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Τ ο παρόν φύλλο της εφημερί-
δος αυτής έχει αριθμό 152. 

Πέρασαν σχεδόν 41 χρόνια από την 
έκδοση του 1ου φύλλου το 1979, με 
εμπνευστή και δημιουργό τον αεί-
μνηστο Κώστα Ζήση. 

Από το μακρινό 1979 άλλαξαν 
πολλά στην κοινωνία και στο χωριό,  
Τότε υπήρχαν 2 κρατικά κανάλια 
τηλεοράσεως (ΕΙΡΤ-ΥΕΝΕΔ), οι 
ασπρόμαυρες   τηλεοράσεις λίγες 
στο χωριό, το τηλέφωνο μόνο στο 
μαγαζί της Σοφίας, οι άνθρωποι 
ακόμα αλληλογραφούσαν για να 
επικοινωνήσουν, όσο δε για υπολο-
γιστές, ίντερνετ, κινητά ούτε στη 
φαντασία μας. 

Τότε και για πολλά χρόνια ακόμη 
όλοι είχαμε την ανάγκη να μαθαίνου-
με τα νέα του χωριού μας να ενημε-
ρωνόμαστε από ένα έντυπο για τα 
δικά μας. 

Αυτό το έντυπο ήταν η εφημερίδα 
του συλλόγου μας τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ. Η εφημερί-
δα μας τετρασέλιδη ασπρόμαυρη 
στην αρχή με ένα-δυο φύλλα κατ’ 
έτος, μεγάλωσε με τα χρόνια και με 
τις προσπάθειες και το μεράκι όλων 
των προκατόχων μου στη επιμέλεια 
της σύνταξης, έφτασε να γίνει 16σέ-
λιδη δίχρωμη, και να αποστέλλεται 
σε 950 περίπου διευθύνσεις. 

Τα χρόνια πέρασαν και μπήκαν 
στη ζωή μας πολλά πράγματα που 
δεν υπήρχαν τότε και για πολλά 
χρόνια μετά το 1979. Τηλεοράσεις 
έγχρωμες σε κάθε σπίτι, με ολοήμε-
ρο πρόγραμμα, σταθερά τηλέφωνα 
σχεδόν σε κάθε σπίτι, με την μεγάλη 
επανάσταση να έρχεται μετά το 
2000, όταν μπαίνουν στη ζωή μας οι 

υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα. 
Αυτά φέρνουν την επανάσταση με 
τις εφαρμογές τους. Εφαρμογές 
όπως f/b μεταδίδουν την πληροφορί-
α άμεσα από κάθε σημείο, παντού 
και σε πλήθος ανθρώπων. Αυτό που 
η εφημερίδα μας στην καλύτερη 
περίπτωση το μετέδιδε σε 3 μήνες 
τώρα μεταδίδεται άμεσα!!! 

Σχεδόν κανείς χωριανός όπως 
διαπιστώνω δεν κάνει κριτική για την 
εφημερίδα (καλή ή κακή), που ση-
μαίνει ότι μάλλον δεν τη διαβάζει. 
Μοναδικό ενδιαφέρον το γιατί δεν 
γράφτηκε η συνδρομή που έδωσε 
(για τη συνδρομή που πήρε απόδει-
ξη). Όσο για ύλη ούτε τα κοινωνικά 
δεν στέλνουν. 

Εξάλλου η ανάληψη ευθύνης από 
ένα Δ.Σ. για την έκδοση της εφημερί-
δας, είναι βραχνάς και αυτός είναι 
μάλλον και ένας από τους πολλούς 
λόγους που αποφεύγεται η συμμετο-
χή στα διοικητικά του Συλλόγου μας. 

Επίσης η άποψη ότι η εφημερίδα 
μας είναι μέσο πίεσης της τοπικής 
εξουσίας για να προχωρά  έργα που 
είναι απαραίτητα ή που τα έχει υπο-
σχεθεί θεωρώ ότι δεν ευσταθεί.  
Αυτό διότι ούτε εμείς δεν την διαβά-
ζουμε πόσο μάλλον οι εξουσιάζο-
ντες. Περισσότερο δίνουν σημασία 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
παρά στα έντυπα συλλόγων. 

Με αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι η 
εφημερίδα μας ολοκλήρωσε τον 
κύκλο της και στο εξής πρέπει να 
βρούμε και να θεσμοθετήσουμε σύγ-
χρονους τρόπους επικοινωνίας των 
μελών μας και των χωριανών μας 
γενικότερα. 

Γ. Θάνος 

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  

Η εφημερίδα μας 

Η  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυ-

γούστου το απόγευμα μετά από την ανα-

βολή της από την προγραμματισθείσα  για 

την 11-8-2020.  

Όπως κάθε χρόνο η συμμετοχή των 

«μελών» είναι ελάχιστη έως μικρή.  Προ-

φανώς ό,τι είχε να δώσει το έδωσε και 

πλέον έχει πάψει να είναι σημαντικός για 

τον  καθένα μας. Σύλλογος δεν είναι το Δ.Σ.  

αλλά όλοι εμείς που υποτίθεται θέλουμε 

να υπάρχουν οι δραστηριότητές του και να 

επεκτείνεται και σε νέες δράσεις. Οι Γ.Σ. 

γίνονται με την παρουσία 20-30 ανθρώ-

πων των ίδιων κάθε φορά με ελάχιστους 

έως καθόλου νέους. Αλλά και οι πιο παλιοί 

δεν συμμετέχουν πλέον.   

Αναλώθηκε σε επουσιώδη θέματα και 

το βασικό της μη συμμετοχής και της μη 

υποβολής υποψηφιοτήτων  δεν ειπώθηκε 

τίποτα. Υποψηφιότητες  για το νέο Δ.Σ 

καμμιά. Αυτό προδικάζει και το μέλλον του 

συλλόγου. 

Τα προηγούμενα Συμβούλια δεν θα 

εκβιάζονται έμμεσα με το σκεπτικό ότι θα 

διαλυθεί ο σύλλογος. Για τη  διάλυση ή μη  

φέρουμε ευθύνη όλοι. Ούτε το προηγού-

μενο συμβούλιο οφείλει να βρει τους 

αντικαταστάτες του. 

Πολλές εκλογές μέχρι τώρα γίνονταν 

παρακαλώντας ο ένας τον άλλον να μπει 

στο συμβούλιο για να μην διαλυθεί ο 

Σύλλογος ο οποίος έχει ήδη διαλυθεί εκ 

των πραγμάτων. Αυτό έγινε και φέτος. 

Αφού την καθορισμένη ημερομηνία δεν 

προέκυψε νέο Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση 

αναβλήθηκε για τις 8-9-2020. Στην ημερο-

μηνία αυτή τα 10 άτομα που συγκεντρώ-

θηκαν δεν μπορούσαν να εκλέξουν Δ.Σ. και 

με τις γνωστές διαδικασίες πλέον αποφά-

σισε το προηγούμενο Δ.Σ.  να συνεχίσει με 

κάποιες αλλαγές. Αυτό δεν είναι δυνατόν 

να γίνεται εσαεί! 

Ο νόμος δεν προβλέπει τι γίνεται όταν 

δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ούτε το 

καταστατικό του. Προβλέπει όμως ότι 

κάτω από 15 άτομα διαλύεται η δε περιου-

σία του μεταβιβάζεται στο Δημοτικό σχο-

λείο, δηλ. στον Δήμο Καρδίτσας , αφού τα 

σχολεία ανήκουν στους Δήμους. 

Επειδή στη ζωή σε όλα υπάρχει ένα 

τέλος μπορεί και για το σύλλογο να ήρθε 

αυτή η ώρα.    Πρέπει μάλλον να πεθάνει 

αυτό, για να γεννηθεί κάτι καινούργιο. 

Εκτός και αποφασίσουμε  ΟΛΟΙ ΜΑΣ, μια 

πιο δυναμική  παρουσία σε όλες τις εκφάν-

σεις  του Συλλόγου. 

Γ. ΘΑΝΟΣ 

Μ εγάλες καταστροφές προκάλεσε η θεο-
μηνία της 19ης Σεπτεμβρίου με την 

ονομασία «ΙΑΝΟΣ», κυρίως στο οδικό δίκτυο 
του χωριού μας προς Καρδίτσα.  

Πιο συγκεκριμένα  από «Μουχτούρι» μέχρι 
και το χωριό Ραχούλα καταστράφηκαν  τοιχία 
αντιστήριξης, που είχαν κατασκευαστεί πρό-
σφατα, μπαζώθηκαν αγωγοί σε ρέματα κατα-
στράφηκε το οδόστρωμα σε πάμπολα σημεία, 
έγιναν μεγάλες κατολισθήσεις πρανών κλπ.  

Το γεφύρι στη θέση «Τσιροπλάκι» που πρό-

σφατα είχε επισκευασθεί, με πολύ κόπο  και με 
εθελοντική εργασία χωριανών έχει καταστραφεί 
και πλέον η επισκευή του χωρίς την συμμετοχή 
της πολιτείας είναι αδύνατη.  Η μεταλλική γέφυ-
ρα προς το Μοναστήρι άντεξε την πίεση του 
νερού (βλ. σχετική φωτογραφία). 
Η θεομηνία άφησε το χωριό χωρίς παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος για 4 ημέρες. Αποκαταστάθηκε 
αρχικά από την γραμμή που έρχεται από το Κλει-
τσό και στη συνέχεια από Καρδίτσα. 

Θεομηνία  «ΙΑΝΟΣ»  
τεράστιες καταστροφές στο οδικό δίκτυο  

Νεράϊδα –Καρδίτσα 

Π 
αρότι έχουν περάσει πέντε χιλιάδες περί-
που και πλέον χρόνια, ο άνθρωπος δυ-
στυχώς, δεν έβαλε μυαλό, κι’ ούτε λέει να 
βάλει μυαλό. 

Και τούτο γιατί το μυαλό που του έχουν δημιουρ-
γήσει, τον οδήγησε σε λάθος δρόμο και είναι ε-
γκλωβισμένος σ’ αυτόν τον δρόμο, που του έμαθε 
να σταυροκοπιέται και να προσεύχεται και να ζη-
τάει βοήθεια από τον ουρανό, αντί να προσπαθεί 
να κατανοήσει τους νόμους  της φύσεως και τη 
λειτουργία της φύσεως και να προσαρμόζει τις 
πράξεις του  σύμφωνα με την λειτουργία της φύσε-
ως.  

Αντί αυτού όμως κάνει αυτά που έχουν μάθει και 
ξέρει να σταυροκοπιέται  και να ζητάει βοήθεια 

από τον ουρανό, οπότε τι να περιμένει κανείς από 
τους ανθρώπους αυτούς που δεν μπορούν να 
σκεφθούν ελεύθερα και διαφορετικά.  

Οπότε η φύση δεν έχει άλλη επιλογή από αυτή, 
που ξέρει, για να επαναφέρει την διαταραχθείσα 
λειτουργία της φύσεως σε ισορροπία και μάλιστα 
χωρίς καμιά εξαίρεση και χωρίς διακρίσεις με απο-
τέλεσμα να συνεχίζονται οι τραγωδίες, όσο οι 
άνθρωποι δεν λένε να βάλουν μυαλό και με τον 
κίνδυνο του αφανισμού όχι μόνο όλων των ειδών 
αλλά και του ίδιου του ανθρώπου καθόσον και ο 
άνθρωπος σ’ αυτόν τον πλανήτη ένα είδος είναι 
και αυτός και δεν εξαιρείται. 

Ηλίας Σπινάσας  

Τ η σύμβαση του έργου για εργασίες βελτίωσης στο 

οδικό τμήμα που ενώνει τον οικισμό Νεράιδα 

Καρδίτσας με την περιοχή Τριφύλλα Ευρυτανίας υπέ-

γραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός. 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ και χρη-

ματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-

ων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Η διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης αναμενό-

ταν στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού ωστόσο 

οδηγηθήκαμε σε δίμηνη και πλέον καθυστέρηση. 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Θα γίνουν οι απαιτούμενες εκσκαφές ώστε να αποκα-

τασταθούν τα πρανή των ορυγμάτων και να μπορέσει 

να γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα ορύγ-

ματα προκειμένου να υπάρξει πιο σταθερό υπόβαθρο. 

Επίσης θα γίνει κατασκευή επιχωμάτων, στα τμήματα 

μετατόπισης της οδού, ώστε να αποκτηθούν οι απαραί-

τητες κατά μήκος κλίσεις και επικλήσεις. Τέλος θα γίνει 

άρση των καταπτώσεων σε όλο το μήκος της οδού. 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Θα γίνει καθαίρεση τμημάτων της επενδεδυμένης 

τάφρου και ανακατασκευή αυτής. θα κατα-

σκευαστούν σωληνωτοί οχετοί, τοίχοι αντι-

στήριξης καθώς και πτερυγότοιχοι σε υπάρ-

χοντα τεχνικά, σε θέσεις που προβλέπονται 

από τη μελέτη και θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία. 

Γ.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

Θα κατασκευαστούν δύο νέες 

στρώσεις οδοστρωσίας. 

Τέλος θα κατασκευαστεί μια 

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

πάχους 5εκ. και πλάτους 6,0μ. 

Στην τελική φάση του έργου θα 

γίνει διαγράμμιση του οδοστρώ-

ματος με ανακλαστική βαφή και 

σήμανση της οδού.           

Δ.  ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά μήκος του οδικού άξονα Καρδίτσα – Καλλίθηρο – 

Ραχούλα – Νεράιδα και σε σημεία που θα υποδειχθούν 

από την υπηρεσία θα γίνει: 

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων. 

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και 

από ζαρζανέτια, οι διαστάσεις των οποίων θα υποδει-

χθούν επιτόπου. 

Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων. 

Κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορ-

ροής όμβριων υδάτων. 

Ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας 

του οδικού δικτύου. 

«Ξεκινά ένα έργο ουσίας για τη βελτίωση της προσβα-

σιμότητας σε οικισμούς του ορεινού όγκου της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Καρδίτσας» δηλώνει ο Περιφερειάρ-

χης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για έργο 

με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που ενισχύει την επι-

σκεψιμότητα μιας όμορφης περιοχής που συνδυάζει 

ορεινούς όγκους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ζω-

ντανούς παραδοσιακούς οικισμούς». 

Πηγή:KarditsaLive.Net 29-10-2020,  

Έπεσαν οι υπογραφές για το οδικό τμήμα  Νεράιδα Καρδίτσας - Τριφύλλα  

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 φωτο-
γραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-
άρθρα) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ  

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 

Ζήτω η 28η  

Οκτωβρίου 1940 
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

   Ο Πασχάλης Δημήτρης, γιος του 
Βασίλη και της Αντιγόνης (εγγονός του 
αείμνηστου Νίκου Λυρίτση και της Αθανα-
σίας  από το Μεγα-λάκκο) και η Παντελά-
κη Χρυσαυγή βάπτισαν το κοριτσάκι 
τους με το όνομα ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ στις 
23/8/2020 στη Λάρισα στο Ι.Ν. της Αγίας 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 

  Η Κατερίνα Δημητριάδου κόρη της 

Αθηνάς Γάκη & του Σταματίου Γεωργιάδη 
(εγγονή του Κώστα Ι. Γάκη και της 
Ζωζώς) και ο Χρήστος Ιωάννης Βασι-
λειάδης, βάπτισαν  την κορούλα τους την 
14η Ιιουνίου στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως 
Καλαμαριάς και της έδωσαν το όνομα 
Μαργαρίτα 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν 
\ 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

  Απεβίωσε την Τρίτη 4-8-2020 και εντα-
φιάστηκε στην Νεράιδα, ο Γεώργιος Ζή-
σης του Ηλία, γνωστός ως αγροφύλακας, 
ετών 83,σύζυγος της Περσεφώνης Ζήση 
και πατέρας της Ζωΐτσας, του Ηλία και 
του Δημήτρη. 

