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Τα τμήματα Τριφύλλα - Νεράϊδα και
Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα
Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα

Το τμήμα Νεράϊδα -Μαυρομμάτα της
Επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Αγρινίου

Σ

το τελευταίο εναπομείναν τμήμα, μήκους μόλις 18 χλμ. Νεράϊδα –
Μαυρομμάτα, της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου, οι μελέτες
έπρεπε να έχουν τελειώσει από το Δεκέμβριο 2007. Πέρασαν 10 μήα έργα ασφαλτόστρωσης στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα δεν άρχισαν
νες κι ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ήμασταν
ακόμα και αυτό δημιουργεί σκεπτικισμό
όλοι παρόντες στη συνάντηση της 8.6.2007
και ανησυχία στον κόσμο. Απαίτηση όλων
στη Νεράιδα όπου όλοι (εκπρόσωποι Περιτων κατοίκων της περιοχής είναι τα έργα να αρχίφερειαρχών, Νομάρχες, Μηχανικοί Μελετησουν αμέσως τώρα. Η υπομονή μας εξαντλήθητές, κ.ά.) μας είχαν πεί καθαρά ότι υπάρχουν
κε.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
τα χρήματα για τις μελέτες και αυτές πρέπει
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θάνος Βασίλειος Γεω............... 697 3015409
Ελπίζαμε να αρχίσουν την άνοιξη μετά την υπονα είναι έτοιμες το αργότερο μέχρι το τέλος
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Μονάντερος Φώτης Πέτρ....... 697 4085254
γραφή της σύμβασης. Ήμασταν σίγουροι πως θα
του 2007. Ποιος ο λόγος που δεν τελείωσαν
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Κουσάνας Γεώργιος Η.............. 697 2287726
άρχιζαν μέσα στο καλοκαίρι. Έκπληκτοι όμως βλέΤΑΜΙΑΣ: Θάνου Χρυσούλα Ευαγ.................. 697 6047011
ακόμα;
πουμε να μπαίνει το φθινόπωρο και εργασίες να μην
ΜΕΛΟΣ:
Κουτσουμπάνης
Βάϊος
Στελ..
.
.......
693
9534519
Δεν είναι μελέτες τύπου Εγνατίας ή Ε-65,
αρχίζουν.
αλλά
απλού επαρχιακού δρόμου όπως είναι ο
Οι ανησυχίες εντείνονται όταν βλέπουμε να μην
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
δρόμος
Καρδίτσα – Νεράϊδα και Αγρίνιο – Βίεπιβεβαιώνονται τα λεγόμενα του Νομάρχη ΚαρδίΚαστρίτσης Τρύφων Κων................................ 697 7250896
νιαννη – Μαυρομμάτα.
τσας. Ο κ. Αλεξάκος κατά την επίσκεψή του το ΣάβΜπαλτής Σπύρος Αθαν.................................... 697 6922781
Ανησυχούμε όλοι πολύ γιατί ενώ ο καιρός
βατο 16 Αυγούστου στη Νεράϊδα, μας είπε πως τα
Κατσούλης Θεόδωρος Νικ............................. 697 3846473
περνάει
γρήγορα, οι μελέτες προχωρούν με βήέργα στο δρόμο αυτό αρχίζουν την άλλη Δευτέρα,
ματα
χελώνας.
Αφού στις 8.6.2007 μας διαβεβαιΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
δηλαδή την Δευτέρα 25 Αυγούστου. Όμως δυστυώσατε πως τα λεφτά για τις μελέτες υπάρχουν
Μητσάκης Σταύρος Νικ................................... 697 2857103
χώς από τότε πέρασαν πολλές Δευτέρες και εργασίες
γιατί αυτές δεν προχωρούν πιο γρήγορα; Γιατί
Θάνος Γεώργιος Κων......................................... 697 7204565
δεν βλέπουμε να αρχίζουν μέχρι σήμερα (7.9.2008).
δεν έχουν τελειώσει στα χρονοδιαγράμματα
Επανειλημμένα έχουμε τονίσει την σπουδαιόυχόμαστε στο νέο Δ. Σ. καλορίζικο, δημιουργικό και
που τότε βάλατε; Θα προλάβει το έργο να εντατητα του τμήματος αυτού για την ολοκλήρωση του
να δώσει νέες ιδέες, με καινούργιες πρωτοβουλίες
χθεί στο 4ον Κ.Π.Σ. ή ΕΣΠΑ όπως τώρα το ονοοδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα, αλλά
και δραστηριότητες έχοντας πάντα στην ψυχή του το
μάσατε, με αυτούς τους αργούς ρυθμούς;
καλό του χωριού μας, της Νεράϊδας.
Συνέχεια στη σελίδα 4
Συνέχεια στη σελίδα 4

Τ

Το Νέο Δ. Σ. του Συλλόγου μας

Ε

Είπαμε το Νερό Νεράκι στη Νεράϊδα

Δ

υστυχώς και φέτος, όπως και τα προ
ηγούμενα χρόνια, αντιμετωπίσαμε
στο χωριό μας, στη Νεράϊδα, μεγάλο
πρόβλημα ύδρευσης. Παρά τον περιορισμό
από τους συγχωριανούς μας στην χρήση του
νερού, δεδομένου ότι εκ των προτέρων είχε
διαπιστωθεί ότι θα προκύψει αυτό το πρό
βλημα τους καλοκαιρινούς μήνες, και πάλι
μετά την μεγάλη έλευση αποδήμων συγχω
ριανών μας προέκυψε έλλειψη νερού από το
πρώτο ήδη δεκαήμερο του Αυγούστου.
Κατά δε τις ημέρες του Δεκαπενταύ
γουστου παρατηρήθηκε ολική έλλειψη
νερού που ανάγκασε την λήψη εκτάκτων

μέτρων και ειδικότερα δίωρες και τρίωρες
ημερήσιες περικοπές στην ύδρευση οι οποί
ες προκάλεσαν μεγάλο πρόβλημα στην κα
θημερινότητα των μονίμων και αποδήμων
κατοίκων του χωριού μας.
Επιτέλους πρέπει να ληφθούν από τις
αρμόδιες αρχές τα αναγκαία μέτρα για την
εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας
νερού και να σταματήσει να παρατηρείται
αυτό το φαινόμενο το οποίο δημιουργεί πρό
βλημα ποσίμου νερού, υγιεινής και απομα
κρύνει τους συγχωριανούς μας από το χωριό
μας. 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρχισε η Αποχέτευση Ομβρίων Νεράϊδας

Άρχισαν, στα τέλη Αυγούστου και συνεχίζονται, οι εργασίες κατασκευής

των αγωγών για την Αποχέτευση των Ομβρίων Νεράϊδας.

σελίδα

Τ

Επίσκεψη Νομάρχη στη Νεράϊδα

ο χωριό μας, τη Νεράϊδα, επισκέφτηκε ο Νομάρχης Καρδίτσας κ.
Φώτης Αλεξάκος, το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 11 π.μ. Αν και ήρθε
απροειδοποίητα πολλοί χωριανοί μας συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό
καφενείο του χωριού μας και έγινε καλή συζήτηση για όλα τα προβλήματα
του χωριού και της περιοχής μας γενικότερα. Μας ενημέρωσε για τις τελευταίες
εξελίξεις στα θέματα των δρόμων, προς Γιαννουσέϊκα, προς Τριφύλλα και προς
Μαυρομμάτα, για τη συντήρηση του άξονα Καρδίτσα – Νεράϊδα, ενώ μας είπε και
για τους άλλους μεγάλους δρόμους του νομού μας. Έγινε συζήτηση και άκουσε με
προσοχή τις ανησυχίες μας για το σχεδιαζόμενο Υδροηλεκτρικό στο ποτάμι μας.
Συζήτηση έγινε επίσης και για το σχεδιαζόμενο «Καποδίστρια 2» λέγοντάς μας την
γνώμη του γι’ αυτόν. Γενικά έγινε μια ήρεμη και καλή συζήτηση, λύνοντάς μας πολλές
απορίες που είχαμε. Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας τον κ.
Αλεξάκο που επισκέφτηκε το χωριό μας και έγινε αυτή η συζήτηση, το καλοκαίρι,
τις ημέρες που ήταν όλοι οι απόδημοι στο χωριό και πολλά ήθελαν να ρωτήσουν για
να ενημερωθούν.

14

Πανηγύρι Μοναστηριού Νεράϊδας &
8ον Αντάμωμα Δημοτών Δήμου Ιτάμου

Σε τοποθεσία του χωριού μας, στο Μοναστήρι Νεράϊδας, έγινε φέτος με
επιτυχία το 8ον Αντάμωμα των Δημοτών Δήμου Ιτάμου, την ίδια μέρα με το
Πανηγύρι της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας.
σελίδα

9

Ημερίδα για την ιστορία του χωριού μας

Ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας και τη δράση του ήρωα Κατσαντώνη

στην περιοχή μας παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που έγινε στην πλατεία
Νεράϊδας το Σάββατο 9.8.2008, το απόγευμα.

σελίδα

10

Λαϊκή Συνέλευση Νεράϊδας

Η αντίθεση στο σχεδιαζόμενο Η/Υ κυριάρχησε από τους ομιλητές στη Λ.Σ.
σελίδα

5

Ψαράδες συνελήφθησαν στο Μέγδοβα για λαθραλιεία
Συνελήφθησαν στην περιοχή Μπεσιώτη, της Νεράϊδας, 5 ξένοι ψαράδες που
ψάρευαν στο Μέγδοβα με παράνομα μέσα.
σελίδα

14

Τ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποδήμων
Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου, συγκαλεί τα μέλη
τον Συνδέσμου σε ετήσια τακτική Γενική Σννέλευση
στις 2 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30
π.μ στην αίθουσα του ημιώροφου του εντευκτηρίου με
την επωνυμία La Palmie-Bistro, Αντήνορος 31 Παγκράτι
(κοντά στο Ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ) με θέματα ημερησίας
διατάξεως:
Ι. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ., για την
περίοδο από την εκλογή του μέχρι σήμερα.
2. Ανάγνωση και συζήτηση επί της εκθέσεως της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του
προηγουμένου έτους.
4. Γενική συζήτηση και ενημέρωση επί διαφόρων
σοβαρών θεμάτων.
Σε περίπτωση που δε θα έχουμε απαρτία, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, 9
Νοεμβρίου 2008, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Γενική Συνέλευση
Αποδήμων Νεράϊδας

Το Δ. Σ. του Συνδέσμου
Αποδήμων Νεράϊδας καλεί
τους αποδήμους στην Αθήνα
Νεραϊδιώτες στην Τακτική
Γενική Συνέλευση που θα γίνει
την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις
10 π.μ. σε αίθουσα των Καφεεστιατορίων Palmie-Bistro (των
αδελφών Κουτρουλιά από τη
Μαυρομμάτα), επί της πλατείας
Κάραβελ. Παρακαλούμε πολύ
να είμαστε όλοι παρόντες.

Ευχόμαστε στους
αναγνώστες μας
Καλό Χειμώνα

Ο κόσμος της τέχνης
ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
129
Σύ τές δύναμές σου σπρώχνεις,
και αγκαλά δεν είν’ πολλές,
πολεμώντας, άλλα διώχνεις,
άλλα παίρνεις, άλλα καίς.
130
Με επιθύμια να τηράζεις
δύο μεγάλα σε θωρώ,
και θανάσιμον τινάζεις
εναντίον τους κεραυνό.
131
Πιάνει, αυξαίνει, κοκκινίζει,
και σηκώνει μια βροντή,
και το πέλαο χρωματίζει
με αιματόχροη βαφή.
132
Πνίγοντ’ όλοι οι πολεμάρχοι,
και δεν μνέσκει ένα κορμί.
Χάρου, σκιά του Πατριάρχη,
πού σ’ επέταξαν εκεί!
133
Εκρυφόσμιγαν οι φίλοι
με τ’ς εχθρούς τους τη Λαμπρή,
και τους έτρεμαν τα χείλη
δίνοντάς τα εις το φιλί.
134
Κειές τές δάφνες που εσκορπίστε,
τώρα πλέον δεν τές πατεί,
και το χέρι οπού εφιλήστε
πλέον, ά, πλέον δεν ευλογεί.
135
Όλοι κλαύστε! Αποθαμένος
ο αρχηγός της Εκκλησιάς.
Κλαύστε, κλαύστε κρεμασμένος
ωσάν να ‘τανε φονιάς.
136
Έχει ολάνοικτο το στόμα
π’ ώρες πρώτα είχε γευθεί
τ’ Άγιον Αίμα, τ’ Άγιον Σώμα,
λες πώς θενά ξαναβγεί
137
η κατάρα πού είχε αφήσει
λίγο πριν να αδικηθεί,
εις οποίον δεν πολεμήσει
και ημπορεί να πολεμεί.
138
Την ακούω, βροντάει, δεν παύει
εις το πέλαγο, εις τη γή,
και μουγκρίζοντας ανάβει
την αιώνιαν αστραπή.
139
Η καρδιά συχνοσπαράζει…
Πλήν, τι βλέπω; Σοβαρά
να σωπάσω με προστάζει
με το δάκτυλο η θεά.
140
Κοιτάει γύρω εις την Ευρώπη
τρεις φορές μ’ ανησυχιά,
προσηλώνεται κατόπι
στην Ελλάδα, και αρχινά:
141
«Παλικάρια μου, οι πολέμοι
για σας όλοι είναι χαρά,
και το γόνα σας δεν τρέμει
στους κινδύνους εμπροστά.
142
»Απ’ εσάς απομακραίνει
κάθε δύναμη εχθρική,
αλλά ανίκητη μιά μένει
που τές δάφνες σας μαδεί.
143
»Μία, που όταν ωσάν λύκοι
ξαναρχόστενε ζεστοί,
κουρασμένοι από τη νίκη,
άχ! τον νούν σας τυραννεί.
144
»Η Διχόνοια, που βαστάει
ένα σκήπτρο η δολερή,
καθενός χαμογελάει,
Πάρ’ το, λέγοντας, και σύ.
Συνεχίζεται
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Δημοσιεύουμε στο φύλλο αυτό,
τις 129 έως 144, από τις 158
4στιχες στροφές του μεγάλου
αυτού ποιήματος. Στο επόμενο
φύλλο θα βάλλουμε τις υπόλοιπες στροφές και το ποίημα
τελειώνει.
Ενώ το ποίημα, αυτό το αριστούργημα της ποίησης, φτάνει
προς το τέλος του, ο ποιητής, ο
Διονύσιος Σολωμός, φτάνει κι
αυτός στο αποκορύφωμα του
ταλέντου του. Εκφράζει με στίχους την έντονη ψυχική διάθεση που βρίσκεται βλέποντας
την Επανάσταση του ΄21 σε
κίνδυνο. Βλέποντας τους στρατιωτικούς αντίπαλους με τους
πολιτικούς, Έλληνες να σκοτώνουν Έλληνες.
Αρχίζει να μιλάει για τη διχόνοια. Με λέξεις και στοίχους τεράστιας βαρύτητας που έχουν
χαραχτεί βαθειά μέσα μας απ’
τα παιδικά σχολικά μας χρόνια.
Η διχόνοια λοιπόν η αιώνια κακοδαιμονία μας.
Στίχοι αξεπέραστοι στους αιώνες και πάντα επίκαιροι…

«ΛΑΔΩΜΕΝΕΣ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ»
Όλοι βλέπουν και «δεν» βλέπουν
για το κάθε τι κακό
και τα μάτια τους τ’ ανοίγουν
για το… εναλλακτικό…
Θα το πω και θα το γράψω
κι όσες χρειαστεί φορές
του Αϊγιάννη το ψωμάκι…
«έγκλημα» το… ειδεχθές.
Έτσι το χαρακτηρίζουν
και δε νοιώθουν ενοχές
και τα μάτια τους τ’ ανοίγουν
στις μεγάλες αρπαχτές…
Και οι νέοι που πεθαίνουν
από τα ναρκωτικά
δεν τους νοιάζει κι ας πληθαίνουν
τ’ άπληστα τ’ αρπακτικά…
Έτσι κάνεις και μιλήσεις
για το δίκιο στη στιγμή
σε μια κόλλα σε τυλίγουν
και σε βάζουν φυλακή…
Όλοι βλέπουν και «δεν» βλέπουν
την κατάσταση αυτή
και αδιάφορα σφυρίζουν
δεν τους καίγεται καρφί…
Την Ελλάδα την σκοτώνουν
για το χρήμα το «ζεστό»
και στο δίκιο σου φουσκώνουν
μια κλωτσιά στον πισινό…

Νεράϊδα
Όμορφη κόρη των βουνών,
Νεράϊδα ξακουσμένη,
σαν κρίνο, σαν τριαντάφυλλο
χιλιοτραγουδισμένη.
Μέσα στα δέντρα διάλεξες
να χτίσεις το χωριό σου,
μας δείχνεις τον παράδεισο
με το νοικοκυριό σου.
Πώς σε πονώ, σε λαχταρώ,
και σ’ έχω στην καρδιά μου,
στα ξένα εδώ που βρίσκομαι
σ’ έχω παρηγοριά μου.
Μικρό παιδί τριγύριζα
γοργά σαν χελιδόνι,
δε χόρταινα να χαίρομαι
τον κούκο και τ’ αηδόνι.
Στη Λακκοπούλα έπαιζα,
στον έλατο, στη φτέρη,
Πάνω Καρυά λημέριαζα,
μέχρι το Κουτσοχέρι.
Μάρτσα μου, δε σε ξέχασα
με τα πολλά λουλούδια.
Εδώ λαλούν οι πέρδικες
τα όμορφα τραγούδια.
Θα έρθω πάλι στο χωριό,
πάλι να κατοικήσω,
σπίτι κοντά στο πατρικό
θέλω να ξαναχτίσω.

Μέγα-Λάκκος

Το ‘χε η μοίρα σου, φτωχό και καταφρονεμένο,
διάσπαρτο και αφανές, στους λόγγους σκορπισμένο.
Εδώ παλιά απλωνότανε του λόγγου αγριάδα,
καλή του τύχη σήμερα να λάμπει ηλιάδα.
Είναι το Σαραντάπορο, ο πόθος των ανθρώπων,
να λάμψει κάποτε κι εδώ η ανταύγεια των φώτων.
Όλα με τάξη καμωμένα συνθέτουν όμορφο χωριό,
σα μια κυψέλη ευλογημένη, ένα λαμπρό νοικοκυριό.
Σπίτια πανέμορφα, μοντέρνα, πλατείες, δρόμοι και αυλές
είναι με τέχνη καμωμένα, χωρίς πολλές υπερβολές.
Στους δρόμους κρέμονται λουλούδια, κρίνα, κισσοί, τριανταφυλλιές,
εντυπωσιάζουνε οι γλάστρες στις πεντακάθαρες αυλές.
Έλατα στους δρόμους φυτεμένα, σε γραμμικό συνδυασμό,
που προκαλούνε εντυπώσεις για τον καινούργιο οικισμό.
Κουρτίνες στα παράθυρα, πλεγμένες με μεράκι,
δείχνουν αριστουργήματα σ’ αυτόν που θα περάσει.
Ανάμεσα στα έλατα στο πάρκο μεγαλείο,
η γραφική μας εκκλησιά και το καλό σχολείο.
Σαν φάρος το καμπαναριό, το φωτεινό ρολόι,
χτυπά η καμπάνα ρυθμικά ν’ ακούν την ώρα όλοι.
Σε διασκεδάζουν τα πουλιά με τη μυσταγωγία,
τ’ αηδόνια σε μαγεύουνε ν’ ακούς τη συναυλία.
Όμορφο Σαραντάπορο, πρότυπο χωριουδάκι,
πως άλλαξες με τους καημούς και το πολύ μεράκι.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Πωλούνται δυο (2) οικόπεδα ανατολικά του Δ. Δ. Νεράϊδας. Το ένα 600 τ.μ.
και το δεύτερο 1.000 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 697 4433949.

«Θύμα κι εγώ, όπως παντού,
σ’ όλες τις επαρχίες,
που κλείνουν σπίτια και χωριά
με τις αποδημίες.»
Οι άλλοτε όμορφες αυλές
οι καγγελοφραγμένες,
τώρα βουβές και έρημες,
πολύ χορταριασμένες.
Παιδιών φωνές που βούϊζαν
στους δρόμους, στο σχολείο,
πλέον δεν ακούγονται,
‘χάθει το μεγαλείο.
Φιλόξενη βρύση του Λουκά
με τα καλά νερά σου,
έμεινες πλέον έρημη,
έχασες τη χαρά σου.
Σαν φάρος μεγαλοπρεπής
με τον κισσό ντυμένος
στέκει βουβός ο πλάτανος,
τώρα παρατημένος.
Πουλάκια εδώ δεν κελαηδούν,
δεν παίζουν στον αέρα,
κοπάδια δεν ακούγονται,
ούτε η γλυκιά φλογέρα.

Αυτοί είναι οι προστάτες
από σένα πιο ψηλά
μην μιλάς έχουνε «πλάτες»
και πληρώνονται καλά…

Κι όταν η νύχτα έρχεται
στα σπίτια και στα πλάγια,
πένθιμα μοιρολογεί
πάντα η κουκουβάγια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΓΕΡΗΣ

Το Σαραντάπορο

Για πες μου ποιος σε πλήγωσε
και σ’ έφερε στον τάφο
μικρή πατρίδα του χωριού,
όμορφε Μέγα - Λάκκο;

Ναρκεμπόροι θησαυρίζουν
με χιλιάδες πονηριές
αφού πρώτα ξαγοράζουν
«λαδωμένες ζυγαριές».

Και πονώ όταν το βλέπω
άχ Ελλάδα μου χρυσή
να σκοτώνουν τα παιδιά σου
και μή μπαίνουν φυλακή.

Σημείωση: Τα κάτωθι ποιήματα για τους τρεις (3) οικισμούς του χωριού μας
(Νεράϊδα - Σαραντάπορα - Μεγαλάκκο), είναι από το βιβλίο «Ποιητικό Οδοιπο
ρικό» του αγαπητού χωριανού μας παπα-Γιώργη Δήμου, Έκδοση 2005. Στις 120
σελίδες του περιέχει 54 ποιήματα που υμνούν τον τόπο μας.

«Κι αν τους ανθρώπους έχασα
πάλι τους περιμένω,
σαν τη μανούλα καρτερώ
πού ‘χει ξενιτεμένο.»

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

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

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις
απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους
δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800
www.klono.gr /// klonodesign@gmail.com
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Κ ο ινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Η Βούλα και ο Μάρκος Λιάπης
του Αναστασίου, απέκτησαν αγοράκι την Παρασκευή 14 Μαρτίου
2008 στην Αθήνα.
• Η Ρένα και ο Άγγελος Βούλγαρης γιός της Βιργινίας και του
αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη,
απέκτησαν του δεύτερο κοριτσάκι
τους, το Σάββατο 29 Μαρτίου 2008,
στη Θεσσαλονίκη όπου διαμένουν.
• Ο Λάμπρος Μητσάκης γιός της
Βάγιας και του Γεωργίου Μητσάκη
από την Αγία Παρασκευή Λαμίας
και η Ρούλα Μπούργου καταγόμενη από τη Φουρνά απέκτησαν αγοράκι το Σάββατο 19 Ιουλίου 2008,
στη Λαμία.
• Η Αγγελική και ο Νίκος Λιάπης
γιός της Ντίνας και του αείμνηστου
Κων/νου Λιάπη, από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, απέκτησαν
αγοράκι την Δευτέρα 4 Αυγούστου
2008, στην Αθήνα όπου μόνιμα διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Ο Δημήτρης και η Δήμητρα Θεοχάρη - Τσιώτα, κόρη της Ελένης
Κουσάνα (και του Αποστόλη Θεοχάρη που μένουν στη Φουρνά),
βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το
όνομα Γεωργία, την Κυριακή 15
Ιουνίου στο Σταυρό Λαμίας, όπου
διαμένουν.
• Η Βίκυ κόρη της Ειρήνης και του
Γιώργου Καφαντάρη και ο Κώστας
Κουσάνας γιός της Μερόπης και
του Ηλία Κουσάνα, βάπτισαν το
αγοράκι τους με το όνομα Ορέστης - Φώτιος, το Σάββατο 21 Ιουνίου, στο Μώλο Φθιώτιδας, όπου
διαμένουν.
• Η Αφροδίτη και ο Χαράλαμπος
(Μπάμπης) Ζήσης, γιός της Χρυσάνθης και του αείμνηστου Χρήστου Ζήση, βάπτισαν το κοριτσάκι
τους με το όνομα Χρυσάνθη, το
Σάββατο 16 Αυγούστου, στην Ι. Μ.
Γεννήσεως Θεοτόκου (στο Μοναστήρι) Νεράϊδας.
• Η Ευανθία κόρη του Ηλία Κουσάνα και της αείμνηστης Αικατερίνης και ο Κώστας Μονάντερος
γιός της Τασίας και του Δημήτρη
Μονάντερου, βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το όνομα Αικατερίνη - Αναστασία το Σάββατο 30
Αυγούστου στον Αη-Λιά Νεράϊδας.
• Η Ρένα και ο Άγγελος Βούλγαρης γιός της Βιργινίας και του
αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη, βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με το
όνομα Γεωργία, την Κυριακή 31
Αυγούστου, στη Θεσσαλονίκη όπου
διαμένουν.
• Ο Αθανάσιος και η Ντίνα Βαρελά - Τίκα, κόρη της Μαρίας και
του Γιάννη (Λούλη) Βαρελά, βάπτισαν το αγοράκι τους, με το όνομα
Ιωάννης, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στην Παναγία Λιχάδος στην Εύβοια.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

Μνημόσυνο

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2008,
θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο, της
Μάρθας Γεωργίου Αυγέρη, στις
11 π.μ., στο Κοιμητήριο των Αγίων
Αναργύρων στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

• Η Περσεφώνη Καραμέτου κόρη
της Ευφροσύνης και του Χρήστου
Καραμέτου (εγγονή της Περσεφώνης και του Γιώργου Καραμέτου
- αείμνηστοι και οι δύο), και ο
Λούτας Κων/νος από την Αθήνα
αρραβωνιάστηκαν το χειμώνα στην
Αθήνα.
• Ο Γεώργιος Κατσούλης (ιατρός)
γιός της Σεβαστής και του Νίκου
Κατσούλη (Γιατρού) και η Γεωργία
Τσέλιου (ιατρός), από την Καρδίτσα, αρραβωνιάστηκαν το Σάββατο
19 Ιανουαρίου 2008, στην Καρδίτσα.
Ευχόμαστε Καλά Στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

