσημείωτο πως, χρόνια ολάκερα, ο Σύλλογος έχει
μια διαχρονική παρουσία σε ό,τι γίνεται στο χωριό. Όπως και
να το δεις, ακόμα και σε περιόδους που είχε συγκρατημένη
δράση, η συμβολή του ήταν και είναι μοναδική. Όταν μάλιστα
συνδυάζεται και με καλή συνεργασία με την Κοινότητα, τότε
τα αποτελέσματα είναι πιο εμφανή. Σε δύσκολους καιρούς,
λειτουργούσε εξισορροπητικά-αντισταθμιστικά και κάλυπτε
αδυναμίες της Κοινότητας, του Δήμου και της παλιάς Νομαρχίας. Γι’ αυτό και είμαστε πάντοτε ευγνώμονες στο εκάστοτε
Δ.Σ. για την εθελοντική προσφορά του. Σ’ αυτό το πλαίσιο, της
διαχρονικής προσφοράς του, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
τον υπερασπιστούμε. Η κριτική χρειάζεται να γίνεται, αλλά
στον κατάλληλο χρόνο και τόπο, με στόχο πάντα την βελτίωση. Είναι πράγματα που ισχύουν, αλλά καλό είναι να τα φρεσκάρουμε πού και πού και να τα επαναφέρουμε στην επικαιρότητα. Ο Σύλλογος, συνεπώς, όλοι εμείς, μόνιμοι και απόδημοι,
εκφράζει το στενά τοπικό «θέλω» του κάθε χωριού. Έτσι, οφείλει να έχει την δική του οπτική για την αισθητική του τοπίου,
προτάσεις για τους ελεύθερους χώρους, παρεμβάσεις για τους
χώρους άθλησης, ιδέες αξιοποίησης κοινόχρηστων χώρων,
δημιουργία χώρων αναψυχής, περιφερειακές δράσεις με εκδρομές και διάνοιξη παλιών μονοπατιών, περιποίηση και συντήρηση της δημόσιας περιουσίας (της δικής μας δηλαδή), ανάδειξη
της κληρονομιάς μας (μουσείο, βρύσες κλπ.) και ένα σωρό
άλλα. Είναι αυτά με τα οποία μπορούμε να εμπλουτίσουμε την
προσφορά του και να συνεισφέρουμε στην δική του συμβολή
στο γενέθλιο τόπο. Ευχή όλων, να μακροημερεύσει και να
συνεχίσει το επικουρικό του έργο.
Άξιο λόγου επίσης, που έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία
χρόνια, είναι οι νέοι 15 – 30 χρονών. Φέτος ιδιαίτερα, έγινε
αισθητή η παρουσία τους στο χορό του Συλλόγου. Ήταν στιγμές που η πίστα ήταν γεμάτη αποκλειστικά από αυτούς. Αλλά
δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάμε για μια ποιοτική γενιά που ενδιαφέρεται για τον τόπο της, θέλει να κάνει πιο θελκτική την διαμονή της στο χωριό, συμμετέχει και προσφέρει εθελοντικά.
Εντυπωσιάζει η σύσφιξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων
και κυρίως η ευταξία των χώρων που χρησιμοποιούν. Έχουν
ιδέες και προτάσεις που δεν τις εκφράζουν απλά, αλλά τις υλοποιούν. Είναι αυτοί που δημιούργησαν το πάρτι νέων, που
μετέφεραν με ιδιαίτερο σεβασμό το Μουσείο στο σχολείο και
ελευθέρωσαν το Πνευματικό Κέντρο για άλλες χρήσεις. Μέχρι
και κοινό ταμείο έφτιαξαν για τα δικά τους «θέλω». Προς αποφυγήν κάθε παρεξήγησης, δεν έφτιαξαν τον δικό τους Σύλλογο, απλά θέλουν την διακριτή τους ομάδα, σαν υποσύνολο του
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όσμος πολύς απ' όλα τα γύρω
χωριά και από την Καρδίτσα
ήρθε και φέτος για το πανηγύρι της
Παναγίας. Ο καιρός ήταν πολύ καλός
και ευνόησε την πανήγυρη. Στο πανηγύρι παραβρέθηκε εκτός από τον
πρόεδρο της Τ.Κ. Λάμπρο Γάκη ο
οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στους
επισκέπτες και η Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. Ουρανία Σούφλα που μας
τίμησε με την παρουσία της. Επιπλέον
παραβρέθηκαν ο πρόεδρος Μολόχας
Ηλίας Ζυγούρης, ο πρόεδρος Καροπλεσίου Κώστας Γιαννουσάς , ο πρόεδρος Καστανιάς Γιάννης Γεροντόπουλος και η εντεταλμένη Δημοτική σύμβουλος Γεωργία Ζήση Λιάπη.
Όπως κάθε χρόνο πολλοί χωριανοί
μας που είχαν σφάγια για ψήσιμο.
Μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία
και το καθιερωμένο «Σήκωμα του Υψώματος» της εικόνας της Παναγίας,
οι προσκυνητές απήλαυσαν τα προαναφερθέντα εδέσματα. Στη συνέχεια ο
κόσμος γλέντησε με την παραδοσιακή
κομπανία των χωριανών μας .
Ο δρόμος που οδηγεί στην Ι.Μ. Της
Γεννήσεως της Θεοτόκου και συνεχίζει
προς Γιαννουσέϊκα ήταν προγραμματισμένος να ασφαλτοστρωθεί. Το έργο
αυτό παραμένει ημιτελές κατά παρέκκλιση του αρχικού σχεδιασμού. Το
αίτημά μας για την ολοκλήρωσή του
είναι χρόνιο.

Φωτογραφίες από το πανηγύρι στο «Μοναστήρι» (Ι.Μ. Γεννήσεως Της Θεοτόκου)

Δράσεις και εκδηλώσεις του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου
& Μεγαλάκκου «ο Άγιος Κωνσταντίνος»
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για ακόμα
Μ
μια χρονιά οι εκδηλώσεις του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου ᾽᾽ ο Άγιος Κωνσταντί-

νος ᾽᾽ . Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
Πέμπτη 8 Αυγούστου: Καλοκαιρινές αθλοπαιδιές στο
γήπεδο μπάσκετ Σαρανταπόρου με συμμετοχή των μικρών μας φίλων που μας χάρισαν μοναδικές στιγμές.

Σάββατο 10 Αυγούστου: Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου Αποδήμων
στην πλατεία Σαρανταπόρου. Η πλατεία γέμισε τόσο από
μόνιμους κατοίκους όσο και από απόδημους και επισκέπτες όπου διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.
Ο Γιάννης Γκορίτσας με το κλαρίνο του και οι Γιώργος
Παρασκευή 9 Αυγούστου: Διαγωνισμός ανοίγματος Χακτσής και Αναστασία Χειλά κράτησαν το κέφι ζωντανό
παραδοσιακού φύλλου για πίτες από τις γυναίκες του κάθε στιγμή. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
χωριού. Νικήτριες όλες καθώς όλες οι πίτες ήταν πεντανό- τους, ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσιάκος Βασίλης, η νεοεκλεγείσα Δημ. Σύμβουλος κ. Ζήση Γεωργία, ο
στιμες!
προϊστάμενος του Μηχ. Εξοπλισμού της Αντιπεριφέρειας
κ. Σέμπρος Χρήστος , ο Πρόεδρος Μολόχας κ. Ζυγούρης
Ηλίας, ο Πρόεδρος Σαρανταπόρου & Νεράϊδας κ. Γάκης
Λάμπρος και η Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Νεράϊδας κ. Θάνου Κατερίνα.
Τρίτη 13 Αυγούστου: 3ο River Party στον Amblas
Beach με κέφι και χορό έως πολύ αργά.
Παρασκευή 16 Αυγούστου: Ανοιχτή συνέλευση στο
Πνευματικό Κέντρο Σαρανταπόρου όπου συζητήθηκαν
διάφορα θέματα μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λάμπρο Γάκη. Αναφέρθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν
τον Σύνδεσμο Αποδήμων όπως η εθελοντικλη αιμοδοσία.
Επίσης αποφασίστηκε η διοργάνωση του επόμενου ετήσιου χορού να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Τσιτσιμπής Κωνσταντίνος και το ΔΣ ευχαριστούν όλους όσους συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και όλους όσους προσέφεραν εθελοντικά τη βοήθεια τους.

συνόλου. Εμείς αυτό που μπορούμε να τους παρέχουμε είναι
την αμέριστη αρωγή μας και την συνεργασία μας.
Βέβαια, κι αυτό το καλοκαίρι, δεν κύλησαν όλα ευθύγραμμα και ομαλά. Ήταν μια χρονιά που είχε και αρκετή θλίψη.
Μείναμε λιγότεροι στο «μέτρο», με σημαντικές απουσίες και
κυρίως κάποιες πολύ πρώιμες και δυσαναπλήρωτες…
Κρατώντας ό,τι αισιόδοξο μας χάρισε το παρελθόν πλέον
καλοκαίρι, ας σχεδιάσουμε το επόμενο. Ο χειμώνας προσφέρεται. Καλή αντάμωση.
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΥΔΑ του ΗΛΙΑ
Χειρούργος -Οδοντίατρος
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημ. Λάππα 81 Καρδίτσα

Τηλ.: 24410 20039
Κιν.:697 3672423
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Ο αγώνας κατά των αιολικών στα Άγραφα
Χρονολόγιο τριμήνου
Δημοπρασία με ΜΑΤ και δακρυγόνα στο Δήμο Καρδίτσας… παραιτήσεις αυτοδιοικητικών… 5 νέοι δήμαρχοι κατά των αιολικών στα
Άγραφα… εκδηλώσεις… δημοσιεύματα…
26 Μάη & 2 Ιουνίου 2019… στις δημοτικές εκλογές… είχαμε αλλαγή δημάρχων σε όλους τους δήμους
της περιοχής μας… σημαντικότατο αυτό για τη σωτηρία
των Αγράφων… όπως θα δούμε παρακάτω…
7 έως 9 Ιουνίου 2019… είχαμε την πολύ πετυχημένη
πανελλήνια συνάντηση φίλων των Αγράφων στο οροπέδιο «Καραμανώλη» πάνω από τη Λίμνη Πλαστήρα…
που πήρε πανελλήνια δημοσιότητα…
καλοκαίρι 2019… όλο το καλοκαίρι λειτουργούσε
κατασκήνωση… με την ονομασία... «Ελεύθερα Άγραφα
χωρίς αιολικά»… στο οροπέδιο «Καραμανώλη»…
21 Ιουνίου 2019… Παρασκευή… κατατέθηκε από
Φορείς υπόμνημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς (την ώρα της συνεδρίασής του) για την ακύρωση των
σχεδίων της καταστροφής των Αγράφων…
22 Ιουλίου 2019… Δευτέρα… δημοσιεύτηκε η είδηση ότι στο Δημαρχείο
Καρδίτσας την Δευτέρα 5
Αυγούστου 2019… θα
διεξαχθεί
δημοπρασία
των δημοτικών εκτάσεων
(38 στρέμματα δασικών
εκτάσεων εντός των χωριών Καροπλεσίου &
Καστανιάς) όπου θα περάσει η γραμμή των πυλώνων ρεύματος των
σχεδιαζόμενων αιολικών
των Αγράφων από τις
ιδιωτικές εταιρείες…
23 Ιουλίου 2019…
Τρίτη… ανακοινώθηκε
το κοινό μέτωπο κατά
των αιολικών στ’ Άγραφα
των 5 νέοεκλεγέντων
δημάρχων της περιοχής
μας… Καρδίτσας & Ευρυτανίας… συγκεκριμένα
οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι Καρδίτσας Βασίλης
Τσιάκος… Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος… Αγράφων Αλέξης
Καρδαμπίκης… Μουζακίου Φάνης Στάθης… και
Αργιθέας Αντρέας Στεργίου… έστειλαν κοινή
επιστολή στον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς με την οποία ζητούν την ανάκληση της
αδειοδότησης των ανεμογεννητριών στ’ Άγραφα…
30 Ιουλίου 2019… Τρίτη… η καρδιτσιώτικη εφημερίδα «Νέος Αγών» έγραψε με τίτλο «Δίνουν αγώνα»…
μεταξύ άλλων τα εξής… «…Αγώνας χωρίς επιστροφή
φαίνεται πως είναι αυτό που δίνουν φορείς της Καρδίτσας, ενάντια στα αιολικά πάρκα, που σχεδιάζονται να
τοποθετηθούν στις κορυφές των Αγράφων… Την Τετάρτη 31 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί να γίνει ενημέρωση – συζήτηση – προβολή, στην κεντρική πλατεία
της Καρδίτσας, ενώ το «παρών» θα δώσουν στο Δημαρχείο Καρδίτσας και την ημέρα (5 Αυγούστου) που θα
δημοπρατούνται δασικές εκτάσεις, για τους πυλώνες
μεταφοράς ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες των Αγράφων... Οι φωνές κατά των αιολικών πάρκων στις
κορυφογραμμές των Αγράφων, όλο και πληθαίνουν,
ακόμα και από απλούς πολίτες…»
31 Ιουλίου 2019… Τετάρτη… έγινε μεγάλη εκδήλωση στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας κατά των ανεμογεννητριών στ’ Άγραφα… όπου είχαμε ενημερωτικές
ομιλίες… συζήτηση… και προβολή ταινίας… παρουσία
πλήθους κόσμου…
5 Αυγούστου 2019… Δευτέρα… έγινε τελικά η δημοπρασία στο Δημαρχείο… όμως με ΜΑΤ και δακρυγόνα για πρώτη φορά στην πόλη της Καρδίτσας… (στο
τέλος του κειμένου μας λεπτομέρειες για αυτά σε άλλο
δημοσίευμα των τοπικών ΜΜΕ)…
7 Αυγούστου 2019… Τετάρτη… έγινε εκδήλωση
ενημέρωσης των κατοίκων στην Καστανιά για τις σχεδιαζόμενες ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα… με θέμα…
«Προοπτικές & επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή»…
ομιλίες… συζήτηση… και μετά ακολούθησε γλέντι με
αγραφιώτικα παραδοσιακά τραγούδια από παραδοσιακή
κομπανία…
10 Αυγούστου 2019… Σάββατο… έγινε εκδήλωση

ενημέρωσης των κατοίκων στο Καροπλέσι… στην πλατεία του οποίου έγιναν ομιλίες και συζήτηση σχετικά με
την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών
πάρκων στην κεντρική οροσειρά των Αγράφων μας…
22 Αυγούστου 2019… Πέμπτη… προγραμματίστηκε
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας για
να επικυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας… αλλά
είχαμε εκεί πάλι ΜΑΤ και δακρυγόνα κατά του πλήθους κόσμου που μαζεύτηκε έξω από το Δημαρχείο και
τελικά ακύρωσε τη συνεδρίαση… το θέμα αναβλήθηκε
και θα ξανασυζητηθεί από την νέα δημοτική αρχή το
φθινόπωρο… (στο τέλος του κειμένου μας λεπτομέρειες για αυτά σε άλλο δημοσίευμα των τοπικών ΜΜΕ)
…
22 Αυγούστου 2019… την ίδια μέρα…την Πέμπτη
22.8.19… παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος Καρδίτσας και ο εκ Καροπλεσίου Μένιος Γιαννέλος με ανοιχτή επιστολή
του που δημοσιεύτηκε
στις εφημερίδες την
επόμενη μέρα…
22 Αυγούστου 2019…
τις ίδιες μέρες ανακοινώθηκε και η παραίτηση
του απερχόμενου δημάρχου Φώτη Αλεξάκου και
από τη θέση του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από τη θέση
του δημοτικού συμβούλου και γενικά από την
πολιτική… δήλωσε ότι
θα είναι πλέον απλός
πολίτης…!!!
27 Αυγούστου 2019…
Τρίτη… έγινε ενημερωτική εκδήλωση από το
«Δίκτυο Φορέων και
Πολιτών για την προστασία των Αγράφων»…
στο χωριό Μοσχάτο
«Μπλάσδο» της Λίμνης
Πλαστήρα… μετά από
πρόσκληση του τοπικού
Μορφωτικού Συλλόγου
του χωριού αυτού… με
ομιλίες και συζήτηση
στην πλατεία…
30 Αυγούστου 2019…
Παρασκευή… έγινε παρέμβαση πολιτών κατά των αιολικών πάρκων στο Δασαρχείο Καρδίτσας… Περίπου 20
Καρδιτσιώτες, απλοί πολίτες που δεν εκπροσωπούν
κάποιο φορέα, όπως τόνισαν οι ίδιοι, πραγματοποίησαν
το μεσημέρι της Παρασκευής (30/8), παρέμβαση στο
Δασαρχείο, κατά της δημιουργίας Αιολικών πάρκων στα
Άγραφα… Οι προαναφερθέντες συγκεντρώθηκαν αρχικά στον ΟΣΕ και κατόπιν με τα οχήματά τους πήγαν
στο Δασαρχείο, που βρίσκεται μετά τις σιδηροδρομικές
γραμμές, στο δρόμο προς Ρούσσο… Εκεί συνάντησαν
την δασάρχη Καρδίτσας κ. Πραντσίδου και υπέβαλλαν
υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Παράλληλα ανήρτησαν
πανό έξω από το κτίριο.
4 Σεπτεμβρίου 2019… Τετάρτη… έγινε Γενική Συνέλευση (η πρώτη του φθινοπώρου) της «Πρωτοβουλίας
κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων»
στα γραφεία του Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου (πλ.
Αγ. Θεοδώρων 3 & Ευριπίδου 6ος όροφος)… με θέματα… απολογισμός κατασκήνωσης «Ελεύθερα Άγραφα
χωρίς αιολικά»… και επόμενες δράσεις για τη συνέχιση
του αγώνα (π.χ. Καρδίτσα 12 - 14 Οκτώβρη), απολογισμός ομάδων εργασίας, προτάσεις – τοποθετήσεις…
8 Σεπτεμβρίου 2019… Κυριακή… έγινε συνάντηση
στην Καρδίτσα… στην πλατεία Λάππα στις 19.30 το
απόγευμα, όπου πάρθηκαν αποφάσεις για τις επόμενες
δράσεις του Δικτύου Προστασίας των Αγράφων…
12 Σεπτεμβρίου 2019… Πέμπτη… ανακοινώθηκε το
αναλυτικό πρόγραμμα της 8ης Θεσσαλικής Ορειβατικής
Συνάντησης… που θα γίνει στα Άγραφα και την Λίμνη
Πλαστήρα… στις 28 και 29 Σεπτέβρη…
Επιμέλεια : Σελίδα στο Φ/Β
«Δόλοπες Νεράϊδας – Σπινάσας» **