  Απεβίωσε ο Χαρίλαος (Χαρά-
λαμπος) Λιάπης στις 31-3-2020 

  Απεβίωσε ο Σπανός Γεώργιος στις 20

-10-2020 στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο 
Σαραντάπορο Νεράϊδας Καρδίτσας. 

 Θερμά συλλυπητήρια.  
 

    

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

   Η Σκλιάμη Άννα-Φωτεινή , του Χα-

ράλαμπου και της Γεωργίας Μητσάκη 
εισήχθη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών στο τμήμα Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων. 

   Η Ειρήνη Καλογιάννη, του Τάκη και 

της Μαρίνας Καφαντάρη εισήχθη στην 
Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

. Τίκας Γεώργιος, του Αθανασίου και 

της Ντίνας Βαρελά εισήχθη στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών στο τμήμα Φυσικοθερα-
πείας. 

  Η Ευαγγελία Καραμπέτσα του Σταύ-

ρου Καραμπετσα και της Βιβης Γιαννου-
σά, εγγονή του Φώτη και της Βαγγελιώς 
Γιαννουσά, πέτυχε στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Αξιοποίησης 
Φυσικών πόρων και Γεωργικής μηχανι-
κής. 

  Ο Κωνσταντίνος Βούλγαρης του 

Ηλία και της Αναστασίας, πέτυχε στο τμή-
μα Γεωπονίας και Αγροτοτεχνολογίας  του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

  Η Όλγα Κοντογιαννη, του Κωνσταντί-

νου Κοντογιάννη και της Κωνσταντίνας 
Τσιολάκη, πέτυχε στα Παιδαγωγικά δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης στο Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

  Η Λυδία Τσιτσιμπή του Γιώργου Τσι-
τσιμπή και της Βασιλικής Λαμπροπούλου 
πέτυχε στο τμήμα Χημικών μηχανικών 
στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. 

  Ο Κωνσταντίνος Θεοχάρης, του Σπύ-
ρου Θεοχάρη και της Μαρίνας Καραμέ-
του, εγγονός του Ηλία Καραμέτου και της 
Ελισσάβετ Παπαδάκη, πέτυχε στο τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαρο-
κοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. 

  Η Αποστολια Ντακουλα, του Ευάγγε-
λου Ντακουλα και της Σοφίας Θάνου, 
πέτυχε στην Ιατρική σχολή Αλεξανδρού-
πολης. 

  Ο Βασίλης Θάνος, του Κώστα Θάνου 

και της Φωτεινής Μητσιάκου, πέτυχε στην 
ΑΣΟΕΕ Αθήνας. 

  Η Κατερίνα Λασκαρίδη, της Καλλιό-
πης Κολοβή και του Ευσταθίου Λασκαρί-
δη, εγγονή της Κατίνας του Χαράλαμπου 

Σπανού, πέτυχε στο τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής 
ΕΚΠΑ. 

  Η Έλενα Τόκανου του Σάκη Τόκανου 
και της Αργυρής (Ρούλας) Κ. Γάκη εγγονή 
του Κώστα Ι. Γάκη και της Ζωζώς Γάκη  
πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές 

 

ΠΗΡΑΝ ΠΤΥΧΙΟ 

  Τσιτσιμπή Θεοδώρα, κόρη Βασιλείου 
Τσιτσιμπή και Ελένης Χαλδούπη, πήρε το 
πτυχίο της από την Ιατρική Σχολή Αθη-
νών. 

  Η Φωτεινή Ταξιάρχη του Δημητρίου 

και της Αποστολίας Μητσάκη αποφοίτησε 
το 2019 από το τμήμα της Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

  Η Ηλιάνα Νασιάκου του Αθανασίου 

και της Σοφίας Βούλγαρη (Δημητρίου και 
Ελένης Βούλγαρη αποφοίτησε από την 
Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. 

  Τσιτσιμπή Λυδία, κόρη Γεωργίου 

Τσιτσιμπή και Βάσως Λαμπροπούλου, 
πέρασε στο τμήμα χημικών μηχανικών 
του Μετσόβειου Πολυτεχνείου. 

  Αποστολός Αναστάσιος, γιος του 
Χάρη και της Ρίτας, κόρης του Κων-νου 
Πλατσιούρη και της Περσεφόνης Βουρλιά, 
αποφοίτησε από την ιατρική σχολή Πα-
τρών   

Θερμά συγχαρητήρια  

και καλή σταδιοδρομία 

 

Σημείωση: για κοινωνικά ενημερώστε 
μας αν επιθυμείτε, να  δημοσιευτούν στο 
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.  

Κ  ο  ι  ν  ω  ν  ι  κ  ά 

Τα Χρονικά της Νεράϊδας– Δολόπων 

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  

Εκτύπωση: Νικόλαος & Ευθύμιος Σανιδάς 

Ιωαννίνων 6 Μοσχάτο Τηλ.:  210 9414233    

www.sanidas.gr 

ΜEΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ  
ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 

Μέλι-Βασιλικός-πολτός-γύρη-
Πρόπολη παραγωγής μας 

 

Γεώργιος Καραμέτος: 
6978252592 

Χρήστος Καραμέτος: 
6978252592 

Ν. Κρίκελλο Λαμίας 

e-mail: 
melissokomiaP@gmail.com 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Η Μάρθα Παπαλοπούλου (το γένος 

Ντερέκα) εκφράζει δημοσίως τις ευχαρι-
στίες της στην Αποστολία (Λίνα) Λυρί-
τση-Χατζοπούλου από τον Μεγαλάκκο 
για την υπέροχη φιλοξενία και βοήθεια 
που προσέφερε στην εγγονή της Κατερίνα, 
η οποία διορίστηκε φέτος ως αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια εικαστικών στο Καρπενή-
σι." 

Εύχομαι να ξεπεραστούν οι όποιες δυ-
σκολίες για να συνεχίσει η εφημερίδα να 
φτάνει σε κάθε χωριανό που βρίσκεται 
μακριά από τη Νεράιδα.  

Σας ευχαριστούμε πολύ εγώ και η μητέ-
ρα μου. 

Χρυσή Παπαλοπούλου 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Γεώργιος και η Γιάννα ΧΑΛΑΤΣΗ, του 
Κων/νου πρόσφεραν το ποσό των 50 ευ-
ρώ (αρ. απόδ. 157) στη μνήμη της μητέρας 
τους Βασιλικής Κων/νου ΧΑΛΑΤΣΗ, για 
την ανακαίνιση της Εκκλησίας των Αγίων 
Ταξιαρχών Νεράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο  

τους ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Γεώργιος ΘΑΝΟΣ του Δημητρίου, 
πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. από-
δ. 159) στη μνήμη του Γεωργίου ΖΗΣΗ 
του Ηλία για την ανακαίνιση της Εκκλησίας 
των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο  

τον ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Νικόλαος ΘΑΝΟΣ του Δημητρίου, 
πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. από-
δ. 160) στη μνήμη του Γεωργίου ΖΗΣΗ 
του Ηλία για την ανακαίνιση της εκκλησίας 
των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο 

 τον ευχαριστεί θερμά. 

Χαρίλαος (Χαράλαμπος) Λιάπης  
Έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος πατέρας 

Χαρίλαος (Χαράλαμπος) Λιάπης στις 31-3-2020. 

Γεννήθηκε το 1941 στον συνοικισμό Μεγαλάκ-

κου της κοινότητας Νεράϊδας όπου και μεγάλωσε. 

Γονείς του ήταν ο Στέφανος Λιάπης και η Ειρήνη 

Αυγέρη. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί από τα πέντε 

παιδιά της οικογένειας . 

Τελείωσε το Δημοτικό 

σχολείο στο Μεγαλάκκο 

πήγε στο Γυμνάσιο 

Φουρνάς μέχρι την Τρί-

τη τάξη και δεν ολοκλή-

ρωσε τις υπόλοιπες 

τάξεις του Γυμνασίου 

λόγω των δύσκολων 

συνθηκών διαβίωσης 

εκείνης της εποχής. 

Πήγε εθελοντής στην 

Αεροπορία. Παντρεύτη-

κε την Ειρήνη Γαλάζιου του Νικολάου με την οποί-

α απέκτησε τέσσερις κόρες, την Φρειδερίκη, τη 

Βασιλική, την Ελένη και τη Στεφανία.  

Από τα παιδιά αυτά απέκτησε επτά εγγόνια. 

Το 1966 μετακόμισε από τον Μεγαλάκκο και 

εγκαταστάθηκε στο χωριό Αγία Παρασκευή στη 

Λαμία. 

Εργάσθηκε πολύ σκληρά σε διάφορες δουλειές 

για να προσφέρει στην οικογένειά του. Ήταν αγα-

πητός άνθρωπος της προσφοράς πάντα χαμογε-

λαστός και πρόθυμος να προσφέρει την βοήθειά 

του σ’ όποιον τη ζητούσε. Ως παιδιά του είμαστε 

περήφανοι που μας δίδαξε αξίες όπως: τιμιότητα, 

αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και με αυτές 

τις αξίες πορευόμαστε στη ζωή μας. 

Αυτός ήταν με λίγα λόγια ο αγαπημένος μας 

πατέρας. 

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. 

Τα παιδιά και τα εγγόνια. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Ηλίας ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου 
πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ 
(αρ. απόδ. 161) στη μνήμη του 
πατέρα του Γεωργίου ΖΗΣΗ για 
την ανακαίνιση της Εκκλησίας 
των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο  

τους ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Δημήτριος ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου, 
πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. 
απόδ. 162) στη μνήμη του πατέρα του 
Γεωργίου ΖΗΣΗ για την ανακαίνιση 
της Εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών 
Νεράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο  

τους ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Περσεφόνη ΖΗΣΗ πρόσφερε 
το ποσό των 100 ευρώ (αρ. 
απόδ. 163) στη μνήμη του συζύ-
γου της Γεωργίου ΖΗΣΗ για την 
ανακαίνιση της εκκλησίας των 
Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο  

τους ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Ζωή ΖΗΣΗ του Γεωργίου πρόσφε-
ρε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 
165) στη μνήμη του πατέρα της Γεωρ-
γίου ΖΗΣΗ για την ανακαίνιση της 
εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νε-
ράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο  

τους ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Λίνα ΘΑΝΟΥ-ΤΣΟΚΑΝΗ 
πρόσφερε το ποσό των 100 
ευρώ (αρ. απόδ. 164) στη μνή-
μη του γαμπρού της Γεωργίου 
ΖΗΣΗ για την ανακαίνιση της 
εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών 
Νεράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο  

τους ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Χαρούλα ΒΟΥΛΓΑΡΗ του Γεωργ. 
πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. 
απόδ. 166) στη μνήμη του Γεωργίου 
ΖΗΣΗ για την ανακαίνιση της εκκλησί-
ας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο  

τους ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Λουκάς ΝΤΕΡΕΚΑΣ πρόσφερε το 
ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 167) 
στη μνήμη του Ηλία ΖΗΣΗ του Χρή-
στου για την ανακαίνιση της εκκλησί-
ας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράιδας. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο  

τους ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Λουκάς ΝΤΕΡΕΚΑΣ, πρόσφερε το 
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 1995) 
για την εφημερίδα του χωριού μας στη 
μνήμη του Γεωργίου ΖΗΣΗ του Ηλία. 

Τον ευχαριστεί θερμά. 

Γεώργιος Ηλ. Ζήσης 
Καλό ταξίδι πολυαγαπημένε 
μας παππού, θα σε θυμόμα-
στε πάντοτε με απέραντο 
σεβασμό, θαυμασμό και 
αστείρευτη αγάπη. Αξέχαστες 
θα μας μείνουν οι καλοκαιρι-
νές στιγμές που περνάγαμε 
μαζί σου, το χαμόγελό σου, 
τα αστεία σου και ο καλοσυ-
νάτος χαρακτήρας που σε 
ξεχώριζε . Ήσουν και θα είσαι 
ο καλύτερος παππούς. Θα σε 
αγαπάμε παντοτινά.  

Αιώνια σου η μνήμη.  

                        Τα εγγόνια σου 
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Δίδονται 12 όμοιες λίρες. Οι 11 είναι γνή-

σιες και ισοβαρείς και η μία κάλπικη διαφο-
ρετικού βάρους (ελαφρύτερη ή βαρύτερη). 
Διαθέτουμε μία ζυγαριά με δύο τάσια 

(δίσκους) χωρίς σταθμά. Ζητείται να βρεθεί 
η κάλπικη λίρα με τρεις ζυγίσεις. 

Λύση. Αρχικά και για να 
«συνεννοούμαστε» αριθμούμε όλες τις λίρες 
1, 2, 3,…11, 12. Θέτουμε 4 λίρες ( 1,2,3,4 ) 

στο αριστερό τάσι και άλλες 4 ( 5, 6, 7, 8 ) 
στο δεξιό τάσι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις: 
είτε να ισορροπεί η ζυγαριά είτε όχι. 

1.Ισορροπία ζυγαριάς. Αυτό σημαίνει ότι 
η κάλπικη λίρα είναι στις 4 λίρες εκτός ζυγα-

ριάς (9, 10, 11, 12) ενώ οι 8 της ζυγαριάς 
είναι γνήσιες. 

 1.2 Δεύτερη ζύγιση. Θέτουμε στο αριστε-
ρό τάση 2 από τις 4 (στις οποίες βρίσκεται η 
κάλπικη) π.χ. τις 9, 10 και στο δεξιό 2 γνή-

σιες έστω τις 1,2. Εάν υπάρχει ισορροπία, η 
κάλπικη είναι μεταξύ των 11, 12. 

1.2α.Τρίτη ζύγιση. Ζυγίζουμε τη μία από 
τις δύο έστω την 11 με μία γνήσια. Εάν υ-
πάρχει ισορροπία τότε η κάλπικη είναι η με 

αριθμό 12 ενώ αν δεν ισορροπεί η ζυγαριά, 
η κάλπικη είναι η 11. 

1.2β. Εάν στη δεύτερη ζύγιση( 1.2) η ζυγα-
ριά δεν ισορροπεί τότε η κάλπικη είναι μετα-
ξύ των 9,10 οπότε με μία τρίτη ζύγιση όπως 

παραπάνω βρίσκεται η κάλπικη.   

2. Ανισορροπία ζυγαριάς. Έστω ότι σ’ 

αυτή τη πρώτη ζύγιση το δεξιό τάσι βυθίζε-
ται και το αριστερό ανυψώνεται. Οι λίρες 9, 
10, 11, 12 είναι γνήσιες. Σ’ αυτή την περί-

πτωση αφαιρώ από το αριστερό τάσι τις 1, 2, 
3 λίρες και στη θέση τους  μεταφέρω από το 
δεξιό τάσι τις 5, 6, 7. Στο δεξιό τάσι τοποθε-

τώ τρεις γνήσιες λίρες τις 9, 10, 11. Διακρί-
νουμε κι εδώ τις εξής περιπτώσεις: 

2.1.α. Ισορροπία της ζυγαριάς (Δεύτερη 
ζύγιση). Αυτό σημαίνει ότι η κάλπικη λίρα 
είναι μέσα στις τρεις που αφαιρέσαμε ( 1, 2, 

3 ) και μάλιστα είναι ελαφρύτερη.  

2.1 β.Τρίτη ζύγιση. Τοποθετούμε στο ένα 

τάσι τη λίρα 1 και στο άλλο την 2. Αν υπάρ-
χει ισορροπία η κάλπικη λίρα είναι η 3, αν 
όχι η κάλπικη είναι στο τάσι που θα ανυψω-

θεί.  

