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Τα τμήματα Τριφύλλα - Νεράϊδα και
Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα
Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα
Έγινε δημοπρασία τμήματος Κορίτσα – Τριφύλλα (πλατανόρεμα)
Αρχίζουν ξανά εργασίες στο τμήμα Νεράϊδα - Τριφύλλα

Έ

γινε η δημοπρασία του τμήματος Κορίτσα – Τριφύλλα, την Τρίτη
20.1.2009, στο Καρπενήσι από την Νομαρχία Ευρυτανίας. Το έργο ανέλαβε να κατασκευάσει ο εργολάβος κ. Κατσάκης, με έκπτωση 18%.
Ο ίδιος δηλαδή εργολάβος που κατασκευάζει και το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα. Το οδικό αυτό τμήμα χρηματοδοτήθηκε (ως
γνωστόν) από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ», με πίστωση
790.000 ευρώ, στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης, που έγινε στις 3.3.2008 στο Καρπενήσι (ξενοδοχείο «Άβαρις»). Ο ακριβής τίτλος του
έργου αυτού είναι: «Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση
δρόμου Κορίτσα – Τριφύλλα – όρια νομού Καρδίτσας
(θέση «Πλατανόρεμα»)». Μετά την δημοπράτησή του
αναμένεται τώρα η υπογραφή της σύμβασης (συμβασιοποίησή του) ώστε ο εργολάβος να αρχίσει εργασίες. Με την ασφαλτόστρωση και αυτού του τμήματος
ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση όλου του δρόμου
από το Καρπενήσι μέχρι και τη Νεράϊδα.

Το τμήμα Νεράϊδα -Μαυρομμάτα της
Επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Αγρινίου
Κοινό Υπόμνημα των Συλλόγων μας

Σ

το τελευταίο εναπομείναν τμήμα, μήκους μόλις 18 χλμ. Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου, οι μελέτες έπρεπε να
είχαν τελειώσει από το Δεκέμβριο του 2007. Πέρασαν 16 μήνες, πάνω από
ένας χρόνος, κι ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ήμασταν όλοι παρόντες στη συνάντηση της 8.6.2007 στη Νεράϊδα όπου όλοι (εκπρόσωποι Περιφερειαρχών, Νομάρχες,
Δήμαρχοι, Μηχανικοί Μελετητές, κ.ά.) μας είχαν πεί καθαρά ότι υπάρχουν τα χρήματα για τις μελέτες και αυτές πρέπει να είναι έτοιμες το αργότερο μέχρι το τέλος
του 2007. Ποιος ο λόγος που δεν τελείωσαν
ακόμα;

Οι Σύλλογοι έστειλαν πρόσφατα (21.1.2009),
κοινό Υπόμνημα για το θέμα αυτό (να τελειώσουν οι μελέτες) προς τους αρμοδίους (κ.
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κ.κ. Γεν. Γραμματείς Περιφερειών, κ.κ. Νομάρχες κ.ά.). Το έγγραφο αυτό
δημοσιεύεται ολόκληρο στην 4η σελίδα.
Οι Σύλλογοι, οι Δήμοι και οι δυο Νομαρχίες
το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κρατούν το θέμα στην επικαιρότητα, να το θέτουν
σε κάθε επίσκεψη πολιτικού και να πιέζουν
συνεχώς όσο μπορούν. Η ευθύνη της περατώσεως των μελετών είναι καθαρά θέμα των δυο
Όσον αφορά το τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα δυΠεριφερειαρχών (Θεσσαλίας & Στερεάς) και
στυχώς δεν χρηματοδοτήθηκε ακόμα. Ελπίδες πολλές
κατ΄ επέκταση της Κυβέρνησης (των αρμοδίων
εναποθέσαμε όλοι για τη χρηματοδότησή του στην 9η
Η Νεράϊδα – Σπινάσα, το πανέμορφο χωριό μας, στην ελατοσκέπαστη δυτική πλαγιά
Υπουργών και Βουλευτών). Τα δυο μεγάλα ιδιΣυνέχεια στη σελίδα 4
της Μάρτσας. Ποιος θα κάνει την αρχή να χτίσει ένα Ξενώνα που θα το κρατήσει ζωντανό;
ωτικά Μελετητικά Γραφεία, που συντάσσουν
τις μελέτες, χρηματοδοτούνται από τις δυο
Περιφέρειες. Αυτό πρέπει να είναι γνωστό σε όλους
και σ’ αυτό το επίπεδο παρακολουθούμε το ζήτημα αναμένοντας να δούμε στον ορίζοντα εξελίξεις.
Αντιδήμαρχοι για το 2009 ορίστηκαν από τον Αλλά εις μάτην προς το παρόν.
Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας (το Μονακ. Δήμαρχο, οι κ. κ. Τσαντήλης Θωμάς και ΣωτηρΔεν είναι μελέτες τύπου Εγνατίας ή Ε-65, αλλά
στήρι μας) σύντομα θα επανδρωθεί με Μοναχούς και
λής Ευάγγελος, ενώ Πρόεδρος του Δημοτικού απλού επαρχιακού δρόμου όπως είναι ο δρόμος
μετά από περίπου 100 χρόνια θα επαναλειτουργήσει.
Συμβουλίου εξελέγη ο χωριανός μας κ. Γιάννης Καρδίτσα – Νεράϊδα και Αγρίνιο – Βίνιανη – ΜαυΉδη αρχές Μαρτίου ήρθε στο χωριό ένας Μοναχός, είδε το
Α. Καραμέτος.
ρομμάτα.
Περισσότερα στη σελ. 8.
χώρο και τον τόπο, του άρεσε και σύντομα θα εγκατασταθεί
Ο παραμεγδόβιος κόσμος ανησυχεί γιατί ενώ
μόνιμα στα ανακαινισμένα Κελιά της Ι. Μονής. Περισσότερα για
ο καιρός περνάει γρήγορα, οι μελέτες προχωρούν
το ευχάριστο αυτό γεγονός στη σελίδα 13.
με βήματα χελώνας. Αφού τον Ιούνιο του 2007 μας
Χορός Αποδήμων Νεράϊδας
διαβεβαιώσατε πως τα λεφτά για τις μελέτες υπάρΜε κοινό όραμα τον άξονα Καρδίτσας –
χουν γιατί αυτές δεν προχωρούν πιο γρήγορα; Γιατί
Αγρινίου και με μεγάλη επιτυχία έγινε φέτος ο
Αποχέτευση Ομβρίων Νεράϊδας
δεν έχουν τελειώσει στα χρονοδιαγράμματα που
χορός των αποδήμων Νεράϊδας μαζί με τους
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εργολαβίας των 105.000
τότε βάλατε; Πού κολλάει εντέλει το θέμα; Θα προαποδήμους Μαυρομμάτας, στην Αθήνα. Πεευρώ. Η τεράστια χρησιμότητα του μεγάλου αυτού έργου φάλάβει το έργο να ενταχθεί στο 4ον Κ.Π.Σ. ή ΕΣΠΑ
ρισσότερα στη σελ. 5.
νηκε στον φετινό βαρύ χειμώνα. Περισσότερα στη σελ.
Συνέχεια στη σελίδα 4

Το Μοναστήρι Νεράϊδας
σύντομα σε επαναλειτουργία

Δημαιρεσίες
στο Δήμο Ιτάμου

Η

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

Α

ρχισαν ήδη (όπως γράψαμε και
στο προηγούμενο φύλλο) οι εργασίες κατασκευής του νέου
Οστεοφυλακίου του χωριού μας,
που βρίσκεται μέσα στο χώρο
του Κοιμητηρίου, στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας. Πρόκειται για επέκταση του ήδη υπάρχοντος κτηρίου προς την βόρεια πλευρά του.
Το φθινόπωρο σκάφτηκαν τα θεμέλια, τοποθετήθηκαν τα κατάλληλα σίδερα και έπεσε η
τσιμεντένια πλάκα του δαπέδου.
Η τσιμεντένια πλάκα (7 μέτρα μήκος Χ 4,50
μέτρα πλάτος) έπεσε στο πλάτος του υπάρχοντος κτηρίου (που είναι διαστάσεων 4 μέτρα
μήκος Χ 4,50 μέτρα πλάτος), επεκτείνοντάς το
πρός βορράν, σχεδόν μέχρι την περίφραξη.
Τώρα όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το χτίσιμο των τοίχων του. Το νέο κτήριο θα είναι
διαστάσεων 11 μέτρα μήκος και 4,50 πλάτος.
Όταν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες
θα σπάσει ο πρός βορράν τοίχος του υπάρχοντος και θα ενωθεί ο εσωτερικός του χώρος

ώστε να είναι ενιαίος.
Τα σχέδια και η τεχνική επίβλεψη είναι
Δωρεά του αγαπητού χωριανού μας Πολιτικού Μηχανικού Λουκά Ντερέκα. Τον ευχαριστούμε όλοι θερμά.
Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των
απανταχού Νεραϊδιωτών στη συγκέντρωση
χρημάτων για το έργο αυτό. Συγκεντρώθηκαν ήδη πολλά χρήματα και το συντομότερο
οι εργασίες θα συνεχιστούν. Πρέπει όμως να
συνεχιστεί και η οικονομική βοήθεια. Να δώσουμε όλοι ότι μπορούμε για να γίνει το νέο
Οστεοφυλάκιο του χωριού μας ένα κτήριο κόσμημα.
Ενημερώνουμε ότι μπλόκ έχουν οι: Τρύφωνας Καστρίτσης, Βαγγέλης Ι. Θάνος και
Μαρία Σπανού. Όποιος δίνει χρήματα παίρνει
απόδειξη και όλες οι προσφορές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας.
Οι Προσφορές για το νέο Οστεοφυλάκιο
Νεράϊδας στη σελ.11.

Ευχόμαστε στους αναγνώστες μας

Καλό Πάσχα &
Καλή Ανάσταση
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Ο κόσμος της τέχνης
Θεατρική
παράσταση

Αγραφιώτικο Χωριό
Στην γειτονιά δεν παίζουν πιά, αγόρια μήτε κόρες,
παρά οι γέροι και οι γριές, μόνοι μετράνε ώρες.

Αόρατοι βρικόλακες
βαμπίρ των Καρπαθίων,
κι’ εμείς κοντά στους… κόλακες
«κομπάρσοι» ηλιθίων…

Μέσα στους κήπους στις αυλές, τίποτα δεν κουνιέται,
κι ο γέρος ασπροκέφαλος, συνέχεια συλλογιέται.
Και στο σχολείο δυο παιδιά, πέντε νομάτοι η εκκλησιά,
σβήνει η ζωή μες στο χωριό, που μένει έρμο κι ορφανό.

Τα ζούμε με τους «νεφιλείμ»
της τόσης αδικίας
με τόσα «αποστήματα»…
της σάπιας κοινωνίας.

Γλάστρες δεν βλέπεις πουθενά, λουλούδια στα μπαλκόνια,
ανθρώπους κάτι λιγοστούς, κι εκείνους με διχόνοια.
Κλειστές οι πόρτες, σφαλιστές, ακλάδευτες κληματαριές,
και γύρω – γύρω όπου λες, βαριές και λίγες οι καρδιές.

Η απληστία τους αυτή
μας έχει πιεί το αίμα,
το άσπρο το μαυρίζουνε
κι αλήθεια λεν το ψέμα.

Χορτάρια βλέπεις στην αυλή γιομάτη φίδια, ποντικοί,
νοικοκυραίοι μόνο αυτοί, σβηστό στο τζάκι το δαυλί.
Σκοτείνιασε ο ουρανός, αρχίζει σουρουπώνει,
ακούς το κλάμα του πουλιού, του έρημου του γκιώνη.

Τίποτα πια αληθινό
δε λένε στον κοσμάκη
και την αλήθεια θάβουνε
και βγαίνει το φαρμάκι…

Ανάλαφρα το έστρωσε, απόσπερου το χιόνι,
κι ο γέρος αδιαθέτησε, κι η γριά τονε σταυρώνει,
«Κουράγιο νοικοκύρη μου, σε λίγο ξημερώνει».

Τα σκάνδαλα μια θάλασσα
που πάει να μας πνίξει
και τα λαμόγια τ’ άπληστα
κανείς να μην τα θίξει…!

Σφυρίζει αγέρας δυνατά, μουγκρίζουν τα γυμνά κλαδιά,
στέκει εκεί σαν φάντασμα, το σπίτι στ’ ανηφόρι.
Χτυπούνε τα παράθυρα, από το ξεροβόρι,
άγρια βαθειά μεσάνυχτα λαλάει το κοκόρι.

Το παίζουν κουτοπόνηροι
και όλους μας δουλεύουν,
μαχαίρι ως το κόκαλο
δεν φτάνει που «θωπεύουν»…

Κάπου ένας σκύλος αλυχτά, πέρα στα έρημα τα μαντριά,
σκοτάδι και μαυρίλα, σε πιάνει ανατριχίλα.
Η κουκουβάγια κελαηδεί, γρουσούζικη βραχνή φωνή,
ετρόμαξε από αυτή και έφυγε τ’ αηδόνι.

«Θεατρική παράσταση»
παίζουνε κάθε μέρα
μα οι «κομπάρσοι» δεν…
ξυπνούν,
για να τους κάνουν πέρα…

Και στην Αθήνα την τρανή, που μαντρωθήκανε πολλοί,
η απορία μας φουντώνει και κάνουμ’ όλο το χαζό.
Βρέ τι κακό είναι αυτό, πως έγιν’ έτσι το χωριό,
μα δε μας καίγεται καρφί κι ούτε κανείς ζυγώνει…
Επιμέλεια: Τ. Κ.

Μάϊος

Συνήθεις Παραδόσεις και Προλήψεις

Πρωτομαγιά, τα λουλούδια γιορτάζουν,
και τα πουλιά τα ταίρια τους φωνάζουν,
τραγουδούν το Μάη γύρω στα κλαριά.
Αγόρια και κορίτσια καλωσορίζουν το Μάη,
στην εξοχή τραγουδώντας και μαζεύοντας λουλούδια
Συνηθίζεται να τα κάνουν στεφάνι
και να τα κρεμούν στην εξώπορτα.
Οι νοικοκυρές μοιράζουν γλυκά,
για να περάσει ο Μάης γλυκός σαν το μέλι.
Ο Μάης έχει τ’ όνομα κι Απρίλης τα λουλούδια.
Μη βγάλεις ούτε μπάλωμα, προτού βγεί ο Μάης.
Μάης άβρεχος, τρυγητός χαρούμενος.
Οι απλοί άνθρωποι πιστεύουν πως ο Μάης έχει
πολλές κακές ώρες και αρκετές κατάρες, όπως:
Στον καταραμένο τόπο, το Μάη μήνα βρέχει.
Η κακιά ώρα του Μάη να σε βρεί.
Μαγιάτικο φίδι να σε τσιμπήσει.
Να μη σε βρεί άλλος Μάης.

Αθανάσιος Ηλ. Κατσούλης

Στη μνήμη
της μητέρας μας
Βασιλικής Η. Κόκκινου
Κοιμήσου Μανούλα μας γλυκιά
μέσα στου Παντοκράτωρα τη μνήμη
του Θεού και ξεκουράσου,
εσύ που σαν της μέλισσας στη Γή
ήταν το πέρασμά σου
και τώρα, της ζωής το μονοπάτι το στενό
εσύ, έχεις περάσει φωτισμένο.
Κοιμήσου, ώσπου να παρέλθει του θνητού
εδώ στη Γη η αδικία και ο πόνος.
Κοιμήσου, ως την ημέρα της Ανάστασης
που ποτέ ο ήλιος του δικαίου δεν θα βασιλεύει.

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΗΣ

Εγκώμια

Απόδοση στη
νεοελληνική γλώσσα

Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη
ταφή σου,
προσφέρουσι Χριστέ μου.

Όλες οι γενιές των ανθρώπων
λένε ύμνους
για την ταφή σου, Χριστέ
μου.

Ώ γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον,
που έδυ σου το κάλλος;

Γλυκιά μου άνοιξη, ολόγλυκο
παιδί μου,
που χάθηκε η ομορφιά σου;

Υιέ Θεού Παντάναξ, Θεέ μου,
Πλαστουργέ μου,
πώς πάθος κατεδέξω;

Υιέ του Θεού, Βασιλιά των
πάντων, Θεέ μου, Δημιουργέ
μου,
πως καταδέχτηκες να υποστείς παθήματα;

Έρραναν τον τάφον, οι μυροφόροι μύρα,
λίαν πρωί ελθούσαι.

Οι μυροφόρες, αφού ήρθαν
πολύ πρωί,
ράντισαν με αρώματα τον
τάφο σου.

Σημείωση: Ψάλλονται τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής.
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Ανάσταση

Άκου τον ξάστερο ουρανό πως οι καμπάνες σειούνε.
Όπου καρδιά, χαρμόσυνες λαχτάρες απαντούνε.
Ανάστασ’ είναι σήμερα! Παιδιά, γυναίκες, γέροι
κόκκινο αυγό στην τσέπη τους, χρυσό κερί στο χέρι.
Όσ’ άστρα ’ναι στον ουρανό, τόσα στον κάμπο κρίνα.
Όλα έχουνε στην καθαρή ψυχήν, Απρίλη μήνα.
Της εκκλησιάς φουντώσανε δάφνη πολλήν οι στύλοι.
Ειρήνη! Ειρήνη! Φιληθείτε, οχτροί μαζί και φίλοι…
Κώστας Βάρναλης

Η ημέρα της Λαμπρής

Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε
της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,
σύγνεφο, καταχνιά δεν απερνούσε
του ουρανού, σε κανένα από τα μέρη
και από κεί κινημένο αργοφυσούσε,
τόσο γλυκό στο πρόσωπο το αέρι,
που λες και λέει μες στης καρδιάς τα φύλλα:
γλυκιά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα.
Χριστός Ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,
όλοι, μικροί μεγάλοι ετοιμαστείτε
μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες
με το φώς της χαράς συμμαζωχτείτε,
ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες,
ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε
φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη,
πέστε «Χριστός Ανέστη» εχθροί και φίλοι…
Διονύσιος Σολωμός

λα τα έκανε ωραία,
το καθένα στον καιρό του. Και την αιωνιότητα έβαλε στην καρδιά
τους, ώστε οι άνθρωποι να
μην ανακαλύψουν ποτέ το
έργο που έκανε ο αληθινός
Θεός από την αρχή ως το
τέλος. Έχω κατανοήσει ότι
δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο γι’ αυτούς από το
να χαίρονται και να κάνουν
καλό όσο ζούν.

Ο

(Εκκλησιαστής Κεφ. 3, Στίχ. 11).

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών με έπιπλα Κήπου & Βεράντας είναι οι χωριανοί μας αδελφοί Μπέλλου (παιδιά του αείμνηστου Αντώνη Μπέλλου) δηλ. ο
Γιάννης, ο Κώστας, ο Λάμπρος και ο Χρήστος.
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Κ ο ινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Χρήστος και η Στέλλα Ασλάνη – Γίδα, κόρη του Λεωνίδα και
της Ευθυμίας Καραμέτου – Ασλάνη
(εγγονή της Χάϊδως και του αείμνηστου Κώστα Καραμέτου) απέκτησαν κοριτσάκι την Τρίτη 30
Σεπτεμβρίου 2008, στο Βόλο όπου
διαμένουν.
• Ο Αριστοτέλης (Τέλης) Μητσάκης, γιός της Φωτεινής και του
Δημήτρη Μητσάκη και η Ελένη Αυγέρη κόρη του Λάμπρου Αυγέρη,
απέκτησαν αγοράκι την Τετάρτη 4
Μαρτίου 2009 στην Αθήνα.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
• Η Γεωργία (Γωγώ) Ραυτοπούλου, κόρη του Γρηγόρη Ραυτόπουλου και της Κλημεντίας Καραμέτου
(εγγονή της Αγορής και του Βασίλη
Δ. Καραμέτου) και ο Σπύρος Πα-

παγεωργίου από τη Λαμία, αρραβωνιάστηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2008, στη Λαμία.
• Η Ουρανία (Ράνια) Σπινάσα,
κόρη της Φιλιώς και του Δημητρίου
(Μίμη) Σπινάσα (εγγονή των αείμνηστων Ουρανίας και Ηλία Σπινάσα)
και ο Ηλίας Παπαδόπουλος από
την Αθήνα (Κηφισιά), αρραβωνιάστηκαν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009, στην Αθήνα.
Ευχόμαστε Καλά Στέφανα.

ΓΑΜΟΙ
• Η Βασιλική Πασχάλη, κόρη του
Βασίλη Πασχάλη και της Αντιγόνης
(εγγονή του Νίκου Λυρίτση από το
Μεγαλάκκο) και ο Γιούργας Ιωάννης από την Κέρκυρα, παντρεύτηκαν στις 10 Ιουνίου του 2008, στη
Μυτιλήνη.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Προσφορά στην Εφημερίδα μας
Οι αδελφοί Χόντου, (καταγόμενοι από το γειτονικό μας χωριό
Άγραφα), ιδιοκτήτες της εταιρείας Hondos Center, προσέφεραν στην Εφημερίδα μας και το Σύλλογό μας το ποσό των 500
ευρώ (αρ. απόδ. 701).
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά στην Εφημερίδα μας
Ο Παναγιώτης Μακρής του Δημητρίου, (του αείμνηστου
αγροφύλακα από τη Μαυρομμάτα) που έχει με τον αδελφό του
Κώστα την Οικογενειακή Ταβέρνα «Ο Αλέκος» στην Ηλιούπολη (Πρωτόππαπα 75, Πλατεία Πλαστήρα, τηλ. 210 9966331)
προσέφερε στην Εφημερίδα μας το ποσό των 150 ευρώ (αρ.
απόδ. 703).
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Γιαννούλας Ι. Ζήση
Στη μνήμη Γιαννούλας Ι. Ζήση, (θείας του) ο Βασίλης Δ. Κατσούλης (Καθηγητής Πανεπιστημίου) προσέφερε το ποσό
των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 103) για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην Νίκης Κοσπεντάρη – Αντωνίου
Στη μνήμη της Νίκης Κοσπεντάρη – Αντωνίου (εξαδέλφης της)
η Ανθούλα Ευαγ. Θάνου προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 102) για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράιδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά για νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, της λατρευτής μας γιαγιάς Γιαννούλας Ζήση και των αγαπημένων μας θείων Κώστα Ζήση,
Νίκης Κοσπεντάρη και Αγορίτσας Κατσούλη, προσφέρουμε
το ποσό των 300 ευρώ (αρ. απόδ. 101), για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Γιάννης Θάνος Χρύσα Θάνου
Προσφορά για νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Στη μνήμη των γονέων του Βασιλικής και Γεωργίου Μονάντερου και των αδελφών του Σοφίας & Γεωργίτσας, ο Τρύφων
Μονάντερος (συνταξιούχος υπάλληλος Ο.Δ.Ι.Ε.), προσέφερε
το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 53) για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.

Προσφορά για νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Στη μνήμη των γονέων του Κωνσταντίνας και Δημητρίου
Κατσούλη ο Βασίλης Δ. Κατσούλης (Καθηγητής Πανεπιστημίου) προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ (αρ. απόδ. 22) για το
νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για τη Δωρεά.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε ο Δημήτριος Λιάπης του
Ευθυμίου, σύζυγος της Ελένης Βούλγαρη και πατέρας της Σοφίας, την
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2008, σε
ηλικία 90 ετών, στα Σαραντάπορα
όπου και έγινε η κηδεία το Σάββατο.
• Πέθανε η Βασιλική Αυγέρη –
Κόκκινου, σύζυγος του Ηλία Γ. Κόκκινου, κόρη του αείμνηστου Αντωνίου Αυγέρη, αδελφή του Λάμπρου, του
Γιώργου και του παπα-Κώστα, την
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2008, σε
ηλικία 64 ετών, στο Γουλέμι Λοκρίδας Φθιώτιδας όπου κατοικούσε και
έγινε η κηδεία το Σάββατο.
• Πέθανε ο Κώστας Σταθούλιας,
σύζυγος της Σωτηρίας Κ. Σπανού
(κόρης του αείμνηστου παπα-Κώστα
Σπανού), την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2008, σε ηλικία 77 ετών, στη Φιλοθέη και η κηδεία έγινε το Σάββατο
3 Ιανουαρίου 2009 στο Κοιμητήριο
Βύρωνα Αττικής.
• Πέθανε η Σοφία Καραβάνα, σύ-

Προσφορά για νέο
Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Ο Δημήτριος Κουσάνας του
Κων/νου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ, για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας, εις μνήμην του (συναδέλφου του)
Κώστα Σταθούλια, συζύγου
της Σωτηρίας Κ. Σπανού. (αρ.
απόδ. 33).
Ευχαριστούμε θερμά για την
προσφορά.
Προσφορά
στην Εφημερίδα μας
Ο Αυγέρης Γεώργιος του
Αντωνίου, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ στο Σύλλογο και την Εφημερίδα μας,
εις μνήμην της αδελφής του
Βασιλικής Αυγέρη – Κόκκινου (αρ. απόδ. 150).
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για
την προσφορά.
Δωρεά στον Ι. Ν.
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας
Η Θάνου Σωτηρία, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ
στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην των γονέων της Γεωργίου και Όλγας
Θάνου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά
για την προσφορά.

Τι θα γίνει με το ρολόϊ
για τα διακοσμητικά
φώτα;
Από το 2004 αποφασίστηκε να
μπεί ανεξάρτητο ρολόϊ από τη ΔΕΗ
για τα διακοσμητικά (στρόγγυλα)
φώτα του χωριού μας, για να μην
σβήνουν με ψύλου πήδημα. Όπως
είναι γραμμένο στο Βιβλίο Πρακτικών του Συλλόγου (17.8.2004) είχαν
δοθεί τότε 480 ευρώ για να μπεί
και μάλιστα με τριφασικό ρεύμα.
Μπήκαμε στο 2009 κι αυτό ακόμα
να μπεί! Αυτά προς το παρόν, τίποτα άλλο. Εάν δεν μπεί μέχρι το
Πάσχα θα ξανασχοληθούμε με το
θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσωπα. Θερμή παράκληση να μπεί το ρολόϊ σύντομα.

ζυγος του αείμνηστου Δημητρίου
Καραβάνα και μητέρα της Τασίας,
της Αλέκας, της Ελίζας, της Κικής,
της Μαρίας και του Κώστα, την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2008, σε ηλικία
93 ετών, στην Αθήνα όπου ζούσε με
τα παιδιά της και η κηδεία έγινε την
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στο Κοιμητήριο της Ηλιούπολης Αττικής.
Θερμά Συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Η Αθανασία Πασχάλη, κόρη του
Βασίλη Πασχάλη και της Αντιγόνης
(εγγονή του Νίκου Λυρίτση από το
Μεγαλάκκο) πέτυχε στη Σ.Τ.Υ.Α.
(Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών
Αεροπορίας).
• Ο Νικόλαος Χαντζόπουλος, γιός
του Μάριου Χαντζόπουλου και της
Αποστολίας (εγγονός του Νίκου Λυρίτση από το Μεγαλάκκο) πέτυχε
στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στη Θεσσαλονίκη.
Θερμά Συγχαρητήρια στα παιδιά.

Ενισχύσεις για Σύλλογο - Εφημερίδα
Α/Α

Ονοματεπώνυμο........................................................................... ΕΥΡΩ

1 Αυγέρη - Δεσίπρη Ελένη (809)..................................................20
2 Βασιλάκης Παναγιώτης, Ιερέας (762)......................................30
3 Βασιλείου Παναγιώτης, πρώην Αγρ. Ιατρός (98)................10
4 Γάκη - Εμμανουήλ Βούλα (811).................................................10
5 Γάκης Σεραφείμ (812)...................................................................10
6 Γιαννουσάς Δημήτριος του Νικ. (806)....................................20
7 Γρόσου - Σπανού Στέλλα (810)..................................................20
8 Δήμος Αναστάσιος του Κων.(813)............................................25
9 Δήμος Ηλίας του Δημ. & Μάρθας (759).................................10
10 Ζήσης Δημήτριος του Νικ. (609)..............................................10
11 Ζήσης Νικόλαος του Δημ. (760)...............................................15
12 Θάνος Κων/νος του Γεω. (764)..................................................10
13 Καλλές Βασίλειος του Δημ. (754)..............................................20
14 Καραβάνας Ευάγγελος του Γεω. (607)....................................30
15 Καραμέτος Γεώργιος από Αγ. Τριάδα Φθ.(443)...................20
16 Καραμέτου - Καλομοίρη Αλεξία (444)....................................20
17 Καραμέτου Μερόπη από Αγ. Τριάδα (442)............................ .5
18 Καφαντάρης Ευάγγελος (445)...................................................10
19 Κούκος Σπύρος του Γεω.(753)...................................................10
20 Κουσάνας Γιάννης του Ηλία (99)...............................................20
21 Λιάπης Κων/νος του Ηλ. (805)...................................................40
22 Μακρής Κων/νος του Χρήστου (766).....................................10
23 Μακρής Σπύρος του Νικ. (765).................................................10
24 Μονάντερος Τρύφωνας του Γεω. (756)..................................20
25 Μπακόλα Φρόσω & Μαίρη (608)..............................................40
26 Μπακόλας Δημήτριος (για αντζέτα) (757)............................10
27 Νικηφοράκη Μαρία (807)...........................................................20
28 Παναγιώτου Πέτρος (702)...........................................................15
29 Παπαδάκης Σεραφείμ (808).......................................................20
30 Σάνδαλος Δημήτριος του Κων.(100).......................................20
31 Σάνδαλος Σεραφείμ από Καροπλέσι (758)...........................10
32 Σπανός Γεώργιος του Ευαγ. (804).......................................... 100
33 Σπινάσα Βασιλική του Γεω. (852)..............................................25
34 Σπινάσα - Χαραλάμπου Αθανασία (763)...............................10
35 Σπινάσας Ιωάννης του Γεω. (851).............................................25
36 Τσιτσιμπής Κων/νος του Ταξ. (761).........................................20
37 Χαλάτση Πόπη του Κλεομ.(755)...............................................20
Ευχαριστούμε θερμά για τις Προσφορές.