Μπουλντόζες, σεκιούριτι και
ΜΑΤ «πάτησαν» τα Άγραφα

Μ

ε άδεια του δασάρχη Καρπενησίου, την περασμένη εβδομάδα δύο εταιρείες επιχείρησαν να ανεβάσουν μηχανήματα στα οροπέδια της Νιάλας και του Βοϊδολίβαδου -υπό
την προστασία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων- και να ξεκινήσουν
εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, παρακάμπτοντας όρο
που θέτει η απόφαση του ΣτΕ και αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις
κατοίκων, αιρετών και φορέων
Από την πλευρά τους, οι εταιρείες εξέδωσαν ανακοίνωση με την
οποία υποστηρίζουν ότι ενώ οι κινήσεις τους είναι καθ' όλα νόμιμες,
δυσφημούνται για ακατανόητους λόγους.
Το τελευταίο διάστημα είχαν εμφανιστεί άνθρωποι των εταιρειών
επιχειρώντας να εξαγοράσουν εκτάσεις κτηνοτρόφων
Προκειμένου να προωθηθούν μηχανήματα ιδιωτικής τεχνικής εταιρείας, ώστε να ξεκινήσουν τις εργασίες, πάνω από τον οικισμό Καμάρια, επιστρατεύτηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Ευρυτανία και την Καρδίτσα, ακόμη και «κλούβα» με ΜΑΤ.
Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν και σε άλλα σημεία του βουνού,
να ελέγχουν όποιον θέλει να προωθηθεί προς τα ψηλά, ουσιαστικά
απαγορεύοντας την πρόσβαση.
Η εμφάνιση των μηχανημάτων και των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων προκάλεσε την κινητοποίηση αρκετών κατοίκων της περιοχής και μελών οργανώσεων που εναντιώνονται στην εγκατάσταση
των αιολικών, οι οποίοι κάλεσαν σε συγκέντρωση στις 21/9 στον
σιδηροδρομικό σταθμό Καρδίτσας.
Στην περιοχή των Βραγγιανών οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
έκλεισαν τον δρόμο και απαγόρευσαν την πρόσβασή τους προς τον
αυχένα της Νιάλας.
Η εγκατάσταση μηχανημάτων προκάλεσε την αντίδραση της δημάρχου και μελών του Δ.Σ. της Λίμνης Πλαστήρα οι οποίοι ανέφεραν
σε δήλωσή τους, «η εταιρεία, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες προέβη παράνομα στην εγκατάσταση των μηχανημάτων
έργων. Είναι έτοιμη να επέμβει παράνομα στη φύση και το περιβάλλον χωρίς να έχει καταθέσει ουσιαστική μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (…)». Στη συνέχεια, καταδίκασαν την αστυνομική παρουσία στην περιοχή.
Οι έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων προκάλεσαν την
αντίδραση των εταιρειών οι οποίες ανακοινώνουν την έναρξη των
εργασιών και υπερασπίζονται τη νομιμότητα των ενεργειών τους,
περιγράφοντας τη διαχρονική πορεία των αδειοδοτήσεων που ακολούθησαν.
Αναφέρονται στις αιτήσεις ακύρωσης κατά των αδειών εγκατάστασης των δύο αιολικών πάρκων στα Aγραφα και απορρίφθηκαν τον
περασμένο Ιούνιο και επισημάνουν ότι στο διάστημα που διήρκεσε η
αδειοδότηση κανένας φορέας ή σύλλογος δεν έφερε αντίρρηση ή
εμπόδιο στην αδειοδότηση των έργων.
Επιπλέον, αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή και στην εξάρτηση
της χώρας μας από τον λιγνίτη, στα πλεονεκτήματα των αιολικών και
ιδιαίτερα αυτών που θα κατασκευάσουν στα Άγραφα και στα αντισταθμιστικά οφέλη που θα προκύψουν για την περιοχή και την τοπική κοινωνία.
Αποκρύπτουν στην ανακοίνωσή τους οι εταιρείες ότι σύμφωνα με
το ΣτΕ : «η εταιρεία δεν δύναται να εκκινήσει οποιαδήποτε υλική
ενέργεια εκκίνησης των εργασιών στο αιολικό πάρκο εάν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή η Ειδική Οικολογική
Αξιολόγηση (ΕΟΑ)». Και, ότι, όπως προκύπτει από απαντητικό,
«μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία γνωμοδότησης
επί των συγκεκριμένων ΕΟΑ».
Για τον ίδιο λόγο, παράνομη είναι και η άδεια που εξέδωσε ο δασάρχης Καρπενησίου, εν αντιθέσει με το Δασαρχείο Καρδίτσας που,
τηρώντας τη νομιμότητα, έθεσε ως όρο για να εκδώσει
«πρωτόκολλο εγκατάστασης» την έγκριση των ΕΟΑ.
Αναφέρονται ψευδώς σε καταστροφή του εξοπλισμού τους από
εμπρησμό
Προϊδεάζουν για το ενδεχόμενο ποινικοποίησης ενεργειών των
αντιδρώντων.
Οι εταιρείες αποκρύπτουν και τους αυστηρούς περιορισμούς που
το ΣτΕ με την απόφασή του υποχρεώνει τις ίδιες στην υποβολή και
έγκριση απαραίτητων μελετών, όπως Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις.
Το Δίκτυο αναφέρει ότι δεν έχει σχέση με «μη σύννομες ενέργειες
ή δηλώσεις με παραπλανητικό ή εμπρηστικό χαρακτήρα», αλλά ούτε
και με «συντονισμένες δράσεις που παρεκκλίνουν της νομιμότητας».
Ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, αναρωτιέται γιατί δεν προσκομίστηκε από την εταιρεία μαζί με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και επισημαίνει ότι δεν
υπήρξε κοινωνική διαβούλευση, η οποία προβλέπεται από τον νόμο.
Επισημαίνει ότι στην Καρδίτσα, όπως και στην Ευρυτανία, αντιδρούν μαζικά παραγωγικοί φορείς όπως το Εμπορικό & Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος, όλες οι τοπικές οργανώσεις κομμάτων με διαφορετική ιδεολογική αφετηρία, οι έξι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι, οι φορείς και οι σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής.
Τέλος, σε παρέμβασή του ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, καλεί τον δασάρχη Καρπενησίου να ανακαλέσει την απόφασή του για τα αιολικά στα Άγραφα.
Πηγή: https://www.efsyn.gr

Συνεργείο Αυτοκινήτων
Τυπογραφείο OFFSET
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Βακτριανής 20
Άνω Ιλίσια Αθήνα
Τηλ. 210 7756577

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
(ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)
Ζήσης Μπάμπης του Χρήστου
Αζά 8 Καρδίτσα
Τηλ.: 24410 41325
Κιν.: 697 8770871

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
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Βασιλική χαλάτση

Νίκος Δημ. Καραμέτος

Έ

φυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο χωριανός
μας Νίκος Δημ. Καραμέτος.
Γεννήθηκε στις Νεράϊδα το 1931. Ήταν 14 ετών όταν
έμεινε ορφανός ( ο πατέρας του ασθένησε και πέθανε).
Από μικρό παιδί, όπως οι περισσότεροι άλλωστε στα
μέρη μας, ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία. Τον χειμώνα
ξεχείμαζε στη θέση «Λιβαδάκι», (ίσως να υπάρχουν ακόμη ερείπια της καλύβας εκεί) το δε καλοκαίρι στην
«Βλαχόστρουγκα» και στο «Μοναστήρι». Κάποιες χρονιές και στο «Στεφάνι» και στου «Κύφου». Ως επί το πλείστον είχε γίδια, και πάντα αξιόλογο κοπάδι. Μετά την
εγκατάστασή του, τους χειμερινούς μήνες, στην Αγριελιά

Έ

φυγες από κοντά μας, στις 6 Σεπτέμβρη του 2019 , αγαπημένη μας.
Έφυγες σε ηλικία 93 ετών , στη Νεράιδα στον τόπο που
γεννήθηκες , μεγάλωσες , παντρεύτηκες και μεγάλωσες τα
παιδιά σου.
Έφυγες πλήρης ημερών, καθώς είχες την
τύχη να καμαρώσεις
παιδιά, εγγόνια, δισέγγονο.
Ήσουν ένας άνθρωπος
καλός, ήσυχος,
εργατικός . Ήσουν στήριγμα στην οικογένεια
σου με πράξεις και
λόγια.
Πολλή η δουλειά ,
πολλή η κούραση σε
εποχές δύσκολες για
τη χώρα και τον τόπο
σου , όμως ποτέ δεν
δυσανασχέτησες.
Όσα κι αν γράψουμε
δεν αρκούν, η ζωή σου
δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, αλλά δύσκολη, με κακουχίες
και ταλαιπωρίες.
Έδωσες μεγάλο αγώνα για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου
μαζί με τον σύντροφό σου Κώστα Χαλάτση.
Υπομονή , καρτερία , χαμόγελο και πάντα μια καλή κουβέντα για όλους είχες να πεις.
Ηρωίδα κόρη , αδελφή , σύζυγος , μάνα , γιαγιά και προγιαγιά ήσουν πάντα εκεί χωρίς παράπονα, για όλους μας.
Έτσι θα μείνεις στη θύμισή μας για πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αγαπημένης σου Νεράιδας
όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες, αγωνίστηκες, πρόσφερες
και τώρα αναπαύεσαι.
Η οικογένεια

Λαμίας έφτιαξε μαζί με τον μεγαλύτερο γιό του μεγάλο
κοπάδι. Το καλοκαίρι από Μάϊο ως τον Οκτώβριο το κοπάδι το είχε στη θέση «Κρανιά» της κοινότητας Νεράϊδας. Ήταν άνθρωπος μερακλής με την τέχνη της κτηνοτροφίας.
Αφού εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις,
παντρεύτηκε την Βασιλική Νικολάου το 1958. Απέκτησαν
τρία παιδία, τον Δημήτρη, την Χρυσούλα και τον Κώστα
και είχε την ευτυχία να ιδεί 10 εγγόνια και 2 δισσέγγονα.
Η «Κρανιά» θα είναι πλέον πιο έρημη χωρίς την παρουσία σου. Θα σε αναζητά κάθε ραχούλα και κορφή.
Μόνο που εσύ θα τα αγναντεύεις από ψηλά.
Μπάρμπα Νίκο καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
Αιωνία η μνήμη σου.
Γ. Κ. Θάνος
Ν. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ-Γ.ΛΥΡΙΤΣΗΣ-Δ. ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ
Φύγαν κι οι τρείς οι τσελιγκάδες
Μείναν αδειανές οι στάνες
Δεν βροντάνε τα κυπριά
στη Νεράϊδα, στη Κρανιά.
Τα κονάκια τους δεν καπνίζουν,
τα σκυλιά τους δεν γαυγίζουν.
Είχαν κοπάδια ζηλευτά
και γκεσέμια τα τραγιά,
Είχαν κύπρια σαν καμπάνες,
ξεχώριζαν στα γλέντια τους,
ξεχώριζαν στις χάρες
Δ. Ν. Καραμέτος

Αθηνά Μαλάμη

Σ

τις 28 Αυγούστου 2019, έφυγε από κοντά μας η Αθηνά (Αθηνούλα) Μαλάμη σε ηλικία 94 ετών σύζυγος του Χριστόδουλου Μαλάμη, κόρη του Ηλία και Αγορής Δήμου.
Ήταν μια καλοκάγαθη, απλή, εργατική γυναίκα αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Πάντα με το χαμόγελο, αγαπητή είχε για όλους ένα καλό λόγο. Πάντα γελαστή και
ήρεμη, ειλικρινής και ευθύς με λεπτό ευγενικό και ήπιο
χιούμορ.
Δούλεψε σκληρά με τον σύζυγό της κάτω από αντίξοες συνθήκες για να μεγαλώσει τα παιδιά της.
Απέκτησε τρία παιδιά, τον Κώστα, τον Ηλία και τον
Σωκράτη.
Η πίκρα και ο πόνος ήταν κρυφός μέσα της που έχασε τον
γιό της Κώστα σε ηλικία 52 ετών και τον
σύζυγό της Χριστόδουλο πριν 23 χρόνια.
Είμαι βέβαιος ότι ο
Πανάγαθος
θα την
κατατάξει μεταξύ των
δικαίων.
Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Νεραϊδιώτικης γης
Καλό ταξίδι.
Αιωνία η μνήμη σου.
Ηλίας-Σωκράτης

Ελ έν η Β . Σδρά κα

ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Ευάγγελος Καραβάνας
Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας
Οινοπωλείο:

Σπ. Μήλιου & Περικλέους,

Ηλιούπολη Τηλ.: 210 9719491

Οινοποιείο: (Καρδίτσα): 2441 0 69551

www.krasiakaravana.gr

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών-Επιμελήτρια Α΄
Παθολογικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Ιατρείο Λ. Παπάγου & Μουρκούση 2 Ζωγράφου

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)

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

Έ

Παύλος Αυγέρης

φυγε από κοντά μας, ο πολύ αγαπητός μας
συγγενής και φίλος ο Παύλος Δημ. Αυγέρης σε ηλικία 81 ετών.
Μα κανείς δεν πίστευε ότι ήλθε ο χάρος να
πάρη τον Παύλο, διότι ήτο άνθρωπος ζωντανός
με ψυχή αθάνατη, μέχρι την τελευταία του ανάσα, διότι στο μυαλό του είχε την ελπίδα του στον
Άγιο Εφραίμ, την εκκλησία του οποίου έκανε ο
μερακλής και άριστος τεχνίτης στη θέση Γρεβενοδιάσελο, περιοχής Σαρανταπόρου της κοινότητας Νεράϊδας Καρδίτσας, Ο ίδιος αγωνίσθηκε
κόπιασε και δαπάνησε πολλά χρήματα μέχρι να
τελειώση την εκκλησία του Αγίου Εφραίμ, αλλά
έχοντας στο μυαλό του έναν ακόμη στόχο για την
ολοκλήρωση των έργων της εκκλησίας (ΤΙΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ). Αυτό το έργο θα γίνει διότι ξεκίνησες τις σχετικές ενέργειες δια μέσου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, έργο το οποίο θα το
δή η ψυχή σου, διότι κάθε ημέρα ήτο και θα είναι
εκεί. Τώρα αναπαύσου, διότι στη ζωή σου έκανες
πολλά καλά, μέχρι και το μέλι που παρήγαγες από
τα μελίσσια σου το μοίραζες στους αδυνάτους,
ακόμη έδωσες και στο Σύλλογο των Αποδήμων
Σαρανταπόρου .
Ο Παύλος ήτο άνθρωπος εργατικός,, άξιος και
άριστος τεχνίτης, παντού έδιδε την συμβολή του,
αλλά και όπου χρειάζονταν βοήθεια έτρεχε πρώτος. Για όλα αυτά που έκανες, ο Θεός να σου
χαρίση μια θέση στον Παράδεισο.
Αιωνία η μνήμη σου αδελφέ και φίλε Παύλο.
Η οικογένεια Στ. Τσιτσιμπή

Έ

Βασιλική Σπανού

φυγε επίσης από κοντά μας σε πλήρη ηλικία η Βασιλική συζ. Παναγ. Σπανού, η
οποία στη ζωή της αγωνίσθηκε σκληρά για να
μεγαλώσει τα παιδιά της. Πάλεψε τη φτώχεια
και δημιούργησε πολλά για την εποχή εκείνη για
την οικογένειά της χωρίς να στερηθεί τίποτα. Ήτο
άνθρωπος που δεν ενοχλούσε κανέναν, αγαπητή
με όλου πιο πολύ αγαπητή και συνεργάσιμη με
τους γείτονες. Όλοι εμείς να ευχηθούμε ο καλός
Θεός να της δώση μια θέση στο Παράδεισο.
Αιωνία η μνήμη σου εξαδέλφη Βασιλική
Η οικογένεια Στ. Τσιτσιμπή

Ξ

Ηλίας Γάκης

αφνικά και απρόσμενα (μας ξάφνιασε ο
θάνατος του συγγενούς και αγαπητού μας
Ηλία Δημ. Γάκη). Ο Ηλίας Γάκης πάντα ήτο γερός, έξυπνος και χωρίς φανερά προβλήματα. Υπηρέτησε ως κοινοτικός Σύμβουλος πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν έδειξε τίποτα να τον ενοχλεί.
Την απόφασή του αυτή, μόνος του την γνώριζε.
Εμείς θα του ευχηθούμε ο Καλός Θεός να τον
συγχωρήση και να του χορηγήση μια θέση στον
Παράδεισο.
Αιωνία η μνήμη σου αδελφέ Ηλία.
Η οικογένεια Στ. Τσιτσιμπή

Τ

Ηλίας Κ. Λιάπης

ο πιο πικρό για όλους εμάς, αλλά πιο ανεπάντεχο για τους γονείς, το άτυχο παλικάρι, ο ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΛΙΑΠΗΣ, που έφυγε από
κοντά μας διότι η τύχη τον άρπαξε να θυσιάση τη
ζωή του στο μηχανάκι που τόσο αγαπούσε, χωρίς
να το χαρή, δυστυχώς όλα εδώ τελείωσαν. Όλοι
εμείς να εμείς να ευχηθούμε ο καλός Θεός να του
χαρίση μια θέσει στο Παράδεισο.
Αιωνία η μνήμη σου παλικάρι.
Η οικογένεια Στ. Τσιτσιμπή

Η

Για τον Ηλία Γάκη

λία έφυγες νωρίς. Ορφανός στα 14 σου
χρόνια, πάλεψες, εργάστηκες σε πολλές
εργασίες. Πολλά χρόνια ασχολήθηκες με τα κοινωνικά και αγαπήθηκες. Το τέλος σου όμως δεν ήταν
καλό. Το γιατί αναπάντητο!
Ελαφρύ το χώμα του Σαρανταπόρου
που σε σκεπάζει.

Π

Για τον Παύλο Αυγέρη

αύλο έφυγες και έχασα έναν φίλο. Πολλά
χρόνια συνεργαστήκαμε. Σε παραδεχόμουν
πολύ και ήσουν και άξιος μάστορας. Ο Εφραίμ στο
«Γρεβενοδιάσελο» στις 18 Αυγούστου σε περιμένει, να έρθω και εγώ όπως πάντα να σε βοηθήσω.
Ελαφρύ το χώμα της Αττικής
που σε σκεπάζει.
Γεώργιος Κ. Νάπας.
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Η

ρίζα των Ναπαίων
ξεκινά από τον Γιώργο Θάνο που είχε 5
παιδιά:
Τον Δημήτρη, απόγονοι οι
«ΜΗΤΣΑΙΟΙ», τον Κώστα, απόγονοι
«ΚΑΡΑΒΑΝΑΙΟΙ-ΚΟΤΣΟΒΟΣ» τον Χρίστο , απόγονοι «ΠΑΠΑΔΑΙΟΙ», τον Αλέξη απόγονοι ΘΑΝΑΙΟΙ-ΓΙΩΡΓΙΔΕΣ», τον
Γιάννη τον κοντό ο οποίος ήταν κλέφτης.
Αυτός είχε τέσσερα (4) παιδιά . Τον Μιχάλη, απόγονοι «ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΙΟΙ»,
την Τασία , απόγονοι «ΓΙΑΝΝΑΚΙΝΑΓΡΑΜΜΑΤΑ», την Σωτήραινα ,απόγονοι
«ΠΛΑΤΑΙΟΙ»,,
Γιώργο
,απόγονοι
«ΝΑΠΑΙΟΙ». Ο Γιώργος Κοντογιάννης
είχε γυναίκα τη Δέσπω από τον Κλειτσό,
το γένος Κουκουτσαοπούλου και απέκτησαν τρία (3) παιδιά . Τον Ηλία και την
Ελένη. Ο Ηλίας πέθανε. Την Ελένη την
πάντρεψε με τον Δημήτρη Νάπα από τον
Κλειτσό (σώγαμπρος), με καταγωγή του
πατέρα του από την Χειμάρρα της Β. Ηπείρου ( Ο Δ. Νάπας είχε δυο αδελφές.

Την μία την πάντρεψε στην Απιδιά με τον
Μπίκα και την άλλη στον Κλειτσό με τον
Κεραμάρη). Ο Δημήτιος Νάπας και η Ελένη απέκτησαν επτά (7) παιδιά τους: Ηλία,
Φωτεινή, Κώστα, Βασίλω, Μαργιώ, Γιωργίτσα και Νίκο.
Α.Ο Ηλίας Νάπας ( τον λέγανε και
Τσιακμάκη) ήταν πολύ λεβέντης σ’ όλα
του. Παντρεύτηκε την Αθηνά Θάνου
(Αγγέλη). Παιδιά δεν είχαν. Ο ίδιος πνίγηκε στο ποτάμι που δούλευε στην μεταφορά ξυλείας.. Η Αθηνά παντρεύτηκε ξανά
τον Κώστα Μαλάμη από την Νεράϊδα.
Β.Η Φωτεινή Νάπα παντρεύτηκε στη
Νεράϊδα τον Σταύρο Μητσάκη κα απέκτησαν πέντε (5) παιδιά. [Μήτσιος, Νίκος , Γιώργος, Χαρίκλεια και Ανδρονίκη]
1) Ο Μήτσιος πήγε Χωροφύλακας και
παντρεύτηκε την Ελένη από την Κοζάνη.
Απέκτησαν 3 κόρες [Ερμιόνη, Βιργινία και
Φωτεινή], Η Ελένη είχε και 2 κόρες από
προηγούμενο γάμο της. α)Η Ερμιόνη
(Νόνη) παντρεύτηκε στην Αθήνα τον Αργύρη Γραμματά και έχουν δύο (2) παιδιά,
τον Γιώργο και τον Δημήτρη. β) Η Βιργινία (Μπούλα) παντρεύτηκε τον Κώστα Πολύμερο και απέκτησαν δύο (2) κόρες, την
Μαρία και την Βάσω. γ) Η Φωτεινή παντρεύτηκε στην Αυστραλία και απέκτησε
έναν γιό τον Οδυσσέα. Χώρισε και παντρεύτηκε ξανά τον Άγγελο Μάρκου.
2) Ο Νίκος παντρεύτηκε στη Νεράϊδα
την Μαρία Μπακογιώργου από την Δάφνη και απέκτησαν (2) παιδιά. [Σταύρος και
Χρυσάνθη]. α) Ο Σταύρος παντρεύτηκε
στην Αθήνα την Ελισάβετ Πέπα και
έχουν τρείς (3) κόρες, την Μαρία την Ματίνα και την Κωνσταντίνα. β) Η Χρυσάνθη
παντρεύτηκε στην Αθήνα τον Δημήτριο
Μαχά και έχουν δύο (2) παιδιά, την Μαρίνα και τον Αποστόλη.
3) Ο Γιώργος δεν παντρεύτηκε, ζούσε
στην Αθήνα όπου και πέθανε.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΤΟ ΣΟΪ ΜΑΣ
Ναπαίοι
4) Η Χαρίκλεια παντρεύτηκε στην
Νεράϊδα τον Κωσταντή Θάνο και απέκτησαν δύο (2) παιδιά [Ανδρονίκη και Γιώργο]. α) Η Ανδρονίκη (Νίκη) παντρεύτηκε
στα Καμένα Βούρλα τον Δημήτρη Καραμανώλη και απέκτησαν δύο (2) γιούς τον
Θύμιο και τον Κώστα. β) Ο Γιώργος παντρεύτηκε την Χαρούλα Βούλγαρη και
απέκτησε ένα γιο τον Κώστα. Χώρισε και
παντρεύτηκε ξανά την Κατερίνα Μπατσιάκου και απέκτησαν μια κόρη την Χαρίκλεια (Λίνα).
5) Η Ανδρονίκη δεν παντρεύτηκε.
Σκοτώθηκε νέα από πτώση κεραυνού.
Γ. Ο Κώστας Νάπας πήγε στην Αμερική για δεκατρία χρόνια. Όταν γύρισε
παντρεύτηκε την Ιουλία Δήμουκαι απέκτησαν τρία (3) παιδιά [Αμαλία, Γιώργο και
Χρυσούλα].