2.2 α. Ανισορροπία της ζυγαριάς ( Δεύτερη 

ζύγιση). Έστω ότι ανυψώνεται το  αριστερό 
τάσι. ( Υπενθυμίζω ότι στο αριστερό τάσι 
είναι οι λίρες 4, 5, 6, 7 και στο δεξιό οι 8, 9, 

10, 11, ). Για να ανυψωθεί το αριστερό τάσι, 
η κάλπικη λίρα δεν μπορεί να είναι μεταξύ 
των 5, 6, 7, γιατί στην προηγούμενη ζύγιση 

αυτές ήταν στο δεξιό τάσι το οποίο βυθίστη-

κε και οι 9, 10, 11 λίρες είναι γνήσιες. Άρα η 
κάλπικη λίρα είναι ή η 4 ή η 8. 

Τρίτη ζύγιση. Τοποθετούμε στο ένα τάσι 
τη λίρα 4 και στο άλλο μία γνήσια. Εάν η 
ζυγαριά ισορροπεί η κάλπικη είναι η 8 ( και 

είναι βαρύτερη), εάν δεν ισορροπεί η κάλπι-
κη είναι η λίρα 4 (και είναι ελαφρύτερη). 

2.2 β. Ανισορροπία ζυγαριάς ( Δεύτερη 
ζύγιση)  με βύθιση του αριστερού τάσι.Η 
κάλπικη λίρα είναι μεταξύ των 5, 6, 7 και 

είναι βαρύτερη επειδή στις δύο ζυγίσεις το 
τάσι που είχε αυτές τις λίρες βυθίστηκε. 
Ούτε μπορεί η κάλπικη να είναι η λίρα 4 ή 8 

γιατί στην πρώτη ζύγιση οι λίρες αυτές ανυ-
ψώθηκαν και βυθίστηκαν αντίστοιχα. 

2.2 γ.Τρίτη ζύγιση. Τοποθετώ τις  δύο από 
τις «ύποπτες» λίρες έστω τις 5 και 6 ανά μία 
στα δύο τάσια. Εάν η ζυγαριά ισορροπήσει η 

κάλπικη λίρα είναι η 7. Αν δεν ισορροπήσει 
η κάλπικη λίρα είναι στο τάσι που βυθίστη-
κε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.Ο φίλος μου Πολιτικός 
μηχανικός (Θεσσαλονίκη) Γεώργιος Α. Οικο-

νόμου επισημαίνει ότι ο γρίφος με 13 λίρες, 
από τις οποίες μία είναι κάλπικη, έχει παρό-
μοια με την παραπάνω λύση των 12 λιρών. 

Στην πρώτη ζύγιση τοποθετούνται στα δύο 
τάσια 8 λίρες, οπότε αν η ζυγαριά ισορροπεί 
η κάλπικη λίρα είναι στις άλλες 5. Σ’ αυτή 

την περίπτωση ακολουθούμε παρόμοιους 
συλλογισμούς και βρίσκουμε την κάλπικη. 
Αν δεν ισορροπεί, ισχύει η παραπάνω λύση 

(παράγραφος 2 ). 2. Στο διαδίκτυο κυκλοφο-
ρούν ακόμη μία- δύο λύσεις ( περίπου σαν 
την παραπάνω). Όποιος ενδιαφέρεται για 

σχετικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, θα 
χαρώ να επικοινωνήσω μαζί του.  Θεσσαλο-
νίκη Σεπτέμβριος 2020    Λουκάς Ντερέκας 

τηλ. 6979809602. 

Γρίφος των δώδεκα λιρών  (ΛΥΣΗ) 

 Γ Ρ Ι Φ Ο Σ 
Έχουμε τρία δοχεία με χωρητικότητα 

τρία (3), πέντε (5) και οκτώ (8) λίτρα. Το 

δοχείο των 8 λίτρων είναι γεμάτο με 

νερό ενώ τα άλλα δύο είναι άδεια. Πως 

μπορούμε, χρησιμοποιώντας  μόνο αυτά 

τα τρία δοχεία, να μοιράσουμε τα 8 λί-

τρα νερού σε δύο δοχεία με 4 λίτρα το 

καθένα. 

Λουκάς Ντερέκας 

* αναμένουμε λύση 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Αριθ. 
Αποδ. € Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Αριθ. 
Αποδ. € 

1 Ανυφαντής Ξενοφών  30 32 Μαρκούση Ευαγγελία 1668 15 

2 Αυγέρη Μαρία 1376 20 33 Μαρκούση Πελαγία 1669 20 

3 Βούλγαρη –Γκαβαρδίνα Βικτ. 1709 10 34 Μητσάκη Αποστολία 1844 20 

4 Βούλγαρη Ειρήνη 1843 20 35 Μητσάκη Γεωργία 1846 20 

5 Βούλγαρη –Νικολάου Βασιλ. 1847 15 36 Μητσάκης Σταύρος 1837 20 

6 Βούλγαρης Άγγελος 1849 20 37 Μπαλτής Ηλίας 1850 50 

7 Βούλγαρης Γεώργιος 1848 15 38 Μπαλτής Παπα-Σωτήρης 1667 20 

8 Γάκης Κων-νος (Θεσ/νίκη) 1710 30 39 Μπουρλιάκος Ευάγγελος 1845 20 

9 Γάκης Χαράλαμπος 1851 20 40 Νάπας Φώτιος 1383 20 

10 Γιαννουσά Αλέκα 1385 10 41 Παπαγεωργίου Χρήστος Β. 1852 30 

11 Γιαννουσάς Δημήτριος 1378 10 42 Παπαγεωργίου Βασίλειος Χ. 1853 20 

12 Δήμας Χρήστος 1841 20 43 Παπαγεωργίου Νικολέτα  1854 10 

13 Δημητρακάκης Κων-νος 1993 20 44 Πλατσιούρη Περσεφόνη 1381 10 

14 Δήμου Ρίτα 1393 20 45 Πλατσιούρη-Αποστόλου Ρ. 1382 10 

15 Ζήση Ζωή 1708 20 46 Πλατσιούρη-Αποστόλου Ρ. 1389 20 

16 Θάνος Ευάγγελος 1391 10 47 Σπανός Λευτέρης 1665 30 

17 Θάνου Βασιλική 1384 20 48 Σπανός Τρύφων 1388 20 

18 Θάνου-Μπατσιάκου Αικατ. 1711 20 49 Σπανού Γεωργία 1856 20 

19 Θάνου-Τσοκάνη Λίνα 1706 20 50 Σπανού Ειρήνη 1666 30 

20 Θώμος Γεώργιος 1387 20 51 Σπανού-Κωνσταντίνου Ζωή 1992 10 

21 Καραγιώργου Έφη 1839 20 52 Σπανού Μαρία Χα Γεωργ. 1857 20 

22 Καραμέτος Χρήστος 1390 20 53 Σπανού-Πεταλά Γεωργία 1991 15 

23 Καρύδα Παναγιώτα  20 54 Σπανού-Τζερέτα Ντίνα 1851 20 

24 Καρύδας Ηλίας  15 55 Τσαμασιώτης Χαράλαμπος 1994 20 

25 Κόκκινος Ιωάννης 1707 10 56 Τσιτσιμπή Μάγδα 1375 20 

26 Κοντογιάννης Κων-νος 1379 10 57 Τσιτσιμπής  Βασίλειος 1374 20 

27 Κουσάνας Κων-νος  (Καρδ.) 1664 20 58 Τσιτσιμπής Βασίλειος 1386 10 

31 Μαργαρίτη Άρτεμις 1392 20      62 Χαλάτσης Γεώργιος 1840 20 

28 Κουτής Ευάγγελος 1838 20 59 Τσιτσιμπής Γεώργιος 1373 20 

29 Λιάπης Ηλίας 1372 50 60 Τσιτσιμπής Στέφανος 1380 20 

30 Λιάπης Ηλίας 1377 10 61 Χαλάτση Γιάννα 1842 20 

κάθε ώρα, κάθε µέρα, όλη την ηµέρα ... συναντηθείτε!  
 

Συναντηθείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το ποτό σας και το εξαιρετικό φαγητό, με τις συνεχώς ανανεωμέ-
νες 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… 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ»  

ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ 

Αφιέρωμα είχε η εφημερίδα «ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ» της Καρδίτσας, στις 25-10-2020, στον γαμπρό 

του χωριού μας τον Διονύση Άμαση, αυτοεπονομαζόμενο και «Καλλιτέχνη των Αγράφων», 

κάνοντας λόγο για το πάθος και το μεράκι του να ομορφύνει το χωριό μας με τα έργα του. 

Καμβάς του όπως αναφέρει το άρθρο κάθε χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει την ζωγραφι-

κή , τα δε θέματα των έργων του η φύση. 

Η ίδια εφημερίδα εστιάζει εκτός των άλλων και για την αγάπη του για το χωριό μας, αν και 

δεν είναι το μέρος που γεννήθηκε. 

Εμείς από τις στήλες του εντύπου μας τον ευχαριστούμε και δημόσια για την αφιλοκερδή 

προσφορά του στον τόπο μας. 

Γ. ΘΑΝΟΣ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ 
ΕΛΕΑΝΑ ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 

 
 

Quartier d’  Athenes 
Πλατεία Αγ. Θεοδώρων  Αθήνα 

Τηλ.:  215 500-3850  

QuarPer dathenes@gmail.com 

Υ πήρξε ίσως το χαρακτηριστικότερο παρά-

δειγμα γυναίκας της διπλανής πόρτας, 

πολύτεκνης και νοικοκυράς, που έγινε σύμβολο 

Αντίστασης. Κατά την Γερμανική κατοχή μετα-

τρέπει το σπίτι της σε αρχηγείο της οργάνωσης 

«Μπουμπουλίνα», την οποία έχει δημιουργήσει 

και χρηματοδότει η ίδια το 1941. Στόχος της 

οργάνωσης είναι αρχικά η φυγάδευση Βρετα-

νών στρατιωτών στο Κάιρο αλλά δεν αργούν αν 

πραγματοποιηθούν και δολιοφθορές κατά του 

εχθρού. Με πομπό που κρύβει στο σπίτι της 

επικοινωνεί με το στρατηγείο Μέσης Ανατολής 

και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για 

διάφορα σαμποτάζ που γίνονται στην Αττική. 

Πρώτη φορά συλλαμβάνεται τον Οκτώβριο 

του 1941, αλλά αφήνεται ελεύθερη μετά από 8 

μήνες κράτησης. Εκείνη συνεχίζει τη δράση της, 

όμως συλλαμβάνεται και πάλι από την Γκεστά-

πο, τον Ιούλιο του 1944 με πέντε από τα παιδιά 

της. Κατά τη διάρκεια των άκαρπων βασανιστη-

ρίων οι γερμανοί φέρνουν στο κρατητήριο τα 

παιδιά της απειλώντας τη πως θα τα σκοτώσουν 

μπροστά της. Αγέρωχη απαντά «τα παιδιά μου 

ανατράφηκαν με ιδανικά να δώσουν το αίμα 

τους για την πατρίδα». 

Αφού βασανίζεται χωρίς να ομολογήσει στα 

κρατητήρια της οδού Μέρλιν, μεταφέρεται στο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου. Περίπου 

ένα μήνα πριν την Απελευθέρωση, στις 8 Σε-

πτεμβρίου 1944, εκτελείται από τους Γερμα-

νούς κατακτητές στο παρακείμενο άλσος Χαϊδα-

ρίου μαζί με άλλους 27 αγωνιστές της αντίστα-

σης. Τη στιγμή της εκτέλεσής της τραγουδούσε 

τον Εθνικό Ύμνο. Μετά το θάνατο της απενεμή-

θη το Βραβείο Αρετής και Αυτοθυσίας από την 

Ακαδημία Αθηνών και ο τιμητικός τίτλος 

"Δίκαιη των Εθνών" από το Γιαντ Βασσέμ, το 

Ίδρυμα για την Μνήμη των Μαρτύρων και των 

Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 

Λέλα Καραγιάννη-Σύμβολο Αντίστασης  

Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον 

ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νό-

μους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.  

(Αγάθων, αρχαίος τραγικός, 450 – 400 π.Χ.)  

(Ο κυβερνήτης πρέπει να θυμάται τρία πράγ-

ματα. Πρώτον ότι κυβερνά ανθρώπους. Δεύ-

τερον ότι πρέπει να κυβερνά σύμφωνα με 

τους νόμους. Τρίτον ότι δεν θα κυβερνά αιω-

νίως.)  
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

(ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ) 

Ζήσης Μπάμπης  του Χρήστου 

Αζά 8 Καρδίτσα 
 

Τηλ.: 24410 41325    

Κιν.: 697 8770871 

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.igoniaPslinas.gr 

*Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη της Αθανασίας και  

του Νίκου Λυρίτση από τον Μεγαλάκκο 

Τυπογραφείο OFFSET 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ  

(ΜΑΝΩΛΗΣ)  

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Βακτριανής 20  
Άνω Ιλίσια Αθήνα    
  Τηλ. 210 7756577 

Τι είναι χρόνος 
Χρόνος είναι η συνεχής και αδιάκοπη 

ροή από το παρελθόν στο μέλλον, Ο 
χρόνος είναι μια θεμελιώδης έννοια και 
δεν μπορεί να εξηγηθεί με άλλες απλού-
στερες! Επομένως  δεν υπάρχει ορισμός  
για ό,τι λέμε χρόνο.  

 «Κάτι» που αντιλαμβανόμαστε–ως 
νοήμονα ζώα-ότι υπάρχει στο σύμπαν  

 «Κάτι» που συνυπάρχει με τον χώρο, 

με την ύλη, την κίνηση, την αλληλεπί-
δραση, την αλλαγή...Αν θεωρήσουμε 
το σύμπαν σαν μια ‘σούπα’, τότε συ-
στατικό της είναι και ο χρόνος. 

 «Κάτι»  που μπορεί να μετρηθεί με 
κατάλληλα όργανα (τα χρονόμετρα).  
Κάθε απόπειρα μέτρησης χρόνου ο-
φείλει να στηριχτεί σε φαινόμενα πε-
ριοδικά. Δηλαδή φαινόμενα που επα-
ναλαμβάνονται ομοιόμορφα (κίνηση 
Γης περί τον ήλιο, εναλλαγή ημέρας-
νύχτας,  κίνηση δεικτών αναλογικού 
ρολογιού,  ...) 

 «Κάτι» που έχει ζώνες : παρελθόν –
παρόν  και μέλλον. 

 «Κάτι»-που σαν ρευστό-κυλά  ανεπί-
στρεπτα από το παρόν προς το μέλ-
λον, όπως κυλά ένα ποτάμι... 

Θεμελιώδη ερωτήματα γεννούνται σε 
σχέση με την έννοια του «χρόνου» όπως:  

 Έχει αρχή και τέλος; 

 Μπορεί να πάει πιο γρήγορα ή πιο 
αργά; 

 Αν δεν υπάρχει κίνηση ή παρατηρητής 
υπάρχει χρόνος; 

 Μπορεί να κυλήσει ανάποδα;  κλπ 

Με όλα αυτά έχουν ασχοληθεί και α-
σχολούνται μεγάλοι θεωρητικοί φυσικοί 
και φιλόσοφοι.  

Η μέτρηση του χρόνου 
Η μέτρηση του χρόνου βασίζεται στην 

κίνηση των δυο ουρανίων σωμάτων που 
είναι τα πλέον ορατά από την γή μας. 
Αυτά είναι ο Ήλιος και η Σελήνη 
(Φεγγάρι). 