• Η Αγορή (Ρούλα) Βούλγαρη
κόρη της Ευαγγελίας και του Γιώργου Βούλγαρη (εγγονή της Αλέξως
και του αείμνηστου Ρίζου Βούλγαρη), και ο Γιώργος Τσουμερκιώτης από το Αρτεσιανό Καρδίτσας,
παντρεύτηκαν το Σάββατο 21 Ιουνίου 2008, στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Καρδίτσας.
• Η Ελένη Καραμέτου κόρη της
Μαρίας και του Χρήστου Καραμέτου (εγγονή του αείμνηστου Γιώργου Καραμέτου), και ο Νικόλαος Κούνουπας από την Αθήνα,
παντρεύτηκαν την Παρασκευή 27
Ιουνίου 2008, στον Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Αρτέμιδας (στη
Λούτσα) Αττικής.
• Ο Βασίλειος Λιάπης γιός του
Αναστασίου Λιάπη και της Στέλλας Γιαννουσά από τα Σαραντάπορα, και η Άννα Ιωαννίδου από
τη Φλώρινα, παντρεύτηκαν το
Σάββατο 28 Ιουνίου 2008, στον Ι.
Ν. Αγίας Ελένης, Παραλία Αρκίτσας, Φθιώτιδας.
• Ο Νίκος Καραμέτος (Δικηγόρος) γιός της Ιωάννας και του
Δημήτρη Καραμέτου (Επίτιμου
Προέδρου Εφετών), και η Δάφνη
Τσίχλη κόρη της Καίτης και του
Γιάννη Τσίχλη, παντρεύτηκαν το
Σάββατο 26 Ιουλίου 2008, στον Ι.
Ν. Παναγίας της Τσιγκουριώτισσας
στις Πιτσινάδες Αρωνιαδίκων στα
Κύθηρα, τόπο καταγωγής της νύφης.
• Η Ελευθερία Καραμέτου κόρη
του Γεωργίου Καραμέτου από τον
Άγιο Σεραφείμ Φθιώτιδας και ο
Ευάγγελος Μπαρμπουδάκης παντρεύτηκαν το Σάββατο 26 Ιουλίου
2008, στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου, Παραλία Καινούργιου Φθιώτιδας.
• Η Βιργινία Γκαβαρδίνα κόρη
του Δημήτρη Γκαβαρδίνα (από τη
Μολόχα) και της Βικτώριας Βούλγαρη (εγγονή της Βιργινίας και του
αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη),
και ο Ευάγγελος Κολτσίδας από
τους Σοφάδες παντρεύτηκαν την
Κυριακή 17 Αυγούστου 2008 στην
Καρδίτσα.
• Η Μαγδαληνή (Μάγδα) Εμμανουήλ κόρη του Γιάννη Εμμανουήλ και της Βούλας Γάκη (εγγονή
της Μαγδαληνής και του Σεραφείμ
Γάκη), και ο Αντώνης Μιχελάκης
από την Κρήτη, παντρεύτηκαν το

Σάββατο 23 Αυγούστου 2008, στον
Ι. Ν. Αγ. Μαγδαληνής Χανίων στην
Κρήτη.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Πέθανε η Αγορή Κατσούλη Αποστολίδη, κόρη του αείμνηστου
Μητράκου και αδελφή της Καλλιόπης και του Ζήση Κατσούλη, την
Τρίτη 1 Ιουλίου 2008, σε ηλικία 83
ετών, στα Άνω Ιλίσσια (στην Αθήνα), και η κηδεία έγινε την Τετάρτη
στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.
• Πέθανε η Νίκη Κοσπεντάρη Αντωνίου, κόρη του αείμνηστου
Νίκου Κοσπεντάρη από το Καροπλέσι και της αείμνηστης Μαρίας
Κατσούλη (εγγονή του Κώστα Κατσούλη «Κατσουλοκώτσιου»), σύζυγος του Λουκά Αντωνίου, αδελφή
της Πόπης και μητέρα του Τάσου
και του Νίκου, την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008, σε ηλικία 74 ετών, στη
Βούλα (στην Αθήνα), και η κηδεία
έγινε την Παρασκευή στο Κοιμητήριο Βούλας.
• Πέθανε ο Γεώργιος Αρβανίτης
γιός της Στεφανίας και του Ηλία
Αρβανίτη από τα Κουκέϊκα, σύζυγος της Παναγιώτας Γ. Κούκου
και πατέρας της Φωτεινής και της
Στεφανίας, την Κυριακή 27 Ιουλίου
2008, σε ηλικία 53 ετών, στην Καρδίτσα όπου και έγινε η κηδεία την
ίδια ημέρα.
• Πέθανε ο Γεώργιος Καραμέτος
του Δημητρίου, σύζυγος της αείμνηστης Περσεφώνης και πατέρας
του Χρήστου, του Πέτρου, του Κώστα και της Ζωής, την Παρασκευή
22 Αυγούστου 2008, σε ηλικία 86
ετών, στο Νέο Κρίκελλο Λαμίας
και η κηδεία έγινε την Κυριακή στη
Νεράϊδα.
• Πέθανε ο Στέλιος Κουτσουμπάνης του Γεωργίου από τα Κουκέϊκα, σύζυγος της Παναγιούλας, και
πατέρας της Θεοδώρας (Λόλας),
την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2008,
σε ηλικία 95 ετών, στην Καρδίτσα
όπου και έγινε η κηδεία την Πέμπτη.
• Πέθανε ο Νίκος Μαλάμης, ο τελευταίος από τα αδέλφια του, την
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2008, σε
ηλικία 81 ετών, στην Βαρυμπόμπη
όπου διέμενε και η κηδεία έγινε την
επομένη στο Κοιμητήριο Νέας Ερυθραίας Αττικής.
Θερμά Συλλυπητήρια.

Μνημόσυνα

• Την Κυριακή 3 Αυγούστου 2008,
στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, τελέστηκε επιμνημόσυνος
δέησις υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Ελένης Γ. Θάνου, επί της
παρελεύσεως ενός έτους από τον
θάνατό της.
• Την Κυριακή 3 Αυγούστου 2008,
στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, τελέστηκε 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
Αγορής Κατσούλη – Αποστολίδου.
• Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2008,
στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά στο

Γουδί Αθηνών, τελέστηκε επιμνημόσυνος δέησις υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Χρήστου Σεραφείμ
Μπακόλα, επί της παρελεύσεως
ενός έτους από τον θάνατό του.
Αιωνία η μνήμη τους.

Επιτυχίες

• Ο Αναστάσιος Τσιτσιμπής γιός
της Ελένης και του Βασίλη Τσιτσιμπή (εγγονός του Ηλία Τσιτσιμπή)
πέτυχε στη Σχολή Στρατιωτικής
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.
• Η Μαρία Μητσάκη κόρη της
Ελισάβετ (Βέτας) και του Σταύρου
Μητσάκη (εγγονή της Μαρίας και
του αείμνηστου Νίκου Μητσάκη),
πέτυχε στη Σχολή ΑΣΟΕ, Τμήμα
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Αθήνα.
• Η Γεωργία Γάκη κόρη της Νάγιας και του Λάμπρου Γάκη (εγγονή
του Θωμά Γάκη), πέτυχε στη Σχολή
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (Θεολογική), στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.
• Ο Αποστόλης Μαχάς γιός του
Δημήτρη και της Χρυσάνθης Μητσάκη - Μαχά (εγγονός της Μαρίας
και του αείμνηστου Νίκου Μητσάκη), πέτυχε στη Σχολή ΑΣΟΕ, Τμήμα Πληροφορικής, στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Αθήνα.
• Η Ελένη Θεοδωροπούλου, κόρη
του Παναγιώτη και της Τασίας Καραβάνα - Θεοδωροπούλου (εγγονή
της Σοφίας και του αείμνηστου
Δημήτρη Καραβάνα), πέτυχε στο
Παιδαγωγικό Τμήμα (Δασκάλα),
του Πανεπιστημίου Πατρών, στην
Πάτρα.
• Ο Νίκος Μαλάμης γιός της Άννας
και του Σωκράτη Μαλάμη (εγγονός
της Αθηνούλας και του αείμνηστου
Χριστόδουλου Μαλάμη), πέτυχε
στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων
των ΤΕΙ Λαρίσης, στη Λάρισα.
• Η Κων/να Παπαδογούλα, κόρη
του Λάκη και της Μαρίας Κουσάνα – Παπαδογούλα (εγγονή της
Μερόπης και του Ηλία Κουσάνα),
πέτυχε στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, των ΤΕΙ Καβάλας, στην
Καβάλα.
• Ο Λάμπρος Τσιτσιμπής, γιός
της Νίκης και του Κώστα Τσιτσιμπή (εγγονός της Νούλας και του
αείμνηστου Λάμπρου Τσιτσιμπή),
πέτυχε στη Σχολή Λογιστών, των
ΤΕΙ Κοζάνης, στην Κοζάνη.
• Η Νίκη Βέτσικα κόρη του Βαγγέλη Βέτσικα και της Μαρίας Λιάπη (εγγονή του Ηλία Λιάπη από τα
Σαραντάπορα), πέτυχε στη Σχολή
Λογιστών, των ΤΕΙ Λάρισας, στη
Λάρισα.
• Ο Χρήστος Μαλάμης γιός της
Άννας και του αείμνηστου Κώστα
Μαλάμη (εγγονός της Αθηνούλας
και του αείμνηστου Χριστόδουλου
Μαλάμη), εισήχθη κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στην Σχολή Λιμενοφυλάκων και ήδη κατετάγη στο
Κέντρο Εκπαιδεύσεως του Σκαραμαγκά, στον Πειραιά.
Θερμά Συγχαρητήρια στα παιδιά.

Τα τμήματα Τριφύλλα - Νεράϊδα και Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα
του οδικού άξονα Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

και τους αγώνες που κάναμε
όλοι για την χρηματοδότησή
του. Αγανάκτηση και οργή νοιώθουμε γιατί ενώ το έργο έχει
χρηματοδοτηθεί εδώ και ενάμιση χρόνο δεν αρχίζουν ακόμα
εργασίες. Ένα πελώριο γιατί
πλανάται στον αέρα.
Αρχές Ιουλίου ξεκίνησε παρόμοιο έργο του «ΠΙΝΔΟΣ»
στην Αργιθέα. Όλοι είδαμε
στις εφημερίδες της Καρδίτσας (Νέος Αγών 3.7.2008) τους
αρμόδιους του νομού μας να
φωτογραφίζονται
μπροστά
στα μηχανήματα που άρχιζαν
εργασίες στο τμήμα «Ανθηρό – Γκρόπες». Το έργο αυτό
ήταν στην ίδια λίστα με τα δικά
μας, χρηματοδοτήθηκε από το
«ΠΙΝΔΟΣ» και δημοπρατήθηκαν μαζί. Γιατί στην Αργιθέα
άρχισαν εργασίες και σε εμάς
εδώ στ’ Άγραφα δεν άρχισαν
ακόμα;
Όσον αφορά την ασφαλτόστρωση του άλλου τμήματος,
του προαναφερόμενου άξονα,
το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα,
δυστυχώς οι 500.000 ευρώ που
δόθηκαν σε πρώτη φάση για
την ασφαλτόστρωσή του μεταφέρθηκαν στον Ίταμο όπου ήδη
εκτελούνται εκεί εργασίες με
αυτά τα χρήματα. Οι αρμόδιοι
σε τοπικό επίπεδο δεν έλαβαν
υπόψιν τους ούτε τις διαμαρτυρίες μας μέσω των Συλλόγων
μας αλλά ούτε και το έγγραφο
του Υπουργού κ. Ταλιαδούρου
που σαφώς τάχθηκε υπέρ του
να δουλευτούν τα χρήματα
αυτά στο δύσκολο κομμάτι από
διασταύρωση Νεράϊδας μέχρι
Μοναστήρι. Αυτό δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ.
Ο κ. Νομάρχης Καρδίτσας
δημοσίως δεσμεύτηκε μπροστά μας (16.8.2008) κατά την
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Το τμήμα Νεράϊδα-Μαυρομμάτα
της Επαρχιακής οδού
Καρδίτσας - Αγρινίου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

επίσκεψή του στο χωριό μας
πως τα πρώτα χρήματα που θα
ξανάρθουν στο νομό για τέτοια
έργα θα δοθούν στο τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα. Μακάρι
να το δούμε. Εμείς πρώτοι από
εδώ θα τον ευχαριστήσουμε
θερμά και θα του πούμε χίλια
μπράβο. Θα το δούμε όμως;
Ο κ. Νομάρχης τηρώντας την
υπόσχεσή του βελτίωσε το σε
αθλία κατάσταση ευρισκόμενο
αυτό τμήμα στέλνοντας μπουλντόζα και στη συνέχεια χαλικοστρώνοντας καλά το οδόστρωμα. Τώρα απαιτείται τακτική
συντήρηση του δρόμου αυτού
με τον καλό καθαρισμό του
αυλακιού του (κάθε 3μηνο τουλάχιστον) από το γκρέιντερ του

Δήμου. Η συντήρηση του δρόμου αυτού είναι αρμοδιότητας
Δήμου. Το γκρέιντερ λοιπόν
του Δήμου να καθαρίζει καλά
το αυλάκι του πρόσφατα χαλικοστρωμένου αυτού δρόμου
ώστε να μην κυλάνε μέσα στο
δρόμο τα νερά των βροχών και
παρασύρουν μαζί τους όλο το
χαλίκι.
Μέχρι να ασφαλτοστρωθεί
ο δρόμος πρέπει να διατηρείται
σε καλή κατάσταση. Δεν είναι
ένας τυχαίος δρόμος είναι τμήμα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα και όλοι
μας πρέπει να αγωνιστούμε και
να πιέσουμε ώστε σύντομα να
ασφαλτοστρωθεί.
Νεράϊδα 7.9.2008

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση

Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ι. Ζήση, ο
Χαλάτσης Νικόλαος του Κων/νου και της
Βασιλικής προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ,
για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ι. Ζήση, ο
Γιάννης Σπανός του Νικολάου, προσέφερε
το ποσό των 30 ευρώ για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράιδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση
Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ι. Ζήση, ο
Φραγκάκης Νικόλαος από τον Κλειτσό
προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ, (αρ. απόδ.
675), στην Εφημερίδα μας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση
Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ι. Ζήση, οι
απόφοιτοι συμμαθητές του Α’ Γυμνασίου
Αρρένων Καρδίτσας (του σχολικού έτους
1965 - 1966), προσέφεραν το ποσό των 150
ευρώ για προγραμματισμένο έργο (νέο Οστεοφυλάκιο) στο Νεκροταφείο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην Κώστα Ι. Ζήση
Στη μνήμη του Δάσκαλου Κώστα Ι. Ζήση,
(πρώτου εξαδέλφου του) ο Βασίλης Κατσούλης του Δημητρίου (Καθηγητής Πανεπιστημίου), προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ
για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράιδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Δωρεά εις μνήμην Κώστα Χρ. Μαλάμη
Στη μνήμη του Κώστα Μαλάμη του Χριστοδούλου, συγγενείς και φίλοι του συγκεντρώνοντας χρήματα αγόρασαν και τοποθέτησαν τις καλαίσθητες καινούργιες καρέκλες
στον Γυναικωνίτη της εκκλησίας μας, του Ι.
Ν. Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για τη Δωρεά.

Σε σχόλιο της τοπικής εφημερίδας της Καρδίτσας «Νέος
Αγών» (13.8.2008) η απάντηση της Νομαρχίας («Νέος Αγών»
14.8.2008) ήταν πως το έργο είναι αρμοδιότητας Περιφέρειας
Θεσσαλίας, ωστόσο η Νομαρχία Καρδίτσας παρακολουθεί την
εξέλιξή του. Τονίζοντας συγχρόνως πως το συγκεκριμένο έργο
βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όμως παρατηρείται ένας αργός ρυθμός στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παραδέχεται ευθέως λοιπόν και η Νομαρχία
Καρδίτσας πως υπάρχει πράγματι αργός ρυθμός!
Φυσικό επόμενο είναι λοιπόν πως οι πιέσεις μας πρέπει να
ενταθούν.
Σας εμπιστευθήκαμε και σταματήσαμε να διεκδικούμε ξεχωριστά τη Γέφυρα Μέγδοβα. Αδήριτη ανάγκη για τον τόπο είναι να γίνει επειγόντως η ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία
μας αυτή Γέφυρα Μέγδοβα. Αν δεν έχετε χρήματα για το δρόμο
(ή μάλλον αν θέλετε να τα δώσετε αλλού) τότε φτιάξτε μας τη
γέφυρα και βελτιώστε τον υπάρχοντα δρόμο με τεχνικά και χαλικόστρωση. Αλλιώς τελειώστε τώρα τις μελέτες και εντάξτε το
έργο στο 4ον Κ.Π.Σ. (ΕΣΠΑ).
Διεκδικούμε την επικοινωνία που το ίδιο το Κράτος μας
έκοψε τον Ιούνιο του 1949 ανατινάζοντας το θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Το σημερινό λοιπόν Ελληνικό Κράτος είναι υποχρεωμένο να μας φτιάξει τη Γέφυρα Μέγδοβα (στη θέση «Ζάχενας»)
αποκαθιστώντας την αιώνια επικοινωνία των Παραμεγδόβιων
Χωριών.
Τέλος ενώ βλέπουμε ένα ενδιαφέρον για το έργο από πλευράς Νομαρχίας Καρδίτσας δεν βλέπουμε δυστυχώς ενέργειες
από πλευράς κ.κ. Βουλευτών και Υπουργών του νομού μας για
να τελειώσουν οι μελέτες. Πολιτικοί που σε κάθε επίσκεψη στο
χωριό μας λένε πως ενδιαφέρονται για το δρόμο αυτό, συνεχίζουν άραγε να το κάνουν; Σε τι συγκεκριμένες ενέργειες έγκειται το ενδιαφέρον τους;
Παρακαλούμε θερμά επειδή ενόψει του 4ου Κ.Π.Σ. (ΕΣΠΑ),
μας παρουσιάζεται ίσως η τελευταία ευκαιρία για να γίνει επιτέλους ο δρόμος αυτός, να ενδιαφερθούν όλοι όσοι κατά καιρούς ψηφίζουμε, σε όλα τα επίπεδα. Να πιέσουν όλοι ώστε να
τελειώσουν οι μελέτες. Αυτό προέχει αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο
λόγια αλλά και πράξεις. Θέλουμε να βλέπουμε συγκεκριμένες
ενέργειες.
Νεράϊδα 5.9.2008

Προσφορές σε Σύλλογο – Εφημερίδα
εις μνήμην
1. Καραμέτος Δημήτριος του Νικολάου (Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών),
προσέφερε στο Σύλλογο – Εφημερίδα το ποσό των 100 ευρώ, εις μνήμην του Κώστα Ι. Ζήση (αριθ. απόδ. 127).
2. Καραμέτος Δημήτριος του Νικολάου (Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών),
προσέφερε στο Σύλλογο – Εφημερίδα το ποσό των 100 ευρώ, εις μνήμην της Ελευθερίας και του Λουκά Μητσάκη (αριθ. απόδ. 128).
3. Κατσούλης Χριστόδουλος του Δημητρίου, προσέφερε στο Σύλλογο – Εφημερίδα το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην της αδελφής του
Αγορής Κατσούλη –Αποστολίδου (αριθ. απόδ. 132).
4. Κατσούλης Χριστόδουλος του Δημητρίου, προσέφερε στο Σύλλογο – Εφημερίδα το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην της αδελφής του
Σοφίας Κατσούλη – Σουλούκου (αριθ. απόδ. 133).
5. Κατσούλης Χριστόδουλος του Δημητρίου, προσέφερε στο Σύλλογο – Εφημερίδα το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην του Κώστα Ντεληθέου (αριθ. απόδ. 134).
6. Κατσούλης Χριστόδουλος του Δημητρίου, προσέφερε στο Σύλλογο – Εφημερίδα το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην του Κώστα Ι. Ζήση
(αριθ. απόδ. 135).
7. Κατσούλης Ζήσης του Δημητρίου, προσέφερε στο Σύλλογο – Εφημερίδα το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην της αδελφής του Αγορής Κατσούλη – Αποστολίδου (αριθ. απόδ. 136).
8. Κατσούλης Ζήσης του Δημητρίου, προσέφερε στο Σύλλογο – Εφημερίδα το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην της αδελφής του Σοφίας Κατσούλη – Σουλούκου (αριθ. απόδ. 137).
9. Κατσούλης Ζήσης του Δημητρίου, προσέφερε στο Σύλλογο – Εφημερίδα το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην του Κώστα Ντεληθέου (αριθ.
απόδ. 138).
10. Κατσούλης Ζήσης του Δημητρίου, προσέφερε στο Σύλλογο –
Εφημερίδα το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην της Ελευθερίας και του
Λουκά Μητσάκη (αριθ. απόδ. 139).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές και εύχεται
αιωνία η μνήμη στους εκλιπόντες.
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Λαϊκή Συνέλευση Νεράϊδας

αϊκή Συνέλευση έγινε την Κυριακή 10 Αυγούστου το απόγευμα (όπως από τον Ιούνιο είχε
ανακοινωθεί) στην κεντρική πλατεία του χωριού μας. Απόντος του Δημάρχου του Δήμου
μας στα ερωτήματα των χωριανών μας απάντησαν ο
Πρόεδρος του Δ. Δ. Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης και
ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Καραμέτος. Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε, όπως ήταν
αναμενόμενο, στο σχεδιαζόμενο Υδροηλεκτρικό (Υ/Η)
εργοστάσιο που σχεδιάζει να κάνει ιδιωτική εταιρεία
στο Σαρανταπορίσιο παραπόταμο του Μέγδοβα. Η συζήτηση άρχισε με εισηγήσεις πρώτα του Προέδρου του
χωριού και μετά του Δημοτικού Συμβούλου. Στις εισηγήσεις τους είπαν μεταξύ άλλων και τα εξής:

Ε

ισήγηση Προέδρου: Ξεκινώντας την ομιλία του ο
Πρόεδρος αναφέρθηκε στα μέτρα που πήρε φέτος το Τοπικό
Συμβούλιο για τη σωστή διαχείριση των νερών άρδευσης.
Εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκε πως τα μέτρα αυτά ήταν
πολύ σωστά αφού όλοι το διαπιστώσαμε το καλοκαίρι στην
ύδρευση. Ύδρευση και άρδευση είναι θέματα αλληλένδετα.
Για το Πλατανόρεμα είπε πως η
διεκδίκηση συνεχίζεται αφού
την 1.10.2008 έχει οριστεί το
δικαστήριο για αυτό. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα έργα που
έγιναν και θα γίνουν στον οικισμό. Δημοπρατήθηκε το έργο
της αποχέτευσης των Ομβρίων
του χωριού μας με το ποσό των
105.000 ευρώ. Η μελέτη βέβαια
του έργου αυτού είναι προϋπολογισμού 310.000 ευρώ αλλά τα
υπόλοιπα θα διεκδικηθούν στην
πορεία. Ο εργολάβος θα αρχίσει τα έργα αποχέτευσης μέσα
στο χωριό το Σεπτέμβριο για να
μην δημιουργηθεί αναστάτωση
στους δρόμους το καλοκαίρι
που είναι όλοι οι απόδημοι στο
χωριό. Σκεπάστηκε καλά το
υδραγωγείο που από την οροφή του έπεφταν σοφάδες. Έγινε
συντήρηση του αντλιοστασίου.
Βγήκαν στο δρόμο περίπου 40
ρολόγια ύδρευσης ως τώρα και
έχει προγραμματιστεί να βγούν
άλλα 80 σύντομα. Με ενέργειές
μας συντάσσεται, είπε, μελέτη
άντλησης νερού για άρδευση
από το Μέγδοβα με προοπτική
να χρηματοδοτηθεί κάποτε στο
μέλλον. Κάνουμε μια μελέτη για
τα τοιχία του κεντρικού δρόμου.
Μέσα στο 2008 έγιναν, και θα γίνουν, διάφορα μικροέργα στους
δρόμους μέσα στο χωριό. Με το
γκρέιντερ του Δήμου παραδέχτηκε πως υπάρχει πρόβλημα.
Κλείνοντας είπε πως όπως βλέπετε είμαστε συνέχεια στο χωριό, ενεργούμε και αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για το καλό
του χωριού μας.

Ε
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ισήγηση Δημοτικού Συμβούλου: Ο Δημοτικός Σύμβουλος ξεκινώντας είπε πως ο
Δήμαρχος δεν μπόρεσε να έρθει στη Λαϊκή Συνέλευση λόγω

άλλων υποχρεώσεων. Για την
ασφαλτόστρωση του δρόμου
Νεράϊδα – Τριφύλλα είπε πως
μέχρι τις 9.8.2009 πρέπει να είναι
έτοιμος αφού έτσι προβλέπει η
σύμβαση. Ο εργολάβος σύντομα
θα αρχίσει τις εργασίες. Για την
ασφαλτόστρωση του δρόμου
Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα είπε
πως πράγματι με τις 500.000
ευρώ ξεκίνησαν έργα σε ημιτελές τμήμα στον Ίταμο. Είπε ότι
η Νομαρχία αποφάσισε έτσι.
Αναφέρθηκε στο έγγραφο που
έστειλαν το χειμώνα οι Σύλλογοι στον Νομάρχη Καρδίτσας
με κοινοποίηση σε όλους τους
πολιτικούς, για να δουλευτούν
οι 500.000 ευρώ στο τμήμα Νεράϊδα – Μοναστήρι. Για το έγγραφο αυτό είπε ότι οι Σύλλογοι
δεν μας ενημέρωσαν για αυτό
και δεν έπρεπε να το στείλουν.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην
πίστωση των 105.000 ευρώ για
την Αποχέτευση Ομβρίων Νεράϊδας και είπε πως τα έργα θα
αρχίσουν το Σεπτέμβριο. Για το
πρόγραμμα «Συν-Κοινωνία» είπε
πως με τα χρήματα που μας αναλογούν το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε να δοθούν στο ΚΤΕΛ
είτε για μείωση του εισιτηρίου
είτε για να μπεί μια ακόμα ημέρα
δρομολόγιο, π.χ. το Σάββατο. Για
τη θέση «Φτερόλακκα» γίνεται
προσπάθεια από το Δήμο, μέσω
του Δασαρχείου, να μπούν τρία
(3) μικρά ξύλινα σπιτάκια προς
ενοικίαση. Για τη μεταφορά της
γέφυρας Μπέλλεϋ στη θέση «Φιλίππου», του δρόμου Νεράϊδα
– Καροπλέσι, είπε πως ήρθε πί-

στωση στο Δήμο 100.000 ευρώ
για την κατασκευή των βάσεων.
Για το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της Επαρχιακής Οδού
Καρδίτσας – Αγρινίου είπε πως
πράγματι οι μελέτες καθυστερούν, ενώ έπρεπε να τελειώσουν
από το Δεκέμβριο 2007, είναι
όμως έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέχρι και τη γέφυρα στη
θέση «Ζάχενας». Στη συνέχεια
αναφερόμενος στο Υδροηλεκτρικό (Υ/Η) είπε πως η ιδιωτική
εταιρεία μας έφερε μια αίτηση
και πήραμε απόφαση. Από τους
13 Δημοτικούς Συμβούλους οι
11 ψήφησαν υπέρ. Όμως δεν
είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Εμείς
πήγαμε και είδαμε παρόμοια Υ/Η
που έφτιαξε η ίδια εταιρεία. Είπε
ότι το κείμενο για το Υ/Η που
έγραψε ο χωριανός μας Μηχανικός Λουκάς Ντερέκας, και δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα του
χωριού μας, ήταν καλό. Όσον
αφορά τις ανησυχίες για το νερό
του παραπόταμου, το ποτάμι θα
έχει νερό, είπε, και το καλοκαίρι.
Για το Υ/Η είπε τέλος ότι αν γίνει
θα φέρει επισκέπτες στο χωριό.
Για το θέμα της Εκκλησίας είπε
πως πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον από όλους μας και συμμετοχή στη στελέχωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Τέλος αναφερόμενος στην κατασκευή του
νέου Οστεοφυλακίου πρότεινε
να γίνει μια Επιτροπή, η οποία θα
συγκεντρώσει τα χρήματα και θα
φροντίσει για τις εργασίες κατασκευής του.