Ενισχύσεις Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας
Α/Α

Ονοματεπώνυμο........................................................................... ΕΥΡΩ

1 Θάνος Ευάγγελος & Ανθούλα (951).........................................40
2 Θάνος Βασίλειος του Γεω. (956)................................................20
3 Θάνος Γεώργιος του Κων. (953)................................................20
4 Καστρίτσης Τρύφων (954)..........................................................15
5 Μητσάκης Δημήτριος του Σερ. (958)......................................10
6 Μονάντερος Τρύφων (957)........................................................20
7 Σπινάσας Δημήτριος του Ηλ. (952)..........................................20
8 Σπινάσας Θεόδωρος του Χρ. (955)..........................................20
Ευχαριστούμε θερμά για τις Προσφορές.
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Το τμήμα Νεράϊδα-Μαυρομμάτα
της Επαρχιακής οδού
Καρδίτσας - Αγρινίου

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

όπως ονομάστηκε τώρα, με αυτούς τους αργούς ρυθμούς;
Εξελίξεις για το δρόμο αυτό,
δυστυχώς, δεν είχαμε το χειμώνα
γι’ αυτό θα αναφερθούμε σε διάφορα παλιότερα σχετικά δημοσιεύματα.
• Σε κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Καρπενησιώτικη εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός»
(7.1.2009) και ασχολούνταν με
τους μεγάλους δρόμους του νομού, μεταξύ άλλων, διαβάσαμε
και για τον Παραμεγδόβιο τα
εξής: «…Η ΜΟΜΑ είχε αρχίσει
χωρίς δυστυχώς ποτέ να τελειώσει και τον Παραμεγδόβιο. Λίγα
χιλιόμετρα και η περιοχή θα
αποκτήσει άλλο πρόσωπο. Αυτός ο δρόμος από την εποχή του
Τρικούπη γράφει ιστορία. Ο Δ. Π.
Καραπιπέρης στην μελέτη του «η
πατρική μας γή» που δημοσιεύτηκε το 1966, τον χαρακτηρίζει
ως «Εθνική αρτηρία που υπήχθη
εις την κατηγορίαν των εθνικών
οδών, δεν εχρηματοδοτήθη εισέτι». Που να γνώριζε ότι μετά από
50 χρόνια θα αποχαρακτηριζόταν
και θα ήταν ακόμα σήμερα μέσα
στο ποτάμι ένας κατσικόδρομος; Λίγο πρίν (1960) ο Παύλος
Μπακογιάννης στη μελέτη του
«Ευρυτανία και Οικονομικές της
δυνατότητες» για το δρόμο αυτό
γράφει: «Διάνοιξη οδού Λιβανής
– Νεράϊδας, πρός Μαστρογιάννη
και Καρδίτσα, δια Βίνιανης – Δάφνης – Μαυρομμάτας και Νεράϊδας, μήκους 70 περίπου χλμ. Ένα
τμήμα του δρόμου αυτού είναι
εκ της μεταχαρακτηρισθείσης
σε επαρχιακή, εθνικής αρτηρίας
Καρδίτσας – Αγρινίου». Από τότε
άρχισαν οι αποχαρακτηρισμοί
και ο επαναχαρακτηρισμός σε
επαρχιακή…».
• Ο Προέδρος της ΝΟΔΕ Ευρυτανίας κ. Καρατσίκης, σε συνέντευξη που έδωσε στην ίδια
εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός» (14.1.2009) αναφερόμενος
στα μεγάλα έργα του νομού είπε
πώς: «Υπάρχουν δεσμεύσεις του
Πρωθυπουργού για κάποια έργα
στην Ευρυτανία και μεταξύ αυτών είναι και ο Παραμεγδόβιος
δρόμος…». Πιο συγκεκριμένα σε
σχετική για αυτό ερώτηση είπε:
«Για τον Παραμεγδόβιο υπάρχει
ήδη μια κινητοποίηση και από
πλευράς Νομαρχιών των όμορων νομών. Ξεκίνησαν οι μελέτες
και το έργο αυτό έχει καταστεί
διαπεριφερειακό μεταξύ Στερεάς και Θεσσαλίας…». Καταλήγοντας είπε πώς: «Πολλά από αυτά
που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός
μπαίνουν σε μια τροχιά υλοποίησης.».
• Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ.
Ηλίας Καρανίκας (είναι από το
Χρύσω) σε μια συνέντευξη που
Η Στήλη «Ιστορικά Θέματα» με θέμα
«Το Αρματωλίκι των Αγράφων»
λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης δεν
χώρεσε. Θα δημοσιευθεί απ’ αυτή τη
σελίδα στο επόμενο φύλλο του Ιουνίου. Ζητάμε την κατανόηση του χωριανού μας «Φιλίστορα».

έδωσε πέρυσι (1/1/2008) στην
εφημερίδα «Ευρυτανία» με τίτλο
«Να βάλουμε όλοι πλάτη για το
καλό της Ευρυτανίας» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Παραμεγδόβιο. Η ερώτηση μπήκε ως
εξής: «ο Παραμεγδόβιος δρόμος
άρχισε όπως προείπαμε το 1964.
Ήταν μια ιδέα του Τρικούπη. Είναι τόσο ισχυρά τα συμφέροντα
που αποτρέπουν την ολοκλήρωσή του ή φταίει η αδιαφορία;».
Έδωσε την εξής απάντηση: «Περισσότερο πιστεύω στην αδιαφορία παρά στα συμφέροντα.
Τα συμφέροντα φροντίζουν για
πάρτι τους, αλλά όχι για να σταματήσουν άλλα. Φροντίζουν,
δηλαδή, τα ίδια να έχουν μια
ανάπτυξη, παρά να μπαίνουν και
να βάζουν βέτο να σταματήσει
κάτι άλλο. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερο
αδιαφορία. Έχω τη Δευτέρα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη
στη Λαμία. Έχουμε ένα ραντεβού
για να κουβεντιάσουμε ακριβώς
που βρίσκονται οι μελέτες, για το
αν έχουν κάνει κάποια πρόοδο,
για να δούμε πότε τουλάχιστον
τελειώνουν αυτές, πότε μπορεί
να δρομολογηθεί. Γιατί μετά τη
μελέτη, πρέπει να γίνει διαγωνισμός (δημοπρασία) για το ποιος
θα αναλάβει το έργο».
• Ο Βουλευτής Καρδίτσας
κ. Ντίνος Ρόβλιας, μιλώντας
και αυτός μεταξύ άλλων, στο
πολιτικό μνημόσυνο που έγινε
στη Βουλή των Ελλήνων πρός
τιμήν του Νικολάου Πλαστήρα (4.2.2009), αναφέρθηκε (το
απόσπασμα από τις εφημερίδες
Καρδίτσας) και στον Παραμεγδόβιο με τα εξής λόγια: «Ο Ν.
Πλαστήρας ήταν ο πολιτικός που
οραματίζονταν και προωθούσε
έργα, όπως τη γνωστή σε όλους
σήμερα λίμνη Πλαστήρα, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Προωθούσε επίσης
τον ιστορικό δρόμο Καρδίτσας
– Αγρινίου, έναν μεγαλόπνοο
οδικό άξονα, που θα συνέδεε τη
Δυτική Ελλάδα με τη Θεσσαλία,
έργο που οραματίστηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης, συνεχίστηκε ως
ένα βαθμό από τον Πλαστήρα,
αλλά εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια και έφτασε στις μέρες μας
να υπολείπονται ακόμη 18 χλμ.
για την ολοκλήρωσή του».
• Με προσοχή μεγάλη διαβάσαμε όλα όσα είπε ο κ. Β. Νίκου
(αντινομάρχης έργων Καρδίτσας)
για τους δρόμους του νομού μας
και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Νέος Αγών» (18.1.2009)
αλλά δυστυχώς απογοητευτήκαμε αφού ούτε κάν ανάφερε για
Παραμεγδόβιο. Για όλους τους
δρόμους πρός τις πόλεις των
γύρω νομών αναφέρθηκε αναλυτικά, εκτός του δρόμου Καρδίτσας – Αγρινίου. Κι εμείς που
περιμέναμε να μάθουμε μήπως
υπάρχει κάποια εξέλιξη (περάτωση μελετών) στο τμήμα Νεράϊδα
– Μαυρομμάτα…
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Συνεδρίαση του «ΠΙΝΔΟΣ» η
οποία όμως ακόμα δεν έγινε.
Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο, στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
«ΠΙΝΔΟΣ» που έγινε στη Φλώρινα (20.11.2008), ανακοινώθηκε πως η επόμενη (9η) θα γίνει
τον Φεβρουάριο 2009, στην
Καρδίτσα (περιοχή Λ. Πλαστήρα). Όμως δυστυχώς ακόμα
δεν έγινε. Ελπίζουμε εκεί (όταν
γίνει) οι εκλεγμένοι μας να προτείνουν την χρηματοδότηση
του εν λόγω τμήματος και ο κ.
Υπουργός να δώσει χρήματα
στο νομό. Ας μην αναφερθούμε πάλι στη μεγάλη πληγή των
500.000 ευρώ.
Στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα όπως γράφαμε και το
Δεκέμβριο, οι εργασίες άρχισαν
στις 7.10.2008 και κράτησαν
μόνο 10 μέρες αφού σταμάτησαν στις 17.10.2008. Αιτία
– αφορμή η μη έγκαιρη κοπή
• Αίσθημα πικρίας νοιώσαμε
διαβάζοντας στις τοπικές εφημερίδες την επιστολή που έστειλε
(24.2.2009) ο κ. Δ. Σιούφας πρός
τον κ. Γ. Σουφλιά για την άμεση
προώθηση 2 νέων μεγάλων έργων στο νομό Καρδίτσας. Ζήτησε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ τα 2
έργα: «Κατασκευή της σήραγγας
Τυμπάνου» (Αργιθέα) και «Μελέτη της κοιλαδογέφυρας Συκιάς»
(Αργιθέα). Δεν υπάρχει αναγκαιότητα προώθησης, κ. Πρόεδρε
της Βουλής και του «οδικού τμήματος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα»
(εδώ στα Άγραφα) της «επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου»;
Γιατί δεν το ζητήσατε αυτό;
Απάντηση στο Υπόμνημα
των Δημάρχων δυστυχώς ακόμα
δεν είδαμε.  Νεράϊδα 5.3.2009

των δέντρων κατά μήκος του
δρόμου. Το συνεργείο, που ορίστηκε από το Δασαρχείο Καρδίτσας, άρχισε να κόβει τα έλατα
στις 7.11.2008 ολοκληρώνοντας
το κόψιμο – μεταφορά τους παραμονές Χριστουγέννων. Μέχρι
τότε πυρετωδώς έκοβαν και
κουβαλούσαν. Τώρα όλα είναι
έτοιμα για να ξαναρχίσουν οι
εργασίες και να ασφαλτοστρωθεί το τμήμα μέχρι αρχές Αυγούστου 2009, όπως μας έχει
πεί ο εργολάβος.
Ήδη αρχές Μαρτίου, ο εργολάβος κ. Κατσάκης άρχισε να
μεταφέρει με τα φορτηγά του
και να εναποθέτει σε κοντινές
στο έργο τοποθεσίες, χαλίκια
3Α.
Να τονίσουμε τέλος και πάλι
δυο πράγματα που είπαμε και
την προηγούμενη φορά. Το ένα
αφορά όλους εμάς και το άλλο
τους εκλεγμένους μας, σε όλα
τα επίπεδα.
Όσον αφορά εμάς, παρακαλούμε θερμά, να δείξουμε λο-

γική και κατανόηση και να μην
γίνουμε εμπόδιο στη σωστή
κατασκευή του δρόμου. Ο δρόμος αυτός μια φορά γίνεται και
θα είναι για πάντα. Όσοι έχουμε χωράφια κατά μήκος του να
αφήσουμε λίγο τόπο να γίνει το
έργο σύμφωνα με τις μελέτες.
Εξάλλου όλα τα μπάζα θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν
αλλού. Να σκεφτούμε πως εμείς
και τα παιδιά μας θα περνάμε
με ασφάλεια σ’ αυτό το δρόμο.
Να ξέρουμε από τώρα πως ο
εργολάβος το προβλεπόμενο
πλάτος θα το σκάψει. Το θέμα
είναι η πάνω πλαγιά να γίνει με
σωστή κλήση και όχι κάθετη,
όπως είχε γίνει τότε στο «Τουρκόμνημα» κι είχαμε εκεί τόσες
κατολισθήσεις μετά. Γι’ αυτό
πρέπει να αφήσουμε. Πάλι δικό
μας θα είναι το χωράφι, απλώς
θα παρθούν μερικά μπάζα.
Το δεύτερο αφορά τους
εκλεγμένους με την ψήφο μας
σε όλα τα επίπεδα. Η μεγάλη
έκπτωση που δημοπρατήθηκε προβληματίζει πολύ κόσμο
για το εάν θα έχει επίπτωση και
στην ποιότητα κατασκευής του
έργου. Με την έκπτωση 38%
(δηλ. – 494.000 ευρώ) το ποσό
που μένει να δουλευτεί είναι
801.000 ευρώ, από το συνολικό
ποσό των 1.300.000 ευρώ που
χρηματοδοτήθηκε απ’ το Κράτος. Το μέγα ερώτημα όλων μας
είναι αν θα φτάσουν οι 800.000
ευρώ να γίνει σωστός ο δρόμος.
Το τι προβλέπουν οι μελέτες είναι απολύτως γνωστό τόσο σε
επίπεδο Δήμου όσο και Νομαρχίας. Εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας τις μελέτες να ξέρουμε
τι προβλέπουν. Με το θάρρος
λοιπόν που μας δίνει, το ότι ψηφήσαμε με ευχαρίστηση τόσο
τη Δημοτική Αρχή όσο και τη
Νομαρχιακή Αρχή να εκλεγούν,
τους ζητάμε δημοσίως για τελευταία φορά (τα έργα σε λίγο
αρχίζουν), να επιβλέπουν συνεχώς τις εργασίες ώστε αυτές να
γίνονται απολύτως σύμφωνα
με τις μελέτες. Είμαστε σίγουροι πως θα το κάνουν και μόνο
ευχαριστώ θα έχουμε να λέμε
μετά.
Νεράϊδα 10.3.2009

Ο δρόμος για Μοναστήρι
πάλι στα ίδια χάλια!

Ε

νώ το καλοκαίρι (που μόλις πέρασε) διατέθηκαν από
τη Νομαρχία αρκετά χρήματα για τον καθαρισμό και
την χαλικόστρωση του δρόμου Νεράϊδα – Μοναστήρι (κι ο δρόμος έγινε πολύ καλός), δυστυχώς σήμερα
είναι και πάλι στην προτεραία αθλία κατάστασή του.
Τα νερά των βροχών τον κατέστρεψαν και πάλι όλο το χειμώνα.
Αναγκαστικά τα νερά των βροχών, κυλούσαν μέσα στο δρόμο
αφού δεν έβρισκαν διέξοδο σε κανένα τεχνικό στα προσήλια.
Δεν καθαρίστηκαν τα μπάζα που φράζουν την είσοδο του
αυλακιού στο τεχνικό. Ξελαρυγγιαστήκαμε να το φωνάζουμε
αλλά κουφός ο μήνας. Σε όλα τα τεχνικά το αυλάκι παραμένει φραγμένο. Η ζημιά ολοκληρώθηκε από τον εργολάβο που
όπως πέρυσι έτσι και φέτος άφησε βουλωμένο το αυλάκι με
ράμπες και χαλίκια λίγο πρίν την Παναγία πάνω απ’ τις «Κερασιές». Κύριοι αρμόδιοι (του Δήμου) η παροιμία λέει: «Το δίς εξαμαρτείν ούκ ανδρός σοφού».
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Χορός Αποδήμων Νεράϊδας

Ν

εραϊδιώτες και Μαυρομματιανοί απόδημοι
στην Αθήνα γλέντησαν φέτος μαζί, το ίδιο βράδυ
στο ίδιο κέντρο διασκέδασης.
Η κοινή αυτή εκδήλωση των
δυο παραμεγδόβιων χωριών
αποκτά και αναδεικνύει τεράστια συμβολική σημασία στον
αγώνα τους για την οδική ένωσή τους. Γεγονός που τονίστηκε από όλους τους ομιλητές.
Η ωραία αυτή εκδήλωση
που διοργάνωσαν τα Δ. Σ., του
Συνδέσμου Αποδήμων Νεράϊδας Καρδίτσας και του Συλλό-

ασφυκτικά τη μεγάλη αίθουσα
του Νυχτερινού Κέντρου.
Οι δυο Πρόεδροι (Νεράϊδας
Γιάννης Σπανός) και (Μαυρομμάτας Νίκη Ρέκκα) καλωσόρισαν τους επισήμους και όλους
τους συμμετέχοντες λέγοντας
δυο λόγια για τη σημασία των
Συλλόγων στην εποχή μας, και
το πόσο απαραίτητοι είναι για
τα χωριά μας.
Στη συνέχεια έγινε η βράβευση των τριών μαθητών που
πέρασαν πρώτοι φέτος στο Πανεπιστήμιο. Τα 300 δολλάρια
που έστειλε από την Αμερική ο

Άποψη από την πίστα του κατάμεστου από κόσμο Κέντρου.

γου Μαυρομμάτας Ευρυτανίας,
και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου το
βράδυ, στο νυχτερινό Κέντρο
«Το Αρχοντικό της Πλατείας
Καλογήρων», στη Δάφνη, είχε
πολύ μεγάλη, τεράστια επιτυχία. Η συμμετοχή του κόσμου
ξεπέρασε κάθε προσδοκία των
διοργανωτών. Μπράβο τόσο
στα Δ. Σ. των Συλλόγων όσο και
στους αποδήμους που γέμισαν

κ. Νίκος Β. Γεωργίου για το σκοπό αυτό (και τον ευχαριστούμε
όλοι θερμά) δόθηκαν από 100
στην Μαρία Μητσάκη του Σταύρου (φοιτήτρια ΑΣΟΕ), Αποστόλη Μαχά γιού της Χρυσάνθης
Μητσάκη (φοιτητής ΑΣΟΕ) και
Ελένη Θεοδωροπούλου κόρης
της Τασίας Καραβάνα (φοιτήτρια για Δασκάλα).
Ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης Τσαντήλας στην ομιλία του
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,

στην σημασία των Συλλόγων
για τα χωριά, στα έργα του Δήμου τονίζοντας την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του Παραμεγδόβιου.
Ο Πρόεδρος του Δ. Δ. Νεράϊδας, Κώστας Πλατσιούρης,
τόνισε μεταξύ άλλων το πόσο
σημαντικό για τους μόνιμους
κατοίκους είναι να επισκέπτονται το χωριό οι Απόδημοι καλώντας τους να ανεβαίνουν τακτικά.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους και οι:
ο Δήμαρχος Βίνιαννης (εκ Μαυρομμάτας) κ. Νίκος Γεωργίου, η
Νομαρχιακή Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Όλγα Διώτη, η πρώην
Πρόεδρος της Ο. Ε. Σ. κ. Βάσω
Χαλικιά (εκ Χρύσου), ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κλειτσού κ.
Φώτης Κουλαρμάνης, ο Επίτιμος
Πρόεδρος Εφετών κ. Δημήτριος
Ν. Καραμέτος, ο Πρόεδρος του
Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεράϊδας Βασίλης Θάνος, εκπρόσωποι του Δ. Σ. Συλλόγου Σαρανταπόρου, κ. ά.
Μας τίμησε επίσης με την
παρουσία του ο αγαπητός σε
όλους μας δημοσιογράφος
Ηλίας Προβόπουλος (που τόσο
αγαπάει και προβάλλει την περιοχή μας) δίνοντάς μας και όλες
τις ωραίες φωτογραφίες που
δημοσιεύουμε. Ηλία σε ευχαριστούμε θερμά για όλα.
Ο Μένιος και ο (ένας φέτος)
Γιάννης έπαιξαν με κλαρίνο και
λαούτο λίγα παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια του τόπου
μας ξεκινώντας το πρόγραμμα.
Ήταν πολύ καλοί, μπράβο τους,
να παίξουν και του χρόνου.

Υπόμνημα των Συλλόγων για τον Παραμεγδόβιο

Σ
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τίς 21.1.2009 οι Σύλλογοι Νεράϊδας (Εξω- Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι χωριών και Συλραϊστικός – Μορφωτικός & Αποδήμων) λόγων και πλήθος κόσμου.
έστειλαν Υπόμνημα με θέμα: «Παράδοση ΤεΕκεί οι δυο Νομάρχες οριστικοποίησαν την
χνικών Μελετών του οδικού τμήματος «Νε- χάραξη, στον υπάρχοντα δρόμο, και είπαν μπροράϊδα – Μαυρομμάτα» της Επαρχιακής οδού στά μας στους μελετητές μηχανικούς, να τελειώ«Καρδίτσας – Αγρινίου» προς το Υπουργείο σουν τις μελέτες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007.
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Γραφείο Υπουργού), κ.κ. Γενι- Τονίζοντας πως τα χρήματα για τη σύνταξη των μεκούς Γραμματείς Περιφέρειας Θεσσαλίας & λετών υπάρχουν, ώστε το έργο να χρηματοδοτηθεί
Στερεάς Ελλάδας, κ.κ. Νομάρχες νομών Καρ- στο 4ον Κ. Π. Σ. (που τώρα ονομάζεται ΕΣΠΑ).
δίτσας & Ευρυτανίας, Μελετητικά Γραφεία
Η χαρά των κατοίκων, και ιδιαίτερα της Νεκαι Γραφεία Βουλευτών των δυο νομών.
ράϊδας, από την πολυπόθητη αυτή απόφαση ήταν
Το Υπόμνημα έχει ως εξής:
τέτοια που οι Σύλλογοι Νεράϊδας παραθέσαμε
Αξιότιμοι: κ. Υπουργέ, κύριοι Γενικοί Γραμμα- πλούσιο γεύμα σε όλους τους συμμετέχοντες στη
τείς, κύριοι Νομάρχες, κύριοι Βουλευτές.
συνάντηση, το μεσημέρι στο χωριό Νεράϊδα.
Στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας - Αγρινίου
Με την ασφαλτόστρωση των 18 αυτών χλμ.
υπάρχει ένα και μοναδικό τμήμα χωρίς άσφαλτο. μεταξύ των χωριών Νεράϊδας και Μαυρομμάτας
Είναι στα όρια των 2 νομών δηλ. Καρδίτσας και Ευ- ολοκληρώνεται ο οδικός άξονας Καρδίτσας –
ρυτανίας αλλά και 2 περιφερειών δηλ. Θεσσαλίας Αγρινίου ενώνοντας τον Θεσσαλικό κάμπο με την
και Στερεάς.
Αιτωλοακαρνανία και την Πάτρα, διασχίζοντας
Η οδός Καρδίτσας – Αγρινίου είναι ο περίφη- κάθετα όλο το νομό Ευρυτανίας. Είναι ένα έργο
μος «Παραμεγδόβιος» που πρώτος οραματίστηκε Εθνικής σημασίας. Θα ωφελήσει όλη την Ελλάδα.
ο Χαρίλαος Τρικούπης (1880).
Πέρασε ο Δεκέμβριος του 2007, πέρασε και
Το τμήμα είναι από το χωριό Νεράϊδα, δήμου του 2008, μπήκαμε στο 2009 και με λύπη μας βλέΙτάμου, νομού Καρδίτσας μέχρι το χωριό Μαυρομ- πουμε να μην τελειώνουν ακόμα οι μελέτες αυτές.
μάτα, δήμου Βίνιανης, νομού Ευρυτανίας και είναι
Παρακαλούμε θερμά όπως ενεργήσετε για
μήκους 18 χιλιομέτρων. Τα 8 χλμ. στο νομό Καρδί- να τελειώσουν οι μελέτες του τμήματος Νεράϊδα
τσας και τα 10 χλμ. στο νομό Ευρυτανίας.
– Μαυρομμάτα, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί το
Δεκαετίες ολόκληρες στο τμήμα αυτό γίνο- έργο για χρηματοδότηση στο 4ον Κ.Π.Σ. ή ΕΣΠΑ.
νται συνεχώς νέες χαράξεις και μελέτες που ποτέ
Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.
δεν τελειώνουν.
Με εξαιρετική τιμή
Το 2007 με εντολή των Περιφερειαρχών Θεσσαλίας και Στερεάς συναντήθηκαν (8.6.2007) στο
Για τα Διοικητικά Συμβούλια των
τμήμα αυτό και συγκεκριμένα στη θέση που θα
Συλλόγων, οι Πρόεδροι
γίνει η γέφυρα Μέγδοβα οι εξής: όλοι οι μελετητές
Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος
μηχανικοί (μελετητικών γραφείων και ΠεριφερειΝεράϊδας,
ών), οι Νομάρχες Καρδίτσας και Ευρυτανίας, οι
Θάνος Βασίλειος.
Δήμαρχοι Ιτάμου, Βίνιανης,
Σύνδεσμος Αποδήμων Νεράϊδας,
Φραγκίστας και Φουρνάς, Νομαρχιακοί και
Σπανός Ιωάννης.

Από δεξιά ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης Τσαντήλας, ο Δήμαρχος Βίνιανης κ. Νίκος Γεωργίου, ο Πρόεδρος Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης και ο αγαπητός μας δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος.

Στη συνέχεια ο δεξιοτέχνης
στο κλαρίνο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τον Λάζαρο Τσαμπά
στο τραγούδι άναψαν γλέντι
τρικούβερτο που ο χορός στην
πίστα κράτησε μέχρι τις πρωϊνές
ώρες.
Να τονίσουμε τέλος την μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας
του χωριού μας στο χορό του
Συλλόγου. Οι νέοι και φέτος
ήταν περισσότεροι από τους

μεγαλύτερους. Ελπιδοφόρο το
γεγονός αυτό για το μέλλον του
Συλλόγου, τους λέμε μπράβο
ευχόμενοι να συνεχίσουν έτσι
και πάντα να συμμετέχουν σε
αυτά.
Μπράβο, εντέλει, σ’ όλους
όσους ήρθαν φέτος στο χορό
με την ευχή και του χρόνου να
’μαστε καλά να ξαναγλεντήσουμε πάλι όλοι μαζί.

Οι δυο Πρόεδροι των Συλλόγων Αποδήμων (Γιάννης Σπανός, Νεράϊδας και Νίκη Ρέκκα –
Τζανάκου, Μαυρομμάτας) απευθύνουν χαιρετισμό στους αποδήμους.
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κλεισε και ο χρόνος του
έτους 2008 και συμπληρώνονται περίπου δύο (2)
χρόνια με τη σιωπή των αρμοδίων να συνεχίζεται σχετικά με τη
μελέτη της Γέφυρας στη θέση
«Ζάχαινας» στο ποτάμι του Μέγδοβα, στο δρόμο που ενώνει το
χωριό της Μαυρομμάτας με την
Νεράϊδα.
Κωφεύουν για τη λύση αυτού
του σπουδαίου προβλήματος και
εμφανίζονται διστακτικοί οι αρμόδιοι (Περιφερειάρχες, Υπουργοί,
Κυβέρνηση), με την επίμονη άρνησή τους να κάνουν τις μελέτες όπως
είχε συμφωνηθεί με κοινή απόφαση (8.6.2007) των δυο Νομαρχών
Ευρυτανίας και Καρδίτσας, ώστε
να ενωθούν οι δυο νομοί τελικά με
το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου,
απόσταση 18 χιλιομέτρων, μεταξύ
των χωριών Μαυρομμάτας και Νεράϊδας.
Ανεπίτρεπτο αυτό το φαινόμενο, στο κέντρο του Ελληνικού
Κράτους και ιδιαίτερα στην περιοχή των ιστορικών Αγράφων να συγκρούονται διάφορα συμφέροντα
στα νερά του Μέγδοβα, στα όρια
των δυο Νομών και δυο Περιφερειών. Μια θλιβερή περίπτωση
που προκαλεί θλίψη και δυσάρεστη εντύπωση: «Κλειστή η πόρτα
προς τη Θεσσαλία». Μας θυμίζει το
διδακτικό ρητό της Αγίας Γραφής
που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο
του Αποστόλου Λουκά που λέει:
«Μεταξύ ημών και υμών, χάσμα
μέγα οστήρικται, όπως οι θέλοντες
διαβήναι ένθεν προς υμάς μη δύνανται, μηδέ οι εκείθεν προς υμάς
διαπερώσιν».