1) Η Αμαλία παντρεύτηκε στο Κλειτσό
τον Κώστα Τσιρίγκα και απέκτησαν τρία
παιδιά [Φωτεινή, Φώτη και Παύλο]. α) Η
Φωτεινή παντρεύτηκε στο Καινούργιο τον
Βάϊο Βάγια και έχουν τρία παιδιά τον Κώστα, την Κατερίνα και τον Θανάση. β) Ο
Φώτης παντρεύτηκε την Ειρήνη Παπαστάθη και απέκτησαν τέσσερα (4) παιδιά.
Τον Κώστα, τον Βαγγέλη την Αμαλία και
τον Λουκά. Γ) Ο Παύλος παντρεύτηκε την
Αργυρούλα Ταγαράκη και απέκτησαν
τέσσερα (4) παιδιά. Τον Κώστα, τον Χρήστο, την Ραφαήλ και την Αμαλία.
2) Ο Γιώργος παντρεύτηκε την Ελένη
Γάκη και απέκτησε τρία (3) παιδιά
[Σωτηρία, Αγαθή και Κώστα]. α) Η Σωτηρία παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Γιαννουσά και έχει τρία παιδιά τον Κώστα, τον
Γιώργο και τον Στέλιο. β) Η Αγαθή παντρεύτηκε τον Δημήτριο Μπάρμπα, μένουν στα Γιάννενα και έχουν δύο (2) παιδιά, την Βικτωρία και τον Χρήστο. γ) Ο
Κώστας παντρεύτηκε την Αλέκα Θάνου,
διαμένουν στην Καρδίτσα και έχουν τρία
(3) παιδιά την Ελένη τον Γιώργο και τον
Περικλή.
3) Η Χρυσούλα παντρεύτηκε τον Νίκο
Αυγέρη και απέκτησε τρία (3) παιδιά
[Σωτηρία, Αγορή και Λάμπρο]. α) Η Σωτηρία παντρεύτηκε τον Γιώργο Καραγκούνη και έχουν δύο (2) παιδιά την Αμαλία
και τον Κώστα και διαμένουν στον Βόλο.
β) Η Αγορή παντρεύτηκε τον Γιάννη Παπαθανασίου, διαμένουν Στο Ξυνονέρι
Καρδίτσας και έχουν δύο (2) παιδιά τον
Λάμπρο και την Φωτεινή. γ) Ο Λάμπρος
που δεν έχει παντρευτεί ακόμα.
Δ. Η Βασίλω Νάπα παντρεύτηκε τον
Νέστορα στο Αμπελικό Καρδίτσας χωρίς
να αποκτήσουν παιδιά.
Ε. Η Βασίλω Νάπα παντρεύτηκε τον
Νάσιο Λέκκο στη Μολόχα και απέκτησαν
δύο (2) παιδιά [Θωμάς και Ηλίας].

1) Ο Θωμάς παντρεύτηκε την Μαριγούλα Ντότσια απέκτησε τρείς (3)
κόρες [Δήμητρα, Σωτηρία και Αθανασία]. α) Η Δήμητρα παντρεύτηκε
τον Νίκο Ευαγγελίου απέκτησε δύο
(2) παιδιά τον Στέργιο και Θωμά και διαμένουν στην Καρδίτσα. β) Η Σωτηρία
παντρεύτηκε τον Νίκο Αποστολόπουλο
και έχουν δύο παιδιά, τον Σάββα και την
Μαρία, γ) Η Αθανασία παντρεύτηκε τον
Ζαφείρη Φουρκιώτη και απέκτησαν δύο
(2) κόρες την Μαρία και την Αγγελίνα.
2) Ο Ηλίας παντρεύτηκε την Στεργιούλα Ντερβέναγα και απέκτησαν δύο
(2) παιδιά [Κώστας και Θανάσης]. α) Ο
Κώστας παντρεύτηκε την Δήμητρα, απέκτησαν δύο παιδιά τον Ηλία και τον Αχιλλέα και διαμένουν στην Αθήνα. β) Ο Θανάσης παντρεύτηκε την Σωτηρία απέκτησαν δύο παιδιά, διαμένουν στην Αθήνα,
τον Ηλία και τον Εμμανουήλ.
Στ. Η Γιωργίτσα Νάπα παντρεύτηκε
τον Σεραφείμ Μακρή στη Νεράϊδα χωρίς
να αποκτήσουν παιδιά.
Ζ. Ο Νίκος Νάπας παντρεύτηκε την Ελένη Σπανού και απέκτησαν οκτώ
(8) παιδιά [Ηλίας, Βασίλω, Γιώργος, Αποστόλης,
Μήτσιος, Λευτερία, Φώτης, Σταυρούλα]
1) Ο Ηλίας πέθανε μικρός
2) Η Βασίλω παντρεύτηκε
τον Βασίλη Θάνο απέκτησαν δύο (2) παιδιά
[Νούλα και Νίκος]. α) Η
Νούλα παντρεύτηκε τον
Λάμπρο Γούλα και απέκτησαν δύο (2) παιδιά,
τον Βασίλη και τον Παναγιώτη και διαμένουν στην
Αθήνα.
. β) Ο Νίκος παντρεύτηκε
την Ελένη από την Κρήτη
και απέκτησαν δύο (2)
παιδιά, τον Βασίλη και την
Ζωή και διαμένουν στην
Αθήνα.
3) Ο Γιώργος παντρεύτηκε την Σούλα στα Χάνια
Πηλίου και απέκτησε μια
κόρη ονομα …….., αφού
χώρισε παντρεύτηκε ξανά
την Σοφία από την Πάτρα
και απέκτησε δύο (2) παιδιά [Νίκος Κώστας]. α) β)
γ)
4) Ο Αποστόλης παντρεύτηκε την
Σωτηρία Χριστοπούλου και απέκτησαν
τρεις (3) κόρες [Λένα, Μαίρη Ρούλα]. α) Η
Λένα παντρεύτηκε τον Κώστα Πεπόνα
και απέκτησε δύο (2) παιδιά , τον Θόδωρο και την Σωτηρία, β) Η Μαίρη παντρεύτηκε τον Κώστα Μπακούμη και απέκτησαν δύο (2) παιδιά τον Θέμη και τον Αποστόλη. γ) Η Ρούλα παντρεύτηκε τον Θανάση Χαλεπλή και απέκτησαν τρία (3)
παιδιά την Βασιλεία, τον Αποστόλη και
τον Στέφανο και διαμένουν όλοι στην Λαμία.
5) Ο Μήτσιος (έγινε παππάς Παλαιοημερολογίτης), παντρεύτηκε την Ευτυχία
και απέκτησαν έναν (1) γιό τον Στέλιο, ο
οποίος παντρεύτηκε την Ολυμπία και
απέκτησαν τρία (3) παιδιά την Δήμητρα ,
την Ευτυχία και τον Εφραίμ και διαμένουν
στην Αθήνα.
6) Η Λευτερία παντρεύτηκε τον Λάζαρο Θεοδωρογιάννη και απέκτησαν δύο
(2) παιδιά [Κώστας και Μαρία], Η Μαρία
παντρεύτηκε τον Βασίλη Πανα/πουλο και
απέκτησαν δύο (2) παιδιά τον Λάζαρο
και τον Θεόδωρο και διαμένουν στην Αθήνα
7) Ο Φώτης παντρεύτηκε την Μορφω
Καλέ και απέκτησαν δύο (2) παιδιά [Νίκος
και Λένα] διαμένουν στην Αθήνα.
8) Η Σταυρούλα παντρεύτηκε τον
Γιώργο Βλάχο και απέκτησαν τρία (3)
παιδιά [Κατερίνα, Χρήστος και Διονύσης]
και διαμένουν στην Αθήνα.
Γιώργος Κ. Νάπας (Αγ. Παντελεήμωνος 31 Καρδίτσα) , συνταξιούχος ΙΚΑ
Αθήνα Νοέμβριος 2001
Αυτά απ’ ό,τι γνωρίζω και
πληροφορήθηκα από άλλους.
Αν έχω κάποιο Λάθος ή ξέχασα κάτι
συγχωρήστε με

9
Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Προσφέρθηκαν σουβλάκια, λουκάνικα,
σαλάτες, τυρί φέτα ,μπύρες κρασιά κλπ σε
οικονομικές τιμές. Η εξυπηρέτηση ήταν
σχετικά ικανοποιητική, αν αναλογισθούμε
την απειρία του Δ.Σ. του συλλόγου στη
διοργάνωση εκδηλώσεων.
Το οικονομικό όφελος από τις εκδηλώσεις του συλλόγου (λαϊκορεμπέτικη βραδιά
και ο ετήσιος χορός) άφησαν καθαρά κέρδη
περίπου 800€ με πληρωμένη και την ορχήστρα.
Και του χρόνου με υγεία

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας γράψαμε ότι :
1.Στην Τ. Κ. Καροπλεσίου εκλέχθηκε ο Κων-νος Σούφλας αντί του ορθού Κων-νος Γιαννουσάς
2.Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας εκλέχθηκε ο Γιαννουσάς Λεωνίδας-Σπυρίδων αντί
του ορθού Γεωργία Ζήση-Λιάπη.
Ζητώ συγνώμη για τα λάθη
Γ.Κ. Θάνος

ΣΥΛΗΨΗ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ
Σπείρα ληστών συνελήφθη περιοχή μεταξύ
Νεράϊδας και Μαυρομάτας μετά από ληστείες που διέπραξαν σε χωριά της Ευρυτανίας.
Εγκλωβίστηκαν από αστυνομική δύναμη
στον δρόμο Μαυρομάτας Νεράϊδας.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
Τον Ιούλιο έγινε αντικατάσταση των
ξύλινων σκελετών στα παγκάκια της Κοινότητας. Επίσης έγινε τοποθέτηση νέων τόσο
στο Σαραντάπορο όσο και στη Νεράιδα
μερίμνη του Δήμου Καρδίτσας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

«Η Γωνιά της Λίνας»
Λυρίτση-Χατζοπούλου Αποστολία
(Λίνα)

Αγ. Νικόλαος (Λάσπη)
Ευρυτανίας
Τηλ. 22370 22040 FAX: 22370 21175

ΚΙΝ.: 697 3336388
Site www.igoniaeslinas.gr
*Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη
της Αθανασίας και
του Νίκου Λυρίτση από τον Μεγαλάκκο

ΜEΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ
Μέλι-Βασιλικός πολτός-γύρηΠρόπολη παραγωγής μας

Γεώργιος Καραμέτος: 6978252592
Χρήστος Καραμέτος: 6978252592

Ν. Κρίκελλο Λαμίας
e-mail: melissokomiae@gmail.com
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ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΘΥΜΑΤΑΙ….

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑΣ

Η

Μαρία ή Μαρίτσα γεννήθηκε γύρω στα
1830 και ήταν κόρη του Αθανασόπουλου,
ο οποίος ήταν γραμματοδιδάσκαλος στο
χωριό και γι' αυτό έμεινε γνωστή ως Δασκαλοπούλα
ή Δασκαλοπούλου ή Δασκαλομαριά.
Η Μαρία είχε μία ακόμη αδελφή, μεγαλύτερη,
την Ελένη, και έναν αδελφό, τον Θανάση. Περιγράφεται ως γυναίκα έκπάγλου καλλονής, ψηλή, με
σωματική αρμονία, λυγερή κορμοστασιά και μάτια
ζωηρά και ερωτικά, με συνέπεια να ελκύει το ενδιαφέρον των νέων του χωριού και όχι μόνον.
Ως προς τίς ερωτικές περιπέτειες, μια παράδοση
αναφέρει ότι ένας εκ των αδελφών Τσαφόγιαννου με
φίλους του απήγαγε τη Μαρία, όπου αυτή υποσχέθηκε να τον παντρευτεί, άλλ' όταν αυτοί αποκοιμήθηκαν, εκείνη δραπέτευσε και κατέφυγε στο χωριό
Χρισσό, όπου είχε συγγενείς. Ο πάρεδρος Καλπούζος έγραψε στον πατέρα της και εκείνος πήγε εκεί,
την πήρε και την έφερε πάλι στο χωριό αγνή.
Μετά τον γάμο της αδελφής της και τον θάνατο, και
των δύο γονέων της μοναδικός
προστάτης της έμεινε ο αδελφός της. Λίγο καιρό όμως κατόπιν, η Μαρία συνήψε ερωτικό
δεσμό με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, ο όποιος είχε και το
παρωνύμιο Τουρκάκης. Σύμφωνα με την παράδοση το
παρωνύμιο αυτό το πήρε, επειδή φορούσε τουρκικό φέσι. Ο
Δημήτρης ή Μήτρος Παπαγεωργίου ήταν όμορφο παλικάρι,
γόνος ευκατάστατης οικογένειας. Ο δεσμός αυτός έγινε
ευρύτερα γνωστός στη μικρή
κοινωνία του χωριού και θεωρήθηκε σκάνδαλο. Περιήλθε σε γνώση και του Θανάση ο οποίος μετά από άγριο ξυλοδαρμό, την περιόρισε στο σπίτι τους, απαγορεύοντας της την
έξοδο. Σύμφωνα με την επικρατέστερη παράδοση ή
Μαρία τυφλωμένη από το πάθος της και με το μυαλό τής νεαρής κοπέλας, μίσησε τον αδελφό της και
ορκίστηκε εκδίκηση: Παρότρυνε τον εραστή της να
σκοτώσει τον αδελφό της! Ο Τουρκάκης, παρά τούς
αρχικούς ενδοιασμούς του, έρμαιο του πάθους του
και αυτός, υπέκυψε στην απαίτηση τής Μαρίας.
Την εορτή τής Αναλήψεως του 1843, οι τσοπάνηδες έκαναν στις στάνες το παραδοσια-κό τους
γλέντι, στο όποιο πήγαιναν πολλοί χωρικοί. Εκεί
πήγε και ο Θανάσης, όπως και ο ξάδερφος του
Τουρκάκη Θεόδωρος Παπαγεωργίου. Διασκέδασαν
πολύ, όμως ο Θανάσης μέθυσε και έμεινε, ενώ ο
Παπαγεωργίου έφυγε. Σύμφωνα με την επικρατέστερη παράδοση ο Τουρκάκης παραφύλαξε στον
γυρισμό του και με ένα τσεκούρι τον σκότωσε και
στη συνέχεια έσυρε το κουφάρι του και το έριξε σε
ένα βάραθρο 44 μ. βάθους.
Μετά από λίγες ημέρες έγινε αισθητή ή απουσία του
Θανά-ση και οι φίλοι και συγγενείς τον αναζήτησαν.

Κ

Αναζητώντας τον εντόπισαν από τη δυσοσμία, και
από τα όρνια πετούσαν πάνω από αυτόν. Οι υποψίες έπεσαν αμέσως στον Τουρκάκη και στον Θεόδωρο Παπαγεωργίου και στη συνέχεια στη Μαρία, πού
συνελήφθησαν και, μέσω Λιδωρικίου, οδηγήθηκαν
στην Άμφισσα και από εκεί στη Λαμία, όπου και
φυλακίστηκαν.
Σύμφωνα με μία παράδοση, στη φυλακή την
ερωτεύτηκε ο δεσμοφύλακας, ο όποιος, υποκύπτοντας στις παρακλήσεις της, άφησε τον Τουρκάκη να
δραπετεύσει. Σύμφωνα με άλλη, πιθανότερη, παράδοση, οδηγήθηκαν και οι τρεις (Μαρία, Τουρκάκης,
Θ. Παπαγεωργίου) στο Μεσολόγγι, προκειμένου να
δικαστούν, και, όταν το πλοίο περνούσε στο στενό
Ρίου-Αντιρρίου, ό Θεόδωρος Παπαγεωργίου πήδηξε
στη θάλασσα και δραπέτευσε. Η Μαρία και ο Τουρκάκης δικάστηκαν στο κακουργιοδικείο Μεσολογγίου, η πρώτη ως ηθικός αυτουργός και ο δεύτερος
ως φυσικός. Ο Τουρκάκης, με πολλά προφανώς
«ελαφρυντικά», καταδικάστηκε
σε φυλάκιση 4,5 ετών και ή Μαρία σε φυλάκιση 2,5 ετών. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ή
Μαρία δεν τιμωρήθηκε, αναφέρεται μάλιστα ότι οι ένορκοι δεν
πείστηκαν από τα στοιχεία πού
παρουσιάστηκαν και, γοητευμένοι και από την ομορφιά της, την
αθώωσαν.
Ο Θεόδωρος Παπαγεωργίου
καταδικάστηκε ερήμην, αλλά,
όταν το 1854 δόθηκε αμνηστία,
αμνηστεύτηκε και αυτός και κατόπιν μετανάστευσε στην Αμερική, όπου και έζησε τα υπόλοιπα
χρόνια τής ζωής.
Μετά την έκτιση των ποινών
τους γύρισαν και οι δύο στο χωριό. Η Μαρία αργότερα, και πάντως μετά το 1854 παντρεύτηκε τον χήρο
Γεώργιο Άρμάο και του στάθηκε πιστή σύζυγος και
αφοσιωμένη ανατροφέας των παιδιών του από τον
πρώτο γάμο του.
Πέθανε τίς πρώτες ημέρες του 1896. Με αφορμή
τον θάνατο της, έγραψε η εφημερίδα «Πρωία» στις 5
Ιανουαρίου 1896: «Απέθανε πρό τίνος εις τό χωρίον
Παλαιοκάτουνον τής Δωρίδος γραία 60έτις περίπου,
γυνή πανελληνίου φήμης, ή ωραία Μαρία ή Πενταγιώτισσα (...). Μεθ' όλας δέ τάς λύπας καί τά βάσανα
άτινα υπέστη, τήν τύφιν τής συνειδήσεως καί τήν
γενικήν περιφρόνησιν, διετήρει μέχρι τοϋ γήρατος
της τό κάλλος, τάς ωραίας καίκανονικάς γραμμάς τοϋ
προσώπου της, τό άμαζονικόν βάδισμα και τό παράστημα της έφαίνετο πάντοτε ή ωραία ή Μαρία Πενταγιώτισσα».
Ο Τουρκάκης, μετά την αποφυλάκιση του, ασχολήθηκε με το εμπόριο, το 1867 ήταν και δασοφύλακας - αγροφύλακας.
Πηγή: Βιβλίο Σοφοκλή Δημητρακόπουλου
«ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ»