Σ

τη συνέχεια άνοιξε κατάλογος ομιλητών οι οποίοι έκαναν διάφορες τοποθετήσεις και
ερωτήσεις. Αυτές αφορούσαν
τα εξής θέματα:
Κατ’ αρχήν οι περισσότεροι
αναφέρθηκαν στην απουσία του
Δημάρχου αφού στο Δήμαρχο
ήθελαν όλοι να υποβάλλουν τις
ερωτήσεις τους. Τόνισαν επίσης
πως ο Δήμαρχος απουσίαζε και
πέρυσι στο χορό του Συλλόγου
στην πλατεία, και το χειμώνα
στο χορό των αποδήμων, και την
ημέρα του πολιούχου μας Αγίου
Γεωργίου και σε άλλες εκδηλώσεις φορέων του χωριού μας. Για
το δρόμο Νεράϊδα – Γιαννουσέϊ-

Πανηγύρι Μοναστηριού Νεράϊδας

"Κριάρι κεχριμπάρι, ζυγούρι εξαιρετικό, Απαγκαριά"

κα αφού αναφέρθηκαν από ομιλητές όλα όσα έχουν γραφεί κατά
καιρούς από την Εφημερίδα του
χωριού, τα ερωτήματα επικεντρώθηκαν στο γιατί η Δημοτική
Αρχή στα έγγραφά της παραποίησε τον τίτλο του έργου; Με ποιο
όνομα – τίτλο, το έργο αυτό Μελετήθηκε, Χρηματοδοτήθηκε και
Δημοπρατήθηκε; Γιατί αντί να
ενεργεί, η Δημοτική Αρχή, ώστε
οι 500.000 ευρώ να δουλευτούν
στο δύσκολο τμήμα από τις Λογγές μέχρι το Μοναστήρι τάχτηκε υπέρ του να πάνε αυτά στον
Ίταμο; Υπήρξε τοποθέτηση που
θεωρούσε κλοπή τις 500.000
ευρώ από έργο του χωριού μας
και μεταφορά τους σε άλλο έργο
του νομού. Στη συνέχεια πολλοί
ομιλητές αναφέρθηκαν στο ζήτημα του Υδροηλεκτρικού (Υ/Η).
Ο μηχανικός Λουκάς Ντερέκας
παρουσίασε τα στοιχεία της
μελέτης του έργου, όπως είχαν
δημοσιευτεί και στην εφημερίδα του χωριού. Τα ερωτήματα
που μπήκαν στο θέμα αυτό από
χωριανούς μας ήταν: Τι όφελος
θα έχουμε σαν χωριό από αυτό;
Γιατί να υποστούμε στο ποτάμι
τις αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον (χλωρίδα και πανίδα) με το ελάχιστο νερό που θα
απομείνει να τρέχει σ’ αυτό; Πώς
θα διασφαλιστεί η σταθερότητα
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου
από τον Άμπλα μέχρι το Μουχτούρι, τη στιγμή που θα σκαφτεί στην κάτω άκρη του αυλάκι
βάθους 3 μέτρων για να περάσει
ο αγωγός; Το δρόμο εκεί τώρα
τον κρατάνε τα μεγάλα πλατάνια αν αυτά ξεριζωθούν που θα
σταθεί ο δρόμος; Γιατί πέρασε
ενάμιση χρόνος από την αίτηση
του ιδιώτη και δεν ρωτήθηκε για
το μεγάλο αυτό έργο η τοπική
κοινωνία μας σε ανοιχτή συγκέντρωση; Γιατί δεν ενημερωθήκαμε από κανέναν εκλεγμένο για
το ζήτημα και ενημερωθήκαμε
από το κείμενο του Λουκά στην
Εφημερίδα του χωριού μας; Ενώ
μπήκε και ερώτημα, ευθέως προς
τον Δημοτικό Σύμβουλο, με ποιο
αιτιολογικό ψήφησε υπέρ του
έργου αυτού στη Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Χωριανός μας είπε πως πρέπει να
το σκεφτούμε πολύ αν πρέπει
να επιτρέψουμε στον εργολάβο
του δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα
να πάρει χαλίκι από τη Χαλικόβρυση. Γιατί, είπε, ο χαλιάς εκεί
λειτουργεί σαν σφουγγάρι και
θα έχουμε πρόβλημα με το νερό
στη Χαλικόβρυση αν παίρνουμε
συνέχεια χαλίκι από πάνω. Έγινε
ερώτηση για το τι σχεδιάζει να
κάνει ο Δήμος στη «Φτερόλακκα». Ερώτηση επίσης για το τι θα
γίνει με τα προβληματικά σημεία
του επαρχιακού δρόμου Καρδίτσα – Νεράϊδα. Ερωτήματα τέλος
μπήκαν από χωριανούς μας για
την εγκατάλειψη των δρόμων
(αρμοδιότητας Δήμου) και την
αθλιότητα που βρίσκονται από
την μη συντήρησή τους.

Απαντήσεις σε όλα αυτά (που
απευθύνονταν καθαρά στο Δήμαρχο) έδωσαν ο Πρόεδρος και
ο Δημοτικός Σύμβουλος.

Ο

Πρόεδρος είπε: Ενημέρωσα τους φορείς ότι θα ερχόταν χθές το Σάββατο, στις 9 π.μ.,
ο Δήμαρχος για συζήτηση μαζί
μας αλλά δεν ήρθαν. Ο Δήμαρχος μπορούσε να έρθει στις 16
Αυγούστου, τις υπόλοιπες μέρες
έχει άλλες υποχρεώσεις. Μπορούμε και μόνοι μας να κάνουμε
συνέλευση χωρίς το Δήμαρχο.
Απαντώντας στο χωριανό μας
που τοποθετήθηκε για το χαλίκι από Χαλικόβρυση είπε πως
ο Γεωλόγος κ. Σελλούντος είπε
πως δεν υπάρχει πρόβλημα με
το νερό αν πάρουν χαλίκι. Για
τους δρόμους, αρμοδιότητας
Δήμου, είπε πως το γκρέϊντερ
του Δήμου είναι προβληματικό,
εμείς ρίξαμε λίγο χαλίκι σε δύσκολα σημεία, τα αυλάκια είναι
όντως βουλωμένα. Το Δασαρχείο ανέλαβε να βελτιώσει το
τμήμα Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα,
από γέφυρα Μπέλλεϋ μέχρι διασταύρωση δεν υπάρχει μελέτη,
την κάνει η Νομαρχία. Στη Φτερόλακκα παραχωρεί ο Δήμος
μια έκταση στο Δασαρχείο και
αυτό θα βάλει σπιτάκια, εμείς
δεν πληρώνουμε τίποτα. Στο Νομαρχιακό δρόμο προς Καρδίτσα,
το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει
ένα ποσό για αυτό το δρόμο, όχι
όμως για τις μεγάλες ζημιές. Για
την υποβάθμιση της Λ.Σ. (όπως
πολλοί ομιλητές τόνισαν) είπε
πως θα ήθελα να είναι εδώ ο Δήμαρχος αλλά δεν μπόρεσε. Εμείς
εδώ κάνουμε Συνελεύσεις και το
χειμώνα. Πέρυσι χωρίς να γίνει
Λ. Σ. πάρθηκε μια απόφαση για
το Υ/Η. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ψήφησαν μια προμελέτη. Συγχαρητήρια στο Λουκά που περπάτησε όλο το ποτάμι όπου θα
περάσει ο αγωγός και βρήκε τα
στοιχεία για το έργο. Δεν θέλουμε το κακό του χωριού, τόνισε
κλείνοντας, θέλουμε να υπάρχει
συνεργασία των φορέων για το
καλό του χωριού.

Ο

Δημοτικός
Σύμβουλος
είπε: Ο Δήμαρχος, είπε, θα
κάνει όποτε θέλει Λαϊκή Συνέλευση. Τα θέματα θα τα μεταφέρω εγώ στο Δήμαρχο. Οι δρόμοι
που εντάχθηκαν στο «ΠΙΝΔΟΣ»
είναι έργα της Νομαρχίας. Στις
Λογγές όντως δεν υπάρχει μελέτη. Για το Υ/Η είναι όπως τα είπε
ο Λουκάς. Η ιδιωτική εταιρεία
μας έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφήσουμε μια
προμελέτη. Συμφώνησα κι εγώ
γιατί δεν είδα να υπάρχει πρόβλημα. Για να εγκριθεί το έργο
θέλει 42 αποφάσεις. Για τον «Καποδίστρια 2» είπε πως ο νομός
Καρδίτσας θα έχει 4 – 5 Δήμους.
Με Λαϊκές Συνελεύσεις θα αποφασίσει ο κόσμος που θα πάει.
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
Συμβολή σ την Ισ τορική αλήθεια

Το τελευταίο κείμενο του αείμνηστου χωριανού μας Δάσκαλου Κώστα Ι. Ζήση

Π

αρορμόμενος, από τα δημοσιεύματα των προηγούμενων φύλλων της εφημερίδας του χωριού μας, αναφορικά με τον Κατσαντώνη, του καθηγητή Β.Δ. Κατσούλη,
τα οποία θεωρώ ιστορικά αξιόλογα και εμπεριστατωμένα
και θέλοντας να συμβάλω στην ευρύτερη γνώση του προεπαναστατικού ήρωα Κατσαντώνη, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και δικός μας, αφού μεγάλο μέρος της δράσης του
έλαβε χώρα στην ιστορική Σπινάσα, πρωτοδημοσιεύω μια
άλλη άποψη για το θάνατό του, η οποία άποψη θα συμπεριληφθεί στη βιβλιογραφία και θα αποτελέσει και αυτή κρίκο
στην ιστορική αλήθεια, γύρω από τη δράση και το θάνατο
του Κατσαντώνη.
Στα 1980, στην προσπάθεια μιας ευρύτερης έρευνας
για την ιστορία των Αγράφων και ιδιαίτερα του Κατσαντώνη και των συντρόφων του,* στη Βιβλιοθήκη της
Βουλής ανακάλυψα το βιβλίο του EUGENE YEMENIZ**
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
«…Ο Κατσαντώνης ανήκε
σ’ εκείνη τη γενιά των νομάδων
βοσκών τους οποίους συναντάει
κανείς στην Ελλάδα, κυρίως στην
Ακαρνανία και την Αιτωλία και οι
οποίοι, ρυθμίζοντας τα ταξίδια
τους κατά τη διάρκεια των εποχών,
επεκτείνουν κάποτε την αποδημία
τους μέχρι τις κορυφές της Πίνδου…»
«….Οι Σαρακατσαναίοι χωρίζονται σε ομάδες οικογενειών ή
φυλές νομάδων που κυβερνώνται
από αρχηγούς, των οποίων τα δικαιώματα συνήθως πηγάζουν από
προγόνους ονομαστούς για τα
πλούτη τους και τα κατορθώματά
τους…»
«Οι τσελιγκάδες αυτοί εμπνέουν στον Έλληνα χωρικό, μάρτυρα
των συνεχών μετακινήσεών τους
ένα αίσθημα σεβασμού ανάμικτο
με φόβο…»
«Ο Κατσαντώνης ήταν λοιπόν
ένας από τους βοσκούς αυτούς,
πριν γίνει διάσημος ανάμεσα
στους Κλέφτες του οποίου ο ελληνικός λαός λατρεύει τη μνήμη
και του οποίου οι περιπέτειες γεμίζουν ακόμα τα εθνικά χρονικά
και τραγούδια. Ο πατέρας του
αρχηγός φυλής και κάτοχος πολυάριθμων κοπαδιών, είχε νυμφευθεί
την κόρη ενός Αγραφιώτη καπετάνιου. Ο τόπος της γέννησής του
είναι άγνωστος. Η μητέρα του τον
έφερε στον κόσμο περί το τέλος
του τελευταίου αιώνα, κατά τη
διάρκεια μίας από τις περιοδικές
αποδημίες για τις οποίες έχουμε
μιλήσει. Διηγούνται μόνο ότι τη
στιγμή που τον πήγαιναν να βαπτισθεί, ο νονός του, ένας Αρματωλός
από τους γνωστούς, ειδοποιήθηκε
ξαφνικά για την εμφάνιση ενός
τουρκικού αποσπάσματος. Χωρίς
να περιμένει το τέλος της τελετής,
ο Αρματωλός τοποθέτησε το παιδί
στα σκαλοπάτια της εκκλησίας για
να τρέξει στον εχθρό. Συναγερμός
του είδους αυτού, εκείνους τους
χρόνους, δεν ήταν τίποτε άλλο από
συνηθισμένο ξεσήκωμα. Ο παπάς
παρά ταύτα, μαζεύοντας το μικρό
παιδί που έπρεπε γρήγορα να τελειώσει το βάπτισμα, βεβαίωσε
ότι το συμβάν αυτό αποτελούσε για εκείνο προμήνυμα για μια
ζωή ένδοξη και ταραχώδη. Στην

«SCENES ET RESITS DES GUERRES DE L’ INDEPENDCE –
GRECE MODERNE-» (ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ-)
Παρίσι, Αδελφοί MICAL LEVY, EKDOTES, οδός Virienne 2
Boulevard des Italiens, 13 ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ, 1869.
Γνωρίζοντας ότι ελάχιστοι περιηγητές έχουν επισκεφθεί κατά καιρούς τα Άγραφα και διαπιστώνοντας
το ενδιαφέρον που παρουσίαζε αφού ο συγγραφέας
φιλοξενήθηκε και συνομίλησε με τον παλιό σύντροφο
του Κατσαντώνη, τον ξακουστό Καραγιάννη, που ακόμα
και η λαϊκή μούσα αποθανάτισε με τους στίχους «Βγήκεν Αντώνης στ΄Αγραφα με τον Καραγιαννάκη……», το
έδωσα στο χωριανό μας Χριστόδουλο Κ. Σπανό, που
γνώριζε Γαλλικά, ο οποίος το μετέφρασε στα 1995, μου
το επέστρεψε. και παρέμεινε στο Αρχείο μου.
Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί μια απλή καταγρα-

αρχή όλα έδειχναν να συντρέχουν
εναντίον αυτής της προφητείας.
Ο Κατσαντώνης ήταν λεπτός και
ασθενικός. Μια Σουλιώτισσα μητέρα θα είχε αφήσει να χαθεί άπονα
σε κάποιο χαντάκι, αυτή την καχεκτική ύπαρξη που έδειχνε ότι δεν
θα μπορούσε να φέρει με τιμή τα
πατρικά όπλα. Αντίθετα, η μητέρα
του Κατσαντώνη περιέβαλε το γιο
της με την πιο επιμελή τρυφερότητα και του πρόσφερε φροντίδες
χωρίς τις οποίες θα είχε υποκύψει
ίσως νωρίς, από την έμφυτη αδυναμία της κράσης του…»
«Στην ηλικία των είκοσι ετών ο
Κατσαντώνης ήταν ακόμη ασθενικός, ενώ τα αδέλφια του, Κουτσούκης, Χασιώτης και Λεπενιώτης, νεώτεροι από αυτόν μερικά χρόνια,
φαίνονταν ήδη προικισμένοι με
όλα τα απαιτούμενα χαρίσματα να
γίνουν γενναίοι Κλέφτες, αν χρειαζόταν……Αυτοί δεν είχαν εξ’ άλλου γι’ αυτόν παρά μία μέτρια εκτίμηση. Όταν κατά την αφήγηση κάποιας λαμπρής μάχης, ο νέος αδύνατος άντρας ενθουσιαζόταν και
έλεγε να πιάσει ο ίδιος τα όπλα να
γίνει Κλέφτης, τον ειρωνεύονταν γι’
αυτές τις επιπόλαιες επιθυμίες που
τόσο λίγο δικαιολογούνταν από τα
φαινόμενα.
Μόνη, η μητέρα του, ενδόμυχα
περήφανη γι’ αυτό το παιδί, που
της χρωστούσε διπλάσια τη ζωή
και θυμούμενη ίσως το περιστατικό του βαπτίσματος, έπαιρνε στα
σοβαρά αυτές τις πολεμοχαρείς
απειλές και σώπασε από το φόβο
μήπως του προκαλέσει, με ένα χαμόγελο ή μια αντίρρηση, κάποια
επικίνδυνη απόφαση…»
«Κατά την εποχή αυτή, όταν
έγινε μια ζωοκλοπή στο Βάλτο,
κατηγορήθηκε ο Κατσαντώνης γι’
αυτό το έγκλημα και με διαταγή
του Μπουλούμπαση, αρχηγού της
τούρκικης αστυνομίας, ρίχτηκε
στη φυλακή. Η αθωότητα του κατηγορούμενου αναγνωρίστηκε,
όμως ο Τούρκος αρχηγός δεν τον
απέλυσε παρά μόνο έναντι πολλών λύτρων.
Ο Κατσαντώνης σκέφτηκε να
εκδικηθεί και η ευνοϊκή ευκαιρία
δεν άργησε να του δοθεί. Πράγματι, λίγες μέρες μετά την αποφυλάκιση του, συνάντησε τον Μπουλούμπαση σ’ ένα ερημικό δρομάκι,
του έλιωσε το κεφάλι και πέταξε το

πτώμα του στο γκρεμό. Αυτό το
περιστατικό καθόρισε τον προορισμό του. Επιστρέφοντας στον
τόπο του, δήλωσε ότι αποφάσισε
να γίνει Κλέφτης.
Αυτή τη φορά τον άκουσαν χωρίς μειδίαμα.
Καιρός είναι να πούμε πως το
όνομα του Κατσαντώνη δεν είναι
παρά παρατσούκλι, για το οποίο ο
βιογράφος μας δίνει την ακόλουθη
εξήγηση.* (1)
«Όταν έμαθε την απόφαση του
γιου της, η μητέρα έκλαψε……

φή και παρουσίαση μέρους του βιβλίου, ευελπιστώντας
στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το βιβλίο στο σύνολο του, με εκτενείς σχολιασμούς
για τα αναγραφόμενα γεγονότα και πρόσωπα, με επιστημονική ιστορική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη
και τις διηγήσεις και καταγραφές και άλλων ιστορικών
στο συγκεκριμένο θέμα.
_________________________
* Κώστα Ι. Ζήση, «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821», Εκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1983, σελ. 480
** Ο EUGENE YEMENIZ (Ευγένιος Γεμενής) είναι Ελληνικής καταγωγής.
Αναζητώντας τη βιογραφία και το έργο του δεν βρέθηκαν στοιχεία σε
Ελληνικές και Γαλλικές Εγκυκλοπαίδειες, σύγχρονες και του περασμένου αιώνα. Στο βιβλίο του Μπάμπη Αννίνου, «ιστορικά σημειώματα,
μετά πολλών εικόνων», Εν Αθήναι, Τυπογραφείο «ΕΣΤΙΑ», 1925, σελ.414,
αναφέρει, «…επισκεφθείς την επαρχίαν εκείνην Γάλλος περιηγητής
(αλλ΄εξ Ελλήνων έλκων το γένος) YEMENIZ εν τω βιβλίω…». Στη βιβλιοθήκη Bachelin-Deflorenne, 1867, υπάρχει το λήμμα «YEMENIZ Ν.».

να μείνει ζωντανός ούτε ένα Μουσουλμάνος. Ο Αλής διέταξε να
ρίξουν τους αιχμαλώτους του στη
λίμνη των Ιωαννίνων. Από τη μεριά
του ο Κατσαντώνης κράτησε το
λόγο του. Από τη μέρα αυτή, σκότωνε χωρίς έλεος πληγωμένους
και αιχμαλώτους κάθε ηλικίας και
κάθε φύλου. Ο πόλεμος από τη
στιγμή αυτή έλαβε στα βουνά των
Αγράφων τρομερό χαρακτήρα
σφοδρής, σκληρής, χωρίς οίκτο
εκδίκησης…»
«Μετά δυο χρόνια λυσσώδους
αγώνα, οι Τούρκοι φάνηκε να

Η σπηλιά στο Μοναστηράκι Αγράφων όπου συνελήφθη ο Κατσαντώνης, από μακριά.
(Φωτ. Αντώνη Σπ. Χόντου / Φωτ. Αρχ. Κ. Ι. Ζήση).

Κάθε φορά η φτωχή γυναίκα παρακαλούσε και ικέτευε. Άρχιζε και
τελείωνε πάντα τα λόγια της με
αυτές τις ίδιες προτάσεις: « Κάθισε, κάθισε Αντώνη. Μείνε κοντά
μου ». « Κάτσε, κάτσε Αντώνη. » Γι’
αυτό τα αδέλφια του, του έδωσαν
για σύντμηση το παρατσούκλι Κατσαντώνης, με το οποίο δοξάστηκε…»
«Ο Αλή – Πασάς μαθαίνοντας
τον ίδιο καιρό τη δολοφονία του
Μπουλούμπαση και τις νίκες του
δολοφόνου, διέταξε αμέσως, τη
σύλληψη και τη μεταφορά του στα
Γιάννενα του πατέρα και της μητέρας του Κατσαντώνη και ειδοποίησε αυτόν, ότι αν δεν κατέθετε τα
όπλα, θα σκότωνε με βασανισμούς
τους γονείς του. Ο Κατσαντώνης,
αντί για απάντηση, έστειλε στον
Πασά μια άσπρη σελίδα, καμένη
στις τέσσερις γωνίες, που σήμαινε κήρυξη πολέμου, σύμφωνα με
την αλβανική συνήθεια. Πρόσθεσε
ότι αν ακόμη και μια τρίχα έπεφτε
από το κεφάλι, του πατέρα του ή
της μητέρας του, θα ήξερε να εκδικηθεί και δεν θα δεχόταν ποτέ

εγκαταλείπουν την καταδίωξη του
ανίκητου αντιπάλου τους και να διεκδικούν την ανώφελη κυριαρχία
των ψηλών κορυφών και των δασών, για τα οποία σταμάτησαν να
ριψοκινδυνεύουν…»
ΙΙ
«Από όλες τις μάχες που έδωσε
ο Κατσαντώνης, η πιο σπουδαία
ήταν εκείνη που έκαμε να αντισταθεί κατά του Βελή – Γκέκα…»
«…Περί τα μέσα του καλοκαιριού (1808), ο Κατσαντώνης,
εξαντλημένος από κούραση, προσβλήθηκε από ασθένεια μαρασμού που τον οδήγησε σε τέτοια
κατάσταση αδυναμίας ώστε να μη
μπορεί πλέον να ακολουθεί τους
στρατιώτες του, που αφέθηκε να
τον μεταφέρουν αυτοί. Ο γιατρός
του, είδος εμπειρικού της ομάδας
του, αφού είχε εξαντλήσει γι’ αυτόν
όλες τις γνώσεις της προβληματικής επιστήμης του, τον συμβούλεψε να πάει στο νησί Αγία Μαύρα
για να συμβουλευτεί εκεί τους ευρωπαίους γιατρούς…»
«…Ο Κατσαντώνης υποχρεώ-

θηκε, κατά το φθινόπωρο (1809),
να εγκαταλείψει για δεύτερη φορά
τα Παλικάρια του, των οποίων εμπιστεύτηκε τη διοίκηση στον αδελφό του Λεπενιώτη. Κατόπιν, με τον
άλλο αδελφό του το Χασιώτη και
πέντε γενναίους, που ορίστηκαν
στην τύχη, γιατί όλοι επιζητούσαν
στην εύνοια να τον ακολουθήσουν,
αποσύρθηκε στο βουνό Μοναστηράκι, ένα από τα πιο άγρια και λιγότερο προσιτά από όλα τα Άγραφα. Στο βάθος της πιο απόκρυφης
πτυχής του βουνού, κρυμμένη από
τα βλέμματα όλων λόγω τραχειών
ανωμαλιών του εδάφους, από μια
σειρά ψηλών βράχων και βαθειών γκρεμών βρίσκεται μία σπηλιά
όπου οι βοσκοί πηγαίνουν σήμερα
να προφυλαχθούν από τις καταιγίδες. Ο Κατσαντώνης ήταν ο μόνος,
την εποχή εκείνη, που γνώριζε να
την προσεγγίζει. Οι Κλέφτες του οι
ίδιοι, αγνοούσαν την ύπαρξη αυτού του κρησφύγετου. Εκεί θέλησε
να πάει και να περιμένει τη θεραπεία του. Αναχώρησε λοιπόν, αφού
εν τούτοις αποκάλυψε το μυστικό
του ασύλου του στο Λεπενιώτη, ο
οποίος πήγε και στρατοπέδευσε με
τους άντρες του απέναντι από το
Μοναστηράκι, σ’ ένα ύψωμα από
το οποίο μπορούσε να διακρίνει τα
σημάδια που συμφωνήθηκαν, για
την περίπτωση άμεσου κινδύνου.
Κατά τη διάρκεια ενός μηνός, δεν
τάραξε την ασφάλεια του Κατσαντώνη καμιά ανωμαλία. Μόνο οι
αετοί επισκέπτονταν καμιά φορά
τη σκοτεινή διαμονή του…»
«Αλλά ο Κατσαντώνης δεν
ήταν γραμμένο να δώσει την ψυχή
σε σκοτάδι, πάνω στο κρεβάτι του
στρωμένο με φύλλα, στο βάθος
της ερημιάς. Οι τελευταίες στιγμές
του θα έδιναν σε λίγο στη φήμη του
ένα αφιέρωμα, αιματηρό και αντάξιο των κατορθωμάτων του. Ένα
βράδυ, μετά μια φοβερή καταιγίδα, τέτοια που δεν βλέπει κανείς
καθόλου, παρά μόνο σ’ αυτό το
κλίμα, μια γριά γυναίκα, προς μεγάλη έκπληξη των Κλεφτών, μπήκε
στη σπηλιά τους με τον αέρα ξένου συνηθισμένου στην κατοικία
αυτή. Δεν ήταν πράγματι η πρώτη
φορά που η γυναίκα αυτή αναζητούσε εκεί καταφύγιο. Ήταν από

_________________
*(1) Το οικογενειακό του όνομα
ήταν Μακρυγιάννης.
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το Καρπενήσι, όπου ασκούσε την
ιατρική και λίγο τη μαγεία. Κάθε
χρόνο την ίδια εποχή, διέτρεχε τα
βουνά των Αγράφων για να μαζέψει εκεί φρούτα και βότανα, που
δεν βρίσκονταν παρά στις ψηλότερες κορυφές και με τα οποία παρασκεύαζε τα φάρμακά της. Γνώριζε
λοιπόν το μέρος με τις μικρότερες
λεπτομέρειές του, αναγκασμένη
συχνά, κατά τη διάρκεια της πορείας των διαδρομών της, να αναζητήσει ένα καταφύγιο κατά της
κακοκαιρίας, είχε από καιρό ανακαλύψει το μέρος μέσα στο οποίο
οι Κλέφτες νόμιζαν ασφαλές από
κάθε έκπληξη. Την άφησαν να τοποθετηθεί στη πιο μακρινή γωνιά
του καταλύματος. Ο Χασιώτης, εν
τούτοις, ένιωσε ζωηρές ανησυχίες, βάζοντας στη σκέψη του ότι
το μυστικό του αδελφού του ήταν
στο εξής στο έλεος ενός ατόμου
από προέλευση και επάγγελμα
πάρα πολύ υπόπτων. Λίγο πριν
ξημερώσει, κατευθύνθηκε προς το
μέρος όπου η άγνωστη είχε δείξει
ότι κοιμάται, με τη σθεναρή απόφαση να της κόψει το λαιμό, για να
την αποτρέψει από κάθε πειρασμό
προδοσίας, στον οποίο θα μπορούσε αργότερα να εκτεθεί. Η γυναίκα αυτή είχε εξαφανιστεί, χωρίς
να κάνει θόρυβο, κατά τη διάρκεια
της νύχτας.
Πέρασαν σαράντα οκτώ ώρες.
Κατά τη συνήθειά του, ο Χασιώτης
βγήκε έξω από το πρωί να πάρει
νερό από μια γειτονική πηγή. Σε
λίγο επέστρεφε ωχρός, ταραγμένος για να αναγγείλει ότι τριακόσιοι Τούρκοι περικύκλωναν την
περιοχή γύρω από τη σπηλιά. Η
γριά γυναίκα τους είχε προδώσει.
Την ίδια αυτή στιγμή, από μια παράδοξη σύμπτωση, της οποίας την
πραγματικότητα βεβαιώνει ο κ.
Φραγκίστας, ο Κατσαντώνης, που
ξύπνησε πιο νωρίς από τη συνήθειά του, μιλούσε με θλίψη στους
συντρόφους του για ένα όνειρο
που τον είχε ενοχλήσει όλη τη νύχτα
και για το οποίο δεν έβρισκε παρά
ολέθριες ερμηνείες. Στον ύπνο του
με πυρετό, είδε ότι κολυμπούσε
στο μέσο ενός ποταμού, του οποίου η όχθη κρύβονταν αδιάκοπα
και ο οποίος κυλούσε από παντού
ακρωτηριασμένα μέλη…»
«Ο Χασιώτης, με υπεράριθμη
δύναμη, σήκωσε στους φαρδείς
ώμους του τον αδελφό του, ο οποίος μόλις μπορούσε να στηριχθεί.
Μπροστά από αυτόν, τα πέντε
Παλικάρια παρατάχθηκαν, οπλισμένα μέχρι τα δόντια και βγήκαν
όλοι από τη σπηλιά, με το κεφάλι σκυμμένο, αποφασισμένοι να
πουλήσουν ακριβά τη ζωή τους.
Οι Αλβανοί δεν πρόβαλαν κανένα
εμπόδιο σ’ αυτή την πρώτη ορμή,
τόσο είχαν κυριαρχηθεί από τη
φοβερή στάση των αντρών αυτών
και από το φόβο που μόνο το όνομα Κατσαντώνης τους κυρίευε. Εν
τούτοις όρμησαν σε λίγο στην καταδίωξη των φυγάδων, οι οποίοι,
εξαιτίας του σύντομου δισταγμού
του εχθρού, έφτασαν μ’ ένα πήδημα στα όρια γειτονικού δάσους.
Εκεί, πιάστηκε άνιση μάχη. Οι πέντε Κλέφτες γύρισαν και έριξαν μια
επιτυχημένη ομοβροντία Η οποία
σταμάτησε για λίγο τους Αλβανούς. Ο Χασιώτης άφησε κάτω τον

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
αδελφό του, ο οποίος, ακουμπώντας στον κορμό ενός δέντρου,
ασχολούνταν στο να γεμίζει τα
όπλα των συντρόφων του, με τις
λίγες δυνάμεις που ο κίνδυνος και
η έξαψη της μάχης του είχαν απομείνει. Αυτή η μάχη δεν μπορούσε

βασανιστήρια κάτω από πελώριο
πλάτανο, στην είσοδο στα Γιάννενα. Ήταν ο τόπος που ο πασάς είχε
διαλέξει από καιρό για θέατρο στις
εκτελέσεις του, στις οποίες παραβρίσκονταν καθισμένος στη σκιά
του πλάτανου, κάτω από τον οποίο

Η σπηλιά όπου συνελήφθη ο Κατσαντώνης στο Μοναστηράκι Αγράφων, από κοντά.
(Φωτ. Αντώνη Σπ. Χόντου / Φωτ. Αρχ. Κ. Ι. Ζήση).