Το Γεφύρι
στο ποτάμι
του Μέγδοβα
Χάσμα μέγα και στο αδιαπέραστο γάργαρο ποτάμι. Σύγκρουση συμφερόντων, ένας αόρατος
πόλεμος και μια φοβερή κόντρα,
η ανέγερση της σχετικής γέφυρας. Λυπηρά φαινόμενα σε βάρος
μας από τους ανθρώπους που μας
κυβερνάνε με τέτοιου είδους αποκλεισμούς. Πώς να ελπίσουμε ότι
θα έλθουν έτσι καλύτερες μέρες
σ’ αυτόν τον άμοιρο Αγραφιώτικο
τόπο;
Φανερό σε όλους είναι πως σ’
όλα τα διαμερίσματα της χώρας
μας, στη στεργιά και στη θάλασσα, κυκλοφορούν ελεύθερα Έλληνες και ξένοι χωρίς περιορισμούς.
Η δική μας περίπτωση αποτελεί
ανεξήγητο φαινόμενο και η κοινωνική οργή παίρνει διαστάσεις.
Εμείς οι απλοί άνθρωποι ρωτάμε
τους υπεύθυνους να τους πούνε
τι είδους σύνορα είναι αυτά που
δημιουργούν τον αποκλεισμό σ’
αυτόν τον τόπο του ποταμού που
ομοιάζει δυστυχώς με εκείνον τον
σκληρό και βάρβαρο τοίχο που
διχοτόμησε παλιότερα σε εποχές
ψυχρού πολέμου σε δυο μέρη την
πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και
στο ποτάμι του Μέγδοβα, με το
αδιαπέραστο ταμπούρι, που χωρίζει δυο νομούς της πατρίδας μας σε

δυο μέρη και μάλιστα σε μια εποχή
που ξεψυχάει ο τόπος μας και η ανθρώπινη ζωή σβήνει ολοταχώς στα
χωριά των Αγράφων.
Ο φραγμός στο ποτάμι του
Μέγδοβα θ’ αποτελέσει κι ένα ακόμα δεινό και μαύρο σημάδι στην
ιστορία των πολύπαθων ιστορικών
Αγράφων.
Με το δίκιο μας κάνουμε αυτές
τις πικρές διαμαρτυρίες και θα συνεχίσουμε πιο έντονα διαμαρτυρόμενοι, διότι το ίδιο το κράτος μας
γκρέμισε το έτος 1949 το περίφημο
Μέγα Γεφύρι που χτίστηκε το 1600,
στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Το
είχαμε στολίδι και καθημερινό μας
πέρασμα στα πόδια του χωριού
μας. Έδινε γενικότερη ανάσα στην
περιοχή και συνέδεε ιδιαίτερα τα
Ορεινά Αγραφιώτικα Χωριά με την
ψωμομάννα πάντα φιλική Θεσσαλία. Πέρασαν από το έτος 1949
εξήντα χρόνια (60) και το ίδιο το
Κράτος ποτέ δεν νοιάστηκε να συμπληρώσει το κενό που μας άφησε
(από δικό του λάθος) και σήμερα
επί πλέον μας δημιουργεί μια φοβερή απομόνωση κι ένα απερίγραπτο πρόβλημα.
Παρακαλούμε πολύ όπως οι
δύο Περιφερειάρχες (Στερεάς &
Θεσσαλίας) και οι πιο πάνω απ’
αυτούς αρμόδιοι στην Κυβέρνηση (Υπουργοί και Βουλευτές) να
δώσουν τη σωστή και πρέπουσα
λύση, στο πολύχρονο αυτό αίτημά
μας, ώστε να λάμψει η πρόοδος και
σ’ αυτόν τον όμορφο τόπο για να
δώσει μια ανάσα στους πολύπαθους Αγραφιώτες.
Συνταξιούχος Ιερέας
Παπα-Γιώργης Δήμου.
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δώ και χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες
άνθρωποι, έχουν ασχοληθεί, στο
δυνατό βέβαια μέτρο της κάθε
εποχής, με τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα
και την πρόβλεψη τους. Είναι αυτό που
όλοι ονομάζουμε με μια λέξη «καιρός».
Και τούτο συμβαίνει, επειδή οι ανθρώπινες ενέργειες, εξαρτώνται, και διαμορφώνονται άμεσα από τις εκάστοτε
καιρικές συνθήκες.
Οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην εξελικτική
πορεία του ανθρώπου, αλλά σημάδεψαν και τις μεγάλες αφετηρίες, ή καμπές του ιστορικού του γίγνεσθαι.
Είναι γνωστές οι συνέπειες του
καιρού, στο παρελθόν της ανθρωπότητας (κατακλυσμοί, παγετώνες – καταβύθιση Αιγηίδας και Ατλαντίδας κ.λ.π.),
και δεν είναι του παρόντος μια τέτοια
αναφορά.
Εμείς θα μιλήσουμε για τον «καιρό»
έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται ο απλός
άνθρωπος, χωρίς επιτηδευμένους επιστημονικούς όρους. Έτσι όπως ακούμε
καθημερινά να μας λένε για ακραία καιρικά φαινόμενα ή θερμοκρασίες ασυνήθιστες για κάποια εποχή, χωρίς φυσικά
να μας διευκρινίζουν ή να μας εξηγούν
τι φταίει και το πιο βασικό, ποιος φταίει. Γιατί είναι σίγουρα αδύνατο να φταίει ο απλός λαός, και γενικά όλοι οι λαοί
της γης.
Απορία πρώτη: Γιατί οι υπεύθυνοι
αρμόδιοι, λένε τη μισή αλήθεια;
ια όσους ζουν στην ύπαιθρο, μακριά απ’ τα αστικά κέντρα, οι
δεσμοί τους με τον καιρό, είναι
εντελώς διαφορετικοί. Βλέπουν, παρατηρούν, συγκρίνουν, καταγράφουν, και
στο τέλος διαπιστώνουν ότι κάτι δεν
πάει καλά. Και ας μη θεωρηθούν – ας
μου επιτραπεί η έκφραση – οι άνθρωποι της υπαίθρου, ότι είναι αμόρφωτοι.
Το μυαλό τους κόβει περισσότερο, απ’
αυτούς που κάνουν κουμάντο. Δεν κοροϊδεύονται εύκολα. Κάποτε ένας φίλος
του, είπε στον Διογένη τον Κυνικό: «Διογένη αυτοί σε κοροϊδεύουν» κι ο Διογένης με την χαρακτηριστική απάθεια
και αταραξία του, απάντησε γελώντας:
- «Εγώ, όμως, δεν κοροϊδεύομαι».
Απορία δεύτερη: Σε τι εξυπηρετεί
η μισή αλήθεια; Και ποιους;
Είναι γενικά παραδεκτό απ’ την
ανθρωπότητα, ότι τις τελευταίες δεκαετίες, οι καιρικές συνθήκες, δεν ακολουθούν τις προαιώνιες φυσικές και
συγχρόνως λογικές, σύμφωνα με τους
φυσικούς νόμους, λειτουργίες. Έχουν
γίνει άτακτες και κάθε τόσο παρεκτρέπονται. Όχι δεν τρελάθηκε η φύση,
«χάλασε η σφαίρα», αποφαίνεται ο θυμόσοφος λαός. Και ο δόλιος υπομένει
την κοροϊδία, ενώ βλέπει τη σοδειά του
να καταστρέφεται. Ως πότε όμως.
Δεν υπάρχει εδώ τρίτη απορία.
Ακολουθούν όλες μαζί, όσες μπορεί να
σκεφτεί ένας λογικός άνθρωπος, που
βλέπει ότι κάποια δεδομένα χιλιετιών,
άλλαξαν άρδην τα τελευταία χρόνια.
Παλιότερα έριχνε χιόνια πιο πολλά, και χαιρόσουνα, να βγεις να περπατήσεις, και να τα χαρείς. Σήμερα δεν
βλέπεις ούτε παιδιά να παίζουν με το
χιόνι, ούτε χιονάνθρωπους, ούτε χιονοπόλεμο. Και δεν αναφέρομαι για το
χωριό, αλλά για τις πόλεις που υπάρχουν παιδιά. Το αποφεύγουν γιατί δεν
θυμίζει σε τίποτα το παλιό καλό και
ωφέλιμο χιόνι. Σήμερα το χιόνι δεν λιώνει, αλλά εξατμίζεται, χωρίς να μουσκεύει η γη. Μη σας φαίνεται περίεργο.
Παρατηρήστε το του χρόνου και θα με
θυμηθείτε.
Πριν τρία χρόνια ένα χιόνι που
έπεσε, είχε στη μέση του ύψους του
μια ζώνη δέκα εκατοστών πάχους, με
χρώμα κόκκινο, αρκετά εμφανές. Το θυμούνται πολλοί.
Φέτος στο χιόνι που έριξε τα Χριστούγεννα, αν κάνατε μια τομή, θα διαπιστώνατε ότι είχε μια θαλλασί ανταύγεια. Το ίδιο θα βλέπατε αν λιώνατε
χιόνι σ’ ένα ποτήρι και παρατηρούσατε
προσεκτικά το νερό, αλλά και τα κατακάθια του.
Όλα αυτά φανερώνουν, το τι ποιότητας χιόνι πέφτει, αλλά και το πώς,
και πότε πέφτει. Δεν είναι τα καιρικά
φαινόμενα ακραία. Ακραία και αλόγι-
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στη είναι η ανθρώπινη παρέμβαση για
τον έλεγχο του καιρού. Τις τελευταίες
δεκαετίες κάποιοι, ένθεν και ένθεν των
διαχωριστικών γραμμών, έχουν επιδοθεί
σ’ έναν αγώνα ταχύτητος για το ποιος
θα βάλει στο χέρι πρώτος τον έλεγχο
του καιρού. Και δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να αντιληφθούμε, ότι αυτός
που θα το κατορθώσει θα είναι και ο
μοναδικός κυρίαρχος της γης.
Δημοσιεύματα του τύπου, και
δη του περιοδικού τύπου, δίνουν την
άλλη μισή αλήθεια που μας κρύβουν,
και που αναρωτηθήκαμε γι’ αυτήν στην
αρχή (απορία πρώτη).
Έρευνες και δημοσιεύματα με τίτ-

•••
ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ…
ΑΜΑΡΤΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
•••
λους, όπως:
Κλίμα: Μυστικά πειράματα ελέγχου
του καιρού. Ο κλιματολογικός πόλεμος
έχει αρχίσει.
Μετεωρολογικός πόλεμος.
Σπάσιμο νεύρων με τον καιρό (και
τόσα άλλα….)
Δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία και
στον πιο δύσπιστο, για το τι παιχνίδι
παίζεται πάνω απ’ το κεφάλι μας.
Και δεν είναι απλά περίεργο, ούτε φανταστικό. Είναι άκρως ανησυχητικό για
το μέλλον της ανθρωπότητας, για το
μέλλον του πλανήτη μας που κάποιοι
με ακόρεστη και κτηνώδη φιλοδοξία,
για κυριαρχία, αποφάσισαν να καταστρέψουν αυτό τον κόσμο.
Θα ήταν άδικο, να εξαπατήσετε
τον εαυτό σας, πιστεύοντας, αυτά που
σας σερβίρουν, ότι δήθεν την απόλυτη
ευθύνη για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την έχουν, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος. Αυτά
είναι προσχηματικά, και δικαιολογίες,
για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο,
και να κρύψουν τις δικές τους προθέσεις με τα τραγικά αποτελέσματα, που
προϊόντος του χρόνου θα γίνονται όλο
και πιο οικτρά.
Και μια επισήμανση. Είμαστε όλοι
υπεύθυνοι για όλα αυτά που συμβαίνουν, όχι βέβαια για την συμμετοχή μας,
αλλά για την αδιαφορία μας και την
ανεκτικότητα μας απέναντι στα σχέδια
και τις ορέξεις, της όλο και διογκούμενης απληστίας για κέρδος και εξουσία,
αυτών των «κάποιων».
«Ω φύσι παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μήτερ, ουρανίη, πρέσβειρα……..
αλλά, θεά, λίτομαί σε, συν ευόλβοισιν
εν ώραις, ειρήνην, υγείαν άγειν, αύξησιν
απάντων».
μία απ’ τις βασικές κινήσεις της
γης, είναι αυτή που κάνει γύρω
απ’ τον ήλιο. Η κίνηση αυτή
διαρκεί 365 μέρες, 5 ώρες, 48 πρώτα
λεπτά, και 46 δεύτερα. Ο χρόνος αυτός λέγεται τροπικό έτος. Εμείς βέβαια
το τροπικό έτος το λαμβάνουμε ίσο με
365 μέρες και έξι ώρες και το λέμε πολιτικό.
Το κάθε έτος χωρίζεται σε 4 εποχές
(η ώρες όπως τις έλεγαν οι πρόγονοι
μας). Η εποχή για την οποία μιλάμε,
δηλαδή ο χειμώνας έχει τη μικρότερη
διάρκεια από κάθε άλλη εποχή.
Έχει μόνο 89,02 ημέρες, ενώ αντίστοιχα η μεγαλύτερη σε διάρκεια εποχή
είναι το καλοκαίρι με 93,6 μέρες και
έπονται η Άνοιξη με 92,84 μέρες, και
το φθινόπωρο με 89,78 μέρες.
Ο χειμώνας σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία, αντιστοιχεί από τις 22
Δεκεμβρίου μέχρι τις 21 Μαρτίου. Οι
άνθρωποι όμως συνηθίσαμε να αποκαλούμε χειμώνα, τους μήνες Δεκέμβριο,
Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
Για τον δικό μας όμως χειμώνα
στο χωριό, για τον οποίο καταχράστηκα τον πρόλογο, αναφερόμενος γενικά
στον καιρό, μπορώ να πω ότι άρχισε

Η

στις 4 Δεκεμβρίου, διότι τότε άρχισε να
χαλάει, και να γίνεται σταδιακά, μέρα
με τη μέρα, καθαρά χειμωνιάτικος, σηματοδοτώντας και την αναπόφευκτη
ταλαιπωρία μας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του, κατέγραψα όλα τα καιρικά φαινόμενα (αυτό
κάνω για όλο το έτος εδώ και πάνω
από 10 χρόνια) με λεπτομέρειες, και τα
οποία παραθέτω στατιστικά.
Σε γενικές γραμμές, ο χειμώνας δεν
ήταν βαρύς, όπως λένε οι παλιοί, αλλά
ήταν σκληρός, εντελώς άστατος και με
συνεχόμενο άσχημο καιρό.
ια αξιόλογη παρατήρηση που
ενδιαφέρει όλους, είναι ότι
εκτός από την έλλειψη καλών
ημερών, σημειώθηκε και έλλειψη των
απόδημων χωριανών, πρωτοφανής για
τα χρονικά του χωριού μας. Αισθητή η
απουσία τους. Του χρόνου ας το σκεφτούν κι ας το προγραμματίσουν διαφορετικά.
Σε σύνολο λοιπόν ενενήντα (90)
περίπου ημερών, ο χειμώνας και ο
άσχημος καιρός, ήταν εντελώς συνεχόμενος, χωρίς ανάπαυλα. Δεν έκανε ούτε
δυο συνεχόμενες καλές μέρες.
Απ’ αυτές τις 90 μέρες, οι 68 ήταν
με ολική συννεφιά. Οι υπόλοιπες είχαν
αραιή συννεφιά, με λίγη ολιγόλεπτη
εμφάνιση ηλίου. Ο Δεκέμβριος είχε 20
μέρες συννεφιά, ο Ιανουάριος 27, και ο
Φεβρουάριος 21.
Το σύνολο των βροχοπτώσεων ήταν
36 ημέρες, και μάλιστα με πολύ δυνατές βροχές μέρα και νύχτα. Απ’ αυτές 11
είχε ο Δεκέμβριος, 17 ο Ιανουάριος και
8 Φεβρουάριος.
Με αέρα θυελλώδη και καταστροφικό είχαμε 22 ημέρες. Το Δεκέμβριο 9
τον Ιανουάριο 6 και τον Φεβρουάριο
7. Τις υπόλοιπες ημέρες ο αέρας ήταν
απλά δυνατός και με διάφορες κατευθύνσεις. ΝΑ 26 μέρες. ΒΑ 34 μέρες ΒΔ
6 μέρες (ο Ιανουάριος δεν είχε καθόλου
ΒΔ αέρα). ΝΔ 21 μέρες (ο Δεκέμβριος
δεν είχε καμία μέρα με ΝΔ αέρα).
Ο υπερβολικός παγετός (και όχι
απλά παγωνιά) είχε σύνολο 23 ημερών,
με θερμοκρασία από -2 βαθμούς μέχρι
-10ο. Απ’ αυτές ήταν το Δεκέμβριο 8 μέρες παγετού, τον Ιανουάριο 1 , τον Φεβρουάριο 13 και τον Μάρτιο 1 (η πρώτη
Μαρτίου -3ο).
Αυτό όμως που δείχνει την εικόνα
του άσχημου χειμώνα είναι ο δείκτης
ηλιοφάνειας. Είχαμε στο σύνολο των 90
ημερών μόνο 10 μέρες με ηλιοφάνεια,
και σε καμιά περίπτωση, ποτέ δυο μέρες συνεχόμενες. Όλες ήταν αδέσποτες.
Έτσι είχαμε τον Δεκέμβριο 3 μέρες με
ήλιο, τον Ιανουάριο 1, τον Φεβρουάριο
3, και τον Μάρτιο 3 (μέχρι τις 3 Μαρτίου φυσικά).
Τα χιόνια δεν ήταν πολλά ούτε μεγάλα. 15 μέρες έριξε χιόνι, λίγο ή πολύ,
αλλά και πολλές άλλες μέρες χωρίς
όμως να το πιάνει. Απ’ αυτές 5 μέρες
χιονιού είχαμε τον Δεκέμβρη, 4 τον Ιανουάριο και 6 τον Φεβρουάριο. Στις 2712-08, 40cm χιόνι. Στις 28-12-08, 50cm
χιόνι και στις 23-2-09, 30cm χιόνι. Το
Φεβρουάριο το έριξε και το πάγωσε
κατ’ ευθείαν (στις 24-2-09 σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία -10ο το
πρωί).
Οι χειρότερες μέρες του χειμώνα
από άποψη καιρού ήταν η 25-1-09 και
η 27-1-09.
Η καλύτερη μέρα του χειμώνα ήταν
η 22-1-09. Προσέξτε τις ημερομηνίες και
θα καταλάβετε την φοβερή εναλλαγή
του καιρού απ’ τη μια μέρα στην άλλη.
Αυτά, για να διαπιστώσουν οι
απόδημοι, πως περνούν, όσοι φυλάνε
θερμοπύλες στο χωριό, και να μην κάνουν κάποιοι, τον έξυπνο το καλοκαίρι, θεωρώντας ότι στη Νεράϊδα, έχει 12
μήνες καλοκαίρι. Το ενδιαφέρον τους,
είτε έμπρακτα, είτε μέσω δημοσιευμάτων της εφημερίδας, πρέπει να το δείχνουν και τον χειμώνα. Ποτέ όμως δεν
το είδαμε, κι ούτε θα το δούμε βέβαια
την εποχή που έχει μισό μέτρο χιόνι και
-10ο θερμοκρασία.

Μ

Συνέλληνα Ασκληπιάδη. Αφιερώνεται στην Ατλαντίδα
Ταύτα Διοτεύκτω γέγραπται.
Κώστας - Διότευκτος - Κόκκινος

Α

ΜΕΡΑΚΛΗΔΕΣ

φορμή για όσα θα γράψω, είναι κάποια
φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν μάλλον όλο το χρόνο, και που φυσικά μας
αφορούν όλους ή καλύτερα είμαστε υπεύθυνοι όλοι κατά κάποιο τρόπο, και θεωρώ σωστό
να ακουστεί μια κουβέντα για όλα αυτά.
Μεράκι, ενδιαφέρον, χόμπι, όπως και να το
ονομάσουμε είναι το ίδιο. Κάθε αντιπροσωπευτική εκδήλωση αυτών έχει και τους οπαδούς της.
Χόμπι για πολλούς, κατά δική τους ομολογία
– εγώ διαφωνώ – είναι και το κυνήγι, που στην
πραγματικότητα είναι σπορ, είναι άθλημα και μάλιστα ευγενές, είτε ατομικό, είτε ομαδικό. Και υπό
την έννοια και τον όρο αυτό, επιτρέπεται από το
νόμο και την πολιτεία.
Πολλοί έχουν διαφορετική αντίληψη περί κυνηγιού. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως εποχής,
θεωρούν καλό να επιδίδονται σ’ αυτό, αδιαφορώντας για τις ισχύουσες διατάξεις περί θήρας (χιόνι
ή λήξη κυνηγετικής περιόδου κ.λ.π.). Στην κατηγορία αυτή εντοπίζονται, οι πρώτοι πραγματικοί…..
μερακλήδες. Η κάνω λάθος….
Δεν συζητάω για το ποιος έχει την ευθύνη ή
το τι πρέπει να γίνει. Ούτε καν τα βάζω με αυτούς
που κυνηγούν. Εκείνο που μπορώ όμως να πω με
βεβαιότητα, είναι, πως όλοι αυτοί, είναι σίγουρα…..μερακλήδες.
Κατά διαστήματα το χειμώνα ακούγονται ολόγυρα στο χωριό απανωτές τουφεκιές όλη μέρα.
Κι αν αναρωτηθεί κανείς τι κυνηγούν αυτοί οι άνθρωποι, τους πληροφορώ ότι το μενού τους περιλαμβάνει μικρά πουλιά (τσιροπούλια τα έλεγαν
οι παλιοί), κοτσύφια, σπουργίτια, μελισαργάνια
κ.λ.π., αλλά και σπάνια πουλιά και ωφέλιμα όπως
δρυοκολάπτες (τσικλιτάρες) μπαίνουν στο στόχαστρο. Αυτοί κι αν είναι μερακλήδες.
Φανταστείτε λεβεντιά και ανδρισμό, την στιγμή που αμέριμνος, ο κότσυφας κάθεται στο κισσό
και τσιμπάει τα σποράκια για να τραφεί, να πέφτει
νεκρός απ’ τον …μερακλή κυνηγό.
ΟΧΙ φίλε. Εδώ διαφωνούμε. Η εν λόγω συμπεριφορά, δεν λογίζεται κυνήγι, αλλά δολοφονία. Είναι
μια εν ψυχρώ εκτέλεση. Ο πραγματικός κυνηγός,
ο άνθρωπος κυνηγός δεν το κάνει ποτέ αυτό. Και
ο κότσυφας είναι απ’ τα πιο άκακα πουλιά, κι απ’ τα
πρώτα που σημαίνουν τον ερχομό της άνοιξης.
Πάντα στο δίδυμο, θηρευτού θηράματος, πρέπει να υπάρχει απ’ τον πρώτο, σεβασμός απέναντι
στο δεύτερο. Στο θήραμα πρέπει να δίνεται απ’
τον πραγματικό κυνηγό, πάντα η δυνατότητα να
γλυτώσει, άσχετα αν δεν τα καταφέρνει.
Στο χωριό μας υπάρχουν δεκάδες κυνηγοί,
καθ΄ όλα νόμιμοι. Σκεφτείτε, αν ο καθένας τους,
δολοφονούσε με τον παραπάνω τρόπο από 1020 κοτσύφια κάθε χειμώνα, τι θα γινόταν. Δεν θα
υπήρχε πλέον ούτε ένα.
Και δεν θεωρείται, ούτε γενναιότητα, ούτε
σκοπευτική ικανότητα, η δημόσια ομολογία, με
υπερβολικό κομπασμό και αυταρέσκεια, ότι «εγώ
σήμερα σκότωσα 20 κοτσύφια».
Τέτοιες πράξεις, και τέτοια λόγια….. «μερακλίδικα», δεν φανερώνουν μόνο ανευθυνότητα, αλλά
και έναν «μερακλή….. μαύρο ψυχικό κόσμο».
Ο κυνηγός κυνηγάει με περίσκεψη και συναίσθημα, όχι γιατί φοβάται το νόμο ή κάτι άλλο,
αλλά γιατί γνωρίζει ότι το θήραμα πρέπει να
αναπαραχθεί, για να υπάρχει και του χρόνου, και
….πάντα.
Ο αληθινός κυνηγός, γνωρίζει ότι άνθρωπος
και θήραμα έχουν το ίδιο δικαίωμα ζωής πάνω
στη γη. Και δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος σαν έλλογο ον πρέπει να εξολοθρεύσει τα πάντα στον

Δ ιευκρίνιση
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου και
τις αποφάσεις τόσο των κατά καιρούς Δ. Σ. του
Συλλόγου μας όσο και των Γεν. Συνελεύσεων,
από την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων» δεν δημοσιεύονται κείμενα
που μέσα σ’ αυτά αναφέρονται ονομαστικά χωριανοί μας με μειωτικό και προσβλητικό τρόπο.
Και λάθος να κάνει κάποιος απλός (μη εκλεγμένος) χωριανός μας σε καμμία περίπτωση δεν
πρόκειται να γραφεί αυτό στην εφημερίδα του
χωριού μας. Παρακαλούμε πολύ όποιος γράφει
κείμενο να το τηρεί αυτό γιατί αλλιώς δεν θα
δημοσιεύεται.
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κόσμο. Κι όταν χρησιμοποιείται ο όρος κόσμος,
εννοείται όχι μόνο η γη αλλά όλο το σύμπαν (κόσμος σημαίνει στόλος, δηλαδή στολίδι, εξ ου και
κόσμημα διακοσμητής κ.λ.π.).
Κι αυτά όλα τα στολίδια της γης έχουν δικαίωμα ύπαρξης στον δικό μας, στον γήινο κόσμο. Κάθε
παρέμβαση σ’ αυτόν τον κόσμο, ειδικά η αλόγιστη,
θεωρείται ύβρις στο πρόσωπο αυτού του κόσμου.
Σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να εξοντώσει
τα υπόλοιπα είδη, αλλά να τεθεί ο ίδιος αρμοστής
και έφορος, για την εύρυθμη συμβίωση και διαιώνιση όλων των ειδών της πανίδας και χλωρίδας
του απειροελάχιστου κοσμήματος στο Σύμπαν,
που λέγεται γη.
Ας σταματήσει πλέον η ύπαρξη τέτοιων «μερακλήδων» κυνηγών που ξεσπούν πάνω στα μικρά
πουλιά και είναι βέβαιο ότι η «εν ψυχρώ εκτέλεση
τους» δεν γίνεται για το φαγητό, που δόξα τον Θεό,
δεν λείπει από κανέναν.
Μπορώ να αναφέρω κι άλλους «μερακλήδες»
αλλά σεβόμενος τον χώρο της εφημερίδας περιορίζομαι μόνο σ’ αυτούς.
Στον αντίποδα τώρα αυτού του φαινομένου,
βρίσκεται μια άλλη πραγματικότητα μερακλήδων,
και ίσως κάτι περισσότερο απ’ αυτό.
Τον φετινό χειμώνα, και μάλιστα κατά τη διάρκεια του χιονιού, οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού,
είδαν με έκπληξη, ότι σε κάποια σημεία του χωριού,
υπήρχαν τοποθετημένοι σπόροι δημητριακών, για
να τραφούν τα πουλιά, που λόγω χιονιού (και ελλείψεως κατοίκων) αντιμετώπιζαν κι αυτά, αν όχι
άλυτο, τουλάχιστον αρκετά σοβαρό πρόβλημα.
Η υπέροχη αυτή πράξη – πρωτοβουλία, ανήκει στον γνωστό για τις ανθρώπινες και φιλότιμες
ενέργειές του Κων/νο Πλατσιούρη, πρόεδρο του
Τ.Δ. Νεράϊδας.
Η μεγαλειώδης αυτή τοποθέτησή του, απλά
πράξη που δείχνει ψυχική και πνευματική ανωτερότητα, δεν είναι μόνο θεάρεστη, αλλά είναι πράξη ενός πραγματικά υπέροχου ανθρώπου, που
αντιλαμβάνεται εκτός απ’ τις πολιτικές του ευθύνες, και το έχει δείξει άλλωστε, και την ευθύνη που
πρέπει να έχουμε όλοι μας απέναντι στη φύση και
τον κόσμο που την στοιχειοθετεί.
«Έθεσε ο ίδιος εαυτόν αρμοστή» γι’ αυτό που
ανέφερα προηγουμένως.
Αυτός ο «μερακλής» ξεχωρίζει. Δείχνει, φίλε,
ότι δεν έχουν νεκρωθεί μέσα του τα ανθρώπινα αισθήματα. Σκέφτεται, ψάχνει, δουλεύει, προσφέρει,
πονάει και αγαπάει.
Η αναλγησία, μόνο συμφορές φέρνει στο κόσμο, θαυμάστε τον.
Στον αντίποδα λοιπόν, ανήκει και μια άλλη κατηγορία «μερακλήδων» όχι από μεράκι, αλλά από
συνέπεια και υπευθυνότητα μπορώ να πω.
Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της είναι ο Καραμέτος Βασίλειος του Δ.
Ο πάλαι ποτέ (της γνωστής μας τρόϊκας) κραταιός πάρεδρος της κοινότητας, με κύρος και ισχύ
Κουτσόγιωργα, στα χρόνια της θητείας του, έδωσε
ένα άλλο παράδειγμα.
Περνώντας στο κεντρικό δρόμο του χωριού, διαπίστωσε ότι κάτω ήταν πεταμένο ένα τσαλακωμένο κουτί αναψυκτικού. Έσκυψε το πήρε και το έριξε
στον κάδο των σκουπιδιών, εκεί που θα έπρεπε να
το είχε ρίξει ο χρήστης του. Θα μου πείτε που είναι
το σπουδαίο. Το σπουδαίο όμως είναι, ότι πριν απ’
αυτόν πέρασαν κι άλλοι επώνυμοι, αλλά ο εγωισμός τους δεν τους άφησε να σκύψουν, ενώ αυτός
το έκανε. Και το έκανε όχι για επίδειξη, αφού κανείς
δεν τον έβλεπε, αλλά επειδή είχε και έχει μέσα του,
ανεπτυγμένο το συναίσθημα της ανθρωπιάς, της
συνέπειας και της υπευθυνότητας.
Στην κοινωνία που ζούμε, έχουν χαθεί όνειρα,
ιδανικά και αξίες. Έχουν ισοπεδωθεί τα ευγενικά
αισθήματα, του σεβασμού απέναντι σε οτιδήποτε, έχουν εκλείψει απ’ την καθημερινότητα μας, η
αλληλεγγύη κι ο αλτρουϊσμός, η συμπόνια και η
αγάπη.
Άνθρωποι σαν αυτούς που επωνύμως ανέφερα
και τους ζητάω συγνώμη, σπανίζουν σήμερα στην
κοινωνία του ακοινωνισμού. Και στους δυο αξίζει
κάτι παραπάνω από ένα «μπράβο». Έτσι είναι οι
άνθρωποι, μερακλήδες. Σημειώστε και κρατήστε
τα όλα αυτά. Τα έχουμε ανάγκη σαν πρότυπα, για
να μπορέσουμε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο.
Φίλη – Φίλε.
Χάρηκα πολύ που κουβέντιασα μαζί σου.
Κώστας - Διότευκτος - Κόκκινος
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που υπάρχουν ή θέλουνε τσιφλίκια, ποτέ μη γίνεσαι τσανακογλείφτης. Δείξε τη δύναμη που
έχεις, αλλιώς τη γη σου δεν τη βλέπεις
ποτέ δικιά σου.., κολίγος ή είλωτας θα’
σαι μια ζωή, εσύ και τα παιδιά σου.

Η καινούργια γενιά τσιφλικάδων παρουσιάζεται με διαφορετικά χαρακτηριστικά και προσωπείο από εκείνη τη γενιά που
γνωρίζουμε και έχουμε σήμερα στον τόπο
μας. Προσπαθεί, με την ιδιότητα του επενδυτή, να διεισδύσει σε δήμους και χωριά,
για να αποσπάσει συναίνεση κατασκευής
«Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων» στα ποτάμια μας, με απώτερο σκοπό την εγκαθίδρυση στον τόπο μας καθεστώτος εκμετάλλευσης του φυσικού μας πλούτου.
Έτσι, όσοι πίστεψαν ότι μέσα από την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος θα υπάρξει ανάπτυξη, συναίνεσαν στην κατασκευή
τέτοιων έργων, χωρίς να αντιληφθούν πως
ταυτόχρονα δημιουργούν και εγκαθιστούν
κι’ άλλον τσιφλικά στον τόπο τους και από
την άλλη μεριά ομιλούν περί απαλλοτριώσεων των τσιφλικιών.
Σε αυτή την περίπτωση ο τόπος μας
αποτιμάται με μία θέση εργασίας και με
9.000 ΕΥΡΩ το χρόνο, όταν ο επενδυτής θα
βγάζει 600.000 ΕΥΡΩ. Δηλαδή πρόκειται
για μια ολοφάνερη εκμετάλλευση, με ελάχιστα έξοδα και πολλά κέρδη.
Δυστυχώς, για αυτά τα ψίχουλα, συναίνεσαν και χωριανοί μας στην κατασκευή
υδροηλεκτρικών έργων στα ρέματά μας,
χωρίς καν να λάβουν υπόψη τους τις περιβαλλοντικές και οικολογικές καταστροφές
που οι ίδιοι ομολογούν θα έχει ο τόπος μας.
Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο επισημαίνουμε και
καταθέτουμε τις αντιρρήσεις και τις διαφωνίες μας, για ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος.
Άλλωστε, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν όλοι με τις αποφάσεις των εκάστοτε τοπικών ή δημοτικών συμβουλίων και
μάλιστα όταν αυτές παίρνονται χωρίς να
προηγηθούν ενημερώσεις - διαβουλεύσεις
με τους ενδιαφερομένους κατοίκους και
φορείς και έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως είναι αυτή της συναίνεσης κατασκευής «μικρού υδροηλεκτρικού έργου»
στο ρέμα του Σαρανταπόρου.
Εάν, αυτό το έργο, που θα λειτουργεί
το μισό χρόνο, θα έλυνε το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας, τότε η στάση μας θα
ήταν διαφορετική. Τώρα, όμως, εύλογα γεννάται το ερώτημα: Γιατί δεν επελέγη ποτάμι
που έχει νερό όλο το χρόνο για μεγαλύτερη
προσφορά στο κράτος και επελέγη ο δικός
μας ξεροπόταμος?.
Και γι’ αυτό είναι απορίας άξιον, γιατί,
όσοι ξέρουν ότι το έργο θα προκαλέσει περιβαλλοντικές και οικολογικές καταστροφές
στον τόπο μας και γνωρίζουν ότι ούτε προσοδοφόρο είναι για το χωριό ούτε προσφέρει την αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας στο κράτος, εξακολουθούν να
επιμένουν στην κατασκευή του. Ο χρόνος
θα το δείξει.
Όσοι ζουν από κοντά τις συνέπειες από
την καταστροφή του περιβάλλοντος, δε
μπορεί να πιστέψουν πως κάθε κίνηση προστασίας του κρύβει μικροκομματικές σκοπιμότητες, πολιτικές φιλοδοξίες, λαϊκισμό
κ.λ.π, όπως μερικοί φαντάζονται.. Γι’ αυτό,
όσοι συγχέουν το πολιτικό με το συμφέρον
του χωριού τους, κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ως επιζήμιοι για τον τόπο τους και
ότι αποβλέπουν στο ατομικό συμφέρον.
Αυτοί που έχουν υποβαθμίσει το περιβάλλον του πλανήτη, αλλού περισσότερο
και αλλού λιγότερο, έρχονται τώρα, με τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στις οποίες
εντάσσονται και τα «Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα», να εξισορροπήσουν κάπως τα
πράγματα, υποβαθμίζοντας και το περιβάλλον, σε πολλές περιπτώσεις, εκείνων που το
διαφύλατταν και στερούνταν αιώνες τώρα
πολλά αγαθά.
Γι’ αυτό, σε κάθε περίπτωση επιλογής
«επενδυτή», βασικός κανόνας της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι:«Σκέψου σε παγκό-

σμιο επίπεδο, δράσε τοπικά». Η απάντηση
λοιπόν του χωριού μας, στην παγκόσμια
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, δε μπορεί να είναι η υποβάθμιση και του δικού
μας τόπου.
Για τη νέα αίτηση (4/2/08) χορήγησης
αδείας κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού
έργου στο Μπεσιώτη, ουδείς από τους γνωρίζοντες είπε κουβέντα μέχρι το Δεκέμβριο
του 2008. Φυσικά τα δύο έργα δεν έχουν
ουδεμία σχέση μεταξύ τους, διότι γίνονται
σε άλλο χώρο και τόπο.
Η επίσκεψη υδροηλεκτρικού έργου
κατασκευασμένο σε διαφορετικό χώρο και
τόπο δεν αποτελεί ενημέρωση, αλλά παραπλάνηση, διότι αυτό το έργο μπορεί να έχει
παράπλευρες εκμεταλλεύσεις, όπως είναι
το πότισμα αγροτικών εκτάσεων και οπωροφόρων δέντρων ή οτιδήποτε άλλο, που
το δικό μας δεν πρόκειται να έχει.
Γι’ αυτό, όσοι χωριανοί μας βρίσκονται σε δίλημμα να επιλέξουν τη θέση που
πρέπει να πάρουν, για την κατασκευή ή όχι
αυτού του έργου στο ρέμα μας, τους παραθέτουμε μια σειρά στοιχείων και αφού προσθέσουν τα δικά τους και σκεφτούν το γενικό συμφέρον του χωριού, τότε, ας βγάλουν
αβίαστα τα συμπεράσματα τους:
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι με την
κατασκευή του φράγματος θα στερέψει το
ρέμα από εκεί και κάτω με ότι αυτό συνεπάγεται?
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ο επενδυτής θα επικαλείται δήθεν το εθνικό συμφέρον, για να παρακρατεί το νερό μέχρι
σταγόνας ακόμη και τους καλοκαιρινούς
μήνες?
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ποτέ δε θα
παραχωρούσαμε το χωράφι μας για 9.000
ΕΥΡΩ το χρόνο, τα οποία μάλιστα θα μοιραζόμαστε με άλλους επτά γείτονες, όταν γνωρίζαμε, εκ των προτέρων, ότι αυτός θα βγάζει 600.000 ΕΥΡΩ? Εάν συμφωνούσαμε,
αυτό δε λέγεται ξεπούλημα, πως αλλιώς
μπορεί να λέγεται? Πάντως προσοδοφόρα συμφωνία αποκλείεται να λέγεται.
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι θα κοπούν
πολλά αιωνόβια πλατάνια και χιλιάδες δέντρα προκειμένου να ανοιχθεί δρόμος και
στη συνέχεια τάφρος, για να τοποθετηθούν
4.200 μέτρα σωλήνων διαμέτρου 1,60 μέτρων?
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η κοίτη
του ρέματος αρκετά μέτρα από το φράγμα
και πάνω θα λουμώσει, λόγω της μικρής
υψομετρικής διαφοράς?
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι θα αφανιστούν πανίδα και ιχθυοπανίδα από το
φράγμα και κάτω, αφού δε θα ρέει η απαιτούμενη ποσότητα νερού? Ψάρια, πουλιά
κ.λ.π δε ζουν χωρίς νερό.
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι το χωριό
μας ξέρει από τσιφλικάδες και τώρα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να εγκατασταθεί «τζάμπα» κι’ άλλος τσιφλικάς?.
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι με τη διάνοιξη δρόμου στο υπογάστριο της απότομης πλαγιάς, από ρέμα Μουχτούρι μέχρι
πιο κάτω της θέσεως σταυρός Νεράιδας, θα
γίνονται κατολισθήσεις?. Μας το λέει τόσα
χρόνια μόνο του το έδαφος.
•Το λύκο τον βλέπουμε και ψάχνουμε
για ντορό? Δε βλέπουμε τις συνεχιζόμενες από το 1959 κατολισθήσεις στο δρόμο
Σαραντάπορο – Νεράιδα και πόσα δέντρα
έχουν κοπεί για τη διάνοιξή του? Μόνο όσοι
εθελοτυφλούν πιστεύουν ότι δε θα συμβεί
το ίδιο σε περίπτωση διάνοιξης παράλληλου δρόμου στο υπογάστριο αυτής της
απότομης πλαγιάς. Γεωλόγος είναι το ίδιο
το έδαφος.
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι θα διαταραχθεί όλο το οικοσύστημα της ρεματιάς
που χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια να διαμορφωθεί στο σημείο που σήμερα βρίσκεται?
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα έργο που δεν
έχει τώρα ούτε στο μέλλον όφελος το χωριό? Οι καταστροφές δε φέρνουν οφέλη.