Με την κίνηση του ηλίου μετράμε τις 
ημέρες τους μήνες και τις ημέρες. Τις 
ημέρες τις διαιρούμε σε ώρες κλπ. Με 
τον κύκλο της σελήνης παλιά μετράγανε 
τους μήνες (Σεληνιακοί μήνες). Η λέξη 
«Μήνας» προέρχεται από ένα από τα 
επίθετα της σελήνης Μήνη. Άλλα επίθετα 
που τις αποδίδονταν είναι Αίγλη, Πασιφά-
η και Φοίβη. Προφανώς έχουν και άλλες 
ευρωπαϊκές  γλώσσες  την ονομασία της 
λέξης  «Μήνας» από το αρχείο «Μήνη». 

Η άλλη μέτρηση του χρόνου είναι η 
εβδομάδα (επτά ημέρες). Αυτή η διαίρε-
ση του χρόνου δεν υπήρχε στην αρχαία 
Ελλάδα. Την χρησιμοποιούσαν πολιτι-
σμοί της Ανατολής  (αιγυπτιακός, μεσο-
ποταμιακός, περσικός, ινδικός, φοινικικός 
κλπ). 

Την Ελληνιστική περίοδο οι Έλληνες 
συναντούν τους προαναφερθέντες λαούς 
και αρχίζουν να καθιερώνουν πλέον και 
την εβδομαδιαία μέτρηση του χρόνου. 
Αυτή ήταν αρχικά σεληνιακή μέτρηση. 
Ήταν οι 4 φάσεις της σελήνης (28 ημέρες 
ο κύκλος της σελήνης δια 4 ίσον 7). Βέ-
βαια σήμερα δεν ακολουθεί τον κύκλο 
της σελήνης απόλυτα γιατί ο προαναφερ-
θείς κύκλος δεν είναι ακριβώς 28  24ώρα. 

Οι μέρες της εβδομάδας  
και η ονομασία τους 

Πώς όμως οι ημέρες που ξέρουμε 
εμείς σήμερα ως Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 
κ.τ.λ. πήραν το όνομά τους; Η απάντηση 
βρίσκεται στους πλανήτες και την ενέρ-

γεια που πίστευαν ότι εξέπεμπαν καθώς 
και στην αστρολογία Οι Χαλδαίοι και οι 
Βαβυλώνιοι φέρεται να αντιστοίχισαν τις 
ημέρες της εβδομάδας με τον Ήλιο, την 
Σελήνη αλλά και τους πλανήτες που 
φέρουν το όνομα των Ολύμπιων Θεών 
(και των αντίστοιχων Ρωμαϊκών), Δία 
(Jupiter), Ερμή (Mercury), Αφροδίτη 
(Venus), Άρη (Mars), και Κρόνο (Saturn 

Κατά αυτόν τον τρόπο η Κυριακή, η 
πρώτη μέρα της εβδομάδας, ήταν αφιε-
ρωμένη στον Ήλιο, ενώ η Δευτέρα στη 
Σελήνη. Έπειτα η Τρίτη ήταν η μέρα 
προς τιμήν του Θεού του πολέμου Άρη, η 
Τετάρτη προς τιμή του αγγελιαφόρου 
Ερμή, η Πέμπτη ήταν η ημέρα του πατέ-
ρα όλων των Θεών, Δία, η Παρασκευή 
της όμορφης και ερωτιάρας Αφροδίτης 
και το Σάββατο του γέρο Κρόνου. Έτσι 
κάθε Θεός ήταν κυρίαρχος μιας ημέρας.  

Εύκολα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς 
γιατί Κυριακή και Δευτέρα ονομάστηκαν 
στην αγγλική Sunday και Mo(o)nday 
αντίστοιχα. Η Τρίτη όμως αντί για 
Marsday ονομάστηκε Tuesday και αυτό 
εξαιτίας των επιρροών που δέχθηκε η 
αγγλο-σαξονική παράδοση από τη σκαν-
διναβική μυθολογία λόγω των ταξιδιών 
των Βίκινγκς. Έτσι την θέση του Άρη 
(Mars) πήρε ο αντίστοιχος Θεός του πο-
λέμου και της δικαιοσύνης της σκανδινα-
βικής μυθολογίας, Τυρ (Tyr), που στα 
αρχαία αγγλικά προφέρεται Τίου (Tiw). Η 
Τετάρτη επίσης αφιερώθηκε στον Όντιν, 
τον ανώτατο Θεό της σκανδιναβικής μυ-
θολογίας και Θεό της οργής (άρα και του 
πολέμου) και της ποίησης, που απαντά-
ται και ως Γουόνταν (Wodan) και έτσι 
ονομάστηκε Wednesday. Τώρα θα ανα-
ρωτηθούμε πως γίνεται να συγχέεται ο 
Ερμής με τον Όντιν. Κι όμως γίνεται, γιατί 
και οι δύο παρουσιάζονται ως οι ψυχο-
πομποί Θεοί που μεταφέρουν τις ψυχές 
των νεκρών στον κάτω κόσμο. 

Η Πέμπτη, η μέρα προς τιμήν του Δία 
(Jupiter) Θεού του κεραυνού, έγινε ημέρα 
προς τιμή του άλλου Θεού του κεραυνού 
Θορ (Thor) και ονομάστηκε Thursday 
(Donnerstag στα γερμανικά, δηλαδή ημέ-
ρα του κεραυνού). Η Παρασκευή από την 
άλλη που ήταν αφιερωμένη στη Θεά του 
έρωτα Αφροδίτη (Venus), πήρε το όνομά 
Friday, από την αντίστοιχη θεά του 
έρωτα της σκανδιναβικής μυθολογίας και 
σύζυγο του Όντιν, Φριγκ (Frigg), η οποία 
συγχέεται με την Φρίγια (Freyja) της γερ-
μανικής μυθολογίας και την Φριτζ (Frige) 
της αγγλοσαξονικής παράδοσης. Το Σάβ-
βατο, προς τιμή του Κρόνου (Saturn), 
δεν δέχθηκε αλλαγές και έτσι κράτησε το 
Saturday ως επίσημη ονομασία του.  

Όσο αφορά τώρα την Ελληνική ονομα-
τοδοσία των ημερών της εβδομάδας, 
αυτή έχει τις ρίζες της στην Χριστιανική 
και την Εβραϊκή παράδοση. Η πρώτη 
μέρα της εβδομάδας Κυριακή είναι ημέρα 
αφιερωμένη στον Κύριο και την ανάστα-
ση του. Οι επόμενες μέρες ονομάστηκαν 
με βάση τη σειρά τους από αυτή τη 
πρώτη ημέρα. Έτσι πήραν το όνομά τους 
η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη και η Πέ-
μπτη. Η Παρασκευή ως έκτη ημέρα στη 
σειρά ονομάστηκε έτσι από τους Εβραί-
ους, οι οποίοι εκείνη την μέρα παρα-
σκεύαζαν δηλαδή προετοίμαζαν ό.τι 
χρειαζόταν για την επόμενη, έβδομη και 
ιερή, ημέρα του Σαββάτου. Την ημέρα 
αυτή, η οποία παίρνει το όνομά της από 
το εβραϊκό όρο Sabbath που σημαίνει 
“(Aυτός) Κατέπαυσεν“, συνήθιζαν να 
ξεκουράζονται όπως έκανε ο Θεός. Ω-
στόσο οι Χριστιανοί αργότερα μετατόπι-
σαν την αργία αυτή για την Κυριακή.  

Γ.  ΘΑΝΟΣ 

Οι εποχές  
«Η Γη μας έχει κάποιο ελάττωμα εκ γενετής: ο άξονάς 

της δεν είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς της ολόγυρα 
στον Ήλιο. Γυρίζει, διαγράφοντας μια μεγάλη έλλειψη: 
τρέχει γυρτή, με την μπάντα που λένε, κι όχι όρθια, ίσια. 
Αυτό είναι το ελάττωμά της. Και ξέρετε τ´ αποτελέσματά 
του; Οι τέσσερις εποχές του χρόνου… Εξαιτίας της, πότε 
έχουμε ημέρες μεγάλες και πότε μικρές, πότε ήλιο πολύ, 
φλογερό και πότε λίγο, χλιαρό, ανεπαίσθητο, πότε χιόνια 
και πότε ζέστες ανυπόφορες, πότε άνοιξη και πότε φθινόπω-
ρο, πότε χειμώνα και πότε καλοκαίρι!»  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
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Πρέπει να βρούμε σύντομα 
με …. πάρλα δικηγόρους 
είναι βαρύ το έγκλημα 
που έχουμε στους ώμους 
 
Να πούνε πως οι αιρετοί  
κάνουνε τη δουλεία τους 
κι αν φούσκωσαν οι ποταμοί  
φταίξανε τα νερά τους 
 
Να βρουν επιχειρήματα  
για κίνηση και … τσάρκες 
αντί για αυτοκίνητα 
να είχαν όλοι βάρκες!!!  
 
Να πείσουνε τους δικαστές  
και τη Δικαιοσύνη, 
τα σύννεφα και οι βροχές  
πως έχουν την ευθύνη … 
 
Φταίει και ο Καράμπαλης 
για χρόνια και ζαμάνια 
που φύτρωσαν στις όχθες του 
και λεύκες και πλατάνια 
 
Με τον καιρό πυκνώσανε 
Και κλείσαν τη ροή του 
Και την Καρδίτσα πνίξανε 
Κι’ είναι ντροπή δική του 
 
Να πούνε δε αόριστα 
πως φταίξαν κάποιοι άλλοι… 
και να γυρνά αλόγιστα 
το ίδιο … καρναβάλι … 
 
όχι εγώ όχι εσύ, 
όχι, όχι, ο άλλος … 
να φέρει την παραγραφή  
ο χρόνος ο μεγάλος 
 
Αλλοίμονο στα μαγαζιά 
για όλους τους ανθρώπους 
που πνίξαν τα λασπόνερα 
για μια ζωή τους κόπους 
 
Αλλοίμονο φτωχολογιά 
ισόγεια σπιτάκια 
που τα βρωμο-λασπόνερα 
μπήκαν στα στρωματάκια 
 
Αλλοίμονο στους Γεωργούς 
που είναι η ζωή μας  
είδαμε την καταστροφή 
και κλαίει η ψυχή μας 
 
Ώρα να μπείτε φυλακή 
Υπεύθυνα κεφάλια 
Αφήσατε τους ποταμούς 
Στα μαύρα τους τα χάλια. 
 

Γεώργιος Αντ. Αυγέρης 

O  covid-19 δεν επέτρεψε την διοργάνω-

ση εκδηλώσεων από τους συλλόγους, 

χορούς, γλέντια και πανηγύρια. 

Η μοναδική όαση ομαδικής πρωτοβουλίας 

ήταν ΄ορειβασία που πραγματοποιήθηκε στις 

14 Αυγούστου στην ψηλότερη  βουνοκορφή 

του όρους «Μάρτσα¨στο πυροφυλάκιο 

1690μ. υψόμετρο. 

Φίλοι του βουνού κάθε ηλικίας ανέδειξαν 

το ορειβατικό  μονοπάτι της Μάρτσσας και 

δεσμεύτηκα ότι κάθε χρόνο θα αφιερώνουν 

μια μέρα ανάβασης σ’ αυτό το καταπληκτικό 

βουνό. 

Δημιουργήθηκαν δυο ομάδες με διαφορε-

τικό σημείο εκκίνησης. Η εύκολη διαδρομή 

από το σπίτι του διαβάτη και η δυσκολότερη 

από τον προφήτη Ηλία περπατώντας στο 

πετρώδες τμήμα της πλάκας. 

Το 2012 με πρωτοβουλία του Ε.Ο.Σ. Καρδί-

τσας και τους εθελοντές του χωριού έγινε η 

διάνοιξη και η σήμανση του συγκεκριμένου 

μονοπατιού. 

Πέρασαν τόσα χρόνια και η συνεχής προ-

σπάθεια κάποιων εθελοντών να το αναδεί-

ξουν έγινε πραγματικότητα.  

Σαράντα ορειβάτες κάθε ηλικίας από Νε-

ράϊδα, Σαραντάπορα και κάποιοι φίλοι από-

λαυσαν την μοναδική θέα, χορεύοντας με την 

συνοδεία της καταπληκτικής φωνής της δα-

σκάλας των παραδοσιακών χωρών , και φίλης 

βασιλικής από Αθήνα.  

Η ονομασία πυροφυλάκιο οφείλεται στο 

γεγονός ότι για περίπου 20χρόνια πριν το 

1990 στο σημείο αυτό ήταν ένα ξύλινο φυλά-

κιο που τους θερινούς μήνες  φύλακες με 

κιάλια νυχθημερόν φρόντιζαν να παρατηρούν 

και να προλαβαίνουν την ανάφλεξη πυρκα-

γιών στην ευρύτερη περιοχή. 

Από την «Μάρτσα φαίνεται ο Θεσσαλικός 

κάμπος, ο Όλυμπος, η λίμνη Πλαστήρα, τα 

βουνά των Αγράφων, ο οικισμός Καμάρια, 

στο βάθος η Αιτωλοακαρνανία, η Καλιακούδα 

με το πάντα βρέχει, το Βελούχι, τα χωριά 

Βράχα, Φουρνά, η Τσούκα με τα στενά της, η 

οροσειρά της Οίτης, τα Βαρδούσια, το Καλλί-

δρομο και στο βάθος τα Γρεβενά. 

Μετά από αυτή την εικόνα και με τις καλύ-

τερες των εντυπώσεων επιστρέψαμε στο 

χωριό όπου απολαύσαμε τις παραδοσιακές 

πίτες που μας πρόσφεραν οι γυναίκες του 

χωριού. 

Να ευχαριστήσω την Βασιλική Καστρίτση 

την Ντίνα Λιάπη, την Ευανθία Κουσάνα, την 

Αποστολία Μητσάκη, την Ζίνα Κρητικού και 

την Κατερίνα Θάνου που φρόντισαν για άλλη 

μια φορά να διαφημίσουν τα παραδοσιακά 

φαγητά μας  

Κ. ΚΟΥΣΑΝΑΣ 

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΣΑ 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ  

ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Αναλαμβάνουμε παραγγελίες από όλη την Ελλάδα 

ΑΥΓΕΡΗΣ		ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΤΟΥ	ΛΑΜΠΡΟΥ	

Αταλάντη                        Τηλ.: 22330 22916 

Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΚΕΣ 
Μία μέρα ο Διογένης έτρωγε ένα πιάτο φακές καθι-

σμένος στο κατώφλι ενός τυχαίου σπιτιού. Δεν υπήρχε 

σε όλη την Ελλάδα πιο φθηνό φαγητό από μία σούπα με 

φακές. Μ’ άλλα λόγια, αν έτρωγες φακές σήμαινε ότι 

βρισκόσουν σε κατάσταση απόλυτης ανέχειας. 

Πέρασε ένας απεσταλμένος του άρχοντα και του είπε: 

«Α! Διογένη, Αν μάθαινες να μην είσαι ανυπότακτος 

κι αν κολάκευες λιγάκι τον άρχοντα, δε θα ήσουν ανα-

γκασμένος να τρως συνέχεια φακές.» 