να συνεχισθεί πολύ. Τα πέντε παλικάρια δεν άργησαν να τεθούν
εκτός μάχης. Οι τέσσερις έπεσαν
νεκροί. Ο Πέμπτος, που αφέθηκε
σαν νεκρός στο έδαφος, ξέφυγε
λίγες ώρες κατόπιν και έσπευσε
να συναντήσει το Λεπενιώτη, στον
οποίο διηγήθηκε τις λεπτομέρειες που αναφέραμε. Στο μεταξύ, ο
ατρόμητος Χασιώτης απομακρύνονταν πάντα. Άλλοτε διέσχιζε το
διάστημα τρέχοντας, κρατώντας
στην αγκαλιά τον αδελφό του. Άλλοτε τον άφηνε πάνω στο χορτάρι,
αντιμετώπιζε τον εχθρό που τον
κυνηγούσε, γέμιζε τα όπλα του και
ξανάπαιρνε το φορτίο του και το
δρόμο του. Μια σφαίρα χτύπησε
τελικά αυτόν τον ίδιο. Ο Κατσαντώνης και αυτός έπεσαν με το
ίδιο χτύπημα. Οι Αλβανοί όρμησαν απάνω τους. Πυροβόλησαν
στον αέρα με τις καραμπίνες τους
σαν σημείο χαράς και έβγαλαν
κραυγή άγριας χαράς, της οποίας
η αντήχηση έφτασε στα αυτιά του
Λεπενιώτη. Ο τελευταίος αυτός,
προαισθανόμενος κακό, όρμησε,
ακολουθούμενος από τους δικούς
του, προς το μέρος που ακούστηκε
ο θόρυβος και σε λίγο μπήκε στα
ίχνη των Αλβανών. Αλλά αυτοί είχαν προχωρήσει πολύ. Παρά την
ταχύτητα της πορείας του, ο Λεπενιώτης δεν τους έφτασε παρά
μόνο τη στιγμή που έμπαιναν στο
Καρπενήσι, όπου βιάστηκαν να
κλείσουν τις εισόδους. Επέστρεψε
με σπαραγμένη την καρδιά από
δίκαιη απελπισία.
Μερικές ημέρες αργότερα,
ο Κατσαντώνης και ο Χασιώτης
οδηγήθηκαν στα Γιάννενα. Ο πασάς σκέφτηκε, λένε, να τους χαρίσει τη ζωή. Επαναστάτης αυτός ο
ίδιος κοντά του σουλτάνου, κοινού
εχθρού, ήλπιζε ότι ο Κατσαντώνης
από ευγνωμοσύνη θα συναινούσε
να γίνει σύμμαχός του στον πόλεμο
που πήγαινε να διατηρήσει. Αλλά
οι γονείς του Βελη-Γκέκα, οργισμένος κατά του νικητή του τελευταίου με άσπονδο μίσος, απαίτησαν
με σφοδρότητα τον άμεσο θάνατο των αιχμαλώτων. Υποστήριξαν την απαίτησή τους με μεγάλο
ποσό χρημάτων, υπόθεση για την
οποία ο Αλή ποτέ δεν αντιστάθηκε.
Οι δύο αιχμάλωτοι λοιπόν, καταδικάστηκαν να συντριβούν τα κάτω
άκρα τους πάνω σε ένα αμόνι,
μέχρι το γοφό και να συρθούν με

έφτανε από το παλάτι του μέσω
μιας υπόγειας στοάς. Ένας ανιψιός
του Βελη-Γκέκα, για να απολαύσει
την ευχαρίστηση της εκδίκησης,
θέλησε να είναι αυτός ο ίδιος ο δήμιος του Κατσαντώνη. Σε κάποιες
στιγμές ανυπόφορου πόνου, εκείνος, εκνευρισμένος χωρίς αμφιβολία από την αρρώστια έβγαλε μια
διαπεραστική κραυγή. Ο Χασιώτης, που υπέφερε δίπλα του τα ίδια
βασανιστήρια, χωρίς να εκστομίζει
ένα στεναγμό, γύρισε και του είπε:
«Σιωπή, Κατσαντώνη! Κλαις σαν
μια γυναίκα». Ο άτυχος δεν άκουσε την ηρωική επίπληξη του αδελφού του. Είχε αφήσει τον τελευταίο
αναστεναγμό.
Παρότι ο Κατσαντώνης δεν
κατέχει στην ιστορία της χώρας
την ίδια θέση των Τζαβελαίων και
των Μποτσαραίων, δεν υπήρξε
λιγότερο, σ’ ένα θέατρο πιο περιορισμένο, ένας από τους πιο σκληρούς αντιπάλους της καταπίεσης,
ένας από τους ήρωες εκείνους
των οποίων τα κατορθώματα, που
πραγματοποιήθηκαν με τη δύναμη της πανουργίας και της τόλμης,
με μικρό αριθμό ανδρών απέναντι
σε πλήθος του εχθρού, ασκούν τα
κατορθώματα αυτά, περισσότερη
γοητεία στη λαϊκή φαντασία. Μπορεί κανείς να διακρίνει σ’ αυτόν τον
τέλειο τύπο του Κλέφτη, με όλη την
άγρια σημασία της λέξης. Για την
αφοβία του, για τις επιτυχίες του
που τις διαδέχτηκαν τραγικές ατυχίες, καθώς και για τις θαυμάσιες
παραδόσεις που συνδέθηκαν με
μερικά από τα επεισόδια της σταδιοδρομίας του, αξίζει οπωσδήποτε τη μεγάλη θέση που κατέχει στα
χρονικά και τη λαϊκή ποίηση της
Ελλάδας.»
Κώστας Ι. Ζήσης
Λαμία, Φεβρουάριος 2008

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό μας το έστειλε ο αείμνηστος Δάσκαλος Κώστας
Ι. Ζήσης τον περασμένο Φεβρουάριο 2008. Λόγω πληθώρας ύλης δεν
χώρεσε στο φύλλο του Μαρτίου.
Με τη σύμφωνη γνώμη του αποφασίσαμε τότε να μπεί στο φύλλο
Ιουνίου. Μεσολάβησε όμως εν τω
μεταξύ το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα. Κατόπιν τούτου το διαβάσαμε το καλοκαίρι στην ημερίδα που
έγινε στο χωριό και το δημοσιεύουμε τώρα εις μνήμην του.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Αγαπητά «Χρονικά»

Τ

ον περασμένο Αύγουστο έγινε συγκέντρωση των κατοίκων του χωριού στην πλατεία της Νεράιδας για να
συζητηθούν θέματα που απασχολούν τον οικισμό με
κυριότερο αυτό της σχεδιαζόμενης κατασκευής του μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (μΥΗΣ) στο ρέμα Σαρα-

νταπόρου.
Η συγκέντρωση είχε οργανωθεί από τον Πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος.
Για το μΥΗΣ Σαρανταπόρου μίλησαν δύο – τρεις συγχωριανοί μας
(μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων), αλλά ουσιαστική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων κ.λ.π. δεν έγινε στη διάρκεια της συγκέντρωσης. Με αναφορά και σε άλλα θέματα του οικισμού πέρασε η
ώρα χωρίς να αποκρυσταλλωθεί μία θετική ή αρνητική άποψη για
το υδροηλεκτρικό έργο. Στις πέντε ημέρες που έμεινα στο χωριό,
και έχοντας συζητήσει με αρκετούς κατοίκους (μόνιμους και απόδημους) σχημάτισα την άποψη ότι οι περισσότεροι είναι κατά της
κατασκευής του μΥΗΣ με βασικά επιχειρήματα την έλλειψη οφέλους για την περιοχή, την αλλοίωση του περιβάλλοντος, τον κίνδυνο καταστροφής του αμαξιτού δρόμου σ’ ένα μήκος και την πιθανότητα να μην είναι αποδοτικό το έργο λόγω μειωμένης (σε σχέση
με αυτή που υπολογίζει ο επιχειρηματίας) ποσότητας νερού. Αντίθετα ένας μικρότερος αριθμός κατοίκων υποστηρίζει ότι το έργο
πρέπει να γίνει γιατί θα ωφελήσει γενικά τη χώρα, και θα συμβάλει
στην ανάπτυξη του τόπου. Για να δοθεί μία πιο αντιπροσωπευτική απάντηση στο θέμα αυτό προτείνω τα εξής (όπως πρότεινα και
στη συγκέντρωση). Τα διοικητικά συμβούλια Νεράιδας – Σαρανταπόρου – Μεγαλάκου (εξωραϊστικών και αποδήμων συλλόγων) να
αποφασίσουν ποια είναι η θέση τους στο θέμα του μΥΗΣ (με την
επικρατούσα άποψη και την άποψη της μειοψηφίας) και το αποτέλεσμα αυτό να σταλεί στους αρμόδιους φορείς: Δήμο Ιτάμου, Νομαρχία Καρδίτσας, Περιφέρεια Θεσσαλίας και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Επέλεξα την έκφραση της άποψης των κατοίκων μέσω των Διοικητικών
Συμβουλίων των συλλόγων επειδή είναι ενεργά σωματεία και αντιπροσωπεύουν όλους σχεδόν τους κατοίκους της τέως Κοινότητας
Νεράιδας. Δυστυχώς ο Δήμος Ιτάμου δεν ενημέρωσε κανένα όταν
πριν από ενάμιση χρόνο τέθηκε το θέμα.
Εκτός από το μΥΗΣ Σαρανταπόρου στη συγκέντρωση της 10.8.08
έγινε απλή αναφορά στα σχεδιαζόμενα έργα του οικισμού: α)
Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Νεράιδας, β) Κατασκευή
τριών οικισμών για ενοικίαση στην θέση Φτερόλακα (όπου και το
ημιτελές αναψυκτήριο). Με αφορμή τις παραπάνω αναφορές αλλά
και την γνώμη μου ότι η επένδυση που προγραμματίζουν για την
Φτερόλακα δεν πιστεύω να έχει αίσιο αποτέλεσμα, θα πρότεινα και
οι δύο εκπρόσωποί μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιτάμου και τυχόν
άλλα πρόσωπα να ενημερώνουν έγκαιρα τους κατοίκους μέσω των
Συλλόγων όταν ακόμη σχεδιάζεται να γίνουν κάποια έργα στην τ.
Κοινότητας Νεράιδας. Έτσι θα ακούγονται οι απόψεις και των κατοίκων του χωριού, οι εκπρόσωποί μας θα έχουν τη στήριξη τουλάχιστον κάποιων κατοίκων και γενικά η άποψή τους θα βασίζεται
στις γνώμες περισσότερων ατόμων.
Με τιμή
Λουκάς Δ. Ντερέκας
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Η Αλήθεια» Παρασκευή 18 Ιουλίου 2008

Τα Χρονικά της Νεράϊδας - Δολόπων
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος

Π

λούσια και ποικίλη
είναι η ύλη του νέου
τεύχους των Χρονικών της Νεράϊδας Δολόπων.

Πρόκειται για το 103 τεύχος
του περιοδικού για την περίοδο Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος
2008, με όμορφα θέματα, απόψεις αλλά και προτάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μαζί με το κείμενο αυτό
δημοσιεύονταν και φωτογραφία
της πρώτης σελίδας της εφημερίδας
μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Εκδότη και τους Συντάκτες της καλής
αυτής Εφημερίδας της Καρδίτσας
για το δημοσίευμα αυτό και τα καλά
τους λόγια. Ευχαριστούμε θερμά.

Νέο Κατάστημα στα Σαραντάπορα
Το Σαραντάπορο επιτέλους απέκτησε ένα σύγχρονο και
όμορφο Καφενείο – Ψησταριά. Ένας χώρος αναψυχής,
ιδανικός για συναντήσεις κοινωνικές με σωστές εξυπηρετήσεις που προσφέρει πολλές και χρυσές ευκολίες σε όσους
χρειαστούν κάποιες ευκολίες. Το κατάστημα λειτουργεί όλο
το χρόνο.
Διεύθυνση: Βούλα Γάκη – Εμμανουήλ
Τηλ. 2441 0 94990

Αγώνες Δρόμου Παιδιών

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή παιδιών έγιναν και φέτος οι καθιερωμένοι αγώνες δρόμου την Παρασκευή 15 Αυγούστου, το απόγευμα, στη Νεράϊδα με πρωτοβουλία του
Συλλόγου μας. Τα παιδιά έτρεξαν σε τέσσερις ομάδες ως εξής:
• Στην πρώτη ομάδα (αγόρια και κορίτσια - μέχρι και Γ' Δημοτικού)
πρώτη τερμάτισε η Σοφία Μπαλτή κόρη της Σμαρούλας και του Γιάννη
Μπαλτή και εγγονή του παπα-Βάϊου.
• Στη δεύτερη ομάδα (αγόρια μικρά - Δημοτικού) πρώτος τερμάτισε ο
Δημήτρης Φλώρος, γιός του Κώστα Φλώρου και της Ευαγγελίας Πλατσιούρη και εγγονός του Δημήτρη Πλατσιούρη.
• Στην τρίτη ομάδα (αγόρια μεγάλα - Γυμνασίου) πρώτος τερμάτισε
ο Φραγκίσκος Καραμέτος γιός της Μαρίας και του Γιώργου Καραμέτου
και εγγονός του Ηλία Καραμέτου.
• Στην τέταρτη τέλος ομάδα (κορίτσια μεγάλα - από Δ' Δημοτικού
και πάνω) πρώτη τερμάτισε η Ματίνα Μητσάκη κόρη της Βέτας και του
Σταύρου Μητσάκη και εγγονή της Μαρίας.
Μετά τον αγώνα, στην κεντρική πλατεία, βγήκε αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε απονομή μεταλλίων και όπως πάντα κεράστηκε το καθιερωμένο λουκούμι.
Ο Σύλλογος λέει ένα μπράβο στα αγόρια και τα κορίτσια για τη συμμετοχή τους στους αγώνες και ζητάει του χρόνου να πάρουν και πάλι μέρος όλα τα παιδιά του χωριού μας. Να μην λείψει ούτε ένα.

Η «Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας» στη Νεράϊδα

Η

Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας παρουσίασε στην κεντρική πλατεία της Νεράϊδας το έργο: «Απ’ όλα έχει ο … μπαξές!!!»,
του Αντώνη Νικολάου. Η επίκαιρη αυτή ξεκαρδιστική σάτιρα παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία Αντώνη Νικολάου. Ο σκηνοθέτης προσπάθησε, όπως είδαμε, μέσα από διάφορα επεισόδια,
να καυτηριάσει την καθημερινότητα, τόσο στην πόλη όσο και στις
πιο μικρές κοινωνίες των χωριών, χωρίς βωμολοχίες. Αποτέλεσμα
μια παράσταση διασκεδαστική με πολύ γέλιο. Τους ρόλους ερμήνευσαν οι: Μαρίνα Γουναροπούλου, Αντώνης Νικολάου, Δήμητρα
Μάγκου και Πόπη Πλαστήρα. Τα
σκηνικά επιμελήθηκε ο Χρήστος
Μηλιώνης, την μουσική επιμέλεια είχε ο Σάκης Νικολάου και
τους ήχους - φωτισμούς η Αμαλία Τσιμουράκου.
Η Θεατρική αυτή παράσταση
δόθηκε μερίμνη του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
μας, την Δευτέρα 11 Αυγούστου
το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς τους συγχωριανούς μας
για τη μεγάλη συμμετοχή σας αφού η πλατεία ήταν γεμάτη.
Επιστολές που λάβαμε

Α

πό τη συγχωριανή μας
ιατρό – αναισθησιολόγο Τριανταφυλλιά Δήμου, κόρη του Εφοριακού (συνταξιούχου πλέον) Κων/νου
Δήμου από το Μεγα-Λάκκο,
λάβαμε μια επιστολή και 2
(δύο) κείμενα προς δημοσίευση. Μια συνέντευξη που έδωσε σε Αθηναϊκή Εφημερίδα, για
το ρόλο της αναισθησιολόγου,
τη χορήγηση της αναισθησίας
κ. ά. σχετικά θέματα και μια
συνέντευξη του (11άχρονου)
γιού της Γεράσιμου Καβαλλιεράτου, που επιλέχθηκε να
εκπροσωπήσει τη χώρα μας
στο Συμβούλιο Παιδιών της
British Airways, καταθέτοντας
τις απόψεις του σχετικά με το
πώς μπορούν να βελτιωθούν
οι υπηρεσίες της εταιρείας και
να γίνουν καλύτερα τα αεροπορικά ταξίδια.
Ευχαριστούμε θερμά την
αγαπητή συγχωριανή μας για
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τα καλά της λόγια. Ζητάμε
όμως ταυτοχρόνως και την
κατανόησή της επειδή λόγω
πληθώρας επίκαιρης ύλης δεν
μπορούμε δυστυχώς να τα δημοσιεύσουμε σε αυτό το φύλλο. Θα τα δημοσιεύσουμε στο
επόμενο φύλλο.
Ανακοινώνουμε όμως από
τώρα αυτό που μας τονίζει
στην επιστολή της:
Οποιοσδήποτε πατριώτης μας
θελήσει κάτι για ιατρικό θέμα
της ειδικότητάς της να την επισκεφθεί στο Ιατρείο της ή τηλεφωνικά οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Διεύθυνση Ιατρείου:
Δήμου Τριανταφυλλιά του Κων.
Ιατρός - Αναισθησιολόγος
MEDITERRANEO HOSPITAL
Ηλείας 10 – 12
Γλυφάδα
Κινητό Τηλέφωνο:

697 3261924

Πανηγύρι Σωτήρως

Η

πολύ καλή μέρα βοήθησε
φέτος ώστε την Τετάρτη 6
Αυγούστου να πάμε όλοι
απέναντι στο εξωκλήσι Μεταμορφώσεως του Σωτήρως. Στη μαγευτική αυτή τοποθεσία του χωριού
μας με τα σκιερά αιωνόβια πλατάνια, και τα κρύα νερά που τρέχουν
παντού.

Με απόλυτη θρησκευτική
κατάνυξη και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τελέστηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Εφημέριου παπα-Βάϊου.
Στην δημιουργία της κατανυκτικής ατμόσφαιρας βοήθησαν
πολύ και οι χωριανοί μας ψάλτες.
Μετά τη Λειτουργία ακολούθησε
το καθιερωμένο στα μέρη μας
σήκωμα του Υψώματος στο τσιμεντοστρωμένο πλέον, μεγάλο
και καθαρό προαύλιο της εκκλησίας.
Η καθιερωμένη φασολάδα
μοιράστηκε και φέτος στους
προσκυνητές. Ο Σύλλογος προσπάθησε, τις προηγούμενες
μέρες, να βρεί συγχωριανούς
μας να ασχοληθούν με την παρασκευή του φαγητού αλλά δυστυχώς κανένας δεν δεχόταν να
ασχοληθεί με αυτό. Εν τω μεταξύ
ο Πρόεδρος του χωριού μας είχε
αγοράσει όλα τα υλικά. Μπροστά
στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε τελικά δέχθηκαν, προς τιμήν
τους, και μπράβο τους, ο πατέρας του Φίλιππος και η μητέρα

του Γεωργία. Μαζί τους πήγε να
βοηθήσει και ο Σωτήρης Μονάντερος.
Η αγορά των υλικών, η ετοιμασία του φαγητού καθώς και
οι καφέδες που προσφέρθηκαν
(λόγω της απουσίας από το χώρο
καφενείου) όλα ήταν ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του Προέδρου του χωριού μας
Κώστα Πλατσιούρη στη μνήμη
των παππούδων του. Ευχαριστούμε όλοι θερμά και μέσα από
την Εφημερίδα τον Πρόεδρο για
την προσφορά αυτή.

Θέατρο Σκιών στην πλατεία Νεράϊδας

Π

λήθος κόσμου (και όλα τα μικρά παιδιά) παρακολούθησαν στην πλατεία
(όπου απλώθηκαν οι καρέκλες του Συλλόγου) την παράσταση Καραγκιόζη που δόθηκε την Πέμπτη 7 Αυγούστου το βράδυ. Η παράσταση
φέτος ήταν «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι». Ο Καρδιτσιώτης
Μάκης Χάρμπας γνωστός σ’ όλη την Ελλάδα, με το ταλέντο του, έπαιξε και
φέτος πολύ ωραία ευχαριστώντας τον κόσμο. Στο τέλος της παράστασης ο κ.
Χάρμπας βγαίνοντας έξω από τον «μπερντέ» έδειξε στα μικρά παιδιά τις φιγούρες του Θεάτρου Σκιών, απαντώντας με υπομονή και όρεξη στις πολλές
ερωτήσεις και απορίες των παιδιών.
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μάκη Χάρμπα, καθώς και τον Εξωραϊστικό &
Μορφωτικό Σύλλογό μας μερίμνη του οποίου δόθηκε η παράσταση.

Στην «Κρανιά» τιμήθηκαν ο Όσιος
Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός και ο
Καπετάνιος Βασίλης Δίπλας

Τ

ην Κυριακή 24 Αυγούστου 2008, τιμήθηκε η
μνήμη του εθνομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού και
του πρωτοπαλίκαρου του
Κατσαντώνη, Βασίλη Δίπλα
που σκοτώθηκε εκεί στη μάχη
στο Γρεβενοδιάσελο, το 1807,
στην τοποθεσία «Κρανιά» του
χωριού μας.
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, ο
Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος και ο Δήμαρχος
Ιταμου κ. Βασίλης Τσαντήλας,
οι οποίοι και απέδωσαν δημοσίους επαίνους του Δήμου σε
τρεις συγχωριανούς μας.
Στον συνταξιούχο πλέον
Αιδεσιμότατο
παπα-Βαγγέλη
Γεροκώστα, για την μακρά ποιμαντική του προσφορά.
Στον πολεμιστή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στα οχυρά
της Γραμμής Μεταξά (Ρούπελ)
κ. Σπύρο Δήμο και
Στον κ. Τρύφωνα Σπανό, για

την συνεχή ανιδιοτελή προσφορά του (παρασκευάζει πάντα τη
φασολάδα) στον εορτασμό της
μνήμης του πατρο-Κοσμά Αιτωλού.
Ακολούθησε ομιλία για το
έργο του εθνομάρτυρα πατροΚοσμά, από τον χωριανό μας
Αθανάσιο Κατσούλη (σ.σ. ολόκληρη την ομιλία αυτή θα τη
βρείτε στην απέναντι σελίδα), τέλεση επιμνημόσυνης δέησης και
κατάθεση στεφανιού στο μνημείο του Καπετάνιου Δίπλα, από
τον Υφυπουργό κ. Ταλιαδούρο.
Στους προσκυνητές και άλλους παρευρισκομένους προσφέρθηκε η παραδοσιακή φασολάδα και όλοι διασκέδασαν
με την παραδοσιακή δημοτική
ορχήστρα των πατριωτών μας
Βασιλάκη, Σούφλα, Καραμέτου,
Ζυγούρη και Αποστολακούλη.
Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, το Δήμο Ιταμου
και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Σαρανταπόρου.

Αυτά έγιναν φέτος. Του χρόνου όπως όλοι καταλαβαίνουμε
για να συνεχιστεί αυτό το ωραίο
έθιμο πρέπει κάποιοι συγχωριανοί μας να αναλάβουν να φτιάξουν τη φασολάδα. Αν φυσικά
θέλουμε να γίνεται αλλιώς να
τα σταματήσουμε όλα. Είναι το
μόνο εύκολο.
Ευχόμαστε και του χρόνου
νάμαστε καλά να περάσουμε
πάλι ωραία στο πανηγύρι του
Σωτήρως.

Πανηγύρι ΑηΛιά Νεράϊδας

Η

ηλιόλουστη και μη εργάσιμη μέρα (καθώς έτυχε
Κυριακή) βοήθησε φέτος
ώστε στις 20 Ιουλίου να ανεβούν
πολλοί χωριανοί μας στον ΑηΛιά Νεράιδας. Στο ιστορικό αυτό
ύψωμα της ελατοσκέπαστης
πλαγιάς της Μάρτσας, με τη μοναδική θέα που χαρίζει η τοποθεσία αυτή.
Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο Εφημέριος του
χωριού μας παπα-Βάϊος μαζί με
τον παπα-Κώστα Αυγέρη. Η καθιερωμένη στα μέρη μας τελετή, του
σηκώματος του Υψώματος έγινε
φέτος υπό σκιάν αφού στήθηκε το
σκέπαστρο - κιόσκι για την προστασία από τον ήλιο. Το σκέπαστρο
αυτό κατασκεύασε και τοποθέτησε
πρόσφατα εκεί στο πλακοστρωμένο προαύλιο ο χωριανός μας
τεχνίτης Δημήτρης Ν. Καραμέτος.
Έγινε πολύ ωραίο και τον ευχαριστούμε θερμά. Ένα μέρος του κόστους (250 ευρώ) τα έκαναν Δωρεά
οι αδελφοί Κουσάνα (Δημήτριος,
Γεώργιος, Νίκος, Ιουλία και Τασία)
εις μνήμην του αείμνηστου Βασίλη
Κουσάνα. Τους ευχαριστούμε θερμά. Τα υπόλοιπα χρήματα τα έβαλε
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Εκεί
τώρα μένει να γίνει μια καλαίσθητη
βρύση με πέτρινη κούπα ώστε την
ημέρα του πανηγυριού να τρέχει
νερό από το λάστιχο που πάει στο
Κεχρί. Όποιοι χωριανοί μας έχουν
την ευχαρίστηση ας την φτιάξουν
με Δωρεά.
Καφενείο πήγε και φέτος ο Θύμιος (γιός του Γιάννη) και εξυπηρέτησε τους προσκυνητές. Μπράβο
του, τον ευχαριστούμε θερμά.
Ευχόμαστε και του χρόνου να
είμαστε καλά να περάσουμε ακόμα
καλύτερα αυτή τη μέρα στον ιστορικό Αη-Λιά της Σπινάσας.
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Πανηγύρι Μοναστηριού
Νεράϊδας & 8ον Αντάμωμα
Δημοτών Δήμου Ιτάμου

Κ

όσμος πολύς φέτος στο Πανηγύρι του Μοναστηριού
Νεράϊδας. Την ίδια μέρα του
πανηγυριού, την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος μας διοργάνωσε
εκεί στον ίδιο χώρο και το ετήσιο
(8ον φέτος) αντάμωμα των Δημοτών Δήμου Ιταμου. Έτσι πέραν των
προσκυνητών απ’ όλα τα γύρω χωριά των Αγράφων που κάθε χρόνο
έρχονται, φέτος ήρθαν και πολλοί
άλλοι συνδημότες μας αλλά και
πολλοί επίσημοι για την εκδήλωση
αυτή.

Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε χοροστατούντος
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη
μας Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ. Κυρίλλου με τη συνοδεία ιερέων από όλα τα γύρω
χωριά καθώς και των καλύτερων
ψαλτών της περιοχής μας. Μετά
την λειτουργία ακολούθησε στο
προαύλιο αρτοκλασία και το καθιερωμένο σήκωμα του Υψώματος.
Στη συνέχεια άρχισαν οι ομιλίες των επισήμων προσκεκλημένων για το 8ον αντάμωμα των
δημοτών Ιταμου. Οι επίσημοι που
μίλησαν ήταν οι εξής: Ο Νομάρχης
Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος,
ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης
Τσαντήλας, ο Δήμαρχος Φουρνάς κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος, ο
Δήμαρχος Νευρόπολης κ. Φώτης
Παπαντώνης, ο πρώην Δήμαρχος
Ιταμου κ. Θωμάς Σκαμπαρδώνης,
η πολιτευτής κ. Ασημίνα Σκόνδρα,
ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωτούλας και
φυσικά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεράϊδας κ.
Κώστας Πλατσιούρης ο οποίος

μίλησε πρώτος και καλωσόρισε
όλους τους επισήμους προσκεκλημένους (σ.σ. ολόκληρη την
ομιλία του Προέδρου θα τη βρείτε
στο κάτω μέρος της σελίδας).
Μηνύματα έστειλαν, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ.
Δημήτρης Σιούφας, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, οι Βουλευτές κ. Τσιάρας, κ.
Αναγνωστόπουλος, κ. Ρόβλιας και
ο πρώην βουλευτής κ. Αναστασάκος.
Παραβρέθηκαν επίσης: ο Αντιδήμαρχος Ιταμου κ. Κατσιούλας,
οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Τ. Δ. Ραχούλας, Καροπλεσίου, Φουρνάς, Μαυρομμάτας, Τοπικοί Σύμβουλοι,
η Πρόεδρος των Πολυτέκνων κ.
Σούφλα, Πρόεδροι Μορφωτικών
Συλλόγων χωριών της περιοχής
και άλλοι.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος
Ιταμου κ. Β. Τσαντήλας έθεσε μεταξύ άλλων τέσσερα σημαντικά
ζητήματα της περιοχής, επισημαίνοντας τα εξής:
Η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών: «Ίσως» είπε «δεν είναι
εποχές σήμερα για επαναστάσεις,
αφού η ελληνική κοινωνία ζεί στο
ρυθμό «του δε βαριέσαι αδελφέ»
αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο
Ιταμου, ομόφωνα, αποφάσισε να
αρχίσουμε έναν αγώνα για την διεκδίκηση των ιδιωτικών Δασικών
Τσιφλικιών από τον Δήμο Ιτάμου.
Την απόφαση αυτή ως Δημοτική
Αρχή και ως Δήμος θα την παλέψουμε με κάθε νόμιμο τρόπο.
Δεν πρόκειται να υποχωρήσου-

Η Ομιλία του Προέδρου
Νεράϊδας Κώστα
Πλατσιούρη στο 8ον
Αντάμωμα Δήμου Ιτάμου

Σ

εβασμιότατε, εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συγχωριανοί,
συνδημότες και προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Μοναστήρι της
Νεράϊδας.

Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία να αναφερθώ σε
τέσσερα (4) θέματα της περιοχής μου:
1ον Εμείς οι Νεραϊδιώτες και τα Παραμεγδόβια χωριά, έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε οι τελευταίοι που θυμόμαστε και παλεύουμε ακόμη σήμερα την ανάγκη σύνδεσης της
Καρδίτσας με το Αγρίνιο μέσω Μαυρομμάτας.
Επιτέλους να τελειώσει η σύνταξη των μελετών και οι δύο Περιφέρειες Θεσσαλίας και
Ρούμελης να χρηματοδοτήσουν το 2009 την
κατασκευή του τμήματος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα.
2ον Εκφράζω την ικανοποίησή μου για
τις χρηματοδοτήσεις του άξονα: Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα – Τριφύλλα – Κορίτσα Κλειτσού
και παρακαλούμε τη γρήγορη περάτωση των
εργασιών.
3ον Ζητάμε την χρηματοδότηση αναστήλωσης του ιστορικού γεφυριού στο ΜΕΓΑ ΓΕΦΥΡΙ του ποταμού Μέγδοβα που έπεσε θύμα
του εμφυλίου το 1949.
4ον Ως Νεραϊδιώτες ενώνουμε την φωνή
μας με τον Δήμο Ιταμου για την απαλλοτρίωση των Δασικών Τσιφλικιών και εύχομαι στον
Δήμαρχο Ιταμου Βασίλη Τσαντήλα που ξεκίνησε αυτόν τον αγώνα, να έχει δυνάμεις να
συνεχίσει ως την δικαίωσή μας.

με, ούτε να αδιαφορήσουμε άλλο
ούτε μας φοβίζει η απειλή του
πολιτικού κόστους και οι δυνάμεις
των τσιφλικάδων. Περισσότερες
από 150.000 στρέμματα πλούσιες
Δασικές εκτάσεις με σπάνια χλωρίδα και πανίδα του Δήμου Ιταμου
ανήκουν σε ιδιώτες με στοιχεία
που δεν αναγνωρίζουμε».
Ο Δρόμος Καρδίτσας – Αγρινίου: «Μέσα σε 30 χρόνια» είπε,
«ελάχιστα έγιναν. Έφτασε ο δρόμος ως το Φράγμα της Λίμνης
Πλαστήρα. Σταμάτησε, έγιναν
διάφορα σενάρια από Ανθηρό
και Γιαννουσέϊκα χωρίς να προχωρήσει κάτι. Ανατέθηκαν μελέτες,
διατέθηκαν σημαντικά κεφάλαια
και οριστική μελέτη δεν έχουμε
ακόμη σήμερα που μιλάμε».
Η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος: «Το Δημοτικό
Συμβούλιο Ιταμου, διέθεσε, πίστωση 30.000 ευρώ και ανέθεσε
την σύνταξη μελέτης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας για
την ίδρυση Οικοτουριστικού Πάρκου στους ποταμούς Άσπρο, Μέγδοβα και Σαρανταπορίσιο».
Καποδίστριας 2: «Δεν είμαστε (είπε) υπέρ της κατάργησης
του Δήμου Ιταμού. Το να καταργηθούν οι σημερινοί δήμοι, θα αποτελέσει λάθος πολιτική επιλογή και
το αποτέλεσμα θα είναι να απογυμνωθεί η ορεινή Ελλάδα και από
τους τελευταίους ακρίτες. Δέκα
χρόνια παλεύουμε να κάνουμε το
δήμο μας πρότυπο και να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες και
πόρους που διαθέτουμε. Αυτοί οι
αγώνες (είπε καταλήγοντας) δεν
θα αφήσουμε να πάνε χαμένοι».
Να τονίσουμε επίσης πως φέτος για πρώτη φορά στο πανηγύρι
αυτό προσφέρθηκε στους προσκυνητές παραδοσιακή φασο-

Ο Εθνομάρτυρας
Κοσμάς ο Αιτωλός
ΛΟΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Γ

εννήθηκε το 1714 στο χωριό «Μεγάλο Δέντρο» της Αιτωλοακαρνανίας και εμαρτύρησε στις 24 Αυγούστου 1779 στο «Κολικόντασι», χωριό της Βορείου Ηπείρου κοντά στην
πόλη «Μπεράτι».
Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο χωριό του
και εν συνεχεία στη Μεγάλη Σχολή των Βραγγιανών.
Στη συνέχεια πήγε στο Άγιο Όρος και σπούδασε στην «Αθωνιάδα» Ακαδημία, αποκτώντας
έτσι ανώτερη μόρφωση. Εκεί πήρε την απόφαση
ν’ αγωνιστεί σε όλη του τη ζωή καταπολεμώντας
την αμάθεια του σκλαβωμένου γένους.
Χειροτονήθηκε καλόγερος στη «Μονή
Φιλοθέου» του Αγίου Όρους. Κήρυξε και δίδαξε σε όλη του τη ζωή. Έζησε ανάμεσα στους
σκλαβωμένους, βοηθώντας τους με λόγια και
έργα. Γιαυτό και ο λαός μας τον ονόμασε «Κοσμοκαλόγερο». Η αμάθεια, η αγραμματοσύνη, ο
εξισλαμισμός, το παιδομάζωμα, οι σφαγές, οι λεηλασίες των περιουσιών, το κάψιμο των χωριών,
κατέτρωγε τους χριστιανικούς πληθυσμούς και
η ελληνική γλώσσα, υποχωρούσε μπροστά στα
τούρκικα και τα αρβανίτικα. Αυτή τη θλιβερή εικόνα του ελληνισμού, αποφάσισε να την αλλάξει
ο ταπεινός κοσμοκαλόγερος.
Με τη συνεχή διδαχή του από χωριό σε χωριό με απλά και προφητικά λόγια, φρόντιζε να
ξυπνά τον ελληνισμό δια μέσου του χριστιανισμού. «Να μαθαίνετε γράμματα αδελφοί μου»,
«Το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες και τα Μοναστήρια», «Εάν δεν σπουδάσεις τα Ελληνικά, δεν
μπορείς να καταλάβεις εκείνα που ομολογεί η
εκκλησία μας και η ορθόδοξη πίστη μας», «Το
ποθούμενο θα ‘ρθει στην τρίτη γενιά» (όπως και
ήλθε). «Τους απίστους θα τους διώξουμε πέρα
από την Κόκκινη μηλιά». Έλεγε πάντοτε.
Με τις προτροπές του και την πειστικότητά
του, κατάφερε να κτιστούν γύρω στα 250 σχολεία και 10 ανώτερες σχολές. Σ’ όλα σχεδόν τα
χωριά, φρόντιζε να λειτουργεί εκκλησία και να
υπάρχει αναγνώστης.
Πίστευε, πως μόνο τα γράμματα και η γνώση, θεμελιώνουν την ορθόδοξη χριστιανική
πίστη και την εθνική συνείδηση. Πίστευε πως
τα γράμματα και η γνώση θα ξυπνούσαν το
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λάδα, μερίμνη του Δήμου, λόγω
του ανταμώματος. Την φασολάδα
ετοίμασε, αφιλοκερδώς, ο συγχωριανός μας Τρύφωνας Σπανός.
Ευχαριστούμε όλοι μας θερμά τον
Τρύφωνα για την προσφορά του
αυτή. Μπράβο του. Η ενέργειά του
ας είναι παράδειγμα προς μίμηση.
Να αναφέρουμε επίσης και
κάτι πολύ σημαντικό που είπε ο
Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης
μας κ. Κύριλλος. Ανταποκρινόμενος σε πρόσφατο αίτημα των Τοπικών Αρχών για επάνδρωση της
Ι. Μονής με Μοναχούς, βλέποντας

Κατά τα άλλα, ωραία περάσαμε και φέτος στο μεγαλύτερο αυτό
πανηγύρι των Αγράφων. Και ψητά
πολλά και καλοψημένα είχαμε και
γευτήκαμε, και χορέψαμε γλεντώντας ως το βράδυ με την ωραία
παραδοσιακή κομπανία των Σούφλα - Βασιλάκη, και απολαύσαμε
την ωραία αυτή τοποθεσία του
χωριού μας, καθισμένοι κάτω απ’
τα σκιερά πλατάνια, στα ωραία μεταλλικά τραπεζοκαθίσματα, τώρα
που ολοκληρώθηκαν εκεί στο Μοναστήρι μας τα έργα εξωραϊσμού
του.

το καλοφτιαγμένο Κελί, είπε πως
θα φροντίσει ώστε με την πρώτη
ευκαιρία να σταλούν εδώ στο Μοναστήρι μας Μοναχοί και να εγκατασταθούν μόνιμα φροντίζοντάς
το. Μακάρι να επιτευχθεί.

Ολόψυχα ευχόμαστε και του
χρόνου να ‘μαστε όλοι καλά για
να ξαναβρεθούμε πάλι εκεί στο
Μοναστήρι μας, στην Ιερά Μονή
Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας,
στις 8 Τριτγιού.

σκλαβωμένο γένος από το λήθαργο του ραγιαδισμού. Πίστευε πως μαθαίνοντας γράμματα θά
‘παιρναν και το εμπόριο στα χέρια τους, μια και
τις περιουσίες τους τις άρπαζαν και τις λεηλατούσαν οι Τούρκοι και οι Κοτζαμπάσηδες.
Η πρώτη περιοδεία του, άρχισε από την
Κωνσταντινούπολη, Ανατολική και Δυτική
Θράκη. Το 1760, βρίσκεται στη Μακεδονία και
περπατώντας από χωριό σε χωριό, από πόλη
σε πόλη, περιόδευσε διδάσκοντας μέρα και
νύχτα τη Θεσσαλία, Ευρυτανία, Αιτωλοακαρνανία, ξανά Θεσσαλία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα,
Νευρόπολη, Μονή Κορώνης, Σπινάσα, Φουρνά,
Καρπενήσι, Προυσό, Άγραφα, Αργιθέα, τα χωριά
της Πίνδου, Ήπειρο, Μέτσοβο και ξανά Μακεδονία. Το 1769, κατέβηκε πάλι στην Αιτωλοακαρνανία και στις σφαγές που ακολούθησαν μετά τα
Ορλωφικά (1770), πήγε στα Επτάνησα.
Το 1775, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, συνεχίζοντας τον αγώνα του. Περιοδεύει
τα νησιά του Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Άγιο Όρος,
Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Σιάτιστα, στα
Βλαχοχώρια της Πίνδου, μέχρι Βόρειο Ήπειρο
και ξανά Επτάνησα, Άρτα, Πρέβεζα.
Το 1778 ξεκίνησε από Μακεδονία την τελευταία περιοδεία του. Θεσσαλία, χωριά Αγράφων,
Πίνδο, Ζαγοροχώρια, Γιάννενα, Αλβανία.
Μιλούσε με απλά λόγια και παραβολές.
Η διδαχή του, έκανε μεγάλη εντύπωση και οι
«ραγιάδες» τον έβλεπαν σαν σύμβολο της λευτεριάς. Θαυμασμό προκαλεί το γεγονός ότι ο
πάτερ Κοσμάς, είχε μαγνητίσει, όχι μόνο τους
Χριστιανούς αλλά και τους απλούς Μουσουλμάνους που τον έβλεπαν με συμπάθεια.
Η Χάμκω, η μάννα του Αλή Πασά, ήταν αυτή
που τον έκρυψε στο σπίτι της στο Τεπελένι, όταν
τον κατεδίωκαν οι Εβραίοι και οι Κοτζαμπάσηδες για να τον εξοντώσουν.
Η Χάμκω που πίστευε στο προφητικό του
χάρισμα, ρώτησε για το μέλλον του άσημου
ακόμα τότε γιού της. Ο πάτερ-Κοσμάς, απάντησε: «Θα γίνει μεγάλος και τρανός, θα υποτάξει
την Πρέβεζα, την Πάργα, τα Γιάννενα, το Σούλι,
το Γαρδίκι, το Δουβλέτι, τον Κούρτ Πασά και
όλη την Αλβανία. Αυτή είναι η θέληση της Θείας
Πρόνοιας. Να θυμάται όμως πάντοτε να αγαπά
και να υπερασπίζεται τους χριστιανούς, αν θέλει
να μείνει η εξουσία στους διαδόχους του».
Το έργο του ήταν τεράστιο και δίκαια έχουν
πεί ότι στον αγώνα της παλιγγενεσίας, προσέφερε τόσα πολλά, όσα όλοι οι άλλοι ήρωες. Εάν από
το ένα μέρος θέσουμε το έργο του πάτερ-Κοσμά
και από το άλλο όλους τους άλλους ήρωες, η

πλάστιγγα θα γείρει προς τον πάτερ- Κοσμά, τον
ταπεινό κοσμοκαλόγερο.
Ο αγώνας του ήταν κουραστικός με πολλά
εμπόδια, δυσκολίες και ταλαιπωρίες. Η διδασκαλία του, δεν άρεσε στους Αγάδες, τους Εβραίους,
τους Βενετσιάνους, τους Κοτζαμπάσηδες και γενικά στην άρχουσα τάξη της εποχής.
Όλοι αυτοί, έδωσαν χρήματα στον Κούρτ
Πασά, 25.000 γρόσια, για να τον αφανίσει. Το
1779, στις 24 Αυγούστου, ασκέρια του Κούρτ
Πασά, συνέλαβαν τον πάτερ Κοσμά, στο χωριό
Κολικόντασι και τον θανάτωσαν.
Οι απλοί άνθρωποι του χωριού, τον έκλαψαν και τον έθαψαν στο μέρος που μαρτύρησε,
κοντά στον παραπόταμο Σέμαν του ποταμού
Άψου. Η ιστορία και το Ελληνικό Κράτος, αγνόησαν αυτόν τον γίγαντα που τόσα πρόσφερε στη
χριστιανοσύνη και τον ελληνισμό.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 20-4-1961,
κατέταξε επισήμως τον εθνομάρτυρα πάτερ Κοσμά μεταξύ των Αγίων. Το εκπληκτικό, αλλά και
μοναδικό στην ιστορία του Χριστιανισμού, είναι
ότι ένας αλλόθρησκος, πρώτος αγιοποίησε τον
πάτερ Κοσμά το 1815.
Ο ιστορικός Περεβός, το 1860 γράφει: «Ο
Αλή Πασάς το 1813 -14, νίκησε τον Ιμπραήμ
Πασά, γιό του αποθανόντος Κούρτ Πασά του
Μπερατίου που εθανάτωσε τον κοσμοκαλόγερο. Πληροφορηθείς τον ακριβή τόπο που εμαρτύρησε ο πάτερ Κοσμάς, έδωσε τα χρήματα και
την εντολή να κτιστεί πάνω στον τάφο του, Ναός
έπ’ ονόματί του. Το Ναό επροίκισε με πολλές
γαίας, την δε κάρα του, τοποθέτησε ο ίδιος εις
χρυσαργυράν θήκην και παρέδωσε στη συζυγό
του Βασιλική».
Το λεξικό των Αγίων Πάντων γράφει: «Η
εορτή του Αγίου Κοσμά, ήρξατο από το 1815 δια
Βεζυρικής διαταγής. Εξεδόθη διαταγή να κλείνει
η αγορά την ημέρα της εορτής, 24 Αυγούστου
(1779), ημέρα που εμαρτύρησε ο εθνομάρτυρας
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
Αθανάσιος Η. Κατσούλης

Πρακτικός Ιεροψάλτης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Η ομιλία
αυτή εκφωνήθηκε από το σεβάσμιο χωριανό μας Αθανάσιο Η. Κατσούλη, την Κυριακή 24 Αυγούστου, στην
τοποθεσία «Κρανιά» του χωριού μας. Ήταν μέσα στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον καθιερωμένο διπλό
εορτασμό του Εθνομάρτυρα πατρο-Κοσμά του Αιτωλού (στο ομώνυμο εξωκλήσι) και του Αγραφιώτη πρωτοκαπετάνιου Βασίλη Δίπλα (που σκοτώθηκε εκεί στη
μάχη στο Γρεβενοδιάσελο).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Ημερίδα για την Ιστορία
του χωριού μας στη Νεράϊδα

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η ημερίδα για την
ιστορία του χωριού μας το Σάββατο 9 Αυγούστου,
το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας.
Στο χώρο, κάτω από τα πλατάνια, που είχαν απλωθεί οι καρέκλες του Συλλόγου κάθισαν οι χωριανοί μας και παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την εκδήλωση. Η ημερίδα
διοργανώθηκε, (όπως είχε ανακοινωθεί στο προηγούμενο
φύλλο της Εφημερίδας μας), από τον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας, μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του φετινού καλοκαιριού.
• Το πρώτο μέρος αφορούσε την ιστορία του χωριού μας,
από τους αρχαίους, π. Χ. χρόνους (που η περιοχή μας κατοικούνταν από τους Δόλοπες), μέχρι σήμερα. Με χρονολογική σειρά
παρουσιάστηκαν όλα τα γραπτά στοιχεία που έχουν δει το φώς
της δημοσιότητας μέχρι σήμερα. Παλαιότερο (γραπτό) ιστορικό στοιχείο (μέχρι στιγμής) έχουμε ως γνωστόν το φορολογικό
κατάστιχο του Σαντζακίου των Τρικάλων, το 1454 μ. Χ., το οποίο
αναφέρει το χωριό μας, την τότε Σπινάσα και εκτενώς παρουσιάστηκε στην ημερίδα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στοιχεία
από Κώδικες Μοναστηριών, το Συγγίλιο του Μοναστηριού μας
(1600 μ.Χ.) και άλλα στοιχεία.
• Στο δεύτερο μέρος, τιμώντας τον ήρωα που έδρασε προεπαναστατικά στο χωριό μας και τη γύρω περιοχή, δίνοντας
πολλές μάχες, οι εισηγήσεις αφορούσαν τη ζωή, τη δράση και
το θάνατο του θρυλικού Κατσαντώνη, που φέτος συμπληρώνονται 200 ακριβώς χρόνια από το θάνατό του. Παρουσιάστηκαν
αυτούσια αποσπάσματα από ιστορικά βιβλία για τη μάχη της
Σπινάσας (1808), τη μάχη της Τριφύλλας (1807), τη μάχη στο
Γρεβενοδιάσελο (1807), τη μάχη του Προσηλιάκου (και το θάνατο του ΒεληΓκέκα) και άλλα. Παρουσιάστηκε επίσης μια εκδοχή για τη σύλληψη του Κατσαντώνη (στη σπηλιά του Μοναστηρακίου Αγράφων) από βιβλίο ενός Γάλλου Περιηγητή, που
είχε βρεί ο αείμνηστος πλέον Κώστας Ι. Ζήσης, τιμώντας έτσι και
τη μνήμη του Δάσκαλου που τόσα ιστορικά στοιχεία είχε βρεί
για το χωριό μας.
• Στο τρίτο και τελευταίο μέρος η εισήγηση αφορούσε την
Επανάσταση του ‘21 στα Άγραφα. Με χρονολογική σειρά παρουσιάστηκαν (με στοιχεία από βιβλία) όλα τα γεγονότα της
Επανάστασης στην περιοχή μας. Η Επαναστατική Προκήρυξη
του Κώστα Βελή (Μάϊος 1821), οι μάχες και τα γεγονότα στη
Ρεντίνα και στον κάμπο, το κάψιμο των χωριών μας από τον
Δράμαλη (το 1822), ο πρωταγωνιστικός ρόλος του θρυλικού
ήρωα Γιώργου Καραϊσκάκη αλλά και η σκληρή διαμάχη του με
το Γιαννάκη Ράγκο για το περίφημο, το ξακουστό Αρματολίκι
των Αγράφων.
Ένα μεγάλο μπράβο οφείλουμε να πούμε στους χωριανούς
μας εισηγητές αλλά και στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογό μας για την ωραία και σημαντικότατη αυτή εκδήλωση - ημερίδα που διοργάνωσε. Ευχόμαστε να γίνεται κάθε καλοκαίρι μια
τέτοια εκδήλωση. Μπράβο σε όλους.

Συνέδριο «Πολιτισμού & Ιστορίας» στο Καροπλέσι

Σ

ημαντικά ιστορικά στοιχεία παρουσιάστηκαν
στο 1ον Συνέδριο Πολιτισμού & Ιστορίας, που έγινε
την Τετάρτη 23 Ιουλίου το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία
Καροπλεσίου Δολόπων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το
Δήμο Ιταμου, την ΑΔΕΙ και τους
φορείς του Τ. Δ. Καροπλεσίου.
Οι εισηγητές κατέθεσαν στοιχεία που φθάνουν τα 3.000 χρόνια συνεχούς ζωής στην περιοχή
αλλά και για τα μνημεία που αποδεικνύουν τον Ελληνικό Πολιτισμό στην περιοχή.
Μίλησαν οι εξής εισηγητές
με τις ακόλουθες εισηγήσεις:
• Κοτρώτσιου Κυριακούλα,
Αρχαιολόγος της 19ης Εφορείας Αρχαιοτήτων: «Ανάδειξη και
προστασία Μνημείων Καροπλεσίου και Δήμου Ιταμου».
• Γιαννέλος Κλεομένης, Δάσκαλος & Δημοτικός Σύμβουλος:
«Το πρόγραμμα και οι σκοποί της
Φιλοπροόδου Ενώσεως Καροπλεσίου (Φ.Ε.Κ. 1933)».
• Πολύζος Δημήτρης, Ερευ-

Ημερίδα στο Φράγμα
της Λίμνης Πλαστήρα

Η

μερίδα στο Φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα διοργάνωσε ο Δήμος Ιταμου το Σάββατο 26 Ιουλίου, στις 7 μ.μ., όπου αναδείχτηκε η συμβολή των Νικολάου Πλαστήρα και Κων/νου Καραμανλή
στη δημιουργία της τεχνητής λίμνης Ταυρωπού.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν τόσο στο όραμα των δυο
μεγάλων αυτών αντρών για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, όσο και στην πολλαπλή σημασία και
χρησιμότητά του μέχρι και σήμερα.
Εισηγήσεις έκαναν:
• Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
κ. Σπύρος Ταλιαδούρος.
• Ο Δικηγόρος κ. Σέφης Αναστασάκος.
• Ο Δήμαρχος Νευρόπολης.
• Ο Δήμαρχος Πλαστήρα και
• Ο Δήμαρχος Ιταμου.
Όπως αναφέρθηκε από τους εισηγητές, και είναι
γνωστό, οι εργασίες για την κατασκευή του Φράγματος
άρχισαν στις 14 Δεκεμβρίου 1955 και το έργο τελείωσε
στις 30 Οκτωβρίου 1960. Το έργο κατασκεύασε η Γαλλική Εταιρεία OMNIUM LYONNAIS - COTECI και κόστισε
τότε 30.000.000 δολάρια.

Πυρκαγιές στην περιοχή μας
το καλοκαίρι
Στην περιοχή του χωριού μας, ευτυχώς, (ακόμα και φέτος) δεν
είχαμε πυρκαγιές στα δάση μας όμως όπως είδαμε στις τοπικές
εφημερίδες Καρδίτσας και Ευρυτανίας είχαμε πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή μας. Είχαμε λοιπόν τις εξής πυρκαγιές:
• Φωτιά στο Κόνισκο (βουνό απέναντι απ’ το Καρπενήσι,
πάνω απ’ το χωριό Άγ. Αντρέας) την Τρίτη 8 Ιουλίου 2008, ύστερα
από τεράστια κινητοποίηση επίγειων μέσων αλλά και εναέριων
(7 αεροπλάνων και 2 ελικοπτέρων) η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο αφού αποτέφρωσε 170 στρέμματα δάσους.
• Φωτιά στις ράχες μεταξύ Σάϊκας και Νιάλας, στις 8 Ιουλίου 2008, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από πυροσβεστικά
οχήματα της Καρδίτσας.
• Φωτιά στη Δαφνοσπηλιά (Βελέσι) στις 17 Ιουλίου 2008,
στις 2 μ.μ., σκορπώντας παντού πανικό. Έσπευσαν 7 πυροσβεστικά οχήματα της Καρδίτσας. Τέθηκε υπό έλεγχο στις 9 μ.μ.
• Πυρκαγιά στο Δήμο Ιταμου στις 25 Ιουνίου 2008, η οποία
ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα και τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ
καίγοντας 30 στρέμματα δασική έκταση, 70 στρέμματα χορτολιβαδική έκταση και 50 στρέμματα υπολείμματα καλλιεργειών.
• Φωτιά στη Σέκλιζα στις 26 Ιουνίου 2008, ξέσπασε στη θέση
«Ξερόκαμπος» ανάμεσα στα χωριά Ραχούλα και Καλλίθηρο και
τέθηκε υπό έλεγχο αφού έκαψε 50 στρέμματα δάσους και 100
στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και σιτηρών.