•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι διακεκριμένος χωριανός μας επιστήμονας έκρουσε
κατ’ επανάληψη, προφορικά και γραπτά, τον
κώδωνα του κινδύνου από την κατασκευή
τέτοιων έργων στην περιοχή μας? Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του χωριού.
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι όλοι οι
Σύλλογοι του χωριού τάχτηκαν με παρρησία κατά της κατασκευής του έργου? Δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες.
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η προσφορά του έργου στο κράτος δε είναι ανάλογη
με το ύψος του κόστους κατασκευής του,
εφόσον θα λειτουργεί το μισό χρόνο?
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι για παρόμοιο έργο στο ρέμα μας δε δόθηκε άδεια
κατασκευής?. Βλέπε χάρτη ιστοσελίδας
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε).
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι σήμερα
ανάπτυξη δε νοείται, ούτε γίνεται μέσα από
την καταστροφή του περιβάλλοντος? Δε
βλέπουμε στην τηλεόραση πολίτες να διαμαρτύρονται για το κόψιμο ακόμη και
ενός θάμνου και εμείς θα αδιαφορήσουμε για το κόψιμο χιλιάδων δέντρων?
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι τα διπλανά
μας χωριά, Καροπλέσι, Κλειτσός, Καρύτσα
κ.λ.π, τάχθηκαν εναντίων της κατασκευής
τέτοιων έργων στην περιοχή τους?
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι αυτό το
έργο θα επιφέρει κέρδη μόνο στον επιχειρηματία? Τότε γιατί να συμφωνήσουμε
για την κατασκευή αυτού του έργου? Για
να επωμιστούμε κι’ άλλον τσιφλικά?
•Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι όσοι ΔΕΝ
παραδέχονται τα παραπάνω εθελοτυφλούν
σε βάρος των χωριανών τους σήμερα και
των παιδιών τους αύριο?
Έπειτα από τα παραπάνω αναφερόμενα, θέλουμε να πιστεύουμε πως και ο τελευταίος χωριανός μας θα αντιληφθεί ότι αυτό
το έργο δε γίνεται προς όφελος του χωριού
και η καταστροφή που θα γίνει στον τόπο
μας δεν μπορεί να αποτιμάται με 9.000
ΕΥΡΩ το χρόνο που θα λαμβάνει π.χ ο δήμος, εν αντιθέσει με τα 600.000 ΕΥΡΩ που
θα παίρνει ο επενδυτής. Και κολίγοι να
ήμασταν, περισσότερα θα παίρναμε.
Συνεπώς, όταν οι αρμόδιοι ΔΕΝ προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή, ΔΕΝ ενημερώνουν και ΔΕ διαβουλεύονται με τους
κατοίκους, τους συλλογικούς φορείς και
τις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού
τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης των
προγραμμάτων, όσο και κατά τη λήψη των
αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος, τότε
οδηγούνται στη λήψη αποφάσεων με κομματικές παρωπίδες, που πολλές φορές είναι
σε βάρος της πλειοψηφίας των χωριανών.
Γι’ αυτό, όσοι θέλουν να εθελοτυφλούν
σε βάρος του χωριού τους, επικαλούνται
χίλια δυο άλλα, ακόμη και την παγκόσμια
κοινή στάση στα θέματα ενέργειας, για να
παραχωρούν τον πλούτο του τόπου τους
για εκμετάλλευση σε τρίτους. Έτσι, με αυτή
τη λογική, το χωριό μας θα μετράει μόνο
συνέπειες.
Τελικά, εάν αδιαφορήσουμε και υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, τότε είμαστε άξιοι
της τύχης μας, διότι μόνοι μας επιτρέπουμε
τη δημιουργία και την εγκατάσταση κι’ άλλου τσιφλικά και συνεταίρο στον τόπο μας
που αργότερα θα θέλουμε να φύγει, αλλά
τότε θα είναι πολύ αργά, όπως αργά είναι
και για τους παλαιούς να φύγουν..
Γι’ αυτό, όσοι χωριανοί μας εμπλέκονται, καθοιονδήποτε τρόπο, με το θέμα των
υδροηλεκτρικών, φάνηκαν κατώτεροι
των περιστάσεων κι’ αν θέλουν το καλό
του χωριού, δεν έχουν άλλη επιλογή από
το να αναλάβουν με παρρησία τις ευθύνες
τους. Αυτό θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα απ’ όλους
μας, από το να συνεχίζουν να υποστηρίζουν
κάτι που και οι ίδιοι ομολόγησαν δημόσια
ότι θα γίνει μεγάλη καταστροφή στην
πανίδα, χλωρίδα και ιχθυοπανίδα του
τόπου μας.
ΤΑ Δ.Σ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ
ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑΣ.

Η Νεράϊδα (Σπινάσα) στα «Χώματα με Ιστορία»

Τ

ο χωριό μας είδαμε (με χαρά
μεγάλη) στην τηλεόραση
από το κανάλι της ΕΤ3 πρόσφατα, το χειμώνα. Προβλήθηκαν
τα γυρίσματα που έγιναν μέσα στο
χωριό μας το καλοκαίρι (Ιούλιος
2008) για τη σειρά ντοκιμαντέρ
με τίτλο: «Χώματα με Ιστορία». Το
επεισόδιο (που ήταν το 10ον) προβλήθηκε την Κυριακή 4/1/2009,
στις 17:30 μ.μ., από την ΕΤ3. Μετά
το τέλος της εκπομπής «Κυριακή
στο Χωριό» που εκείνη την Κυριακή είχε το Αθαμάνιο Άρτας.

Ο Ηλίας Μαμαλάκης, που
επιμελείται της σειράς αυτής
ντοκιμαντέρ,
ευρισκόμενος
έξω από την παραδοσιακή
αυλόπορτα του σπιτιού «Μπακόλα» και κάτω από τον παχύ
ίσκιο της καρυδιάς εξιστορούσε με λεπτομέρειες την μάχη
που έδωσε ο Κατσαντώνης
μέσα στο χωριό μας (τότε Σπινάσα) το χειμώνα του 1808. Ας
πάρουμε όμως τα πράγματα
από την αρχή περιγράφοντας
το τι προβλήθηκε.
Ο Ηλίας Μαμαλάκης με το
τηλεοπτικό συνεργείο (σκηνοθέτης Κώστας Αυγέρης κ.

Αποχέτευση
Ομβρίων Νεράϊδας

Ο

λοκληρώθηκαν οι εργασίες
της (πρώτης) εργολαβίας
των 105.000 ευρώ στο μεγάλο έργο της Αποχέτευσης Ομβρίων
Νεράϊδας. Οι εργασίες που είχαν αρχίσει από τα τέλη Αυγούστου, συνεχίστηκαν (με διακοπές) όλο το φθινόπωρο, και τελείωσαν το χειμώνα.
Λίγες μέρες πρίν τα Χριστούγεννα.

Αν και δεν φαίνεται (αφού είναι μέσα στη γή) και όμως είναι το
μεγαλύτερο έργο που έγινε στην
ιστορία του χωριού μας, για την
ασφάλειά του. Ζωτικής σημασίας
έργο αφού θα σώσει τη Νεράϊδα
από τον κίνδυνο κατολισθήσεων.
Με την διεκδίκηση και άλλων πιστώσεων στο μέλλον από το «ΘΗΣΕΑ» ώστε να απομακρυνθούν τα
νερά και από το «υπογάστριο» του
χωριού μας, τη «Λεκάνη», θα μπορούμε να μιλάμε πλέον με σιγουριά ότι το χωριό μας έχει σωθεί.
Η χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά του φάνηκε στο φετινό βαρύ χειμώνα. Με τόσα χιόνια
και τόσες κατακλυσμιαίες βροχές,
νερό δεν φάνηκε πουθενά στους
δρόμους. Όλα τα νερά οδηγούνταν μέσα στους αγωγούς. Μπράβο σε όλους όσους συνέβαλλαν
στο μεγάλο έργο.
Η διεκδίκηση των απαιτούμενων ακόμα πιστώσεων (200.000
ευρώ περίπου) πρέπει να είναι η
πρώτη προτεραιότητα όσων σκέπτονται να ασχοληθούν στο μέλλον με τα κοινά του χωριού μας.
Μόνον έτσι θα εκλείψει ο κίνδυνος.

MAΡΤΙΟΣ 2009
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ά.) ερχόταν από την πλευρά
της Λίμνης Πλαστήρα. Λίγο
πρίν φτάσουν στο Μοναστήρι
της Παναγίας η κάμερα πήρε
πλάνα απ’ όλη την πλαγιά της
ελατοσκέπαστης Μάρτσας και
του χωριού μας, της Νεράϊδας,
που τόσο όμορφο φαίνεται
από ’κεί. Όσο βλέπαμε αυτά
στην οθόνη ο αφηγητής έλεγε
για το πώς βρέθηκαν στη Σπινάσα οι Κατσαντωναίοι εκείνη
τη χιονισμένη νύχτα το Γενάρη
του 1808. Μετά βρέθηκε για
λίγο στη ράχη «Καληκαρυά»,
όπου όσο μιλούσε, η κάμερα
έπαιρνε πλάνα του χωριού μας
όπως φαίνεται από τη νότια
πλευρά. Στη συνέχεια ευρισκόμενος όπως είπαμε δίπλα στην
παπαδόβρυση, έξω από την
αυλόπορτα του Μπακόλα και
κάτω από τον ίσκιο της καρυδιάς συνέχισε με λεπτομέρειες
την εξιστόρηση της μάχης της
Σπινάσας. Όση ώρα μιλούσε
δίπλα του πηγαινοερχόταν μια
άσπρη γίδα μάλλον του χωριανού μας Νίκου Γάκη. Διηγήθηκε
όλα τα γεγονότα όπως ακριβώς

τα γράφει ο Επαμεινώνδας
Φραγγίστας στο βιβλίο του
(1862 – μόλις 50 χρόνια μετά
τη μάχη) και όπως του τα διηγήθηκε ο πατέρας του Γιάννης
Φραγγίστας που πήρε μέρος σ’
αυτή τη μάχη. Πως κάθονταν οι
Κατσαντωναίοι μέσα στα σπίτια μπροστά στα τζάκια, πως
έφτασε τη νύχτα το ασκέρι του
τουρκαλβανού δερβέναγα του
Αλή, Χασάν Μπελούση, με σκοπό να ξενυχτήσουν στα σπίτια
του χωριού μας, για τη σκληρή
μάχη που έγινε και για την καταστροφή που έπαθε το ασκέρι του Χασάν Μπελούση. Να
τονίσουμε αυτό που είπε και
ο αφηγητής, πως αυτή ήταν η
τελευταία νικηφόρα μάχη του
θρυλικού Κατσαντώνη.
Ευχαριστούμε θερμά τόσο
τον Ηλία Μαμαλάκη όσο και τη
δημόσια τηλεόραση της ΕΤ3
που με το ντοκιμαντέρ «Χώματα με Ιστορία» πρόβαλλαν
την ιστορία του τόπου μας και
του χωριού μας. Της Νεράϊδας
και στους αιώνες Σπινάσας των
Αγράφων.

Δημόσιος Έπαινος
στον Σύλλογό μας από τον Δήμο

Δ

ημόσιος έπαινος απονεμήθηκε στο Σύλλογό μας, τον «Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας», για την Πολιτιστική του
προσφορά και την έκδοση της Εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας – Δολόπων», από το Δήμο μας Ιτάμου Καρδίτσας.
Τον έπαινο απένειμε ο Δήμαρχος
Ιτάμου κ. Βασίλης
Τσαντήλας στον
εκπροσωπούντα το
Δ. Σ., Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μας Γιώργο Η.
Κουσάνα, κατά την
διάρκεια εκδήλωσης στην έδρα του
Δήμου, στο Καλλίθηρο (Σέκλιζα)
Καρδίτσας.
Η εκδήλωση αυτή έγινε στις 24.12.2008, παραμονή Χριστουγέννων
το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Καλλιθήρου και περιελάμβανε
πολλές δραστηριότητες.
Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία ο έπαινος έγραφε: «Απονέμεται
στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας, για την πολιτιστική προσφορά σας στον Δήμο και την έκδοση της Τοπικής Εφημερίδας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων»./
24.12.2008 / Με εξαιρετική τιμή / Βασίλης Τσαντήλας / Δήμαρχος Ιτάμου.
Το Δ. Σ. ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο κ. Β. Τσαντήλα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Πρωϊνός Τύπος» Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009

Παράπονα

Δ

έκτης παραπόνων από δημότες των Δ. Δ. Νεράϊδας και Σαρανταπόρου του Δήμου Ιτάμου, έγινε χθές ο «Πρωϊνός Τύπος».
Όπως μας ενημέρωσαν σε τηλεφωνική επικοινωνία, προσκλήθηκαν
να παραστούν σε εκδήλωση – κοπή
πίτας, όπου θα παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Τσαντήλας.

Και ενώ οι δημότες περίμεναν
να τον συναντήσουν και να του
εκφράσουν είτε ευχαριστίες, για
ζητήματα που έχουν δρομολο-

γηθεί, είτε προβληματισμούς, για
σημαντικά θέματα που είναι σε εκκρεμότητα, διαπίστωσαν πως ο κ.
Τσαντήλας δεν εμφανίστηκε.
Μέσω της στήλης εκφράζουν
τη δυσαρέσκειά τους, διότι όπως
είπαν, σε όλα τα υπόλοιπα Δ. Δ.
του Δήμου, ο Δήμαρχος στην αντίστοιχη εκδήλωση ήταν παρών.
*** Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην 3η
σελίδα της προαναφερόμενης εφημερίδας, στη στήλη «Παραπολιτικά».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009

Αρμοδιότητες… Υπερδημάρχου

Γ

ια να μην ασχολούμαστε μόνο
με το Δήμο Καρδίτσας είπαμε
σήμερα να πάμε μέχρι το Δήμο
Ιτάμου.

Όπως πληροφορούμαστε, ο
Δήμαρχος κ. Τσαντήλας επιφόρτισε τον αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο
Σωτηρλή με τόσες αρμοδιότητες

Σ

που θα μπορούσε κανείς να πεί ότι
τον… έχρισε «Υπερδήμαρχο». Άραγε γιατί; Ή του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, ή θέλει να εξοικονομήσει
χρόνο για να ασχοληθεί με τίποτα
άλλο…
Ο χρόνος θα δείξει.
Δ. Ζ.

Κοπή βασιλόπιτας στη Νεράϊδα

ε κατάμεστο από μόνιμους κατοίκους καφενείο του χωριού
μας κόπηκε και φέτος η βασιλόπιτα του Δ. Δ. Νεράϊδας. Την
πίτα έκοψε το Σάββατο 10.1.2009 το βράδυ, ο Πρόεδρος
του Τ. Σ. Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι.
Αίσθηση προκάλεσε σε όλους μας η απουσία του Δημάρχου
Ιταμου από την εκδήλωση. Όχι τόσο επειδή ήταν παρών πέρυσι
και έλειπε φέτος αλλά επειδή από το μεγάφωνο είχε ανακοινωθεί
το μεσημέρι πως θα ήταν και ο Δήμαρχος στην εκδήλωση.
Για την ιστορία να αναφέρουμε πως το φλουρί έπεσε στην χωριανή μας Βάϊα Καραμέτου (μητέρα του Δημοτικού Συμβούλου
Γιάννη Καραμέτου).

Το Γκρέϊντερ της Νομαρχίας

Αν και φέτος το χειμώνα, είχαμε και πάλι αρκετά χιόνια, το χωριό μας η Νεράϊδα, δεν αποκλείστηκε ούτε για μια μέρα. Κάθε
μεσημέρι το γκρέϊντερ της Νομαρχίας πιστό στο «ραντεβού»
του, έφτανε στην πλατεία του χωριού μας κρατώντας συνεχώς
ανοιχτό τον οδικό άξονα Καρδίτσα – Νεράϊδα. Το καινούργιο
και υπερσύγχρονο γκρέϊντερ (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία) ξεκινούσε το πρωϊ από την Καρδίτσα (θέση «Αντάρτης»
ή «Κανόνια») έφτανε στη Νεράϊδα, όπου σταματούσε αρκετή
ώρα και επέστρεφε πάλι για Καρδίτσα, επαναλαμβάνοντας και
την επομένη μέρα το ίδιο. Η οργάνωση στον τομέα αυτό των Υπηρεσιών της Νομαρχίας είναι τέλεια.
Ευχαριστούμε τον Νομάρχη Καρδίτσας κ. Αλεξάκο που συνεχίζει την παράδοση των προκατόχων του,
βελτιώνοντάς την, καθώς επίσης και τον εξαίρετο άνθρωπο (και φίλο μας πλέον) χειριστή του γκρέϊντερ
κ. Στέργιο.

Η

Αλατιέρα της Νομαρχίας
ερχόταν μέχρι Νεράϊδα

αρχή έγινε πέρυσι και φέτος συνεχίστηκε. Η αλατιέρα της
Νομαρχίας Καρδίτσας έφτασε αρκετές φορές μέχρι τη Νεράϊδα και φέτος ρίχνοντας αλάτι στο παγωμένο οδόστρωμα του οδικού άξονα Καρδίτσα – Νεράϊδα. Φέτος για πρώτη φορά
ανέβηκε την Τρίτη 30.12.2008, το απόγευμα, με το πρώτο δηλαδή
βαρύ χιόνι (70 cm) που έπεσε αυτό το χειμώνα. Ανέβηκε κι άλλες
φορές που έπιανε πάγο το οδόστρωμα. Μερικές φορές ανέβαινε
και του Δήμου.
Ευχαριστούμε θερμά τον Νομάρχη κ. Φώτη Αλεξάκο και τον Πρόεδρο
Κώστα Πλατσιούρη που ενήργησε γι’ αυτό.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2009

Κ

«Γιατί άλλαξε γνώμη;»

αλό το σχόλιο για το Δήμαρχο
Ιτάμου και το νέο αντιδήμαρχο
με τις αρμοδιότητες… Υπερδημάρχου, όμως μήπως θα μπορούσε ο Δήμαρχος να μας εξηγήσει γιατί
άλλαξε τις αποφάσεις του;».

Το παραπάνω ερώτημα μας
έθεσαν χθές κάποιοι Δημότες Ιτά-

μου και το μεταφέρουμε. Όπως
λένε, αρχικώς ο κ. Τσαντήλας είχε
ανακοινώσει ορισμένα ονόματα
αλλά στην πορεία τα άλλαξε. Γιατί
άραγε;
Κάθε απάντηση δεκτή, όχι για
εμάς αλλά για τους Δημότες Ιτάμου. 
Δ. Ζ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Η Αλήθεια» Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009

Ο

Αφιέρωμα στον Δήμο Ιτάμου
από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ

τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ
που δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, επέλεξε
τον Δήμο Ιτάμου για μια σειρά θεμάτων με οικολογικό περιεχόμενο.
Την Τετάρτη 7.1.2009 συνεργείο
από τους δημοσιογράφους Γιώτα
Κηπουρού, Αντιγόνη Παφίλη και
οπερατέρ Θέμη Αντωνίου και Κων/
νο Σιδηρόπουλο επισκέφθηκαν τα

Μαντάνια στο Καροπλέσι, το Κέντρο Χλωρίδας & Πανίδας της Καστανιάς, τον τελευταίο κατασκευαστή Τσαρουχιών Ηλία Κόγια και το
μνημείο Φλωράκη στη Ραχούλα.

Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής: Τα έδειξε την Παρασκευή
30/1/2009, από την εκπομπή «Γυρίσματα», στις 18:30 μ.μ. και σε επανάληψη το Σάββατο 31/1/2009 το
μεσημέρι.

Από τα Δημοτολόγια
της Κοινότητας Νεράϊδας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..........................................ΕΤΟΣ
1. Ανυφαντής Δημήτριος του Σάββα.....................1888
Σύζυγος: Ανυφαντή Βασιλική.............................. 1906
2. Ανυφαντής Κων/νος του Γεωργίου................... 1887
Σύζυγος: Ανυφαντή Ουρανία................................1890
Παιδιά:Ανυφαντής Χρήστος.................................1904
Ανυφαντή Βασιλική..................................1908
Ανυφαντή Ελένη.......................................1912
Ανυφαντής Φώτιος...................................1920

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αρχίζοντας αλφαβητικά (από το Α) θα δημοσιεύουμε
σε κάθε φύλλο της Εφημερίδας μας λίγα ονόματα χωριανών μας από
τα Δημοτολόγια του χωριού μας. Για να θυμόμαστε τους προγόνους
μας. 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κώστας Πλατσιούρης (Πρόεδρος Νεράϊδας).

MAΡΤΙΟΣ 2009

O

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Οδηγώντας προς τη Νεράϊδα

Οδηγώντας
προς
τη Νεράϊδα Καρδίτσας θα απολαύσετε
ωραία τοπία» ήταν η λεζάντα
της ωραίας φωτογραφίας και
«Στον δρόμο για τη Νεράϊδα»
ο τίτλος του ωραίου κειμένου
που δημοσιεύτηκαν την Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» την Κυριακή
1.3.2009, στις σελίδες 10 και 11
του ένθετου περιοδικού «ταξίδι».
Το δημοσίευμα επιμελήθηκαν δυο κοπέλες δημοσιογράφοι, η Όλγα Χαραμή (κείμενο)
και η Κλαίρη Μουσταφέλλου
(φωτογραφίες). Ακολούθησαν
τη διαδρομή Καρπενήσι – Βελούχι – Φουρνά – Κορίτσα Κλειτσού – Σπίτι Διαβάτη – Νεράιδα
– Λίμνη Πλαστήρα. Εντυπωσιάστηκαν από την άγρια ομορφιά
της διαδρομής Τριφύλλα –Νεράιδα. Φαίνονταν καθαρά στο
περιοδικό πως αυτή η περιοχή
τους άρεσε πολύ. Εκεί κάπου

στη Δραμπάλα ή στο Πλατανόρεμα έβγαλαν και την φωτογραφία με την προαναφερόμενη
λεζάντα, στο λασπωμένο δρόμο μέσα στα πυκνά, πανύψηλα
έλατα.
Στο κείμενο μεταξύ άλλων
διαβάσαμε: «Από την Κορίτσα
ξεκινά μια ενδιαφέρουσα χωμάτινη διαδρομή που οδηγεί στο
Σπίτι του Διαβάτη και τη Νεράιδα νομού Καρδίτσας έπειτα από
11 χλμ…». «…Φτάνοντας στη
μεγάλη διασταύρωση στο διάσελο του Καραϊσκάκη όπου βρίσκεται το Σπίτι του Διαβάτη …
εσείς θα οδηγήσετε αριστερά …
θα συνεχίσετε στον βατό δρόμο
που περνά ανάμεσα από τα έλατα και μετά από 1 χλμ. περίπου
θα μπείτε στο νομό Καρδίτσας».
«…συνεχίζοντας έχετε θέα τα
χωριά της κοιλάδας του Μέγδοβα και αρχίζετε να κατηφορίζετε
προς τη Νεράιδα η οποία ζεί στη
σκιά του πελώριου βράχου (σ.σ.
εννοεί του Φλίσιου το Στεφάνι)

και απέχει από το Σπίτι του Διαβάτη 7 χλμ…». Για το «Σπίτι του
Διαβάτη» γράφουν: «…είναι ένα
είδος καταφυγίου στο δύσβατο
σταυροδρόμι του αυχένα της
Τριφύλλας… κτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, έπειτα από επιθυμία και δωρεά του
Νικόλαου Φλωράκη (από την
Κορίτσα Κλειτσού) ξάδελφου
του Χαρίλαου Φλωράκη, για να
προσφέρει προστασία στους
περαστικούς… Έχει δωμάτια,
σαλόνι με τζάκι, κουζίνα και
μπάνιο, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν είναι λειτουργικό αφού
μετά τον θάνατο του Νικολάου
Φλωράκη, τη δεκαετία του ’80
εγκαταλείφθηκε… Εδώ υπάρχει
η βρύση του Καραϊσκάκη, το εκκλησάκι της Αγίας Άννης και μια
παιδική χαρά με κιόσκια».
•

Ευχαριστούμε θερμά τις 2
δημοσιογράφους και την
εφημερίδα «Έθνος» για το
δημοσίευμα.

Ο Χορός των Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου στην Αθήνα

Ο

χορός – συνεστίαση που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Αποδήμων Σαρανταπόρου
και Μεγαλάκκου για τα μέλη του στην Αθήνα, φέτος έγινε το Σάββατο 31/1/09, σε γνωστό
κοσμικό κέντρο των Αθηνών και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σημείωσε επιτυχία.
Το κέφι κράτησε μέχρι το πρωί κάτω από τα παραδοσιακά ακούσματα της ορχήστρας
του κέντρου που πλαισιωνόταν με τους καλύτερους στο είδος τους καλλιτέχνες.
Οι χωριανοί μας τίμησαν με την παρουσία τους, για μια ακόμη φορά, την εκδήλωση του Συνδέσμου.
Τους ευχαριστούμε θερμά. Θερμά ευχαριστούμε και εκείνους που ταξίδευσαν δεκάδες χιλιόμετρα, για
να βρεθούν κοντά μας.
Επίσης, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση δεχτήκαμε οικογένειες χωριανών μας, που για πρώτη
φορά συμμετείχαν στην εκδήλωση του Συνδέσμου. Τις ευχαριστούμε θερμά και τις θέλουμε πάντα
κοντά μας. 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α

γαπητοί μου αναγνώστες παρακολουθώντας το αξιόλογο
ρεπορτάζ της τηλεοπτικής
εκπομπής της ΝΕΤ ένιωσα την ανάγκη να ευχαριστήσω και να συγχαρώ
όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν σ’ αυτή την παρουσίαση. Ανέδειξαν τις ομορφιές της Νεράϊδας και
του Αμαράντου, που βρίσκονται μέσα
στο απερίγραπτο και φανταστικό φυσικό κάλλος της ευρύτερης περιοχής
του ορεινού όγκου των Αγράφων. Να
ευχηθώ, να υπάρξουν και άλλες τέτοιες εκπομπές.