ατά
τις
μετακινήΠότε πρέπει να κάνουμε τον Σταυρό μας χωρίς
Ιερές Ακοσεις η, προπαλουθίες αρκετοί είναι οι πιστοί, οι βάνεται τρις. Μαζί με το σταυρό μας ντός, χωρίς και τους παραμικρούς
οποίοι κάνουν τον Σταυρό τους σε σ’ αυτήν την περίπτωση κάνουμε θορύβους, να παρακολουθούμε την
στιγμές που δεν είναι απαραίτητο, κάθε φορά και μία μικρή μετάνοια.
ανάγνωση αυτή. (Ιδιαίτερη προσοχή
ενώ αγνοούν εκείνες που θα έπρεπε.  Πριν από το τέλος του Εσπερινού, χρειάζεται στις εσπερινές ακολουθίες
Σύμφωνα με τους Εκκλησιαστικούς όταν ο Ιερέας λέγει το «Νυν απολύεις της Μεγάλης Εβδομάδας, οι οποίες
κανόνες και την ιερή Παράδοση, της τον δούλον σου, Δέσποτα, …».
είναι ο Όρθρος της επομένης. Διότι
Ορθοδοξίας το Σταυρό μας πρέπει να  Στις απολύσεις των ακολουθιών τότε, αφηρημένοι, μπαίνουμε στους
κάνουμε:
(Εσπερινού, Όρθρου και λοιπών ακο- Ναούς χωρίς να προσέχουμε, εάν
Μόλις ανάψουμε το κερί μας.
λουθιών), καθώς και στην απόλυση εκείνη την ώρα διαβάζεται ο Εξάψαλμος. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα
Όταν μπαίνουμε στους Ιερούς της Θείας Λειτουργίας.
Ναούς ή όταν βγαίνουμε από αυτούς. Κάθε άλλη φορά, κατά τις διάφο- πρέπει να παραμένουμε ακίνητοι
στην είσοδο του Κυρίως Ναού και
 Στην αρχή κάθε ακολουθίας.
ρες αιτήσεις του Ιερέα , εφ’ όσον μετά το πέρας της αναγνώσεως να
αυτό
αναπαύει
ή
ευχαριστεί
τον
 Σε κάθε Τριαδική εκφώνηση, δημετακινούμαστε για να καταλάβουμε
λαδή κάθε φορά που θα λέγεται ή θα πιστό.
τη θέση μας).
ψάλλεται το: «Δόξα Πατρί και Υιώ Όταν προσκυνούμε τις άγιες ΕικόΌταν φιλάμε το χέρι Ιερωμένου.
…..», η όταν ακούγεται το «… του νες ή άγια Λείψανα.
Η συνήθεια ορισμένων να κάνουν
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πριν κοινωνήσουμε και μετά τη το σταυρό τους πριν φιλήσουν το
Πνεύματος…».
Θεία Κοινωνία.
χέρι του Επισκόπου ή Ιερέα ή οποιουΣε κάθε εκφώνηση της Παναγίας:
Πότε δεν κάνουμε το σταυρό μας δήποτε ρασοφόρου είναι λανθασμέ«Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλο-  Όταν μας θυμιάζει ο Ιερέας. Στις νη. Το σταυρό μας τον κάνουμε, όταν
γημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών περιπτώσεις αυτές αντί σταυρού, ασπαζόμαστε τις άγιες Εικόνες και όχι
Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρί- κάνουμε μια υπόκλιση της κεφαλής όταν ασπαζόμαστε το χέρι του Ιερωας…» που υπάρχει στα Ειρηνικά, ευχαριστούντες τον Ιερέα για την μένου. Όταν λοιπόν πρόκειται να
Πληρωτικά και Μικρές Συναπτές.
τιμή που μας κάνει: Μετά τις άγιες επικοινωνήσουμε ή να συναντηθού Στα Απολυτίκια ή Τροπάρια όταν Εικόνες να θυμιάζει και εμάς, ως με με Ιερωμένο, μπορούμε να πούμε
και όπου ακούγεται το όνομα του εικόνες του Θεού! Εάν καθόμαστε, «Ευλόγησον, Δέσποτα ή Πάτερ» ή
«Την ευχή σας, Σεβασμιώτατε ή Άγιε
Αγίου ή της Αγίας της ημέρας, του πρέπει να σηκωνόμαστε.
Ναού κλπ.
 Όταν στην αρχή του Όρθρου ανα- Καθηγούμενε ή Πάτερ και κάνοντας
 Στον Όρθρο, όταν ψάλλεται, επα- γινώσκεται ο Εξάψαλμος. Το σταυρό μία μικρή υπόκλιση της κεφαλής να
ναλαμβανόμενο, το Μεγαλυνάριο της μας μπορούμε να κάνουμε στην αρχή ασπαστούμε το δεξί του χέρι, οπότε
Παναγίας: «Την τιμιωτέραν των Χε- και στο τέλος του Εξάψαλμου. Σ’ όλη συνεχίζουμε το διάλογο μαζί του,
ρουβείμ και ενδοξοτέραν …». Το όμως τη διάρκεια αυτού, ακόμη και όπως επιθυμεί ο καθένας. Το ίδιο
σταυρό μας είναι προτιμότερο να τον στο μέσον του, όταν λέγουμε τα κάνουμε και φεύγοντας από κοντά
κάνουμε , όταν φθάνει η ψαλμωδία «Δόξα… Και νυν… Αλληλούια…» ΔΕΝ του. Λέμε, «Την ευχή σας ή Ευλογείστο: «…την όντως Θεοτόκον …», για κάνουμε το σταυρό μας, αλλά παρα- τε, Πάτερ», κάνουμε μικρή υπόκλιση,
να τονίζεται η πίστη ότι εγέννησε κολουθούμε «εν πάση σιωπή και προτείνοντας τις παλάμες μας σταυκατανύξει» τον Αναγνώστη, ο οποίος ροειδώς, ασπαζόμαστε τη δεξιά του
Θεόν.
 Στη Μικρή και Μεγάλη Είσοδο, «μετ’ ευλαβείας και φόβου Θεού», και φεύγουμε.
όταν περνούν από μπροστά μας το διαβάζει τον Εξάψαλμο. Διότι ο χρό- Όταν λαμβάνουμε το αντίδωρο από
νος αυτός της αναγνώσεως προεικο- το χέρι του Ιερέα, το οποίο (χέρι) στη
Ευαγγέλιο και τα Τίμια Δώρα.
το χρόνο της Δευτέρας Παρουσί- συνέχεια το ασπαζόμαστε.
 Στον Τρισάγιο Ύμνο: «Άγιος ο Θε- νίζει
ός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ας του Κυρίου, κατά τη διάρκεια του
Πηγή: dogma.gr
οποίου με φόβο και τρόμο θα αναμέελέησον ημάς».
(Aπό το «Λατρευτικό Εγχειρίδιο»
νουμε την τελική κρίση Του για εμάς.
 Στο «Δεύτε προσκυνήσωμεν και Και, όπως τότε, έτσι και τώρα θα του π. Γεωργίου Κουγιουμτζόγλου)
προσπέσωμεν…» το οποίο επαναλαμ- πρέπει σιωπώντες, όρθιοι, ακίνητοι,
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Καφαντάρης Κων-νος παντρεύτηκε στις 10-2-1939 με
την Παρασκευή Τσούτσικα και
απέκτησαν έξι (6) παιδιά. Την Ευαγγελία , τον Χρήστο, τον Γιώργο, τον Βασίλη,
την Παναγιώτα και την Ελένη.
Ο Καφαντάρης Κων-νος βίωσε δύο
επιστρατεύσεις. Απολύθηκε από το
στρατό στις 18-11-1932 και λίγους μήνες
αργότερα επιστρατεύτηκε με τόπο παρουσιάσεως τη Θεσσαλονίκη.
Το ξημέρωμα της 6ης Μαρτίου 1933,
την επομένη των βουλευτικών εκλογών
της 5-3-1933 εκδηλώθηκε στην Αθήνα
στρατιωτικό κίνημα με πρωταγωνιστή
τον απόστρατο Νικόλαο Πλαστήρα, που
είχε σκοπό να εμποδίσει το ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ
να
σχηματίσει
κυβέρνηση.
«Ξεκίνησα απ’ το χωριό και με τα πόδια,
πήγα στην Καρδίτσα , πήρα το τραίνο
για τα Τρίκαλα και στη συνέχεια μας
πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας κράτησαν καμμία εικοσαριά μέρεες και στη
συνέχεια γύρισα στο χωριό. Πέρασα το
Χειμώνα στο χωριό (Αμάραντος) και την
Άνοιξη πήγα στο Βελέσι όπου για 8 χρόνια φύλαγα τα γίδια του Γούλη, του
Μητσογιάννη και κάποιων άλλων».
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ήρθε η δεύτερη επιστράτευση για τον Ελληνοϊταλικό
πόλεμο.
«Ένα απόγευμα βγήκα στο καφενείο
του Περικλή Χαλάτση και με ρώτησαν τι
ηλικία έχω, Γιατί με ρωτάτε πότε γεννήθηκα και πόσο χρονών
είμαι; Κάλεσαν τις ηλικίες
(κλάσεις)30, 31 και32
γιατί ξέσπασε πόλεμος
και πρέπει να φύγουν για
το μέτωπο. Κατέβηκα
στην Καρδίτσα , εκεί συνάντησα και άλλους, πήγαμε στα Τρίκαλα, μετά
στο Πεντάλοφο για 20
ημέρες και μετά στο Επταχώρι. Εκεί συνάντησα ένα
παιδί τον Ηλία από την
Καρδίτσα που τον είχα
γνωρίσει στο χωριό γιατί
δούλευε στη Μπέσια. Είχε
δυο μουλάρια και καβάλα
πήγαμε στη Φούρκα».
Τον Αύγουστο του 1940, συντελέστηκε
η μερική επιστράτευση,, ο συνταγματάρχης Κων-νος Δαβάκης ανακλήθηκε
στην ενεργό υπηρεσία και τοποθετήθηκε διοικητής του 51ου Συντάγματος Πεζικού και στη συνέχεια του αποσπάσματος Πίνδου, το οποίο είχε έδρα το Επτάλοφο.
Τον Νοέμβριο του 1940 οι Ελληνικές
δυνάμεις έκαναν αντεπίθεση και υποχρέωσαν τους Ιταλούς να παραδοθούν.
Κατά την αντεπίθεση αυτή και συγκεκριμένα την 6η ημέρα στον Προφήτη Ηλία
Φούρκας, τραυματίστηκε ο Δαβάκης.
«Στην Φούρκα είχαμε στρατοπεδεύσει
και με την υποχώρηση των Ιταλών συλλάβαμε 9 Ιταλούς βαθμοφόρους αιχμαλώτους, πήραμε 8 μουλάρια με τρόφιμα
και ρούχα τα οποία ήταν των Ιταλών.
Λίγο πριν τη συμπλοκή ένας Λοχίας από
τους Σοφάδες Καρδίτσας ήταν τόσο
φοβητσιάρης που δεν πήγαινε να πάρει
νερό στο λαγκάδι. «Ρε Καφαντάρη πάρε
το παγούρι μου και φέρε μου νερό».
Κατέβηκα καμμιά 50αριά μέτρα κάτω
στο λαγκάδι, βρήκα νερό και επέστρεψα
στον 7ο Λόχο. Στροχιάστηκα πίσω από
κάτι δέντρα γιατί στα 150 μέτρα είδα
μέσα στα δέντρα Ιταλούς με μαύρα

ρούχα. Πηγαίνω στο Δαβάκη και του
λέω ότι κοντά μας είναι Ιταλοί. Δεν
πέρασαν πολλά λεπτά και άρχισαν να
μας ρίχνουν πυροβολισμούς. Κάποια
σφαίρα πέτυχε τον Δαβάκη. Τον έπιασα
και πάταγα την πληγή για μια ώρα μέχρι
να τον πάρουν στα μετόπισθεν. Οι πυροβολισμοί συνεχίσθηκαν και μια σφαίρα
με πέτυχε και εμένα. Ήταν 15-11-1940.
Το αίμα κύλισε τσαμπούνα , με άρπαξαν
τα παιδιά μου δέσανε την πληγή και με
πήγαν σε έναν καταυλισμό όπου ήταν
μια γυναικούλα με δυο κορίτσια. Μου
έφτιαξαν τσάϊ και με λίγο ψωμάκι συνήλθα από τον πόνο. Έκατσα εκεί Παρασκευή και Σάββατο μέχρι να με πάνε στο
Νοσοκομείο. Γέμισαν δυο τσουβάλια με
χορτάρι να τα δέσουν στο σαμάρι για να
μπορώ να ακουμπήσω το ποδάρι μου.
Έφαγα λίγο μοσχάρι γιατί χασάπης στο
στρατό ήταν ο Γιάννης ο Ζήσης. Έκανε
τον χασάπη και δεν πήγε καθόλου στον
πόλεμο πάνω στα βουνά. Σέρνοντας το
μουλάρι πήγα στο νοσοκομείο στο Επταχώρι όπου έμεινα 23 ημέρες. Μετά το
Επταχώρι πήγα στην Κοζάνη στο νοσοκομείο και έμεινα μια βραδιά. Εκεί ήπια
τρία ποτήρια γάλα και αυτό μ’ έσωσε.
Μετά πήγαμε στη Λάρισα στο Νοσοκομείο και μου άλλαξαν τις γάζες. Ήρθαν
και με είδαν ο Βαγγέλης και ο Βασίλης
Σωτηρλής. Ο Βαγγέλης με πήγε στο τραίνο στα χέρια παραμάσκαλα γιατί δεν
μπορούσα να περπατήσω και φτάσαμε
στο Βόλο και κάθισα μέχρι
τις 20 Μαίου Πόρεψα
καλά. Ήταν ένας νοσοκόμος από την Καρδίτσα ο
Σίμος Γεώργιος που με
πρόσεχε καλά με ωραία
φαγητά. Με επισκέφθηκε
ο Σταυρομήτσιος που ήταν
χωροφύλακας. Πήρα το
τραίνο και πήγαστα Τρίκαλα στους Αντωνοπουλαίους που είχα τα ρούχα
μου, Παίρνω το τραίνο για
Καρδίτσα και πήγα στα
Τσιτσιμπάκια, στον Μάγκα. Να και ο Ηλίας Καφαντάρης που με πήγε στον
Καλαμάρα. Ήρθε ο παππούς Ανδρέας με τα’ άλογο με έβαλε
καβάλα και φύγαμε για το χωριό.
Επειδή η αναρρωτική άδεια τελείωσε
πήγα στο Φρουραρχείο στη Λαμία. «Δεν
σε κρατάμε εδώ , πρέπει να πας στην
Αμφίκλεια» μου είπαν. Πήγαμε εκεί με
άλλους. Που παένετε παιδιά, λέει ο
υπάλληλος που διάβασε τα χαρτιά.
Τραβάτε στα σπίτια σας. Κατεβαίνω
στην Μακρακώμη με κάποια παιδιά από
το Καρπενήσι, είχα ένα ματσούκι κούτσικο και στην Τσούκα πέσαμε σε 10 τσοπανόσκυλα. Μας συνάντησε ο Πρόεδρος
του χωριού μας έδωσε ψωμί και τυρί και
με βοήθησε να φτάσω στο Φουρνά»
Ο παππούς ο Καφαντάρης απεβίωσε
στις 4-12-2001. Ήταν ένας ήσυχος
άνθρωπος που το σπίτι του ήταν πάντα
ανοιχτό για τους περαστικούς. Με εξέπληξε το θυμητικό του που συγκράτησε
όλα τα ονόματα των ανθρώνων που είχε
συναντήσει στην περιπέτεια του πολέμου.
Ας είναι οι τελευταίοι που με το αίμα
τους υπηρέτησαν την πατρίδα.
Οφείλουμε δε όλοι μας τιμή στους
πεσόντες της Πατρίδας μας.
Για την απομαγνητοφώνηση
Κουσάνας Κώστας

Α΄. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΙΝΔΟΥ
4/11/1940
Ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖται,
Ὁ Διοικητής σας Συνταγματάρχης Δαβάκης Κωνσταντῖνος, τραυματισθείς,
ἀναγκάζεται νά ἀποχωρισθῇ προσωρινῶς ὑμῶν. Σᾶς ἀπευθύνει τὰ συγχαρητήριά του
καὶ τὰς εὐχαριστίας του, διότι ἐπὶ τρία συνεχῆ ἡμερονύκτια, 28 - 29 - 30 Ὀκτωβρίου
1940, ὑπὸ κλιματολογικὰς συνθήκας δυσμενεστάτας, ὑπὸ τακτικὴν κατάστασιν
μειονεκτικήν, μὲ ἐλάχιστον πυροβολικόν, μὲ ἀνεπαρκῆ πυρομαχικὰ ἐκρατήσατε
ἀμυντικὸν ἀγῶνα ἐπιτυχῆ ἐναντίον ἐξαπλασίων ἐκλεκτῶν ἰταλικῶν δυνάμεων.
Μετὰ σύντομον ἀναδιοργάνωσιν τὴν νύκτα τῆς 30ῆς πρὸς τὴν 31ην ἐκινήθητε
ἐμπρὸς καὶ ἐνηργήσατε ἐπὶ τριήμερον ἀντεπίθεσιν ὁρμητικὴν καὶ θαρραλέαν μέχρι
τῶν ἐχθρικῶν θέσεων, τὰς ὁποίας καὶ κατελάβατε, κατόπιν ἀγῶνος ἐκ τοῦ σύνεγγυς.
Ἐπεφέρατε τὴν ἀποσύνθεσιν εἰς τὸν ἐχθρόν, ἐπροξενήσατε βαρυτάτας ἀπωλείας εἰς
αὐτόν, συνελάβατε αἰχμαλώτους ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιώτας, ἐκερδίσατε πλεῖστα
λάφυρα, ὅπλα καὶ ἄλλα.
Μὲ τὴν στάσιν σας ἐσώσατε τὴν Ἑλλάδα.
Να εἶσθε ὑπερήφανοι καὶ νὰ ἐξακολουθήσετε μὲ τὸ αὐτὸ θάρρος καὶ τὴν αὐτὴν
ἀνδρείαν καὶ ὑπομονὴν πολεμοῦντες τὸν ἐχθρὸν μέχρι τῆς ὁλοκληρωτικῆς νίκης.
Μερικοὶ ἀπὸ σᾶς ἐτραυματίσθησαν. Ἄλλοι ἔπεσαν κατὰ τὸν ἱερὸν τοῦτον
ἀγῶνα. Αἱ εὐχαί μου συνοδεύουν τὰς ψυχὰς τῶν τελευταίων τούτων, τῶν ὁποίων ἡ
μνήμη ἂς εἶναι αἰωνία.
Ὁ Διοικητής σας εἶναι ὑπερήφανος διά ὅλους σας.
Συνταγματάρχης Κωνσταντῖνος Δαβάκης
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Το Έπος του ΄40 γράφτηκε από έναν ανυπάκουο
Στρατηγό! Τον Κατσιµήτρο