νητής της τοπικής ιστορίας: «Τα
τοπωνύμια, οι κάτοικοι και οι οικογένειες της περιοχής Καροπλεσίου».
• Μαγιόπουλος Βασίλειος,
Ερευνητής της τοπικής ιστορίας:
«Ο παλαιός Δήμος Δολόπων με
έδρα το Καροπλέσι».
• Εκπρόσωπος ΑΝΚΑ: «Η δημιουργία Οικοτουριστικού Πάρκου ποταμών Μέγδοβα, Άσπρου
και Σαρανταπορίσιου».
• Αντωνίου Αντώνης, Τοπικός
Ερευνητής & Σχολικός Σύμβουλος: «Οι Δόλοπες των Αγράφων».
Το Συνέδριο τελείωσε με Δημοτική Παραδοσιακή Μουσική
από Μουσικούς της περιοχής
(Κώστας Βασιλάκης, Γιώργος
Σούφλας, Η. Αποστολακούλης
κ.ά.).
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: Η Αντινομάρχης κ. Πέτσα
Αθηνά, ο Δήμαρχος Ιταμου κ. Βασίλης Τσαντήλας, ο π. Χρήστος
Τσιγάρας ως εκπρόσωπος του
Μητροπολίτη μας, ο Πρόεδρος
του Τ. Σ. Καροπλεσίου κ. Κων/
νος Γιαννουσάς, οι Αντιδήμαρ-

Δ

Ο Ξενώνας
στον Αμάραντο

υο νέοι άνθρωποι γυρίζουν στο τόπο τους
για μια νέα επαγγελματική πρόκληση. Είχαν
περάσει σχεδόν δυο δεκαετίες στην Αθήνα.
Ο Δημοτικός Ξενώνας η αφορμή, μοναδικός στην
περιοχή μας, δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν άγνωστα μέρη να τα επισκεφθούν και να τα
γνωρίσουν, αλλά και να λύσει το πρόβλημα όσων
δεν έχουν τη δυνατότητα διαμονής σε δικό τους
σπίτι. Ο Ξενώνας αποτελείται από δυο δίκλινα, ένα
τρίκλινο και ένα τετράκλινο δωμάτιο με μπάνιο,
κουζίνα, ψυγείο και θέρμανση φυσικά. Στο ίδιο κτίριο υπάρχει χώρος με τζάκι για καφέ, φαγητό και
ποτό. Η βιβλιοθήκη του παλιού σχολείου και τα
μεγάλα παράθυρα που δίνουν στον επισκέπτη τη
δυνατότητα να ρίχνει κλεφτές ματιές έξω παρακολουθώντας τις εναλλαγές του καιρού συμπληρώνουν αυτό το χώρο. Όταν ο καιρός ζεστάνει στη μεγάλη πλακόστρωτη αυλή του η ηρεμία της φύσης
σε χαλαρώνει, και το κελάηδισμα των πουλιών σε
ταξιδεύει. Στην ιστοσελίδα του www.amarandos.com
και στο 2441 0 83183 μπορείτε να μάθετε περισσότερα.

χοι Ιταμου Λ. Κοντογιάννης και
Κ. Κατσιούλας, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Πολυτέκνων Καρδίτσας κ. Ουρανία Σούφλα, ο Δ/
ντής Δασών κ. Χρ. Καραμαγκιόλας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Αλ. Γιαννέλος, κ. Γ. Καραμέτος,
Ε. Κωνσταντίνου, Κλ. Γιαννέλος,
ο Πρόεδρος του Τ. Σ. Νεράιδας
κ. Κ. Πλατσιούρης, ενώ μηνύματα έστειλαν οι βουλευτές κ. κ. Κ.
Τσιάρας, Ντ. Ρόβλιας και ο Υφ.
Παιδείας κ. Σπ. Ταλιαδούρος.
Διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα και τους
σκοπούς της Φ.Ε.Κ., που κυκλοφόρησε σε πολυσέλιδο βιβλιαράκι. Μεγάλη εντύπωση μας
έκαναν οι προοδευτικές ιδέες
που είχαν οι φωτισμένοι εκείνοι
πρόγονοί μας που το 1933 έκαναν τον δραστήριο αυτό Σύλλογο. Εντύπωση όμως μας έκανε
και το πόσο ίδια είναι τα προβλήματα που τότε αντιμετώπιζαν με
τα σημερινά. Με την πρώτη ευκαιρία το βιβλιαράκι αυτό θα το
δημοσιεύσουμε όλο μέσα από
την Εφημερίδα μας.

Τριήμερες εκδηλώσεις
για το Χαρίλαο Φλωράκη

Τ

ριήμερες εκδηλώσεις (την Παρασκευή 18, το Σάββατο 19 και
την Κυριακή 20 Ιουλίου) διοργανώθηκαν από το Δήμο Ιταμου, το Τ. Δ.
Ραχούλας και την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, σε Καλλίθηρο, Ραχούλα
και Παλιοζωγλόπι, τιμώντας την μνήμη
του Χαρίλαου Φλωράκη.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους (στο Παλιοζωγλόπι την Κυριακή
20.7.2008) η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ
κ. Αλέκα Παπαρήγα, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτης
Γκούπας που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης
Αλεξάκος, ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης
Τσαντήλας (όλοι οι προαναφερόμενοι
απηύθυναν χαιρετισμούς - ομιλίες) οι
πρώην Βουλευτές Μπούτας και Τσιόγκας,
στελέχη της ΚΕ του ΚΚΕ, αντιπροσωπεία
της ΚΝΕ και πλήθος κόσμου.

Αντάμωμα
Μαυρολογγιτών

Σ

τις 23/8/2008 το βράδυ από τον
Σύλλογο Μαυρολογγιτών πραγματοποιήθηκε Αντάμωμα των
μελών του Συλλόγου στον οικισμό
Μαυρολόγγου, το οποίο εστέφθη από
μεγάλη επιτυχία.
Πλούσιο φαγοπότι και άριστη μουσική κράτησαν τον κόσμο εκεί και μετά τις
μεταμεσονύκτιες ώρες. Στην εκδήλωση
αυτή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο
Δήμαρχος Φουρνάς κ. Παπουτσόπουλος
Ηλίας, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου των
απανταχού Κλειτσιωτών κ. Κουλαρμάνης
Φώτης.
Επίσης παραβρέθηκαν πολλοί κάτοικοι από τα γύρω χωριά καθώς και από
την Νεράιδα.
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Σφέτσα Γεώργιο για την επιτυχή διοργάνωση. Θεωρούμε όμως ότι
είναι καιρός πλέον να βγει και ο Μαυρόλογγος από την πλήρη απομόνωση.
Οι αρμόδιοι φορείς ας κοιτάξουν λίγο
και τον οικισμό αυτό, ο οποίος δεν έχει
ασφαλή πρόσβαση από πουθενά.
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Παραθεριστές τον Ιούλιο Μονοπάτι
στο Μοναστήρι μας
για Μέγα Γεφύρι

Ο

Σύλλογος Φυσιολατρών
Βόλου με την επωνυμία
«ΙΑΣΩ» διάλεξε φέτος το Μοναστήρι μας για να παραθερίσουν
εκεί λίγες μέρες τα μέλη του.
Ήταν περίπου 80 άτομα με τις
οικογένειες και τα παιδιά τους.
Εγκαταστάθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας, σε σκηνές που έστησαν.
Κάθισαν εκεί από τις 26 Ιουλίου
μέχρι τις 2 Αυγούστου 2008. Λίγες μέρες πριν φύγουν ήρθαν
όλοι ένα βράδυ στο χωριό μας,
στη Νεράϊδα όπου έφαγαν σε
ψησταριά και διασκέδασαν με
πολλούς χωριανούς μας.
Αξίζει να τονίσουμε πως
μόλις έφυγαν από το χώρο
του Μοναστηριού δεν άφησαν
κάτω ούτε ένα μικρό χαρτάκι. Άφησαν το χώρο όπως τον
βρήκαν, καθαρό. Μπράβο τους,
δίδαξαν πολιτισμό.

Αναμεταδότης
Φτερόλακκας

Ο

αναμεταδότης τηλεοπτικών καναλιών στη θέση
«Φτερόλακκα» συμπληρώνει
φέτος περίπου 30 χρόνια! Πως
περνάνε τα χρόνια… Σαν χθές
μας φαίνεται πως ήταν τότε
που απλώναμε καλώδια και
αγωνιζόμασταν με εράνους και
προσωπική εργασία να πάμε
το ρεύμα εκεί επάνω για να
λειτουργήσει και να πιάσουμε
καλή εικόνα στην τηλεόραση.
Αρχές Αυγούστου ήρθε εκεί ο
ειδικός τεχνίτης σε αυτά κ. Ζιάκανος (μερίμνη του Δήμου,
πήγε και σε άλλα χωριά) και κάνοντας ένα έλεγχο στα μηχανήματα είπε πως πολλά από αυτά
πρέπει να αλλαχτούν. Σχεδόν
όλα γιατί έχουν φθαρεί. Όπως
είπαμε 30 χρόνια και πάλι καλά
που αντέχουν ακόμα. Έτσι λοιπόν με πίστωση μέσω του Δήμου μας, ο κ. Ζιάκανος σύντομα
θα τοποθετήσει στη Φτερόλακκα καινούργια μηχανήματα
στον αναμεταδότη.

Μικροφωνική
στο Μοναστήρι

Μ

ικροφωνική εγκατάσταση
στην Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράιδας, έκανε Δωρεά ο
Βασίλης Ζήσης γιός της Φωτεινής και του Γεωργίου Ζήση από
το Μεγαλάκκο. Τα μηχανήματα
(ενισχυτής, μικρόφωνα, μεγάφωνα κ.λ.π.) εγκαταστάθηκαν
εκεί τον Ιούλιο. Βέβαια δεν μένουν πάντα εκεί, φυλάσσονται
αλλού και στο Μοναστήρι θα
τα έχουμε όταν υπάρχει κάποια
εκδήλωση. Λειτουργούν με τη
γεννήτρια αφού ακόμα δεν έχει
πάει ηλεκτρικό ρεύμα στο Μοναστήρι. Ήταν κάτι που έλειπε
και έδωσε φέτος άλλη αίσθηση
στο πανηγύρι.
Ευχαριστούμε όλοι θερμά
τον αγαπητό συγχωριανό μας
για τη Δωρεά του αυτή.

Η

πρόσβαση προς το θρυλικό Μέγα Γεφύρι βελτιώθηκε αισθητά αφού καθαρίστηκε
καλά το μονοπάτι που οδηγεί
εκεί. Πολλοί νέοι χωριανοί μας
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
των Φορέων του χωριού μας
και την Τετάρτη 13 Αυγούστου
εργάστηκαν για το σκοπό αυτό.
Με τα κατάλληλα εργαλεία έκοψαν τα βάτα- κλαδιά που εμπόδιζαν, έσπασαν και πέταξαν
πέτρες που εμπόδιζαν ενώ επιδιόρθωσαν πολλά σημεία του
μονοπατιού. Επικεφαλής της
προσπάθειας ο Πρόεδρος του
χωριού μας Κώστας Πλατσιούρης. Μπράβο του. Παρών εκεί
την ημέρα αυτή και ο Δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος
που τόσο πολύ του άρεσε η
πρωτοβουλία μας. Τον ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
επίσης όλους τους συγχωριανούς μας για την αφιλοκερδή
αυτή εργασία τους. Τους αξίζει
ένα μεγάλο μπράβο.

Η άσπρη γραμμή της
οδού Καρδίτσα - Νεράϊδα

Τ

ο πόσο σημαντική είναι η
άσπρη γραμμή, στη μέση
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, το ξέρουμε όλοι όσοι κινούμαστε με το αυτοκίνητό μας
τους χειμερινούς μήνες και πέφτουμε σε πυκνή ομίχλη - αντάρα. Χωρίς να φαίνεται η άσπρη
γραμμή η κίνηση είναι αδύνατη.
Φέτος το καλοκαίρι η γραμμή
αυτή συντηρήθηκε - βάφτηκε
πολύ καλά. Το κατάλληλο μηχάνημα για αυτό το σκοπό της
Νομαρχίας Καρδίτσας έφτασε
μέχρι τη Νεράιδα την Τρίτη
5 Αυγούστου. Ευχαριστούμε
θερμά την αρμόδια υπηρεσία
της Νομαρχίας καθώς και τον
Νομάρχη κ. Φώτη Αλεξάκο που
ενδιαφέρθηκε.

Μηχανικοί για το
ΣΧΟΟΑΠ στη Νεράϊδα

Μ

ελετητές Μηχανικοί του
Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) επισκέφτηκαν
το χωριό μας την Τετάρτη 20
Αυγούστου 2008, στις 9 π. μ.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας με
πίστωση 155.000 ευρώ, μέσω
του Γ’ Π.Ε.Π.. Παρουσία του Δημάρχου, του Προέδρου, Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων
και πολλών χωριανών μας, οι
μελετητές παρουσίασαν τη μελέτη και δέχτηκαν προτάσεις
για την οριοθέτηση της μελλοντικής επέκτασης του οικισμού.
Η παρουσίαση του Σχεδίου
έγινε σε όλα τα χωριά του Δήμου μας. Μετά τις συναντήσεις
αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο
προχώρησε στην έγκριση της
Β’ φάσης του ΣΧΟΟΑΠ. Στόχος,
μετά την έγκριση του σχεδίου,

είναι η χρηματοδότηση από το
4ο ΕΣΠΑ, της πολεοδόμησης
των οικισμών.
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Ποδοσφαιρικός αγώνας στη Φτερόλακκα

Τζίπ της Αστυνομίας
τακτικά στο χωριό

Έ

να ευχάριστο γεγονός, που
μας δίνει αίσθημα ασφάλειας, είναι οι τακτικές επισκέψεις του τζίπ της Αστυνομίας
στο χωριό μας. Πολλές φορές
είδαμε φέτος το καλοκαίρι το
αυτοκίνητο αυτό να ανεβαίνει
μέχρι τη Νεράϊδα και να ξαναγυρίζει για Καρδίτσα, κάνοντας
περιπολία. Στις μέρες μας που
κυκλοφορεί παντού «κάθε
καρυδιάς καρύδι» καλή είναι
η παρουσία της Αστυνομίας.
Είναι ένα καλό γεγονός που
νοιώθουμε την ανάγκη να το
τονίσουμε από την Εφημερίδα
μας.

Μεταφορά των οστών
Γεωργίου Κ. Σπανού
στη Νεράϊδα

Σ

το γενέθλιο, και τόσο αγαπημένο τόπο του, στη
Νεράϊδα, μεταφέρθηκαν πρόσφατα τα οστά του αείμνηστου
χωριανού μας Πολιτικού Μηχανικού Γιώργου Σπανού. Ήταν
εκπλήρωση της επιθυμίας του
αυτής, από τη σύζυγο και τα
παιδιά του. Μεταφέρθηκαν από
την Αθήνα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και τοποθετήθηκαν
στο οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
όπου και εψάλλει τρισάγιο.
Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην εκκλησία του χωριού
μας, στον Αη-Γιώργη, μετά τη
Θεία Λειτουργία, τελέστηκε
επιμνημόσυνος δέηση υπέρ
αναπαύσεως ψυχής του εκλιπόντος. Ακολούθησε γεύμα σε
καφενείο του χωριού μας όπου
ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι
χωριανοί μας.
Αιωνία θα είναι η μνήμη σου
αγαπητέ συγχωριανέ μας Γιώργο.

Ο Δρόμος για
Νεκροταφείο Νεράϊδας

Κ

αθώς, εδώ και πολλά χρόνια, έπεσε τσιμέντο από τον
«Καφαντάρη» μέχρι την «Αγιά
Παρασκευή», δεν ξανάγινε τίποτα στον σημαντικότατο αυτό
δρόμο του χωριού μας. Ούτε
καν τα βάτα και τα κλαδιά που
σχεδόν έχουν κλείσει το δρόμο
δεν φρόντισαν να κόψουν οι
αρμόδιοι.
Στο δρόμο αυτό πρέπει να
συνεχιστεί μέχρι το Νεκροταφείο η βελτίωσή του με τσιμέντο ή με άσφαλτο. Όχι βέβαια
με τα χρήματα της ΣΑΤΑ αλλά
να βγούν χρήματα από άλλη
πηγή μέσω του Δήμου.
Όσον αφορά το χώρο μέσα
στο Νεκροταφείο, είναι σε αρίστη κατάσταση. Καθαρός και
περιποιημένος. Αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια στους αρμοδί-

Μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας διεξήχθη φέτος το καλοκαίρι στο γήπεδο ποδοσφαίρου του χωριού μας, στη θέση
«Φτερόλακκα». Στο σκληρό αγώνα που έγινε την Πέμπτη
14 Αυγούστου, το απόγευμα, αντίπαλες ομάδες ήταν (όπως
πάντα) ο «επάνω» και «κάτω μαχαλάς». Οι πολλοί θεατές
απόλαυσαν ένα συγκλονιστικό θέαμα με πολλές ωραίες
φάσεις και γκόλ. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος. Το σκόρ, όχι,
δεν το γράφουμε, γιατί θα μας θυμίσει το … «Ζαήμ - Μπραήμ» … Μπράβο στα νέα παιδιά που αγωνίστηκαν. Να ξαναπαίξουν και του χρόνου.

ους που τον διατηρούν σε τόσο
καλή κατάσταση. Όμως πρέπει
να φροντίσουν και για το δρόμο.

Επαρχιακή Οδός
Καρδίτσα – Νεράϊδα
Τμήμα: από οικισμό
Σαρανταπόρου
μέχρι Γέφυρα
Απαράδεκτη η κατάσταση

Α

παράδεκτες καταστάσεις
επικρατούν στο προαναφερόμενο αυτό τμήμα της
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας
– Νεράϊδας. Ο δρόμος από το
μαγαζί του Θωμά Γάκη μέχρι
το εικόνισμα μόνο επαρχιακή
οδό δεν θυμίζει. Λίγα μέτρα πιο
κάτω (μπροστά στο μαγαζί του
Περικλή) κάποιοι συγχωριανοί
μας που χτίζουν δυο σπίτια, για
να μεταφέρουν τα υλικά εκεί
(πάνω από το δρόμο) μπάζωσαν την μια λωρίδα του δρόμου και την κρατούν κλειστή
πάνω από ένα χρόνο τώρα. Με
δυσκολία μπορεί να περάσει
εκεί μεγάλο αυτοκίνητο. Ο δρόμος πρέπει να δοθεί αμέσως
εκεί ελεύθερος. Από το εικόνισμα μέχρι τη διασταύρωση για
Μολόχα ο δρόμος είναι πολύ
στενός, μόλις μια λωρίδα. Το
τοιχίο που η μελέτη προέβλεπε για εκεί γιατί δεν έπεσε ποτέ
ώστε να φαρδύνει ο δρόμος; Η
ίδια η διασταύρωση για Μολόχα είναι τόσο κακοφτιαγμένη
που αφήνει ελεύθερη μόνο μια
λωρίδα του κεντρικού δρόμου.
Λίγο πρίν τη γέφυρα το αυλάκι του δρόμου είναι συνεχώς
βουλωμένο, τα νερά μέσα στο
δόμο το χειμώνα θα παγώνουν
πάλι και θα γίνεται πάλι κάτω
γυαλί ενώ με τις βροχές θα έχει
λάσπες.
Παρακαλούμε πολύ οι αρμόδιοι όπως φροντίσουν για τα

προαναφερόμενα για να μην τα
ξαναγράψουμε και τρίτη φορά.

Τα προβληματικά σημεία
«Κρανούλες» & «Λογγές»
του δρόμου για Καρδίτσα

Π

ολλές χιλιάδες ευρώ δόθηκαν πρόσφατα (όπως
διαβάσαμε στις τοπικές εφημερίδες) για τη συντήρηση – βελτίωση του Επαρχιακού Δικτύου
του Νομού μας.
Τα δύο (2) προβληματικά
σημεία «Κρανούλες» και «Λογγές» του δρόμου Καρδίτσα – Νεράϊδα είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό για την αποκατάστασή
τους; Παρακαλούμε πολύ τους
αρμοδίους να το φροντίσουν.
Αρκετά χρόνια έχουν μείνει έτσι
λόγω κακοτεχνιών.

Δεκαπενταύγουστος
με σκουπίδια
Η έκκληση που κάναμε για
το απορριμματοφόρο, από
την Εφημερίδα μας στο προηγούμενο φύλλο, δυστυχώς δεν
εισακούστηκε από τους αρμοδίους. Γράφαμε τότε, οι τοπικές
αρχές να φροντίσουν ώστε το
απορριμματοφόρο να έρχεται
πιο συχνά από 1 μέχρι 20 Αυγούστου, που είναι όλος ο κόσμος στο χωριό. Το αυτοκίνητο
αυτό έρχεται πάντα κάθε Πέμπτη και αδειάζει τους κάδους.
Ζητούσαμε αυτές τις μέρες να
έρχεται 2 φορές την εβδομάδα.
Όμως φέτος από την Δευτέρα
11 Αυγούστου (που εκτός προγράμματος ήρθε) ξανανέβηκε
την Πέμπτη 21 Αυγούστου!!!
Μάλιστα τις 10 πιο δύσκολες
μέρες του Αυγούστου οι κάδοι
του Δήμου στο χωριό Νεράϊδα
ήταν ξεχειλισμένοι. Παρακαλούμε πολύ να μην ξανασυμβεί.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
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Σπανός Νικόλαος του Ιωάν.(89)................................. 10
Σπανού Γεωργία του Λάμπρου................................... 15
Σπανού - Δρόσου Ευαγγελία...................................... 20
Σπανού - Κων/νου Ζωή (81)....................................... 20
Σπινάσα Μαριλένα (93)............................................. 10
Σπινάσας Απόστολος (Αταλάντη)(435)....................... 50
Σπινάσας Θεόδωρος του Χρ. (692)............................. 20
Σπινάσας Κων/νος (Αταλάντη)(436).......................... 50
Σφέτσας Γεώργιος (143)............................................ 20
Τραχανής Ηλίας......................................................... 20
Τσαντήλας Βασίλειος (Δήμαρχος).............................. 20
Τσιτσιμπή Ευγενία του Λάμπρου................................ 20
Τσιτσιμπή Μάγδα....................................................... 15
Τσιτσιμπής Βασίλειος................................................. 15
Τσιτσιμπής Γεώργιος του Ηλία.................................... 15
Τσιτσιμπής Ηλίας του Γεωργίου.................................. 15
Φλώρος Κων/νος σύζ. Ευαγγελίας.............................. 10
Χαλάτσης Απόστολος του Κλεομ................................ 20
Χαλάτσης Γεώργιος του Κων. (677)............................ 50
Χαλάτσης Νικόλαος του Κων. (688)............................ 20
Χαλάτσης Παναγιώτης του Δημ.................................. 50
Χαλιανδρού Ευμορφία............................................... 10
Χιώτης Ιωάννης σύζ. Δέσποινας................................. 20

Απόφαση να γίνει Νέο
Οστεοφυλάκιο στη Νεράϊδα

Σ

υζητήσεις πολλές γίνονταν τα τελευταία χρόνια για την ανάγκη κατασκευής Νέου και καλαίσθητου Οστεοφυλακίου στο
χωριό μας, τη Νεράϊδα. Αυτό που υπάρχει σήμερα και μικρό
είναι αλλά και κατώτερο των περιστάσεων, της εποχής που
ζούμε. Όταν πρόσφατα, ξαφνικά και ανεπάντεχα έφυγε από
κοντά μας ο Δάσκαλος Κ. Ι. Ζήσης συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα για
να γίνει κάτι εις μνήμην του. Κατόπιν συνεννοήσεως των φορέων του χωριού μας, με τους οικείους και συγγενείς του, αποφασίστηκε τα χρήματα
αυτά να διατεθούν για την θεμελίωση – ξεκίνημα του Νέου Οστεοφυλακίου. Στη συνέχεια οι χωριανοί μας άρχισαν να δίνουν χρήματα για το
σκοπό αυτό στη μνήμη προσφιλών τους προσώπων. Για την κατασκευή
του θα βοηθήσουμε όλοι Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος, Εκκλησία
και Σύλλογοι. Ήδη ο χωριανός μας Μηχανικός Λουκάς Ντερέκας έχει κάνει το σχέδιο για το νέο κτήριο. Αυτή τη στιγμή χρήματα συγκεντρώνουν
οι χωριανοί μας: Τρύφων Καστρίτσης, Βαγγέλης Ι. Θάνος, Γιάννης Μπαλτής και Γιάννης Καραμέτος (Δημοτικός Σύμβουλος). Όποιος θέλει να δώσει χρήματα να τα δώσει σε κάποιον απ’ αυτούς. Όλες οι προσφορές θα
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα του χωριού μας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Για την κατασκευή του Νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφεραν τα ακόλουθα ποσά:
1. Σπανός Κωνσταντίνος εις μνήμην πατρός του Γεωργίου Κ. Σπανού
προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ.
2. Ντερέκας Λουκάς εις μνήμην του Κώστα Ι. Ζήση προσέφερε το ποσό
των 100 ευρώ.
3. Γιαννέλος Κλεομένης εις μνήμην του Κώστα Ι. Ζήση προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ.
4. Καραμέτος Λάμπρος εις μνήμην του Κώστα Ι. Ζήση προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ.
5. Καραμέτος Λάμπρος εις μνήμην της Ταξιαρχίας Καραμέτου προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ.
6. Κατσούλης Κωνσταντίνος του Λάμπρου εις μνήμην της Νίκης Κοσπεντάρη προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Καινούργιες Μοκέτες
στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας

Μ

ια ωραία πρωτοβουλία πήραν φέτος κάποιοι χωριανοί
μας. Συγκέντρωσαν με προσφορές τα χρήματα που
απαιτούνταν και αγόρασαν μοκέτες για να στρωθεί
όλο το δάπεδο μέσα στην εκκλησία του χωριού μας. Μπράβο
στους χωριανούς μας που πήραν την πρωτοβουλία αλλά και
στους χωριανούς μας που έδωσαν χρήματα για το σκοπό αυτό.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τις προσφορές αυτές.