Εκ του γεγονότος αυτού ένοιωσα την ανάγκη να γράψω αυτό το
κείμενο τόσο για τις ευχαριστίες
μου προς τους υπεύθυνους της εκπομπής όσο και για να προσπαθήσω να φωτίσω, όσο είναι δυνατόν,
το ιστορικό γεγονός της ονομασίας
του «Αφορεσμού». Ακούγοντας τον
αξιόλογο και αγαπητό δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο να αφιερώνει
λίγο τηλεοπτικό χρόνο για αυτή την
τοποθεσία θα ήθελα να αναφέρω
κάποια γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζει.
Στα παιδικά μου χρόνια είχα
την απορία να γνωρίσω την ιστορία
του τόπου μου, γι’ αυτό ρώτησα τον
παππού μου Τσιτσιμπή Αντρέα και
άλλους παππούδες όπως τον Δημήτριο Κατσούλη (Μητράκο) και τον Κ.
Ανυφαντή (Μποτοκώστα), να μου
εξηγήσουν πως αυτή η τοποθεσία
πήρε το όνομα «Αφορεσμός».
Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας όλα τα χωριά της περιοχής
Μπέσιας, άνω και κάτω Παλιοχώρι,
καθώς και του Κύφου, της Σπινάσας
και άλλα χωριά της ευρύτερης περιοχής εκατοικούντο και οι νέοι εξενιτεύονταν στην Κωνσταντινούπολη
για να βρούνε δουλειά.
Κατά τις διηγήσεις των παππούδων δύο παλλικάρια από την Μπέσια επέστρεφαν από την Πόλη και

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Αφορεσμός
στο δρόμο εσυνάντησαν έναν ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος κρατούσε
από το χέρι ένα κοριτσάκι 4 έως 5
χρόνων περίπου. Αφού χαιρέτησαν
τον παππού, ο ηλικιωμένος άντρας
ρώτησε τα παιδιά που πηγαίνουν.
Του απάντησαν ότι: «πάμε στην πατρίδα μας, στην παλιά Ελλάδα». Τότε
ο παππούς βγάζοντας ένα βαρύ
αναστεναγμό από τα χείλη του τους
είπε: «Άχ, παιδιά μου κι εγώ εκεί πηγαίνω για να βρεί εκεί γιατρειά αυτό
το άρρωστο κορίτσι».
Επειδή η διαδρομή θα διαρκούσε πολλές μέρες και ο παππούς δεν
είχε ξαναπάει σ’ αυτά τα μέρη σκέφτηκαν τα παιδιά ότι η ταλαιπωρία
του μαζί με το άρρωστο κοριτσάκι
θα ήταν μεγάλη. Του πρότειναν
λοιπόν να τον διευκολύνουν, να
πάρουν αυτοί το κοριτσάκι και να
το μεταφέρουν στους γιατρούς. Ο
παππούς χάρηκε πολύ, ευχαρίστησε τα παλλικάρια που τον απάλλαξαν από την ταλαιπωρία και τους
παρακάλεσε ότι αν το κοριτσάκι
γίνει καλά και ξεπεράσει την αρρώστια, να το ξαναφέρουν στην Πόλη,
αν για κάποιο λόγο επιστρέψουν
και αυτοί.
Τα παλλικάρια λοιπόν πήραν
μαζί τους το άρρωστο κορίτσι, πότε
κουβαλώντας το στην πλάτη τους
και πότε περπατώντας. Το κορίτσι σ’
όλη τη διαδρομή ήταν αμίλητο.
Όταν σταμάτησαν σ΄ ένα μέρος
( σ.σ. στη σημερινή θέση «Αφορεσμός») για να ξεκουραστούν είπαν
στο κοριτσάκι ότι φτάνουν στον
προορισμό τους και πως εκεί θα
το φροντίσουν κάποιοι άλλοι για
να γίνει καλά. Τότε το κορίτσι τους

ευχαρίστησε λέγοντας πως η αρρώστια του ήταν αθεράπευτη και την
λέγανε πανούκλα.
Τα παιδιά δεν έδωσαν την δέουσα σημασία και συνέχισαν να έχουν
κοντά τους την μικρή κοπέλα.
Εξ αιτίας αυτής της αρρώστιας
καταστράφηκαν τα χωριά και αφανίστηκαν οι κάτοικοι όλης της περιοχής.
Για πολλούς αυτή η απλή περίπτωση έκρυβε μια καλοστημένη
δολιοφθορά από την πλευρά των
Τούρκων να εξαφανίσουν τα ορεινά χωριά αφού δεν μπορούσαν να
τα υποτάξουν με άλλο τρόπο.
Μετά την απερίγραπτη αυτή
συμφορά όλοι οι εν τη ζωή εναπομείναντες κάτοικοι, διακατεχόμενοι
από μεγάλη πίστη στο Θεό και την
Θρησκεία αποφάσισαν να πάνε
όλοι οι ιερείς των γύρω χωριών και
να προβούν στην προβλέπουσα ιεροτελεστία περί αφορεσμού (εξορκισμού) του σημείου εκείνου στο
οποίο το κοριτσάκι ανακοίνωσε το
δυσάρεστο μαντάτο που έφερε τον
όλεθρο και την καταστροφή.
Έτσι από τότε έμεινε το σημείο
αυτό ως αφορεσμένος τόπος και
πήρε την ονομασία «Αφορεσμός».
Σ’ αυτό το μέρος κατά τα χρόνια
που θυμάμαι υπήρχε μόνο ένα απλό
εικόνισμα, πέτρινο με την εικόνα
της Αγίας Παρασκευής, το οποίο
φέρετε ότι το έστησε ο αείμνηστος
παπα-Κώστας Σπανός πρίν το 1947.
Την δεκαετία του ’50 ο αείμνηστος
παπα-Ηλίας Βούλγαρης και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με τη βοήθεια των ενοριτών αποφάσισαν να
διευρύνουν το χώρο, να το σκεπάσουν για να προστατεύονται από
τη βροχή οι διαβάτες που εκείνα τα
χρόνια ήταν πάρα πολλοί.
Γεώργιος Κ. Καφαντάρης

Π

Πρωτοχρονιάτικες Πίτες
Δήμου Ιτάμου

ολλές πρωτοχρονιάτικες
πίτες έκοψε και φέτος ο
Δήμος Ιτάμου σε διάφορα
μέρη. Δεν θα βάλουμε αυτούσια
τα σχετικά δημοσιεύματα των
τοπικών εφημερίδων (λόγω ελλείψεως χώρου) αλλά θα αναφέρουμε μόνο το πού κόπηκαν,
παρευρισκόμενους και αποσπάσματα των δημοσιευμάτων, προς
ενημέρωση των αναγνωστών
μας..
• Στη Νεράϊδα (στο χωριό μας)
η πίτα κόπηκε το Σάββατο βράδυ
10.1.2009, (όπως γράφουμε σε άλλο
κείμενο), και ήταν όπως θα δούμε,
η μοναδική που δεν ήταν παρών ο
Δήμαρχός μας. Το ίδιο βράδυ κόπηκε η πίτα και στα Σαραντάπορα.
• Στο γειτονικό Καροπλέσι
κόπηκε πίτα το Σάββατο βράδυ
17.1.2009, στο κατάστημα του κ. Δ.
Φώτη, παρουσία του Δημάρχου και
ακολούθησε γλέντι με την ορχήστρα του Ταξ. Κουμπαρέλου όπου
όπως διαβάσαμε «…ο υπερήλικας
Δημήτριος Φώτης, από τους τελευταίους επιζώντες αντάρτες των
Αγράφων ήταν συγκινητικός αλλά
ακούραστος στο χορό».
• Στους ετεροδημότες Δ. Ιτάμου στο Βόλο η πίτα κόπηκε το
Σάββατο 24.1.2009, στην παραλιακή ψαροταβέρνα «Η Ψάθα» του εξ
Αμπελικού κ. Ι. Τσιακούμη. Στη φωτογραφία που συνόδευε το σχετικό
δημοσίευμα είδαμε πολλούς χωριανούς μας που ζούν στην πόλη του
Βόλου. Μεταξύ άλλων διαβάσαμε:
«Ευχές στους παρευρισκόμενους
και συγχαρητήρια για τα έργα που
προωθεί και τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνει, απεύθυναν προς τον
Δήμαρχο Ιτάμου οι Αιδεσιμότατοι
π. Ανασ. Ζαχαρής (Ραχούλα), π. Κ.
Αναγνωστόπουλος (Καταφύγι) και
ο π. Κων/νος Αυγέρης (Νεράϊδα).».
• Οι υπάλληλοι του Δήμου
Ιτάμου, έκοψαν την πίτα τους,
στον νεοανακαινισμένο Δημοτικό
Ξενώνα «Ονείρων Άκρη» στο Τ. Δ.
Καστανιάς, την Κυριακή 27.1.2009.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι
μόνιμοι και μερικής απασχόλησης
υπάλληλοι του Δήμου, της υπηρεσίας ΚΕΠ, «Βοήθεια στο σπίτι», της
Αν. Δημοτικής επιχείρησης και του
προγράμματος stage. Στη συνέχεια
διαβάσαμε ότι: «Ανταποδίδοντας
τις ευχές του προϊστάμενου του
Δήμου κ. Γεώργιου Χόντου, ο Δήμαρχος Ιτάμου, ευχαρίστησε όλους
τους εργαζομένους στο Δήμο για
την συνεργασία και τις προσπάθειες
που καταβάλλουν στην προώθηση
των έργων και στην απρόσκοπτη
εξυπηρέτηση των πολιτών.».
• Στον συνοικισμό Παλιάλωνα
κόπηκε πίτα από τον Δήμο Ιτάμου
για τους Καροπλεσίτες της Καρδίτσας, την Παρασκευή 6.2.2009,
στο κατάστημα του Στ. Γιαννουσά.
Ευχές απεύθυναν ο Πρόεδρος του
Τ. Σ. Καροπλεσίου, η Πρόεδρος του
Μορφωτικού Συλλόγου και ο Δήμαρχος Ιτάμου. Ακολούθησε διασκέδαση με δημοτική ορχήστρα.
• Στους ετεροδημότες Δ. Ιτάμου
στην Αθήνα η πίτα κόπηκε την Κυριακή 22.2.2009 στο Μενίδι. Κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης, που
έγινε σε αίθουσα του Δημαρχείου
Αχαρνών, απονεμήθηκαν έπαινοι
στους κ. κ. Δ. Σωτηρλή, Α. Ζαχαρόπουλο, Κ. Παπαλέξη, Κ. Μπολτσή
και κα Χ. Χαβδούλα για την προσφορά τους στην περιοχή μας. Από
το χωριό μας παραβρέθηκαν στην
εκδήλωση οι Πρόεδροι των Συλλόγων Βασ. Θάνος (Εξωραϊστικού), Γ.
Σπανός (Αποδήμων) και Χ. Τσιτσιμπής (Σαρανταπόρου), ο Πρόεδρος
Δ. Δ. Νεράϊδας Κ. Πλατσιούρης ο
Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών κ. Δ.
Καραμέτος και άλλοι πολλοί χωριανοί μας. Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλας, μεταξύ
άλλων, ανακοίνωσε ότι σκέπτεται
να κατέβει για Βουλευτής στις προσεχείς εκλογές. Για την ιστορία να
αναφέρουμε πως το φλουρί κέρδισε ο κ. Νίκος Πολύζος από το
Καταφύγι, ενώ την πίτα ευλόγησε
και έκοψε ο χωριανός μας παπαΚώστας Παπαγεωργίου.

Ιδιοκτήτες των πολύ γνωστών μας αυτών πολυκαταστημάτων είναι οι καταγόμενοι
από το γειτονικό μας χωριό Άγραφα, αδελφοί Χόντου. Ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Αργύρης,
ο Γιάννης και ο Κώστας. Παιδιά του αείμνηστου Σωτήρη Χόντου.
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ρχές του χρόνου έφυγε
από κοντά μας ένας
σημαντικός και αξιόλογος
άνθρωπος. Δεν γεννήθηκε
στο χωριό μας, ήταν όμως
γαμπρός μας κι ερχόταν
πολλές φορές στη Νεράϊδα.
Ο σύζυγος της Σωτηρίας
Σπανού (κόρης του αείμνηστου παπα-Κώστα Σπανού) Κώστας Σταθούλιας.
Στο Κοιμητήριο Βύρωνα, όπου έγινε η κηδεία του,
εκτός των πολλών συγχωριανών μας, παραβρέθηκαν
και πολλοί επίσημοι όπως:
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης, οι πρώην Βουλευτές
κ.κ. Ελευθέριος Βερυβάκης
και Στάθης Παναγούλης,
ενώ επικήδειους εκφώνησαν
η Πρόεδρος του Συλλόγου
Καλαβρυτινών Αθήνας και

Π

πεβίωσε την 5-8-2009
ύστερα από ολιγοήμερη αρρώστια ο Θανάσης
Σμυρνής σύζυγος της Θεοδώρας Δήμου ετών 82, συνταξιούχος αστυνομικός,
καταγόμενος από το
Δώριο Μεσσηνίας.
Ο αποβιώσας κατά
κοινή ομολογία, ήταν
εξαίρετος άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης και διακεκριμένος αξιωματικός,
ανάλωσε τη ζωή του
στο
Αστυνομικό
Σώμα με απόλυτη
περηφάνια και συ-

Κώστας Σταθούλιας
ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ.
Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων
στον επικήδειό του μεταξύ
άλλων τόνισε ότι: ο Κώστας
το 1943, ήταν μικρό παιδί
12 ετών, και βίωσε μαζί με
όλους τους συγχωριανούς
του, τα τραγικά γεγονότα του
Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων και την απώλεια του
πατέρα του, που εκτελέστηκε τότε από τους Γερμανούς
μαζί με τους άλλους χωριανούς του. Ο ίδιος ζωγράφισε
πίνακα με τίτλο «13.12.43 –
Το τέλος» αποδίδοντας εκεί
συμβολικά το τέλος της ζωής
των Καλαβρύτων και τη θυσία των συμπατριωτών του.
Άνθρωπος προοδευτικός, δημοκράτης με πνεύμα αγωνιστικό και διάθεση προσφοράς
και συμμετοχής, συνελήφθη

στη δικτατορία, το 1967 και
φυλακίστηκε στις φυλακές
Αβέρωφ και Αίγινας. Μαζί
του τότε στις φυλακές ήταν
ο Απόστολος Κακλαμάνης,
ο Ελευθέριος Βερυβάκης, ο
Στάθης Παναγούλης, ο Παναγιώτης Κατσικόπουλος, ο
Αναστάσης Πεπονής, και ο
Παναγιώτης Κρητικός. (Οι
τρείς πρώτοι ήταν και στην
κηδεία του).
Με τη σύζυγό του Σωτηρία έκαναν οικογένεια
και απέκτησαν ένα γιό στον
οποίο έδωσαν το όνομα του
εκτελεσθέντος πατέρα του
Βασίλη.
Θερμά
συλλυπητήρια
στους οικείους του και ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γής όπου αναπαύεται.
Γ. Μ.

Βασιλική Η. Κόκκινου

ολυαγαπημένη
μου
Βασιλική. Γεννήθηκες
το 1944 στη Νεράϊδα. Εκεί
που έβγαλες το Δημοτικό
σχολείο με δάσκαλο τον
αείμνηστο
ΜΠΑΚΟΛΑ.
Μετά από το Δημοτικό
και με απολυτήριο άριστα,
ο πατέρας μας (αείμνηστος Αντώνης Αυγέρης),
σε κράτησε στο χωριό και
δεν πήγες στο Γυμνάσιο,
όπως εσύ ήθελες. Ήσουν
το πρώτο παιδί της οικογένειας, μετά ο Γιώργος, ο
πατήρ Κων/νος και εγώ ο
Λάμπρος.
Πέρασες πολύ δύσκολα
στα παιδικά σου χρόνια γιατί έτσι ήταν οι καταστάσεις
τότε.
Στα 21 σου χρόνια παντρεύεσαι τον Ηλία Κόκκινο
του Γεωργίου και φέρνεις
στον κόσμο τέσσερα παιδιά,
την Ελένη, την Παρασκευή,
την Γεωργία και το Γιώργο.
Μαζί με τον άντρα σου Ηλία
αγωνιστήκατε στη ζωή για
να τα μεγαλώσετε, με αγάπη
και αφοσίωση σε αυτά.
Η αγάπη στην οικογένειά
σου και ο σεβασμός στον

Α

Έ

συνάνθρωπό σου ήταν αυτά
που σε έκαναν αγαπητή σε
όσους σε γνώρισαν. Πάντρεψες τα δυο πρώτα παιδιά
σου και σε μικρή ηλικία έγινες και γιαγιά, χάρηκες τέσσερα εγγόνια, δεν πρόλαβες
να παντρέψεις και τα άλλα
για να χαρείς μια πλήρη οικογένεια με πολλά εγγόνια.
Ήσουν άνθρωπος καλοσυνάτος, πάντοτε με το χαμόγελο και με αγάπη μας
καλωσόριζες στο πάντα γεμάτο σπίτι σου, και δεν μας
άφηνες να φύγουμε ποτέ με
άδεια χέρια, πάντα φιλόξενη
με τον καλό λόγο στο στόμα
σου.
Κάθε μέρα με έπαιρνες
τηλέφωνο για να μου πείς
την καλημέρα σου και να
κουβεντιάσουμε αστειευόμενοι για γνωστούς φίλους και
συγγενείς.
Μια μέρα όμως δεν με
πήρες τηλέφωνο και ένοιωσα μέσα μου ότι κάτι δεν
πάει καλά. Σε λίγο χτυπάει
το τηλέφωνο γύρω στο μεσημέρι, προσκαλώντας με για
απογευματινό καφέ. Δυστυχώς όμως το απόγευμα μια

τρεμάμενη φωνή, ότι δεν αισθάνεσαι καλά, μου έκοψε
τα πόδια. Ήταν η ανιψιά μου
που μου είπε ότι… «κάτι συνέβη με τη μάνα μου». Σε
δυο ώρες βρεθήκαμε όλοι
στο νοσοκομείο Λαμίας και
εσύ στο κρεβάτι του πόνου
με βαρύ εγκεφαλικό.
Πάλεψες για ένα μήνα
αλλά δεν τα κατάφερες και
τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων ο Θεός σε πήρε
από κοντά μας σε ηλικία 64
ετών.
Πολυαγαπημένη
μου
Βασιλική, είχες πολλά να
προσφέρεις ακόμα στα παιδιά σου που σε αγαπούσαν
πάρα πολύ και σε όλους
εμάς. Κάθε πρωί εγώ περιμένω ακόμα να χτυπήσει
το τηλέφωνο για να ακούσω
τη γλυκιά σου φωνή, να μου
λέει καλημέρα.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ
όσο ζώ και όσο έχω τα μάτια
μου ανοιχτά.
Καλό σου ταξίδι γλυκιά
μου Βασιλική……….. Καλό
σου ταξίδι.
Ο Αδελφός σου
Λάμπρος Αυγέρης

Θανάσης Σμυρνής
νταξιοδοτήθηκε με το βαθμό
υποστρατήγου.
Στην τελευταία του κατοικία στο Νεκροταφείο
του Βύρωνα τον συνόδεψαν
πολλοί συγγενείς
και πατριώτες
του από την
ιδιαιτέρα πατρίδα του, επίσης Ραχουλιώτες
και Νεραϊδιώτες,
παλιοί συνάδελφοι και φίλοι
της οικογένειας.
Τον
επική-

δειο λόγο εκφώνησε ο Δημήτριος Παπαδόπουλος πρώην
συνάδελφος αξιωματικός.
Καλή παραμονή στην
ήσυχη χώρα της αιωνιότητας
αγαπητέ μας Θανάση, εκεί
αντί για μας θα έχεις μόνιμη καθημερινή συντροφιά τις
γλυκές χορωδίες των Αγγέλων του Θεού, περιμένοντας
όπως όλοι οι θανόντες τη μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως
των νεκρών. “Σαλπίσει γαρ,
και οι νεκροί εγερθήσονται
άφθαρτοι, και ημείς αλλαγησόμεθα” Κορινθ. ΙΣΤ 51-52.
Πάπα Γιώργης Δήμου

Σοφία Δ. Καραβάνα

φυγε μια γιαγιά «πλήρης ημερών» λένε οι
μεγαλύτεροι από εμάς. Για
εμάς όμως δεν ήταν απλώς
μια γιαγιά! Ήταν η γιαγιά
μας, η μοναδική, η τελευταία
εν ζωή για όλους
μας. Έκλεισε ένας
κύκλος ζωής ανιόντων για τους γονείς μας και λείπει
σε κάθε δικό μας
σπίτι η ζεστή της
γωνιά.
Αθόρυβη, γελαστή, πάντα με μια
απορία που εκφραζόταν στο βλέμα της, χωρίς
απαιτήσεις. Με αμέριστη και
απλόχερη φροντίδα από τα
παιδιά της και τα εγγόνια της
περνούσε τα τελευταία χρόνια
της ζωής της κοντά τους. Πάντα ήταν με ένα χαμόγελο στα
χείλη και πάντα έτοιμη να σου
προσφέρει κάτι, τι άλλο τώρα
που ήταν πια ανήμπορη, παρά
μόνο αυτό, που εξουσίαζε..την
πολυθρόνα της, που ώρες ολόκληρες δεν αποχωριζόταν.
Θυμόμαστε τη χαρά που
νοιώθαμε κάθε φορά που αντικρίζαμε από μακριά το σπίτι
στο χωριό, γνωρίζοντας οτι σε
λίγο θα μας αγκάλιαζε η αγαπημένη μας γιαγιά.. Οι εικόνες
της να σκαλίζει τον λαχανόκηπο, που τόσο καλά διατηρούσε και αγαπούσε, στον οποίο
ίσα ίσα την ξεχώριζες ανάμεσα σε φασολιές, καλαμποκιές
και πολύχρωμα λουλούδια,
να φροντίζει τα ζωντανά, και
να ζυμώνει χωμένη στο μικρό
δωματιάκι θα μείνουν ανεξίτηλες στις μνήμες μας. Δεν θα
ξεχάσουμε τη μυρωδιά του ζυμωτού ψωμιού, της κουλούρας
και της φεσκοψημένης πίτας,

που με ανυπομονησία περιμέναμε να γευτούμε, του ψημμένου καλαμποκιού που λίγο
πριν είχε κόψει η ίδια από τον
κήπο μας. Εικόνες, αναμνήσεις
και μυρωδιές που έχουμε συνδέσει στενά με τη
γιαγιά μας. Έτσι
προτιμούμε να τη
θυμόμαστε. Ακόμα και για εμάς
που τη ζήσαμε περισσότερο εδώ στο
σπίτι ήρεμη και
ήσυχη, η ανάμνηση της παραμένει
έντονη καθώς η
παρουσία της και μόνο πάντα
ζέσταινε τις καρδιές μας .
Γεννημένη τον Μάϊο του
1916 στον Πλάτανο Κλειτσού
Ευρυτανίας ζεί εκεί μέχρι τα
οχτώ της χρόνια. Μεγαλωμένη
μέχρι το γάμο της στον Μαραθιά Ευρυτανίας σε θείους,
αφού έμεινε ορφανή από μητέρα σε ηλικία ενάμισι ετών.
Παιδί 14μελους οικογένειας,
το γένος Βαίου Μαρκούση,
έκανε τη δική της οικογένεια
με τον παππού μας το Δημήτριο Καραβάνα. Ριζωμένη
στο χωριό μας τη Νεράϊδα,
άξια μητέρα έξι παιδιών και
τεσσάρων εγγονιών, γυναίκα
τίμια και φιλότιμη όπως λένε,
αλλά και όπως τη ζήσαμε.Για
εμάς όμως μια γιαγιά αξιολάτρευτη, αγαπητή, σιωπηλή
και μόνη, έφυγε για το μεγάλο
ταξίδι της ζωής της στις 5 Ιανουαρίου 2009.
Το Αττικό χώμα που σε
σκεπάζει ας είναι ελαφρύ.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με
νοσταλγία και πολλή αγάπη.
Αντίο γιαγιά.
Νίκος , Σοφία ,
Ανθούλα , Ελένη

Για όσους πήγαν στο Γυμνάσιο Φουρνάς

Σ

το τελευταίο φύλλο της καλής εφημερίδας «Ο Φουρνάς των Αγράφων» διαβάσαμε στα κοινωνικά για δυο ανθρώπους που πολλά θα
θυμίσουν σε όσους πήγαν Γυμνάσιο στη Φουρνά, για αυτό και (με
μεγάλο σεβασμό στη μνήμη τους), τους αναφέρουμε:
• Ο ένας ήταν ο Παναγιώτης Αραμπατζής που την δεκαετία του ’70,
ήταν για αρκετά χρόνια Καθηγητής Θεολόγος και Γυμνασιάρχης στο Γυμνάσιο Φουρνάς και δίδαξε σε πολλούς από εμάς. Σε κείμενο, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του (πέθανε 3.9.2007),
μαζί με τη φωτογραφία του, αναφέρονταν μεταξύ άλλων πως, πέραν του
διδακτικού έργου του, είχε ασχοληθεί επιμελώς και με την διευθέτηση
των 5.000 τόμων της Σεραφιμείου Βιβλιοθήκης Φουρνάς, καθώς και με
τη συγγραφή μελέτης για τις «Μεμβράνες» που φυλάσσονται στον Ι. Ν.
Αγ. Νικολάου Κορίτσας Κλειτσού, που χρονολογούνται από το 1100 μ.Χ.
Επίσης στο κείμενο αναφερόταν πως αν και ήταν από τη Δράμα κάθε
καλοκαίρι παραθέριζε οικογενειακώς στη Φουρνά γιατί αυτό του άρεσε.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας Καθηγητή Αραμπατζή.
• Ο άλλος ήταν ο Βασίλης Μαρκαντώνης που γράφαμε πως έφυγε
(15.9.2008) στα κοινωνικά του προηγουμένου φύλλου μας. Για τον αξιόλογο αυτό άνθρωπο, το σπίτι του οποίου ήταν το πρώτο αριστερά όπως
ανεβαίνει ο δρόμος για το Σελομαχαλά, σε μεγάλο κείμενο είδαμε γραμμένα κάποια πράγματα που ακούγαμε για αυτόν τότε που ήμασταν μαθητές στο Γυμνάσιο Φουρνάς. Αναφέρονταν λοιπόν στο κείμενο, για τον
άνθρωπο αυτόν που την ημέρα εργαζόταν στο εργοστάσιο ξυλείας και
το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ ασχολούνταν στο εργαστήριό του με
την κατασκευή διαφόρων μηχανημάτων – εφευρέσεων, μεταξύ άλλων
πως: Πρίν ακόμα έρθει το δίκτυο της ΔΕΗ στη Φουρνά είχε κατασκευάσει
μικρό τηλεχειριζόμενο υδροηλεκτρικό σταθμό (στο διπλανό ρέμα) που
ηλεκτροδοτούσε όλη τη γειτονιά. Το 1968 είχε φτιάξει αυτοσχέδια συσκευή τηλεόρασης απ’ την οποία είχε δεί η γειτονιά το 1969 τους αστροναύτες στο φεγγάρι. Επινοούσε συνεχώς ευφυείς κατασκευές και πήρε
3 (τρία) διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Για πολλά χρόνια και μέχρι το τέλος
της ζωής του αγωνιζόταν να κατασκευάσει μια αεικίνητη μηχανή που θα
κινούνταν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν έχει σημασία που δεν
το κατάφερε, σημασία έχει που αγωνίζονταν γιαυτό. Αιωνία η μνήμη του,
τέτοιοι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται εύκολα.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Α

πό τον κ. Νίκο Β. Γεωργίου (από τη Μαυρομμάτα) που ζεί στην Αμερική, λάβαμε την παρακάτω επιστολή και την δημοσιεύουμε.

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ…
ΜΕ ΓΕΦΥΡΕΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ…!

Έ

νας παιδικός φίλος απ’ τα παλιά σας χαιρετά,
ρίχνοντας περαταριά αγάπης.

Μπορεί κάπου και κάποτε τα πράματα (ζωντανά) να δημιουργούσαν διενέξεις στα σύνορα
Έλσιανης – Σπινάσας.
Μπορεί το Μέγα Γεφύρι να το ανατίναξε ο εμφύλιος.
Μπορεί να καραγκιοζοπαίζουν (κι εμείς από
κοντά τους να τρέχουμε φωνάζοντας και χτυπώντας με την παλάμη γρήγορα, σταθερά και ρυθμικά το στόμα μας σαν Απάτσι Ινδιάνοι ΟΥΑ!!, ΟΥΑ!!,
ΟΥΑ!!) οι κατά εποχές ευθύνοντες και δήθεν φροντίζοντες για τα προβλήματα του λαού, περί κατασκευής γέφυρας στης «Ζάχαινας».
Μπορεί και η ανάγκη να μας απέστειλε σ’ άλλη
ήπειρο.
Όμως οι καλές σχέσεις μας και η αγάπη μας
για τους γειτόνους μας έμεινε πάντοτε ακλόνητη.
Λαβαίνω την εφημερίδα και χαίρομαι για την
φροντίδα σας και την πρόοδο του Συλλόγου.
Έζησα παιδικές χαρές μαζί σας, στον τόπο σας
(δυό ολόκληρα σχολικά χρόνια και πολλά ολιγοήμερα ταξίδια) έπαιξα την «γουρούνα» και το
«κρυφτό», κλέψαμε κεράσια στο «Κεραμαριό» (;;),
ψαρέψαμε στο ποτάμι. Είπαμε τα ποιήματα την
25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου και στις εξετάσεις, έφαγα και ξύλο από τον δάσκαλο. Ακούσαμε
της Κυριακής το κατηχητικό απ’ τον παπά, λάβαμε
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στο τέλος και το πενηντάλεπτο απ’ τα χέρια του
και τρέξαμε στο Θωμά για σοκοφρέτες…
Άκουσα διάτες απ’ την θειά μου ΚατσουλοΑγλαΐα… Ένοιωσα θαλπωρή, προστασία, καθοδήγηση, αγάπη, και… και… και… απ’ τους νουνούς
μου παπαΓιώργη και Βιργινία. Ένοιωσα την πίκρα
της απουσίας λόγω θανάτου της άλλης θείας μου
Βασιλικής και συμπόνεσα με τα ξαδέλφια μου. Χόρεψα με τους κλαριντζήδες, Λυρίτση και Τσιτσιμπαίους (Γιώργο, Λάμπρο) και τα συγκροτήματά
τους κι όλα αυτά τα βιώματα χαράξανε μια βαθειά
αγάπη για όλους σας και μια νοσταλγία.
Για πολλούς απ’ αυτούς ο παπάς έχει ήδη ψάλει το «Αιωνία η μνήμη αυτών…», άλλοι βρίσκονται σε ηλικία των πρόθυρων, εμείς ακολουθούμε
κι άλλοι έρχονται.
Ταπεινά κι ευλαβικά στέλνω τον οβολόν μου
στο Σύλλογό μας (είμαι κι εγώ μέλος - φίλος), εις
μνήμην των θείων μου Αγλαΐας και Βασιλικής,
των εξαδέλφων μου Νίκου, Πέτρου και Λευτέρη, με την επιθυμία όπως διατεθούνε σε κάποιο
σπουδαστή ή σπουδάστρια ως έπαινος ή βοήθεια
και με την ευχή ανάλογης προσφοράς εκ μέρους
του μια μέρα, περισσότερη απ’ ότι εμείς σήμερα.
Να φυτευτεί στα οράματά του, η ελπίδα και η
προσπάθεια για μια καλύτερη κοινωνία, γεμάτη
Αγάπη, Γεφυρωμένη Χωρίς Σύνορα, με Σύνορα και Γέφυρες που Συνδέουν και Δυναμώνουν
την Αγάπη.
Φιλικότατα
(ο Νικολάκης της παπαδιάς)
Νίκος Βασίλη Γεωργίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά τον κοντοχωριανό μας (από τη Μαυρομμάτα) κ. Νίκο Β. Γεωργίου. Τόσο για την επιστολή
του όσο και για τα χρήματα. Να είναι πάντα καλά
εκεί στην Αμερική όπου εδώ και πολλά χρόνια ζεί και
δραστηριοποιείται χωρίς να ξεχνάει την πατρίδα.