Τ

ο Έπος του 1940 είναι η τελευταία μέρους όλων των Ελλήνων, εκδηλώθηκε μαζι- χρονης Ελληνικής Ιστορίας, καλούσε σε άμυνα
μεγάλη νικηφόρα ιστορική στιγμή κή επίθεση με εισβολή ιταλικών τμημάτων μέχρις εσχάτων και δήλωνε ότι οποιαδήποτε
της Ελλάδας. Η απελευθέρωσή της στην Ήπειρο με επτά φάλαγγες, στην Πίνδο με υποχώρηση ήταν αδιανόητη και ότι εκεί, στα
από τους κατακτητές δυστυχώς επισκιάστηκε πέντε φάλαγγες, στη βορειοδυτική Μακεδονία σύνορα, ήταν και η τελευταία γραμμή άμυνας.
με πυρά πυροβολικού και με υποστήριξη από
από τον αδελφοκτόνο Εμφύλιο Πόλεμο .
Την 1η Νοεμβρίου, οι Ιταλοί με 169 αεροΑυτό το Έπος του 1940 έχει πρωταγωνι- αέρος που έφτασε και σε βομβαρδισμούς στη σκάφη βομβάρδισαν τη Θεσσαλονίκη, την
στές. Τον Μεταξά που κλήθηκε να πει το ΟΧΙ Σαλαμίνα, στο Σκαραμαγκά, στον Πειραιά και Κέρκυρα, το Μέτσοβο, τον Πειραιά, τον Ισθμό
της Κορίνθου, την Κρήτη. Και στις 2 Νοεμβρίκαι τον ελληνικό λαό που αποδείχτηκε κάτι την Πάτρα.
ου, δύο μεραρχίες επιτέθηκαν μαζικά στη
παραπάνω από έτοιμος να
γραμμή Ελαίας – Καλαμά, στο Καλπάκι της
πολεμήσει.
Ηπείρου.
Όμως ένας πρωταγωΤο σφυροκόπημα κατά της Ελλάδας συνενιστής έχει ιδιαίτερο ενχίζεται επί έξι ημέρες. Όμως ο Κατσιμήτρος,
διαφέρον. Κι αυτός ήταν ο
που δεν έχει αφήσει τις γραμμές του, κρατάει
“ανυπάκουος” Στρατηγός
εκπλήσσοντας τους πάντες: τους Ιταλούς, τους
Κατσιμήτρος!
Ο
Αγγλους, τους Γερμανούς, την ίδια την Αθήνα.
άνθρωπος που αγνόησε
Δίπλα στο στρατό, με ήρωες αμέτρητους όπως
τις παροτρύνσεις για οπιο Δαβάκης, πολεμάει και ο λαός.
σθοχώρηση και ξεκίνησε
ουσιαστικά το Έπος.
Δίπλα στους Έλληνες πολεμούν και οι
Κύπριοι αδελφοί μας. Από τις πρώτες μέρες
Το καλοκαίρι του
του Ελληνοιταλικού Πολέμου περίπου σαρά1940, την ίδια στιγμή που
ντα Κύπριοι φοιτητές εθελοντές πολέμησαν με
η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέαυτοθυσία στο αλβανικό μέτωπο. Ως τον Ατωπη με την κλιμάκωση
πρίλιο του 1941. περίπου έξι χιλιάδες άνδρες
των ιταλικών προκλήσετου Κυπριακού Συντάγματος υπερασπίστηκαν
ων, η αληθινή δύναμη του Άξονα, η Γερμανία
Τις προηγούμενες εβδομάδες πριν από την με ηρωισμό την Ελλάδα.
του Χίτλερ, προχωρούσε ακάθεκτη έχοντας
καταλάβει χωρίς ουσιαστική αντίσταση σχεδόν επίθεση και με βάση την, κάθε άλλο από παράΚαι ξαφνικά, δέκα μέρες μετά την ιταλική
λογη, επιτελική εκτίμηση ότι ένας αγώνας επίθεση, στις 8 Νοεμβρίου 1940, ο κόσμος
ολόκληρη την Ευρώπη.
Όμως η Ιταλία του άλλου παρανοϊκού απέναντι σε τόσο υπέρτερο εχθρό θα ήταν ολόκληρος μένει άναυδος.
δικτάτορα, του Μουσολίνι, δεν είχε να επιδεί- ουσιαστικά μάταιος, ο υποστράτηγος ΚατσιΈπειτα από σειρά αποτυχιών, οι ιταλικές
είχε
λάβει
προφορικά
την δυνάμεις στην Ήπειρο σταματούν τις επιθέσεις
ξει επιτυχίες, παρά το πολύ σημαντικό μέγεθος μήτρος
«παρότρυνση», στα όρια της «εντολής», άλλα
της πολεμικής μηχανής της. Ο
τους και συντάσσονται για πρώτη
πραγματικός φόβος του Μουσολίφορά σε γραμμές άμυνας.
Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ
νι ήταν ότι ο Χίτλερ θα κυριαρΗ πρώτη νίκη του ελεύθερου κόΗμερήσια Διαταγή της 28ης Οκτωβρίου 1940
χούσε παντού και ότι για τη Ρώμη
σμου ενάντια στις δυνάμεις του
Ἀξιωματικοί
καί
ὁπλῖται
τῆς
ὀγδόης
Μεραρχίας.
δεν θα έμενε τίποτα στη μοιρασιά
Άξονα ήταν γεγονός. Λίγο μετά μια
Ὁ Πρέσβυς τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀθήναις ἐζήτησεν ἀπό την Κυβέρτης νέας τάξης πραγμάτων, όταν
ακόμα ιταλική επίθεση αποτυγχάνησιν
ἡμῶν
νά
εἰσέλθῃ
Ἰταλικός
Στρατός
εἰς
τό
ἔδαφος
μας.
αυτή, όπως ήταν βέβαιοι οι δύο
νει οικτρά.
Ἡ Κυβέρνησις ἀπέρριψε την αἴτησιν ταύτην, καί διέταξεν Αυτό που πέτυχαν ο Κατσιμήτρος
δικτάτορες, θα νικούσε.
Έτσι ήταν που οι Ιταλοί ἀντίστασιν καί ἀπόκρουσιν τῆς εἰσβολῆς.
και οι άνδρες του είχε τόσο καταἬδη διανοίγεται τό στάδιον τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ὑπερτάτου λυτική σημασία, όχι μόνον για την
άρχισαν τις προκλήσεις εναντίον
της Ελλάδας. Για περισσότερο από πρός τήν πατρίδα καθήκοντος δι’ ἀντιστάσεως μέχρις ἐσχάτων, Ελλάδα, αλλά και για τη διεθνή ότι
ένα μήνα πριν από τον τορπιλισμό συμφώνως πρός τό σχέδιον ἐνεργείας.
ισορροπία του πολέμου, που ο
της Έλλης, ιταλικά αεροσκάφη σε
Ἀμυνθῆτε τοῦ ἰεροῦ Πατρίου ἐδάφους μετά φανατισμοῦ Χίτλερ βλέπει ότι πρέπει πια να
αρκετές περιπτώσεις έβαλλαν ἐναντίον τοῦ ἐπιδρομέως, ὅστις ἦλθε νά προσβάλῃ τοῦτο πάρει την κατάσταση ο ίδιος στα
σποραδικά εναντίον ελληνικών ἀναιτίως.
χέρια του.
πολεμικών πλοίων, επιχειρώντας
Ἀναμνησθῆτε τῶν ἐνδόξων παραδόσεων τοῦ Ἔθνους μας Έτσι, στις 12 Νοεμβρίου, εκδίδει
να προκαλέσουν νευρικότητα και καί πολεμήσατε μετά λύσσης κατά τοῦ ἐχθροῦ.
την πρώτη εμπιστευτική του διαταφόβο Ο ελληνικός εναέριος χώρος
Δείξατε εἰς αὐτόν, ὅτι εἲμεθα εἰς θέσιν νά τοῦ δώσωμεν τήν γή για εκπόνηση πολεμικών σχεδίπαραβιαζόταν
συστηματικά.
δέουσαν ἀπάντησιν, ὅπως ἔδωσαν καί οἱ πρόγονοί μας τό πάλαι ων εναντίον της Ελλάδας. Ακριβώς
Όμως, σταθμίζοντας και το γεγοτην επομένη, φτάνουν τα νέα. Η
εἰς τούς Πέρσας ἐπιδρομεῖς.
νός ότι η Αγγλία δεν ήταν σε θέση
περίφημη ιταλική Μεραρχία αλπιὉ
Θεός
ἄς
βοηθήσῃ
τόν
τίμιον
ὑπέρ
Πατρίδος
ἀγώνα
μας
καί
να βοηθήσει πραγματικά -κανείς
νιστών
Τζούλια έχει συντριβεί. Οι
άλλος δεν πολεμούσε εκείνη τη ἄς εὐλογήση τά ὅπλα μας, διότι θά ἀγωνισθῶμεν ὑπέρ βωμῶν ιταλικές δυνάμεις έχουν σχεδόν
καί
ἑστιῶν
καί
ὑπέρ
τῆς
Ἐλευθερίας
μας.
στιγμή τον Άξονα, η Αθήνα του
στο σύνολο τους εγκαταλείψει πια
Μέ τήν πεποίθησιν ἀκράδαντον ὑπέρ τῆς νίκης ἀναφωνῶ
Μεταξά επιχειρούσε να διατηρήτο ελληνικό έδαφος στην Πίνδο.
σει την ουδετερότητα της. Αλλά οι μεθ’ ἡμῶν.
Στις 22 Νοεμβρίου, ξεκινά η ελληΙταλοί αποφάσισαν να κλιμακώΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
νική αντεπίθεση και δύο μέρες
σουν. Στις 15 Αυγούστου τορπιλίΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου, το
ζουν την Έλλη στην Τήνο, στους
ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ
Γ΄ Σώμα του ελληνικού στρατού
εορτασμούς της Παναγίας. Δύο
Ὥρα 5η Ιωάννινα τῇ 28 Ὀκτωβρίου 1940
καταλαμβάνει τη Μοσχόπολη στη
ακόμα τορπίλες στόχευαν στα
Βόρειο Ήπειρο.
ΧΑΡ.
Γ.
ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ
επιβατηγά πλοία που είχαν φέρει
Η υπερφίαλη και πανίσχυρη Ιταλία
προσκυνητές από την Αθήνα, αλλά τελικά
έχει ηττηθεί κατά κράτος.
αστόχησαν, Ιταλικά αεροπλάνα επιχείρησαν
Τα νέα προκάλεσαν ρίγος στην Ευρώπη. Ο
ξανά να τα χτυπήσουν στο ταξίδι της επιστροΆξονας που την είχε σαρώσει στο πέρασμα
φής, αλλά μονάδες του ελληνικού στόλου τα
του, τελικά, δεν ήταν αήττητος.
προστάτευσαν. Οι Ιταλοί δεν παραδέχθηκαν
Από τις 30 Νοεμβρίου και μετά οι βοότι ήταν εκείνοι που είχαν χτυπήσει. Φυσικά,
ρειοηπειρωτικές πόλεις καταλαμβάνονται από
όλοι γνώριζαν τα πάντα. Μα η Ελλάδα αποφάτον ελληνικό στρατό, η μία μετά την άλλη:
σισε να μη μιλήσει.
Πόγραδετς, Πρεμετή, Άγιοι Σαράντα, ΚορυΌμως, στις 28 Οκτωβρίου του 1940, ο
τσά, Αργυρόκαστρο, Χειμάρρα. Στη θάλασσα,
Μουσολίνι δεν άντεξε άλλο. Κρυφά από τον
τα υποβρύχια Παπανικολής, Κατσώνης και
Χίτλερ, ο οποίος διαφώνησε πλήρως με την
Πρωτεύς γράφουν ιστορία βυθίζοντας ιταλικά
απόφαση του, επιτέθηκε μέσω της Αλβανίας
σκάφη. Τα αντιτορπιλικά Βασίλισσα Όλγα και
στην Ελλάδα.
Βασιλεύς Γεώργιος γράφουν ιστορία βομβαρΈνα νέο σύγχρονο ελληνικό έπος, έπος
δίζοντας τους Ιταλούς στον Αυλώνα. Οι ελληπου θα θάμπωνε τον κόσμο, ξεκινούσε.
νικές επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη.
Φυσικά, η Αθήνα αγνοούσε την ημέρα της
Μέσα σε κλίμα τρομερής νευρικότητας και
επίθεσης που ήταν σίγουρη ότι θα εκδηλωνόυπό τις εντολές του ίδιου του Μουσολίνι, στις
ταν. Στόχος η Ήπειρός, στα ελληνοαλβανικά
9 Μαρτίου του 1941 εκδηλώνεται η μεγάλη
σύνορα. Όσα κι αν είχαν γίνει τα χρόνια του
«εαρινή» ιταλική επίθεση. Όμως μέσα σε μια
Μεσοπολέμου για την ενίσχυση της ελληνικής
εβδομάδα, ο ιταλικός στρατός έχει και πάλι
στρατιωτικής μηχανής, αυτά δεν μπορούσαν
υποχωρήσει στις αρχικές του θέσεις.
να ήταν αρκετά , αφορούσαν τοπικούς κι όχι
Στις 29 Μαρτίου, ο Μουσολίνι παραδέχεπαγκόσμιους πολέμους
ται την ιταλική ήττα. Τρεις μέρες αργότερα, το
Τώρα όμως, στην αλβανική πλευρά των
υποβρύχιο Τρίτων υπό τον αντιπλοίαρχο Ζέπο
συνόρων, είχε συγκεντρωθεί μια πολύ ισχυρή
βυθίζει το πλοίο Κάρνια έξω από το Πρίντεζι
πολεμική μηχανή, για την οποία ο Ντούτσε
Η Ιταλία όχι απλώς έχει ηττηθεί, αλλά πλέον
κόμπαζε. Από την ελληνική πλευρά των συνόκινδυνεύει.
ρων, η VIII Μεραρχία, με επικεφαλής τον
Έτσι, στις 6 Απριλίου 1941 η ισχυρότερη
υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο, που το χωρίς αυτό να πάρει ποτέ τη μορφή πραγματιπολεμική μηχανή που είχε ποτέ γνώρισα ο
πολεμικό στρατηγείο του βρισκόταν μέσα σε κής στρατιωτικής διαταγής, να συμπτύξει τις
κόσμος, η Γερμανία του Αδόλφου Χίτλερ,
μια μικρή σπηλιά, στο χωριό Καλπάκι.
γραμμές του καινά προσπαθήσει να αμυνθεί επιτίθεται σαρωτικά στην Ελλάδα. Την πρώτη
Στις πέντε και μισή το πρωί της 28ης Ο- βαθύτερα και πιο «αποτελεσματικά» στο ελλη- και μόνη τότε χώρα του κόσμου που βρισκόκτωβρίου 1940, προτού καν λήξει το πολεμικό νικό έδαφος. Δεν το έπραξε.
ταν σε ταυτόχρονη πολεμική αναμέτρηση κα
τελεσίγραφο που μόλις πριν από λίγες ώρες
Αντί γι’ αυτό, στην ημερήσια διαταγή του με τις δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις του Άξονα.
είχε επιδώσει η Ιταλία στην Ελλάδα για να στο προσωπικό της VIII Μεραρχίας, του ηρωιεισπράξει το «ΟΧΙ» του Ιωάννη Μεταξά εκ κότερου ίσως σχηματισμού στρατού της σύγ-
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Διάγγελμα Πρωθυπουργού
προς τον Ελληνικόν Λαόν.
28η Οκτωβρίου 1940
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της
Ελλάδος, την ακεραιότητα και την
τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν
την πλέον αυστηρά ουδετερότητα
και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη
αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Ελληνες,
μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του
εθνικού εδάφους, κατά την ίδιαν
αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι προς κατάληψιν αυτών, η
κίνησις των στρατευμάτων της θα
ήρχιζεν την 6η πρωινήν. Απήντησα
εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ
και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και
τον τρόπον με τον οποίον γίνεται
τούτο, ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος.
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας
και της ελευθερίας την οποίαν μας
εξησφάλισαν οι προπάτορές μας.
Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα,
τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας
ιεράς παραδόσεις μας. Νυν υπέρ
πάντων ο αγών.
Ιωάννης Μεταξάς

Διάγγελμα της Α.Μ. του Βασιλέως
προς τον Ελληνικόν Λαόν.
28η Οκτωβρίου 1940
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως σας
ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους
ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης
την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Κατά την Μεγάλην αυτήν στιγμήν
είμαι βέβαιος ότι κάθε Έλλην και κάθε
Ελληνίς θα εκτελέσωσι το καθήκον των
μέχρι τέλους και θα φανώσιν αντάξιοι της
ενδόξου ημών ιστορίας.
Με πίστη εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα
αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι
τελικής νίκης.
Γεώργιος Β'

Διάγγελμα του Αρχιεπισκόπου
Χρύσανθου
προς τον ελληνικό λαό .
28 Οκτωβρίου του 1940
«Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο πρόεδρος της Εθνικής ημών
Κυβερνήσεως, καλούν ημάς πάντας ίνα
αποδυθώμεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και
Πατρίδος αμυντικόν αγώνα. Η Εκκλησία
ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα
τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κάλεσμα
Αυτής και του Θεού θα σπεύσουν εν μία
ψυχή και καρδία να αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών και της Ελευθερίας και τιμής και θα συνεχίσουν ούτω την απ’ αιώνων πολλών αδιάκοπτον σειράν των τιμίων
και ενδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν
τον ωραίον θάνατον από την άσχημον ζωήν
της δουλείας.
»Και μη φοβούμεθα από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυνάμενων
αποκτείναι, ας φοβούμεθα δε μάλλον τον
δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι.
Επιρρίψωμεν επί Κύριον την μέριμναν ημών
και αυτός θα είναι βοηθός και αντιλήπτωρ
εν τη αμύνη κατά της αδίκου επιθέσεως
των εχθρών. Ούτοι εν αρμάσι και ούτοι εν
ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του
Θεού και εν τη γενναιότητι και ανδρία μεγαλυνθησόμεθα. Η Χάρις του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και
Πατρός επί πάντων ημών.
»Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος».
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ΠΕΡΙ ΓΑΪΔΑΡΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ
ριν λίγες δεκαετίες, σχεδόν κάθε σπίτι
στα χωριά είχε το γαϊδουράκι του. Δεν το
είχαν για ζώο συντροφιάς, όπως έχουμε
σήμερα το σκυλάκι ή το γατάκι, αλλά όπως έχουμε
το αυτοκίνητο. Ήταν το όχημα για τις μεταφορές
ανθρώπων και αγαθών. Όταν ήρθαν τα αυτοκίνητα,
τα καημένα τα γαϊδουράκια έμειναν άνεργα, και
σχεδόν εξαφανίστηκαν, γιατί δεν τους επέτρεπαν
την αναπαραγωγή. Τα γαϊδουράκια, έχουν αποσυρθεί πια όπως τα παλιά αυτοκίνητα και τα λίγα και
γέρικα που υπάρχουν, ξεκουράζονται πραγματικά
πλέον. Δεν τα φορτώνουν όπως παλιά, αλλά τα
χρησιμοποιούν για να πηγαίνουν βόλτα τα μικρά
παιδιά ή τους τουρίστες!
Καίτοι ο Ιησούς, για να δείξει ταπεινότητα, ανέβηκε σε ένα γαϊδουράκι να μπει θριαμβευτικά στα
Ιεροσόλυμα οι πολλοί δεν ασχολούνται με γαϊδούρια, προτιμούν τα άλογα ράτσας. Οι πλούσιοι οδηγούν ακριβά αυτοκίνητα και η μεγάλη δύναμη της
μηχανής των αυτοκινήτων τους μετριέται σε
ίππους, τη λένε
«ιπποδύναμη» και όχι
«γαϊδουροδύναμη» όπως ίσως θα έπρεπε να τη λένε.
Το γαϊδούρι όμως και ο νεοέλληνας είναι πολύ
κοντά ο ένας στον άλλο. Οι μισοί Έλληνες κατηγορούν τους άλλους μισούς ότι είναι «γαϊδούρια» και
οι άλλοι μισοί, τα γαϊδούρια δηλαδή, κάνουν
«γαϊδουρινή υπομονή» και βρίζουν από μέσα τους.
Νομίζω ότι το γαϊδούρι πρέπει να ανακηρυχτεί το
εθνικό μας ζώο όπως ακριβώς το έχουν σαν
έμβλημα στο κόμμα τους οι Δημοκρατικοί της Αμερικής.
Πάντως «Είμαστε για το γάιδαρο καβάλα» Πριν αρκετές δεκαετίες τους μοιχούς τους ανέβαζαν
επάνω στο γάιδαρο, ανάποδα
κοιτάζοντας προς τα πίσω, και
τους διαπόμπευαν σ’ όλο το χωριό. Τώρα πια δεν γίνεται κάτι
τέτοιο πού να βρεις τόσες χιλιάδες γαϊδούρια; Έτσι η μοιχεία
είναι διαδεδομένη και σχεδόν
νομιμοποιημένη σήμερα!
Ο γάιδαρος ήταν το πιο ανέξοδο και λιτό όχημα όλων των εποχών, τα έξοδά του μηδενικά. Ήταν
το δημοφιλέστατο όχημα μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε όλη την
Ελλάδα στις δεκαετίες του ’50, ’60, και παλαιότερα
Επίσης το όχημα του γαϊδάρου είχε τη φήμη ότι
ήταν σταθερό, κράταγε καλά στο δρόμο. Το «πετά πετά ο γάιδαρος» είναι απλά ένα μύθος.
Ο γάιδαρος ήταν επίσης μεγάλης, πολύ μεγάλης
και αντοχής όχημα, άντεχε για μια εικοσαετία περίπου που τη ζήλευαν και τη ζηλεύουν ακόμη και οι
μοντέρνες αυτοκινητοβιομηχανίες.
Το όχημα είχε συνήθως ιδιοκτήτες που ήταν
προνοητικοί και προσεκτικοί αφού πίστευαν στο
«καλλίτερα γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε».
Βέβαια μερικοί που «έδεναν το γάιδαρο τους»
άλλαζαν συμπεριφορές και δεν φερόντουσαν το
ίδιο καλά μετά όσο και πριν. Όπως ας πούμε οι παντρεμένες γυναίκες που ενώ είναι γλυκές και γλυκομίλητες πριν το γάμο μετά το στεφάνι, μόλις δέσουν
το γάιδαρό τους, μεταβάλλονται, βγάζουν γλώσσα
επιμένουν στις παραλογικές τους αξιώσεις τόσο
που «σκάνε γάιδαρο»! :Μεταξύ μας σε ορισμένες
περιπτώσεις οι άντρες τους είναι πραγματικά γάιδαροι!<