Προσφορές για Αγορά Μοκετών
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας
Για την αγορά μοκετών για την εκκλησία του χωριού μας, τον Ι. Ν.
Αγ. Γεωργίου Νεράιδας, προσέφεραν οι κάτωθι τα ακόλουθα ποσά:
1. Ζήση Νίτσα του Κων/νου................................................................. 100 €
2. Καστρίτση Βασιλική..............................................................................50 €
3. Καστρίτση Αθηνά...................................................................................50 €
4. Σπανού Ιουλία του Λάμπρου.............................................................50 €
5. Μπακόλα – Μαραβελάκη Φρόσω....................................................50 €
6. Μπακόλα Μαίρη.....................................................................................50 €
7. Ντερέκα – Παπαλοπούλου Μάρθα..................................................50 €
8. Θάνος Βασίλειος του Γεωργίου.........................................................50 €
9. Λιάπη Ντίνα του Κων/νου...................................................................40 €
10. Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία.........................................................30 €
11. Μπαλτής παπα-Βάϊος.........................................................................30 €
12. Καραμέτος Βασίλειος του Δημ. & Π..............................................20 €
13. Αυγέρη Σοφία του Δημητρίου........................................................20 €
14. Καστρίτση Τασία..................................................................................20 €
15. Σπανού Ελένη του Γεωργίου............................................................20 €
16. Μονάντερος Πέτρος του Κων.........................................................20 €
17. Αυγέρης Λάμπρος του Αντωνίου...................................................20 €
18. Σπανού Γεωργία του Λάμπρου.......................................................20 €
19. Μαργαρίτη Γεωργία του Δημ..........................................................10 €
20. Καραβάνα Κική.....................................................................................10 €
21. Βαρελά Βούλα.......................................................................................10 €
22. Βαρελά Ντίνα........................................................................................10 €
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Η Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας

Μ

ε μεγάλη επιτυχία
έγινε φέτος η Γενική
Συνέλευση του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου Νεράϊδας, αφού η
συμμετοχή των χωριανών μας
σε αυτή ήταν καθολική. Οι εργασίες της Συνέλευσης έγιναν
στην κεντρική πλατεία του
χωριού μας όπου απλώθηκαν
οι καρέκλες του Συλλόγου
κάτω από τα πλατάνια.
Στην επιτυχία των εργασιών
της Γ. Σ. συντέλεσε τα μέγιστα
ο σεβαστός απ’ όλους χωριανός μας Θανάσης Κατσούλης
που ορίστηκε ομόφωνα από το
σώμα Πρόεδρος της Γ. Σ. Δίνοντας το λόγο σε όλους και για
λίγο χρόνο στον καθένα κράτησε την συζήτηση σε υψηλό
επίπεδο. Τα πρακτικά της Γ. Σ.
κρατούσε, ως συνήθως, ο Γιάννης Μπαλτής.
Τον απολογισμό δράσης του
Συλλόγου έκανε ο απερχόμενος
Πρόεδρος του Δ. Σ. Βασίλης
Θάνος, ο οποίος αφού παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία
στη συνέχεια αναφέρθηκε στις
δραστηριότητες του Συλλόγου
κατά την διετία που μας πέρασε. Ο απολογισμός δράσης του
απερχόμενου Δ. Σ. εγκρίθηκε
ομόφωνα από τη Γ. Σ.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν
πολλοί χωριανοί μας οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σε διάφορα
ζητήματα του Συλλόγου και του
χωριού καταθέτοντας τις προτάσεις τους γι’ αυτά.
Όσον αφορά την έκδοση
της Εφημερίδας μας δέχτηκαν
οι χωριανοί μας που βοηθούσαν για την έκδοσή της να συνεχίσουν κάνοντας το ίδιο έργο ο
καθένας στον τομέα του.
Τέλος για την συγκρότηση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στις αρχαιρεσίες υπήρξαν αρκετές υποψηφιότητες και επανδρώθηκαν
εύκολα οι θέσεις των μελών του.
Τα ονόματα των χωριανών μας
που είναι στο νέο Δ. Σ. θα τα
βρείτε στην πρώτη σελίδα της
Εφημερίδας μας όπως έχουν
συγκροτηθεί σε σώμα.
Να ευχαριστήσουμε όλους
τους χωριανούς μας που με ενδιαφέρον συμμετείχαν στις εργασίες της Γ. Σ. Ευχόμαστε τέλος
ολόψυχα σε όλους όσους συνέχισαν να κουβαλούν το βαρύ
φορτίο της έκδοσης της Εφημερίδας, καλό κουράγιο πρώτα και
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
της αφιλοκερδούς προσφοράς
προς τον αγαπημένο γενέθλιο
τόπο μας, την Νεράϊδα.
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Ερώτηση στη Βουλή για τις
σημαντικές καθυστερήσεις στον Ε-65

Ε

ρώτηση στη Βουλή, προς
τον ΥΠΕΧΩΔΕ, για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην
έναρξη κατασκευής του Ε-65,
έκαναν επτά βουλευτές, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής του
νομού μας κ. Ντίνος Ρόβλιας. Η
ερώτηση έχει ως εξής:
Κύριε Υπουργέ,
Η σύμβαση για τα οδικά
έργα στον αυτοκινητόδρομο
Ε-65, υπογράφηκε στις 31-052007 και κυρώθηκε στις 11-72007.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συντάξει
το ΥΠΕΧΩΔΕ, υπάρχουν ήδη
σημαντικές καθυστερήσεις. Γι’
αυτό θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τους λόγους των καθυστερήσεων και τη μη τήρηση
των χρονοδιαγραμμάτων της
σύμβασης, όπως επίσης εάν
προτίθεστε να ανακοινώσετε
νέες ημερομηνίες έναρξης και
ολοκλήρωσης του έργου.
Παρακαλούμε ακόμη, όπως
μας καταθέσετε τα παρακάτω
στοιχεία και πληροφορίες, που
αφορούν το έργο του οδικού
άξονα Ε-65.
1. Εάν έχουν ολοκληρωθεί
οι μελέτες του αυτοκινητοδρόμου Ε-65, εάν ναι, ποια είναι η
τελική του χάραξη και αν αυτή
θα εξυπηρετεί και τον νομό Ευρυτανίας.
2. Την αναλυτική καταγραφή
όλων των αλλαγών που εγκρίθηκαν από την Προϊστάμενη
Αρχή του έργου.
3. Εάν έχετε υιοθετήσει αλλαγές που δημιουργούν υπερ-

βάσεις στο αρχικό κόστος του
έργου; Εάν ναι, ποιο είναι αυτό;
4. Σε ποιο σημείο βρίσκεται
η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και εάν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι.
5. Έχουν εγκατασταθεί μέχρι
σήμερα οι υπηρεσίες επίβλεψης
του έργου και τα εργοτάξια κατασκευής; Πόσα είναι αυτά και
πού θα εδρεύουν;
6. Ποιες είναι ακριβώς οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις και
ποιοι οι λόγοι που τις προκάλεσαν;
7. Πότε θα ξεκινήσουν οι
εργασίες κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου και πότε θα αποδοθεί σε πλήρη λειτουργία;
8. Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν διόδια και ποιο εκτιμάται ότι θα είναι το ύψος του
καθένα ξεχωριστά, όπως και
όλων μαζί του αυτοκινητοδρόμου τη χρονιά έναρξης λειτουργίας του;
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«Αγεφύρωτη» η σύνδεση Ευρυτανίας – Καρδίτσας
Εξήντα χρόνια χωρίς γεφύρι

Ή

ταν αχρονολόγητο το,
όνομα και πράγμα, Μέγα
Γεφύρι του Μέγδοβα, κάτω
από το χωριό Νεράϊδα του
Δήμου Ιτάμου Αγράφων ή
Σπινάσα Δολόπων, όπως το
έλεγαν παλιότερα, αλλά αυτό
καθόλου δεν ενδιέφερε τους
νικητές του Εμφυλίου, και
έτσι, πέντε στρατιώτες με ένα
φορτίο δυναμίτη κατάφεραν
να το γκρεμίσουν.
Το γεγονός συνέβη στα
τέλη Μαΐου του 1949, όταν
στα Άγραφα δεν σέρνονταν
ούτε 20 αντάρτες, αλλά ο φόβος τού, ευρυτανικής μάλιστα
καταγωγής, στρατηγού Παυσανία Κατσώτα για τυχόν επιπλοκές στο μέλλον επέβαλλε
την καταστροφή του σπουδαίου μνημείου και, κατά συνέπεια, τη διακοπή της επικοινωνίας του υγιούς ευρυτανικού κόσμου με τους άτακτους
Δόλοπες. Έτσι σωριάστηκε
στο ποτάμι ό,τι η δύναμη των
ανθρώπων είχε καταφέρει να
υψώσει για να μειώσει τις ανάγκες τους και κόπηκε το μονοπάτι που επί αιώνες συνέδεε
την Αιτωλία με τον Θεσσαλικό
κάμπο, από το οποίο μόνο ένα
μικρό του τμήμα, περίπου 800
μέτρων, απέμεινε να επικοινωνεί το χωριό με το ποτάμι, που
για όλους τους Σπινασιώτες
ήταν αυλή μαζί και κήπος…
Γι’ αυτό, με πρωτοβουλία
του Προέδρου του Τοπικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό με
την φωτογραφία δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» την Παρασκευή 5.9.2008,
στην προτελευταία σελίδα, στη
γνωστή στήλη «Ανθρώπινα»,
από τον Δημοσιογράφο Ηλία
Προβόπουλο. Ο Ηλίας (που του
αρέσουν πολύ τα μέρη μας)
εκτός τη συνέντευξη που πήρε
το Μάρτιο από χωριανό μας για
το πως ανατινάχτηκε το γεφύρι,
ήταν μαζί μας στον καθαρισμό
του μονοπατιού την Τετάρτη
13.8.2008. Από τότε μας είχε πεί
πως θα δημοσιεύσει κείμενο για
την ωραία αυτή πρωτοβουλία
μας που τόσο την ευχαριστήθηκε εκείνη τη μέρα. Ευχαριστούμε όλοι θερμότατα τον αγαπητό
μας Ηλία Προβόπουλο, καθώς
και την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» που το φιλοξένησε στις
σελίδες της.

8ο Αντάμωμα Δημοτών Δήμου Ιτάμου

Τ

ο όγδοο αντάμωμα δημοτών Δήμου Ιτάμου πραγματοποιείται τη Δευτέρα, ώρα
10.00, στο Μοναστήρι Νεράϊδας Καρδίτσας, τηλ. 2441 0
81642.
Θα ψαλεί Θεία Λειτουργία,
θα μιλήσουν τοπικοί φορείς και
θα ακολουθήσει γλέντι με παραδοσιακή μουσική.
Το Τ. Δ. Νεράϊδας, παλιότερα (Σπινάσα), αποτελείται από
τους οικισμούς: Νεράϊδα, Σαραντάπορα και Μεγαλάκκο. Βρίσκεται σε ύψος 900 μ. και έχει
600 κατοίκους (το 2001). Απε-

Έργο της Περιφέρειας ο δρόμος
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα

Σ

Συμβουλίου Νεράϊδας Κώστα
Πλατσιούρη και μελών των
Πολιτιστικών Συλλόγων του
χωριού, τις παραμονές του
Δεκαπενταύγουστου αρκετοί
Νεραϊδιώτες ξεκίνησαν με τα
απαραίτητα εργαλεία και καθάρισαν από τα αγριόδεντρα
και τις πέτρες το μονοπάτι, έτσι
ώστε να γίνει πάλι προσβάσιμο
από τους επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν εκτός από
τον ποταμό και τα λείψανα του
γεφυριού.
Η κίνησή τους όμως είχε
και έναν επιπλέον στόχο: την
πίεση προς τους αρμοδίους
για την επίσπευση της κατασκευής του Παραμεγδόβιου
δρόμου, που θα συνδέσει πάλι
την Ευρυτανία με την Καρδίτσα, κάτι που έχει στερηθεί η
περιοχή εδώ και εξήντα ολόκληρα χρόνια!
Ηλί
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χετικά με το χθεσινό μας
σχόλιο για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Νεράϊδα
– Μαυρομμάτα, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας διευκρινίστηκε πως το
έργο είναι της αρμοδιότητας
του Γ. Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ωστόσο η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση παρακολουθεί
την εξέλιξη.
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Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
όμως παρατηρείται ένας αργός
ρυθμός στις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Συνεπώς, συμπληρώνουμε
εμείς, πρέπει να ασκηθεί πίεση
και για το σύνολο των έργων
της περιοχής της Νεράϊδας και
την εύκολη πρόσβαση προς το

λευθερώθηκε το 1830 και ανήκε αρχικά στον Δήμο Κτημενίων
και στη συνέχεια στον Δήμο
Δολόπων Ευρυτανίας. Από το
1977 προσαρτήθηκε στον νομό
Καρδίτσας. Η γεωγραφική και
στρατηγική της θέση αποτέλεσε χώρο συγκρούσεων κατά
την προεπαναστατική και μετεπαναστατική περίοδο, καθώς
και στην περίοδο της Εθνικής
Αντίστασης και του εμφυλίου
πολέμου.
Το Τ. Δ. Νεράϊδας είναι πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα. Το
φαράγγι του ποταμού Μέγδο-

βα αποτελεί μια σπάνια φυσική
ομορφιά και βιότοπο της άγριας
πέστροφας.

Νομό Ευρυτανίας που είναι και
τουριστικό ζητούμενο.
Α. Ν.

νιστής. Στη συζήτηση που τότε
κάναμε, εμείς είχαμε πεί πως στον
Επαρχιακό Οδικό άξονα Καρδίτσας – Αγρινίου, το μοναδικό εναπομείναν τμήμα είναι το Νεράιδα
– Μαυρομμάτα. Το πρόβλημα είναι που πέρασαν ήδη 8 μήνες από
το χρονοδιάγραμμα που είχε μπεί
και οι μελέτες ακόμα δεν τελείωσαν. Επ’ αυτού είπαμε να γίνει το
σχόλιο. Ίσως δεν κατάλαβε. Έστω
κι έτσι όμως αναδείχτηκε από τον
τοπικό τύπο το θέμα και δόθηκε
μια απάντηση από τη Νομαρχία.
Ευχαριστούμε θερμά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ
τον δημοσιογράφο της Εφημερίδας «Νέος Αγών», (και ηθοποιό)
κ. Αντώνη Νικολάου για το σχόλιο
που έγραψε για το δρόμο αυτό.
Αν και δεν τα έγραψε όπως του τα
είπαμε, τη Δευτέρα (11.8.08) το
βράδυ μετά το τέλος της θεατρικής παράστασης που έδωσε στην
πλατεία μας και ήταν ο πρωταγω-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά
τον Δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο που δημοσίευσε αυτό
το κείμενο για το αντάμωμα του
Δήμου Ιταμου στην Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας, με τα
ωραία λόγια για το χωριό μας καθώς επίσης ευχαριστούμε και την
εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» που
το φιλοξένησε στις σελίδες της.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Σύλληψη ψαράδων για
λαθραλιεία στο Μέγδοβα

Γ

εγονός μείζονος σημασίας, για το χωριό και την περιοχή μας,
θεωρούμε την σύλληψη των 5 ψαράδων που με παράνομες
μεθόδους κατέστρεφαν το ποτάμι μας, το Μέγδοβα. Η είδηση της σύλληψης πήρε έκταση μεγάλη, μέσω του τοπικού τύπου του νομού μας και αυτό είναι καλό. Το τονίζουμε κι εμείς
μέσα από την εφημερίδα μας, ελπίζοντας μήπως σταματήσει επιτέλους
αυτή η σύγχρονη μάστιγα για τον τόπο μας. Το γεγονός έγινε λοιπόν ως
εξής:
Την Τρίτη 12 Αυγούστου 2008, το πρωϊ, χωριανός μας (όπως πολλοί από εμάς) μαζεύοντας ακρίδες για δόλωμα, πήρε το καλάμι του και
κατέβηκε για ψάρεμα στο Μέγδοβα. Ενώ ψάρευε είδε 5 άτομα να καταστρέφουν με μανία, κάθε ζωντανό οργανισμό του ποταμού, χρησιμοποιώντας παράνομες μεθόδους. Χωρίς να τους πεί τίποτα πέρασε από
τη θέση «σμίξη με Μπεσιώτη» όπου είχαν αφήσει το αυτοκίνητό τους
και τους ξεφούσκωσε τα λάστιχα ώστε να δυσκολευτούν στη διαφυγή
τους. Στη συνέχεια πήρε τηλέφωνο με το κινητό του, το 100, ειδοποιώντας την Αστυνομία. Κατόπιν ήρθε στο χωριό και όλοι, συζητώντας το
γεγονός, περιμέναμε να δούμε τη συνέχεια.
Μετά από μια ώρα περίπου είδαμε να περνάει ένα αγροτικό με τέσσερα λάστιχα αυτοκινήτου στην καρότσα του και να κατευθύνεται προς
το Μπεσιώτη. Μόλις είδαν τι έπαθαν ειδοποίησαν ως φαίνεται φίλο
τους στην Καρδίτσα να τους πάει καινούργια λάστιχα για να φύγουν.
Μετά από λίγο πέρασε κάτω και το τζίπ της Αστυνομίας.
Όπως μάθαμε μετά το τζίπ της Αστυνομίας τους περίμενε στο «Λιβαδάκι». Εκεί έφτασε σε λίγο ο ένας απ’ αυτούς οδηγώντας το αυτοκίνητό τους. Οι άλλοι προσπάθησαν να διαφύγουν ακολουθώντας τον
δύσβατο δασικό δρόμο προς Μπέσια. Οι αστυνομικοί ανάγκασαν τον
οδηγό να ειδοποιήσει και τους άλλους με το κινητό του ώστε να συγκεντρωθούν όλοι εκεί. Όπως και έγινε σε λίγο. Με τη συνοδεία λοιπόν της
Αστυνομίας οδηγήθηκαν όλοι μαζί στην Καρδίτσα για τα περαιτέρω.
Οφείλουμε να πούμε και μέσα από την Εφημερίδα μας ένα μεγάλο
μπράβο στο χωριανό μας γιατί έκανε αυτό που όλοι μας πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Η λαθραλιεία, αυτή η σύγχρονη μάστιγα
για τον τόπο μας, πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Πρέπει όλοι μας να
αγωνιστούμε γι’ αυτό.
Εκτός της λαθραλιείας ένα άλλο ζήτημα που αφορά το ποτάμι μας
είναι η ρύπανση. Το καλοκαίρι που κατεβαίναμε τακτικά στο ποτάμι είδαμε τα νερά του Καροπλεσίτικου να έχουν ένα βρώμικο μουντό χρώμα
και να μυρίζουν πολύ άσχημα. Ενώ δίπλα τα νερά του Σαρανταπορίσιου
είναι καθαρά και γάργαρα. Περιττό να πούμε πως στα νερά του Καροπλεσίτικου δεν είδαμε πουθενά όχι ψάρι αλλά ούτε καβούρια και βατράχια. Πολλές φορές το είπαμε ως τώρα και το ξαναλέμε: Το ποτάμι
αυτό κάπου δέχεται απόβλητα που ρυπαίνουν τα νερά του. Παρακαλούμε πολύ, για άλλη μια φορά, οι αρμόδιοι να ερευνήσουν το θέμα και να
δώσουν λύση. Να σταματήσει αμέσως η ρύπανση του ποταμού.

Ά

Άρχισε η Αποχέτευση
Ομβρίων Νεράϊδας

ρχισαν οι εργασίες στο
έργο «Αποχέτευση Ομβρίων Νεράϊδας». Ο εργολάβος έφερε τα μηχανήματά
του και άρχισε να σκάβει τους
δρόμους του χωριού μας όπου
θα περάσουν οι αγωγοί, την
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2008.
Ξεκίνησε από το πιο δύσκολο
σημείο δηλ. στο δρόμο από
βρύση «Μανώλη» προς μαχαλά Καραμετέων και παλιό μαγαζί Μερόπης. Οι εργασίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν
ώστε να ολοκληρωθούν μέσα
στο φετινό φθινόπωρο.

Μετά την έκθεση – καταπέλτη του Ι.Γ.Μ.Ε. η οποία ξεκαθάριζε πως αν δεν γίνει σωστή αποχέτευση των ομβρίων η Νεράϊδα κινδυνεύει από κατολίσθηση,
ο Δήμος ανέθεσε στον μηχανικό
της ΤΥΔΚ κ. Ευάγγελο Ψήμμα να
συντάξει Μελέτη. Για να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τη
μελέτη απαιτείται ποσό 310.000
ευρώ. Πρόσφατα, αρχές 2008,
ο Δήμος Ιτάμου χρηματοδότησε το έργο με το ποσό των
105.000 ευρώ, με πίστωση από
το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Για
να ολοκληρωθεί το έργο όμως
απαιτούνται άλλα 200.000 ευρώ.
Ευελπιστούμε πως στο μέλλον η
Δημοτική Αρχή θα διαθέσει το
ποσό αυτό για την συνέχιση των
υπόλοιπων αγωγών και την ολο-

κλήρωση του μεγάλου αυτού
έργου του χωριού μας.
Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδα
μας, η δημοπρασία του έργου
έγινε την Τρίτη 15 Απριλίου
2008, στο Δημαρχείο Ιτάμου,
όπου το έργο ανέλαβε ο εργολήπτης – μηχανικός κ. Στάϊκος με
πίστωση 104.760 ευρώ. Το έργο
κατασκευάζει τώρα ο συγχωριανός μας εργολάβος κ. Λάμπρος
Γάκης μαζί με τους αδελφούς
Στάθη από τον Αμάραντο.
Επειδή αρκετά, στο παρελθόν, έχουμε «καεί» από εργολάβους που έχουν κατασκευάσει
διάφορα έργα εντός του χωριού
μας, παρακαλούμε θερμά ο εργολάβος να προσέξει πολύ τόσο
στις εκσκαφές των δρόμων όσο
και στην αποκατάστασή τους
μόλις μπούν οι σωλήνες και σκεπαστούν. Οι δρόμοι πρέπει να
ξαναγίνουν όπως ακριβώς ήταν
πρίν. Με άσφαλτο ή τσιμέντο.
Ο έλεγχος αυτών είναι φυσικά
αρμοδιότητας των εκλεγμένων
μας σε όλα τα επίπεδα. Τόσο σε
επίπεδο Τοπικού Συμβουλίου
όσο και σε επίπεδο Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εάν οι προαναφερόμενοι
ελέγχουν και ο εργολάβος δείξει προσοχή θα γίνει ένα σωστό
έργο και τα χρήματα του κράτους (όλων ημών των φορολογουμένων) θα πιάσουν τόπο.

Σ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Η καταστροφική λαθραλιεία
της άγριας πέστροφας

τα αγαπητά «Χρονικά
της Νεράϊδας Δολόπων» αναδημοσιεύτηκε
από Καρδιτσιώτικη εφημερίδα ένα ενδιαφέρον άρθρο για
την καταστροφική λαθραλιεία της πέστροφας στα ποτάμια της περιοχής μας.
Για το θέμα αυτό θα ήθελα
να καταθέσω κάποιες δικές μου
εμπειρίες.
Είχα την τύχη ( δηλαδή την …
ατυχία ) να εργασθώ ως δάσκαλος στα Γρυμπιανά των Βραγγιανών , της δυτικής Αργιθέας (
Ν. Καρδίτσας ), στα χρόνια 1963
με 1967. Τότε για να φτάσω στο
χωριό έπρεπε να κάνω 5-6 ώρες
ποδαρόδρομο τον καλό καιρό
και δυό μέρες ποδαρόδρομο
από το Μουζάκι τον χειμώνα.
Το χωριό είναι δίπλα στον
Αχελώο ποταμό. Από το σχολείο
το ποτάμι απέχει λιγότερο από
300 μέτρα.
Στα τέσσερα χρόνια που
έμεινα στο χωριό ζήτημα να
έφαγα πέστροφες περισσότερες από 3 με 4 φορές. Διότι
ήταν τέτοια η καταστροφή που
γινόταν με τους δυναμίτες, που
είχαν σχεδόν εξαφανιστεί τα
ψάρια. Καθημερινά το ποτάμι
βομβαρδιζόταν ανηλεώς. Τύχαινε πολλές φορές να ακούμε
από το χωριό αλλεπάλληλους
δυναμίτες και να βλέπουμε τα
νερά τα πετιούνται πάνω . Και
λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο
κάποιος άλλος, βλέποντας την
βαθιά γούρνα, έριχνε κι αυτός
δυο-τρείς δυναμίτες. Δεν είχαν
μείνει ούτε ψάρια ούτε βατρά-

χια ούτε νερόφιδα.
Εκείνη την εποχή δούλευαν
κάποιοι από τα γύρω χωριά στο
φράγμα τών Κρεμαστών. Από
εκεί, όπως φαίνεται , ήταν πολύ
εύκολος ο εφοδιασμός με εκρηκτικά. Γιαυτό και ο «πόλεμος» με
τα ψάρια ήταν εξοντωτικός. Και
να σκεφθεί κανείς ότι απέναντι
στα Μηλιανά της Άρτας , όπως
και από δώ στα Βραγγιανά της
Καρδίτσας υπήρχαν Σταθμοί
Χωροφυλακής. Οι οποίοι, φυσικά, «αγρόν ηγόραζον «….
Όταν το 1967, μετά την 21
Απριλίου, κηρύχτηκε στρατιωτικός νόμος , οι δυναμίτες σταμάτησαν. Και έγινε το θαύμα. Μέσα
σε δύο μήνες ( μέχρι τέλους Ιουνίου που τελείωσε το σχολικό
έτος και έφυγα με μετάθεση )
ο Αχελώος γέμισε ψάρια. Μού
έλεγαν αργότερα χωριανοί, με
τους οποίους επικοινωνούσα,
ότι τα ψάρια που έφαγαν εκείνο
το καλοκαίρι ( του 1967 ) δεν τα
είχαν φάει ποτέ άλλοτε στη ζωή
τους.
Αυτή η ευφορία κράτησε ως
αργά το φθινόπωρο εκείνης της
χρονιάς. Γιατί σιγά -σιγά, δειλά
στην αρχή , αλλά απροσχημάτιστα μετά από λίγο, ξανάρχισε ο
πόλεμος με τους δυναμίτες. Και,
φυσικά, τα ψάρια εξαφανίστηκαν και πάλι.
Όταν μετά από μερικά χρόνια επισκέφτηκα το χωριό, έμαθα ότι συνεχιζόταν η ίδια κατάσταση - και είμαι απολύτως βέβαιος ότι το ίδιο συμβαίνει και
σήμερα. Μόνο που τώρα στους
δυναμίτες προστέθηκαν και νέα
όπλα : χημικές ουσίες (χλωρίνες

κλπ. ) , μπαταρίες και άλλα. Και
όπως είναι επόμενο τα ψάρια
κατάντησαν σχεδόν άγνωστο
είδος.
Θα μπορούσε κάποιος να πεί
με βεβαιότητα ότι , αν η αλιεία
της πέστροφας (και των άλλων
ψαριών ) στον Αχελώο και φυσικά και σε όλα τα άλλα ποτάμια
που ενδημεί, γινόταν σύμφωνα
με τις νόμιμες τεχνικές και τις
επιτρεπόμενες εποχές, θα ήταν
δυνατόν να τροφοδοτούνται με
εκλεκτά ψάρια , όχι μόνον οι παραποτάμιοι πληθυσμοί αλλά και
οι αγορές των κοντινών αστικών
κέντρων.
Δυστυχώς όμως και στο
θέμα της προστασίας της υδρόβιας ζωής η χώρα μας βαθμολογείται με ένα μεγάλο μηδενικό ,
όπως και με την προστασία των
δασών ή και γενικότερα με την
προστασία του περιβάλλοντος.
ΒΑΣ. ΤΑΚΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ
τον συνδημότη μας από τον Αμάραντο, Δάσκαλο και εκδότη του
καλού περιοδικού «Αμάραντος»
κ. Βασίλη Τάκη, που έγραψε και
μας έστειλε να δημοσιευτεί από
την εφημερίδα μας αυτό το κείμενο για την σύγχρονη μάστιγα
του τόπου μας, την λαθραλιεία.
Συνταρακτικές οι προσωπικές
εμπειρίες που καταθέτει αλλά και
οι διαπιστώσεις θλιβερές για την
ανύπαρκτη σήμερα προστασία
των δασών, των ποταμών και γενικά του περιβάλλοντος. Τον ευχαριστούμε θερμά.
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Στην τελική ευθεία
ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου

Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι Β. Τσαντήλας και Κ. Πλατσιούρης