Ένα αξιόλογο έργο στη λαογραφική συλλογή Σαρανταπόρου

Μ

ετά από συντονισμένες ενέργειες και συνεν- να συνδεθεί (και να μας συνδέσει) με την οικογενειακή
νοήσεις με το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο του ιστορία. Ένα έργο που εκτείνεται σε 200 χρόνια
Καρδίτσας «Λ. και Ν. Σακελλαρίου», το έργο –από το 1720 ως το 1980- έφερε στην επιφάνεια ως τόπο
του Γιάννη Τσιτσιμπή «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΝΕΑΟΛΟΓΙΚΟΥ προέλευσης, για μεν τους Τσιτσιμπαίους το Πέρκο ΝαυΔΕΝΤΡΟΥ», εντάχθηκε ήδη στη λαογραφική συλλογή
πακτίας, για δε τους Βουρλαίους το χωριό Βούρλα, νυν
του Συνδέσμου Αποδήμων, στο Σαραντάπορο. Το έργο
Σελασία, της Σπάρτης. Μάλιστα το επίθετο Βουρλιάς
βρισκόταν στο Μουσείο Καρδίτσας από το 1988, όταν επικράτησε όταν εγκαταστάθηκαν στα μέρη μας, δηλώείχε παραχωρηθεί από τον δημιουργό του, όσο ακόμα
νοντας τον τόπο προέλευσης, απαλοίφοντας σιγά σιγά
ζούσε.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη χειροποίητη κατασκευή, που αποτελείται από δύο ανεξάρτητες ομάδες
ομόκεντρων κύκλων, μία για κάθε σόι, που αποτελούν
τις οικογένειες των γονιών του, οικ. Τσιτσιμπή (από πατέρα) και οικ. Βουρλιά (από μητέρα). Το έργο, διαστάσεων 130 Χ 80εκ. σε κορνίζα, συνοδεύεται και από ένα
βιβλίο στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία του ίδιου αλλά και των προγόνων του και
συγχρόνως λαογραφικά στοιχεία, ήθη και έθιμα της
περιοχής, διάφορες άλλες εξιστορήσεις (αξιολογημένες από τον ίδιο) καθώς και κατάλογος πεσόντων 19421948. Ενσωματωμένα στο έργο είναι επίσης μια μαγνητοφωνημένη αφήγηση των όσων περιλαμβάνονται στο
συνοδευτικό βιβλίο, καθώς και ένα δεύτερο αντίγραφο
των κειμένων.
Οι ομόκεντροι κύκλοι περιλαμβάνουν τα ονόματα
της κάθε γενιάς, για κάθε οικογένεια, φωτογραφία στο
βαθμό που ήταν εφικτό και συνοπτική περιγραφή του
χαρακτήρα του κάθε προσώπου.
Ήταν ένα έργο ζωής για τον αείμνηστο Γιάννη Τσιτσιμπή, μια και η έρευνά του, που κράτησε από το 1971
ως το 1980, τον οδήγησε αρκετά πίσω , για να μπορέσει

το πραγματικό που ήταν Θεοδωρόπουλος. Για δε την οικογένεια Τσιτσιμπή, αναφέρει πως μετά την έξοδο του
Μεσολογγίου, δύο από τα παιδιά του γενάρχη Τσιτσιμπή, ζωγράφου στο επάγγελμα, ο μεν Γιώργος κατευθύνεται προς την Νεράιδα Ευρυτανίας, ο δε Ιωάννης προς
την Αμφίκλεια, όπου και εγκαθίστανται, χωρίς πλέον να
γνωρίζουν την ύπαρξή τους εκατέρωθεν, θεωρούμενοι
φονευθέντες. Σήμερα υπάρχει όνομα Τσιτσιπής στην
Αμφίκλεια, και σε μια ανάλογη έρυνα αυτογνωσίας του
Βασίλη Μιχαλόπουλου, γόνου της οικογένειας Τσιτσιπή,
με τον οποίο είμαι σε επαφή, γίνεται προσπάθεια επαλήθευσης και διερεύνησης των στοιχείων.
Αυτό το έργο, σημαντικό κυρίως για τη σύληψη και
αποτύπωση της έρευνάς του, θα εκτείθεται στο εξής στο
πνευματικό κέντρο Σαρανταπόρου, μαζί με τα υπόλοιπα εκθέματα της ζωντανής ιστορίας της περιοχής μας.
Όμως επιβάλλεται μια συντονισμένη προσπάθεια
των φορέων (ας προγραμματιστεί από τώρα για το
καλοκαίρι) για καλύτερη ταξινόμηση και κυρίως για
συντήρηση και καταγραφή του σπουδαίου υλικού της
συλλογής, μια και κάποια εκθέματα αρχίζουν να εκδηλώνουν σημάδια φθοράς.
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
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Γ

ια την κατασκευή του νέου Οστεοφυλακίου
Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφεραν τα ακόλουθα
ποσά:

1. Χαλάτση Πηνελόπη (Πόπη) του Κλεομένη, προσέφερε το
ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 104).
2. Θάνου Όλγα του Νικολάου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 44) εις μνήμην της θείας της Ελένης Γ. Θάνου.
3. Θάνου Σωτηρία του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ (αρ. απόδ. 45) εις μνήμην της γιαγιάς της Ελένης και της
αδελφής της Ελένης Γ. Θάνου.
4. Θάνος Νικόλαος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 46) εις μνήμην του Κώστα Ι. Ζήση.
5. Θάνος Νικόλαος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 47) εις μνήμην της θείας του Σοφίας Καραβάνα.
6. Θάνος Βασίλειος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 48) εις μνήμην της θείας του Σοφίας Καραβάνα.
7. Δήμου - Σπινάσα Αλίκη σύζυγος Θεοδώρου, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 105) εις μνήμην της εξαδέλφης της
Νίκης Κοσπεντάρη – Αντωνίου.
8. Μαργαρίτης Ευάγγελος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 106) εις μνήμην όλων των συγγενών
του.
9. Σπινάσας Ιωάννης του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 107) εις μνήμην του πατέρα του Γεωργίου Σπινάσα.
10. Σπινάσα Μαίρη του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 108) εις μνήμην του πατέρα της Γεωργίου Σπινάσα.
11. Γεωργιάδου – Ανδρέου Ελένη, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 52) εις μνήμην των γονέων της και του άνδρα
της.
12. Μονάντερος Τρύφων του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό
των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 53) εις μνήμην των γονέων του και για
τις αδελφές του.
13. Χαλάτσης Νικόλαος του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 54) εις μνήμην του πατρός του Δημητρίου Χαλάτση.
14. Μητσάκης Δημήτριος του Σεραφείμ, προσέφερε το ποσό
των 10 ευρώ (αρ. απόδ. 55).
15. Χαλάτσης Γεώργιος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 56).
16. Κατσούλης Κων/νος του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 31) εις μνήμην της θείας του Γιαννούλας Ι.
Ζήση.
17. Χαλάτση Βάσω του Ηλία, προσέφερε το ποσό των 150 ευρώ
(αρ. απόδ. 32) εις μνήμην του συζύγου της Ηλία Χαλάτση και του
γαμπρού της Κώστα Σταθούλια.
18. Χαλάτση Αμαλία προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ.
34) εις μνήμην των Γονέων της και των Αδελφών της.
19. Χαλάτσης Ηλίας του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 20
ευρώ (αρ. απόδ. 35) εις μνήμην της θείας του Σοφίας Πλατσιούρη.
20. Κουσάνας Κων/νος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 37) εις μνήμην των Γονέων του.
21. Καραμέτος Κων/νος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 38) εις μνήμην των Γονέων του.
22. Καστρίτσης Τρύφων, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 39) εις μνήμην της εξαδέλφης του Βασιλικής Αυγέρη –
Κόκκινου.
23. Αυγέρης Κων/νος (Ιερέας), προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 40) εις μνήμην της αδελφής του Βασιλικής Αυγέρη – Κόκκινου.
24. Αυγέρης Δημήτριος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 41) εις μνήμην της θείας του Βασιλικής Αυγέρη – Κόκκινου.
25. Αυγέρης Αντώνιος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 42) εις μνήμην της θείας του Βασιλικής Αυγέρη
– Κόκκινου.
26. Αυγέρη – Μπουντή Ελένη, προσέφερε το ποσό των 30
ευρώ (αρ. απόδ. 43) εις μνήμην της θείας της Βασιλικής Αυγέρη
– Κόκκινου.
27. Σπινάσας Μίμης του Ηλία, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 49) εις μνήμην των Γονέων του και της θείας του Όλγας.
28. Θώμου – Σδράκα Όλγα, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 50) εις μνήμην των Γονέων της Σοφίας και Κώστα Θώμου.
29. Καραβάνα – Σπαθάρα Ελισάβετ, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 151) εις μνήμην των Γονέων της Σοφίας και
Δημητρίου Καραβάνα.
Ευχαριστούμε θερμά για τις Προσφορές.
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MAΡΤΙΟΣ 2009

Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
•••«σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω» …
ελπίζουμε να κατάλαβαν κάποιοι (με
όσα κατά καιρούς γράφτηκαν απ’
αυτή τη στήλη) πως αυτό δεν απέκτησε ποτέ περιεχόμενο εδώ επάνω στ’
Άγραφα... πόσο μάλλον στις μέρες
μας… Όσον αφορά όσους προαλείφονται να γίνουν … «χαλίφης στη
θέση του χαλίφη»… πρέπει να πήραν
το μήνυμα πως δεν πρόκειται ποτέ να
το ανεχτούμε … όσο όμορφα μάτια χαμόγελα κι αν έχουν… Για εμάς ένα
πράγμα προέχει: η σοβαρή δουλειά
που κάνουν υπέρ των συμφερόντων
του χωριού μας… Χωρίς πολιτικαντισμούς, δημοσιοσχετίστικες φιέστες
και κοροϊδίες … Και τέλος να επισημάνουμε πως… «ουδείς αγνωμονέστερος του ευεργετηθέντος» διότι διαχρονικά σ’ όλα τα επίπεδα
ευεργετηθέντες είναι οι εκλεγμένοι κι
όχι ο απλός λαός…Πάμε τώρα σε σοβαρότερα θέματα•••Για τον Παραμεγδόβιο θα διαβάσατε ήδη τα νέα στην
πρώτη σελίδα … ποιά νέα δηλαδή …
τέλος πάντων … Κάτι που αφορά τον
Παραμεγδόβιο είναι η αλλαγή Περιφερειάρχη που είχαμε πρόσφατα (με
τον ανασχηματισμό) στη Λαμία …
Έφυγε λοιπόν ο Αθανάσιος Σκορδάς
(πήγε Γεν. Γραμματέας στο ΥΠΕΘΟ,
επικεφαλής του ΣΔΟΕ) και ήρθε στη
Λαμία ο Παντελής Σκλιάς, νέος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας… Το
αναφέρουμε γιατί είναι ο καθ’ ύλην
αρμόδιος για τις μελέτες Μαυρομμάτα – «Ζάχενας» (όρια νομού) προς
Νεράϊδα … ο νέος Γ. Γ. επισκέφτηκε
το Δήμο Αγράφων (12.2.2009) και
όλους τους άλλους Δήμους της Ευρυτανίας, καθώς και την Νομαρχία Ευρυτανίας… όπου ενημερώθηκε για
τα πάντα•••Ε-65 (Αυτοκινητόδρομος
Κεντρικής Ελλάδας): Η εφημερίδα
της Καρδίτσας «Νέος Αγών» (Τρίτη
3.2.209) με τίτλο «Φούλ ρυθμοί από
τον Απρίλιο» δημοσίευε συνέντευξη
του Νομάρχη Καρδίτσας, όπου ο κ.
Αλεξάκος μεταξύ άλλων είπε ότι: «η
κοινοπραξία που αρχικά είχε συσταθεί διαλύθηκε και το έργο θα κατασκευαστεί από 3 εταιρείες… Εκτιμώ,
είπε, ότι προς το τέλος Μάρτη, αρχές
Απρίλη, θα μπούν τα μηχανήματα
για να ξεκινήσουν οι εργασίες…
(Μακάρι να το δούμε λέμε εμείς) …
Οι εταιρείες αυτές είναι οι εξής: η
ΤΕΡΝΑ θα κάνει το τμήμα από Μακρυχώρι προς Φθιώτιδα (αυτή μάλιστα έχει ήδη στήσει και το εργοτάξιό
της κοντά στην Ανάβρα, ενώ άνοιξε
και τα γραφεία της)… η ισπανική
ΦΕΡΟΒΙΑΛ από το Μακρυχώρι μέχρι Τρίκαλα (καθώς και ένα μικρό
κομμάτι στο Ν. Τρικάλων)… τέλος η
εταιρεία ΝΤΡΑΓΚΑΔΟΣ θα δουλέψει από Τρίκαλα μέχρι Παναγιά
(Εγνατία Οδός)… Να θυμίσουμε ότι
μέχρι πρότινος ήταν γνωστό πως τον

Ε

ίναι έργα που γίνονται για να
καλύψουν ανάγκες του συνόλου, αντικειμενικές, με έξοδα
φυσικά του δημοσίου, γι’ αυτό και
τα έργα αυτά ονομάζονται δημόσια. Η χρήση είναι κοινή και τα
οφέλη κοινά.
Υπάρχουν, παράλληλα, έργα που
έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή
κοινή χρήση και κοινά οφέλη, τα
οποία γίνονται χωρίς δημόσια έξοδα αλλά ως ιδιωτική πρωτοβουλία
και τότε μιλάμε για προσφορά. Είναι συνήθως απόρροια προσωπικής
ευαισθησίας ή εσωτερικού χρέους
του κτήτορα, που ασχέτως αιτιολογίας έχουν προσθετική αξία στην
υποδομή ενός τόπου. Αυτά τα έργα
προσφοράς, από τη στιγμή της παράδοσής τους και έπειτα, βαρύνουν εξ
ολοκλήρου το φορέα ευθύνης στον
οποίο ανήκουν είτε αυτός είναι η Εκκλησία, η Κοινότητα ή ο Σύλλογος. Το

Ε65 θα κατασκευάσει η Κοινοπραξία
Hellenic Autopistas των εταιρειών
ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ, Cintra και ACS … άλλαξαν τα πράγματα ως φαίνεται …
Για τις τεχνικές προδιαγραφές του
Ε65 … θα γράψουμε στο άλλο φύλλο
… δεν χωράνε όλα εδώ τώρα•••Εθνική
Οδός… Αθηνών – Λαμίας … Να
πούμε για την ιστορία πως η παράκαμψη Θερμοπυλών δόθηκε στην κυκλοφορία στις 18.9.2008… Δεν βλέπουμε πλέον τον «Λεωνίδα»
περνώντας τώρα από εκεί… έργα
εκτελούνται τώρα σ’ αυτή την περιοχή από τη θέση που ήταν παλιά ο
«Πασιάκος» μέχρι τη διασταύρωση
Λαμίας… Σ’ αυτή τη διασταύρωση
γίνεται κόμβος με μεγάλες γέφυρες
… ως το καλοκαίρι, λένε, θα είναι
έτοιμα αυτά … Μεγάλο πρόβλημα
υπάρχει τώρα στο φανάρι της διασταύρωσης για Ροδίτσα έξω από τη
Λαμία … Εκεί τη Μεγάλη Εβδομάδα
προβλέπονται ουρές… Έργα διαπλάτυνσης συνεχίζονται στον περιφερειακό της Λαμίας (σε μήκος περίπου 2
χλμ.) από την προαναφερόμενη θέση
μέχρι το Νοσοκομείο Λαμίας («Σανατόριο» για τους παλιούς)… Έργα
επίσης ξανασυναντάμε στο οροπέδιο
της Ξενιάδας (σε μήκος 10 χλμ.) μέχρι
την Κωμόπολη Δομοκού … Από εκεί
μέχρι το Νέο Μοναστήρι δεν κουνιέται φύλλο … Όλο αυτό το τμήμα είναι μήκους 18 χλμ… εκ των οποίων
τα 8 χλμ. οι στροφές στο βουνό … και
τα 10 χλμ. στον κάμπο … Ούτε γίνεται ούτε ακούγεται ότι θα γίνει κάτι
σ’ αυτό το τμήμα… Από το Ν. Μοναστήρι μέχρι τους Σοφάδες είναι όλος
ο δρόμος ένα εργοτάξιο … Το ήδη
ολοκληρωμένο τμήμα (με μεταλλικό
διαχωριστικό) είναι περίπου 6 χλμ. …
Μέχρι το καλοκαίρι πιστεύουμε να
ολοκληρωθούν τα έργα και στο υπόλοιπο … Αφού το ένα καινούργιο
ρεύμα (των 2 λωρίδων) έγινε, είναι
ήδη στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος των 12 χλμ. μέχρι Σοφάδες
(ΚΤΕΟ)… Και με όσα έγιναν όμως η
κίνηση διεξάγεται πλέον με μεγαλύτερη ασφάλεια … και ορατότητα•••Στην εφημερίδα «Νέος Αγών»
(Κυριακή 25.1.2009) διαβάσαμε για
τα σχέδια του ΟΣΕ όσον αφορά τη
νέα σιδηροδρομική γραμμή «Καλαμπάκα – Γιάννενα – Ηγουμενίτσα»
και «Καλαμπάκα – Κοζάνη»… το δημοσίευμα μεταξύ άλλων έλεγε: «Με
αργούς ρυθμούς προχωρά η σύνταξη
των μελετών για την επέκταση του
σιδηροδρόμου… Στο τμήμα Καλαμπάκα – Κοζάνη που είναι μήκους
105 χλμ., έχει συνταχθεί αναγνωριστική μελέτη χάραξης, προμελέτη χάραξης, αναγνωριστική γεωλογική μελέτη,
η
α’ φάση
μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ
έχει εγκριθεί ήδη ο φάκελος του έρ-

γου και έχει δοθεί προέγκριση χωροθέτησης. Οι μέχρι τώρα μελέτες έχουν
εγκριθεί χρηματοδοτηθεί από το
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας… Το
τμήμα «Καλαμπάκα – Γιάννενα» είναι μήκους 80 χλμ., περιλαμβάνει 8
σήραγγες (15.500 μ.) οι δύο μεγαλύτερες (7.750 μ. και 4.350 μ.) και πλήθος
γεφυρών (η μεγαλύτερη μήκους 990
μ.)… Το τμήμα «Γιάννενα – Ηγουμενίτσα» είναι μήκους 68 χλμ. και περιλαμβάνει 10 σήραγγες συνολικού μήκους 26.700 μ. (η μεγαλύτερη μήκους
7.200 μ.) ενώ έχει ήδη συνταχθεί η μελέτη σκοπιμότητας, αναγνωριστική
μελέτη χάραξης, ενημέρωση τοπογραφικών 1:5000, προμελέτη χάραξης, αναγνωριστική γεωλογική μελέτη, προκαταρκτική μελέτη τεχνικών
και σηράγγων, περιβαλλοντική μελέτη (Α’ φάση), έχει δε εγκριθεί ήδη ο
φάκελος του έργου και έχει δοθεί
προέγκριση χωροθέτησης… Αυτά
έγραφε η εφημερίδα αυτά λέμε κι
εμείς•••Ερώτηση στη Βουλή έκανε το
φθινόπωρο ο Βουλευτής του νομού
μας κ. Ντίνος Ρόβλιας για το δρόμο
«Καροπλέσι – Φράγμα» της Λ. Πλαστήρα … Όπως διαβάσαμε στην εφημερίδα «Νέος Αγών» (11.9.2008) …
Στην ερώτησή του προς τον Υπουργό
Εσωτερικών θέτει το θέμα της αναγκαιότητας της κατασκευής νέου
δρόμου που να συνδέσει το Καροπλέσι με το Φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα … με την τωρινή οδική σύνδεση
για να μεταβεί κάποιος από το Καροπλέσι (και από τη Νεράϊδα) στο
Φράγμα πρέπει να διανύσει μια τεθλασμένη διαδρομή μεγαλύτερη των
20 χλμ…. Ενώ αν ασφαλτοστρωθεί ο
δασικός δρόμος που ανεβαίνει ολόρεμα η απόσταση θα μειωθεί σε λιγότερα από 6 χλμ. (5.750 μέτρα)… Ερωτάται ο κ. Υπουργός: «Σε τι ενέργειες
προτίθεται να προβεί για να εγκριθεί
και να προχωρήσει το έργο της κατασκευής του δρόμου αυτού μεταξύ
Καροπλεσίου και Φράγματος»… Είχαμε στείλει το απόκομμα αυτό το
φθινόπωρο αλλά επειδή μάλλον δεν
υπήρχε χώρος και δεν μπήκε, το αναφέρουμε εμείς από εδώ … Γιατί ο
δρόμος αυτός θα ωφελήσει πολύ και
εμάς πηγαίνοντας για το Φράγμα•••Ένα γεγονός που μας άρεσε,
μας έκανε εντύπωση και το αναφέρουμε από εδώ, είναι το παρακάτω:…
Θυμάστε όλοι τον πόλεμο που έγινε
το χειμώνα (Δεκέμβριος 2008) στην
Παλαιστίνη; … Σ’ αυτό τον πόλεμο
πήγε λοιπόν και ένας συμπατριώτης
μας, αγραφιώτης Γιατρός και χειρουργούσε τραυματισμένα παιδιά
στη Λωρίδα της Γάζας … Πρόκειται
για τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ.
Ηλία Καρανίκα (Χειρούργο Ορθοπεδικό Ιατρό στο επάγγελμα) που γεννήθηκε στο ιστορικό χωριό Χρύσω

(πίσω απ’ την Κόψη) … Απεσταλμένος λοιπόν του Προέδρου του Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (είναι υπέυθυνος του Τομέα
Υγείας του κόμματος), χειρουργούσε
τραυματισμένα παιδιά στο νοσοκομείο της Ράφα για πολλές μέρες… Για
όλα αυτά μίλησε σε συνέντευξη που
έδωσε στον γνωστό μας δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο και δημοσιεύτηκε στην Καρπενησιώτικη εφημερίδα
«Ευρυτανικός
Παλμός»
(21.1.2009)… Μπράβο, μας έκανε
υπερήφανους σαν αγραφιώτες•••Να
πούμε και κάτι άλλο όμως που μας
λύπησε … Είχαν γραφεί στην εφημερίδα μας οι επιτυχημένες εκδηλώσεις
που έγιναν πέρσι το καλοκαίρι στα
Άγραφα από την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων (Ο. Ε. Σ.)… Φέτος
το χειμώνα (Δεκέμβριος 2008) είχαν
εκλογές σ’ αυτή την Ομοσπονδία και
δυστυχώς ακόμα δεν μπόρεσε να βγεί
Προεδρείο … βλέποντας τότε στις
εφημερίδες τα αποτελέσματα των
εκλογών χαρήκαμε που ένας κοντοχωριανός μας ο κ. Φώτης Κουλαρμάνης από τον Μαυρόλογγο, Πρόεδρος
του Συλλόγου Κλειτσού, διεκδικούσε
αφού πήρε 63 σταυρούς, την Προεδρεία της Ο. Ε. Σ. … αλλά δυστυχώς
αν και έγιναν πολλές συνεδριάσεις
των εκλεγμένων δεν μπόρεσαν να συγκροτηθούν σε σώμα … Οι Καρπενησιώτικες εφημερίδες έγραφαν συχνά
για το θέμα αυτό «Ευρυτανικός Παλμός» (14,21,28.1.09 / 18, 25.2.09 κ.ά. ),
«Ευρυτανικά Νέα» (11, 18.2.2009 κ.ά.
) … Τόνιζαν στα δημοσιεύματα ότι
δυστυχώς το κομματικό στοιχείο και
η μάχη για την καρέκλα είναι αυτά
που οδήγησαν την κατάσταση στο
αδιέξοδο… «Δυστυχώς η Ο.Ε.Σ. διαλύθηκε!!!» έγραφε στην πρώτη σελίδα ο «Ευρυτανικός Παλμός» στις
25.2.2009 … Μακάρι (λέμε εμείς) να
βρούνε μια λύση και να μην διαλυθούν•••Άρχισαν ήδη να επαναλειτουργούν 4 Μοναστήρια (διαλυμένα
σαν το δικό μας) στο νομό Καρδίτσας
διαβάσαμε στις εφημερίδες (29.1.2009)
αλλά και το Μοναστήρι της Βράχας
… Στην Καρδίτσα πρόκειται για: την
Ι. Μ. Γενεσίου Θεοτόκου Πετρίλου
(Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κατσίφας) … Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου
Παλιουριού (Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Θεοτοκάτος) … Ι. Μ. Αγίας
Τριάδας Μορφοβουνίου (Προεστώσα Ευπραξία μοναχή) … και Ι. Μ.
Αγίας Τριάδας Δρακότρυπας (Ηγουμένη Ευφημία μοναχή)•••Όσον αφορά το Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρως Βράχας (όπως
διαβάσαμε στα «Ευρυτανικά Χρονικά», τεύχος 28), ανασυστήθηκε βάσει
του υπ’ αρίθ. 150/3.10.2008 Προεδρικού
Διατάγματος
(Φ.Ε.Κ.
212/14.10.2008) όπως αναφέρεται στο

Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις
στοίχημα πλέον είναι να διατηρηθεί η
λειτουργικότητα και η χρηστικότητά
τους σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.
Αν συμφωνούμε ότι έτσι έχουν τα
πράγματα, τότε είμαστε αναγκασμένοι να ομολογήσουμε πως κάτι δεν
πάει καλά με τη βρύση που φτιάχτηκε δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου
Εφραίμ και ξαφνικά σταμάτησε να
τροφοδοτείται με το νερό που είχε
εξασφαλιστεί γι’ αυτή. Τα πράγματα
θα ήταν διαφορετικά αν η βρύση είχε
φτιαχτεί απλώς για να ολοκληρώσει
μια αισθητική παρέμβαση χωρίς καμία μέριμνα για νερό. Όμως όλοι γνωρίζουμε πώς και από ποια ανεξάρτητη πηγή τροφοδοτήθηκε, καθ’ όλη τη
διάρκεια της κατασκευής αλλά και για
αρκετό χρονικό διάστημα στη συνέχεια. Συνεπώς τώρα, ιδίως τώρα, που

το έργο παραδόθηκε στην ενορία του
Αγίου Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου,
και άρα ανήκει σ’ όλους μας, έχουμε
υποχρέωση, πρώτα το εκκλησιαστικό
συμβούλιο και έπειτα όλοι οι φορείς,
να αποκαταστήσουμε τα πράγματα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις δε χωρούν
εγωισμοί και ρεβανσισμοί. Πριν λίγο
καιρό, με πρακτικό τρόπο, αποδείχτηκε το ανεξάρτητο της πηγής, που
δεν συνδέεται με το νερό της βρύσης
στην Κρανιά. Μιλάμε συνεπώς για
δυο ξεχωριστές πηγές, που με σωστή
καλλιέργεια και φροντίδα μπορούν
να τροφοδοτήσουν δυο ανεξάρτητες
βρύσες. Ακόμα και στην περίπτωση
που κάποιες στιγμές χρειάζεται το
νερό της μιας από τις δυο, μιλάμε για
σωστή διαχείριση και όχι για κατάργηση. Συμπερασματικά η αποκατάσταση οφείλει να γίνει άμεσα, αφού

όπως ειπώθηκε τα έργα πρέπει να διατηρούν τη λειτουργικότητά τους και
η χρήση τους ανήκει σε όλους μας.
Παράλληλα ίσως θα πρέπει να
επανεξετασθούν και δύο προτάσεις,
που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν,
ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν
δημιουργικό επαναπροβληματισμό.
Η μία έχει να κάνει με την αισθητική παρέμβαση γύρω από τη βρύση της Κρανιάς. Με μια συντονισμένη
προσπάθεια με τη Δασική Υπηρεσία,
θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας
πραγματικά όμορφος χώρος αναψυχής, σ’ όλο το πεδίο εκατέρωθεν της
βρύσης μέχρι κάτω στη λαγκαδιά, με
διαπλάτυνση και αρχιτεκτονική διαμόρφωση, γιατί όχι και ένα δημοτικό
περίπτερο για τους πλέον αισιόδοξους. Μια πρόταση που νομίζω ότι,
αν επεξεργαστεί σωστά και μελετη-

υπ’ αρίθ. 213/4.11.2008 έγγραφο της Ι.
Μητρ. Καρπενησίου … Πήγαν ήδη 3
Μοναχοί στο Μοναστήρι της Βράχας… Βέβαια όπως διαβάσαμε στο
«Έθνος» στις αρχές Μαρτίου (περιοδικό «Εξερευνήστε την Ελλάδα» /
τεύχος 10 / του Γιάννη Ντρενογιάννη) που πέρασαν από τη Βράχα κάποιοι δημοσιογράφοι, κάνοντας
οδοιπορικό, δεν βρήκαν εκεί τους
καλογέρους γιατί όπως έγραψαν:
«κατά την περίοδο της έρευνάς μας,
Φεβρουάριος 2009, το μοναστήρι δεν
κατοικούνταν, οι τρείς μοναχοί είχαν
φύγει λίγες μέρες πρίν, διότι όπως
μας είπαν ντόπιοι, υπήρχαν προβλήματα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία…» Και στο δικό μας Μοναστήρι
όμως την Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου
Νεράϊδας υπάρχει ενδιαφέρον από
Μοναχούς να εγκατασταθούν στα
καινούργια Κελιά… ελπίζουμε σε
λίγο καιρό να έχουμε ευχάριστες εξελίξεις… και να επαναλειτουργήσει το
Μοναστήρι
του
χωριού
μας•••«Διαρρήκτης εκκλησιών πιάστηκε στο Φανάρι Καρδίτσας» διαβάσαμε (22.2.2009) στις εδώ εφημερίδες … και μας ήρθε αμέσως στο νού
… λέτε να ήταν αυτός που είχε διαρρήξει και τη δική μας εκκλησία πρόπερσι;•••Ο Καποδίστριας ΙΙ μπορεί
να πάγωσε λόγω οικονομικής κρίσεως αλλά το όνομα του δήμου μας
πρέπει να αλλάξει από «Ιτάμου» σε
«Δολόπων» … Είναι αίτημα όλων
μας•••Η στήλη είναι υποχρεωμένη να
ενημερώσει τους αναγνώστες που
βρίσκονται μακριά και δεν μπορούν
να διαβάσουν κάθε μέρα τις τοπικές
εδώ εφημερίδες πως ο Δήμαρχος Ιτάμου μάλλον πάει για Βουλευτής …
Όπως γράφτηκε στον τοπικό τύπο:
«… ο Δήμαρχος Ιτάμου πληροί όλες
τις προϋποθέσεις μιας και έχει να επιδείξει μια πολυσχιδή δραστηριότητα
… Αν πεισθεί να είναι υποψήφιος θα
δυναμώσει το ψηφοδέλτιο του Κόμματος της σημερινής αξιωματικής
αντιπολίτευσης …» έγραφε μεταξύ
άλλων η τοπική εφημερίδα της Καρδίτσας «Αλήθεια» (7.2.2009)… Από
τότε και μετά συνεχώς γράφονται
διάφορα σχετικά σχόλια στις εφημερίδες τα οποία στείλαμε για δημοσίευση και αν έχει χώρο θα τα βρείτε
ολόκληρα στις σελίδες της εφημερίδας μας… Έτσι αν προκηρυχθούν
πρόωρες Βουλευτικές εκλογές θα πορευτούμε με άλλον Δήμαρχο•••Αυτά
προς το παρόν… Περισσότερα σε
τρεις μήνες … Ως τότε ευχόμαστε
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση να
κάνουμε όλοι μαζί στη Νεράϊδα…
αλλά και Καλές Κάλπες αφού μην ξεχνάμε πως στις 7 Ιουνίου 2009 έχουμε
Ευρωεκλογές … και θα ανταμωθούμε όλοι πάλι στη Νεράϊδα.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ

θεί, μπορεί να αλλάξει το τοπίο.
Η δεύτερη πρόταση έχει να κάνει
με το απόμακρο της τοποθεσίας
του μνημείου του Δίπλα. Θα πρέπει
να παραδεχτούμε πως η ύπαρξη ενός
μνημείου έχει σαν στόχο τη μνήμη
του γεγονότος και συγχρόνως την
ενημέρωση. Αξίζει να αναρωτηθούμε αν έστω και ένας ταξιδιώτης έκανε
τον κόπο να ανέβει εκεί ψηλά για να
ενημερωθεί. Δεν θα επιτελούσε καλύτερα τους σκοπούς αυτούς, αν το
μνημείο ήταν παραπλεύρως του δρόμου και είχε τη δυνατότητα ο κάθε
διερχόμενος να ενημερωθεί και να
συλλογιστεί για το παρελθόν, άρα να
γνωρίσει, και συγχρόνως να έχει την
ευκαιρία μιας άνετης ανάπαυλας στο
ταξίδι του, απολαμβάνοντας την πανοραμικότητα της τοποθεσίας;
Συχνά οι μικρές και έξυπνες παρεμβάσεις, συνθέτουν και ολοκληρώνουν τους μακρόπνοους σχεδιαΓιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής
σμούς.