Αυτό το καλό και αξιόπιστο όχημα όμως ήταν και
αδικημένο όσο και καλό. «Όσες δουλειές και να
έκανε πάλι γάιδαρο τον φωνάζανε»! Καμία εκτίμηση! Άσε πια που «Όσο και να δουλέψει ο γάιδαρος,
αγκάθια τον ταΐζουν» καμία ειδική μεταχείριση! Στα
αυτοκίνητα κάθε τόσο πλύσιμο, αλλαγή λαδιών,
καινούργια φίλτρα, και τα λοιπά ο γάιδαρος όμως
σπάνια να δει καινούργιο σαμάρι.
Ο καημένος ο γάιδαρος δεν πρέπει ούτε καν να
ονειρεύεται και φαΐ της προκοπής αφού μια φορά
που λαχτάρησε κάτι κληματόφυλλα στη γειτονιά
και τα δοκίμασε του έβγαλαν το κακό όνομα «Ήταν
στραβό το κλήμα, το ’φαγε κι ο γάιδαρος», τα ξέρετε
τα υπόλοιπα.
Ακόμα και τα παιδιά του γάιδαρου δεν εκτιμούν
τον φουκαρά τον πατέρα τους. Έτσι «και τα γαϊδουρόπουλα το πατέρα τους γάιδαρο τον φωνάζουν».
Ο ταπεινός γάιδαρος δεν ταιριάζει στη ματαιοδοξία της εποχής που ζητά όλο και ακριβότερα αυτοκίνητα με πολλά εξτρά. Ο γάιδαρος δεν είχε φιλοδοξίες για κάτι παραπάνω αφού «Του γαϊδάρου η προκοπή, άχερα μες το παχνί.»
Άδικο; Έτσι θα έλεγα. Αν δεν με πιστεύεις σύγκρινε τώρα το όχημα που οδηγείς σήμερα και που
σου τρώει ακριβή βενζίνη σούπερ με το φτωχό γαϊδουράκι.
Τα ηθικά διδάγματα του γαϊδαρινού οχήματος
πάντως είναι πολλά.
Ο Είναι γεγονός ότι «Όταν σου χαρίζουν ένα γάιδαρο, μην τον κοιτάς στα δόντια». Το δώρο είναι
δώρο, αξίζει έτσι και αλλιώς έστω και να ’ναι γάιδαρος!
Ποτέ να μη λες «Κατά φωνή και ο
γάιδαρος» μόλις έρχεται κάποιος
απρόσμενα στη παρέα.
Βλέπετε πολλοί αν και γάιδαροι
δεν το παραδέχονται, άσε που
παρεξηγούνται εύκολα. Βέβαια
υπάρχουν
και
αυτοί
που
«Γκαστρώνουν γαϊδούρα στον
ανήφορο».
Ακόμα «ο γάιδαρος είναι γάιδαρος,
ας φορεί και σέλλα όπως και η
γριά που ομορφίζεται δεν γίνεται
κοπέλα»
Πάντως και άλλες πηγές προσηγορούν στην παραπάνω παροιμία λέγοντας «Κι αν στόλισες το γάιδαρο, γι’ άλογο δεν περνιέται»!
Ο γάιδαρος επιπροσθέτως μας υποδεικνύει τη
σωστή σειρά προτεραιοτήτων που πολλοί δεν αναγνωρίζουν. Έτσι πολλοί έχουν στέρεο στο αυτοκίνητο που είναι πιο ακριβό απ’ το αυτοκίνητο, και
άλλοι 60 ίντσες τηλεόραση ενώ δεν έχουν να φάνε!
Ενώ το σωστό είναι «Πρώτα πάρε το γαϊδούρι και
μετά το σαμάρι»!
Ο Γάιδαρος μας διδάσκει ακόμα πώς να ταιριάζομε μερικά πράγματα ή να αποφεύγουμε να ζευγαρώνουμε αυτά που δεν πάνε μαζί όπως «Είδα γάιδαρο με σέλα και τσοπάνο με ομπρέλα».
Η αλήθεια είναι ότι και το όχημα του γάιδαρου
έχει κάποια ελαττώματα αλλά μικρά νομίζω. Αφού
να σκεφτείς «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα».
Βρε το γάιδαρο, είναι δυνατόν να είπε τέτοιο
πράγμα ο ανόητος;
Άσε πια το άλλο «Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο
αχυρώνα»!
Με όλα τα καλά του, τι πιθανότητες υπάρχουν να
επιστρέψει ο συμπαθητικός γάιδαρος σαν
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
όχημα; Σχεδόν καμία
ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
γιατί μόνο «Μόνο όταν
ψοφήσουν όλα τ’ άλογα,
Εν Κούλουρη τη 10η Νοεμβρίου 1894
τιμή θα έχουν τα γαϊδούΠρος το Σεβαστόν και Αξιότιμον Αρχηγείον Χωροφυλακής
ρια» και υπάρχουν αρΑΘΗΝΑΖΕ
κετά άλογα ακόμα.
Έχω την τιμήν, να φέρω εις γνώσιν υμών τα κάτωθι.
Σήμερα δεν υπάρχουν
Χθες περί λύχνων αφάς, καιροφυλακτίσας λάθρα και υπούλως, συνέλαβον πια πολλά τετράποδα
ζεύγος ερωτομανές, αποτελούμενον εκ μίας εγχωρίου νεάνιδος και ενός αλλοφύ- γαϊδούρια στο κόσμο.
λου άρρενος εις στάσιν απρεπή, αλλά λόγω του δημοτικού σκότους και ελλείψει Έχουμε όμως πολλά
ιδιωτικού φαναρίου εις χείρας μου, απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα, αφή- δίποδα γαϊδούρια που
σαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος, τα τεκμήρια της ανόμου πράξεώς δυστυχώς «Δεν μπορούν
των, την τε γυναικείαν σκελέαν, την εγχώριον παντούφλαν και τον πήλον του να μοιράσουν δυο γαϊαλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός. Ο ανήρ διετέλη δουριών άχυρα».
ενταύθα εξ Αθηνών προσωρινώς και επί συστάσει, εις πανδοχείον και απέδρα Το καλό είναι ότι δεν
περί το λυκαυγές κρυφίως και υπούλως, δια του πορθμείου. Αύριον θα επωφελη- άφησε ο θεός να εξαφαθώ της ενταύθα παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως και θέλω προβάλλει την εγχώριον νιστούν τα τετράποδα
παντούφλαν εις τους πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδε- γαϊδούρια από προσώπου γης διότι «Αν
σποτίσης, ταύτης κηρυχθείσης εις άγνοιαν. Την σκελέαν κρατώ ως πειστήριον,
άκουγε ο Θεός τον κόραΕυπειθέστατος ο Αναφέρων Αστυνόμος
κα, όλοι οι γάιδαροι θα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΑΧΜΑΚΗΣ
ψοφούσαν».
Ενωμοτάρχης
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Καθαρισμός Μονοπατιού

Έ

γινε καθαρισμός του μονοπατιού προς τον Αφορισμό και
το εικόνισμα της Αγίας Παρασκευής. Ο καθαρισμός του
μονοπατιού συνοδεύτηκε με το κατέβασμα στον ποταμό Μέγδοβα
και στο Μέγα Γιοφύρι .

Το εν λόγω εικόνισμα, (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία ),
καταφύγιο κτηνοτρόφων σε περίπτωση βροχών, είναι το μοναδικό
θρησκευτικό μνημείο προς αυτά τα μέρη, ερειπωμένο σχεδόν από
το πέρασμα του χρόνου το οποίο χρειάζεται επειγόντως μια στοιχειώδη συντήρηση

Αναρτήθηκαν την 1Μαρτ.2019 οι Δασικοί Χάρτες
στο Νομό Καρδίτσας με την προθεσμία
υποβολής αντιρρήσεων να παρατείνεται έως
την 31η Οκτωβρίου 2019
Οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν με αρκετά λάθη στις Τοπικές Κοινότητες Ιτάμου, τόσο σε επίπεδο χαρακτηρισμού της έκτασης, όσο και στα
όρια των οικισμών που ορίζουν την περιοχή εκτός ανάρτησης.
Τμήματα της Νεράϊδας, των Γιαννουσαίικων και του Ανθηρού δεν
εξαιρούνται της ανάρτησης, ως όφειλαν, καθώς εμφανίζονται εκτός οικισμού.
Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία των αντιρρήσεων, των πρόδηλων σφαλμάτων και των αιτήσεων εξαγοράς/χρήσης.

Παράταση έως 31 Οκτωβρίου 2019 πήρε η
Υποβολή Δηλώσεων στο Κτηματολόγιο
Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.
Παράλληλα συνεχίζεται, εκπρόθεσμα, η συλλογή
δηλώσεων στο Κτηματολόγιο της Καρδίτσας
Γιώργος και Νίκος Κουμπαρέλος, Πολιτικοί Μηχανικοί

* ΕΧΥΜΥΘΟΣ: Κώστας Ηλ. Κουσάνας
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Ειδήσεις ••• Σχόλια ••• Ευτράπελα
••• Ένα ακόμη καλοκαίρι πέρασε με πολλές
εκδηλώσεις, συζητήσεις , με τους νέους του
χωριού να στέλνουν μηνύματα ότι αγαπούν το
χωριό και δραστηριοποιούνται με πολλές δράσεις ••• Ο΄3ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου Νεράϊδας Δολόπων μονοπώλησε το ενδιαφέρον
του κόσμου ως το πιο σημαντικό γεγονός της
χρονιάς ••• Προβλήθηκε το χωριό μας οι φυσικές ομορφιές, η Αγραφιώτικη φιλοξενία, μέσα
από τους αθλητές-δρομείς και από την αθλητική
συχνότητα ΕΡΑ-ΣΠΟΡ ••• Υπάρχουν διάφορες
απόψεις, προσωπικές γνώμες για τον σκοπό
αυτού του αγώνα. Γίνονται καλοπροαίρετα και
καλώς ακούγονται ••• Τις δεχόμαστε όταν είναι
από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τους
Συλλόγους αγωνιούν για τα προβλήματα του
τόπου και για τους μόνιμους κατοίκους του χωριού ••• Όσο κι αν συκοφαντούν, με ανθρώπους
του καναπέ και του καφενείου απαξιώ ν’ ασχοληθώ. Κυρίως για αυτό το λόγο, τους αξίζει περιφρόνηση ••• Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας μετά
από πολλά χρόνια ανέλαβε να διοργανώσει τον
χορό, βάζοντας στο ταμείο του ένα σεβαστό
ποσό ••• Ο Κώστας Φλώρος εξέπληξε πάλι με
τα χορευτικά τμήματα του χωριού, παρουσιάζοντας χορογραφίες που τις επιβράβευσε ο κόσμος με το ζεστό χειροκρότημα ••• Το Δ.Σ. του
συλλόγου, τίμησε και βράβευσε τον Δημήτρη
Μπακογιώργο και την κόρη του Μαρκέλλα για
τις επιτυχίες τους στο ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ, Πατέρας
προπονητής και κόρη αθλήτρια έχουν να προσφέρουν στο άθλημα πάρα πολλά ••• Μεγάλη
επιτυχία είχε και η ρεμπέτικη μουσική βραδιά
στην πλατεία του χωριού με την καταπληκτική
κομπανία των αδερφών Φραγκίσκου και Ηλία
Καραμέτου •••
Έγινε εξερεύνηση στην
«Κουδουνότρυπα» με κατάβαση στο εσωτερικό
της σε βάθος 8 περίπου μέτρων χωρίς αποτέλεσμα ••• Άρα αυτά που υποστηρίζουν κάποιοι
ότι έριξαν ένα σκυλάκι μέσα και βγήκε στην
Κορίτσα δεν είναι αληθές ••• φτωχό ήταν αυτό
το καλοκαίρι όσον αφορά τους ποδοσφαιρικούς
αγώνες στην «φτερόλακα». Μόνο ένας αγώνας
με την Κορίτσα. Τα παραδοσιακά παιχνίδια πάνω-κάτω μαχαλάς, μικροί μεγάλοι δεν παίχτηκαν ••• Επίσης στο τάβλι και στη δηλωτή δεν
φτάσαμε στους τελικούς γιατί κάποιοι δείλιασαν
φοβούμενοι πανωλεθρία ••• Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε η Γενική
Συνέλευση του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου στην πλατεία του χωριού μας •••
Ετέθησαν θέματα για το σύλλογο, το Μουσείο
τα νερά των υπονόμων, τον εργολάβο για τα

αδέσποτα γελάδια ••• Σε ερώτηση αν αληθεύει ότι το κόστος της εφημερίδας μειώθηκε κατά
400€ περίπου το φύλλο, το επιβεβαίωσε η πρόεδρος του Συλλόγου ••• Ο πρώην υπεύθυνος
της Συντακτικής Επιτροπής ζήτησε το λόγο θιγόμενος ότι φωτογραφίζει αυτόν ως υπεύθυνο η
πρόεδρος του Συλλόγου ••• Δεν είναι δυνατόν
η ίδια η εφημερίδα ετησίως να 1500€ λιγότερα
και να μην υπάρχουν ευθύνες ••• Δεν έπρεπε
να γίνει έρευνα να βρεθεί τυπογραφείο που η
έκδοση της εφημερίδας να κοστίζει μικρότερο
χρηματικό ποσό; ••• Όταν κάθε καλοκαίρι
σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρώην υπευθύνου τα πενιχρά έσοδα δεν κάλυπταν τα έξοδα
έκδοσης της εφημερίδας μας; ••• Όταν ο ίδιος
άνθρωπος γνωρίζει ότι στο Λιμογάρδι Φθιώτιδος, στη Φλώρινα ότι αγριογούρουνα καταστρέφουν καλλιέργειες ••• Όταν για τις ανεμογεννήτριες γνωρίζει τα πάντα στην Ελληνική Επικράτεια, πως του διέφυγε πως στο διπλανό χωριό η
έκδοση της εφημερίδας στοιχίζει τα μισά έξοδα
σε σχέση με το τυπογραφείο που εκδίδονταν η
δική μας ••• Η λαϊκή ρήση « μας χρωστάγανε ,
μας πήραν και το βόδι» ταιριάζει απόλυτα στην
περίπτωση μας ••• Πασχίζουμε με τον ορεινό
αγώνα να γίνουμε γνωστοί σε περιοχές πέραν
του νομού και οι δυσκολίες είναι πολλές •••
Έπεται η φυτεία των χασισοδενδρυλίων και μας
μαθαίνει το πανελλήνιο. Χωρίς κόστος διαφήμισης. Νεράϊδα, Κύφου, Μπέσια, Καροπλέσι,
Άγραφα σύνορα Καρδίτσας-Ευρυτανίας αποκτούν δημοσιότητα ••• Με 1250 δέντρα θα
οικονομούσανε 250.000 €. Αυτό σημαίνει ότι
κάθε δενδρύλλιο τιμάται γύρω στα 1.000€ •••
Το τελευταίο πανηγύρι του καλοκαιριού στο
Μοναστήρι της παναγίας συγκέντρωση αρκετό
κόσμο και ο πολύ καλός καιρός επέτρεψε οι
παρευρισκόμενοι να διασκεδάσουν με την ωραία κομπανία και να φύγουν ευχαριστημένοι ••• Προτείνω στον Πρόεδρο της τοπικής
κοινότητας να επιλέξει ένα χώρο κοντά στο χωριό να αφήνουν μπάζα και άχρηστα αντικείμενα
και σε τακτά χρονικά διαστήματα να τα φορτώνει το απορριμματοφόρο του δήμου ••• Το
χωριό έγινε σκουπιδότοπος γιατί οι κάτοικοι δεν
έχουν συγκεκριμένο χώρο να πετάνε αυτά τα
αντικείμενα. Για τα σκουπίδια υπάρχουν οι κάδοι αν και μερικοί ακόμα τα πετάνε στα ρέματα ••• Κεραυνός έπεσε στην «Μάρτσα» κοντά
στα «Καφκιά» και δυο μέρες μαύρος καπνός
φαίνονταν απ’ το χωριό. Βέβαια ο πρόεδρος του
ήταν σε επιφυλακή για τα χειρότερα.
ΕΧΕΜΥΘΟΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ «ΚΟΛΙΑ»
Συνέχεια από την σελίδα 16
Προσωπικό ασφαλείας επέβλεπε την
περιοχή και την επομένη. Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας ευχαριστεί την Πυροσβεστική
Υπηρεσία για την άμεση ανταπόκριση και
τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι
συμμετείχαν στην κατάσβεση και παρακαλεί όλους να συμμετέχουν σε ανάλογες
περιπτώσεις.
Όσον αφορά τη φωτιά που εκδηλώθηκε την άνοιξη στη θέση «Κουτσοχέρι» ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. μας είπε πως δεν υπάρχει σχετικό πόρισμα της Π.Υ. για τα
αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
Γ.Κ. Θάνος

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.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ
ΕΛΕΑΝΑ ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ
Quartier d’ Athenes
Πλατεία Αγ. Θεοδώρων Αθήνα
Τηλ.: 215 500-3850
Quareer dathenes@gmail.com
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ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑΤΑ
Ταχιά-ταχιά, με τη δροσιά που στάξανε τ' αστέρια,
ξύπνησε πάλι κι' άδραξε στα δυό το αλέτρι χέρια
και βύθιζε το στιβαρά στη γη την πλουτοφύρα,
και σπέρνε χεροπάλαμα σπόρο άφθονο, την ώρα που
ο πρόσχαρος κορυδαλλός σε χαιρετά απ' τα αιθέρια.
Σπρώχνε τ' αλέτρι σου γερά και πίσω μην κυττάζης.
Μεσ’ τις ψυχές που σου ΄λαχε την αρετή να σπέρνεις,
μην αποκάμης, δουλευτή, τη θεία σπορά να φέρνης.
Θάρθη ο καιρός του θερισμού και συ θ' αναγαλιάζης·
θεία ευλογία! τον καρπό σωρούς θα τον συνάζης!»
Ποιήμα-Γ. Βερίτης
ΑΘΑΝΑΤΗ μπομπότα! Γλυκόγευστο κατσιαμάκι! Μοσχομύριστη έστω και αλάδιαγη κουρκούτι! Πόσες γενεές βουνίσιων και
καμπίσιων έθρεψε! Το καλαμπόκι δεν στάθηκε μονάχα η τροφή
για τα ζώα αλλά το αλεύρι, το καλαμποκάλευρο για το καθημερινό καρβέλι πολλών Ελλήνων.
ΑΞΙΖΕΙ λοιπόν ν' ανηφορίσουμε στο χωριό μας και να ζήσουμε για λίγο στις όμορφες εκείνες αναμνήσεις που συνδέονται
με το καλαμπόκι. Έχουμε εδώ την ευκαιρία να δούμε το θρίαμβο
της αγροτικής συντροφιάς -την κοληγιά- (ψόφησε το βόδι, πάει
η κοληγιά)- που ένωνε τους χωριανούς μας στον αγροτικό βίο,
που οργάνωναν χωρίς Νομικούς, τύπους, Συνεταιρισμούς, με
βάση την αγάπη, την οικογένεια και το αμοιβαίο συμφέρον.
Δουλειά επίπονη. Ο γεωργός ζεύει τα μουλάρια πιό παλιά τα
βόδια, κάνει το σταυρό του και ξεκινάει με το ω-ω μελίσσι μου,
λέγοντας στα βόδια να προχωρήσουνε μπίχνοντας βαθειά το υνί
στην οργωμένη γη ανοίγοντας τις αυλακιές. Πίσω του ένα άλλο
πρόσωπο ρίχνει συμμετρικά το σπόρο του καλαμοκιού στο αυλάκι και πιο πίσω άλλα πρόσωπα με το τσαπί τους σκεπάζουν το
σπόρο που δεν θα αργήσει να φυτρώσει με την ευχή για καλά
μπερεκέτια.
Και σαν φύτρωνε το καλαμπόκι άρχιζε η φροντίδα του αργέματος, του σκαλίσματος των ποτισμάτων. Και όταν άρχιζε να
βγάζει καρπό και φαινόντανε οι πρώτες χάνδρες έπρεπε προφυλαχθεί από τους εχτρούς, τα πλιά και τα ζλάπια.
Έτσι έκανε τα σκιαζούρια και ψεύτικους ανθρώπους για να
φοβούνται τα πουλιά, ειδικές κατασκευές τις τσιακατούρες που
με την δύναμη του αέρα κτυπούσε ένα έμβολο ένα τενεκέ κάνοντας θόρυβο και έτσι έφευγαν τα ζώα, τα πουλιά και ο ασβός
που έκανε μεγάλη ζημιά όταν το καλαμπόκι ήταν τρυφερό.
Όσοι είχανε σκυλιά τα δένανε κάπου εκεί να αλυχτάνε να φεύγουν οι ασβοί. Συνέβαινε πολλές φορές να ξεχαστούνε τα σκυλιά και να ψοφήσουν. Έτσι επικράτησε να λέμε όταν κάποιος
πεθάνει χωρίς φροντίδα άλλων, ότι, ο άνθρωπος «πάει σαν το
σκυλί στο χωράφι ή στ' αμπέλι». Αυτά όλα τα τεχνάσματα ήταν
ανήμπορα μπροστά στου κλέφτες καλαμποκιών, συνήθως νεαρών κτηνοτρόφων, που τις νύχτες κάνανε επιδρομές στα καλαμπόκια με σκοπό να τα φάνε ψητά.
Όταν ερχόταν η εποχή του μαζέματος, παλι βοηθώντας ο
ένας τον άλλον κάνανε την συγκομιδή του καρπού και το μεταφέρανε σε τουβάλια στο σπίτι του ιδιοκτήτη σε μπαλκόνια ή αποθήκες. Όταν απ’ όλα σχεδόν τα χωράφια το καλαμπόκι είχε
μαζευτεί, έρχονταν η επόμενη φάση της διαδικασίας.
Τα ξεφλουδίσματα. Σήμερα το βράδυ θα ξεφλουδίσουμε
στην Κώτσινα, αύριο στη Γιώργενα, κλπ. Και έτσι κάθε σπιτικό,
με τη σειρά του γινότανε ένα εργοτάξιο. Όλα αυτά με το φως
του φεγγαριού ή κάποιου λυχναριού με πετρέλαιο ή κάποιας
λάμπας.
Μικροί και μεγάλοι, άνδες και γυναίκες. Όλοι πέρναν μέρος
σ’ αυτή την διαδικασία που ήταν γιορτή Άλλος με τα χέρια,
άλλος με σουγιά, άλλος με σουφλί και όλοι μαζί ξεφλούδισμα.
Αλλού τα φώκια και άλλου ο καρπός. Σε καθε καλαμπόκι αφήνανε 2-3 φώκια με σκοπό να δεθούνε μαζί να κάνουνε αρμαθιές, Νωρίτερα είχε φροντίσει ο ιδικοκτήτης να έχει έτοιμα δεματικά από τη φλούδα βλασταρών σκαμνιάς (μουριάς),αφού πρώτα τα είχε δώσει στις γίδες για να φάνε τα φύλλα. Τα φλέσουρα
αποθηκεύονταν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για φαΐ των
ζώων τον χειμώνα. Στη συνέχεια τις αρμαθιές του καλαμποκιού
τις κρεμούσαν στις αποθήκες ψηλά, παλιότερα κα μέσα στα σπίτια στα δωμάτια χωρίς ταβάνι, για να στεγνώσουν, μέχρι να
έρθει η ώρα για το στούμπισμα και στη συνέχεια στο μύλο για
άλεσμα.
Παλιότερα οι θεριακλήδες καπνιστές θα διαλέξουν τα πιό
ωραία φλέσουρα να στρίψουν το τσιγάρο τους. Και όλη αυτή η
εργασία έπαιρνε το χαρακτήρα γιορτής και πανηγυριού. Όμορφα
τραγούδια μαθημένα παραδοσιακά από τη μια γενιά στην άλλη,
όπως: «Νάχα νεράντζι νάριχνα...», «Τι έχεις Ρηναμ' κι' αρρωσταίνεις...», «Όλα τα πουλάκια ζυγά-ζυγά...», «Στου παπαλάμπρου την αυλή...», «Κάτου στου βάλτου τα χωριά...», «Κάτω
στα δασιά Πλατάνια...», «Βασιλικός θα γίνω...», και πολλά
άλλα ωραία αξέχαστα τραγούδια. Δεν έλειπαν βέβαια και τα
αστεία σε ομορφοπλέξουδες κοπελλούδες· κρυφοπειράγματα οι
νέοι, αναψοκοκκινίσματα και λαχτάρες στα εφηβικά στήθη. Μα
όλα, με μια αξιοπρέπεια, με σεβασμό, χωρίς πρόστιχα υπονοούμενα, ή χυδαίες «μπηχτές».
Και η νοικοκυρά βοηθούμενη από τη γιαγιά ή κάποια άλλη
ετοίμαζε στη γάστρα την τραχανόπιττα, την κολοκυθόπιττα, που
οι μυρωδιές τους μα έσπαζαν τις μύτες. Και όταν περνάνε τα
κομάτια από τις πίτες εύχονταν -θειά καλοφάγωτο το καλαμπόκι. Και του χρόνου με υγεία, και άλλες ευχές. Κατόπιν η σειρά
των φρούτων της εποχής. Σύκα, σταφύλια, μήλα, καρύδια, κρασί.
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ζηλευτά έθιμα. Ιερές και αξέχαστες παραδόσεις! Οργανωμένος Αγροτικός βίος, στηριγμένος στο σπιτικό και
μακρυά από κάθε απάτη και εκμετάλλευση, που κρύβεται συνήθως κάτω από τα φτιαχτά και επίπλαστα συνδικαλιστικά ή συνεταιρεστικά σχήματα μιας αλλαζονικής και ευδαιμονιστικής εποχής!
Να ο απόηχος: Και... καλοφάγωτο το καλαμπόκι!