Ο Διογένης σταμάτησε να τρώει, σήκωσε το βλέμμα 

και κοιτάζοντας στα μάτια τον πλούσιο συνομιλητή του 

αποκρίθηκε: 

«Α, φουκαρά αδελφέ μου! Αν μάθαινες να τρως λίγες 

φακές, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να υπακούς και να 

κολακεύεις συνεχώς τον άρχοντα.» 
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Ελένη Β. Σδράκα 
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών- 

Επιμελήτρια  Α΄ Παθολ. 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) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ. ΚΑΡΥΔΑ  
Χειρούργος -Οδοντίατρος 

 

Πτυχιούχος  Πανεπιστημίου Αθηνών 
Δημ. Λάππα 81 Καρδίτσα 

 

Τηλ.: 24410 20039  
Κιν.:697 3672423 

Συνεργείο Αυτοκινήτων  

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ. 
Εθνικής Αντιστάσεως 175 Περιστέρι 

Τηλ.:  210 5777336 Κιν.: 698 179 6324 

Έλεγχος ΚΤΕΟ / Κάρτα Καυσαερίων / Φρένα/Αναρτήσεις/

Καθαρισμός Μπέκ/Βελτιώσεις κινητήρων/και ό, τι άλλη 

εργασία χρειασθείτε 

Τ η Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, 

πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη 

λαμπρότητα και ευσέβεια η τελετή των απο-

καλυπτηρίων του αγάλματος του Αγίου Κο-

σμά του Αιτωλού, ημέρα που τιμάται η μνή-

μη του, από τον Νικόλαο Σωτ. Χόντο εξ Α-

γράφων των HONDOSCENTER, στην ιδιαίτε-

ρη πατρίδα του, την Μίκρα Αγράφων Ευρυ-

τανίας όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια. 

Το άγαλμα αποτελεί δημιούργημα του 

εξαίρετου Τηνιακού μαρμαρογλύπτη κ. Πρα-

ξιτέλη Τζανουλίνου. 

Κάτω από τον ήλιο που έλουζε τις απάτη-

τες βουνοκορφές των Αγράφων, τελέστηκε 

δέηση στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά του 

Αιτωλού από τους Σεβασμιοτάτους Μητρο-

πολίτες μας Σύρου, Τήνου και Μυκόνου κ. 

Δωροθέου Β΄,  Καρπενησίου κ. Γεωργίου και 

Φθιώτιδος Συμεών και Εφημερίων της πε-

ριοχής. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο 

κ. Νικόλαος Σωτ, Χόντος, εξ Αγράφων, όπου 

σε ένα χαρακτηριστικό της απόσπασμα της 

ομιλίας του, αναφέρεται ότι ο ιεραπόστολος 

σε μια περιοδεία του στα Άγραφα ατένισε τα 

βουνά και είπε: «ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΒΟΥΝΑ ΤΩΝ 

ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΣΕΣ ΨΥΧΕΧ ΘΑ ΣΩΣΕΤΕ ΟΤΑΝ 

ΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ». 

Κατόπιν το λόγο πήραν κατά σειρά ο 

βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κοντογιώργος, ο 

Αντιπεριφερειάρχης ν. Ευρυτανίας κ. Τασιός 

και ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Καρδαμπίκης, οι 

οποίοι εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους 

προς τον κ. Νικόλαο Σωτ. Χόντο εξ Αγράφων, 

για τη σημαντική του αυτή πρωτοβουλία να 

διασωθεί η μνήμη  του Αγίου Κοσμά του 

Αιτωλού που με το λόγο του ενίσχυε το φρό-

νημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα 

χρόνια της τουρκοκρατίας και πόσο σημαντι-

κό είναι το κληροδότημα αυτό στην παρού-

σα αλλά και στις επόμενες γενιές στην προά-

σπιση των ιδανικών του έθνους μας σε μια 

εποχή οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής 

κρίσης που βιώνουμε, 

Ακολούθησε ανάκρουση του Εθνικού μας 

Ύμνου. 

Η τελετή έκλεισε με παράθεση γεύματος 

με τοπικά εδέσματα, για όλους τους παρευ-

ρισκομένους Σεβασμιοτάτους Μητροπολί-

τες, εφημέριους, επισήμους και κατοίκους 

των Αγράφων.   

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ  

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

Γραπτό μήνυμα, που είχε σταλεί με το viber 
(βάιμπερ) στο φίλο μου κ.  Σαράντο Πλαγια-
νό, που ζει στη Νέα Υόρκη των Η.Π. Α. την 9-
9-2020 

  

Αγαπητέ Σαράντο, 
Η τραγωδία είναι δυστυχώς ότι όλες οι πολι-

τικές δυνάμεις στην Ελλάδα είχαν και συνεχί-
ζουν να έχουν μεσάνυχτα και όχι μόνο αυτές, 
αλλά και ο νομικός κόσμος, πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων, δεν έχουν καταλάβει κι' ούτε 
πρόκειται να κατανοήσουν, τι σημαίνει στην 
ουσία, «Διεθνές δίκαιο», καθόσον διεθνές 
δίκαιο, στην ουσία είναι, η δύναμη εκείνη, 
κάθε χώρας, και ποια δύναμη; Αυτί] με την 
οποία μια χώρα - ένα κράτος - μπορεί να προ-
στατεύει αυτό, που είναι δικό της και της ανή-
κει σύμφωνα με το δίκαιο, είτε της θάλασσας 
είτε της ξηράς, είτε του αέρος είτε και το δί-
καιο, που αφορά, τα κοιτάσματα, που βρίσκο-
νται κάτω από τον «πυθμένα» της θάλασσας 
και το οποίο δίκαιο, δεν έχει ακόμη στην ουσί-
α του, διαμορφωθεί. 

Και ποια είναι αυτή η δύναμη; 
Είναι αυτή, που μπορεί να προστατεύσει 

αυτό, που είναι δικό της και της ανήκει σύμ-
φωνα με το δίκαιο, και το οποίο όμως δίκαιο, 
μπορείς και να το επιβάλεις, σε όποιον το αμ-
φισβητεί, γιατί αν δεν μπορείς εσύ ο ίδιος, δεν 
υπάρχει, άλλη δύναμη διεθνής, για να το επι-
βάλει, οπότε, αν δεν μπορείς εσύ ο ίδιος να το 
επιβάλεις, σε όποιον το αμφισβητεί, τότε το 
παιχνίδι, αργά ή γρήγορα το χάνεις!! 

Ειδικότερα: ποια είναι αυτή η δύναμη, που 
μπορεί μία χώρα να προστατεύει τα δίκαια 
της; Είναι: η στρατιωτική ισχύ!! Και μόνο!! 
Καθόσον διεθνής τέτοια δύναμη, δεν υφίστα-
ται, για να προστατεύει τα δίκαια των χωρών-
κρατών!! Όσο για το δικαίωμα να προσφύγει 
κανείς στο Διεθνές λεγόμενο Δικαστήριο της 
Χάγης, για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει ως τα 
δύο μέρη να έχουν συμφωνήσει γραπτώς, για 
να πάνε στο Διεθνές αυτό Δικαστήριο, αλλιώς 
«μόνο του», το ένα μέρος δεν μπορεί να προ-
σφύγει σ' αυτό μονομερώς!! 

Και συνεπώς; Τι σημαίνει όμως αυτό; Αυτό 
σημαίνει, ότι αυτός, που θεωρεί τον εαυτό του, 
ισχυρό σε στρατιωτική ισγύ, ουδέποτε επιθυ-
μεί, να λυθούν δια της δικαστικής οδού, οι 
όποιες διαφορές, οπότε ακολουθεί την εξής 
τακτική, η οποία στην ουσία αποτελεί ένα 
«τέχνασμα» του (όποιου) ισχυρού, για να επι-
βάλει, νομίμως μάλιστα, δια της στρατιωτικής 
ισχύος δηλαδή δια του πολέμου, αυτό, το οποί-
ο θέλει και επιθυμεί!! 

Συγκεκριμένα: η Τουρκία δεν θα συμφωνή-

σει ποτέ να επιλυθούν οι όποιες διαφορές δι-
καστικά, αφού με το «τέχνασμα» αυτό, θα 
θέτει ένα σωρό διαφορές (αυτό άλλωστε δεν 
κάνει;), οι οποίες στην ουσία θα ανατρέπουν 
ακόμη και τη διεθνή συνθήκη της Λωζάννης, 
οπότε εμείς εκ των προτέρων, όπως είναι φυσι-
κό, δεν θα μπορούμε να αποδεχθούμε!! 

Συνεπώς η Τουρκία δεν έχει πλέον άλλη 
επιλογή από το να επιρρίψει την ευθύνη στην 
Ελλάδα, καθόσον η Ελλάδα, δεν θα έχει συμ-
φωνήσει - έτσι θα φαίνεται - στη Διεθνή κοινή 
γνώμη, την επίλυση των διαφορών, δια της 
δικαστικής οδού, επειδή εμείς δεν θέλουμε να 
επιλυθούν οι διαφορές μας δικαστικά και η 
μόνη πλέον επιλογή, που απομένει, και αυτή 
είναι νόμιμη, δηλαδή η επίλυση των διαφορών 
δια της στρατιωτικής ισχύος, ήτοι δια του 
πολέμου!! 

Αν όμως είχε, η Τουρκία, απέναντι της το 
Ισραήλ, τότε θα τολμούσε να κάνει αυτά στο 
Ισραήλ; Όχι βέβαια, γιατί γνωρίζει ότι το Ισ-
ραήλ, θα βύθιζε, αμέσως, με την πρώτη μάλι-
στα παραβίαση, κάθε πλοίο της και θα κατέρ-
ριπτε αμέσως κάθε αεροπλάνο της Τουρκίας, 
το οποίο και θα παραβίαζε τα κυριαρχικά δι-
καιώματα του Ισραήλ. Άλλωστε πριν μερικά 
χρόνια, αν θυμάστε, όταν η Τουρκία έκανε 
πρόβα (τεστ) και είχε αποστείλει ένα πλοίο 
της, για να βοηθήσει δήθεν τους Παλαιστί-
νιους, και πήρε το μάθημα της από το Ισραήλ, 
αφού το είχε αφοπλίσει, στα Διεθνή ύδατα, με 
ειδικές δυνάμεις, τους «Κομάντος» γιατί το 
Ισραήλ δεν δέχεται  από κανένα καμία προ-
σβολή!! (Επειδή φρόντισε να είναι ισχυρό!!) 

Αυτά και μόνο και τίποτα άλλο, 
Ηλίας Σπινάσας, από την περιοχή των Αγρά-

φων, που τολμά και τα λέει!! Όλα τ' άλλα είναι 
λόγια του αέρα, και λέγονται, έτσι για να λέγο-
νται απλώς ως δικαιολογία, από αυτούς που 
θέλουν να κρύψουν τα λάθη τους, που είναι 
διαχρονικά και τα οποία λάθη, δεν μπορούν να 
διορθωθούν από τη μια στιγμή στην άλλη, 
γιατί να είχε γίνει πριν πολλές-πολλές δεκαετί-
ες «μακροχρόνιος σχεδιασμός» για την αντιμε-
τώπιση της «γείτονος» που λέγεται: Τουρκία, 
αλλά αντί αυτού, άλλοι κάνανε «κουμπαριές» 
και άλλοι χορεύανε «ζεμπεκιές»!! Τις θυμά-
στε; (πόση αφέλεια!!) 
Τώρα... μία είναι η λύση, η αμυντική μας 
θωράκιση, με κάθε κόστος, κι' ας έχουμε, ως 
οδηγό μας το Ισραήλ!! Δεν είναι αυτό κακό!! 
Και τούτο γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Η 
έννοια «με κάθε κόστος» σημαίνει πολλά και 
τα οποία δεν μπορούν να γίνουν «δημοσίως 
γνωστά».  

Ηλίας Β. Σπινάσας Συντ/χος Δικηγόρος 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΠΙΝΑΣΑ  

στον ΣΑΡΑΝΤΟ ΠΛΑΓΙΑΝΟ 

Τηλ: 24410 40303 

ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 6976777468 

ΧΑΒΔΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΟΛΓΑ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 6977807723 

ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Τοπογράφος 698 730 3561 

Διάκου 15, Καρδίτσα  
ΤΚ 43132 

e-mail: info.chavdoulas@gmail.com 

Οικοδοµικές Άδειες 
Ρυθµίσεις Αυθαιρέτων  

Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα 
∆ηλώσεις Κτηµατολογίου 

Μεταλλικές Κατασκευές 
Βεβαιώσεις Μηχανικού 

Στατιστικές Μελέτες 
Ανακαινίσεις 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ  

Λαμία στο Τέρμα της οδού Λαρίσης 

Κιν.: 697-2594217   

 Τηλ.: 22310 37884 

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 Επαγγελ-

ματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις φόρου Εισοδή-

ματος ,Φ.Π.Α  κ.λ.π. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ 
Για όλους του ΟΤΑ  του νομού Καρδίτσας 

Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά …..  

Εντοπίζουμε το ακίνητό σας ….  

Υποβάλλουμε την δήλωση ιδιοκτησίας σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα 

Τηλέφωνα: κιν. 6973310869, σταθ. 24410 21317 
  

*Ο Βασίλης είναι γιός (του συζύγου της Ρίτας Χρ. Δήμου), του 

Βάϊου Ελευθερίου, Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

μας που με κάθε τρόπο βοηθά το χωριό μας 

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ «ΤΣΙΡΟΠΛΑΚΙ» 

Ό,τι απέμεινε απ’ το γεφύρι μετά την θεομηνία 

Η θρησκεία θεωρείται από το λαό αληθι-

νή, από τους σοφούς ψεύτικη και από 

τους ηγεμόνες χρήσιμη. 

Σενέκας, Ρωμαίος φιλόσοφος 

ΕΧΥΜΥΘΟΣ:  

Κώστας Ηλ. Κουσάνας 
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Η  νέα γενιά, η επόμενη γενιά του χω-

ριού μας, ηλικίας έως 17 χρονών ακο-

λουθεί το δρόμο που επιθυμούμε, να δρα-

στηριοποιείται  σε δράσεις που αφορούν το 

χωριό. 

Είμαι ικανοποιημένος που σε ό, τι κι αν 

τους ζητήθηκε δεν υπήρξε άρνηση και κυρί-

ως σε θέματα εθελοντισμού. 

Δεκαπέντε παιδιά χωρισμένα σε δύο ομά-

δες σαρώσανε το χωριό, σ’ όλους τους δρό-

μους και τα σοκάκια μαζεύοντας όλα τα 

σκουπίδια, όπως σακούλες χαρτιά μπουκά-

λια κλπ. 

Άλλη ομάδα καθάρισε το δρόμο από τη 

Μεγ. Βρύση μέχρι τον Προφήτη Ηλία,  από 

τις πέτρες . Είναι το μονοπάτι που οδηγεί 

στην Μάρτσα. 

Δυο παιδιά. Ο Μονάντερος Αλέξανδρος και 

ο Ηλίας Κουσάνας καθαρίσανε το γήπεδο 

από τας χόρτα  και τις φτέρες.  

Ο Αλέξανδρος μάλιστα βοήθησε και στο 

καθαρισμό του χώρου στον πλάτανο της 

Εκκλησίας μαζί με την Άρτεμη Μαργαρίτη, 

την μητέρα της Γεωργία, την Ντίνα Λιάπη και 

την Βασιλική Καστρίτση. 

Εθελοντές βοήθησαν στον τελευταίο καθα-

ρισμό του μονοπατιού προς ο Μέγα-γεφύρι 

διαμέσου του Αφορεσμού. Συγχαρητήρια 

στον Βασίλη Νικ. Καραμέτο  και στην οικογέ-

νεια του Δημητρίου Θάνου από Θεσσαλονί-

κη. 

Επίσης να συγχαρώ το άλλο Βασίλη Καρα-

μέτο που για πολλά χρόνια είναι μπροστάρης 

της καθαρότητας στο Νεκροταφείο στις εκ-

κλησίες και όχι μόνο. 

Άλλη ομάδα σταθερά τα τελευταία χρόνια 

αποτελούμενη από τον Ηλία Βούλγαρη, την 

μητέρα του Ελένη τον Γιώργο και την Ειρήνη 

Καφαντάρη καθάρισαν το χώρο στο εξωκλήσι 

του Σωτήρος. 

Επίσης άλλη ομάδα  με τα  αδέλφια Σταύ-

ρο και Νίκο Καραμέτο με δύο φίλους τους  

και τον Κώστα Νικολάου καθάρισαν και είναι 

πλέον προσβάσιμο το μονοπάτι για τη σπη-

λιά του Πατριάρχη. 