MAΡΤΙΟΣ 2009

Τ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Το Πάσχα

ο Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανισμού. «Εορτών εορτή και πανήγυρις εστί
πανηγύρεων» λέει το τροπάριο. Προέρχεται από
το εβραϊκό Πάσχα, που και αυτό έχει τις ρίζες του στην
αρχαία Αίγυπτο.
Με το «Πισάχ» (η λέξη σημαίνει διάβαση, πέρασμα),
οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν το πέρασμα του Ήλιου από
τον ισημερινό. Την εαρινή δηλαδή ισημερία, και μαζί
της τον ερχομό της άνοιξης. Οι Εβραίοι καθιέρωσαν και
αυτοί τη γιορτή σε ανάμνηση της απελευθέρωσής τους
από τους Αιγυπτίους και της διάβασης της Ερυθράς
Θάλασσας. Παράλληλα όμως και για να χαιρετίσουν το
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τέλος του χειμώνα και την αρχή της άνοιξης.
Στη χριστιανική γιορτή δόθηκε το όνομα «Πάσχα»
και με απόφαση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου το 325
μ. Χ. ορίστηκε να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά
από την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας.
Το Πάσχα, ο λαός, μαζί με την «εκ νεκρών Ανάσταση» του Χριστού, τη νίκη δηλαδή ενάντια στο θάνατο,
γιορτάζει και την ανάσταση της άνοιξης, το ξύπνημα
της φύσης μετά τη νάρκη του χειμώνα.
Με τη λέξη Πάσχα και Λαμπρή εννοούμε δυο βδομάδες που αρχίζουν από την Ανάσταση του Λαζάρου και
τελειώνουν την Κυριακή του Θωμά. Τη βδομάδα των
Παθών και τη βδομάδα της Λαμπρής.
Από τα βυζαντινά ακόμα χρόνια οι χριστιανοί προετοιμάζονταν καιρό πρίν για τις πασχαλινές γιορτές.
Έβαφαν τα σπίτια τους, έστρωναν στο πάτωμα κλαδιά

από αρωματικά φυτά, δάφνη, μυρσίνη, δεντρολίβανο,
λεμονιά, έφτιαχναν καινούργια ρούχα, τα λαμπριάτικα.
Ανήμερα το Πάσχα όλοι αντάλλασσαν δώρα και
ασπασμούς και εύχονταν «Καλό Πάσχα», ενώ τη νύχτα
οι δρόμοι και τα σπίτια ήταν φωταγωγημένα.
Τον καιρό της Τουρκοκρατίας το Πάσχα είχε εντελώς ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες. Μαζί με τα
Πάθη του Χριστού και την Ανάσταση, ζωντάνευαν και
τα πάθη του λαού και μεγάλωναν οι ελπίδες για την
Ανάσταση του Γένους.
Το Πάσχα υπάρχει ο πασχαλινός χαιρετισμός, το
«Χριστός Ανέστη» και η τυπική ανταπάντηση είναι το
«Αληθώς Ανέστη». Αυτό λέγεται αντί για το «Καλημέρα» μέχρι της Αναλήψεως.
Καλό Πάσχα.
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Πάσχα στη Νεράϊδα του 1955
Χωριανοί μας χορεύουν και γλεντάνε στο προαύλιο του Αη-Γιώργη Νεράϊδας, τη μέρα της
Λαμπρής του 1955. Υπήρχε ακόμα τότε, φαίνεται καθαρά, το παλιό ξύλινο καμπαναριό που
είχε γίνει προπολεμικά. Οργανοπαίχτες οι αδελφοί Μπαλτή, (εικοσάχρονα παιδιά τότε), ο Βάϊος
κιθάρα κι ο Σπύρος κλαρίνο. Διακρίνεται καθαρά να χορεύει, με το λευκό πουκάμισο, ο Γιώργος
Λυρίτσης. Αυτός που σέρνει πρώτος το χορό ποιός να ’ναι άραγε;
Όσο για το παλιό καμπαναριό, όπως είπαμε, ήταν ξύλινο και κατασκευάστηκε πρίν τον πόλεμο. Τις 4 μεγάλες δρύινες κολόνες (όπως διηγούνται οι παλιότεροι) τις έβγαλαν οι τότε χωριανοί
μας από έναν τεράστιο δέντρο που έκοψαν στον Αη-Ταξιάρχη. Αυτόν τον δέντρο τον έσκισαν
στα τέσσερα κι έβγαλαν τις 4 δεκάμετρες περίπου κολόνες! Από εκεί πολλοί μαζί έβαζαν κάθε μια
στον ώμο τους και την έφερναν στο προαύλιο της εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
αυτής, όπως μολογάνε, συμμετείχε και ο αείμνηστος Δ. Κ. αλλά επειδή ήταν λίγο πιο κοντός στην
ομάδα, (νέο παιδί τότε), σε μερικά σημεία αντί να σηκώνει την κολόνα κρέμονταν απ’ αυτήν. Το
παλιό αυτό καμπαναριό σώζονταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Μετά το χάλασαν και
τοποθέτησαν την καμπάνα δίπλα, δεξιά στην είσοδο του Ναού. Μέχρι τη δεκαετία του ’70 που
έγινε το σημερινό μεγάλο καμπαναριό.
Ας γλεντήσουμε λοιπόν κι εμείς φέτος όπως οι πατεράδες και οι παππούδες μας εκείνα τα
χρόνια.
Καλό Πάσχα χωριανοί και Καλή Ανάσταση.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.

Σάββατο του Λαζάρου
στο Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας
Αναμνηστική φωτογραφία των μαθητών με τους δασκάλους τους, στα σκαλιά της εισόδου
του Δημοτικού Σχολείου Νεράϊδας. Σχολικό έτος, μάλλον, 1966 – 67. Η χαρά δεν κρύβεται στα
παιδικά πρόσωπα αφού σήμερα κλείνουν τα σχολεία για 15 μέρες. Και τι μέρες! Μεγαλοβδόμαδο και Λαμπρή. Οι μαθήτριες κρατούν στα χέρια τους τα στολισμένα με πολύχρωμες κορδέλες
καλαθάκια. Σε λίγο ξεκινούν να πούν τα κάλαντα, στα σπίτια του χωριού, γεμίζοντας τα καλαθάκια με αυγά. Θυμάστε το τραγούδι; «… εν τη πόλει Βιθανία Μάρθα κλαίει και Μαρία…».
Χρόνια δύσκολα αλλά και τι δε θα δίναμε για να τα ξαναζούσαμε…

Χωριανός μας
«ανώνυμος τραγουδιστής»

Το ταλέντο του Χρήστου άρχισε να φαίνεται από
τις σχολικές γιορτές του Γυμνασίου όπου εμφανώς
ξεχώριζε από τα άλλα παιδιά. Γρήγορα άρχισε να
κάνει
εμφανίσεις στα νεανικά στέκια της Ανατολικής
να νέο παιδί από το χωριό μας βαδίζει,
Αττικής όπως στο «Ζάτα» Παλλήνης, στο «Νόρθ»
μάλλον απογειώνει, τα καλλιτεχνικά
Αγίας Παρασκευής, στη Λούτσα, στη Νέα Μάκρη
του βήματα και διεκδικεί την εδραίωκ.λ.π. Κάπου εκεί τον άκουσαν και τον γνώρισαν ο
σή του στον απαιτητικό και άκρως ανταγω- Μίμη ς Πλέσσας και ο Γ. Χατζηνάσιος.

Έ

νιστικό χώρο της μουσικής.

Πρόκειται για τον 20χρονο Χρήστο Τσιτσιμπή,
γιό του Κώστα Τσιτσιμπή και εγγονό του Ταξιάρχη Τσιτσιμπή. Ζεί
με τους γονείς του στην Αθήνα
(Ανθούσα Αττικής) και πρόσφατα τελείωσε το Λύκειο Παλλήνης.
Στο μουσικό χώρο είναι όμως
γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Χρήστος Σεβαστός» το
οποίο χρησιμοποιεί για ευνόητους επαγγελματικούς λόγους.
Ήδη απολαμβάνει τη μικρή χαρά
της πρώτης δισκογραφικής του
παρουσίας, υπό τον τίτλο «Ανώνυμος τραγουδιστής» σε μουσική Χρήστου Παπαδόπουλου και σε στίχους του
γνωστού Γιάννη Μπουρνέλλη.
Η πρώτη του αυτή δισκογραφική παρουσία που
περιέχει πέντε τραγούδια και έγινε με την υποστήριξη του Κώστα Παπαγερίδη και του Οδυσσέα Ξενόπουλου έχει τον τίτλο «πάλι μόνος μου γυρνώ» και
την διανομή έχει η εταιρεία Alpha Records. Όποιος
θέλει μπορεί να βρεί το CD στα δισκοπωλεία.

Έτσι σήμερα έφτασε να εμφανίζεται δίπλα
στους κορυφαίους αυτούς δημιουργούς, παράλληλα με άλλους εμπειρότερους απ’
αυτόν ερμηνευτές, στο νυχτερινό
κέντρο «Ωδήσια» επί της Ιεράς
Οδού 22, στο Γκάζι. Προτείνουμε
στους αποδήμους χωριανούς μας
της Αθήνας να πάνε στη μουσική
αυτή σκηνή και να παρακολουθήσουν το ωραίο πρόγραμμα στο
οποίο συμμετέχει και ο χωριανός
μας Χρήστος.
Ο Χρήστος έχει εμφανιστεί
ήδη αρκετές φορές και στην τηλεόραση, όπως στην εκπομπή της
Μπίλιως Τσουκαλά, του Σπύρου
Παπαδόπουλου, του Παυλόπουλου, σε μουσική εκπομπή του 902 TV, κ.ά. Επίσης έκανε και δυο συναυλίες με τον Χρήστο Παπαδόπουλο και τα Παιδιά απ’
την Πάτρα.
Το μέλλον του ανήκει. Ευχή και ελπίδα μας να
διαχειριστεί συνετά και υπεύθυνα το παρόν και το
μέλλον του.

Το Μοναστήρι Νεράϊδας
σύντομα σε επαναλειτουργία

Η

Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας (το Μοναστήρι
μας) σύντομα θα επανδρωθεί με Μοναχούς και μετά
από περίπου 100 χρόνια θα επαναλειτουργήσει.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των Αιρετών
του χωριού μας, του Δήμου και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ.κ.
Κυρίλλου, επιτεύχθηκε το ευχάριστο γεγονός να επαναλειτουργήσει το Μοναστήρι μας.
Ο Μοναχός που εκδήλωσε την επιθυμία να μονάσει στην Ι. Μ.
είναι ο πατήρ Δαμασκηνός, μικρός σε ηλικία (είναι 23 ετών) και
κατάγεται από την Καρδίτσα (Πέτρινο). Ήρθε από το Άγιο Όρος.
Την Κυριακή 8 Μαρτίου επισκέφτηκε την Ι. Μ. συνοδευόμενος
από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. Γιάννη Καραμέτο, τον Δ. Σ. Αλέξανδρο Γιαννέλο και τον Πρόεδρο Νεράϊδας Κώστα Πλατσιούρη, και
βλέποντας το χώρο και τον τόπο έμεινε κατενθουσιασμένος. Το
μεσημέρι παρατέθηκε γεύμα στη Νεράϊδα παρουσία του συνταξιούχου Ιερέα μας παπα - Βάϊου Μπαλτή και πολλών χωριανών
μας. Όλοι χάρηκαν.
Μόλις ολοκληρωθούν (που ήδη άρχισαν) τα διαδικαστικά και
οι λίγες ελλείψεις στις υποδομές των Κελιών ο Μοναχός θα ανέβει να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Περισσότερα για το ευχάριστο
αυτό γεγονός στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
Καλωσορίζουμε θερμά τον πατέρα-Δαμασκηνό στο ιστορικό
Μοναστήρι του χωριού μας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Ο θεσμός των αμερόληπτων
και αδιάβλητων πανελληνίων
εξετάσεων, για την εισαγωγή στα
Πανεπιστήμια.
2. Που οδηγεί η τυχόν κατάργησή
τους και
3. Γιατί ορισμένοι κύκλοι προωθούν την κατάργησή τους; Και σε
τι αποσκοπούν;

Γ

ια να απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήματα, θα πρέπει προηγουμένως να
επισημανθούν, ποιές ήταν και είναι
οι συνέπειες και τα αποτελέσματα του
θεσμού αυτού, στην Ελληνική κοινωνία,
και στη συνέχεια να καταστούν γνωστές
στην κοινωνία και κυρίως στη νεολαία,
ποιές ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν, στην εκπαίδευση και στην Ελληνική
κοινωνία γενικότερα, και τι ίσχυε, πριν
δημιουργηθεί στην ουσία, ο θεσμός των
Πανελληνίων εξετάσεων, ώστε να μπορεί
να γίνει, όχι μόνο, σύγκριση, αλλά και
πρόβλεψη, το τι θα συμβεί, με την τυχόν
κατάργηση του θεσμού αυτού.
Ο θεσμός των αμερόληπτων και αδιάβλητων Πανελληνίων εξετάσεων, είχε πολύ
μεγάλη επιτυχία, στην Ελληνική κοινωνία, γιατί με την εισαγωγή, του θεσμού αυτού, απελευθερώθηκαν όλες οι δυνάμεις,
της Ελληνικής κοινωνίας, στις οποίες
δόθηκε η δυνατότητα να μορφωθούν
και κυρίως τα παιδιά των μη προνομιούχων οικογενειών, δηλαδή τα παιδιά των
λαϊκών οικογενειών, τα οποία είχαν ζήλο,
για γνώση και πρόοδο και με την εισαγωγή τους, στα Πανεπιστήμια, είχαν ανέλθει
κοινωνικά και κατέλαβαν, τις αντίστοιχες
θέσεις, στο κοινωνικό «γίγνεσθαι».

Έ

τσι σιγά – σιγά, τα παιδιά των φτωχών
οικογενειών, όχι μόνο, ωφελήθηκαν
τα μέγιστα, από τον θεσμό αλλά
στην ουσία απέκτησαν και αντίστοιχη,
κοινωνική δύναμη, ενώ τα παιδιά των
πλουσίων οικογενειών, απώλεσαν, τις
δυνατότητες, που είχαν εξ’ αιτίας, των συνθηκών, που επικρατούσαν στην εκπαίδευση,
πριν να καθιερωθεί ο θεσμός, και αναγκάζονται, όσα από αυτά, δεν επιτυγχάνουν
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, να μεταβαίνουν
στο εξωτερικό, για να σπουδάσουν, σε αλλοδαπά κυρίως ιδιωτικά Πανεπιστήμια,
πληρώνοντας φυσικά και τα αντίστοιχα
ποσά, σ’ αυτά.

Τ

ις δυνατότητες αυτές, θέλουν και επιδιώκουν να ανατρέψουν, όσοι στρέφονται, με οποιονδήποτε τρόπο, κατά
του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης
και κατ’ επέκταση, κατά του θεσμού των
Πανελληνίων εξετάσεων, και με το οικονομικό δήθεν πρόβλημα, το οποίο στην ουσία
χρησιμοποιούν, ως πρόσχημα, και με το
οποίο, προπαγανδίζουν, την αναγκαιότητα δήθεν της ιδρύσεως και στη χώρα μας,
ιδιωτικών Πανεπιστημίων, ώστε τα παιδιά
των πλουσίων κυρίως οικογενειών, που ως
επί το πλείστον, δεν επιτυγχάνουν στις
Πανελλήνιες εξετάσεις, να μην αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο εξωτερικό, για να
σπουδάσουν σε αλλοδαπά ιδιωτικά κυρίως Πανεπιστήμια, από το ένα μέρος και
από το άλλο μέρος, προπαγανδίζουν, την
προς τούτο κατάργηση του θεσμού και
την ελεύθερη εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, χωρίς εξετάσεις.

Έ

τσι επιτυγχάνονται, από τους κύκλους
αυτούς, κατά την λαϊκή ρήση «με ένα
σμπάρο δυό τρυγώνια» ήτοι με την
κατάργηση του θεσμού των Πανελληνίων
εξετάσεων, η οποία κατάργηση ακούγεται
και ευχάριστα στα αυτιά, όλων των Ελλήνων, και κυρίως των νέων, που ονειρεύονται την εισαγωγή τους, χωρίς κόπο, στα
Πανεπιστήμια, πλην όμως, είναι βέβαιον,
ότι η τυχόν κατάργησή τους, θα επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα, και τα οποία
θα οδηγήσουν, με μαθηματική ακρίβεια,
στην πλήρη απαξίωση του δημόσιου

χαρακτήρα της εκπαίδευσης και ως αντιστάθμισμα στην απαξίωση αυτή, των δημοσίων Πανεπιστημίων, θα προβάλλεται,
ως αναγκαιότητα, πλέον από τους ίδιους
κύκλους, η ίδρυση και στη χώρα μας, ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Α

υτός είναι και ο στόχος, των όσων
στρέφονται κατά του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, για να
αποκλειστούν, από την γνώση και την
πρόοδο, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, αφού αυτά πλέον δεν θα μπορούν,
να ανταγωνίζονται τα παιδιά των πλουσίων
κυρίως οικογενειών, τα οποία θα μπορούν, χωρίς εξετάσεις, να φοιτούν σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια, πληρώνοντας αδρά,
για την Πανεπιστημιακή μόρφωσή τους,
την οποία στη συνέχεια, θα εξαργυρώνουν
ως ανταμοιβή, με την κατάληψη των θέσεων, στο κοινωνικό «γίγνεσθαι», ενώ τα
παιδιά των λαϊκών οικογενειών, θα απωλέσουν, τις δυνατότητες, που έχουν, με
τον θεσμό των Πανελληνίων εξετάσεων, και
με την κατάργησή τους και την περαιτέρω
υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα
της εκπαίδευσης, θα τεθούν στο περιθώριο της κοινωνίας, με αποτέλεσμα, η
κοινωνία ολόκληρη να οπισθοδρομήσει
επικίνδυνα και να τεθεί το μεγαλύτερο τμήμα της, στο περιθώριο και χωρίς
προσδοκία.

Ό

σο για το επιχείρημα των ίδιων
κύκλων, ότι με την ελεύθερη εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, χωρίς
εξετάσεις, αυτές οι εξετάσεις θα γίνονται
μέσα στα Πανεπιστήμια και μάλιστα κατά
το πρώτο έτος, αποτελεί το επιχείρημα
αυτό τον «Δούρειο Ίππο» για πολλούς και
ποικίλους λόγους, που οδηγεί και αυτό,
στο ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή στην απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, αφού το κόστος ενός τέτοιου
εγχειρήματος, είναι τόσο πολύ μεγάλο,
που οδηγεί το εγχείρημα, με βεβαιότητα,
σε πλήρη αποτυχία αφενός, αφετέρου οι
εξετάσεις αυτές, θα οδηγήσουν αργά ή
γρήγορα, σε επιλεκτική επιλογή, η οποία
δεν θα στηρίζεται, ούτε στην αξιοκρατία,
ούτε και στην αμερόληπτη και αδιάβλητη
επιλογή, και τούτο γιατί, δυστυχώς, είναι
γνωστές οι συνθήκες, που επικρατούσαν
στην Ελληνική κοινωνία, πριν δημιουργηθεί ο θεσμός των Πανελληνίων εξετάσεων,
και τις οποίες συνθήκες, οι σημερινοί νέοι
αγνοούν.
Ωστόσο όμως, πρέπει να γνωρίζουν,
ότι εξ’ αιτίας αυτών των συνθηκών, όπου
οργίαζε «το μέσον και το ρουσφέτι» και
η άγρια εκμετάλλευση, με σκληρούς
αγώνες του Ελληνικού λαού, οι συνθήκες
αυτές, ανετράπησαν, με τον θεσμό, των
Πανελληνίων εξετάσεων, και τον οποίο
θεσμό, οι ίδιες δυνάμεις, και οι ίδιοι κύκλοι, επιβουλεύονται, με σκοπό, όπως, με
κάθε τρόπο και μέσο, τον ανατρέψουν,
για όλους τους παραπάνω λόγους και όχι
μόνο.
Ελπίζω όμως και πιστεύω, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού,
όχι μόνο, δεν θα επιτρέψει, στους κύκλους
αυτούς και στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις,
που προωθούν, εντέχνως, με τις συνεχείς
υποχρηματοδοτήσεις, την υποβάθμιση
των δημόσιων Πανεπιστημίων και την
κατάργηση του θεσμού των Πανελληνίων εξετάσεων, αλλά και θα επιβάλει, με
την βούλησή του, την αναβάθμιση της
δημόσιας εκπαίδευσης, σε τέτοιο βαθμό,
και με τέτοιο τρόπο, και κυρίως με την
γενναία χρηματοδότηση που απαιτείται,
ώστε η όλη εκπαίδευση, να στηρίζεται σε
αρχές και αξίες, τέτοιες, που να μην θεωρούν, και να μην καθιστούν, ουσιαστικά,
τη γνώση, εμπόρευμα, αλλά την ανθρώπινη ζωή, υπέρτατη αξία.
Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, το
οποίο καλείται, η ελληνική πολιτεία να επιτύχει και το οποίο έχει ανάγκη η Ελληνική
κοινωνία σήμερα, στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, που ζούμε, αν
θέλουμε να επιβιώσουμε, όχι μόνο, ως
συντεταγμένη και ευνομούμενη πολιτεία,
αλλά και ως έθνος.
Αθήνα Φεβρουάριος 2009
ΗΛΙΑΣ Β. ΣΠΙΝΑΣΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΣΟΛΩΝΟΣ 125 – ΑΘΗΝΑ 106-78
ΤΗΛ.: 210, 3827-483 – ΑΜ 7213
ΑΦΜ. 016936367 – ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: r_spinasa@yahoo.gr

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΣΤ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τ

α δέκα λεπτά που σώζουν ζωές!
Ανώδυνη, ακίνδυνη, ανέξοδη, η μέθοδος που μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα
και να προλάβει τον καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας ονομάζεται ΠΑΠ από το όνομα του Έλληνα Γιατρού Παπανικολάου Γ. ο
οποίος πήρε την έρευνα του και αναδείχθηκε στην Αμερική για αυτή την πολύ χρήσιμη
στις γυναίκες κυτταρολογική εξέταση.
Τι είναι το τεστ Παπ;
Eίναι μια μέθοδος , ελέγχου του πληθυσμού
(screening) , η οποία σκοπό έχει να διαγνώσει
αρκετά νωρίς τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έτσι ώστε να βρίσκεται σε στάδια θεραπεύσιμα. Απαραίτητο να γίνεται κάθε χρόνο για τις
γυναίκες που βρίσκονται πριν την εμμηνόπαυση
και κάθε έξι μήνες για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και κυρίως σε αυτές που εχουν σεξουαλική ζωή και σχέσεις. Ο λόγος είναι ότι μετά
την εμμηνόπαυση οι τοπικοί παράγοντες άμυνας ελαττώνονται,
καθώς και ότι η συχνότητα
των επαφών χωρίς προφυλάξεις λόγω κλιμακτηρικών
αλλαγών αυξάνονται.
Οι σεξουαλικά δραστήριες γυναίκες όλων των ηλικιών έχουν πιθανότητα
μεγαλύτερη για να
αναπτύξουν αυτή
την
κακοήθεια
όσο πιο πολλούς
ερωτικούς συντρόφους έχουν. Είναι πλέων τεκμηριωμένο με πολλές πρόσφατες μελέτες ότι ο
καρκίνος αυτός έχει σχέση με μεταδοτικούς ιούς
και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
Η επανάληψη του τεστ Παπ με αυτό το ρυθμό( μια φορά τον χρόνο η κάθε έξι μήνες όταν
ο ιατρός το ζητήσει ) θεωρείται ικανοποιητική,
δεδομένου ότι οι περισσότεροι τύποι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μεγαλώνουν
αργά.
Με την ίδια συχνότητα συνιστάται να υποβάλλονται στο τεστ Παπ και οι γυναίκες που είναι
σε ιδιαίτερο κίνδυνο: Εκείνες που έχουν περισσότερους από ένα σεξουαλικούς συντρόφους,
γυναίκες που έχουν ιστορικό κάποιας σεξουαλικά μεταδιδόμενης νόσου, όπως κονδυλώματα
,έρπη και προηγούμενα τεστ Παπανικολάου που
δεν έχουν βγει φυσιολογικά. Είναι ασυγχώρητο
να καθυστερεί η γυναίκα, να παραμελεί χωρίς
λόγο αυτή την απλή εξέταση. Το Τεστ Παπ έχει
πολύ μικρό κόστος, πολύ μικρή χρονική διάρκεια πέντε - δέκα λεπτών αλλά μπορεί να γλιτώσει τη γυναίκα από πλήθος βαριές συνέπειες.
Πως γίνεται το τεστ;
Η γυναίκα δεν θα πρέπει να κάνει κολπική
πλύση για τουλάχιστον 24 ως 48 ώρες πριν από
την εξέταση και δεν θα πρέπει να έχει περίοδο.
Η παρουσία αίματος στο τεστ Παπανικολάου
κάνει αδύνατη την εξέταση των κυττάρων. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει σεξουαλική
επαφή κατά τις τελευταίες δύο ημέρες όταν
υπάρχει περίπτωση να βρίσκονται στον κόλπο
κύτταρα προστατικά του συντρόφου ή ορχικά.
Με το τεστ Παπ γίνεται λήψη κυττάρων από τον
κόλπο, τον τράχηλο και τον ενδοτράχηλο. Ο γυναικολόγος επιστρώνει τα κύτταρα αυτά σε πλάκες και, αφού μονιμοποιήσει το παρασκεύασμα,
το στέλνει στον κυτταρολόγο. Ο κυτταρολόγος
βάφει, τα κύτταρα, τα παρατηρεί στο μικροσκόπιο και περιγράφει διάφορες προκαρκινικές
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καταστάσεις για τον τράχηλο της μήτρας, εάν
υπάρχουν.
Σκοπός του γενικού ελέγχου με το τεστ Παπ,
που γίνεται σε όλο τον κόσμο , είναι να εντοπίζεται ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας στα
πολύ πρώιμα στάδιά του, οπότε η αντιμετώπισή
του θα είναι πιο εύκολη. Εκτός από τις προκακοήθεις και κακοήθεις αλλαγές, ο κυτταρολόγος
μπορεί να βρει και άλλες, τοπικές καταστάσεις
που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα
όπως οι ιογενείς λοιμώξεις, ο απλός έρπης και
τα κονδυλώματα. Είναι δυνατό να δούμε μερικές φορές και την ύπαρξη μυκήτων ή άλλων
κολπικών μικροβίων. Ο γιατρός θα συστήσει,
τότε, καλλιέργεια κολπικού υγρού που θα αποκαλύψει το μικρόβιο εκείνο το οποίο μολύνει
τον κόλπο, η και την ενδεδειγμένη θεραπεία
Συγχρόνως με τη λήψη του τεστ Παπ, ο γυναικολόγος μπορεί να κάνει μια επισκόπηση του
κόλπου και του τραχήλου μια κολποσκόπηση η
οιπία είναι πιο ειδική στον εντοπισμό των ύποπτων αλλοιώσεων .
Μπορεί ακόμη, να διαγνώσει καταστάσεις
οι οποίες φαίνονται με το γυμνό μάτι, όπως είναι μια κολπίτιδα , μια τραχηλίτιδα. Η ύπαρξη
κάποιου πολύποδα μπορεί επίσης να διαγνωστεί με γυμνό
μάτι, πράγμα που γίνεται χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια ή καθυστέρηση, απλά
και μόνο με το τεστ Παπ.
Αν το τεστ «βγει» θετικό;
Ένα επίχρισμα Παπανικολάου που έχει ληφθεί σωστά,
εάν οδηγήσει στη διάγνωση
του πρωίμου καρκινώματος του τραχήλου της
μήτρας ,σε περίπου 95% των περιπτώσεων με
επιβεβαίωση αυτής της διάγνωσης με βιοψία
τραχήλου, το πρόβλημα, η πάθηση θεραπεύετε
με αυτή την έγκαιρη διάγνωση.
Το τεστ ΠΑΠ είναι απαραίτητο και μετά την
εγκυμοσύνη. Καλό είναι, δύο μήνες μετά από το
τέλος της εγκυμοσύνης, να εκτελείται πάλι το
τεστ Παπανικολάου, έτσι ώστε να υπάρχει ένας
καλός έλεγχος της κατάστασης του τραχήλου
της μήτρας.
ΠΑΠ ΝΕΤ είναι το ίδιο με το ΠΑΠ τεστ απλά
αυτό είναι μια πιο προηγμένη μορφή λήψης και
εξέτασης των κολπικών υγρών η οποία γίνετε
με άμεση διάλυση των υγρών σε υλικό από το
οποιο ο κυτταρολόγος παίρνει υγρή σταγόνα
με τα υγρά την εξετάζει με ειδικό μικροσκόπιο
συνδεδεμένο με υπολογιστή και σαρωτή και με
αυτό τον τρόπο εξετάζονται πολύ περισσότερα
κύτταρα και λεπτές στρώσεις .
Είναι πιο αποτελεσματικό στο να μην του ξεφεύγουν παθολογικά κύτταρα και όταν γίνετε με
αυτό τον τρόπο η εξέταση μπορεί και να γίνετε
σε πιο αραιά διαστήματα.
Η πρόληψη είναι καλύτερη από την θεραπεία!
ΚΛΕΑΡΧΟΣ.Ν.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΕΙΔ.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Α΄ΜΓ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(κιν 6944771555-2106997774)
email:k_katsoulis@yahoo.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ο
Κλέαρχος (γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη) είναι Ιατρός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας. Ευχαριστούμε τον αγαπητό χωριανό μας Κλέαρχο
για το κείμενο (ειδικότητάς του) που μας έστειλε,
του λέμε να μας στέλνει τακτικά τέτοια κείμενα
και του ευχόμαστε, τέλος, καλή σταδιοδρομία
στην Ιατρική καριέρα του που εδώ και λίγα χρόνια ξεκίνησε. Όποια χωριανή μας θέλει να ρωτήσει για κάποιο Γυναικολογικό θέμα μπορεί να
επικοινωνήσει μαζί του στα παραπάνω τηλέφωνα. Καλή Σταδιοδρομία χωριανέ μας Κλέαρχε.