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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ΚΟΥΚΕΪΚΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Σ

το γηπεδο της Φτερολακας διεξηχθη ποδοσφαιρικος αγωνας μεταξυ των χωριων
Νεραϊδας και Κοριτσας Κλειτσου
Ευρυτανιας την Τριτη 3 Αυγουστου 2019.

Νικητρια ηταν η ομαδα της
Νεραϊδας με σκορ 7-1. Προηγηθηκε μαλιστα η ομαδα της Κοριτσας
αλλα δεν αντεξε την πιεση που
δεχθηκε. Τα γκολ για την ομαδα
της Νεραϊδας σημειωσαν : Κουσανας Ηλιας του Κων. 2, Δημος
Χριστοδουλος 2, Κουσανας Ηλιας
του Ιωανν. 1, Μοναντερος Σπυρος
1 και Κυριακοπουλος 1.
Οι παιχτες της ομαδας αφιερωνουν αυτον τον αγωνα στον

Γιαννη Αργυροπουλο και του ευχονται γρηγορη αναρρωση απο το
ατυχημα που του συνεβη.
Ο Γιαννης, ο Σπυρος, ο Δημητρης καθως και αλλα παιδια φρο-

ντιζουν καθε χρονο καθαριζουν το
γηπεδο, να κοβουν τα χορτα και
να φτιαχνουν τις γραμμες.
Οι ποδοσφαιριστες θελουν να
ευχαριστησουν τον Μπαμπη Ζηση
για τη βοηθεια που προσεφερε με
τα μηχανηματα που διεθεσε για
τον καθαρισμο του γηπεδου ,
οπως επισης και τον Κωστα Μακρη.
Κ. Ηλ. Κουσανας

ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο

«Μακριά Γαϊδούρα»

μαδικό παιχνίδι που παίζεται από 10 τουλάχιστον παιδιά χωρισμένα
σε δύο ομάδες. Ένα παιδί που έκανε τη «μάνα» καθόταν σε ένα υψηλότερο μέρος, ένα χαμηλό τοίχο ή ένα πεζούλι. Η «μάνα» είχε την εποπτεία
στο παιχνίδι και τηρούσε τους κανόνες του. Ένα άλλο παιδί της ομάδας που
κληρωνόταν, ακουμπούσε το κεφάλι στα πόδια της «μάνας» και ακολουθούσαν τα άλλα πέντε ως οκτώ παιδιά που έβαζαν το κεφάλι τους το ένα ανάμεσα στα σκέλη του προηγούμενου. Έσκυβαν και πρόβαλαν τα νώτα τους και
έτσι σχηματιζόταν ένα μακρύ και «αρραγές» σώμα, η «μακριά γαϊδούρα».
Τα παιδιά της άλλης ομάδας, πηδώντας με φόρα ένα-ένα, προσπαθούσαν
να καβαλήσουν τη μακριά γαϊδούρα και να γαντζωθούν καλά επάνω της
σφίγγοντας τα χέρια τους πάνω στο σώμα της, ώστε να μην κινδυνεύουν να
ακουμπή-σουν το έδαφος με τα πόδια. Εκείνος που πηδούσε πρώτος -τον
αναγνώριζε η ομάδα για τα μεγάλα άλματα- έπρεπε με ένα σάλτο και πατώντας δυνατά με τα δύο του χέρια στα νώτα του τελευταίου παιδιού της γαϊδούρας, να βρεθεί και να καθίσει στην κεφαλή της, ώστε να υπάρχει περισσότερος και ασφαλέστερος χώρος για τα άλλα παιδιά της ομάδας που ακολουθούσαν. Πρόσεχαν -το υπολόγιζαν εκ των προτέρων- να μην πέσουν
στους αρμούς του σώματος της γαϊδούρας. Σε περίπτωση που αυτό γινόταν
και κάποιος από την ομάδα που πηδούσε ακουμπούσε το έδαφος, η ομάδα
που καβαλούσε τη μακριά γαϊδούρα έχανε και άλλαζαν ρόλους. Εάν όμως
τα κατάφερνε, η ομάδα της μακριάς γαϊδούρας άρχιζε να κουνιέται, προσπαθώντας να ρίξει κάτω αυτούς που ήταν καβάλα.

Τ

«Περνά-περνά η μέλισσα»

ο παιχνίδι παίζεται με 5 παίκτες και πάνω. Τα παιδιά εκλέγουν 2
αρχηγούς. Μεταξύ τους οι αρχηγοί επιλέγουν 2 ονόματα ένα για
κάθε ομάδα Θεσσαλονίκη ,και Πάτρα. Στέκεται ο ένας απέναντι στον
άλλον και ενώνουν τα χέρια τους ψηλά, φτιάχνοντας μια γέφυρα. Τα υπόλοιπα παιδιά στέκονται στη σειρά, σχηματίζοντας μια ουρά μπροστά από τη
γέφυρα. Όλοι μαζί τραγουδούν το τραγούδι: «Περνά-περνά η μέλισσα με τα
μελισσόπουλα και με τα παιδόπουλα» (2 φορές), ενώ παράλληλα, οι αρχηγοί
χτυπούν τα χέρια τους ψηλά σαν ασπίδα, για να περάσουν τα παιδιά από
κάτω. Μόλις τελειώσει το τραγούδι, ο ένας από αυτούς αγκαλιάζει το παιδί
που βρίσκεται κάτω ακριβώς από τη γέφυρα και του ψιθυρίζει στο αυτί τα
ονόματα των ομάδων, προκειμένου να επιλέξει το όνομα που θέλει περισσότερο. Στη συνέχεια, το παιδί πηγαίνει πίσω από τον αρχηγό που έχει το
όνομα της ομάδας που επέλεξε, σχηματίζοντας έτσι μια αλυσίδα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, ώσπου να εξαντληθεί η ουρά των παιδιών. Όταν εξαντληθεί η ουρά των παιδιών, οι αρχηγοί πιάνονται από τα
χέρια και τραβούν με τη βοήθεια των παιδιών την άλλη ομάδα προς το μέρος τους. Κερδίζει η ομάδα που κατάφερε να τραβήξει την άλλη προς το
μέρος της

Π

«Γουρούνα»

αιχνίδι που εκτός από ευστοχία απαιτούσε και αντανακλαστικά.
Παιζόταν με ματσούκια, που κρατούσαν οι παίχτες και ένα τενεκάκι,
που βαρούσε ο τιμωρημένος ( γρουνάς ). Οι παίκτες βρίσκονταν στην περίμετρο ενός κύκλου και ο καθένας ακουμπούσε το ματσούκι του σε μια γούρνα Ο γρουνιάρης προσπαθούσε να φέρει το τενεκάκι κοντά στους παίκτες
και να τους πετύχει . Όποιον πετύχαινε , έπερνε τη θέση του. Οι παίχτες με
τη σειρά τους προσπαθούσαν να αποφύγουν το χτύπημα του γρουνιάρη και
να διώξουν το τενεκάκι μακριά χωρίς να προλάβει ο γρουνιάρης να βάλει το
ματσούκι του στη γούρνα του παίκτη.
Κ. Ηλ. Κουσανας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Έ

νας οικισμός απέναντι απ’ την Νεράϊδα από τους πιο κοντινούς μας
οικισμούς. Αν και είναι σε απόστα-

ση πολύ κοντά μας, ανήκει διοικητικά
στην κοινότητα Καροπλεσίου, Ο λόγος, το ποτάμι που βρίσκεται ανάμεσά
μας το οποίο δεν επέτρεπε την ομαλή
επικοινωνία με την Νεράϊδα, κυρίως
του χειμερινούς μήνες να ανήκουμε
στην ίδια κοινότητα. Παρ’ όλα αυτά
είχαμε επικοινωνία και σχέσεις πάντα.
Σχέσεις συγγενικές, εμπορικές κλπ.
Μοιραζόμασταν, ως παιδιά, τις ίδιες
γούρνες στο ποτάμι (κυρίως τα
«ταμπούρια»), για το καλοκαιρινό μας
κολύμπι. Στο Δημοτικό σχολείο, κυρίως στις αρχές της σχολικής χρονιάς
και έως ότου διορισθεί δάσκαλος στον
οικισμό αυτό τα παιδιά έρχονταν στο
δημοτικό σχολείο της Νεράϊδας. Δεν
έλειπαν βέβαια και οι διάφορες παιδικές προστριβές μεταξύ μας.
Στη θέση «Παλιομανάστρο» μέσα σε αιωνόβιες βελανιδιές είναι κτισμένο ένα εκκλησάκι
αφιερωμένο στη «Ζωοδόχο Πηγή». Είναι θα
λέγαμε η εκκλησία των Κουκέϊκων, Στο προαύλιο χώρο του, κτισμένο ένα τετράγωνο πέτρινο
τραπέζι, όπου κατά τον εορτασμό της εκκλησίας
«σηκώνεται το Ύψωμα», που θυμίζει αρχαίο

βωμό.
Εδώ όπως σε όλα τα μέρη της περιοχής
μας έσφυζε από ζωή τις παλιότερες εποχές.
Στην δεκαετία 1960-1970 που θυμάμαι λειτουργούσε μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο. Ο
δάσκαλος έμεινε στα Κουκέϊκα, συνήθως στο
σπίτι του Πέτρου Κούκου. Σύμφωνα με πληροφορίες μαθητών εκείνης της εποχής απ΄ τα
Κουκέϊκα τα μαθήματα γίνονταν άλλες χρονιές σε σπίτια των κατοίκων και άλλες φορές
στο εκκλησάκι. Κάποιες δε φορές, όταν το
επέτρεπε ο καιρός και στον προαύλιο χώρο
της εκκλησίας.
Δίπλα σ΄ αυτό το εκκλησάκι λοιπόν, στο
«Παλιομανάστρο» είχαμε χωράφια
και τα
καλοκαίρια πηγαίναμε συχνά κυρίως για
θερισμό. Εκεί την περίοδο 1965-1970 θυμάμαι τα θρανία μέσα στην εκκλησία, δίπλα στο
εικονοστάσι σε μια ατμόσφαιρα κάποιας
άλλης εποχής. Εκεί λοιπόν λειτούργησε κατά
την απόψή μου το τελευταίο «Κρυφό Σχολειό».
Στη συνέχεια βέβαια κτίστηκε ένα λυόμενο

οίκημα στο επάνω μέρος της εκκλησίας, το οποίο στέγασε το δημοτικό σχολείο. Σήμερα φυσικά δεν υπάρχει ίχνος του οικήματος αυτού.
Αυτό που απόμεινε βρίσκεται στις αναμνήσεις
μας.
Γ.Κ. Θάνος

Η ιστορία της ποδιάς της γιαγιάς

Π

ιστεύω, ότι οι σημερινοί νέοι αγνοούν
το τι είναι μια ποδιά... Εσείς, θυμάστε
την ποδιά της γιαγιάς σας; Οι μητέρες
και οι γιαγιάδες φορούσαν μια ποδιά πάνω από
τα ρούχα τους για να τα προστατεύουν επειδή
δεν είχαν πολλά φορέματα να αλλάζουν. Πράγματι, ήταν πολύ πιο εύκολο να πλύνουν μια
ποδιά, που συνήθως ήταν
βαμβακερή, από ένα φόρεμα,
μια μπλούζα ή μια φούστα
φτιαγμένα από άλλα υφάσματα. Η κύρια χρήση της
ποδιάς των γιαγιάδων ήταν
λοιπόν να προστατεύει το
φόρεμα, αλλά επιπλέον:
• Χρησίμευε για γάντια για
να βγάλει η γιαγιά ένα ζεστό
ταψί από τη φωτιά πολύ πιο
πριν από την εφεύρεση της
πάνινης «πιάστρας».
• Ήταν θαυματουργή για
να σκουπίζει τα δάκρυα των
παιδιών και σε μερικές περιπτώσεις για να καθαρίζει τα
λερωμένα πρόσωπα.
• Μέσα στο κοτέτσι, η ποδιά χρησίμευε για να
μεταφέρει τα αυγά.
• Όταν ερχόταν μια επίσκεψη, η ποδιά ήταν το
καταφύγιο των ντροπαλών παιδιών, από όπου
και προέρχεται η έκφραση «κρύβεται μέσα στις
φούστες της μαμάς του».
• Με κρύο καιρό, η μαμά την σήκωνε για να
κουκουλώσει τα μπράτσα της ή τους ώμους της.
Με ζεστό καιρό, ενώ μαγείρευε μπροστά στην
ξυλόσομπα, σφούγγιζε τον ιδρώτα από το μέτωπό της.
• Αυτή η παλιά καλή ποδιά ήταν και φυσερό
όταν την κουνούσε πάνω από την φωτιά για να
την ξαναζωντανεύει.
• Χρησίμευε για να μεταφέρουν από πατάτες

μέχρι και ξηρά ξύλα μέχρι την κουζίνα.
• Από τον κήπο, την χρησιμοποιούσαν σαν
καλάθι για διάφορα λαχανικά: (φασολάκια,
ντομάτες, μήλα, καρύδια κλπ).
• Όταν οι επισκέπτες έφταναν απροειδοποίητα, ήταν εκπληκτικό να δει κανείς με τι ταχύτητα αυτή η παλιά ποδιά μπορούσε να ξεσκονίζει.
• Την ώρα του φαγητού, η
γιαγιά έβγαινε στο πλατύσκαλο και κουνούσε την
ποδιά της: ήταν το σινιάλο
ότι το φαγητό ήταν έτοιμο
και οι άνδρες ήξεραν ότι
έπρεπε να γυρίσουν σπίτι
γιατί το τραπέζι, τους περίμενε
.• Η γιαγιά την χρησιμοποιούσε επίσης για να βγάλει από τον φούρνο την
πίτα και να την αφήνει
κοντά στο ανοιχτό παράθυρο για να κρυώσει. Σήμερα
η εγγονή της αφήνει επίσης εκεί την πίτα αλλά για
να ξεπαγώσει αφού την
βγάλει από τον καταψύκτη... άλλοι καιροί,
άλλες συνήθειες
.• Θα χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρι κάποιος
να εφεύρει ένα ρούχο που να μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή την καλή ποδιά χρήσιμη σε τόσα
πράγματα.
• ΠΡΟΣΟΧΗ! Σήμερα θα τρελαινόμασταν
μόνο και μόνο με την ιδέα των τόσο πολλών
μικροβίων που συσσωρεύονταν πάνω στην ποδιά στην διάρκεια μιας μόνο ημέρας!!!
• Στην πραγματικότητα, το μόνο πράγμα που
τα παιδιά της εποχής «κολλούσαν» όταν
έρχονταν σε επαφή με την ποδιά της μαμάς ή
της γιαγιάς τους, ήταν ΑΓΑΠΗ!