Κ.ΚΟΥΣΑΝΑΣ 

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
••• Ελέω κορωνοϊού οι απόδημοι Νεραϊδιώτες 
προτίμησαν το χωριό τους για ολιγοήμερες 
διακοπές και με λιγότερες προφυλάξεις •••  Οι 
πρωϊνοί περίπατοι σε καθημερινή βάση με 
ολιγομελείς ομάδες γινόταν προς την Κορομη-
λιά, την Φτερόλακκα  και το Κοκκινόρεμα ••• 
Κορυφαίο και μοναδικό γεγονός η ορειβασία 
στο πυροφυλάκιο της Μάρτσας που σημείωσε 
σπουδαία επιτυχία στην οργάνωση και στην 
συμμετοχές των φίλων του δάσους. ••• Τα 
πανηγύρια ήταν μόνο οι εκκλησιασμοί στα 
εξωκλήσια  σε χαμηλούς τόνους. Στου Σωτή-
ρως καταιγίδα ολίγων λεπτών δεν επέτρεψε 
τους εκκλησιαζόμενους να χαρούν αυτή την 
ημέρα ••• Συγχαρητήρια σ’ όλους τους εθελο-
ντές που συνέβαλαν σε πολλές δράσεις .και 
κυρίως στους νέους που κάθε καλοκαίρι  έχουν 
αναλάβει την καθαριότητα του χωριού, του 
γηπέδου και άλλων χώρων ••• Σε θρίλερ εξελί-
χθηκαν οι εκλογές του συλλόγου μας, η διάρ-
κεια των οποίων κράτησε περίπου 25 ημέρες 
και αυτό το φαινόμενο το έχουμε δει πολλές 
φορές στο παρελθόν. ••• Οι περισσότεροι υπο-
βάλλουν ερωτήματα αγωνίας σχετικά  μα την 
συνέχιση ή μη της έκδοσης της εφημερίδας του 
χωριού ••• Φυσικά και υπάρχει ορατός ο κίνδυ-
νος, αφού κανείς δεν ρώτησέ ή δεν είχε απο-
στείλει ποτέ ύλη για να συμπληρωθούν 4 φο-
ρές το χρόνο 16 σελίδες .••• Παρατηρείται το 
γεγονός να ενημερώνουμε μέσω του F/B του 
αναγνώστες για το όποιο ασήμαντο γεγονός 
και να μην στέλνουμε  e-mail στην εφημερίδα 
για κάποιο κοινωνικό γεγονός ••• Μην ψάχνου-
με για αποδιοπομπαίους τράγους και εξιλαστή-
ρια θύματα κάθε φορά που τα πράγματα δεν 
εξελίσσονται φυσιολογικά. •••  Λίγες ημέρες 
πριν την έκδοσή της εφημερίδας και κανείς δεν 
ενημέρωσε  για τους επιτυχόντες των πανελλη-
νίων εξετάσεων σε διάφορες σχολές •••  Οι 
τελευταίες πρωτοφανείς νεροποντές που 
έπνιξαν το νομό Καρδίτσας δεν είχαν προηγμέ-
νο και όλα οδήγησαν σε μια πρωτόγνωρη κα-
τάσταση μα καταστροφές αλλά και με ανθρώ-

πινες απώλειες •••  Από τύχη για ελάχιστα 
χιλιόμετρα αποφύγαμε την μεγάλη μάζα του 
βρόχινου νερού και δεν «βρεθήκαμε» στη Λε-
κάνη. Πολλά θα λέγαμε αλλά κάποιοι φέρνουν 
βαθιά ευθύνη αν μελλοντικά συμβεί σε μας 
τόση βροχόπτωση. ••• Αν μέχρι το Πάσχα δεν 
ενδιαφερθούν οι υπεύθυνοι να αντικαταστή-
σουν τις φθαρμένες και επικίνδυνες μπασκέτες 
στο χωριό, θα πρέπει, και ήδη κάποιοι το 
έκαναν πράξη, να συγκεντρώσουν χρήματα για 
την αγορά και τοποθέτηση καινούργιων  •••  
Επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο του χωριού 
για την εγκατάσταση ίντερνετ στο ιατρείο για 
να διευκολυνθεί ο κάθε γιατρός με την ηλε-
κτρονική  συνταγογράφιση •••  Σε επικοινωνία 
που είχα με τον πρόεδρο της κατασκήνωσης 
στο Κεχρί για συνεργασία όσο αφορά τους 
αγώνες δρόμου του καλοκαιριού δέχθηκα τη 
διαμαρτυρία του το παράπονά του για κάποιες 
αναρτήσεις που έγιναν από συγχωριανός μας 
για ένα γεγονός που δεν είναι επικίνδυνο για 
τους κατοίκους του χωριού  •••  Αν υπάρχει 
κάποια περίεργη ή επικίνδυνη εκδήλωση με 
πρωταγωνιστή κάτοικο του χωριού, αυτό δεν 
σημαίνει ότι ευθύνονται όλοι οι κάτοικοι και 
πρέπει να κριθούν ένοχοι και να λιθοβολη-
θούν ••• Πριν από 30 χρόνια κάποιοι υποτίθε-
ται λόγιοι και πεφωτισμένοι του χωριού μας 
και τι δεν είπαν και τι δεν έκαναν για να απο-
τρέψουν  την εγκατάστασή τους στη θέση που 
είχαν πληρώσει για την αγορά του κτήματος •••  
Θέλουμε, ανάπτυξη, εθνικούς δρόμους, συ-
γκοινωνία, γιατρό, αλλά δυστυχώς ακόμη κά-
ποιοι στις μέρες μας λειτουργούν διασπαστι-
κά •••  Ούτε το κεφαλάρι κάηκε, ούτε μολύν-
θηκαν τα νερά, ούτε μας έκανε κανείς προση-
λυτισμό . ••• Είναι τραγελαφικό .που κάποιοι 
απ’ αυτούς τα καλοκαίρια επισκέπτονταν το 
Κεχρί για να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη  για 
συγγενικά τους πρόσωπα. Πως αλλάζουν οι 
καιροί για κάποιους!! Οι ίδιοι παραμένουν 
εραστές των σκανδαλολογιών •••   

ΕΧΕΜΥΘΟΣ 

Ειδήσεις ••• Σχόλια ••• Ευτράπελα 

Μ ία από τις λαμπρές σελίδες του επι-
κού αγώνα που έδωσαν οι Έλληνες 

στον πόλεμο του 1940 είναι και η 
“Τιτανομαχία του Υψώματος 731”, κατά την 
οποία οι Τρικαλινοί και Καρδιτσιώτες μαχη-
τές του 5ου Συντάγματος Πεζικού Τρικάλων 
απέκρουσαν την σφοδρή Εαρινή Ιταλική 
Επίθεση (9-13 Μαρτίου 1941) και ταπείνω-
σαν τον Μουσολίνι, που παρακολουθούσε 
από κοντά την πολυήμερη μάχη. 
Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, οι 

Έλληνες, από τον χειμώνα, κατείχαν το 
ύψωμα αυτό που δέσποζε στα στενά της 
Κλεισούρας και έφραζε τον δρόμο των Ιτα-
λών για την Ελλάδα. 
Ο Μουσολίνι, που 

ήθελε να νικήσει χωρίς 
τη βοήθεια των Γερμα-
νών, επί έναν μήνα 
ετοίμαζε μια φοβερή 
επίθεση εναντίον των 
Ελλήνων. Είναι η γνω-
στή Εαρινή Επίθεση, η 
οποία άρχισε στις 6 το 
πρωί της 9ης Μαρτίου 
1941 και το κύριο βά-
ρος της εκδηλώθηκε 
στο Ύψωμα 731 και τα 
διπλανά 717 και 
Μπρέγκου Ράπιτ, τα 
οποία υπεράσπιζε 
κυρίως το 5ο Σύνταγ-
μα Πεζικού Τρικάλων. 
Όλος ο τομέας της Ι 

Μεραρχίας συγκλονί-
στηκε από ορυμαγδό 
εκρήξεων βλημάτων 
πυροβολικού παντός 
διαμετρήματος και 
βαρέων όλμων. Τετρα-
κόσια κανόνια έβαλαν 
επί 2,5 ώρες στο κε-
ντρικό μέτωπο. Πάνω 
στις ελληνικές θέσεις 
έπεσαν κάπου 100.000 βλήματα. Με το 
ξημέρωμα προστέθηκαν και 190 βομβαρδι-
στικά αεροπλάνα. Το έδαφος ανασκάφτηκε 
και όλα τα δέντρα του υψώματος κατακό-
πηκαν. Στις 9 ακριβώς, ο διοικητής του ΙΙ/5 
τάγματος Δημήτριος Κασλάς εξέδωσε προς 
τους διοικητές των λόχων του της εξής δια-
ταγή: 
“Επί των κατεχομένων θέσεων θα αμυν-

θώμεν μέχρι εσχάτων. Ουδείς θα κινηθή 
προς τα οπίσω. Εμψυχώσατε άνδρας σας 

και τονώσατε το ηθικόν των. Προμηνύεται 
λυσσώδης επίθεσις του εχθρού, η οποία 
όπως δήποτε θα αποκρουσθή και θα συ-
ντριβή. Τηρήσατέ με ενήμερον τακτικής 
καταστάσεως. Επαναλαμβάνω, τότε μόνον 
θα διέλθη ο εχθρός εκ της τοποθεσίας μας, 
όταν αποθάνωμεν άπαντες επί των θέσεών 
μας”. 
Και πράγματι, την ίδια στιγμή άρχισε η 

κανονική επίθεση του Ιταλικού Πεζικού κα-
τά του υψώματος, με τη βεβαιότητα ότι πά-
νω σ’ αυτό δεν έμεινε ψυχή. 
Όμως, παρά τις μεγάλες απώλειες, οι Ιτα-

λοί διέρχονται τον φραγμό και προχωρούν. 
Και τότε έγινε κάτι το συγκλονιστικό. 

Μέσα από τα χώματα, 
τις πέτρες, τα διαλυμέ-
να συρματοπλέγματα, 
τους ξεκοιλιασμένους 
γαιόσακους, αναδεύτη-
καν ανθρώπινα όντα. 
Ήταν οι Τρικαλινοί 
υπερασπιστές του 
υψώματος, οι οποίοι, 
όσοι επέζησαν από 
τον ανηλεή βομβαρδι-
σμό ανασηκώθηκαν, 
έσφιξαν το όπλο, ση-
μάδεψαν και έριξαν 
στο ψαχνό. 
“Τα ελληνικά πολυβό-
λα γάζωσαν τις πλα-
γιές. Οι Ιταλοί αιφνιδιά-
στηκαν και καθηλώθη-
καν. Το ίδιο σκηνικό 
επαναλήφθηκε άλλες 
δυο φορές την ίδια 
ημέρα και 4-5 φορές 
ημερησίως για δυο 
εβδομάδες με νικητές 
πάντα τους Έλληνες. 
Ως τις 13 Μαρτίου το 
Ύψωμα 731 υπερά-
σπιζαν οι Τρικαλινοί. 

Μετά αντικαταστάθηκαν από το 
19ο Σ.Π. Σερρών, το οποίο 
έδειξε τον ίδιο ηρωισμό και κρά-
τησε απόρθητα τα στενά. 
Ο Μουσολίνι ταπεινωμένος 

γύρισε στην Ιταλία. Το τίμημα 
όμως ήταν βαρύ για το 5ο Σύ-
νταγμα: Αξιωματικοί: νεκροί 6, 
τραυματίες 8, εξαφανισθέντες 1. 
Οπλίτες: νεκροί 119, τραυματί-

ες 425, εξαφανισθέντες 27. 

ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ 
Ευάγγελος Καραβάνας 

Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας 
Οινοπωλείο: Σπ. Μήλιου & Περικλέους, 

 Ηλιούπολη  Τηλ.: 210 9719491  

Οινοποιείο: (Καρδίτσα): 2441 0 69551  

www.krasiakaravana.gr 

Η επική μάχη του υψώματος 731 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ  

ΝΕΑΣ  ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 87 ΛΑΜΙΑ    

ΤΗΛ. 22310 44248   

 ΚΙΝ.  6981035792- 6951164185  
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ 

Γιώργος Δουράτσος. 

Ο  πόλεμος τον βρήκε στο βαθμό του 

ταγματάρχη και διοικητή του οχυρού 

Ρούπελ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Με 

τους λιγοστούς άνδρες του, πρόβαλε λυσσα-

λέα αντίσταση στις ναζιστικές δυνάμεις που 

κατέβαιναν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. 

Οι ναζί βλέποντας πως δεν μπορούν να σπά-

σουν τη γραμμή των οχυρών την παρακά-

μπτουν και καταλαμβάνουν την κοιλάδα του 

Αξιού από τη Γιουγκοσλαβία και τη Θεσσαλο-

νίκη. Τα οχυρά αποκόβονται και περικυκλώνο-

νται. Όταν οι γερμανοί κήρυκες ζητούν από 

τους Έλληνες υπερασπιστές να παραδοθούν ο 

Δουράτσος απαντά: «Τα οχυρά καταλαμβάνο-

νται, δεν παραδίδονται». 

Μόνο όταν έφτασε η επίσημη διαταγή από 

την Αθήνα για κατάπαυση του πυρός ο Δου-

ράτσος πείστηκε να σταματήσει την αντίστα-

ση. Μόλις 30 άνδρες του είχαν απομείνει όταν 

βγήκαν κουρελιασμένοι και μπαρουτοκαπνι-

σμένοι από τα οχυρά. Ο Γερμανός διοικητής 

έβαλε τους άνδρες του να παρουσιάσουν 

όπλα και κάλεσε τον Δουράτσο δίπλα του να 

επιθεωρήσουν μαζί το άγημα. Κανείς από 

τους υπερασπιστές του συγκεκριμένου οχυ-

ρού δεν πιάστηκε αιχμάλωτος. 

**Σημειώστε ότι η Ελλάς 
είναι η μοναδική χώρα που 
αναγκάστηκε να αντιμετωπί-
σει τους στρατούς τεσσά-
ρων χωρών ταυτόχρονα, 
Αλβανίας, Ιταλίας, Γερμανί-
ας, και Βουλγαρίας. 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Ελλάς:         219 ημέρες 
Νορβηγία      61 ημέρες 
Γαλλία:       43  ημέρες 
[Η υπερδύναμη της εποχής] 
Πολωνία         30   ημέρες 
Βέλγιο             18  ημέρες 
Ολλανδία          4   ημέρες 
Γιουγκοσλαβία 3    ημέρες 
Δανία                0    ημέρες.  
[Οι Δανοί παραδόθηκαν σε 

έναν μοτοσικλετιστή του 
Χίτλερ ο οποίος μετέφερε 
στον Δανό βασιλιά αίτηση 
του Χίτλερ για διέλευση των 
ναζιστικών στρατευμάτων, ο 
Δανός βασιλιάς σε ένδειξη 
υποταγής παρέδωσε το 
στέμμα του στον μοτοσικλε-

τιστή  για να το πάει στο 
Βερολίνο και στον Χίτ-
λερ……………….] 
Τσεχοσλοβακία 0 
Λουξεμβούργο   0 
 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
Οι νεκροί Έλληνες στρα-

τιώτες ανήλθαν κατά την 
διάρκεια των 219 ημερών  
στους 13.676. 
 Κατά την διάρκεια της 

τετραπλής κατοχής που 
ακολούθησε τα κατοχικά 
στρατεύματα εκτέλεσαν : 
Αλβανοί:       1165   
Ιταλοί:          8000 
Βούλγαροι:  25000 
Γερμανοί:    50000 
 

Συνολικές απώλειες σε 
ποσοστό επί του πληθυ-
σμού (εκτελέσεις, κακου-

χίες, μάχες) 
Ελλάς      10%     (750.000) 
Σοβ. Ένωση  2,8% 
Ολλανδία      2,2% 

Γαλλία          2% 
Πολωνία      1,8% 
Γιουγκοσλαβία  1,7% 
Βέλγιο         1,5% 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ  ΕΧΘΡΩΝ  
"Ο πόλεμος με την Ελλάδα 

απέδειξε ότι τίποτε δεν είναι 
ακλόνητο εις τα στρατιωτικά 
πράγματα και ότι πάντοτε 
μάς περιμένουν εκπλήξεις."    
Μουσολίνι (Από λόγο πού 
εκφώνησε στις 10/5/1941.) 
"Χάριν της ιστορικής αλη-

θείας οφείλω να διαπιστώ-
σω ότι μόνον οι Έλληνες, εξ' 
όλων των αντιπάλων οι 
οποίοι με αντιμετώπισαν, 
πολέμησαν με παράτολμο 
θάρρος και ύψιστη περιφρό-
νηση προς τον θάνατον…."    
Χίτλερ (Από λόγο πού εκ-
φώνησε στις 4 /5/1941 στο 
Ράιχσταγκ.) 
 