Συντήρηση Ηρώου Πεσόντων Νεράϊδας

Π

ολύ καλή συντήρηση του Ηρώου Πεσόντων του χωριού μας, που βρίσκεται στο
προαύλιο της εκκλησίας, έγινε το φθινόπωρο από τον αγαπητό χωριανό μας Κώστα
Καραμέτο του Γεωργίου και της Φωτεινής. Όλες οι πολυήμερες εργασίες που περιελάμβαναν καθάρισμα, λούστρισμα, γυάλισμα κ.λ.π. των μαρμάρων έγιναν αφιλοκερδώς,
εντελώς δωρεάν, από το χωριανό μας Κώστα. Τώρα που τελείωσαν οι εργασίες το μνημείο
είναι πολύ πιο όμορφο και ωραίο από πρίν.
Ευχαριστούμε θερμά τον χωριανό μας Κώστα για την Δωρεάν αυτή προσφορά του,
ευχόμενοι να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του. Γιατί όλα όσα έχουν γίνει στο
χωριό μας χρειάζονται τακτική συντήρηση για να διατηρηθούν.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Α

Η

πό την χωριανή μας Τριανταφυλλιά Δήμου - Καβαλιεράτου, κόρη του
Κων/νου Χρ. Δήμου από το Μεγα-Λάκκο, λάβαμε πρόσφατα
μια επιστολή το περιεχόμενο
της οποίας δημοσιεύουμε:

συνέντευξη της Ιατρού
–
Αναισθησιολόγου
στο
MEDITERRANEO
HOSPITAL, ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, χωριανής μας κυρίας Τριανταφυλλιάς Δήμου έχει ως εξής:

Προς
Τον Αξιότιμον Κύριον Πρόεδρον
Του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου Νεράϊδας νομού Καρδίτσας,
Εκδότη & Δ./ντή της Εφημερίδας
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων»,
κ. Θάνον Βασίλειον

• Κυρία Δήμου είστε αναισθησιολόγος. Τι σας ώθησε να
ακολουθήσετε τη συγκεκριμένη
ειδικότητα;
Ήταν καλοκαίρι του 1995,
σ’ ένα ορεινό χωριό της Κρήτης,
όταν ένα βράδυ μιας μοναχικής
εφημερίας ξαφνικά ένοιωσα αδύναμη (με τις μέχρι τότε ιατρικές
μου δεξιότητες) – μόλις απόφοιτη
της Ιατρικής Σχολής Αθήνας – ν’
αντιμετωπίσω ένα βαρύ επείγον
περιστατικό. Στο στάδιο επιλογής
ειδικότητας, που ήμουν τότε, ήθελα κάτι που να με ισχυροποιήσει
σαν γιατρό μπροστά στο «επείγον» και στο κάθε τι που βάζει τη
ζωή σε κίνδυνο. Λοιπόν, η αναισθησιολογία ήταν αυτή η ειδικότητα. Επίσης, το γεγονός ότι αυτή
η ειδικότητα στην εφαρμογή της
στηρίζεται κυρίως στις δύο αγαπημένες μου βασικές επιστήμες
της ιατρικής, τη φυσιολογία και
τη φαρμακολογία, συνέβαλε σημαντικά σ’ αυτή την επιλογή μου.
Καθημερινά, αυτό το παιχνίδι της
«επείγουσας» - γρήγορης εφαρμογής φυσιολογίας – φαρμακολογίας
εξειδικευμένο στον κάθε ασθενή
είναι πολύ ενδιαφέρον.
• Ποιος ο ρόλος της αναισθησιολόγου μέσα σε μια χειρουργική αίθουσα;
Είναι καθοριστικός. Ο αναισθησιολόγος είναι ο κύριος «ρυθμιστής», των φυσιολογικών, παθοφυσιολογικών, αναισθητικών
παραμέτρων του αρρώστου στη
διάρκεια του χειρουργείου. Είναι
ο γιατρός που αναισθητοποιεί τον
άρρωστο επιλέγοντας τη σωστή
για τον καθένα τεχνική. Παρακολουθεί όλα τα μηχανήματα που
ελέγχουν τον άρρωστο (ζωτικά
σημεία). Επεξεργάζεται όλες τις
παθοφυσιολογικές παραμέτρους
σε συνδυασμό με την αναισθητική
του παρέμβαση. Είναι επίσης κύριος υπεύθυνος για την αναλγησία
μετά το πέρας του χειρουργείου.
Συνοπτικά είναι ζωτικός ο ρόλος
του καλού αναισθησιολόγου στην
ευρυθμία του χειρουργείου.
• Ποιοι οι φόβοι των ασθενών πρίν από τη διαδικασία της
αναισθησίας;
Οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο την αναισθησία παρά
το χειρουργείο καθ’ αυτό.
Φοβούνται μήπως δεν ξυπνήσουν ποτέ.
Φοβούνται μήπως ξυπνήσουν
στην διάρκεια του χειρουργείου.
Φοβούνται τον πόνο μετά το
χειρουργείο.
Φοβούνται τις περιοχικές τεχνικές δηλ. επισκληρίδιο αναισθησία.
Φοβούνται τη δραματική, επίπτωση που έχει το κάπνισμα στη
λήψη γενικής αναισθησίας.
Φοβίες πολλές. Η χορήγηση
αναισθησίας στον καθένα και η
ερμηνεία της εμπειρίας αυτής έχει
πολύ υποκειμενικό στοιχείο. Με
μια προεγχειρητική επίσκεψη και
διάλογο με τον άρρωστο οι φοβίες αυτές αίρονται γρήγορα γιατί
απλά έχουν περάσει και αναμασώνται στα χρόνια χωρίς ιδιαίτερη
στήριξη.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Περιήλθε εις χείρας μου η
εξαίρετος Εφημερίδα σας «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων»,
την οποίαν εκδίδετε ανελλιπώς
κάθε τρίμηνον και αποστέλλετε
αμέσως εις όλους τους χωριανούς
απανταχού της γής.
Μια πατριώτισσα είμαι και
εγώ, ονόματι, Τριανταφυλλιά Κων.
Δήμου, αναισθησιολόγος, η καταγωγή του πατέρα μου είναι από το
Μεγα-Λάκκο, από το συνοικισμό
Δημαίϊκων και ονομάζεται Δήμος
Κων/νος του Χρήστου και της
Τριανταφυλλιάς,
συνταξιούχος
Εφοριακός και ήδη διαμένει πλέον μονίμως στη Χαλκίδα νομού
Ευβοίας, ο οποίος λαβαίνει ανελλιπώς την Εφημερίδα σας και σας
ευχαριστεί θερμότατα εκ βάθους
καρδίας.
Θεώρησα λοιπόν, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ως αναισθησιολόγος
Ιατρός, περίπου 15 ετών, να σας
στείλω συνέντευξη που είχα δώσει σχετικά με την αναισθησία που
εδημοσιεύθη εις τας Εφημερίδας
των Αθηνών, να την δημοσιεύσετε
στην έγκριτον Εφημερίδα σας.
Η χορήγηση αναισθησίας στο
χειρουργείο είναι ένα θέμα που
λίγος κόσμος γνωρίζει γι’ αυτό. Τι
θα πεί αναισθησία, ποίος είναι ο
ρόλος του αναισθησιολόγου στο
χειρουργείο, με τι άλλα ασχολείται
ο γιατρός αυτής της ειδικότητος.
Θέματα εντελώς άγνωστα στο
κοινό.
Θα ήθελα ή μάλλον θέλω,
αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, να παρακαλέσω θερμότατα, από τώρα και
στο εξής, να μου στέλνετε ανελλιπώς την εφημερίδα σας, στην ανωτέρω δ/νση του Ιατρείου και θα το
θεωρήσω μεγάλη μου τιμή, όταν
οποιοσδήποτε πατριώτης θελήσει
κάτι ευχαρίστως να με επισκεφθεί
ή τηλεφωνικά σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή.
Σας ευχαριστώ εκ βάθους
καρδίας.
Ιατρός Αναισθησιολόγος
Τριανταφυλλιά Κων. Δήμου
Έλκουσα την καταγωγή από το Μεγα-Λάκκο, Νεράϊδας Δολόπων, νομού
Καρδίτσας.
Κινητό τηλέφωνο: 697 3261924.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια των προηγουμένων σας αποστέλλω συνέντευξη
του υιού μου Γερασίμου Καβαλιεράτου, μαθητού της Α’ τάξεως Γυμνασίου με την θερμότατη παράκληση να τη δημοσιεύσετε εις την
έγκριτον εφημερίδα σας.

Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Τριανταφυλλιά Κων. Δήμου,
Ιατρός Αναισθησιολόγος

Σύζυγος Χρήστου Καβαλιεράτου
Ιατρού Αναισθησιολόγου
Καταγομένη εκ συνοικισμού Δημέϊκων
Μεγα-Λάκκου
Κοινότητας Νεράϊδας Δολόπων
Κόρη του Κων/νου Χρ. Δήμου συνταξιούχου
ήδη Εφοριακού
Διαμένοντος μονίμως στη Χαλκίδα νομού
Ευβοίας
Οδός Τσιριγώτη, αριθ. 5.

• Πρίν από κάποια χρόνια
υπήρχαν «φόβοι» για την περιοχική αναισθησία ή επισκληρίδιο
αναισθησία. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια;
Ακόμη υπάρχουν. Ο κόσμος
φοβάται ότι με τη λήψη της επισκληριδίου αναισθησίας (χορήγηση τοπικών αναισθητικών στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού) μπορεί
να μείνει παράλυτος από τη μέση
και κάτω. Εκεί μπαίνει η αβάσιμη
λανθασμένη αναμάσηση κάποιων
ιατρικών συμβάματων (παλιότερα
χρόνια – άλλες τεχνικές – άλλες
μέθοδοι) που ταξιδεύουν στο χρόνο και μεγεθύνονται και εντυπώνονται στο μυαλό των ανθρώπων
σαν κάτι πολύ επικίνδυνο.
Η υπερχρήση επίσης της αναισθησίας αυτής στη μαιευτική από
μόνη της σε μεγάλο αριθμό επιτόκων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
δικαιώνουν με τα χρόνια αυτή την
αναισθητική μέθοδο. Η επισκληρίδια αναισθησία έχει σαφή χρήση,
είναι πολύ ασφαλής σε επεμβάσεις
στο κάτω ήμισυ του σώματος και
είναι πολύ καταξιωμένη μέθοδος
για την εξασφάλιση της βελτίωσης
της μετεγχειρητικής αναλγησίας.
• Ποιος ο ρόλος της αναισθησιολόγου σε μία Μ.Ε.Θ.;
Η ΜΕΘ είναι ένας χώρος που
φιλοξενεί κυρίως αρρώστους οριακούς μεταξύ ζωής και θανάτου.
Η ποιο εξοικειωμένη ειδικότητα μ’
αυτό το «παιχνίδι» είναι αυτή του
αναισθησιολόγου. Η επείγουσα
παρέμβαση και αποτελεσματικότητα είναι επίσης στις αρετές του
αναισθησιολόγου.
Στην Ευρώπη οι ΜΕΘ «αναισθησιολογοκρατούνται».
Στην
Ελλάδα υπάρχει απλά μια μικρή
υπεροχή των αναισθησιολόγων
έναντι των άλλων γιατρών. Πάντως οι ΜΕΘ (Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας) είναι αναισθησιολογικό πεδίο δράσης που πρέπει να
πλαισιώνεται από συμβούλους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
• Ασχολείστε και με το ιατρείο
Πόνου στο MEDITERRANEO
HOSPITAL. Ποιο το ακριβές αντικείμενο; Το γνωρίζει ο κόσμος
ότι υπάρχουν τέτοια ιατρεία;
Η εμπέδωση της ειδικότητας
της αναισθησιολογίας και η ανάγκη της διερεύνησης του πεδίου
της, οδήγησαν στην ανάληψη
από μεριάς των αναισθησιολόγων
της εφαρμογής των διαφόρων
διαγνωστικών και θεραπευτικών
αποκλεισμών των επώδυνων ερεθισμάτων. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύθηκαν μετά το 2ον παγκόσμιο
πόλεμο με τη σημαντική ανάπτυξη της ειδικότητας της αναισθησιολογίας.
Η πρώτη κλινική πόνου ιδρύθηκε το 1946 απ’ τον John Bonice.
Ο αριθμός των ιατρείων πόνου
έκτοτε αυξάνει συνεχώς και ο ρόλος των αναισθησιολόγων σ’ αυτά
παραμένει κεντρικός.
Η αντιμετώπιση του οξέως
πόνου και του χρόνιου πόνου είναι
τα πεδία λειτουργίας ενός ιατρείου
πόνου. Λέγοντας ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ
εννοούμε τον πόνο που παραμένει
πέραν του χρονικού διαστήματος
που απαιτείται για την ίαση της νόσου ή της βλάβης που τον προκάλεσε. Ως εύλογο χρονικό διάστημα
θεωρούνται σήμερα οι τέσσερις
εβδομάδες.
Στο
«MEDITERRANEO
HOSPITAL» ξεκίνησε και λειτουργεί
ήδη ιατρείο πόνου με αντικείμενο
την αντιμετώπιση του οξέως και
χρόνιου πόνου. Το ιατρείο ασχο-

λείται με την ανακούφιση των πασχόντων από καρκινικό και χρόνιο
μη καρκινικό πόνο κάθε αιτιολογίας όπως:
Νευροπαθητικό
πόνο(διαβητικής πολυνευροπάθειας,
μεθερπητικής νευρολογίας, τραυματικών βλαβών περιοδικού και
κεντρικού νευρικού συστήματος,
πόνο παραπληγικών ασθενών,
πόνο μετά από εγκεφαλικά επεισόδια, πόνο της νόσου Parkinson,
πόνο μετά από μαστεκτομή, στερνοτομή, θωρακοτομή, ακρωτηριασμό, πόνο ασθενών με AIDS κ.λ.π.).
Χρόνιο πόνο από οστεοπόρωση,
πολλαπλό, οστεοαρθρικό πόνο,
και πόνο σπονδυλικής στήλης
χωρίς ένδειξη χειρουργικής επέμβασης η μη ανταποκρινόμενο στις
συνήθως ειδικές θεραπείες, κεφαλαλγίες, κ.λ.π.
Δε νομίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει για την ύπαρξη αυτών των
ιατρείων και το ρόλο τους. Τουλάχιστον ο κόσμος των νοτίων
προαστίων θα πρέπει να μάθει ν’
απευθύνεται στο MEDITERRANEO
HOSPITAL για κάθε πόνο του, είτε
οξύ, είτε χρόνιο.
Οι συνέπειες του χρόνιου πόνου για τον πάσχοντα (σύμφωνα
με τον παραπάνω ορισμό) είναι
σημαντικές, σημαντικότερες μάλιστα από τις συνέπειες του οξέως
πόνου.
Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται
παρέμβαση όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Γεράσιμος Καβαλιεράτος,
Μαθητής Α’ Γυμνασίου

Ένας 11χρονος
βελτιώνει την …
ασφάλεια
των πτήσεων

Ε

πιλέχθηκε για 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.

Ρεπορτάζ: Αργυρώ Λύτρα

Είναι 11 χρόνων, πηγαίνει στην
πρώτη τάξη του γυμνασίου και
όνειρό του είναι να γίνει μηχανικός
αεροσκαφών ή δημοσιογράφος.
Και έχει όλα τα φόντα να πετύχει
όποια από τις δύο επιλογές, καθώς ήδη διακρίθηκε χάρη στις …
αεροναυπηγικές του ιδέες και τις
συντακτικές του ικανότητες.
Ο Γεράσιμος Καβαλιεράτος
επιλέχθηκε για να εκπροσωπήσει
τη χώρα μας καταθέτοντας τις
απόψεις του σχετικά με το πώς
μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της αεροπορικής εταιρείας British Airways.
Ο Γεράσιμος συμμετείχε στον
σχετικό διαγωνισμό που διοργάνωσε η εταιρεία, για παιδιά 8 – 14
ετών, το περασμένο καλοκαίρι, και
τον Οκτώβριο ειδοποιήθηκε ότι
θα είναι ένα από τα 13 μέλη του
Συμβουλίου Παιδιών που θα έχουν
την ευκαιρία να «σχεδιάσουν» καλύτερα αεροπορικά ταξίδια.
Η μαμά μου είδε μια αγγελία
στο περιοδικό που εργάζεται ότι
η εταιρεία διοργανώνει αυτό τον
διαγωνισμό. Αποφάσισα να πάρω
μέρος.
Έπρεπε να καταγράψω κάποιες ιδέες σχετικά με το πως θα
μπορούσαν να είναι καλύτερα τα
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αεροπλάνα. Έστειλα τις ιδέες μου
και με ενημέρωσαν ότι θα είμαι ο
εκπρόσωπος της Ελλάδας.
Αισθάνομαι υπερήφανος που
θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου.
Έχω ενθουσιαστεί που θα ταξιδέψω στην Αγγλία και θα γνωρίσω
παιδιά από άλλες χώρες και θα
μπορέσω μαζί τους να εκφράσω
τις ιδέες μου», λέει ο Γεράσιμος,
ενώ δηλώνει ότι ακόμα περισσότερο τον χαροποιεί η πιθανότητα
να δεί τις ιδέες του να πραγματοποιούνται.
Όπως μας εξηγεί, αυτό που τον
απασχολεί περισσότερο σχετικά
με τις αεροπορικές πτήσεις είναι
η ασφάλεια: «Κατέγραψα κάποιες
ιδέες μου σε σχέση με την ασφάλεια μιας πτήσης γιατί στις μέρες
μας γίνονται πολλά αεροπορικά
δυστυχήματα», τονίζει ο 11χρονος.
Οι ιδέες μου
«Πρότεινα να υπάρχουν μεγάλα αλεξίπτωτα που θα μπορούν να
εκτιναχθούν και να φουσκώσουν
αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην
πτήση, ώστε να επιβραδύνουν την
πτώση του αεροσκάφους.
Η δεύτερη ιδέα μου ήταν να
υπάρχουν φουσκωτά μπαλόνια,
σαν τα μπαλόνια των φουσκωτών
σκαφών, γύρω από το αεροσκάφος ώστε σε περίπτωση πτώσης
του στη θάλασσα να μπορέσει να
επιπλεύσει.
Τα μπαλόνια θα φουσκώνουν
όταν γίνει το ατύχημα, δεν θα είναι
πάντα φουσκωμένα, και θα επιβραδύνουν και αυτά την πτώση
του αεροσκάφους».
Ο Γεράσιμος, παρά το νεαρό
της ηλικίας του, έχει ταξιδέψει αρκετά. Έχει πάει στο Λονδίνο, στην
Πράγα, καθώς επίσης στην Ιρλανδία και στη Βουλγαρία, ενώ όταν
ήταν μικρός έμεινε με την οικογένειά του για έναν χρόνο στο Νότιγχαμ της Βρετανίας. Η ασφάλεια
των πτήσεων ήταν πάντα ο βασικός του προβληματισμός. Όπως
λέει:
«Οι ιδέες που κατέγραψα ήταν
μόνο για την ασφάλεια. Τα αεροπλάνα έχουν ήδη αρκετές ανέσεις.
Κάποιοι άνθρωποι φοβούνται να
πάρουν μια πτήση γιατί φοβούνται ότι το αεροπλάνο θα πέσει.
Γι’ αυτό μίλησα για την ασφάλεια. Κι εγώ, όταν πηγαίναμε στο
Νότιγχαμ, έλεγα στη μαμά μου ότι
θα πέσει το αεροπλάνο κι εκείνη
μου έλεγε να μην ανησυχώ. Κι η
γιαγιά μου φοβόταν το αεροπλάνο».
Ενθουσιασμένος με την ενδιαφέρουσα εμπειρία που τον περιμένει στις 19 Φεβρουαρίου, στο
Waterside του Λονδίνου, όπου
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας θα συνεδριάσει το Συμβούλιο
Παιδιών, ο Γεράσιμος ετοιμάζει
τις βαλίτσες του και νέες ιδέες για
ασφαλείς πτήσεις, τις οποίες αποφάσισε να μην μας αποκαλύψει
πρίν τις καταθέσει στο συμβούλιο
των συνομηλίκων του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δημοσιεύουμε τις δυο
αυτές συνεντεύξεις τώρα, γιατί όπως
είχαμε πεί, δεν είχαμε χώρο στο προηγούμενο φύλλο. Ταυτοχρόνως να
εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας
στο μικρό Γεράσιμο για την επιλογή του αυτή και τις ευχαριστίες μας
στην μητέρα του, ιατρό, Τριανταφυλλιά Δήμου, (κόρη και εγγονό
αντιστοίχως του αγαπητού χωριανού μας Κώστα Δήμου του Χρήστου
από το ΜεγαΛάκκο). Μπράβο.

Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας

Ευχές από Πρόεδρο Νεράϊδας

Ήρθε νέος Ιατρός

Ν

έος Γιατρός ήρθε στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας. Ανέλαβε υπηρεσία
από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου
2009. Άρχισε να δέχεται ασθενείς, να γράφει φάρμακα στα βιβλιάρια υγείας κ.λ.π. Η
μεγαλύτερη όμως προσφορά του γιατρού
είναι στον ψυχολογικό τομέα, είναι η ασφάλεια που νοιώθουν με την παρουσία του
και μόνο οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού μας. Ονομάζεται Γεώργιος Μακρής
και κατάγεται από την πόλη της Καρδίτσας.
Θα καθίσει ένα χρόνο περίπου όσο διαρκεί
η στρατιωτική του θητεία.
Καλωσορίζουμε τον νέο Ιατρό στο χωριό μας και του ευχόμαστε καλή διαμονή.
Να ευχαριστήσουμε όμως και τον προηγούμενο Αγροτικό Ιατρό Παναγιώτη Βασιλείου που η θητεία του έληξε πρόσφατα
και έφυγε το χειμώνα. Αγάπησε κι αυτός το
χωριό μας, ζήτησε μάλιστα να του στέλνουμε και την Εφημερίδα μας, στον Πειραιά όπου τώρα μένει. Τον ευχαριστούμε
και του ευχόμαστε Καλή Σταδιοδρομία.

Τα χιόνια
του χειμώνα
Τρίτη 18/11/2008: Το πρώτο χιόνι του χειμώνα. Το έστρωσε στις
γύρω κορφές, μέχρι «Κόλια» και
«Δοχάκι».
Τετάρτη 17/12/2008: Ξανά άσπρισαν σήμερα τα σπανά των γύρω
κορφών.
Παρασκευή 26/12/2008: Χιόνιζε
από το πρωΐ, το βράδυ έφτασε τους
10 πόντους.
Σάββατο 27/12/2008: Χιόνιζε
ασταμάτητα όλη μέρα και έφτασε
τους 70 πόντους. Το βράδυ σταμάτησε.
Κυριακή 4/1/2009: Χιόνιζε από
τη νύχτα, το πρωΐ έφτασε τους 10
πόντους και σταμάτησε.
Δευτέρα 5/1/2009: Χιόνιζε από
τις 1 μ.μ. και μέχρι το βράδυ έφτα-

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»
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Ο Πρόεδρος του χωριού Κώστας Πλατσιούρης εύχεται μέσω της Εφημερίδας σε όλους
τους συγχωριανούς του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεράϊδας και τους Δημότες του Δήμου
Ιτάμου: «Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση με
υγεία».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Δεντροφύτευση στον
κεντρικό δρόμο Νεράϊδας

Π

ολλά δέντρα φυτεύτηκαν το χειμώνα κατά
μήκος του κεντρικού δρόμου, στην είσοδο του χωριού μας, από το Τουρκόμνημα
μέχρι το Σταυρό. Ήταν μια ωραία πρωτοβουλία
νέων στην οποία συμμετείχαν πολλοί χωριανοί
μας (όλων των ηλικιών), το Σαββατοκύριακο 6 και
7 Δεκεμβρίου 2008. Φυτεύτηκαν πλατάνια, λίπες
μέχρι και ένας ίταμος. Τα περισσότερα μεταφέρθηκαν από πολύ μακριά.
Επειδή τα φυτά είναι μικρά χρειάζονται την
φροντίδα μας, γι’ αυτό όσοι έχουν γίδες πρέπει να
προσέχουν εκεί ώστε να μην τα φάνε.
Μπράβο στους χωριανούς μας που συμμετείχαν στην ωραία αυτή προσπάθεια.

σε τους 20 πόντους. Ολιγόωρη
διακοπή ρεύματος ΔΕΗ από 6 μ.μ.
σε όλα τα χωριά μέχρι τον κάμπο.
Αποκαταστάθηκε η βλάβη τη νύχτα.
Σάββατο 24/1/2009 μέχρι και
Τρίτη 27/1/2009: τέσσερις μέρες
έβρεχε ασταμάτητα. Πολύ βροχή
έβγαλαν και… «οι πέτρες νερό».
Σάββατο 31/1/2009: Χιόνιζε από
το πρωΐ μέχρι το μεσημέρι έφτασε
τους 10 πόντους και σταμάτησε.
Πέμπτη 12/2/2009: Χιόνιζε όλη
μέρα ίσα-ίσα που τόστρωσε.
Σάββατο 14/2/2009: Χιόνιζε και
την Παρασκευή φτάνοντας τους 5
πόντους.
Δευτέρα 23/2/2009: Χιόνιζε και
έφτασε τους 50 πόντους.
Τετάρτη 24/2/2009: Το πρωί ξημέρωσε χιόνι 20 πόντους καινούργιο, σύνολο 70 πόντους.
Πέμπτη 5/3/2009: Βροχή αστα-

μάτητη και δυνατή, μέρα - νύχτα,
2 μέρες.
Πέμπτη 12/3/2009: Χιόνιζε όλη
μέρα από χθές το απόγευμα και όλη
νύχτα έφτασε τους 10 πόντους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λεπτομέρειες για τον
καιρό που έκανε κάθε μέρα το φετινό χειμώνα στη Νεράϊδα θα βρείτε
στο ωραίο κείμενο «Οι Ανθρώπινες … Αμαρτίες του Καιρού», του
αγαπητού χωριανού και φίλου μας,
Κώστα.

Διαφημίσεις
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 Ιουνίου.

Δολόπων να ονομαστεί
ο Δήμος μας
Η ονομασία του Δήμου μας πρέπει να αλλάξει από Ιτάμου
σε Δολόπων. Όσο περνάει ο καιρός το αίτημα αυτό γίνεται όλο και πιο επιτακτικό. Το ζητάνε όλοι, τόσο οι απλοί
άνθρωποι στις συζητήσεις τους, όσο και επιστήμονες του
τόπου μας με κείμενά τους. Όλη η περιοχή μας, 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 δήμο Δολόπων δείχνουμε τον στοιχειώδη σεβασμό στην ιστορία του
τόπου μας. Όπως όλοι οι νομοί και οι δήμοι της χώρας μας
φέρουν τα ονόματα των αρχαίων λαών που κατοικούσαν
στους τόπους τους έτσι και ο Δήμος μας θέλουμε να φέρει
το όνομα του αρχαίου λαού που κατοικούσε στον τόπο μας.
Παρακαλούμε πολύ, το καθολικό αυτό αίτημα των κατοίκων
της περιοχής μας, να γίνει επιτέλους πράξη.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

WWW. teilar.gr/~spanou.e/neraida
Στη διεύθυνση αυτή είναι η ιστοσελίδα του χωριού μας στο Internet.
Την δημιούργησε η συγχωριανή μας φοιτήτρια Πληροφορικής Ειρήνη
Σπανού, κόρη του Λευτέρη. Είναι μια πολύ καλή ιστοσελίδα. Δεν το λέμε
μόνο εμείς αλλά και όσοι ειδικοί σ’ αυτά την έχουν δεί. Της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Σύντομα η ιστοσελίδα θα εμπλουτιστεί και με την
Εφημερίδα μας. Η Ειρήνη (μόλις τελειώσει με κάποια μαθήματα που δίνει) από την άνοιξη θα ασχοληθεί με αυτό. Έτσι σε λίγο καιρό μπαίνοντας
στο διαδίκτυο θα μπορούμε να διαβάζουμε όλες τις σελίδες της εφημερίδας μας, από το φύλλο του Ιουνίου και μετά, όπως και άλλα επίκαιρα
και ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε την Ειρήνη ευχόμενοι να έχει καλή επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων της.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το παρόν φύλλο 106 της Εφημερίδας
μας βγήκε σε 1.149 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

Νέο Προεδρείο
στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιτάμου

Τ

ην Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας Ιτάμου στο Καλλίθηρο προκειμένου να
εκλέξει το Νέο Προεδρείο καθώς και τα Μέλη της Δημαρχιακής
Επιτροπής.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιτάμου:
Πρόεδρος: Καραμέτος Γιάννης του Αναστασίου
Αντιπρόεδρος: Γιαννέλος Αλέξανδρος
Γραμματέας: Κοντογιάννης Λεωνίδας
Δημαρχιακή Επιτροπή:
Γιαννέλος Κλεομένης
Τσαντίλης Θωμάς
Κατσιούλας Κων/νος.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Τα στοιχεία είναι
από την Καρδιτσιώτικη εφημερίδα «Νέος Αγών» (5.1.2009).
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Ορισμός νέων Αντιδημάρχων Δήμου Ιτάμου

Ο

Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλειος Τσαντήλας με την απόφαση
1/2009, αρ. πρωτ. 19/7.1.2009 αποφασίζει και ορίζει:
• Α’ Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιτάμου για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσαντίλη Θωμά.
• Β’ Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιτάμου για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτηρλή Ευάγγελο.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσαντίλης Θωμάς του Μενελάου,
ο οποίος και θα υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο του Δήμου, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιδημάρχου Τσαντίλη
Θωμά καθήκοντα Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σωτηρλής
Ευάγγελος του Κων/νου ο οποίος και θα υπογράφει κάθε σχετικό
έγγραφο του Δήμου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Τα παραπάνω στοιχεία είναι
από την σχετική απόφαση, που ολόκληρη δημοσίευσε, η Καρδιτσιώτικη εφημερίδα «Αλήθεια» (8.1.2009). Το πλήθος των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν κάλυπταν ολόκληρη τη σελίδα 10 της εφημερίδας. Μισή σελίδα αρμοδιότητες ο πρώτος και άλλη μισή ο δεύτερος.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Μ

Ευχαριστήριο

ε αφορμή τον εορτασμό των Αποκρεών πραγματοποιήθηκε στο Σαραντάπορο στις 13 Φεβρουαρίου χοροεσπερίδα με την παρουσία της δημοτικής ορχήστρας των Κώστα Βασιλάκη και Γιώργου Σούφλα.
Η πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης ανήκει στο δήμο
που κάλυψε τα έξοδα της ορχήστρας σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο αποδήμων Σαρανταπόρου-Μεγαλλάκου “Ο Αγ.
Κων/νος” και των ιδιωτών Λεωνίδα Κοντογιάννη και Νάγιας Γάκη. Η χοροεσπερίδα που σκοπό είχε κυρίως την διασκέδαση των μόνιμων κατοίκων των χωριών έλαβε χώρα
στο κατάστημα μου. Από τη συμμετοχή του κόσμου και το
κέφι που δημιουργήθηκε έγινε φανερό ότι όλοι διασκέδασαν με την καρδιά τους. Γι' αυτό οφείλω να ευχαριστήσω
θερμά, τόσο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε, όσο και τους
φορείς που με την πρωτοβουλία τους έδωσαν πνοή και ζωντάνια στους ανθρώπους των χωριών μας.
Βούλα Γάκη- Εμμανουήλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση
παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου.
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 αρχές Καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ.
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
Ιουνίου. Επίσης παρακαλούμε δείξτε κατανόηση σε τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη που μας ξέφυγαν, λόγω πληθώρας
ύλης. Ευχαριστούμε πολύ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