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

€

Καραβάνα Βασιλική (1357) [2018] *…………….. 20
Καραβάνα-Κοσµοπούλου Μαρία (1358) [2018]*.. 20
Καραβάνα Τασία (1359) [2018]*………………... 20
Μαργαρίτης Χρήστος (1360)……………………….. 20
Κουσάνας Γεώργιος του Κων. (1361)……………..10
Βουρλιάς Σωτήρης (1363)………………………….. 50
Βούλγαρη Ειρήνη (1364)……………...…………. 20
Βούλγαρη Νικολάου Βασιλική (1365)…………... 20
Βούλγαρης Γεώργιος (1366)………………………. 20
Μαλάµης Σωκράτης (0201)……………………….. 20
Μπαλτής Φώτης (0202)…………………………... 20
Κατσούλης Νίκος (0203)………………………….. 30
Μπαλτή Ματάσα (0204)…………………………... 10
Μπαλτής ∆ηµήτριος (0205)……………………….. 20
Καραµέτος Ευάγγελος (0206)…………………… 20
Κουτής Ευάγγελος (0207)…………………………..20
Κουτής Αλέξανδρος (0208)……………………….. 20
Κατσούλη Ελένη (0209)…………………………... 50
Καραµέτος Βασίλειος του Νικ (0210)……………... 20
Καραµέτος Νικόλαος του Βασ. (0211)……………. 20
Κατζοφίλιος Χρήστος (0212)………………………. 15
Ασλάνη Ευθυµία (0213)……………………………..20
Κοτσιρίµπας ∆ηµήτριος (0214)……………………. 20
Ασλάνης Σταµάτης (0215)………………………… 20
Καραµέτου Μαρία (0216)………………………….. 20
Κούκος Σπύρος του Γεωργ. (0217)……………….. 20
Κούκος Σπύρος του Ηλ. (0218) …………………... 20
Κατσούλης Θεόδωρος (0219)……………………... 20
Βασιάκος Ηλίας (0220)…………………………….. 20
Μακρής Γεώργιος (0221)…………………………… 20
Θάνου Λίνα του ∆ηµ.(0222)……………………….. 20
Μπακογιώργος ∆ηµήτριος (0223)………………… 20
Μητσάκης Στέφανος (0224)……………………….. 20
Μητσάκη-Ταξιάρχη Αποστολία (0225)…………... 20
Μητσάκη Γεωργία (0226)………………………….. 20
Μητσάκης Νίκος (0227)…………………………….. 20
(0228) Άγνωστος **…………………………………. 20
Ζήσης Στέφανος (0229)…………………………….. 10
Καραµέτος Κων/νος του Νικ.(0230)……………….. 20
Καραµέτος Ηλίας του ∆ηµ..(0231)………………….20
Καραµέτος ∆ηµήτριος του Ηλ. (0232)……………. 20
Αυγέρη Περσεφώνη-Άννα (0233)………………….. 20
Μπαλτή Ουρανία (0234)……………………………. 10
Καραµέτου Λύδια (0235)…………………………... 10
Καραµέτου Ρωξάνη (0236)…………………………. 10
Καραµέτος Γεώργιος του Αν. (02327)…………….. 10
Μητσάκης Γεώργιος του Κων. (0238)……………... 10
Καλογερόπουλος Βλάσης (0239)………………….. 20
Καράλης Λεωνίδας (0240)…………………………. 15
Σπινάσας Θεόδωρος (0241)……………………….. 20
Γάκης ∆ηµήτριος του Κων. (0241) [2018-19]…….. 40
Καφαντάρης Γεώργιος (0243)……………………… 20
Μακρή-Κωστοποούλου Γιάννα (0244)……………. 20
Μακρής ∆ηµήτριος του Κων. (0245)………………. 10
Μητσάκης Νίκος του Ηλία (0246)………………….. 10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Ελένη Κουσάνα - Θεοχάρη, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ, εις μνήμη της αδελφής της Βασιλικής Χαλάτση, για
τις εργασίες που γίνονται στον Κοιμητηριακό Ι. Ν. του χωριού μας, των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο την ευχαριστεί.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Ελένη Κουσάνα - Θεοχάρη, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ, εις μνήμη της αδελφής της Βασιλικής Χαλάτση, για
τις ανάγκες της εκκλησίας του χωριού μας, του Ι. Ν. Αγ.
Γεωργίου Νεράϊδας.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο την ευχαριστεί.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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110.

€

Α/Α

Μητσάκης Γεώργιος του Ηλία (0247)……………... 10
Μπαλτής Παύλος (0248)…...………………………. 20
Μπαλτή Αθανασία (0249)………………………… 20
Μπαλτής Σπύρος (0250)…………………………... 20
∆ήµος Γιάννης (1801)……………………………….20
Καραµέτος Γεώργιος του Ηλία (1802)……………. 20
Καραµέτος Ηλίας του Γεωργ. (18003)…………... 20
Τσαγκαρινού Ειρήνη (1804)……………………... 20
Σπανού Γεωργία (1805)…………………....……... 10
Σπανού Μαρία (1806)………………………...…… 20
Σπανού Κική του Νικολ. (1807)…………..……… 15
Σπανού Γεωργία του Νικολ. (1808)…………..…... 15
Μπαλτής Παπα-Σωτήρης (1809)…………………. 20
Σκούρου-Βούλγαρη Βασιλ. (1810)…………….…. 10
Βούλγαρης Στέφανος του Λάµπρου (1811)……… 10
Βούλγαρης Λάµπρος (1812)………………………. 10
Βούλγαρης Ηλίας του Κων. (1813)……………….. 15
Βούλγαρης Κων-νος του Ηλία (1814)…………….. 15
Βούλγαρης Άγγελος (1815)………………………. 20
∆ήµου Ρίτα (1816)…………………………………. 20
∆ήµου Μαίρη (1817)……………………………….. 20
Βρέκου Ευαγγελία (1818)………………………….. 10
Καραγιώργου Έφη (1819)………………………... 20
Χαλάτση Γιάννα (1820)……………………………. 30
Χαλάτσης Νίκος (1821)……………………………. 30
Μητσάκης Σταύρος (1822)………………………… 20
Μητσάκης Σωκράτης (1823)………………………. 20
Παπαστάθης Φώτιος (1824)…………….………… 20
Καραµέτος Βάϊος (1825)…………………………... 10
Μητσάκης Αριστοτέλης (1826)……………………. 20
Καραµέτου Ευαγγελία του Ελευθ. (1827)……….. 20
Κουσάνας Κων-νος του Γεωργ. (1828)………….. 20
Ζήση Ζωή (1829)…………………………………... 20
Ζήσης Ηλίας (1830)………………………………... 20
Ζήσης ∆ηµήτριος (1831)…………………………... 20
Θάνος Ευάγγελος του Ιωάννου (1832)…………… 20
Θάνος Ιωάννης του Ευαγγ. (1833)……………….. 20
Θάνου Χρυσούλα (1834)………………………….. 20
∆ήµος Ηλίας του ∆ηµ. (1835)…………………….. 20
Ζήση-Σούλη Μαρία (1150)……………………….. 10
Μπακογιώργος Ζαχαρίας (1341)………………... 20
Μπακόλα Φρώσω (1342)………………………….. 20
Καραµέτου Μαρία του Σεραφ.(1344)……………... 20
Θάνος Νικόλαος του ∆ηµητρ. (1345)………..…… 30
Εγγλέζος Τρύφωνας (1346)……………………….. 20
Θάνος Βασίλειος του Γεωργ. (1347)……………... 20
Ολύµπιος Αναστάσιος (0158)…………………….. 30
Ολυµπίου Μαρία (0159) ………………………….. 30
Καραµέτου Φωτεινή (0160)………………………... 20
Καραµέτος ∆ηµήτριος του Κων. (0161)………….. 20
Καραµέτος Γεώργιος του Βασ. (0162)……………. 10
Χαλάτση Αµαλία (Λ.Τ.)…………………………… 50
Σπανού Γεωργία του Λάµπρου (1229)……………. 20
Σπανού Ιουλία σύζ. Λάµπρου (1230)…………….. 20
Καλτσής Μπάµπης (Κλειτσός) (1231)……………. 10

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Γιαννούλα Χαλάτση, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ,
εις μνήμη των Γονέων της Βασιλικής και Κων/νου Χαλάτση,
για τις εργασίες που γίνονται στον Κοιμητηριακό Ι.Ν. του
χωριού μας, των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
ΤΟ ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Νίκος Χαλάτσης, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, εις
μνήμη των Γονέων του Βασιλικής και Κων/νου Χαλάτση,
για τις ανάγκες της εκκλησίας του χωριού μας, του Ι. Ν. Αγ.
Γεωργίου Νεράϊδας.
ΤΟ ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Γιάννης, η Βασιλική και η Γεωργία ΣΠΑΝΟΥ του Νικολάου πρόσφεραν στην Εκκλησία του Αγ. Γεωργίου το ποσό
των 50 ευρώ στην μνήμη των γονέων τους.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο την ευχαριστεί.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ-ΒΑΔΕΡΓΑΚΗ Γλυκερία του Ιωάννη, πρόσφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 147) στην μνήμη του
αδερφού της Λευτέρη Καραμέτου του Ιωάννη για την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο την ευχαριστεί.
Η Φρόσω και η Μαίρη ΜΠΑΚΟΛΑ του Κωνσταντίνου
πρόσφεραν στην μνήμη του Παύλου Αυγέρη το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 02) για την συντήρηση του δημοτικού
σχολείου Νεράιδας.
Τους ευχαριστούμε θερμά.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

€

Θάνος ∆ηµήτριος του Ευαγγέλου (1232)…………. 30
Πλατσιούρη Περσεφόνη (1233)……………………. 10
Ζήσης Κων/νος του ∆ηµ. (Μεγαλάκκος) (1234)…. 20
Μαργαρίτης Αθανάσιος του Κων. (1235)………….20
Λυρίτση-Χαντζοπούλου Αποστολία (1236)……… 20
Λυρίτση Λαµπρινή (Μεγαλάκκος) (1237)…………. 20
Λυρίτση Αντιγόνη (Μεγαλάκκος) (1238)………….. 20
Λυρίτση Αθανασία (Μεγαλάκκος) (1239)………… 20
Βούλγαρης Λουκάς του Γεωργ. (1240)…………... 10
∆ήµου – Νικολάου Γεωργία (Αυστραλία) 1241)…. 30
Μακρής Νικόλαος (Μεγαλάκκος) (1242)………….. 20
Μακρής Σπύρος (Μεγαλάκκος) (1243)……………. 10
Ζήσης Σεραφείµ ιερέας (Μεγαλάκκος) (1244)……. 20
Ζήση – Τάτσιου Ευθυµία (1245)…………………... 20
Τσιτσιµπής Στέφανος του Σεραφ. (1246)…………20
Νάπας Γεώργιος του Κων. (1247)………………... 20
Κοκκίνου Βικτώρια (Βίκα) (1769)………………... 10
Κόκκινος ∆ηµήτριος του Κων-νου (1770)……….. 10
Κοκκίνου Μαρία του Κων-νου (1771)……………. 10
Μονάντερος Πέτρος (1772)………………………... 10
Μονάντερος Κων-νος του Πέτρου (1773)…………. 10
Μονάντερος Φώτης του Πέτρου (1774)…………… 10
Καραµέτος Πέτρος (1775)…………………………..10
Πλατσιούρη Ελευθερία (1776)……………………..10
Καραµέτος Χρήστος του Γεωργ. & Ελένης (1777).. 20
Τσιτσιµπής Γεώργιος (1778)………………………15
Τσιτσιµπής Λεωνίδας (1779)………………………. 15
Τσιτσιµπή Μάγδα (1780)…………………………... 15
Αυγέρη-Κουκουράβα Μαρία (1781)………………. 20
∆ήµος Χριστόδουλος του Ηλία (1782)…………… 25
∆ήµου Ιουλία του Ηλία (1783)…………………….. 25
Μαργαρίτη-Ιωαννίδη Ελένη του Τρύφ. (1978)…… 20
Τσαµασιώτης Κυπριάνης του Κων. (1979)……… 10
Τσαµασιώτης Χαράλαµπος του Κων. (1980)…... 20
Σπανός Ιωάννης του Νικολ. (1981)……………….. 15
Μαργαρίτης Ευάγγελος του Κων, (1982)………... 20
Μαργαρίτης Μανώλης του Ευαγγ. (1983)……….. 20
Κουσάνα ∆ήµητρα του Χριστ. (1651)...………... 20
Κουσάνας Κώστας του Χριστ. (1652)……………. 20
Κουσάνα-Κόγια Τζήνα (1653)……………………. 20
Βουρλιάς Σωτήριος (1)……………………………..50
Ζήση Ελένη του Στεφ. (2)………………………….. 50
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
σας ευχαριστεί θερμά.

* Σημείωση 1: Οι συνδρομές με Α/Α 1, 2 και 3 είναι
του περασμένου έτους( 2018) και από παραδρομή
δική μου (Γ. Θάνος) δεν γράφτηκαν στο ανάλογο φύλλο εφημερίδας. Ζητώ συγνώμη.
** Σημείωση 2: Η συνδρομή με Α/Α 28 και αρ, απόδ. (0228) δεν βγήκε στο απόκομμα το όνομα του
συνδρομητή. Παρακαλείται ο εν λόγω συνδρομητής
να επικοινωνήσει με το σύλλογο, ούτως ώστε στο
επόμενο φύλλο να γράψουμε το όνομά του.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
εις μνήμην Κλέαρχου Κατσούλη
Ο Κατσούλης Χριστόδουλος και ο Κατσούλης Ζήσης
προσέφεραν το ποσό των 150 ευρώ (αρ. απόδ. 1343)
στην μνήμη του Κλέαρχου Κατσούλη για την
εφημερίδα του χωριού μας
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Το Δ. Σ. του Συλλόγου, τους ευχαριστεί θερμά
για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η κα. ΣΟΥΛΗ-ΖΗΣΗ Μαρία πρόσφερε το ποσό των 10 ευρώ
(αρ. απόδ. 146) για την ανακαίνιση της Εκκλησίας των
Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
Ι. Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο την ευχαριστεί.

Ο Γεώργιος Καραμέτος «Πετρογιάννης», προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Μοναστηριού μας,
της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας
(Νεράϊδας).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο τον ευχαριστεί.

Η οικογένεια της Αλίκης και του Θεόδωρου ΣΠΙΝΑΣΑ πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 148) στην μνήμη
της Πόπης ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗ για την ανακαίνιση των Αγίων
Ταξιαρχών Νεράιδας.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο την ευχαριστεί.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
Ι. Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Νικόλαος Μακρής από τον Μεγαλάκκο, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Μοναστηριού μας,
της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας).

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο τον ευχαριστεί.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικογένεια της Αλίκης και του Θεόδωρου ΣΠΙΝΑΣΑ πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 149) στην μνήμη
του Κλέαρχου ΚΑΤΣΟΥΛΗ του Νικολάου για την ανακαίνιση
των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο την ευχαριστεί.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Ευχαριστήριο
από το Δ.Σ. του Συλλόγου

ο Δ. Σ. του Συλλόγου μας θέλει να ευχαριστήσει όλους
τους συμμετέχοντες στον ετήσιο χορό, καθώς και στη
προηγηθείσα λαϊκορεμπέτικη βραδιά.
Επίσης θέλει να ευχαριστήσει τα παιδιά που συμμετείχαν
στο χορευτικό υπό τις οδηγίες του συγχωριανού μας και δασκάλου χορού Κ. Φλώρου, τον οποίο ευχαριστούμε για την
ιδιαίτερη αγάπη που επιδεικνύει για τα πολιτιστικά δρώμενα,
κατορθώνοντας μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να παρουσιάσει ένα αξιοζήλευτο αποτέλεσμα τιμώντας έτσι την δημοτική
παράδοση.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν με τον
έναν ή άλλο τρόπο, (ψήσιμο, μεταφορά τραπεζοκαθισμάτων,
καθαρισμός πλατείας κ.ά.), στη διοργάνωση και την επιτυχία
της εκδήλωσης καθότι φέτος την ανέλαβε ο ίδιος ο σύλλογος.
Ευχαριστούμε και όλους σας που με την πολύτιμη καλόπιστη κριτική σας είδαμε τα λάθη μας στη διοργάνωση της εκδήλωσης (δεδομένης της απειρίας μας ), ούτως ώστε την επόμενη
φορά με τη βοήθεια και συμμετοχή όλων σας να γίνουν όλα
πολύ καλύτερα.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Τ

ο
καλοκαιρι
επικρατουσε
εντονη δυσοσμια κυριως στο
χω ρο της πλατειας, καθω ς και σε
αλλα σημεια κατα μηκος του κεντρικου δρομου. Αυτη προερχονταν απο
τους αγωγους των ομβριων υδατων
και αυτο γιατι προφανω ς υπαρχουν
παρανομες αποληξεις αποχετευσεων
νεροχυτω ν απο σπιτια. Δηλαδη πεφτουν μεσα στους αγωγους των ομβριων απονερα απο νεροχυτες. Καποιοι ισχυριζονται πως σε αλλα σημεια υπαρχουν και αποληξεις αποχωρητηριων.
Ο προεδρος της Τ.Κ. να ερευνησει
το θεμα, να φροντισει ουτως ω στε οι
αγωγοι να καθαριστουν και να πραξει , αναλογα με τι παρανομες αποληξεις (εφοσον φυσικα υπαρχουν).
Δεν ειναι δυνατον να μην μπορει
κανεις να κυκλοφορησει στην πλατεια και φυσικα υπαρχει κινδυνος για
αρρω στιες απ’ τα λιμναζοντα απονερα μεσα στους αγωγους.
Γ.Κ. Θανος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Στις 12 Αυγούστου ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε την καθιερωμένη πλέον θερινή εκδρομή. Η φετινή εκδρομή έγινε στο Λιτόχωρο Πιερίας. Επισκεφθήκαμε τη Μονή Κονταριώτισας Φέτος η
συμμετοχή ήταν σχετικά μικρή (περίπου 25 άτομα). Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί και ο σύλλογος με το 1/3 της δαπάνης. Φυσικό είναι πως αν δεν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή του
χρόνου δεν θα γίνει εκδρομή. Τα μέρη που μπορούμε να φτάσουμε απ’ το χωριό είναι συγκεκριμένα και εφ’ όσον δεν έχουμε δυνατότητα για διανυκτέρευση επακόλουθο είναι να επαναλαμβάνουμε
τα ίδια μέρη στα οποία έχουμε εκδράμει και κατά το παρελθόν.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ «ΚΟΛΙΑ»

Π

υρκαγιά εκδηλώθηκε στην «Κόλια», η οποία προκλήθηκε
από πτώση κεραυνού. Το περιστατικό συνέβη στις 13
Σεπτεμβρίου. Έγινε έγκαιρα αντιληπτό από τους κατοίκους οι
οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Λάμπρο Γάκη
ο οποίος άμεσα ενημέρωσε την Π.Υ. Η Πυροσβεστική παράλληλα
είχε ειδοποιηθεί και από τους κατοίκους η οποία έσπευσε με 3
οχήματα και πάνω από 10 άνδρες και έθεσε υπό έλεγχο την φωτιά. Το απόγευμα υπήρξε αναζωπύρωση και χρειάστηκε να επέμβει η Π.Υ. βοηθούμενη από κατοίκους της περιοχής με αλυσοπρίονα και σκαπτικά εργαλεία. Στη συνέχεια έγινε εγκατάσταση αγωγού νερού περίπου τετρακοσίων μέτρων και στον τόπο έφθασε
πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής. με την συνδρομή των κατοίκων με αλυσοπρίονα και σκαπτικά εργαλεία έσβησαν τη φωτιά.
Φυσικά παρέμειναν όλη την ημέρα του Σαββάτου για τυχόν αναζωπύρωση της φωτιάς και αναχώρησαν την Κυριακή.
Η δυσκολία κατάσβεσης ήταν μεγάλη λόγω της μεγάλης κλίσης
του εδάφους, του δύσβατου της περιοχής και του σκότους. Τελικά η φωτιά τέθηκε σε έλεγχο περί τις δύο τα ξημερώματα.
Συνέχεια στην σελ. 13

Αίτημα για χορήγηση καυσοξύλων
Είναι πάγιο το αίτημα των ελάχιστων εναπομεινάντων υπερηλίκων
κατοίκων των ορεινών χωριών μας, οι οποίοι δεν είναι συνταξιούχοι
του ΟΓΑ για χορήγηση καυσοξύλων από τις ξυλεύσεις των δασικών
συνεταιρισμών με τη διαδικασία που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του
ΟΓΑ. Είναι γνωστό ότι το Δασαρχείο αρνείται την χορήγηση καυσοξύλων. Ας εξετάσει το Δασαρχείο το αίτημα αυτό. Εξάλλου είναι τόσοι
λίγοι πλέον οι εναπομείναντες κάτοικοι που η ζήτηση θα είναι μικρή.
Γ.Κ. Θάνος

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Όποιος χωριανός θέλει να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την
συντήρηση του μουσείου μας μπορεί να απευθύνεται στον
Γιάννη Σπανό.

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ό

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

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

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
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:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 697 6459443

Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου
«Ο Άγιος Κωνσταντίνος»

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)

Πλατσιούρης Κώστας (Καρδίτσα)

τηλ

(697 4433949)

ποιος αναγνώστης έχει κείμενο ή ό,τι άλλο για δημοσίευση,
για το επόμενο φύλλο, παρακαλούμε να μας το αποστείλει
το αργότερο μέχρι 5 Δεκεμβρίου 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 τα Χριστούγεννα
Ευχαριστούμε
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Hondos Center ®
Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς

Το Υπέροχο Ταξίδι στην ομορφιά
έχει πάντα μια αφετηρία … εσάς!
Όλα τα μεγάλα brands για την
ανδρική και γυναικεία καθημερινή
σας περιποίηση συγκεντρωμένα
σε ένα κατάστημα!!!
Στα Hondos Center κάνετε όλες
τις αγορές σας ευχάριστα, πάντα
στις καλύτερες τιμές της πόλης!
Μπείτε στο www.hondoscenter.com
για να μαθαίνετε ΠΡΩΤΟΙ τα
Νέα & τις προσφορές μας!

Ιδιοκτήτες των πολύ γνωστών μας αυτών πολυκαταστημάτων, είναι
οι καταγόμενοι από το γειτονικό μας χωριό Άγραφα, Αδελφοί Χόντου, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Αργύρης , ο Γιάννης και ο Κώστας, παιδιά
του αειμνήστου Σωτήρη Χόντου