Πηγή: www.matrix24 

Φεβρουάριος 1941 Χωριανοί μας Στρατιώτες 
στην Κορυτσά. Καθιστός Ηλίας Ι. Σπινάσας 

και όρθιος Βασίλης Θ. Σπινάσας 
(Αναρτημένη στην ιστοσελίδα του χωριού 

από το αρχείο του Μίμη Σπινάσα) 

Οι απώλειες της Ελλάδας στον πόλεμο του '40   
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Τ ελευταία, έχει αναζωπυρωθεί το ενδια-
φέρον για τα αιολικά βιομηχανικά κέ-

ντρα και όχι «πάρκα» (όπως θέλουν να τα 
εξωραΐσουν). Ενδιαφέρον, όχι μόνο από τους 
ανεμογεννητριοσκεπτικιστές αλλά και από 
τους, με δημόσιο χρήμα επιδοτούμενους, 
«καταπατητές» κάθε βουνοκορφής, σε στεριά 
και θάλασσα. Με τον νόμο «για τον εκσυγ-
χρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσί-
ας» που ψηφίστηκε στην Βουλή, την 5/5/2020, 
δίνονται πολύ περισσότερες δυνατότητες για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ενέρ-
γειας  σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, ακόμα 
και στις περιοχές Natura. Ακριβώς το αντίθετο 
από ότι κάνουν τα άλλα κράτη. Έχουμε δηλα-
δή, μια αυτοκαταστροφική υπονόμευση του 
περιβάλλοντος αλλά και της ενεργειακής αυτο-
νομίας μας.  

Επίσημα στοιχεία 
Πρόσφατα ανακοινώθηκε, με επίσημα στοι-

χεία του ΑΔΜΗΕ, ότι η ζήτηση της 8ης Ιουνί-
ου (95.728 μεγαβατώρες) καλύφθηκε κατά 
57,65% από μονάδες φυσικού αερίου, 14,23% 
υδροηλεκτρικά, 4,92% ανανεώσιμες πηγές και 
23,21% από εισαγωγές και θεωρήθηκε εξαιρε-
τική επιτυχία.  Οι ΑΠΕ, γερμανικές ανεμογεν-
νήτριες ισχύος 3000 MW και τα Κινέζικα φω-
τοβολταϊκά ισχύος 2442 MW, συνολικής ισχύ-
ος 5442 MW, που μας στοίχισαν αντιστοίχως 6 
δις ευρώ και 7.5 δις ευρώ, σύνολο 13.5 δις 
ευρώ συμμετείχαν μόνο κατά 4.92% στην 
ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας. Δηλαδή 
ενεργειακά απέδωσαν μόνο το 8% της ισχύος 
τους.  Αυτή είναι η επιτυχία!!! Από αυτό το 
4.92%, τα αιολικά είχαν κάτω από 3%. 
(Αντώνης Φώσκολος: «ΑΠΕ-Λάθη με σοβαρές 
γεωπολιτικές επιπτώσεις») 

Η πραγματικότητα 
Αυτό που μας παρουσιάζουν αλλά δεν μας 

το λένε, είναι η υποκατάσταση του δικού μας 
φτηνού λιγνίτη από το εισαγόμενο και ακριβό-
τερο κατά 30%, ρωσικό φυσικό αέριο. 
«Βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα 
ματάκια μας». Αν γλυτώναμε όλα αυτά τα δις 
των εισαγωγών, θα είχαμε κάνει το λιγνίτη 
πραγματικά καθαρό και θα είχαμε και θέσεις 
εργασίας!!!  

Μας λένε ότι όλο αυτό γίνεται για να κατέ-
βει η συμμετοχή της Ελλάδας στις εκπομπές 
CO2 παγκοσμίως. Πόσο να κατέβει, από το 
0,19% που είναι σήμερα, στο 0,18% ή  στο 
0,17%; Και τι έγινε; Όταν η Κίνα ευθύνεται 
για το 29,34%, η Γερμανία για το 2,15% και 
πάει λέγοντας, το δικό μας 0,2% είναι η ουσία; 

Αυτό που μας παρουσιάζουν είναι ότι ο 
αέρας είναι ανανεώσιμος, ατελείωτος και ανέ-
ξοδος. Οι ανεμογεννήτριες όμως; Δεν μας λένε 
ότι, δυστυχώς, κανένα από τα υλικά (ή για να 
είμαστε απόλυτοι, σχεδόν κανένα) που χρειά-
ζονται για την κατασκευή τους, δεν είναι ανα-
νεώσιμα ούτε φυσικά γίνονται από εργοστάσια 
που ηλεκτροδοτούνται μόνο από ανανεώσιμες 
πηγές. Διαρκούν 15-20 χρόνια και κοστίζουν 
πανάκριβα.  Όταν αυτά ξεπεραστούν ας το 
ξανακουβεντιάσουμε. 

Το μείζον πρόβλημα με τις ανεμογεννήτριες 
είναι οι αυξομειώσεις του αέρα. Πότε παρά-
γουν πολύ, πότε καθόλου. Έτσι καθίσταται 
αναγκαία η υποστήριξή τους από συμβατικές 
θερμοηλεκτρικές μονάδες. Όσα περισσότερα 
αιολικά, τόσο περισσότερη υποστήριξη. Οι 
συμβατικές μονάδες εφεδρείας πρέπει να είναι 
σε «θερμή» εφεδρεία για την ασφάλεια του 
δικτύου. Δηλαδή, κανένα κέρδος ή παρά πολύ 
μικρό, κάτω από ιδανικές συνθήκες και μόνο 
για κάποιες χρονικές στιγμές. Η τουρμπίνα 
δουλεύει ακόμα και όταν φυσάει. Είτε αρέσουν 
τα αιολικά, είτε δεν αρέσουν, οφείλουν να μας 
απαντήσουν εάν η ενέργεια που παράγουν 
υποκαθιστά συμβατική ενέργεια (εάν δηλαδή 
100 α/γ των 2 μεγαβάτ υποκαθιστούν μία συμ-
βατική μονάδα των 200 ΜΒ), αν εξοικονομούν 

συμβατικά καύσιμα και εάν συμβάλλουν στην 
ασφάλεια και επάρκεια ηλεκτροδότησης, Αυτά 
μας κάνει ο Θεός των ανέμων, Αίολος!!! 

Η αποθήκευση 
Αν μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε κάπου 

το περίσσευμα της ενέργειας για να το χρησι-
μοποιήσουμε όταν δεν θα έχουμε, μάλλον δεν 
θα μιλούσαμε για πρόβλημα. Με τα έως τώρα 
δεδομένα αυτό γίνεται μόνο με τα υδροηλε-
κτρικά εργοστάσια, αφού δεν έχουμε στη διά-
θεσή μας τόσο μεγάλες μπαταρίες. Όταν φυσά-
ει και το ρεύμα δεν το χρειάζεται η κατανάλω-
ση, τότε αυτό διοχετεύεται σε ένα Υ/Η, για να 
ανεβάσει το απαραίτητο νερό λειτουργίας του 
στις δεξαμενές. Έτσι, όταν πάψει να φυσά, 
παράγει ρεύμα το Υ/Η και το παρέχει στην 
κατανάλωση. Αυτό το απλό είναι η αποθήκευ-
ση που έχουμε σήμερα. Αυτό κάνει και η Δανί-
α με τα γειτονικά Υ/Η της Νορβηγίας. Όταν 
αποκτήσουμε τέτοια Υ/Η, τα ξαναλέμε. 

Η τάση για συνεχώς μεγαλύτερες ανεμογεν-
νήτριες είναι ελληνική πραγματικότητα. Μια 
πραγματικότητα όμως άλογη και καταστροφι-
κή, επειδή όσο μεγαλύτερες είναι τόσο μεγα-
λύτερη και η καταστροφή (δρόμοι διάνοιξης, 
βάσεις στήριξης κλπ). Όσο για το πόσες χρεια-
ζόμαστε (αν χρειαζόμαστε) και πού, είναι με-
γάλη κουβέντα. «Βρήκαμε παπά και θάβουμε 
όλο το χωριό».  

Γιατί δεν ηλεκτροδοτούν, έστω μια μικρή 
κοινότητα, μόνο με ΑΠΕ; Αν το καταφέρουν, 
θα είναι το καλύτερο επιχείρημα για να πει-
σθούμε όλοι μας ότι μπορεί να υπάρξει αυτο-
νομία και οικονομία. 

Οι ανεμόμυλοι 
Από την άλλη, οι ανεμόμυλοι είναι πραγμα-

τικά ανανεώσιμοι ως προς τα υλικά κατασκευ-
ής τους, είναι πράγματι αυτόνομοι, αφού αλέ-
θουν αποκλειστικά μόνο με τον αέρα χωρίς 
άλλη υποστήριξη και είναι και αποτελεσματι-
κοί, αφού το προϊόν είναι χειροπιαστό, συμ-
βάλλοντας καθ΄ ολοκληρίαν και κυριολεκτικά 
στην τοπική οικονομία και οικολογία. Όσο για 
την αισθητική του τοπίου τα λέει καλύτερα ο 
Σταμάτης Σεκλιζιώτης. 

Συμπερασματικά 
Όλα τα προαναφερόμενα και ακόμα περισ-

σότερα, έχουν ήδη ειπωθεί από ειδικούς εδώ 
και καιρό. Απλά, όσο πιο πολύ ακούγονται, 
τόσο πιο πολύ μας υπενθυμίζουν το χρέος μας. 
Μέχρι να μπορέσουν τα αιολικά να ηλεκτροδο-
τήσουν αυτόνομα και οικονομικά, οφείλουμε 
να είμαστε όχι απλά επιφυλακτικοί αλλά 
αρνητικοί. Θα τολμούσαμε να πούμε, πως τα 
αιολικά δεν αποτελούν απλά ύβρη για τα 
Άγραφα αλλά αυτοκαταστροφική επιλογή για 
την σύγχρονη Ελλάδα. Φτάνει πλέον η επιδό-
τηση, προς Έλληνες και  ξένους και κυρίως 
προς τους Γερμανούς. Δώσαμε!!!  

Πραγματικά, όπως έγραψε πρόσφατα και ο 
Παναγιώτης Νάνος: «Η μεγαλύτερη πηγή εναλ-
λακτικής ενέργειας στη χώρα μας, είναι η αλλα-
γή του καταναλωτικού και παραγωγικού μοντέ-
λου και η εξοικονόμηση ενέργειας». 

Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής 
 
Το άρθρο στηρίχτηκε στις ιστοσελίδες: 
https://www.rethemnosnews.gr («Σε ενερ-

γειακό κατήφορο η Ελλάδα» του  Αντώνη    
Φώσκολου) 

http://archaeopteryxgr.blogspot.com 
(«Απάτη από απατεώνες για θύματα και ηλί-
θιους»)  

https://kedenews.gr (Φάκελος ανεμογεννή-
τριες: «Τι συμβαίνει στο 
Νότιο Αιγαίο»)  

hyps://ardin-rixi.gr («Η 
καταστροφική για το περι-
βάλλον και την αυτοδυναμί-
α της χώρας πολιτική στην 
ενέργεια» του  Δημήτρη 
Μπούσμπουρα) 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Τον Νοέμβριο του 2020  αναμένεται το νέο πρόγραμ-

μα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για την ενεργειακή αναβάθμιση των 

κατοικιών, ενώ στην επόμενη προγραμματική περίοδο 

του ΕΣΠΑ 2021-2027 σχεδιάζεται πρόγραμμα εξοικονό-

μησης με μόνιμο χαρακτήρα. 

Ειδική παράταση για τους κατοίκους στις πληγείσες 

περιοχές από τις πρόσφατες κακοκαιρίες  δίνεται στο 

σημερινό νόμο για την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. 

Στη συνέχεια θα επιβληθούν κλιμακωτές αυξήσεις στα 

σημερινά πρόστιμα για τις περισσότερες παραβάσεις, 

ενώ για τις μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις (όπως 

αυθαίρετες κατασκευές εξ ολοκλήρου χωρίς άδεια) θα 

πάψει να ισχύει.  

Μέχρι το τέλος του 2020 αναμένεται να ξεκινήσει η 

ανάρτηση του προσωρινού ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στην 

Καρδίτσα. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα 

πρέπει να ελέγξουν αν υπάρχουν λάθη στην καταγραφή 

της περιουσίας τους και όσοι δεν συμμετείχαν στη δια-

δικασία συλλογής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο έχουν 

αυτή την προθεσμία για να το πραγματοποιήσουν. 

Γιώργος και Νίκος Κουμπαρέλος,  

Πολιτικοί Μηχανικοί 

Π ραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 
στην πλατεία του Κρικέλλου Ευρυ-

τανίας  ανοικτή συγκέντρωση ( τηρουμέ-
νων των μέτρων ασφαλείας για την διά-
δοση του covid-19, αποστάσεις και χρή-
ση αντισηπτικων ), ενημέρωσης για την 
συνεχιζόμενη καταστροφή του περι-
βάλλοντος από την επικείμενη εγκατά-
σταση ανεμογεννητριών στα βουνά 
της Ευρυτανίας. Η συγκέντρωση οργα-
νώθηκε από τον σύλλογο Κρικελλιω-
τών Ευρυτάνων "Ο Άγιος Νικόλαος" 
με την συμμετοχή του συντονιστικού 
Αθήνας και ευρυτανικών Συλλόγων. 

 Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του συλ-
λόγου Κερασοβιτών " Το καραούλι" , του 
συλλόγου Απεραντίων, του πεζοπορικού 
συλλόγου Καρπενησίου, της κίνησης 
πολιτών για την προστασία του Ευρυτανι-
κού περιβάλλοντος και του δικτύου πολι-
τών για την προστασία της Οξυάς.  