Μ

ε γρήγορους ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Σαρανταπόρου, του Δ. Δ. Νεράϊδας, στο
Δήμο Ιτάμου.
Η μελέτη συντάχθηκε από
τον Μηχανικό Ευάγγελο Ψήμμα
της ΤΥΔΚ το 2007, δημοπρατήθηκε από το Δήμο Ιταμου και
ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ. Βασιλείου.
Το έργο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πίστωση 150.000
ευρώ.
Για το συνολικό έργο Αποχέτευσης – Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου από τον
Δήμο Ιτάμου διατίθεται πίστωση
460.000 ευρώ.
Η λειτουργία του έργου θα
λύσει το σοβαρότερο πρόβλημα
του οικισμού Σαρανταπόρου και
είναι από τα πρώτα έργα που κατασκευάζονται στην ορεινή Ελλάδα και σε τόσο μικρό οικισμό.
«Περατώνουμε ένα έργο
υποδομής ποιότητας ζωής που

ξεκινήσαμε το 2000. Η συνολική πίστωση του έργου παρ’ ότι
είναι μεγάλο ποσό για τα δεδομένα του Δήμου, προχωρήσαμε
στην κατασκευή του, για την
αντιμετώπιση του προβλήματος» τόνισε σε δηλώσεις του για
το έργο ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Β.
Τσαντήλας.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεράϊδας κ. Κ. Πλατσιούρης σημείωσε: «Ως Πρόεδρος της
Νεράιδας και οικισμού Σαρανταπόρου εκφράζω την ικανοποίησή μου για την κατασκευή ενός
τόσο σημαντικού έργου όπως είναι ο Βιολογικός Καθαρισμός και
είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω δημόσια τον Δήμαρχο
Βασίλη Τσαντήλα, που πρώτος
αποφάσισε την αναγκαιότητα
του έργου, προχώρησε στην σύνταξη μελέτης και εξασφάλισε
το συνολικό ποσό των 460.000
ευρώ (αρχικά με δάνειο και μετά
από τον «ΘΗΣΕΑ») με τρείς εργολαβίες και κάτω από δύσκολες
συνθήκες για το Δήμο.
Επιθυμώ επίσης να ευχαρι-

στήσω τον Μηχανικό της ΤΥΔΚ
κ. Ευάγγελο Ψήμμα».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Οι αναγνώστες μας, που μας
έστειλαν αυτό το απόκομμα της Καρδιτσιώτικης Εφημερίδας, μας είπαν να
προσθέσουμε τα εξής: Από την Εφημερίδα του χωριού μας τέθηκαν κατά
καιρούς κάποια σοβαρά ερωτήματα
για τον Βιολογικό αυτό Καθαρισμό
αλλά ουδείς απάντησε. Όπως: Το έργο
κατασκευάζεται ακριβώς στην άκρη
στο ποτάμι λίγο πάνω από τη γέφυρα.
Είναι στην απέναντι όχθη και ο αγωγός περνάει την κοίτη του ποταμού
για να φτάσει εκεί. Οι εκλεγμένοι μας
που αποφάσισαν την άστοχη αυτή
θέση του Βιολογικού να μας απαντήσουν: Εάν κάποια στιγμή πάθει βλάβη
τα λύματα θα πέφτουν αμέσως στο
ποτάμι μολύνοντάς το; Θα υπάρχει
συνεχώς υπάλληλος του Δήμου εκεί
να ελέγχει αν λειτουργεί; Αν όχι γιατί
δεν το κάνατε πιο μακριά απ’ το ποτάμι; Ο αγωγός που περνάει κάθετα
κάτω απ’ το ποτάμι θα αντέξει σε μια
μεγάλη «κατεβασιά»; Εάν ο αγωγός
σπάσει τα λύματα θα μολύνουν το ποτάμι; Απαιτείται απάντηση γραπτή σε
αυτά αμέσως τώρα μέσω της Εφημερίδας του χωριού μας.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου διοργάνωσε το Σάββατο, 16/8/2008,
για τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου,
μουσική βραδιά - συνεστίαση στην πλατεία
του Σαρανταπόρου, η οποία κατά γενική ομολογία σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
Η ορχήστρα με τους εκλεκτούς καλλιτέχνες,
το πλούσιο ρεπερτόριο τους, οι εναλλαγές των
ακουσμάτων και σκοπών την κατάλληλη στιγμή,
κράτησαν γεμάτη την πίστα μέχρι το πρωί
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο βουλευτής κ. Κ. Τσιάρας, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ι. Γεροντόπουλος, σχεδόν σύσσωμο το τοπικό συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόεδρο κ.

Κ. Πλατσιούρη, μέλη του Συνδέσμου Αποδήμων
Νεράιδας και ο Ολυμπιονίκης κ. Κώστας Θάνος.
Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Δ. Σιούφας, ο Υφυπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων κ. Σπ. Ταλιαδούρος, οι βουλευτές κ.κ. Ντ. Ρόβλιας και Γ. Αναγνωστόπουλος μας ενημέρωσαν ότι δε μπορούν
να παραστούν, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Όλοι τους μας απηύθυναν θερμό χαιρετισμό.
Επίσης, μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος,
εντάσσεται και παράσταση θεάτρου Σκιών, που
φέτος δόθηκε την Τρίτη, 19/8/2008, στην πλατεία
του Σαρανταπόρου από τον εκλεκτό καλλιτέχνη
κ. Χάρμπα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ε Φ Υ ΓΑ Ν Α Π Ο Κ Ο Ν ΤΑ Μ Α Σ

Ε

Γεώργιος Δ. Καραμέτος

νας ακόμα χωριανός
μας έφυγε από κοντά
μας τον Αύγουστο,
κάνοντας όλο και φτωχότερο το χωριό μας. Τίποτα δεν
προμήνυε, αν και μεγάλος
σε ηλικία (85 ετών), ότι θα
έφευγε έτσι ξαφνικά.
Όλο το καλοκαίρι ήταν
στο χωριό γυρνώντας από
καφενείο σε καφενείο, με
καλή διάθεση κουβεντιάζοντας με τους χωριανούς. Σε
όλους μας ήρθε ξαφνικό μια
και δεν πέρασε μια εβδομάδα που έφυγε από το χωριό.
Ο Γιώργος ήταν το πρώτο από τα επτά (7) παιδιά
του Δημήτρη Καραμέτου
και της Χρυσούλας (το γένος Κουσάνα). Παππούς του
ο Πέτρος Καραμέτος (που
είχε 4 παιδιά, τον Γιώργο,
τον Δημήτρη, τον Γιάννη και
τον Βασίλη). Αδέλφια του
εκλιπόντος η Βασιλική, ο
Χρήστος, η Ειρήνη, ο Νίκος,
ο Βασίλης και ο Ηλίας. Έχασε νωρίς τον πατέρα του και
είχε αναλάβει και αυτό το

ρόλο στην οικογένεια. Νωρίς έχασε (μόλις 25 ετών)
και τον αδελφό του Χρήστο,
ο οποίος σκοτώθηκε μαζί
με άλλα 3 παιδιά στη μάχη
στον Αη-Λιά, την νύχτα 13
προς 14 Σεπτεμβρίου 1947.
Εκείνη τη νύχτα σκοτώθηκαν
εκεί ο Χρήστος Δ. Καραμέτος, ο Νίκος Ι. Καραμέτος, ο
Κώστας Δ. Κατσούλης και ο
Κώστας Γ. Καραμέτος (και
οι 4 νέοι ήταν ημιονηγοί στα
μουλάρια του στρατού).

Πριν μερικά χρόνια έχασε
τη γυναίκα του Περσεφώνη,
γεγονός που του «κόστισε»
πολύ. Με την σύζυγό του,
την αείμνηστη Περσεφώνη (το γένος Μονάντερου)
απέκτησαν τέσσερα παιδιά:
το Χρήστο, τη Ζωή, τον Πέτρο και τον Κώστα, από τα
οποία ευτύχησε να δεί πολλά
και καλά εγγόνια. Τα τελευταία χρόνια έμενε στο Κρίκελλο Λαμίας, στο γιό του
Πέτρο, όπου και άφησε την
τελευταία του πνοή.
Η κηδεία έγινε στο γεννέθλιο τόπο του, στη Νεράϊδα,
(για να αγναντεύει τη «Βλαχόστρουγκα»), την Κυριακή
24 Αυγούστου.
Όλοι οι χωριανοί, οι συγγενείς, οι φίλοι θα σε θυμούνται, μπαρμπα-Γιώργο να
περπατάς αγέρωχα με την
γκλίτσα σου.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα
του τόπου σου, όπου αναπαύεσαι.
ΕΝΑΣ ΑΝΗΨΙΟΣ ΣΟΥ

Για τον αείμνηστο χωριανό μας Κώστα Μαλάμη, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τότε που έφυγε από κοντά μας, η σύζυγός του Άννα, μας έστειλε και δημοσιεύουμε τα παρακάτω λόγια:

Θ

Ένα χρόνο μετά …

α'θελα να αφιερώσω αυτές τις λίγες
γραμμές σε όλους
εσάς που είτε σαν υπαρκτά
πρόσωπα, είτε σαν μνήμες
και συναισθήματα, ζούσατε
όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στον Κώστα και μένα.
Σε σας που τρυπώνατε κρυφά από τις χαραμάδες των
παραθύρων του σπιτιού μας
και της ψυχής του … Γιατί
πάντα άφηνε ανοιχτές τις
χαραμάδες της ψυχής του.
Για να φυσάει τ’ αγέρι της
Νεράϊδας και να φέρνει μαζί
του τις παιδικές μνήμες, τα
τραγούδια των πανηγυριών,
τους ήχους της βροχής και
των ανέμων, τη σιωπή του
χιονιού, τη βοή του ποταμιού
και το κάλεσμα της καμπάνας. Να φέρνει εδώ, «στην
άλλη άκρη του κόσμου» όλα
τα νέα από το χωριό, που τη
θύμησή του την φύλαγε σαν
άγιο φυλαχτό.

Ο Κώστας έφυγε … Δεν
αναρωτιέμαι που είναι, γιατί
ξέρω.
Πήρε τη γκλίτσα του και
τράβηξε στη Μάρτσα.
Από κεί στη Χούνη και
στην Κρανιά και ίσως μετά
στον Αϊ-Λιά.
Το σίγουρο είναι ότι θα
τον βρώ στη Μερόπη να πίνει τσίπουρο με το φίλο του
τον Χρήστο Ζήση.
Θ’ ακολουθήσω τα σημάδια που άφησε πίσω του για
να τον βρώ.
Δεν είναι εύκολο για
όλους ν’ αφήνουν σημάδια
ξέρετε …
Αν θές ν’ αφήσεις σημάδια πίσω σου, πρέπει, σαν
σου μιλούν τα πράγματα του
κόσμου, ν’ απαντάς. Κι εκείνος απαντούσε. Στις μνήμες,
στη νοσταλγία, στης καρδιάς
και της ψυχής τα καλέσματα,
με τρόπο που μόνο εκείνος
ήξερε πως να τον μετουσιώ-

νει σε αγάπη και νοιάξιμο.
Ο κόσμος μας είναι
φτιαγμένος από όνειρα, από
πράγματα κι ανθρώπους
που αγγίζουμε και τους νεκρούς, που θα κρατήσουμε
κοντά μας για ν’ απαγκιάζουμε ανάμεσά τους κι εμείς
οι ζωντανοί. Κάποιοι γυρίζουν την πλάτη, θέλουν να
ξεχάσουν, όμως αυτοί που
κάποτε μας αγαπούσαν επιμένουν. Ακούμε την ανάσα
τους, τους αναστεναγμούς,
μας κρατούν απ’ το χέρι, μας
χαϊδεύουν, μας συντρέχουν.
Μας παρακολουθούν απ’
το σκοτάδι ως το φώς κι
ανάστροφα. Είναι φορές που
ο χρόνος σταματά. Είναι
γιατί, στη ζωή κατά κανόνα,
ο θάνατος είναι τελεσίδικος.
Οι ανυποψίαστοι, απλά συνεχίζουν τη ζωή τους κι απομακρύνονται…
Μαλάμη Άννα
Ρόδος, 11/09/2008.
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Το καλοκαίρι
στο χωριό

Ο

γυρισμός των Αποδήμων και αυτό το καλοκαίρι
έδωσε ξανά ζωή και ζωντάνια στο χωριό μας.
«Το γράφω έτσι, γιατί η κακιά μοίρα στις δικές μας ημέρες έφερε την ερήμωση των ορεινών
χωριών».

Τα σπίτια ξαναγέμισαν από χαρούμενο κόσμο, οι ξενιτεμένοι μας όπου και αν ευρίσκονταν γύρισαν για λίγο στον
τόπο που γεννήθηκαν. Εδώ θα περάσουν μερικές μέρες στις
καλοκαιρινές διακοπές τους. Τους είναι πολύ δύσκολο να
διακόψουν το δεσμό τους από τη γενέθλια γή τους. Οι ορεινές ομορφιές δεν μπορούν ν’ αντικατασταθούν με τις τσιμεντουπόλεις.
Αυτή η ευλογημένη φτωχούλα ορεινή γη δεν μπορεί να
χάσει ποτέ το φυσικό της μεγαλείο, αλλά βλέπετε οι καιροί
άλλαξαν, η πολιτεία συγκέντρωσε τον κόσμο της επαρχίας
στις πόλεις, εκεί υπάρχουν δουλειές, σχολές των γραμμάτων, πανεπιστήμια που στηρίζονται οι αποκαταστάσεις της
νεολαίας και οι εξευρέσεις εργασίας για όλες τις τάξεις των
εργαζομένων σε κάποιες υπηρεσίες να συγκεντρώσουν τα
ανάλογα ένσημα για την παροχή κάποιας σύνταξης.
Έτσι τώρα αποτέλεσαν ένα χαρμάνι από ντόπιους Έλληνες και ξένους άλλων εθνών, καλούς και κακούς ανθρώπους
και αλέθονται στη χοάνη της σημερινής φημισμένης παγκοσμιοποίησης.
Στα χωριά της επαρχίας οι άνθρωποι ήταν πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Διατηρούσαν αγνά και πλούσια αισθήματα. Αντίθετα στις πόλεις επικρατεί το «που σε είδα που σε
ξέρω» και αποτελούν δυστυχώς ένα άγνωστο μωσαϊκό από
ανθρώπους απ’ όλες τις φυλές του κόσμου, και οργιάζουν
δυστυχώς όλα τα άσχημα της σημερινής διαφθοράς.
Το χωριό δεν αλλάζεται με τίποτα. Ποτέ δεν σταματάει
να μαγεύει τους ανθρώπους του. Εδώ που άλλοτε βούϊζε,
όπως και σ’ όλα τ’ άλλα Αγραφιώτικα χωριά, από κόσμο,
τώρα δυστυχώς κατάντησε να ζεί σαν τον άρρωστο άνθρωπο
που τον κρατάνε στη ζωή με οξυγόνο.
Το χωριό μας γαλήνιο και γλυκό, αποτελεί έναν γαλήνιο
φυσικό παράδεισο. Τόπος χαράς και υγείας. Καλοκαιρινό
καταφύγιο ηρεμίας και ξεγνοιασιάς.
Εδώ ξαναγεννιούνται οι απόδημοι. Αναπνέουν συνεχώς
το μοσχοβολιστό και αρωματισμένο δροσερό αεράκι που κατεβαίνει από τα ψηλά πανέμορφα Αγραφιώτικα βουνά μας
και τα απέραντα καταπράσινα δάση. Εδώ στον τόπο τους
ανανεώνονται όταν φεύγουν από την πολυτάραχη και αγχωτική ζωή των πόλεων.
Εδώ γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, είναι η ρίζα τους και
συνεχώς μια σκέψη τους ακολουθεί γιατί μέσα τους είναι
ριζωμένη και ανεξίτηλη η εικόνα του τόπου τους η οποία δεν
τους αφήνει αδιάφορους όπου και αν βρίσκονται.
Με τον ίδιο πόνο ο μεγάλος Σεφέρης είπε στο στοίχο του:
«όπου και να ταξιδέψω ο τόπος μου με ακολουθεί και με
πληγώνει που βρίσκομαι μακριά του».
Άλλος ξενιτεμένος με καημό και πολύ πόνο στην μακρινή
ξενιτιά είπε: «χωριό μου όμορφο και ξερό ψωμί».
Το ίδιο μας έγραψε και ένας δικός μας ξενιτεμένος στις
Αραβικές χώρες: «Εργάζομαι σε καλή επιχείρηση κι’ έκανα
περιουσία, όμως ποτέ δεν ακούω την καμπάνα του χωριού
μου, αισθάνομαι μόνος και έρημος στον ξένο κόσμο, μου
λείπει το χωριό μου».
Ας μου επιτραπεί ν’ αναφέρω το κλαψιάρικο τραγούδι
που πληγώνει με το πάθος του τραγουδιστή που λέει: «Τι να
πρωτοθυμηθώ για σένα όμορφο χωριό μου».
Και αυτό το καλοκαίρι που πέρασε οι απόδημοι συγχωριανοί μας εδώ ανταμώθηκαν με ντόπιους και ξένους φιλοξενούμενους, έσφιξαν τα χέρια δυνατά με χαρά, άλλαξαν
ασπασμούς, κεράστηκαν και έκαναν εύθυμες παρέες.
Εκκλησιάστηκαν με απόλυτο σεβασμό στην εκκλησία του
χωριού τους που βαπτίστηκαν, παρακολούθησαν τις παρακλήσεις που ήταν αφιερωμένες στην Μητέρα του κόσμου,
την Παναγία μας, τέλεσαν Λειτουργίες με πολύ ευλάβεια.
Με λύπη μου το γράφω, τελευταία, ότι και σ’ αυτόν τον
χρόνο που πέρασε ξαναχτύπησε αλύπητα και άπονα μερικές
οικογένειες ο σκληρός και άπονος θάνατος στο χωριό μας.
Παίρνοντας πολλά αγαπητά μας πρόσωπα (και νέους ανθρώπους μας) και άφησε πίσω του ένα βαρύ πένθος.
Μετά την 15ην Αυγούστου όλοι οι Απόδημοι αποχαιρέτησαν τη γενέτειρά τους και γύρισαν στις θέσεις τους.

Με όλη μας την αγάπη ευχόμαστε προς τον Κύριο και
Σωτήρα του Κόσμου για όλους τους συγχωριανούς μας όπου
και αν ευρίσκονται να έχουν υγεία και χαρά και καλόν χειμώνα.
Παπα-Γιώργης Δήμου

Η εκδρομή του
Συλλόγου μας

Μ

Αγροφύλακας
για το Δ. Δ. Νεράϊδας

Αγροφύλακας για το Δημοτικό Διαμέρισμα Νεράϊδας ορίστηκε ο κ. Κατσούλας Απόστολος. Το τηλέφωνό
του είναι: 697 1560912.

Τ

ον Ιούνιο του τρέχοντος έτους το Τοπικό Συμβούλιο του
χωριού μας, της Νεράϊδας, εξέδωσε μια ανακοίνωση με την
οποία ενημέρωνε τους δημότες μας για τον ορατό κίνδυνο έλλειψης νερού τους καλοκαιρινούς μήνες και τους προσκαλούσε να μειώσουν την κατανάλωση του νερού στις καθημερινές
ανάγκες τους ενώ απαγόρευε την χρήση για πότισμα, πλύσιμο
αυτοκινήτων, ιδιωτικών και κοινοχρήστων χώρων.
Παρά την διαπιστούμενη κατανόηση στον περιορισμό της
χρήσης του νερού εν τούτοις το πρόβλημα δεν αποφεύχθηκε
και τον μήνα Αύγουστο αναγκαστήκαμε να προβούμε σε καθημερινές διακοπές της ύδρευσης, με σκοπό την συγκέντρωση νερού στο υδραγωγείο το οποίο είχε αδειάσει.
Ευελπιστούμε ότι σύντομα το δίκτυο ύδρευσης θα εμπλουτιστεί με τις απαραίτητες ποσότητες νερού και θα σταματήσει
να παρατηρείται το δυσάρεστο για όλους μας αυτό φαινόμενο.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νεράϊδας
Κων/νος Φ. Πλατσιούρης

Η Νεράϊδα στην εκπομπή
«Μένουμε Ελλάδα»

Γυρίσματα για την εκπομπή της ΝΕΤ «Μένουμε Ελλάδα»
έγιναν την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008,
στο χωριό μας, στη Νεράϊδα. Επικεφαλής του τηλεοπτικού συνεργείου ήταν ο δημοσιογράφος της ΝΕΤ κ. Ευθύμιος Κάκος,
ο οποίος ήρθε μερίμνη του αγαπητού μας δημοσιογράφου Ηλία
Προβόπουλου, παρουσία και του ίδιου. Πάρθηκαν πλάνα μέσα
στο χωριό, στον Αη-Λιά, στο Μέγα Γεφύρι, στο Μοναστήρι από
την εκδήλωση του 8ου Ανταμώματος και του πανηγυριού και
άλλα. Τα πλάνα θα προβάλλονται κατά καιρούς από την γνωστή εκπομπή της ΝΕΤ «Μένουμε Ελλάδα». Ως πρόεδρος του
Δ. Δ. Νεράϊδας ευχαριστώ θερμά και μέσα από την Εφημερίδα
μας τους δημοσιογράφους Ευθύμιο Κάκο και Ηλία Προβόπουλο για την μεγάλη αυτή προβολή του χωριού μας.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νεράϊδας
Κώστας Φ. Πλατσιούρης

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την Εφημερίδα του
χωριού μας την χωριανή μας Άννα Παπαλοπούλου, για τα
φάρμακα που έστειλε πάλι φέτος στο Αγροτικό Ιατρείο
Νεράϊδας. Η Άννα έχει Φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη και
στέλνει σχεδόν κάθε χρόνο διάφορα φάρμακα στο Ιατρείο
του χωριού μας. Την ευχαριστούμε θερμά.
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα
αίματος του Συνδέσμου.
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο
Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά
τόπους Νοσοκομεία.
Πληροφορίες:
Δημήτριος
Γεροκώστας.
Τηλέφωνο: 697 7366533
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος
Κωνσταντίνος»

Ευχαριστήριο

Χρόνιο το Πρόβλημα Ύδρευσης

ε επιτυχία έγινε και φέτος η
ημερήσια εκδρομή του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας την Τρίτη 12 Αυγούστου. Το γεμάτο με χωριανούς μας τουριστικό πούλμαν
αναχώρησε το πρωί από τη Νεράϊδα και
η πρώτη στάση έγινε στην Αγχίαλο. Εκεί
στην Παραλία Αγχιάλου οι χωριανοί μας
ήπιαν καφέ. Επόμενη στάση στην Αγριά
Βόλου όπου επισκέφτηκαν και προσκύνησαν το Μοναστήρι Μιχαήλ & Γαβριήλ
Αγριάς Βόλου. Μετά κατέβηκαν στα Καλά
Νερά για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα ανέβηκαν στην γραφική Μακρυνίτσα για καφέ – αναψυκτικό. Τέλος στην
επιστροφή σταματήσαμε στο Βόλο και
πήραμε από την οδό Γαλλίας τα περίφημα
παραδοσιακά Βολιώτικα λουκούμια. Το
πούλμαν με τους εκδρομείς επέστρεψε
αργά το βράδυ στη Νεράϊδα.
Ευχαριστούμε τους χωριανούς μας για
τη μεγάλη συμμετοχή τους και δεχόμαστε
από τώρα ιδέες και προτάσεις για το πού
θέλετε να γίνει η επόμενη εκδρομή του
Συλλόγου μας το καλοκαίρι του 2009.
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Καθαρισμός κλαδιών στην
είσοδο του χωριού μας

Σ

την είσοδο του χωριού, από το Τουρκόμνημα μέχρι τα πρώτα σπίτια στην πλάστιγγα,
τα τελευταία χρόνια τα κλαδιά θέριεψαν
κλείνοντας σχεδόν την μια λωρίδα του κεντρικού δρόμου. Τα καινούργια λεωφορεία του ΚΤΕΛ
υπέφεραν εκεί να περάσουν. Δυο χωριανοί μας
φέτος πήραν πρωτοβουλία μόνοι τους να τα καθαρίσουν. Έτσι μια μέρα, στα μέσα Αυγούστου,
καθάρισαν, κόβοντας καλά όλα αυτά τα κλαδιά,
μαζεύοντάς τα και πετώντας τα μακριά.
Η κίνησή τους ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση.
Να καθαρίζουμε τους δρόμους. Να κόβουμε ένα
βάτο που μας εμποδίζει. Οι δρόμοι μας να είναι
καθαροί και σε καλή κατάσταση. Δείχνει ανθρώπους πολιτισμένους.

Διαφημίσεις

Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι
1η Δεκεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο
ας μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε
τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την
τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο
φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα.
Ευχαριστούμε πολύ.

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

Δολόπων να ονομαστεί
ο νέος Δήμος μας
Ο νέος Δήμος που θα προκύψει από τον «Καποδίστρια 2» και
θα περιλαμβάνει, κατά πάσα πιθανότητα, όλα τα χωριά από τη
Λίμνη Πλαστήρα μέχρι τη Λίμνη Σμοκόβου, πρέπει να ονομαστεί «Δήμος Δολόπων». Όλη αυτή η περιοχή, από τα Ριζά του
κάμπου μέχρι το Βελούχι και από τη Νευρόπολη μέχρι την Ξενιάδα, κατοικούνταν για αιώνες, στους αρχαίους χρόνους, από
τους Δόλοπες. Ονομάζοντας τον νέο δήμο Δολόπων δείχνουμε
τον στοιχειώδη σεβασμό στην ιστορία του τόπου μας. Όπως
όλοι οι νομοί της χώρας μας φέρουν τα ονόματα των αρχαίων
λαών που κατοικούσαν στους τόπους τους έτσι και ο νέος Δήμος μας πρέπει να φέρει το όνομα του αρχαίου λαού που κατοικούσε στον τόπο μας. Παρακαλούμε πολύ, οι αρμόδιοι που θα
δώσουν το όνομα, να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους, το καθολικό
αυτό αίτημα των κατοίκων της περιοχής μας.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

Είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας, για το χωριό μας,
στο Internet. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση αυτή όπου
θα βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με τα χωριά της
Κοινότητας Νεράϊδας. Παρακαλούμε πολύ να στέλνετε
με το e-mail δικά σας στοιχεία για να εμπλουτίζεται η
ιστοσελίδα μας συνεχώς. Την ιστοσελίδα αυτή κατασκεύασε η συγχωριανή μας φοιτήτρια Πληροφορικής Ειρήνη
Ελευθερίου Σπανού. Την ευχαριστούμε και πάλι θερμά.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νεράϊδας
Κώστας Φ. Πλατσιούρης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

WWW. teilar.gr/~spanou.e/neraida

Ευχαριστώ θερμά, ως Πρόεδρος του Δ. Δ. Νεράϊδας, και μέσα από την Εφημερίδα του χωριού
μας, τον Τρύφωνα Σπανό για την παρασκευή της
φασολάδας αφιλοκερδώς, καθώς και την Παναγιούλα Κοντογιάννη, την Ευγενία Θάνου, την Ελένη Γεροκώστα (παπαδιά) και την Φούλα Βουρλιά,
που βοήθησαν για τον ίδιο σκοπό Δωρεάν, δηλαδή για την προσφορά του φαγητού στο Αντάμωμα του Δήμου στο Μοναστήρι.
Ευχαριστώ επίσης θερμά τον Βασίλη Καραμέτο του Δημητρίου, τον Σπύρο Μπαλτή, τον Κώστα
Μακρή του Δημητρίου και την Κική Μακρή – Μητσάκη που βοήθησαν αφιλοκερδώς στην προετοιμασία του 8ου Ανταμώματος του Δήμου, στις
8.9.2008, στο Μοναστήρι.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το παρόν φύλλο 104 της Εφημερίδας
μας βγήκε σε 1.126 αντίτυπα. Τόσες
είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο
κομπιούτερ. Αν κάποιος δεν λαβαίνει
Εφημερίδα να δώσει τη διεύθυνσή
του (οδό, αριθμό, ταχ. κώδικα και
πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανήκει
ή στη Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

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