Χαιρετισμούς έστειλαν : Ο Δήμαρχος 
της Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτης Νά-
νος...." Μεταφέρετε τους αγωνιστικούς 
χαιρετισμούς. Είμαστε μαζί, ο αγώνας 
θα φέρει την νίκη". Ο "Σύλλογος γυναι-
κών Σπερχειάδας " ευχαριστούμε θερμά 
για την πρόσκληση ! Αγαθός και ιεράς ο 
σκοπός σας! Εχετε αμέριστη την συμπα-
ράσταση μας! Ίσως γνωρίζετε ότι τον 
τελευταίο καιρό και ειδικά αυτές τις μέρες 
η πόλη μας ταλανίζεται από σοβαρότατα 
προβλήματα που και εμείς θα πρέπει να 
είμαστε μάχιμες και ενεργές στις εξελίξεις. 
Καλή επιτυχία στον αγώνα σας". Ο πρώ-
ην Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Θωμάς Κώ-
τσιας, το Ελληνικό Σχολείο Προυσού: 
"Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώ-
τισσες, για μια ακόμη φορά οι 

άνθρωποι του Κρικέλλου υψώνουν 
την φωνή για το καίριο ζήτημα των 
αιολικών εργοστασίων στον τόπο 
μας. Όλοι οι Ευρυτάνες και όχι μόνο, 
τους οφείλουμε και θα τους οφείλουμε 
πολλά στο βάθος της ιστορίας για την 
άμεση αντίληψη που είχαν για τους κινδύ-
νους που εγκυμονούν και τις βλάβες που 
θα προκαλέσουν στο περιβάλλον. Τους 
οφείλουμε πολλά για την οξυδέρκεια, το 
θάρρος, το σθένος, την μαχητικότητα, τη 
συλλογική προσπάθεια πέρα από μικρο-
συμφέροντα και κομματικές αντιπαραθέ-
σεις. Έδειξαν τον δρόμο στην υγιή φιλο-
πατρία, τον κοινωνικό αγώνα, την προά-
σπιση των ανθρωπιστικών αξιών. Χωρίς 
πρόθεση υπερβολής αποτελούν πρότυ-
πο σημερινών αγωνιστών για τις δημο-
κρατικές αξίες και την ποιότητα ζωής που 
ήδη στερούμαστε και θα αποτελεί το 
ύψιστο αγαθό στα χρόνια που έρχονται. 
Στεκόμαστε μαζί, για την Ευρυτανία, 
για τα παιδιά μας. Εκ μέρους του προε-
δρείου του Ελληνικού Σχολείου Προυσού. 
Λεωνή Θανασούλα,.Αγαμέμνων Τσελί-
κας. 

Η συγκέντρωση έληξε με κάλεσμα 
προς όλους τους συλλόγους και φορείς 
για την έκδοση ψηφίσματος κατά της 
συνεχιζόμενης καταστροφής του περι-
βάλλοντος και με την προβολή του ντοκι-
μαντέρ 

" Ο ασκός του Αιόλου" . Η εκστρατεία 
ενημέρωσης συνεχίζεται με ανάλογες 
συγκεντρώσεις στα Βραγγιανά, στην Γρα-
νίτσα και τον Σεπτέμβρη στην Λίμνη Πλα-
στήρα. 

Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής 

Γιατί οι ανεμογεννήτριες  
είναι κατώτερες των ανεμόμυλων 

Γεώργιος Ν. Κατσούλης 

Ενδοκρινολόγος-

Διαβητολόγος 

 

Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής 

ΑΠΘ 

Ειδικευθείς εις ΓΠΝΑ 

«Αλεξάνδρα» 
 

Γρ. Λαμπράκη 17 Καρδίτσα 

Τηλ. 24410 79005 

Κιν.  6972176648 

e-mail:  

georgioskatsoulismd@yahoo.gr 

Γεωργία Τσέλιου-
Κατσούλη 

Ρευματολόγος 
 

Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής ΑΠΘ 
 

Ειδικευθείσα στη Ρευματολογική κλινι-
κή του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 

Μετεκπαιδευθείσα στα μεταβολικά νο-
σήματα των οστών  & την οστεοπόρωση 

 

Γρ. Λαμπράκη 17 Καρδίτσα 
Τηλ. 24410 79001-6909279807 

 

e-mail:  

georgitselioumd@yahoo.gr 

Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά. 
Το Κρίκελλο Ευρυτανίας δείχνει ξανά τον δρόμο. 
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ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Ό ποιος αναγνώστης έχει κείμενο ή ό,τι άλλο για 

δημοσίευση,  για το επόμενο φύλλο, παρακαλού-

με να μας το αποστείλει αποκλειστικά σε ηλεκτρονι-
κή μορφή WORD (ειδικά αν είναι μεγάλο)  στο  

E-mail: exms.neraida_dolopwn@yahoo.com 
ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΟΧΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ή ΩΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Όσο νωρίτερα το στείλετε,  αποφεύγονται τυχόν λάθη. 

Ευχαριστούμε             Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Η  εφημερίδα μας, εκτός από τη συνδρομή 

σας, χρειάζεται την έμπρακτη βοήθεια 

σας. Για να έχουμε ποικιλία ύλης να μας στέλ-

νετε επικαιρότητα, άρθρα, απόψεις, παλιές 

φωτογραφίες (οι οποίες θα επιστραφούν) και 

φυσικά την κριτική σας. Τα άρθρα μπορεί να 

είναι και γενικοτέρου  ενδιαφέροντος (πχ οι-

κονομικά, ιατρικά κοινωνικά κλπ) ή ότι άλλο 

εσείς θεωρείτε ότι είναι άξιο δημοσίευσης.  

Από τους μεγαλυτέρους σε ηλικία   περι-

μένουμε παλιές ιστορίες (μουραπάδες).  

Ευχαριστούμε             Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

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 ανά-

λογο 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 αμέ-

σως  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) 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Όποιος χωριανός θέλει να  

προσφέρει οικονομική βοήθεια για 

την συντήρηση του σχολείου μας  

μπορεί να απευθύνεται στους:  

1)  Γιάννη Σπανό,   

2)  Βασίλη Θάνο και  

3)  Ελένη συζ. Γ. Μητσάκη 

Hondos Center® 

Υπέροχο ταξίδι  ομορφιάς 

Το Υπέροχο Ταξίδι στην ομορφιά έχει 
πάντα μια αφετηρία … εσάς! 

Όλα τα μεγάλα brands για την      ανδρι-
κή και γυναικεία καθημερινή σας περι-
ποίηση συγκεντρωμένα   σε ένα κατά-

στημα!!! 

Στα Hondos Center  κάνετε όλες    τις 
αγορές σας ευχάριστα, πάντα στις καλύ-

τερες 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  

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» 

Έκκληση για  
προσφορά  αίματος 
Δραματική έκκληση προς τους 

συγχωριανούς απευθύνει ο Δη-

μήτριος Γιαννουσάς για το θέμα 

της τράπεζας αίματος. Η αδιαφο-

ρία είναι αδιανόητη για ένα τόσο 

ευαίσθητο θέμα. Κανείς ποτέ να 

μην  χρειαστεί το αίμα κι όμως 

πρέπει να υπάρχει. Χρειάζεται 

άμεση κινητοποίηση για να ζω-

ντανέψουμε την τράπεζά μας. 

 Ευαισθητοποιηθείτε. 

 Νέο Δ. Σ. Εξωραϊστικού  
& Μορφωτικού Συλλόγου  

 

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου: 

Τακτικά Μέλη: Πρόεδρος: Μπατσιάκου-Θάνου 

Κατερίνα, Αντιπρόεδρος: Καραμέτος Νικόλαος 

του Κων/νου,  Γεν. Γραμματέας: Μακρή Γιάννα, 

Ταμίας: Μακρής Κώστας του Δημητρίου,  

Μέλος: Μακρή Μάρθα  

Αναπληρωματικά Μέλη: Βούλγαρης Ηλίας του 

Κωνσταντίνου, Κουσάνα Δήμητρα του Χριστοδ. 

Εξελεγκτική επιτροπή: Κουσάνας Κώστας του 

Ηλία, Θάνος Γεώργιος του Κων.  
 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας κάνει μια προσπάθεια 

για πλήρη καταγραφή των μελών του. [Η προηγούμε-

νη έκκληση μέσω της εφημερίδας (φύλ. 144) έπεσε 

στο κενό]. Προς τούτο καλεί τους έχοντες δικαίωμα 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού (τακτικά 

μέλη του Σωματείου εγγράφονται τη αιτήσει των εν-

διαφερομένων ανεξαρτήτως φύλλου εφ’ όσον είναι 

νυν ή τέως κάτοικοι και τέκνα-σύζυγοι αυτών)  και το 

άρθρο 9 Πόροι (1. Πόροι του Σωματείου είναι α) Το 

δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών οριζόμενον 

σε δρχ 50 δι’ άπαντα τα τακτικά μέλη, εξαιρουμένων 

των μαθητών και φοιτητών δια τους οποίους ορίζεται 

στο ήμισυ. β) Αι συνδρομαί των ανωτέρω ορίζονται 

εις δρχ. 5 εξαιρουμένων ωσαύτως των μαθητών δια 

τους οποίους το ήμισυ. Το δικαίωμα της εγγραφής και 

οι συνδρομές δύναται να αυξομειούται  δι’ αποφάσε-

ως της Γεν. Συνελεύσεως). 

Επειδή μέχρι σήμερα απόφαση σχετική  περί αυξή-

σεως της ετήσιας συνδρομής των μελών δεν υπάρχει, 

θεωρούμε εύλογο το ποσό να οριστεί από τούδε στο 

ποσό των 5 ευρώ για κάθε μέλος  και η επόμενη Γεν. 

Συνέλευση να το επικυρώσει. 

Όσοι λοιπόν από τις 15 Αυγούστου 2020 και μετά 

έδωσαν συνδρομή για την εφημερίδα και έχουν το 

δικαίωμα να είναι μέλη, κατά το προαναφερόμενο 

άρθρο 5, αυτοδίκαια είναι μέλη του συλλόγου για το 

έτος 2021. Επιπλέον να επικοινωνήσουν με τα μέλη 

του Δ.Σ. και να δηλώσουν και τυχόν επιπλέον μέλη 

των μελών της οικογένειάς των, εφ’ όσον  κατέβαλαν 

συνδρομή μεγαλύτερη των 5 ευρώ (π.χ. αν ο κάποιος 

έδωσε 10 ευρώ για την εφημερίδα, θα εγγραφεί αυ-

τός ως μέλος και μπορεί να εγγράψει και την σύζυγό 

του ή ένα παιδί του). 

Όσοι καταβάλουν στο εξής συνδρομές να δηλώ-

νουν και την εγγραφή μελών κατά τα ανωτέρω. 

Οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου  
προχωρούν οι διαδικασίες για τη 
δημοπράτησης της μελέτης της  

Π ροχωρούν oι διαδικασίες δημοπράτησης της μελέτης 

«Ολοκλήρωση μελετών Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας 

– Καρπενησίου». Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο 

πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, χρημα-

τοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που 

αφορά την αποκατάσταση τμήματος 8,1 χλμ. από τον οικισμό 

της Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα. 

Στοιχεία του έργου 

Η σχεδιαζόμενη οδός είναι μήκους 8,1km περίπου και 

εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του Ν.Καρδίτσας. Η υφι-

στάμενη χωμάτινη οδός, που συνδέει το Ν. Καρδίτσας με τον 

Ν. Ευρυτανίας διερχόμενη από τον οικισμό της Νεράιδας, 

μέσω του ποταμού Μέγδοβα, χαρακτηρίζεται από προβλήμα-

τα βατότητας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η 

διέλευση από τον ποταμό συντελείται μέσω ιρλανδικής διά-

βασης κατά τους μήνες που δεν υπάρχει ροή. 

Έτσι, η υπό μελέτη οδός που αποτελεί βελτίωση της ως 

άνω υφιστάμενης οδού, με την αρχή της να χωροθετείται 

στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην 

γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα η οποία έχει περιληφθεί 

στο εν λόγω οδικό τμήμα. Αποτελεί μία οδό που σχεδιάστηκε 

με σεβασμό στο ανάγλυφο και στο τοπίο της περιοχής, ενώ 

παράλληλα λήφθηκε μέριμνα για την οδική ασφάλεια και την 

ασφαλή χρήση της οδού. 

Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας οδού, η ταχύτη-

τα μελέτης ανέρχεται σε 40km/h. Η τυπική διατομή που επι-

λέχθηκε είναι η ε2 (6,50μ πλάτος οδοστρώματος), σύμφωνα 

με την κατάταξη ΟΜΟΕ. 

Πηγή: karditsaLive.net (23-10-2020) 

Ψήφισμα για τη κατασκευή της  γέφυρας 
στη θέση «Ρογκάκια» του δρόμου 

Νεράϊδας - Καροπλεσίου 
 

Ε ίναι γνωστό ότι τα ορεινά χωριά των Αγράφων πλήττονται 
χρόνια από τη μάστιγα της απομόνωσης και της κακής κατά-

στασης του μεταξύ τους οδικού δικτύου, χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα της οποίας είναι η σύνδεση της Τ. Κ. Καροπλεσίου με την 
Τ. Κ. Νεράϊδας. Σύνδεση, η οποία έγινε προσπάθεια να αποκατα-
σταθεί, αλλά έμεινε ημιτελής. 

Αναλυτικότερα: 11 χρόνια πριν, κατασκευάστηκαν στη θέση 
«Ρογκάκια» τσιμεντένια βάθρα ώστε να τοποθετηθεί η στρατιωτι-
κή γέφυρα η οποία μεταφέρθηκε εκεί από τον ποταμό Άσπρο, 
που υπήρχε επί της Ε. Ο. Καρδίτσας – Καροπλεσίου, όταν αυτή 
αντικαταστάθηκε με τσιμεντένια. Η γέφυρα όμως αυτή δυστυχώς 
δεν τοποθετήθηκε ποτέ, αφέθηκε, σάπισαν τα ξύλα της και σκού-
ριασαν τα σίδερά της. Πληροφορίες λένε πώς λείπουν βασικά 
εξαρτήματα της εν λόγω γέφυρας και στις αποθήκες δε του στρα-
τού δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για την γέφυρα αυτή. 

Για τους λόγους αυτούς προωθείται ψήφισμα με συλλογές υπο-
γραφών, μέσω του F/B, των χωριανών μας (Νεράϊδας, Καροπλε-
σίου και γειτονικών χωριών) με πρωτοβουλία της 
«ΚΑΡΑΠΛΟΣΙΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ»  προς κάθε αρμόδιο 
φορέα προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή της γέφυρας. 
   Με βάση το ψήφισμα λοιπόν απαιτούμε από τον Δήμο Καρδί-
τσας, την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Αμύνης, να γίνει άμεσα αυτό 
το έργο πνοής για τον τόπο. Υπάρχουν λόγοι κοινωνικοί, τουριστι-
κοί, οικονομικοί, και λόγοι διασύνδεσης με την Ευρυτανία. Αξίζει 
τον κόπο το ελληνικό κράτος να διαθέσει 5 - 7 μέρες για να συνδέ-
σει τα δυο χωριά. 
    Υπογράφουμε και στηρίζουμε αυτό το ψήφισμα όσοι καταγόμα-
στε (και όχι μόνο) από τα συγκεκριμένα χωριά των Αγράφων και 
απαιτούμε τη δημιουργία της γέφυρας το συντομότερο δυνατόν.  

Το παρόν στάλθηκε απ’ το e-mail: με το όνομα  
“Dolopes Neraida” (dolopesne@gmail.com) 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021 

Η  Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών του 2021 θα γίνει εκτός 
απροόπτου (λόγω covid19) τον Μάϊο του 2021 αντί του Μαρτί-

ου που γίνονταν μέχρι τώρα. 
 Η Απογραφή Κτηρίων αποσκοπεί στην καταμέτρηση του αριθμού 

των κτηρίων στο σύνολο της Χώρας και κατά περιοχή, στη συλλογή 
στοιχείων, σχετικά με τη χρήση τους, πότε κατασκευάσθηκαν, κ.λπ. 

 Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών αποσκοπεί: 1)στην καταμέ-
τρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, που διαμένουν μόνιμα 
σε κάθε διοικητική διαίρεση της Χώρας, 2)στη συλλογή στοιχείων 
σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και τα δημογραφικά, κοινωνι-
κά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά κλπ   
Θα πρέπει να απογραφούμε στο χωριό όσοι περισσότεροι μπο-
ρούμε  ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη χρηματοδότηση κλπ 


